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Abstract
Diffusion theory is one of the theories that can explain the causes of the spread of most political,
social, agricultural and technological revolutions based on their components. In Iran, this theory
is further evaluated in the basis of how the Islamic Revolution influences Muslim countries, but
is not included in the field of medicine. The purpose of this descriptive-analytic paper, which is
based on library resources and valid websites, is to answer this question: Has diffusion theory
the power of explaining how the spread of modern medicine is in Iran during Qajar era? And if
so, how will it be explained? To answer the question, this hypothesis was presented: since
diffusion theory has so far been able to expose the reasons for the spread of most revolutions
within the framework of its components, it can justify medical developments in Iran. Further,
factors such as: foreign security, sending students abroad, health and medical institutions, the
establishment of educational institutions, vaccinations, quarantines and some other factors in the
form of three types of diffusion relocation, hierarchical, and contagious, and factors such as:
people with disabilities, lack of funds, poverty, uncertainty for foreigners and some other factors
were considered as barriers within the framework of the above-mentioned theory. The result of
this hypothesis is confirmed.
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چكیده
نظرﻳﮥ پخش ازجمله نظرﻳههاﻳی است که موفق شده است علتهای گسترش بیشترِ انقالبهای سیاسی ،اجتماعی،
کشاورزی و فناوری را براساس مؤلفه های خوﻳش توضیح دهد .در اﻳران اﻳن نظرﻳه بیشتر در حوضﮥ نحوﮤ
تأثیرگذاری انقالب اسالمی بر کشورهای مسلمان ارزﻳابی شده و وارد حوزﮤ طبی نشده است .دادههای اﻳن نوشتار از
منابع کتابخانهای و تارنماهای معتبر جمعآوری شده و به روش توصیفیتحلیلی بررسی و نقد شده است .هدف اﻳن
نوشتار پاسخ به اﻳن پرسش است که آﻳا نظرﻳﮥ پخش قدرت شرح و بیان نحوﮤ گسترش طب نوﻳن در اﻳران عصر
قاجار را دارد و اگر چنین است قابلیت های توضیح آن به چه نحوی خواهد بود .برای پاسخدهی فرض بر اﻳن شد
نظرﻳﮥ پخش تاکنون موفق شده است علتهای گسترش بیشترِ انقالبها را در چارچوب مؤلفههای خوﻳش قرار دهد؛
بنابراﻳن قادر است تحوالت پزشکی اﻳران را نیز توجیه کند .در ادامه عواملی نظیر اطبا خارجی ،اعزام دانشجو به
خارج ،مؤسسههای صحی و درمانی ،تأسیس دارالفنونها ،واکسیناسیون ،قرنطینه و برخی عوامل دﻳگر در قالب سه
نوع پخش جـابهجاﻳی ،سـلسله مراتبی و سراﻳتی بررسی شدند؛ همچنین عواملی نظیر مخالفت مردم و اطبا ،کمبود
بودجه ،فقر ،اطمیناننداشتن به خارجیها و برخی عوامل دﻳگر در حکم موانع در چارچوب نظرﻳﮥ ﻳادشده ارزﻳابی و
تحلیل شدند .حاصل سخن ،فرضیﮥ مدنظر را تأﻳید کرد.
واژههای کلیدی :هاگراسترند ،گسترش طب نوﻳن ،نظرﻳﮥ پخش ،عصر قاجار
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آﻳا نظرﻳﮥ پخش موفق میشـود نحـوﮤ گسـترش طـب

ﻣقدﻣه
اﻳنکه اندﻳشمندان موفق شـوند گسـترش پدﻳـده و

نوﻳن را در اﻳران عصر قاجار در چارچوب مولفههـای

دستاورد جدﻳدی را براساس نظرﻳهای توضیح دهند و

خــود بگنجانــد و اگــر چنــین اســت قابلیــتهــای

آن پدﻳده را در قالب آن نظرﻳه قرار دهند ،بیـانکننـدﮤ

توضــیحدهنــدگی آن چگونــه اســت .در راســتای

اﻳن است که پدﻳده ﻳا اﻳدﮤ نو برای گسترش و استقرار

پاسخگوﻳی به پرسش ﻳادشده ،فرض بر اﻳن شد همان

از اصولی پیروی کـرده و مانـدگار شـده اسـت .اگـر

طور که نظرﻳﮥ پخش قدرت توصیف نحوﮤ گسترش و

پدﻳده ﻳا انقالبی از اصـولی پیـروی کنـد و در حـوزﮤ

رواج انقـالبهـای سیاســی ،اجتمـاعی ،کشــاورزی و

جغرافیاﻳی خاصی انتشار ﻳابد ،با گذشـت زمـان و بـا

فناوری را داشته است ،بهنظر میرسد توانـاﻳی الزم را

فراهمآمدن بستر ،موفق میشود در حـوزﮤ جغرافیـاﻳی

برای تبیین نحوﮤ تحول طب در اﻳران عصر قاجار نیـز

دﻳگری هم رخنه کند و پاﻳدار شود .انقـالب طبـی در

دارد .برای اثبات موضوع عواملی نظیر اطبـا خـارجی،

در قـرن

اعزام دانشجو به خارج ،مؤسسه های صحی و درمانی،

نوزدهم میالدی/سیزدهم قمری ،میرفت تـا مرزهـا را

اﻳجاد دارالفنون هـا ،واکسیناسـیون ،قرنطینـه و برخـی

درنوردد و دستاوردهای خوﻳش را در ساﻳر نقاط دنیـا

عوامل دﻳگر در حکم عوامل تروﻳجدهنـده و عـواملی

در معرض قضاوت دﻳگران قرار دهد.

نظیر مخالفـت مـردم ،تخصـیصنـدادن بودجـه بـرای

اروپا ازجمله پدﻳدههاﻳی بود که به خصـو

در آن دوران که اروپا حاصل دسترنج چندﻳن صد

تأسیس مؤسسـههـای بهداشـتی و درمـانی ،وضـعیت

سالﮥ خوﻳش را در معرض قضـاوت دﻳگـران گذاشـته

نامناسب اقتصادی ،اطمینـان نداشـتن بـه خـارجیهـا،

بود ،اﻳرانی متعصب عصر قاجار بهسختی میتوانسـت

مخالفت اطبا اﻳرانی و برخـی عوامـل دﻳگـر در حکـم

با آن دستاوردها کنار بیاﻳد .درواقع جامعﮥ عصر قاجار

موانع در چارچوب نظرﻳﮥ پخش بررسی و نقـد شـده

در بیشتر مواقع به هر پدﻳدﮤ نو وارداتی به دﻳدﮤ تهدﻳد

است .در ادامه ،نمودهای عینی طـب نـوﻳن در اﻳـران

ارزشــی مــینگرﻳســت و در ابتــدا از پــذﻳرش آن

عصر قاجـار آمـده اسـت کـه بیـانکننـدﮤ گسـترش و

خودداری می کرد .به همین علت گسترش طب نـوﻳن

اســتقرار پزشــکی نــوﻳن در آن دوره از تــارﻳخ اﻳــران

در اﻳران عصر قاجار با موانعی مواجه میشد .اﻳرانیـان

است.

عصر قاجار بهلحاظ برخـی تلـخکـامیهـای سیاسـی،
به خصو

در موضوع سرزمینی ،به هر آنچه اجنبیها

چارچوب نظری

معرفی میکردند به دﻳدﮤ شک و تردﻳد مـینگرﻳسـتند.

پیش از بیان چارچوب نظرﻳﮥ پخش ،اراﺋﮥ تعرﻳفـی

با وجود اﻳن نگرش ،عواملی نیـز بسـتر نفـو و رخنﮥ

از پخــش و پخــش فضــاﻳی ﻳــا جغرافیــاﻳی الزم و

انقالب طبـی را در اﻳـران آمـاده مـیکردنـد .بـا اﻳـن

ضروری مینماﻳد .واژههای پخـش ،اشـاعه ،انتشـار و

توصیف ،در عصر قاجار طـب مـدرن ،هماننـد سـاﻳر

تراوش معنی فارسـی اصـطالح ) (diffusionاسـت و

انقالبها ،برای نشر و گسترش با دو واقعیت موانع و

منظور از اشاعه ﻳا پخش «فراﻳندی است کـه طبـق آن

عوامل تسهیلکننده روبهرو بوده است.

ﻳک امر فرهنگی (ﻳک نهاد ﻳا ﻳک اختراع فنـی و جـز

بــرای توجیــه اﻳــن موانــع و چگــونگی انتشــار و

آن) که عالمت مشخصه ﻳک جامعه است ،در جامعـه

گســترش طــب نــوﻳن از نظــرﻳﮥ پخــش هاگراســترند

دﻳگری به عارﻳت گرفتهشـده و مـورد پـذﻳرش قـرار

( )Hagerstrandاستفاده شد و پرسشی مطرح شد کـه

میگیرد» (برزگر.)41 :1381 ،
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پخش فضاﻳی ﻳا جغرافیاﻳی نیـز عبـارت اسـت از:

که از مبدأ به مقصد ارسال میشود؛

«گسترش ﻳک پدﻳـده از ﻳـک کـانون ﻳـا کـانونهـای

 .4زمان :دورﮤ زمانی ممکن است بهصورت مداوم

محدود ،در میان مردمی که آماده پذﻳرش آن پدﻳده می

ﻳا به حالت دورههای متماﻳز از ﻳکـدﻳگر و متـوالی در

باشــند» (شــکوﺋی)310 :1389 ،؛ بــه عبــارت دﻳگــر،

نظر گرفته شود؛

منظور از انتشار ﻳا اشاعﮥ فضـاﻳی ﻳـا جغرافیـاﻳی اﻳـن

 .9مسیرها و ابزارهای پخش :دستکم بـه افـرادی

است که پدﻳده ﻳا دستاورد جدﻳد از محلـی بـه محـل

نیاز است که با رفتار خود باعث شوند جرﻳـان پخـش

دﻳگر انتشار میﻳابد و پذﻳرفته میشود .برای پـیبـردن

ﻳا اشاعه ادامه ﻳابد (خواجهسروی)49 :1391 ،؛

بـه نحــوﮤ گســترش و انتشـار پدﻳــدهای نــو ،در ســال

 .6موانع پخش :موانع و چالشها و امواج رقیب و

1993م1331/ش تــــــــورستن هـاگراســــــــترند

کُندکننده ممکن است امواج پخش پدﻳده را مغشـوش

) ،(TorstenHagerstrandجغرافیدان سوﺋدی و استاد

کنند و از مسیر صحیح منحرف کنند (خواجه سـروی،

دانشگاه الند ) (Lundنظرﻳهای موسوم به نظرﻳﮥ پخش

.)46 :1391

مطرح کرد« .او بـرای نخستین بار با کمـک همکـاران

دربــارﮤ مســیرها و ابزارهــای پخــش باﻳــد گفــت

خــود موفــق بــه بررســی و اراﺋــه نظرﻳــه پخــش در

اندﻳشمندان روی سه نوع پخش اجماع کـردهانـد کـه

زمینه گسترش نوآوریها و پدﻳدههای کشاورزی شـد

عبارتاند از :پخش سراﻳتی )،(contagious diffusion

و نتاﻳج و اصول مربوط بـه اﻳـن نــظرﻳه را بـه طـور

پخش سلسلهمراتبی ) ،(hierarchical diffusionپخش

قطعــی در ســال  1968بیــان ســاخت .نظرﻳــه پخــش

جابهجـاﻳی ) .(relocation diffusionپخـش سـراﻳتی

درواقــع بـــه تبیــین و تشــرﻳح کیفیــت و چگــونگی

عبارت است از گسترش عمومی اﻳدهها بدون سلسـله

گسترش ﻳک پدﻳده ﻳـا نـوآوری در طـول زمـان و در

مراتب؛ مثل اثر دوستان و همساﻳگان .پخـش سلسـله

گستره ﻳک فضای جغرافیاﻳی مـیپـردازد تــا از اﻳــن

مراتبی عبارت است از پخش پدﻳده از فردی مهـم بـه

طرﻳق ،علل و دالﻳل پخش و گسترش ﻳک روﻳـداد ﻳـا

فرد دﻳگر ﻳا از مرکز شهر مهم به مرکز شهر ﻳـا آبـادی

پدﻳده را از منطقهای به مـناطق دﻳـگر کـشف کند»... .

