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چکیده
حضور پزشکان اروپایی در ایران عصر قاجار ،عالوه بر جنبههای بهداشتی و درمانی ،جلوههای سیاسی و
مذهبی نیز به خود گرفت .در این دوران شیوع روزافزون انواع بیماریهای واگیردار از یکسو ،و
ناکارآمدی نسبی طب سنتی در درمان بیماریها از سوی دیگر ،عرصۀ حیات را برای اقشار مختلف
جامعۀ ایرانی تنگ کرده بود .این پژوهش با شیوۀ توصیفی ـتحلیلی و با استفاده از اسناد و منابع
کتابخانهای بر آن است به بررسی عوامل بسترساز حضور این پزشکان در جامعۀ ایرانِ عصر قاجار ،ارزیابی
موانع فعالیت ،و نیز گونهشناسی جایگاه و حوزۀ فعالیت آنان بپردازد .یافتههای پژوهش حاکی از آن
است که علم نوین پزشکی بهعنوان بخشی از رویۀ دانشی تمدن غرب ،نقش بسیار مهمی در راهیابی
کشورهای اروپایی به جوامع شرقی ایفا کرد .درواقع یکی از کلیدهای فهم چرایی و چگونگی روند
مناسبات گستردۀ سیاسیـاقتصادی ایران و کشورهای اروپایی در دورۀ قاجار را میتوان در نحوۀ برخورد
نظام سیاسی و اجتماعی ایران با رویکردهای نوین درمانی و طب جدید غربی جستجو کرد .چنین
تأثیرگذاریای را میتوان در سه حیطۀ یا بُعد سیاسی-اقتصادی ،اجتماعی-مذهبی ،و علمی دستهبندی
و بررسی کرد.
واژههای کلیدی :پزشکان اروپایی ،ایران ،قاجاریه ،اوضاع بهداشتیـدرمانی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*
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 .1مقدمه
رویۀ علم و دانش تمدن غرب یکی از زمینههای مهم تمایل ایران و بسیاری از جوامع
شرقی برای برقراری روابط با کشورهای اروپایی بود (حائری ،صص .)26-29بر این اساس،
در عصر قاجار تعامل ایرانیان با اروپاییان ضمن گسترش ،وجوه گوناگونی پیدا کرد .ورود
پزشکان اروپایی به ایران که از جدیدترین یافتههای علم طب آگاه بودند ،بخشی از این
مناسبات دوسویه را به خود اختصاص میداد .در این میان ،بیشتر این پزشکان با
برخورداری از حمایت دولتهایشان و کمپانیهای اروپایی مستقر در شرق ،با خیالی
آسودهتر در ایران به فعالیت میپرداختند .آنها عالوه بر طب در زمینههای سیاسی،
اجتماعی و مذهبی نیز ایفای نقش مینمودند .بهگونهای که برخی از آنها بیش از آنکه
در شغل طبابت موفق بوده باشند ،در سایر زمینههای مرتبط با منافع دولت متبوع خود
کامیاب بودند .چنین رویکردهایی از سوی پزشکان اروپایی گویای نقش و تأثیر رویۀ
دیگر تمدن غرب یعنی تالش توسعهطلبانۀ کشورهای اروپایی از طریق دستیابی به
اهداف سیاسیـاقتصادی خود در جوامع شرقی میباشد (همانجا) .از طرفی ایران این
دوران که وارث آشفتگیهای پس از سقوط صفویه بود ،نسبت به دانش نوین پزشکی
غرب احساس نیاز میکرد .برایناساس ،طبیبان فرنگی در سطح نسبتاً گستردهای به
ایران وارد شده و در کنار شغل طبابت به تحقیق و کنکاش الیههای مختلف جامعۀ ایران
پرداختند .در میان پزشکان وارد شده به ایران ،شمار طبیبان انگلیسی و فرانسوی بیش
از دیگر همتایانشان بود .در آغاز روزگار قاجاران به سبب همسایگی ایران با هندوستانِ
تحت امر بریتانیا ،نمایندگان زیادی از سوی لندن و دولت انگلیسی هند به ایران وارد
شدند .معموالً در هر هیئ ت سیاسی یا تجاری یک یا چند پزشک یا جراح حضور داشت.
از اوایل سلطنت محمدشاه قاجار تعداد پزشکان فرانسوی در ایران نیز افزایش یافت.
بهطوریکه در دربار شاهان قاجار بهویژه محمدشاه و ناصرالدینشاه طبیبان فرانسوی از
نظر شمار و جایگاه علمی برتر از رقیبان خود بودند .در کنار حضور مؤثر این پزشکان،
طبیبانی نیز از دیگر کشورهای اروپایی نظیر اتریش ،آلمان ،هلند و روسیه در دربار و
جامعۀ ایران مشغول خدمترسانی و انتشار مبانی طب جدید بودند .بنابراین ،هدف این
پژوهش بررسی جنبههایی از تاریخ اجتماعی ایران است که این مهم میتواند به فهم
بهتر علل شکلگیری برخی از مناسبات سیاسیـاقتصادی و روند تحوالت اجتماعی و
علمی ایرانِ عصر قاجار کمک شایانی نماید.
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 -2عوامل بسترساز حضور پزشکان اروپایی در ایرانِ عهد قاجار
بخشی از جامعۀ سنتی قاجارها تلفیقی از عقاید خرافی و دیدگاههای رایج آن عصر بود.
گسترۀ تحت نفوذ این عقاید بر شیوۀ زندگی مردم بیتأثیر نبود (پوالک ،ص405؛ دوگوبینو،
صص .)302-303البته این نوع تحلیل سیاحان و پزشکان اروپایی از بخش سنتی جامعه را
باید از ساخت ذهنی آنان و بیگانهبودنشان نسبت به فرهنگ بومی این سرزمین نیز
دانست .امری که به قضاوت پزشکان اروپایی در بررسی وضعیت علمی و بهداشتی جامعۀ
عصر قاجاری جهت میداد .عدم آگاهی از علل اصلی رواج بیماریهای شایع و غیررایج و
تسلط فرهنگ خرافی ،موجب ایجاد فضایی رعبآور برای مردم از هجوم انواع امراض
شده بود (سرنا ،صص137-138؛ ویلس ،ص .)155هجومهایی که هرساله شمار زیادی را به
کام مرگ میکشاند .همچنین طب سنتی موجود در اجتماع ،آنطور که باید و شاید
نمیتوانست سدی در برابر از بینرفتن بیماران ایجاد کند (مستوفی ،ص  .)528اما بهتدریج
از ابتدای عصر قاجاریه و با ورود پزشکان اروپایی به ایران به طرق گوناگون ،این ناآگاهی
فرهنگی و ضعف جامعۀ طبیبان در برابر بیماریها بهطور بسیار ملموسی احساس شد
(شیل ،ص  .)174بهطورکلی ،عواملی چند در تسهیل ورود پزشکان اروپایی به جامعۀ ایرانِ
روزگار قاجاران مؤثر بودهاند که به قرار ذیل میباشند:
 -1-2بهداشت نامناسب عمومی

از جمله نمودهای وضعیت نامناسب و بغرنج بهداشتی عصر قاجار ،نبود آب آشامیدنی
سالم بود .حتی در تهرانِ پایتخت ،آب سطح شهر که از قناتها تأمین میشد ،با
مجراهای نیمهپوشیده و سر باز در میان خیابانها جریان مییافت (عینالسلطنه ،ج،2
ص1056؛ ج1787 ،3؛ دوگوبینو ،صص .)261-262از همین آب برای شستشوی عمومی ،انتقال
آب باران و فاضالبها استفاده میشد و این خود بیشازپیش بر آلودگی آبها میافزود
(پوالک ،ص 63؛ سرنا ،ص46؛ آدمیت ،ص  .)328وضعیت معابر شهری نیز چندان تعریفی
نداشت (عینالسلطنه ،ج ،1ص256و .)561زبالهها و اندامهای غیرقابلمصرف حیوانات ذبحشده
در معابر انداخته میشد (دوسرسی ،صص131و  )147-148و اقدام مناسبی در جهت نظافت
راهها انجام نمیگرفت (شهری ،ج ،1ص .)116آنچه مزید بر علت شیوع امراض میشد،
استفادۀ سبزیکاران از زبالهها و فضوالت حیوانات بود که چرخۀ حیات عوامل بیماریزا
را بهنوعی کاملتر میکرد .حمامهای موجود نیز علیرغم وظیفهای که در تمیزی و
نظافت داشته ،از چهره و سیمای پاکیزهای برخوردار نبودند (دروویل ،صص  .)59-62توضیح
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آنکه همۀ افراد جامعه اعم از سالم و بیمار از یک آب برای استحمام استفاده میکردند
(عینالسلطنه ،ج ،1ص .)122چنین روندی در امور بهداشتی اوالً نشاندهندۀ خوگرفتن عوام
به عقاید خرافی بود که بهشدت سالمتی آنان را تهدید میکرد .ثانیاً فضا را برای تداوم
حیات انواع عناصر بیماریزا فراهم میکرد .با این اوصاف میتوان گفت بیماری و عوامل
ایجادکنندۀ آن ،بخشی جدانشدنی از محیط زندگی مردم آن روزگار بهشمار میرفت.
 -2-2عوامل طبیعی و بیماریهای شایع

