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ورود طب مدرن و جلوههای تحول آن در ایران عصر قاجار
(با تاکید بر نسخ مصور قاجاری)
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چکیده
ورود طب مدرن به ایران در عصرررر ار رر رای م توان سررررز رر مر جه دیدر در ترری پزشرررک ر رررور
به سرب زورد .چراره موا هه طب سنت ایران بر شیوههرر نوین رب در این دورهی مو ب برور تغییرات گسترده
در روند پی ین زن شد .مقرله رضر بر زن است تر بنر بر لزوم شنرخت هرچه بی تر ار تحوالت این ع صری به مطرلعه
عوامل و نتریج رصل ار ورود طب مدرن به رمعه ار ررر بپردارد و همچنین تأثیر این تحول را بر اسنرد تصویرر
پز شک به رر مرنده ار زن موردبرر س ارار دهد .دادههرر این نو شترر ار منربع د ستاول رتربخرنهار بهد ستزمده
و بر شیوه توصیف  -تحجیج انجرمگرفته است
درنهریت ار مجموعه برر س هرر انجرم شده چنین بهد ست زمد ره عوامج همچون عالاه شرهرن ار ررر به
اسرررتخدام ط ی رن خرر

ی نتریج مث ت خدمرت طب مدرن و زمورشهرر پزشرررک به شررریوهر نوین در مدرسررره

دارالفنون س ب تحوالت در پز شک ایران شد ره مصداق زن را در تدریس ت ریحی تعمیم زبجهروب ی ایجرد شورار
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بهدا شت ی لزوم ت صدیق دا شتن پز شکرنی ایجرد بیمرر سترنهرر نوین و تحول در دارو سررر م رهده م رنیم .تولید
رتب پز شک نیز ار این تحول دور نمرند .بهویژه بر تأ سیس دارالفنون و رونق فن چرپی تولید ن سخههرر م صورر
مرنند انوار نرصریهی واهرالت ریح و ضیرءالعیون صورت گرفت .هدف ار تولید این رتب ارائه تصویرر وااعگرایرنه
به شیوه اروپری ی برار ز شنری

شرگردان بر مفرهیم طب نوین بهویژه زنرتوم بدن ان سرن بود ره بر ز رر ت ریح به

شیوه مدرن تو ه خرص به زن معطوف م شد.
دو سوال اصج -1 :چگونه و به چه طریق طب مدرن بطب سنت ار رر را تحت ترثیر ارار داد؟
 -2نس خط مصور ار ررر چگونه و تر به چه انداره ترثیرات طب مدرن را انعکرس م دهند؟

اهداف -1 :شنرسری

جوه هرر ورود طب مدرن به طب سنت ار ررر

 -2دستیرب به چگونگ ترثیرا طب مدرن بر طب سنت ار طریق مطرلعرت نس مصور پزشک
کلیدواژه :طب مدرن ،علم پزشکی ،قاجار ،دارالف ون ،نسخههرر مصور

 .1مقدمه
مطربق بر ا سنرد مکتوب مو ودی م توان اذعرن دا شت ره ترری پز شک در ایران به دوره بر سترن بررم گردد.
اطالعرت مو ود دراینبرره را م توان ار منربع مربوط به اوسرررتر و زیین ررت رررت و همچنین نوشرررتههرر مورخرن
یونرن ی روم و یره بهد ست زورد .این ر شته در طول یرت خویش بزرگرن چون رارر و ابن سینر را پروراند امر
رمعه

م توان گفت تحول عظیم زن در دوره ار رر به قیقت پیو ست .این تحول دروااع چیزر ن ود ز رویرروی

سررنت گرار ار ررر بر مدرنیته ره بهمو ب زن تحوالت در تمرم رمینههر ار مجه پزشررک رخنمود .به همین س ر ب
عصر ار رر در ترری پزشک ایران اهمیت خرص دارد.
رمینههرر گسررترش طب مدرن در ایران به دوره کومت فتحعج شررره و ولیعهد اوی ع رس میررای برم گردد.
در رمرن ع رس میررا بود ره پزشکرن همراه هیئتهرر اروپری به ایران زمدندی بعض ار زنهر سرلهر در این ر ور
اارمت رردند و در همرن ر نیز وفرت یرفتند .ار مجه این پزشکرن م توان به درتر رمپل1ط یب شخص ع رس میررا
ره در سررررل  1223ق 1808 /م همراه ونز2سرررفیرر یرانگیس به ایران زمده بودی اشررررره ررد .و ونزی 103 :1386؛
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رایتی  .،83 :1364ار دیگر پزشررکرن معروف ره در رمرن فتحعج شررره به ایران زمدندی درتر م
ار مرگ رمپل به منصب پزش

نیل1بود .ور پس

مخصوص شره انتخرب شد و به دلیل توانری او در درمرن بیمررر شره و همسرشی

بسیرر موردتو ه ارار گرفت وهمرن.،508 :
طب نوین در دوران نر صرالدین شره گ سترش بی ترر یرفت .این طب توان ست عجیر م تمرم نر سررگرررهری ره ار
سررمت مردم نس ر ت به زن صررورت گرفتی در رنرر طب سررنت

ری برار خود برر رند و بهتدریج به روش رلب

درمرن در رمعه ت دیل شود .همرمرن بر سجطنت نرصرالدینشرهی میررا تق خرن فراهرن دستپرورده ارئممقرم در سرل
 1296ق 1868 /م بر نرم میررا تق خرن امیرر یری به من صب صدارت اعظم ایران ر سید .ور پس ار چندر مدر سه
دارالفنون را در تهران بنیرن گذاشررت؛ ره هدف ار زن تربیت پزشررکرن زشررنر به طب نوین رب بود .ترسرریس این
مدرسه و رونق صنعت چرپی به تولید رتب عجم در این رمرن رونق بسیررر بخ ید.
پیرامون تحوالت طب در دوره ار رری رتربهر و مقرلههرر متعددر در ایران منت ررررشرررده اسرررت .ار مجه
پژوهشهرر انجرمیرفته مقرلهار است بر عنوان «ترریخچه تحول طب سنت به طب نوین در دوره ار رر» نوشته الله و
وافرر ره به موانع و عوامل گسرررترش تحوالت طب نوین اشرررررهررده اسرررت .مقرله دیگرر بر عنوان «امیرر یر و
گ سترش دانش پز شک و بهدا شت همگرن » تو سط عزیزر انجرم شده ا ست ره به و ضع درمرن در ع صر ار رر و
شررررج ا مرل خدمرت امیرر یری در این رمینه م پردارد .رترب «روند تحول پزشرررک نوین ایران ار دارالفنون تر
تأ سیس دان گره تهران» ار درتر شمس اردررن ی نگره به ترری پز شک مدرن ایران دا شته ا ست و فریدون زدمیت
در ر ترب «امیرر یر و ایران» به وارنش هرر ا ت مرع پیرامون ورود زن به ایران م پردارد .ار دیگر پژوهش هرر
مو ود م توان به مقرله «بررس

ریگره عجم طب و ط ربت در عصر نرصرر» ار رندیهی «چرلشهرر بهداشت عموم

در ایران ع صر ار رر ار دید سیر رن رب » ار مهدر عجیجرن و مقرله «نقش عوامل ا تمرع –فرهنگ در گ سترش
طب نوین در ایران عصر ار رر» ار ول اله اهرمرن اصل اشررهررد .همچنین پریرن نرمهار بر عنوان «برورهر و نگرش
ایرانیرن پیرامون تقربل طب سنت بر طب دید در عصر نر صرر و مظفرر» تو سط رینب رنج ران در سرل  1387به
چرپ رسیده است .ار پژوهشهرر انجرمشده در رابطه بر نسخههرر مصور پزشک اسالم م توان به مقرله «بررس
نگررههرر ن سخههرر خط پز شک ت ریحاالبدان» ار م ین و ا سمرعیج ا شرره ررد .این مقرله به برر س ری ههرر
ت صویرر و تحجیل پیکرههری ار چند ن سخه مختجف ت ریحاالبدان م پردارد .مقرله دیگرر بر عنوان « شرررررررریوه
تصویرگرر نس ر ر خط رترب ت ریح بدن منصورر و ترثیر زن بر رتب ت ریح بدن رب و ژاپن » توسط طرهرر
نوشته شده و در زن شیوه تصویرسررر نسخههرر ت ریحاالبدان و تأثیرر ره بر سریر رتب ت ریح بدن داشته مورد
مطرلعه ارار م گیرد.

McNeill
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هیچی

ار موارد نرم رده بهطور مسررتقل بر موضرروا این پژوهش انجرم نگرفتهاسررت و این خود ضرررورت

پرداختن به زن را ایجرب م رند .این مقرله در صدد ا ست تر عوامل و نتریج ورود طب مدرن به ایران در ع صر ار رر
و جوههرر زن بهویژه بر اسنرد تصویرر این دوره را موردمطرلعه ارار دهد و به این سوالهر پرس گوید :جوههر و
مؤلفه هرر تأثیرگذار در رواج تدریج طب مدرن در ایران عصررر ار رر چه بود؟ تأثیر ریرن نو شرردگ بر نسرر
مصور پزشک چیست؟

 .2ضرورت تحول در عرصه پزشکی در عصر قاجار
تحول اروپر در بهرررگیرر شیوههرر نوین پز شک همزمرن بر ع صر نورای به واوا پیو ست .در فر صجه ارن
 14تر  17میالدر بود ره رن سرنس بهتدریج تمرم اروپر را فراگرفت وروری ی  ،9 :1382و همگرم بر زن عجم پز شک ی
برخالف ایستری خود در ارنهرر میرنهی جوهار ترره یرفت ومحسن ی  .،217 :1376پزشکرن ره در این عصر هنور
بر مسرررئجه بیمررر هرر همه گیر ووبری طرعون و یره ،موا ه بودندی دریرفتند ره دیگر طب بقراط و رلینوسررر
وابگور بحرانهرر پیش رو نی ست و همین امر انگیزهار برار تحول در عر صه پز شک و شکلگیرر طب مدرن
در اروپر شد .افزایش بیمررسترنهری پی رفت سطح بهداشت عموم و برررس بر ررر پزشکرن همه ار دستروردهرر
پز شک در ع صر رن سرنس بود .افزون بر زن عرمج مرنند پیدایش صنعت چرپی گ ستردگ و ت ردل بینالمجج متون
پزشک را میسر سرخت .ودورانتی .،569-563 :1367
در رل ره پزشررک در اروپر پی رررفت فراوان یرفته و بر بهرهگیرر ار شرریوههرر نوین درمرن بسرریررر ار
م کالت رمعه برطرف شده بودی در سرخترر پزشک ایران هنور ریرن سنت ادامه داشت .ایران در زن رمرن خود
در زن رمرن فراد امکرنرت ررف برار ارائه خدمرت پزشرررک به مردم بود و ار طرف چون در خط سررریر تمدنهرر
رب و شرق ارار داشت ار تحوالت ذررشده ب تأثیر ن ود و لزوم ایجرد اصال رت در این رمینه ضرورر م نمود.
ورود پزشکرن خرر

ی پیش ار رمرن محمدشره رمینه زشنری ایرانیرن بر طب مدرن را فراهم زورده بود .ع رس میررای

این زشررنری را بر اادامرت نظیر بهرررگیرر ار ط ی رن خرر
ای رررن بر دعوت ار ی

ط یب خرر

به دربرر و سررپردن امور درمرن خود و سررپره به وری رمعه ار رر را برار

بهره وی ار دستروردهرر طب مدرن ار ش
و ود عوامج همچون نرتوان

و اعزام دان ررجو به خررج سرررعت بخ ررید .همچنین

بیرون زورد.