های دﻳگر؛ پخش جابهجاﻳی عبـارت اسـت از پخـش

اﻳن نظرﻳه برای توضیح و تبیـین بسـیاری از مــساﺋل

توسط افراد و گروههای صاحب اﻳده از راه جابهجاﻳی

سـیاسی ،اجـتماعی ،پزشکی ،اقتصادی و فرهنگی بـه

فیزﻳکی (جردن.)19 :1380 ،

کـار گرفته شده است (برزگر.)174 :1391 ،
هاگراسترند شش اصل را در حکم اصول و مؤلفـه
های نظرﻳﮥ پخش بیان کرده است:
 .1مبدأ پخش :حوزه ﻳا کانونهـاﻳی کـه خاسـتگاه
اولیه نوآوری ،پدﻳدهها و ارزشهای جدﻳد است؛

پیﺸینﮥ پژوهش
پژوهشگران اﻳرانی از نظرﻳﮥ پخـش بیشـتر بـرای
بررسی تأثیر انقالب اسالمی اﻳـران بـر جنـبشهـا و
نهضتهای منطقه و بـه وﻳـژه جهـان اسـالم اسـتفاده

 .1مقصد پخش :مکانهاﻳی که محتوای پخـش ﻳـا

کرده اند .در اﻳن پژوهش از برخی تعرﻳف ها و تقسیم

جرﻳان مداوم پخش ﻳا موضوع پخش به اﻳن مکـانهـا

بندیهای به کاررفته در مقالههای اشارهشـده اسـتفاده

میرسد؛

شده است .ﻳادآوری میکنیم تـاکنون ررفیـت نظـرﻳﮥ

 .3موضوع پخش :پدﻳده ﻳا دستاوردهای جدﻳـدی

پخش در تبیین نحوﮤ گسترش طب مـدرن در اﻳـران
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عصر قاجار ارزﻳابی نشده است .البته کثیری و دهقان

بحث

نژاد در مقالﮥ « مروری بر تارﻳخچـه مشـکالت اﻳجـاد

در جامعﮥ عصـر قاجـار گسـترش طـب نـوﻳن بـا

قرنطینه در اﻳران در دوره ناصرالدﻳن شاه» مشـکالت

فرازوفرودهاﻳی همراه بوده است .مردمـان اﻳـن عصـر

اﻳجاد قرنطینه و دخالت دو دولـت روس و انگلـیس

گاه از واکسیناسیون و قرنطینه فرار کرده و گـاه بـرای

را در امــور داخلــی اﻳــران بــه بهانــه اﻳجــاد قرنطینــه

انجــام آنهــا بــه صــف اﻳســتادهانــد .زمــانی از اجنبــی

بررسی کـرده انـد .علیخـانی در مقـالﮥ «چـالشهـای

نامسلمان دوری گزﻳده و زمانی برای نجات خوﻳش و

بهداشت عمومی در اﻳران عصر قاجار از دﻳد سیاحان

خانواده به آنهـا رجـوع کـردهانـد .گـاه از کشـورهای

غربی» بـه مشـکالت تأ سـیس قرنطینـه اشـاره کـرده

خارجی متنفر شده و گاه به آن کشورها محصل اعزام

است .گنجبخش زمانی در مقالﮥ «تحـوالت بهداشـتی

کردهانـد .گـاه دسـتاوردهای طـب نـوﻳن را تهدﻳـدی

در اواخر دوره قاجارﻳه (به رواﻳت اسناد)» مشکالت

ارزشی تلقی کرده و گاه آن را نجاتبخش دانستهانـد.

و نحوه استقرار امور صحی را در اواخر عصر قاجـار

با مدنظر قراردادن مساﺋلی از اﻳن قبیـل ،اﻳـن پرسـش

بیان کرده است .کرﻳمخـان زنـد در مقـالﮥ «مواجهـﮥ

تداعی میشود که طب نوﻳن چگونـه در اﻳـران عصـر

طبابت بومی با بیماریهای وبـا و طـاعون در اﻳـران

قاجار رواج ﻳافت و نهادﻳنه شد .رواج طب مـدرن در

دورﮤ قاجار» مشکالت درمان بیماریهای مسری بـه

اﻳران با تغییر و تحـوالتی در طـب سـنتی و مـوروثی

روش سنتی را ارزﻳابی کرده است .کثیـری و نـوراﺋی

همراه بود که اﻳن نوع تغییـر و تحـول از دﻳـد کـوهن

در مقالﮥ « مروری بـر تارﻳخچـه و برخـی مشـکالت

«انقالبگونه» (مقدس )73 :1393 ،و از دﻳد فوکو «بـه

جامعه شناختی تلقیح واکسن آبلـه در اﻳـران» برخـی

معنای گذار از پزشکی مبتنیبر مشاهده و معاﻳنه انواع،

مشکالت واکسیناسیون را در اﻳران برشمرده اند .اللـه

به پزشکی مبتنیبر مشاهده و معاﻳنه بافـتهـای بـدن

و وافـــری در مقـــالﮥ «تا رﻳخچه تحول طب سنتی به

است .با اﻳن گذار اسـت کـه شـراﻳط امکـان و رهـور

طب نوﻳن در دوره قاجار» به مساﺋلی ماننـد موانـع و

پزشــکی مــدرن» (خورشــیدنام )191 :1391 ،فــراهم

عوامل گسترش تحوالت طب نوﻳن اشاره کردهاند.

میشود.
موضوع را با تشرﻳح نظرﻳﮥ هاگراسترند و قراردادن

روش پژوهش
روش جمعآوری داده ها به اﻳن صورت بـود کـه
نامهای مختلف نظرﻳﮥ پخش همچون اشـاعه ،انتشـار

عوامل مؤثر در گسـترش طـب نـوﻳن و موانـع آن در
چارچوب مؤلفههای نظرﻳه ﻳادشده ادامه میدهیم:
ﻣبدأ پخش

و تراوش و همچنین نام هاگراسـترند در تارنماهـای

مبدأ پخش مکان و کـانون پدﻳـده ﻳـا اﻳـدﮤ جدﻳـد

معتبر علمی جست وجو شد و مقاله هاﻳی جمـعآوری

است .اﻳـدﮤ نـو از اﻳـن مکـان بـه دﻳگـر حـوزههـای

شد؛ سپس مطالبی دربارﮤ مساﺋل بهداشتی ،درمـانی و

جغرافیاﻳی انتشار می ﻳابد (برزگر .)179 :1391 ،منظور

امور صحی از کتابهـا و سـفرنامههـای مربـوط بـه

از مبدأ پخش ،مکان ﻳا کانونی است که پدﻳده ﻳا اﻳـدﮤ

عصر قاجار گردآوری شـد .در ادامـه ،دادههـا طبقـه

مدرن از آنجا سر برمی آورد و اﻳن مکانها ﻳا کانونهـا

بندی شدند و به شیوﮤ توصیفیتحلیلی بررسی و نقـد

خصوصــیات خاصــی دارنــد کــه موجــب شــدهانــد

شدند.

پدﻳدههای نو در آنجاها به وجود آﻳند .اگر حوزههـای
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جغرافیاﻳی به درﻳافت پدﻳدههای نو عالقـهمنـد باشـند

همچون ساختمانی ،درمـانی ،آموزشـی و بهداشـتی و

باﻳد مقدار کمی از خصوصیات محیط مبـدأ را داشـته

همچنین قوانین و مقررات مربوط به آن اسـت کـه در

باشند؛ در غیر اﻳن صورت انتشار طوالنیمدت خواهد

عصر قاجار به مرور زمان در اﻳران رواج ﻳافت .تمامی

بود .در اﻳن نوشتار منظور از مبدأ پخـش کشـورهاﻳی

اﻳن عوامل مرتبط با طب نوﻳن در تغییر روﻳکرد مردم،

است که در طول دورﮤ قاجـار ،اﻳـران بـه شـکلهـای

در هر دو زمینﮥ شناختی و رفتاری از طـب سـنتی بـه

مختلف طب نوﻳن را از آنها گرفته است .اﻳن کشورها

طب نوﻳن ،تأثیرگذار بودهاند.

شامل برخی کشورهای غربـی و دو کشـور همسـاﻳه،
ﻳعنی عثمانی و روسیه تزاری ،است.

زﻣان پخش
هر پدﻳده در طول زمان در مـناطق دﻳـگر گسترش

ﻣقصد پخش

میﻳابد .زمان ممکن است روزها و سالها ﻳا بهصورت

مقصد پخش مکان جغرافیاﻳی است که اﻳدﮤ نـو در

دورههای جدا از هم بـاشد (برزگر )179 :1391 ،هیچ

طـول زمان در آنجا گسترش میﻳابد و بین مــردم آن

اندﻳشه و پدﻳدﮤ جدﻳدی اﻳن امکان را ندارد که ﻳکباره

مـناطق پخش میشود (برزگـر .)179 :1391 ،هرقـدر

از سرزمینی به سرزمین دﻳگر انتقال ﻳابد و اﻳـن انتقـال

تجانس و نزدﻳکی افکار و اندﻳشههای سرزمین مقصد

مستلزم صرف زمان است .دو عامل مهم زﻳر از عوامل

با سرزمین مبدأ بیشتر باشد سرزمین مقصد مطلـوب و

تأثیرگذار بر زمان انتشار پدﻳدههای نو هستند:

پذﻳراست و هرقـدر متفـاوت باشـد سـرزمین مقصـد

 .1مشابهتهای مبدأ و مقصد؛ هرقدر مشابهتهـا،

نامطلوب و ناپذﻳراست و مدتزمـان پـذﻳرش پدﻳـدﮤ

به وﻳژه مشابهت های فرهنگی و دﻳنی و صنعتی مبدأ و

جدﻳد طوالنی خواهـد بـود .بـه عبـارت دﻳگـر ،اگـر

مقصد بیشتر باشد بـه همـان میـزان انتشـار اندﻳشـه و

مشابهتهای فرهنگی و دﻳنی و اعتقـادی حـوزههـای

پدﻳدﮤ جدﻳد بیشتر خواهد بود.

جغرافیاﻳی مبدأ و مقصد بیشتر باشد به همان اندازه از

 .1دوری و نزدﻳکــی جغرافیــاﻳی مبــدأ و مقصــد؛

موانع کاسته می شود و زمان کمتری بـرای پذﻳراشـدن

هرقدر سرزمین مبدأ به سرزمین مقصد نزدﻳکتر باشد

مقصد صرف خواهـد شـد .در اﻳـن پـژوهش کشـور

به همان اندازه موج انتقال پدﻳدﮤ نو در سرزمین مقصد

مقصد ممالک سرزمین اﻳران عصر قاجار است.

