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واکاوی برتری جایگاه علمی پزشکی مدرن بر پزشکی سنتی در
عصر قاجار
چکیده
دوره قاجار به ویژه دوران سلطنت ناصرالدین شاه در تاریخ تحوالت پزشکی ایران اهمیت زیادی دارد؛ زیرا
در این دوره طب نوین کم کم جایگزین طب سنتی ایران می شود .شیوه غالب طبابت در جامعه عصر قاجار،
طب سنتی بود اما این شیوه ی پزشکی ،با آن همه سابقه درخشان در گذشته به دلیل عوام زده شدن ،آمیخته
شدن با پاره ای از باورهای موهوم و خرافی ،پایین بودن سطح دانش طبیبان ایرانی و همچنین فقدان نظارت بر
کار پزشکان دچار رکود شد و پزشکی مدرن به دلیل وجود مؤسسات فرهنگی ،آموزشی و درمانی،
سهل¬گیری در برخی مسائل اجتماعی و رسوخ تفکر برتری طب مدرن ،بر پزشکی سنتی پیشی گرفت.از
طرف دیگر اطبای اروپایی زیادی به ایران آمدند و ایرانیان نیز برای آموختن طب جدید رهسپار فرنگ شدند.
این تحوالت باعث شد که در دوره قاجاریه نقطه عطفی درگذار ایران از طب قدیم به طب جدید باشد .این
پژوهش به روش کتابخانه ای و به شیوه ی توصیفی – تحلیلی به عوامل برتری پزشکی مدرن نسبت به پزشکی
سنتی در عصر قاجار می پردازد.

واژگان کلیدی :علم پزشکی ،پزشکی مدرن ،پزشکی سنتی ،عصر قاجار.
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مقدمه
عصر قاجار را از نظر طب ایرانی و تغییرات آن به دو دوره می توان تقسیم کرد :دوره اول که
از آغاز سلطنت قاجاریه تا چند سال از سلطنت ناصرالدین شاه را در بر می گیرد .در این دوره
طب ایرانی در واقع ادامه همان روند قدیم یعنی طب ابن سینا و رازی است؛ با تغییرات
مختصری که در طول زمان پیدا کرده است.
دوره دوم نیز که از اواسط سلطنت ناصرالدین شاه تا انقالب مشروطه است .در این دوره طب
جدید کم کم وارد ایران می شود و جای طب سنتی ایرانی را می گیرد و در واقع دوران افول
طب سنتی آغاز م شود و طب نوین و پاستوری جایگزین طب ابن سینایی می¬شود .در دوره
دوم با اعزام محصّالن به فرنگ ،تأسیس دارالفنون ،ایجاد مؤسسات صحی و درمانی ،ورود
پزشکان اروپایی به ایران ،شیوه علمی معالجه بیماران و مسائل دیگر سبب شد طب نوین با
تمام ابعاد خود در ایران پدیدار شود( .هدایتی )11 ،1311 ،جامعه ی ایران در دوره¬ی
قاجاریه از نظر بهداشتی و درمانی بسیار عقب مانده و مبنی بر عقاید و باورهای سنتی بوده
است و بر اساس همین باورها و عقاید ،مردم جامعه نسبت به هر چیز جدیدی که به ویژه از
غرب وارد ایران می گردید ،واکنش نشان می دادند؛ از جمله ،از آنجا که در این زمان ،شیوه
طبابت سنتی در ایران وجود داشت و بسیاری از مردم به آن اعتقاد و باور داشتند .بنابراین با
ورود طب جدید به ایران ،بسیاری از مردم سنت گرا در مقابل آن ایستادگی کردند و می توان
گفت که نوعی تقابل میان طب قدیم و جدید به وجود آمد ،به طوری که تا مدت ها مردم
شیوه¬ی نوین طبابت را نپذیرفتند و حتی آن را مغایر با شرع و باورهای خود می دانستند.
عالوه بر مردم سنت گرا ،زمان با ورود افکار روشنگری و مدرنیته ایران ،تعداد زیادی از افراد
آگاه و اصالح طلب ،تالش نمودند تا شیوه¬های نوین طبابت را به منظور بهبودی وضعیت
بهداشتی و درمانی مردم ،در جامعه گسترش دهند .به هر صورت با گذشت زمان ،میان طب
قدیم و جدید ،سازگاری به وجود آمد و عده¬ی زیادی از مردم به شیوه¬های طبابت ،با وجود
اعتقادی که به طب سنتی داشتند ،روی آوردند(.فیاضی)141 ،1310 ،
در تغییر نگرش و دیدگاه مردم در جهت آماده سازی زیرساخت¬ها و بستر جامعه و یا به
عبارتی فرهنگ سازی برای پذیرش طب نوین عواملی دخالت داشته اند .در این مقاله از میان
عوامل مؤثر ،عوامل اجتماعی -فرهنگی نظیر اعتقاد به برتری آموزش نوین ،رسوخ تفکر برتری
طب مدرن ،سهل گیری در برخی مسائل اجتماعی -فرهنگی در کنار عواملی همچون رقابت
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و برابری نمودن مردم در مراجعه به پزشك خارجی ،به رخ کشیدن دارایی و قدرت مورد
ارزیابی و تحلیل قرارگرفته اند که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت .از این¬رو با توجه به
این تحوالت ،می¬توان عصر ناصری را نقطه عطفی در تاریخ طبابت ایران دانست و بدین
جهت بود که پزشکی مدرن بر پزشکی سنتی پیشی گرفت.

.2طب ایران در دوره قاجار
عصر قاجار را از نظر طب ایرانی و تغییرات آن به دو دوره می¬توان تقسیم کرد :دوره اول که
از آغاز سلطنت قاجاریه تا چند سال از سلطنت ناصرالدین شاه را در بر می¬گیرد که در این
دوره طب ایرانی در واقع ادامه همان روند قدیم یعنی طب ابن¬سینا و رازی (جالینوسی)
است با تغییرات مختصری که در طول زمان طبعاً پیدا کرده است.
دوره دوم نیز که از اواسط سلطنت ناصرالدین شاه تا انقالب مشروطه است که طب جدید به
تدریج وارد ایران می¬شود و جای طب سنتی ایرانی را می گیرد و در واقع دوران افول طب
جالینوس و ابن سینا جای خود را به طب هاروی و پاستور یا طب نوین می دهد( .نجم آبادی،
 )123 ،2 ،1333در دوره دوم با اعزام محصالن به فرنگ ،تأسیس دارالفنون ،ایجاد موسسات
صحی و درمانی و مجلس حفظ الصحه ،ورود پزشکان اروپایی به ایران ،تصویب قوانین طب و
طبابت در مجلس دوم ،شیوه علمی معالجه بیماران و مسائل دیگر سبب شد طب نوین با تمام
ابعاد خود در ایران پدیدار شود .هرچند در این دوره تقابل طب نوین و سنتی نیز به وجود آمد
اما به تدریج و با توجه به ضرورتهای تاریخی و اجتماعی ،جامعه ایرانی خود را با واقعیت های
روز دنیا و پیشرفت¬های پزشکی اروپا هماهنگ ساخت .در این دوره همچنین آثار مکتوب و
نسبتاً فراوانی از پزشکان فرنگی و نیز اطبای درس خوانده ایرانی دیده می¬شود ولی مدرسه
طب دارالفنون و مکمل آن مدارس عالی اروپا موجب شد اطبای مشهوری به عرصه پزشکی
نوین ایران وارد شوند و آثار علمی و عملی گرانسنگی تألیف کنند( .سرمدی)236 ،1 ،1371 ،
همچنین در اواسط دوران ناصرالدین شاه مسئله بهداشت عمومی و نظم بخشی به امور اطبا
مورد توجه واقع شد و در هر شهری ،طبیبی از سوی دولت به عنوان «حافظ الصحه» مامور
رسیدگی به سالمت عمومی شد ولی کار مهمی انجام نمی داد .در شوال 1214ه.ق ناصرالدین
شاه دستور داد مریض¬خانه ای در تهران تأسیس شود و مهندسان مشغول طرح و نقشه آن
شدند .این مریضخانه نخستین مریضخانه¬ای بود که در سال 1210ه.ق در تهران به
بهره¬برداری رسید و بیماران را بستری کرد .در سال 1311شمسی نام این بیمارستان به
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بیمارستان سینا تغییر کرد و این نام هنوز باقی است .در سال 1100میالدی نیز براساس
مصوبه کنفرانس صحی بین¬المللی که در پاریس تشکیل شده بود و نماینده ایران نیز آن را
امضا کرد نخستین مجلس حفظ الصحه دولتی در سال  1104در تهران تشکیل و نظامنامه¬ای
برای آن نوشته شد .در این نظامنامه وظایف مجلس حفظ الصحه شامل تأسیس قرنطینه¬ها
در بندرهای ایران که در آغاز به دست پزشکان خارجی اداره می¬شد ،اجرای عمل آبله¬کوبی
عمومی و دیگر تاسیس بیمارستان اختصاصی زنان و کودکان در تهران بود .مجلس حفظ
الصحه بجز سه مورد یاد شده ،موسسه و اقداماتی نداشت و تشکیالت آن در شهرستانها محدود
به چند آبله کوب و خبرنگار بود که هنگام ضرورت از طریق آنها به جلوگیری از امراض
می¬پرداختند یا گزارش انتشار آنها را می¬دادند( .روستایی)140 ،1 ،1312 ،

