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 پیوست:

 1مردم در ایران قاجار سالمت

 
 

 

موافق ایون واقعیوت هسوتند کوه     منابع ۱تمام

 بهداشتیدلیل شرایط غیره قاجاریه، ب شرایط سالمت

ناپسند بوده است.  - چه در محل کار و چه در خانه -

 ی هعموماً آ  آشامیدنی ناسال  و عامول انتقوا  دهنود   

ها بوده است. نه خدمات سالمت عمومی و نوه   بیماری

داشت وجود داشوت. بوا در نظور گورفتن     توجهی به به

بهداشتی، جای شگفتی نیسوت کوه   چنین شرایط غیر

های اندمیک و همننین گسوترده رخودادهای    بیماری

هوای عفوونی،    و دیگر بیماری ، وباگاه به گاهی طاعون

کوورده اسووت. رایووج توورین  مووردم ایووران را مبووتال مووی

هوای روماتیسومی،    ، درگیوری شامل ماالریوا ها  بیماری

گووارش و   های دسوتگاه  بیماری های چشمی، بیماری

 ند.ا ههای مقاربتی بود بیماری

                                                 
، ی ویلو  فلوور   نوشوته “ موردم در ایوران قاجوار    سالمت”برگرفته از کتا   ۱

و خودمات   علووم پزشوکی   ایرج نبی پور، انتشارات دانشوگاه  ی دکتر ترجمه

 .۱۳۸6بوشهر،  و درمانی بهداشتی

نووه تنهووا مووردم کمتوورین نظوور در مووورد    

نداشووتند بلکووه   توورین عقایوود بهداشووتی   اصووولی

هووای خوودمات  رهنمودهووایی نیووز از سوووی سیسووت 

شد. سه سیست  مشوخص از دانو     مطرح نمی پزشکی

، اسالمی -جالینوسی  در جوالن بودند که طب  پزشکی

شودند.   النبی را شوامل موی    مردم و طب  ی هتود طب 

قاجاریوه بوا هو      ی هاین سوه نظوام پزشوکی، در دور   

هوای قورون    همزیستی داشتند، ام ا بور خوالف زموان   

وسطی، تقریباً یک انتقا  بدون شوکافی از یکوی بوه    

 پذیرفت. کشمکشی که میان طوب   دیگری صورت می

بووده  جالینوسی و اسالمی در قرون وسوطی موجوود   

 است، چیزی مربوط به گذشته بود. در حقیقت، طب 

جالینوسی به طب اسالمی در آموده بوود. از ایون رو،    

رفوت ترکیبوی بوود از     کار میه که در قاجاریه ب یطب 

مردمیِ ایورانِ پوی  از اسوالم، مفواهی       ی هتود طب 
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عموومی   ی هها که در مناظر اخالط و مزاج جالینوسیِ

