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اس��تزیراامیرباتاسیسدارالفنون،معلمانيراازاتریشبرايتدریس
درمدرس��هطبدارالفنونبهایرانآورد.ازاینزماناس��تکهطبو
جراحيوداروس��ازي،بهمعنايجدیدخوددرایرانآغازشد.بنابراین
مقول��هتاریخطبوطبابتوبهطورکليتحوالتپزش��کيایراندر

عصرقاجار،اهمیتویژهايدارد.
ویژگيدیگردورهناصريحضورطبیبانخارجيدردربارایراناس��ت؛
طبیبانيماننددکترکلوکه1،دکترپوالک2،دکترتولوزان3،دکترفووریه4
وک��هازمی��انآنهادوتنیعن��يدکترپوالکودکت��رفووریهازخود
س��فرنامههایيبهجاگذاش��تهاندودراینمیانسفرنامهدکترپوالک
ازنظربررس��يجزئیاتزندگي،خلقی��اتوخصوصیاتمردمایراناگر
نگویی��مبينظیر،حداقلکمنظیراس��ت.ازاینرو،باتوجهبهحضور
تع��دادزی��اديطبیبخارجيدرای��ران،تاس��یسدارالفنونبههمت
امیرکبی��روتدریسطبجدی��ددرآنميتوانعصرناصريرانقطه

عطفيدرتاریخطبابتایراندانست.

طب ایران از آغاز تا دوره قاجار 
براس��اسداس��تانهايکهنایرانيآغازومعرفيطببه»جمش��ید«
پادشاهاساطیرينسبتدادهشدهواونخستینکسياستکهبهمردم

آموختکههنگامبیماريازدارواستفادهکنند.
آریایيهانیزپسازورودبهس��رزمینایران،بابهرهگیريازپزشکي

مقدمه
قراینواس��نادمکتوبتاریخيگویايآناستکهریشهعلمطبدر

ایرانمربوطبهدورانپیشازاسالماست.
پسازحملهاس��کندربهای��رانونفوذعلوموفرهن��گیوناني،طب
بقراطيوجالینوس��يب��هتدریجباطبایران��يدرآمیخت.دردوران
اسالمينیزطبایرانيباطبومعارفاسالمينیزممزوجشدکهدر
پيآنآموزشپزشکان،تدوینکتابهايطبيوشکوفایيمراکزعلمي
معتبردراینرش��تهرخنمود.محمدزکریايرازيوابنسیناازچهره
هايش��اخصطبایرانيواسالميبودندوکتابهايآناننیزسالهاي

طوالنيدردانشگاههايپزشکياروپاتدریسميشد.
طبدرایراندردورههايتاریخيمختلفبهدلیلتحوالتسیاس��ي
،فرهنگ��يواجتماع��ي،بافرازونش��یبهايفراوانيمواجهش��د.از
اواسطعهدصفویهتاآخرسلطنتفتحعليشاهقاجار،طبایرانجلوه
چش��مگیرينداش��تونوابغيمانندگذش��تگاندرای��نعلمبهوجود
نیامدند.دردورانفتحعليش��اه،عباسمیرزانایبالسلطنهجوانانيرا
برايکس��بعلمبهفرنگفرس��تادومسافرتپزشکانخارجينیزبه
ایرانآغازش��دکهایندوعاملموجبنفوذطباروپایيدرکش��ور

شد.
وليپیدایشواقعيطبنویندرایرانمربوطبهزمانصدارتامیرکبیر

مقاله مروری
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1.دانشگاهآزاداسالميواحدرودبار،رودبار،ایران

دریافتمقاله:1390/1/9،پذیرشمقاله:1390/1/26

چکيده
براساساسنادمکتوبتاریخيریشهعلمطبدرایرانبهدورانپیشازاسالمبرميگردد.باحملهاسکندربهایرانطببقراطيوجالینوسيبه
تدریجباطبایرانيدرآمیخت.دردوراناس��الميهمطبایرانيباطبومعارفاس��الميپیوندخوردواطبايبزرگيمانندابوعليس��یناورازي

بهوجودآمدند.طبایرانيدردورههايمختلفتاریخيدچارفرازوفرودهايزیاديشد.
دردورهقاجارنیزبویژهدرعصرناصرالدینش��اهباتاس��یسدارالفنونبههمتامیرکبیرطبجدیدکمکمواردایرانش��د.همچنیناطباياروپایي
زیاديبهایرانآمدندوایرانیاننیزبرايآموختنطبجدیدرهسپارفرنگشدند.اینتحوالتباعثشدکهدورهقاجارنقطهعطفيدرگذارایران

ازطبقدیمبهطبجدیدباشد.اینمقالهبهبررسیتحوالتتاریخطبدردورهقاجارپرداختهاست.
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پیش��رفتهمصروبابِلکهازطریقآش��وریانبهای��رانراهیافتهبود،
مکت��بخاص��يرادرطببهنام»ُمغان«ایجادکردندکهدراوس��تاو
کتابه��ايمهمدیگرزرتش��تينظیر»دینَکرت«و»بُنَدِهْش��ن«بهآن

اشارهشدهاست.
دراوس��تابهس��هطبقهمردمشفابخشومعالجاش��ارهشدهاستکه
عبارتندازکس��انيکهبادعاورس��ومدینيش��فاميبخشند)موبدان(
؛کس��انيکهباپرهیزوداروبیمارانرامعالجهميکنند)پزش��کان(و
نیزکس��انيکهباوسایلولوازم،بیمارانرامداواميکنند)جّراحان(.
همچنیندروندیدادآمدهاستکهپزشکتازهکارپیشازآنکهمعالجه
یکيازنیکانزرتشتيراشروعکندبایدسهکافرراباموفقیتمعالجه

کردهباشد]2[.
زرتش��تیانهمچنی��نمعتقدبودندکهبیماريرااهریمنآفریدهاس��ت
بنابرای��نبرايدفعآنازوردهاومراس��مدینيکم��کميطلبیدند
چنانکهدراوستامداواباسخنومددیزدانيبهتریننوعدرماندانسته
شدهاست.آنچهبویژهدرطبایرانباستانجلبتوجهميکنداهتمام

