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 چکیده

پزشکی به سبک نوین و علمی گرچه با تاسیس مدرسه دارالفنون تجلی و نمودی بیشتر پیدا کرد،     

د اندیشه های تجدد گرایانه اما شاید بتوان ریشه های این پیشرفت را در قبل از آن و منوط به ورو

غربی در ایران دانست. حضور پزشکان خارجی در دربار پادشاهان قاجار، ورود مسیونرهای پزشکی 

خارجی در بسیاری از شهرهای مملکت، تالیف کتب طبی برخی پزشکان خارجی و ترجمه آن ها، 

مل موثر در حرکت به اعزام محصلین به فرنگ برای تحصیل علوم مختلف و از جمله پزشکی از عوا

باشد. با تاسیس مدرسه دارالفنون و استخدام معلمین خارجی، پیشرفت محسوسی  سوی طب نوین می

در علوم پزشکی در ایران ایجاد شد. تاسیس چندین بیمارستان، ایجاد انستیتو پاستور، تشکیل مجلس 

یالن مدرسه طب دارالفنون، حفظ الصحه،  صدور گواهینامه پزشکی و دادن جواز طبابت به فارغ التحص

آگاهی های مختلفی که در زمینه های پزشکی و بهداشتی به مردم داده شد، و بسیاری عوامل دیگر را 

نیز باید از نتایج تاسیس دارالفنون دانست. البته باید اذعان داشت که در این دوره، طب سنتی نیز 

 داد. کماکان در کنار طب نوین به حیات خود ادامه می

 ها: ید واژهکل

 طب سنتی، طب نوین، قاجار، دارالفنون  
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 فصل اول

 پیشگفتار

نش پزشکی در گذار از طب سنتی به پزشکی نوین در ایران بررسی دا" پژوهش حاضر با عنوان    

، تحقیقی برای روشن شدن زوایای تاریک طب "کتاب هدایه المتعلمین(با تاکید بر نقش  دوره قاجاریه

سنتی در دوره قاجار و بررسی محوریت دارالفنون در ورود پزشکی نوین به ایران و تحوالت دانش 

باشد. این پژوهش قصد دارد با بررسی درمان های  ر کشور، میپزشکی پس از تاسیس دارالفنون د

سنتی در سطح جامعه برای درمان بیماری ها در دوره قاجار، زمینه ای را فراهم سازد تا پژوهشگران 

تاریخ عصر جدید با مطالعه بر روی درمان های سنتی رایج در سطح جامعه، بتوانند مقایسه ای جامع 

قاجار انجام دهند. این تحقیق با توجه به اینکه مطالعه جامعه مورد نظر ما، میان عصر حاضر و دوران 

باشد و عمال مطالعه میدانی امکان پذیر نمی باشد؛ لذا بطور کامل از مطالعه  ایران عصر قاجاری می

کتابخانه ای بهره برده است و حتی المقدور سعی شده که از منابع دسته اول آن دوران در این تحقیق 

فاده شود. بنابراین شاید دشوارترین قسمت کار، خواندن برخی اسناد، نسخ خطی و روزنامه های است

 دوران قاجار بود که حتی المقدور سعی بر این بود که به درستی انجام شود. 

 baē  aza در اوستایی به صورت .است bizešk  (bcšk) پارسی میانهاز  "پزشک"واژه فارسی     

هستند.  "پزشک"ریشه است، که همگی به معنی  هم  ्bhi aj  (भिषज) سانسکریتکه با  است آمده 

دانش پزشکی یک  .است هم آمده "بزشک"، و "بچشک"، "بجشک"این واژه در فارسی به صورت 

دیدگان است. این  ها و بازتوانی آسیب است، هدف آن حفظ و ارتقاء تندرستی، درمان بیماری کاربردی

رسد. دانش پزشکی  ها به انجام می از بروز آن جلوگیریو  درمان، تشخیص، بیماریهامنظور با شناخت 

