
ایرانات  پزشکی نخستین نشریاز ؛دواسازي عصر حاضر
1سید مهدي سید قطبی

چکیده
در ابتدا میرزا محمود خان . پردازدمیمجله ماهیانه دواسازي عصر حاضرربه سیر تاریخی نشریات پزشکی در ایران و چگونگی انتشااین مقاله 

در . دشوبررسی می مجلهيمحتواوهدفمعرفی و سپس نشریهخود و حاضرمدیر و صاحب امتیاز مجله دواسازي عصر،نجم آبادي دواساز
.مجله دواسازي عصر حاضر بحث شده استبهانجام شدهاعتراضاتونظرات خوانندگاندرباره ،پایان

یرزا محمود خان نجم آبادي دواسازمماهنامه دواسازي عصر حاضر، ایران، نشریات پزشکی، :ي موضوعیهاکلیدواژه

قدمهم
به سال با انتشار روزنامه کاغذ اخبار میرزا محمدصالح شیرازي(سال پیش شش هفتاد وو مطبوعات در ایران در یکصد

که در همان سالهاي ابتدایی با توجه به اهمیت بهداشت و انتظار این بود.پدید آمد)خورشیدي1215سال برابر قمري1252
دو سال طول کشید تا اولین وولی هفتادد ندر ایران منتشر شوپزشکانولتدومطبوعات پزشکی از سوي ،مردمیسالمت

.به وجود آمدمجله پزشکی 
به دلیل عدم انتشار یافت ولی قمري1324مجله حفظ الصحه اولین نشریه اي  است که در زمینه پزشکی در تاریخ صفر 

تعطیلی مجله حفظ الصحه، از گذشت یازده سال ازپس .پس از انتشار شش شماره متوقف شدایرانیاستقبال مخاطبان
هم به دلیل عدم حمایت جامعه مجلهولی ایندومین مجله پزشکی ایران با نام مجله ماهیانه طب مصور به چاپ رسید

)1389رسول اف، (.تعطیل شدپس از انتشار شماره اولایرانی
. منتشر شد1309مرداد 25در تاریخ شنبه ین مجله پزشکی بیست و پنج سال پس از انتشار اولمجله دواسازي عصر حاضر

ی است که نتایجر این مقاله نوشته شده آنچه د.بودآبادي دواسازود خان نجممیرزا محماین مجله و مدیرصاحب امتیاز 
ر نشریات هاي انتشانخستین تالشو سعی داردبه دست آورده شماره این مجله 13مطالعه صفحه به صفحه بانگارنده

.مستند و ثبت کندایران را پزشکی 

)1379-1282(میرزا محمد خان نجم آبادي دواساز 
در مدرسه ابتدا وي . در تهران به دنیا آمدش1282طبیب، نویسنده، مترجم و روزنامه نگار در سال آبادي، محمود نجم

رفت و آنجا به مدرسه طبازو تحصیل کردعلمین ملو مدرسه قدیم ایران و آلمان و سپس در دارالفنون و داراگلستان
ش  در سبزوار طبابت کرد و پس از آن1312ش در قوچان و در سال 1309در سال . کامل نمودآنجا درتحصیالت خود را 

عهده ررا ب) لقمان حکیم(نجات و لقمان الدولههاياو ریاست بیمارستان. به تهران آمد و در انستیتو پاستور مشغول کار شد
.رضويساسناد آستان قدکزمرکارشناس ارشد علوم کتابداري و اطالع رسانی و کارشناس تاالر مطبوعات سازمان کتابخانه ها موزه ها و. 1



ها نایب رئیس انجمن بین المللی ن سینا و رازي سخنرانی داشت و سالبآبادي در اکثر کنگره ها درباره ادکتر نجم. داشت
زمینه طب و طب سنتی و تحقیقاتی درهاي آلمانی، فرانسوي و عربی تسلط داشتبه زبانوي . تاریخ طب درپاریس بود

)1384نصیري، (.انجام داد
.جهان پزشکی را تاسیس و منتشر نمودادي عالوه بر بنیانگذاري مجله ماهیانه دواسازي عصر حاضر، ماهنامه آبدکتر نجم

محمد زکریاي رازي، اصول بهداشت، بالي : برخی از آنها عبارتند از. نگاشته استکتاب 45و مقاالت 500وي در حدود
راهنماي پزشکان، شکی صد ساله فرانسوي در ایران،تاریخ طب ایران، تعالیم پزعظیم نسل بشر؛ سفلیس و سوزاك،

یا مختصري از طب اسالمی بخصوص خدمات ایرانیان، فهرست کتابهاي چاپی طبی، آبله و سرخک، ترجمه آیین پزشکی
.پندنامه اهوازي، ترجمه و تصحیح رساله جودیه

نشریهمعرفی
نیزهزبان فرانسهنام مجله بپس از انتشار پنج شمارهدارد کهقرار باالي جلد در دو سطر وسطدر نام مجله به خط نستعلیق 

موضوع نشریه، زمان به ترتیبدر ادامه.درج شده استقبل از نام مجله، عبارت مجله ماهیانه در باالترین سطر . شدافزوده
ر شماره صفحه  عنوان با ذکفهرست مندرجات جلد وسطدر .آمده استمکتوبات، مقاالت و اعالنات آدرس ارسال انتشار، 

به شرط اطمینان و ایمان به اعالنات دواجات پذیرشآخرین بخش روي جلد بیان . شده است نوشتهمطلب و نویسنده 
.))1(تصویر شماره (استخوبی آنها

