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 چکیده

های سیاسی و جلوه، های بهداشتی و درمانیعالوه بر جنبه، ایران عصر قاجار در اروپاییحضور پزشکان 

و ، سو از یک دارهای واگیریرشیوع روزافزون انواع بیما ن دوراندر ای خود گرفت. مذهبی نیز به

اقشار مختلف  ایحیات را بر عرصۀ، ها از سوی دیگردر درمان بیماریسنتی ناکارآمدی نسبی طب 

تحلیلی و با استفاده از اسناد و منابع ـ  توصیفی با شیوۀ این پژوهش. تنگ کرده بودایرانی  ۀجامع

ارزیابی ، ایرانِ عصر قاجار در جامعۀ عوامل بسترساز حضور این پزشکانبررسی  به آن است ای برکتابخانه

های پژوهش حاکی از آن یافته. بپردازدفعالیت آنان  شناسی جایگاه و حوزۀو نیز گونه، موانع فعالیت

یابی نقش بسیار مهمی در راه، عنوان بخشی از رویۀ دانشی تمدن غرب علم نوین پزشکی بهاست که 

ایی و چگونگی روند واقع یکی از کلیدهای فهم چردر. کردکشورهای اروپایی به جوامع شرقی ایفا 

برخورد  توان در نحوۀرا میقاجار  در دورۀو کشورهای اروپایی  رانایاقتصادی ـ  سیاسی مناسبات گستردۀ

غربی جستجو کرد. چنین جدید طب  و اجتماعی ایران با رویکردهای نوین درمانینظام سیاسی و 

بندی  دستهمذهبی، و علمی -اقتصادی، اجتماعی-یا بُعد سیاسیتوان در سه حیطۀ را می ای تأثیرگذاری

 کرد. و بررسی 
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 قدمهم .1

های مهم تمایل ایران و بسیاری از جوامع علم و دانش تمدن غرب یکی از زمینه ۀروی

 ،بر این اساس .(26-29صص، )حائری شرقی برای برقراری روابط با کشورهای اروپایی بود

ورود وجوه گوناگونی پیدا کرد. ، با اروپاییان ضمن گسترش در عصر قاجار تعامل ایرانیان

بخشی از این ، های علم طب آگاه بودندبه ایران که از جدیدترین یافته اروپاییپزشکان 

با پزشکان بیشتر این ، داد. در این میانخود اختصاص می سویه را بهبات دومناس

با خیالی ، مستقر در شرق اییاروپهای و کمپانی هایشانبرخورداری از حمایت دولت

، های سیاسیها عالوه بر طب در زمینهتند. آنپرداختر در ایران به فعالیت میآسوده

ها بیش از آنکه ای که برخی از آنگونهمودند. بهنجتماعی و مذهبی نیز ایفای نقش میا

وع خود های مرتبط با منافع دولت متبایر زمینهدر س، در شغل طبابت موفق بوده باشند

چنین رویکردهایی از سوی پزشکان اروپایی گویای نقش و تأثیر رویۀ  کامیاب بودند.

کشورهای اروپایی از طریق دستیابی به  طلبانۀ توسعه دیگر تمدن غرب یعنی تالش

این ایران  از طرفی .)همانجا( باشددر جوامع شرقی میخود اقتصادی ـ  اهداف سیاسی

نش نوین پزشکی نسبت به دا، س از سقوط صفویه بودهای پکه وارث آشفتگی دوران

به  ایدر سطح نسبتاً گسترده فرنگیطبیبان  ،اساساینکرد. برغرب احساس نیاز می

ایران  ۀهای مختلف جامعه تحقیق و کنکاش الیهایران وارد شده و در کنار شغل طبابت ب

انگلیسی و فرانسوی بیش شمار طبیبان ، ر میان پزشکان وارد شده به ایراند پرداختند.

 از دیگر همتایانشان بود. در آغاز روزگار قاجاران به سبب همسایگی ایران با هندوستانِ

یران وارد و دولت انگلیسی هند به ا ننمایندگان زیادی از سوی لند، تحت امر بریتانیا

ت سیاسی یا تجاری یک یا چند پزشک یا جراح حضور داشت. در هر هیئ شدند. معموالً

. یافتنیز افزایش در ایران پزشکان فرانسوی تعداد از اوایل سلطنت محمدشاه قاجار 

شاه طبیبان فرانسوی از  ویژه محمدشاه و ناصرالدین هکه در دربار شاهان قاجار ب طوری به

، نظر شمار و جایگاه علمی برتر از رقیبان خود بودند. در کنار حضور مؤثر این پزشکان

ن، هلند و روسیه در دربار و آلما، کشورهای اروپایی نظیر اتریش طبیبانی نیز از دیگر

این هدف  ،بنابراین بودند.رسانی و انتشار مبانی طب جدید  متایران مشغول خد جامعۀ

تواند به فهم میکه این مهم هایی از تاریخ اجتماعی ایران است بررسی جنبهپژوهش 

قتصادی و روند تحوالت اجتماعی و اـ  سیاسی مناسباتاز گیری برخی بهتر علل شکل

 علمی ایرانِ عصر قاجار کمک شایانی نماید.
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 عوامل بسترساز حضور پزشکان اروپایی در ایرانِ عهد قاجار -2

های رایج آن عصر بود. تلفیقی از عقاید خرافی و دیدگاه سنتی قاجارها ۀجامعبخشی از 

، ؛ دوگوبینو405ص، )پوالکثیر نبود تأزندگی مردم بی ۀن عقاید بر شیوتحت نفوذ ای ۀگستر

البته این نوع تحلیل سیاحان و پزشکان اروپایی از بخش سنتی جامعه را  .(302-303صص

بودنشان نسبت به فرهنگ بومی این سرزمین نیز باید از ساخت ذهنی آنان و بیگانه

 عۀبررسی وضعیت علمی و بهداشتی جامدانست. امری که به قضاوت پزشکان اروپایی در 

رایج و  های شایع و غیرم آگاهی از علل اصلی رواج بیماریعدداد. عصر قاجاری جهت می

دم از هجوم انواع امراض آور برای مر هنگ خرافی، موجب ایجاد فضایی رعبتسلط فر

اله شمار زیادی را به سهایی که هرهجوم .(155ص، ؛ ویلس137-138صص، سرنا)ه بود شد

طور که باید و شاید  طب سنتی موجود در اجتماع، آننین کشاند. همچکام مرگ می

تدریج  اما به .(528 ص، )مستوفیرفتن بیماران ایجاد کند ر از بینتوانست سدی در برابنمی

ناآگاهی  این، از ابتدای عصر قاجاریه و با ورود پزشکان اروپایی به ایران به طرق گوناگون

طور بسیار ملموسی احساس شد  ها بهبیماریطبیبان در برابر  فرهنگی و ضعف جامعۀ

ایرانِ  هیل ورود پزشکان اروپایی به جامعۀعواملی چند در تس ،کلیطور به .(174 ص، )شیل

 باشند: اند که به قرار ذیل می بوده مؤثرروزگار قاجاران 

 بهداشت نامناسب عمومی -2-1

آب آشامیدنی  نبود، از جمله نمودهای وضعیت نامناسب و بغرنج بهداشتی عصر قاجار

با ، شدها تأمین میآب سطح شهر که از قنات، پایتخت حتی در تهرانِ سالم بود.