سی ستم پز شک مو ود در تو ضیح عجم عجتی درمرن و روشهرر مؤثر پی گیرر

برار بیمرررهر ررت به سرررور طب مدرن را ا تنربنرپذیر سررررخته بود .عالوه بر زن عدم تو ه مردم به رعریت
ا صول بهدا شت ی برعث شیوا بیمرررهرر خطرنرک در میرن زنرن م شد .همچنین مواردر مرنند سطح پریین عجم
ط ی رن ایران به دلیل زمیختگ شیوههرر درمرنی رن بر برورهرر خراف عوام و سو ا ستفردههرر زنرن در هت فظ
منرفع خود به نرب سرمرن شدن شرایط م افزود .برور ایرانیرن به خرافرت در سفرنرمههرر ب سیررر ار سیر رن خرر
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ره در عصر ار رر ار ایران دیدن ررده اند زمده است چنرنره رایس در گزارش چنین خود بیرن م رند« :خرافرت در
سطح گ ستردهار به ریم ابتال و شیوه مداوار بیمررر هر نیز راه یرفته ا ست .گمرن م بردند در پی گیرر بیمررر
افسون و طجسم بیش ار مراا ت هوشمندانه مفید م افتد .این برور عجیب و ود دارد ره نخست دارو را برار بدتر
رردن رل بیمرر و بعد برار درمرن بیمررر تجویز م شود .بر همین سرب م خواهند نخست دارور دوم به زنهر
داده شررود .گره هسررت ره بیمرر معرینه و دارو داده م شررودی چند رورر فرصررجه م افتد و بیمرر برر برم گردد و ار
به ود نیرفتن خود شکوه م رند .وات ار او پرسو و م

شود فرش م گردد ره بر ت س یح ا ستخرره ررده و چون

بد زمده اسررتی دسررت به دارو نزده اسررت» ورایسی .،209 :1383همچنین در گزارش سرررنر زمده اسررت« :در درمرن
بیمرررهر نیزی روش هرر خراف فراوان و ود داشرررت برار مثرل به عقیده ر مردم یک ار روشهرر درمرن معده
دردی این بود ره خرنواده بیمرری نزدی

ترین مردر را ره سررر طرس داشررتی به برلین ور م زوردند و زن مرد سررر

خود را به شکم بیمرر م مرلید تر درد او برطرف م گردد» وسرنری  .،129 :1362موضوا زبجهروب نیز تر مدتهر در
ایران چندان موردتو ه ارار ندا شت .رورنرمه تربیت در این خ صوص نو شت« :بر و ودر ره بیش ار صد سرل ار
ر ف نر م گذردی برر هم در ایرانی در این رمینه ب سیرر روتره م شود .نتیجه این امر نیزی شیوا زبجه در میرن
مردم و هالرت زنرن م برشد» وتربیتی نمره 74ی ی

شن ه  18ذرالقعده 1315ی سرل .،2:296

بهطوررج در این ع صر عقبمرندگ ر ور در تمرم رمینههر ار مجه طب و دارو سررری ا سرس م شد.
بهنرچرر دولتمردان تدابیرر را اندی رریدند ره ار مجه زنهر انجرم اصررال رت دررمینهی پزشررک بود .اولین گرم زنرنی
ایجرد تغییر در سی ستم زمور ش ر ور بود .به گفته فجور تحول وااع عجم طبی بر تأ سیس دارالفنون شروا شد؛
بنربراین فرارسیدن طب مدرن رب ی ریگزین منرسب را به سیستم ط

مو ود ارائه داد وفجوری .،180 :1386

 .3جایگاه طب مدرن و جلوههای آن در عصر قاجار
طب مدرن هنگرم به ایران وارد شد ره روش سنت درمرن در سراسر ر ور رواج داشت .رویری این دو در
ابتدا دور ار انتظرر ن ودی لیکن ای ستردگ اولیه رمعه بنربر ا تیر رت و ضرورتهرر ا تمرع ی بهتدریج فرون ست
و ایران عصر ار رر توانست خود را بر پی رفتهرر پزشک اروپر سررگرر سررد.
مؤلفههرر متعددر در پی رررفت طب مدرن و ا ول زن ار سررور رمعه مؤثر وااع شررد .ار مجه زنهر اعزام
پزشررکرن خرر

به نقرط مخجتف ر ررور برار تعجیم طب دید وبهطور نمونه به دسررتور امیرر یری درتر شررجمیر به

گیالن و درتر اسررترنیو به ت ریز اعزام شرردند ،و اادامرت این پزشررکرن در راسررترر جب اعتمرد مردم بود وزدمیتی
1355ی  .،336ت جیغرت رورنرمههر نیز در برال بردن سررطح دانش مردم و پی رررفت طب مدرن مؤثر بود .همچنرن ره
رورنرمههری مرنند لالمتین و تربیت همرمرن بر ت جیغ طب نوین به انتقرد ار هرلت مردم و وضرررعیت بهداشرررت
عموم و فردر در رمعه پرداختند .بهعنوان نمونه رورنرمه ثریر چنین نو شت« :پری ندر مردم به سنتهر و برورهرر
موهوم و خراف را ار مهمترین عوامل عقبمرندگ زنرن دان ست و بر این نکته تأرید نمود ره به دلیل همین هرلت
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و رق شدن در موهومرت و سنتهر ا ست ره مردم هیچ گره به عجوم و تکنولوژر دیدی همچون سرخت راهزهنی
ایجرد مدارس و سرررخت بیمررسررترنی تو ه ن رررن دهند» ورورنرمه ثریری ش 14ی شررن ه  16رمضرررن .،11 :1316
همچنین رورنرمه تربیت پیرامون اهمیت عجوم دید ار مجه طب و لزوم زگره مردم ار زنهر دریک ار شمررههرر
خود نوشت« :رندگرن صحیح و سرلم ب ر درگرو دانستن و عجمزمورر است و عجم هرانداره ررملتر برشدی دستیرب
به هدف ز سرنتر ا ست .اراینرو بهتمرم عجوم ار مجه جررری معمررری نجررری طب و یره بری ست تو ه شود.
بهویژه عجم طب ره برار فظ سالمت ان سرن مفید ا ست و اگر بهدر ست به مردم زمورش داده ن ودی فریدهار به
رل ب ر نخواهد دا شت» ورورنرمه تربیتی نمره 59ی  5شن ه  4رم ضرن 1315ی سرل  .،233 :2عرمل مهم دیگر در
پی رررفت طب مدرن سررررگررر تدریج میرن ط ی رن سررنتگرا و پزشررکرن دید بود .ط ی رن سررنتگرار ایران بر
م رهده نتریج مث ت طب مدرن تعصب خود را رنرر نهرده و در رنرر طب سنت ی به شیوههرر نوین ط ربت نیز تو ه
رردند .بر همین ا سرسی به د ستور نر صرالدین شرهی تولوران1پز ش

مخ صوص وری مأمور گردید ره رترب پیرامون

ط ربت دید بنویسررد تر تر مه فررس ر زن در دسررترس اط رر ایران ارار گیرد .بروگش2در این رمینه م نویسررد:
«تولوران در مقدمه زن توضررریح داده اسرررت ره این رترب پیرامون بیمرررهرر شرررریع در ایران و هند و همینطور
شیوههرر درمرن این بیمرررهر ارنظر پز شکرن اروپری ی نو شته شده ا ست .ور در ادامه بیرن م رند ره تولوران اظهرر
خر سندر ررده ا ست ره ط ی رن ایران

سرانجرم تع صب خود را در مورد طب سنت ی رنرر گذا شته و به شیوههرر

نوین ط ربت نیز تو ه نمودهاند و این شرریوههرر دید را بر روشهرر سررنت خودی درزمیختهاند» وبروگشی :1368
 .،709عرمل دیگری افزایش سطح زگره مردم در رعریت نکرت بهداشت و درمرن بود ره در ررهش میزان مرگومیر
افراد مؤثر بود .عالوه بر تمرم مؤلفههرر ذرر شدهی ار مهمترین عوامل پی رفت طب مدرن در این ع صر ظهور فردر
به نرم امیرر یر بود .ور بر زگره ار پی ررررفتهرر دید تالش ررد رمعه ایران را متحول نمرید .ار اادامرت او در
این را ستر تأ سیس دارالفنون بود ره نقش ب سیرر مهم در هت ترویج ط ربت نوین در رمعه ع صر ار رر دا شت
وزدمیتی  .،353 -4 :1355در رمرن یرت او تعدادر ار دان ررجویرن به اروپر اعزام شرردند وروسررتری ی 1382ی ج :1
 .،127همچنین پز شکرن ار اروپر بهمنظور تدریس ط ربت در دارالفنون به ا ستخدام درزمدند .به نو شتهر م ستوف
فررغالتحصیالن این مدرسهی بهترین اط رر دورههرر بعد شدند ومستوف ی 1371ی ج  .،86 :1دروااع ار رمرن تأسیس
دارالفنونی طب مدرن بهصورت ررمالً نوین در سیستم زمورش پزشک ایران ارارگرفت.
ب تردید تحوالت ذرر شده تنهر سرز ررر برگذر ط ربت ایران ار شیوه سنت به سور مدرن بود .در ادامه به
مهمترین تحوالت پزشک ایجردشده در رمعه عصر ار رر اشرره خواهد شد.