. محمود خان نجم آبادي دواساز بودازرمیعصر حاضرمجله دواسازيو نویسنده برخی از مقاالتصاحب امتیاز ،مدیر
.بود]بهداشتی[صحیو ]پزشکی[، طبی]داروسازي[نشریه اي در موضوع دواسازيبراساس تعریف نشریه در شماره اول، 

نوبت انتشار آن ماهیانه و .در تهران منتشر شد)1930اوت 16برابر با ( ش 1309مرداد 25آن در شنبهي اولین شماره
قیمت . کتابخانه ابن سینا بود-خیابان ناصریه دواخانه کارنیک خان و -الوله میدان مخبر–تهران محل اداره این نشریه 

37قران، نصف صفحه 70یک صفحه کامل ]آگهی[قیمت اعالنات .قران بود1قران و تک شماره 10اشتراك سالیانه 
و37*24نشریهقطعبی، نوع چاپ سر.شودکه در صورت تکرار تخفیف داده میتعیین شده قران25و ربع صفحهقران

به رنگ هاي داخلی مجله سفید و جلد مجله در هفت شماره صفحه.داردقرار دو ستون درمجلهمطالبدر هر صفحه 
چاپخانه پرس طهران بعد دردر مطبعه برادران باقرزاده و از شماره اول سال دوم تا شماره مجله .استصورتی و بقیه آبی 

اعالنات به دو زبان مقاالت فقط به زبان فارسی اما.شده استنوشتهفارسی و فرانسهبه زبان مجلهمطالب.چاپ گردید
.وجود داردنیز در مجله هاییتصویرعالوه بر متن . درج شده استفارسی و فرانسه 

دس رضوي است هاي آستان قهاي موجود در آرشیو مطبوعات سازمان کتابخانهشماره از این مجله که شماره13نگارنده به 
. منتشر شده استصفحه 10صفحه اما بعضی شماره ها در 16ی آنهاتعداد صفحه هاي بیشتر شماره. دسترسی داشت

شمارش صفحه هاي مجله پشت سرهم است، به عبارت دیگر صفحه شمار هر شماره مجله مستقل نیست بلکه در ادامه 



سال دوم 10در پایان شماره 238سال اول شروع و به 1از شماره 1شماره صفحه هاي مجله با . شودشماره قبل دنبال می
.صفحه هاي داراي اعالن و صفحه جلد مجله در شمارش صفحه هاي مجله محاسبه نشده است. ادامه یافته است

روي جلد شماره اول مجله دواسازي  عصر حاضر): 1(تصویر شماره 



:زیر بودندافراد محمود خان نجم آبادي دواساز عالوه بر  میرزا نویسندگان مطالب این مجله
اول طبیب، دکتر سید ارسطوخان عالجمعلم امراض داخلی مدرسه عالی طب)اعلم الملک(دکتر عباس خان ادهم 

امراض دهان و معلمدکتر محسن خان سیاح، طبیب قانونی وزارت عدلیه، دکتر حسینقلی خان قزل ایاغمریضخانه بلدیه
، دکتر مشعوف، دکتر میردامادي، دکتر مهدي نامدار، میرزا موسی دواسازدکتر فتح اهللا خان اعلم،طبعالیرسهمددر دندان

.، دکتر حامديدیپلمه از فاکولته طبی اونیورسیته پاریسدکتر عنایت اهللا منتخب،مدیر دواخانه پاستورخان طوب

موجودي نشریه
در ) خورشیدي1318–1309(دوره اول ). 1378صدري طباطبایی، (داشته است مجله دواسازي عصر حاضر دو دوره انتشار 

کتابخانه ملی یعنیبزرگ ایران چند کتابخانهطی ده سال بطور مداوم منتشر شده که بطور پراکنده شماره هایی از آنها در 
نه مرکزي فارس  و کتابخاهرانس رضوي، کتابخانه دانشگاه تایران، کتابخانه مجلس شوراي اسالمی، کتابخانه آستان قد

موجودي این کتابخانه  شامل سال ).  شماره47(کتابخانه دانشگاه تهران بیشترین شماره از این مجله را دارد .موجود است
2- 1(، سال چهارم شماره هاي )5-2(،سال سوم شماره هاي )12-4و 1(هاي ، سال دوم  شماره) 3- 1(اول  شماره هاي 

، سال هشتم )11-9(، سال هفتم شماره هاي )8-6(، سال ششم شماره هاي )5- 3(ل پنجم شماره هاي ، سا)12-7و 
). 1387آشوري، (است )  12- 4(و سال دهم شماره هاي ) 3-2(هاي ، سال نهم شماره)12و 1(شماره هاي 

). شماره39(انه مرکزي فارس دارد بعد از کتابخانه دانشگاه تهران بیشترین موجودي از  مجله دواسازي عصر حاضر را کتابخ
، سال سوم  )10-9و 6و 4- 1(، سال دوم شماره هاي )12- 1(از سال اول شمار هاي استموجودي این کتابخانه عبارت

).1368سودبخش، ) (11- 10و 7-5و 3-1( و سال چهارم  شماره هاي ) 12-5و 3- 1شماره هاي 
شگاه تهران و کتابخانه مرکزي فارس بیشترین موجودي از مجله دواسازي عصر کتابخانه آستان قدس بعد از کتابخانه دان

