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مقاله مروری

مروري بر تاريخچهی طب در ايران ،با تأکيد بر دورهی قاجار
مهدی علیجانی⃰ 1
 .1دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودبار ،رودبار ،ایران

دریافت مقاله ،1390/1/9 :پذیرش مقاله1390/1/26 :

چکیده
بر اساس اسناد مکتوب تاريخي ريشه علم طب در ايران به دوران پيش از اسالم بر مي گردد .با حمله اسکندر به ايران طب بقراطي و جالينوسي به
تدريج با طب ايراني در آميخت .در دوران اس�لامي هم طب ايراني با طب و معارف اس�لامي پيوند خورد و اطباي بزرگي مانند ابوعلي س��ينا و رازي
به وجود آمدند .طب ايراني در دوره هاي مختلف تاريخي دچار فراز و فرودهاي زيادي شد.
در دوره قاجار نيز بويژه در عصر ناصرالدين ش��اه با تاس��يس دارالفنون به همت اميرکبير طب جديد کم کم وارد ايران ش��د .همچنين اطباي اروپايي
زيادي به ايران آمدند و ايرانيان نيز براي آموختن طب جديد رهسپار فرنگ شدند .اين تحوالت باعث شد که دوره قاجار نقطه عطفي در گذار ايران
از طب قديم به طب جديد باشد.اين مقاله به بررسی تحوالت تاريخ طب در دوره قاجار پرداخته است.

کلید واژهها :طب ،تاريخ ،ايران ،قاجار.

مقدمه

قراين و اس��ناد مكتوب تاريخي گوياي آن است كه ريشه علم طب در
ايران مربوط به دوران پيش از اسالم است.
پس از حمله اس��كندر به اي��ران و نفوذ علوم و فرهن��گ يوناني ،طب
بقراطي و جالينوس��ي ب��ه تدريج  با طب ايران��ي در آميخت .در دوران
اسالمي نيز طب ايراني با طب و معارف اسالمي نيز ممزوج شد كه در
پي آن آموزش پزشكان ،تدوين كتابهاي طبي و  شكوفايي مراكز علمي
معتبر در اين رش��ته رخ نمود .محمد زكرياي رازي و ابن سينا از چهره
هاي ش��اخص طب ايراني و اسالمي بودند و كتابهاي آنان نيز سالهاي
طوالني در دانشگاههاي پزشكي اروپا تدريس مي شد.
طب در ايران در دوره هاي تاريخي مختلف به دليل تحوالت سياس��ي
 ،فرهنگ��ي و اجتماع��ي ،با فراز و نش��يب هاي فراواني مواجه ش��د .از
اواسط عهد صفويه تا آخر سلطنت فتحعلي شاه قاجار ،طب ايران جلوه
چش��مگيري نداش��ت و نوابغي مانند گذش��تگان در اي��ن علم به وجود
نيامدند .در دوران فتحعلي ش��اه ،عباس ميرزا نايب السلطنه جواناني را
براي كس��ب علم به فرنگ فرس��تاد و مسافرت پزشكان خارجي نيز به
ايران آغاز ش��د كه اين دو عامل موجب  نفوذ طب اروپايي در كش��ور
شد.
ولي پيدايش واقعي طب نوين در ايران مربوط به زمان صدارت اميركبير
⃰ نویسنده مسؤول:

تهران – ميدان ابوذر – خ سجاد جنوبي – کوچه شهيد ميرزايي – پالک  – 104طبقه

دوم شماره تلفن 09128020318- 55756407  :

Email:meal1351@ gmail.com

اس��ت زيرا امير با تاسيس دارالفنون ،معلماني را از اتريش براي تدريس
در مدرس��ه طب دارالفنون به ايران آورد .از اين زمان اس��ت كه طب و
جراحي و داروس��ازي  ،به معناي جديد خود در ايران آغاز شد .بنابراين
مقول��ه تاريخ طب و طبابت و به طور كلي تحوالت پزش��كي ايران در
عصر قاجار  ،اهميت ويژه اي دارد.
ويژگي ديگر دوره ناصري حضور طبيبان خارجي در دربار ايران اس��ت؛
4
طبيباني مانند دكتر كلوكه ،1دكتر پوالك ،2دكتر تولوزان ،3دكتر فووريه
و ك��ه از مي��ان آنها دو تن يعن��ي دكتر پوالك و دكت��ر فووريه از خود
س��فرنامه هايي به جا گذاش��ته اند و در اين ميان سفرنامه دكتر پوالك 
از نظر بررس��ي جزئيات زندگي ،خلقي��ات و خصوصيات مردم ايران اگر
نگويي��م بي نظير ،حداقل كم نظير اس��ت .از اين رو ،با توجه به حضور
تع��داد زي��ادي طبيب خارجي در اي��ران  ،تاس��يس دارالفنون به همت
اميركبي��ر  و تدريس طب جدي��د در آن مي توان عصر ناصري را نقطه
عطفي در تاريخ طبابت ايران دانست.

طب ايران از آغاز تا دوره قاجار

بر اس��اس داس��تانهاي كهن ايراني آغاز و معرفي طب به «جمش��يد»
پادشاه اساطيري نسبت داده شده و او نخستين كسي است كه به مردم
آموخت كه هنگام بيماري از دارو  استفاده كنند.
آريايي ها نيز پس از  ورود به س��رزمين ايران ،با بهره گيري از پزشكي
1. Cloquet
2. Polak
3. Tholozan
4. Fourier