Toulouse

1

Brugsch
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 1_3سازماندهی و نظارت بر پزشکان:
نخسرررتین برر در سررررل  1267ق  1889 /م ارار بر این شرررد ره ط ی رن برار انجرم ررر خود بر نظررت درتر
پوالک1و درتر طولوران گواه تأیید دریرفت رنند وزدمیتی  .،336 :1354ن ریه دانش متعجق به دارالفنون چگونگ
ادامه ررر ر سم پز شکرن را رو شن ررد« :این اوارت مقروا سمع همریون و معروض خرکپرر م ررک شد ره در
دارالخالفه النرصره اط رر یر رذق و اشخرص نرالیق را داعیه ط ربت بخرطر رسیده و بمعرلجه سررت ورریدهاند.
ار زنجر ره پی نهرد خرطر خطیر اادس و ااتضرر رأر هرن ادار مقدس همواره فظ نفوس عموم نورر و رعیت و
ترفیه رل ارط ه اهرل ممجکت ا ست امر ادر همریون نرفذ شد ره در ورارت عجوم مججس امتحرن برار این گونه
اط ر ت ررکیل یربد تر بهمقتضرررر «هل یسررتور الذین الیعجمون» عرلم ار رهل پدیدار گردد و ق ار برطل ممیز زید»
ورورنرمه دانشی  7شع رن  1299قی ش  :2ص .،4
 2_3راهاندازی بیمارستانها و درمانگاههای نوین:
ار دیگر خدمرت طب مدرنی سرخت بیمررسترن و درمرنگره بود .تر پیش ار صدارت امیرر یر وضعیت درمرن و
بهداشررت در وضررعیت اسررفنرر به سررر م برد .تر این رمرن هیچ مررز درمرن در ر ررور فعرل ن ود .چنرن ره ژنرال
گرردان هنگرم ره وارد ایران م شررود خ ر م دهد ره «مریضررخرنه بههیچو ه در ایران نیسررت» وگرردانی :1362
 .،134امیرر یر در صدد تأ سیس اولین بیمرر سترن برزمد .هرچند این امر بر اتل ور نرتمرم مرند ول رمتر ار  10سرل
بعد عالوه بر بیمررسترنهرر دولت ی بیمررسترنهرر خصوص نیز توسط افراد نیکورررر سرخته شد .اولین مریضخرنه
مختص نظرمیرن بود ره نرصرالدینشره دستور تأسیس زن را خررج ار تهران صردر ررد ورررنی1373ی ج  .،343 :1این
بیمرر سترن در سومین سرل اارمت درتر پوالک در ایران و بر تالش ور تأ سیس شد وزدمیتی  ،334 :1361و در زن
محج نیز برار زمورش عجم و عمج مح صجین طب دارالفنون و ود دا شت ورورنرمه واریع اتفرایهی ش 98ی سرل
 :1269ص  ،3در سرل  1284ق  1868 /م بیمررسترن دیگرر برار استفرده سپرهیرن سرخته شد و بیمررسترن ادیم
برار اسررتفرده شررهرری تحت مدیریت درتر زل وی ار معجمین دارالفنونی ارار داده شررد وفجوری  .،251 :1386در سرررل
 1284ق  1867 /م .در تهران مررزر به نرم بیمررسترن دولت سرخته شد ره بنربر گفته اعتمردالسجطنه در مرزتال جدان
برار اسرررت فرده عموم بود وزدم یتی 327 :1361؛ رور نر مه مججس .س چ هررم .ش 15ی  29ذرالق عده 1325ی .،3

سپه سرالر بیمرر سترن دیگرر بود ره در سرل  1298ق 1879/م ایجرد و برار طالب در نظر گرفته شده بود وبرمدادی
 .،232-228 :1378ار مرارز خصوص م توان به بیمررسترن وریرری سرخته شده در سرل  1310ق 1892/م بهوسیجه
ر

شی هردر و بیمررسترن امیراعجم ره در سرل  1335ق 1916/م و به روشش درتر امیر خرن امیراعجم تأسیس

و،Pollack

1
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شدی ا شرره ررد ره به عجت معرلجه رایگرن رنرن ب ب ضرعت مریضخرنه ن سوان نرمیده م شد وزر شیو ا سنرد ادیمه
ورارت امور خرر ه رررتن 2ی پرونده 30ی سرل  1339-ه ق.،
 3_3تشکیل مجالس حفظالصحه:
در سرل  1277ق  1899 /م انجمن بنرم «مججس فظال صحه» واب سته به دارالفنون بهفرمرن نر صرالدین شره
ت کیل گردید ره هدف ار برپری زنی اخذ تصمیمرت وا در در هت به ود وضعیت بهداشت ر ور و جوگیرر
ار شیوا بیمرررهرر خطرنرر مرنند وبری طرعون و زبجه بر سررمرنده ارنطینه بود .این انجمن به صورت هفتگ در
دارالفنون به ریرست درتر طولوران و ریر نظر ورارت معررف ت کیل م شد وبراونی  ،169 :1371و در زن پزشکرن
معروف تهرانی پز شکرن هیئتهرر خرر

و شرگردان و ا ستردان مدر سه دارالفنون ضور م یرفتند والگودی :1352

 .،741رورنرمه دولت عجیه ایران در اینبرره چنین بیرن م نمرید« :چون منظور ارسرریر اثر مجوررنهی همواره ن ررر عجوم
مفیده و دفع مفر سد م ضره ار ررفه بالد و عرمهر ع رد ا ستی خر صه عجم طب ره ا شرف عجوم زن ا ستی  ...لهذای در
این اوارت محض سرررالمت انفرس خالیقی امر و مقرر فرمودند ره هر هفته ی

رور اط رر خرصرررهر مدرسرررهر

م رررهر دارالفنون ا السررر نمودهی در امورات متعجقه به أبدان م رررورت و گفتگو نمریند و به تدبیرات ررفیهی دفع
امراض مختجفه بکنند» ورورنرمه دولت عجیه ایرانی شمرره 48ی  21مردر االخرى  1277ق.،
 4_3ایجاد و سازماندهی نظام قرنطی ه در کشور:
ار مجه خدمرت طب مدرن و مهمترین اادام ره هر ر ور برار م ررره بر شیوا بیمرررهرر م سرر انجرم
م دادی ارنطینه بود .در ایران تر مدتهری نظرم ررمج برار ارنطینه سررررر و ود نداشررت و بسرریررر ار بیمرررهر ار
طریق مررهر وارد ر رور م شرد .رورنرمه ثریر در انتقرد به عدم تو ه دولت در این رمینه نوشرت« :به هنگرم شریوا
بیمررر در ی

منطقه و ایجرد سیستم ارنطینه ار پزشکرن تحصیلرردهار ره در پریتخت بیکرر هستندی استفرده رند و

زنرن را به زن منطقه فر سترده و ی

پز ش

خرر

هم بهمنظور نظررت بر ررر زنهر بگمررد تر اادامرت الرم در این

رمینه انجرم دهد» همچنین این رورنرمه م نویسررد ره «بههیچو ه برارارر این سرریسررتم را ن رید به دسررت بیگرنگرن
خ صو صرً انگجی س هر سپرد چون در هت پی

رد منرفع خود ررر م رند بجکه برید خود این ایرانیرن در این رمینه

زگره یرفته و اادام رنند» ورورنرمه ثریری ش 48ی شررن ه  17مردراالول 1317ی سرررل  .،9:1انجرم ارنطینه در ایران
م کالت نیز به همراه داشت .دستهار ار این م کالت مربوط به برور ب نظم در رمرن اردیرد افراد بود وع رس و
بدیع ی  .،379 :1372مسئجهر دیگر مربوط به داسررر افراد سرلم ار رسرن م شد ره ار منرطق زلوده به ارنطینههر
وارد م شدند وسرنری  .،19 :1363همچنین مل ا سرد مردگرن به عت رت عرلیرت نیز ار م کالت ارنطینه محسوب
م شد وبروگشی .،553 :1367
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 5_3آبلهکوبی اطفال:
در عصررر ار رری ابتال به بیمررر زبجه ار مجه شررریعترر عجل مرگومیر اطفرل بود .پوالک ره شررنرخت ررمج
نس ت به این بیمررر داشتی زن را مهمترین عرمل ررهش معیت ایران دانسته است وپوالکی  ،465 :1361متأسفرنه
زبجهروب در ایران تر دوره فتحعج شره ار رر اتفرق نیفترد .در رمرن او زندریو ررسی راج و متر م نمرینده سیرس
انگجیس سر هررفورد ونزی برار اولین برری در  1225ھ 1810 /می موفق به ر سب ا رره زبجهروب گروه ار اطفرل
شد و سرل بعد پزشکرن عضو هیئت سرگراورل نیز توانستند  300رودک را زبجهروب رنند ورایتی  .،245 :1364در
رمرن نرصررررالدینشررررهی امیرر یر فرمرن زبجهروب عموم را به شررریوه ا ررر صرررردر ررد وپوالکی .،203 :1361
بهاینترتیب زبجه روب بهعنوان یک ار جوههرر تحول طب مدرن در ایران بهررر گرفته شد.
 6 _3ساخت آزمایشگاه و داروسازی به شیوه مدرن:
دارو سررر به صورت مدرن در ایرانی بر دارالفنون ز رر شد .به این منظور درتر فورت 1دارو سرر اتری
دسررتور امیرر یر به اسررتخدام دارالفنون درزمد؛ ور به همراه فرخ خرن امینالمج
وارد ررد و بر سرخت زرمری گره ط

ی بر

ادوات موردنیرر را بر خود ار اروپر

و داروسررر موفق به تدریس عمج دروس خود شد .به دن رل تأسیس این

زرمری گره بسیررر ار مواد داروی و شیمیری برار اولین برر در ایران تجزیهشده و ترریب زنهر معجوم شد وسرمدری
1378ی ج  .،141 :2ور تر سرل  1278ق 1900/م در ایران به تدریس پرداخت .پس ار او یک ار شرگردانشی به نرم
میررا ررظم خرن محالت ره در همرن سررررل ار اروپر به ایران بررگ رررته بود تر هنگرم مرگ خود در سررررل  1313ق
 1935/م به ررر در این البراتوار م غول بود .پس ار او بر معرف درتر تولورانی پز ش
م سیو رور رن ا ستخدام شد و سرانجرم نیز درتر شورین زلمرن

مخ صوص نر صرالدین شرهی

هت تدریس در زمور شگره دارو سررر ا ستخدام

گردید و داروخرنهار نیز به نرم خودش در خیربرن نرصرخسرو ایجرد نمود وزدمیتی  .،365 :1355در این رمرن ظرهراً
بر م سرعد بودن ف ضر برار فعرلیتهرر داروی عدهار ار دارو سرران تح صیلررده خرر

ار مجه درتر پرپرریرن در

ایران به این ررر م فول شدند وسرمدری 1378ی ج .،567 :2
 7_3تدریس و انجام تشریح و کالبد شکافی
ررل د شکرف پیش ار ورود طب مدرن عمدترً به دالیل مذه