سرﻳعتر و قدرتمندتر خواهد بود.
با مدنظر قراردادن دو عامل ﻳادشده و نظر فلور که

ﻣوضوع پخش

«اثر کامل و عمـدﮤ طـب غربـی» را در جـامعﮥ عصـر

تمامی اندﻳشهها و پدﻳـدههـای نـو در زمینـههـای

قاجار ﻳکونیم قرن بیـان کـرده اسـت (فلـور:1387 ،

مختلــف سیاســی ،اجتمــاعی ،فرهنگــی ،کشــاورزی،

 ،)307میتوان دورﮤ زمانی اشاعه و پخش پدﻳدﮤ طـب

صنعتی و طبی در کشور مبدأ ممکن اسـت در کشـور

نــوﻳن را از زمــان ورود اطبــا خــارجی ،در جاﻳگــاه

مقصد در حکم موضوع پخش تلقی شود .از میان تمام

نخستین عامالن طب نوﻳن ،تا قانونیشدن امـور طبـی

پدﻳدههای نو در غرب ،موضوع پخش اﻳن نوشتار طب

در اواخر عصر قاجار به سه دورﮤ متمـاﻳز امـا متـوالی

مدرن است .منظور از طب مدرن تمام شـاخههـای آن

تقسیم کرد:
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الف .دورﮤ نخست :ورود اطبا خارجی به اﻳـران و

و درنتیجه تغییر رفتـاری آنهـا مـؤثر بـود .1 :سـاخت

استقرار آنها در مراکز درمانی و سفارتخانهها و دربـار؛

دارالفنونهای دﻳگر بـه تأسـی از دارالفنـون تهـران در

در اﻳن دوره آشناﻳی مردم با طب نوﻳن بیشتر از باال به

شـهرهاﻳی نظیــر تبرﻳـز و فکــر سـاخت دارالفنــون در

پاﻳین بوده است .درواقع ،حضور اطبا خارجی در اﻳـن

مشــهد و اصــفهان؛ البتــه تــا پاﻳــان عصــر قاجــار بــه

مکانها و اﻳنکه شـاهان و شـاهزادگان و اعیـان نحـوﮤ

بهــرهبــرداری نرســید (خلیفــه)19 :1390 ،؛ همچنــین

درمان آنها را پذﻳرفتند ،درستی و تأثیرگـذاربودن اﻳـن

استادان اﻳن دارالفنونها را اطبا اﻳرانی مسلط بـه طـب

نوع طب را به جامعه گوشزد میکرد .البته نباﻳد از نظر

مدرن تـأمین مـیکردنـد .1 .آمـوزش نـوﻳن طـب در

دور داشت در اﻳن دوره برخـی از اطبـا خـارجی ،در

بیمارستانها و ساﻳر مراکز آموزشی؛  .3تشکیل مجلس

مسیر حرکت ﻳا در مراکز درمانی ،مردم عـادی را هـم

حفظالصحه و اعزام حافظالصحه به بیشترِ شـهرها؛ .4

معالجه میکردند؛ ولی اﻳن بهتنهاﻳی برای تغییر دﻳدگاه

انجام واکسیناسیون و قرنطینـه توسـط فـار التحصـیل

مردم از طب سنتی به طب نوﻳن کـافی نبـود .در اﻳـن

های اﻳن دارالفنونها.

دوره معالجهشـدن بزرگـان قـوم ،اعـم از زن و مـرد،

ج .دورﮤ سوم :تصوﻳب قانون های مرتبط بـا طـب

توسط اطبا خارجی در آشـناﻳی مـردم بـا طـب نـوﻳن

در مجلــس و دولــت؛ قــانونیشــدن امــور طبــی ،از

بیشترﻳن تأثیر را داشته است .پیش از افتتاح دارالفنـون

تعلیمات گرفتـه تـا گـواهی طبابـت کـه درواقـع زدن

تعدادی محصل برای تحصـیل طـب نـوﻳن بـه غـرب

آخرﻳن مـیخ بـه تـابوت طـب ﻳونـانی در اﻳـران بـود

اعزام شدند .میتوان ﻳکـی از علـتهـای اصـلی اﻳـن

(الگود .)989 :1386 ،قوانین تصوﻳبی الـزامآور بـود و

اعزام را به اطمینانی مرتبط دانست که بزرگان قـوم از

مردم رفتهرفتـه قـوانین مکتـوب را جـاﻳگزﻳن قـوانین

معالجهشدن توسط عامالن علم جدﻳد به دسـت آورده

شـفاهی و عرفــی مـیکردنــد .اﻳـن جــاﻳگزﻳنی نشــانﮥ

بودند.

پذﻳرش تغییرات و پاﻳداری طب نوﻳن در عصر قاجـار

ب .دورﮤ دوم :افتتـــاح دارالفنـــون و بازگشـــت

بوده است.

دانشجوﻳان تحصیلکرده در خارج؛ روﻳکـرد بـه طـب
نوﻳن در اﻳن دوره به بیشترﻳن حد خود رسید .در اﻳن
مرحله هم دربار و هم تودﮤ مردم به اﻳن نتیجه رسـیده

ﻣسیرها و ابزارهای پخش
برای اشاعه و انتشار موضوع پخش در مقصـد بـه

بودند که برای مقابله با بیماریهـا و کاسـتن از مـر

افراد ،نهادها ،مؤسسهها و قوانینی نیاز است تا اندﻳشـه

ومیرهای دهشتناک ،باﻳد از دسـتاوردهای طـب نـوﻳن

و پدﻳدﮤ نو را در محـیط جغرافیـاﻳی جدﻳـد گسـترش

ازجمله واکسیناسیون و قرنطینه (قرنطینه) و دستورات

دهند؛ برای نمونه اطبا خـارجی ،دانشـجوﻳان اعزامـی،

بهداشتی استفاده کرد .شاهان و دربارﻳان بـرای درمـان

دربارﻳان و اعیان ،دارالفنونهـا و دانشـکدههـا ،مراکـز

و دانشجوﻳان برای تحصیل طب نوﻳن به خـارج سـفر

درمانی ،مجلس حفظالصحه و تصوﻳب قوانین مـرتبط

کردند .دانشجوﻳان پس از بازگشت بـه اﻳـران ،سـکان

با امور صحی در گسترش و نهادﻳنهشدن طـب نـوﻳن

تدرﻳس طب نوﻳن در دارالفنون را برعهـده گرفتنـد و

دخالت کردند .عوامل ﻳادشده بـه ﻳکـی از سـه شـیوﮤ

طــب نــوﻳن را آرامآرام بــومی کردنــد .در اﻳــن دوره

پخـش جـابه جاﻳی ،پخـش سلسـلهمراتبـی و پخــش

عوامل زﻳر نیز در افزاﻳش آشناﻳی مردم به طـب نـوﻳن

سراﻳتی در رواج هر نوع نوآوری در زمینﮥ طب نـوﻳن
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از مبدأ به مقصد دخالت داشتهانـد .در ادامـه ،نحـوﮤ
گسترش و رواج طب نوﻳن در قالب سه نوع پخـش
ﻳادشده بررسی شده است:

در بُعد انسانی ،پخش جابهجاﻳی به روشهـای زﻳـر
در گسترش و رواج طب مدرن دخالت داشته است:
الف .حضور اطبا خارجی در ممالک محروسه اﻳران
عصر قاجار؛ حضور اﻳن اطبا هم از جنبﮥ درمانی و هـم

پخش جابهجایی
در روش پخش جابه جاﻳی ،افـراد ﻳـا گـروههـای

از جنبﮥ آموزش طـب نـوﻳن تأثیرگـذار بـوده اسـت .از

بهطـور فیزﻳکـی از مکـانی

تعداد  104طبیب خارجی که در عصر قاجار بـه اﻳـران

به مکانی دﻳگر حرکت می کنند؛ به عبارتی دﻳگـر ،در

آمدند (قهرمانیاصل )1 :1399 ،تعدادی در مقام طبیـب

پخش جابه جاﻳی حامالن نوآوری ،مبلغان ،تـاجران و

هیئتها ،تعدادی در سفارتخانهها ،تعـدادی در دربـار و

دانشجوﻳان از راه تماس فردی نـوآوری را بــسط و

تعدادی نیز در قسمت آموزشی انجام وریفه میکردنـد.

توسعه میدهند (جعفری .)86 :1399 ،بنا بـه نـوشتﮥ

حضور اﻳن تعداد طبیب خـارجی در اﻳـران بیـانکننـدﮤ

جردن و روانتـری پخـش جابـه جـاﻳی بـه جمعیـت

حضور فیزﻳکی عامالن طب نـوﻳن در سـرزمین مقصـد

چندانی نیاز ندارد (جردن)199 :1380 ،؛ برای نمونه

است .به اﻳن ترتیب ،مردم اﻳـن امکـان را مـیﻳافتنـد از

ﻳکــی از رهبــران میســیونرها بــه نــام فلچــر ســالتون

نزدﻳک با دسـتاوردهای طـب نـوﻳن آشـنا شـوند و بـا

) (SaltonFletcherمیگفـت بـهجـای کشـیشهـا و

گذشت زمان و رفع شک و شبهه از آنها اسـتفاده کننـد

پدرهای دﻳنی به من پزشک بدهید تا بـا کمـک آنهـا

(بنجامین.)197 :1363 ،

دارای اﻳده ای مـخصو

خیلی آسان تـر کـار خـود را پـیش ببـرم (بنجـامین،

حضور پزشکان زن خارجی آشناﻳی مردم را با طب

 .) 173 :1363لمبتون معتقد است در زدودن بدگمانی

نوﻳن بیشتر کرد و استفادﮤ آنان را از اﻳـن طـب فزونـی

از طب غربـی ،هیئـت هـا غیرمسـتقیم نقـش داشـتند

بخشید؛ برای نمونه ماری براد فورد )(Mary Bradford

(عباسی.)441 :1394 ،

نخستین پزشک زن بود که در اﻳران خدمت میکـرد .او

برای گسترش اﻳده ای تازه ،در اﻳنجا طب مـدرن،

در سال 1888م1309/ق به تبرﻳز اعزام شـد .دکتـر بـراد

عالوه بر انسان تجهیـزات نیـز مـیتواننـد تأثیرگـذار

فورد هفده سال در تبرﻳز خـدمت کـرد .در تمـام شـهر

باشند؛ برای مثال ،ساختمانهـای جدﻳـد و در رـاهر

کسی نبود که نام او را نشنیده باشد .او از چنان احترامی

متفــاوت مثــل درمانگــاه ،بیمارســتان ،دانشــکده و

برخوردار بود که حتی در مراسم محرم هنگام عبـور از

داروخانه که هیئت های خـارجی بـرای انجـام امـور

میان دستهها به او راه میدادند (الدر.)66 :1333 ،

درمانی و بهداشتی و آموزشی در اﻳـران مـیسـاختند

در سال 1889م1306/ق هیئت مرکـزی میسـیون در

در آشناﻳی مردم با طب نوﻳن مؤثر بود .تجهیزاتی که

امرﻳکا مـاری سـمیف ) (Marie Samieffرا بـه تهـران

حامالن اندﻳشﮥ نو به کار می بردند نیـز مـی توانـد در

فرستاد .ورود اﻳن پزشـک زن ،مـردم آن روز تهـران را

چارچوب پخش جابه جاﻳی قرار گیرد؛ چـون بـدون

دچــار بهــتوحیــرت کــرده بــود و همــه از ﻳکــدﻳگر

اﻳن تجهیزات انتقال و پخش انـدﻳشﮥ نـو تاحـدودی

میپرسـیدند چطـور ممکـن اسـت ﻳـک زن معلومـات

ابتر خواهد بود .بهعبـارتی ،اندﻳشـه و پدﻳـدﮤ جدﻳـد

پزشکی داشته باشد؟ دکتر سمیف نزدﻳک بـه  34سـال

عالوه بر عامالن اندﻳشه به مکان و تجهیزات جدﻳدی

در اﻳران به خدمات پزشـکی مشـغول بـود (روسـتاﻳی،

نیز نیاز دارد.

