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 1398زمستان  ةنام ويژهتي اسالم و ايران، طب سنّ مجلّة 

 
 انگي سيمور يزندگ ةدربار يزارشگ

 سيانگل و رانيا نفت شركت يسيانگل پزشك
 

 الف، بقاسملو فريد

 
 

 ، تهران، ايرانيفرهنگستان علوم پزشك ،يو طب سنت ياسالم طب -حكمت گروه عضوالف 
 ، تهران، ايرانتاريخ علم، بنياد دائره المعارف اسالمي عضو گروهب 

 چكيده
ـ ا از يگـاه آ ي. برارود يمشمار  به رانيكشور ا يدرمان –يبهداشت ةسامان نيتر كهن به كرديرو ران،يبهداشت و درمان صنعت نفت ا خيبه تار پرداختن  خچـه يتار ني

ـ   نياست. بر ا يا نامهيزندگ يبررس ،بعدها نيا از يكي كه شود پرداخته هسامان نيا تكامل و يطراح به گوناگون يعدهاالزم است از ب  بـا  رو پـيش  ةاسـاس، در مقال
 يبررسـ  ،سـاكن بـود   رانيـ در ا يكـه چنـد سـال    سيانگلـ  –رانيپزشكان شركت نفت ا نياز نخست انگ،ي سيو نقش مور ييدانشجو يزندگ ،يا نامهيزندگ كرديرو
 شود. مي

مطالعـه نشـان    نيرا پر كند. ا رانيبهداشت و درمان در ا ةسامان ساخت كوشندگان نينخست رامونيپ يا نامهيزندگمطالعات  يخال يجااز  يبخش كوشد يممقاله  نيا
ـ  آن، اسـاس  بـر  كـه قـرن نـوزدهم داشـته     رانينزد مردم ا يقيعم ياجتماع گاهيچه پا دانش، كيعنوان  خود به گاهيجافارغ از  يدانش پزشك دهد يم پزشـك   كي
ـ ا در يتر يجد شكل به ديبا يا رشته انيم يعنوان دانش به رانيا يپزشك خيتار نكهيا نيورود كرده است و همچن يرانيا ةتا اعماق جامع »يفرنگ«  توجـه  مـورد  راني

 .رديگ قرار
 يپزشك خيتار ،انگي سيمور ايران، بهداشت، درمان، نفت، صنعت :ها هدواژيكل

 
 مقدمه

در  پژوهشتفاوت  باعثكه  يمهم يها از جنبه يكي
 ةدور در علوم گريد خيتار در پژوهش و رانيا يپزشك خيتار

 با دانش نيا قيعم ارتباط شود، يم رانيمعاصر ا
 تي. به روااست انيرانيا ياجتماع يزندگ يها رساختيز
 رانيدر ا يپزشك خيتار«با  توان يرا م يكمتر دانش گر،يد

فراز و فرود آن به  قيكرد كه بتوان از طر سهيمقا» معاصر
 ييجا جامعه، قيعم يها هيال در ژهيو هب ران،يا ياجتماع يزندگ

 در كندوكاو. افتي دست است، دشوارتر آن به يدسترس كه
هم   يكم يحت اي ياجتماع نگاه نيا در يپزشك خيتار گاهيجا

در وضع  يدانش پزشك گاهيجا ةدربار گفتگو تر، پروازانهبلند
است كه  يمهم مسائل از يكي ران،يا ياجتماع يتئور

 ،يخيتار قيپرداختن به مطالعات عم پرتو در سرانجام،
. اما ديبه آن رس دي) بايعلم خي(و البته، تار  يو علم ياجتماع

مطالعات و با استفاده از آن، وضع  ةنيشيپ نيبه چن افتنيدست 
در  ازمندي) نشد اشاره كه گونه همان( رانيا ياجتماع يتئور

نكات  ندها،آيامور، فر ةمقاله درباردست داشتن هزاران 
 يزندگ نيو همچن خيمبهم تار ايروشن  يايو زوا ياجتماع
(كه  يدانش پزشك ان،يم نيدر ا .1است انيرانيا ياجتماع