.3عوامل ضعف پزشکی سنتی
با پیشرفت پزشکی ،طب سنتی در موضع ضعف و درماندگی قرار گرفت از طرفی دیگر فقدان
نظارت کافی بر اعمال پزشکان و ورود بی¬حساب افراد سودجو به عرصه پزشکی و از بین
رفتن تخصص¬گرایی در درمانگری ،دانش پزشکی را به ورطه خرافات و غیرعلمی بودن
کشانید که در اینجا به مهم¬ترین عوامل ضعف پزشکی سنتی اشاره می¬شود:

 .3.3فقدان نظارت برکار پزشکان و ورود ناپزشکان به عرصه درمانگری
مساله¬ای که سبب اصلی وراج شیوه¬های غیرعلمی و در بسیاری موارد زیان¬آور در جامعه
عصر قاجار بود و سبب می¬شد علوم درمانگریه پزشکان خردمند و متخصص در مقابل خیل
عظیم ناپزشکان و افراد بی¬تخصص و خرافی ناپیدا گردد .اشتغال به کار پزشکی از سوی
افراد کالش و ناآگاهی بود که در هر کوی و برزن بساط طبابت بر می¬افراشتند .کالراکولیوس
در این رابطه می¬گوید« :هر چند ایران تا این اواخر بیمارستان ،تیمارستان و یتیم¬خانه
نداشته است اما مردانی داشته که به پزشکی روی آورده¬اند و بسیاری از آنها با صرف مقدار
اندکی پول در تهیه دوا و یك کتاب عمومی پزشکی تابلویی بر سر در مسکن خود زده خویشتن
را پزشك معروف می¬کردند بیمارانی نیز به آنها مراجعه می¬نمودند و بارها در تشخیص
امراض و تجویز دارو اشتباهی رخ می¬داد» .اما در این ارتباط بزرگترین اشتباهات در امر
جراحی صورت می¬گرفته است و این همه به دلیل نبود نظارت در کار پزشکان بود که سبب
می¬شد در میان پزشکان متخصص پزشکان قالبی و پزشك¬نما نیز مجال ظهور یافته و به
صورت سیار به مداوای بیماران بپردازند .معموالً خیلی از کسانی که در داخل ایران سفر
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می¬کردند سر راه خود در هر جا که می¬رسیدند با مختصر اطالعاتی که داشتند به معاینه
بیماران می¬پرداختند و صرف ظر از این که خواه دکتر باشند یا نه ،دستوراتی به آنها
می¬دادند .پزشکان بومی احتیاج به دیپلم و گواهینامه¬ای نداشتند که به طبابت بپردازند و
فقط کافی بود که بتوانند اعتماد و اطمینان مردم را به خود جلب نمایند .شگفت آنکه بر
اساس برخی منابع موجود این پزشکان قالبی و بدون تجربه بسیار بودند و داروهایی را به
بیماران داده و پول یا جنس در مقابل آن می¬گرفتند و قبل از آنکه بیماران دواها را خورده
و نتیجه آن را بفهمند برای حفظ آبروی شهر و یا دهکده را ترک می¬کردند .در صورتی¬که
ترس و نگرانی این پزشکان قالبی ،بیهوده بود؛ زیرا ایرانی¬ها مسئولیت مرگ کسان خود را
به گردن پزشك نمی¬اندازند و می¬گویند قسمت او این بوده است( .بنجامین)117 ،1361 ،
در واقع این نوع ناپزشکانِ فاقد علم و مهارت ،هرگز خطایی را به خود نمی¬گرفتند و در
خورجین و کیسه خود برخی از نباتات و سفافیر و بعضی از اسباب¬ها داشتند که به محض
دیدن بیمار شربتی یا معجونی به او داده و یا او را حجامت می¬کردند و داغ نهاده و مرهمی
گذارده و یا مریض را به حمام می فرستادند و به او ورزش تجویز می¬کردند( .اولیویه،1371 ،
 )11خالصه این¬که ،پزشکان تمام این امور را بدون تمییز و تشخیص مرض اجرا کرده و
کسی هم آنها را بازخواست نمی¬کرد.
درباره ویژگی اخالقی این ناطبیبانِ به ظاهر طبیب ،آمده است که آنان خود را به ظاهر بسیار
بی¬عالقه به پول نشان می¬دادند و نمی¬خواستند هیچ حق¬القدمی بگیرند اما با عطار یا
دوا فروش قرار و مدار گذاشته و او نسخه¬های مریض را آنقدر گران حساب می¬کرد که
می¬توانست پای مزد طبیب را هم بپردازد .باری اصوالً در ایران مقام و اداره خاصی وجود
نداشت تا به کار پزشکان رسیدگی کند و صالحیت آنها را تشخیص دهد .پزشکان بومی نیاز
به دیپلم و گواهینامه¬ای نداشتند که به طبابت بپردازند و فقط کافی بود که بتوانند اعتماد
و اطمینان مردم را به خود جلب نمایند( .بنجامین)203 ،1361 ،