هايسال دوم شمارهو)9-1(هاي سال اول شمارهموجودي این کتابخانه  شامل ). شماره13(حاضر را دارد 
تابخانه آستان قدس رضوي، ک(قرار دارد 1312بهشت اردی–1309که در بازه زمانی مرداد می شود) 10-9و 1-2(

1361 .(
شماره از مجله دواسازي عصر حاضر نسبت به موجودي  اغلب آرشیوهاي بزرگ ایران 11کتابخانه ملی با در اختیار داشتن 

مربوط )  12- 2(از  شماره هاي است موجودي این کتابخانه از این مجله  عبارت . از این نشریه در جایگاه پایینی  قرار دارد
. 13182آذر –1317ازه زمانی  بهمن به ب

بین این کتابخانه مجلس با در اختیار داشتن تنها سه شماره از این نشریه کمترین موجودي مجله دواسازي عصر حاضر را در 
حیدري، ( است 1312- 1311مربوط به بازه زمانی ) 3-1(موجودي این کتابخانه شامل شماره هاي . کتابخانه ها دارد

1389 .(

٢ .http://www.nlai.ir/



استشدهمنتشراز آن ايشمارهچندوخورشیدي بوده1320شهریورازبعدانتشار مجله دواسازي عصر حاضر دومدوره
کشور نشانی ازو کوچکبزرگکتابخانه هاي در هیچیک از طبق بررسی هایی که انجام شدولی). 1371برزین، (

.مشاهده نشداي دوره دوم انتشار این نشریه هشماره

نشریههدف
این مجلههدفمخاطباناشاره می شود کهآمده نشریهسال اول1که در مقدمه شماره"مقصود ما"براساس یادداشت 

:عبارتند از
که بومی مقاالت در باب امراض نشرومقاالت درباره آخرین کشفیات طبی روز دنیا ترجمه و نشر براي اطباء : اطباء- 1"

بلکه استفاده از این نیست که به اطباء چیزي یاد بدهیمی از ترجمه و نشر مقاالت طبی هدف اصل. نوشتنداطباء ایران 
خواندن عقاید و .تجربیات شخصی اطباء اروپا است که هر روز در صفحه هاي چندین مجله طبی در اروپا منتشر می شود

که دادبلکه به او اجازه خواهدکندشنا میآنها آدستورات جدید نه تنها طبیب را با وضعیت آخرین کشفیات امراض و معالجه 
:دو نتیجه مفید دارداین امر براي جامعه.آن دستورات را تجربه و بررسی نماید

عقب نماندن طبیب از کشفیات و معالجات جدید-الف
اظهار نظر درباره آن کشفیات پس از تجربه و گرفتن نتیجه مثبت و منفی-ب

ایران ارتباط بین اطبايواهیم وسیله نشر تجربیات فنی را فراهم کنیم بلکه آرزومندیم بتوانیم ما با این مجله نه تنها می خ
.حل و فصل کنندفکري و بحث هاي علمی را آماده کنیم تا مسائل مربوط به این فن را با کمک یکدیگر 

دواسازها-2
وضعیت دواسازي ایران بدبختانه اصال قابل . تر استتر و حساسدارند مهمهبرعهدکه دواسازهاخدمتی برعکس اطباء 

حتی با نظر سطحی مشخص است به طوریکه نه نواقص دواسازي به حدي است که . مقایسه با پیشرفت علمی طب نیست
براي بهبود معایب فنی و تجارتی دواساز از وظایف خود آگاه است و نه کسانی که مسئولیت تنظیم داروخانه ها با آنها بوده 

با نشر معلومات و تجربیات فنی دواسازان ی به تکمیل یاز سواول سعی خواهیم کردما در این مجله .دنار می کنکدواسازي 
خواص کشفیات –استادان فن دواسازي اروپا مانند نظرات مختلف -دوائیتهیه فرمول هاي جدید از قبیل مطالب فنی

و خطراتی که در طول سال در اثر ات و تجزیه هاي بیولوژیکیجدید، دستورات مختصر و ساده درباره امتحان دواجادویه 
وجدانی و فنی آنها را تا حدي که امکان دارد از وظائفبپردازیم و از سوي دیگر مباالتی یا تقلب فالن دواساز اتفاق استبی

دهاي فنی و علمی خود شنهابا روش بی طرفانه با مسئوالن اداره هاي دولتی همکاري نموده و با پیگاه سازیم و دوم آخود 
انتظاري جز مطالعه دقیق ) اطباء و دواسازها( در برابر همه زحماتی که می کشیم از هر دو دسته ما .کمک فکري کنیم

.دواسازي عصر حاضر نداریممجله 
عالقمندان به صحت افراد عائله -3



. د به سالمتی کودکان خود با دستورات طبی هستندمخاطب ما اولیاي عائله و به ویژه مادرهاي باسوادي است که  عالقمن
کودکان قسمت مهمی را براي نشر دستورات طبی فرزندان به ویژه در کشور باعث شد در این مجله طبی انتشارات نبود

هها در این مجلهمچنین براي خانم.اطباي ایرانی و اروپایی به ما قول داده اند با مجله همکاري نمایند.اختصاص دهیم
عفونی اجتماعی، فراهم دستوراتی در خصوص شیوه تربیت درست بچه ها، نظافت و پاکیزگی  آنها، دفاع در برابر امراض 