 نيبه چن دنيرس يآن، برا ةمطالعات صورت گرفته دربار
است كه  هايياز ابزار يكيدارد)  يپزشك خيروش تار ،يهدف

را  انيرانيا يپنهان زندگ ياياز زوا ياريسب توان يبه كمك آن م
 ،يشناس ستاره ات،ياضير چون ييها دانش ديكرد. شا روشن

علوم در  يكل گاهيجا ةدربار بحث در آن، مانند و يميش
پرداختن به علوم  ديو شا نديبه كار آ رانيا ياجتماع يتئور
 ياجتماع يزندگ يدايناپ يها از جنبه گريد يكي زين بهيغر

ندارد كه  ديسطور ترد نيا ةسندينورا روشن كند، اما  نايرانيا
 قيعم يها هيبه ال دنيرس يابزارها برا نياز كارآمدتر يكي
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بوده و  يپزشك خياز راه تار يبررس ان،يرانيا ياجتماع يزندگ
از  يكي »اتيحق ح«موضوع كه  ني. توجه به اباشد يم

 حفظ و استبوده  يآدم يها دغدغه نيتر يو اساس نيتر مهم
 نيتر ياساس جمله از زودهنگام، مرگ از يريجلوگ و اتيح

 قابل ةسامان وجود عدم كنار در ان،يرانيا ياجتماع يها كوشش
قاجار  ةدور در ژهيو به رانيا مردم سالمت حفظ يبرا ياعتماد

اساس، دست و  ني) است و بر همرانيا معاصر خيتار شروع(
قاجار،  خيدر تار» هلمرگ س«با مفهوم  انيرانيپنجه نرم كردن ا

 يپزشك خيتار يبررس موضوع به كه است يعواملجمله  از
 .2بخشند يم تيقاجار اهم ةدور در رانيا

 رييتغ اصالحات، عصر ران،يا قاجار دوران سو، گريد از
و در كنار  شرفتهيپ عيورود انسان به عصر صنا ،جهان خيتار

 دوران. اشدب يم زين يجهان ةقافل به رانيا وستنيپ دورانآن، 
 يبرا انيرانيا يها دوم آن) دوران كوشش ةمين ژهيو ه(ب قاجار

 خيعصر نو شدن تار يريتعبو به  نينو يها به دانش دنيرس
 مفهوم كه است قاجار دوران از پس. ديآ يشمار م به رانيا

 ةجامع يشدن برا يآن مفهوم لزوم صنعت يةو در سا توسعه
 نيا به يابيتدس يبرا ييها و كوشش شود يم فيتعر يرانيا

ها  كوشش ني. فارغ از چند و چون ا3رديگ يم صورت ميمفاه
دانش  م،يمفاه نيبه ا يابيعدم دست اي يابيدست يو ماجرا

 ديآ يم شمار به »يافتگي توسعه« نيا از يبازتابهمواره  يپزشك
 را خود يجا محور، يپزشك يرهايمتغ و ها داده آرام آرام و

 ژهيو هو ب ان،يرانيا ةروزمر يزندگ از ييها گوشه شينما يبرا
 يبخش تيمشروع يبرا ها داده نيا از استفاده يبرا ها دولت نزد
 .كنند يم باز خود به

دوران قاجار محل و عصر نوشدن  گر،يد ييهم از سو باز
هست.  زين رانيا خيتار يبرا ياستعمار مياز مفاه ياريبس

اند تا  عث شدهبا يچند ياسيس يايو جغراف ييايعوامل جغراف
 يمهم برا گاهيپا كيعنوان  به رانيا ،قاجار دوران ةانيماز 

 انيجر نيهم در البته،شناخته شود.  يغرب ياياستعمار در آس
مهم و قابل  ةليوس كي يپزشك دانش همچنان ياستعمار عصر

استعمار در كشور  يتا با استفاده از آن، پا ديآ يشمار م توجه به
 ياستعمار نفوذ نيا. ابدبي يتر محكم يجاباز شده و  رانيا