در ترری پز شک ایران سربقه ندا شت .ط ی رن ایران

مطربق بر ا کرم ا سالم ره در زن تمرس فرد رنده بر سدی نرپرک دان سته م شدی هیچگره به ت ریح نم پرداختند.
پزشکرن اروپری برار اولین برر ررل دشکرف را در ایران رواج دادند .این امر بر تأسیس مدرسه دارالفنون محقق شد.
درتر پوالکی ار معجمرن دارالفنونی اولین پز شک بود ره ررل د شکرف را به شیوه امرورر در ایران انجرم داد .ور در

1

و،De. Focati
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ابتدا به دلیل تعص ر رت مذه

بر م ررکالت فراوان در این رمینه روبرو بود و بهنرچرر ار ررل د یوانرتی تصرررویر و

سریر وسریل همچون اسکجت ررمج ار بدن انسرن استفرده م ررد و ار این طریق توانست دان جویرن را به این عجم
عالاهمند رند .وپوالکی  1361:210و  .،211پوالک اولین رس بود ره در  1269ق 1890 /م نرره یک ار همکرران
خودی رات اتری

را در ضور شرگردانش ررل د شکرف ررد تر به دالیل مرگ او د ست یربد وهمرن .،8 :مورد

دیگر مربوط به ی

رتربفروش فرانسررور بود ره پیش ار مرگ سررد خود را به ط قه طب دارالفنون فروخته بود

ومیر محمدعج  .،192 :1850ور رترب به نرم ت رررریح بدن انسررررن نوشرررته و زن را بر رم

یک ار شررررگردان و

متر مش به نرم محمد سن اف رر به فرر س تر مه و منت رررده ا ست .این رترب من ع ب سیررر ار ا صطال رت
ا ست ره در ت ریح فرر س به ررر م رود وپوالکی  .،211 :1361درتر شجیمر پسار درتر پوالک ط یب مخ صوص
نرصرالدین شره گ تی در مدرسه طب دارالفنون استخدام شد و به ت ریح م پرداخت وروستری ی  ،259 :1382درتر
گرله فرانسور در رمینهر ت ریح توصیف مهررت داشتی ور تمرم ا زار بدن را به صورت نقرش برار شرگردانش
ت ریح م نمود و این هنر او به پی رفت شرگردانش رم

بسیررر ررد وپوالکی .،220 :1361

 8_3ارائه مقاالت پزشکی در نشریات:
ار دیگر تحوالت مهم در این رمرنی اادامرت بود ره دولت برار پی ررگیرر ار شرریوا بیمرررهرر مسرررری
بهخصوص وبر صورت م داد .در همین راستر زوهر اواعد معرلجهر وبر به ن ر رسید و به منظور برال بردن زگره
نس ت به این بیمررر میرن سرشنرسرن محجههرر شهر پخش م شد .به ز این زوهی مقرلههری نیز در رورنرمه واریع
االتفرایه نوشرررته م شرررد و در اختیرر مردم ارار م گرفت و دروااع همهر اینهر تدابیر اررندهار بود ره در هت
پی رفت بهداشت همگرن صورت م گرفت وزدمیتی  .،236-240 :1355در دوره م روطه اولین ن ریه اختصرص
بهدا شت برنرم فظال صحه به مدیریت درتر عج ا صغر نفی س مؤدب الدوله در تهران منت ر شد .همچنین برید به
ن ریه بجدیه اشرره ررد ره در ابتدا ی

ن ریه مستقل بود و بعدهر بهعنوان ارگرن رسم انجمن بجدیه بخش ویژهار

را به درج اخ رر اداره صحیحه اختصرص داد وزدمیتی .،236-240 :1355
 9_3رونق بخشیدن به ترجمه و نشر کتابهای پزشکی:
دارالفنون نقش مهم در گسرررترش ررر تر مه و ن رررر رترب ایفر ررد .معجمرن فرنگ این مجموعهی بر دسرررتیررر
متر مرن خود رتربهری را ترلیف و به ط ع م رسرررندند .در همین راسررتر انت ررررات به نرم «مط عه دولت » نیز به
ت ررکیالت دارالفنون افزوده شررد وادمیتی  .،358 :1353چون ترری انت رررر نخسررتین رترب درس ر به سرررل 1268
هجرر مربوط م شرررودی پس م توان ز رر به ررر این چرپخرنه را در همین ترری دانسرررت پس ار زن و در رمرن
اعت ضردال سجطنه فعرلیت چرپ رتربخرنه دارالفنون گ سترش یرفت و رت

ره ار این پس تهیه م شد بهد ست ن سل
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تررهار ار دان مندان ایران ره خود در اروپر یر دارالفنون تحصیل ررده بودندی نگرشته شده بود وشچجگوای 65 :1388
و  .،69رضر اج خرن هدایتی نخستین سرپرست دارالفنون و 1268تر  1274هجرر،ی در روضهالصفرر نرصرر ذیل
بخ

به نرم «در ذرر بنرر عمررت مدرسه و ا ضرر معجمین ار فرنگسترن و تعجیم و تعجم بعض عجوم شریفه در زن

مدرسرره م ررره» برار مثرل پوالک را معجم عجم طبی را

و رحرل معرف م رند ره تعهد ررده اسررت متعجمین
تکمیل رند رتب ط

خود را در عجم و عمل طب و معرلجه مر ض و داریق را

را به شرگردان خود بیرمورد و

رصل ررر خود را به برسمهخرنه سپرده تر نسخههرر متعدد ط ع شده و به رتربخرنه مدرسه تحویل شود ومیرخواندی
ب

ر .،ار مجه ترلیفرت پوالک رترب را

خود ره م ررتمل بر دو جد رترب را

به نرم «عالجاالسررقرم» و

«مخزنالفواید» و ر سرلهار نیز در چ مپز شک ا ست .ر سرلههرر دیگرر ار ای رن مرنند د ستور العمل و تعجیمرت
معرلجرت و تدابیر امراضی ت ریح و ربدهالحکمه مو ودند .ار شجیمر نیز ر سرلههری مرنند «رینتاالبدان» در معرلجه
بیمرررهرر پو ست ی « شفرئیه» و « سرالحکمه» بر رر مرنده ا ست .برخ معتقدند هیچرس مرنند رمرن اعتمردال سجطنه
برار گسررترش دانش در ر ررور روشررش نکرد .او هنگرم سرررپرسررت مط عه دولت ی گروه بزرگ ار دان ررمندان و
هنرمندان را گردزورد و نیرور زنرن را در هت تر مه رررهرر عجم و هنرر اروپر بهررر گرفت و شچجگوای :1388
 .،56به یرار مط عه دولت ی چرپخرنههرر دیگرر نیز در تهران و سریر شهرهر بو ود زمدند ره هرردام در مو ضوع
به فعرلیت م پرداختند.

 .4مصور سازی کتب پزشکی و تاثیر تحوالت دوره قاجار بر آنها:
نسخهبردارر ار رسرلههرر عجم ار ابتدا بر نق ههر و شکلهر همراه بوده است .ز رر رتربزرای مسجمرنرن در
مکتب ع رس نیز بر مصورسررر رت

بر موضوعرت عجم همچون پزشک ی نجومی فیزی

و مکرنی

ز رر شد .ار

مهمترین زثرر به رر مرنده ار این مکتب نسخه مصورر ار رترب «دیسقوریدوس» است وپرر رری .،352 :1378
همواره ار مهمترین مو ضوعرت ت صویر زرای ن سخههرر خط ط

در ا سالمی ر سرلههرر مربوط به ت ریح

ا ست .این ا صطالج در پز شک ا سالم به هردو معن ررل د شکرف و ررل د شنر س بهررررفته ا ست ودایره المعررف
بزرگ ا سالم ی ذیل ت ریحی ج  .،363 :15زنرتوم ان سرن ار دود ارن  6هجرر در زثرر م سجمرنرن دیده م شود و
پساراین ترری تقری ر تمرم رتربهرر مر ع پزشک ی بخ

مخصوص به ررل دشنرس داشتند .ار مجه نخستین

رتربهری ره به بحث در مورد ررل دشنرس م پردارند «رترب المنصورر ف طب» نوشته رارر است .چنین زثررر
معموالَ بر ت صرویرر ار چ می بخشهرر مجمه و یر ا ستخوان ف

فوارن همراه ا ست؛ امر ت صویر تمرم صفحه ار

ررل د ان سرنی اولین برر در رترب «ت ریحاالبدان من صورر» م رهده شده و پیش ار زن در هرن ا سالم سربقه ندا شته
است واسمیت و مردیسونی  12 :1387تر  .،14در این رترب و بهطوررج رتربهرر ت ریحی مرهیت هر ی
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به صورت ا مرل و تف صیج مورد شنر سری ارار م گیرد .در این روند برخ ار اع ضر به «اع ضرر مفرده» تع یر
م شوند ره در نرم و تعریف اشتراک دارند مرنند ضروفی استخوان و عصب .ول برخ دیگر ره «اعضرر مرر ه»
نرمیده م شروندی رل و زء زنهر در نرم و تعریف م رترک نیسرتند مرنند دسرتوپر ره زئ ار زن دیگر به این نرم
خوانده نم شود .در این ر سرلههری نخ ست به ت ریح ا ستخوانهر پرداخته م شد و ا ستخوانهرر سر و ف هر و
دندانهری ستون فقراتی دندههری رتفی ب ر ررروی مچی انگ ترنی لگن خرصرهی سرق و پنجههر مورد ت یین ارار م گرفت.
پسارزن عضررالت موردبررس ر ارار م گرفت و ار عضررالت سررر و گردنی نجرهی جقی ربرنی رتفی برروی مچ و
انگ ترن بحث م شد .همچنین ع ضالت اجبی شکمی ا ضیبی بی ضههری مثرنهی ن یمنگرهی رانی سرق و پنجههرر
انگ ترن پر ار موارد بحث در عجم ت ریح بود وشیرارری .،8 :1382نس متعددر ار این رسرله مو ود است ره بی تر
زنهر بر تصرویرر مربوط به هر فصل است .این تصرویر معموال ار  5تر  6عکس ت کیل م شده است ره در ترری
پزشک بهویژه ررل دشنرس اهمیت بسیررر دارند و دروااع طرا