58

علیجانی  /طب و تزکیه 64-57 )1391( 1

پيش��رفته مصر و بابِل كه از طريق آش��وريان به اي��ران راه يافته بود ،
مكت��ب خاص��ي را در طب به نام « ُمغان» ايجاد كردند كه در اوس��تا و
َ
«دينكرت» و «بُن َدهِشْ ��ن» به آن
كتابه��اي مهم ديگر زرتش��تي نظير
اشاره شده است  .
در اوس��تا به س��ه طبقه مردم شفابخش و معالج اش��اره شده است كه
عبارتند از كس��اني كه با دعا و رس��وم ديني ش��فا مي بخشند (موبدان)
؛ كس��اني كه با پرهيز و دارو بيماران را معالجه مي كنند (پزش��كان) و
(جراحان).
نيز كس��اني كه با وسايل و لوازم  ،بيماران را مداوا مي كنند ّ
همچنين در ونديداد آمده است كه پزشك تازه كار پيش از آنكه معالجه
يكي از نيكان زرتشتي را شروع كند بايد سه كافر را با موفقيت معالجه
كرده باشد [.]2
زرتش��تيان همچني��ن معتقد بودند كه بيماري را اهريمن آفريده اس��ت
بنابراي��ن براي  دفع آن از وردها و مراس��م ديني كم��ك مي طلبيدند
چنانكه در اوستا مداوا با سخن و مدد يزداني بهترين نوع درمان دانسته
شده است .آنچه بويژه در طب ايران باستان جلب توجه مي كند اهتمام
ايرانيان به امور بهداشتي و لوازم جلوگيري از بروز بيماري است.
همچنين در ايران همانند بابِل (در زمان حمورابي) حق الزحمه طبيبان
معين و پرداخت مي شد.در زمان هخامنشيان به علت وسعت امپراتوري
آنان كه متشكل از اقوام و ملتهاي گوناگون بود طب ايراني از طب ساير
كشورها مانند هند  ،يونان و مصر تاثير پذيرفت [.]1
 ،كوروش كبير ،كحالي(چش��م پزش��ك) از مصر در
ب��ه گفته هردوت
ّ
خدمت داش��ت [ ]3و اطباي مصري در دربار داريوش بزرگ نيز حضور
داش��تند .همچنين اطباي يوناني نيز در دربار هخامنش��يان بودند از آن
جمله دموكدس1يوناني ،پاي پيچ خورده داريوش و برآمدگي سخت غ ّده
مانند در سينه ملكه آتوسا همسر داريوش را معالجه كرد [.]3
از ديگ��ر اطب��اي يوناني «آپولوني��دس» ،2طبيب اردش��ير اول و ديگر
«کتزياس» 3طبيب مشهور اردش��ير دوم است كه سالها در دربار ايران
زيس��ت.با پيروزي اس��كندر و تاس��يس دولت س��لوكي و نفوذ علوم و
فرهنگ يوناني  ،تاثير طب يوناني در ايران قوي تر شد و طب بقراطي
و جالينوسي با طب ايراني اختالط بيشتري پيدا كرد.
از اوضاع طبي دوره اشكانيان اطالع چنداني در دست نيست و ظاهراً در
اين دوره مخلوطي از طب محلي و بابلي و يوناني در ايران رواج داشت.
در زمان ساسانيان به علت پايبندي آنان به كيش زرتشتي  ،آداب طبي
زرتشتي در ايران رواج بيشتري يافت [.]1
در اين دوره همچنين با تاس��يس دانش��گاه طبي جندي ش��اپور تعليم
ط��ب يوناني رونق يافت و اس��تاداني در علوم طب��ي از يونان به ايران
دعوت  شدند كه با زبان سرياني  به تعليم دروس طب در اين دانشگاه
پرداختند .دانش��گاه جندي شاپور بعدها در دوران اسالمي نيز به تربيت
طبيبان نامي پرداخت و طب اس�لامي در پيش��رفت خود بيش از همه
مديون مكتب اين دانشگاه است [.]2
خسرو انوشيروان ،برزويه  ،طبيب مخصوص خود را به هند فرستاد و و
او هم كتاب كليله و دمنه و ش��طرنج را به همراه بعضي آثار طبي و نيز
ظاهراً چند تن از پزشكان هندي را با خود به ايران آورد [.]2
اين موضوع نش��انه آن است كه استفاده از طب هندوستان در آن دوره
حائز اهميت بوده است.