 يقابل اعتماد و مل ةسامان نبود يپرتو در همچنان اگرچه

 ةموضوع كه سامان نيدر كشور صورت گرفته است. ا يپزشك
كه قسمت اعظم  يا جامعه يبرا رانيا يبهداشت و درمان مل

محل  شده، يم يطراح ديچگونه با ،بوده است نيآن روستانش
 در كه است آن اهميت دارد، گاهيجا نيدر ا. آنچه ستيبحث ن

 و بهداشت از دفاع يبرا يمل اعتماد قابل ةسامان هرگونه نبود
(كه در  يياروپا يپزشك ،ها يماريب برابر در مردم درمان
 از يكي توانسته يم) است شده يم استعمار دست ابزار يموارد

 وجود به مردم نيب را ياستعمار يها قدرت مهم يها رساختيز
 يها قلب به يابيراه يبرا دانش نيا از استفاده آن، و آورد

 سالمت به آنان بوده است. ياهدا يمردم، در پرتو
 ها مواد و روش

هايي دربارة  هاي مقالة حاضر با بررسي مجموعه مقاله داده
زندگي يانگ و نيز چند كتابي كه دربارة تاريخ تحوالت 

مده است. دراين دست آ اند به شركت نفت ايران نوشته شده
ميان، يك كتاب نيز اختصاصاً درموضوع تاريخچة بهداشت و 
درمان شركت نفت ايران تأليف شده است كه مورد استفاده 

هاي  هايي دربارة يانگ دربررسي قرار گرفته است. كمابيش داده
دست  اينترنتي (با كليدواژگان انگليسي از جمله نام او) نيز به

 مورد استفاده قرار گرفته است.آيد كه دراين مقاله  مي
 ها يافته

شدن،  يبرخورد سه رخداد صنعت يها يگاهجا از يكي
 دانش از استفاده ،يو دانش پزشك ياستعمار يها كوشش

 گر،يد تيروا به. باشد يم رانيا نفت صنعت در يپزشك
سرشت  ،ياستعمار نگاه برخورد گاهيجا رانيصنعت نفت ا

 جاديا يبرا يپزشكشدن و لزوم استفاده از  يصنعت
صنعت نفت بوده  يگذار هيسرما يالزم برا يها رساختيز

بهداشت و درمان  ةكه سامان ستين ياساس، اتفاق نيا است. بر
استفاده در صنعت نفت  ياستعمار و برا ةليوس به ران،ينفت ا

كارآمد بهداشت و  ةسامان نيتر شد و آن را به كهن يگذار هيپا
 نمود. ليتبد رانيدرمان ا

 ران،يا نفت صنعت درمان و بهداشت خيتار به پرداختن
 و بهداشت خيتار شدن، يصنعت خيتار به زمان هم پرداخت

 نيكه ا ياز هنگام ژهيو  ه(ب رانياستعمار ا خيو البته تار درمان،
در  رانيشدن نفت ا يتا زمان مل شد سيأست رانيسامانه در ا
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 است يدآوراي به الزم. اگرچه 4باشد ي) ميشمس 1329سال 
بهداشت و  خيدر اعماق خود تار ،يخيتار يبررس نيكه ا

 . برباشد يم زين رانيا يپزشك خيتار گر،يعبارت د درمان، و به
از  يكيروشن كردن  يهم برا رسد ينظر م اساس، به نيا

 يصنعت خيتار يبرا هم ران،يا ياجتماع يتئور ةگوشهزاران 
 رانيا در يپزشك خيتار تر قيدق نييتب يبرا هم و رانيا شدن

 رانيا نفت صنعت درمان و بهداشت خيتار به پرداختن معاصر،
 .است يضرور

طور  به زين رانيبهداشت و درمان نفت ا خيتار است، يگفتن
و از  كند يم يرويپ رانياكتشاف نفت در ا ياياز جغراف يعيطب

 درمان و بهداشت خيتار يبررس يبرا نيآغاز يها گفتگوجمله 
 يها جنبه نيا به پرداختن و يخيتار يكرديرو از ران،يا نفت
 .باشد يم زيخ نفت مناطق درمان و بهداشت به نگاه ن،يآغاز
پاگرفتن بهداشت و  ياز نكات قابل پژوهش، چگونگ يكي