ایرانیانبهاموربهداشتيولوازمجلوگیريازبروزبیمارياست.
همچنیندرایرانهمانندبابِل)درزمانحمورابي(حقالزحمهطبیبان
معینوپرداختميشد.درزمانهخامنشیانبهعلتوسعتامپراتوري
آنانکهمتشکلازاقواموملتهايگوناگونبودطبایرانيازطبسایر

کشورهامانندهند،یونانومصرتاثیرپذیرفت]1[.
ب��هگفتههردوت،کوروشکبیر،کّحالي)چش��مپزش��ک(ازمصردر
خدمتداش��ت]3[واطبايمصريدردربارداریوشبزرگنیزحضور
داش��تند.همچنیناطبايیونانينیزدردربارهخامنش��یانبودندازآن
جملهدموکدس1یوناني،پايپیچخوردهداریوشوبرآمدگيسختغّده

ماننددرسینهملکهآتوساهمسرداریوشرامعالجهکرد]3[.
ازدیگ��راطب��ايیوناني»آپولونی��دس«2،طبیباردش��یراولودیگر
»کتزیاس«3طبیبمشهوراردش��یردوماستکهسالهادردربارایران
زیس��ت.باپیروزياس��کندروتاس��یسدولتس��لوکيونفوذعلومو
فرهنگیوناني،تاثیرطبیونانيدرایرانقويترشدوطببقراطي

وجالینوسيباطبایرانياختالطبیشتريپیداکرد.
ازاوضاعطبيدورهاشکانیاناطالعچندانيدردستنیستوظاهراًدر
ایندورهمخلوطيازطبمحليوبابليویونانيدرایرانرواجداشت.
درزمانساسانیانبهعلتپایبنديآنانبهکیشزرتشتي،آدابطبي

زرتشتيدرایرانرواجبیشتريیافت]1[.
درایندورههمچنینباتاس��یسدانش��گاهطبيجنديش��اپورتعلیم
ط��بیونانيرونقیافتواس��تادانيدرعلومطب��يازیونانبهایران
دعوتشدندکهبازبانسریانيبهتعلیمدروسطبدرایندانشگاه
پرداختند.دانش��گاهجنديشاپوربعدهادردوراناسالمينیزبهتربیت
طبیبانناميپرداختوطباس��الميدرپیش��رفتخودبیشازهمه

مدیونمکتبایندانشگاهاست]2[.
خسروانوشیروان،برزویه،طبیبمخصوصخودرابههندفرستادوو
اوهمکتابکلیلهودمنهوش��طرنجرابههمراهبعضيآثارطبيونیز

ظاهراًچندتنازپزشکانهنديراباخودبهایرانآورد]2[.
اینموضوعنش��انهآناستکهاستفادهازطبهندوستاندرآندوره

حائزاهمیتبودهاست.

ازبزرگتریناطبايمکتبجنديشاپورخاندان»بُْختیشوع«هستندکه
طيششنسلدردانشطب،مشهوروبدونرقیببودندوجورجیس
بنبُْختیشوعطبیبورئیسجنديشاپور،منصوردوانیقيخلیفهدوم
عباس��يراکهپزش��کانبغدادازدرمانويناامیدش��دهبودند،درمان

کرد]2[.
پ��سازوروداس��المبهایرانچهاردورهمتمای��زرادرطبایرانيمي

توانمشاهدهکرد:
دورهنخست،دورهنفوذطبیونانيواختالطآنباطبایرانيکهدر
واقعادامهدورهپیشازاسالماستوپزشکانمکتبجنديشاپوردر
تقویتویژگيیونانيایندورهنقشداشتند.ایندورهتازمانخالفت

هارونومامونادامهميیابد.
دورهدوم،دورهترجم��هکتابهايطبيیونانياس��تک��هدرایندوره
بس��یاريازاینکتابهابههمتاطبايجنديش��اپورواطبايسریاني
نس��طوريبهزبانسریانيوعربيترجمهشد.بزرگتریناینمترجمان
»حنی��نبناس��حاقالعبادي«)متوفي264ه.ق(اس��تکهمهمترین
طبیبومترجمدورهاسالمياست.براثراینترجمههاوگسترشآنها
،طبیونانيبویژهبقراطيوجالینوس��يدرطباسالميوایرانينفوذ
خاصيیافت.طباسالميهمپسازاوایلدورهعباسيشکلگرفت
وش��املطبکهنایرانيوبابليویونان��يبودکهگاهيبهنامطب

عربيهمخواندهميشود.
دورهس��وم،دورهتالیفکتابهايطبياس��تکهدرایندورهبهتدریج
کسانيبااس��تفادهازکتابهايترجمهشدهازیونانيبهعربيتوانستند
آثارطبيمستقليتالیفکنندکهبرخيازآنهاباتالیفاتیونانیهابرابري
ميکرد.ایندورهدرخش��انتریندورهطباس��الميوایرانياستو
آثاربزرگطباسالميدرآنبهوجودآمدکهایرانیاندراینکارسهم

چشمگیريداشتند.
ازجمل��هاینایرانیانک��هآثارطبيبزرگيتالی��فکردندميتوانبه
»عليبنربنطبري«صاحبکتاب»فردوسالحکمه«،»محمدبن
زکریايرازي«صاحبکتاب»الحاوي«و»طبالمنصوري«،»علي
ب��نعباسمجوس��ياهوازيارجاني«صاحبکت��اب»ملکي«وآثار
دیگر،»ابنسینا«صاحبکتاب»قانون«وآثاردیگرو»شرفالدین
ابوابراهیماس��ماعیلگرگاني«صاحبکتاب»ذخیرهخوارزمشاهي«و
»حکیمَمیَسري«پزشکقرنچهارمکهدانشنامهايدرعلمپزشکي
ب��هش��عرداردودرمانبیماریهاوخواصداروه��اراازاینطریقبیان

کردهاست.
ایندانش��منداندرتالیفاتخودفقطبهترجم��هصرفیانقلقولاز
پیش��ینیانخوداکتفانکردندبلکهدربرخيموضوعاتابتکاراتيازخود