 .2.3آمیختگی پزشکی با باورهای خرافی و جادو
یکی از سیاحان غربی بنام گاسپاردروویل ،درباره آمیختگی پزشکی ایرانیان با خرافات
می¬نویسد« :آنچه را که در ایران علم طب می¬نامند تردسی و حقه¬بازی مستهجنی است
که در کمال بی¬شرمی اجرا می¬شود .هنگامی که اطباء به بالین مریض خوانده می¬شوند
ابتدا به نوعی از کتابها که فهم آنها مشکل و خطوطشان ناخواناست مراجعه می¬کنند و به
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بیمار توصیه می¬نمایند که این سخنان را تا آنجا که برای آنها میسر است تکرار کنند .سپس
در روی برخی از نقاط بدن بیمار ،پوست کنده¬ی سگ یا گربه یا افعی یا کالغ را می¬گذارند
و معتقدند که بدین وسیله افسون مرض را از بین می برند»( .دروویل )37 ،1363 ،این طبقه
از اطبا ایرانی که در فوق گزارشی از وصف حال و عملکردشان ارایه گردید ،طبیب¬های
دعانویس نامیده می¬شدند و دعاها و بیاناتی از کتب مقدس اسالمی نوشته و آنها را به بیماران
می¬فروختند .این دعانویسان شامل دراویش ،سیدها ،مالها و زنان عاقله بودند .دی¬وینت
گزارش می دهد که «اگر تنقیه و حجامت مؤثر نبود ،درویش فراخوانده می¬شد و طلسم¬ها
و یا اشکالی از دعا بر روی تکه کاغذی نوشته و پیچیده می¬شد و همچون قرص بلعیده
می¬شدند»( .فلور )116 ،1316،بنابراین مردم و پزشکان در کمال ساده لوحی ،اعتقاد بسیاری
به خرافات و طلسم و جادو در درمان بیماریها داشتند و بسیاری از درمانها ناشی از همین
ساده لوحی بود .این دستورالعمل¬های خرافی و مضحکانه متنوع و فراوان بودند .بدین گونه
که «تخم مرغ پخته¬ای که روی پوستش دعایی نوشته شده و آن را مدت بیست و چهار
ساعت زیر بغل بیمار برای رفع درد نگه می¬داشتند .رویت ماده االغی یا بز حامله¬ای برای
دور کردن برخی از رنج¬ها و ناراحتی¬ها کافی دانسته می¬شد همراه داشتن یك تکه کوچك
از پوست گرگ ،موجب جلوگیری از بارداری می¬شد و اجازه می¬داد که زنان مزبور بدون
ترس از حامله شدن هوسرانی کنند .الماس آویخته به گردن ،موجب تقویت نیروی بدن
می¬گردد .تماس با سنگ قیمتی ترس را از بین می-برد و انسان را از حمالت صرع در امان
نگه می¬داشت و همچنین موجب می¬شد دندان¬های کرم خورده بدون درد بریزند و زنان
نازا که عالقمند به مادر شدن بودند باردار شوند(.سرنا )121 ،1362 ،تضاد اندیشه¬های
پزشکان و اخترگران نیز از عوامل دیگری بود که بر زیان بیماران می¬افزود و مشکل را دو
چندان می¬نمود و دخالت نابه¬جای فال¬گیران و ساحران نه تنها کار پزشکان قالبی را در
پیشبرد اقدامات غیرعلمی مختل می¬ساخت بلکه کار پزشکان ماهر را در مداوای بیماران نیز
به باد می¬داد .افزون بر پزشکان خرافی و رمال ،آنچه سبب فرو رفتن دانش پزشکی در
هاله¬ی خرافات و عدم پیشرفت در زمینه¬ی درمانگری می¬شد اندیشه¬ای بود که ایرانیان
بدان باور داشتند .بدین نحو که اکثر ایرانیان ایجاد بیماری را به خواست خداوند می¬دانستند؛
آنچنان که بر پزشکان غربی خرده می¬گرفتند که بیماری وبا از جانب خداوند نازل گشته و
شما قادر نخواهید بود آن را دفع نمایید(.ویشارد)1363،230،
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 .3.3موانع حضور و فعالیت پزشکان اروپایی
در کنار عوامل محرک و مشوق فعالیت و حضور پزشکان خارجی در ایران ،موانعی نیز در برابر
آنها رخ می-نمود .این موانع که اغلب از بطن اندیشه¬های سنتی جامعه برمی¬خاست ،باعث
ایجاد فضایی تردیدآمیز در بین عوام نسبت به انتخاب پزشك معالج می¬شد .اصوالً پزشکان
و طبیبانی که به همان روش¬های قدیمی درمان معتقد بودند ،چه پزشکان درباری و چه
پزشکان حاضر در سطوح مختلف اجتماع ،در زمره¬ی مهم¬ترین مخالفان ترویج شیوه¬های
نوین بهداشتی – درمانی به شمار می¬رفتند.

 .3.3.3طبیبان سنتی دربار
در میان پزشکان سلطنتی رقابت برای حفظ جایگاه و دفاع از عقاید علمی خویش در صحنه
تأمین و تضمین سالمتی پادشاه و اعضای خاندان او جلوه¬گر می¬شد (سرنا.)1362،142،
وخامت حال ناصرالدین شاه در محرم 1307ه ق به سبب تجویزهای نابه¬جای اطبای ایرانی
باعث شد شاه قاجار دست به دامن پزشك خارجی خود ،دکتر فوریه شود .در این مورد پزشکان
ایرانی هیچ گونه تمایلی به مشورت با همکاری اروپایی خود نداشتند (فووریه ،بی¬تا.)121 ،
همچنین مخالفت طبیبان تازه¬کار دربار با تشخیص دکتر کلوکه و دکتر پوالک از بیماری
میرزا آقاخان نوری نیز نمونه¬ای از تقابل طب سنتی ایران با دانش نوین پزشکی اروپایی به
شمار می¬رود (پوالک .)311 ،1361،برخی از طبیبان ایرانی به سبب اعتقاد زیاد به
روش¬های درمانی طب سنتی ،معایبی را که به زعم آنان دانش پزشکان اروپایی داشت به
مردم گوشزد می¬کردند و با القاء اینکه «فرنگیان بیشتر دواهای سمّی و جوهری تجویز
می¬کنند» ،عوام را از پذیرش و عمل به دستورها و تجویزهای آنها باز می¬داشتند(همان.)403 ،

 .2.3.3طبیبان سنتی مذهبی
برخی از علمای مذهبی که دستی در طبابت داشتند ،به سبب معتقدات دینی خود در باب
رعایت بهداشت ،تندرستی و شیوه¬های درمانی امراض ،دیدگاه خوبی نسبت به طرز عمل
پزشکان خارجی نداشتند .آنان معموالً نسخه¬های خود را با استخاره می¬نوشتند و در
صورتی که استخاره بد می¬آمد ،بیمار را جواب کرده ،از معاینه او سرباز می¬زدند؛ زیرا عقیده
داشتند صحت و مرض هر فرد به دست خداست و طبیبان تنها وسیله درمان و عالج هستند.
آنان اغلب بر داروهای طبیعی و سنتی تاکید می¬گذاشتند و نسبت به استفاده از داروهای
فرنگی خوش¬بین نبودند(سرنا .)1363،131 ،به رغم این انتقادات ،آنچه از وجوه تمایز کار
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شمار نسبتاً زیادی از افراد این گروه از درمانگران جامعه بود ،گشاده دستی و بی¬توجهی به
حق¬الزحمه کار درمان بود .برخی از آنان در طول هر هفته یکی دوبار ضمن گردش در شهر
به صورت رایگان به معاینه بیماران فقیر نیز می¬پرداختند(مستوفی1360،326 ،؛ روستایی.)12 ،1312،
گروهی از علما نیز نفس حضور پزشکان خارجی و معاینه مردم به¬ویژه زنان مسلمان به
وسیله طبیبان غیرمسلمان را جایز نمی¬شمردند و به مقابله با آنها اقدام می¬کردند(رایت،
 .)1311،164در کنار این عوامل باید به جوالن عقاید خرافی که در همه اجزا و سطوح گوناگون
زندگی مردم رسوخ نموده بود ،اشاره کرد .این اندیشه¬ها مانع از پذیرش و اجرای تجویزهای
پزشکان خارجی می¬شد .گاهی حتی بیمار پس از معاینه توسط پزشك خارجی «با احتیاط
و هراس دارویی را از دست طبیب فرنگی می¬گرفت »...و چنین وانمود می¬کرد که «آثار
معجزه¬آسایی بر آن مترتب است ،در حالی که آن را به دور می¬افکند و پشت سر طبیب
می¬گفت مطمئناً اگر آن دارو را می¬خوردم تا به حال در خاک خفته بودم( ».پوالک،
 )1361،403با این اوصاف حضور و فعالیت پزشکان کشورهای مختلف اروپایی در ایران با
موانعی روبه¬رو بود .به¬ویژه آنکه آنان نیز برای مؤثر نشان دادن تجویزها و شیوه¬های
درمانی خود ناچار بودند از هم پیشی بگیرند؛ اگرچه اغلب اوقات پزشکان خارجی پیروز این
رویارویی علمی بودند.