مریض  با رعایت شرایط جلوگیري از امراض مسري در میان افراد عائله، پرستاري ، روش ساختن شرائط درست خانه داري
با یقین به اینکه به انجام .مشاهده خواهند نمودواهاي  ضروري خانهي و استعمال  دتهیه و نگهدارطبی و سرانجام 

به عملگوش شنوا، چشم بینا، عزم راسخ و داشتن از صمیم قلب،است موفق خواهیم شدلوظایفی که به عهده ما محو
".دستورات مجله را آرزو می کنیم

ي نشریهامحتو
مربوط به هدف نشریه بیان گردید در سه بخش مربوط به اطباء، همانطور که در مندرجات مجله دواسازي عصر حاضر

تا ساده و عمومی)مربوط به اطباء(سطح مطالب از تخصصی. داردقرار دواسازان و مربوط به عالقمندان صحت افراد عائله 
شده تا به اديزیتالشمجلهدر عنوانبا توجه به پسوند عصر حاضر.استمتغیر) عالقمندان صحت افراد عائلهبراي (

ت مربوط به اطباء، اعباریکی ازمخاطب آن با،معموال قبل از ارائه هر مطلبی.مخاطبان پرداخته شودو روزنیازهاي فوري
عالوه بر مقاالت مطالب مربوط به اطباء .شده استمشخصبراي دواسازها، براي عالقمندان به صحت افراد عائله 

ماهه دارالتجزیه سینا تالیف دکتر میردامادي و دکتر 14خالصه عملیات ( تاب کو چاپ قسمتی ازو معرفیتخصصی
دربه قلم دکتر عباس خان ادهم کهدر مقاله ما اطباء و جامعه .نیز پرداخته استبیمارانبه مطالب جامعه شناسی)مشعوف
ز بین بردن نواقص موجود در نژاد ایرانی ارا هدایت افکار مردم براينویسنده وظیفه اطباء ه،سال اول چاپ گردید1شماره 
ترویج آن به بهشمارد و تاکید می کند هر ایرانی وطن پرست و آگاهی باید تا حد امکان میسالم و بی عیبنسل بهتا نیل

ض تزریق داخل وریدي، بهداشت دندان اطفال، مر:شامل عناوینی همچونسایر مقاالت اطباء.بپردازدوسیله نوشتن و بیان 
قی و اسهال مسئله توارث،وسل ریوي واکسن حناق، بیماري حصبه،تیفوئید و پارا تیفوئید،کچلی، بیماري ماالریا، پسوره،

.استجوش چشمودرباره شیرذات الجنب و اطفال خورد سال،شیرخوارگان،
ن مخاطب مجله یازان مهم تر، دواسو در قسمت هدف نشریه به آن اشاره گردیدآیدبرمیهمان طور که از اسم مجله 

راز طرفی تخصص مدی.گیردطالب مربوط به دواسازي دربرمیحجم مجله را ماز به این دلیل حدود نیمی . شوندمحسوب می
محمودخان نجم آبادي دواساز بنابراین بیشتر مطالب این موضوع را میرزا . و صاحب امتیاز مجله هم در این حوزه است

. اکتفا کرده است) کوتاه شده نام خود(ن .کامل خود را در انتها مقاله ذکر ننموده تنها به نوشتن منگاشته که البته نام 



صفحه اول مقاله اي از  مجله دواسازي عصر حاضر): 2(تصویر شماره 

- مقاله دواساز(، نحوه ساختن و میزان استفاده آن) مانند انفوزیون، تیزان، آپوزوم(معرفی دواهادر این قسمت بیشتر به 
بارههمچنین براي دواسازها مقاالتی در.براي بیماري پرداخته شده است)موسی خان طوبمشتري به قلم میرزا - نسخه

، شناخت )و باکتریولوژیکی آن به قلم دکتر فتح اهللا خان اعلمآب و تجزیه شیمیاییچند قسمتیمانند مقاله(شناخت مواد
چند قسمتی در مقاله (، شناخت کمکهاي اولیه )عالجیک و البراتور به قلم دکتر سید ارسطوخانمقاله کلناز قبیل(محل کار 

.شده استچاپ )ن. به قلم مانتظار طبیب



بود که مطالب متنوعی براي آنها در عالقمندان به صحت افراد عائله گسترده ترین مخاطب مجله دواسازي عصر حاضر 
ه مادران باسواد بیشترین تاثیر را در سالمت خانواده ایفا می کنند مخاطب مجله در این با توجه به اینک. داردمجله وجود 

) مانند مقاله تخم مرغ و نگاهداري آن( خانه داري اتی چوندر موضوعبراي آنها مطالب مجله .هستندبخش مادران 
شناخت و) خان  قزل ایاغحسینقلیزنان و کودکان تالیف دکتر قسمتی از کتاب حفظ الصحهمعرفی و چاپ(سالمت مادر 

. شده استنوشته)ن. مقاله چند قسمتی در انتظار طبیب به قلم م(کمکهاي اولیه 
. استمخاطبانکه براي همه قسمت شوخی نیز دارد مانند اخبار پزشکی و یافزون بر دسته بندي باال این مجله مطالب

، خبر مرگ دکتر غالمعلی خان مینا معلم مدرسه 1309ب در خرداد دیپلمه هاي دواسازي و طصورت اسامیی مانندیهاخبر
ترجمه خبر از مجله هاي پزشکی، حوادث پزشکی در اثر اشتباه دواسازها و اطباء، تاسیس نخستین شرکت عالی دواسازي، 