از بزرگترين اطباي مكتب جندي شاپور خاندان «بُخْ تيشوع» هستند كه
طي شش نسل در دانش طب ،مشهور و بدون رقيب بودند و جورجيس
بن بُخْ تيشوع طبيب و رئيس جندي شاپور  ،منصور دوانيقي خليفه دوم
عباس��ي را كه پزش��كان بغداد از درمان وي نااميد ش��ده بودند ،درمان
كرد [.]2
پ��س از ورود اس�لام به ايران چهار دوره متماي��ز را در طب ايراني مي
توان مشاهده كرد:
دوره نخست  ،دوره نفوذ طب يوناني و اختالط آن با طب ايراني كه در
واقع ادامه دوره پيش از اسالم است و پزشكان مكتب جندي شاپور در
تقويت ويژگي يوناني اين دوره نقش داشتند .اين دوره تا زمان خالفت
هارون و مامون ادامه مي يابد.
دوره دوم ،دوره ترجم��ه كتابهاي طبي يوناني اس��ت ك��ه در اين دوره
بس��ياري از اين كتابها به همت اطباي جندي ش��اپور و اطباي سرياني
نس��طوري به زبان سرياني و عربي ترجمه شد .بزرگترين اين مترجمان
«حني��ن بن اس��حاق العبادي» (متوفي  264ه.ق) اس��ت كه مهمترين
طبيب و مترجم دوره اسالمي است.بر اثر اين ترجمه ها و گسترش آنها
 ،طب يوناني بويژه بقراطي و جالينوس��ي در طب اسالمي و ايراني نفوذ
خاصي يافت .طب اسالمي هم پس از اوايل دوره عباسي شكل گرفت
و ش��امل طب كهن ايراني و بابلي و يونان��ي بود كه گاهي به نام طب
عربي هم خوانده مي شود.
دوره س��وم ،دوره تاليف كتابهاي طبي اس��ت كه در اين دوره به تدريج
كساني با اس��تفاده از كتابهاي ترجمه شده از يوناني به عربي توانستند
آثار طبي مستقلي تاليف كنند كه برخي از آنها با تاليفات يونانيها برابري
مي كرد .اين دوره درخش��ان ترين دوره طب اس�لامي و ايراني است و
آثار بزرگ طب اسالمي در آن به وجود آمد كه ايرانيان در اين كار سهم
چشمگيري داشتند.
از جمل��ه اين ايرانيان ك��ه آثار طبي بزرگي تالي��ف كردند مي توان به  
«علي بن ربن طبري» صاحب كتاب « فردوس الحكمه» « ،محمد بن
زكرياي رازي» صاحب كتاب «الحاوي» و «طب المنصوري» « ،علي
ب��ن عباس مجوس��ي اهوازي ارجاني»  صاحب كت��اب «ملكي» و آثار
ديگر « ،ابن سينا» صاحب كتاب «قانون» و آثار ديگر و «شرف الدين
ابوابراهيم اس��ماعيل گرگاني» صاحب كتاب «ذخيره خوارزمشاهي» و
يسري » پزشك قرن چهارم كه دانشنامه اي در علم پزشكي
«حكيم َم َ
ب��ه ش��عر دارد و درمان بيماريها و خواص داروه��ا را از اين طريق بيان
كرده است.
اين دانش��مندان در تاليفات خود فقط به ترجم��ه صرف يا نقل قول از
پيش��ينيان خود اكتفا نكردند بلكه در برخي موضوعات ابتكاراتي از خود
نشان دادند و حتي به نقد برخي آراي پيشينيان پرداختند [.]1
چنانك��ه رازي در ابتداي كتاب خود با نام «الش��كوك  َعلَي جالينوس»
پس از تعظيم و تكريم مقام علمي جالينوس و اعتراف به بزرگي منزلت
وي مي نويس��د «:صناعت طب و فلس��فه ،تس��ليم به رئيسان و قبول
گفتار آنان و مساهلت و مسامحت را نمي پذيرد و فيلسوف از شاگردان
1. Demokedes
2. Apolonides
3. Kettziyas
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و دانشجويان خود اين تسليم را انتظار ندارد  .چنانكه جالينوس خود در
كتاب «منافع االعضا» كساني را كه عقايد و گفتار خود را به پيروانشان
ب��دون دليل و برهان تحميل مي كنند  ،توبيخ كرده اس��ت و آنچه كه
م��را بر اين عمل [انتقاد از جالينوس] جرات داده و آن را بر من آس��ان
گردانيده اس��ت  ،اين اس��ت كه اگر او خود زنده و حاضر مي بود  ،مرا
بر تاليف اين كتاب س��رزنش نمي كرد و ب��ر او گران نمي آمد بلكه بر
خوشحالي و مسرتش افزوده مي گشت .]4[ ».وي در ادامه از حدود 16
كتاب طبي و فلسفي جالينوس انتقاد كرده است.
كتابهاي طبي رازي و ابن س��ينا حدود هفتصد س��ال در قرون وسطي
2
در اروپا جزو متون درس��ي بود و در واقع دانش��گاههاي سالرنو ،1پادوا
و بولون��ي 3در ايتاليا و مكتب مون پليه 4در فرانس��ه ،ش��اگردان مكتب
طب اس�لامي ايراني بوده اند.البته چ��ون در آن زمان  ،زبان عربي در
كشورهاي اس�لامي زبان علمي بود تاليفات اين دانشمندان ايراني نيز
به اين زبان بوده است و برخي ها مانند ابن سينا و گرگاني تاليفاتي نيز
به زبان فارسي داشته اند.
دوره چه��ارم هم دوره ثبات و اس��تقرار طب ايراني اس��ت كه در واقع
با تاليف «ذخيره خوارزمش��اهي»  به همت «ش��رف الدين اس��ماعيل
گرگاني» دوره تجديد حيات طب ايراني آغاز مي ش��ود و اغلب تاليفات
اين دوره شكل و شمايلي كامال ايراني به خود مي گيرد [.]1
خواجه رش��يدالدين فضل اهلل همداني ( 718-645ق ).نيز از طبيبان و
وزرا و رجال بزرگ دوره ايلخانان است كه در دوره اباقاخان جزو پزشكان
دربار مغول بود .وي در دوره وزارت خود ،غازان خان و جانشين او را به
احداث مدارس ،بيمارستانها  ،كتابخانه ها و بناهاي خيريه تشويق كرد.
خواجه رش��يدالدين ،محله بزرگ « َربع رش��يدي» را در كوي ُسرخاب
تبري��ز ايجاد كرد كه تش��كيالت عظيمي ب��ود و در آن مدارس ديني ،
بيمارس��تان  ،كتابخانه  ،خانه استادان و فقيهان و بسياري بناهاي ديگر
قرار داش��ت .حدود  50پزشك در بيمارستان و مدرسه طب خدمت مي
كردند و هريك از آنان مسئول آموزش حداقل دو دانشجوي طب بودند.
دوران تحصي��ل پنج س��ال بود و در پايان امتحان��ي انجام و گواهينامه
صادر مي ش��د .همه اين افراد در خانه هاي متعلق به بيمارستان ساكن
بودند و حقوق ماهيانه نقدي و غيرنقدي دريافت مي كردند [.]5
از اواس��ط دوران صفويه تا پايان سلطنت فتحعلي شاه قاجار طب ايران
پيشرفتي نكرد و كماكان در مدارس و مكاتب ،آموزش طب منحصر به
كتابهاي قديمي مانند «قانون» بوعلي و «ش��رح اسباب» نفيسي بود و
نوابغي مانند اطباي پيشين نيز به وجود نيامدند [.]1
مي توان گفت توجه به طب كودكان و بهداش��ت و سالمت آنان و نيز
نحوه شيردادن به اطفال از  جمله شاخص هاي طب دوره صفويه است.
در اين دوره همچنين گروهي از اطباي ايراني مانند شعرا و نويسندگان
به هندوستان مهاجرت كردند [.]5
از پزش��كان بزرگ دوره صفويه تا اواخر سلطنت فتحعلي شاه مي توان
به حكيم شفايي  ،حكيم ركناي كاشاني و محمد مومن تنكابني صاحب
كتاب «تحفه» و ديگ��ر ميرزا احمد تنكابني طبيب مخصوص فتحعلي
شاه و مولف کتاب مهم « مطلب السوال» و مترجم كتاب «برء الساعه
رازي» به فارسي را نام برد [.]1
همزم��ان در اوايل قرن دهم ب��ا اعزام هيئتهاي تج��اري كمپاني هند
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ش��رقي و نيز هيئتهاي مذهبي مسيحي به  ايران  ،پاي طب غربي كم
كم به اين سرزمين باز شد .
در دوره افش��اريه و زنديه هم با ركود طب ايراني ،پزشكان فرنگي همراه
هيئتهاي يادش��ده همچنان به ايران رفت و آمد مي كردند و نادر شاه به
درمان آنان اعتقاد زيادي داش��ت .در اين دوره نيز معدودي از پزش��كان
ايران درخشيدند كه از آن جمله مي توان به ميرزامحمدهاشم خان علوي
 ،ميرزامحمد نصيرالدين اصفهاني و ميرحسين عقيلي شيرازي اشاره كرد.
كتاب  «مجمع الجوامع» عقيلي نيز از آثار مهم در علم داروس��ازي است
كه در اين دوره با تكيه بر آثار پيشينيان تاليف شد [.]5