علوم و  مهندسی، علوم اجتماعیتا  شناسی ستزیو  فیزیک ها شامل بر روی طیف وسیعی از رشته

ها را ناشی از  ماریدر روزگاران کهن، این دانش برای مردم ناشناخته بود و بی. اما است بنا شده انسانی

همگام با . دانستند، لذا برای درمان آنها به سحر و جادو دست می زدند  عوامل ماوراء طبیعی می

ها و اطالعات به  . پیدایش مداوم دانستهنیز پایه ریزی شدپیشرفت سایر علوم، بنیان های علم پزشکی 

 سازمان تعریف هیا نمود. طبق، زمینه را برای خود نمایی علم پزشکی مهمراه اکتشافات متعدد

 باورها ها، نظریه پایه بر که اعمال و ها مهارت ها، دانسته از است ای مجموعه سنتی طب جهانی، بهداشت

 نیز و بهداشت در که نباشد، یا باشد شرح قابل که خواه است، مختلف های فرهنگ بومی های تجربه و

گیرند. بنا به  می قرار استفاده مورد ذهنی و یجسم های بیماری مداوای و بهبود تشخیص، پیشگیری،

 .خط اختراعدورانی پیش از ؛ دهند قبل تاریخ نسبت می پیدایش پزشکی را به دوران ماتعریف فوق، 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7
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پیشرفت این دانش نقش به سزایی ایجاد و در از اقوامی بودند که یونانیان در دوران باستان،     

دانشمندانی از جمله بقراط ، ارسطو و جالینوس از مروجان اصلی این علم در یونان باستان  .داشتند

از دیگر روش های مهم درمانگری  .نام دارد "بقراطیروش "زمین در کل  روش درمان مغرب  .بودند

. را نام برد سوزنی طباز جمله سنتی چینی، توان مکتب آیورودی هندی و پزشکی   در جهان می

وجود داشت، اطالعات پزشکی در پاپیروس ادوین اسمیت یافت شده که  نیز مصر باستانپزشکی در 

انجام  مصرپیش از میالد در  9821لین جراحی احتماالً در پیش از میالد است. او 1111متعلق به 

های زنان و باروری وجود  اطالعاتی در مورد درمان بیماری کاهوندر پاپیروس ژاینکولوژی  است. شده

در  جوزرپزشکان پادشاه  رع رئیس پزشکان و دندان-هسی اولین پزشک شناخته شده هم احتماالً .دارد

ها  هم به تشخیص، معاینه و درمان بیماری ها بابلی ،ها در کنار مصری .پیش از میالد است 98قرن 

   .را معرفی کرد شناسی سببو  درمانهای  ها روش پرداختند. کتاب راهنمای تشخیصی آن می

گردد. بر اساس  اما علم و دانش پزشکی در ایران زمین به دوران پادشاهان اساطیری باز می    

نسبت داده شده و او  ریپادشاه اساطی "جمشید  "طب به  داستانهای کهن ایرانی، آغاز و معرفی

نخستین کسی است که به مردم آموخت که هنگام بیماری از دارو استفاده کنند. آریایی ها نیز بعد از 

ورود به سرزمین ایران، با بهره گیری از پزشکی پیشرفته مصر و بابل که از طریق آشوریان به ایران راه 

در ایران ( 28-27،ص3123جاد کردند. )علیجانی،ای "مغان  "یافته بود، مکتب خاصی را در طب به نام 

هایی  است. با برپایی دانشگاه درمانی، دعا درمانی و جراحی بوده  باستان پزشکی سنتی شامل گیاه 

با ظهور اسالم و روی کار آمدن بنی امیه، طب اما شاپور، پزشکی در ایران گسترش یافت.  مانند: گندی

نکرد و این به دلیل جنگ های مداوم و فتوحات آنها بود. اما  و علوم وابسته به آن پیشرفتی حاصل