بالیای طبیعی مانند زلزله و خشکسالی هرساله عدۀ زیادی را به کام مرگ میکشاند.
وقوع زلزله ،باد و طوفان ،هجوم ملخها و بروز سیل نیز در خرابی اوضاع زیستی مردم
تأثیر نسبتاً زیادی داشت .این تغییرات زیانآور باعث کشتهشدن بخشی از جمعیت و
شیوع برخی از بیماریهای واگیر میشد (وقایع اتفاقیه ،صص  88-89و  400و  403و  503و
 .)584در نبود امکانات کافی بهداشتی و آگاهی افراد جامعه برای مراقبت از سالمتی
خویش ،بیماریهایی چون وبا ،طاعون ،آبله و تیفوس در مناطق مختلف ،جمعیت ایران
را به میزان قابلتوجهی کاهش میداد (س.ا.م.ا1286 ،هـ.ق295/2120 :؛ سرنا ،صص337-338؛
عینالسلطنه ،ج ،1صص .)482-484در مقابل این هجوم بالیای طبیعی و امراض ،تنها اقدام
سران حکومتی گریخت ن از شهر و تنها گذاشتن مردم بود (لمپتون ،ص  .)264چندینبار
شیوع وبا و طاعون در طول دورۀ قاجار که برخی از آنها با قحطی و خشکسالی همراه
بود ،گواهی بر سخن یاد شده است (س.ا.م.ا295/2120 :؛ لسانالملک سپهر ،ج ،1-2ص.)4579
در یکی از این هجومهای امراض ،همکاری چندتن از پزشکان اروپایی در مقابله با
گسترش آن قابلتأمل و شایستۀ یادآوری است .دکتر کلوکه ( )Dr. Cloquetفرانسوی با
همیاری دو پزشک انگلیسی یعنی دکتر کورمیک ( )Dr. Cormickو دکتر دیکسن ( Dr.
 )Dicksonتالشهای ارزندهای در راستای کاهش تلفات وبای سال 1262هـ.ق1846/.م.
انجام دادند (هدایت{ب} ،ج ،15صص)8320-8321؛ اما این امراض همچنان قربانی میگرفتند.
وبای سال 1263هـ.ق1862/.م .که از مشهد آغاز شده بود ،شهرهای تهران ،اصفهان،
شیراز ،بوشهر و نواحی اطراف آن را در نوردید .آنچه مشکالت را دوچندان میکرد ،بروز
قحطی و خشکسالی بود .بهطوریکه در سال 1288ق1871/.م .مردم از فشار گرسنگی به
خوردن زباله و فضوالت حیوانات روی آوردند (لسانالملک سپهر ،ج ،1-2ص  .)499عالوه بر
امراض مسری و همهگیر در کشور نظیر آنفلوآنزا ،هر ایالت نیز تحتتأثیر شرایط اقلیمی،
بیماریهای شایع خود را داشت .در گیالن انواع روماتیسم ،بیماریهای معدی ،ماالریا،

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

سیفلیس و انواع بیماریهای پوستی شیوع داشت .در ایالت فارس چشمدرد ،ورم ملتحمه،
استسقا از جمله امراض رایج بهشمار میرفت .در این میان آنچه بستر مناسبی برای اقدامات
بهداشتی و پیشگیرانۀ آینده فراهم میآورد ،تالشهای امیرکبیر در مایهکوبی آبله 1و
ایجاد قرنطینه بود (پوالک ،صص 402-403؛ آدمیت ،صص )324-326؛ اما کوتاهی مدت
صدارت امیرکبیر مانع از تداوم روند بسترسازی اصول رعایت بهداشت عمومی در جامعه شد.
 -3-2پیشرفت و ترقی دانش پزشکی غرب در مقایسه با طب سنتی ایران

با آغاز عصر رنسانس در اروپا ،پزشکی نیز مانند سایر علوم ،تحرک و تحولی نو یافت.
اساس کار پزشکان جدید بر شناخت اجزای بدن انسان استوار شد .در این زمان افزایش
شمار بیمارستانها ،ارتقای سطح بهداشت عمومی و نظارت بر عملکرد پزشکان از جمله
مهمترین نتایج این تحول بود (سرنا ،ص .)140بااینهمه ،چنین پیشرفتهایی تنها آغازی
بر بهکارگیری شیوههای نوین مبارزه با امراض کشندهای چون طاعون ،وبا ،ماالریا و
سیفلیس بود .برخی از پزشکان اروپایی حاضر در اجتماع ایرانِ عصر قاجار علیرغم
کمبود ابزار کار خود ،روشهای نوین درمانی را به میزان نسبتاً خوبی در معالجۀ
بیماریها بهکار میبردند .بهعنوان مثال میتوان از نخستین عمل جراحی همراه با
بیهوشی بیمار بهوسیله دکتر پوالک ( )Dr. Jakob Eduard Polakاتریشی و فوکتی
( )Dr.Focketyداروساز ایتالیایی نام برد .همچنین دکتر پوالک عالوه بر انجام نخستین
کالبدشکافی ،جراحیهایی نیز برای بیرونآوردن سنگ کلیه انجام میداد (پوالک ،ص
399؛ .)Ringer, p130-135

در مقابل ،بیشتر طبیبان ایرانی همچنان بر طب سنتی و قدیم تأکید میورزیدند
(مستوفی ،صص  .)527-528آنان همان شیوههای درمان بر اساس دستورات طب جالینوس،
طب سینایی و زکریای رازی را با درنظرگرفتن حاالت چهارگانه انسان (حرارت ،برودت،
رطوبت ،یبوست) در درمان بیماریها بهکار میبردند (ملکم ،ص  .)596از طرفی خوگیری
مردم به درمانهای سنتی که با عقاید خرافی نیز آمیخته شده بود ،مانع مهمی در توجه
جدی به یافتههای جدید پزشکی اروپا بهشمار میرفت .جیمز ویلس دراین باره مینویسد:
«وقتی که مریض نسخهای از محکمۀ طبیب گرفته داخل خانه میشد ،اول از درگاه الهی
شفای مرض خود را استغاثه نموده و پس از آن از قرآن استخاره میگرفت» اگر آیه آمده موافق
دستورالعمل حکیم معنایی میداد ،فبها المراد واال مریض مشارالیه ادویه آن نسخه را برای خود
نافع نمیدانست و نمیخورد .همچنین سعد و نحس ساعت هم که مریض باید دوا را بنوشد،
بهواسطه منجمین انتخاب میشد( ».ویلس ،صص )154-155
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گرچه آشنایی ایرانیان با شیوهها و ابزارهای نوین درمانی از دورۀ صفویه گسترش
یافت ،چندان فایدۀ عملی دربرنداشت و همچنان سحر و دعا در نظر مردم کارسازتر بود.
اما بهتدریج نتیجۀ این دانش در روزگار قاجارها بسیار بیشتر آشکار شد (زرینکوب ،ص
 .)849تداوم شیوع بیماریهای مختلف که هر کدام از آنها جان انسانهای بسیاری را
میگرفت( ،س.ا.م.ا295/2120 ،؛ س.ا.م.ا )296/17356 ،خود نشاندهندۀ عدم توانایی طب
قدیم در مقابله با حمالت امراض بود .این ناتوانی درمانگران سنتی با ورود پزشکان
اروپایی به ایران بیشازپیش احساس شد .درمان ناخوشی فتحعلیشاه و همسر محبوبش
تاجالدوله توسط دکتر مک نیل انگلیسی ،ناکارآمدی روشهای درمانی طبیبان ایرانی
دربار ناصرالدینشاه در درمان شاه و موفقیت دکتر فوریه ( )Dr. JoannesFauvrierدر
این امر نمونههایی از آغاز رویارویی طب جدید و قدیم در جامعۀ ایران بود (روستایی ،صص
 41و  .)87-83تقابلی که حاصل آن برتری روزافزون روشهای نوین درمانی بود .در جامعه
نیز تقاضاهایی برای معاینه شدن بهوسیلۀ پزشکان خارجی وجود داشت (براون ،ص .)103
تجمع مردم گلندوک 2در اطراف پزشک هیئت آمریکایی به سفارت س .ج .و .بنجامین
( )Dr. Benjaminو درخواست برای معاینه شدن توسط طبیب خارجی تأییدی بر سخن
فوق است (بنجامین ،ص 197؛ الدر ،ص  .)42همچنین در میان ایالت و عشایر نیز تمایل
برای درمان شدن توسط پزشکان خارجی افزایش یافته بود .بهطور مثال ،محمدتقیخان
بختیاری پس از ناتوانی طبیبان در درمان فرزندش از دکتر الیارد ()Dr.Layard
انگلیسی درخواست نمود مداوای فرزندش را برعهده بگیرد .موفقیت الیارد در این کار
عالوه بر حفظ جان وی ،باعث گسترش و تقویت دیدگاه مردم در باب توانایی پزشکان
اروپایی در درمان انواع بیماریها شد (الیارد ،صص .)90-93
 -4-2کمبود طبیبان حاذق و کاردان