.4عوامل برتری جایگاه پزشکی مدرن
آموزش کودکان در آموزشگاه¬های دایر شده توسط هیئت¬های غربی با روش نوین و در
مدت کم و نیز آموزش موضوعات بهداشتی و درمانی به برخی زنان و مردان ایرانی در
آموزشکده¬های طبی ،به عینه نشان می¬داد آموزش¬های نوین هم راحت و هم زودبازده
هستند؛ به همین دلیل مردم باور کرده بودند که این نوع آموزش ،بر آموزش سنتی برتری
دارد و علی¬رغم میل باطنی (به علت اجنبی و غیرمسلمان بودن تعلیم-دهندگان) فرزندان
خویش را به این آموزشگاه¬ها می¬فرستادند .این نوع آموزش¬ها نقش عمده¬ای در تغییر
بینش ،رفتار و فرهنگ آموزش گیرندگان داشت که در ذیل به آن¬ها پرداخته شده است:

 .3.4موسسات فرهنگی ،بهداشتی و درمانی کشورهای خارجی در ایران
مؤسسات فرهنگی ،بهداشتی و درمانی که توسط کشورهای خارجی در ایران ساخته شده¬اند،
شامل :فرهنگی ،بهداشتی و دانشکده است .این مؤسسات عمدتاً توسط هئیت¬های مذهبی
کشورهای فرانسه ،انگلیس ،آمریکا و روس ساخته شده و اغلب نیروهایش نیز توسط آن¬ها
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تأمین می¬شده است .طبق نظر الگود این هیئت فرانسوی بود که بذر ساخت مؤسسات
فرهنگی و انسان مدارانه را در ایران کاشتند( .الگود؛ )413:1316اولین مدرسه که از روش
نوین تدریس در آن استفاده می¬شد مدرسه¬ای بود که جاستین پرکینز()justin perkins
دو ماه پس از ورود به ارومیه در یکی از اتاق¬های خانه¬ی خود تأسیس کرد .این مدرسه در
روز  11ژانویه  1136م با هفت دانش آموز گشایش یافت(.الدر؛ 11:1333و کاویان
پور؛ )231:1344همچنین اوژن بوره ( )ugen Burehکشیش فرانسوی ،اولین شخصی بود
که اولین مدرسه نوین مختلط که در آن شاگردان مسلمان و ارمنی در یك کالس درس می
خواندند ،در  16ژوئن  1131م در تبریز ساخت( .ناطق ؛ )110:1110در آمورشکده¬های
پزشکی ،طب به روش نوین تدریس می¬شد .جکسون از کالج ارومیه ()urumiah college
که به وسیله اعضای هئیت آمریکایی تأسیس شده و جایی بوده برای ارتقا تحصیالت پسران،
یادکرده (جکسون؛ )124:1361و دکتر کاکران ( )Cochranنیز مهم¬ترین و ظایف هر
پزشك میسیونر را تربیت پزشکان دانسته است .دانشکده¬ها و یا آموزشکده¬های دیگر عبارت
بودند از« :آموزشگاه پرستاری ارومیه تحت اداره¬ی دوشیزه ویلما پیز (( )Wilma pease
الدر؛ )13:1333آموزشگاه تعلیم پزشکی در همدان تحت نظارت الکساندر ( )Alexanderکه
در سنوات بعد ،توسط پزشکان میسیونر دیگر مانند هولمس  ،))Holmesدکتر جسی ویلسون
( ،)jessi Wilsonدکتر بالنش ویلسون ستد ( ،)BIanche Wilson steadدکتر کالرا
فیلدز مانسون ()clara Field Mansonو دکتر فانك ( )Funkادامه یافت( .الدر؛)13:1333

 .2.4تأسیس مدارس ملی نوین
تأسیس مدارس به سبك جدید یکی از راه¬های آشنایی مردم با تمدن نوین بود .نحوه¬ی
آموزش در این مدارس بسیار آسان¬تر از نحوه¬ی آموزش در مکتب¬خانه¬ها بود.
دانش¬آموزان زودتر یاد می¬گرفتند و آموخته¬های خود را به منزل و جامعه برده و در
تغییر منش این دو مکان فرهنگی تأثیرگذار می¬شدند.
بنا به نوشته¬ی دالمانی طرز تعلیم و تربیت اروپایی در زمان مظفرالدین شاه در ایران معمول
گردید و به¬جای مکتب خانه¬ها ،مدارس منظمی دایر شد و روزبه¬روز هم توسعه پیدا کرد.
(دالمانی؛  )131:1333کرمانی تعداد مدارس دوره¬ی مظفرالدین شاه را ،که به شیوه¬ی
جدید ساخته شده و به شیوه¬ی جدید آموزش می¬دادند( .کرمانی 3؛ .)331-362این
مدارس به تقلید از نوع خارجی آن¬ها که طی حضور خارجیان در ایران ساخته شده بودند
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تأسیس گردیدند .در همین عصر همین مدارس ملی نوین یا به عبارتی «دارلفنون¬های
کوچك» ریشه در خاک کرده و آرام آرام به میوه دهی نزدیك¬تر می¬شدند .تأسیس چنین
مدارسی در تغییر رفتار و فرهنگ و حرکت به¬سوی تحول جامعه¬ی عصر قاجار تأثیر گذار
بوده است.

 .3.4مدرسه دارالفنون
به علت گستردگی فعالیت علمی مدرسه¬ی دارالفنون از نام¬های گوناگون برای معرفی آن
استفاده شده است( .روششوار؛ 103:1371؛ افضل الملك ؛ 27:1361بروگش ؛14:1374
خلخالی ،تقدیری ؛ 411:1311کرزن؛  ،1310ج )631 ،1در اوایل مدرسه توسط اساتید اروپایی
اداره می شد که با اعزام داوود خان (جان داوود) توسط امیرکبیر به اروپا به استخدام دولت
در آمده بودند .در واقع دارالفنون به دوره¬ی رکود شش¬صد ساله ایران پایان داد( .نوایی،
ملك زاده  )16:1312و پایه¬های علوم جدید را در ایران بنیان نهاد .بنیان¬گذاری علم تشریح
و آناتومی به صورت عملی ،اعزام دانشجو به خارج با پشتوانه¬ی علمی پزشکی روز ،پرورش
طبیب به روش نوین غربی – که هم اطالعات طب جالینوسی -سینایی داشتند و هم اطالعات
نوین طبی را – ،ایجاد داروخانه بسیار مجهز و بهداشتی در محوطه¬ی مدرسه و تشکیل
جلسات بهداشتی با حضور اطباء ایرانی و اطباء سفارت¬خانه¬های مقیم (اولین مجمع
پزشکان برای شور و گاه سؤال از شاگردان دارالفنون ،بنیانگذاری انجمن¬های بهداشتی،
مجالس حفظ الصحه) از تأثیرات مدرسه¬ی دارالفنون در زمینه¬ی رواج طب نوین در عصر
قاجار بوده است.

 .4.4تألیف کتب و جزوه های بهداشتی
نوشتن مسائل آموزشی – بهداشتی در کتب درسی مدارس ،روزنامه¬ها ،جزوه¬های آموزشی
و پخش آن¬ها در میان مردم برای آموزش بهداشت و پیشگیری از بیماری¬ها از اولویت
خاص برخوردار است .به همین منظور ،هم اطباء ایرانی و هم اطباء خارجی جزوات و
کتاب¬هایی منتشر کردند که بازخوردها نشان از تأثیرگذار بودن آن¬ها داشته است:
 خانم پین ( )payneدر رشت کتاب بهداشتی در مورد بهداشت کودکان نوشت که هزارانجلد از آن چاپ و در دسترس مردم قرار گرفت(.الدر؛)11:1333
 روزنامه¬ها برای کمك به بهداشت و درمان هم¬صدا شده بودند و جزوه¬های آموزشیمیان روحانیون نیز پخش می¬شد .ناطق به جزوه¬ی «قواعد معالجه وبا» راجع به چگونگی
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این بیماری و جلوگیری از سرایت آن نام برده و می¬نویسد :میان روحانیون و سرشناسان
محله های شهر پخش شد که مردم را آگاه کنند( .ناطق؛ .)33 ،1336
 دستورالعمل پیشگیری از وبا در سال  1307ه.ق از طرف دولت به والیات فرستاده شد ،کهالبته این دستورالعمل بجایی نرسید .روستاییان و ایالت نتوانستند به آن عمل نمایند اما
شهرنشینان و طبقه¬ی متوسط جامعه که می¬توانستند  13روز کار نکنند ،به این
دستورالعمل عمل می¬کردند و شهرها را خالی می¬نمودند( .همان )36 ،نمونه¬های یاد
شده بیانگر توجه و اعتماد مردم به دانش روز بود؛ چه ،آن¬ها با عمل به این دستورالعمل¬ها
از کشتارهای دهشتناک برخی بیماریها جلوگیری می کردند و آن را به عینه مشاهده
می¬کردند .هرچند از این قواعد و دستورالعمل¬ها برای اولین بار به مورد اجرا گذاشته
می¬شد و یا برخالف روند جاری جامعه بوده است.