در مناطق شهری یا روستایی وارد شده بود و نیوز بوا   

از اصل علیت ماوراءالطبیعی و ایزدی کوه   نمایی طاق

 کرد. نمود پیدا می النبی در طب 

ای دا   مردم، حتی کسانی کوه عقیوده   ی ههم

 اسوالمی  - اخالط یا جالینوسی بر وجود تلوری پزشکی

  طووووب  و سووووردی گرمووووی ی هنداشووووتند، دوگانوووو

کوار  ه صوورت گسوترده بو   ه اسوالمی را بو   - جالینوسی

چه مه  بود این بود کوه ایون گونوه     ام ا آنبردند.  می

را  جووالن اطبواء   ی ههوا عرصو   تقسی  بندی بیمواری 

دهد  داد. افزون بر این، این رویکرد نشان می نشان می

بوی  از  اسوالمی را   - جالینوسی عام ه، طب  که طب 

اء مدعی سیسوت   هر روش دیگری، پذیرفته بود. اطب 

ممکن است اخوالط را تلووریزه    ،اسالمی -جالینوسی

کردند و بیشتر  می کرده بودند ولی کمتر به آن عمل

 آزمووون و خطووا مبووادرت بووه طبابووت   ی هبووه شوویو

کردند، و از این رو بسیار شبیه کسانی بودنود کوه    می

بردند. بنابراین، تفکیک میوان   کار میه عام ه را ب ب ط

پزشکی به نظر یک مقدار مصنوعی جلووه   سه مکتب

بوا یکودیگر مموزوج    ها  آن کند زیرا دیدگاه عملی می

شدند، ام ا الزم است که نشان دهی  کوه عنواوین    می

اسالمی(، همیشه ماهیت  -کاربردی )مانند جالینوسی

شود   اسوتنباط موی  هوا   آن خدماتی را که ازیا کیفیت 

دهند. افزون بر این، حتوی یوک بررسوی     انعکاس نمی

هایی که ادعای  ها، به ویژه آن سطحی مقاالت و کتا 

ایرانوی را دارنود،    انوداز کلوی طوب     یک چش  ی هارائ

های آاار  براساس تلوریها  آن دهد که تمام نشان می

اسوالمی بووده و    - سوی جالینو قرون وسوطایی طوب   

 کنند. همگی از واقعیت پزشکی چش  پوشی می

 ه، خدمات پزشوکی عام  واقعیت آن بود که طب 

کرد و این فرآیند توا اواسوط    اکثریت جامعه را فراه  می

، اسوالمی  -جالینوسی  قرن بیست  نیز ادامه یافت. طب 

تورین   رود کوه عموده   هنوز هو  تصوور موی   که عموماً 

بوود، در حقیقوت    خودمات پزشوکی   ی هسیست  ارائو 

اء این سیست  ک  بود اهمیت کمی داشت. تعداد اطب 

و خدماتشان فقوط در دسوترس کسوانی بوود کوه از      

 ی هممتواز جامعو   ی هآمدنود )طبقو   آن برموی  ی هعهد

 ایرانی(.

غربوی قاجاریوه، در اوایول     مدرن معرفی طب 

هووا، در مووورد   ر ایرانووی، روش تفک ووم۱۸00 ی هدهوو

شان را تغییر داد،  و چگونگی طبابت موضوعات پزشکی

ااور   غربوی  هر چند یک قرن و نی  طو  کشید تا طب 

خووود را حقیقتوواً برجووای بگووذارد.   ی هکاموول و عموود

ء غربی در میان اطب ا طب  مقداری ستیزه جویی بر ضد 

 ای وجود داشت. این به آن علت بود که پزشکان حرفه

ت را بوه  تنها بخشوی از بنیواد پزشوکی و سون      اروپایی
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دهنوودگان مردمووی و  بووا شووفاهووا  آن چووال  کشوویدند.

رقابت برنخاستند، در حقیقت، در بعضوی و  روحانی به 

بخشووی ایوون ااوورهووا  آن تعووداد روزافزونووی از موووارد،

ها را افزای  دادنود و در بعضوی از مووارد نیوز      سیست 

غربی  ه عمدتاً طب عام  کار بردند. طب ه را بها  آن حتی

، گرفت، ام ا بسیاری از کواربران ایون طوب     را نادیده می

هایی از طبابت غربی را  شیوهداروهای غربی منفردی و 

در سیست  خود جذ  کردند )همانگونه کوه در قورن   

جالینوسی هموین کوار انجوام داده     تر نیز با طب  پی 

کاربران این سیست  پزشکی، راه خود را اداموه   بودند(.

غربی را انکار یا بپذیرنود.   داده و تالشی نکردند تا طب 

یقت بود کوه  بخشی از این رویکرد برخاسته از این حق

دلیول  ه سواد بودند و بخشی دیگر نیوز بو   بیها  آن اکثر

غربوی   توسط طوب   م۱۹50 ی هتا دهها  آن آن بود که

 به چال  کشیده نشده بودند.