طب اسالمی از نیمه اول قرن دوم هجری قمری تا اواسط قرن سوم هجری قمری ) انقراض بنی امیه و 

روی کار آمدن عباسیان در بغداد( پیشرفت کرد، به گونه ای که بغداد مرکزیت علمی یافت و از اهمیت 

ه این امر در سده های سوم و چهارم بیشتر محسوس گردید. )نجم گندی شاپور کاسته شد ک

( اما از اوایل قرن سوم تا حمله مغول، دوران جدیدی در طب اسالمی آغاز شد. 342،ص 3121آبادی،

گرفت. )پیشین،  زیرا در این دوران تالیفات کتب طبی توسط کسانی که اغلب ایرانی بودند، صورت می

 ( 131ص

چنگیز به ایران و خرابی هایی که وی در این سرزمین به بار آورد، جانشینان وی در بعد از حمله     

طول حکومت طوالنی خود تحت تاثیر فرهنگ و ادب ایران قرار گرفتند و افراد با سواد و دانشمند 

ایرانی در راس بیشتر امور مهم مملکت گماشته شدند. همین وزیران و مقامات مهم ایرانی )مثل 

یرالدین طوسی و خواجه رشیدالدین فضل اهلل( بودند که منشا خدمات فراوان در علوم خواجه نص

https://article.tebyan.net/41452/درمان-آسم-با-طب-سنتی-چینی
https://article.tebyan.net/14206/با-طب-سوزنى-آشنا-شویم
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B2%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%A8%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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توان گفت در طول دوره مغول و تیموری جز چند مورد، چیزی  مختلف و پزشکی شدند. در مجموع می

( در دوره صفوی، 18،جلد دوم،بخش اول،ص3187اضافه نگردید و پیشرفتی نیز حاصل نشد. )سرمدی،

فت زیادی نکرد و خرافه پرستی و اعتقاد به ستارگان و نقش آنها در سرنوشت گسترش علم طب پیشر

شدند. اما با این حال، آن  زیادی یافت به طوری که در هرکاری از جمله طبابت، نظر منجم را جویا می

شود. حرفه داروسازی رسما در این دوران از پزشکی  دوران اعصار طالیی داروسازی علمی محسوب می

 ( 32،ص31741تقل شد. )ارجمند،مس

در دوره افشاریه و زندیه نیز پیشرفت قابل مالحظه ای حاصل نشد. در این دوران نیز هم با رکود     

طب ایرانی، پزشکان فرنگی همراه هیاتهای تجاری کمپانی هند شرقی و نیز هیاتهای مذهبی مسیحی 

( اما علم طب در دوران قاجار را 22ص،3174کردند. )علیجانی، همچنان به ایران رفت و آمد می

توان به دو دوره تقسیم نمود: دوره اول از آغاز سلطنت قاجاریه تا تاسیس دارالفنون که پزشکی در  می

باشد و دوره دوم از  این دوران پیشرفت خاصی نداشت و در واقع ادامه همان طب سنتی ایران می

گیرد. هرچند  وین جای طب سنتی را در ایران میتاسیس دارالفنون به بعد است که آرام آرام طب ن

ایرانیان به تدریج، با آمدن پزشکان خارجی به ایران، از دوره صفویه به بعد، کم کم با پزشکی نوین 

حاصل این کشف و سود و زیانی که از آن عاید شد، در "آشنا شدند، اما به عقیده آقای زرین کوب 

 (832،ص3173)زرین کوب، "عهد قاجار ظاهر گشت.

در واقع می توان گفت طب دوره قاجاری پیش از تاسیس دارالفنون نیز تا حدود زیادی مشابه طب     

سنتی ایران در دوره های پیشین می باشد و با وجود ظهور پزشکان نامی در دوران مختلف ایران 

تان قائل شد. اسالمی، تفاوت زیادی نمی توان میان طب اوایل دوره قاجاری و طب سنتی ایران باس

بنابراین شاید بتوان گفت طب ایران را بتوان در کل به دو دوره از زمان باستان تا پیش از تاسیس 

دارالفنون و طب پس از پیدایش دارالفنون که کم کم بستر برای ظهور و نفوذ طب مدرن پدیدار می 

 شود، تقسیم نمود.

