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 (21/11/1395، پذیرش: 30/06/1395)دریافت: 

 چکیده
 لیون پزشکی ۀمدرس آموختگاندانش از ،(ش1340-1255) امیراعلم دکتر

 یرانا در نوین پزشکی بهداشت و آموزش پیشرفت برای سال 55 از بیش فرانسه،
 تهران، دانشگاه سپس و دارالفنون در تشریح )کالبدشناسی( استاد او. کوشید
بهداشتی نوین در ایران  هایسازمان گذارانبنیان از و هحفظ الصّح مجلس عضو
 زنان ۀیژو درمانگاه نخستین گذاربنیان احمدیه، بیمارستان گذاراو بنیان .بود
 و یرش گذارنامیده شد( و بنیاننسوان که بعدها بیمارستان امیراعلم  ۀمریضخان)

. دش بازسازی او کوشش به حضرتی خراسان دارالشفای سرخ بود و خورشید
رایگان  کوبیآبله قانون ملی در تصویب شورای مجلس ۀنمایند امیراعلم به عنوان

 حفظ مجلس ریاست که او، رسمی به درخواست طبابت نقش داشت. قانون و
 او با .شد آغاز ایران در انستیتو پاستور آبله واکسن تولید داشت، را الصّحه

فی را کالبدشناسی توصی کتاب پزشکی ۀچند نفر از استادان دانشکد همکاری
بود و در پیشنهاد و تصویب  ایران فرهنگستان ۀپیوست او عضو .نوشت

 .پزشکی نقش داشت هایواژه برای بسیاری ازفارسی  مناسب برابرنهادهای

دارالفنون،  حفظ الصّحه،مجلس انستیتو پاستور، امیراعلم،  ها:کلیدواژه
 .لهکوبی آبقانون مایهپزشکی، شیر و خورشید سرخ، قانون طبابت،  دانشکدۀ
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 مقدمه
های واگیر مانند سامانی داشت. بیماریقاجار وضعیت نابه ۀبهداشت در ایران در دور

باره، جان بسیاری از مردم چند یهاطاعون، وبا، آبله، حصبه و دیفتری در کنار قحطی
نفر )حدود  12.000م وبا در تهران بیش از 1846ش/1225گرفت. فقط در مرداد را می

(. این وضعیت 550صیک چهارم جمعیت پایتخت( را به کام مرگ کشاند )الگود، 
م و آموزش پزشکی نوین 1851ق/1268ش/1230حتی پس از گشایش دارالفنون در 

گیری وبا در مشهد آغاز شد م همه1862ش/1241دامه داشت. در در ایران، همچنان ا
م وبا در اصفهان 1869ش/1248را به کام مرگ کشاند. در  نفر 120تا  100و روزانه 

نفر در شیراز تا خلیج فارس  2.000بروز کرد و تا شیراز گسترش یافت و پس از کشتار 
وبا و حصبه  م با شیوع1871ش/1250(. قحطی 569-568صپیش رفت )همان، 
م شیوع دیفتری در تهران دیده شد. در 1876ش/1255همراه بود و در 

-570ص نفر همراه بود )همان، 1.800م طاعون در شوشتر با کشتار 1877ش/1256
گذاری دارالفنون( م )حدود نیم قرن پس از بنیان1899ش/1278(. حتی در 572

 (.577صهای اصلی مردم ایران بود )همان، های واگیر یکی از گرفتاریبیماری

عطفی در تاریخ بهداشت ایران  ۀتوان نقطم را می1910ق/1328 ش/1289اما سال 
 دکتر امیراعلم پیشنهاد به ملی ورایش مجلس دوم ۀدور دانست. در این سال نمایندگان

 یک مانیتو عراق، هایزیارتگاه به مردگان پیکر انتقال مالیات از که کردند تصویب
 ژهویبه بهداشت، بهبود برای تا گیرد قرار دولتی الصحّهحفظ مجلس اختیار در قران

 ۀجلس ،2 ۀدور ملی، شورای شود )مذاکرات مجلس هزینه رایگان، کوبیآبله گسترش
ای در الصِحّه را دکتر تولوزان فرانسوی، که پژوهشگر برجسته(. مجلس حِفظُ 172
 ۀبار گیری درم برای تصمیم1868ق/1285ش/1247 های واگیر بود، درۀ بیماریزمین

(. او و شاگردانش 21 ۀملتی، شمار ۀوضعیت بهداشت ایران بنیان نهاد )روزنام
 ۀارب بخشی به مردم درقرنطینه و آگاهی هایی برای واکسیناسیون و ساختکوشش
مشخصی  ۀالصِحّه بودج های واگیر انجام دادند. با این همه، چون مجلس حِفظُبیماری

 های مجلس به مدترفت و گاه نشستهای آن به خوبی پیش نمینداشت، اغلب برنامه
(. بیش از چهل سال گذشت تا این 572-571ص شد )الگود،طوالنی برگزار نمی

 ای برای آن در نظر گرفتند.مجلس جایگاهی در دولت پیدا کرد و بودجه
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سریل الگود، پزشک سفارت انگلستان و پژوهشگر تاریخ پزشکی ایران، تعریف 
داند. او سال الصحّه را رویداد مهمی در تاریخ این شورا میبودجه برای مجلس حفظ

کوبی است. او در این نون آبلهم ثبت کرده که سال اجرایی شدن قا1911این رویداد را 
 نویسد:باره می

شود، زیرا در آن سال برای سال مهمی در تاریخ شورا محسوب می 1911سال 
 نخستین بار شورا برای اقدامات مربوط به صحت عمومی دارای بودجه
مخصوص به خود گردید و دیگر از صورت یک هیأت خشک و خالی مشورتی 

 .(585ص) بیرون آمد

نفر از مردم تهران و  15.000ش او در چهار ماه پایان این سال حدود به گزار
(. الگود به 586صروستاهای اطراف برای واکسیناسیون رایگان مراجعه کردند )

کند م( اشاره می1911ق/1329ش/1290تصویب قانون طبابت در همان سال )
خان لیند دکتر ع( که این قانون نیز به کوشش دکتر امیراعلم و همکارانش )مان589ص)

وزارت  پزشکان دارای مجوز ازآن فقط پزشکان و دندان ۀپرتو( به تصویب رسید و بر پای
های دولتی استخدام شوند توانستند به درمان مردم بپردازند و در دستگاهمعارف می

 (. 253 ۀجلس ،2 ۀدور ملی، شورای )مذاکرات مجلس

 ارالفنون )نخستین دانشگاه نوین ایرانگذاری دسرانجام با گذشت نیم قرن از بنیان
ا دید ها بسلی در ایران پدید آمد که دید آناصلی دانشگاه تهران شد( ن ۀکه بعدها هست

پدرانشان متفاوت بود. این نسل برای افزایش آگاهی مردم کوشید، در جنبش مشروطه 
غاز ن آن آهای شیریآفرین شد و مجلس شورای ملی را بنیان نهاد که یکی از میوهنقش
 ۀارنامموردی، بررسی ک ۀبخشی به وضعیت بهداشت ایران بود. این مقاله با مطالعسامان

نگی آفرین، نگاهی به چگودکتر امیراعلم به عنوان یکی از پیشگامان این نسل تحول
ها در بهبود زش پزشکی نوین در ایران و نقش آنهای بهداشتی و آموریزی سازمانپی

های وضعیت بهداشت ایران خواهد داشت. افزون بر این، به برخی تنگناها و مخالفت
کاست و به چگونگی برخورد مورد مطالعه، اجتماعی که از سرعت این دگرگونی می

شود. این مقاله از نقش مجلس شورای ملی، ها اشاره میدکتر امیراعلم، با این دشواری
و پزشکانی ایرانی که با دکتر امیراعلم همراهی کردند و نقش  برخی از پزشکان خارجی
 ها نیز سخن خواهد گفت. ها و بیمارستانریزی درمانگاهبرخی از نیکوکاران در پی

  



 1393، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 12، دورۀ تاریخ علم/ 244

 المللی پاریساز تهران تا همایش بین
عاشوری قزوینی، کارگزار ایران در بغداد و اکبر خان علیامیرخان امیراعلم فرزند 

م در جریان مأموریت پدرش در شهر ترابوزان ترکیه 1876ش/1255بود. او در شامات، 
آغازین را در تهران، ترکیه و سوریه گذراند.  هایشچشم به جهان گشود. امیراعلم آموز
پزشکی فرانسوی در لبنان آغاز کرد، اما پیش از  ۀسپس فراگیری پزشکی را در مدرس

به تهران بازگردد. در آن زمان، مظفرالدین شاه  پایان دوره به دلیل مرگ پدرش ناچار شد
به فرانسه سفر کرده بود. شاه از پاریس به مشیرالدوله، وزیر خارجه، پیام داد که شماری 

را برای فراگیری دانش نوین به اروپا بفرستد. چون وزیر خارجه  خوانساز جوانان در
فرانسه آماده شود. سرانجام، از دوستان پدر امیراعلم بود، از او خواست برای سفر به 

نظامی پزشکی در شهر لیون راه  ۀق( به مدرس1317ش/1279م )1900امیراعلم در 
سال با  دو حدود او. کرد دریافت را خود دکتری ۀدانشنام م1904 پایان در یافت. او

های در پاریس و درمانگاه« دوگراسدارالمعلمین نظامی طبّی وال» در سروانی ۀدرج
راهنمای ؛ 4-2صپرداخت )امیراعلم،  بیماران درمان به یرنظامی فرانسهنظامی و غ

 (.285ص؛ یغمایی، 8صدوم،  بخش، دانشکده

 ۀدور ۀنامپایان از دفاع برای امیراعلم که ش1282/ق1321م/1903 سپتامبر در
 در امیراعلم خواست از ایران به پیشنهاد دولت فرانسه دولت شد،می آماده دکتری

که چنان .(17صکند )تشیّد،  شرکت پاریس در بهداشت المللیبین همایشیازدهمین 
دکتر  خواستکازوت، معاون وزیر خارجه فرانسه، به امیراعلم گفته بود، دولت ایران می

سوی بول یا دکتر اشنایدر، پزشک فرانپزشک یونانی سفارت ایران در استانپیانوتی، 
وض رو شد. در عبا مخالفت دولت فرانسه روبه شاه ایران، را به این همایش بفرستد، اما

 تواند دانشجویی را که سه سال پیش برایدولت فرانسه پیشنهاد کرد که دولت ایران می
( 22صطبی نظامی لیون فرستاده بود، انتخاب کند. )همان،  ۀتکمیل تحصیل به مدرس

میراعلم تخاب ارسد که دولت فرانسه از مدتی پیش و با هدفی مشخص برای انبه نظر می
که ریزی کرده بود. این انتخاب به آگاهی رئیس جمهور فرانسه نیز رسیده بود، چنانبرنامه