.که ورود آنها ممنوع است نیز منتشر شده استدارویی ایرانی، صورت اجناسی
آموزش به این قسمت در.می پردازدداستان طنز و شیرین قالبمطالب آموزشی در بیانبهقسمت شوخی در این مجله

آموزش مسائل و)لکه پارچه ابریشمیخانم خوش قلب و عاقل،شوره سرآقا،روف نقره،ظمانند لک شراب، (داري نکات خانه
. پرداخته شده است)جوابهاي فنی-ت فنیسئواال: و ریسمان دواسازيآسماناز قبیل شنیده ها از جوجه دوساز، (دواسازي 

:دارد، آمده استطنز وداستان گونه که قالبمطلب لکه چربی پارچه بریشمیدر ادامه بخشی از 
این پارچه هاي ابریشمی وقتی چرب شد دیمی نمیشه چربیش و گرفت یا لکه پاك نمیشه بهت گفتمصد دفعه "- 

گرم 100گرم صابون سیاه و 125دواخونه بگی آقا باید بري. میشهدتر لک اگر چربی رفت پارچه خراب تر و بیا
این دوا رو میاري خونه به آنجائیکه لک چرب داره از .گرم اودووي قاطی کنید و بمن بدهید400عسل خاص و 

باصطالح آب مالیش می کنی هم این دوا خوب میمالی اونوقت چندین دفعه توي آب توي آب سرد میگذاري و
چرا ! چرب بودچرا چونکه! اون لباس و دور انداختیمبینلکه میره هم پارچه ابریشمی خراب نمیشه بازم میام می

واه ! حرف میزننبه بچه آدم یک دفعه !چرا این دوا را بکار نزدي؟ یادم رفت! چربیش و نگرفتی؟ گرفتم لک شد
بابا جونه من، عزیزه من ! واسه تو گفتم و باز به خرجت نرفتحرف و صد دفعه که زبونم  مو درآورد از بس یک

همه با این ندارم خانوم من آخر تو چرا اینجوري؟ با این وضعیت اقتصادي مملکت با این فریاد آي وطن آي وطن 
تو یکدفعه مهمونی حاال اینا به جاي خودش من آرزو به دلم موند ... ما مرداي بیچاره چرا گوشات و واز نمیکنی؟

!!برنگرديهبري و با یک لک
حوصله . نهزبونم الله خیال نکن اگر جوابتو نمیدم! از کدوم دنده پا شديمیدونی چی یه امروز دیگه معلوم نیست - 

...ندارم با تو دهن بدهن بزارم 
عقل و زبون به تو وض دهه چی میشد خدا ع! حاال دیگه اون روم و باال میاري ها! زن، کم با من یک  و بدو کن- 

.میدادو گرينکدبا
!تو از غصه هالك میشدي و کفر می گفتیبازم ناشکري خدا رو بکن اگر خدا من و الل میکرد- 



3"..نی که کفر میگم یا شکرش را بجا میارمکرد تا ببیخداوند یک امتحان میخواستخیلی دلم می- 

نشریهو تیراژاعالنات
بی است این مطل".ها اطمینان و ایمان داشته باشیمت و دواجاتی قبول میشود که ما بخوبی آندر این مجله فقط اعالنا"

. براي مجله مشخص نموده استدرج شده و خط مشی مجله را درباره نوع پذیرش آگهیسال اول 1روي جلد شمارهکه 
نیز و حتی روي جلد مجلههاي میانیاما گاهی در صفحه شده پایانی مجله چاپ پشت جلد و صفحه هايدر عمده اعالنات 

اعالنات بیشتر.صفحه است11تا 3مجله بین مختلفهاي داراي اعالنات در شماره هايتعداد صفحه. اعالن وجود دارد
براي در برخی اعالناتوگردیدهچاپو همزمان به زبان فارسی و فرانسوي پردازدبه معرفی و کاربرد دواهاي خارجی می

.خنده دار استفاده شده استتصاویراز و تاثیرگذاري برمخاطبجلب توجه 
در نشر اعالنات در اعالنی با مخاطب قراردادن آقایان تجار، دواسازا و نمایندگان کاخانجاتاعالناتمجله براي جذب بیشتر

:کندبهترین وسیله معرفی کرده و براي آن دالیل زیر را بیان میرامجله دواسازي عصر حاضر
.شودمنتشر میمتجاوز از دو هزار و پانصد نمره چاپ و ر هر ماه این مجلهد-1
.دارندآن را دریافت می)نسخه(تمام اطباء ایران بطور مجانی یک نمره-2
.و چه در خارج از مرکز مجله دواسازي عصر حاضر را دریافت ننمایدکه چه در پایتخت استکمتر دواسازي-3
و باعالنات آن خوانندواد مرکز مجله ما را آبونه هستند و بنابراین مقاالت سودمند آنرا میعائله  با س500متجاوز از -4

.افکنندنظر می
: یک رجحان دیگر که شاید درست به اهمیت آن پی برده اید
اردر اروپا مجالت علمی بهترین عامل موثر انتش. افزایداعالن مواد علمی  و صنعتی بر آبرو و اهمیت آن اعالن می

در ایران اطباء و مردمان چیز فهم نیز با اروپائیها از این حیث . و شناساندن ادویه و مطالب علمی و صنعتی هستند
.باشندهم عقیده می
بت در ادره صحیه پس از ث–متاع شما با طرزي سنگین و آبرومند در انظار جلوه کند اعالنات خود را اگر میخواهید

4.ارسال کنیدحاضر ر دواسازي عصبه مجله - بلده

.1310سال اول،اردیبهشت5دواسازي عصر حاضر، شماره.  3

1310سال اول،خرداد7- 6دواسازي عصر حاضر، شماره4.