 .4.4ترجمه کتاب های خارجی خصوصاً طبی
یکی از راه¬های به دست آوردن مزایای علمی و یا بطور کلی فرهنگی ،ترجمه¬ی کتاب¬هایی
است که به زبان آن علم و فرهنگ نوشته شده است .بنابراین اساساً این نیاز است که زمینه¬ی
ترجمه را فراهم می¬سازد .سارتون ترجمه را یکی از ساده¬ترین راه¬های ارزیابی مبادالت
فرهنگی و مجموعه¬ی یك گروه ترجمه را تنها حاکی از وجود نیازهای عمومی دانسته
است(.سارتون  )2064:1313بر اساس نیازهای جامعه¬ی عصر قاجار ،برخی از چهره¬های
معروف درباری همچون عباس میرزا ،ناصر¬الدین شاه ،امیر کبیر و اعتمادالسلطنه از ترجمه
کتب حمایت می¬کردند (.محسنی،خاچاطوریان سرادهی؛)713:1310عباس میرزا نیز ترجمه
کتب مرجع پزشکی اروپایی را فرمان داد .برای ممانعت از رویارویی با معرفی طب غربی مدرن
توسط اهل حرفه¬های طب و مذهب ،عباس میرزا مأموریت نوشتن کتابی که رویکرد غربی
طبابت را مانند «جراحی» توجیه می¬کرد صادر نمود این کتاب از ارزش طب ایرانی به همانند
طب اروپایی ،گفتگو می¬کرد (فلور؛ )211:1317ابراهامیان با ارائه¬ی آماری از فعالیت¬ها
در زمینه¬ی ترجمه کتاب در حوزه¬ی طبی آن را موفقیت آمیز قلمداد می¬نماید و
می¬نویسد :در زمزه¬ی نوزدهم بیش از  160عنوان کتاب منتشر شد که  11عنوان آن در
مسائل نظامی و راهنمای زبان و پزشکی بود (ابراهامیان ؛ )73:1314بنا به نوشته هما ناطق
از میان  30عنوان کتاب ،که محمدعلی¬خان ،سفیر ایران در فرانسه ،به سفارش حاجی میرزا
آقاسی به ایران آورد ،پنج عنوان مربوط به پزشکی و علوم طبیعی بود( .ناطق؛ )243-231از
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مهم¬ترین پیامدهای ترجمه¬ی کتب طبی خارجی ،این بود که عالوه بر آشنایی مترجمین
با پیشرفت علوم خصوصاً علوم پزشکی ،مردم ایران از آن پیشرفت¬ها آگاهی می¬یافتند ،لذا
کتاب¬های ترجمه شده¬ی طبی یکی از ابزارهای الزم و ضروری برای بنیان¬گذاری طب
نوین در ایران بوده است .اطباء ایرانی عصر قاجار می¬توانستند با تقلید از این کتاب¬ها،
کتاب¬های جدیدی تألیف نموده و حرکت به سوی اخذ تمدن غربی ،خصوصاً در زمینه طب
نوین را تسریع نمایند.

 .4رویارویی طب سنتی با طب مدرن
رشد علم پزشکی و تأثیر آن در ایران و گستردگی مرزهای دانش و به¬کارگیری دستاوردهای
نوین علم پزشکی ،علم طب در دوره ناصرالدین شاه را متحول نمود و سبب از رونق افتادن
طب سنتی شد .پزشکی مدرن به جهت تسهیل در برخی مسائل و رسوخ تفکر برتری پزشکی
مدرن سبب رویارویی طب سنتی با طب مدرن شد که به آن موارد اشاره می¬گردد:

.3.4سهل گیری در برخی مسائل اجتماعی – فرهنگی
در ایران عصر قاجار مردم برای سالمتی خانواده و جامعه اندک¬اندک در برخی از آداب و
رسوم گذشته خویش تجدیدنظر کرده و جامعه را برای پذیرش برخی دست آوردهای طب
نوین آماده نمودند .برای این منظور آنان اجازه دادند اطبا خارجی به منازل آنان رفت آمد
نمایند و زنان توسط اطبا مرد معاینه و معالجه شوند .در ادامه ،شرح موارد فوق آمده است:

 .3.3.4عادی شدن حضور پزشکان خارجی در دربار و منازل اعیان
اگر روزگاری حتی نگاه به حرم شاه و یا حضور غیر محارم درباری در حرم جرم محسوب می
شد ،و اگر روزگاری معاینه زن توسط مرد با مشکالتی همراه بود ،اینك رهایی از درد و رنج
اجازه داده بود پزشکان خارجی در حرم قاجاری و منازل اعیان و اشراف زنان را معاینه کنند
و درد و رنج را از وجودشان دور سازند .فوریه از درمان و معالجه¬ی نهایی چشمان عایشه
خانم و پنج شش نفر دیگر از زنان حرم ،از جمله زهرا سلطان¬آباد و نیز از جراحی دختران و
زنان طبقات ممتاز خبر داده است( .پوالک ؛ )402:1361در واقع پزشکان خارجی هم محرم
حرم شده بودند و هم در استخدام دربار ،جایی که قبالً در قرق اطبا ایرانی بود .بدین ترتیب
حضور طبیب بیگانه¬ی غیرمسلمان در دربار و خانه¬های اعیان و اشراف عادی و آرام آرام
به عنوان یك تغییر رفتار در جامعه¬ی ایرانی عصر قاجار پذیرفته شد.
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 .2.3.4عادی شدن معالجه زن توسط پزشک مرد
رعایت اصول محرم و نامحرم در اسالم سفارش شده است؛ بنابراین رعایت آن بر مسلمانان
الزم و ضروری است .در جامعه¬ی عصر قاجار برای رعایت این اصل مهم زنان خانه¬نشین
می¬شدند و هنگام بیرون آمدن پوشش خاصی را رعایت می¬کردند .در خصوص مسائل
درمانی هم هنگام مراجعه زنان به طبیب این موضوع به همین صورت رعایت می¬شد و طبیب
فقط می¬توانست نبض بگیرد و یا در برخی موارد زبان زنان را نگاه می¬کرد اما گذشت زمان
اندکی از این سخت¬گیری¬ها و تعصب¬ها کاست .پوالک ضمن اشاره به این موضوع می
نویسد ....« :اما حاال تمدن تا به آنجا پیش رفته است که به هنگام بروز بیماری جدی و سخت،
طبیب می¬تواند از زن بیمار معاینه کامل به عمل آورد( .پوالک؛ )426:1361در عصر قاجار
مراجعه زنان به اطباء ،مرد خارجی یا ایرانی از خانواده¬های درباری شروع شد و به متن
جامعه تسری پیدا کرد؛ و اگر هم در طبقات پایین جامعه چنین اتفاقی افتاده باشد یا در خفا
بوده و یا بسیار نادر .نتیجه آنکه زنان اعیان و اشراف با اجازه¬ی مردان خویش یا بدون
اجازه¬ی آن¬ها با اجازه یا بدون اجازه¬ی علمای دین ،سد عدم مراجعه به پزشکان مرد را
شکستند و در این مراجعه آرام آرام خود را هم ردیف مردان محسوب نمودند .به عنوان نمونه
دکتر نلیگان بچه¬ی مرده را از شکم عیال میرزا عبدالوهاب خان بیرون می¬آورد؛ (امین
لشکر؛ ج7؛ )3626:1374و دکتر بیکر حکیم تلگراف¬خانه برای معالجه و درمان مادر
قوام¬الملك دعوت می¬شود؛ (سعیدی سیرجانی؛  )371:1313و اهالی دهکده¬ی علی¬آباد
برای درمان به دکتر هویزش مراجعه می¬نمایند(.مکنزی؛ )67:1331در اینجا نباید از
سهل¬گیری آگاهانه¬ی علمای دین چشم پوشی کرد که نجات جان بیمار و یا زدودن درد
از وجود بیمار را به نوعی توجیه کرده و اجاره داده¬اند روند معالجه¬ی زن توسط مرد با
رعایت برخی اصول صورت شرعی به خود گیرد.