تالش های عباس میرزا در فرستادن دانشجو به اروپا برای تحصیل علوم مختلف از
جمله طب و کوششهای امیرکبیر در بهبود وضع بهداشتی و تأسیس بیمارستان همگی
از نبود سازمان و ساختار منظم و فراگیر بهداشتیـدرمانی در دورۀ قاجار خبر میدهد .تا
اوایل سلطنت ناصرالدینشاه ،طبابت به همان شیوۀ سنتی صورت میپذیرفت و شاگردان
برای یادگیری دانش طبابت میبایست مقدمات اولیه ،صرفونحو و حکمت الهی (فلسفه)
را فراگیرند .پس از آن در مطب پزشکان معروف حکمت طبیعی (فن عملی طب) را
بیاموزند .بهدنبال این مراحل هرکس میتوانست خود را طبیب بنامد و به طبابت مشغول
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شود .در روستاها و ایالت هم در بیشتر اوقات پیرزنان پزشک ،دامپزشک و ماما بودند
(ملکم ،ص  .)596اساساً دانش طب سنتی و اصول بهداشتی نشئتگرفته از کتب و
تجربیات گذشتگان بود .دکتر پوالک اتریشی اندیشۀ پزشکی طبیبان ایرانی را بر اخالط
چهارگانه (خون ،صفرا ،بلغم و سودا) بنیان یافته میدید .تفکری که در برابر بیماریهای
سخت غالباً کارساز نبود (پوالک ،صص .)422-423
اعمال نظارت بر کار طبیبان و کنترل اقدامات درمانی آنان نیز تا اواخر دوران
قاجاران بهصورت ناقص و ضعیف اجرا میشد (بنجامین ،ص 197؛ عینالسلطنه ،ج ،2ص1059؛
س.ا.م.ا )296/17356 ،و اگر بیمار فوت مینمود ،تنها بیسوادی برچسب مخصوص طبیب
معالج میشد (مستوفی ،ص 528؛ پوالک ،ص 412؛ عینالسلطنه ،ج ،1ص .)144نخستین
تالشهای نظارتی بر کار طبیبان در سال 1267هـ.ق1849/.م .و در دوران صدارت
امیرکبیر صورت پذیرفت .طبق این قانون اطبا پس از تأیید پزشک حکومت 3،با دریافت
تصدیق طبابت اجازۀ ادامۀ کارشان را داشتند (آدمیت ،ص  .)328آنچه بر وخامت اوضاع
بهداشتیـدرمانی آن روزگار میافزود ،سودجویی برخی از افراد بود که از کمبود اطبا
حاذق سوءاستفاده میکردند و نام پزشک بر خود مینهادند (سرنا ،ص139؛ شهری ،ج،1
صص )196-200و از این طریق با فریب مردم درآمدزایی میکردند (ملکم ،صص 596-597؛
بنجامین ،ص .)197
 -5-2بهرهگیری مسیونهای مسیحی از دانش پزشکی برای نفوذ اجتماعی

مذهب یکی از مؤلفههای مهم در رویکرد توسعهطلبانۀ اروپا نسبت به شرق بوده
است .سرآغاز ورود مبشران مسیحی انگلیسی در دوران قاجار هنری مارتین ( Henrzy
1811( )Martynم1226/هـ.ق) بود .وی با پیوستن به انجمن تبلیغی کلیسا ()CMS
( )Church Missionary Societyاز طریق کمپانی هند شرقی وارد ایران شد .از جمله
اقدامات وی ترجمۀ عهد جدید به فارسی و تقدیم آن به فتحعلیشاه و نیز مباحثات
پردامنه و بحثانگیز او با علمای شیراز ،تهران و برخی از ایاالت دیگر بود (هدایت{ج} ،ص
471؛ حائری ،صص  .)526-527پس از وی و در آغاز دهۀ1240هـ.ق1823/.م .ژوزف ولف نیز
از جنوب تا شمال ایران را مسافرت کرد و پس از اتمام سفر تبلیغاتی خود به انجمن
تبلیغی دو توصیه نمود :نخست اینکه بهتر است تالشهای گروه تبشیری در بین
یهودیان ایران که آمادگی بیشتری برای تغییر دین دارند ،صرف شود .دوم ،با توجه به
اوضاع بهداشتیـدرمانی خراسان تعدادی پزشک مسیحی به این نواحی ارسال شود؛ زیرا
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نسبت به سایر مناطق برای فعالیت مبلغان مناسبتر است (رایت ،ص160؛محمود ،ج،2

صص .)504-506بنابراین ،بررسیهای اجتماعی انجمنها این حقیقت را به ذهن میرساند
که برای رسیدن به اهداف مدّنظر میبایست از راههای خیرخواهانه و خدمات عامالمنفعه
و اجتماعی اقدام نمود .ازاینروی ،ارسال مبلغان پزشک و یا پزشکان مبلغ به ایران در
دستور کار آنان قرار گرفت .این پزشکان ضمن معاینه و مداوای کارکنان انجمن و
کلیساهای خود در ایران ،به طبابت مردم نیز میپرداختند .تالشهای رابرت بروس
( )Robert Bruceو همکار وی دکتر هورنل ( )Dr. Hoernleدر تأسیس مراکز درمانی،
مدارس ،ایجاد داروخانه و معاینۀ بیماران ،گواهی بر سخن یاد شده است .رابرت بروس
همزمان با قحطی سال 1288هـ.ق1870/.م .به ایران آمد .وی در این رویداد دهشتناک به
نگهداری از کودکان فقیر جلفای اصفهان همت گماشت (رایت ،صص  )156-160در غیاب
او همکارش دکتر هورنل نیز اقدامات شایسته و قابلذکری در زمینۀ امور بهداشتی و
درمانی انجام داد (براون ،ص  .)274اما از آنجا که عملکرد این پزشکان تبشیری فراتر از
امور درمانی میرفت ،با مخالفتهایی از جانب روحانیون و مسلمانان معتقد روبهرو
میشد و مانع تبلیغات مذهبی این پزشکان از طریق فروش یا اهدای کتاب و احداث
مدرسه میگشت (رایت ،ص .)164
پس از بروس ،دکتر کار ( )Dr. D. W. Carrو خانم ماری بِرد ()Miss Mary Bird
در اصفهان اقدامات تبلیغاتیـدرمانی انجمن را پی گرفتند .دکتر کار با تبدیل خانۀ خود
به درمانگاه محبوبیت زیادی در میان ساکنان شهر کسب کرد .وی پس از مداوای
بیماران یک جلد کتاب مقدس به آنان هدیه میداد .ماری بِرد که او را به نام مریم خانم
میشناختند ،در طول اقامت خود درمانگاهی در انتهای بازار اصفهان ایجاد کرد و به
مداوای بیماریهای زنان مسلمان میپرداخت .علیرغم اینکه وی تحصیالت پزشکی
نداشت ،اما اقداماتش مورد حمایت و استقبال زنان مسلمان اصفهان قرار گرفت .ماری
برد پس از چندینسال خدمت به مردم ایران در 1333هـ.ق1914/.م.در کرمان از دنیا
رفت (الگود ،صص .)587-588نخستین بیمارستان زنان در ایران نیز به ریاست خانم دکتر
املینا استوارت ( )Emmelina Stuartدر سال 1897م1315/.هـ.ق .در اصفهان گشایش
یافت .اقدامات بهداشتیـدرمانی این گروههای تبلیغی انگلیسی شهرهایی چون یزد،
کرمان و شیراز را نیز شامل میشد .در میان ایالت و عشایر نیز ردپای پزشکان خارجی
دیده میشد .هنری الیارد و دکتر یانگ با اهداف گوناگون خود که بیشتر در جهت
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سیاستهای دولت بریتانیا بود ،در اواخر سدۀ نوزدهم میالدی وارد ایالت بختیاری و
نواحی جنوب غربی ایران شدند (ویلسن ،ص 48؛ الیارد ،صص  .)90-93دکتر الیزابت رایس و
ایزابل برد هم از اصفهان به درون ایالت بختیاری رفتند و برای زنان مسلمان آن نواحی
درمانگاه دایر نمودند .اگرچه تالشهای مبلغان در مسیحی کردن مسلمانان ایران تقریباً
بینتیجه بود (رایت ،ص  ،)164حضور آنها که با دستورات و مداواهای پزشکی همراه بود،
موجب تقویت نفوذ دولتهایشان در مناطق یاد شده میگشت (.)Upton, p 31-33
بههرروی ،باید به نقش مهم و انساندوستانۀ مبلغان پزشک در بهبود اوضاع بهداشتی و
تأمین سالمت اهالی مناطقی که در آن مستقر بودند ،اشاره کرد .اما وجه دیگر این
اقدامات آماده کردن اهالی برای گرایش و احیاناً پذیرش آیین مسیحیت بود .تالشی که
بهندرت به نتیجۀ مطلوب دست مییافت.
 -6-2بیماری شاهان و شاهزادگان قاجار