یک صفحه آگهی در مجله دواسازي عصر حاضر): 3(تصویر شماره 

:می نویسدمجله در اعالنی مشابه ولی خیلی کوتاه براي بدست آوردن اعالن بیشتر 
!!!اعالن دهندگان"

ز و صاحبانو درتمام ایران بدست طبیب، دواسامجله دواسازي هر ماهی بیش از دوهزار پانصد شماره طبع شده
. عائله میرسد



دواساز و هم صاحبان عائله از آن را هم طبیب و همزیرا. جاي اعالن دوا و مال التجاره شما در این مجله است
".5خوانندمیل می

نسخه آن براي عائله باسواد مرکز 500نسخه بوده که متجاوز از 2500تیراژ مجله با توجه به اعالن باال بیش از 
در جاي دیگري اشاره شده است که .ارسال شده استمرکز و سراسر ایرانءبقیه براي دواسازان و اطباو ) تهران(
به –محترمه تشکیل میدهند)هاخانم(خواننده دارد که عده زیادي از آنها را خواتین1700بالغ بر این مجله "

خیال ه ل و یا مادران جوان حال و آینده برئیس فامی1700- فامیل خوانده میشود1700عبارت دیگر این مجله در 
درباره مصاحبه با آقاي دکتر لقمان الدوله در ضمندر".6استفاده از اوراق کوچک آن وقت خود را صرف میکنند

7.خوانندشود قطعا سیصد عائله مجله را میاعالم میبیماري حصبه 

مجله، ترویج و اشتراكتبلیغ
دواسازي عصر حاضر براي آقایان دواسازان و صاحبان عائله هایی ارسال خواهد ره مجلهپس از این دو شما! اخطار مهم"

و تعیین آدرس صحیح از )نمره12( یکساله نشد که کتبی تقاضاي ارسال مجله را بنماید ارسال یک تومان  وجه آبونما
".نی ارسال خواهد شدمجله دواسازي عصر حاضر براي آقایان اطباء مجا. شرایط مهمه دریافت خواهد بود

درخواست مجله را شیوه اشتراك و که در واقع این متنی است که روي جلد شماره دوم و سوم سال اول مجله قید شده 
: آمده استدر اعالنی دیگرعلیرغم اخطار باال. مشخص می کند

مالی مجله ما ر صورت عدم استطاعتدهستیددار که عالقمند به حفظ صحت افراد خانوده خود آقایان و خانم هاي عائله"
."8آن استفاده کنیدرا مجانی دریافت داشته و از دستورات صحی و خانه داري

ذا هر ل. مورد استفاده واقع شودسبراي همه کتواندمیدواسازي عصر حاضرمجله "در اعالن دیگري تاکید گردیده که 
انجام داشتن و پرداخت وجه اشتراك شرط اولیهپول.دافت دارد و بخواندری-ن را بخواهدتواند آکس از هر کجا که باشد می

-با خط خوانا–بلکه ارسال اسم و آدرس ) کمکی به مجله بنمایدتواندو توانست میهر کس خواست! ( این مقصود نیست
."9از شرایط مهم است

1310شهریورسال اول،9- 8دواسازي عصر حاضر، شماره5.

1311سال دوم،فروردین2ضر، شمارهدواسازي عصر حا. 6

. همان7

1310سال اول، اردیبهشت 5عصر حاضر، شماره دواسازي 8.

1310سال اول،شهریور9دواسازي عصر حاضر، شماره9.



تا بوده استعالقمند اش به استفاده از مجلهاز بررسی  دو اعالن آخر مشخص می شود صاحب امتیاز و مدیر مجله بیشتر
. کسب درآمد از آن

از "در جاي دیگر میرزا محمود خان نجم آبادي  براي تبلیغ و ترویج مجله از خوانندگان خواهش، تمنا و التماس می کند که
مجانی مجله که اند و چه کسانیکه  پول دادهچه آنهائی–اندکه فقط یک شماره این مجله را تا بحال دریافت کردهآنهائی

یافت نداشتند درمجله را ) بفاصله دو روز پس از اعالن انتشار آن در جراید یومیه(کنیم هر وقت تمنا می-دارندرا دریافت می
این تنها و.ارسال و اقدام براي رسیدن آن نمائیممطلع نمایند تا فورا مجله وسیله تلفن و یا پست شهريه طفا ما را بل

. محترم انتظار داریم)خوانندگان(ترین کمکی است که در مقابل زحمت انتشار مجله از قارئینسهل
هر کس را که می شناسید و هر خانواده را که بصحت افراد آن عالقه دارید به درخواست مجله ما ترغیب و : کمک دیگر
.ستما طاقت فرسا و غیر قابل تحمل نیمجلهتراك ششرط ا. وادار نمائید

.یک تومان در سال با پست بفرستید: قیمت اشتراك؟ خیلی ارزان
پول ندارید؟

10".ما سالمتی شما را طالبیم! آدرس صحیح همین وبس! خط خوانا! مجانی دریافت خواهید داشت