 نيپاسخ به ا گر،يد تياست. به روا زيخ درمان در مناطق نفت
 زيخ نفت مناطق در يپزشك دانش فرود و فراز كه استپرسش 

 در نفت اكتشاف هنگام از و قاجار دوران در رانيا
 ةطيح نيا در دانش نيا و بوده چگونه مانيمسجدسل

 را پشت سر گذاشته است. يخيچه تار ييايجغراف
 و بازه نيا در پژوهش يها انشقاق از گريد يكي ن،يهمچن

 و است يپزشك نيا در رگذاريتأث »افراد« به پرداختن ا،يجغراف
 انگي سيمور يدر زندگ يبه كندوكاو زين رو شيپ ةمقال

 يمهم ريكه تأث يفرد است؛ پرداختهم) 1950تا  1880:ي(زندگ
 يكوتاه ةدر دور ران،يا زيخ مناطق نفت يپزشك يايدر جغراف

 مناطق داشته است. نيپس از كشف نفت در ا
 ،هاي موجود داده اساس بر: انگي سيمور يزندگ ةدربار

 كه بود 5زيخ در مناطق نفتپزشك مشغول به كار  نيدوم انگي
 اقت،يل يهندوستان كه ب ةزاد يزرتشت پزشك، 6ييپس از درسا

 شيپ اما. داشت قرار، 7شده است فيمغرور و بداخالق توص
 .ميبپرداز انگيخود  ةدربار يگزارش به ديبا آن، از

در سال بود و  8تزيلو ودهياو موشه  يةاول و ياصل نام
 نيدر اوكرا 9كرمنچوك شهر در ، يهودي يا خانواده درم، 1880

) به آمد يساب محبه  هياز خاك روس ي(كه در آن زمان بخش
 نياوكرا ،موشهدر همان سال تولد  روبن، ،وي پدر. 10آمد ايدن

. موشه نمود مهاجرت نيفلسط به يزندگ يبرا و كرد ترك را
 نيزود ا يلياما خ ،گذراند نيرا در فلسط يدوران كودك

 در م،1900سال  دررفت.  سيو به انگل را ترك كرد نيسرزم
وارد دانشگاه  يپزشك يعنوان دانشجو به ،يسالگ ستيب

 ليتحص ةانيم يها امتحان در م1903گالسكو شد. در سال 
 شش يطرا  يپزشك ةسال پنج ةدور شد مجبور و شد مردود

از  ل،يپس از اتمام تحص م،1906. در سال برساند انيپابه  سال
سال،  نيكرد و در هم تيتابع رييواست تغدرخ ايتانيدولت بر

 يسيانگل تيتابع 11انگي تزيلو ودهي سيمور نام با ايتانيبر دولت
 13ازاتيامت يكايسند شركت ،م1907 سال در. 12رفتيپذ رااو 

دست آوردن  به ليدل به نياز ا شيسال پ دو 14يدارسكه 
را  انگيبود،  كرده سيتأس رانيدر برمه و ا ينفت يازهايامت
 ةانيدر م انگي وكرد  استخدام رانيعنوان پزشك شركت در ا به

و  ديبه خرمشهر رس يبمبئ راهشد. او از  رانيهمان سال وارد ا
 .شد مانيسل مسجد وارد اهوازاز 

 كرد آغاز سرعت به شركت پزشك عنوان بهكار خود را  او
به  لومترها،يتا ك يدرمان -يبهداشت ةسامان گونه چيه نبود در و

او  فيشد. توص ليتبد انيرانيبه پزشك مورد اعتماد ا سرعت
 ةمنطق يكرد كوچ ريمردم منطقه كه عموماً عشا يها يمارياز ب

 يها تيفعال ةمحدود. 15است زيانگ رقت اريبس ،خوزستان بودند
از مناطق  يمهم ةمجموع شامل و عيوس نسبت به انگي

 ن،يكل، مامات هفت د،ينفت سف مان،يشامل مسجدسل زيخ نفت
محل  ،شركت ني. بنابراشد يپازنان و گچساران م ،يآغاجار