یکی از مهمترین عوامل بسترساز ورود پزشکان خارجی به ایران ،عالقه و استقبال
شاهان قاجار نسبت به دستاوردهای دانش پزشکی غرب بود .این تمایالت و تقاضاها از
دورۀ ناصری بیشتر شد .بهطوریکه در دربار هرکدام از شاهان قاجار چندین پزشک از
ملیّتهای مختلف فعالیت میکردند (سرنا ،ص .)145شاهان قاجار هم مانند سایر قشرهای
جامعه در آغاز با دیدۀ تردید به حضور و اقدامات پزشکان اروپایی مینگریستند.
فتحعلیشاه با وجود دردهای حاصل از بیماری مزاجیاش ،تنها پس از موفقیت دکتر
مک نیل ( )Sir JohnMcNeillدر درمان تاجالدوله همسر محبوب شاه ،تن به مداوای
پزشکان خارجی داد .اما عباس میرزا دیدگاهی منعطفتر نسبت به پدرش داشت .وی
حتی در برخی مواقع از پذیرش طبیبان محلّی امتناع میکرد .نایبالسلطنه به درمانهای
دکتر مک نیل اعتقاد بسیاری داشت و در اثر این عقیده قسم خورده بود هرگز بدون
همراهداشتن یک پزشک انگلیسی مسافرت ننماید (لسانالملک سپهر ،ج ،1-2ص .)556عباس
میرزا که از بیماری التهاب شدید کبد رنج میبرد (آدمیت ،ص  ،)324پزشکان دیگری چون
دکتر کورمیک و دکتر کمپل ( )Dr. Campbellرا که آنان نیز انگلیسی بودند ،در رکاب
خود داشت .این پزشکان در سفرهای جنگی ولیعهد را همراهی میکردند (نصیری ،ص
122؛ لمبتون ،ص  .)265محمدشاه نیز چندین پزشک مخصوص فرانسوی ،انگلیسی ،روسی
و طبیبان ایرانی را در دربار خود داشت .بیماری محمدشاه را پزشک مخصوص او دکتر
البات ( )Dr. Labatفرانسوی مداوا کرد .پس از خروج البات به دلیل بیماری و ضعف
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جسمی ،و تا آمدن یک پزشک فرانسوی دیگر یعنی دکتر کلوکه ،وظیفه حفظ سالمتی
شاه به مدت کوتاهی برعهدۀ دکتر بل ( )Dr. Bellانگلیسی و دکتر کید ( Dr. Kale (or
)( )Cadeجوادف) روسی نهاده شد (لسانالملک سپهر ،ج ،3ص1273؛ سرنا ،ص .)145اما یکی از
شاهان قاجار که بسیار به سالمتی خود اهمیت میداد ،ناصرالدینشاه بود .وی عالوه بر
دکتر طولوزان ( )Dr. Tholozanفرانسوی که پزشک مخصوص وی بود (س.ا.م.ا:
295/1012؛ س.ا.م.ا1286 ،هـ.ق295/2284 :؛ ،)Ringer,p 97پزشکان دیگری چون دکتر
کلوکه ،دکتر اشنایدر ( ،)Dr. Schneiderدکتر فوریه و نیز چندین طبیب ایرانی چون
حاجی میرزا بابای شیرازی (ملکاالطبا)(سولتیکف ،ص ،)93-95سلطانالحکما (ابوالقاسمخان
نائینی) و میرا غالمعلیخان شاملو (صدراالطبا) را به خدمت خود درآورده بود (هدایت،
{الف}ص 77؛ فووریه ،ص301؛ بیانی ،ج ،1صص165و  .)185-189در نهایت مظفرالدینشاه که
اکثر عمر خود را در ناخوشی و بیماری گذراند ،از حضور پزشکان خارجی چون هیو
ادکاک ( )Dr. Adcockانگلیسی بیبهره نماند (لمبتون ،ص .)266
 -7-2منافع حضور پزشکان خارجی در ایران برای دولتهایشان

رقابت گستردهای میان سه کشور روسیه ،انگلستان و فرانسه در زمینههای سیاسی،
اقتصادی و اجتماعی در ایران عصر قاجار در جریان بود .این منازعات خاموش در حیطۀ
سیاست ،در عرصۀ طبابت خود را در قالب انتخاب پزشک اول شاه نمایان میساخت .لذا
هر یک از دول یادشده در راستای تحقق اهداف خود ،حضور پزشکان خویش را در
سطوح مختلف جامعۀ ایران ب هویژه دربار سلطنتی الزم میدیدند .از طرفی طبابت
پزشکان هر کشور در میان مردم جامعه به نوعی میزان مقبولیت ظاهری آنان را در نزد
ایرانیان میافزود .امری که بسیار موردتوجه انگلیسیها قرار میگرفت .همچنین اطالعات
و اخباری که هر یک از این پزشکان در خاطرات دوران اقامت خود در ایران یادداشت
میکردند ،منبع خوبی برای تحلیل اوضاع سیاسیـاجتماعی ایران توسط سیاسیون
کشورهایشان بود .بههرروی ،منافعی که حضور این پزشکان میتوانست برای آنان و
جایگاه سیاسی کشورهایشان به ارمغان آورد ،بهطورکلی ،در سه سطح سیاسی ،اقتصادی
و فرهنگی قابل بررسی است.
یکی از نمودهای همگامی کمپانی هند شرقی با سفرای اعزامی دولت بریتانیا به
ایران ،همراهی پزشکان این شرکت با نمایندگان سیاسی دولت بریتانیا بود .دکتر جوکز
( )Dr. Andrew Jukesاز پزشکان کمپانی در سال 1808م1223/.هـ.ق .بهعنوان معاون و
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پزشک سرهارد فورد جونز به ایران آمد (لسانالملک سپهر ،ج ،1-2ص184؛ رابینو ،ص )52

دکتر کمپل انگلیسی ،پزشک مخصوص و درمانگر بیماری عروقی عباس میرزا بود
(نصیری ،ص  .)122وی در کنار عباس میرزا در جریان تحوالت سیاسیـنظامی ایران که با
روسیه در حال نبرد بود ،قرار داشت .پس از مرگ کمپل جایگاه پزشک مخصوص ولیعهد
همچنان در دست انگلیسیها باقی ماند .چارلز کورمیک در طی  22سال مسؤلیت خود
به اقداماتی چون واکسیناسیون با مایۀ آبلۀ گاوی در 1228هـ.ق1811/.م .دست زد
(عینالسلطنه ،ج ،1ص732؛ کرزن ،ص 72؛ رایت ،ص .)168