هری هستند ره هرردام یک ار دستگرههرر مهم

بدن را نمریش م دهند :استخوانهری اعصربی شریرنهری وریدهری عضالت و درنهریت اعضرر مرر ه و برردارر وبیگ
بربرپوری ،107 :1381
ار دیگر شرخههرر طب ره مصورسرران رتب به زن م پرداختند شنرخت گیرهرن داروی بود .پی ینه این رسرلههر به
زثرر دی سکوریدوس بررم گردد .مهمترین اثر ور «مرریرمدیکر» ا ست ره در عرب «ف هیول الطب ف الح رئش و
ال سموم» نرمیده و در وامع ا سالم بر نرم «الح رئش» شنرخته م شود .این رترب بر معرف ب سیررر ار گیرهرنی
رنوران و ررن هرر داروی ی سرچ مه زثرر نوی سندگرن م سجمرن در مو ضوا دارو شنر س و گیره دارو شنر س شد
ووالیت ی  .،133 :1390رسرررالت مصررورر ره در این رمینه توسررط مسررجمرنرن به انجرم م رسررید بهتدریج ار نس ر
تر مهشرررده پی ررر گرفتند واسرررمیتی  .،22 :1387رتربهری مثل اختیررات بدیع ره به صرررورت مصرررور نیز
درزمدهاست و تحفهالمومنین ره نسخهار ار زن بر  8مینیرتور به رتربخرنه رنگره زمریکر تعجق داردی ار این دستاند.
رتربهرر رنورشنرس نیز در مواردر ار ن ه ط

مورداهمیت هستند و بسیررر ار پزشکرن در زثرر خود به

رنوران ا شرره ررده اند .این رتب دار ار دانشنرمههرر عموم مثل عجریبالمخجوارت و رتب «بیطره» و «بیزره»
ه ستند ره یوانرت را ار نظر دامپز شک موردمطرلعه ارار م دهند .بی تر مطرلب این د سته ضمن زثرر دیگرر مرنند
«ادویه مفرده» دیده م شود و این به دلیل خواص داروی ا ست ره در اندام برخ ار رنوران و ود دارد .ار مجه
رترب «ط ریعالحیوان و خواصررهر و منرفع اعضرررئهر» ار ع یداهلل بن رئیل بن بختی رروا نرم دارد ره مولف زن خود
پزش

است ودایرهالمعررف بزرگ اسالم ی ذیل رنورشنرس ی ج  .،402 :17تر مه فررس و مصورر ار این رسرله

به نرم «منرفعالحیوان» در سرل  689هجرر به دستور رران خرن در مرا ه تدوین شد وپرر رری .،60 :1392
رترب زرای و نقرشررر دوره ار رر در رجیت خود ادامه منطق ادوار پی رررین بود .هنر این دوره در قیقت
بیرنرننده جوهار ار روج رمرنه خود بود .در دوره ار رر شکلگیرر م رب نو در ایران در رل ز رر شد ره هنور
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معیررهرر رهن همچنرن سرریطره خود را فظ ررده بودند .ار این رو چرل رر درون در رمعه ایران بین سررنت و
تجدد به راه افترد و رمعه ایران را به دو نرج تقسررریم ررد .رترب زرای ره ار این ریرن دا ن ود مرنند تمرم
اجمروهرر دیگر رمعه در معرض طوفرن نوشررردگ ارار گرفت وزژندی 1389ی ج  .،821 :2این ریرن بر تأسررریس
دارالفنون و رونق صنعت چرپ شدت گرفت و بخصوص تولید رتب عجم را بسیرر تحت ترثیر ارارداد.
م توان گفت دگرگون هری ره در این دروره در رندگ سرریرسرر و ا تمرع مردم بو ود زمد در فن رترب زرای
نیز ترثیر گذاشررت .یردداشررتهرر میررا صرررلح شرریرارری یک ار ز ررگران صررنعت چرپ در ایرانی گواه چگونگ
ز شنری ایرانیرن بر فرهنگ اروپری ا ست و این ره چگونه پس ار پس ار م رهده تفروتهرر سیر س و ا تمرع
ر ور خویشی به فکر لزوم تغییر در رمعه ایران به و ود زمد و شچجگوای  11 :1388و  .،12دروااع گ سترش این
فن یک ار نمودهرر مدرنیسم در ایران ارن نوردهم است ره گذشته ار خدمرت اررشمند افرادر چون ع رس میررای
نم توان اهمیت ریرن رو شنفکرر را در زن نردیده گرفت .رو شن ا ست ره پیش ار رواج چرپ ن سخههرر خط
دچرر محدودیتهری بود همچون اینره بررتولید ی

اثر در تعداد ریرد میسرررر ن ود و دیگر تعداد افراد معدودر به

زن دسترس داشتند ومرررلفی  .،13 :1390این بخصوص برار اشرعه عجم در ر ورمرن مرنع در محسوب م شد.
این انقالب بزرگ فرهنگ مو ب شد رترب هر بر هزینه رمتر و در تعداد بی ترر تولید شوند .رلب است
ره این صنعت ار طرف پردشرهرن نیز مورد مریت ارار م گرفت و هنرمندان وابسته به امر رتربزرای در این راه به
خدمت گرفته م شرردند .بسرریررر ار رتب چرپ سررنگ در این دوره با ثبت در ترنج در صررفحه ز رر رترب به
نر صرالدین شره ار رر تقدیم شدهاند .ت صویر در رتربهرر چرپ سنگ ایران هت اهداف گونرگون به ررر برده
شده ا ست .در دوره ار رر گ سترهار ره شرمل رتربهرر عجم ی رتربهرر در س سفرنرمههری رتربهرر ترریخ و
تر مه ادبیرت اروپری و همچنین تصرررویر ر رل در مط وعرت بودی در شرریوه اسررتفرده ار تصرررویر رموبیش برهم
ا شتراررت دا شتند .چراره هدفی ارائه وااع گرایرنه مو ضوعرت مطرج شده ا ست ومرررلفی  .،13 :1390هنرمندان
رتربهرر چرپ سنگ در عین روشش برار فظ ظرهر زشنرر نسخههرر خط رهن ستو وگر شکلهرر ترره
زرایش هنرر هستند وشچجگوای  .،236 :1388این ارعده در مورد مصورسررر رتب عجم نیز صدق م رند .چراره
تعداد ریردر ار زن هر عالوه بر خط ری ر دارار صفحرت ز ررینی ترنجی سرلوج و تزئینرت شکیل هستند.
رتربزرای رتب پزشک به دلیل تحوالت فراوان این رشته در عصر ار رری سرنوشت متفروت بر ارون پی ین
دا شت .ابتدار این دوره شرهد ریرن سنت سربق ه ستیم ره رتب پز شک ادیم در زن بررنوی س شده و ت صویر
زرای زن نیز به همرن منوال پی ررین ادامه داشررت هرچند رگههری ار ویژگ هرر نقرش ر

دید مرنند رعریت بعد و

ا سجوب سریهپردارر بر زنهر هویدا بود؛ امر پس ار نقطه عطف به نرم دارالفنون ریرن دیدر به و ود زمد .تولید
تصرررویر مربوط یه زنرتوم بدن زدم هر چند در دوران پی ررین نیز اهمیت برال داشررت در این دوره ریگره ویژهار
رسررب ررد .این شرررخه ار پزشررک در دارالفنون نیز ار مهمترین درسهری بود ره ارائه م شررد و معجمرن بر تولید
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ن سخههرر م صور برار ز شنری ررمل شرگردان بر ا زار تن ان سرن تالش م رردند؛ مرنند رترب را
ن سخهار ره ار زن رور ت صرویرر ار بدن ی

پوالک ره

مرد در رتربخرنه مج ایران مو ود ا ست .ن سخه م صورر ار ر سرله

« سرالحکمه» شجیمر در رتربخرنه مججس مو ود است .ار دیگر رتب مصور م توان «انوار نرصریه»ی « واهرالت ریح»
و «ضررریرءالعیون» ره بعدتر به زن اشررررره م شرررود را نرم برد .در این دوره رتب داروی و گیره و همچنین رتب
رنورشنرس هنور موردتو ه بوده است و نسخههرر مصورر ار زنهر بر چرپ سنگ نیز مو ود است .به ز این
موارد رت

نیز بر موضوا دستورات پزشک عموم مرنند گذشته استنسرخ م شد ره در بی تر موااع تذهیب شده

ول فراد ت صویر بودند در مواردر دارار سرلوج ز ررین مذهب بوده ول ارثرَا در این رتربهر به شنگرف نوی س
برار تزئین ارتفر م شد.

 .5ارائه نمونههایی از نسخهای مصور پزشکی دوره قاجار (خطی و چاپ س گی):
بی تر ن س م صورر ره در این پژوهش مورد ا ستفرده ارار گرفتهاندی به مررز ا سنرد مججس شورار ا سالم
اخت صرص دارن و نمونههر ار هر دو نوا رترب خط و سنگ ره در این دوره رواج دا شته ا ستی انتخرب شدهاند.
همچنین ار زن ر ره شنرخت بدن ان سرنی بخ صوص بر تأ سیس دارالفنونی ریگره ویژهار در عجم طب دوره ار رر
داشته است تصرویر به گونهار انتخرب شده اند ره نمریرنگر سیر زن در این دوره برشند .عالوه برزن ار چ مپزشک
بهعنوان شرخه مهم ار عجم ت ریح ره ار تحوالت پزشک اروپر ترثیر پذیرفت نمونهار ارائه شده است.
پز شک ا سالم ار ارن شش هجرری به نگررش زثرر تخ ص ص همچون چ مپز شک رور زورد ووالیت ی
 .،141 :1390ن سخه ر ضر نمونهار ار زنهر ست ره در رتربخرنه مج پز شک زمریکر نگهدارر م شود .مؤلف اثر
شمسالدین محمد ر

محمد الکحرل معروف به بررود زن را در دو بخش شفرءالعجم و عینالدواء نگر شته ا ست.