 با طوب   اسالمی - جالینوسی پزشکان ی ههم

هایی نیز  به ستیزه جویی برنخاستند و حتی آن غربی

کردند، تنها بوا بعضوی از منظرهوای     که اینگونه عمل

دند. زیرا پزشکان غربی عمدتاً مشغو  به کر آن ستیز

کار بردن دستان( بودنود.  ه عملی با ب طب یدی ) طب 

 ی هپزشکان جالینوسوی ایرانوی معمووالً از ایون شویو     

کردند. موفقیت پزشکان غربوی   خودداری می درمانی

نهفته بود، یعنی  های زنان و حتی بیماری در جراحی

هایی که پزشکان جالینوسی، میدان به جوالن  گستره

 پوس از آن رقابوت بوا طبابوت     2دادنود.  ه میعام  طب 

جالینوسوی   طب  ی هکه دامن - داخلی عمومی و طب 

هوای علموی    آغاز شد. ایون حریفوان، اسوتدال     - بود

توانستند  غربی نداشتند و فقط می طب  واقعی بر ضد 

عنوان دفاع از خودشان یا بوه  ه ببه معرفت گذشتگان، 

جوا پزشوکان    غربی، متوسل شوند. در این بیگانگی طب 

داروهای بهتور ارائوه   ها و  درمانتوانستند  غربی نیز می

شود   های شیمیایی که گفته موی  کنند، ام ا از فرآورده

بردنود و ایون    کار میه بودند ب خطرناک و حتی سم ی

خود دلیلی بود که پزشکان جالینوسی به این منظور  

غربووی حملووه  کننوود و از جهوول مووردم بوورای   طووب 

جسوتند. هور چنود     شان در این نبرد سود می پیروزی

خودشووان کوواربرد بعضووی از داروهووای غربووی را  کووه

کردنود کوه ایون داروهوا      پذیرفتند، ام ا پافشواری موی  

«  غور  کوافر   »بایست در درون خود ایران و نوه   می

جالینوسوی   ساخته شووند. خوواهی نخوواهی، اطبواء    

غربوی را آغواز    های طوب   از داروها و روش ی هاستفاد

ب غربی و داروهوای  نیوز   اگر با ط کردند، زیرا حتی

توانستند سودمندی داروهای ایون   نمی افق نبودند،مو

                                                 
انود؛ در   در موورد آن ننوشوته  هوا   آن این موضوع به معنی آن نیسوت کوه   ۲

 ببینید: اند، برای مثا  بسیار وافر در این باره نوشتهها  آن حقیقت،
Cyril Elgood, Safavid Medical Practice (London: Luzac, 

1970), pp. 208-33. 
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را انکووار کننوود. ام ووا وام گوورفتن از  سیسووت  پزشووکی