 های مختلفامیل لوبه، رئیس جمهور وقت فرانسه، هنگام دیدار با نمایندگان دولت
رد شناسم. شاگبیا دوست من، شما را می»پیش از آغاز همایش به امیراعلم گفته بود: 

 جا()همان« بی نظامی ما هستید.ط ۀمدرس



 245نقش دکتر امیراعلم در پیشرفت بهداشت... /

کرد؟ ایران چه هدفی را دنبال می ۀدولت فرانسه از انتخاب امیراعلم به عنوان نمایند
طور هبم که طاعون خیارکی در هندوستان گسترش یافت، دولت انگلستان 1896از 

(. 576ص ،)الگود کردتوجه میخلیج فارس،  ۀبه ساخت قرنطینه در منطق خاص
ها، وسرقابت کشورهای دیگر از جمله، ر ۀها در خلیج فارس انگیزانگلیسیحضور 

ر که کازوت، معاون وزیها در این منطقه افزایش داده بود. چنانعثمانی و فرانسه را با آن
گر را های تجاری کشورهای دیها کشتیانگلیسی جه فرانسه، به امیراعلم گفته بود:خار

 . دولتشدندها میهای آنو سبب افزایش نسبی هزینه کردندای معطل میبه هر بهانه
های بندرهای ایران به دولت ایران واگذار شود، اما قرنطینه کوشید تا ادارۀفرانسه می

ها ها همچنان در دست آناین قرنطینه ۀانگلستان و عثمانی خواهان آن بودند که ادار
نیز ویژه همایش ومایش پیشین، بهباشد. کازوت به امیراعلم هشدار داده بود که در دو ه

بهداشت خلیج فارس  ومیت انگلیس را در زمینۀم( نمایندگان ایران قی1897)
اند و اگر او نتواند از حق ایران برای رفع قیومیت دفاع کند، دولت فرانسه روابط پذیرفته

 (.24صبازرگانی خود با ایران را قطع خواهد کرد )تشیّد، 

بسیار از میهن از اوضاع بهداشتی ایران اطالع کافی نداشت امیراعلم به سبب دوری 
های دیده در دانشگاه(، اما کوشید با گزارش آمار پزشکان ایرانی آموزش23ص)همان، 

ب ها دفاع کند. او گفت که دولت ایران به سبقرنطینه ۀاروپا از توانایی ایرانیان برای ادار
م نقشی 1896م و 1894های گیریهمه دیده نتوانست در مهارکمبود پزشکان آموزش

های اخیر ایرانیان مثبت داشته باشد، اما اکنون اوضاع تغییر کرده است و در سال
م 1900اند. برای مثال، در بسیاری برای فراگیری دانش روز پزشکی به خارج رفته
نفر م پنج 1901اند. سپس در بیست نفر به فرمان مظفرالدین شاه به اروپا فرستاده شده

ها، اند. در این سالم دو نفر دیگر اعزام شده1903م سه نفر دیگر و در 1902دیگر، در 
 اند و شمار پزشکانتحصیل به اروپا سفر کرده ۀخود برای ادام ۀشماری نیز به هزین

(. 30-28صخارجی که در استخدام دولت ایران هستند نیز افزایش یافته است )همان، 
یه در مخالفت با امیراعلم سخن گفت، اما امیراعلم به ترک ۀدر آن نشست نمایند

که امیراعلم گفته است بندر بوشهر به عنوان بندر انتقادهای او پاسخ داد و سرانجام چنان
 (.33-31صصحّی رسمی ایران شناخته شد )همان، 

س اشاره های خلیج فارالگود به کشمکش انگلستان، فرانسه و ایران بر سر قرنطینه
ها از هرمز به عنوان بندر صحّی اصلی پشتیبانی گوید که انگلیسیت. او میکرده اس
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هنگام را پیشنهاد داده بود. دولت فرانسه از انگلستان  ۀکردند، اما دولت ایران جزیرمی
ه خواست خدمات قرنطینه را بخواست که پیشنهاد ایران را بپذیرد، اما انگلستان نمی

زمان گذاری ساگوید که این نخستین گام برای بنیانیدولت ایران واگذار کند. او م
در سند  .(580-579ص) الفت دولت انگلیس به نتیجه نرسیدایرانی با مخ ۀقرنطین

هرمز و بندر بوشهر یاد شده است  ۀم فقط از جزیر1903رسمی انتشار یافته از همایش 
ری در ز و بندر دیگهای بهداشتی خلیج فارس باید در بندر هرمآن، ایستگاه ۀو بر پای

ستقر در قسطنطنیه، المللی مبهداشتی بین ۀنزدیکی بصره زیر نظر و با پشتیبانی مالی کمیت
اید به هایی که برای تخلیه مسافر یا کاال برسانی کنند. اما بررسی بهداشتی کشتیخدمت

در (. این 18صتواند در بندر بوشهر انجام شود )تامسون، بندرهای ایرانی بروند، می
های بوشهر و چند بندر دیگر ایران از چند سال پیش به قرنطینه ۀحالی است که ادار

 (. 275صحکومت انگلیسی هندوستان سپرده شده بود )فلور، 

م تغییر چندانی در 1903گیری شود که همایش گفته شد ممکن است نتیجه آنچهاز 
 مجلس ۀرات پنجمین دورهای مرزی ایران در پی نداشت. اما در مذاکمدیریت قرنطینه

 نهم و بیست مطابق 1303 سرطان برج دوازدهم )پنجشنبه 33 ۀشورای ملی در جلس
 ریمخوبرمیالصحّه مجلس حفظ ۀتاریخچ ۀبار سخنرانی امیراعلم در ( به1342 ذیقعده

گوید که م پاریس اشاره شده است. او می1903که در آن به اهمیت کار او در همایش 
استند به خومی هایی کهتا آن زمان به سبب نداشتن سازمان صحّی رسمی در ایران، کشتی

 تا گرفتندمی زجوا هاآن پزشکان از و رفتندبندرهای بیگانگان می به باید بیایند ایران مرز
 سمیتبه ر ایران دولت یران بیایند! اما پس از آن، صحیّۀا بندرهای به باشند داشته حق

 بود کرده محروم حق این از را ما قدیم هایعهدنامه در که جمله آن روی» و شد شناخته
ز اذعان دارد، آغاز به که الگود نیدستاورد مهم دیگر این همایش، چنان« شد. زده قلم

(. اما این بار به نام 580صم بود )الگود، 1904الصحّه در مجلس حفظ کار دوبارۀ
الصحّه دولتی شناخته شد، زیرا دارای سازمان اداری وابسته به وزارت مجلس حفظ

 کرد. خارجه بود و با پشتیبانی مشیرالدوله، وزیر خارجه، فعالیت می
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 های بهداشتیمجلس شورای ملی و قانون
ترین رویداد بازگشت، مهم نیهم که دکتر امیراعلم به م1906ق/1324ش/1285در 

اه با ش تاریخ معاصر ایران که سرنوشت کشور ایران را دگرگون کرد، رخ داد. مظفرالدین
الثانی( به خواست نسل نواندیش برای برپایی جمادی 14امضای فرمان مشروطه )در 

 ۀش نخستین دور1285مهرماه 13ق/1324شعبان  18تن داد. در  ملی شورای مجلس
ش قانون اساسی 1285دی  8ق/1324ذیقعده  14شایش یافت و در این مجلس گ

 6مجلس ) ۀروزنام 31 ۀایران به امضای مظفرالدین شاه رسید. چند روز بعد در شمار
خوانیم ش( اعالن گشایش مطب دکتر امیراعلم را می1285دی  30ق/1324ذیحجه 

مختلفه از جراحی و غیره از صبح الی ظهر در کمال همه روزه برای معالجه امراض »که: 
امیراعلم در همین سال به « شوند.باشند و فقرا هم مجاناً معالجه میمراقبت مشغول می

پیشنهاد دکتر ژرژ و دکتر گاله، دو استاد فرانسوی دارالفنون، به فرمان مظفرالدین شاه 
شده بود دارالفنون انتخاب  طب ۀبرای تدریس تشریح توصیفی )کالبدشناسی( در مدرس

-286صیغمایی،  ؛60ص جا مشغول بود )راهنمای دانشکده،و بعد از ظهرها را در آن
 (.63صتشیّد،  ؛287

ای که اعالن گشایش مطب دکتر امیراعلم در آن چاپ شده است در همان روزنامه
گزارش های بعد به دست آورد. به هایی برای رویدادهای ناگوار سالتوان سرنخمی

ۀ رشدیه، بار کاغذی از رشت به عنوان آقای سید محمد مجتهد در مجلس ۀروزنام
 های نوین در ایران، نوشته بودند که برای نمایندگان خوانده شد: ار دبستانگذبنیان

میرزا حسن رشدیه در قفقاز افساد کرده از آنجا آمد به رشت انجمن سرّی تشکیل 
موجب ناامنی و باعث بر هرج و مرج است. کرده و افساد و تفتین کرده که 

 ۀر)شما خاص را از سر مسلمانان دور کنندمستدعی این که فساد این گونه اش
  .(1ۀ ، صفح31

سرانجام محمدعلی شاه قاجار که پس از مرگ مظفرالدین شاه بر تخت نشسته بود، 
نان، دورکردن چنین فسادهایی از سر مسلما ۀق به بهان1326االول جمادی 32در 

رود ها به توپ بست. خوشبختانه با ومجلس نمایندگان ملت ایران را با پشتیبانی روس
نواندیشان  ۀق زمینه برای فعالیت دوبار1327الثانی جمادی 26مجاهدان به تهران در 

 ۀم دومین دور1909نوامبر  15ش/1288آبان  23ق/1327ذیقعده  2فراهم شد و در 
 (. 79صوحیدنیا، مجلس شورای ملی گشایش یافت )
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مجلس شورای  ۀمردم تهران به دومین دور ۀدکتر امیرخان امیراعلم به عنوان نمایند
(. به کوشش او و دیگر پزشکان حاضر در این مجلس 81صملی راه یافت )همان، 

 شنبهنجپ های بهداشتی ایران به تصویب نمایندگان مردم ایران رسید. روزنخستین قانون
ح طر ۀبار م گزارش کمیسیون مبتکرات در1910ش/1289ق/1328 انیالثربیع شهر 24

 مخارج برای نواقل مالیات از قران یک تومانی اخذ در»امیرخان خوانده شد که 
(. در آن زمان برخی از مردم 88 ۀ، جلس2 ۀکرات مجلس، دوربود )مذا« الصحّهحفظ

 های شیعیان به عراق انتقالسپاری در زیارتگاهایران پیکر مردگان خود را برای خاک
دادند و امیراعلم پیشنهاد کرده بود یک دهم مالیاتی که از وسایل حمل این پیکرها می

 ۀر جلسد شود برای تهیه واکسن آبله و دیفتری هزینه شود. این طرح سرانجامگرفته می
ق( به تصویب نمایندگان مردم رسید و هرچند مبلغ 1328 ذیقعده 5 شنبهسه) 172