طب ايران در دوره قاجار

عص��ر قاج��ار را از نظر طب ايراني و تغيي��رات آن به دو دوره مي توان
تقسيم كرد :دوره اول كه از آغاز سلطنت قاجاريه تا چند سال از سلطنت
ناصرالدين ش��اه را در بر مي گيرد كه در اين دوره طب ايراني در واقع
ادامه همان روند قديم يعني طب ابن س��ينا و رازي (جالينوسي) است با
تغييرات مختصري كه در طول زمان طبع ًا پيدا كرده است.
دوره دوم نيز كه از اواس��ط سلطنت ناصرالدين شاه تا انقالب مشروطه
اس��ت كه طب جديد به تدريج وارد ايران مي ش��ود و جاي طب سنتي
ايراني را مي گيرد و در واقع دوران افول طب جالينوس��ي آغاز مي شود
[ .]1در واقع در اين دوره است كه طب جالينوس و ابن سينا جاي خود
را به طب هار ِوي و پاستور يا طب نوين  مي دهد [.]6
محصالن به فرنگ ،تاس��يس دارالفنون ،ايجاد
در دوره دوم ب��ا اع��زام ّ
الصحه  ،ورود پزش��كان
حفظ
مجلس
و
درمان��ي
موسس��ات صحي و
ّ
اروپايي به ايران ،تصويب قوانين طب و طبابت در مجلس دوم ،ش��يوه
علمي معالجه بيماران و مس��ائل ديگر سبب شد طب نوين با تمام ابعاد
خود در ايران پديدار شود.
هر چند در اين دوره تقابل طب نوين و س��نتي نيز به وجود آمد  اما به
تدريج و با توجه به ضرورتهاي تاريخي و اجتماعي ،جامعه ايراني خود را
با واقعيت هاي روز دنيا و پيشرفتهاي پزشكي اروپا هماهنگ ساخت.
در اين دوره  همچنين آثار مكتوب و نسبت ًا فراواني از پزشكان فرنگي و
نيز اطباي درس خوانده ايراني ديده مي شود ولي مدرسه طب دارالفنون
و مكمل آن مدارس عالي اروپا موجب ش��د اطباي مشهوري به عرصه
پزش��كي نوين ايران وارد ش��وند و آثار علمي و عملي گرانسنگي تاليف
كنند [.]5
همچنين در اواس��ط دوران ناصرالدين شاه مس��ئله بهداشت عمومي و
نظم بخش��ي به امور اطبا مورد توجه واقع شد و در هر شهري  ،طبيبي
از س��وي دولت به عنوان «حافظ الصحه» مامور رس��يدگي به سالمت
عمومي شد ولي كار مهمي انجام نمي داد.
در ش��وال 1284ه.ق ناصرالدي��ن ش��اه دس��تور داد مريضخانه اي در
تهران تاس��يس شود و مهندسان مش��غول طرح و نقشه آن شدند7.اين
مريضخانه نخستين مريضخانه اي بود كه در سال  1290ه.ق در تهران
1. salerno
2. padoue
3. bologna
4. Montpellier
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قديم به بهره برداري رس��يد و بيماران را بس��تري كرد.در سال 1319
شمس��ي نام اين بيمارستان به بيمارستان سينا تغيير كرد [ ]8و اين نام
هنوز باقي است.
در سال  1900ميالدي نيز براساس مصوبه كنفرانس صحي بين المللي
كه در پاريس تش��كيل ش��ده بود و نماينده ايران ني��ز آن را امضا كرد
نخس��تين مجلس حفظ الصحه دولتي در سال  1904در تهران تشكيل
و نظامنامه اي براي  آن نوشته شد.
در اين نظامنامه وظايف مجلس حفظ الصحه ش��امل تاسيس قرنطينه
ها در بندرهاي ايران كه در آغاز به دست پزشكان خارجي اداره مي شد
 ،اجراي عمل آبله كوبي عمومي و ديگر تاسيس بيمارستان اختصاصي
زن��ان و كودكان در تهران بود.مجلس حفظ الصحه بجز س��ه مورد ياد
ش��ده  ،موسس��ات و اقداماتي نداشت و تش��كيالت آن در شهرستانها
مح��دود به چند آبله كوب و خبرنگار ب��ود كه هنگام ضرورت از طريق
آنه��ا به جلوگيري از امراض مي پرداختند يا گزارش انتش��ار آنها را مي
دادند.
اين مجلس تا اواخر س��ال  1299شمس��ي همچنان داير بود و بعداً در
تشكيالت وزارت داخله (كشور) به عنوان يك اداره كل ادغام شد [.]1
همچني��ن در اواخر دوره قاجاريه يعني در س��ال  1339ه.ق و در دوره
س��لطنت احمد ش��اه قاجار قانون طبابت به تصويب رسيد كه طبق آن
اجازه اش��تغال به فنون طبابت و دندان س��ازي فقط به كساني داده مي
شد كه از وزارت فرهنگ اجازه نامه رسمي داشتند [.]1

پزشكان خارجي كه در عصر قاجار به ايران آمدند

در دوران قاج��ار همچنين ورود و اش��تغال پزش��كان خارجي در ايران
افزايش يافت.
تحقق روي��اي ناپلئون بناپارت در خصوص تاس��يس ي��ك امپراتوري
شرقي منوط به فتح هندوستان بود و الزمه اين امر نيز عبور سپاهيانش
از ايران بود.
از اي��ن رو يك هيئت نمايندگي فرانس��وي براي جلب رضايت فتحعلي
شاه و كسب اجازه عبور از خاك ايران  ،به دربار وي فرستاده شد .از آن
سو رقيب ديرينه فرانسه يعني انگليس و كمپاني هند شرقي براي اينكه
اين طرح ناپلئون را با شكست مواجه كنند هيئت مشابهي به دربار ايران
اعزام كردند .بدين ترتيب با اعزام اين هيئتها  ،پزشكان اروپايي نيز وارد
ايران شدند و اين گونه بود كه طب غربي به تدريج در سنگرهاي طب
جالينوسي نفوذ پيدا كرد [.]6
به گواهي اس��ناد و نوش��ته هاي تاريخي نخس��تين طبيب��ي كه همراه  
هيئتهاي اروپايي به ايران عهد قاجار س��فر كرد نايب جراح بريگز 1بود
كه در سال  1800ميالدي  1216 /ه .ق همراه با س ِرجان ُ
ملكم 2نماينده
كمپاني هند شرقي به ايران آمد [.]5
ژوبر كه در س��ال  1806به عنوان فرستاده ناپلئون به ايران آمده است
به ابراز عالقه فتحعلي ش��اه به حضور پزش��كان فرانسوي در ايران در
ديداري كه با وي داشته  ،اشاره كرده است [.]9
در پي اين س��فر  ،در س��ال  1223 / 1807ق .پزشكي فرانسوي همراه
ژن��رال گاردان 3ب��ه ايران آمد و به نفوذ ط��ب جديد كمك زيادي كرد.
وي كه متاس��فانه از نام وي اطالعي در دست نيست درمانگاهي نيز در