، 2ج، السلطنهعین)یافت ها جریان میپوشیده و سر باز در میان خیابانمجراهای نیمه

انتقال ، از همین آب برای شستشوی عمومی .(261-262صص، دوگوبینو؛ 1787، 3؛ ج1056ص

افزود ها میپیش بر آلودگی آبازاین خود بیششد و  میاستفاده  ها بآب باران و فاضال

تعریفی  وضعیت معابر شهری نیز چندان .(328ص ، ؛ آدمیت46ص، ؛ سرنا63 ص، )پوالک

شده  نات ذبحمصرف حیوا قابلهای غیرها و اندامزباله .(561و256ص، 1ج ،السلطنه)عین نداشت

در جهت نظافت  اقدام مناسبی و (147-148و 131صص ،)دوسرسی شددر معابر انداخته می

، شدت شیوع امراض میآنچه مزید بر عل .(116ص، 1ج، )شهری گرفتها انجام نمیراه

زا حیات عوامل بیماری ها و فضوالت حیوانات بود که چرخۀکاران از زبالهسبزی استفادۀ

ای که در تمیزی و ظیفهرغم و نیز علیهای موجود کرد. حمامتر مینوعی کاملرا به

توضیح  .(59-62 صص، )دروویل ای برخوردار نبودنداز چهره و سیمای پاکیزه، نظافت داشته
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 کردندز یک آب برای استحمام استفاده میافراد جامعه اعم از سالم و بیمار ا ۀآنکه هم

 عوام فتنخوگر دهندۀ اوالً نشان چنین روندی در امور بهداشتی .(122ص، 1ج، السلطنه)عین

 تداوم یکرد. ثانیاً فضا را برارا تهدید می شدت سالمتی آنان خرافی بود که به عقاید به

 عوامل و ن گفت بیماریتواکرد. با این اوصاف میزا فراهم میعناصر بیماری انواع حیات

 رفت.شمار می به روزگار آن مردم زندگی محیط از جدانشدنی بخشی ،آن کنندۀ ایجاد

 ی شایعها مل طبیعی و بیماریعوا -2-2

کشاند. زیادی را به کام مرگ می ۀساله عدطبیعی مانند زلزله و خشکسالی هر بالیای

ها و بروز سیل نیز در خرابی اوضاع زیستی مردم هجوم ملخ، باد و طوفان، وع زلزلهوق

 شدن بخشی از جمعیت وآور باعث کشتهاً زیادی داشت. این تغییرات زیانتأثیر نسبت

و  503و  403و  400و  88-89 صص، )وقایع اتفاقیهشد های واگیر مییبیماراز شیوع برخی 

ی مراقبت از سالمتی بهداشتی و آگاهی افراد جامعه برا کافی در نبود امکانات .(584

 جمعیت ایران، آبله و تیفوس در مناطق مختلف، طاعون، هایی چون وبابیماری، خویش

؛ 337-338صص، سرنا ؛2120/295.ق: ـه1286، س.ا.م.ا)داد کاهش می توجهیرا به میزان قابل

تنها اقدام ، در مقابل این هجوم بالیای طبیعی و امراض .(482-484صص، 1ج، السلطنهعین

بار چندین .(264 ص، )لمپتونن از شهر و تنها گذاشتن مردم بود سران حکومتی گریخت

ها با قحطی و خشکسالی همراه خی از آنقاجار که بر در طول دورۀشیوع وبا و طاعون 

 .(4579ص، 1-2ج، الملک سپهرلسان؛ 2120/295: س.ا.م.ا)گواهی بر سخن یاد شده است ، بود

تن از پزشکان اروپایی در مقابله با همکاری چند، های امراضدر یکی از این هجوم

فرانسوی با  (Dr. Cloquet) یادآوری است. دکتر کلوکه ۀتأمل و شایستگسترش آن قابل

 .Dr) و دکتر دیکسن (Dr. Cormick) یکهمیاری دو پزشک انگلیسی یعنی دکتر کورم

Dickson) م.1846.ق./ـه1262ی سال ای در راستای کاهش تلفات وباهای ارزندهتالش 

گرفتند. می قربانی همچنان امراض این اما ؛(8320-8321صص، 15ج، }ب{)هدایتانجام دادند 

، اصفهان، شهرهای تهران، که از مشهد آغاز شده بود .م1862/.ق.ـه1263وبای سال 

روز ب، کرد میچندان آنچه مشکالت را دوبوشهر و نواحی اطراف آن را در نوردید. ، شیراز

مردم از فشار گرسنگی به  .م1871/.ق1288که در سال  طوری قحطی و خشکسالی بود. به

 عالوه بر .(499 ص، 1-2ج، الملک سپهرن)لسااله و فضوالت حیوانات روی آوردند خوردن زب

، تأثیر شرایط اقلیمیهر ایالت نیز تحت، گیر در کشور نظیر آنفلوآنزامسری و همه امراض

، ماالریا، های معدیبیماری، های شایع خود را داشت. در گیالن انواع روماتیسمبیماری



 19 / قاجار عصر ایرانِ جامعۀ در وپاییار پزشکان حضور بر عوامل و موانع مؤثر

 

، ورم ملتحمه، دردچشمپوستی شیوع داشت. در ایالت فارس  یها بیماری انواع و سیفلیس

برای اقدامات بستر مناسبی  آنچه میان این در .فترمی شماربه رایج امراض لهجم از استسقا

و  1کوبی آبله کبیر در مایههای امیرتالش، آوردده فراهم میآین بهداشتی و پیشگیرانۀ

دت اما کوتاهی م ؛(324-326 صص، ؛ آدمیت402-403 صص، پوالک) ایجاد قرنطینه بود

 .دش عهجام در میعمو بهداشت رعایت اصول بسترسازی روند تداوم از مانع کبیرامیر صدارت

 دانش پزشکی غرب در مقایسه با طب سنتی ایران پیشرفت و ترقی -2-3

تحرک و تحولی نو یافت. ، پزشکی نیز مانند سایر علوم، با آغاز عصر رنسانس در اروپا

ای بدن انسان استوار شد. در این زمان افزایش اساس کار پزشکان جدید بر شناخت اجز

رت بر عملکرد پزشکان از جمله ارتقای سطح بهداشت عمومی و نظا، هاشمار بیمارستان

تنها آغازی  ییهاچنین پیشرفت ،همهاینبا .(140ص، سرنا)ترین نتایج این تحول بود  مهم

ماالریا و ، وبا، ن طاعونای چوهای نوین مبارزه با امراض کشندهکارگیری شیوه هبر ب

رغم  علیعصر قاجار  سیفلیس بود. برخی از پزشکان اروپایی حاضر در اجتماع ایرانِ

 ان نسبتاً خوبی در معالجۀهای نوین درمانی را به میزروش، کمبود ابزار کار خود

توان از نخستین عمل جراحی همراه با  میعنوان مثال  بردند. به میکار  هها ببیماری

 اتریشی و فوکتی (Dr. Jakob Eduard Polak) وسیله دکتر پوالک هشی بیمار ببیهو

(Dr.Fockety ) داروساز ایتالیایی نام برد. همچنین دکتر پوالک عالوه بر انجام نخستین

 ص، )پوالکداد  میآوردن سنگ کلیه انجام هایی نیز برای بیرونجراحی، کالبدشکافی

 .(Ringer, p130-135؛ 399
 ورزیدندچنان بر طب سنتی و قدیم تأکید میبیشتر طبیبان ایرانی هم، لدر مقاب

، های درمان بر اساس دستورات طب جالینوسآنان همان شیوه .(527-528 صص، )مستوفی

 ،برودت ،)حرارتگرفتن حاالت چهارگانه انسان نظرطب سینایی و زکریای رازی را با در

از طرفی خوگیری  .(596 ص، )ملکم بردند میار کها بهدر درمان بیماری یبوست( ،رطوبت

در توجه  یمانع مهم، های سنتی که با عقاید خرافی نیز آمیخته شده بودمردم به درمان

 نویسد: میجیمز ویلس دراین باره  .رفتشمار میجدید پزشکی اروپا به یها یافته به جدی
اول از درگاه الهی  ،شد میطبیب گرفته داخل خانه  ای از محکمۀ وقتی که مریض نسخه»

اگر آیه آمده موافق « گرفت میشفای مرض خود را استغاثه نموده و پس از آن از قرآن استخاره 

الیه ادویه آن نسخه را برای خود فبها المراد واال مریض مشار، ادد میدستورالعمل حکیم معنایی 

 ،باید دوا را بنوشدخورد. همچنین سعد و نحس ساعت هم که مریض  میدانست و ن مینافع ن

 ( 154-155 صص، )ویلس «شد. میواسطه منجمین انتخاب  هب
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صفویه گسترش  ۀها و ابزارهای نوین درمانی از دورگرچه آشنایی ایرانیان با شیوه

ر نظر مردم کارسازتر بود. نداشت و همچنان سحر و دعا د بر عملی در ۀچندان فاید، یافت

 ص، کوب )زرین روزگار قاجارها بسیار بیشتر آشکار شداین دانش در  ۀتدریج نتیج اما به

های بسیاری را های مختلف که هر کدام از آنها جان انسانتداوم شیوع بیماری .(849

عدم توانایی طب  ۀدهند خود نشان (17356/296، ؛ س.ا.م.ا2120/295، )س.ا.م.ا، گرفتمی

نگران سنتی با ورود پزشکان قدیم در مقابله با حمالت امراض بود. این ناتوانی درما

و همسر محبوبش  شاه فتحعلیپیش احساس شد. درمان ناخوشی ازاروپایی به ایران بیش

ی طبیبان ایرانی های درمانناکارآمدی روش، ر مک نیل انگلیسیالدوله توسط دکتتاج

در  (Dr. JoannesFauvrier) قیت دکتر فوریهشاه در درمان شاه و موفدربار ناصرالدین

 صص، )روستایی ایران بود ۀهایی از آغاز رویارویی طب جدید و قدیم در جامعاین امر نمونه