صحّه به شمار التخصیص یافته بسیار ناچیز بود، این نخستین بودجه برای مجلس حفظ
 اصلی وزارت بهداشت ایران شد. ۀآید که بعدها هستمی

دکتر  ۀنام ۀرجمق( مجلس شورای ملی ت1329 صفر 9 شنبه )پنج 208 ۀدر جلس
الصحّه، برای نمایندگان خوانده شد. دکتر ژرژ در این نامه که مجلس حفظ رئیسژرژ، 
م را بر خود دارد، از نمایندگان مجلس برای تصویب قانون 1911فوریه  7تاریخ 

 که بلدیۀ گویدکند و میتشکر می« الصحّهحفظ مجلس به نواقل مالیات عشر»تخصیص 
 رُمسِ و ران به ایشان تحویل داده است که برای تهیه واکسن آبلهق 1965تهران مبلغ 

کوبی مجانی در شش محل در تهران زودی شش مرکز آبلههزینه شده و به (خناق) دیفتری
 شصت حدود شود که ساالنهآغاز به کار خواهد کرد. او به نمایندگان مردم یادآور می

 یا قهالخلناقص نابینا، شمار بسیاری و بازندنفر در ایران به سبب آبله جان می هزار
 یشورا مجلس الصحّه به نمایندگانشوند. او از طرف اعضای مجلس حفظبدسیما می

 مملکت به را خدمات باالترین کوبی مردم،آبله با تعیین مبلغی برای هاگوید که آنملی می
ه گفته کدهد و چنانمیخوبی نشان اند. این نامه اهمیت کار دکتر امیراعلم را بهکرده خود

 عطفی در تاریخ بهداشت ایران دانسته است.  ۀشد الگود نیز این کار را نقط

مجلس شورای ملی به تصویب رسید  ۀهای مهمی که در دومین دوراز دیگر قانون
این  ۀش (، قانون طبابت است. بر پای1290ق/1329االخری  جمادی ،253ۀ )جلس
که از وزارت معارف ایران حق طبابت ندارد مگر این ۀکس در هیچ نقطهیچ»قانون 
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ین امیراعلم در دفاع از ا« طبابت گرفته و به ثبت وزارت داخله رسانده باشد. نامۀاجازه
 قانون به نمایندگان گفت: 

هم با دها را هیچ فرق نمیکنند آنبنده این اطبایی را که بدون علم طبابت می
 کند.ست یک حیله هم میکه قاتل اعالوه ایناشخاصی که قاتل هستند. این به 

ادآور یسازی هم مشمول این قانون شد. او خان )پرتواعظم( دندانبه پیشنهاد دکتر علی
که قانون آن تصویب پزشکی وجود ندارد اما همیندندان شد که هنوز در ایران مدرسۀ

سازی، طبابت و دندانقانون  ۀشود. بر پایشود، انگیزه برای ساختن آن نیز فراهم می
کی طبی ایران یا ی ۀمتقاضیان برای دریافت اجازه از وزارت معارف باید تصدیق مدرس

از کشورهای خارجه را داشته باشند. کسانی که این مدارک را نداشته باشند و بیش از 
متحان ای در وزارت معارف اپنج سال در تهران طبابت کرده باشند باید در کمیسیون ویژه

 ند. بده

 هب هفتم ۀدور در مشهد، ۀنمایند عنوان به پنجم و چهارم هایدوره دکتر امیراعلم در
به مجلس  شاهرود ۀنمایند عنوان به نهم و هشتم هایدوره در و درگز ۀنمایند عنوان

 ذیحجه 16 شنبه،شانزدهم )یک ۀچهارم در جلس ۀشورای ملی راه یافت. در دور
( و با اختالف 64از  42دکتر امیراعلم با اکثریت آرا ) ش(1300 اسد برج 29ق/1339

 ۀرای( به نیابت ریاست مجلس برگزیده شد. در دور 9بسیار از نفر دوم )آقای مدرس با 
 ق( بودجه1343 االولی جماد 19ش/1303 قوس 24 شنبه)سه 95 ۀپنجم در جلس

 188 ۀر جلستومان به تصویب رسید. در همین دوره د 136.370 مملکتی صحیّه کل
ق( نمایندگان تصویب کردند که 1343 االولی جماد 19ش/1303 قوس 24 شنبهسه)

و  (بهداشت) صحیّه ۀبودج به برّه پوست صادرات جواز صدور مبلغ از درصد چهار
در این جلسه برخی از نمایندگان خواستار این بودند که  .شود افزوده( آموزش) معارف

کردن این مبلغ به طور کامل برای بهداشت هزینه شود، اما آقای تدین در دفاع از هزینه
بخشی از این مبلغ برای آموزش سخن گفت. در اینجا بخشی از سخنان ایشان که 

 آید.نگاه مردم آن زمان به پزشکی نوین است، می ۀدهندنشان

 معارف هم اندازه به همان است توجه طرف صحیه که اندازه به هر معتقدم بنده
 ترزمال بنده ۀبه عقید معارف بلکه است، توجه طرف ابتدایی معارف مخصوصاً

 محسنات به معارف راه از مردم تا. میکنم عرض حاال که دارم دالیلی است.
 نشود پیدا هاآن در الصحهحفظ حس و نبردندپی  قدرت و سالمتی و صحت
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 را تمل این اکثریت بلکه که هستند اشخاصی مملکت همین در. ندارد فایده
 بقدر راگ گناهشان بکنند تب وقتی یک اگر که معتقدند و دهندمی تشکیل
 خیفس عقیده این که کسی شد. خواهد کاه یک بقدر تب آن اثر در باشد کوهی

 هک موقعی بود، در شهر همین در نیست. الصحهبه حفظ معتقد باشد داشته را
 کهاین زا کردند،می استنکاف مردم از زیادی عده بود، شده دایر مجانی کوبیآبله

 زیادی زحمت یک با تدین مدرسه در خودم بنده بکوبند. آبله اطفالشان را بروند
و  ندبکوب آبله را هاشانبچه بشوند حاضر که کردیممی حاضر را اطفال اولیاء
 کنند داغ را ما هایبچه خواهندمی کهاین برای. شویمنمی راضی ما خیر گفتندمی
 است ینا باشند. داشته نشان هااین کنند سربازگیری بخواهند روزی یک اگر که

 «معلومات! درجه

 طب از دارالفنون تا مدرسۀ
 دراعظمص امیرکبیر، کوشش به بودکه ایران نوین عالی آموزشگاه نخستین دارالفنون

 از م1850ش/1229/ق1266 در او. شد گذاریبنیان شاه، ناصرالدین ۀدور در ایران
 را اتریشی استاد چند و برود وین شهر به خواست ایران، دولت مترجم خان، داوود میرزا
 برای استاد هفت ش،1230/ق1268 در. کند دعوت ایران به نوین دانش تدریس برای

 رد شدند. حاضر دارالفنون در داروسازی و پزشکی شناسی،معدن نظامی، علوم آموزش
 پزشکی ایرانی دانشجویان به اتریشی م(1890-1818پوالک ) دکتر پزشکی، بخش
. (28و  26صداد )راهنمای دانشکده، می آموزش داروسازی ایتالیایی، فوکَتی و نوین
 راخواندهف دارالفنون به شِلیمر نام به هلندی پزشکی پوالک، پیشنهاد به بعد سال چند
 ارسیف زبان به نوین پزشکی هایواژه شرح به که نوشت پزشکی فرهنگ یک او. شد
همان، نوشت ) پزشکیچشم و کالبدشناسی در کتاب چند نیز پوالک خود. پردازدمی
نخست دارالفنون به فراگیری پزشکی پرداختند،  ۀشمار کسانی که در دور .(48-44ص

ق 1275( و در نخستین اعزام دانشجو به خارج در 29صنفر بود )همان،  20حدود 
 (.35صنفر برای فراگیری پزشکی فرستاده شدند )همان،  5نفر فقط  42از میان 

ناصرالدین شاه پس از یک دوره اعزام دانشجو به خارج دیگر کوششی در این زمینه 
فراموش انجام نداد و در مدت حدود چهل سال فراگیری دانش روز در خارج از ایران 

خود به خارج رفتند و دانش روز را  ۀشماری از ایرانیان به هزینشد. فقط تعداد انگشت
(. برای مثال، دکتر محمد کرمانشاهی که به 352صفراگرفتند )محبوبی اردکانی، 

پزشکی پاریس  ۀق از دانشکد1296م/1879خود به فرانسه رفته بود، در  ۀهزین
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ی ت و به استادی دارالفنون و ریاست بیمارستان دولتالتحصیل شد، به ایران بازگشفارغ
( در این زمان پوالک بیش از ده سال بود که 51صبرگزیده شد )راهنمای دانشکده، 

از ایران رفته بود، از شلیمر خبری نبود و تولوزان پیر و فرسوده شده بود. بخش پزشکی 
و پزشکان  ، معلم طب سنتیباشیدرالفنون به دست طبیبانی مانند میرزا ابوالقاسم حکیم

کرده در خارج مانند میرزا علی دکتر همدانی )معتمد االطباء( اداره ایرانی تحصیل
م دکتر آلبو از آلمان برای تدریس پزشکی غربی دعوت 1883ق/1300شد. فقط در می

شد و چندی بعد راتولد که برای درمان چشم یکی از اشراف به ایران آمده بود، به آموزش 
 جا(.شد )همانپزشکی در دارالفنون مشغول چشم

روایی ناصرالدین شاه، بخش پزشکی روی هم رفته، در حدود نیم قرن فرمان
دارالفنون در حد کالس درسی کوچک باقی ماند و نتوانست در گسترش پزشکی نوین 

ران ریه که با عنوان پزشک شاه سه سال در ایکند. دکتر فو در ایران نقشی چشمگیر بازی
الثانی ربیع 26م/1890دسامبر  19بود در گزارش بازدید خود از دارالفنون به تاریخ 

اما طب چون هنوز عقاید مذهبی اجازه نداده است به همان صورت »نویسد: ق می1308
ه مستوفی از همین ( گزارش عبدالل129ّص)فووریه، « علمی است و جنبه عملی ندارد.