 بیان مساله

سیس دارالفنون در نظر دارد با ارائه مستنداتی از وضعیت و این تحقیق با محوریت قرار دادن  تا     

درمانی، روش های درمانی گوناگون،خرافات رایج در سطح جامعه و شیوع بیماری -امکانات بهداشتی

سال پس از تاسیس آن( را بررسی نماید  92های مسری در کشور، قبل و بعد از تاسیس دارالفنون )

بهداشتی و درمانی در سطح جامعه پیشرفت محسوس و ملموسی که آیا بطور کلی اوضاع پزشکی، 
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داشته است و یا خیر و حتی المقدور نقش دارالفنون را در پیشرفت های احتمالی حاصل شده، بررسی 

 نماید.

 پژوهش اهداف

ه.ق. و بعد از آن تا پایان  3921بررسی وضعیت بهداشت عمومی از ابتدای قاجاریه تا سال  -3

 دوره قاجاریه

ه.ق.و بعد از  3921سی بیماری های رایج مسری در بین مردم از ابتدای قاجاریه تا سال برر -9

 آن تا پایان دوره قاجاریه

ه.ق.و بعد از آن تا  3921بررسی خرافات برای درمان بیماری ها از ابتدای قاجاریه تا سال  -1

 پایان دوره قاجاریه

ه.ق.و بعد از آن  3921اریه تا سال بررسی تشکیالت مربوط به پزشکی و درمان از ابتدای قاج -4

 تا پایان دوره قاجاریه

بررسی تحوالت دانش پزشکی با مقایسه کتابی کهن در علم پزشکی با سه کتاب پزشکی  -2

 نوشته شده در دوران متاخر قاجاریه.

 بررسی جایگزینی احتمالی پزشکی نوین بجای طب سنتی در دوره مورد بحث -1

 پژوهش سواالت

 تی و پزشکی نوین قبل و بعد از دارالفنون چیست؟مبانی نظری طب سن -3

 تلقی از بیماری در طب سنتی و پزشکی نوین قبل و بعد ار دارالفنون چه بوده است؟ -9

 مفهوم و روش های درمان در طب سنتی و پزشکی نوین قبل و بعد از دارالفنون چیست؟ -1

 یست؟مفهوم بهداشت در طب سنتی و پزشکی نوین قبل و بعد از دارالفنون چ -4

چگونه می توان مفاهیم، روش ها و تعاریف پزشکی و بهداشت را در طب سنتی و پزشکی  -2

 نوین با هم مقایسه کرد؟

 پژوهش های فرضیه

طب سنتی مبتنی بر کل گرایی بدن و تحلیل آن بر پایه  عناصر و اخالط اربعه و پزشکی  -3

و موردی استوار بوده  نوین بر اساس تمرکز بر محل عارضه و تالش در فهم آسیب های جزئی

 است.
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 و بدن ساختاری تعادل خوردن برهم بر مبتنی دارالفنون از قبل سنتی طب در بیماری تعریف -9

 تعریف و شود تلقی متافیزیکی یا و مادی امور تواند می آن منشا و بوده اخالط از برخی غلبه

 برهم یا بدن به از بیماری عوامل ورود اساس بر دارالفنون از پس نوین پزشکی در بیماری

 .است بوده محیطی مضر عوامل مقابل در بدن مختلف اجزای دفاعی امنیت خوردن

در طب سنتی قبل از دارالفنون مفهوم درمان، بازگرداندن تعادل ساختاری و ایجاد مزاج میان  -1

اخالط و جلوگیری از غلبه بیشتر برخی از آن ها بر دیگران و روش های آن عمدتا مبتنی بر 