های نوین درمانی بود. در جامعه ی که حاصل آن برتری روزافزون روشتقابل .(87-83و  41

 .(103 ص، )براون ی وجود داشتجپزشکان خار وسیلۀ هنیز تقاضاهایی برای معاینه شدن ب

 در اطراف پزشک هیئت آمریکایی به سفارت س. ج. و. بنجامین 2کتجمع مردم گلندو

(Dr. Benjamin) خارجی تأییدی بر سخن  بیبط و درخواست برای معاینه شدن توسط

همچنین در میان ایالت و عشایر نیز تمایل  .(42 ص، ؛ الدر197 ص، ن)بنجامیفوق است 

خان  محمدتقی ،مثال طوربهایش یافته بود. برای درمان شدن توسط پزشکان خارجی افز

 (Dr.Layard) بختیاری پس از ناتوانی طبیبان در درمان فرزندش از دکتر الیارد

عهده بگیرد. موفقیت الیارد در این کار ست نمود مداوای فرزندش را برانگلیسی درخوا

باعث گسترش و تقویت دیدگاه مردم در باب توانایی پزشکان ، عالوه بر حفظ جان وی

 .(90-93 صص، )الیارد شد ها در درمان انواع بیماری اروپایی

 کاردانحاذق و  کمبود طبیبان -2-4

یل علوم مختلف از های عباس میرزا در فرستادن دانشجو به اروپا برای تحصتالش

کبیر در بهبود وضع بهداشتی و تأسیس بیمارستان همگی های امیرجمله طب و کوشش

دهد. تا قاجار خبر می درمانی در دورۀـ  یفراگیر بهداشت از نبود سازمان و ساختار منظم و

ردان پذیرفت و شاگسنتی صورت می طبابت به همان شیوۀ، شاهاوایل سلطنت ناصرالدین

)فلسفه(  نحو و حکمت الهیوصرف، بایست مقدمات اولیهبرای یادگیری دانش طبابت می

را  )فن عملی طب(یعی گیرند. پس از آن در مطب پزشکان معروف حکمت طبرا فرا

مشغول طبابت به توانست خود را طبیب بنامد و کس میدنبال این مراحل هرند. بهبیاموز
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دامپزشک و ماما بودند ، د. در روستاها و ایالت هم در بیشتر اوقات پیرزنان پزشکشو

گرفته از کتب و  دانش طب سنتی و اصول بهداشتی نشئت اساساً .(596 ص، )ملکم

پزشکی طبیبان ایرانی را بر اخالط  ان بود. دکتر پوالک اتریشی اندیشۀشتگتجربیات گذ

های تفکری که در برابر بیماریدید. بنیان یافته میبلغم و سودا( ، راصف، )خونچهارگانه 

 (.422-423 صص، )پوالک سخت غالباً کارساز نبود

اواخر دوران اعمال نظارت بر کار طبیبان و کنترل اقدامات درمانی آنان نیز تا 

؛ 1059ص، 2ج، السلطنهعین؛ 197 ص، بنجامین) شدصورت ناقص و ضعیف اجرا میقاجاران به

سوادی برچسب مخصوص طبیب  تنها بی، نمود میو اگر بیمار فوت  (17356/296، س.ا.م.ا

  نخستین  .(144ص، 1ج، السلطنه؛ عین412 ص، ؛ پوالک528 ص، )مستوفی شد میمعالج 

دوران صدارت  و در .م1849/..قـه1267تی بر کار طبیبان در سال های نظارتالش

با دریافت  3،کبیر صورت پذیرفت. طبق این قانون اطبا پس از تأیید پزشک حکومتامیر

آنچه بر وخامت اوضاع  .(328 ص، )آدمیت شتنداکارشان را د ۀادام تصدیق طبابت اجازۀ

افراد بود که از کمبود اطبا  از برخیجویی سود، افزوددرمانی آن روزگار میـ  بهداشتی

، 1ج، شهری ؛139ص، سرنا) نهادندر خود میکردند و نام پزشک باستفاده می حاذق سوء

؛ 596-597 صص، )ملکمکردند طریق با فریب مردم درآمدزایی می و از این (196-200صص

 .(197 ص، بنجامین

 فوذ اجتماعیندانش پزشکی برای  ازی مسیحی ها مسیون گیریبهره -2-5

اروپا نسبت به شرق بوده  طلبانۀ های مهم در رویکرد توسعهمذهب یکی از مؤلفه

 Henrzy) مارتین یحی انگلیسی در دوران قاجار هنریاست. سرآغاز ورود مبشران مس

Martyn) (1811/ـه1226م)بود. وی با پیوستن به انجمن تبلیغی کلیسا  .ق(CMS) 

(Church Missionary Society) از جمله از طریق کمپانی هند شرقی وارد ایران شد .

و نیز مباحثات  شاه فتحعلیعهد جدید به فارسی و تقدیم آن به  اقدامات وی ترجمۀ

 ص، }ج{)هدایت ایاالت دیگر بود از تهران و برخی، انگیز او با علمای شیراز پردامنه و بحث

ژوزف ولف نیز  .م1823/..قـه1240در آغاز دهۀپس از وی و  .(526-527 صص، ؛ حائری471

و پس از اتمام سفر تبلیغاتی خود به انجمن کرد از جنوب تا شمال ایران را مسافرت 

های گروه تبشیری در بین هتر است تالشاینکه ب نخست :تبلیغی دو توصیه نمود

با توجه به ، . دومصرف شود، یهودیان ایران که آمادگی بیشتری برای تغییر دین دارند

زیرا  شک مسیحی به این نواحی ارسال شود؛درمانی خراسان تعدادی پزـ  بهداشتیاوضاع 
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، 2ج، ؛محمود160ص، )رایت تر استمناطق برای فعالیت مبلغان مناسب نسبت به سایر

رساند ها این حقیقت را به ذهن میهای اجتماعی انجمنبررسی ،بنابراین (.504-506صص

لمنفعه ا های خیرخواهانه و خدمات عامبایست از راهنظر میه اهداف مدّکه برای رسیدن ب

بلغ به ایران در ارسال مبلغان پزشک و یا پزشکان م ،روی این و اجتماعی اقدام نمود. از

قرار گرفت. این پزشکان ضمن معاینه و مداوای کارکنان انجمن و دستور کار آنان 

 های رابرت بروستالشپرداختند. بابت مردم نیز میبه ط، کلیساهای خود در ایران

(Robert Bruce)  دکتر هورنل ویو همکار (Dr. Hoernle) در تأسیس مراکز درمانی ،

گواهی بر سخن یاد شده است. رابرت بروس  ،بیماران ایجاد داروخانه و معاینۀ، مدارس

به ایران آمد. وی در این رویداد دهشتناک به  .م1870/..قـه1288زمان با قحطی سال  هم

در غیاب  (156-160 صص، )رایتکان فقیر جلفای اصفهان همت گماشت ی از کودنگهدار

امور بهداشتی و  ذکری در زمینۀ هورنل نیز اقدامات شایسته و قابلاو همکارش دکتر 

ز آنجا که عملکرد این پزشکان تبشیری فراتر ااز اما  .(274 ص، )براون درمانی انجام داد

رو هایی از جانب روحانیون و مسلمانان معتقد روبهبا مخالفت، رفت میامور درمانی 

یا اهدای کتاب و احداث  و مانع تبلیغات مذهبی این پزشکان از طریق فروش شد می

 (.164 ص، )رایتگشت مدرسه می

 (Miss Mary Bird) و خانم ماری بِرد (Dr. D. W. Carr) دکتر کار، پس از بروس

خود  ی گرفتند. دکتر کار با تبدیل خانۀنجمن را پدرمانی اـ  در اصفهان اقدامات تبلیغاتی

به درمانگاه محبوبیت زیادی در میان ساکنان شهر کسب کرد. وی پس از مداوای 

رد که او را به نام مریم خانم داد. ماری بِیماران یک جلد کتاب مقدس به آنان هدیه میب