 معاریف»دهد که ایرانی نشان می ۀین را در جامعتوجهی به پزشکی نوها نیز بیسال
تر های قدیمی بودند ... و مردم به اطبای قدیم بیشباشیاطبای این دوره همان حکیم

گوید که فووریه بیش از دو سال در ایران ( او می527ص)جلد اول، « معتقد بودند.
مکاتب »یل بود که ( شاید به همین دل528صنماند و معروفیتی به دست نیاورد )همان، 

به جای دارالفنون برای فراگیری پزشکی رونق گرفت. این مکاتب در واقع « چهارگانه
های میرزا زین العابدین خان، میرزا ابوالحسن خان مطب چهار پزشک ایرانی به نام

 ،راهنمای دانشکدهاکبر خان نفیسی و میرزا سید حسن خان بود )بهرامی، میرزا علی
 (. 57-54ص

مظفرالدین شاه سخن  نحطاط سطح دانش دارالفنون در دورۀه مستوفی از اللّعبدا
ای در ها گرایش فزایندهگوید که در این سال(، اما همو می17صگوید )جلد دوم، می

ار های نوین و انتشمردم برای فراگیری دانش نوین پیدا شد. با افزایش ساخت مدرسه
وضعیت کشورهای اروپایی افزایش یافته بود های گوناگون، آگاهی مردم از روزنامه
در  ه(. شاید به سبب همین تغییر نگرش مردم بود که مظفرالدین شا19-18ص)همان، 
مواففت کرد. م( با اعزام شماری از ایرانیان به خارج 1900ش/1279ق )1317
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پزشکی نظامی لیون در فرانسه فرستاده شد  ۀها بود که به مدرسامیراعلم از جمله آن
 الصحه را داشترسد که اشنایدر، که ریاست مجلس حفظ(. به نظر می4ص)امیراعلم، 
پزشکی نظامی لیون  ۀ(، در این اعزام اثرگذار بود و انتخاب مدرس578ص)الگود، 

رالدین (. او هنگام سفر مظف245صبرای دانشجویان ایرانی به پیشنهاد او بود )فلور، 
(. از 136صشاه به فرانسه در مرز آن کشور به پیشواز شاه آمده بود )مظفرالدین شاه، 

ها آمدن چند معلم اروپایی به دارالفنون در دیگر رویدادهای مهم این سال
 پزشکی لیون، از ۀم بود که دکتر ژرژ و دکتر گاله، از استادان مدرس1905ق/1323
 (.59صده، ها بودند )راهنمای دانشکۀ آنجمل

م( به 1906ق/1324ش/1285ن )یهدکتر امیراعلم در همان سال بازگشت به م
، فرزند الدوله نفیسیمعلمی تشریح توصیفی دارالفنون برگزیده شد. پیش از او مؤدب

الطباء(، معلم تشریح توصیفی و طب مقدماتی بود، اما به اکبر خان نفیسی )ناظمعلی
 تشریح توصیفی پیدا کرد، پس از مدت کوتاهی از سبب اختالفی که با گاله، استاد

جا که (. از آن60-59صگیری کرد )راهنمای دانشکده، تدریس در دارالفنون کناره
الدوله نفیسی در مطب پدرش پزشکی آموخته و فقط مدت کوتاهی به عنوان مؤدب

ییم که وانیم بگوتدستیار استادان فرانسوی به تدریس تشریح توصیفی پرداخته بود، می
دکتر امیراعلم نخستین استاد ایرانی کالبدشناسی نوین است. از دیگر رویدادهای مهم 

ق به چاپ 1324نامه برای دارالفنون است که در شعبان همین سال، تنظیم نخستین آیین
رسید و انتشار یافت. برای نخستین بار برای دارالفنون آزمون ورودی در نظر گرفتند، 

چهار ساله به  ۀی هر سال تعریف شد و در پایان دورهای مشخصی برادرس
رسد که (. به نظر می63-61صدادند )همان، می« دیپلم چهارخانه»آموختگان دانش

ریزی جدید برای دارالفنون نقش داشته است )فلور، دکتر اشنایدر در این برنامه
 (.245ص

 بهداشت و آموزش اش برای بهبودبا وجود کوشش دکتر اشنایدر و همکاران ایرانی
ق از شورای 1325م/1907کننده بود. اشنایدر در  پزشکی در ایران، نتیجه بسیار ناامید
دارالفنون بار دیگر  ۀ(. حتی زمانی که مدرس584صحفظ الصحه استعفا کرد )الگود، 

نامه نوشته بودند، بخش پزشکی فقط منده شده و برای آن آییناز استادان خارجی بهره
اشت. از این رو، وزارت علوم و معارف آگهی داد کسانی که در مکاتب شاگرد د 22

برای آنان  پزشکی ۀکه دورلفنون بیایند، در حالیاارتوانند به دکنند میچهارگانه کار می
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پزشکی دارالفنون افزوده  شاگرد دیگر به بخش 60. در نتیجه فقط سه سال خواهد بود
ها به سبب ناآشنایی به زبان فرانسه و دشواری ز آندر این سه سال بیش از نیمی اشد، اما 
برداری از تدریس معلمان خارجی به همان مکاتب چهارگانه بازگشتند که راه یادداشت

( این وضعیت برخی از 63صشدن بود )راهنمای دانشکده، تری برای طبیبآسان
تر لسان و و دکخان پرتنمایندگان مجلس شورای ملی، از جمله دکتر امیراعلم، دکتر علی

 م( بکوشند.1911ش/1290ق/1329را بر آن داشت تا برای تصویب قانون طبابت )

ذکاءالملک، که مانند امیراعلم در تصویب قانون طبابت نقش داشت، در دفاع از 
تواند وضعیت آموزش پزشکی در آن زمان را برای ما روشن سازد. آن سخنانی گفت که می

 او: ۀبه گفت

طبی ایران رونقی ندارد به واسطه این است که کسی خودش را  امروز که مدرسه
د عمری کنکه تصوّر میداند بیاید تحصیل علم بکند، به جهت اینمحتاج نمی

تلف کرده است و اگر تحصیل بکند یک کار خالف عقل معاش کرده است، 
که خودش یک وجدان صحیحی داشته باشد و انصاف بدهد که شایسته مگر این
ه بدون علم طب بروم جان مردم را به خطر بیندازم. اگر این وجدان را نیست ک

نداشته باشد، چرا بیاید مدتی تحصیل بکند و ده سال پانزده سال عمرش را تلف 
گاه تازه مطابق باشد با یک آدمی که هیچ تحصیل نکرده است. وقتی بکند و آن

حصیل و د مگر به تکه طبابت را محدود کردید و مردم نتوانستند طبابت بکنن
عد طبابت شوند بصحیح میکنند و طبیب آیند تحصیل میداشتن اجازه، البته می

 (.253، جلسۀ مجلس ۀ)مذاکرات دومین دور کنندمی

در پشتیبانی از سخن ذکاءالملک باید بدانید که در سال تصویب این قانون شاگردان 
قانون طبابت را  (.61صنفر بودند )راهنمای دانشکده،  18طب درالفنون فقط 

ساز برای پیشرفت آموزش پزشکی نوین در ایران بدانیم، توانیم یکی از عوامل زمینهمی
اما دو سال بعد که خواستند این قانون را به اجرا بگذارند، جنگ جهانی اول آغاز شد 

(. 65صتر از گذشته شد )همان، ش( و وضعیت ایران آشفته1293م/1914ق/1332)
دکتر  کهجنگ ویرانگر بسیاری از پزشکان خارجی از ایران رفتند و چنان با آغاز این

علی خان پرتو )حکیم اعظم( از استادان ایرانی دارالفنون گزارش کرده است: 
های استادانش های چند اطاق طب دارالفنون از شاگردان خالی ماند و درسنیمکت»

 آبانق/1337ن جنگ، در کردزمان با فروکش ( هم63ص)همان، « خریداری نداشت.
 طب ۀمدرس و شد جدا هابخش دیگر از دارالفنون پزشکی بخش م1918ش/1297
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 ادهم لقمان محمدحسین دکتر به احمدشاه فرمان به این مدرسه ریاست. شد نامیده
شد و دکترامیراعلم همچنان از استادان این مدرسه بود. اما این  الدوله( سپرده)لقمان

ای برای در وضعیت آموزش پزشکی نشد و فقط فضایی جداگانهبهبودی  تغییر سبب
(. این 67صمدرسه در ساختمان دارالفنون در نظر گرفته شد )راهنمای دانشکده، 

 (.84صدکتر حسن معتمد برپا بود )همان،  ۀمدرسه چند سالی در خان

وضعیت  ۀبار ش از دکتر نیلگان در1299ق/1339م/1920ۀ گزارشی از آغاز ده
بخش  ۀبار ریه درعیت مدرسه را شبیه گزارش دکتر فوطب در دست است که وض ۀمدرس

 گوید:کند. او میق( توصیف می1308م/1890دارالفنون در سی سال پیش )پزشکی 

ای آموزش به صورت تئوریک است. هیچ هزینه ۀبسیار ناچیز تجهیزشده و عمد
ان ر در بیمارستد. حضودهتشریح را نمی ۀشود ... قوانین مذهبی اجازتأمین نمی

 .(246ص)فلور،  نیز اجباری نیست

 ها را در کناراگر گزارش دکتر امیراعلم از وضعیت بهداشتی ایران در همین سال
گزارش نیلگان بگذاریم به ناکامی ایرانیان در بهبود وضعیت بهداشتی ایران با گذشت 

ق 1342م/1923در  .بریمانیان با پزشکی نوین پی میحدود یک قرن از آشنایی ایر
 گوید: می

در طول دو سال گذشته وضع بهداشت کشور چنان رو به قهقرا رفته و چیزهایی 
را از دست داده است که باید بر حال آن تأسف خورد ... یک نوع حالت 

بشوی، کامالً مایه تأسف، مسأله بهداشت را تحت تفاوتی، حالتی سراسر بلبی
های ما و فریادهای ما گوش شنوایی ما، برنامههای تسلط خود گرفته است. طرح

 .(616-615ص)الگود،  های دولتی و پارلمانی نیافته استدر میان مقام

 امیراعلم و دانشگاه تهران
های گرفتن حکومت مرکزی مقتدر در ایران کوششبا فروکش جنگ جهانی اول و بنیان

د. تر شایران، ثمربخشدوست برای بهبود وضعیت آموزش و بهداشت ایرانیان میهن
ش به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود، به اجرا 1290ق/1329قانون طبابت که در 

پزشکی و  ۀپروان 30ش( 1297م/1918ق )1337-1336که در درآمد، چنان
( بار دیگر پزشکان خارجی برای 64صپزشکی صادر شد )راهنمای دانشکده، دندان

های نوبنیاد به خدمت گرفته شدند )همان، ارستانتدریس در دارالفنون و کار در بیم
تومان  16500ش به 1302تومان بود در  9720 ،ش1298مدرسه که در  ۀ( بودج68ص
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 خانطب که ریاست آن با دکتر ولی ش برای مدرسۀ1307. در جا(افزایش یافت )همان
همین  (. در خرداد71-69صآموزشی نوشته شد )همان،  نامه و برنامۀنصر بود، آیین

ش تا 1307سال قانون اعزام به خارج به تصویب نمایندگان مجلس رسید و اعزام از 
(. دیگر اعزام به خارج وابسته به تمایل 72صشد. )همان، میش هر سال انجام 1312

مرد نبود، بلکه قانون مجلس شورای ملی و به عبارت دیگر مردم فالن پادشاه یا دولت
 کردند.آن پشتیبانی می ایران خواهان آن بودند و از

آموختگان ایرانی ش انجام شد و افزایش دانش1300 ۀکارهایی که در ده ۀمجموع
تری آماده کرد که تصویب قانون دانشگاه تهران در زمینه را برای دگرگونی بزرگ