کند الن را در مجله درج می کند به افراد تازه مدرك گرفته توصیه مییمجله دواسازي عصر هرگاه اخبار فارغ التحص
چون فرد دواساز در زندگی علمی و دوره مدرسه و تحصیل، آغاز دوره مطالعه و کسب اطالعات علمی استاختتام"که

بدست علمی مجالت جواب آنها در سایه مطالعه کتاب وکهشودمیمواجههعلمیپرسشهزارانباساعتهرعملی 
".11آیدمی

نظرات خوانندگان
تا حدي که ه دواسازي با توجه به زمان آن مورد توجه اغلب خوانندگان مجله قرار می گیرد انتشار بعضی از مقاالت مجل

فوق العاده طرف توجه قارئین ر یافتدر دو شماره مجله انتشاکه مقاله پیوره": خواهان شرح و توضیح بیشتري می شوند
محسن خان سیاح نویسنده این مقاله موضوع دکتراغلب از دور و نزدیک با پست و پیغام از آقايکهمجله واقع شده بطوري

"12.انتشار بقیه آن را خواستار شدند

1310سال دوم،اسفند1دواسازي عصر حاضر، شماره10.

1310سال اول، مرداد9دواسازي عصر حاضر، شماره11.

1310سال دوم،اسفند1مارهدواسازي عصر حاضر، ش12.



اعتراضات به نشریه
ما با هیچیک از ": کندنسبت به گله و اعتراض همکاران اینگونه مشخص میراحاضر رویکرد مجلهمجله دواسازي عصر

ازهمکاران ه دواساز و دواسازان نداریم و از طرف دیگربرتوآقایان طرفیتی نداشته و با شهادت وجدان پاك جز بلندي مقام
به اداره ارسال دارند تا آنها - با قید امضا خوانا-کنیم اعتراضات خود را با کمال خونسردي و وضوحمحترم خود خواهش می

".را درج و اگر تقصیر با ما است منصفانه معذرت بخواهیم
چیزهايکه چاپ رسد میبه هیئت تحریریهدواسازاناغلب ر شماره سوم از سوي پس از انتشابه مجله اعتراضات اولین 

میرزا محمودخان . چون اینها را هزاران سال است بلدندخواهانندرا تر غیر از انفوزیون، دکوکسیون و دیژستیون تازه
اینکه شناخت طرز تهیه : اولاما! حق با شماست": پاسخ می نویسدبا هوشمندي از این فرصت استفاده کردهآبادينجم

به نظر ما مطالب و مباحث: دوم. ی این مجله در آغاز به آنها پرداختیداروها مقدمه دواسازي است که مانند مجالت اروپا
با فرض اینکه این مطالب را شما خوب بلد : سوم. استو حالجی تر باشد بیشتر محتاج به نگارشدواسازي هر چه ساده

شدن فکر آن ما براي آن مجله چاپ نمودیم که در اول به روشن: مرور آن ضرر خواهید برد؟ چهارمازباشید هیچوقت
به هرحال اگر ادعا . اند کمک کنیماموختهیخواندن اصول علمی و قطعی فن دواسازي را ندواسازان بیچاره  که از راه 

ل میل آن را درج او به مجله ارسال دارید تا ما با کمسیدفاضلید قلم بردارید و در باب موضوعات دیگري مقاله بنویکنیدمی
".13کنیم
فقط کسب اعتراضات از سوي داوسازان از محتواي مجله به هیئت تحریریه تغییر جهت داده و هدف آنها را دومیندامنه

کارکنان مجله "دهد اما هیئت تحریریه مجله بدون هرگونه عصبانیت پاسخ میکنندسود مادي و تجارت قلمداد می
بلکه تمام قصد آنها صرفنظر از انتشار اندنه قصد تجارت دارند و نه براي استفاده مادي کیسه دوختهدواسازي عصر حاضر

که از افکار عمومی حس آنطور . اسازان این آب و خاك استاز حقوق دوداري، مدافعهاي و خانهحفظ الصحه- مقاالت طبی
اسازان این مملکت بطور کلی ناراضی بوده و یک نفر نیست که از صاحبان این فن شریف دل طبیب و مشتري از دوشودمی

براي تغییر افکار عمومی وظیفه ما صرف وقت و فکر است براي انتشار مطالبی که عمال به درد .خوشی داشته باشد
در باب کیفیت عملی این فن به قلم  به همین دلیل سعی خواهیم کرد در آینده مطالب مربوط به دواسازي. دواسازان بخورد

".14بپردازیمیکی از دواسازان باسابقه 
مجاز در مقابل طلب امتحان دوافروشیداو"آمیزطنزمقالهدر پی انتشارمهمترین اعتراض به مجله دواسازي عصر حاضر

میزآتوهین)فعلیرشاد اسالمیفرهنگ و اهمتاي ( براي بعضی از مقامات وزارت معارف این مقاله . اتفاق افتاد"15ممتحن
.اما نتوانستندجلوگیري نمایندمجلهاز انتشار تالش بسیار کردند تا تا آنجایی که بود 
1310سال دوم، اردیبهشت5-4دواسازي عصر حاضر، شماره13.

همان14.