میزان هریک از اخالط غالب از طریق تجویز های غذایی و دارویی عمدتا گیاهی بسیط  کاهش

و یا ترکیبی متضاد با عملکرد هریک از اخالط بوده است. در پزشکی نوین پس از دارالفنون، 

درمان عبارت است از مقابله عمدتا شیمیایی یعنی از طریق داروهای ترکیبی شیمیایی، 

ردن و مصون نگه داشتن عضو در معرض تهدید و یا آسیب دیده از طرق استریلیزه و ایزوله ک

 مختلف و دیگری اهتمام به پیشگیری از طریق اعمال توجه های مختلف بهداشتی 

بهداشت در طب سنتی، راه و رسم پیشگیری از بیماری نبوده و عمدتا ناظر به توصیه های  -4

اشته و به سلیقه اشخاص بستگی داشته اخالقی به پاکیزگی بوده است و عمدتا جنبه فردی د

است. پاکیزگی به عنوان یکی از راه های زیبایی و دلپذیری شخص در نزد دیگران تلقی می 

شده است. در پزشکی نوین بعد از تاسیس دارالفنون بهداشت یکی از عمده ترین راه های 

ده است و جنبه جلوگیری از شیوع بیماری ها و به ویژه کنترل بیماری های مسری تلقی ش

عمومی داشته است. در طب سنتی قدیم هنگام شیوع بیماری در یک منطقه، افراد از آن 

منطقه فرار کرده و به مناطق دیگر کوچ می کرده اند. در پزشکی نوین با ایزوله سازی محیط 

 ها، افراد باقی می مانند و با رعایت بهداشت از تسری بیماری مصون می مانند.

 هستند متمایز کامال پزشکی، اندیشه دو این نظری مبانی که این به توجه با سدر می نظر به -2

 یا بنابراین. دارد وجود ها روش یا و مفاهیم از هریک در اندکی مشترک عناصر که نحوی به

 قیاس موارد یا و هستند ناپذیر قیاس ها آن مفاهیم و مجزا هم از کامال علمی پارادایم دو این

 .است اندک بسیار ها آن مفاهیم پذیری

 پیشینه پژوهش

گرچه کتاب ها و مقاالت بسیاری در مورد دانش پزشکی در دوره قاجار منتشر گردیده است، اما به 

دلیل گستردگی مطالب بررسی شده در پایان نامه حاضر، نوشتارهای مختصری وجود دارد که با 

جمالی چند کتاب و مقاله و همچنین یک موضوع تحقیق حاضر قرابت بیشتری دارند. در اینجا به طور ا

 گردد: پایان نامه بررسی می
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کتاب پژوهشی در تاریخ پزشکی و درمان جهان از آغاز تا عصر حاضر نوشته آقای محمدتقی  -3

بخش اول این کتاب چهار مجلدی، پس از -: در جلد دوم3187سرمدی، انتشارات سرمدی، 

تا پایان زندیه، به طور نسبتا کامل پزشکان بررسی اوضاع پرشکی و درمانی از دوران مغول 

خارجی  و ایرانی دوره قاجاریه و بیماری های واگیر و اوضاع بهداشتی دوره قاجار را بررسی 

بخش دوم این کتاب به اوضاع موسسات بهداشتی و درمانی، تامین -نماید. در جلد دوم می

پردازد. از جهت اینکه  ام شده میاجتماعی و بهزیستی، طب دارالفنون و برخی از اصالحات انج

تقریبا در دو مجلد این کتاب، اطالعات کاملی راجع به اوضاع پزشکی دوره قاجار ارائه 

تواند تحقیق مفیدی تلقی گردد اما ارجاع دهی بسیار اندک در این کتاب و بعضا  گردد می می

