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طب در ایران عصر قاجار بر اساس سفرنامههای سیاحان غربی
چکیده
طبق گزارش سفرنامههای سیاحان غربی ،پزشکان ایرانیی در سیدهی نیودده  ،بیماریهیا ،همیه
داروها و کل خوردنیها را به چهار گروه گرم ،سرد ،تر و خشک تقسی میکردند و خرافیا در سی
گستردهای به حری علل ابتال به بیماری و شیوه مداوای بیماریها راه یافته بود و گمان مییبردنید در
پیشگیری بیماری افسون و طلس بیش اد مراقبت هوشمندانه مفید میافتد .بنابراین علوم پزشکی در
این دوران به دلیل فقدان نظار بر کار پزشکان؛ ورود افراد ناشایست به عرصهی درمانگری و بیاور
خرافی مردم نسبت به بیماری و درمان علوم پزشکی سیر قهقرایی میپیمود .با این حال الدم به ذکر
است که در جای جای ایران عصر قاجار هنود پزشکانی بودنید کیه سیوای پزشیک نماییان ناآگیاه و
ناآدموده ،به تحصیل عل طب به شیوههای علمی پرداخته و اد عصر و دوران خویش بسیار پیش تیر
بودند اما فقدان نظار کافی بر اعمال پزشکان و ورود بیی حسیاا افیراد سیود جیود بیه عرصیهی
پزشکی و اد بین رفتن تخصی

گراییی در درمیانگری ،دانیش پزشیکی را بیه ورطیهی خرافیا و

غیرعلمی بودن کشانید و در مقابل پزشکی مدرن در موضع ضیف و درمانیدگی نهیاد .ذکیر عقایید
خرافی و واپسگرانه درباره پزشکی و روشهای طبابت ایرانیان در این پژوهش بدان جهیت بیوده تیا
وضفیت کلی پزشکان و طب ایرانی را در عصر قاجار نمایان ساخته و بیا توصیی ایین وضیفیت بیه
چرایی سیر قهقرایی شیوهی پزشکی و درمانگری ایرانیان در عصر مربوطه و عقیب مانیدن آنهیا اد طیب
مدرن پی ببری  .بنابراین با روش ت بیقی ،و مقایسهی منابع موجود( و ه عصر) با یکدیگر در صدد ارائه
م البی هستی که تا حدود بسیاری منفکس کنندهی واقفیت موجود اد طبابت در دوران قاجار باشد.

کلید واژهها :پزشکی ،پزشکان ،ایرانیان عصر قاجار ،سفرنامه ،سیاحان غربی
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مقدمه
شواهد و اسناد مکتوا تاریخی و گزارش مورخان یونانی ،رومی ،سریانی ،ارمنی و غیره حیاکی اد
آن است که طب و پزشکی ایران در عهد باستان در اوج شکوفایی و رونیق بیوده اسیت و پزشیکان
متبحر و متخصصی در این عرصه به ففالیت میپرداختند و با شیوههای علمی و دستاوردهای تجربی
اردشمندی ،علوم پزشکی ایرانی را در جهان آنرود دبانزد خاص و عام ساخته بودند .گزارش عملکرد و
چگونگی درمانگری پزشکان ایرانی در دوران اسالمی و در جامفهی اسالمی اد کتب و گیزارشهیای
مورخان اسالمی نیز مشهود و مشخ

میگردد .سیر پزشکی در دوران اسالمی نییز رونیدی رو بیه

پیشرفت داشت اما با هجوم اقوام صحراگرد به اییران و تشیکیل حکومیت در اییران سیدهی پینج
هجری توسط آنان ،پزشکی همچون دیگر علوم رو به قهقرا گذارد و اد عصیر صیفوی بیا خرافیا و
سحر و جادو نیز آمیخته گردید و تا تشکیل دارالفنون با وجود آشنایی با طب غربی ،در وضع طیب و
طبابت و تحصیل طب علمی تغییر بسزایی حاصل نشد.
وضفیت پزشکان و چگونگی شیوههای درمانگری در عصر ایران قاجار را اد گزارشهای سفرنامه
نویسان غربی به خوبی میتوان دریافت .اگر به دقت سفرنامههای خارجیان میورد تجزییه و تحلییل
قرار گیرند ،مفلوم خواهد شد که آنان اد مسافر هایشان به ایران هدفهایی چون:تبلیغا میذهبی و
بهره برداریهای سیاسی ،کسب منافع تجاری و امتیادا و نیز فیراه آوردن دمینیهی مسیاعد بیرای
صدور فرهنگ خود دیر رادنبال میکرده اند .البته هدفهای دیگری ه داشتهانید کیه تحیت الشیفا
چهار مورد فیو قیرار گرفتیه انید .بیدین سیان بایید پیذیرفت جهیانگردان و مستشیرقان صیاحب
ماموریتهای خاص در بسیاری موارد موفق به اجرای نیا شان شدهاند و به سود کشورهای خویش
و به دیان کشورهای وارد شده در آن عمل کرده اند .لیکن این سفرها ،گزارشهایی را نیز به همیراه
دارند که فواید آن اطال یافتن اد اوضا ایران در گذشته است .به عنوان مثال سفرنامههیای مزبیور
میتوانند اطالعا دیادی را در دمینههای مختل اجتماعی و پزشیکی و چگیونگی درمیان بیمیاران
توسط پزشکان و باورهای خرافی که در امر درمان توسط پزشکان و مردم مورد توجه قرار میگرفتیه
را در اختیار ما قرار دهند .بر این اساس پژوهش پیش رو در نظر دارد با توجه به این گیزارشهیا بیه
عملکرد پزشکان ایرانی و وضفیت طب و طبابت در ایران عصر قاجار پرداخته و بیا ایین کیار چراییی
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سیر قهقرایی طب علمی ایرانی و غیر تخصصی شدن این عل را در ایران پی گیرد .البتیه ذکیر ایین
نکته حائز اهمیت است که این پژوهش نگاهی نقادانه به این گزارشهیا داشیته و درصیدد پیذیرش
دربست و بی چون و چرای نوشتارها و نقل قولهای بیگانگان اد وضفیت طبابت در ایران نیست؛ بلکه
با کاوش و بررسی اسناد متفدد تنها در این بین به گزارشهایی میپردادد که در منابع مختل بیدان
تاکید رفته است.
دربارهی پیشینهی تحقیق گفتنی است که هر چند بیه موضیو طیب و طبابیت در عصیر قاجیار
کمابیش پرداخته شده است؛ لیکن با ع

به گزارش سیاحان غربی تا کنون تحقیق منسج و همه

جانبه در این خصوص صور نگرفته است هر چنید جسیته و گریختیه برخیی متیون و تالیفیا در
پرداختن به وضفیت طب در ایران در دورههای مختل  ،اشارههایی بیه چگیونگی طیب و طبابیت در
عصر قاجار داشتهاند که در این پژوهش اد م الب و نکته نظرا آنها نیز بهره برده شده است .ا ما به
دلیل اینکه این پژوهش به طور کلی بر اسناد و گزارشهیای اروپایییان کیه در دوران قاجیار شیاهد
وضفیت طب و طبابت در ایران بودهاند متکی بوده است و اطالعا خود را به طیور مسیتقی اد ایین
منابع اخذ نموده است چندان رویکردی به دیگر تحقیقا درجه چندم نداشیته و سیفی نمیوده اسیت
مستقیما با کاوش منابع دست اول و اد طریق گزارشهای شاهدان عینی تحقیقیی تیا حید تیوان بیی
واس ه اد وضفیت پزشکان و پزشکی عصر قاجار ارائه دهد.
-1

پزشکان ایرانی و شیوههای درمانی رایج در ایران عصر قاجار

طبق گزارش و بررسی اطبیا و سیاسیتمداران خیارجی موجیود در اییران عصیر قاجیار ،در دوران
نخستین این سلسله ،کمبود تخص