در مقدمه رترب زمده ره ور ار عجماالبدان به چ م انرعت ررده چراره چ م ع ضو ب سیرر شریف ا ست و هررس
دانش این ی

ع ضو را تمرم و رمرل بداند توانری ت صرف تمرم تن را نیز خواهد دا شت .ن سخه در سریت رتربخرنه

 1755م بررر ترررریر ثر ررت شررررده اسررررت و تصررررویرررر در مررکررتررب اررر رررر زن را هررمررراهر مر -
رند ) .،www.collections.nlm.nih.govچنرنره ار متن و ت صویر اثر برم زید در این نگرره پز شک در رل
عمل زبمروارید چ م ی

بیمرر است .مطربق بر متن برار انجرم این عمل بیمرر برید در ی

در برابر زفترب ن ستهی رانوان خود را محکم بر سینه ارار دهد و در این رلت پزش

رور صرف در سریهار

روبه رور او بن یند .اگر تنهر

یک ار چ مهرر بیمرر م کل دا شته بر شد برید چ م سرلم بر رربر س نرم ب سته شود ریرا در یر این صورت بر
ررت چ ررم سرررلم چ ررم دیگر نیز ررت م رند و عمل را دشرروار م گرداند .چون تمرم شررروط انجرم گرفت
دیگرر برید ار پس سر بیمرر را محکم گرفته و رنترل رند .در این رلت پز ش

میج ار نس مس سرخ را میرن
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انگ ت مهین و خداخوان وشصت و س ربه ،ارار داده و زلت زبگ ر را برموضع موردنظر ارار دهد .بر دست دیگر
چ م بیمرر را نگه دارد تر نتواند زن را بگرداند سپس میل را بهانداره نیم و گذر دهد و نه بی تر .میل ن رید به رودر
خررج شود بجکه برید تمرم زب اضرف را فروبن رند تررمرن ره اندر خون خررج شود.
م ستوف در شرج رندگرن من را ع به رحرالن سخن گفته و به میل ردن و زب گرفتن چ م تو سط ای رن
اشرره ررده است .ور زنهر را ا رر معرف م رند ره ار ادیم به
این امر اشتغرل داشته و گویر این رحرالن بر پزشکرن سر این مسئجه
م سربقه فن دا شتند ره ارثراَ برد بر ای رن بود و پس ار انجرم این
عمل نود در صد افراد م کج رن به ود م یرفت .در صورت ره
پز شکرن فرنگ رفته چون تجربه ررف ندا شتند چ م بیمرر پس ار
این عمل دچرر م کل و گره رور م شد ومستوف ی 1384ی ج :1
 ،529درتر پوالک ره خود معجم طب و چ ررم پزشررک دارالفنون
بود امر این ریرن را ررمال برعکس ث ت ررده ا ست .در این نگرره
چنرنره م رهده م شود هنرمند مطربق بر متن عمل را در ف ضرر
برر به ت صویر ر یده و در تر سیم زن بخ صوص درختهرر پس
رمینه سع بر ط یعت نگررر شده است .افراد رضر درصحنه ره
یک ار زنهر تنهر نظررهگر عمل استی بر اندام ر یده و چهرههری
بر ریش و ابروان بههم پیوسرته ررمالَ معرف سر

ار رر هسرتند.

همچنین در نمریرندن ع ه وسررریل پرسررپکتیور دیده م شررود ره
ار مجه تالشهری است ره برار وااعنگررر انجرم شده است.

تصویر ( :)1برگی از شفاء العلم و عیل الدوا ،انجام عمل آب
مروارید 1168 ،ه.ق کتابخانه ملی پزشکی آمریکا،
()MS P 30, fol. 94b
))www.collections.nlm.nih.gov
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این نمونه مربوط به نسررخهار ار رسرررله ت ررریحاالبدان تألیف
پزشک پررس به نرم منصور بن محمد بن الیرس شیرارر در سرل 789
ق1396 /م است .پزشک در خرندان ابن الیرس ری هدار بود و به س ب
تمکن مرل ی او به منربع مختجف پز شک د ستر س دا شت و شیرارری
 .،18 :1384و ود نسخههرر متعدد ار این اثر ن رن ار این دارد ره این
رسررررله ریگره خود را تر دوره ار رر فظ ررده اسرررت .نسرررخه
موردمطرلعه در رتربخرنه مججس شررورار اسررالم محفوت اسررت .این
ر سرله در  79برگهی به خط ن س و رتربت محمدتق رر شرن در سرل
 1275ق انجرم گرفته اسررت .در این نسررخه تنهر  3تصررویر بر مضررمون
استخوانهری شریرنهر و تصویرر ترری

ار شریرنهر و برردارر مو ود

ا ست .هنرمند در خجق این ت صرویر ضمن سرده سررر عموم ره در
ت صرویر سریر ن سخههرر این ر سرله یرفت م شود بر ا ستفرده به ر ار
رنگ و انجرم سریهپردارر مالیم در چهره و ت پرههرر بین و جم
چرنه به خوب نمریرن شده ا ست ،و بدن به بیرن ت صویرر اثر رم
ررده اسرررت .فیگورهر همگ ار روبهرو طرا
هنرم ند به ترسررریم برخ

تصویر ( :)2برگی از تشریح االبدان ،استخوان بندی و اسکلت
بدن 1275 ،ه.ق ،کتابخانه مجلس شورای اسالمی،
نسخه خطی شماره  211ط

شررردهاند و تو ه

زئ یرت را م توان ار ن مریش د ندان هر در

اسررکجت و چ ررمهری ره به اطراف م نگرند در تصررویر رن برردار
م رهده ررد .ت صرویر ن سخه بر نو شتههری همراهند ره در هر ا سمت
نرم و وظیفه زن زء را م ررخص م رنند .در این میرن تنهر طرا

رن

زبستن در این رترب فراد توضیحرت است .این رن ن رنه دیگرر به ز
رهدان و نین ره ش یه به انسرن برلغ امر روچ شده در شکم او ارار
گرفته اسررتی مرنند مو یر اندام رنرنه ندارد .نکته دیگر ریرن شررریرن
ا ست ره بر ط ق سنت ررل د شنر س ا سالم در این ت صویر به صورت
ترری

نمود یرفته است .این نسخه هرچند در هت زمورش و تدریس

ا صول ررل د شنر س اع ضرر بدن موردا ستفرده ارار م گرفته ا ست امر
اشت ره فر

نیز در ارائه زن و ود دارد چنرنره ترتیب انگ ترن پر در

ت صویر ررمالَ به صورت برعکس بر زنچه در وااعیت و ود دارد تر سیم
شده است.

تصویر ( :)3برگی از تشریح االبدان ،بارداری و شرایین،
 1238ه.ق ،کتابخانه مجلس شورای اسالمی،
نسخه خطی شماره 211ط
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نمونه بعدر مربوط به رترب عجم ت رررریح اثر عج بخش میررا
ار رری نوه فتحعج

شره ار رری ا ست ره در رتربخرنه مججس نگهدارر

م شود .اثر به خط شک ستهن ستعجیق و در سرل  1290قی تقری ر 13
سرل پیش ار ترسیس دارالفنونی استنسرخ شده است .در مقدمه اثر زمده
اسررت« :اینجرنب عج بخش ار رر مدتهر در تحصرر ربرن فرانسرره
ر مت ر یدهی رتربهرر عجم زنهر را مطرلعه نمودهام رترب در عجم
ت ررریح م خواسررتم تر مه نمریم موفق نم شرردم تر در این رمرن ره
ترری سنه  1290هجرر است به مدهلل به سعردت تر مه این رترب
شریف ره یک ار کمرر ینک دنیر تألیف نموده موفق شدم و نهریت
سررع را در رسرررله نویسرر نمودهام ره اگر طفج مثال مطرلعه نمرید
مطجب را تواند فهمید» .ور در اسررمت دیگرر م نویسررد« :این عجم
وت رررریح ،معمول اط رر ایران در این رمرن نیسرررت بل برلمره متروک
ای رررن اسررت امر اگر ط ی

در اروپر عجم ت ررریح نداند به او ر وا

ننمریند» .در ن سخه  81محل برار تر سیم شکلهر در نظر گرفته شده
ول

رر برخ ار این زن هر سرررفید مرنده یر افط طرا

خط زن

تصویر ( :)4برگی از کتاب علم تشریح ،استخوان بندی و
اسکلت بدن انسان 1290 ،ه.ق ،کتابخانه مجلس شورای
اسالمی ،نسخه خطی شماره 6139
ب

صورت گرفته است .ول زنچه ار اعضرر بدن به تصویر درزمده استی
تر سیم دایق همراه بر سریهپردارر دارد ا تمرالَ ار رور ن سخه ا صج
نگر شته شده ا ست 3 .ت صویر نیز ار مردان بر ل رس اروپری در ن سخه
و ود دارد .ت صرویر روبهرو مربوط به ا ستخوانهر و شریرنهر ست ره
بر تصرویر نمونه پی ین تفروتهری دارد .اسکجت زدم در اینجر رلت
سررره بعدر به خود گرفته اسرررت هرچند به دلیل انحنرر ریرد زن در
محدوده ستون فقرات و طرر ارارگیرر شرنههر ار وااع گرای فر صجه
گرفته اسررت .در تصررویر مربط به شررریرنهر بدن به رلت ایسررترده
ارارگرفته و سرررع در رعریت تنرسررر رت اروپری برار ن ررررن دادن
وضعیت تعردل شده است .تو ه به ررت و طرر ارارگیرر عضالت
بدن در رالت مختجف در بخ

ار این رترب موردمطرلعه ارار گرفته

اسررت .همچنین اسرررم ا زا مختجف بدن و شرررج زنهر ره پیشاراین
زثرر

تصویر ( :)5برگی از کتاب علم تشریح ،استخوان بندی و
اسالم در رنرر تصویر م زمدی در این ر دیده نم شود.
اسکلت بدن انسان 1290 ،ه.ق ،کتابخانه مجلس شورای
اسالمی ،نسخه خطی شماره 6139
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پیشتر گفته شد ره مقررن بر تر سیس دارالفنون در تهران شیوههرر
دید پزشررک

رب نیز به ایران وارد شررد بخصرروص ره تدریس

دروس پز شک در این مجموعه م ستقیمر تو سط پز شکرن اروپری
انجرم م گرفت .ار بررس یردداشتهرر دان جویرن زن دوره و رتب
در س اروپری ره همگ در این مدر سه تر مه شدهاند درم یربیم
ره بخش مهم ار متون در س ر شته پز شک ره برار زمورش طب
به شیوه نوین و اروپری موردا ستفرده ارار م گرفته مربوط به بحث
زنرتوم ان سرن بوده ا ست .ار مجه به نظر م زید ت صویر روبهرو نیز
هت امور رم زمورشر این مدرسرره تهیه شررده برشررد واسررمیتی
 .،14 :1387در این پردهن گررر ر نگرو ن ی میتوان به بهترین نحو
تجفیق شررریوه سرررنت و اروپری را به طررر ره در این دوره ررر
ا ست م رهده رنیم .این پرده هرچند مربوط به ن سخهار نی ست ول
در روند شررنرسررری زنچه درگذر سررنت به نوگرای در ایران اتفرق
افترد رم

شریرن م رند .نمرر ن رن داده شده ار اسکجتهر و اندام

تصویر ( :)6یک نقاشی کالبد شناختی ایرانی ،نیمه دوم
قرن 19م(،اسمیت و مادیسون)21 :1387 ،

مو ود در این پرده تصرررویر فراد امضرررری بر زن چه پیشاراین در ر تب ایران و اسرررالم وبرار نمو نه زن چه در
ت رریحاالبدان زمده اسرت ،زمورش داده م شرد تفروت دارد و به ز مواردر شرمریل ت رریح اروپری را به نمریش
م گذارد و رالت و نوا زنهر را برگرفته ار گراورهرر مربوط به ر سرله فربریکر اثر و سرلیوس مربوط ار  16میالدر
م دانند .این خود رر تعجب ا ست ره چرا به رر زن در تر سیم اندامهر ار
رسرالت زنرتوم معرصر اروپری بهره گرفته ن ده است .ابعرد پیکره رن و مرد
برهم تفروت ندارد و به نظر م زید ارینه ررر شده بر شد ول انداره مغزی برار
رن روچکتر بهت صویر درزمده ا ست .نوا چهرهپردارر سر و گردن طره موهر
به س