اما با ورود جان مک نیل به حلقۀ پزشکان انگلیسی حاضر در ایران ،رویکرد سیاسی
این گروه بسیار بیشتر از قبل شد .مک نیل کار خود را از سِمَت پزشک مخصوص
فتحعلیشاه آغاز کرد و در این راه موفقیتهایی نیز ب هدست آورد (هدایت{ب} ،ج،15
صص .)8254-8255آنچه در تعیین مک نیل بهعنوان سفیر بریتانیا در ایران عصر
محمدشاه قاجار نقش تعیینکنندهای داشت ،آشنایی بسیار زیاد وی با زبان فارسی و
اخالقیات ایرانیان بود .یکی از مهمترین اقدامات این سفیر جدید تالش برای منصرف
کردن محمدشاه از تصرف هرات با همکاری دو تن دیگر از پزشکان انگلیسی یعنی دکتر
کالرک ( )Dr. Clarkeو دکتر ریاچ ( )Dr. Riachبود (لسانالملک سپهر ،ج ،1-2ص713؛ بی
کلی ،صص  .)24-27دکتر جوزف دیکسن نیز با بهرهگیری از توانایی خود در طبابت
توانسته بود میان دولتمردان قاجار عصر ناصری نفوذ یابد .حضور ویدر میان همراهان
نخستین سفر ناصرالدینشاه به فرنگ نیز نکتهای قابلتأمل است (اعتمادالسلطنه ،صص 242
و  .)388-389دکتر طولوزان فرانسوی سرپزشک و حکیمباشی مخصوص ناصرالدینشاه
(هدایت{الف} ،ص 77؛ ناصرالدینشاه قاجار ،ص10؛  )295/2306نیز تا حدودی در مسیر تحقق
برخی اهداف سیاسی و اقتصادی غرب در ایران گام برمیداشت .اعتمادالسلطنه ،طولوزان
را دوست انگلیسیها میدانست .وی یکی از عوامل مؤثر در واگذاری امتیازهای تأسیس
بانک و انحصار تنباکو را تالشهای این پزشک فرانسوی عنوان میکرد .همچنین
کمکهای سرپزشک ناصرالدینشاه را در اعطای امتیاز ساخت سد اهواز به کمپانی
فرانسوی مؤثر میدید (اعتمادالسلطنه ،صص  ،920-923س.ا.م.ا296/12844 :؛ دیوالفوآ ،ص .)118
هیو ادکاک پزشک مخصوص مظفرالدین شاه نیز بسان دیکسن مأمور ارتباطات محرمانه
سفارت انگلیس و شاه قاجار بود .همچنین باید به نقش پزشکانی چون توماس اولدینگ
( )Dr. Tomas Oldingو ا.آر .نیلیگان ( )Dr. A.R. Neliganاشاره کرد که همزمان با
انجام خدمات پزشکی در کنسولگری بریتانیا به طبابت اعیان و خانوادههای سرشناس
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تهران میپرداختند و از این طریق در جریان امور سیاسی و اداری کشور قرار میگرفتند
(مظفرالدینشاه ،ص 13؛ عینالسلطنه ،ج ،1ص285؛ رایت ،صص .)169-171

اهمیت و فوایدی که حضور پزشکان انگلیسی در زمینۀ اقتصادی داشتند را میتوان
از حضور و فعالیت آنان در مناطق جنوبی ایران و کرانههای خلیج فارس دریافت نمود.
افرادی چون جراح بریگز ،دکتر جوکز ،مک نیل و ...که برخی تمام و بعضی مدّتی از
دوران خدمت خود را در بوشهر و مناطق تحت اختیار کمپانی هند شرقی گذراندند
(لسانالملک سپهر ،ج ،1-2صص184و  .)501تالشهای ایشان در کنترل اوضاع بهداشتی و
مبارزه با بیماریها ی واگیر مانند وبا و طاعون باعث تداوم رشد اقتصادی و تجاری
کمپانیهای انگلیسی در خلیج فارس میشد (دو سفرنامه از جنوب ،صص70و )101تعدادی از
پزشکان کنسولگری با توجه به تواناییهای علمی خود در زمینۀ پزشکی توانستند به
دربار قاجار راه یابند (اعتمادالسلطنه ،صص 920-923؛ کرزن ،ص  .)72عالوه بر نهادهای
یادشده ،شرکت نفت انگلیس و ایران نیز پزشکانی در اختیار داشت .دکتر یانک پزشک
کارکنان شرکت نفت انگلیس و ایران بود که در سال 1908م1325/.هـ.ق .به ایران آمد
(فاتح ،ص  .)426وی عالوه بر درمان اعضای شرکت« ،با معالجه بیماران دیگر نیز وجهه و
نفوذ زیادی بین سکنه محل ب ههمزده و شیوخ و رؤسای عشایر به حذاقت او ایمان و
اعتقاد کامل داشتند و هرموقع که حاجت به درمان داشته ...فقط به او مراجعه
میکردند( ».ویلسن ،صص )47-48دکتر یانگ همچنین توانست «اعتماد خانهای بختیاری
و زنان آنها را طوری ب هدست بیاورد که شرکت نفت از او هم بهعنوان کارمند سیاسی و
هم بهعنوان کارمند پزشکی» استفاده کند (رایت ،ص  .)170طبق گفته آرنولد ویلسن،
مأمور سیاسی انگلیس که همزمان با دکتر یانگ در ایران بهسر میبرد ،در سال
1914م1333/.هـ.ق .بخشی از گروههای محلی «به تحریک یکی از اتباع دولت عثمانی
میخواستند دست به عملیات تخریبی زده و در کارهای شرکت اخالل کنند ...و اگر
حسن تدبیر و مساعی دکتر یانگ نبود ،مسلماً شرکت به این زودیها به فرونشانیدن
آتش فتنه موفقیت حاصل نمیکرد( ».ویلسن ،ص)48
از طرفی شناخت همهجانبۀ ایران برای برخی از دولتها نظیر بریتانیا و فرانسه امری
بایسته بود .تحقیقات جامعهشناسانۀ دکتر چارلز جیمز ویلس ( Dr. Charles James
 )Willsدر عهد ناصری ،نمودی از دقّتنظر پزشکان خارجی به موضوعات اجتماعی و
فرهنگی ایران ،ورای مسایل طبی و درمانی است .ویلس در طول پانزدهسال اقامت خود
در ایران عالوه بر کار طبابت ،کتابهایی را در باب اوضاع گوناگون ایران که حاصل
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مسافرتهایش به نقاط مختلف کشور بود به رشتۀ تحریر درآورد .از آن جمله میتوان به
«سرزمین شیر و خورشید» ( )The Land Of Lion and Sunو «تاریخ اجتماعی ایران
در دورۀ قاجاریه» اشاره کرد (ویلس ،صص  .)1-3دکتر آلبو ( )Dr. Alboآلمانی نیز
تالشهایی در زمینۀ ایجاد قرنطینه برای کنترل وضعیت بهداشتی مناطق غربی ایران از
جمله کرمانشاه انجام داد .وی بهسبب قرارداشتن این ایالت در مسیر زوّار ایرانی بهسوی
شهرهای زیارتی عراق ،کوششهای زیادی در جهت جلوگیری از ورود بیماریهایی چون
وبا و طاعون به درون ایران صورت میداد (گزارشهای عصر ناصری ،صص  83و 96؛ س.ا.م.ا،
 .)296/21561هنری اوستین الیارد که طی دهۀ1840م1256/.هـ.ق .در ایران حضور
داشت ،با آنکه اطالعات طبی کمتری در مقایسه با دیگر همکاران خود داشت ،توانست با
مداوای مردم به ویژه ایالت بختیاری ،اعتماد آنان را ب هدست آورد و از این طریق آسانتر
به مطالعۀ اوضاع جغرافیایی و آثار باستانی نواحی جنوب غربی ایران بپردازد (لسانالملک
سپهر ،ج ،1-2صص772-774؛ الیارد ،صص .)90-93