در امر درمانگری و همچنین کمبود وسایل و امکانا پزشیکی

نوین و اماکن مجهز امری مشهود بوده است و تمامی گزارشگران بدین مساله در ایران اذعان دارند؛
با این همه ایرانیان در درمانگری به شیوههایی چند مبادر میوردیدند کیه برخیی سیودمند امیا در
بسیاری موارد ناکارا و دردسر ساد بود.
پزشکان ایرانی و حتی برخی عوام الناس به دلیل آشنایی با گیاهان و خاصیت داروییی برخیی اد
آنان ،در درمان برخی بیماریها دست به دامان این شیوهی درمانگری میشدند که هر چند گیاه غییر
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علمی بود و کارگر نمیشد اما در بیشتر موارد نتایج م لوبی در پیی داشیت .بیا نگیرش بیه گیزارش
سیاحان اروپایی میتوان دریافت که نو درمان رایج در این راستا ،تجویز ریشهی چیین 1ییا «ملیک
عشبه» بیابانی بود که دادن آن برای بیمیاری سیرماخوردگی و بیماریهیای مقیاربتی مفیید بیود و اد
ریشهی آن برای درمان بیماریهایی همچون؛ بیماریهای التهابی ،سستی یا میزمن اسیتفاده مییشید.
اعتقاد بسیار بر این بود که هیچ چیز نمیتواند در برابر توان شفا بخشی آن مقاومت کند 2 .گاه دییده
می شد پزشکان ایرانی برای درمیان برخیی اد بیماریهیا منجملیه بیمیاری سیرفه اد ترییاد اسیتفاده
میکردند و آن را بهترین دارو برای مفالجه بساری اد بیماریها میدانسیتند 3 .در ایین نیو اد درمیان
کودکان بیمار را با دمیدن دود تریاد به صور آنها میخواباندند و یا برای همیین منظیور ق فیهی
بسیار کوچکی اد تریاد را دیر ناخن خود جای داده و کودد را وادار بیه مکییدن آن مییکردنید .در
مواردی نیز پس اد بیرون آوردن شیرهی خشخاش پوست آن را با قدری آا و شکر جوشانده و اد آن
شربتی به نام شربت بچه تهیه میکردند ،که پس اد صیاف کیردن میادران آن را بیه کودکیان خیود
میدادند تا آنها را به خواا برند.

4

به غیر اد دارودرمانی که در بیشتر موارد درمان بهینهای دانسیته مییشید .براسیاس گزارشیهای
موجود پزشکان ایرانی خون گرفتن را در هر موقع تجویز میکرده اند .اصوال اد آنجا که خون گرفتن
در ایران امری مفمول بود؛ حتی اشخاص سال ه میاهی ییک بیار خیون مییگرفتنید و حجامیت
میکردند .طبیب نه هنگام مرض بلکه در موقع تندرستی ه برای جلوگیری اد بیرود امیراض در بیه
کار بردن این دستورا اصرار داشت و حتی تجویز میکرد که اد نودادان ه پیس اد سیه رود خیون
بگیرند تا خون فاسد رح مادر اد وجودش خارج شود .البته خون گیری را سلمانیها و یا دالکیان هی
انجام میدادند و به همین جهت اد درآمد خوبی برخوردار بودند.

5

دخالت ناپزشکان در امر درمانگری گویا ابتدا بدین دلیل بوده است که در اکثر مناطق روستایی و
برخی مناطق شهری قاجاریه طبیب ماهر وجود نداشته است .افزون بر ایین اکثیر میردم اد عهیدهی
خدما پزشکی بر نمیآمدند در نتیجه اد درویشان و سیدها و دیارتگاهها چاره میجستند .اگر خانوداه
مقداری پول داشت به سوی دلّاد یا طبیب میشتافت و در این بین استمداد اد یک اروپایی در حیال
گذر و یا یاری جستن اد پزشکان اروپایی به عنوان آخرین پناهگاه برای شفایافتن محسوا میشد.

6

در دورهی مورد بحث؛ بر اساس اظهارا دکتر «هانزشه» تفداد قابل توجهی اد کسانی که پزشیک و
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جراح و چش پزشک و قابله نامیده میشدند وجود داشیت امیا طبییب وییژهی دایمیان ،دامپزشیک،
داروخانه و بیمارستان وجود نداشت .در واقع حرفهی پزشکی ایین دوره را مییتیوان بیه سیه دسیته:
داروفروش ها ،دالدها و اطباء(حکی ) تقسی بندی کرد .آنان مقدار ک رنگی اد شیوههای جراحی را
در پیوند با شایستگیهای دیگرشان دارا بودند .یا به عبار دیگر پزشکان ایین دوره را بیا توجیه بیه
حرفهی آنها میتوان اینگونه اد هی متمیایز نمیود-1:شیفادهندگان روحانی(مقدسیین فیو شیده،
دعانویسان و جادوکنندگان)-2طبیبان اسالمی-جالینوسی (پزشکان طب داخلیی ،چشی پزشیکان و
دوافروشان) -3شفادهندگان سنتی (شفادهندگان دن ،دالد ها ،شکسته بندها و جراحان) .البته بایید
دانست که خط مرد مشخصی میان این گرو اد پزشکان وجود نداشیت .بسییاری اد شیفادهندگان دن
ه چش پزشک بودند و ه جراح .اغلب اوقا دالدها ه شکسته بنید بودنید و هی جیراح و ییا
طبیب اسالمی-جالینوسی خدما جراحی ارائه میداد.

7

به دیگر سخن طب رایج در دورهی قاجار مبتنی بر سه منبع دانش متفیاو بیود .نخسیت طیب
یونانی یا جالینوسی که این سیست به صور مسل به عنوان نظام طبی اصلی جلوه مینمود و علت
همهی بیماریها را به یکی اد دو علت سرد و گرمی نسبت میداد .ویژگی این سیست بیر ایین اصیل
بود که چهار جزء عنصری در بدن با عنوان خون ،صفرا ،بلغ یا سودا وجود دارد .که فزونی نسبی هر
کدام اد اینها سبب بیماری میگردد و هدف طبیب آن است که به وسییلهای مسیتقی آن را کیاهش
دهد و مصرف مواد غذایی که آن عنصر را به وجود آورده را محدود سیادد .اد ایین رو هیدف درمیان
متفادل نگهداشتن این عناصر است .بدین سبب چنانچه یک عنصر تفادل سیست را مختل میکیرد،
عنصر مخال طبیفی برای ایجاد تفادل دو طرفه میبایست افزایش یابد .این بدان مفنا بود که اطبیا
مجبور بودند مشخ

کنند که بیماری سرد بوده یا گرم و به چه میزان و اینکه آیا بیماری برخاسیته

اد گرمی دیاد بوده یا سردی دیاد .در نتیجه طب ایرانی بر این حقیقت استوار بود که اضداد یکدیگر را
دفع میسادند ،برای مثال گرمی با سردی و سردی با گرمی.
برخی درمانگران اگر پندارند کیه بیمیار گیرمیش شیده او را ره دده بییش اد انیداده خیونش را
میگیرند 8 .ولی گاهی در این مورد چنان دیاده روی میشد که به مره فرد منتهی مییگشیت 9 .اد
یخ برای درمان بیماریهای گرم استفاه میکردند و گاه دیده میشد که حتی در مورد مبتالیان به وبیا
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ق فا بزره یخ را روی شک بیمار قرار میدادند؛ 10در مورد بیمارانی که سردیش شده بود ،فلفل را
در مفالجهی امراض سرد به کار میبردند و یا بیش اد انداده به او مسهل میخوراندند و گیاه در ایین
کار به قدری افراطی بودند که هر بار مریض را مجبور میکردند دو سه لیتر اد مسهل بدطف و مهو
را سر بکشد.

11

سیست دوم طبابت ،طب فولکوریک بود .ایرانیان دوران مذکور در دو جهان دنیدگی مییکردنید؛
یکی جهانی که هر کسی میتوانست ببیند و دیگری جهانی روحانی که با دیوان و جنها وپرییان در
ارتباط بود .مجموعهی دوم که بیشترین آنها نحس و بدشگون بودند در هر جایی یافت مییشید؛ در
سوراخها در قنا ها و صخره ها .این ارواح ممکن بود چنان مسئله ساد و یا بیماری دا باشند که حتی
داروهای پزشکان غربی بر علیه آنها بی تاثیر باشد.

12

سیست سوم طبابت بر اساس طب نبوی بود .هدف این سیست طبی ،ارائهی یک سیست طبیی
قابل اعتماد اد دیدگان علمی نبود ،بلکه بیشتر تدوین یک مفهیوم اسیالمی اد سیالمت ،تندرسیتی و
بیماری محسوا میشد .در همین دمان این سیست مجبور بود که شیوههیای حقیقیی طبابیت را در
خود ادغام کرده و در پناه توجیهی اسالمی ادامهی حیا این شیوهها را امکیان پیذیر نمایید و ایین
رویکرد ه مورد پذیرش طب النبی و ه طب علمی بود 13 .در بین این انوا پزشکان و شیوههیای
گوناگون درمانگری ،نو نخست اد پزشکان (دعا نویسان) هر چنید سیبب انحیراف پزشیکی و سییر
قهقرایی این دانش و مسبب اصلی غیر تخصصیی شیدن و غییر علمیی شیدن پزشیکی و حرفیهی
درمانگری در ایران میشدند؛ اما دست ک سودی که عاید بیمار مییکردنید همیان خاصییت تلقیین
درمانی بود .نو دوم پزشکی که تحت عنوان طبیبان اسالمی نام برده شده اند ،با داروهیای گییاهی
که تجویز میکردند اگر در مواردی ه سبب بهبود حال بیمار نمیشدند ،کمترین دیان را نیز بر بیمار
اد خوراندن انوا داروهای گیاهی بر آنها وارد میآوردند.
اما شفادهندگان سنتی که غیر متخصی