هان ایجاد کرد و به در طول اقامت خود درمانگاهی در انتهای بازار اصف، شناختندمی

رغم اینکه وی تحصیالت پزشکی  پرداخت. علیهای زنان مسلمان میمداوای بیماری

اما اقداماتش مورد حمایت و استقبال زنان مسلمان اصفهان قرار گرفت. ماری  ،نداشت

در کرمان از دنیا .م1914/..قـه1333سال خدمت به مردم ایران در برد پس از چندین

نخستین بیمارستان زنان در ایران نیز به ریاست خانم دکتر  .(587-588صص، )الگود رفت

در اصفهان گشایش  ..قـه1315/.م1897در سال  (Emmelina Stuart) املینا استوارت

، های تبلیغی انگلیسی شهرهایی چون یزددرمانی این گروهـ  یافت. اقدامات بهداشتی

نیز ردپای پزشکان خارجی الت و عشایر در میان ای شد. میرمان و شیراز را نیز شامل ک

ناگون خود که بیشتر در جهت شد. هنری الیارد و دکتر یانگ با اهداف گودیده می
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نوزدهم میالدی وارد ایالت بختیاری و  در اواخر سدۀ، های دولت بریتانیا بودسیاست

ت رایس و دکتر الیزاب .(90-93 صص، ؛ الیارد48 ص، )ویلسن نواحی جنوب غربی ایران شدند

ایزابل برد هم از اصفهان به درون ایالت بختیاری رفتند و برای زنان مسلمان آن نواحی 

کردن مسلمانان ایران تقریباً  های مبلغان در مسیحیرمانگاه دایر نمودند. اگرچه تالشد

 ،که با دستورات و مداواهای پزشکی همراه بود هاحضور آن ،(164 ص، )رایت نتیجه بود بی

    .(Upton, p 31-33)گشت هایشان در مناطق یاد شده میدولتقویت نفوذ موجب ت

مبلغان پزشک در بهبود اوضاع بهداشتی و  دوستانۀ باید به نقش مهم و انسان ،رویهرهب

اشاره کرد. اما وجه دیگر این  ،تأمین سالمت اهالی مناطقی که در آن مستقر بودند

تالشی که آیین مسیحیت بود.  ش و احیاناً پذیرشن اهالی برای گرایکرداقدامات آماده 

 .یافتدست میمطلوب  ۀندرت به نتیج به

 بیماری شاهان و شاهزادگان قاجار -2-6

عالقه و استقبال ، ساز ورود پزشکان خارجی به ایرانترین عوامل بستریکی از مهم

قاضاها از ین تمایالت و توردهای دانش پزشکی غرب بود. ااشاهان قاجار نسبت به دست

شاهان قاجار چندین پزشک از که در دربار هرکدام از  طوری ناصری بیشتر شد. به دورۀ

ایر قشرهای شاهان قاجار هم مانند س .(145ص، سرنا) کردندهای مختلف فعالیت میملیّت

نگریستند. ضور و اقدامات پزشکان اروپایی میتردید به ح جامعه در آغاز با دیدۀ

تنها پس از موفقیت دکتر ، اشود دردهای حاصل از بیماری مزاجیبا وج شاه فتحعلی

تن به مداوای ، الدوله همسر محبوب شاه در درمان تاج (Sir JohnMcNeill) مک نیل

تر نسبت به پدرش داشت. وی پزشکان خارجی داد. اما عباس میرزا دیدگاهی منعطف

های السلطنه به درمان نایب د.رکمی برخی مواقع از پذیرش طبیبان محلّی امتناع حتی در

دکتر مک نیل اعتقاد بسیاری داشت و در اثر این عقیده قسم خورده بود هرگز بدون 

عباس .(556ص، 1-2ج، الملک سپهر)لسانماید نداشتن یک پزشک انگلیسی مسافرت نهمراه

چون پزشکان دیگری  ،(324 ص، آدمیت) بردز بیماری التهاب شدید کبد رنج میمیرزا که ا

در رکاب ، نیز انگلیسی بودند آنانرا که  (Dr. Campbell) دکتر کورمیک و دکتر کمپل

 ص، )نصیریکردند سفرهای جنگی ولیعهد را همراهی میخود داشت. این پزشکان در 

روسی ، انگلیسی، محمدشاه نیز چندین پزشک مخصوص فرانسوی .(265 ص، ؛ لمبتون122

پزشک مخصوص او دکتر  رابیماری محمدشاه  د داشت.ایرانی را در دربار خوو طبیبان 

. پس از خروج البات به دلیل بیماری و ضعف کردفرانسوی مداوا  (Dr. Labat) البات



 1395ستان تابو  بهار، 1،  شمارۀ 8علوم تاریخی، دورۀ  پژوهشهای/  24

 

وظیفه حفظ سالمتی ، و تا آمدن یک پزشک فرانسوی دیگر یعنی دکتر کلوکه، جسمی

 Dr. Kale (or) دکتر کیدانگلیسی و  (Dr. Bell) دکتر بل عهدۀشاه به مدت کوتاهی بر

Cade)) )اما یکی از  .(145ص، سرنا؛ 1273ص، 3ج، الملک سپهرلسان)روسی نهاده شد  )جوادف

شاه بود. وی عالوه بر  ناصرالدین، داد میشاهان قاجار که بسیار به سالمتی خود اهمیت 

: )س.ا.م.ا فرانسوی که پزشک مخصوص وی بود (Dr. Tholozan) دکتر طولوزان

پزشکان دیگری چون دکتر  ،(Ringer,p 97؛2284/295: .قـه1286، م.ا؛ س.ا.1012/295

دکتر فوریه و نیز چندین طبیب ایرانی چون ، (Dr. Schneider) دکتر اشنایدر، کلوکه

خان قاسم)ابوال الحکماسلطان ،(93-95ص، )سولتیکفاالطبا()ملک حاجی میرزا بابای شیرازی

، )هدایتطبا( را به خدمت خود درآورده بود اال)صدر خان شاملوو میرا غالمعلی نائینی(

که  شاه مظفرالدیندر نهایت  .(185-189و 165صص، 1ج، بیانی؛ 301ص، فووریه؛ 77 ص}الف{

حضور پزشکان خارجی چون هیو  از ،گذراند بیماری و اکثر عمر خود را در ناخوشی

 .(266 ص، )لمبتونبهره نماند انگلیسی بی (Dr. Adcock) ادکاک

 یشانها منافع حضور پزشکان خارجی در ایران برای دولت -2-7

، های سیاسیانگلستان و فرانسه در زمینه، سیهای میان سه کشور رورقابت گسترده

 ۀایران عصر قاجار در جریان بود. این منازعات خاموش در حیط اقتصادی و اجتماعی در

ساخت. لذا نمایان میاه طبابت خود را در قالب انتخاب پزشک اول ش ۀدر عرص، سیاست

حضور پزشکان خویش را در ، شده در راستای تحقق اهداف خودهر یک از دول یاد

دیدند. از طرفی طبابت ویژه دربار سلطنتی الزم میهیران با ۀسطوح مختلف جامع

پزشکان هر کشور در میان مردم جامعه به نوعی میزان مقبولیت ظاهری آنان را در نزد 

گرفت. همچنین اطالعات ها قرار میتوجه انگلیسیامری که بسیار موردزود. اف میایرانیان 

ن اقامت خود در ایران یادداشت و اخباری که هر یک از این پزشکان در خاطرات دورا

اجتماعی ایران توسط سیاسیون ـ منبع خوبی برای تحلیل اوضاع سیاسی، کردندمی

توانست برای آنان و  میاین پزشکان  منافعی که حضور ،رویهرکشورهایشان بود. به

اقتصادی ، سه سطح سیاسیدر  ،کلیطوربه، جایگاه سیاسی کشورهایشان به ارمغان آورد

 و فرهنگی قابل بررسی است. 