نشاندادندوحتيبهنقدبرخيآرايپیشینیانپرداختند]1[.
چنانک��هرازيدرابتدايکتابخودبانام»الش��کوکَعلَيجالینوس«
پسازتعظیموتکریممقامعلميجالینوسواعترافبهبزرگيمنزلت
ويمينویس��د:»صناعتطبوفلس��فه،تس��لیمبهرئیسانوقبول
گفتارآنانومساهلتومسامحترانميپذیردوفیلسوفازشاگردان
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ودانشجویانخوداینتسلیمراانتظارندارد.چنانکهجالینوسخوددر
کتاب»منافعاالعضا«کسانيراکهعقایدوگفتارخودرابهپیروانشان
ب��دوندلیلوبرهانتحمیلميکنند،توبیخکردهاس��توآنچهکه
م��رابراینعمل]انتقادازجالینوس[جراتدادهوآنرابرمنآس��ان
گردانیدهاس��ت،ایناس��تکهاگراوخودزندهوحاضرميبود،مرا
برتالیفاینکتابس��رزنشنميکردوب��راوگراننميآمدبلکهبر
خوشحاليومسرتشافزودهميگشت.«]4[.ويدرادامهازحدود16

کتابطبيوفلسفيجالینوسانتقادکردهاست.
کتابهايطبيرازيوابنس��یناحدودهفتصدس��الدرقرونوسطي
دراروپاجزومتوندرس��يبودودرواقعدانش��گاههايسالرنو1،پادوا2
وبولون��ي3درایتالیاومکتبمونپلیه4درفرانس��ه،ش��اگردانمکتب
طباس��الميایرانيبودهاند.البتهچ��وندرآنزمان،زبانعربيدر
کشورهاياس��الميزبانعلميبودتالیفاتایندانشمندانایرانينیز
بهاینزبانبودهاستوبرخيهامانندابنسیناوگرگانيتالیفاتينیز

بهزبانفارسيداشتهاند.
دورهچه��ارمهمدورهثباتواس��تقرارطبایرانياس��تکهدرواقع
باتالیف»ذخیرهخوارزمش��اهي«بههمت»ش��رفالدیناس��ماعیل
گرگاني«دورهتجدیدحیاتطبایرانيآغازميش��ودواغلبتالیفات

ایندورهشکلوشمایليکامالایرانيبهخودميگیرد]1[.
خواجهرش��یدالدینفضلاهللهمداني)645-718ق.(نیزازطبیبانو
وزراورجالبزرگدورهایلخاناناستکهدردورهاباقاخانجزوپزشکان
دربارمغولبود.ويدردورهوزارتخود،غازانخانوجانشیناورابه
احداثمدارس،بیمارستانها،کتابخانههاوبناهايخیریهتشویقکرد.
خواجهرش��یدالدین،محلهبزرگ»َربعرش��یدي«رادرکويُسرخاب
تبری��زایجادکردکهتش��کیالتعظیميب��ودودرآنمدارسدیني،
بیمارس��تان،کتابخانه،خانهاستادانوفقیهانوبسیاريبناهايدیگر
قرارداش��ت.حدود50پزشکدربیمارستانومدرسهطبخدمتمي
کردندوهریکازآنانمسئولآموزشحداقلدودانشجويطببودند.
دورانتحصی��لپنجس��البودودرپایانامتحان��يانجاموگواهینامه
صادرميش��د.همهاینافراددرخانههايمتعلقبهبیمارستانساکن

بودندوحقوقماهیانهنقديوغیرنقديدریافتميکردند]5[.
ازاواس��طدورانصفویهتاپایانسلطنتفتحعليشاهقاجارطبایران
پیشرفتينکردوکماکاندرمدارسومکاتب،آموزشطبمنحصربه
کتابهايقدیميمانند»قانون«بوعليو»ش��رحاسباب«نفیسيبودو

نوابغيماننداطبايپیشیننیزبهوجودنیامدند]1[.
ميتوانگفتتوجهبهطبکودکانوبهداش��توسالمتآنانونیز
نحوهشیردادنبهاطفالازجملهشاخصهايطبدورهصفویهاست.
درایندورههمچنینگروهيازاطبايایرانيمانندشعراونویسندگان

بههندوستانمهاجرتکردند]5[.
ازپزش��کانبزرگدورهصفویهتااواخرسلطنتفتحعليشاهميتوان
بهحکیمشفایي،حکیمرکنايکاشانيومحمدمومنتنکابنيصاحب
کتاب»تحفه«ودیگ��رمیرزااحمدتنکابنيطبیبمخصوصفتحعلي
شاهومولفکتابمهم»مطلبالسوال«ومترجمکتاب»برءالساعه

رازي«بهفارسيرانامبرد]1[.
همزم��اندراوایلقرندهمب��ااعزامهیئتهايتج��اريکمپانيهند

ش��رقيونیزهیئتهايمذهبيمسیحيبهایران،پايطبغربيکم
کمبهاینسرزمینبازشد.

دردورهافش��اریهوزندیههمبارکودطبایراني،پزشکانفرنگيهمراه
هیئتهايیادش��دههمچنانبهایرانرفتوآمدميکردندونادرشاهبه
درمانآناناعتقادزیاديداش��ت.درایندورهنیزمعدوديازپزش��کان
ایراندرخشیدندکهازآنجملهميتوانبهمیرزامحمدهاشمخانعلوي
،میرزامحمدنصیرالدیناصفهانيومیرحسینعقیليشیرازياشارهکرد.
کتاب»مجمعالجوامع«عقیلينیزازآثارمهمدرعلمداروس��ازياست

کهدرایندورهباتکیهبرآثارپیشینیانتالیفشد]5[.

طب ایران در دوره قاجار
عص��رقاج��ارراازنظرطبایرانيوتغیی��راتآنبهدودورهميتوان
تقسیمکرد:دورهاولکهازآغازسلطنتقاجاریهتاچندسالازسلطنت
ناصرالدینش��اهرادربرميگیردکهدرایندورهطبایرانيدرواقع
ادامههمانروندقدیمیعنيطبابنس��یناورازي)جالینوسي(استبا

تغییراتمختصريکهدرطولزمانطبعًاپیداکردهاست.
دورهدومنیزکهازاواس��طسلطنتناصرالدینشاهتاانقالبمشروطه
اس��تکهطبجدیدبهتدریجواردایرانميش��ودوجايطبسنتي
ایرانيراميگیردودرواقعدورانافولطبجالینوس��يآغازميشود
]1[.درواقعدرایندورهاستکهطبجالینوسوابنسیناجايخود

رابهطبهارِويوپاستوریاطبنوینميدهد]6[.
دردورهدومب��ااع��زاممحّصالنبهفرنگ،تاس��یسدارالفنون،ایجاد
موسس��اتصحيودرمان��يومجلسحفظالّصحه،ورودپزش��کان
اروپایيبهایران،تصویبقوانینطبوطبابتدرمجلسدوم،ش��یوه
علميمعالجهبیمارانومس��ائلدیگرسببشدطبنوینباتمامابعاد

خوددرایرانپدیدارشود.
هرچنددرایندورهتقابلطبنوینوس��نتينیزبهوجودآمدامابه
تدریجوباتوجهبهضرورتهايتاریخيواجتماعي،جامعهایرانيخودرا
باواقعیتهايروزدنیاوپیشرفتهايپزشکياروپاهماهنگساخت.