تیرین پزشیکان در بیین آنهیا حایور داشیتند ،دییان

مستقیمی را شامل حال بیماران می نمودند دیرا طبق گزارش شاهدان عینی در این صین در اییران
بیشتر کارهای پزشکی را سلمانیها انجام میدادند که روش آنها بیرحمانه ،غلط و قابل اعتراض بود و
روشنفکران و دانایان مسلما به چنین اشخاصی مراجفه نمیکردند بلکه انان که اد پیشرفتهای جدیید
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و دنیای مترقی غافل بودند ،به سلمانیها مراجفه میکردند« 14چرا که انان کار و کسب یک پزشک و
یک قصاا را دره امیخته بودند» 15 .این جراحان درس نخوانده و تفلی نیافته بدون هیچ بیهوشیی
و وسایل گندددایی شده کار میکرده و گاه عاو بریده و یا ق ع شده را پس اد عمیل در آا جیوش
فرو میبردند .آنان عاو شکسته را چنان محک میبستند که بی حس مییشید و اد کیار مییافتیاد.
همچنین دخ را میبستند و رودها باد نمیکردند تا وضع جراحت به حالت غیرقابل توصی و مشمئز
کنندهای میرسید.

16

در ایران عصر قاجار آا آوردن چش (آا مرواریید) بسییار شیایع بیود .دکتیر «هییوم گریفییث»
شیوهی مفالجهی جراحان ایرانیی را کیه اد روش شیرقی کهین موسیوم بیه «تغیییر محیل عدسیی
چش »استفاده میکردند را اینگونه شرح میدهد«:بدون هیچ گونه بیهوشیی مییل جراحیی ضیخی و
نود کلفتی را داخل چش فرو میبرند و چنان آن را تغییر جهت میدهند تا عدسی را جابجا کنند در
صور موفقیت عدسی به قسمت درونی چش میرود و بیمار میبینید امیا افسیوس کیه در نودونیه
درصد دید به دست امده موقتی است و  24ساعت بفد ناگهان التهاا و تورم روی میدهد و دیید اد
بین میرود و چش اد کار میافتد .به هر حال در طی هشت سال کیار و تجربیه در شیر و داشیتن
بخت مفاینهی هزاران چش  ،تنها دو مورد را میتوان به خاطر آورم که این عمل انجام شد و تورمی
پس اد ان به وجود نیامد ،در بیشتر موارد افراد چشمان خود را اد دست داده اند».

17

پزشکان ایرانی به جز دارو ،پرهیز غذایی را نیز تجویز میکردند .با شرو بیماری اغلیب خیوردن
نان را فورا منع نموده و به جای آن دستور برنج پخته خیلی رقیق با آا جوجه یا غالبا با آا سیاده را
میدادند .اما طبق گزارشها پرهیز مفالجهای بود که مفموال طبیبان ایرانی در همهی بیماریها تجویز
نموده و بدان با دیدهی احترام نگریسته و گمان میبردند که این موثرترین داروست .چیزهای خاص
قدغن بودند ،نه چندان به این دلیل که ضرری ممکن بود بیافریند بلکه بر اساس نظر «بروگشه» ،به
طبیب یک سپر بال می داد تا اگر درمانش نتیجه بخش نبود راه گریزی داشته باشد 18 .ایین شییوهی
مقابله با بیماری اد دیرباد در ایران رایج بود .در حقیقت پرهیز مداوای خیوبی در بسییاری اد بیماریهیا
تلقی میشد .اما غالبا آنگونه که در دوران پیش اد قاجار نیز مفمول بود ،با تجویز نابه جا آن را تبدیل
به س میکردند دیرا پزشکان دستوری که صادر میکردند اد روی روش صحی و درستی نبود؛ بلکیه
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اد روی عاد بوده و غالبا آنچه را برای بیمارخوا بود را منع و آنچه را که بد بود ،تجویز میکردنید.
 19آنان گاه به بیماران خود با تاکید توصیه و سفارش میکردند که تا بهبودی کامل هرگز لباس دیر و
روی خود را عوض نکنند؛ اگر چه بر اثر گرمی هوا تن و لباسشان بدبو شده باشد.

20

افزون بر تجویزهای نا به جا و بی من قی که پزشکان نا آدموده برای رفیع بیمیاریهیا بیه کیار
میبردند؛ در بسیاری اد موارد دستورالفملهای پزشکان و درمانگری پزشکان ایرانی بسیار خ رناد و
درناد میبود .مثال در درمان کچلی یک نو گچ ساخته شده به شکل کاله بر سر بیمار میمالیدنید
و منتظر میماندند تا گچ کامال در محل خود خشک ومحک شود؛ و مفتقد بودند که وقتی پوست سر
و موها چند هفته دیر پوشش سخت گچ بمانند میکروبها کشته خواهند شد امیا بیه هنگیام برداشیتن
کاله مزبور ،همراه آن موها و گاهی پوست سر ه کنده میشد که برای بیمیار یکیی اد درنیاکترین
شکنجهها بود .موها و بخشی اد پوست سر بر کاله گچی باقی میماند و درد و رنیج بیشیتری بیرای
بیمار باقی میگذارد.

21

بر اساس این گزارشها میتوان بدین نکته نائل آمد که؛ به طور کلی در عصرقاجار به هنگیامی
کییه دراروپییا طییب جییالینوس و ابیین سییینایی (پییس اد رنسییانس)جای خییود را بییه طییب نییوین و
پاستوری(ویروس شناسی) داده بود؛ 22در وضع طبابت و تحصیل طب تغییری حاصل نشده و حتی تا
حدودی عل پزشکی به عقب ماندگی و پس روی با فراموش کردن درمانگری هیای دوران صیفویه
وپیش اد آن دچار شده بود .قانون بوعلی و شرح اسباا نفیسی 23 ،کتب مفتبر کالسیک به شمار می
رفت .برای تحصیل طب مکتب خاصی وجود نداشت و شاگردان پس اد طی قدما اولیه و خوانیدن
صرف و نحو به تحصیل حکمت الهی (فلسفه) و در م ب پزشیکان مفیروف قیدیمی بیه فراگیرفتن
حکمت طبیفی (طب و غیره) میپرداختند و هر کس بیمانع و راد میتوانست پس اد کسب اطیال
مختصر در طب ،خود را پزشک نامیده به درمان بیماران مشغول شود.
-2

24

فقدان نظارت بر کار پزشکان و ورود ناپزشکان به عرصهی درمانگری

مسالهای که سبب اصلی رواج شیوههای غیر علمی و در بسیاری موارد دیان آوردر جامفهی عصر
قاجار بود و سبب میشد علیوم درمیانگری پزشیکان خردمنید و متخصی
ناپزشکان و افراد بی تخص

در مقابیل خییل عظیی

و خرافی ناپیدا گشته و اد دییدگان سییاحان و مستشیرقین دور نمانید،
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اشتغال به کار پزشکی اد سوی افراد کالش و نا آگاهی بود که در هر کوی و بردن بساط طبابیت بیر
میافراشتند .به گفتهی «کالراکولیوس»« :25هر چند ایران تا این اواخر بیمارستان ،تیمارستان و یتی
خانه نداشته است اما مردانی داشته که به پزشکی روی اوردهاند و بسیاری اد آنهیا بیا صیرف مقیدار
اندکی پول در تهیهی دوا و یکی کتاا عمومی پزشکی ،تابلویی بر سر در مسکن خود دده خویشیتن
را پزشک مفرفی میکردند ،بیماران نیز به انها مراجفه میینمودنید و بارهیا در تشیخی