تهران تاسيس كرد [.]6
در س��ال  1224 / 1808ق .پزش��كي به نام دكتر آندروجوكز به عنوان
معاون سر جان ملكم در ماموريت دوم او  ،از بمبئي به ايران آمد كه در
بوشهر به كارهاي سياسي اشتغال داشت [.]5
5
كمپل 4جراح انگليسي هم كه همراه سرهارفورد جونز سفير انگليس در
س��ال  1223 / 1807ق .به ايران آمد قبال در بوشهر خدمت كرده بود.
وي به تبريز رفت و  پزش��ك مخصوص عباس ميرزا شد .وي در سال
 1818در گذشت [.]6
چارلز كورميك 6نيز در س��فر س��وم ملكم يعني در سال  1223ق .وارد
تهران ش��د و پس از مرگ كمپل به تبريز رفت .وي همان كسي است
كه روش آبله كوبي را در س��ال  1228ق .در ايران رواج داد .در س��ال
 1249ق .عباس ميرزا در خراس��ان به شدت بيمار شد و دكتر كورميك 
براي درمان وي عازم آنجا شد ولي در راه درگذشت و عباس ميرزا هم
سه هفته بعد فوت كرد.
7
پس از مرگ كمپل  ،پزش��ك انگليسي جواني به نام «جان مك نيل»
پس از ورود به ايران و آموختن زبان فارسي  ،پزشك مخصوص فتحعلي
شاه ش��د .وي پس از  16سال معاون كمپاني هند شرقي در ايران شد.
مك نيل در زمان محمدشاه مدتي سفير انگليس در ايران بود [.]10
9
در زمان س��فارت مك نيل دو پزش��ك انگليسي به نامهاي ريچ 8و بِل
طبيب سفارت اين كشور در تهران بودند [.]5
مي گويند فتحعلي ش��اه هن��گام اوج ناراحتي ه��اي مزاجي و عقالني
خود  اولين بار با مك نيل مش��ورت كرده است .به نظر مي رسد تا اين
لحظه او اعتقادي به طب اروپايي از خود نش��ان نداده بود ولي موفقيت
دكتر مك نيل در درمان تاج الدوله ،همس��ر محبوب فتحعلي شاه به او
اطمينان داد كه اين شيوه طبابت ،اشتباه نيست در حالي كه حكيمباشي
ايراني او طب جديد را به ش��دت رد مي كرد .از اين زمان بود كه دكتر
مك نيل طبيب رسمي حرم و افراد ديگر خاندان سلطنتي شد [.]11
خانم كارال س��رنا ،سياح ايتاليايي كه در اواسط حكومت ناصرالدين شاه
به ايران آمده  ،معتقد است اندك زماني پس از ورود اطباي خارجي به
تهران  ،آنان نه تنها مورد اعتماد مردم قرار گرفتند بلكه عالقه فتحعلي
شاه را نيز به خود جلب كردند به طوري كه وي ميل داشت كه زير نظر
طبيبي اروپايي قرار گيرد [.]12
عب��اس ميرزا بر عكس فتحعلي ش��اه  ،قب ً
ال برت��ري طب غربي را باور
داش��ت چون دكتر كورميك مدت زيادي در كنار وي در تبريز بود و در
م��وارد زي��ادي او را معالجه كرده بود .به نظر كارال س��رنا وقتي عباس
مي��رزا خود را تحت مراقبت كورميك كه از نظر ايرانيان پزش��كي كافر
ب��ود ق��رار داد انقالبي در دربار ايران پديد آمد .اي��ن اقدام عباس ميرزا
1. Briggs
2. sir john Malcolm
3. Gardane
4. Campbell
5. Sir Harford Jones
6. Cormick Charles
7. John McNeill
8. Reach
9. Bell
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از نظر س��رنا به منزل��ه ُمهر  باطل زدن بر عقاي��د و عادات ناصحيح و
تعصبات مزمني بود كه چندين قرن در ايران پا بر جا بود [.]12
لرد كرزن نيز عباس ميرزا را نخس��تين كس��ي مي داند كه به پزشكان
فرنگي اعتماد  و دكتر كورميك انگليس��ي را ب��راي معالجه خانوادگي
خويش استخدام كرد [.]13
درباره اعتقاد عباس ميرزا به طب غربي گفته مي ش��ود وي يك بار در
راه تبريز به تهران بيمار ش��د ولي اطباي محلي را به حضور نپذيرفت و
با اصرار زياد  ،دكتر مك نيل را احضار كرد و در همان مكان هم قسم
خورد كه هرگز بدون همراهي يك طبيب انگليسي سفر نكند.
عباس ميرزا به بيماري التهاب ش��ديد كبدي مبتال بود و فيس��تول  هم
داشت چنانكه دكتر مك نيل چند بار براي جراحي وي به تبريز احضار
شد [.]6
1
دكتر البا پزشك فرانسوي هم از سال  1258ق .دو سال پزشك محمد
شاه بود و پس از وي نيز دكتر كلوكه 2طبابت شاه را بر عهده گرفت.
دكتر ادوارد پوالك 3اتريش��ي معلم طب دارالفنون و پزشك مخصوص
ناصرالدين ش��اه كه به مدت  9س��ال در ايران اقامت داش��ته است  ،به
حس��ن خلق  ،ماليمت و فعاليتهاي علمي گس��ترده دكتر كلوكه اشاره
مي كند و مي نويسد« :وي كه جراح پركاري بود از طرف [محمد] شاه
به س��مت طبيب مخصوص منصوب گرديد و حتي پس از مرگ محمد
ش��اه كه تمام اروپاييها را  ...مرخص كردند باز او را  ،هر چند با اشكال
تراشي هاي گوناگون در خدمت خود ابقا كردند.]14[ ».
دكتر كلوكه  ،نخستين بار بيش از  13بار عمل جراحي سنگ مثانه را در
اي��ران انجام داد [ .]14وي همچنين با خواهر جهانگيرخان وزير صنايع
ناصرالدين شاه كه ارمني بود ،ازدواج كرد [.]15
دكتر كلوكه در اوايل س��لطنت ناصرالدين ش��اه نيز پزشك مخصوص
وي بود و بعد از او دكتر پوالك اطريشي ،دكتر تولوزان 4و دكتر فووريه
فرانسوي اين كار را بر عهده گرفتند.
با تاس��يس دارالفنون نيز در آغاز س��لطنت ناصرالدين شاه دكتر پوالك 
اتريش��ي ب��راي تدريس طب و دكت��ر فوکتي 5ايتالياي��ي براي تدريس
داروسازي جديد به ايران آمدند و چندين سال در ايران زندگي و طبابت
كردند .همچنين دكتر يوهان ش��ليمر 6هلندي نيز به ايران آمد و مدتي
به طبابت آزاد پرداخت و بعد به جاي دكتر پوالك در دارالفنون مشغول
تدريس ش��د و كتابهاي متعددي تاليف كرد كه از جمله آنها «فرهنگ
طبي شليمر» است [.]1
برخي از پزش��كان اروپايي س��الها مقيم ايران بودن��د و همين جا فوت
كردند كه از آن جمله مي توان به دكتر ش��ليمر هلندي و دكتر تولوزان
حكيمباش��ي دربار ناصري اشاره كرد كه هر دو در گورستان اكبرآباد به
خاك سپرده شدند [.]5
اورسل بلژيكي كه در سال  1882و در عصر ناصرالدين شاه به
ارنست ْ
ايران سفر كرده است در سفرنامه خود درباره دكتر تولوزان مي نويسد:
«خيابان الله زار همچنين به نام خيابان دكتر تولوزان نيز معروف است
زيرا حكيم باش��ي ،پزشك مخصوص و مشاور مورد اعتماد شاه در اين
خيابان س��كني دارد ؛ البته نه در يك كاخ مجلل بلكه در خلوتكده اي
دنج و ساده كه در خور يك حكيم وارسته چون اوست .د ِر خانه همانقدر
كه به رجال سرشناس درباري آشناست مرجع و محل توسل درماندگان