غربوی، اغلوب بودون درک     هوای طوب    داروها و روش

توبم بوود. درخواسوت   ها  آن ها و کاربرد مناسب روش

 هوای پزشوک   برای دزدی قرص سرپزشک حاجی بابا

 ، طوب  یجوه ، نمایشگر این حکایت اسوت. در نت فرنگی

جالینوسی که تنها صدای مخالفت را از خوود نشوان   

ایران بود که بوه   یداد، فقط بخشی از سیست  طب  می

ه کوه  عام و  دان تاریخ پرتا  شد، بر خوالف طوب    زباله

جدیود،   باقی مانوده اسوت. نهادهوا و قووانین    تاکنون 

غربوی را ارتقواء دادنود، حتوی اگور کوه        سیست  طب 

اء ( در نوزد اطب و   های ایرانوی  ماحصل آن ) بیمارستان

 آمد. غربی چیزی شبیه کاریکاتور به نظر می

 نیروی دان  برای تغییور وضوعیت سوالمت   

هی کوچک ام ا فزاینده از عمومی در ایران، توسط گرو

ممتواز،   ی هاصالح طلبان حاصول آمود. قودرت طبقو    

، صوونعتی، خواسووتار اصووالحات ) آموزشووی، نظووامی 

توور و ملتووی  ( بوورای سوواخت ایرانووی قوووی  سیاسووی

 تر و نیز خواستار ارتقاء دان  مودرن پزشوکی   مستقل

بود. در نخست، ایون اصوالحات، یوک هودف عمودتاً      

پروراند؛ توا ارتو  ایوران بتوانود      نظامی را در سر می

تر شود و از دیدگاه فیزیکوی نیوز    بهتر تربیت و مسلح

توان رویارویی با تهدیدهای بیگانه را داشته باشد. ام ا 

قرن نوزده ، این خوود بخشوی از    ی هدر دومین نیم

ر برای مدرنیزاسیون و تغییر ت نیروی انگیزش گسترده

ایرانی شد. آشوکار اسوت کوه     ی هجامع جامع و کاملِ

افراد سازگار با اصوالح طلبوان نبودنود و ایون      ی ههم

جوز پزشوکی نیوز    ه های دیگور، بو   موضوع برای بخ 

 صادق بود. 

و  های ه  ایرانیان ) پزشکان در نتیجه تالش

هوا، همننوان کوه     اصالح طلبان سیاسی( و ه  غربی

رفت، موجوب   جامعه به سوی انتهای قرن نوزده  می

نیز در تمام شهرهای بزرگ، رونود   غربی شد که طب 

بالندگی خود را طی کند، چرا که گروهی کوچک ام ا 

ه بودنود  فارغ التحصیل شد فزاینده از پزشکان از اروپا

یووا  دارالفنووون نیووز فووارغ التحصوویلو کسووانی دیگوور 

و  های میسیونری بودند. همننین قووانین  بیمارستان

و  سونتی  مقررات جدید برای محدودیت فعالیت طب 

غربی وضع گردید. ام وا محودودیت    مدرن ارتقاء طب 

هوای نووین از ایون حقیقوت      اار این اندیشوه  ی هدامن

، فقط م۱۹۲۴شود که بدانی  تا اواخر سا   آشکار می

داشوتند و   های معتبر دیپل  ، از دانشکدهپزشک ۲5۳

هوا و   های وابسته به سوفارتخانه  نیز اروپاییها  آن اکثر

هووای  هووا و نماینوودگی  هووا، میسوویونری  نماینوودگی

 فقط تعداد کمی بیمارستان شان بودند. دولت تجارتی

را تیسیس کرده بود که عمدتاً نیز به ارتو  خودمات   

دادنوود. تعووداد بیشووتر و مووؤارتر،    ارائووه مووی  یطب وو
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شوان در   هایی بودند که بنیوان و مودیریت   بیمارستان

هوای اعزاموی موذهبی بوود. بوه اسوتثناء        دست گروه

سووازی بعضووی از  رای پوواک هووایی کووه    تووالش

هوای تهوران در اواخور قورن نووزده  صوورت        خیابان

پذیرفت، اولین توالش ملوی جوامع و متمرکوز بورای      

جوامع   ی هبهبود شرایط زندگی در شهر با طرح برنام

پذیر شد. با این  امکان م۱۹۱۳عملیاتی شهرداری در 

های حاصله، را برای رسیدن بوه خلوق    وجود، فعالیت

تر، در مناطق شهری هنوز شرایط بهداشت عمومی به

 راه درازی را در پی  داشتند.