یکی از نمودهای همگامی کمپانی هند شرقی با سفرای اعزامی دولت بریتانیا به 

 دولت بریتانیا بود. دکتر جوکز همراهی پزشکان این شرکت با نمایندگان سیاسی، ایران

(Dr. Andrew Jukes)  معاون و  عنوان به ..قـه1223/.م1808از پزشکان کمپانی در سال
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 (52 ص، ؛ رابینو184ص، 1-2ج، الملک سپهرلسان) جونز به ایران آمد پزشک سرهارد فورد

 بودعباس میرزا و درمانگر بیماری عروقی پزشک مخصوص  ،دکتر کمپل انگلیسی

نظامی ایران که با ـ در کنار عباس میرزا در جریان تحوالت سیاسی وی .(122 ص، صیری)ن

قرار داشت. پس از مرگ کمپل جایگاه پزشک مخصوص ولیعهد ، روسیه در حال نبرد بود

سال مسؤلیت خود  22طی در ها باقی ماند. چارلز کورمیک نگلیسیهمچنان در دست ا

  دست زد  .م1811/..قـه1228 درگاوی  مایۀ آبلۀاقداماتی چون واکسیناسیون با به 
 (.168 ص، ؛ رایت72 ص، کرزن؛ 732ص، 1ج، السلطنهعین)

رویکرد سیاسی ، پزشکان انگلیسی حاضر در ایران ۀاما با ورود جان مک نیل به حلق

این گروه بسیار بیشتر از قبل شد. مک نیل کار خود را از سِمَت پزشک مخصوص 

، 15ج، }ب{)هدایت دست آوردههایی نیز براه موفقیت د و در اینآغاز کر شاه فتحعلی

عصر سفیر بریتانیا در ایران  عنوان بهآنچه در تعیین مک نیل  .(8254-8255صص

آشنایی بسیار زیاد وی با زبان فارسی و ، داشت ایکننده محمدشاه قاجار نقش تعیین

ن سفیر جدید تالش برای منصرف ترین اقدامات ای القیات ایرانیان بود. یکی از مهماخ

با همکاری دو تن دیگر از پزشکان انگلیسی یعنی دکتر کردن محمدشاه از تصرف هرات 

بی ؛ 713ص، 1-2ج، الملک سپهر)لسانبود  (Dr. Riach) و دکتر ریاچ (Dr. Clarke) کالرک

گیری از توانایی خود در طبابت نیز با بهرهدکتر جوزف دیکسن  .(24-27صص ، کلی

در میان همراهان ویتوانسته بود میان دولتمردان قاجار عصر ناصری نفوذ یابد. حضور 

 242صص ، السلطنه)اعتماد تأمل استای قابلشاه به فرنگ نیز نکتهناصرالدین نخستین سفر

 شاه ناصرالدینباشی مخصوص  سرپزشک و حکیمفرانسوی دکتر طولوزان  .(388-389و 

نیز تا حدودی در مسیر تحقق ( 2306/295؛ 10ص، شاه قاجاردینناصرال ؛77 ص، }الف{)هدایت

طولوزان  ،ت. اعتمادالسلطنهداشمیبرخی اهداف سیاسی و اقتصادی غرب در ایران گام بر

یس در واگذاری امتیازهای تأس مؤثردانست. وی یکی از عوامل ها میرا دوست انگلیسی

 کرد. همچنین نسوی عنوان میهای این پزشک فرابانک و انحصار تنباکو را تالش

اهواز به کمپانی را در اعطای امتیاز ساخت سد  شاه ناصرالدینهای سرپزشک کمک

 .(118 ص، دیوالفوآ؛ 12844/296: س.ا.م.ا، 920-923 صص، السلطنه)اعتماددید فرانسوی مؤثر می

شاه نیز بسان دیکسن مأمور ارتباطات محرمانه  هیو ادکاک پزشک مخصوص مظفرالدین

 همچنین باید به نقش پزشکانی چون توماس اولدینگ سفارت انگلیس و شاه قاجار بود.

(Dr. Tomas Olding) و ا.آر. نیلیگان (Dr. A.R. Neligan)  اشاره کرد که همزمان با

ی سرشناس ها هانجام خدمات پزشکی در کنسولگری بریتانیا به طبابت اعیان و خانواد
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رفتند گمور سیاسی و اداری کشور قرار میپرداختند و از این طریق در جریان ا میتهران 
 .(169-171صص ، رایت؛ 285ص، 1ج، السلطنهعین ؛13ص ، شاه مظفرالدین)

توان  میاقتصادی داشتند را  که حضور پزشکان انگلیسی در زمینۀ اهمیت و فوایدی

ی خلیج فارس دریافت نمود. ها ناطق جنوبی ایران و کرانهو فعالیت آنان در م از حضور

... که برخی تمام و بعضی مدّتی از مک نیل و، دکتر جوکز، افرادی چون جراح بریگز

اختیار کمپانی هند شرقی گذراندند دوران خدمت خود را در بوشهر و مناطق تحت 

ضاع بهداشتی و رل اوهای ایشان در کنتتالش .(501 و184صص، 1-2ج، الملک سپهر)لسان

داوم رشد اقتصادی و تجاری ی واگیر مانند وبا و طاعون باعث تها مبارزه با بیماری

تعدادی از  (101و70صص، از جنوب سفرنامه )دوشد های انگلیسی در خلیج فارس میکمپانی

انستند به پزشکی تو در زمینۀ های علمی خودپزشکان کنسولگری با توجه به توانایی

وه بر نهادهای عال .(72ص ، ؛ کرزن920-923صص ، اعتمادالسلطنه) قاجار راه یابنددربار 

. دکتر یانک پزشک شرکت نفت انگلیس و ایران نیز پزشکانی در اختیار داشت، شده یاد

   به ایران آمد  ..قـه1325/.م1908که در سال  کارکنان شرکت نفت انگلیس و ایران بود

با معالجه بیماران دیگر نیز وجهه و »، درمان اعضای شرکتوی عالوه بر  .(426ص ، فاتح)

ایمان و زده و شیوخ و رؤسای عشایر به حذاقت او  همهنفوذ زیادی بین سکنه محل ب

... فقط به او مراجعه درمان داشتهه موقع که حاجت باعتقاد کامل داشتند و هر

های بختیاری اد خاناعتم»دکتر یانگ همچنین توانست  (47-48صص، )ویلسن« کردند. می

کارمند سیاسی و  عنوان بهدست بیاورد که شرکت نفت از او هم هو زنان آنها را طوری ب

، گفته آرنولد ویلسن طبق .(170ص ، )رایتاستفاده کند « کارمند پزشکی عنوان بههم 

در سال ، بردسر میزمان با دکتر یانگ در ایران به مأمور سیاسی انگلیس که هم

تحریک یکی از اتباع دولت عثمانی ه ب»های محلی بخشی از گروه ..قـه1333/.م1914

... و اگر زده و در کارهای شرکت اخالل کنندخواستند دست به عملیات تخریبی  می

فرونشانیدن ه ها ب این زودیه مسلماً شرکت ب ،حسن تدبیر و مساعی دکتر یانگ نبود

 (48ص، )ویلسن «کرد. فقیت حاصل نمیوآتش فتنه م

نظیر بریتانیا و فرانسه امری  ها دولتاز ایران برای برخی  جانبۀ از طرفی شناخت همه

 Dr. Charles James) جیمز ویلسچارلز دکتر  ۀشناسانتحقیقات جامعه بایسته بود.

Wills) نظر پزشکان خارجی به موضوعات اجتماعی و تنمودی از دقّ ،در عهد ناصری

سال اقامت خود و درمانی است. ویلس در طول پانزدهورای مسایل طبی ، فرهنگی ایران

در باب اوضاع گوناگون ایران که حاصل را هایی کتاب، در ایران عالوه بر کار طبابت
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توان به  میتحریر درآورد. از آن جمله  ۀهایش به نقاط مختلف کشور بود به رشتمسافرت

اریخ اجتماعی ایران ت»و  (The Land Of Lion and Sun) «سرزمین شیر و خورشید»

  آلمانی نیز  (Dr. Albo) دکتر آلبو .(1-3صص ، )ویلساشاره کرد « در دورۀ قاجاریه

ایجاد قرنطینه برای کنترل وضعیت بهداشتی مناطق غربی ایران از  هایی در زمینۀتالش

 سویبه این ایالت در مسیر زوّار ایرانیداشتن سبب قرارجمله کرمانشاه انجام داد. وی به

هایی چون های زیادی در جهت جلوگیری از ورود بیماریکوشش، شهرهای زیارتی عراق

، ؛ س.ا.م.ا96و  83صص ، های عصر ناصری)گزارش دادوبا و طاعون به درون ایران صورت می

در ایران حضور  ..قـه1256/.م1840دهۀهنری اوستین الیارد که طی  .(21561/296

 باتوانست ، ری در مقایسه با دیگر همکاران خود داشتبا آنکه اطالعات طبی کمت، داشت

تر و از این طریق آسان دست آوردهاعتماد آنان را ب، ویژه ایالت بختیاریه مداوای مردم ب