 -3موانع حضور و فعالیت پزشکان اروپایی در جامعه عصر قاجار
در کنار عوامل محرک و مشوق فعالیت و حضور پزشکان خارجی در ایران ،موانعی نیز در
برابر آنها رخ مینمود .این موانع که اغلب از بطن اندیشههای سنتی جامعه برمیخاست،
باعث ایجاد فضایی تردیدآمیز در بین عوام نسبت به انتخاب پزشک معالج میشد .اصوالً
پزشکان و طبیبانی که به همان روشهای قدیمی درمان معتقد بودند ،چه پزشکان
درباری و چه پزشکان حاضر در سطوح مختلف اجتماع ،در زمرۀ مهمترین مخالفان
ترویج شیوههای نوین بهداشتیـدرمانی بهشمار میرفتند.
 -1-3طبیبان سنتی دربار :در میان پزشکان سلطنتی رقابت برای حفظ جایگاه و دفاع
از عقاید علمی خویش در صحنۀ تأمین و تضمین سالمتی پادشاه و اعضای خاندان او
جلوهگر میشد (سرنا ،صص .)142-143وخامت حال ناصرالدینشاه در محرم 1307هـ.ق
1888/.م .بهسبب تجویزهای ناب هجای اطبای ایرانی باعث شد شاه قاجار دستبهدامن
پزشک خارجی خود( ،س.ا.م.ا )295/2306 ،دکتر فوریه شود .در این مورد پزشکان ایرانی
هیچگونه تمایلی به مشورت با همکار اروپایی خود نداشتند (فووریه ،صص.)129-134
همچنین مخالفت طبیبان تازه کار دربار با تشخیص دکتر کلوکه و دکتر پوالک از بیماری
میرزا آقاخان نوری نیز نمونهای از تقابل طب سنتی ایران با دانش نوین پزشکی اروپایی
بهشمار میرود (پوالک ،ص  .)399برخی از طبیبان ایرانی به سبب اعتقاد زیاد به روشهای
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درمانی طب سنتی ،معایبی را که بهزعم آنان دانش پزشکان اروپایی داشت به مردم گوشزد
میکردند و با القاء اینکه «فرنگیان بیشتر دواهای سمّی و جوهری تجویز میکنند» ،عوام
را از پذیرش و عمل به دستورها و تجویزهای آنها باز میداشتند (همان ،ص .)405
 -2-3طبیبان سنتی مذهبی :همچنین برخی از علمای مذهبی که دستی در طبابت
نیز داشتند ،به سبب معتقدات دینی خود در باب رعایت بهداشت ،تندرستی و شیوههای
درمانی امراض ،دیدگاه خوبی نسبت به طرز عمل پزشکان خارجی نداشتند .آنان معموالً
نسخههای خود را با استخاره مینوشتند و در صورتی که استخاره بد میآمد ،بیمار را
جواب کرده ،از معاینه او سرباز میزدند .زیرا عقیده داشتند صحت و مرض هر فرد به
دست خداست و طبیبان تنها وسیله درمان و عالج هستند .آنان اغلب بر داروهای
طبیعی و سنتی تأکید میگذاشتند و نسبت به استفاده از داروهای فرنگی خوشبین
نبودند (سرنا ،صص .)139-140بهرغم این انتقادات ،آنچه از وجوه تمایز کار شمار نسبتاً
زیادی از افراد این گروه از درمانگران جامعه بود ،گشادهدستی و بیتوجهی به حقالزحمه
کار درمان بود .برخی از آنان در طول هر هفته یکی دوبار ضمن گردش در شهر به
صورت رایگان به معاینه بیماران فقیر نیز میپرداختند (مستوفی ،صص 526-530؛ روستایی،
صص هشتادو دو -هشتادو سه).

گروهی از علما نیز نفس حضور پزشکان خارجی و معاینه مردم ب هویژه زنان مسلمان
بهوسیلۀ طبیبان غیرمسلمان را جایز نمیشمردند و به مقابله با آنها اقدام میکردند
(رایت ،صص  .)163-164در کنار این عوامل باید به جوالن عقاید خرافی که در همۀ اجزا و
سطوح گوناگون زندگی مردم رسوخ نموده بود ،اشاره کرد .این اندیشهها مانع از پذیرش
و اجرای تجویزهای پزشکان خارجی میشد .گاهی حتی بیمار پس از معاینه توسط
پزشک خارجی « با احتیاط و هراس دارویی را از دست طبیب فرنگی میگرفت »...و
چنین وانمود میکرد که «آثار معجزهآسایی بر آن مترتب است ،درحالیکه آن را به دور
میافکند و پشت سر طبیب میگفت مطمئناً اگر آن دارو را میخوردم تا به حال در
خاک خفته بودم( ».پوالک ،ص  )405با این اوصاف حضور و فعالیت پزشکان کشورهای
مختلف اروپایی در ایران با موانعی روبهرو بود .ب هویژه آنکه آنان نیز برای مؤثر نشان دادن
تجویزها و شیوه های درمانی خود ناچار بودند از هم پیشی بگیرند .اگرچه اغلب اوقات
پزشکان خارجی پیروز این رویارویی علمی بودند ،اما برخی از طبیبان ایرانی در پارهای
مسائل درمانی بر همتایان اروپایی خود بسیار برتری داشتند .تشخیص و معالجۀ
موفقیتآمیز بیماری قانقاریای پای یکی از مقامات دربار ناصرالدینشاه توسط میرزا

عوامل و موانع مؤثر بر حضور پزشکان اروپایی در جامعۀ ایرانِ عصر قاجار 29 /

حسن جراح ،آنهم برخالفنظر سرپزشک شاه یعنی دکتر طولوزان ،نمودی از کارآمدی
طب طبیبان برجسته و فاضل ایرانی در مقایسه با دانش پزشکی غرب میباشد (هدایت،
{الف}ص  ،36س.ا.م.ا.)295/2306 ،