وهش به حساب اطالعات ناقص و متناقض با اسناد دسته اول، از نقص های عمده این پژ

 آید. می

کتاب تاریخ طب و طبابت در ایران قاجار )از عهد قاجار تا پایان عصر رضاشاه( نوشته آقای  -9

: 3179محسن روستایی، انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران، 

اسیس روستایی در جلد اول این کتاب بسیار جامع، به طور مفصل به اوضاع پزشکی قبل از ت

پردازد و سپس به طور کامل به اوضاع داخلی دارالفنون و معلمان و شاگردان آن  دارالفنون می

پرداخته و توضیحات مفصلی راجع به اصالحات انجام شده پس از تاسیس دارالفنون ارائه 

دهد و در قسمت دوم جلد اول، بسیاری از اسناد مربوطه در آن دوران به چاپ رسیده  می

د دوم این کتاب تحقیقات کاملی راجع به اطبای ایرانی آن دوران انجام شده است. در جل

است. از آنجا که نویسنده این کتاب، هفت سال از عمر خود را صرف تدوین این کتاب نموده و 

از اسناد و مدارک دسته اول بسیاری استفاده نموده است، به نظر اینجانب این کتاب، کامل 

 است که درباره پزشکی دوره قاجار تدوین شده است. ترین و جامع ترین کتابی

کتاب سالمت، بهداشت و زیبایی عصر قاجار نوشته خانم دکتر سحر برجسته و همکاران،  -1

: در این کتاب مفید که توسط آقای دکتر مسعود کثیری به فارسی 3121انتشارات امیرکبیر، 

عات مفید درباره درا الفنون و برگردانده شده است، تاریخچه پزشکی تا دوران قاجار، اطال

معلمانش، طب سنتی در ایران و برخی از نظرات سیاحان در مورد بهداشت و سالمت مردم 

 ایران ارائه شده است.

مقاله سالمت و باورهای عامیانه در دوره قاجار نوشته خانم سمیه سادات شفیعی: در این مقاله  -4

ر نسبتا مفصل به خرافات موجود در سطح شیوه های سنتی درمان در دوران قاجار و به طو

 جامعه و ابعاد آن برای درمان بیماری ها پرداخته شده است. 
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مقاله مروری بر تاریخچه طب در ایران با تاکید بر دوره ی قاجار نوشته آقای مهدی علیجانی:  -2

علم در این مقاله بعد از مروری مختصر بر دانش پزشکی از آغاز تا دوره قاجار، به بررسی این 

پردازد. این مقاله عصر قاجار را از نظر طب ایرانی و تغییرات آن به دو دوره  دوره قاجار می

کند: دوره اول از آغاز سلطنت قاجاریه تا چند سال از سلطنت ناصرالدین شاه )طب  تقسیم می

سنتی( و دوره دوم از اواسط سلطنت ناصرالدین شاه تا انقالب مشروطه )پزشکی نوین( و 

پردازد و سپس راجع به  س به توضیحات مختصری از اصالحات انجام شده در دوره دوم میسپ

پزشکان خارجی و داخلی عصر قاجار و همچنین بیمارستان های آن دوران توضیحاتی 

 آید. دهد که در مجموع به نظر مقاله متوسطی می می

نوشته آقای مهدی  وپاییهای طبابت در دوره قاجار، از دید سیاحان ار معاینه و روشمقاله  -1

علیجانی: آقای علیجانی که درباره طب دوران قاجار، مقاالت چندی دارد؛ در این مقاله 

پزشکی دوران قاجار را از دید سیاحان اروپایی بررسی کرده است که طبیعتا سیاحان آن موقع 

حدی دید  در کشور ما، دید آنچنان مثبتی نسبت به پزشکی در ایران نداشتند و در واقع تا

یکطرفه و بعضا تحقیر آمیز نسبت به طبابت ما در آن دوران از دید این سیاحان مطرح شده 

 است.