.)196 :1381
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ب .بازگشت دانشجوﻳان اعزامی به خـارج؛ اعـزام
دانشــجو از مقصــد بــه مبــدأ در نگــاه نخســت در

(مستوفی )111/1 :1384 ،و جناب حاجیمحسنخـان
مشیرالدوله (افضلالملک.)396 :1361 ،

چارچوب پخش جابه جاﻳی نمیگنجد؛ ولـی تحصـیل

ب .معاﻳنﮥ زنان حرم و اعیان و بزرگان قوم توسط

آنها در کشورهای مبدأ و بازگشت آنها پـس از اتمـام

اطبا مرد خارجی و اﻳرانیان تحصیلکـرده در خـارج و

تحصیالت طب نوﻳن ،خود بهنوعی حضـور فیزﻳکـی

مسلط به طب نوﻳن و رسوخ آن در جامعـه (سـعیدی

عامالن طب نوﻳن در کشور مقصد به شـمار مـیآﻳـد.

سیرجانی371 :1383 ،؛ عینالسلطنه)9199/7 :1374 ،؛

اعزام دانشجو در عصر قاجار محدود بود؛ امـا همـین

باگذشت زمان ،معاﻳنﮥ زنان عادی جامعه توسـط اطبـا

تعداد محدود در رواج و انتشار طـب نـوﻳن در اﻳـران

مرد رواج و گسترش ﻳافت.

تأثیرگذار بودند .آنها با تدرﻳس در دارالفنونها و اعزام

ج .اﻳجاد دارالفنون در تهران و سپس در شهرهاﻳی

به شهرها و گاه روستاها و کنترل انـواع بیمـاریهـای

مانند تبرﻳز برای تدرﻳس علـوم نـوﻳن؛ پـس از اﻳجـاد

مسری ،برتری و مفیدبودن طب مدرن را نشـان دادنـد

دارالفنــون در تهــران ،در جاﻳگــاه پاﻳتخــت ممالــک

و در گراﻳش مردم به اﻳن طب مؤثر بودند.

محروسه اﻳران ،در شهر تبرﻳز نیز دارالفنون اﻳجاد شـد
و عالوهبر تدرﻳس برخی علوم نوﻳن ،طب نـوﻳن نیـز
در اﻳن دارالفنونها تدرﻳس شد .فکر ساخت دارالفنون

پخش سلسلهﻣراتبی
در پخش سلسلهمراتبی انتشار و پخش نوآوریهـا
و دستاوردهای نو از نوعی قانون پیروی میکند که بـه

در شــهرهای مشــهد و اصــفهان بــه اﻳــن دوره تعلــق
داشت.

قانون از باال به پاﻳین ﻳـا از بـزر تـر بـه کوچـکتـر

د .واکسیناســیون فرزنــدان شــاهزادگان و ســپس

مشهور است .در اﻳن نوع پخش ،اشاعه از توالی منظم

فرزندان عامه مردم؛ در اواﻳل مردم بـا واکسیناسـیون

و سلسلهمراتب پیروی میکند؛ برای مثال از مقـام بـاال

مخالفــت مــی کردنــد ﻳــا در برابــر آن ســهلانگــاری

به شهری کوچک .بـه

مــی کردنــد؛ امــا پــس از آنکــه شــاهزادگان قاجــاری

پخش سلسلهمراتبی انتشار رﻳزشی هم گفته مـیشـود

فرزندان خود را پیش چشمان مردم واکسـینه کردنـد

(برزگــر)179 :1391 ،؛ بــه عبــارت دﻳگــر ،در پخــش

مردم عـادی نیـز از اﻳـن روش درمـانی آن روزگـار

ﻳـا مراکـز

اســتقبال کردنــد .در ســال 1809م1114/ق آوانــس

اﻳالتها پیشاهنگ انتشار و پخش نوآوری و پدﻳدﮤ نـو

مرادﻳان ،ﻳا همان جیندمورات( ،فلور ))47 :1387 ،با

هستند .در اﻳنجا به نمونههاﻳی از پخش سلسلهمراتبـی

مساعدت و ﻳاری مفتی اعظم بغداد ،نخست فرزندان

طب نوﻳن در عصر قاجار اشاره شده است:

خود و سپس فرزنـد مفتـی اعظـم را آبلـه کوفـت و

به مقام پاﻳین ﻳا از شهری بزر

سلسلهمراتبی بزرگان قوم و شهرهای بزر

الف .مسافرت شـاهان قاجـار ،ناصـرالدﻳن شـاه و

سپس اﻳن روش را در موصل و بالد دﻳگـر عـراق و

مظفرالدﻳن شاه ،به کشورهای اروپـاﻳی کـه بخشـی از

عرب و الجزﻳره نیـز معمـول کـرد .مرادﻳـان پـس از

اﻳن مسافرتها درمـانی بـود (شـمیم )309 :1387 ،و

آمدن به کرمانشاه بیست وپنج شـاهزاده از زن و مـرد

موجب شد برخی از اعیان و اشراف نیز بـرای درمـان

از خاندان دولتشاه را تلقیح کرد .او سپس در همدان،

به اروپا مسافرت کنند؛ ماننـد مسـافرت امینـه اقـدس

تهران ،کاشان ،اصفهان و جلفا کار تلقیح را ادامـه داد

(اعتمادالســلطنه ،)967/1 :1374 ،میرزاعلــیاکبرخــان

(مجله ﻳادگار.)70 :1316 ،
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پخش سرایتی
در پخــش ســراﻳتی ،تســری موضــوع پخــش بــه

مدرسﮥ دارالفنون تألیف میکردنـد (ﻳغمـاﻳی:1349 ،
قسمت.)413/11

نزدﻳک ترﻳن قشرها و افـراد و منـاطقی اسـت کـه در

 . 1بــرای کنتــرل وبــای ســال 1904م1183/ش،

مـجاورت تغییر و نوآوری قـرار دارنـد؛ بـه عبـارت

جزوه ای به انگلیسی و فارسی با نام «وبای آسـیاﻳی»

دﻳگر در پخش سراﻳتی ،اثر همساﻳگی عامـل کلیـدی

چاپ و منتشـر کـردﻳم ... .سـودمند بـود (وﻳشـارد،

تلقی میشود( .کـامران76 :1391 ،؛ جعفـری:1399 ،

.)130 :1363

 .) 88در اﻳن نوع پخش ،انتشـار اﻳـده ﻳـا پدﻳـدﮤ نـو

 . 3در رشت ،خانم پین ) (Payneکتاب بهداشـتی

بدون در نظر گرفتن سلسله مراتب و با تماس مستقیم

دربارﮤ بهداشت کودکان نوشت که هزاران جلد از آن

صورت می گیرد .در اﻳن نوع پخش ،سـرعت انتشـار

چاپ شد و در دسـترس مـردم قـرار گرفـت (الـدر،

بسیار چشمگیر است و بیشتر آن را به بهمـن تشـبیه

.)88 :1333

می کنند .مثال بارز اﻳـن نـوع پخـش ،سـراﻳت انـواع

 . 4گذشته از مقاله هـاﻳی کـه در روزنـامﮥ رسـمی

بیماریهای مسری است که عامل بیمـاری بـدون در

منتشر میشد ،جـزوﮤ «قواعـد معالجـه وبــا» دربـارﮤ

نظر گرفتن بزرگی و کوچکی ﻳا مقام و تحصیالت و

چگونگی اﻳن بیماری و جلوگیری از سـراﻳت آن بـه

شغل ،از فرد بیمار به افراد دﻳگر سـراﻳت مـیکنـد و

چاپ رسید و « میـان روحانیـان و سرشناسـان محلـه

افراد را بیمار می کنـد .در پخـش سـراﻳتی افـراد هـر

های شـهر پخش شد» که مردم را آگاه کنـد (نـاطق،

جامعه بـا روش هـای گونـاگون ازجملـه سـخنرانی،

 .)99 :1396در سال 1307ق1889/م طـی دسـتوری،

کتاب ،جزوه ،همساﻳگی و چهـرهبـهچهـرهشـدن بـه

برای پیشگیری از شیوع وبا به والﻳـات و سـرحدات

مناسب و مفیدب ودن ﻳک نوع نوآوری در همنوعـان و

نامه فرستادند (ناطق.)96 :1396 ،

نزدﻳکان پی میبرنـد و در راسـتای بـهکـارگیری آن

نکته درخور توجه اﻳنکه بیشترِ اﻳن آمـوزشهـای

اقدام می کنند .در به کـارگیری طـب نـوﻳن در اﻳـران

مکتوب مفید واقع مـیشـد؛ بـرای مثـال در کرمـان،

عصر قاجار ،نمونـه هـای زﻳـر در چـارچوب پخـش

دکتر دودسون ) (Dodsonمتوجـه شـیوع آنفلـوانزا و

سراﻳتی قرار میگیرد:

وبا در نتجﮥ قحطی سـال 1918م1336/ق شـد .او از

الف .استفاده از جزوهها و کتـابهـای آموزشـی

اﻳنکه در هنگام عیادتهای خود درﻳافت «که آنچه او

برای کنتـرل انـواع بیمـاریهـای مسـری :اطبـا اﻳـن

پیوسته آموزش داده بود جامﮥ عمل به خود گرفتـه و

جزوه ها و کتاب های آموزشی را تهیه می کردند و در

بسیاری ،حتی افراد فقیر ،البسه آلوده را میسوزانند و

دسترس تودﮤ مردم قرار می دادنـد .اﻳـن کتـابهـا و

مراقبتهای الزمﮥ دﻳگر را به عمل میآورند» شادمان

جزوه ها که حاوی بخشنامه های بهداشتی بـود بـرای

شد (فلور.)303 :1387 ،

پیشگیری و مبتالنشدن به انواع بیماریها نوشته مـی
شد .برای مثال باﻳد به نمونه های زﻳر اشاره کرد:

ب .بیان برخی پیشرفتهـای طبـی در غـرب در
بعضی سخنرانیهـا :سـخنرانی نیـز اﻳـن اسـتعداد را

 .1مجلس حافظ الصحه در موقع بروز هر بیماری

داشت که در آشناﻳی مردم با پیشـرفتهـای جوامـع

راه مبارزه با آن را بهصورت جزوهای چاپ و منتشر

غربی در زمینﮥ طب نوﻳن مفید واقع شـود .درواقـع،

میکرد .گاهی اﻳـن جـزوههـا را شـاگردان بـرجستﮥ

بسیاری از جوامع نخسـت بـا سـخنرانی و تبلیغـات
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شفاهی و کتبی با پیشرفت های ساﻳر جوامع آشنا مـی

که در جنگ اصالندوز ،عباسمیرزا معالجﮥ سـربازان

شوند و سـپس ،در راسـتای اسـتفاده و بـهکـارگیری

مجروح اﻳرانی را به دکتـر گورﻳنـک )،(Dr. Goring

دستاوردهای نوﻳن اقدام می کنند .در منبر شـب پـنج

جراح بسیار ماهر انگلیسی ،سپرد و چـون هـیچﻳـک

شنبه 19محرمالحرام17/1319فورﻳه 1907سـیدجمال

دچار نقص عضو نشدند همکاران اﻳرانی او چنان بـر

واعظ اصفهانی میگوﻳد« :اهل اروپا همهچیز را کامل

سر خشم آمدند که در همه جـا شـهرت دادنـد دکتـر

کرده اند؛ مثالً طبابت با اسبابی را که عکـس درون را

انگلیسی با شیطان پیمان بسته است (درووﻳل:1370 ،

میبیند ،می گذارند به شکم ضعیفه ،بچه تـوی دل او

.)309

را می بیند کـه کجـاﻳش نـاقص شـده ،در چـه نقطـه

د .واکسیناسیون در عثمانی و انتشار آن در اﻳران:

بدنش صدمه ﻳا قرحه دارد .جعبـهای کـه درش قفـل

موضوع واکسیناسیون اثر همساﻳگی دﻳگری بـود کـه

است با آن اسباب توی جعبه را می بینند ،اﻳنهـا همـه

در اﻳران راهر شد .همان طور که اشاره شد در سـال

از علم است .واللّه نه سحر است نه جادو نه معجزه.