امیراض و

تجویز دارو اشتباهاتی رخ میداد » .اما در این ارتباط بزرگتیرین اشیتباها در امیر جراحیی صیور
میگرفته است؛ و این همه به دلیل نبود نظار در کار پزشیکان بیود کیه سیبب مییشید ،در مییان
پزشکان متخص  ،پزشکان قالبی و پزشک نما نیز مجال ظهور یافته و به صور سیار به میداوای
بیماران بپردادند .مفموال خیلی اد کسانی که در داخلهی ایران سفر میکردند سر راه خود در هیر جیا
که میرسیدند با مختصر اطالعاتی که داشتند به مفاینهی بیمارن میپرداختند و صرف نظر اد اینکیه
خواه دکتر باشند یا نه ،دستوراتی به انها میدادند .پزشکان بومی احتیاج به دییپل و گیواهی نامیهای
نداشتند که به طبابت پردادند و فقط کافی بود که بتوانند اعتمیاد و اطمینیان میردم را بیه خودجلیب
نمایند .شگفت آنکه بر اساس برخی منابع موجود؛ این پزشکان قالبی و بدون تجربه بسییار بودنید و
داروهایی را به بیماران داده و پول و یا جنس در مقابل آن میگرفتند و قبل اد انکه بیماران دواهیا را
خورده و نتیجهی آن را بفهمند برای حفظ آبرو شهر و یا دهکده را تیرد مییکردنید ..در صیورتیکه
ترس و نگرانی این پزشکان قالبی بیهوده میبود دیرا «ایرانیها مسئولیت میره کسیان خیود را بیه
گردن پزشک نمیاندادند و میگویند قسمت او این بوده است» 26 .در واقع این نو ناپزشیکان فاقید
عل و مهار به الف و گرافه چنان سخن را به خاطر جمفی و استناد میگفتند کیه عیوام را فرییب
دهند و مفتقد خود سادند و هرگز خ ایی را به خود نمیگرفتند و در خورجین و کیسهی خود برخی اد
نباتا و سفافیر و بفای اسبابها داشتند که به محض دیدن بیمار شربتی یا مفجونی بیه او داده و ییا
او را حجامت میکردند و داغ نهاده و مرهمی گذارده یا میریض را بیه حمیام مییفرسیتادند و بیه او
وردش تجویز میکردند .طرفه آنکه؛ این پزشکان ،تمام این امور را بدون تمیییز و تشیخی
اجرا کرده و کسی ه آنها را بادخواست نمیکرد.

27

میرض
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بر این اساس و با توجه به عدم نظار بر امور درمانگری در ایران هیر کسیی مییتوانسیت بیه
راحتی پزشک شود .مدرسهی پزشکی و نیز سادمانی برای تایید توانایی یک پزشک یا دادن اجاده ی
رسمی جهت طبابت موجود نبود و مواد آمودش شامل کتااهای مرجع پزشکی کالسیک جالینوس و
ابن سینا و رادی ،بقراط و . ..دیگران بود .هر طبیب تفدادی شاگرد داشیت کیه اسیتاد تنهیا بیه آنهیا
اطالعاتی عمومی در مورد بدن انسان و بیماریها و عالئ و علت بیماریها و شربتها و مفجونهیا و..
 .که کانون بیشترین توجها بود ،ارائه میداد .لیکن عالقهای به آدمیودن بیولوژییک گیاهیان و ییا
فیزیک مواد مفدنی وجود نداشت .این پزشکان دانش تشری را کامال نمیدانستند و اقیداماتی ماننید
تکروپسی 28هرگز اجاده داده نمیشد .یک نویسندهی گمنام اواسط قرن نودده تاکید مییکنید کیه
تفداد کمی اد پزشکان ایرانی وجود دارند که توانایی تشخی

میان بیماریهایی که عالئی مشیابه را

برود میدهند را داشته باشند و یا بتوانند درمان ناخوشیهای خ رناد را انجام دهند.

29

دربارهی ویژگی اخالقی این نا طبیبان به ظاهر طبیب ،آمده است که آنان خود را به ظاهر بسیار
بی عالقه به پول نشان میدادند و نمیخواستند هیچ حق القدمی بگیرند؛ اما با ع یار ییا دوافیروش
قرار و مدار گذاشته و او نسخههای مریض را ان قدر گران حساا میکرد که میتوانست پیای میزد
طبیب را ه بپردادد 30 .باری اصوال در ایران مقام و ادارهی خاصی وجود نداشیت تیا بیه کیار پزشیکان
رسیدگی کند و صالحیت آنها را تشخی

دهد .پزشکان بومی احتیاج به دیپل و گواهی نامهای نداشیتند

که به طبابت بپردادند و فقط کافی بود که بتوانند اعتماد و اطمیمنان مردم را به خود جلب نمایند.

31

اما وضفیت به همین منوال پیش نرفت و با رویارویی وتیاثیر پیذیری پزشیکی ایرانیی اد دانیش
پزشکی غرا-که البته این امر ه جانبه نبوده و بسیار کند و تدریجی صیور گرفیت -درمیانگری
دارای قاعده و قانون گردیده و داشتن تصدیق به منظور دست بردن به حرفیهی پزشیکی در برخیی
مناطق ضروری قلمداد شد .این اقدام در سال 1266

و در صدار امیرکبیر صیور پیذیرفت تیا

هر کسی خود را پزشک محسوا ندارد .در سیال  1268دکتیر پیوالد اتریشیی و سیپس دکتیر
طولودان مامور شدند بر کار طبیبان نظار کرده و به آنها مجود(گواهی نامه=تصدیق) طبابت دهنید.
 32دین پس اد کسانی که رشته طب را با برنامه آن دمان به پایان میرساندند ،امتحانیاتی بیه عمیل
میآمد و در صور پذیرش گواهینامه به فارغ التحصیالن اع ا میشد .ایین گواهینامیه چهیار خانیه
داشت و هر خانه مربوط به قسمتی اد رشته طب بود که بفد اد امتحان توسط استاد پر مییشید .ایین
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دیپل به نام دیپل چهارخانه مفروف بود که صاحبش میتوانست با آن طبابت کند 33 .بیا ایین حیال
همانگونه که ذکر شد این آدمون و قواعدو قانون در برخی مناطق و بیشتر مربوط به دوران صیدرا
امیرکبیر بود و بفد اد آن به ندر به مرحلهی اجرا در میآمد .بویژه در فرهنگ مردمی چنان خرافا
با درمانگری و اعتقاد به رفع بیماری آمیخته بود که جایی برای این اندیشه نمیگذاشیت کیه حرفیه
پزشکی نیادمند دانش و تجربیا علمی است.
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 -3آمیختگی پزشکی با باورهای خرافی و جادو
یکی اد سیاحان غربی به نام «گاسپاردروویل» دربارهی آمیختگی پزشیکی ایرانییان بیا خرافیا
مینویسد« :آن چه را که در ایران عل طب مینامند ،تردستی و حقه بادی مسیتهجنی اسیت کیه در
کمال بی شرمی اجرا میشود با این حال اشخاصی که این حرفه را پیش گرفتیهانید نیزد میردم بیه
خصوص در بین طبقهی عوام الناس اد احترامی برخوردارند که بی شباهت به پرستش نیست .غیرور
این پزشکان نادان با جهالت آنان برابری میکند و تنها هنرشان این اسیت کیه خیود را بیه صیور
جادوگران درآورند .همچنین داروهای بسیار عادی ه برای آنها ناشیناخته اسیت و بیدین ترتییب اد
داروساد و داروخانه خبری نیست .هنگامی که اطباء به بالین مریض خوانده میشوند ،ابتدا به نوعی اد
کتابهایی که فه آنها مشکل و خ وطشان ناخواناست مراجفه میکنند و به بیمار توصیه میینماینید
که این سخنان را تا انجا که برایشان میسر است تکرار کنند .سپس در روی برخی اد نقاط بدن بیمار،
پوست کندهی سگ یا گربه یا اففی یا کالغ . ..را میگذارند و مفتقدند که بدین وسیله افسون مرض
را اد بین میبرند».

34

این طبقه اد اطبای ایرانی کیه در فیو گزارشیی اد وصی حیال و عملکردشیان ارائیه گردیید،
طبیبهای دعانویس نامیده می شدند و دعاها و بیاناتی اد کتب مقدس اسالمی نوشیته و آنهیا را بیه
بیماران میفروختند .این دعانویسان شامل دراویش ،سیدها ،مالها و دنان عاقله بودند« .دی وینیت»
گزارش میدهد که «اگر تنقیه و حجامت موثر نبود ،درویش فراخوانده میشد و طلس ها و یا اشکالی
اد دعا بر روی تکه کاغذی نوشته و پیچیده میشد و همچون قرص بلفیده میشدند».