 های بهمنای که در یکی از شبجلسهاصغر حکمت در ۀ علیش بود. به گفت1313
ی، وزیر وقت، فروغپهلوی برگزار شده بود، وزیران و نخستش با حضور رضاشاه 1312

تند. گفهای نوبنیاد و نوین آن سخن میها و ساختمانآبادی شهر تهران در آن سال ۀبار در
 چون نوبت به حکمت رسید چنین سخن گفت: 

در آبادی و عظمت پایتخت البته شکی نیست ولی نقصی که دارد این است که 
ت مخصوص اونیورسیته )دانشگاه( ندارد و حیف است که این شهر هنوز عمار

بالد بزرگ عالم از این حیث عقب باشد )حکمت،  ۀاین شهر نوین از هم
 .(20ص

به  فرمان« بسیار خوب، آن را بسازید.»رضاشاه در همان شب به گفتن این جمله که: 
افزون بر ش باغ جاللیه که 1313جا(. در فروردین ساخت دانشگاه تهران داد )همان

ور کشی به دشد، نرده یمتر مربع بود از حاج رحیم اتحادیه تبریزی خریدار 200.000
 (.21صآن آغاز شد و موسیو گدار کشیدن نقشه ساختمان دانشگاه را آغاز کرد )همان، 

ین د و تاالر تشریح نخستۀ پزشکی آن آغاز شساخت و ساز دانشگاه تهران از دانشکد
شود که تا آن زمان کالبدشناسی در ایران به صورت نظری ری میساختمان آن بود. یادآو

شد و ایران هنوز تاالر تشریح نداشت. چون کالبدشناسی بنیان پزشکی نوین تدریس می
ریح در ایران شریزی نخستین تاالر تخواستند با پیگیرندگان میآید، تصمیمبه شمار می

ان آغاز شده است. از این رو، در نوینی در تاریخ آموزش ایر اعالم کنند که فصل
تئاتر درس داری جسد، دو تاالر تشریح و آمفیش ساخت محل نگه1313اردیبهشت 

، سینا شناخته شد، آغاز شد )حکمتنظری کالبدشناسی، که روی هم به نام دستگاه ابن
دکتر امیراعلم  ۀش بر عهد1329(. ریاست این دستگاه از آغاز به کار تا 22-20ص
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( به کوشش او، دکتر ابوالقاسم 256و  254صهنمای دانشکده، بخش اول، بود )را
ش برای آغاز به کار آماده شد. 1313بختیار و دکتر بلر آمریکایی، تاالر تشریح در بهمن 

های بدون صاحب را پنهانی در خودروی شخصی خود به تاالر دکتر بختیار جسد مرده
ش دانشگاه تهران 1313بهمن  15ر تشریح در آورد. با بازدید رضاشاه از تاالتشریح می

 (.23-21صبه طور رسمی آغاز به کار کرد )حکمت، 

ریزی سازمان زمان با آغاز ساخت و ساز دانشگاه تهران کمیسیونی برای پیهم
 برگزیده« چهار مکتب و طرح فرهنگی»دانشگاه به وجود آمد که اعضای آن از میان 

ان آن پس از ورود اسالم با عنو ۀریخی ایران که جلوشدند. مکتب یکم، فرهنگ ملی و تا
ندگان الزمان فروزانفر به عنوان نمایه تقوی و بدیعتمدن اسالمی شناخته شد. سید نصر اللّ

این مکتب به عضویت کمیسیون درآمدند. مکتب دوم شامل معارف ملی نیاکانی اما 
ین رهنما، معلم ریاضیات های غربی بود که غالمحسآمیخته با فرهنگ آمده از سرزمین

آموختۀ مدرسۀ علوم سیاسی و سرپرست مدرسۀ اکبر دهخدا، دانشن، و علیدارالفنو
های فرهنگ های دانشگاهآموختهآن بودند. مکتب سوم، دانش حقوق، نمایندگان

آنگلوساکسون )انگلستان و آمریکا( با نمایندگی دکتر عیسی صدیق، سرپرست 
من )آلمان و اتریش( به نمایندگی دکتر صادق رضازاده شفق، دارالمعلمین عالی، یا ژر

 دانشگاه لیون و ۀآموختدکتری فلسفه و ادب از آلمان، بود. دکتر امیراعلم، دانش
 گانطب، نمایند ۀدانشگاه پاریس و سرپرست مدرس آموختۀالدوله ادهم، دانشلقمان

، سه( بودند. )حکمتفرهنگ التین )در فران یافتگانمکتب چهارم، یعنی تربیت
 (.422-419ص

 ۀآموختاکبر سیاسی، دانشدکتر علی کمیسیون سازمان دانشگاه از مشاورۀ
انی، تعلیمات عالیه و میرزا محمد گرگ ۀشناسی از دانشگاه پاریس و سرپرست ادارروان

ن جمع وگوهای ایمند بود. حاصل گفتتقاعد )بازنشستگی(، نیز بهره سرپرست ادارۀ
به تصویب « قانون تأسیس دانشگاه»ش با عنوان 1313خرداد  8بود که در  ایالیحه

 ۀ(. بر پای85 ۀ، جلس9 ۀ، مذاکرات، دور422صنمایندگان مجلس رسید )حکمت، 
 ۀپزشکی و داروسازی و مدرسطب، دندان ۀهای عالی، مانند مدرساین قانون، مدرسه

دا شد، عنوان دانشکده پیخته میحقوق شنا ۀها به نام مدرسعلوم سیاسی که در این سال
عقول م ۀادبیات و علوم از دل دانشسرای عالی بیرون آمدند. دانشکد ۀکردند. دو دانشکد

گذاری فنی به پیشنهاد حکمت بنیان ۀساالر و دانشکدسپه ۀو منقول )الهیات( در مدرس
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(. در قانون دانشگاه مجمعی به نام شورای دانشگاه 425-423ص)حکمت،  ندشد
هر  ۀبینی شده بود که سرپرست هر یک از شش دانشکده و یکی از استادان برجستشپی

استادان  ۀش به عنوان نمایند1320-1313دانشکده عضو آن بودند. دکتر امیراعلم از 
 (.108و  106صپزشکی در این شورا حضور داشت )راهنمای دانشکده،  ۀدانشکد

از ساختمان  ش1316 پزشکی در ۀسینا، دانشکدسه سال پس از گشایش دستگاه ابن
ن انتقال یافت. ریاست ای تهران دانشگاه زمین در خود جدید ساختمان دکتر معتمد به

)دستگاه  کالبدشناسی بخش ریاست الدوله بود و دکتر امیراعلمدانشکده با دکتر لقمان
ز کرد وهایی برداران این دو استاد قدیمی اختالفکم میان طرفکم. را داشت سینا(ابن

اکبر سیاسی، را نگران کرد. دکتر سیاسی روزهای وزیر فرهنگ، دکتر علی ۀکه نمایند
ن از دانشکده و چند ت رئیسمتشکل از رفت و در کمیسیونی ها میمعینی به دانشکده

زشکی پ کرد. او در دانشکدۀوگو میشی گفتهای آموزاستادان زبده برای اصالح برنامه
 الدوله، دکتر امیراعلم، دکتر علی پرتو )حکیم اعظم(،کتر لقمانکه کمیسیون آن شامل د

داران ها )طرفالملک و دکتر فرهمندی بود به رقابتی شدید میان لقمانیدکتر اعلم
ها الدوله( و امیراعلم و دوستانش پی برد و به نظرش رسید که با وجود این اختالفلقمان

ها سبب (. پیش از این، لقمانی98ص ناپذیر است )سیاسی،پزشکی اصالح ۀدانشکد
سینا، از برکناری دکتر ابوالقاسم بختیار، متخصص زنان و کالبدشکاف دستگاه ابن

 (.36-34صپزشکی شده بودند )نفیسی،  ۀمعاونت دانشکد

اصغر حکمت، وزیر فرهنگ، پزشکی را به علی ۀدکتر سیاسی وضعیت دانشکد
 واست. سیاسی به حکمت چنین پاسخ داد: خگزارش کرد و حکمت چاره را از خود او 

اعتقادم این است که برای ریاست این دانشکده باید یک پزشک عالی مقام 
خارجی با اختیار تام استخدام شود و تشکیالت این دانشکده را که نه یک 
آزمایشگاه حسابی دارد، نه سالون تشریح و نه یک بیمارستان ضمیمه، به کلّی 

 ی جدید به وجود آورد.د و سازمانبر هم بزن

حکمت این نظر را به اطالع رضاشاه رساند و به فرمان او دولت در این باره بررسی 
 ۀشناس برجستم(، آسیب1960-1895انجام داد و سرانجام پرفسور شارل اُبرلَن )

پزشکی  ۀای برای دانشکدم به ایران آمد تا سازمان تازه1939ش/1318فرانسوی، در 
( این استاد فرانسوی 466و  80صراهنمای دانشکده،  ؛جااسی، همانریزی کند )سیپی

که برای نوسازی سازمان دانشکده اختیار تام داشت، به امیراعلم و دوستانش گرایش 
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ها را از دانشکده کوتاه کرد و فقط به خواهش دکتر سیاسی، که یافت و دست لقمانی
ید مالک( الملک )سعد، دکتر لقمانتازگی به ریاست دانشگاه تهران برگزیده شده بوبه

 (.256صرا به عنوان استاد به آن دانشکده بازگرداند )سیاسی، 

ارج ها پزشکان جوانی بودند که به خهمکاری امیراعلم و دوستانش )بیشتر آن ن باابرل
زشکی پ بودند( سازمانی نوین برای دانشکدۀاعزام شده و اکنون به کشور بازگشته 

طلب، از جمله های این پزشکان اصالح(. نشست137-134ص ریزی کرد )مهر،پی
دکتر جواد آشتیانی، دکتر منوچهر اقبال، دکتر جهانشاه صالح، دکتر غالمرضا شیخ، 

شد دکتر امیراعلم برگزار می اح و دکتر نصرالله کاسمی، در خانۀدکتر محسن سی
ا عنوان قانون مواد ای را تنظیم کرد که بها الیحه(. ابرلن به کمک آن19ص)کاسمی، 

ش به تصویب 1319آبان  12پزشکی در  ۀاصالحی تأسیس دانشگاه راجع به دانشکد
پزشکی  ۀهای تهران به دانشکداین قانون، بیمارستان ۀنمایندگان مجلس رسید. بر پای
 4کرسی داروسازی و  8کرسی پزشکی،  27کرسی ) 40ضمیمه شد، دانشکده شامل 

خش ، براهنمای دانشکدهسازی( شد و هر کرسی به یک استاد سپرده شد )کرسی دندان
هران به های تپزشکی و بیمارستان ۀدادن به دانشکد( ابرلن افزون بر نظم10-7صسوم، 