 .3.3.4آراستگی ظاهری اطباء خارجی
زیبایی انسان ،فقط به جسم او خالصه نمی¬شود بلکه پوشش نیز تأثیرگذار است .پزشك نیز
همانند سایر انسان¬ها اگر از ظاهری مناسب و آراسته برخوردار باشد می¬تواند هم در جلب
افراد و هم در درمان آنها مؤثر باشد با توجه به اشکالی که دوره¬ی قاجار مانده است به
استثنای چند حکیم و اغلب فارغ التحصیالن دارالفنون و دانشگاه¬های خارج کشور ،بقیه¬ی
حکیمان ایرانی از پوشش مناسب برخوردار نبوده¬اند و حتی شانه هم به ریش خود
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نمی¬زده¬اند .در کتاب¬های خاطرات اطباء اروپایی و عکس¬هایی که از این اطبا دیده
می¬شود آنان ظاهری تمیز و لباس¬های مناسب و آراسته¬ای داشته¬اند .همین ظاهر
آراسته ،نظر هر بیننده¬ای را می¬توانست جلب نماید( .یغمایی؛ )121:2337مردم تمامی
این آراستگی و زیبایی را مرهون تمدن غرب می¬دانستند ،چه ،در غیر لباس و آراستگی
آن¬ها نیز همانند این¬ها بودند .می¬توان گفت یکی از راه¬های جلب توجه مردم به اطبا
خارجی ظاهر آراسته و تمیز آن¬ها بوده است.

 .4.3.4اقتباس از رفتار خارجی ها
حضور اشخاصی از کشورهای خارجی در ایران عصر قاجار مسلماً نظر افراد را به خود جلب
می-نموده است .مردم همه¬ی رفتارهای آشکار افراد خارجی را ،از خدمتگزار گرفته تا
فرستاده¬های ویژه ،زیر نظر می¬گرفتند و همه¬ی آن¬ها را به ذهن می¬سپردند .آنان به
تفاوت¬ها بیشتر توجه می¬نمودند تا تشابه¬ها .ایرانیان عصر قاجار با شگفتی به حضور
پزشك زن در تهران نگریسته و با تعجب از هم می¬پرسیده-اند :مگر زن هم می¬تواند پزشك
شود! الدر در این زمینه می¬نویسد:
«در سال  1111میالدی هیئت مرکزی میسیون در آمریکا ،خانم دکتر ماری سمیف را به
تهران فرستاد .ورود این بانوی پزشك چنان مردم آن روز تهران را دچار حیرت کرده بود که
همه از یکدیگر می¬پرسیدند :چطور ممکن است یك نفر زن دارای معلومات پزشکی باشد؟»
( الدر؛ )42:1333این تعجب و اظهار شگفتی در برخی از روزنامه¬ها از جمله روزنامه ناصری
هم نمود داشته است :این روزنامه با تعجب و شگفتی از کار و تحصیالت زنان در آمریکا نوشته
است(.روزنامه ناصری؛1316؛ اول جمادی الثانی؛ ص  6و همان ؛  13ذی الحجه ؛  )7اما این
شگفتی و تعجب چندان طول نکشید و مردم ایران نیز دختران خویش را برای تحصیل به
مدارس نوین فرستادند و حتی با فرمان شاه مخالفت کردند« :به سال 1103میالدی
مظفرالدین شاه فرمان داد که تمام خانواده¬های مسلمان دخترانشان را از این مدرسه که در
آنجا دختران پوشیدن دامن و کفش¬های پاشنه¬بلند را فرا می¬گیرند ،بیرون برند .تمام
دختران مسلمان مدرسه را ترک گفتند ،ولی ده روز طول نکشید که همه¬ی آن¬ها دوباره
به آموزشگاه برگشتند .در سال 1103میالدی از  13محصل  24نفر ،و در سال  1113میالدی
از  343دانش آموز  134نفر ،دختران مسلمان بودند (الدر؛.)41:1333
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با این توصیف جامعه¬ی عصر قاجار دیدگاه خود را در زمینه¬ی خانه¬نشینی و عدم تعلیم
زنان تغییر داد .این تغییر رفتار در عملکرد نیز آشکار گشت و با گذشت زمان رنگ فرهنگ به
خود گرفت و دختران برای فراگیری علم در مدارس حضور یافتند.

 .5.2رسوخ تفکر برتری طب مدرن
هرچند اعزام دانشجو به خارج نشان دهنده¬ی تفوق دانش طب در غرب بود اما آنچه بیشتر
تفوق طب غربی را به طور علنی نشان داد مسافرت شاهان قاجار و نیز برخی از درباریان به
غرب بود که در این میان مسافرت مظفرالدین شاه این موضوع را محسوس¬تر نمود که به
این موارد اشاره می¬شود:

 .3.2.4اعزام دانشجو به خارج برای تکمیل تحصیالت و بازگشت آن ها
ازنشانه¬های فقدان یا کامل نبودن علوم در هر کشوری ،اعزام دانشجو به کشور یا کشورهایی
است که علوم مورد نظر در آن سرزمین¬ها پیشرفت کرده و یا در حال پیشرفت و تکامل
است .یکی از گروه-هایی که در دوره¬ی قاجار برای تکمیل تحصیالت به کشورهای اروپایی
اعزام شدند ،دانشجویان گروه پزشکی بودند .تعداد اعزام شدگان به خارج در رشته¬ی پزشکی
از سال  1226ه.ق تا  1276ه.ق ده نفر بوده¬اند( .آقا حسینی؛  )13 ،1316پس از اعزام گروه
42نفره در سال 1276ه.ق روند اعزام محصل از طرف دولت تا سال  1321ه .ق متوقف شد.
می¬توان علل این وقفه را عالوه بر ترس ناصرالدین شاه ،جریحه¬دار شدن احساسات و
عواطف مذهبی مردم به دلیل تبلیغ افکار و عقاید اخذ شده از سوی این محصالن دانست.
(بوچانی ،عمادی؛ )114:1313هرچند فاصله¬ی  30ساله¬ی عدم اعزام محصل به خارج و
فاصله گرفتن از پیشرفت علم ،روند حرکت به سوی کسب دست آوردهای تجدد و
نوآور¬ی¬های علوم جدید ،خصوصاً علم طب را با کندی مواجه ساخت و نمودار پیشرفت
عصر قاجار را در این زمینه نزولی نمود ،ولی متوقف نساخت .دانشجویان اعزامی بعد از بازگشت
به ایران به همراه ایرانیان فارغ-التحصیل از دارالفنون سکان علمی دارالفنون را به دست
گرفتند و تقریباً دارالفنون را ایرانی کردند .دانشجویان اعزامی به هنگام بازگشت عالوه برعلوم
نوین ،برخی از آداب و رسوم غربی را نیز با خود به همراه می¬آوردند .تغییر رفتار و تغییر
پوشش این دانشجویان در اطرافیان آن ها هم اثر می¬گذاشت .بازگشت تحصیل کردگان علم
طب در بالد غرب و استخدام آن¬ها در دربار ،بیمارستان¬ها و مراکز آموزشی از چند جنبه
قابل بررسی است:
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الف)انتخاب دانشجویان بازگشته از فرنگ به عنوان طبیب دربارنشانه اعتماد به طب نوین بود.
ب) دانشجویان می¬توانستند کتاب¬هایی را ترجمه و در اختیار مردم قرار دهند.
ج) مردم با مشاهده¬ی معالجه و درمان بیماران توسط دانشجویان بازگشته به ایران ،اندک
اندک به درمان بیماری¬ها توسط طب نوین باور پیدا کردند و به نسخه¬های فرزندان خویش
عمل نمودند .مستوفی می¬نویسد« :از ایرانی¬ها هم چند نفری بودند که در اروپا تحصیل
کرده بودند و با طب جدید به معالجه می¬پرداختند( ».مستوفی؛ 131؛ )321:1در اواخر عصر
قاجار ایرانیان دیگر طب نوین را طب مخصوص غرب نمی دانستند ،بلکه آن را طبی
می¬دانستند که فرزندانشان آموخته بودند.