 نيا ةدر وسط هم يريانتخاب كرد كه به تعب نيكار او را مامات
 در شركت يمركز دفتر قرارگاهو البته  زيخ مناطق نفت

 .بود خوزستان
 كي يها همان كوشش ران،يدر ا انگي يها تيفعال ةادام

 باشد يمزده  ت فلكجماع كي انيدر م ريناپذ يپزشك خستگ
. است شده تكرار بارها يشرق يها نيسرزم از ياريبس در كه

 فرا را ريعشا يمحل يها لهجه زين و يفارس سرعت به انگي
 درمان به آنان يها كوچ محل و ريعشا انيم به سفر با و گرفت

 ليوسا يتمام دوران نيا در. كرد اقدام آنان يها يماريب
. 16كرد يم نيتأم سيانگل نفت تشرك را او ازين مورد يپزشك

 سيانگل و رانيا نفت شركت انگ،ي ورود از پس سال ده باًيتقر
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 مارستانيبه ب امكان نيا و ساخت آبادان در يمارستانيب
افزوده  ،شده بود يانداز راه نياز ا شيكه پ مانيمسجدسل
شركت  ةپزشك و مهر نيتر مهم انگيها  سال نيا يگشت. ط

و  ساتيتأس يو مهندس يتمام معمار عمل، دربود و  رانيدر ا
شركت تحت نظر او انجام شد. تا سال  يپزشك التيتشك

 يتخت 64 مارستانيب كي به مانيمسجدسل مارستانيب م1924
 زين اهواز در شركتآبادان،  بر افزون. بود شده ليتبد

 .كرد سيتأس يمارستانيب
 مارستانيب شدن  فرسوده با زمان هم و م1926از  پس

در  زين يمارستانيب كرد، شنهاديپ شركت به انگي دان،آبا
 حضورزمان به  مارستانيب نيا ساختپايان  .بسازندخرمشهر 

 انگلستان به م1930و او در سال  دينرس رانيدر ا انگي
: ي(زندگ 17سون هيجاماو در خوزستان  ني. جانشبازگشت

 زياز هر چ شيب بازگشت نيا. 18داشت نام) م1889-1962
 سيانگل -رانيشركت نفت ا ياز سو انگيز آن بود كه ا يناش

 بازنشسته شد.
 يو پس از مدت كوتاه ديينپا يريد او يبازنشستگ

 سفارشدر فرانسه، بنا به  ياستراحت در لندن و نقاط مختلف
 نيدر لندن، به ا 19يمر سنت مارستانيب يرؤسا از يكي
 20نگيو البته به پزشك مشهور الكساندر فلم مارستانيب

 يكار را بر رو ،دو نيا. وستيپ) م1955-1881: ي(زندگ
آن را كشف كرده بود،  نگيفلم نياز ا شيپ يكه مدت نيليس يپن

 ةطيدوران گسترش ح نيكار آنها در ا ةآغاز كردند. عمد
آن بود.  يبر رو قيو مطالعات عم نيليس ياستفاده از پن

 نمارستايدر ب نگيهمكاران فلم گريدو (و د نيمطالعات ا
پزشكان عصر از  شتري) باعث شناخت هرچه بيسنت مر

 يالديم چهل ةده يط. شد آن يدرمان يها يژگيوو  نيليس يپن
 نگيفلم همكاران گريد و انگي نگ،يفلم از مقاله دو كم دست

. 21وجود دارد نيليس يپن ةدربار يمر سنت مارستانيب در
 يها ادداشتي از كه يقيدق اريبس ويآرش بركت به ن،يهمچن
 نگياو نزد فلم گاهيبه جا توان يوجود دارد، م نگيفلم ةروزان

 .22برد يپ
عنوان پزشك در  به انگي دوم، يجهان جنگ دوران يط

به  گرياما پس از جنگ بار د كرد، يكار م لندن يها مارستانيب

ادامه داد و در سال  نگيبازگشت و به كار با فلم يسنت مر
 سرطان به او كه ادندد صيتشخ انگي همكار پزشكان م1949
در ماه مه  يماريب نيدر اثر هم انگي تينها در. مبتالست روده