فی زشکی دانشگاه تهران با همکاری دکتر مصطپ ۀشناسی دانشکدپیشرفت بخش آسیب
 (. 260ص، بخش اول، راهنمای دانشکدهحبیبی گلپایگانی کمک کرد )

های آموزشگاه نامۀاش، تنظیم آیینکاران ایرانیاز دیگر کارهای ماندگار ابرلن و هم
ش به تصویب شورای عالی فرهنگ 1319تیرماه  11در بود که ها عالی بهداری شهرستان

ش در مشهد با حضور پرفسور ابرلن و 1319نخستین آموزشگاه عالی بهداری در  د.رسی
(. سپس آموزشگاه 409پزشکی گشایش یافت )همان،  ۀدکتر ادیب، معاون دانشکد
ش با حضور دکتر اقبال، وزیر بهداری، پرفسور ابرلن 1325اصفهان و شیراز در آذرماه 

(. سال بعد، 419و  415صد )همان، و دکتر حبیبی گلپایگانی، آغاز به کار کردن
پزشکی تبریز با حضور دکتر حبیبی گلپایگانی گشایش یافت )راهنمای  ۀدانشکد

( از دیگر استادانی که در پیشرفت پزشکی نوین در 155صدانشکده، بخش دوم، 
از  ش(1384-1294مستقیمی ) الدینجمال ها نقشی چشمگیر داشت، دکترشهرستان

 کالبدشناسی در ایران، بود که دومین ۀرشت ۀآموختدانش نخستینشاگردان امیراعلم و 
و سپس تاالرهای دیگری را در  اندازی کردهمشهد را در را تشریح ایران تاالر

 (.436ص، بخش یکم، ی دانشکدهدیگر بنیان نهاد )راهنما یهاشهرستان
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ن رفسور ابرلریاست پ وهای دیرین دکتر امیراعلم در دورۀبه این ترتیب یکی از آرز
سال پیش از آغاز به کار آموزشگاه عالی  23پزشکی به حقیقت پیوست. او  ۀبر دانشکد

 م در محل دارالشفای مشهد گفته بود:1917ق/1336بهداری مشهد در 

 ایتکف تهران دارالفنون. محتاجیم سازیآدم کارخانجات به چیز همه از بیش ما
 زمال ایالتی مرکز سه در را دارالفنون باب سه الاقل ایجاد همیشه من. کندنمی

 رکزم در که است این من آرزوی البته .تبریز و اصفهان مشهد: دانممی و دانسته
 (.113ص)تشیّد،  شود تأسیس دارالفنون یک ایاالت از یک هر

ر روشن شود، تپیشرفت پزشکی نوین در ایران بیش که نقش دکتر امیراعلم دربرای این
ش که به پیشنهاد 1323گذاری از امیراعلم در ابرلن در جشن سپاسبخشی از سخنرانی 

 شود:ابرلن برگزار شد، آورده می

 از را آن توانمی که است پزشکی ۀدانشکد یک دارای امروز ایران کشور اگر
 و هابیمارستان کشور این اگر و دانست خاورمیانه هایدانشکده زیباترین
 شیروخورشید سازمان و پرستاری و مامایی عالی هایآموزشگاه و هازایشگاه

 است  امیراعلم استاد جناب مدام مساعی مرهون آن اعظم بخش دارد، سرخ

وه گر رئیسپزشکی و  ۀدانشکد ۀامیراعلم به عنوان یکی از استادان برجست
 بهمن ش تا1321 آذر کالبدشناسی چند کار مهم دیگر نیز انجام داد. نخست، از

ش، که ابرلن در ایران نبود، به انتخاب شورای دانشکده به ریاست دانشکده 1322
(. در همین زمان کار نوشتن 9صپزشکی برگزیده شد )راهنمای دانشکده، بخش دوم، 

را با همکاری استادان کالبدشناسی دانشکده آغاز کرد  جلدی 9 کالبدشناسی کتاب یک
 تألیفی هایکتاب نخستین از وصیفیکالبدشناسی تاین کتاب با عنوان . جا()همان
 هاللّنعمت دکتر حکیم، منوچهر دکتر همکاری با است که تهران دانشگاه استادان
 نایینی لرضاعبدا دکتر و نفسنیک نصرالله دکتر آبادی،نجم ابوالقاسم دکتر کیهانی،

 انتشار ش1327 در کوشش، سال شش از پس کتاب جلد نخست این .نوشته شده است
 فرید و یشهاب رضا آبادی،نجم اکبر حکیم، دکتر همسر را کتاب این هاینقاشی. یافت
در همین دورۀ ریاست امیراعلم بر  .اند )مقدمه کتاب(کشیده( اعلم مظفر فرزند) اعلم

 ۀنامان پزشکی دانشگاه تهران با عنو ۀنخستین مجلاز پزشکی، نخستین شماره  دانشکدۀ
، دانشکده ۀامنآن به قلم دکتر امیراعلم است ) ۀانتشار یافت که سرمقال پزشکی ۀدانشکد
 (.1 شمارۀ
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از دیگر خدمات علمی و فرهنگی دکتر امیراعلم کمک به تعیین برابرنهاد برای 
 فرهنگ عالی یاشور عضویت به ق1338/ش1299 اصطالحات پزشکی است. او در

 یسیونکم ریاست و ایران گستانفرهن پیوستۀ عضو عنوان به ش1318سپس در  درآمد و
. (18ص، فرهنگستان ۀنام، 9ص، بخش دوم،  ی دانشکدهشد )راهنما برگزیده پزشکی
 :است چنین ش،1319 سال در فرهنگستان مصوب پزشکی برابرنهادهای برخی از
 جای به زبرین زند االسفل، زند جای به زیرین زند العضد،عظم جای به بازو استخوان

 قراتف جای به پشت هایمهره الید، کف عظام جای به دست کف استخوان االعلی، زند
 نی نازک کبری، قصبه جای به نی درشت قطنی، فقرات جای به کمر هایمهره ظهری،

 ۀرود عشر،اثنی جای به دوازدهه اصغر، دماغ جای به مخچه صغری، قصبه جای به
باشد که  نخستین متنی کالبدشناسی توصیفیشاید کتاب  .دقاق معاه جای به باریک
لم، با دکتر امیراع ۀنامنگاهی به متن پایان کار رفته است. بابرنهادها در آن بهاین برا
دستی توانیم به دانش وی از زبان فارسی و عربی و چیره، میالصحه اسالمیحفظعنوان 

 در نگارش متن ساده و روان پی ببریم. او

 انستیتو پاستورها، شیر و خورشید و بیمارستان
بود و پزشک قشون  دیده آموزش فرانسه لیون در پزشکی نظامی ۀمدرس در امیراعلم

 ۀصحیّ  ریاست سرتیپی به ۀبا درج ش1289ق/1328آمد. او در )ارتش( به شمار می
. بسازد بازهاسر و هاپاسبان برای بیمارستانی کوشید شد و برگزیده( ارتش بهداری) نظام
 آموزش پزشکان او. کرد فراهم مردمی هایکمک و مطبش درآمد از را کار این ۀهزین او

 نای. برگزید بیمارستان این برای را پس از آزمون ایران دارالفنون و اروپا در دیده
یافت  گشایش احمدیه بیمارستان نام به ش1293ق/1332رجب  21در  بیمارستان

تخت برای نظامیان،  30بیمارستان  این در. (9-8ص، بخش دوم، ی دانشکدهراهنما)
-35)تشّید، صداشت  وجود تنگدست مردم برای تخت 10تخت برای نظمیه و  10
 ۀامیراعلم در مراسم گشایش این بیمارستان توضیح داد که چرا بازسازی قورخان(. 38

 کهنه به صورت بیمارستان احمدیه بیش از سه سال طول کشیده است: 

گردید و بدین هذا مرتباً عاید نمیبودند معوجوه اعانه هرچند که خیلی ناچیز 
ماندیم، به قسمی که جهت غالباً مدت مدیدی به واسطه نداشتن وجه معطل می

میرات عها تعمیراتی که سابقاً شده بود خراب گردیده مجبوریم که تدر این بین
  .را از سر نو شروع نماییم
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 ۀدیه نوشت که بنیان آن بر معاینبیمارستان احم ۀای برای اداردکتر امیراعلم برنامه
( پزشک 1نویسی منظم بود. این برنامه به طور خالصه چنین بوده است: بیماران و گزارش

ئیس باید ( پزشک ر2کشیک باید همه روزه صبح به ریاست بیمارستان گزارش بدهد؛ 
( شاگردانی که به سمت معاون اول 3صّحی گزارش بدهد؛  ای یک بار به دایرۀهفته

یماران شوند باید از تمام احوال ب)انترن( یا دوم )اکسترن( در این بیمارستان پذیرفته می
می های علهای کلینیکی )عملی( و کنفرانس( سه بار در هفته درس4گزارش بنویسند؛ 

( ریاست با غالمحسین خان، 5اد. )علمی( را امیراعلم و پزشکان دیگر درس خواهند د
(. با این برنامه 42-39صسلطنه خواهد بود )تشیّد، السعیدخان مالک و مهذب

توانیم بگوییم مریضخانه احمدیه نخستین بیمارستان آموزشی بود که به دست یک می
مجلس شورای ملی به این دستاورد  ذاری شد. امیراعلم در پنجمین دورۀگایرانی بنیان

 خود اشاره کرده است: 

بیند نتیجه پُُرگرامی است که ل میها عمگرد مدرسه طب در مریضخانهاگر شا
 سیسات خود بنده است، نوشته بودمبنده برای مریضخانه احمدیه، که آن هم از تأ

 (.189ۀ ، جلس5 ۀ)مذاکرات مجلس، دور

 اشتبهد بهبود برای که هاییکوشش پاس به دکتر امیراعلم ش1295/ق1334 در
 ریاست به احمدشاه فرمان به و کرد دریافت سرداری نشان بود، کشیده ارتش در

، سازمان اسناد، 9، بخش دوم، صشد )راهنمای دانشکده برگزیده دولتی ۀالصحّحفظ
 ۀویژ درمانگاه نخستین گذاریبنیان او در این زمان ارزشمند از کارهای .(270/315

 دست به آغاز در درمانگاه. بود ش1296/ق1335 در نِسوان ۀبه نام مریضخان زنان
 جاهمان در قابلگی ۀمدرس دو سال بعد،. شدمی اداره انگلیسی و فرانسوی ماماهای
ند که شد مشغول کار به دیدهآموزش ایرانی ماماهای نخستین زودی به و یافت گشایش

 نام با نسوان ۀمریضخان ش1319 ها بود. درلم به نام ایران اعلم از جملۀ آندختر امیراع
 پیوست رانته دانشگاه به مامایی عالی آموزشگاه نام با قابلگی ۀمدرس و زنان بیمارستان

 نام «زنان بیمارستان» که دیگری ساختمان به زنان هایبیماری بخش ش1322 در. شد
 ینجایگز بینی و حلق و گوش هایبیماری و پزشکیچشم هایبخش و شد منتقل گرفت