1134ق1818/م محمدعلیمیـرزا دولتشـاه از اوانـس

از تحصیل علم به اﻳنجا رسیدهاند» (ﻳغمـاﻳی:1937 ،

مرادﻳان خواسـت آن گونـه کـه واکسیناسـیون را در

.)101

همساﻳگی آنها ،ﻳعنی عثمـانی ،انتشـار داده اسـت در

نمونﮥ دﻳگر اﻳـن نـوع تبلیغـات را نـارماالسـالم
کرمانی در کتاب خوﻳش آورده است ...« :آﻳا دولـت

اﻳران نیـز رواج دهـد و او پـذبرفت (مجلـه ﻳادگـار،
.)69 :1316

سههزا ر ساله اﻳران مقتـدر نیسـت کـه در هرﻳـک از

ه .چشـموهـمچشـمی مــردم ،بـه وﻳـژه زنــان ،در

شهرهای معظم خود اداره صحیه برپا نموده سهچهار

مراجعه به طبیب خارجی :گـاه رقابـتهـای ناسـالم

نفر طبیب مورف بدان جاها بگمارد کـه مردمـان آن

همچون نشان دادن ثـروت و داراﻳـی و جـاه و مقـام

شهر را از اجل معلّقی که اثر جهل و نادانی متطبّبـین

موجب مراجعﮥ برخی افراد ،به وﻳژه از طبقﮥ اعیـان و

که

اشراف ،به طبیب خارجی میشد .اﻳن نوع مراجعه ها

در دوره اول معالجه آنها خیلی آسان است بیمارخانه

محدود بود؛ ولی روشی برای آشناﻳی مردم بـا طـب

نباشد که در هر شهر مسافر در اول ورود به جماعتی

نوﻳن بـود .شـیل مـینوﻳسـد ... :زنهـای متشـخص

از اﻳن بدبختان دچار نشود که از آسیب اﻳـن مـرض

بیشتر ،اطبا انگلیسـی سـفارتخانه را بـر اطبـا اﻳرانـی

کثیف لب و دماغشان رﻳخته و چشـم و دهانشـان را

تــرجیح مــیدهنــد (شــیل )174 :1368 ،او همچنــین

اعوجاج روی داده کـف گـداﻳی بـه پـیش خـودی و

آورده اسـت کــه « :آمــدن زنـان بــه محکمــه پزشـک

بیگانه دراز کرده ( »...کرمانی.)167/1 :1384 ،

سفارت انگلیس اغلب برای غیبـتکـردن( »...شـیل،

است برهاند .چرا به جهت معالجه جذام و بر

ج .جنگهای اﻳران و روس :اثر همساﻳگی روس

 .) 173 :1368پــوالک نیــز از خــانمی کــه گوﻳــا از

در گراﻳش جامعﮥ عصر قاجار به طب نوﻳن ،به جنگ

طبقه های پاﻳین اجتماع بود ﻳاد می کند و مـینوﻳسـد:

های اﻳران و روس مربوط می شود .آنجا که اﻳرانیـان

«در آخرﻳن سال های اقامتم در اﻳـران اغلـب مـرا بـه

مشاهده می کردند سربازان روس پس از معالجـه بـه

خانهای می بردند و خانم از من میپرسید که آﻳا او را

جنگ بازمیگردنـد (قرگوزلـو .)34 :1386 ،شـک و

میشناسم ﻳا نه و بعد می گفت پیش من آمـده و مـن

تردﻳد به طب موروثی و وطنی زمانی افزاﻳش ﻳافـت

او را معالجه کردهام» (پوالک.)117 :1368 ،
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ﻣوانع پخش

اﻳرانیان با همین زمینه هنی ،با اسـتقرار دسـتگاه

اﻳرانی عصر قاجار با آن همه عظمت طبی مـوروثی

قرنطینه توسط انگلیسی ها در جنوب مخالفت کردنـد

چگونه میتوانست علم پزشکی غرب را بپـذﻳرد کـه از

و اعــالم کردنــد هــدف از آوردن دســتگاه قرنطینــه

دﻳــد آنــان منشــأ کفرآمیــز داشــت و بــهعبــارتی ،هــیچ

« جوشاندن کودکان مسلمانان» اسـت (بـورل:1391 ،

مسلمانی در به وجود آمدن آن دخالت نداشت .از دﻳـد

 .)9اوج بی اعتمادی اﻳرانیان به اطبا انگلیسی را پـس

آنان طب نـوﻳن مقدمـهای بـرای سـیطره دارالکفـر بـر

از بسته شدن معاهدﮤ ترکمنچای و در اقـدام روسهـا

داراالسالم بود! بنـابراﻳن در برابـر هـر نـوع نـوآوری و

در اعطــا نشــان خــوش خــدمتی بــه دکتــر مکنیــل

پدﻳدﮤ نو که بوی غرب از آنها استشمام میشد ،مـوانعی

) (McNeillو همراهان او مـی بینـیم (نـاطق:1937 ،

اﻳجاد میشد و مقاومتهاﻳی صـورت مـیگرفـت و تـا

.)16

زمانیکه اﻳن موانـع و مقاومـتهـا شکسـته نمـیشـد،

 .1طوالنی شدن زمان رسیدن استادان اروپـاﻳی بـه

جاگیری اﻳدههای نو در جامعه با مشکل مواجه میشد.

اﻳران بـرای تـدرﻳس در دارالفنـون :آوردن اسـتادان

منظور از موانع پخش آن دسـته از عـواملیانـد کـه

اروپاﻳی بیش از ﻳـک سـال طـول کشـید ...« .مـدت

مانع از سـراﻳت و پخش هر پدﻳده از مــبدأ پخـش بـه

مـسافرت جان داوود زﻳاد بـه طـول انجامیـد .ﻳعنـی

مقصد پخش میشوند ﻳا آنکه اشاعه و انتشار آن پدﻳـده

نزدﻳک به ﻳک سال و چهار ماه .»...امیرکبیـر در نامـه

را با مشکل مواجه میکنند (جعفری .)90 :1399 ،موانع

 14رمضان1167ق1891/م مـیگوﻳـد« :بنـای مدرسـه

و چالشها و امواج رقیب ممکـن اسـت امـواج پخـش

نظامیه» تمام شـد .الزم اسـت «بـدون هـیچ معطلـی

پدﻳــده را مغشــوش کننــد و آن را از مســیر صــحیح

معلمین را برداشته با خود بیاورد ،زﻳادتر از اﻳن طول

منحرف کنند (برزگر .)19 :1381 ،به مانع پخـش مـانع

ندهد .بازهم از بابت تأکیـد بــه آن عـالیجـاه مــی

تراوا ) (permeable barrierنیز گفته میشـود (جـردن،

نوﻳسم که زاﻳد معطل شد و سفر خود را طـول داد...

 .)17 :1380عمده موانـع پخـش و اشـاعﮥ طـب نـوﻳن

هرقدر زودتر بـیاﻳد دﻳـر اسـت» (حقیقـت (رفیـع)،

عبارت بودند از:

.)67 :1386

 .1تنفر اﻳرانیان عصـر قاجـار از دو دولـت روس و

 .3فاصلﮥ طوالنی غرب از اﻳران :فـاصلﮥ طـوالنی

انگلیس :ﻳکی از بارزترﻳن علتهای مقاومـت در برابـر

مقصد از مبدأ موجب میشود انتقال موضـوع پخـش

گسترش طب نوﻳن تنفر اﻳرانیان عصر قاجـار از بیگانـه

زمان بر باشد .مثال واضح همان استخر و موج اسـت؛

بود که بیشتر از دخالت دو دولت روس و انگلـیس در

هرقدر موج از کانون موج دورتر مـیشـود ارتفـاع و

امور داخلی اﻳران نشئت میگرفت .ﻳکی از علـتهـای

سرعت آن کم میشود .در عصر قاجار بهعلـت نبـود

عمدﮤ گرﻳز اﻳرانیان از طب نوﻳن ،بهوﻳژه در اواﻳل عصر

فنــاوری هــای ارتبــاطی امــروزی ،ســرعت رســیدن

قاجار ،حضور طبیبان انگلیسی در جنگ هرات و جنگ

موضوع پخش (طب مـدرن) ﻳـا همـان پدﻳـدههـا و

های اﻳران و روس بود .به عقیـدﮤ اﻳرانیـان اﻳـن طبیبـان

نوآوریهای جدﻳد مـدتدار و طـوالنی مـیشـد .در

برای واسطه و طبابت به میدان جنگ نیامده بودند و بـا

موضوع واکسیناسیون که در همساﻳگی اﻳران رخ داده

هدف جاسوسی بـه لشـکرگاه آمـده بودنـد (فصـیحی،

بود ،دعوت از بانی آن و اقدام به واکسیناسیون کمتر

.)147 :1393

از ﻳک ماه بوده است.
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 .4مقاومت در برابر واردات داروهای شیمیاﻳی بـه