ار رر نمریش داده شده است .در این ر هنرمند به شریرنهرر اصج

وریدر ب سنده ررده و در نمریش زنهر وارد زئیرت ن ده ا ست امر همچنرن
مرنند گذشته مطرلب زمورش را بهفررس در اطراف اندامهر زورده ره متأسفرنه
ب سیررر ار زنهر ارمیرن رفتهاند .نکته دیگر نین ا ست ره به صورت ان سرن
برلغ بسررریرر روچک درون رهدان پیکره رن رر دارد .همین سرررنت تجفیق
پیکره و ریرن شریرن است واسمیت و مردیسونی  ،19 :1387ره در تصویر
تصویر ( :)7مقایسه اسکلت انسان در گراورهای
مربوط به ت ریحاالبدان ره پیشاراین ارائه شد اربلم رهده است.
وسالیوس با بخشی از تصویر ،6
(اسمیت و مادیسون)21 :1387 ،
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نمونه بعدر رترب بر عنوان «انوار نرصررررر» ار تألیفرت محمدبن
ع دالص ور کیم برش ت ریزر است .نسخهار ار این اثر بر چرپ سنگ
در رتربخرنه مج مو ود ا ست ره ترری  1272ق بر زن

شده ا ست.

ن سخه دارار صفحرت ز ررین ری ری ا ست و در ترنجهرر زن زمده ا ست
ره بنربر فرمرن نر صرالدین شره ار رر در  3مججد تألیف شده ا ست .مججد
اول «ت ریح ال ر و توضیح الصور» نرم دارد و به شرج تفضیج زنرتوم
بدن بر تصرررویر م پردارد .در این رترب بعد ار تمرم شررردن هر م حث
تصرویر متعجق به زن به صورت لو

تمرم صفحه زمده است و بهطوررج

 56لو ه در رترب مو ود اسررت .عالوه بر شررر

ا مرل در رشرریه

ت صرویری هر زء ت ریح شدهی روف و رام را در رنرر خود دارد ره
م توان شرررج زن را در فهرسررت ره پس ار الواج ارائه شررده مطرلعه ررد.
جد دوم رترب دربرره امور ط یعیه طب دید ا ست و رترب سوم دربرره
معرلجرت تدوین شررده اسررت .هر  3اسررمت بر دو صررفحه رینت یرفته
همچون ز رر رترب ار یکدیگر مجزا شردهاند .زرایش صرفحرت ز ررینی

تصویر ( :)8برگی از انوار ناصری ،شریان آئورتی،
 1272ه.ق ،کتابخانه ملی ایران،
شناسه کتاب 1083967

سرلوج تزئین شده همراه بر ر شیه و نوا دولبندر به ررر رفته زن را
رمرررن به ن سخههرر خط پی ین پیوند م دهد ول ت صرویر ت ریح
ررمال اروپری است .به نظر م رسد تصرویر بر هدف زمورش ار رور ار
نمونه هرر خرر

رپ بردارر شرررده اسرررت .لوج پنجرهم این رترب

وت صویر شمرره  ،7مربوط به شریرن ر یر یر شریرن زئورت و ان عربرت
زن اسررت .هر زء ار تصررویر دارار شررمررهار اسررت ره شرررج زن در
فهرست ره پس ار الوج ارائه شدهی زمده است .چنرنره م رهده م شود
تصررویر ررمال ش ر یه به نمونهار اسررت ره ار ره در دایرهالمعررف دنیس
دیدهرو1در دود صد سرل پیش ار شریرنهر ارائه شده ا ست و ا تمرال
زئ ار منربع فرانسهار بوده ره در اختیرر عالامندان به طب ارار داشته
اسررت .اسررکجت بدن ره در این رترب زمده مرنند نمونه ا ل برگرفته ار
گراوورهرر وسرلیوس ار ارن  16میالدر است.

تصویر ( :)9برگی از دایرهالمعارف دیده رو ،شریان
آئورتی 1751 ،م ،پاریس ،کتابخانه تنوع زیستی هریتاژ،
) )www.biodiversitylibrary.org

عنوان مقاله :ورود طب مدرن و جلوههای تحول آن در ایران عصر قاجار (با تاکید بر نسخ مصور قاجاری)

147

نشریه علمی -پژوهشی مطالعات هنر اسالمی ،سال پانزدهم ،شماره  34فصل تابستان 98

ت عداد

تعداد ریردر ار الواج این نسخه ش رهت

ب سیررر به ت صرویر رترب زنرتوم بدن ان سرن
اثر فیجیپ ورهین2دارد .مقریسرره تصرررویر مقربل
ره هردو بر رنرر ردن الیههرر پوست به نمریش
مرهیچههرر شکم و ت ریح

رءهرر مختجفی

چرب هر و برفت پوسررت پرداختهاندی ن رررنگر
تأثیرر اسرررت ره رترب انوار نرصررررر ار اثر
پذیرفته است.

تصویر ( :)11برگی از کتاب آناتومی بدن
انسان ،لندن  1693م ،کتابخانه پزشکی کانتوی
هاروارد)https://hollis.harvard.edu) ،

تصویر ( :)10برگی از انوار ناصری،
 1272ه.ق ،کتابخانه ملی ایران،
شناسه کتاب 1083967

نمونه دیگر مربوط به رترب « واهرالت ریح» د ترری  1304ق اثر درتر رریزل
فران سوری مولف و مدرس دیگرر در مدر سه دارالفنون ا ست .متر م اثری عج
بن رین العربدین الهمدان ی ار شررررگردان دارالفنون بود ره در پرریس تحصررریل
ررده و به در ه رئیس االط رئ نرئل شد .همدان در مقدمه این اثر زن را رترب
م داند ره مطرل ش «ار رور تحقیق و یقین است نه مستن ط ار ایرس و تخمینی
دالئل مسرئجش شهود و عیرن است نه ایرس و بیرن و م تن بر تکرار دیدار است
نه مکتف بر اسررتمرا و نقل اخ رر» .ور در ادامه ار تجربیرت ت ررریح خود در
پرریس یرد م رند و م نوی سد« :تنهر در شهر پرریس اریب بدو سه هزار طج ه
عجم طب به دات ت ررریح م رنند  ...و هر سرره یر چهرر رور یر بی ررتر سررد
ان سرن را به چهرر نفر م دهند ره هری

یک ار اطراف پر یر سر یر شکم

زن را بتف صیل و بر دات تمرم تجزیه و ت ریح نمریند» .ر صل تالش ور

تصویر ( :)12برگی از جواهر التشریح ،شریانهای
صورت 1304 ،ه.ق ،کتابخانه مجلس شورای اسالمی،
شناسه کتاب 51449

مجموعهار رور  352شکل ا ست .نمونه ارائه شده در اینجر شریرنهرر صورت را به
ت صویر ر یده ا ست و چنرنره م رهده م شود ش رهت ب سیررر به رترب «1زنرتوم بدن
ان سرن» اثر یمز روان3دارد ره در ارن  19در اروپر نو شته شده و به چرپ درزمده ا ست.
این د ست رتب هرچه بی تر به سمت سردگ رفته و بی تر

تصویر ( :)13برگی از آناتومی بدن انسان ،شریانهای صورت 1867 ،م،
لندن ،کتابخانه دانشگاه کالیفرنیا )) www.biodiversitylibrary.org

Diderot, Denis

1

Verheyen, Philippe

2

Quain, Jones

3
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هدف زمورش مد نظر ارار داده شده است به همین منظور دیگر دول و صفحرت ز ررین تزئین شده نیز در ابتدار
زن ارار ندارد.
ار عج بنرینالعربدین الهمدان رترب دیگرر بر نرم « ضیرء العیون» در د ست ا ست ره در سرل  1271شم س به
چرپ در زمده است .این رترب تمرمر به چ می امراض و نحوه عالج زن پرداخته و بنربر زن چه در مقدمه رترب زمده
ور در ترلیف خود منربع اروپری را به رترب ادیم ترر بر همین عنوان
افزوده اسرررت .رترب مذرور نوشرررته محمد برار بن عمردالدین محمود
شرریرارر و متعجق به دوره صررفور اسررت .برب ه ررتم رترب همدان در
امراض جدیه یر عدس نوشته شده است و در زن ضمن برشمردن انواا
زب مروارید شیوه عمل چ م در م تالیرن را شرج داده است .این بیمررر
ار مجه موارد شریع در دوره ار رر بود ره در این ر مر جه به مر جه و
بر تصویر مرا ل درمرن زن را ن رن داده است و م تواند بر تصویر نمونه
اول مورد مقریسه ارار گیرد.

تصویر ( :)14برگی از ضیاء العیون ،انجام عمل آب
مروارید 1271،ه.ش کتابخانه مجلس شورای اسالمی،
نسخه خطی شماره 394912
1

درهرصورت بر زمدن طب نوین و تحوالت نرش ار زن تولید نسخههرر طب سنت متواف ن د ریرا به دلیل نیرر به
ا ول پزشکرن ار سور مردم طب سنت تر مدتهر به شرگردان دارالفنون نیز تدریس م شد ول ارثر این نس مصور
ن وده و بی تر بر بیرن مطرلب زن تأرید شده است.