مقاله عوامل و موانع موثر برحضور پزشکان اروپایی در جامعه ایرانی عصر قاجار نوشته آقای  -8

نظر دکتر حمید حاجیان پور و آقای اکبر حکیمی پور: این مقاله با وجود اینکه بیشتر از 

سیاسی به بررسی پزشکی در آن دوران می پردازد، اما تا حدودی اطالعات مرتبط با تحقیق 

 ما ارائه می دهد.

مقاله تاریخچه تحول طب سنتی به طب نوین در دوره قاجار نوشته خانم دکتر هایده الله و  -7

به مقایسه خانم راحله وافری: این مقاله بعد از پراختن مختصر به طب پیش از دوران قاجار، 

پرازد و طب سنتی را پیش از  ای کوتاه درباره طب پیش و پس از تاسیس دارالفنون می

داند و سپس به اصالحات انجام  تاسیس دارالفنون و پزشکی نوین را پس از تاسیس آن می

درمانی در عهد قاجار و -شده پس از تاسیس دارالفنون اشاره دارد و سپس به مراکز پزشکی

پردازد و همانند تحقیقات  و دارالشفاهای دوره قاجار به طور نسبتا مفصل میمریضخانه ها 

 دهد. دیگر نقش دارالفنون را در این پیشرفت ها بسیار پررنگ تر از چیزی که هست نشان می

پایان نامه ای تحت عنوان باورها و نگرش ایرانیان پیرامون تقابل طب سنتی با طب جدید در  -9

ته خانم زینب رنجبران: نویسنده پس از بررسی منابع دسته اول و عصر ناصری و مظفری نوش

درمانی جامعه در عصر ناصری و مظفری -دوم مربوط به موضوع، نگاهی به وضعیت بهداشتی

داشته است. سپس ورود طب جدید به ایران و واکنش های اجتماعی نسبت به آن را بررسی 



 

 ق
 

مه برمی آید کل دوره سلطنت قاجار را پوشش نموده اند. همانطور که از عنوان این پایان نا

نمی دهد.
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م. 7711ه.ق/7939درمانی ایران از ابتدای قاجار تا سال پزشکی، بهداشتی و اوضاع : فصل دوم

 سال خورشیدی پس از تاسیس دارالفنون( 92)حدود 

در جامعه حداقل ربع قرن زمان الزم باشد و قضاوت ه ای هر پدیدبارز اثرات  آشکار شدنشاید برای     

می ساده تر، علمی تر و منصفانه تر صورت  ، بعد از گذشت زمان الزمدر مورد اثرات خوب یا بد آن

ه.ق. به همت امیرکبیر در ایران بنیان نهاده شد و تاکنون قضاوت های  3917در سال پذیرد. دارالفنون 

در این فصل سعی بر آن شده است که مشکالت جامعه از آن شده است.  مختلفی در مورد اثر پذیری

و دارالفنون  پس از تاسیس سال 92تا از ابتدای دوره قاجاریه بهداشتی جامعه ایران -ختلف پزشکیم

مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت با همچنین برخی از اقدامات و اصالحات انجام شده در این دوران، 

ه.ق. تا پایان دوره قاجاریه، مشخص گردد که تاسیس  3921وارد مشابه از سال ممقایسه آن با 

طبیعی است وجود  کمک نموده است. بهداشتی کشور -چه میران به بهبود اوضاع پزشکی دارالفنون

بیماری های مسری به صورت گسترده، طبیعتا به کمبود امکانات بهداشتی  برخی مشکالت مانند بروز

روش های درمانی ابتدایی و در اما و  در سطح جامعه برمی گرددین فقر فرهنگی و همچنو درمانی 

به فقر فرهنگی و پایین بیشتر بسیاری موارد درمان اشتباه و همچنین خرافات رایج در سطح جامعه 

مرتبط می باشد. در این بخش سعی شده است بیماری های مسری سطح سواد در جامعه آن روز  نبود

بهداشت اعم از فردی و اجتماعی و شهری، خرافات رایج و طب سنتی در دوران  در سطح جامعه،

پیشینه اعزام دانشجو به خارج و ورود پزشکان  مذکور، حتی االمکان مورد بررسی قرار بگیرد و سپس

خارجی به کشور و خدمات و اصالحاتی که توسط این قشر در جامعه آن روز ایران صورت پذیرفت نقد 

 گردد.