الملک )لسان اوضاع جغرافیایی و آثار باستانی نواحی جنوب غربی ایران بپردازد ۀبه مطالع

 .(90-93صص ، ؛ الیارد772-774صص، 1-2ج، سپهر

 موانع حضور و فعالیت پزشکان اروپایی در جامعه عصر قاجار -3

موانعی نیز در ، در کنار عوامل محرک و مشوق فعالیت و حضور پزشکان خارجی در ایران

، خاستهای سنتی جامعه برمیاین موانع که اغلب از بطن اندیشهنمود. برابر آنها رخ می

شد. اصوالً نسبت به انتخاب پزشک معالج میام باعث ایجاد فضایی تردیدآمیز در بین عو

چه پزشکان ، های قدیمی درمان معتقد بودندپزشکان و طبیبانی که به همان روش

ترین مخالفان  مهم در زمرۀ، ر سطوح مختلف اجتماعدرباری و چه پزشکان حاضر د

 رفتند.شمار میدرمانی بهـ های نوین بهداشتیترویج شیوه

میان پزشکان سلطنتی رقابت برای حفظ جایگاه و دفاع  در بار:طبیبان سنتی در -3-1

ادشاه و اعضای خاندان او تأمین و تضمین سالمتی پ علمی خویش در صحنۀاز عقاید 

 .قـه1307شاه در محرم حال ناصرالدین وخامت .(142-143صص، )سرنا شدگر میجلوه

دامن بهشد شاه قاجار دستایرانی باعث  یجای اطباهسبب تجویزهای ناببه .م1888/.

دکتر فوریه شود. در این مورد پزشکان ایرانی  (2306/295، )س.ا.م.ا، پزشک خارجی خود

. (129-134صص، فووریه)رت با همکار اروپایی خود نداشتند گونه تمایلی به مشوهیچ

 اریکار دربار با تشخیص دکتر کلوکه و دکتر پوالک از بیم همچنین مخالفت طبیبان تازه

ای از تقابل طب سنتی ایران با دانش نوین پزشکی اروپایی میرزا آقاخان نوری نیز نمونه

های عتقاد زیاد به روشبرخی از طبیبان ایرانی به سبب ا .(399 ص، )پوالکرود  میشمار به
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 روپایی داشت به مردم گوشزدپزشکان ا دانش آنان زعمبه کهرا  معایبی ،سنتی طب درمانی

عوام ، «کنند میسمّی و جوهری تجویز  دواهای بیشتر فرنگیان» اینکه ءالقا با و کردندمی

 (.405 ص، همان) داشتندمی ها بازو عمل به دستورها و تجویزهای آن را از پذیرش

علمای مذهبی که دستی در طبابت از همچنین برخی  طبیبان سنتی مذهبی: -3-2

های تندرستی و شیوه، رعایت بهداشتاب به سبب معتقدات دینی خود در ب، نیز داشتند

معموالً رجی نداشتند. آنان دیدگاه خوبی نسبت به طرز عمل پزشکان خا، درمانی امراض

بیمار را ، آمد مینوشتند و در صورتی که استخاره بد  میهای خود را با استخاره نسخه

هر فرد به زدند. زیرا عقیده داشتند صحت و مرض  میاز معاینه او سرباز ، جواب کرده

دست خداست و طبیبان تنها وسیله درمان و عالج هستند. آنان اغلب بر داروهای 

بین  به استفاده از داروهای فرنگی خوشگذاشتند و نسبت  میطبیعی و سنتی تأکید 

آنچه از وجوه تمایز کار شمار نسبتاً  ،رغم این انتقاداتبه .(139-140صص، )سرنا نبودند

حمه الز به حق یتوجهبیدستی و  گشاده، روه از درمانگران جامعه بودزیادی از افراد این گ

بار ضمن گردش در شهر به هفته یکی دودر طول هر  کار درمان بود. برخی از آنان

، ؛ روستایی526-530 صص، )مستوفیپرداختند ن به معاینه بیماران فقیر نیز میصورت رایگا

 .هشتادو سه( -هشتادو دو صص
ه زنان مسلمان ویژهنیز نفس حضور پزشکان خارجی و معاینه مردم بگروهی از علما 

کردند شمردند و به مقابله با آنها اقدام میمسلمان را جایز نمیطبیبان غیر وسیلۀ به

اجزا و  ۀدر کنار این عوامل باید به جوالن عقاید خرافی که در هم .(163-164 صص، )رایت

ها مانع از پذیرش اشاره کرد. این اندیشه، بود مودهسطوح گوناگون زندگی مردم رسوخ ن

گاهی حتی بیمار پس از معاینه توسط  شد. میای تجویزهای پزشکان خارجی و اجر

و « گرفت... میبا احتیاط و هراس دارویی را از دست طبیب فرنگی »پزشک خارجی 

دور ه را ب که آن حالی در، آسایی بر آن مترتب است آثار معجزه»کرد که  میچنین وانمود 

ردم تا به حال در خو میگفت مطمئناً اگر آن دارو را  میافکند و پشت سر طبیب  می

با این اوصاف حضور و فعالیت پزشکان کشورهای  (405 ص، )پوالک« .خاک خفته بودم

ی مؤثر نشان دادن نیز برا ویژه آنکه آنانهرو بود. بهانعی روبمختلف اروپایی در ایران با مو

های درمانی خود ناچار بودند از هم پیشی بگیرند. اگرچه اغلب اوقات شیوه تجویزها و

ای ارهطبیبان ایرانی در پاز اما برخی ، پزشکان خارجی پیروز این رویارویی علمی بودند

 یار برتری داشتند. تشخیص و معالجۀمسائل درمانی بر همتایان اروپایی خود بس

توسط میرزا شاه  ناصرالدینی از مقامات دربار آمیز بیماری قانقاریای پای یک موفقیت
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نمودی از کارآمدی ، پزشک شاه یعنی دکتر طولوزاننظر سرخالفهم برآن، حسن جراح

، هدایت) باشدبا دانش پزشکی غرب می طب طبیبان برجسته و فاضل ایرانی در مقایسه

 .(2306/295، س.ا.م.ا، 36 ص}الف{

 ن اروپایی در ایران روزگار قاجاریهپزشکاو فعالیت شناسی حضور  گونه -4

های علمی پزشکان اروپایی در ایرانِ فعالیت ۀاجتماعی و همچنین گستر-جایگاه سیاسی

های اروپایی تاً زیادی از روند مناسبات قاجاران با دولتبه میزان نسب، دورانِ مورد بحث

ها در انیاییبریت صر قاجار با توجه به حضور گستردۀپذیرفت. در آغاز عتأثیر می

قطارانشان بیشتر بود. در این دوران شمار پزشکان انگلیسی از دیگر هم، خاورمیانه

پزشکان روسی به دلیل افکار عمومی ناشی از تصرف نواحی شمالی ایران توسط حکومت 

ها به ایران راه یابند. اما برای طبیبان فرانسوی توانستند مانند دیگر اروپاییروسیه نمی

ویژه از عهد ناصری های دیگر بود. به دنبال گسترش روابط ایران و فرانسه بگونهشرایط به

ود را در ایران های علمی و سیاسی خرشد فعالیت پزشکان این کشور روند روبه، بعدبه

توجهی برخوردار که در اواخر روزگار قاجاران از شمار قابل طوری سرعت بخشیدند. به

، های اروپایی مانند آلماناندک از پزشکان دیگر کشور تعدادی ،شدند. در این میان

هلند و سوئد در دربار و جامعه ایران به طبابت مشغول بودند. جدول ذیل ضمن ، ایتالیا

های پزشکی و شناسی فعالیتبه گونه، معرفی پزشکان مطرح اروپایی در ایرانِ عصر قاجار

 های فعالیت آنان پرداخته است.نیز حوزه

 نتیجه -5

، پس از رنسانسویژه هبعلمی  گوناگونهای های کشورهای شرقی در زمینهماندگیواپس

برخی کشورهای اروپایی بر جوامع خاوری از جمله اقتصادی و... ، سیاسیتفوق  اتموجب

کارآمدی دانش پزشکی غرب در ، یکی از نمودهای این برتری را فراهم آورد.ایران 

 جویانۀ طلب اروپایی در رویکرد برتری ی توسعهها دولتبود.  مقایسه با طب سنتی ایران

نافع خویش در شرق بهره بردند. محفظ از این علم برای تثبیت جایگاه و ، خود

روزگار قدم در سرزمین ایران  مختلفیبا اهداف و مقاصد  اروپاییروی پزشکان  این از

ضمن انجام امور ، متیگیری حکو دربار و مراکز تصمیمنهادند. گروهی با ورود به قاجار 

از کنشگران اصلی تصمیمات سیاسی ایران شدند. برخی دیگر با سفر ، درمانی درباریان

ی ایرانیان های زندگی اجتماعاز نزدیک ویژگی، عالوه بر طبابتدر ایاالت مختلف ایران 
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 رآوردند. تألیفاتی که شناختهایی در این زمینه به رشته تحریر دکتاب، را مشاهده کرده