35

بنابراین میبینی که مردم و پزشکان در کمال ساده لوحی اعتقاد بسیاری به خرافا و طلسی و
جییادو در درمییان بیماریهییا داشییتند و بسیییاری اد درمانهییا ناشییی اد همییین سییاده لییوحی بییود .اییین
دستورالفملهای خرافی و ماحکانه متنو و فراوان بودند .بدینگونه که؛«تخ مرغ پختهای که روی
پوستش دعائی نوشته شده و آن را مد بیست و چهار ساعت دیر بغیل بیمیار بیرای رفیع درد نگیه
میداشتند .رویت ماده االغی یا بز حاملهای برای دور کردن برخی اد رنجها و ناراحتیها کافی دانسیته
میشد همراه داشتن یک تکه کاغذ کوچک اد پوست گره ،موجب جلوگیری اد بیارداری مییشید و
اجاده میداد که دنان مزبور بدون ترس اد حامله شدن هوسیرانی کننید .المیاس آویختیه بیه گیردن
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موجب تقویت نیروی بدن میگردد .تماس با سنگ قیمتیی تیرس را اد بیین مییبیرد و انسیان را اد
حمال صر درامان نگه میداشت و همچنین موجب میشد دندانهای کرم خورده بدون درد بریزند
و دنان نادا که عالقمند به مادر شدن بودند باردار شوند و دنهایی که اد درد دایمان رنج میبردند بایید
نخی اد ریشهی گل چنگ مری  36در آا گذارند همینکه آن گیاه اد ه وا شد وضیع حمیل صیور
میگیرد و آن را دیر شک خود ببندند .اگر مدفو گره را با شیراا سیفید مخلیوط کننید دوای درد
قلنج بدست میآید ،اگر به همان مفجون مقداری عسل اضافه کنند و بیه صیور قرقیره دربیاورنید
آنژین و گلودرد را اد بین میبرد» 37 .باری این تجویزهای ساده که ذکیر فهرسیت نامهیای اینگونیه
درمانهای عجیب و غریب میتواند موضو تالی کتیاا بسییار ق یور و اعجیاا انگییزی باشید،

38

دستورالفملهای طبی بود که با وجود پراکندگی در بین عوام و پی بردن به آنها ،هنود بایید اد سیوی
اهل فن تجویز میشد تا اثر گذار باشد و بیماران با وجود اینکیه رمیاالن پزشیک نمیا در قلیب آنهیا
کمترین اعتمادی ایجاد نمیکردند ،بیشتر هواخواه آنها بودند و اغلیب بیمیاران بیه جیادو و جمبیل و
حکی علفیها خیلی بیشتر اد این -به قول خود -لقمانهای عصر اعتقاد داشتند.

39

به دع سیاحان غربی ایرانیان عصر قاجار بدون در نظر گیرفتن سیسیتمی درمیانی خیاص؛ چیه
پزشک و چه بیمار به شد به تاثیر ماوراء ال بیفه ماننید ارتبیاط حرکیت اجیرام آسیمانی بیا ظهیور
اپیدمیها و دیگر بیماریها اعتقاد داشتند .در سال  1820م مردم شیراد اعتقاد داشتند که گسیتردهی
رخداد مرض وبا در نتیجهی اثر ستارهی سهیل بوده است .هنگیامی کیه در دهیهی  1930م ییک
گستردهی رخداد وبا در اصیفهان روی داد میردم گفتنید؛« علیت آن بیدان جهیت بیوده اسیت کیه
مفتمدالدولهی حاک  ،طلسمی را که محافظ شهر بوده را بیرون انداخته است».

40

تااد اندیشههای پزشکان و اخترگران نیز اد عوامل دیگری بود که بر دیان بیماران مییافیزود و
مشکل را دو چندان می نمود و دخالت نا به جای فال گیران و ساحران نه تنها کار پزشکان قالبیی را
در پیشبرد اقداما غیر علمی مختل می ساخت بلکه کار پزشکان ماهر را در مداوای بیماران نییز بیه
باد میداد .دیرا ایرانیان به نقش کواکب دربرود امراض بیش اد آنچه به تصور درآید اعتقاد داشتند .اد
این رو پیش اد اینکه یقین نکنند ساعت برای انجیام کیار میورد نظرشیان سیفد اسیت هرگیز بیدان
نمیپرداختند .یه طور مثال اگر بیمار شده باشند تا اخترگر نگوید که ساعت برای خوردن دوا یا خیون
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گرفتن سفد است ،دوایی که پزشک مصرف کردن آن را واجب شمرده بود ،مصیرفش ناشیدنی بیود.
این دخالت اخترگران و ساحران در امر درمانگری تنهیا مخیت

دوران قاجیار نبیود بلکیه در دوران

اسالمی در ایران دمین سابقهای دیرینه داشت؛ و تااد بین آنان و پزشکان همیشه مشکل سیاد و در
طوالنی مد سبب رکود و انح اط عل پزشکی گردید .به عنوان مثال به هنگامی کیه شیاه صیفی
بیمار شد و اد ناحیهی سر به مرض جرا مبتال شده بود ،اطبا برای اینکه دچار بدنامی نشوند همهی
گناهها را به گردن کواکب افکندند و مدعی شدند که چون شاه در دمان نامسیاعد تاجگیذاری کیرده
است ستاره شناسان تقصیرکارند چرا که در کار خود دقت الدم را به کار نبیرده انید 41 .همچنیین بیه
گزارش شاردن در عصر صفوی بسا اتفا میافتاد که در مورد خوردن یا نخوردن دوا بیر سیر تفییین
وقت میان پزشک و منج اختالف پیش مییآمید و میریض میردد و سیرگردان مییمانید .امیا اگیر
شخصیت بزرگی میمرد وضع به گونهی دیگر میشد؛ دیرا ستاره شناس دعوی آن میکرد که بر اثر
عدم تشخی

طبیب و ناموافق بودن دواهای وی شخصیت ممتاد جان سپرده و پزشکان نیز جیواا

میدادند که چون اخترگر به دلیل نحس بودن ساعت اجاده نداده که مریض در وقت مفینی دواییش
را بخورد ،درگذشته است ،آنچنان که ستاره گران در این مورد به طنز گویند که« وضع و حال ما بیه
هنگام برود این پیامدها ناگوار و شوم بسیار پیچیده تر و ناراحت کننده تر اد حال پزشکان است دییرا
اگر در تشخی
طبیب در تشخی

سفد و نحس بودن ساعت دچار اشتباه شوی آسمان گناه ما را آشکار میکند .اما اگر
بیماری و انتخاا دوا خ ا کند خاد ،اشتباه و جرمشان را میپوشاند یفنی پس اد

این مرده به خاد سپرند و مرگش فراموش شود».

42

شوربختانه تااد اندیشه و عملکرد اخترگران و پزشکان آن چنان سبب ضف درمیانگری و غییر
تخصصی شدن پزشکی گردید ،که مردم به سحر و خرافا بییش اد من یق درمیانگری و داروهیای
تجویز شدهی پزشکان اعتماد و اطمینان داشتند .دیرا به هنگامی که حکی شیربت ییا دواییی را بیه
بیمار میداد بیمار بالفاصله این دوا را نمیخورد و متوسل به استخاره میشد که آیا خیوردن ایین دوا
به صالح است یا نه ،و استخاره ه غالبا به این نحو بود که بیمار دعائی را خوانده و نیت میکیرد و
بفد تسبیحی دست میگرفت و در حالی که چشمان خود را بسته بود با دسیت یکیی اد دانیهی آن را
میگرفت و دانهی تسبی را اد جا تا گرهی تسبی سر تاسر میشمارد ،اگر در پایان ییک دانیه بیاقی
می ماند استخاره خوا محسوا میشد و اگر دو دانه باقی میماند استخاره متوسط بود یفنی نه خوا
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است و نه بد و اگر سه دانه باقی میماند استخاره بد بود و هرگز نباید دارو را مصرف کند 43 .بیر ایین
اساس و با غیر علمی و غیر تخصصی شدن درمانگری ،برای یک پزشک خوا و باوجدان دندگی در
ایران دشوار بود یا باید شارالتانی بی باد بود و یا در کار تجربی پزشکی کامال کناره گیری میکرد.
دیرا « یک ایرانی هیچ دارویی را بدون مشور با رمال استفاده نمیکند و اتفاقا اگر ع سه کند و فقط
یک بار ع سه کند با عال طبابت و داروی بدیمن باید خداحافظی کند و اگر دوبار ع سه کرد قایه
فر میکند آن گاه دارو با سالم و صلوا مصرف میشود» 44بدتر اینکه اگر شخصی که آپاندیسیت
حاد داشت رضایت نمیداد تحت عمل جراحی قرار بگیرد؛ تا اینکه با طاسهای رمل کش شیود چیه
ساعتی برای عمل جراحی مناسبت دارد.