درایندورههمچنینآثارمکتوبونسبتًافراوانيازپزشکانفرنگيو
نیزاطبايدرسخواندهایرانيدیدهميشودوليمدرسهطبدارالفنون
ومکملآنمدارسعالياروپاموجبش��داطبايمشهوريبهعرصه
پزش��کينوینایرانواردش��وندوآثارعلميوعمليگرانسنگيتالیف

کنند]5[.
همچنیندراواس��طدورانناصرالدینشاهمس��ئلهبهداشتعموميو
نظمبخش��يبهاموراطباموردتوجهواقعشدودرهرشهري،طبیبي
ازس��ويدولتبهعنوان»حافظالصحه«ماموررس��یدگيبهسالمت

عموميشدوليکارمهميانجامنميداد.
درش��وال1284ه.قناصرالدی��نش��اهدس��توردادمریضخانهايدر
تهرانتاس��یسشودومهندسانمش��غولطرحونقشهآنشدند.7این
مریضخانهنخستینمریضخانهايبودکهدرسال1290ه.قدرتهران

1. salerno
2. padoue
3. bologna
4. Montpellier
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قدیمبهبهرهبرداريرس��یدوبیمارانرابس��تريکرد.درسال1319
شمس��يناماینبیمارستانبهبیمارستانسیناتغییرکرد]8[وایننام

هنوزباقياست.
درسال1900میالدينیزبراساسمصوبهکنفرانسصحيبینالمللي
کهدرپاریستش��کیلش��دهبودونمایندهایراننی��زآنراامضاکرد
نخس��تینمجلسحفظالصحهدولتيدرسال1904درتهرانتشکیل

ونظامنامهايبرايآننوشتهشد.
درایننظامنامهوظایفمجلسحفظالصحهش��املتاسیسقرنطینه
هادربندرهايایرانکهدرآغازبهدستپزشکانخارجيادارهميشد
،اجرايعملآبلهکوبيعموميودیگرتاسیسبیمارستاناختصاصي
زن��انوکودکاندرتهرانبود.مجلسحفظالصحهبجزس��هموردیاد
ش��ده،موسس��اتواقداماتينداشتوتش��کیالتآندرشهرستانها
مح��دودبهچندآبلهکوبوخبرنگارب��ودکههنگامضرورتازطریق
آنه��ابهجلوگیريازامراضميپرداختندیاگزارشانتش��ارآنهارامي

دادند.
اینمجلستااواخرس��ال1299شمس��يهمچناندایربودوبعداًدر
تشکیالتوزارتداخله)کشور(بهعنوانیکادارهکلادغامشد]1[.
همچنی��ندراواخردورهقاجاریهیعنيدرس��ال1339ه.قودردوره
س��لطنتاحمدش��اهقاجارقانونطبابتبهتصویبرسیدکهطبقآن
اجازهاش��تغالبهفنونطبابتودندانس��ازيفقطبهکسانيدادهمي

شدکهازوزارتفرهنگاجازهنامهرسميداشتند]1[.

پزشکان خارجي که در عصر قاجار به ایران آمدند
دردورانقاج��ارهمچنینورودواش��تغالپزش��کانخارجيدرایران

افزایشیافت.
تحققروی��ايناپلئونبناپارتدرخصوصتاس��یسی��کامپراتوري
شرقيمنوطبهفتحهندوستانبودوالزمهاینامرنیزعبورسپاهیانش

ازایرانبود.
ازای��نرویکهیئتنمایندگيفرانس��ويبرايجلبرضایتفتحعلي
شاهوکسباجازهعبورازخاکایران،بهدربارويفرستادهشد.ازآن
سورقیبدیرینهفرانسهیعنيانگلیسوکمپانيهندشرقيبراياینکه
اینطرحناپلئونراباشکستمواجهکنندهیئتمشابهيبهدربارایران
اعزامکردند.بدینترتیببااعزاماینهیئتها،پزشکاناروپایينیزوارد
ایرانشدندواینگونهبودکهطبغربيبهتدریجدرسنگرهايطب

جالینوسينفوذپیداکرد]6[.
بهگواهياس��نادونوش��تههايتاریخينخس��تینطبیب��يکههمراه
هیئتهاياروپایيبهایرانعهدقاجارس��فرکردنایبجراحبریگز1بود
کهدرسال1800میالدي/1216ه.قهمراهباسِرجانملُکم2نماینده

کمپانيهندشرقيبهایرانآمد]5[.
ژوبرکهدرس��ال1806بهعنوانفرستادهناپلئونبهایرانآمدهاست
بهابرازعالقهفتحعليش��اهبهحضورپزش��کانفرانسويدرایراندر

دیداريکهباويداشته،اشارهکردهاست]9[.
درپياینس��فر،درس��ال1223/1807ق.پزشکيفرانسويهمراه
ژن��رالگاردان3ب��هایرانآمدوبهنفوذط��بجدیدکمکزیاديکرد.
ويکهمتاس��فانهازناموياطالعيدردستنیستدرمانگاهينیزدر

تهرانتاسیسکرد]6[.
درس��ال1224/1808ق.پزش��کيبهنامدکترآندروجوکزبهعنوان
معاونسرجانملکمدرماموریتدوماو،ازبمبئيبهایرانآمدکهدر

بوشهربهکارهايسیاسياشتغالداشت]5[.
کمپل4جراحانگلیسيهمکههمراهسرهارفوردجونز5سفیرانگلیسدر
س��ال1223/1807ق.بهایرانآمدقبالدربوشهرخدمتکردهبود.
ويبهتبریزرفتوپزش��کمخصوصعباسمیرزاشد.ويدرسال