نتیجهگیری
ورود عجوم دید ار مجه طب نوین به ر ور را م توان نتیجه گ سترش روابط ایران و اروپر بهویژه در دوره
کومت فتحعج

شره و ولیعهد او ع رس میررا دان ست .در این رمرن بهدا شت عموم

رمعه و ضعیت م سرعدر

نداشت .نرزگره مردم ار رعریت مسرئل بهداشت و ن ود امکرنرت در این رمینهی شیوا امراض مسرر و عدمت خیص
درسرررت بیمرررهر و بسررریررر عوامل دیگر همگ دسرررتبهدسرررت هم داده و رن بسررریررر ار مردم را به خطر
م انداخت .در چنین شرایط ایجرد تحول در عجم پز شک و و ضعیت بهدا شت عموم مردم ضرورر م نمود.
تحول ا سر س نظرم پز شک در ع صر نر صرالدین شرهی بررور ررر زمدن امیرر یر و تأ سیس دارالفنون تو سط ور به
واوا پیوست .استخدام پزشکرن اروپری و زمریکری ی اعزام محصجین ایران به خررج ار ر ور هت تعجیم پزشک ی
را

ی دارو سررری ت کیل شورار ط

و صح ی ایجرد مرارز درمرن و بیمرر سترنهری زبجهروب ی تدوین نظرمنرمه

پز شک ی انت رر مجالت بهدا شت  -درمرن و رونق ن ر و تر مه رتب ط

ار مجه جوههرر این تحول در ایران
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عصرررر ار رر بود .دگرگون هرر صرررورت گرفتهی رتربزرای رتب پزشرررک را نیز تحت تأثیر ارارداد .نیرر معجمرن
اروپری به رتب م صور برار زمورش مفرهیم طب مدرن و رونق فن چرپ ار مجه عوامل مهم در پیدایش این تحول
بود .بر ز رر ت ررریح بدن انسرررن ره تر زن رمرن به دلیل تعصرر رت مذه

ریز ن ودی شررنرخت زنرتوم بدن انسرررن

موردتو ه بسیرر ارار گرفت و در پ زن نسخههرر مصورر مرنند انوار نرصریهی واهرالت ریح و ضیرءالعیون تولید
شد .این ن سخههر برار ارائه ت صویرر نزدی

به وااعیت بدن ان سرن رتب اروپری

سرم ق خود اراردادند .رتب

مربوط به چ مپز شک نیز ره ار شرخههرر مهم عجم ت ریح ا ستی ار این تحوالت تأثیر پذیرفت و ت صرویر زن بر
شمریج نو ارائه شد.

فهرست م ابع
در ترری نقرش و نگررگرر ایران،ی تهران :سمت.

.1

زژندی یعقوب .1389 .نگررگرر ایران وپژوه

.2

اسمیتی امیج سرواژ و فرانسیس مردیسون .ابزارزالت عجم ومجموعه هنر اسالم ،ی متر م المحسین عج مررندران و نرصر
پورپیرادی تهران :رررنگ.

.3

اعتمردالسجطنهی محمد سن خرن .1367 .مراهال جدانی جد دومی به روشش ع دالحسین نوای و میر هرشم محدثی تهران.

.4

زدمیتی فریدون و همر نرطق .1361 .امیرر یر و ایرانی تهران :انت ررات خواررم .

.5

برمدادی مهدر .1378 .شرج رل ر رل ایران در ارن  12و  13هجرری ج  4و 5ی تهران :روار.
سرل در میرن ایرانیرنی تر مه مرن صرلح عالمهی تهران :ن ر مره ریز.

.6

براونی ادوارد .1381 .ی

.7

بروگش هینریش .1368 .سفرر به دربرر سجطرن صر قرانی چ دومی تر مه مهندس رردبچهی تهران :اطالعرت.

.8

بروگشی رررلی هینریش .1368 .در سررمین زفترب دومین سفرنرمه هینریش بروگشی تر مهر مجیدی جیجوند؛ تهران؛ مررز.

.9

بیگ بربر پوری یوسف« .1381 .ت ریحاالبدان رسرله در ت ریح بدن انسرن و ریفیت اوضرا زن»ی زیینه میراثی سرل پنجمی شمرره 2
و 3ی صص  105تر .109

 .10پرر رری روئین .1378 .دایرهالمعررف هنر ونقرش ی پیکره سررر و گرافی ،ی تهران :فرهنگ معرصر.
 .11پرر رری روئین .1392 .نقرش ایران وار دیربرر تر امرور،ی تهران :انت ررات ررین و سیمین.
 .12پوالکی یرروپ .1361 .سفرنرمه پوالک «ایران و ایرانیرن» متر م ریکرووس هرندارری تهران.
 .13دایره المعررف بزرگ اسالم  .1367 .ج  15و 17ی تهران :مررز دائرة المعررف بزرگ اسالم .
 .14دورانتی ویلی ترری تمدن .1367 .تر مه ابوطرلب صررم ی ویراسته محمود صر بی ابوطرلب صررم و خ ریرر دیهم ی ج 7ی
سررمرن انت ررات و زمورش انقالب اسالم .
 .15رایتی سردینس .1364 .انگجیس هر در میرن ایرانیرنی متر م اسکندر دلدمی تهران.
 .16رو ستری ی مح سن .1382 .ترری طب و ط ربت در ایران وار عهد ار رر تر پریرن ع صر ر ضر شره ،به روایت ا سنردی  2جدی تهرانی
سررمرن اسنرد ورتربخرنه مج ایران.
 .17سرمدری محمد تق  .1378 .پژوه

در ترری پزشک و درمرن هرنی ج 1ی تهران :سرمدر.

 .18سرنری رررال .1362.سفرنرمه مردام رررالسرنر وزدم هر و زیین هر،ی تر مه عج اصغر سعیدری تهران :انت ررات روار.
 .19شچگجوای الیمپیردا پرولونر .1388 .ترری چرپ سنگ در ایرانی تر مه درتر پروین منزوری تهران :انت ررات معین.
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 .20شیرارری من صوربن محمدبن ا مد .1384.ت ریح بدن ان سرن معروف به ت ریح من صورری به رو شش سین ر ضور براع ی
تهران :موسسه مطرلعرت اسالم دان گره تهرانی دان گره م

گیل و مررز بین المجج گفت و گور تمدنهر.

 .21فجوری ویجیرم .1386 .سالمت مردم در ایران ار رری تر مه درتر ایرج ن

پوری بوشهری مررز پژوهش هرر سالمت خجیج فررس.

 .22رررنی ورج نرترنیل رررنی 1373ی ایران و اضیه ایرانی تر مه المعج و ید مررندران ی تهران :انت ررات عجم فرهنگ
 .23روری ی یمزای  1382رنسرنسی تر مه زریتر یرسین انت ررات اقنوسی چرپ سومی 1382
 .24گرردانی زلفردی  .1362خرطرات مرموریت ژنرال گرردان در ایرانی تر مه ع رس اا رل زشتیرن ی به روشش همریون شهیدری تهران
 .25الگودی سیریلی  .1356ترری پزشک ایران و سررمین هرر خالفت شرف ی تر مه برهر فرارن ی ویراسترر محمد سین رو رن ی
تهرانی امیر ر یر.
 .26مرررلفی اولریش .1390 .تصویرسررر داسترن در رتربهرر چرپ سنگ فررس ی متر م شهرور مهر ری تهران :انت ررات نظر
 .27محسن ی درتر منوچهری  1376رمعه شنرس پزشک ی تهران :انت ررات طهورر
 .28مستوف ی ع داهللی 1371ی شرج رندگرن منی تهران؛ روار.
 .29میرخواندی محمد بن خروندشره بن محمود .ارن  10هجرری روضهالصفر ی ب

ر

 .30میر محمد عج و میری عج محمدی 1383ی رندگینرمه و ترریخچه تحول طب و را

1950-1850ی تهرانی ن رطالییه.

 .31والیت ی ار ر و مع ار نویسندگرن .1390 .ترری فرهنگ و تمدن اسالم و ایران وویژه عجوم پزش ،ی ام :ن ر معررف
روزنامه ها
 .1روزنامه دولت علیه ایران
رورنرمه دولت عجیه ایرانی شمرره 48ی به ترری پنج شن ه  21مردر االخرى  1277ق
 .2رورنرمه

ل المتین.

ل المتینی نمره 15ی دوشن ه  20ذر اعده 1313ی سرل .7-8 :3
 .3رورنرمه ثریر
رورنرمه ثریری ش 48ی شن ه  17مردر االول 1317ی سرل 9:1
 .4رورنرمه تربیت
رورنرمه تربیتی نمره 59ی  5شن ه  4رمضرن 1315ی سرل 233 :2
تربیتی نمره 74ی ی

شن ه  18ذر اعده 1315ی سرل .2:296

 .5رورنرمه دانشی  7شع رن  1299قی ش 2
 .6رورنرمه مججس .س چهررم .ش 15ی  29ذرالقعده 1325ی 3
اس اد م تشر نشده
 _2زرشیو اسنرد ادیمه ورارت امورخرر ه  1339-30-2-2ه ق.
 _3زرشیوه اسنرد ادیمه ورارت امور خرر ه  1339 -30-5-1ه .ق
]https://collections.nlm.nih.gov/catalog/nlm:nlmuid-101176425-bk [10 July 2019
]https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/82225#/details [10 July 2019
https://hollis.harvard.edu/primoexplore/fulldisplay?docid=01HVD_ALMA211985621500003941&context=L
&&vid=HVD2&lang=en_US&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=books
]query=any,contains,Verheyen%20%20Philippe%20%201648-1710 [9 July 2019
]http://www.biodiversitylibrary.org/item/75773 [9 July 2019
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Introduction of Modern Medicine and Its Evolutionary Aspects in Iran, Qajar
Era (with emphasis on pictorial manuscripts)
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Abstract
The present study deals with the analysis of modern medicine and its evolutionary aspects in Iran,
Qajar Era with emphasis on pictorial manuscripts. Since health and treatment in Qajar Era was
completely unorganized and unstable, introduction of modern medicine can be considered as a new
chapter in the medicine history of Iran in the Era of Qajar. The data of this study were collected from
among first- hand library sources. This research aims to answer this question: what was the position
of modern medicine among the politicians and different spheres of society and what are the factors
affecting this evolution. In order to answer the said question, it was supposed that a set of factors
involved in the evolution and expansion of modern medicine including the influence of the thought
of superiority of modern medicine, the superiority of new education in Dar Ul-Funun, the interest of
Qajar kings in using foreign physicians, advantages and positive results of services of modern
medicine to society such as hospitals, inoculation, quarantine and individual and public health.
Alongside these factors, passage of time, demand and interest of Qajar society which composed of
different spheres and pictorial medical manuscripts of Qajar era that contained artistic and aesthetic
descriptions as well as anatomical and medical descriptions resulted in prosperity and expansion of
modern medicine. The finding of the study, while approving the hypothesis, indicated that all of these
factors helped replace traditional medicine with modern medicine during modernity in that era.
However, traditional medicine continued its life alongside modern medicine. Therefore, through a
descriptive analytical method, the researcher endeavored to answer the question: what were the
factors affecting modern medicine by expressing the pictorial aspects and relationship between
medical sciences and graphics in Qajar Era? And what were the factors affecting the evolution of
modern medicine in Qajar society?
Did factors such as hospitals, modern clinics, healthcare preservation centers, quarantine,
publications and financial power play a role in the process? Hence, the main goal of this study is to
evaluate evolutionary aspects of modern medicine in Iran, Qajar era with emphasis on pictorial
manuscripts as well as the changes in people’s outlook on preparation of infrastructures and
acculturation to accept and develop the factors of this medicine.
Key Words: Modern Medicine, Medical Sciences, Qajar, Dar Ul-Funun, Traditional Medicine
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