دست از همه جا كوتاه شهر نيز هست» [.]16
لرد كرزن يكي از صفات نيك ناصرالدين شاه را اعتقاد او به طب جديد
مي داند و اينكه سعي دارد كه ايراني ها هم از تاثيرات طب قديم خارج
شوند [.]13
بجز پزش��كان ياد ش��ده ،اطباي خارجي ديگري نيز در دوران قاجار به
ايران آمدند كه از جمله آنها مي توان به دكتر ويلس ،فووريه ،هانزشه،
شليمر ،فاگرين ،هنچه و ...اشاره كرد.

پزشكان مشهور ايراني در عصر قاجار

عالوه بر ورود پزش��كان خارجي به ايران در عصر قاجار و فعاليت آنان،
اع��زام محصالن ايراني به فرن��گ براي تحصيل طب و ديگر علوم نيز
در اي��ن عص��ر رونق گرف��ت و برخي از اين افراد ني��ز پس از تحصيل
پزش��كي و اخذ درجه دكترا به ايران بازگش��تند و چه در دربار و چه در
ميان جامعه به ترويج طب جديد پرداختند .اين جريان از آنجا آغاز ش��د
كه سر هارفورد جونز وزير مختار انگلستان در ايران در سال  1226ق.
به كشورش باز مي گشت در تبريز ،عباس ميرزا از او خواست دو جوان
ايراني را براي كسب علم با خود به لندن ببرد و وي نيز پذيرفت.
يكي از اين دو نفر ميرزا حاجي بابا افشار ،فرزند يكي از صاحب منصبان
عباس ميرزا بود كه براي تحصيل طب و ش��يمي (داروسازي) به لندن
اعزام ش��د چون كمبود طبيب آش��نا به طب نوين در آن زمان بس��يار
محسوس بود [.]5
يك��ي از محققان درباره علت انتخاب طب به عنوان نخس��تين رش��ته
آموزشي ايرانيان در اروپا از سوي عباس ميرزا  نوشته است« :اصوال در
دوره قاجاريه ،پزش��كان خارجي پس از ورود به دربار ايران به اطالعات
وسيعي دست مي يافتند و از اين طريق خدمات حياتي را چه در زماني
كه در ايران بودند و چه زماني كه به كشورش��ان بازمي گش��تند  ،براي
دول��ت خود به ارمغان م��ي بردند .از اين رو به احتمال قوي ش��اهزاده
عباس ميرزا با انتخاب رشته تحصيلي حاجي بابا خواسته است خود را از
پزشكان خارجي بي نياز سازد و در صورت امكان او را پايه گذار و مروج
علوم جديد در ايران نمايد.]17[ ».
به هر روي  ،حاجي بابا هش��ت س��ال در انگلس��تان بود و بخش��ي از
تحصيالت خود را در آكسفورد انجام داد .اينكه وي تحصيالت پزشكي
خود را به اتمام رس��انده يا خير  ،ميان مورخان اختالف است ولي تعداد
محققاني ك��ه معتقدند حاجي بابا تحصيالت پزش��كي خود را به پايان
رسانده و به عنوان نخستين طبيب ايراني دانش آموخته طب نوين اروپا
 ،به كش��ور بازگشته  ،بيشتر است .حاجي بابا س��رانجام در ربيع االول
 1235ق .ب��ا گ��روه دوم محصالن اعزامي به اروپا  ،به تبريز رس��يد و
حكيم باشي عباس ميرزا شد و دستيار دكتر كورميك بود .سپس حكيم
باش��ي محمدشاه ش��د .وي در سال  1252و به قولي در سال  1258در
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تهران فوت كرد .تاليفي از حاجي بابا باقي نمانده است.
ميرزا بابا افشار ،مسلم ًا يكي از بنيانگذاران علم پزشكي به شيوه اروپايي
و قطع ًا نخس��تين حكيم باشي ايران است كه سعي كرد روش پزشكي
جدي��د را در مكتب پزش��كي اي��ران كه تا آن زمان ب��ه صورت ارثي و
تجربي مرسوم بود ،داخل كند.
عباس ميرزا چهارس��ال بعد يعني در س��ال  1230ق .پنج نفر ديگر را
براي كس��ب علوم و فنون جديد به اروپا فرستاد كه يكي از آنان به نام
«ميرزا جعفر طبيب » براي آموختن طب نوين اعزام شده بود.
محمد ش��اه نيز در سال 1260ق .پنج محصل به پاريس اعزام كرد كه
يك��ي از آنان به ن��ام « ميرزا يحيي طبيب» ب��راي آموختن طب رفته
بود.
در دوره ناصرالدين ش��اه نيز افرادي مانند ميرزا علينقي حكيم الممالك 
 ،دكتر ميرزا رضاخان علي آبادي ،ميرزا محمدحسين خان افشار  ،ميرزا
آقابزرگ نواب  ،ميرزا احمد گروس��ي  ،ميرزاحس��ين خان آزاد كه بعد از
تحصيل طب يكي از پزش��كان مخصوص ناصرالدين ش��اه شد  ،شيخ
جلي��ل اصفهاني  ،ميرزا عبدالوه��اب خان غفاري ( فخراالطباء) و ميرزا
كاظم محالتي براي تحصيل طب عازم فرنگس��تان ش��دند و برخي از
آنان نيز پس از فراغت از تحصيل به ميهن بازگشتند.
از ديگر اطباي ايراني مش��هور عصر قاجار مي توان به اين افراد اش��اره
كرد :ميرزا مس��يح تهراني و ميرزا احمد طبيب اصفهاني ،حكيم باش��ي
هاي بزرگ دوره آقامحمدخان قاج��ار؛ ميرزا مع ّز اصفهاني ،ميرزا احمد
اصفهان��ي ،مي��رزا نظرعلي و مي��رزا احمد تنكابني ،حكيم باش��ي هاي
مش��هور دوره فتحعلي ش��اه؛ بهرام خان طبيب كه پس از بازگش��ت از
فرنگ در تبريز مش��غول كار ش��د؛ حكيم ُق ْبلي كه نزد دكتر كورميك و
ميرزا بابا افش��ار ،پزشكي آموخت و حكيم باشي محمدشاه و ناصرالدين
ش��اه در اوايل س��لطنتش بود؛ ميرزا ابراهيم ش��يرازي؛ حكيم صبوري
رش��تي ؛ ميرزا صادق خان طبيب كه در زمان محمدشاه براي آموختن
طب رهسپار انگلستان ش��د و به دستور اميركبير براي طبابت به تبريز
فرستاده شد و بسياري ديگر كه در اين جا مجال پرداختن به همه آنان
نيست [.]5
همچنين از جمله فارغ التحصيالن دارالفنون كه براي تكميل معلومات
خود در رش��ته پزش��كي به اروپا رفتند و در آوردن طب جديد به ايران
نقش داش��تند مي توان به دكتر علي همدان��ي (رئيس االطباء)  ،دكتر
محمد كرمانشاهي معروف به « ُکفري »  ،دكتر اعلم الدوله خليل ثقفي
 ،دكت��ر نظ��ام الحكما كاش��اني  ،موتمن االدبا كاش��اني و ناظم االطبا
كرماني اشاره كرد.
از ميان اين افراد دكتر محمد كرمانش��اهي توانس��ت صداي مخصوص
قل��ب را ضبط و كتابهايي نيز درباره طب اطفال  ،س��يفليس(كوفت) و
بيماريهاي مقاربتي تاليف كند .بيشتر اين پزشكان عالوه بر طب جديد
با طب قديم ايران نيز آش��نا بودند و به هر دو طريق معالجه مي كردند
و ب��راي مدت طوالني هر دو طريق ايراني و اروپايي در معالجات رايج
بود.
البت��ه معارضاتي ميان طب قديم و جدي��د و طرفداران آنها رخ مي داد
ولي با انقالب مش��روطيت و توس��عه تمدن غربي در ايران  ،طب قديم
به تدريج از رونق افتاد و راه براي توس��عه طب جديد در ايران گش��وده