1818درگذشت]6[.
چارلزکورمیک6نیزدرس��فرس��ومملکمیعنيدرسال1223ق.وارد
تهرانش��دوپسازمرگکمپلبهتبریزرفت.ويهمانکسياست
کهروشآبلهکوبيرادرس��ال1228ق.درایرانرواجداد.درس��ال
1249ق.عباسمیرزادرخراس��انبهشدتبیمارشدودکترکورمیک
برايدرمانويعازمآنجاشدوليدرراهدرگذشتوعباسمیرزاهم

سههفتهبعدفوتکرد.
پسازمرگکمپل،پزش��کانگلیسيجوانيبهنام»جانمکنیل«7
پسازورودبهایرانوآموختنزبانفارسي،پزشکمخصوصفتحعلي
شاهش��د.ويپساز16سالمعاونکمپانيهندشرقيدرایرانشد.

مکنیلدرزمانمحمدشاهمدتيسفیرانگلیسدرایرانبود]10[.
درزمانس��فارتمکنیلدوپزش��کانگلیسيبهنامهايریچ8وبِل9

طبیبسفارتاینکشوردرتهرانبودند]5[.
ميگویندفتحعليش��اههن��گاماوجناراحتيه��ايمزاجيوعقالني
خوداولینباربامکنیلمش��ورتکردهاست.بهنظرميرسدتااین
لحظهاواعتقاديبهطباروپایيازخودنش��انندادهبودوليموفقیت
دکترمکنیلدردرمانتاجالدوله،همس��رمحبوبفتحعليشاهبهاو
اطمیناندادکهاینشیوهطبابت،اشتباهنیستدرحاليکهحکیمباشي
ایرانياوطبجدیدرابهش��دتردميکرد.ازاینزمانبودکهدکتر

مکنیلطبیبرسميحرموافراددیگرخاندانسلطنتيشد]11[.
خانمکارالس��رنا،سیاحایتالیایيکهدراواسطحکومتناصرالدینشاه
بهایرانآمده،معتقداستاندکزمانيپسازوروداطبايخارجيبه
تهران،آناننهتنهامورداعتمادمردمقرارگرفتندبلکهعالقهفتحعلي
شاهرانیزبهخودجلبکردندبهطوريکهويمیلداشتکهزیرنظر

طبیبياروپایيقرارگیرد]12[.
عب��اسمیرزابرعکسفتحعليش��اه،قباًلبرت��ريطبغربيراباور
داش��تچوندکترکورمیکمدتزیاديدرکنارويدرتبریزبودودر
م��واردزی��ادياورامعالجهکردهبود.بهنظرکارالس��رناوقتيعباس
می��رزاخودراتحتمراقبتکورمیککهازنظرایرانیانپزش��کيکافر
ب��ودق��راردادانقالبيدردربارایرانپدیدآمد.ای��ناقدامعباسمیرزا
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ازنظرس��رنابهمنزل��هُمهرباطلزدنبرعقای��دوعاداتناصحیحو
تعصباتمزمنيبودکهچندینقرندرایرانپابرجابود]12[.

لردکرزننیزعباسمیرزارانخس��تینکس��يميداندکهبهپزشکان
فرنگياعتمادودکترکورمیکانگلیس��يراب��رايمعالجهخانوادگي

خویشاستخدامکرد]13[.
دربارهاعتقادعباسمیرزابهطبغربيگفتهميش��ودويیکباردر
راهتبریزبهتهرانبیمارش��دولياطبايمحليرابهحضورنپذیرفتو
بااصرارزیاد،دکترمکنیلرااحضارکردودرهمانمکانهمقسم

خوردکههرگزبدونهمراهيیکطبیبانگلیسيسفرنکند.
عباسمیرزابهبیماريالتهابش��دیدکبديمبتالبودوفیس��تولهم
داشتچنانکهدکترمکنیلچندباربرايجراحيويبهتبریزاحضار

شد]6[.
دکترالبا1پزشکفرانسويهمازسال1258ق.دوسالپزشکمحمد
شاهبودوپسازوينیزدکترکلوکه2طبابتشاهرابرعهدهگرفت.

دکترادواردپوالک3اتریش��يمعلمطبدارالفنونوپزشکمخصوص
ناصرالدینش��اهکهبهمدت9س��الدرایراناقامتداش��تهاست،به
حس��نخلق،مالیمتوفعالیتهايعلميگس��تردهدکترکلوکهاشاره
ميکندومينویسد:»ويکهجراحپرکاريبودازطرف]محمد[شاه
بهس��متطبیبمخصوصمنصوبگردیدوحتيپسازمرگمحمد
ش��اهکهتماماروپاییهارا...مرخصکردندبازاورا،هرچندبااشکال

تراشيهايگوناگوندرخدمتخودابقاکردند.«]14[.
دکترکلوکه،نخستینباربیشاز13بارعملجراحيسنگمثانهرادر
ای��رانانجامداد]14[.ويهمچنینباخواهرجهانگیرخانوزیرصنایع

ناصرالدینشاهکهارمنيبود،ازدواجکرد]15[.
دکترکلوکهدراوایلس��لطنتناصرالدینش��اهنیزپزشکمخصوص
ويبودوبعدازاودکترپوالکاطریشي،دکترتولوزان4ودکترفووریه

فرانسوياینکاررابرعهدهگرفتند.
باتاس��یسدارالفنوننیزدرآغازس��لطنتناصرالدینشاهدکترپوالک
اتریش��يب��رايتدریسطبودکت��رفوکتي5ایتالیای��يبرايتدریس
داروسازيجدیدبهایرانآمدندوچندینسالدرایرانزندگيوطبابت
کردند.همچنیندکتریوهانش��لیمر6هلندينیزبهایرانآمدومدتي
بهطبابتآزادپرداختوبعدبهجايدکترپوالکدردارالفنونمشغول
تدریسش��دوکتابهايمتعدديتالیفکردکهازجملهآنها»فرهنگ

طبيشلیمر«است]1[.
برخيازپزش��کاناروپایيس��الهامقیمایرانبودن��دوهمینجافوت
کردندکهازآنجملهميتوانبهدکترش��لیمرهلنديودکترتولوزان
حکیمباش��يدربارناصرياشارهکردکههردودرگورستاناکبرآبادبه