 .2.2.4مسافرت شاهان قاجار به اروپا برای درمان
مسافرت شاهان به خارج – که ما در اینجا جنبه¬ی درمانی آن را مورد بررسی قرار می دهیم
– آشکارا نشان دهنده¬ی نهی شاهان به طبابت وطنی بوده است .با این مسافرت¬ها آنان
طب اروپایی را بر طب وطنی ترجیح می¬دادند و مردم با مشاهده این رفتارها بر داشته¬های
خود شك می¬نمودند .بنا به نوشته¬ی سیاح ،حکومت می¬خواست مردم را مجاب نماید
که ناصرالدین شاه برای ترویج اسالم به فرنگ رفته است( .سیاح؛ )111:1346اما حکومت
چگونه می¬توانست توجیه نماید که چرا برای همراهی شاه علما دین انتخاب نشده¬اند و چرا
همه¬ی همراهان شاه غیر روحانی هستند؟ بعد از ناصر-الدین شاه ،نوبت مظفرالدین شاه بود
که راهی اروپا گردید ،اما مردم نمی¬توانستند قبول کنند شاه بیماری چون مظفرالدین شاه
برای ترویج دین رفته باشد .آنان دانسته بودند طبابت وطنی پاسخگوی درمان شاهان نشده و
آنان  -خصوصاً مظفرالدین شاه  -به همین خاطر سفر خارجی را برگزیده¬اند.
از طریق همین مسافرت¬ها شاهان و همراهانشان از نزدیك با فرهنگ غرب ،سالمتی ،بهداشت
و درمان آن¬ها آشنا می¬شدند و در هنگام بازگشت به اغلب آن¬ها عمل می¬نمودند.
رفتارهای تغییر یافته اندک¬اندک به جامعه هم رسوخ می¬یافت و در زندگی مردم عادی
هم تغییرات ایجاد می¬کرد .از رهگذر این مسافرت¬ها با ترجمه¬ی کتاب¬های اروپایی و
تماس با بیگانگان و دیپلمات¬های خارجی ،ایده¬های نوگرایانه به درباریان منتقل شد که به
انجام اصالحات منتهی گردید( .محسنی ،خاچاطوریان سرادهی؛ )710:1310

 .3.2.4اخذ نتایج دلخواه از اعزم برخی بیماران به خارج

109

واکاوی برتری جایگاه علمی پزشکی مدرن بر پزشکی سنتی در عصر قاجار ،نصراله پور محمدّی املشی

اعزام بیمار به خارج در عصر قاجار نشانه¬ی پاسخ¬گو نبودن طبابت رایج کشوری برای درمان
برخی بیماری¬ها بود .در همین دوره کسانی که می¬توانستند هزینه سفر را تأمین نمایند
برای درمان به کشورهای اروپایی می¬رفتند؛ به عنوان مثال آمینه اقدس که چشمش به علت
معالجه¬ی اشتباه پزشك ایرانی بینایی خود را از دست داده بود ،برای درمان به وینه رفت اما
چون به موقع اعزام نشده بود پزشك معالج هم نتوانسته بود به طور کامل او را درمان نماید.
اعتماد السلطنه در این زمینه می نویسد« :امینه اقدس را در شعبان  1307ه.ق به فرنگ
فرستادند و پس از سه ماه طبیب معالج او دکتر فورکس ( )FORXگزارشی به شاه داد که
چشم را عمل کرده ولی چون موقع گذشته بود درست معالجه نشد» (اعتماد
السلطنه؛1374؛ج2؛ )130 :1313نمونه¬ی فوق نشان می¬دهد که علی رغم اینکه شخص
نابینا شده و دیگر جایی را نمی¬بیند ولی معتقد است که پزشك خارجی از انسان نابینا،
انسان بینا می¬سازد .از دیگر کسانی که برای درمان راهی اروپا شدند میرزاعلی اکبر خان
برادرزاده¬ی مستوفی و حاجی محسن خان مشیرالدوله بود( .مستوفی؛ ج2؛222 :1314؛ افصل الملك؛
 )336 :1361اولی بعد درمان به ایران بازگشت و دومی به علت کهولت سن در گذشت .همه ی
کسانی که اطباء خارجی را برای درمان خویش برمی گزیدند ،بر این باور بودند که طبیب
خارجی بهتر از طبیب داخلی است و این باور از دربار و اعیان و اشراف به متن جامعه سرایت
می کرد .این اعتقاد در جامعه ی عصر قاجار آرام آرام به فرهنگ تبدیل می شد.

نتیجه گیری
دوره قاجار در تاریخ پزشکی ایران اهمیت ویژه ای دارد؛ از آن رو که پزشکی نوین در این دوره
جایگزین پزشکی سنتی ایران می شود .آگاهی مردم از دست آوردهای طب نوین موجب
گردید مردم اندک اندک در رفتار و منش خود نسبت به طب یاد شده تغییر نشان داده و در
به¬کارگیری آن شك و تردید را از خود دور نمایند .البته این تغییر نه به معنای رویگردانی
کامل از طب سنتی بوده است؛ بلکه این رویکرد در مواردی بوده که طب سنتی و موروثی
نتوانسته بود پاسخ قاطع و قانع کننده¬ای ارائه نماید .تغییر رویکرد و در مواقعی تغییر فرهنگ
در جامعه عصر قاجار در جهت استفاده از مواهب طب مدرن در اغلب موارد از جمله :معاینه
زن توسط طبیب مرد ،جراحی زنان توسط طبیبان مرد و عادی شدن حضور پزشکان خارجی
در دربار و منازل اعیان بوده است .از موارد ضعف در پزشکی سنتی عدم نظارت در کار پزشکان،
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آمیختگی پزشکی با باورهای خرافی و نبود قانون مشخص و مدون درباره ی اشتغال به
حرفه¬ی پزشکی بوده است به طوری که هر شخص زیرک و ناآگاهی خویشتن را وارد صنف
پزشکان نموده و هر کسی می¬خواست طبیب شود کافی بود که کتابی در بازار بخرد و برای
چندین هفته آن را مطالعه نماید و یاد بگیرد که چه بیماریهایی گرم هستند و چه بیماریهایی
سرد و با این میزان دانش به همراه چندین کتاب طبی ،جلوه¬ی یك طبیب به خود
می¬گرفت  .بنابراین نتایج پژوهش نشان می¬دهد اگرچه طب سنتی به دلیل برخورداری از
ویژگی¬های یك مکتب پزشکی توانست به حیات بی¬رمق خود ادامه دهد اما طب مدرن به
خاطر استقبالی که داشت در رویارویی با طب سنتی ،توانست برتری و پیشی گیرد.

*فهرست منابع
.1

آبراهامیان ،یرواند ،)1314( ،ایران بین دو انقالب ؛ترجمه ی احمد گل محمدی و محمد ابراهیم
فتاحی و لیالیی؛ تهران؛ نشرنی؛ یازدهم .