شد [.]1

بيمارستانهاي ايران در عصر قاجار

در دوران قاج��ار تا زمان ناصرالدين ش��اه ،بيمارس��تان مهمي در ايران
نبود و برخي بيمارس��تانهاي قبلي به زحمت به كار خود ادامه مي دادند
ضمن آنكه چند بيمارس��تان كوچك در برخي ش��هرهاي كشور احداث
شده بود [.]10
از جمله اين ش��هرها قم بود كه به نوش��ته كرزن  ،فتحعلي شاه در آن
شهر يك بيمارستان بنا كرده بود [.]13
ب��ه گزارش پوالك در قرون قبل از قاجار بويژه در دوره صفوي  ،تعداد
قابل توجهي دارالشفا و درمانخانه در ايران احداث شده بود ولي در عصر
قاجار تنها چيزي كه از آن همه باقي مانده بود موسس��ه اي آبرومندي
در مش��هد بود كه جزو موقوفات امام رضا (ع) به شمار مي رفت [.]14
كرزن نيز به وجود بيمارس��تان حضرت��ي در جوار حرم امام رضا (ع) در
مشهد در سال  1889اشاره كرده است [.]13
تا اينكه در دوره ناصرالدين ش��اه ،بيمارستانهاي نسبت ًا معتبري به شيوه
جديد در تهران و برخي شهرها داير شد [.]10
پوالك كه اولين بيمارس��تان به س��بك جديد را در س��ال  1854براي
سربازان در ايران تاس��يس كرده است بعدها به علت كارشكني اطباي
ايراني قش��ون و اداره نامناسب بيمارستان از كار خود پشيمان مي شود
[.]14
ب��ه هر حال اين مريضخانه نظامي از آغاز به آموزش محصالن رش��ته
طب دارالفنون اختصاص يافت [.]5
پوالك همچنين در س��ال  1858موافقت چند خان سرش��ناس را براي
تامي��ن مخ��ارج احداث بيمارس��تاني در تهران مي گي��رد و براي تهيه
زمين آن هم محل مناس��بي پيدا مي كند كه متعلق به ضياء الس��لطنه
ثروتمندترين شاهزاده خانم ايران بود .ضياء السلطنه اول با اين پيشنهاد
موافقت مي كند ولي بعد از پوالك مي پرس��د كه آيا هيچ كس در آن
بيمارستان نخواهد ُمرد و چون پوالك نمي تواند چنين اطميناني به وي
بدهد او هم مي گويد «:پس از من توقع نداشته باشيد كه منزل خود را
به مرده شورخانه تبديل كنم ».و قول خود را پس مي گيرد.
پ��والك همچني��ن به وصيت اميركبير اش��اره مي كند ك��ه مبلغ قابل
مالحظه اي از اموالش را براي تاسيس بيمارستاني در تهران اختصاص
داده بود ولي پس از مرگش آن مبلغ صرف تاسيس مدرسه طالب مي
شود [.]14
در ش��وال 1284ه.ق ناصرالدين شاه دستور داد مريضخانه اي در تهران
تاسيس شود و مهندسان مشغول طرح و نقشه آن شدند [.]7
اين مريضخانه كه نخس��تين مريضخانه اي اس��ت كه در تهران قديم
داير ش��د و اقدام به بس��تري كردن بيماران كرد در س��ال  1290ه.ق
ب��ه بهره برداري رس��يد [ .]8و پس از بهره برداري ب��ه نام مريضخانه
دولتي ناميده شد و شاگردان رشته طب دارالفنون در آن پزشكي عملي
و جراح��ي را فرا مي گرفتند .رياس��ت عاليه اي��ن مريضخانه بر عهده
اعتضادالس��لطنه وزير علوم و رييس دارالفنون بود [ .]5در س��ال 1319
شمسي نام مريضخانه دولتي به بيمارستان سينا تغيير يافت [ .]8اكنون
نيز در همان مكان به همين نام داير است.
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همچنين ميرزا حس��ين خان سپهساالر نيز بيمارستاني در كنار مسجد و
مدرسه خود ساخته بود [.]8
ميس��يونرهاي مذهب��ي نيز ك��ه در عصر قاج��ار به ايران آم��ده بودند
بيمارستانهايي در شهرهاي مختلف كشور احداث كردند.
چنانكه در اواخر عصر قاجار جمع ًا هفت بيمارستان وابسته به ميسيونهاي
آمريكايي وجود داشت كه گنجايش  188تختخواب را داشتند و در سال
تا  30هزار بيمار را به صورت سرپايي درمان مي كردند [.]1