خاکسپردهشدند]5[.
ارنستاورْسلبلژیکيکهدرسال1882ودرعصرناصرالدینشاهبه
ایرانسفرکردهاستدرسفرنامهخوددربارهدکترتولوزانمينویسد:
»خیاباناللهزارهمچنینبهنامخیاباندکترتولوزاننیزمعروفاست
زیراحکیمباش��ي،پزشکمخصوصومشاورمورداعتمادشاهدراین
خیابانس��کنيدارد؛البتهنهدریککاخمجللبلکهدرخلوتکدهاي
دنجوسادهکهدرخوریکحکیموارستهچوناوست.دِرخانههمانقدر
کهبهرجالسرشناسدرباريآشناستمرجعومحلتوسلدرماندگان

دستازهمهجاکوتاهشهرنیزهست«]16[.
لردکرزنیکيازصفاتنیکناصرالدینشاهرااعتقاداوبهطبجدید
ميداندواینکهسعيداردکهایرانيهاهمازتاثیراتطبقدیمخارج

شوند]13[.
بجزپزش��کانیادش��ده،اطبايخارجيدیگرينیزدردورانقاجاربه
ایرانآمدندکهازجملهآنهاميتوانبهدکترویلس،فووریه،هانزشه،

شلیمر،فاگرین،هنچهو...اشارهکرد.

پزشکان مشهور ایراني در عصر قاجار
عالوهبرورودپزش��کانخارجيبهایراندرعصرقاجاروفعالیتآنان،
اع��زاممحصالنایرانيبهفرن��گبرايتحصیلطبودیگرعلومنیز
درای��نعص��ررونقگرف��توبرخيازاینافرادنی��زپسازتحصیل
پزش��کيواخذدرجهدکترابهایرانبازگش��تندوچهدردرباروچهدر
میانجامعهبهترویجطبجدیدپرداختند.اینجریانازآنجاآغازش��د
کهسرهارفوردجونزوزیرمختارانگلستاندرایراندرسال1226ق.
بهکشورشبازميگشتدرتبریز،عباسمیرزاازاوخواستدوجوان

ایرانيرابرايکسبعلمباخودبهلندنببردووينیزپذیرفت.
یکيازایندونفرمیرزاحاجيباباافشار،فرزندیکيازصاحبمنصبان
عباسمیرزابودکهبرايتحصیلطبوش��یمي)داروسازي(بهلندن
اعزامش��دچونکمبودطبیبآش��نابهطبنویندرآنزمانبس��یار

محسوسبود]5[.
یک��يازمحققاندربارهعلتانتخابطببهعنواننخس��تینرش��ته
آموزشيایرانیاندراروپاازسويعباسمیرزانوشتهاست:»اصوالدر
دورهقاجاریه،پزش��کانخارجيپسازورودبهدربارایرانبهاطالعات
وسیعيدستميیافتندوازاینطریقخدماتحیاتيراچهدرزماني
کهدرایرانبودندوچهزمانيکهبهکشورش��انبازميگش��تند،براي
دول��تخودبهارمغانم��يبردند.ازاینروبهاحتمالقويش��اهزاده
عباسمیرزاباانتخابرشتهتحصیليحاجيباباخواستهاستخودرااز
پزشکانخارجيبينیازسازدودرصورتامکاناوراپایهگذارومروج

علومجدیددرایراننماید.«]17[.
بههرروي،حاجيباباهش��تس��الدرانگلس��تانبودوبخش��ياز
تحصیالتخودرادرآکسفوردانجامداد.اینکهويتحصیالتپزشکي
خودرابهاتمامرس��اندهیاخیر،میانمورخاناختالفاستوليتعداد
محققانيک��همعتقدندحاجيباباتحصیالتپزش��کيخودرابهپایان
رساندهوبهعنواننخستینطبیبایرانيدانشآموختهطبنویناروپا
،بهکش��وربازگشته،بیشتراست.حاجيباباس��رانجامدرربیعاالول
1235ق.ب��اگ��روهدوممحصالناعزاميبهاروپا،بهتبریزرس��یدو
حکیمباشيعباسمیرزاشدودستیاردکترکورمیکبود.سپسحکیم
باش��يمحمدشاهش��د.ويدرسال1252وبهقوليدرسال1258در

1. Labat
2. Cloquet
3. Jakob Eduard Polak
4. Tholozan
5. Focetti
6. Johan Louis Schlimmer
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تهرانفوتکرد.تالیفيازحاجيباباباقينماندهاست.
میرزاباباافشار،مسلمًایکيازبنیانگذارانعلمپزشکيبهشیوهاروپایي
وقطعًانخس��تینحکیمباشيایراناستکهسعيکردروشپزشکي
جدی��درادرمکتبپزش��کيای��رانکهتاآنزمانب��هصورتارثيو

تجربيمرسومبود،داخلکند.
عباسمیرزاچهارس��البعدیعنيدرس��ال1230ق.پنجنفردیگررا
برايکس��بعلوموفنونجدیدبهاروپافرستادکهیکيازآنانبهنام

»میرزاجعفرطبیب«برايآموختنطبنویناعزامشدهبود.
محمدش��اهنیزدرسال1260ق.پنجمحصلبهپاریساعزامکردکه
یک��يازآنانبهن��ام»میرزایحیيطبیب«ب��رايآموختنطبرفته

بود.
دردورهناصرالدینش��اهنیزافراديمانندمیرزاعلینقيحکیمالممالک
،دکترمیرزارضاخانعليآبادي،میرزامحمدحسینخانافشار،میرزا
آقابزرگنواب،میرزااحمدگروس��ي،میرزاحس��ینخانآزادکهبعداز
تحصیلطبیکيازپزش��کانمخصوصناصرالدینش��اهشد،شیخ
جلی��لاصفهاني،میرزاعبدالوه��ابخانغفاري)فخراالطباء(ومیرزا
کاظممحالتيبرايتحصیلطبعازمفرنگس��تانش��دندوبرخياز