 -4گونهشناسی حضور و فعالیت پزشکان اروپایی در ایران روزگار قاجاریه
جایگاه سیاسی-اجتماعی و همچنین گسترۀ فعالیتهای علمی پزشکان اروپایی در ایرانِ
دورانِ مورد بحث ،به میزان نسبتاً زیادی از روند مناسبات قاجاران با دولتهای اروپایی
تأثیر میپذیرفت .در آغاز عصر قاجار با توجه به حضور گستردۀ بریتانیاییها در
خاورمیانه ،شمار پزشکان انگلیسی از دیگر همقطارانشان بیشتر بود .در این دوران
پزشکان روسی به دلیل افکار عمومی ناشی از تصرف نواحی شمالی ایران توسط حکومت
روسیه نمیتوانستند مانند دیگر اروپاییها به ایران راه یابند .اما برای طبیبان فرانسوی
شرایط بهگونهای دیگر بود .به دنبال گسترش روابط ایران و فرانسه ب هویژه از عهد ناصری
بهبعد ،پزشکان این کشور روند روبهرشد فعالیتهای علمی و سیاسی خود را در ایران
سرعت بخشیدند .بهطوریکه در اواخر روزگار قاجاران از شمار قابلتوجهی برخوردار
شدند .در این میان ،تعدادی اندک از پزشکان دیگر کشورهای اروپایی مانند آلمان،
ایتالیا ،هلند و سوئد در دربار و جامعه ایران به طبابت مشغول بودند .جدول ذیل ضمن
معرفی پزشکان مطرح اروپایی در ایرانِ عصر قاجار ،به گونهشناسی فعالیتهای پزشکی و
نیز حوزههای فعالیت آنان پرداخته است.
 -5نتیجه
واپسماندگیهای کشورهای شرقی در زمینههای گوناگون علمی ب هویژه پس از رنسانس،
موجبات تفوق سیاسی ،اقتصادی و ...برخی کشورهای اروپایی بر جوامع خاوری از جمله
ایران را فراهم آورد .یکی از نمودهای این برتری ،کارآمدی دانش پزشکی غرب در
مقایسه با طب سنتی ایران بود .دولتهای توسعهطلب اروپایی در رویکرد برتریجویانۀ
خود ،از این علم برای تثبیت جایگاه و حفظ منافع خویش در شرق بهره بردند.
ازاینروی پزشکان اروپایی با اهداف و مقاصد مختلفی قدم در سرزمین ایران روزگار
قاجار نهادند .گروهی با ورود به دربار و مراکز تصمیمگیری حکومتی ،ضمن انجام امور
درمانی درباریان ،از کنشگران اصلی تصمیمات سیاسی ایران شدند .برخی دیگر با سفر
در ایاالت مختلف ایران عالوه بر طبابت ،از نزدیک ویژگیهای زندگی اجتماعی ایرانیان
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را مشاهده کرده ،کتابهایی در این زمینه به رشته تحریر درآوردند .تألیفاتی که شناخت
جامعۀ ایرانی را برای دولتمردان اروپایی آسانتر مینمود .عدهای دیگر نیز از طریق
همگامی با انجمنهای تبلیغی آیین مسیحیت در جهت گسترش اندیشههای مذهبی
دول غربی گام برداشتند و در این راستا از علم نوین طب در جهت متمایلساختن
جامعۀ ایران با آموزههای آیین مسیحیت استفاده کردند .همچنین باید اذعان داشت که
حضور پزشکان اروپایی در جامعۀ ایران عصر قاجار ،آثار و نتایج مثبت علمی و
بهداشتیـدرمانی به همراه داشت.
آنچه فعالیت پزشکان اروپایی را در عرصههای یادشده آسانتر میکرد ،نامساعد بودن
شرایط بهداشت عمومی و درنتیجه جوالن مرگبار بیمارهایی چون وبا ،طاعون و
سیفلیس بود .این فقدان وضعیت بهینۀ بهداشتی از مواردی مانند رکود در کشفیات و
پیشرفتهای علم طبِ ایران و آمیختگی عقاید خرافی با عادات بهداشتی جامعه
سرچشمه میگرفت .میتوان گفت در ابتدای روزگار حکومت قاجاران بر ایران،
انگلیسیها بهسبب همسایگی دولت انگلیسی هند با ایران ،بیش از دیگر کشورهای
اروپایی شرایط گسیل پزشک به سطوح مختلف اجتماع ایران را داشتند .فرصتی که
موجب افزایش آگاهی و ایجاد بستر تسلط آنان بر شریانهای تصمیمگیری سیاسی و
اقتصادی ایران شد .در میانههای این دوران پزشکان فرانسوی نیز بهسبب گسترش
روابط علمیـف رهنگی ایران و فرانسه وارد روند تحولی علم پزشکی ایران شدند .پزشکان
سایر دول اروپایی بیشتر در زمینههای بهبود اوضاع بهداشتی و درمانی مردم به فعالیت
میپرداختند .بر این اساس ،هر یک از طبیبان خارجی حاضر در جامعۀ ایران عصر قاجار
با توجه به ضعفهای بهداشتی ـ درمانی موجود ،به سهم خود در روند بهداشتیـدرمانی،
علمی ،فرهنگی ،سیاسی و مذهبی ایران تأثیرگذار بودند.
پینوشت
 .1مردم مرض آبله را که گروهگروه ،آنان را از بین میبرد« ،بالی آسمانی» میپنداشتند (فریدون
آدمیت ،امیرکبیر و ایران ،1348 ،ص .)326
 .2از توابه لواسان (تهران).
 .3دکتر کازوالنی حکیمباشی نظام و پس از او دکتر پوالک این مسؤلیت را برعهده داشتند (فریدون
آدمیت ،امیرکبیر و ایران ،1348 ،ص .)328
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ملیّت

دوران حضور در ایران

1

آندرو جوکز

انگلیس

سلطنت فتحعلیشاه

2
3

چارلز کورمیک
جان مک نیل

انگلیس
انگلیس

سلطنت فتحعلیشاه
سلطنت فتحعلیشاه و
محمدشاه

4

جیمز کمپل

انگلیس

سلطنت فتحعلیشاه

5

ریاچ

انگلیس

سلطنت فتحعلیشاه

6
7
8
9
10

ویلیامکورمیک
البات
جیمز بل
کید (جوادف)
کالرک

انگلیس
فرانسه
انگلیس
روسیه
انگلیس

سلطنت فتحعلیشاه
سلطنت محمدشاه
سلطنت محمدشاه
سلطنت محمدشاه
سلطنت محمدشاه

کمپانی هند شرقی ،دربار
عباس میرزا
کمپانی هند شرقی و
سفارت انگلیس
دربار عباس میرزا
دربار
سفارت بریتانیا ـ دربار
دربار
سفارت بریتانیا

11

ارنست کلوکه

فرانسه

سلطنت محمدشاه و
ناصرالدینشاه

دربار

12

جوزف دیکسن

انگلیس

سلطنت ناصرالدینشاه

سفارت بریتانیا ،دربار

13

ادوارد یاکوپ
پوالک

اتریش

سلطنت ناصرالدینشاه

دربار ،دارلفنون

14

فوکتی

ایتالیا

سلطنت ناصرالدینشاه

دارالفنون

15

اودلینگ

انگلیس

ناصرالدینشاه

16

طولوزان

فرانسه

سلطنت ناصرالدینشاه

کمپانی تلگراف هند و
اروپا ،سفارت بریتانیا
دربار ،دارالفنون

17
18
19

نیلیگان
لویییوهانشلیمر
رابرت بروس

انگلیس
هلند
انگلیس

سلطنت ناصرالدینشاه
سلطنت ناصرالدینشاه
سلطنت ناصرالدینشاه

20

جیمز ویلس

انگلیس

سلطنت ناصرالدینشاه

سفارت بریتانیا
دارالفنون
انجمن مذهبی کلیسای
اصفهان
ایاالت مختلف ایران

21
22

فاگرین
هورنل

سوئد
انگلیس

سلطنت ناصرالدینشاه
سلطنت ناصرالدینشاه

23

ایزابل برد

انگلیس

24
25

ژانباتیست فوریه
ادوارد براون

فرانسه
انگلیس

ایالت فارس
انجمن تبلیغی کلیسا
(اصفهان)
انجمن تبلیغی کلیسا
(اصفهان) ،ایالت بختیاری
دربار
سفر در ایاالت ایران

ردیف

نام پزشک

سلطنت ناصرالدینشاه
سلطنت ناصرالدینشاه
سلطنت ناصرالدینشاه

حوزۀ فعالیت
کمپانی هند شرقی در
بوشهر
دربار عباس میرزا
دربار و سفارت انگلیس

اقدامات مهم
همراهی با سرجانملکم در سفارت
سال 1808م .به سوی تهران
واکسیناسیون آبله با مایۀ آبلۀگاوی
درمان بیماری فتحعلیشاه و
همسرش تاجالدوله ،دخالت در
قضیۀ هرات
مایهکوبی آبلۀ خانواده عباس میرزا
همکاری با جان مک نیل در قضیۀ
هرات
----------------همکاری با جان مک نیل در قضیه
هرات
همکاری با دکتر کورمیک و دکتر
دیکسن در مقابله با وبای سال
1262هـ.ق ،جراحی سنگ کلیه
همراهی با ناصرالدینشاه در
نخستین سفر فرنگ ،ابالغ تصمیم
شاه و میرزا آقاخان نوری در باب
عزل میرزاتقی خان امیرکبیر
انجام نخستین عمل جراحی با
ماده بیهوشکننده ،انجام نخستین
کالبدشکافی انسان
معلم داروسازی و شیمی ،از بانیان
دانش بیهوشی در ایران

پزشک مخصوص شاه ،سرپرستی
مدرسه طب دارالفنون ،همکاری
در واگذاری برخی از امتیازات
پزشک خانوادههای اشراف قاجار
تالیف چندین کتاب در زمینه طب
تأسیس بیمارستان ،مدارس و
مؤسسات خیریه
درمان مردم جامعه ،تألیف کتب
در باب تاریخ اجتماعی ایران
-----خدمات درمانی ،همکاری با
مؤسسات خیریه بهداشتی ،درمانی
تأسیس درمانگاه زنان در اصفهان
پزشک مخصوص شاه
طبابت در میان مردم

 / 32پژوهشهای علوم تاریخی ،دورۀ  ،8شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1395
26

ماری برد

انگلیس

سلطنت ناصرالدینشاه

27

دکتر کار

انگلیس

سلطنت ناصرالدینشاه

انجمن تبلیغی کلیسا
(اصفهان)
انجمن تبلیغی کلیسا

28

الیزابت رایس

انگلیس

سلطنت ناصرالدینشاه

29
30

سورل
هنری الیارد

فرانسه
انگلیس

سلطنت ناصرالدینشاه
سلطنت ناصرالدینشاه

انجمن تبلیغی کلیسا،
ایالت بختیاری
دربار ظلالسلطان
مناطق جنوبی ایران

31

هینچه

آلمان

سلطنت ناصرالدینشاه

گیالن

32

گالزفسکی

روسیه

سلطنت ناصرالدینشاه

33

ژوستن شنیدر

فرانسه

34

آلبو

آلمان

35

روش

فرانسه

سلطنت ناصرالدینشاه و
مظفرالدینشاه
سلطنت ناصرالدینشاه و
مظفرالدینشاه
سلطنت ناصرالدینشاه و
مظفرالدینشاه