نتيجه گيري

قراين و اس��ناد مكتوب تاريخي گوياي آن است كه ريشه علم طب در
ايران مربوط به دوران پيش از اسالم است.
طب ايراني در زمان هخامنشيان از طب کشورهايي مانند هند ،يونان و
مصر تاثيراتي گرفت .پس از حمله اس��كندر به ايران نيز طب بقراطي و
جالينوسي به تدريج با طب ايراني در آميخت.
اوض��اع طبي دوره اش��كانيان چندان مش��خص نيس��ت ولي در زمان
ساسانيان ضمن ترويج آداب طبي زرتشتي ،دانشگاه طبي جندي شاپور
تاسيس شد که در گسترش طب يوناني در ايران نقش زيادي داشت.
اين دانشگاه در دوران اسالمي نيز محل پرورش اطباي بزرگي شد.
پس از ورود اسالم به ايران  ،چهار دوره متمايز در طب ايراني ديده مي
ش��ود  :دوره نفوذ طب يوناني و اختالط آن با طب ايراني ،دوره ترجمه
كتابهاي طبي يوناني  ،دوره تاليف كتابهاي طبي و دوره ثبات و استقرار
طب ايراني.
محمد زكرياي رازي و ابن س��ينا نيز از چهره هاي شاخص طب ايراني
و اسالمي بودند که كتابهاي آنان نيز سالهاي طوالني در دانشگاههاي
پزشكي اروپا تدريس مي شد.
طب در ايران در دوره هاي تاريخي مختلف به دليل تحوالت سياسي ،
فرهنگي و اجتماعي  ،با فراز و نشيب هاي فراواني مواجه شد .در عهد
صفويه با وجود پيشرفت چشمگير در بسياري از رشته ها و هنرها  ،علم
طب چندان جلوه اي نداشت و نوابغي مانند گذشته در اين علم به وجود
نيامدند .در دوران فتحعلي ش��اه  ،عباس ميرزا نايب السلطنه جواناني را
براي كس��ب علم به فرنگ فرس��تاد و مسافرت پزشكان خارجي نيز به
ايران آغاز ش��د كه اين دو عامل موجب آش��نايي اندک جامعه ايراني با  
طب اروپايي شد.
از اواسط س��لطنت ناصرالدين شاه تا انقالب مش��روطه نيز طب جديد
به تدريج وارد ايران ش��د و جاي طب س��نتي ايراني را گرفت و در واقع
دوران افول طب جالينوسي آغاز شد.
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محصالن به فرنگ ،تاس��يس دارالفنون ،ايجاد
در اين بره��ه ،با اعزام ّ
الصحه  ،ورود پزش��كان
موسس��ات صحي و درمان��ي و مجلس حفظ ّ
اروپايي به ايران ،تصويب قوانين طب و طبابت در مجلس دوم ،ش��يوه
علمي معالجه بيماران و مس��ائل ديگر سبب شد طب نوين با تمام ابعاد
خود در ايران پديدار شود.
هر چند در اين دوره تقابل طب نوين و س��نتي نيز به وجود آمد  اما به
تدريج و با توجه به ضرورتهاي تاريخي و اجتماعي ،جامعه ايراني خود را
با واقعيت هاي روز دنيا و پيشرفتهاي پزشكي اروپا هماهنگ ساخت.
در اين دوره  همچنين آثار مكتوب و نسبت ًا فراواني از پزشكان فرنگي و نيز
اطباي درس خوانده ايراني انتشار يافت ولي مدرسه طب دارالفنون و مكمل
آن مدارس عالي اروپا موجب شد اطباي مشهوري به عرصه پزشكي نوين
ايران وارد شوند و آثار علمي و عملي گرانسنگي تاليف كنند.
در دوران قاج��ار همچنين ورود و اش��تغال پزش��كان خارجي در ايران
افزايش يافت.اين كار با اعزام هيئتهاي سياس��ي از س��وي فرانس��ه و
انگليس به ايران آغاز ش��د .اين پزشكان بيشتر در دربار مشغول طبابت
ش��دند .از جمله اين افراد دكتر كورميك انگليس��ي است كه روش آبله
كوبي را در ايران رواج داد .اش��تغال پزشكان خارجي در ايران بويژه در
دوره ناصرالدين شاه افزايش يافت.
در دوره قاجار همچنين  اعزام محصالن ايراني به فرنگ براي تحصيل
طب و ديگر علوم رايج ش��د .از جمله نخس��تين اين اف��راد « ميرزا بابا
افشار» بود.
وي يكي از بنيانگذاران علم پزشكي به شيوه اروپايي و نخستين حكيم
باشي ايران است كه سعي كرد روش پزشكي جديد را در مكتب پزشكي
ايران  ،داخل كند.
اع��زام محص��ل به اروپ��ا براي تحصيل ط��ب و ديگر عل��وم در زمان
پادشاهان قاجار تداوم داشت.
با وقوع انقالب مش��روطيت و توس��عه تمدن غربي در ايران  ،راه براي
توسعه طب جديد در ايران هموار شد.
درباره بيمارستانهاي ايران در عصر قاجار نيز بايد گفت كه تا زمان ناصرالدين
شاه  ،بيمارستان مهمي در ايران وجود نداشت و تنها چند بيمارستان كوچك 
از جمله در قم و مشهد فعاليت مي كردند .ولي در عصر ناصري بيمارستانهاي
نسبت ًا معتبري به شيوه جديد در تهران و برخي شهرها داير شد كه از جمله
آنه��ا «مريضخانه دولتي» بود كه به علت تاثيرپذيري ناصرالدين ش��اه از
پيشرفتهاي اروپا در ايران احداث شد.
همچني��ن ميس��يونرهاي مذهبي كه در عص��ر قاجار به اي��ران آمدند
بيمارستانهايي در شهرهاي مختلف كشور احداث كردند.
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