آناننیزپسازفراغتازتحصیلبهمیهنبازگشتند.
ازدیگراطبايایرانيمش��هورعصرقاجارميتوانبهاینافراداش��اره
کرد:میرزامس��یحتهرانيومیرزااحمدطبیباصفهاني،حکیمباش��ي
هايبزرگدورهآقامحمدخانقاج��ار؛میرزامعّزاصفهاني،میرزااحمد
اصفهان��ي،می��رزانظرعليومی��رزااحمدتنکابني،حکیمباش��يهاي
مش��هوردورهفتحعليش��اه؛بهرامخانطبیبکهپسازبازگش��تاز
فرنگدرتبریزمش��غولکارش��د؛حکیمُقْبليکهنزددکترکورمیکو
میرزاباباافش��ار،پزشکيآموختوحکیمباشيمحمدشاهوناصرالدین
ش��اهدراوایلس��لطنتشبود؛میرزاابراهیمش��یرازي؛حکیمصبوري
رش��تي؛میرزاصادقخانطبیبکهدرزمانمحمدشاهبرايآموختن
طبرهسپارانگلستانش��دوبهدستورامیرکبیربرايطبابتبهتبریز
فرستادهشدوبسیاريدیگرکهدراینجامجالپرداختنبههمهآنان

نیست]5[.
همچنینازجملهفارغالتحصیالندارالفنونکهبرايتکمیلمعلومات
خوددررش��تهپزش��کيبهاروپارفتندودرآوردنطبجدیدبهایران
نقشداش��تندميتوانبهدکترعليهمدان��ي)رئیساالطباء(،دکتر
محمدکرمانشاهيمعروفبه»ُکفري«،دکتراعلمالدولهخلیلثقفي
،دکت��رنظ��امالحکماکاش��اني،موتمناالدباکاش��انيوناظماالطبا

کرمانياشارهکرد.
ازمیاناینافراددکترمحمدکرمانش��اهيتوانس��تصدايمخصوص
قل��براضبطوکتابهایينیزدربارهطباطفال،س��یفلیس)کوفت(و
بیماریهايمقاربتيتالیفکند.بیشتراینپزشکانعالوهبرطبجدید
باطبقدیمایراننیزآش��نابودندوبههردوطریقمعالجهميکردند
وب��رايمدتطوالنيهردوطریقایرانيواروپایيدرمعالجاترایج

بود.
البت��همعارضاتيمیانطبقدیموجدی��دوطرفدارانآنهارخميداد
وليباانقالبمش��روطیتوتوس��عهتمدنغربيدرایران،طبقدیم
بهتدریجازرونقافتادوراهبرايتوس��عهطبجدیددرایرانگش��وده

شد]1[.

بيمارستانهاي ایران در عصر قاجار 
دردورانقاج��ارتازمانناصرالدینش��اه،بیمارس��تانمهميدرایران
نبودوبرخيبیمارس��تانهايقبليبهزحمتبهکارخودادامهميدادند
ضمنآنکهچندبیمارس��تانکوچکدربرخيش��هرهايکشوراحداث

شدهبود]10[.
ازجملهاینش��هرهاقمبودکهبهنوش��تهکرزن،فتحعليشاهدرآن

شهریکبیمارستانبناکردهبود]13[.
ب��هگزارشپوالکدرقرونقبلازقاجاربویژهدردورهصفوي،تعداد
قابلتوجهيدارالشفاودرمانخانهدرایراناحداثشدهبودوليدرعصر
قاجارتنهاچیزيکهازآنهمهباقيماندهبودموسس��هايآبرومندي
درمش��هدبودکهجزوموقوفاتامامرضا)ع(بهشمارميرفت]14[.
کرزننیزبهوجودبیمارس��تانحضرت��يدرجوارحرمامامرضا)ع(در

مشهددرسال1889اشارهکردهاست]13[.
تااینکهدردورهناصرالدینش��اه،بیمارستانهاينسبتًامعتبريبهشیوه

جدیددرتهرانوبرخيشهرهادایرشد]10[.
پوالککهاولینبیمارس��تانبهس��بکجدیدرادرس��ال1854براي
سربازاندرایرانتاس��یسکردهاستبعدهابهعلتکارشکنياطباي
ایرانيقش��ونوادارهنامناسببیمارستانازکارخودپشیمانميشود

.]14[
ب��ههرحالاینمریضخانهنظاميازآغازبهآموزشمحصالنرش��ته

طبدارالفنوناختصاصیافت]5[.
پوالکهمچنیندرس��ال1858موافقتچندخانسرش��ناسرابراي
تامی��نمخ��ارجاحداثبیمارس��تانيدرتهرانميگی��ردوبرايتهیه
زمینآنهممحلمناس��بيپیداميکندکهمتعلقبهضیاءالس��لطنه
ثروتمندترینشاهزادهخانمایرانبود.ضیاءالسلطنهاولبااینپیشنهاد
موافقتميکندوليبعدازپوالکميپرس��دکهآیاهیچکسدرآن
بیمارستاننخواهدُمردوچونپوالکنميتواندچنیناطمینانيبهوي
بدهداوهمميگوید:»پسازمنتوقعنداشتهباشیدکهمنزلخودرا

بهمردهشورخانهتبدیلکنم.«وقولخودراپسميگیرد.
پ��والکهمچنی��نبهوصیتامیرکبیراش��ارهميکندک��همبلغقابل
مالحظهايازاموالشرابرايتاسیسبیمارستانيدرتهراناختصاص
دادهبودوليپسازمرگشآنمبلغصرفتاسیسمدرسهطالبمي

شود]14[.
درش��وال1284ه.قناصرالدینشاهدستوردادمریضخانهايدرتهران

تاسیسشودومهندسانمشغولطرحونقشهآنشدند]7[.
اینمریضخانهکهنخس��تینمریضخانهاياس��تکهدرتهرانقدیم
دایرش��دواقدامبهبس��تريکردنبیمارانکرددرس��ال1290ه.ق
ب��هبهرهبرداريرس��ید]8[.وپسازبهرهبرداريب��هناممریضخانه
دولتينامیدهشدوشاگردانرشتهطبدارالفنوندرآنپزشکيعملي
وجراح��يرافراميگرفتند.ریاس��تعالیهای��نمریضخانهبرعهده
اعتضادالس��لطنهوزیرعلومورییسدارالفنونبود]5[.درس��ال1319
شمسيناممریضخانهدولتيبهبیمارستانسیناتغییریافت]8[.اکنون

نیزدرهمانمکانبههمیننامدایراست.
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همچنینمیرزاحس��ینخانسپهساالرنیزبیمارستانيدرکنارمسجدو
مدرسهخودساختهبود]8[.