 امن امیراعلم بیمارستان اُبرلن، پرفسور پیشنهاد به ش1323 در بیمارستان این. شد آن
 .(400و  396و  346-345، بخش یکم، صی دانشکدهراهنماگرفت )
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 برعهده را دولتی ۀالصحّحفظ ریاست امیراعلم همچنان که ش1296/ق1336 در
 ضعیتو دیدن با او. کرد سفر جاآن به خراسان بهداشتی وضعیت بررسی برای داشت،
 امیراعلم .(288صگرفت )یغمایی،  آن نوسازی به تصمیم حضرتی دارالشفای نامناسب

 : است نوشته درمانگاه ۀبار در خود گزارش در

 کارش اخیر سنوات در عموم القیدی ۀسای در و گذارده انحطاط به رو درالشفاء
 جای به و داده دست از را خود نامی نام طبی نظر نقطه از که رسیده جایی به

 .است گردیده داراالمراض عنوان سزاوار دارالشفاء ۀتسمی

 مرگ ۀخان را آنچه توانست چندساله کوشش از پس مشهدی، نیکوکاران کمک به او
 در ثربخشیا اقدامات امیراعلم پیگیری با .کند تبدیل درمان ۀخان به بود، کرده توصیف
 بخش دو به درمانگاه( 2. شد نوسازی رمانگاهد ویران ساختمان( 1: شد انجام مشهد
 ۀویژ ساختمان( 4. شدند استخدام دیده آموزش ماماهای( 3. شد تقسیم مردانه و زنانه

 ۀویژ بخش( 6. شدند جاجابه دیگری ساختمان به روانی بیماران( 5. شد ساخته جراحی
 درمانگاه برای دقیق داریحساب دفترهای( 7. شد ساخته سرپرستبی شیرخوارگان

 .(95-87صشد )تشیّد،  داده ترتیب

 کلاداره» دارای که آمد پدید «خیریّه امور و صحّیه» وزارت ش1300ق/1339 در
امیراعلم  سپس چون. نیاورد دوام ماه شش از بیش مجموع در وزارت این. بود «صحیّه

 معارف وزارت به صحیّه کلاداره شد، برگزیده معارف وزارت به در دولت احمد قوام
 به ماه هشت حدود از پس امیراعلم وزارت. (270/305شد )سازمان اسناد،  سپرده
 تصمیم امیراعلم زمان، همین در. (289صیافت )یغمایی،  پایان دولت، فروپاشی دلیل

 را دشاهاحم رضایت توانست او. گذارد بنیان جهانی سرخ صلیب مانند سازمانی گرفت
همان، کرد ) پرداخت کار این برای مبلغی شاه نه پیامی فرستاد و نه اما آورد، دست به
 و شیر سازمان ش1301 اسفند در و ننشست پا از امیراعلم این، وجود با. (288ص

امیراعلم به عنوان نایب رئیس این  .کرد اندازیراه نیکوکاران کمک با را سرخ خورشید
 دیدگان عرضه کردای به آسیبلرزه شیروان و سلماس خدمات شایستهسازمان در زمین

یافت ( خود او اغلب در محل حادثه حضور می9ص، بخش دوم، ی دانشکدهراهنما)
متن تلگراف او را از گیفان بجنورد  1308اردیبهشت  32اطالعات در  ۀکه روزنامچنان

 (.764 ۀ، شماراطالعاتبرای درخواست کمک مالی از مرکز به چاپ رسانده است )
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 ملکتیم کلصحیّۀ  نام به ستقلم ایاداره نظر زیر صحیّه تشکیالت همۀ ش1303 در
 شد )سازمان اسناد، سپرده امیراعلم دکتر به رضاشاه فرمان به آن سرپرستی و درآمد
 صحیّه ۀبودج ضیق به نظر: »است آمده وی حکم در. (297/23566و  240/33145

 اب.« بود خواهد افتخاری و حقوق بدون شغل این تصدی دارید که نمایندگی مقام و
 داشته دولتی شغل نباید نمایندگان که کرد تصویب مجلس ش1304 در چون این، وجود
 و امیراعلم پیشنهاد به ش1305 سپس در. کرد کنارگیری مقام این از امیراعلم باشند،
)مذاکرات،  پیوست داخله وزارت به «مملکتی کلهصحیّ» مجلس، نمایندگان تصویب

 .یافت تغییر «ایران بهداری کلاداره» به این اداره نام ش1315 در. (59 ۀ، جلس6 ۀدور
 ۀشد )مذاکرات، دور تبدیل بهداری وزارت به اداره این ش،1320 آبان هشتم در سپس،

 برگزیده بهداری وزیر عنوان به امیراعلم دکتر ش1327 آبان 25در . (132 ۀ، جلس12
 ش1339 تا 1329 از. کرد گیریکناره مقام این از کسالت دلیل به مدتی از شد، اما پس

 از بسیاری ش1340 ۀده آغاز از خوشبختانه بود و بهداری وزیر صالح جهانشاه دکتر
 .شد کنریشه ایران در واگیر هایبیماری

های انستیتو پاستور ایران ممکن نبود های واگیر در ایران بدون فراوردهمهار بیماری
ست. این سازمان در آغاز با این سازمان نیز نقش داشته ا و دکترامیراعلم در پیشرفت

انی های آن مرهون پشتیبانی نمایندگریزی شد، اما پیشرفتشاهزاده فرمانفرما پی سرمایۀ
 او، میرس درخواست ایران به مانند دکتر امیراعلم در مجلس است. تولید واکسن آبله در

امیراعلم در  .شد م آغاز1921/ش1299 در داشت، را الصّحه حفظ مجلس ریاست که
ش که وزارت 1308های بعد نیز پشتیبان این سازمان بود. برای مثال، در آذرماه سال

ی شناس فرانسوی، براداخله درخواست تمدید قرارداد آقای پروفسور کراندل، میکروب
ریاست فنی و اداری انستیتو پاستور ایران را به مجلس تقدیم کرده بود، امیراعلم 

یندگان را برای تمدید قرارداد مجاب کرد. او به کوشش کارمندان این سازمان برای نما
این »گفت: شد و های مرزی را یادآور ساختن انواع واکسن اشاره کرد و اهمیت قرنطینه

های ما هستند و حرفشان سندیت دارد، در سایه ایجاد انستیتو اطبایی که حاال در قرنطینه
شناسی شود که کراندل به ایرانیان میکروباو یادآور می« ایم.ها شدهپاستور ما دارای این

 .(86 ۀ، جلس7 ۀکند )مذاکرات، دورهم تدریس می
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 روش و منش امیراعلم

ی های نمایندگدوره ۀامیراعلم یکی از نمایندگان پرکار مجلس شورای ملی بود و در هم
 هایی برای بهبود وضعیت عمومی بهداشت در ایران کوششخود برای تصویب قانون

ه حال الصحنمایندگی قبل از همه چیز جدیّت در حفظ اولین وظیفۀ»کرد. به نظر او: می
دگان بلکه نماین المتی عمومی نه تنها نخستین وظیفۀاو باور داشت که س« موکلین است.

نسانی و اسالمی است. امیراعلم پیشرفت بهداشت ایران را مقدم بر هر نوع ای اوظیفه
 دانست:پیشرفتی می

ه مرکب از عتوان انتظار داشت، جاممریض چه اقدام مهمی را می ۀاز یک جامع
توان افراد است. وقتی که افراد مریض شدند جامعه مریض است و از مریض نمی

قر ف فکر مریض مریض است. جهالت ما و های بلند انتظار داشت.برداشتن قدم
عمومی است، زیرا شخص سالم  ۀکاری ما همه نتیجه نداشتن صحبی ما و و فاقۀ

ثل شود که باید کار کند و مخوبی ملتفت میماند و بهکار نمیو قوی البته بی
دیگران تحصیل علم کند و قوی باشد. ولی شخص مرض هر قدر بگویید و 

ها ین حرفد معنی اتوانکار کند و باعلم و قوی باشد، نمی نصیحت کنید که باید
 .(189 ۀ، جلس5 ۀ)مذاکرات، دور را ادراک کند

داد. ها را رایگان انجام میتان توجه داشت و درمان آندکترامیراعلم همواره به تنگدس
تخت برای تنگدستان در نظر گرفته  10که گفته شد، در بیمارستان نظامی احمدیه چنان
کرد تر به قشر ضعیف جامعه دعوت میه نمایندگان مجلس را به توجه بیش. او همواربود
 گفت: و می

که بهترین اطباء  طور که در هنگام مرض خودشان یا اوالدشان مایل هستندهمان
ها در سر موقع برسد، این را بدانند که در سر بالین آنها بیایند و غذا و دوای آن

 رزو را دارند.ا و ضعفا هم همین آآن فقر

روایی احمدشاه قاجار در گزارشی به نمایندگان مجلس از او در آخرین سال فرمان
های وضعیت بد بهداشت مردم و مرگ و میر بسیار به سبب بیماری ماالریا، بیماری

ر همه روزه صدها ایرانی رنجب»شود که: گوید و یادآور میمقاربتی، سل و عفونت چشم می
متی نه مرح او بهداشت را« روند.شان مایه آسایش ما است از بین میرنجحقیقی که دست

 کرد: دانست و به نمایندگان گوشزد میها میبه این مردم که حق آن
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کردن نان و ثروت و آسودگی ما جان آن زارع بیچاره که در آفتاب برای فراهم
کنیم ری بو کاکنم حق داشته باشد که ما برای اکند گمان میکند و کار میمی

 .جا()همان که اقالً کور نشود

ی را در دوستی واقعبه نظر امیراعلم برای پیشرفت ایران باید فداکاری کرد و میهن
دانست. او هر چه داشت و به دست آورد را در راه پیشرفت کردن به مردم میخدمت

 بهداشت ایران هزینه کرد: 

نان وطهم ام در سایه توجهاتکرده ان مراجعتاز نوزده سال قبل که از اروپا به ایر
ام حاال هم هستم. ام. وکیل هم بودهام. وزیر هم بودهعزیز به مقامات عالی رسیده

ها را خوب است در یک من همه حقوق داشته است. حقوق آن این مقامات
صفحه بنویسند جمع بزنند. وجوهی را هم که بنده شخصاً برای امور صحی 

ر در صفحه دیگر جمع بزنند و مقایسه نمایند معلوم ام اگمملکتی خرج کرده
هایی را که در ازای ام و این حقوقشود که بنده همیشه مجاناً خدمت کردهمی

 امرت مریضخانه به وطنم رد کردهام به صوداشتهزحمات خود دریافت می
 .(189 ۀ، جلس5 ۀ)مذاکرات، دور

زد، شد که به هر والیتی که سر میدوستی امیراعلم سبب میها و مردمهمین فداکاری
 ی باال او را بهه مردم مشهد، درگز و شاهرود با رأکشدند، چناندار او میمردم طرف