 .6تخصــیص بــودجﮥ ناکــافی بــرای تأســیس

جای استفاده از داروهای گیاهی :مـیتـوان اسـتفاده از

مؤسسه های بهداشتی و درمـانی :در عصـر قاجـار ﻳـا

داروهای گیاهی بهجای داروهای شیمیاﻳی نوﻳن را در

بودجهای بـرای مسـاﺋل بهداشـتی و درمـانی در نظـر

حکم ﻳکی از امواج رقیب تلقی کـرد کـه از گسـترش

گرفته نمیشد ﻳا اﻳنکه مبالغ در نظر گرفته شده کفاﻳت

استفاده از فراوردهها و تجهیزات طب نوﻳن جلوگیری

نمـیکـرد؛ بـرای نمونـه ،قرنطینـه کـه در بهداشـت و

میکرد و مـانع سـاخت داروهـای شـیمیاﻳی مـیشـد

سالمتی نقش اساسی داشت و میتوانست از همگـانی

(پــوالک411 :1368 ،؛ شــهریبــاف)61/1 :1383 ،؛

شدن و درنتیجه مر ومیرهـای دهشـتناک جلـوگیری

همچنین رواج داروهـای غربـی ،فـروش و صـادرات

کند ،با مشکل اختصا

بـودجﮥ دولتـی مواجـه بـود

داروهای (دواها) گیاهی را محـدود مـیکـرد (الگـود،

(بــورل4 :1391 ،؛ الگــود .)971 :1386 ،مثــال دﻳگــر

411 :1386؛ .)Clarke, 1837: 709

بودجﮥ تخصیصی برای بخش کامل سـالمت در سـال

 .9خودداری از قرنطینه و واکسیناسیون :قرنطینه و

1913و1914م بود کـه فقـط 161هـزار تومـان از کـل

واکسیناسیون ازجمله موضوع های طبی بودنـد کـه در

بودجه دولتی 34میلیون و 100هزار تومانی را دربرمـی

اواﻳل معرفی با مقاومـتهـاﻳی روبـهرو شـدند (گـنج

گرفت و کمتر از نیم درصد کل بودجه محسوب مـی

بخش زمـانی .)140 :1389 ،درسـال 1904م1311/ق،

شد (فلور.)303 :1387 ،

کارکنان قرنطینه در کرمانشـاه بـهعلـت وبـاﻳی کـه در

 .7وضعیت نامناسب اقتصادی :جنگهای کـشدار

نجف شاﻳع شده بود ،خواستند طالب مسافر اﻳـران را

و طوالنیمدت ،ناآرامیهای داخلی ،انقالب مشـروطه،

همراه با ﻳکی از علمای سرشـناس نجـف ضـدعفونی

کشاورزی و دامداری خودبسنده و اسـتفاده نکـردن از

کنند (در قرنطینـه نگهدارنـد) .طـالب بـه مقـام هـای

فناوری جدﻳد در عصر قاجار موجب شده بـود مـردم

رسمی سالمت گفتند« :مقدم حضـرت آقـا مقـدس و

به آنچه دارند بسنده کنند و از تغییرات خا

 ،بهوﻳژه

بخشنده است و هر زمان که اﻳشان قدم میگذارند بـال

در دو زمینﮥ اساسی اقتصاد عصر قاجار ﻳعنی دامداری

و مصیبت زدوده میشود و نیاز به قرنطینـه نیسـت» و

و کشــاورزی ،اجتنــاب ورزنــد .اتکــا بــه اقتصــاد

نتیجه آن شاﻳعشدن وبا در اﻳـران بـود (سـیاح:1346 ،

خودبسنده و کافی برای زندگی روزمره ،در کنار ساﻳر

)936؛ همچنین ،همان طور که گفته شد ،مردم معتقـد

عوامل ﻳادشده ،باعث شده بـود جـامعﮥ عصـر قاجـار

بودند دستگاه ضدعفونیکننده بهمنظور جوشاندن بچه

جامعﮥ فقیری تلقی شود که بیشتر تالش میکرد زنـده

ها ساخته شده اسـت (الگـود .)978 :1386 ،در زمینﮥ

بماند تا دورهای از تارﻳخ را بگذرانـد .فقـر اقتصـادی

واکسیناسیون نیز مقاومتهـاﻳی صـورت مـیگرفـت؛

تاحد چشمگیری مردم را از گراﻳش بـه کسـب علـوم

طوریکـه دکتـر جـوکس ) (Andrew Jukesدر سـال

نوﻳن بازداشته بود و همان طور که آورده شـد ،تعـداد

1811و1811م1116/و1117ق بــه واکسیناســیون بچــه

افراد اعزامشده به خارج برای تحصـیالت تکمیلـی در

های مسلمان در تهران موفـق نشـد (Wright, 2001:

زمینﮥ طب مدرن با هزﻳنﮥ شخصی به تعـداد انگشـتان

) 123و در اواﻳل ،مردم به طور معمـول حتـی هنگـام

دست هم نمیرسید .وضعیت نامناسب اقتصادی آنهـا

اپیدمیها موافق واکسیناسـیون نبودنـد (فلـور:1387 ،

را از تحصیالت مقدماتی هم بازداشته بود؛ طـوریکـه

.)44

میزان سواد در عصر قاجار حدود شش درصـد اعـالم
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شده است (وﻳشارد)190 :1363 ،؛ همچنین فقر موجب

 .9اعتقاد به سحر و جـادو و برداشـت نادرسـت از

شده بود افراد طبقات پاﻳین جامعه بـه طبیـب خـارجی

آموزههای دﻳنی :اعتقـاد بـه سـحر و جـادو (بـروگش،

کمتر مراجعه کنند.

137 :1374؛ هـــردوان )40 :1314 ،و گـــاه برداشـــت

 .8مخالفت بیشترِ اطبا اﻳرانی و اهل شرﻳعت با اطبـا

نادرست از آموزههای دﻳنی ممکن بود (آنه)33 :1368 ،

خارجی (عامالن طب غربی) :شاﻳد معروفترﻳن تقابـل

در برابر گسترش طب نوﻳن مـوانعی اﻳجـاد کنـد .اﻳـن

طبیبان اﻳران بـا پزشـکان خـارجی و مقاومـت آنهـا در

اعتقادها در فرهنگ و دﻳن و آﻳـینهـای مرسـوم مـردم

برابــر تحــوالت نــوﻳن در عرصــه پزشــکی بــه جنــگ

اﻳران رﻳشه داشتند (سیاح939 :1346 ،؛ پـوالک:1368 ،

اصالندوز مربوط باشد؛ آنجا که وقتی طبیب انگلیسـی،

419؛ فلور )109 :1387 ،و بهراحتی و در انـدک مـدت

دکتر گورﻳنک ،سربازان مجروح اﻳرانی را معالجـه کـرد

تغییرپذﻳر نبودند.

اطبا اﻳرانی اعالم کردند طبیب انگلیسی با شیطان پیمـان
بسته است (درووﻳل .)309 :1370 ،نمـونﮥ دﻳگـر ملـک

نمودهای عینی گسترش طب ﻣدرن در ایرران عصرر

االطباء ،حاجیمیرزابابا شیرازی ،بود .او ﻳکی از مخالفان

قاجار

سرسخت طـب اروپـاﻳی بـود و رسـالﮥ جوهرﻳـه را در
انکار طب اروپاﻳی نگاشت (ثقفی.)48 :1391 ،

فلور عقیده دارد طب مدرن زمـانی در اﻳـران عصـر
قاجار رواج ﻳافت که تکامل سیاسیاجتماعی در جـامعﮥ

حتی میتوان اﻳجاد مکاتب چهارگانه (اربعه) توسط

اﻳران اتفاق افتـاد و طبقﮥ فـرهیختﮥ اﻳـران بـرای مـدرن

حکمای اﻳرانی (روستاﻳی )91 :1381 ،معتقد بـه درمـان

شدن ،فناوری غربی را تمامعیار پذﻳرفتند (فلور:1387 ،

با طب سنتی را بهنـوعی در ردﻳـف مقاومـت در برابـر

 .)138به عبـارتی دﻳگـر ،آگـاهی مـردم در زمینـههـای

طب نوﻳن قرار داد (روستاﻳی .)171 :1381 ،بیشترِ اهـل

سیاســی و اجتمــاعی و فرهنگــی آنــان را بــه پــذﻳرش

شــرﻳعت مخــالف پدﻳــدههــای نــوﻳنی بودنــد کــه

تغییرات در زمینﮥ طب نوﻳن سوق داد و آنان سودمندی

غیرمسلمانان اراﺋه میکردند .نمونﮥ بارز مخالفـت علمـا

و تأثیرگذاری تکنولوژی غربـی را در زمینﮥ سـالمتی و

را میتوان در اراﺋﮥ گواهی ﻳا جواز طبابت مشاهده کرد؛

نشاط انسان و بهرهبرداری مناسب از زنـدگی بـه عینـه

جاﻳیکه از دﻳد علما صـدور گـواهی طبابـت بـا امضـا

مشاهده کردند .باوجود مخالفتها ،تغییـرات در حـوزﮤ

طبیب خارجی نامسلمان بوی استعماری داشت (الگود،

شناختی و رفتاری مردم باعث به وجود آمدن تغییـرات

.)988 :1386

پاﻳدار در حوزﮤ سالمتی و درمان شد که در ادامـه مهـم

چون اﻳن گواهیها را پیش از اﻳن علما و معتمـدان

ترﻳن آنها بررسی میشود:

محل امضا میکردند ،بهنظر میرسد مخالفـت علمـا بـا

 .1واکسیناســیون :گرﻳــههــای امیرکبیــر و قــوانین

نحوﮤ صدور گواهی ها دو علت داشـت :الـف .پزشـک

اجباری اﻳشان اندک مدتی مردم را در صف آبلـهکـوبی

خارجی غیرمسلمان گواهی را امضاء میکرد؛ ب .دﻳگـر

قرار داد؛ ولی صفکشیدن بـرای واکسیناسـیون زمـانی

به تأﻳید معتمدان محل و علمای محل نیازی نبود .شاﻳد

اتفاق افتاد که مردم بـه مفیـدبودن آن پـی بردنـد و بـر

علما علت دوم را توهین به خود و معتمدان میدانستند

شاﻳعهها در زمینﮥ تلقـیح غلبـه کردنـد .روزنـامﮥ وقـاﻳع

و اﻳنکه با اﻳن حذف ،از نفو آنها در جامعه کاسته مـی

اتفاقیه نحوﮤ آبلهکوبی در عصر ناصری را اﻳنگونه بیـان

شد.

میکند« :در ممالـک محروسـه ناخوشـی آبلـه عمـومی
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است که اطفال را عارض میشود که اکثـری را هـالک

 .تا آغاز جنـگ جهـانی اول در شـهرهای تهـران،

میکند ﻳا کور ﻳا معیـوب مـیشـوند ...اطبـا چـاره اﻳـن

تبرﻳز ،کرمانشاه ،مشـهد ،همـدان و رشـت آموزشـگاه

ناخوشی را به اﻳن طور ﻳافتهاند که در طفولیـت از گـاو

پرستاری تأسیسشده بود (الدر.)84 :1333 ،

آبله برمیدارند و به طفل میکوبند ...دولت علیه کسـان

« .در ارومیــه ،خـــواهران نـــیکوکار رفرانســوی

برای ﻳادگرفتن اﻳن فـن شـرﻳف گماشـتهانـد (روزنامـه

مؤسسهای خیرﻳـه جهـت نگهـداری اطفـال خردسـال

وقاﻳع اتفاقیه ،جمعه 19ربیـعالثـانی ،1167نـومره سـیم،

داشتند؛ ضمن آنکه درمانگاه و بیمارستانی بـا ررفیـت

 )1که بعد از آموختن بـه جمیـع ممالـک محروسـه

سی نفر را هـم تـحت پوشـش خود اداره میکردنـد.

مأمور نماﻳند که در هر والﻳتـی جمیـع اطفـال خـود را

خسروآباد نیـز مؤسسـهای خیرﻳـه و بیمارسـتانی کـه

مردم بیاورند و آبلهشان را بکوبند و از تشوﻳش هـالک

توسط خـواهران نیکوکـار اداره مـیشـد ،داشـت .در

و عیب آسوده کردند» (روزنامه وقـاﻳع اتفاقیـه ،جمعـه

تهران عالوهبر درمـانگاه و بـیمارستان ،هیئت مسیحی

 .)1از دﻳـد فلـود،

پرورشگاهی 39نفره داشت که کل اﻳـن مؤسسـات در

روﻳکرد مردمی و تغییر شناختی و رفتـاری در مواجهـه

ساختمان بزرگی واقع در محله مــسیحینــشین کــه

با واکسیناسیون  110سـال طـول کشـید (فلـور:1387 ،

خواهران روحانی در آن اسکان داشتند ،قـرار داشـت.

.)191

مؤسسه خیرﻳه جلفـای اصـفهان هـم از ابتـدای ورود

19ربیعالثانی ،1167نـومره سـیم،

در هر صورت ،تلقیح زمانی پاﻳدار شد کـه بزرگـان

خواهران نیکوکار ،به سـال 1904م1311/ق ،آغـاز بـه

قوم ،از فرزندان شاهزادگان گرفته تـا فرزنـدان اعیـان و

کار کرد و درمـانگاهی هــم بـرای نگهـداری حـدود

اشراف ،در مقابل دﻳدگان مردم آبلهکوبی کردند تا مردم

شصت بیمار تأسیس شده بود» (ملـکزاده91 :1381 ،؛

خود مشاهده کنند آنچه تلقیح مـیشـود مـادهای بـرای

غفاری.)199 :1368 ،

نجات جان فرزندان آنهاست.

 .مدارس و بیمارستانهای آمرﻳکاﻳی در شـهرهای

 .1مراکز بهداشتی و درمانی و انسانمدارانـه :مراکـز

ارومیه ،تبرﻳز ،رشـت ،همـدان و تهـران فعـال بودنـد.