چشمپزشک دربار
ظلالسلطان
دربار شاه

36

فورته

فرانسه

37

بوسیر

فرانسه

38

ژرژ

فرانسه

39

هیو ادکاک

انگلیس

سلطنت ناصرالدینشاه و
مظفرالدینشاه
سلطنت ناصرالدینشاه و
مظفرالدینشاه
سلطنت مظفرالدینشاه
و محمدعلیشاه
سلطنت مظفرالدینشاه

40

راتوله

فرانسه

سلطنت مظفرالدینشاه

41
42

هیبنه
بونگران

فرانسه
فرانسه

سلطنت مظفرالدینشاه
سلطنت مظفرالدینشاه

43

مولر

آلمان

سلطنت مظفرالدینشاه

44

گاشه

فرانسه

45

دوشن ماروال

فرانسه

46

کوپن

فرانسه

47

جوزف پلمپ
کاکران
لویی کاستالدی

آمریکا
ایتالیا

49

لیندلی لندکس

انگلیس

سلطنت مظفرالدینشاه
و محمدعلیشاه
سلطنت مظفرالدینشاه
و محمدعلیشاه
سلطنت مظفرالدینشاه
و محمدعلیشاه
سلطنت مظفرالدینشاه،
محمدعلیشاهواحمدشاه
سلطنت مظفرالدینشاه،
محمدعلیشاهو احمدشاه
سلطنت مظفرالدینشاه،
محمدعلیشاهو احمدشاه

48

دارالفنون

تأسیس درمانگاه در اصفهان
تأسیس نخستین بیمارستان در
اصفهان با همکاری دکتر املینا
استوارت
طبابت در میان مردم
------طبابت در میان قوم بختیاری،
مطالعه آثار باستانی
تشخیص و درمان بیماریهای
بومی گیالن
------تأسیس مجلس حفظ الصحه
)(Conseil sanitaire
معلم طب در دارالفنون

دربار شعاعالسلطنه والی
فارس

-------

دربار عضدالسلطان والی
گیالن
گمرکات خلیج فارس

-------

دارالفنون
سفارت بریتانیا،
دربار مظفرالدین شاه
دارالفنون

تأسیس درمانگاه در بوشهر
1902-1904م
مدرس فیزیولوژی و آسیبشناسی
همراهی با شاه در سفر دو فرنگ،
رابط شاه و سفارت بریتانیا
چشمپزشک ،جراح بیمارستانهای
دولتی
-------------

دندانپزشک مظفرالدینشاه
پزشک خاندان
مظفرالدینشاه
سفارت آلمان ،حضور در
مجلس حفظ الصحه–
عضو انجمن طبی ایران
دارالفنون

تدریس فیزیولوژی

دارالفنون

معلم امراض خارجی

دربار محمدعلیشاه

-------

ارومیه

تأسیس بیمارستان

دارالفنون

معلم طب

سفارت بریتانیا ،دربار سه
شاه واپسین قاجار

-------

-------
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منابع
اعتمادالسلطنه ،محمدحسنخان ،روزنامۀ خاطرات اعتمادالسلطنه (وزیر انطباعات در اواخر دورۀ
ناصری مربوط به سالهای  1292و  1313هجری قمری) ،با مقدمه ایرج افشار ،امیرکبیر ،تهران.1345 ،
الدر ،جان ،تاریخ میسیون آمریکایی در ایران ،ترجمه سهیل آذری ،نور جهان ،تهران.1333 ،
الگود ،سریل ،تاریخ پزشکی ایران و سرزمینهای شرقی خالفت ،ترجمه باهر فرقانی ،امیرکبیر،
تهران.1386 ،
آدمیت ،فریدون ،امیرکبیر و ایران ،خوارزمی ،تهران.1348 ،
براون ،ادوارد ،یکسال در میان ایرانیان ،ترجمه و حواشی ،ذبیحاهلل منصوری ،کانون معرفت ،تهران،
.1344
بنجامبن ،س .ج .و ،ایران و ایرانیان عصر ناصرالدینشاه ،نخستین سفیر ایاالت متحده آمریکا در
ایران ،ترجمه محمد حسین کردبچه ،جاویدان ،تهران.1369 ،
بی کلی ،جی ،هجوم انگلیس به جنوب ایران 1839م و 1856م ،.ترجمه حسن زنگنه ،کنگره
هشتادمین سالگرد شهادت رئیسعلی دلواری ،تهران.1373 ،
بیانی ،خان بابا ،پنجاهسال تاریخ ایران در دورۀ ناصری ،جلدهای اول و دوم ،نشر علم ،تهران.1375 ،
پوالک ،یاکوب ادوارد ،سفرنامه پوالک (ایران و ایرانیان) ،ترجمه کیکاووس جهانداری ،خوارزمی،
تهران.1361 ،
حائری ،عبدالکریم ،نخستین رویاروییهای اندیشهگران ایران با دو رویه تمدن بورژوازی غرب،
امیرکبیر ،تهران.1378 ،
دروویل ،گاسیار ،سفرنامه دروویل 1812-1813م  ،Voyage enperseترجمه جواد محیی،
گوتمبرگ ،تهران.1348 ،
دو سفرنامه از جنوب به سالهای 1256هـ.ق و 1307هـ.ق ،به اهتمام علی آل داوود ،امیرکبیر،
تهران.1368 ،
دوسرسی ،کنت ،ایران در 18391840؛ سفارت فوقالعاده کنت دوسرسی ،ترجمه احسان اشراقی،
مرکز نشر دانشگاهی ،تهران.1362 ،
دوگوبینو ،کنت ،سه سال در آسیا ( ،)1858-1855ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی ،کتابسرا،
تهران.1367 ،
دیوالفوآ ،سفرنامه مادام دیوالفوآ :ایران و کلده ،ترجمه فرهوشی (همایون) ،کتابفروشی خیام ،تهران،
.1332
رابینو ،لویی ،دیپلماتها و نمایندگان کنسولگریهای ایران و انگلیس ،ترجمه غالمحسین میرزا
صالح ،تهران ،تاریخ ایران.1363 ،
رایت ،دنیس ،انگلیسیها در میان ایرانیان ،ترجمه خسرو پور خسرو ،هفت اورنگ ،تهران.1381 ،
روستایی ،محسن ،تاریخ طب و طبابت در ایران از عهد قاجار تا پایان عصر رضاشاه به روایت اسناد،
جلد اول ،سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران ،تهران.1382 ،
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زرینکوب ،عبدالحسین ،روزگاران تاریخ ایران از آغاز تا سلطنت پهلوی ،سخن ،تهران.1384 ،
سازمان اسناد ملی ایران(س.ا.م.ا) ،بروز و شیوع وبا در دامغان و سمنان1286 ،295/2120 ،هـ.ق.
ـــــــــــــــــــــــــ ،نامۀ مهد علیا در سپاسگزاری از احوالپرسی شاه و شرح اقدامات حکیم
طولوزان.1281 ،295/1012 ،
ـــــــــــــــــــــــــ ،مداوای بیماری شعاع السلطنه ،درخواست اعزام طولوزان برای مداوا،
1286 ،295/2284هـ.ق.
ـــــــــــــــــــــــــ ،بروز و شیوع بیماری وبا1286 ،295/2120 ،هـ.ق.
ــــــــ ـــــــــــــــــ ،درخواست طولوزان از امیرنظام درخصوص تشویق مسیو شینلز به خاطر
خدمات او در تاسیس و راهاندازی تلگراف خانه تبریزـارومیه1299 ،296/12844 ،هـ.ق.
ـــــــــــــــــــــــــ ،ممنوعیت سفر به خاک عثمانی و عتبات عالیات به علت شیوع وبا،
1270 ،296/21561هـ.ق.
ـــــــــــــــــــــــــ ،الزام به گزارشهای اطبا در مورد امراض1307 ،296/17356 ،هـ.ق.
ـــــــــــــــــــــــــ ،دستورات پزشکی جهت مداوای شاه (دستورات دکتر طولوزان)،
1286 ،295/2306هـ.ق.
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