ای دیگر نیز از طریق  نمود. عدهتر می آسان اروپاییایرانی را برای دولتمردان  جامعۀ

های مذهبی آیین مسیحیت در جهت گسترش اندیشههای تبلیغی انجمن همگامی با

ساختن مایلو در این راستا از علم نوین طب در جهت مت دول غربی گام برداشتند

همچنین باید اذعان داشت که یت استفاده کردند. های آیین مسیحایران با آموزه ۀجامع

آثار و نتایج مثبت علمی و ، ایران عصر قاجار ۀحضور پزشکان اروپایی در جامع

 درمانی به همراه داشت.ـ  بهداشتی

نامساعد بودن ، کردتر میهای یادشده آسانرا در عرصه اروپاییآنچه فعالیت پزشکان 

طاعون و ، الن مرگبار بیمارهایی چون وبانتیجه جوو درشرایط بهداشت عمومی 

رکود در کشفیات و  مانندمواردی از  بهداشتی ۀبهینوضعیت  فقداناین  .بودسیفلیس 

 بهداشتی جامعهآمیختگی عقاید خرافی با عادات  و ی علم طبِ ایرانها پیشرفت

، توان گفت در ابتدای روزگار حکومت قاجاران بر ایران میگرفت.  سرچشمه می

بیش از دیگر کشورهای ، ا ایرانبسبب همسایگی دولت انگلیسی هند به ها یسیانگل

 اروپایی شرایط گسیل پزشک به سطوح مختلف اجتماع ایران را داشتند. فرصتی که

گیری سیاسی و  های تصمیمموجب افزایش آگاهی و ایجاد بستر تسلط آنان بر شریان

سبب گسترش شکان فرانسوی نیز بههای این دوران پزاقتصادی ایران شد. در میانه

رهنگی ایران و فرانسه وارد روند تحولی علم پزشکی ایران شدند. پزشکان فـ  میروابط عل

های بهبود اوضاع بهداشتی و درمانی مردم به فعالیت سایر دول اروپایی بیشتر در زمینه

ن عصر قاجار ایرا یک از طبیبان خارجی حاضر در جامعۀهر  ،پرداختند. بر این اساسمی

، درمانیـ  به سهم خود در روند بهداشتی، درمانی موجود ـ   ی بهداشتیها با توجه به ضعف

 سیاسی و مذهبی ایران تأثیرگذار بودند.، فرهنگی، علمی

 نوشتپی
فریدون )پنداشتند  می« بالی آسمانی»برد،  می بین آنان را از ،گروهمردم مرض آبله را که گروه. 1

 .(326، ص 1348رکبیر و ایران، آدمیت، امی

 .از توابه لواسان )تهران(. 2

)فریدون  عهده داشتنداو دکتر پوالک این مسؤلیت را بر باشی نظام و پس ازدکتر کازوالنی حکیم. 3

 .(328، ص 1348آدمیت، امیرکبیر و ایران، 
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 نام پزشک ملیّت ایران دوران حضور در فعالیت ۀحوز اقدامات مهم
 

ف
 ردی

ملکم در سفارت راهی با سرجانهم
 م. به سوی تهران1808سال 

کمپانی هند شرقی در 
 بوشهر

 آندرو جوکز انگلیس شاه  سلطنت فتحعلی
 

1 

 2 کورمیک چارلز انگلیس شاه  سلطنت فتحعلی دربار عباس میرزا مایۀ آبلۀگاوی واکسیناسیون آبله با

 و شاه فتحعلی بیماری درمان
الت در الدوله، دخهمسرش تاج

 هرات ۀقضی

شاه و  سلطنت فتحعلی سفارت انگلیس  دربار و
 محمدشاه 

 3 جان مک نیل انگلیس

کمپانی هند شرقی، دربار  کوبی آبلۀ خانواده عباس میرزا مایه
 عباس میرزا

 4 جیمز کمپل انگلیس شاه  سلطنت فتحعلی

 ۀهمکاری با جان مک نیل در قضی
 هرات

کمپانی هند شرقی و 
 یس سفارت انگل

 ریاچ انگلیس شاه  سلطنت فتحعلی

 

5 

 6 کورمیکویلیام انگلیس شاه  سلطنت فتحعلی دربار عباس میرزا  -----

 7 البات فرانسه سلطنت محمدشاه  دربار -----
 8 جیمز بل انگلیس سلطنت محمدشاه  دربار  ـ بریتانیا  سفارت -----
 9 ف()جواد کید روسیه سلطنت محمدشاه  دربار  -----

 قضیه در نیل مک با جان همکاری

 هرات

 10 کالرک انگلیس سلطنت محمدشاه  سفارت بریتانیا

همکاری با دکتر کورمیک و دکتر 
دیکسن در مقابله با وبای سال 

 هـ.ق، جراحی سنگ کلیه 1262

سلطنت محمدشاه و   دربار 
 شاه  ناصرالدین

 11 ارنست کلوکه فرانسه

شاه در  همراهی با ناصرالدین
نخستین سفر فرنگ، ابالغ تصمیم 
شاه و میرزا آقاخان نوری در باب 

 عزل میرزاتقی خان امیرکبیر

 جوزف دیکسن انگلیس شاه  سلطنت ناصرالدین دربار  ،سفارت بریتانیا
 

12 

انجام نخستین عمل جراحی با 
کننده، انجام نخستین ماده بیهوش

 کالبدشکافی انسان

ادوارد یاکوپ  اتریش شاه  ناصرالدین سلطنت دربار، دارلفنون
 پوالک

13 

ز بانیان امعلم داروسازی و شیمی، 
 دانش بیهوشی در ایران

 14 فوکتی ایتالیا شاه  سلطنت ناصرالدین دارالفنون

کمپانی تلگراف هند و  
 بریتانیااروپا، سفارت 

 اودلینگ انگلیس شاه  ناصرالدین
 

15 

پزشک مخصوص شاه، سرپرستی 
طب دارالفنون، همکاری مدرسه 

 امتیازات از در واگذاری برخی

 16 طولوزان فرانسه شاه  سلطنت ناصرالدین دربار، دارالفنون

 17 نیلیگان انگلیس شاه  ناصرالدین سلطنت سفارت بریتانیا های اشراف قاجار پزشک خانواده
 18 شلیمریوهانلویی هلند شاه  سلطنت ناصرالدین دارالفنون تالیف چندین کتاب در زمینه طب

تأسیس بیمارستان، مدارس و 
 مؤسسات خیریه

انجمن مذهبی کلیسای 
 اصفهان

 رابرت بروس انگلیس شاه  سلطنت ناصرالدین
 

19 

درمان مردم جامعه، تألیف کتب 
 در باب تاریخ اجتماعی ایران

 20 جیمز ویلس انگلیس شاه  سلطنت ناصرالدین ایاالت مختلف ایران

 21 فاگرین سوئد شاه سلطنت ناصرالدین ت فارسایال ------
خدمات درمانی، همکاری با 

 مؤسسات خیریه بهداشتی، درمانی

انجمن تبلیغی کلیسا 
 )اصفهان(

 هورنل انگلیس شاه  سلطنت ناصرالدین
 

22 

انجمن تبلیغی کلیسا  تأسیس درمانگاه زنان در اصفهان
 )اصفهان(، ایالت بختیاری

 23 ایزابل برد انگلیس ه شا سلطنت ناصرالدین  

 24 فوریه باتیستژان فرانسه شاه  سلطنت ناصرالدین دربار  پزشک مخصوص شاه
 25 ادوارد براون انگلیس شاه  سلطنت ناصرالدین سفر در ایاالت ایران طبابت در میان مردم
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انجمن تبلیغی کلیسا  تأسیس درمانگاه در اصفهان