بهداشــتی و درمــانی و انســانمدارانــه ماننــد درمانگــاه،

مدارس و بیمارستانهای انگلیسی در شهرهای تربـت

دانشکده ،بیمارستان و داروخانـه ازجملـه مکـانهـاﻳی

حیدرﻳه ،نصرتآباد (سیستان) ،کرمانشاه و بوشهر داﻳر

بودند کـه بـا آمـدن هیئـتهـای مـذهبی و سیاسـی و

بودند .مراکز آموزشیدرمانی روسها در تهران ،مشهد

اقتصادی خارجی به اﻳران تأسیس شدند .تأسـیس اﻳـن

و تربتحیدرﻳه بودند و پزشکان فرانسـوی در تهـران،

مراکز از آن نظر مهم است که با رفـتن هیئـتهـا ،اﻳـن

تبرﻳز و بوشهر به مـردم خـدمت مـیکردنـد (گروتـه،

ساختمانها بیشتر در همان زمینـه و بـا نیـروی انسـانیِ

.)311 :1369

اﻳرانی به کار خود ادامه میدادنـد و از طرفـی ،اﻳرانیـان

 .3استقرار قرنطینه :قرنطینه نیز ازجمله مظاهر طب

به تقلید از اﻳن ساختمانها ،ساختمانهای مشـابه بـرای

نوﻳن بود که اﻳرانیان بهسختی آن را پذﻳرفتنـد .از دﻳـد

اراﺋﮥ خدمات بهداشتی و درمانی میساختند و اﻳنگونه،

سه تن از شاهزادگان قاجاری ،قرنطینه اصلی از اصول

بر ماندگاری ﻳادگارهای طـب مـدرن مـیافزودنـد .بـه

دﻳنی مسیحی بود که آنها اجرا مـیکردنـد و انجـام آن

نمونههاﻳی از مراکز و مؤسسههاﻳی اشاره مـیشـود کـه

درواقع تحمیلی بود برای پیروان ساﻳر ادﻳـان ،ازجملـه

هیئتهای خارجی در ممالک محروسه اﻳران ساختند:

مسلمانان (راﻳـت .)177 :1368 ،در موضـوع قرنطینـه
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نیز ،آگاهی مردم استقرار آن را در اﻳران پاﻳـدار کـرد.

دوره فـــار التحصـــیالن اﻳـــن مدرســـه در ســـال

باﻳد گفت در اﻳران امیرکبیر بنای قرنطینه را گذاشـت

1174ق 1897/م ،تحصیالت خود را به پاﻳان رساندند

و اﻳن موضوع را میتـوان از مـتن نـامﮥ امیرکبیـر بـه

که در اﻳن میان19 ،درصد فـار التحصـیالن در رشتﮥ

اســــکندرخان ،حــــاکم کرمانشــــاهان ،درﻳافــــت

پزشکی درس خوانده بودنـد (محمودآبـادی:1391 ،

(عضدالملک.)190 :1370 ،

.)36

 . 4آموزش نوﻳن طب در دانشکدههـای طبـی :در

تأسیس دارالفنون در تهران زمینهای برای تأسیس

اﻳران ،آموزش نوﻳن طـب قـدمتی بـهانـدازﮤ حضـور

دارالفنون های دﻳگر در ساﻳر نقاط اﻳـران بـود .دکتـر

هیئته ای خـارجی در کشـور دارد؛ ولـی اﻳـن نـوع

امیراعلم ،رﺋـیس حفظ الصحه دولتــی ،در اﻳـن بـاره

آموزش به طور رسمی از دارالفنـون آغـاز شـد و در

میگوﻳد « :دارالفنون تهـران کفاﻳـت نمـیکنـد؛ زﻳـرا

سراسر اﻳران گسترش ﻳافت .اطبا هیئتهای خـارجی

منحصر به تعلیمات عالیه است و به ساکنین پاﻳتخت

در دانشکده ها ،آموزشکده ها و بیمارستانهاﻳی که می

و ﻳا اوالد متمولین اختصا

دارد و جوانان خانواده

ساختند طب نوﻳن را به جوانان اﻳرانی نیز تعلیم مـی

های متوسطالحال ﻳا بـی بضـاعت اﻳـاالت و والﻳـات

دادند .از معروفتـرﻳن اﻳـن تعلـیمدهنـدگان باﻳـد از

نمیتوانند» راه دور و پرخرج و هزﻳنﮥ گزاف پاﻳتخت

دکتــر کــاکران ) (Cochranنــام بــرد کــه در ســال

را متحمل شوند و از تحصـیالت عالیـه بازمانـدهانـد

1894م 1311/ق ،در ارومیه به تعلیموتربیـت جوانـان

(خلیفه .) 19 :1390 ،به اﻳن ترتیب ،دارالفنونها که به

اﻳرانی در زمینﮥ پزشکی نوﻳن دست زد و  17نفـر را

سالح روز ،ﻳعنی علم نوﻳن ،مسـلح بودنـد در اﻳـران

در اﻳن زمینـه آمـوزش داد (الـدر .)83 :1333 ،البتـه

ماندگار شدند.

آموزشگاهی از اﻳن نوع در همدان و برخی شهرهای

 . 6تصوﻳب قوانین طبی و بهداشتی در مجلـس و

اﻳران نیز وجود داشت .با اﻳن مقدمه ها بود که

دولت و صدور گواهی طبابت :سارتون نقطﮥ اتصـال

پس از شروع تعلیم طب نـوﻳن بـه روش جدﻳـد در

میان قانون و طب را سازمانهـای آمـوزش پزشـکی

دارالفنــون ،آمــوزش از اﻳــن نــوع در اﻳــران شــتاب

میداند و مینوﻳسد قانونیشـدن تعلیمـات پزشـکی

بیشتری گرفت و ماندگار شد.

برای حفظ منافع عمـومی بیمـاران و خـود پزشـکان

بزر

 .9دارالفنون :با افتتـاح دارالفنـون ،درواقـع روش

الزم و ضـــروری اســـت (ســـارتون.)901 :1383 ،

نوﻳن آموزش دانشگاهی در اﻳران شروع شد .مدرسﮥ

همچنین قـوانینی از اﻳـن نـوع مـیتوانـد چـارچوب

« دارالفنــون روز ﻳـــکشنبه پنـــجم ربـــیعاالول ســال

فعالیت های طبی را مشخص کند و بر ادامـهدارشـدن

 1168ق ،سیزده روز پیش از کشتهشدن امیرکبیـر ،بـا

و پاﻳدارشدن آنها تأثیر گذارد .در اﻳـران دورﮤ قاجـار

حضور ناصرالدﻳن شاه و هفت تن معلـم اترﻳشـی و

تا افتتاح مجلس ،قانون خاصی بـرای طبابـت وجـود

چند نفر از معلمان اﻳرانی که تحصیالتی عـالی را در

نداشت و قوانین و مقررات طبی به قـوانین شـفاهی

اروپا به پاﻳان رسانده بودند و صد نفر شاگرد افـتتاح

برگرفته از دستور شاه و شرع و عـرف خالصـه مـی

ﻳافت .دارالفنون اﻳران بیست سال قبـل از دارالفنـون

شد؛ حتی گواهی طبابت (استشـهادنامه) نیـز پـس از

ژا پن و سه سال بعـد از دارالفــنون عــثمانی افتتـاح

مُهر و امضا حکیم (استاد) و معتمدان محـل و علمـا

ﻳافته است» (ﻳغماﻳی :1348 ،قسمت .)149/3نخستین

به شاگرد حکیم داده میشد.
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قوانینی که دولت و مجلس در اواخر عصر قاجـار

دانشــجوﻳان اعزامــی بــه خــارج در حیطــه پخــش

به تصوﻳب رساندند عبارت بودنـد از :قـانون طبابـت

جابه جاﻳی ،مسافرت درمانی شاهان و دربارﻳان قاجـار

مصوب سال 1190ق1873/م مجلـس دربـارﮤ اشـتغال

به خارج ،تأسیس دارالفنـونهـا ،واکسیناسـیون اطفـال

بــه دنــدانســازی (روســتاﻳی)197/1 :1381 ،؛ قــانون

بزرگان قوم و سپس اطفال مردم عادی و معـاﻳنﮥ زنـان

افتتاح مطب توسط حکومـت تهـران ،بـه تـارﻳخ  8ی

توسط اطبا مرد در حیطه پخش سلسلهمراتبی و درمان

حجـــــه1317ق1909/م (روســـــتاﻳی)3/1 :1381 ،؛

سربازان مجروح در جنگهـای اﻳـران و روس و نیـز

تصــوﻳب نظــامنــامﮥ دوافروشــی (روســتاﻳی:1381 ،

واکسیناسیون ،سخنرانی و انتشار کتابها و جزوه های

 )179/1در اکتبــر1337/1919ق (فلــور)188 :1387 ،؛

بهداشــتی در حیطــه پخــش ســراﻳتی ارزﻳــابی شــد.

تصوﻳب تخصـیص 10درصـد مالیـات خـودرو بـرای

همچنین مشخص شد رواج و گسترش طب نـوﻳن در

انجام ﻳک رشته واکسیناسـیون از سـال1911م1319/ق

اﻳران عصر قاجـار ،از اصـول و قواعـد نظـرﻳﮥ پخـش

در مجلس (فلور.)191 :1387 ،

هاگراسترند پیروی کرده است..

اهمیت تصدﻳقنامﮥ اطبا فـار التحصـیل بـهحـدی

نکته دﻳگر اﻳنکه انتشار طب نوﻳن در اﻳـران عصـر

رسیده بود که «در سفر مظفرالدﻳن شاه بـه ارومیـه بـه

قاجار بیش از ﻳک قرن طول کشید کـه اﻳـن موضـوع

سال 1319ق1898/م ،شاه تصدﻳقنامﮥ فار التحصـیالن

باتوجه به مؤلفههای نظرﻳﮥ پخش درخور توجیه بـود.

را توشیح فرمود و به هرکـدام از دانشـجوﻳان مدرسـه

در همین زمینه عواملی نظیـر تفـاوتهـای فرهنگـی،

عالی طب سی تومان عناﻳت فرمود .بـهعـالوه هنگـام

عقیدتی ،فناوری ،فاصلﮥ جغرافیاﻳی موجود بین مبدأ و

عزﻳمت از شهر به دانشجوﻳان پزشکی مدرسه ده سکه

مقصد پخش ،فقر و مخالفتها در حکم موانع پخـش

طال مرحمت فرمود .در اﻳن سـفر شـاه بـه دکترهـا و

مشخص و بررسی شد .اﻳن عوامل بر زمـان انتشـار و

استادان مدرسه القابی مرحمت فرمود» (دهقان:1348 ،

اشاعه طب نوﻳن در اﻳران تأثیر گذاشتند و زمان اشاعه

.)149

را طوالنی کردند .نمودهای عینی طب نوﻳن بیان کنندﮤ

مطالب ﻳادشده بیان کنندﮤ روﻳکرد دولت و مردم به
قانون مکتوب پزشکی مدرن است که درواقع آخـرﻳن

استقرار و پاﻳداری طب مدرن در اﻳـران عصـر قاجـار
است.

مرحله از استقرار طـب نـوﻳن در اﻳـران عصـر قاجـار
است..

کتابناﻣه.
الف .کتاب

حاصل سخن
بررسیهای اﻳن نوشتار نشـان داد بـاوجود برخـی

 .الدر ،جان ،)1333( ،تارﻳخ میسیون آمرﻳکـاﻳی در
اﻳران ،مترجم سهیل آ ری ،تهران :نور جهان.

مخالفتها ،طب نوﻳن در اﻳران عصر قاجـار گسـترش

 .الگود ،سیرﻳل ،)1386( ،تارﻳخ پزشـکی اﻳـران و

ﻳافت؛ اما اﻳن گسترش براساس اصول و قواعدی بـود

سرزمینهای خالفت شرقی ،مترجم باهر فرقانی ،چ،3

که در اﻳنجا نظرﻳﮥ پخش موفق شد آن را توجیه کنـد.

تهران :امیرکبیر.

براساس اﻳن نظرﻳه ،حضور اطبـا خـارجی در اﻳـران و
استقرار آنها در مراکز درمانی و آموزشـی و بازگشـت

 .اعتمادالسلطنه ،محمدحسنخان ،)1374( ،چهـل
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سال تارﻳخ اﻳران ،محقق و مصحح اﻳـرج افشـار3 ،ج،

علــم ،متــرجم غالمحســین صــدری افشــار1 ،ج ،چ،1

چ ،1تهران :اساطیر.