 بزرگداشت يبرا نگيفلم او، مرگ يپ در. درگذشت م1950
در  سيو انگل رانيشركت نفت ا يبرا يادداشتي انگ،ي مقام

 .23او را برشمرد ياخالق يها يژگيلندن فرستاد و و
 ،ييدرسا تبار يهند كپزش از پس انگي شد، گفته كه چنان

 زيخ در مناطق نفت سيو انگل رانيپزشك شركت نفت ا
 يها تيفعال ةدربار يبررس. بودآن  رامونيو پ مانيمسجدسل

همان استفاده از  ةدهند نشان زياز هر چ شيب انگي يپزشك
 شيپ كه است مردمان يها قلب به يابيراه يبرا يدانش پزشك

 .ميكرد اشاره بدان نيا از
 رانيا جنوب زيخ نفت مناطق در انگي ضورح يبررس

 بود ارتباط در ياريبخت ليا با زيچ هر از شيب او دهد يم نشان
 ليا نيا انيدر م انگي يدرمان -ياز خدمات بهداشت ياريو بس

 است يبررس قابل موضوع نيا به توجه با نيا. 24شد يمانجام 
از  يعيوس ةمنطق در ياريبخت ليا حضور خاطر  به اصوالً كه

 از ياريبس يها نيزم احتماالً نكهيا بر افزون ز،يخ مناطق نفت
 افزون است توانسته يم ليا بوده، ياريبخت ليا ارياخت در منطقه

فراهم آورد.  زيكار شركت را ن يروين منطقه، تيامن نيتأم بر
برقرار  ليبا ا يا نفت روابط گسترده شركتاساس،  نيبر ا
 كه يگزارش اساس بر جمله از روابط نيا و بود كرده
 ني. چنباشد يم يبررس قابل است، كرده هيته 25نيكرون

 با) نفت كتفراتر از شر ي(در سطح لياز روابط ا يگزارش
 حال هر در كه استشده  هيته زين 26تيگارئو لهيوس به سيانگل
 .دهد يم نشان ليا با را گانگانيب يا منطقه روابط تياهم

دوران، در  نيا در انگي نقش ،ياسيس روابط نيا از فارغ
است.  يبررس قابل كشوردرمان  -بهداشت ةساختار نبود سامان

 نيب در سرعت به توانست انگيسامانه،  نينبود ا يةدر سا
 به ل،يا ةساد افراد تا گرفته ليا سران از جامعه، مختلف اقشار

 انگي يخدمات درمان جزء ن،يو ا ابدي دستمهم  يگاهيجا
 يها نوشته در توان يم را نهيزم نيا در گزارش نيبهتر. نبود

 زين رانيا در ها سال نيا در كه يخارج عضو گريد لسون،يو
 عنوان به انگيبه صراحت به نفوذ  كه 27افتيحضور داشته، 
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 يگفتن يحت. كند يم اشاره ليا يپزشك مشاور نيتر مطمئن
 يرؤسا كه يموارد در و نفت، شركت با مذاكره در كهاست 

نداشتند، به خاطر احترام به  يهمخوان كتشر يآرا با ليا
. دادند ياز خود نشان م يريپذ انعطاف شركت مقابل در انگي

 كل ةادار سيرئ« عنوان به انگ،ي ياسيس يكارهابه  ن،يا جز به
 شده اشاره زين ازاتيامت يكايسند كتشر »ياسيس تيامن

 از استفاده با هم باز انگي ،است يگفتن نهيزم نيا در. 28است
ارتباط برقرار  يمحل يها خان با داشت، ليا در كه ياحترام
 .29داشت يمذاكرات زيبا خزعل ن يحت و بود كرده

 يريگ جهينتبحث و 
 داشت حضور رانيدر ا پزشك عنوان به فقط انگي اگرچه

قرار  يدانش ةچهر نيا رياو تحت تأث ياسيس يرفتارها و
 خيتار يبررس يبرا انگي يزندگ به پرداختن اما رد،يگ يم