45

با این وجود نباید این گزارش سیاحان و سفرنامه نویسان -که البته اندد ه نیست -را به طیور
کامل پذیرفته و در تمام نقاط ایران جاری دانست .بلکه در بین این پزشکی مملو اد خرافه و رمیاالن
و شیادان پزشک نما پزشکان عالمی نیز بودهاند که اد دانش پزشکی بی بهیره نبیوده و بیه وییژه در
شناخت داروها دستی داشتند .اما شوربختانه اندیشههای واهیی و خرافیی برخیی نمییگذاشیت آنهیا
چندان مجالی برای ابراد دانش خویش بیابند .دیرا بدانگونه که مشاهده شد حتیی ایین ناپزشیکان در
دربار پادشاهان نیز حاور داشتند ،بنابراین اد قدر و جایگاه ویژهای در اجتما برخیوردار بودنید .در
این راستا گزارش شده است که در اکثر شهرها پزشکان مسلمان مستقلی وجود داشتند که برای خود
م ب دائر کرده بودند ،اما وضع مالی چندان رو بیه راهیی نداشیتند چیون برخیی اد پزشیک نماییان
بیماران آنان را با اوراد ،جمبل و جادو به سوی خود جذا میکردند تور میددند تا به جای دوا با دعا
و جمبل و جادو ،مرض بیماران را شفا دهند 46 .در کنار این درمانگریها برای کسادی بادار پزشیکان
واقفی ،طلس هایی 47علنا در خیابانها و بادارها فروخته میشد با این نیت کیه دارنیدهی آن اد چشی
دخ و بیماری درامان است و شانس و خوشبختی به او روی خواهد آورد .در دمان شیو بیماری وبیا
فروشندگان این قبیل طلس ها پول دیادی به دست میآوردند 48 .باور به دعاها و طلس ها تیا جیایی
بود که حتی میردا شفیع پزشک حرم فتحفلی شاه که عقاییدش کیامال جالینوسیی بیود و اد دسیتگاه
گردش خون خبر داشت و «گنه گنه» و داروهای قی آور را میشناخت ،ایمانش به دعاها و طلس هیا
و حردها بیش اد آنگونه درمانها بود.

49
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افزون بر پزشکان خرافی و رمال ،آنچه سبب فرو رفتن دانش پزشکی در هالهی خرافا و عیدم
پیشرفت در دمینهی درمانگری میشد ،اندیشهای بود که ایرانیان بدان باور داشیتند .بیدین نحیو کیه
اکثر ایرانیان ایجاد بیماری را به خواست خداوند میدانستند آن چنان که عدهای اد میردم تهیران بیر
پزشکان غربی خرده میگرفتند که بیماری وبا اد جانب خداوند نادل گشته و شما قادر نخواهیید بیود
آن را دفع نمائید 50 .فوریه در این باره مینویسد« :وقتی مبتالیان به آبله و جذام به اتا ما میآیند و
می گویی خارج شوند چون ممکن است دیگران ه گرفتار شوند لبخندی میدنند و میگویند شما به
خدا اعتقاد ندارید که سرنوشت همهی ما در دست اوست».

51

 -4رویارویی طب رایج در ایران با طب مدرن
طب ایرانی پس اد آلودگی به خرافا و تحت تاثیر فرهنگ موجود در ایران نسبت به بیمیاری و
درمان ،مجال چندانی برای تاثیر پذیری اد دانش موجود در پزشکی غربی بیاقی نگذاشیته بیود و بیا
توجه به نگرش منفی نسبت به بیگانگان دگر کیش(مسیحی) آگیاهی اد شییوهی صیحی درمیانی و
برخورد با امراض ،بسیار کند در بین پزشکان و افکار تودهی مردم جیای گرفتیه و آنیان را اد خیواا
جهل و بی دانشی در این عرصه رها ساخت.
در واقع شکستن قالبی که سالیان سال دربارهی بیماری و چگونگی برخورد بیا امیراض در ذهین
ایرانیان جای گرفته بود و شناسایی حدومرد آن با خرافیا نییز بسییار مشیکل بیه نظیر مییرسیید،
همچنین با توجه به عاد و خوگرفتن بدین شیوهها و وجود منافع برای بسیاری اد پزشیک نماییان،
سنت شکنی باا میل و در توان هر کسی نبود .خاصه آنکه گاهی این اعمال غیر علمی نتایج مثبتی
برای ددودن بیماری نیز داشت .به طور نمونه تنها دربارهی جراحی در ایران عصر قاجار آمیده اسیت
که اطبای ایرانی تشری نخواندهاند و با اعاای بدن انسان آشنا نیستند دیرا که تشری کیردن بیدن
انسان و آلودن دست به خون مرده را جایز نمیدانند .لیکن با وجود این بسی جای تفجب است که با
این دانش به عملیا جراحی ه دست میددند .آنچه اد متون بر میآید ،اطبای عمومی مفمیوال بیه
ناخوشها و بیماران همان دستورا مرسوم دنان قدی  -کیه خیویش را آگاهیان بیه دانیش پزشیکی
میدانستند -را میدادند و نسخهها اد پدر به پسر منتقل میگردید و پیارهای اد دسیتورا ابین سیینا
راه به کار میبستند و غالبا نتیجهای ه اد عمل خود میگرفتند مخصوصا در اخراج کیردن سینگ
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مثانه مهارتی داشتند .با این حال به علت نداشتن تحصیال علمی مفالجا پزشکان سفارتخانههای
خارجی و غربی را خ ا دانسته و به مریاها نصیحت میکردنید کیه بیه دکترهیای فرنگیی مراجفیه
ننمایند و در عملیا دکترهای فرنگی شرکت نمیکردند که مبادا مسئولیت مره متوجه انها گردد.

52

برخی اد ایرانیان تصور مینمودند که پزشکان فرنگی نمایندگان ارواح خبیثهای هستند که نبایید
م لقا به آنان اعتماد کرد و گرنه این مسیحیان پلید که چون خود نجساند آنیان را مسیحور خیود
خواهند ساخت .به این جهت افراد بیمار اد مراجفه به آنها خودداری میکردند .ه ق اران بومی انیان
نیز نففشان ایجاا میکرد که انها را اد پزشکان اروپایی دور نگه دارند .چون پزشکان خیارجی بیرای
مفالجه حق القدمی نمیگرفتند و اگر ایرانیها به انها مراجفه میکردند دکان حکیی باشییهای وطنیی
تخته میشد.

53

رویکرد منفی به پزشکی مدرن و پزشکان غربی اد همان آغادین ارتباط ایرانیان و غربیان در بین
ایرانیان نمایان بود و بدین روی اد پیش اد قاجار نیز خودِ بیماران نیز اد مراجفه به دکترهیای فرنگیی
پرهیز داشتند و اگر به واس هی شد درد و رنج و یا به امید مفالجه پیس اد ییاس بیه انهیا رجیو
میکردند افراد خانواده باالتفا به صدا درمی آمدند و به انها بد میگفتند؛ و بهتر آن میدانسیتند کیه
مریض بمیرد و به دکترهای فرنگی مراجفه نکند و چنانچیه قیرار بیود بیه ایین پزشیکان مراجفیه شیود،
مخصوصا در عملهای جراحی باید رضایت مریض -بویژه مریض دن -و تمامی افراد خانواده جلب میشد
و اقوام جلسه تشکیل میدادند و مد سی و چهار ساعت به مشور مییپرداختنید .در پیارهای اد میوارد

وقتی به پزشک اجاده داده میشد که مرض تمام بدن دن را گرفته بود و او بدرود حیا میگفت.

54

باری با توصیفی که اد چگونگی علوم پزشکی و وضفیت پزشکان ارائیه گردیید ،در ابتیدا متوجیه
سیر قهقرایی می گردی که در دمینهی علوم مختل و به ویژه در دانش پزشکی رخ داد ،اما دربارهی
چرایی این امر همانگونه که اد متون مختل و گزارشهای مذکور بر میآید و بدان اشاره گردیید ،اد
دالیل اصلی این امر فقدان نظار و قانون در دمینهی اشتغال به پیشهی درمیانگری و بیه تبیع آن
ورود افراد ناشایست و دور ماندن و ییا منیزوی گشیتن پزشیکان ذیصیالح در مقابیل خییل عظیی
ناپزشکان بود .اما اد طرفی دیگر باورهای خرافی مردم و عقاید آنان بیه سیحر و تقیدیر و همچنیین
اعتماد بیماران به رماالن و سلمانیها و افرادی اد این دست(به عنوان درمانگران) بیود کیه دمینیه را
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به حودهی پزشکی مهیا میساخت .با این حال به تیدریج

و با مشاهدهی موفقیت پزشکان فرنگی و ناکارآمدی پزشکان ایرانی که بیشتر رماالن و سیلمانیهیا
عهدهدار آن بودند و به ویژه با استقبالی که برخی متمولین و درباریان و فرنیگ رفتیههیا اد پزشیکان
غربی نموده و بهبودی حاصل نمودند ،برخی ایرانیان نیز تیا حیدودی نگیرش خیویش را نسیبت بیه
پزشکان غربی و شیوههای درمانی موجود در ایران عوض کردند .به گونهای که این امر و دگرگیونی
حاصله را در گزارش سفرنامههای اروپاییان میتوان مشاهده نمود .طبق این گزارشها برخی ایرانیان
اذعان دارند که طب به روش کامل در مملکتشان ملموس نیست و قبول دارند که تنهیا فرنگییان در
ان خبره اند 55 .به ویژه شاهان ایران پزشکان فرانسوی و اتریشی و انگلیسی داشتند و به مقام علمی
آنان سخت مفتقد بودند 56 .در این میان «دنهای متشخ

اغلب طبیب انگلیسی سفار خانه را بیر

اطبای ایرانی ترجی می دادند تا عالوه بر جلوگیری اد پراکندگی شایفا مختل  ،اگر ه واقفا دچیار
ناخوشی هستند اد خ ر طبابت دکترهای هموطن خود مصون ماننید»« 57 .کولییوررایس» در میورد
وجههی پزشکان اروپایی در ایران میگوید که وجهه و اعتبار چشمگیر پزشکان اروپایی و بیمارستان
آنان نشان میدهد که وقتی ایرانیان چیزی را ببینند و اهمیت آنیرا دریابنید قیدر آن را مییشناسیند.
هنگامیکه به تحریک آلمانها در سال  1915م اصفهان تخلییه گردیید بسییاری اد میردم عالقمنید
بودند که پزشکان شهر را ترد نکنند و قول دادند نگذارند کسی متفرض آنان شود .اد آنجیا کیه بیه
همهی نمایندگان خارجی دستور ترد شهر داده شده بود تقاضیا بیرآورده نشید .لکین نیه میاه بفید
بادگشتند و خوش آمدگوییهای مکرر و استقبال اد انان بی نظیر بود.