تهران :علمی و فرهنگی.

 .افضــلالملــک ،غالمحســین ،)1361( ،افضــل

 .سعیدی سیرجانی (گردآورنده) ،)1383( ،وقـاﻳع

التوارﻳخ ،محقق و مصحح منصوره اتحادﻳه و سیروس

اتفاقیــه ،محقــق و مصــحح :ســعیدی ســیرجانی ،چ،4

سعدوندﻳان ،تهران :تارﻳخ اﻳران.

تهران :آسیم.

 .آنه ،کلود( ،ژان شوپفر) ،)1368( ،اوراق اﻳرانـی؛
خاطرات سفر کلود آنه در آغـاز مشـروطیت ،ترجمـه
اﻳرج پروشانی ،تهران :معین.
 .بــروگش ،ک هینــرﻳش ،)1374( ،در ســرزمین
آفتاب؛ دومـین سـفرنامه هینـرﻳش بـروگش ،ترجمـه
مجید جلیلوند ،تهران :مرکز.
 .بنجامین س.ج.دبلیو ،)1363( ،اﻳـران و اﻳرانیـان،
ترجمه محمدحسین کردبچه ،تهران :جاوﻳدان.

 .پوالک ،ﻳاکوب ادوارد ،)1361( ،سفرنامه پـوالک؛
اﻳــران ،مــردم و ســرزمین آن ،متــرجم کیکــاووس
جهانداری ،تهران :خوارزمی.

 .سیاح ،حمید ،)1346( ،خاطرات حاج سـیاح ﻳـا
دوره خوف و وحشت ،تهران :ابنسینا.
 .شــکوﺋی ،حســین ،)1389( ،اندﻳشــههــای نــو در
فلسفه جغرافیا ،ج ،1چ ،11تهران ،موسسه جغرافیـاﻳی
و کارتوگرافی گیتاشناسی.
 .شــمیم ،علــیاصــغر ،)1387( ،اﻳــران در دوره
سلطنت قاجار ،تهران :بهزاد.

 .شهریباف ،جعفر ،)1383( ،طهـران قـدﻳم9 ،ج،
چ ،4تهران :معین.
 .شــیل ،لیــدی ،)1368( ،خــاطرات لیــدی شــیل،
مترجم حسین ابوترابیان ،چ ،1تهران :نو.

 .جردن ،تری ،روانتری ،لستر ،)1380( ،مقدمـهای

 .عضــــدالملک ،علیرضــــا ،)1370( ،ســــفرنامه

بر جغرافیـای فرهنگـی ،مترجمـان سـیمین تـوالﻳی و

عضــدالملک بــه عتبــات ،محقــق و مصــحح حســن

محمد سـلیمانی ،تهـران :پژوهشـگاه فرهنـگ ،هنـر و

مرســلوند ،تهــران :موسســه پژوهشــی و مطالعــات

ارتباطات.

فرهنگی.

 .درووﻳل ،گاسپار ،)1370( ،سفر در اﻳران ،ترجمه
منوچهر اعتمادمقدم ،چ ،4تهران :شباوﻳز.
 .دهقان ،علی ،)1348( ،سرزمین زردشت؛ اوضـاع
طبیعی سیاسی اقتصادی فرهنگـی اجتمـاعی تـارﻳخی
رضاﺋیه ،تهران :ابنسینا..
 .راﻳت ،دنیس ،)1368( ،اﻳرانیان در میان انگلیسـی
ها ،ترجمه کرﻳم امامی ،چ ،1تهران :نو.

 .روستاﻳی ،محسن ،)1381( ،تارﻳخ طب و طبابت
در اﻳران (از عهد قاجار تا پاﻳـان عصـر رضاشـاه) بـه
رواﻳت اسناد1 ،ج ،تهـران :سـازمان اسـناد و کتابخانـه
ملی اﻳران.
 .سارتون ،جـورج ،)1383( ،مقدمـهای بـر تـارﻳخ

 .عــینالســلطنه ،قهرمــانمیــرزا ســالورع (،)1374
روزنامــه خــاطرات عــینالســلطنه ،محقــق و مصــحح
مسعود سالور و اﻳرج افشار10 ،ج ،تهران :اساطیر.
 .غفاری ،ابوالحسن ،)1368( ،تارﻳخ روابط اﻳران و
فرانسه از ترور ناصرالدﻳن شاه تا جنـگ جهـانی اول،
تهران :مرکز دانشگاهی.
 .فلــور ،وﻳلــم ،)1387( ،ســالمت مــردم در اﻳــران
قاجار ،مترجم اﻳرج نبیپور ،بوشهرک دانشـگاه علـوم
پزشکی بوشهر.
 .قرگوزلو ،ناصر ،)1386( ،اصالحات و تجـدد در
عصر قاجار ،سانتاکاترﻳنا (برزﻳل) :تیپوتیل.
 .قهرمانیاصل ،ولیاهلل ،)1399( ،اطبا عصر قاجـار،
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تبرﻳز :پژوهشهای دانشگاه.
 .کرمانى ،نـارم االسـالم ،)1384( ،تـارﻳخ بیـدار
اﻳرانیان ،ج ،3چ ،7تهران :امیرکبیر.
 .گروته ،هوگو ،)1369( ،سفرنامه هوگـو گروتـه،
مترجم مجید جلیلوند ،تهران :مرکز.
 .مستوفی ،عبداهلل ،)1384( ،شـرح زنـدگانی مـن،
3ج ،چ ،9تهران :زوار.
 .ناطق ،همـا ،)1937( ،از ماسـت کـه بـر ماسـت
(چند مقاله) ،چ ،3تهران :آگاه.
 .وﻳشارد ،جـان ،)1363( ،بیسـت سـال در اﻳـران،
ترجمه علی پیرنیا ،تهران :نوﻳن.

قاجار ،مجله اﻳرانـی اخـالق و تـارﻳخ پزشـکی ،دوره
پنجم ،ش41 ،6تا.93
 .جعفری ،علیاکبـر ،نیـکروش رسـتمی ،ملیحـه،
(بهــار ،)1399بازتــاب و الگوهــای صــدور انقــالب
اســالمی در کشــورهای منطقــه غــرب آســیا؛ مطالعــه
موردی کشور عراق ،مطالعات انقالب اسالمی ،ش،44
81تا.101
 .حقیقــت (رفیــع) ،عبــدالرفیع( ،مــرداد،)1386
تارﻳخچه تأسیس مدرسه عالی دارالفنون و تأثیر آن در
نهضت مشروطه ،مجله گزارش ،ش،189

69تا.67

 .خلیفــه ،مجتبــی ،نجــفزاده ،علــی( ،پــاﻳیز و

 .هـــردوان ،ژاک ،)1314( ،ســـفرنامه در آفتـــاب

زمستان ،)1390دارالفنون رضوی اﻳدهای بـرای مقابلـه

اﻳــران 1309-1303خورشــیدی ،متــرجم مصــطفی

با فعالیتهای هیئت تبشـیری پرسـبیترﻳان در مشـهد،

مهذب ،تهران :چاپخانه چهر.

مطالعات اسالمی :تارﻳخ و فرهنـگ ،س چهـلوسـوم،

 .ﻳغماﻳی ،اقبال (گردآورنده) ،)1937(،شهید آزادی
سیدجمال واعظ اصفهانی ،تهران :توس.

شماره پیاپی9 ،87تا.19
 .خواجهسـروی ،غالمرضـا و خـانیآرانـی ،الهـه،
(زمســتان ،)1391بازتــاب انقــالب اســالمی اﻳــران بــر
اﻳاالت متحده آمرﻳکا ،پژوهشهای روابط بـینالملـل،

ب .ﻣقاله
 .برزگــر ،ابــراهیم( ،بهــار ،)1381نظرﻳــه پخــش و
بازتاب انقـالب اسـالمی ،پـژوهش حقـوق عمـومی،
ش،8

39تا.71

 .برزگــر ،ابــراهیم ،حســینی ،سیدمحمدصــادق،

ش،6

41تا.71

 .خورشیدنام ،عباس( ،تابسـتان ،)1391در دﻳرﻳنـه
شناسی ادراک پزشکی ،فصلنامه تارﻳخ پزشـکی ،س،4
ش131 ،11تا.194

( ،)1391نظرﻳه پخش و بازتاب انقالب اسالمی اﻳـران

 .عباســی ،ابــراهیم( ،تابســتان ،)1394سیاســت و

بر عربستان سعودی ،مطالعات انقالب اسالمی ،س،10

سالمت در اﻳران؛ بررسی رابطه پزشکان و سیاست در

ش،33

173تا.188

 .بـورل ،آر .ام( ،پـاﻳیز ،)1391همـهگیـری وبـا در
اﻳران (1904م) ،برخی از ابعاد جامعه قاجاری ،ترجمه
فرﻳــده فــرزی و زهــرا نظــرزاده ،خردنامــه ،ش،11
1تا.11
 .ثقفی ،مرﻳم ،منظوراالجـداد ،سیدمحمدحسـین و
آقاجری ،سیدهاشـم( ،آ ر ،)1391مـروری بـر موانـع
موجــود در راه گســترش داروســازی نــوﻳن در عهــد

اﻳران معاصر ،فصلنامه سیاست ،مجله دانشکده حقـوق

و علوم سیاسی ،دوره ،49ش439 ،1تا..499
 .فصــیحی ،ســمین ،جعفــری ،نســرﻳن( ،پــاﻳیز و
زمستان ،)1393تأثیر پزشـکان انگلیسـی بـر مناسـبات
سیاسی اﻳران و انگلیس در عصر قاجـار ،دو فصـلنامه
علمیپژوهشی تارﻳخنامـه اﻳـران بعـد از اسـالم ،س،9
ش131 ،9تا.197
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.گنجبخشزمانی ،محسن( ،بهـار ،)1389تحـوالت
بهداشتی در اواخر دوره قاجارﻳه (بـه رواﻳـت اسـناد)،
فصلنامه تارﻳخ پزشکی ،س ،1ش149 ،1تا.171
 .مجله ﻳادگـار (آبـان و آ ر ،)1316سـابقه تمـدن
جدﻳد در اﻳرانغ آبلهکوبی در اﻳران ،ش.33
 .محمودآبادی ،مهدﻳه( ،تابستان ،)1391اصالحات
آموزشـــی از دارالفنـــون تـــا مـــدارس رشـــدﻳه
1168تا1319ق ،ش،91

11تا.44

 .مقدس ،نجمه ،نـاجیاصـفهانی ،حامـد،)1393( ،
بازخوانی علمی طب سنتی اﻳرانی بر مبنای علمشناسی
تامسکوهن ،مجلّه طـب سـنّتی اسـالم و اﻳـران ،س،9
ش،1

68تا.81

 .ملکزاده ،الهـام( ،بهـار و تابسـتان ،)1381مـادام
توماسن از بازماندگان هیئتهای مذهبی فرانسـوی در
اﻳران ،مجله گنجینه اسناد ،ش49و،90

90تا.99

 .ناطق ،همـا( ،شـهرﻳور ،)1396تـأثیر اجتمـاعی و
اقتصادی بیمـاری وبـا در دوره قاجـار ،مجلـه نگـین،
ش13 ،148تا.16
 .ﻳغمـــاﻳی ،اقبـــال( ،خـــرداد ،)1348مدرســـه
دارالفنون ،3مجله ﻳغما ،ش.914
( ،-------- .مهر ،)1349مدرسـه دارالفنـون،11
مجله ﻳغما ،ش.169
ج .روزناﻣه
 .روزنامه وقاﻳع اتفاقیه ،جمعه 19ربیعالثـانی،1167
نومره سیم،

1و.1
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