میس��یونرهايمذهب��ينیزک��هدرعصرقاج��اربهایرانآم��دهبودند
بیمارستانهایيدرشهرهايمختلفکشوراحداثکردند.

چنانکهدراواخرعصرقاجارجمعًاهفتبیمارستانوابستهبهمیسیونهاي
آمریکایيوجودداشتکهگنجایش188تختخوابراداشتندودرسال

تا30هزاربیماررابهصورتسرپایيدرمانميکردند]1[.

نتيجه گيري 
قراینواس��نادمکتوبتاریخيگویايآناستکهریشهعلمطبدر

ایرانمربوطبهدورانپیشازاسالماست.
طبایرانيدرزمانهخامنشیانازطبکشورهایيمانندهند،یونانو
مصرتاثیراتيگرفت.پسازحملهاس��کندربهایراننیزطببقراطيو

جالینوسيبهتدریجباطبایرانيدرآمیخت.
اوض��اعطبيدورهاش��کانیانچندانمش��خصنیس��توليدرزمان
ساسانیانضمنترویجآدابطبيزرتشتي،دانشگاهطبيجنديشاپور
تاسیسشدکهدرگسترشطبیونانيدرایراننقشزیاديداشت.
ایندانشگاهدردوراناسالمينیزمحلپرورشاطبايبزرگيشد.

پسازوروداسالمبهایران،چهاردورهمتمایزدرطبایرانيدیدهمي
ش��ود:دورهنفوذطبیونانيواختالطآنباطبایراني،دورهترجمه
کتابهايطبيیوناني،دورهتالیفکتابهايطبيودورهثباتواستقرار

طبایراني.
محمدزکریايرازيوابنس��ینانیزازچهرههايشاخصطبایراني
واسالميبودندکهکتابهايآناننیزسالهايطوالنيدردانشگاههاي

پزشکياروپاتدریسميشد.
طبدرایراندردورههايتاریخيمختلفبهدلیلتحوالتسیاسي،
فرهنگيواجتماعي،بافرازونشیبهايفراوانيمواجهشد.درعهد
صفویهباوجودپیشرفتچشمگیردربسیاريازرشتههاوهنرها،علم
طبچندانجلوهاينداشتونوابغيمانندگذشتهدراینعلمبهوجود
نیامدند.دردورانفتحعليش��اه،عباسمیرزانایبالسلطنهجوانانيرا
برايکس��بعلمبهفرنگفرس��تادومسافرتپزشکانخارجينیزبه
ایرانآغازش��دکهایندوعاملموجبآش��نایياندکجامعهایرانيبا

طباروپایيشد.
ازاواسطس��لطنتناصرالدینشاهتاانقالبمش��روطهنیزطبجدید
بهتدریجواردایرانش��دوجايطبس��نتيایرانيراگرفتودرواقع

دورانافولطبجالینوسيآغازشد.

دراینبره��ه،بااعزاممحّصالنبهفرنگ،تاس��یسدارالفنون،ایجاد
موسس��اتصحيودرمان��يومجلسحفظالّصحه،ورودپزش��کان
اروپایيبهایران،تصویبقوانینطبوطبابتدرمجلسدوم،ش��یوه
علميمعالجهبیمارانومس��ائلدیگرسببشدطبنوینباتمامابعاد

خوددرایرانپدیدارشود.
هرچنددرایندورهتقابلطبنوینوس��نتينیزبهوجودآمدامابه
تدریجوباتوجهبهضرورتهايتاریخيواجتماعي،جامعهایرانيخودرا
باواقعیتهايروزدنیاوپیشرفتهايپزشکياروپاهماهنگساخت.

درایندورههمچنینآثارمکتوبونسبتاًفراوانيازپزشکانفرنگيونیز
اطبايدرسخواندهایرانيانتشاریافتوليمدرسهطبدارالفنونومکمل
آنمدارسعالياروپاموجبشداطبايمشهوريبهعرصهپزشکينوین

ایرانواردشوندوآثارعلميوعمليگرانسنگيتالیفکنند.
دردورانقاج��ارهمچنینورودواش��تغالپزش��کانخارجيدرایران
افزایشیافت.اینکاربااعزامهیئتهايسیاس��يازس��ويفرانس��هو
انگلیسبهایرانآغازش��د.اینپزشکانبیشتردردربارمشغولطبابت
ش��دند.ازجملهاینافراددکترکورمیکانگلیس��ياستکهروشآبله
کوبيرادرایرانرواجداد.اش��تغالپزشکانخارجيدرایرانبویژهدر

دورهناصرالدینشاهافزایشیافت.
دردورهقاجارهمچنیناعزاممحصالنایرانيبهفرنگبرايتحصیل
طبودیگرعلومرایجش��د.ازجملهنخس��تینایناف��راد»میرزابابا

افشار«بود.
ويیکيازبنیانگذارانعلمپزشکيبهشیوهاروپایيونخستینحکیم
باشيایراناستکهسعيکردروشپزشکيجدیدرادرمکتبپزشکي

ایران،داخلکند.
اع��زاممحص��لبهاروپ��ابرايتحصیلط��بودیگرعل��ومدرزمان

پادشاهانقاجارتداومداشت.
باوقوعانقالبمش��روطیتوتوس��عهتمدنغربيدرایران،راهبراي

توسعهطبجدیددرایرانهموارشد.
دربارهبیمارستانهايایراندرعصرقاجارنیزبایدگفتکهتازمانناصرالدین
شاه،بیمارستانمهميدرایرانوجودنداشتوتنهاچندبیمارستانکوچک
ازجملهدرقمومشهدفعالیتميکردند.وليدرعصرناصريبیمارستانهاي
نسبتاًمعتبريبهشیوهجدیددرتهرانوبرخيشهرهادایرشدکهازجمله
آنه��ا»مریضخانهدولتي«بودکهبهعلتتاثیرپذیريناصرالدینش��اهاز

پیشرفتهاياروپادرایراناحداثشد.
همچنی��نمیس��یونرهايمذهبيکهدرعص��رقاجاربهای��رانآمدند

بیمارستانهایيدرشهرهايمختلفکشوراحداثکردند.
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