 در انگيمهم است.  اريبس رانيا نفت صنعت درمان و بهداشت
 1309 – 1286 يها (سال زيخ حضور در مناطق نفت يها سال

 يكت پزشسنّ 30توانست) يالديم 1930 -1907/يديخورش
 از. 31كند يگذار هيپا رانيرا در ا يزيبرانگ شيقابل اعتماد و ستا

 بهداشت خياد مطالعه در تاراز مو يجالب ةنمون انگيسو،  گريد
 ةدربار كه ييها پژوهش. ديآ يم شمار به رانيا نفت صنعت

روش  يبرا يخوب ةنمون عنوان به تواند يم ،32است شده انگي
. رديگ قرار توجه مورد نفت صنعت بهداشت خيپژوهش در تار

 نفت صنعت خيتار از بخش نيا به پرداختن ،است يهيبد
 نيا ةقابل پژوهش دربار يها موضوع ريسا(همانند  رانيا

 كه سيانگل و رانيا نفت شركت اسناد به توجه بدون) صفت
 يشدن شود، يم يرانگستان نگهدا كيوارو دانشگاه در امروزه

 .ستين
 كيهمچنان  رانيا در انگي يزندگ يبررس سو، گريد از

به  يابيراه يبرا كوششو آن،  دهد يم نشان را گريموضوع د
 يكوشش نياست. ا يكخدمات پزش ةرائا راهقلب مردم از 

 ران،يدر ا يمل ينينچنيخدمات ا ةسامان نبود به ناظر كهاست 
  .است شده دهيد بارها خيتار طول در

 ها شتنو پي
 نيتر از مهم يكي رانيا ياجتماع يوضع تئور يبرا كوشش 1

 ييها از پژوهش يعيسامان دادن به بخش وس يبرا ها كوشش

 يعلوم اجتماع ةسر در حوز كيو  خيسر در تار كي كهاست 
 ان،يم آن از و( يعلم خيمتعدد تار يها دارند و البته بحث

 تاكنون،. ستين رونيب دامنه نيا از زي) نيپزشك خيتار
ايران  يتاريخ اجتماع يوضع تئور يبرا يچند يها يبررس

 در يگزارش يبرا. است نبوده مقصود به يوافاما  ه،انجام شد
از مباحث  ياريو بس يه اهميت اين تئورو البت زمينه اين

 يخنج يمحمدعل كه يمجموعه مقاالت ةآن، مطالع يرساختيز
. ستا راهگشا اريبس ،است  نوشتهش) 1350-1304: ي(زندگ

) ش1379-1314: ي(زندگ يوامق رجيا كوششها به  مقاله نيا
 ةشماره (از شمار 12در  ياقتصاد -ياسيس اطالعات ةمجل در
 اسفند -بهمن، 114-113 ةشمار تا 1373 ريت -، خرداد81-82

 .اند شده منتشر) 1375
 در »سهل مرگ« نياز ا يقيدق ريتصو راديا ينمونه، برا يبرا 2
 1900تا  1800 يها سال يط رانيا تيجمع گفت ديبا رانيا
 نهنفر به  ونيليم پنجاز  ،قرن كيدر مدت  يعني ،يالديم
 وجود كشور يعموم بهداشت از كه ي. گزارشديرس نفر ونيليم

براي توضيح ( دهد يرا نشان نم يقوت و مثبت ةنكت چيه دارد،
 ).85-73، 5 ص، 1386 فلور، بيشتر نگاه كنيد به:

 يو طبقات يتيجمع ،يساختار اجتماع ةدربار يگزارش يبرا 3
قرن نوزدهم و پس از آن،  ةقاجار در آستان ةدور رانيا ةجامع

 يگزارش يبرا؛ 64-14 ص ن،مايآبراه نگاه كنيد به:از جمله 
نگاه كنيد  يغرب تمدن مظاهر با انيرانيا ييآشنا يماجرا ةدربار

 نينخست ةدربار يگزارش يبرا و 92-21 ص ت،يآدم به:
 موج رفته هم يرو و رانيا يساز مدرن يبرا ها كوشش