58

نکته قابل ذکر در پایان این مباحث توجه بدین موضو است که این دیدگاههای موجود لزوما بر
اساس واقفیت نبوده و غالبا ماهیت رگههای غرض وردی ،تفصب و دینداری و موارد دیگر را در خود
دارد .بنابراین قسمتی اد این رویکرد به طب موجود در ایران را باید بدین دلیل دانست که اروپاییهیا
در برخی موارد آنچه در ایران میدیدند را با دوران قرون وس ای خود ت بیق مییداده و گذشیته نیه
چندان دور خود را به یاد میآوردند ،بنابراین اروپاییها به صور عموم و پزشکان اروپایی به صور
خاص ،در مورد پزشکان سنتی ایران با واژگانی مهروردانه دست به قل نبردهاند و آنها را شیارالتان و
در بهترین حالت ،پیروان طب غیر علمی(به صور آدمون و خ ا) به شمار آورده اند 59 .در حالی کیه
خود اذعان دارند که با وجود آمیختگی باورهای خرافی با شیوههای درمانی در ایران هنیود پزشیکان
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متبحر و متفهدی در گوشه کنار ایران وجود دارند .اذعان بدین امر در برخی سفرنامههیای پزشیکان
اروپایی نیز تاییدی است بر این ادعا ،آنجا که «دکتر مالکوم» با وجود گیزارشهیا و نظیرا عمومیا
منفی در مورد پزشکان و طب ایرانی ،اظهار میدارد«:استثنائاتی هست و من بیا پزشیکان ایرانییای
مالقا کردم که نه تنها دارای دانش حقیقی پزشکی بودند ،بلکیه برخیی اد روحییا ییک پزشیک
حقیقی همچون ع وفت و فداکاری را نیز اد خود نشان میدادند .بویژه باید اد پزشک ایرانی شجاعی
که در محل وظیفهی خود در شیراد در اپیدمی وبا در سال  1904مانید ،ییاد کین کیه بیا بیمیاری
وحشتناد جنگید ،به جای آنکه تسلی وحشتی شیود کیه دامیانگیر هی وطنیانش شیده بیود» 60 ،و
همچنین گفتنی است که عاقبت این خودِ ایرانیان و اطبای ایرانی (هر چند بسیار تدریجی و با وقفیه)
بودند که سفی در دودن شیوههای غیر علمی اد طب خویش برآمده و با تاسیس دارالفنون و با اعیزام
محصلین به خارج درصدد علمی و مدرن ساختن طب و طبابت در ایران برآمدند.
بدین روی و با نتایج سودمندی که برخی بیماران اد پزشیکی میدرن دریافتنید ،بیه تیدریج پیای
بیماران دیگر ه به م ب پزشکان غربی باد شده و کسادی بادار پزشکان غیر متخص

روبه فزونی

رفت و گاه برای مقابله با پزشکان غربی ،اطبای ایرانی نیز به فراگیری طب میدرن روی آوردنید بیه
گونهای که «گاه میشد که اطبای ایرنی در لباس بیمار در میآمدند و به نزد پزشکان غربی میرفتند
و شرو به بیان قایهای میکردند که مربوط بوده است به یکی اد بیمیاران خیود ،تیا شیاید اد ایین
طریق بتوانند اطالعاتی را اد پزشکان غربی کسب نمایند و یا حداقل در مورد این بیماری با پزشکان
غربی مشورتی داشته باشند تا بتوانند بیمار خود را مفالجه نمایند» 61 .اما متاسیفانه ایین رویکیرد بیه
پزشکی مدرن و تخصصی و روی گردانی اد محفل رماالن و ساحران پزشکان غییر متخصی  ،کیه
تنها با م الفهی کتاا و یا در اثر تجربیه دریافتیه بودنید کیه چیه بیماریهیایی گیرم هسیتند و چیه
بیماریهایی سرد 62 ،بسیار تدریجی صور گرفته و روندی طوالنی را پشت سر گذارد تا بدان حد کیه
نشان و رد آن را هنود ه (هر چند بسیار اندد) میتوان در طب ایرانیان یافت.
نتیجهگیری
وضفیت پزشکی و اقداما درمانی در ایران در دوران صفویه بدین سو و بیویژه در عصیر قاجیار
طبق گزارش سیاحان و سفرنامههای غربیها ،آمیختگی شدیدی با خرافا داشته و دارای چیارچوا
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مشخصی نبود .در واقع به دلیل عدم نظار در کار پزشکان و نبود قانون مشخ
اشتغال به حرفهی پزشکی هر شخ

و مدون دربیارهی

دیرد و ناآگاهی خویشتن را وارد صن پزشکان نموده و هیر

کسی میخواست طبیب شود کافی بود که کتابی در بادار بخرد و برای چنیدین هفتیه آن را م الفیه
نماید و یاد بگیرد که چه بیماریهایی گرم هستند و چه بیماریهایی سرد و بیا ایین مییزان دانیش بیه
همراه چندین کتاا طبی و رختی مناسب این شارالتان محلی جلوهی یک طبیب به خود میگرفیت.
دیرا همانگونه که ذکر گردید ،اطباء بومی نیاد به هیچ دیپلمی برای ورود به حرفهی طبابیت بیه جیز
ذخیرهای نامحدود اد گستاخی و جسار نداشتند .به غیر اد این عامل مهی و میوثر در سییر نزولیی
علوم پزشکی ،باور مردمی و اندیشههای خرافی و ساده لوحانهی عیوام نییز اد جملیه عوامیل بسییار
مهمی در واپس روی درمانگری در ایران عصر قاجار بوده است .بنیابراین هیر چنید پزشیکی ایرانیی
رودگاری در راس علوم پزشکان دنیا و صاحب نام و مقامی مفتبر بود با شکستن قالب و انحصار برای
ورود بدین عرصه و با آمیختگی باورهای خرافی با دانش و تجربیا علمیی درمیان و درمیانگری در
ایران روبه قهقر ا گذارد و هر چند در گوشه و کنار پزشکان حاذقی هنود با توسل بیه کتیب علمیی و
گذرانیدن مراتب تحصیلی به درمانگری با متد علمی میپرداختند .اما وفور و تفیدد پزشیکان نابلید و
پراکندگی آنان چندان مجالی برای خودنمایی درمانگری پزشکان ماهر باقی نگذاشت.
این همه در کنار مقاومت نا به جا و مقابلیهی درمیانگران ایرانیی بیا پزشیکی میدرن اد اسیباا
عمدهای بود که عل پزشکی ایرانیان را با تاخیر بسیار به علوم پزشکی مدرن عصیر وارد نمیود .دییرا
هر چند گامهای موثری در ددودن خرافا و دور ساختن ناطبیبان اد عرصهی پزشکی علمی اد سوی
افرادی چون امیرکبیر برداشته شد اما این اصالحا فراگیر و طوالنی مد و با دوام نبود و در مقابل
اینگونه رفتار اطبای سنتی با طب علمی مدرن و خواست جامفه ی ایران عصر قاجار ،که نمیخواست
و یا نمیتوانست به سرعت اد قالب کهن و افکار غبارگرفته برون آید ،وضفیت پزشکی عصر ناصیری
با تمام اصالحا رخداده در آن هنود اسفناد تلقی می شد و نام لوا گزارش می گردید.
با این حال به تدریج و با پایان یافتن عصر ناصری ،درمانگری و عل پزشکی در ایران نسبت به
گذشته تغییر و تحوال عمده ای نمود و پزشکان حاذ و متبحری که اد دارالفنون و دانشکده هیای
فرنگستان و دیردست پزشکان و اساتیدنوین پزشکی تفلی دیده بودند ،در شیهرهای اییران پراکنیده
شدند و تالیفا اردشمندی اد این اطبا به جامفه ی ایرانی ارائه گردید که سبب تحول چشمگیری در
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عرصه ی پزشکی شد ،تا بدانجا که اد مهمترین نکا مثبت در ترادنامیه ی دارالفنیون و ورود طیب
مدرن به ایران بوده است.
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یادداشتها:
- Radi chinae