 بر بیماری های مسری  مختصر مروری .9-7

 در دوران قاجار چند نوع بیماری مسری در کشور وجود داشت که در هر سال قربانیان بیشماری    

در این بخش سعی شده است حتی االمکان با توجه به منابع موجود دسته اول و دسته دوم گرفت.  می

به بررسی بیماری های اشی از آن عاری نیست، که البته از اغراق در مورد وسعت بیماری ها و تلفات ن
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ه.ق. در کشور رخ داده است، پرداخته شود. اما در  3921مسری که از ابتدای دوره قاجاریه تا سال 

پوالک معتقد است که انواع بیماری ها در اینجا از اروپا کمتر ، ما مورد بیماری های رایج در کشور

ظاهرا در  (412ص،3117،پوالک. )سازد می دچار ار بیشتری رااد بسیدتعبیماری  هردر عوض اما است، 

گذشته، امراض فراگیر و بیماری های واگیر دار که در شدت فراگیری و تلفات مشابه هم بودند، در 

بنابراین در آمار مربوط به تلفات ناشی از ( 188،ص3182تاج بخش،شدند. ) می زمره وبا و طاعون پنداشته

در هر صورت مرگ و میر ناشی از این و طاعون سهم بیشتری داشته اند.  بیماری های مسری، وبا

    (411ص،3117پوالک،امراض در کاهش جمعیت ایران آن روزگار فوق العاده موثر بوده است. )

در این بخش سعی شده است حتی االمکان با بررسی مدارک موجود، بیماری های مسری گزارش             

گزارش شده در دوره قاجار  بیماری مسریاما اولین به ترتیب زمانی ذکر گردد: شده در دوره قاجار 

کشتار بزرگی در گیالن به راه انداخت. شدت آن سال طاعون در باشد.  می ه.ق. 3912مربوط به سال 

فاجعه آن چنان بود که تولم، یکی از نواحی آباد غرب گیالن )قسمتی از شهرستان صومعه سرای 

وبا )مرگ موت یا مرگا مرگی(  (931،بخش اول،ص ومدج 3187سرمدی،ه خالی شد. )کنونی( از سکن

اندمیک ایران نبوده و وارداتی از هند و روسیه بود، با این وجود بصورت منظم تلفات فراوانی را در 

کرد.  می سطح جمعیت بویژه در کودکان در دومین یا آغاز سومین سال زندگی شان ایجاد

یافت و  می روز، بیماری وبا به درجه حاد و خطرناک گسترش 39الی  31ر خالل ( د32ص،3171فلور،)

آورد.  می هم در روستاهای اطراف از پای دررا زیادی نفر را در شهر و تعداد  39الی  31روزانه بین 

 در این والیت }دارا الخالفه{ هر وقت که بروز کرده": در وقایع اتفاقیه آمده است( 83ص،3123نبی پور،)

وبا  (9،ص399،ش3912 رمضان3وقایع اتفاقیه،) "است، بیشتر از پنجاه روز یا دو ماه طول نکشیده است

م.، در دارالخالفه طهران بلکه در ایران شیوع تام به 3737/ه.ق.3911در سالاولین بار در دوره قاجار 

 (4صه.ق.،3927رازی کنی،ظهور آورد. )

یق سواحل عمان به ایران آمد. گزارش شده هندوستان و از طر م. از3793ه.ق./3911وبا بار در اواخر    

فرا نفر یعنی دو سوم جمعیت را  4111کشت و در بحرین  می نفر را 3211در خلیج فارس روزی است 