 نگر،يرنگاه كنيد به: رانيدر ا ياصالح اقدامات نينخست
 .65-19ص

 صنعت درمان و بهداشت ةخچيتار ةباردر يكل يگزارش يبرا 4
نيز نگاه  ؛288-241 ص، 1397 فلور، نگاه كنيد به: رانيا نفت

 .92-65 ص نژاد، يزديو  پور يسردار كنيد به:
 و پور ي، قس: سردار248، ص 1379: فلور، گاه كنيد بهن 5

 صنعت نيا پزشك نينخست را انگي كه 67ص  نژاد، ينوروز
 .دانند يم
6 Dorsai  ،يآمادونقس )V. M. Amadouny هك 29)، ص 

 .است كرده) ضبط Desai( ييدسا صورت به را او نام
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 .31 ص ار،يپوربخت 7
8 Mosche Youdele Vitz 
9 ker Menchuy  

 .29 ص ،يآمادون 10
11 Morris Youdele Vitz Young 
 .همانجا ،يآمادون 12
13 Concession Syndicate Ltd، نيا ةدربار يگزارش يبرا 
 .88-72 ص) Ferrier( ريفر نگاه كنيد به: ركت،ش
14 W. Knox D‘Arcy م1917-1849: ي(زندگ(. 
و  پور يسردار نگاه كنيد به: ها فيتوص نياز ا يا نمونه يبرا 15
 73 ص نژاد، يزدي

 .256-251 ص، 1397 فلور، نگاه كنيد به: 16
17 E. Jamieson 
 .31 ص ،يآمادون 18
19 St. Mary Hospital 
20 A. Fleming 
 :اند زير به چاپ رسيده مشخصاتبا ها  مقاله نيا يهردو 21

- Young MY, Andrews GW, Montgomery DM. 
Procaine Penicillin. Lancet. 1949:863-5. 
- Fleming A, Young MY, Suchet J, Rowe AJ. 
Penicillin content of blood serum after various 
doses of Penicillin by various routes. Lancet. 
1944:621-4. 

 يها ادداشتي نگاه كنيد به: ها ادداشتي نياز ا يگزارش يبرا 22
 و 56119، 56184، 56183 يها شماره ليذ ،نگيفلم الكساندر
56114. 

 .32 ص ،يآمادون 23
 در انگي ياسيس و يپزشك يها تيفعال از يگزارش يبرا 24

-251 ص، 1397 فلور به:نگاه كنيد  رانيا زيخ نفت مناطق
نگاه كنيد نيز ، 34-31 ص ار،يپوربخت نگاه كنيد به:نيز ، 256

 .86-67 ص نژاد، يزدي و پور يسردار به:
 .156-127 ص ن،يكرون نگاه كنيد به: 25
 .44-7 ص ت،يگارئو 26
 .255 ص فلور، نگاه كنيد به: 27
 .86 ص نژاد، يزدي و پور يسردار نگاه كنيد به: 28
 .33 ص ار،يپوربخت كنيد به:نگاه  29
 23 حداكثر انگي ن،يبنابرا. 31 ص ،يآمادون نگاه كنيد به: 30

 90 ص نژاد، يزدي و پور يسردار :قس. كرد كار رانيا در سال
 .اند دانسته سال 30 را زمان نيا كه
 نيز نگاه كنيد به: ؛32 ص ار،يپوربخت نگاه كنيد به: 31

 .75 ص نژاد، يزدي و پور يسردار
 به شده، يمعرف) 34-33(ص  يآمادون ةليوس به كه يمنابع 32
 كه ريز يدكتر ةرسال جمله از. كند يم اشاره ها پژوهش نيا

 :نشد آن يابيدست به موفق سطور نيا لفؤم البته
Barbara Cooke, Oil Men: The twinned lives of 
Arnold Wilson and Morris Young [PhD thesis], 
University of East Anglia, 2012. 

 و رانيا نفت شركت اسناد از يا مجموعه به نيهمچن يآمادون
 كه كرده اشاره انگي يزندگ ةدربار مطالعه يبرا زين سيانگل

 .است آمده او ةمقال منابع بخش در آنها مشخصات
33 University of Warwick 
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