از طریوق   های پزشوکی  نفوذ دان  و سیست 

میسیونرها از هر چیز دیگر حتی مقوررات حکوومتی   

مهمتر بووده اسوت. تسوهیالت پزشوکی میسویونری،      

را فراه  کرد، تعداد زیوادی نیوروی    خدمات پزشکی

( را تربیوت کورده و عقایود     ، پرستارپزشکی ) طبیب

 ی هارائو هوا   آن را در میوان کسوانی کوه بوه     بهداشتی

از  های دولتی کردند رسو  داد. بیمارستان خدمت می

نوان  کارکلحا  تعداد ک  بودند، از لحا  تجهیزات و 

نیز شرایط خوبی نداشتند و خدماتشوان نیوز از لحوا     

انوداز نیوز    کیفیت، سطح پوایینی داشوته و در چشو    

 رسیدند. جامع به نظر نمی

در همین زمان، اکثر توجوه عالموان اصوالح    

خدمات  ی هطلب و سیاسیون، معطوف به سیست  ارائ

خواسوتار  هوا   آن گوران بوود. بوه زبوان دیگور      پزشکی

بوا سوطح بواالی     سیستمی بر پایه استخدام پزشکان

خوودمت در  ی هو حقوووق بوواال و ارائوو تربیوت پزشووکی 

های پر هزینه بودند. ترجمان این دیودگاه   بیمارستان

خدمات پزشکی محدود به بخ   ی هآن است که ارائ

شد. در این ارتباط بسیار جالب  کوچکی از جامعه می

طعنه آمیز یک روزنامه را  ی هاست که بخشی از مقال

نقول کنوی .    م۱۹۲2از شهر کوچک قزوین در سوا   

در  و خودمات سوالمت   مشوکالت دارو ” تحت عنوان 

را چنووین  و پزشووک، ایوون نشووریه داروخانووه “قووزوین

 کند: تعریف می

داروخانه: در قوزوین معنوای آن دو یوا سوه     ”

بوا   مغازه است که در آنجوا قیموت داروهوای فرنگوی    

الکاتبین است و تمام مردم بیمار، چه اروتمند و کرام

 آیند. بر نمیها  آن خریدن ی هچه فقیر، از عهد

قووزوین ایوون جماعووت کسووانی  : در پزشووک

نویسوند ولوی    موی  هستند که تجوویزاتی بوه فرانسوه   

حواسشان بوه قودرت خریود موردم فقیور و بودبخت       

نیست، تعداد عظیمی از فقرا فوت کردنود، چونکوه از   

ند و مصورف آن  مدآ بر نمی قیمت باالی دارو ی هعهد

 3 “اند. را قطع کرده

خودمات   ی هعمدتاً تحت ارائ اکثریت جامعه،

                                                 
3 Varjavand, Sima-ye Tarikh, vol. 3, p. 1823. 
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   به حیات خوود اداموه دادنود.    «  هعام  طب  » پزشکی

طوب    قورن بیسوت ، شوفادهندگان    ی هدر دومین نیم

      ) از گیوواه درمووانگران، ایمووان درمووانگران تووا   هعام وو

شوان را بوه ویوژه در منواطق      ان ( طبابوت شکسته بند

غربوی،   مدرن روستایی و طوایفی ادامه دادند، ام ا طب 

ای شد کوه   یترین سیست  طب  صورت کامل، عمدهه ب

 4رفت. کار میه در ایران ب

                                                 
 برای مثا  ببینید:  ۴

Soltani, Joghrafiya, vol. 1, p. 537; Amir Hoseini, Karim 

Nikzad. Shenakht-e Sarzamin-e Char Mahall (Isfahan, 

1357/1979), pp. 44-47; Jozani, La beauté; Safinezhad, 

Javad. Talebabad (Tehran: Daneshgah, 1345/1966), pp. 430 

(fal-gu‘i), 410-14  

 (، ی) موهوم پرستی طب 
491-94  

 (؛ ) جن، پری، دیو
Alberts, Robert Charles. Social Structure and Cultural 

Change in an Iranian Village 2 vols. (thesis University of 

Wisconsin, 1963), vol. 2, Pp. 906-44. 

نیووز در حجوو   حتووی اجوورای واکسیناسوویون

ماند، این حکایت در مورد اقدامات جای  محدودی بر

دیگر، مانند بهداشت عمومی نیز صوادق   ی هپیشگیران

هایی برای  بود که فعالیت م۱۹50 ی هبود. تنها در ده

های اندمیک آغاز شود و پیوروزی    ریشه کنی بیماری

 5حاصل آمد.م ۱۹20 ی هدر این نبرد در ده

                                                 
5 Faghih, Mohammad Ali. ”Behdari,“ Encyclopedia Iranica 

vol. 4, pp. 101-02.  

ه در یوک شهرسوتان کوچوک  بورای     برای دید کلی در مورد تغییرت حاصل

 :ببینید مثا 
Badri Zahireddini, Medizinische Topographie der 

iranischen Stadt Malayer (thesis Erlangen-Nurnberg, 1966). 