1310خرداد -اول، اردیبهشت سال 7-6دواسازي عصر حاضر، شماره.15



یک نمونه مطلب طنزآمیز مجله دواسازي عصر حاضر): 4(تصویر شماره 

و نمودهرا خالی از حقیقت تلقی بطوریکه بطور کامل این ادعابودیار شدید الحن و قاطع به این اتهام بسواکنش مجله 
تنها مجله علمی –نشر مجله دواسازي براي عدم آنهائی که ": دهدهرگونه توهینی را از سوي نویسنده رد کرده و ادامه می

که با سرمایه دوستداران پیشرفت امور دواسازي و صحی اداره شده و مجانی به صاحبان فنون شریف طب و و فنی و علمی
.کنددواسازان بی انصافی میکنند هم در حق خود  و هم درباره ما و هم در حق کوشش می- قدیم می شوددوا سازي ت

داند که ما براي چه شناسد و خوب میبهتر از همه کس آنها را میحضرت اشرف آقاي اعتمادالدوله وزیر محترم معارف
براي آنها و خوشبختانه براي مجله بدبختانه .ري کنندخواهند از انتشار مجله جلوگیکشیم و آنها براي چه میزحمت می

خاص استادند و هیچگاه اجازه تعطیلی شاقوال و اعمال ادواسازي عصرحاضر وزیر محترم معارف در تمیز خوبی و بدي



د بیفزایند بعقیده ما مخالفان به جاي دوندگی بر علیه مجله بهتر است اندکی به معلومات خو.دهندبه دالیل واهی نمینشریه
. "16یاد بگیرند تا به این مملکت کمکی کرده باشندو چیزي

اغالط نشریه
با توجه به محتواي پزشکی این مجله که با سالمت مردم در ارتباط است قطعا وجود حتی یک غلط در متن مطالب آن 

اغالط چاپی اجتناب ناپذیر است وجوددر انتشار مجلهبا وجود تمام دقت. نتایج جبران ناپذیري بشودممکن است باعث 
: در ابتداي مجله درج می شودبار اولشود که صحیح آنها اغالط چاپی میدچارمجله دواسازي عصر حاضر در دو شماره 

اغالط مقاله واکسن ضد حناق "
:لطفا 

خوانده شود) اگر به یکمقدار ( ) اگر یکمقدار( بجاي سطر شش) ستون اول( 141صفحه 
خوانده شود) درجه40) (درجه45(سطر نهم بجاي ) ستون اول( 142صفحه 

خوانده شود) شده است)  ( نشده اس( سطر نهم بجاي ) ستون دوم( 142صفحه  
خوانده شود) لیکور هفمان(را بعد از ) یا کمی قند(سطر سوم ) ستون دوم( 147صفحه 
".17خوانده شود) اثر سولفوریک(ت بجاي آن غلط اس) اسید سولفوریک(سطر هفدهم ) ستون دوم( 147صفحه 

را روي رهنمود تصحیح آن،ورقه اي بر روي غلط چاپیبا افزودن تباهی جلوگیري شود شبراي اینکه از هرگونه امدفعه دو
:ددهپاراگراف حاوي غلط قرار می

لطفا"
فرموده و معذرت اول مطالب این صفحه قرائترا تا آخر مقاله که در زیر این ورقه جاي دارد در) ممکن است(بعد از قسمت 

".18مصحح را از این اشتباه قبول فرمائید

سخن پایانی
عالقمندي زیاد میرزا فراز و فرودها و مشکالت زیادي که با آن مواجه بوده است نشانگر مجله دواسازي عصر حاضر با تمام 

سایر مجالت انتشار با توجه به شکست - ی که کمتر کسیدر زمان.داردبه سالمتی مردمآبادي دواسازمحمود خان نجم
اي مرتبط با بهداشت اقتصادي مجلهشائبهبدون هرگونه آبادي به فکر انتشار مجله در حوزه پزشکی است نجم- پزشکی

1310سال دوم،اسفند1دواسازي عصر حاضر، شماره16.

1310سال دوم،اسفند1دواسازي عصر حاضر، شماره17.

1311فروردین سال دوم،2، شمارهدواسازي عصر حاضر18.



ائه رایگان به همه اقشار جامعه ارهاي آن را بیشتر شمارهو نوشتهخودآن رااز مقاالتبخشیکند ومیتاسیسمردم 
سالمت مردم ایران تاثیر بسیار زیادي بر قطعامحتواي مجلهبا توجه به هدف و خودطول حیات این مجله در. دهدمی

.داشته است
بین افزون بر کمک علمی و فنی، اي بوده است که سعی نمودمجله دواسازي عصر حاضر در زمان خودش، تنها مجله

فاصلهبا توجه بهاین مجلهیکی از ویژگی هاي ممتاز )1363صدر هاشمی، ( .کنددواسازان و پزشکان وحدت تفکر ایجاد 
ترجمه و تلخیص ،نوشتن مقاله، روزگارطراز اولپزشکاناز لهمقاگرفتن وپافشاري، پیگیري، هابین شمارهیکماهه انتشار

اخالقرعایتبهتوجه . بودآباديز سوي نجماو اقدام براي چاپ و توزیع نشریه از مجالت پزشکی فرانسهو اخبارمقاالت
در هر شماره به آن که مثبتی استهايو ایجاد حس مسئولیت پذیري در مواجهه با مردم از ویژگیاي دواسازانحرفه

قالب داستانی و طنزگونه براي آموزش ابداع،منحصر به فرد مجله در زمان و نوع خودشبدیع وویژگی.ه استپرداخته شد
.ستهاي شیرین و گوارابندي داروهاي تلخ در شربتیادآور بستهاست که ت خانه داري و دواسازينکا
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