ی از مردم یک ملی فرستادند. این ارتباط با تودۀخود به مجلس شورای  عنوان نمایندۀ
 های بهداشتی بود.رازهای موفقیت امیراعلم در پیشبرد برنامه

قشرهای جامعه داشت و همواره از این ارتباط  لم ارتباط خوبی با همۀدکترامیراع
بود  پذیرکرد. او هر جا که الزم و امکانبرداری میبرای بهبود بهداشت مردم ایران بهره

دید به سوی نیکوکاران دست دراز گرفت و اگر همراهی نمیاز مقامات سیاسی کمک می
تان احمدیه، شیروخورشید سرخ و درمانگاه که گفته شد، او بیمارسکرد و چنانمی

ا سید رضو حضرتی مشهد را به کمک نیکوکاران ساخت و نوسازی کرد. همکاری او 
از خیرخواهی واقعی یک ای شاخص فیروزآبادی در ساخت درمانگاه نمونه

 که فیروزآبادی رضا ش سید1312اروپا و یک روحانی سنتی است. در  آموختۀدانش
 ککم با را سرمایه این بود، نگرفته را ملی شورای مجلس نمایندگی چندسال حقوق
زیر که وسپس چنان. گرفت کار به کوچک درمانگاهی ساخت برای امیراعلم دکتر

 را درمانگاه آن بهداری وزارت بهداری وقت به نمایندگان مجلس گزارش داده است،
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یق مردم ف کرد و برای تشوداد و به بیمارستان تبدیل کرد، برای آن بودجه تعری توسعه
به انجام چنین کارهایی همچنان نام فیروزآبادی را بر این بیمارستان جدید، حفظ کرد 

 (.25 ، جلسۀ15س، دورۀ )مذاکرات مجل

ای به بود، توجه ویژهپرورش یافته که امیراعلم در پایتخت و خارج از ایران با این
صحیّه بسیار  ۀش که بودج1300 ۀدهآغازین  هاییت مردم والیات داشت. در سالوضع

 های دولتی تهران به سود بودجۀمانناچیز بود، طرحی را برای کاهش حقوق پزشکان ساز
 گوید: والیات داده بود. او در دفاع از پیشنهاد خود به نمایندگان مجلس می

سی و شش هزار تومان است، انصاف  و اش صدصحیّه یک مملکتی که بودجۀ
افی دارند ک د مثل سایر مؤسسات دولتی که بودجۀمؤسسه بیاینیست کفیل این 

پانصد یا سیصد تومان حقوق بگیرند. باید یک فداکاری کند و بنده پیشنهادم 
این بود که کفیل چنین مؤسسه با حفظ تمام مقامات فنی و علمی و اداری 

م هم خودش، بیش از حقوق یک معاون اداره نگیرد ... بعضی از اطباء محتر
ها هم از حقوقشان یک قدری صرف نظر کنند تا ها هستند آندر مریضخانه که

  «جا امراض هست، کمک داد.در سایه این عمل بتوان به بعضی نقاط که در آن

خواهند شود کسانی که نمیکند و قرار میریاست دولت وقت این طرح را تصویب می
یات التر به وزی هم بیشاز حقوقشان بگذرند با همان حقوق خودشان، بلکه یک چی

 (.197 ، جلسۀ5بروند! )مذاکرات مجلس، دورۀ 

ربی گذار پزشکان غاط خوبی با پزشکان غربی داشت و همواره سپاسبتامیراعلم ار
اند. برای مثال، در سخنرانی خود در بود که بهداشت نوین را برای ما به ارمغان آورده

 گوید: گشایش مریضخانه احمدیه می

 القدر نظامی ودانم تشکرات صمیمی خود را به معلمین جلیلالزم می در خاتمه
غیرنظامی فرانسوی تقدیم دارم و به زبان رسا اظهار نمایم که اگر خدمتی به 

زحمات و تعلیمات آن  ۀمملکت و وطن خودم از دستم بر آمده است، نتیج
 .(42ص)تشیّد،  ذا افتخار آن راجع به ایشان استشأنان است. لهذی

د آمشد، کوتاه نمیبا این همه، اگر ستمی از جانب خارجیان بر مردم ایران وارد می
که التس و لبالن، دو استاد فرانسوی کرد. هنگامیو در حد توان با آن مقابله می

کشتند، دکتر امیراعلم و دکتر علی پرتو خود را با ضرب شالق  ۀدارالفنون، گماشت
ا وجود شدند. بله، وزیر خارجه، برای رسیدگی فرستاده الدو)حکیم اعظم( از سوی وثوق
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ای با حاکمهم ۀفشارهای سیاسی سفارت فرانسه، به سبب پافشاری دکتر امیراعلم جلس
شد و های روس، آلمان و انگلیس در وزارت خارجه بر پا خانهحضور پزشکان سفارت

 (.60صکم، آنان محکوم و از ایران اخراج شدند )راهنمای دانشکده، بخش ی

امیراعلم به تاریخ پربار پزشکی ایران آگاه بود و همواره به پزشکانی مانند رازی و 
وشته است به ن کالبدشناسی توصیفیای که بر کتاب کرد. او در مقدمهسینا افتخار میابن

ر ایران از روزگار باستان تا دورۀ درخشش پزشکان ایرانی در این علم د معرفی پیشینۀ
دید از ود هرجا که نیاز میهای خمی پرداخته است. امیراعلم در سخنرانیاسال ۀدور

 ۀکردن مخاطبان برای همراهی با او برای پیشرفت دوبارپزشکی ایران برای مجاب پیشینۀ
کرد. برای مثال، در دفاع از تمدید قرارداد دکتر کراندل برداری میپزشکی ایران بهره

 گوید: ایران میبرای ریاست بر انستیتو پاستور 

تر از هوش اطبای خارجه است؟! خیر این طور مگر هوش اطبای ایرانی کم
که تاریخ به ما نشان داده که اولین اساتید معالجه، ایرانی نیست، برای این

ا را در های آنهه تا صد سال پیش حتی کتابسینا و سایرین کاند. بوعلیبوده
کردند و ترجمه التینی کتاب میها تدریس مالک خارجه در دارالفنونم

  سینا هفده مرتبه تجدید شده است.بوعلی

ماندگی ما شده است و شود که کمبود وسایل پژوهش سبب عقبسپس یادآور می
 ۀ، دورکند )مذاکراتپاستور برای ما فراهم میانستیتو اکنون کراندل این وسایل را در 

 (.86 ۀ، جلس7

 گیرینتیجه
گیری بهداشت عمومی در دوران قاجار نتیجه ۀبار پژوهش خود درکه فلور در همچنان

کرده است، در آن دوره نه تنها خدمات سالمت عمومی وجود نداشت، بلکه بهداشت 
اهمیت بهداشت  ۀبار هایی در(. نوشتن رساله305صبه طور کلی مورد توجه نبود )فلور، 

 ترین توجه به اصول بهداشتیکه کممردان گواهی است بر اینبرای مردم و برای دولت
 50.000کم ش که دست1244ق/1282م/1865وجود نداشت. برای مثال، در 

ای در ایران نوشته شده است که برای بیمارستان در جهان وجود داشت، رساله
دهد ساختن بیمارستان تا چه اندازه برای سالمتی مردم و ارتش مردان شرح میدولت

م 1800 ۀ(. معرفی پزشکی غربی در ایران که از ده53و  26صنژاد، مهم است )ابراهیم
سال دیگر مردم  150آغاز شده بود، نتوانست تغییری در این وضعیت بدهد و حدود 
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نیروی دانش برای تغییر »های واگیر بودند. سرانجام، ایران همچنان قربانی بیماری
بان طلاز اصالح وضعیت سالمتی عمومی در ایران، توسط گروهی کوچک اما فزاینده

و کمک  مند از دانش روز در کنار مشاورهو کوشش این ایرانیان بهره« حاصل آمد
 (.308صپزشکان غربی سبب بالندگی پزشکی نوین در ایران شد )فلور، 

طلب بود که کوشش برای بهبود بهداشت ایران امیراعلم یکی از این نیروهای اصالح
پرداخت، ورود به کشور آغاز کرد. او در مطبش به درمان بیماران می ۀرا از همان لحظ

داخت. پرطب و سپس دانشگاه تهران به آموزش پزشکی نوین می ۀدر دارالفنون و مدرس
فی را اندازی کرد و کتاب کالبدشناسی توصیپزشکی را راه ۀبخش کالبدشناسی دانشکد

پزشکی نقش  ۀسازمان نوین دانشکدریزی سازمان دانشگاه تهران و نوشت. او در پی
ی از او به عنوان یک. بود پیشگامان از درمانگاه و بیمارستان ساخت در داشت. امیراعلم

 وبیکآبله قانون مانند بهداشتی هایقانون تصویب در نمایندگان مجلس شورای ملی
 هک ادد انجام ایدوره در را بزرگ کارهای این امیراعلم. داشت بنیادی نقشی اجباری
 برای بهداشت ۀزمین در گذاریسرمایه ارزش و نبود مندبهره نفتی درآمدهای از ایران
 لیگذاران اصبنیان از یکی توانیمامیراعلم را می این، بر بنا. نبود روشن مرداندولت
ش از 1339که در سندی از بدانیم، چنان ایران در نوین و بهداشت نوین پزشکی آموزش

یاد شده است « دیورشخ و ریش تیعمج یانب و یکزشپ دهۀکشدان ذارگانینب»او با عنوان 
 (.270/347)سازمان اسناد، 

و آن نقش مجلس شورای ملی در  آشکارگر موضوع دیگری نیز هستاین پژوهش 
که پزشکان خارجی و ایرانی در  کوششی ۀبهبود آموزش و بهداشت در ایران است. با هم

قاجار برای بهبود بهداشت ایران داشتند، وضعیت بهداشت مردم ایران چندان تغییر  ۀدور
های واگیر همچنان ادامه داشت. با آغاز به کار نکرد و کشتار مردم به سبب بیماری

مجلس شورای ملی که از حضور نمایندگان پزشک مانند دکتر امیراعلم  ۀدومین دور
ها برای بهبود وضعیت بهداشت به تصویب رسید. از این مند بود، نخستین قانونبهره

ردم برای تغییر در زندگی م« لطف ملوکانه»زمان بود که خواست نمایندگان مردم به جای 
وشش نمایندگان مردم بود که برنامۀ اعزام دانشجو به خارج کرد. به کگیری میتصمیم
مانند  انیکسآموختگان به کشور به نسل ازگشت این دانشقانونی پیدا کرد و ب جنبۀ

های پیشرفته را های آموزشی نوین و بیمارستانامیراعلم فرصت داد تا سازمان
این، پیشرفت آموزش و بهداشت در ایران را باید یکی از  بر گذاری کنند. بنابنیان



 269نقش دکتر امیراعلم در پیشرفت بهداشت... /

های ثمربخش دستاوردهای مهم جنبش مشروطه بدانیم که زمینه را برای فعالیت
 دوستانی چون دکتر امیراعلم فراهم کرد.میهن
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