1

 - 2فلور ،ویل  ،سالمت مردم در ایران قاجار ،ترجمه ایرج نبی پور ،بوشهر ،دانشگاه علوم پزشکی و خدما
بهداشتی درمانی بوشهر ،تهران :دانشگاه علوم پزشکی و خدما بهداشتی درمانی تهران ،مرکز تحقیقا
اخال و تاریخ پزشکی ،1386 ،ص .154
 - 3فیودورکوف ،بارن ،سفرنامه ،ترجمه اسکندر ذبیحیان ،کالرکولیواریس ،دنان ایرانی ،ترجمه سید اسد اهلل
آداد ،تهران :فکر رود ،1372 ،ص .229-230
 - 4فرد ،ریچارد ،سفرنامه ،ترجمه مهین دخت صبا ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاا ،1343 ،ص .24
 - 5دیوالفوا ،مادام ،سفرنامه ،ترجمه فرهوشی (همایون سابق) ،تهران :کتابفروشی خیام ،1361 ،ص 118؛
کرمر بنجامین ،ساموئل ،ایران و ایرانیان ،سفرنامه بنجامین ،نخستین سفیر ایاال متحده امریکا در ایران،
ترجمه محمد حسین کردبچه ،تهران :نشر جاویدان ،1369 ،ص .76
 - 6فلور ،همان ،ص .99
 - 7همان ،ص.101-100
 - 8موریه ،جیمز ،سفرنامه ،ترجمه ابوالقاس سری ،تهران :انتشارا توس ،1386 ،ج  ،1ص 262؛ فلور،
همان ،ص .87
 - 9فلور ،همان ،ص .87
 - 10شیل ،لیدی ،خاطرا  ،ترجمه حسین ابوترابیان ،تهران :نشر نو ،1362 ،ص .174
 - 11همان ،ص .174
 - 12فلور ،همان ،ص .91-90
 - 13فلور ،همان ،ص .95-94
 - 14ویشارد ،جان ،بیست سال در ایران ،ترجمه علی پیرنیا ،تهران :موسسه انتشارا نوین ،1363 ،ص .22
 - 15کالرکولیواریس ،دنان ایرانی ،ترجمه سید اسد اهلل آداد ،تهران :نشر کتابدار ،1383 ،ص .184
 - 16کالراکلیورایس ،همان ،ص .184
 - 17کالرکلیورایس ،همان ،ص .185-184
 - 18فلور ،همان ،ص .159
 - 19تاورنیه ،ژان باتیست ،سفرنامه تاورنیه ،ترجمه حمید ارباا شیرانی ،تهران :ناشر نیلوفر ،1382 ،ص
.304
 - 20تاورینه ،همان ،ص 304؛ شاردن ،سفرنامه ،ترجمه اقبال یغمایی ،تهران :انتشارا توس ،1374 ،ج ،3
ص .1134
 - 21ویشارد ،همان ،ص .237
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 - 22سیریل ،الگود ،تاریخ پزشکی ایران و سردمینهای خالفت شرقی ،ترجمهی باهر فرقانی ،تهران:
امیرکبیر ،1371 ،ص .491-489
 - 23شرح االسباا کتابی است متفلق به نجیب الدین سمرقندی و چند قرن پیش نوشته شده بود .ولی چون
پدر مرحوم میرداعلی اکبرخان ناظ االطباء سرسلسلهی خاندن نفیسی شرح خوانایی بر این کتاا نوشته آن
را اد کتاا اصلی مفروفتر کرده و لذا تا دمانی که بفدا تدریس طب قدی ایرانی در دارالفنون موقوف میشود
جزو کتب درسی مورد استفاده قرار گرفته و به نام «شرح اسباا نفیسی» موسوم شده بوده است .هدایتی،
سیدجواد ،تاریخ پزشکی مفاصر ایران (اد تاسیس دارالفنون تا انقالا اسالمی) ،تهران :دانشگاه علوم پزشکی
و خدما بهداشتی و درمانی ایران ،1381 ،ص .30
 - 24حفیظی ،محمدعلی ،راهنمای دانشکدهی پزشکی ،داروسادی -دندانپزشکی و بیمارستانها و آمودشگاه-
های وابسته به آن ،تهران :چاپخانهی دانشگاه ،بهمن ماه  ،1332ص 25؛ نیز ر.د به پوالد ،ادوارد
یاکوا ،سفرنامهی پواله ،ایران و ایرانیان ،ترجمه کیکاوس جهانداری ،خواردمی ،1368 ،ص .418
 - 25کالراکولیوس ،همان ،ص .184
 - 26بنجامین ،همان ،ص .197
 - 27اولیویه ،سفرنامه ،ترجمه محمد طاهر میردا ،تهران :انتشارا اطالعا  ،1371 ،ص .81
 - 28مفاینه جسد و الشه به منظور آدمایش
 - 29فلور ،همان ،ص .131-129
 - 30تاورنیه ،همان ،ص .304
 - 31بنجامین ،همان ،ص .197
 - 32آدمیت ،فریدون ،امیرکبیر و ایران ،تهران :انتشارا خواردمی ،1354 ،ص .336
 - 33هدایتی ،همان ،ص .62
 - 34دروویل ،گاسپار ،سفر در ایران ،ترجمه منوچهر اعتماد مقدم ،تهران :انتشارا شباویز ،1365 ،ص -38
.37
 - 35فلور ،همان ،ص .117-116
 ،Doronid - 36نوعی گیاه با گلهای شفاعی که یکی اد انوا ان به علت دود گل دادن در باغچهها
کاشته میشود که گیاهی پنج انگشت است.
 - 37کارالنا سرنا ،مادام ،آدما و آیینها در ایران ،ترجمه علی اصغر سفیدی ،تهران :کتابفروشی دواره،1362 ،
ص 129-128؛ بروگش ،هینریش ،سفری به دربار سل ان صاحبقران ،ترجمه محمد حسین کردبچه،
تهران :انتشارا اطالعا  ،1368 ،ج  ،2ص 469؛ این وضفیت و باورها گویا اد دیرباد در ایران به تدریج
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در اعتقادا و اذهان مردم جای گرفت به گونهای که در عصر صفوی نیز به این دست روایا در متون
برمیخوری  .در این باره ن.د :موریه ،همان ،ص .262
 - 38کارال سرنا ،همان ،ص .129-128
 - 39همان ،ص .129
 - 40فلور ،همان ،ص .95
 - 41کمپفر ،انگلبر  ،سفرنامه ،ترجمه کیکاوس جهانداری ،تهران :انتشارا خواردمی ،1363 ،ص .52
 - 42شاردن ،همان ،ص .112-119
 - 43بروگش ،همان ،ص .339-338
 - 44فیودورکورف ،همان ،ص .232
 - 45ویشارد ،همان ،ص .242-243
 - 46اوژن اوبن ،مسافر به ایران ،ترجمه علی اصغر سفیدی ،تهران ،کتابفروشی دواره ،1362 ،ص .323
 - 47هنر ساخت دعا و طلس ها «جفر» نامیده میشد .ن.د :فلور ،همان ،ص .120
 - 48ویشارد ،همان ،ص .255-254
 - 49ژوبر ،مسافر در ارمنستان و ایران ،ترجمه علیقلی اعتماد مقدم ،تهران :انتشارا بنیاد فرهنگ ایران،
 ،1347ص .258-257
 - 50ویشارد ،همان ،ص .230
 - 51فووریه ،ژوآنس ،سه سال در دربار ایران ،ترجمه عباس اقبال آشتیانی ،تهران :انتشارا نوین،1390 ،
ص .243
 - 52پوالد ،همان ،ص 399؛ نیز ن.د :اعتماد السل نه ،محمد حسن خان ،الماثر و اآلثار ،تهران :انتشار
کتابخانه سنایی ،بی تا ،ص .114
 - 53کارالسرنا ،همان ،ص .130
 - 54دیوالفوا ،همان ،ص 426؛ کالراکولیورایس ،همان ،ص .184
 - 55تاورنیه ،همان ،ص .303
 - 56کارالسرنا ،همان ،ص .134
 - 57شیل ،همان ،ص .74
 - 58کالراکولیورایس ،همان ،ص .189
 - 59در این باره ن.د :فلور ،همان ،ص 164-163؛
Bydges, Jones, Sir Harford, An Account of the Transaction of His Majeesty’s
Mission to the Court of Persia in the Years 1807-11, London, 1834,
[Tehran;Imp.Org.f, Social Services,1976, p.436
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