 )اصفهان(

 26 ماری برد انگلیس شاه  سلطنت ناصرالدین
 

در  نخستین بیمارستانتأسیس 
اصفهان با همکاری دکتر املینا 

 استوارت

 27 دکتر کار انگلیس شاه  سلطنت ناصرالدین انجمن تبلیغی کلیسا
 

کلیسا،  تبلیغی انجمن طبابت در میان مردم
 ایالت بختیاری

 28 الیزابت رایس انگلیس شاه  سلطنت ناصرالدین
 

 29 سورل فرانسه شاه سلطنت ناصرالدین السلطاندربار ظل -------
 بختیاری،  طبابت در میان قوم 
 مطالعه آثار باستانی

 30 هنری الیارد انگلیس شاه  سلطنت ناصرالدین مناطق جنوبی ایران
 

های تشخیص و درمان بیماری
 بومی گیالن

 31 هینچه آلمان شاه سلطنت ناصرالدین گیالن

      زشک دربار پچشم -------
 السلطانظل

 گالزفسکی روسیه شاه سلطنت ناصرالدین
 

32 

 تأسیس مجلس حفظ الصحه
(Conseil sanitaire) 

شاه و  سلطنت ناصرالدین دربار شاه
 شاه مظفرالدین

  33 شنیدر ژوستن  فرانسه

شاه و  سلطنت ناصرالدین دارالفنون معلم طب در دارالفنون
 شاه مظفرالدین

 34 آلبو آلمان

السلطنه والی دربار شعاع -------
 فارس

شاه و  سلطنت ناصرالدین
 شاه مظفرالدین

 35 روش فرانسه

دربار عضدالسلطان والی  -------
 گیالن

شاه و  سلطنت ناصرالدین
 شاه مظفرالدین

 36 فورته فرانسه

تأسیس درمانگاه در بوشهر 
 م1904-1902

 شاه و سلطنت ناصرالدین گمرکات خلیج فارس
 شاه مظفرالدین

 37 بوسیر فرانسه

شاه  سلطنت مظفرالدین دارالفنون شناسیمدرس فیزیولوژی و آسیب
 شاه محمدعلی و

 38 ژرژ فرانسه

همراهی با شاه در سفر دو فرنگ، 
 رابط شاه و سفارت بریتانیا

       سفارت بریتانیا، 
 شاه  مظفرالدین دربار

 39 هیو ادکاک انگلیس شاه سلطنت مظفرالدین
 

های  پزشک، جراح بیمارستانچشم
 دولتی

 40 راتوله فرانسه شاه سلطنت مظفرالدین دارالفنون

 41 هیبنه فرانسه شاه سلطنت مظفرالدین شاه دندانپزشک مظفرالدین -------
پزشک خاندان  -------

 شاه مظفرالدین
 42 بونگران فرانسه شاه سلطنت مظفرالدین

ور در حض آلمان، سفارت -------
 –مجلس حفظ الصحه

 عضو انجمن طبی ایران

 43 مولر آلمان شاه سلطنت مظفرالدین

شاه  سلطنت مظفرالدین دارالفنون تدریس فیزیولوژی
 شاه محمدعلی و

 44 گاشه  فرانسه

شاه  سلطنت مظفرالدین دارالفنون معلم امراض خارجی
 شاه محمدعلی و

 45 دوشن ماروال فرانسه

شاه  سلطنت مظفرالدین شاه محمدعلیدربار  -------
 شاه محمدعلی و

 46 کوپن فرانسه

شاه،  سلطنت مظفرالدین ارومیه تأسیس بیمارستان
 احمدشاهوشاه محمدعلی

جوزف پلمپ  آمریکا
 کاکران

47 

شاه،  سلطنت مظفرالدین دارالفنون معلم طب
 احمدشاه وشاه محمدعلی

 48 لویی کاستالدی ایتالیا

 سه دربار  بریتانیا، سفارت -------
 قاجار واپسین شاه

شاه،  سلطنت مظفرالدین
 احمدشاه وشاه محمدعلی

 49 لیندلی لندکس انگلیس
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  نابعم
 ۀالسلطنه )وزیر انطباعات در اواخر دورخاطرات اعتماد ۀخان، روزنام السلطنه، محمدحسناعتماد

 .1345هجری قمری(، با مقدمه ایرج افشار، امیرکبیر، تهران،  1313و  1292های  مربوط به سال ناصری

 .1333، ترجمه سهیل آذری، نور جهان، تهران، تاریخ میسیون آمریکایی در ایرانالدر، جان، 

، ترجمه باهر فرقانی، امیرکبیر، های شرقی خالفت تاریخ پزشکی ایران و سرزمینالگود، سریل، 

 .1386ران، ته

 .1348، خوارزمی، تهران، کبیر و ایرانامیرآدمیت، فریدون، 

اهلل منصوری، کانون معرفت، تهران، ، ترجمه و حواشی، ذبیحیکسال در میان ایرانیانبراون، ادوارد، 

1344. 

نخستین سفیر ایاالت متحده آمریکا در  ،شاه ایران و ایرانیان عصر ناصرالدینبنجامبن، س. ج. و، 

 .1369ان، ترجمه محمد حسین کردبچه، جاویدان، تهران، ایر

، ترجمه حسن زنگنه، کنگره م.1856م و 1839هجوم انگلیس به جنوب ایران بی کلی، جی، 

 .1373هشتادمین سالگرد شهادت رئیسعلی دلواری، تهران، 

 .1375م، تهران، ، جلدهای اول و دوم، نشر علناصری ۀسال تاریخ ایران در دورپنجاهبیانی، خان بابا، 

، ترجمه کیکاووس جهانداری، خوارزمی، سفرنامه پوالک )ایران و ایرانیان(پوالک، یاکوب ادوارد، 

 .1361تهران، 

، گران ایران با دو رویه تمدن بورژوازی غرب های اندیشه نخستین رویاروییحائری، عبدالکریم، 

 .1378امیرکبیر، تهران، 

، ترجمه جواد محیی، Voyage enperseم 1812-1813 سفرنامه دروویلدروویل، گاسیار، 

 .1348گوتمبرگ، تهران، 

، به اهتمام علی آل داوود، امیرکبیر، .قـه1307.ق و ـه1256های  دو سفرنامه از جنوب به سال

 .1368تهران، 

، ترجمه احسان اشراقی، العاده کنت دوسرسی ؛ سفارت فوق18391840ایران در دوسرسی، کنت، 

 .1362دانشگاهی، تهران، مرکز نشر 

سرا، ، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، کتاب(1858-1855سه سال در آسیا )دوگوبینو، کنت، 

 .1367تهران، 

)همایون(، کتابفروشی خیام، تهران،  وشی ترجمه فره ،سفرنامه مادام دیوالفوآ: ایران و کلدهدیوالفوآ، 

1332. 

ترجمه غالمحسین میرزا  ،های ایران و انگلیس نسولگریها و نمایندگان ک دیپلماترابینو، لویی، 

 .1363صالح، تهران، تاریخ ایران، 

 .1381، ترجمه خسرو پور خسرو، هفت اورنگ، تهران، ها در میان ایرانیان انگلیسیرایت، دنیس، 

 ،تاریخ طب و طبابت در ایران از عهد قاجار تا پایان عصر رضاشاه به روایت اسنادروستایی، محسن، 

 .1382ملی ایران، تهران،  ۀجلد اول، سازمان اسناد و کتابخان
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 .1384، سخن، تهران، روزگاران تاریخ ایران از آغاز تا سلطنت پهلویکوب، عبدالحسین، زرین

 .ق.ـه1286، 2120/295بروز و شیوع وبا در دامغان و سمنان،  ،ملی ایران)س.ا.م.ا( سازمان اسناد

و شرح اقدامات حکیم  همهد علیا در سپاسگزاری از احوالپرسی شا ۀنام ـــــــــــ،ــــــــــــــ

 .1281، 1012/295طولوزان، 

السلطنه، درخواست اعزام طولوزان برای مداوا، ـــــــــــــــــــــــــ، مداوای بیماری شعاع

 .ق.ـه1286، 2284/295

 .ق.ـه1286، 2120/295ـــــــــــــــ، بروز و شیوع بیماری وبا، ــــــــــ

ـــــــــــــــــ، درخواست طولوزان از امیرنظام درخصوص تشویق مسیو شینلز به خاطر ــــــــ

 .ق.ـه1299، 12844/296ارومیه، اندازی تلگراف خانه تبریزـخدمات او در تاسیس و راه

وع وبا، ــــ، ممنوعیت سفر به خاک عثمانی و عتبات عالیات به علت شیـــــــــــــــــــــ
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