 .5آدمیت ،فریدون ،)1341( ،امیرکبیر و ایران ،تهران ،خوارزمی.
 .3آقاحسینی ،علیرضا ،)1316( ،چالش و پاسخ در دوره ی قاجاریه :اعزام دانشجو به خارجه با
تاکید بر مورد فرانسه ؛مجله تاریخ روابط خارجی؛ شماره.32
 .4اعتمادالسلطنه ،محمد حسان خام ،)1343( ،روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه (وزیر انطباعات
در اواخر دوره ناصری مربوط به سال های  1525و  1313هجری قمری) ،با مقدمه ایرج افشار،
تهران ،امیرکبیر.
 .2اعتماد السلطنه ،محمد حسن ،)1363( ،الماثر و اآلثار (چهل سال تاریخ ایران ) ،جلد اول،
تهران :اساطیر.
 .6افضل الملك ،غالمحسین ،)1361( ،افضل التواریخ ؛محقق/مصحح :منصوره اتحادیه و سیروس
سعدوندیان؛ تهران؛ نشر تاریخ ایران .
 .7الگود ،سریل ،)1316( ،تاریخ پزشکی ایران و سرزمین های شرقی خالفت ،ترجمه باهر فرقانی،
تهران ،امیرکبیر.
 .8امین لشکر ،قهرمان ،)1371( ،روزنامه خاطرات امین لشکر؛تهران ؛اساطیر.
 .2براون ،ادوارد ،)1344( ،یکسال در میان ایرانیان ،ترجمه و حواشی ،ذبیح اهلل منصوری ،تهران،
کانون معرفت.
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 .11بروگش ،کارل ،هینریش ،)1374( ،در سرزمین آفتاب (دومین سفرنامه هینریش بروگش)؛
ترجمه ی مجید جلیلوند؛تهران ؛مرکز.
 .11بوچانی ،ابراهیم؛ عمادی ،سید حسین( ،بهار و تابستان  ،)1313اعزام محصل در عصر قاجار و
انتقاد به این روند در پرتو دو سند ؛ پیام بهارستان ؛ دوره 2؛ سال6؛ شماره .23
 .15پوالک ،یاکوب ادوارد ،)1361( ،سفرنامه پوالک (ایران وایرانیان) ،ترجمه کیکاووس جهانداری،
تهران ،خوارزمی.
 .13جکسون ،آبراهام والنتاین ویلیامز ،)1361( ،سفرنامه جکسن؛ مترجم :منوچهر امیری – فریدون
بدره ای؛ تهران؛ خوارزمی؛ سوم .
 .14خلخالی سید محی الدین ،تقدیری ،سعید( ،زمستان  ،)1311مقدمه ای بر معرفی دارالفنون و
اقدامات امیر کبیر به روایت منابع و اسناد تاریخی موجود در کتابخانه مجلس شورای
اسالمی؛ پیام بهارستان؛ دوره 2؛ سال 3؛ شماره .11
 .12دالمانی ،هانری رونه ،)1333( ،سفرنامه از خراسان تا بختیاری؛ ترجمه؛ محمد علی فره وشی؛
تهران؛ امیرکبیر.
 .16الدر ،هانری رونه ،)1333( ،تاریخ میسیون آمریکایی در ایران؛ مترجم :سهیل آذری؛ تهران؛ نور
جهان .
 .17دروویل ،گاسیار ،)1341( ،سفرنامه دروویل1815-1813م  ،Voyage enperseترجمه جواد
محبی ،تهران ،گوتمبرگ.
 .18دیوالفوا ،مادام،)1371( ،سفرنامه مادام دیوالفوا؛ ترجمه همایون فره فروشی ،تهران:قصه پرداز .
 .12رابینو ،لویی،)1363(،دیپلماتها و نمایندگان کنسولگریهای ایران وانگلیس،ترجمه
غالمحسین میرزا صالح ،تهران ،تاریخ ایران.
 .51رایت ،دنیس،)1311(،انگلیسی ها در میان ایرانیان،ترجمه خسرو پورخسرو،تهران،هفت اورنگ.
 .51روستایی ،محسن،)1312(،تاریخ طب و طبابت درایران،جلد1و 2؛تهران:مرکزسازمان اسناد ملی.
 .55روششوار ،ژولین دو ،)1371( ،خاطرات سفر ایران :ترجمه ی مهران توکلی؛ تهران؛ نشر نی.
 .53زرین کوب ،عبدالحسین ،)1314( ،روزگاران تاریخ ایران از آغاز سلطنت پهلوی ،تهران ،سخن.
 .54سارتون ،جورج ،)1313( ،مقدمه ای بر تاریخ علم (3جلد)؛ مترجم غالمحسین صدری افشار؛
تهران؛ شرکت انتشارات علمی و فرهنگی؛ دوم.
 .52سرمدی ،محمدتقی ،)1371( ،پژوهشی در تاریخ پزشکی و درمان جهان ،ج ،1تهران ،انتشارات
سرمدی ،چاپ اول.
 .56سرنا ،کارال ،)1363( ،مردم و دیدنی های ایران؛ «سفرنامه کارال سرنا» ،ترجمه غالمرضا
سمیعی ،تهران ،نشر نو.
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 .57سعیدی سیرجانی (گرد آورنده) ،)1313( ،وقایع اتفاقیه؛ محقق/مصحح :سعید سیرجانی؛ تهران؛
نشر آسیم؛ چهارم.
 .58سیاح ،حمید ،)1346( ،خاطرات حاج سیاح یا دوره خوف و وحشت؛ تهران؛ ابن سینا.
 .52عین السلطنه ،قهرمان میرزا ،)1374( ،روزنامه خاطرات عین السلطنه ،جلد اول ،به کوشش
مسعود سالور و ایرج افشار ،تهران ،اساطیر.
 .31غفاری ،غالمحسین ،)1312( ،سفرنامه خراسان همراه با ناصر الدین شاه ،تهران :انتشارات دکتر
محمود افشار.
 .31فاتح ،مصطفی ،)1331( ،پنجاه سال نفت ایران ،تهران،انتشارات پیام.
 .35فلور ،ویلم ،)1371( ،سالمت مردم در ایران قاجار؛ مترجم :ایرج نبی پور؛ بوشهر؛ دانشگاه علوم
پزشکی بوشهر .
 .33فووریه ،یوانس ،سه سال در دربار ایران؛ خاطرات دکتر فووریه پزشک ویژه ناصرالدین¬شاه،
ترجمه عباس اقبال آشتیانی ،دنیای کتاب ،تهران ،بی¬تا.
 .34فیاضی ،عمادالدین ،)1310( ،تأثیر خرافات و عقاید انحرافی بر گسترش بیماریها در عصر
قاجار ،فصلنامه مسکویه ،س ،6ش.11
 .32کاویان پور ،احمد ،)1344( ،تاریخ رضائیه؛ تهران؛ انتشارات آسیا.
 .36کرزن ،جورج ناتانیل ،)1310( ،ایران و قضیه ایران (جلد)2:؛ ترجمه :غالم علی وجید مازندرانی؛
تهران؛ انتشارات علمی و فرهنگی؛ پنجم.
 .37کرمانی ،ناظم االسالم ،)1314( ،تاریخ بیداری ایرانیان (جلد )3:؛ تهران؛ امیر کبیر؛ هفتم.
 .38محسنی ،احمد ،خاچاطوریان سرادهی ،آرسینه (بهار  ،) 1310نهضت ترجمه در عصر قاجار؛ پیام
بهارستان؛ دوره دوم؛ سال سوم؛ شماره .11
 .32مستوفی ،عبداهلل ،)1314( ،شرح زندگانی من (تعداد جلد )3:؛ تهران؛ زوار؛ پنجم .
 .41مکنزی ،چارلز فرانسیس ،)1331( ،سفرنامه¬ی شمال؛ مترجم :منصوره اتحادیه (نظام مافی)؛
تهران؛ نشر گسترده .
 .41ملك زاده ،الهام  ،)1312( ،مادام توماسن از بازماندگان هیئت های مذهبی فرانسوی در
ایران؛ مجله گنجینه اسناد؛ شماره .41
 .45ملکم ،جان ،)1310( ،تاریخ ایران ،ترجمه ،میراسمعیل حیرت ،به کوشش مرتضی سیفی فمی
تفرشی ،ابراهیم زندپور ،یساولی ،تهران ،فرهنگسرا.
 .43ناطق،هما،)1361(،ایران در راه یابی فرهنگی؛ پاریس؛ انتشارات خاوران و مرکزپخش پگاه؛ دوم.
 .44نوایی ،عبدالحسین ،ملك زاده الهام ،)1312( ،تفصیل مدرسه دارالفنون عنوان نسخه¬ای
خطی از سال 1314هجری قمری مجموعه بیوتات کاخ گلستان؛ مجله تخصصی گروه تاریخ
دانشگاه تهران؛ سال چهارم؛ شماره پیاپی چهارم.
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 .42هدایت ،مهدی قلی ،)1361( ،خاطرات و خطرات ،تهران ،زوار.
 .46هدایت ،رضاقلی خان ،)1313( ،تاریخ روضه الصفای ناصری ،تصحیح و تحشیه جمشید کیانفر،
جلد پانزدهم ،تهران ،اساطیر.
 .47هدایتی ،جواد ،)1311( ،تاریخ پزشکی معاصر ایران از تأسیس دارالفنون تا انقالب اسالمی،
تهران :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی.

