
فصلنامه ی فرهنگی هنری   شماره ی 3

من مشغول تحریر شدم
 بخشی از روزنامه ی خاطرات دکتر میرزا زین العابدین خان لقمان الممالک

در ایام تحصیل طب در فرانسه
محمدرضا بهزادی1

زندگي دانشجویي، بخشي است از زندگي که داستان هاي فراوان دارد. داستان زندگي دانشجویي، داستاني نوشتني است، با بخش های مختصر و مفید. 
نمي توان طوالني اش کرد و تنها مي توان با جمالت کوتاه و توصیف هاي جزء به جزء زیبایش کرد. میرزا زین العابدین ادهم که بیشتر با نام زین العابدین خان 
لقمان الممالک شناخته می شود، در سال 1268 هجری قمری در محله ی سرچشمه تهران متولد شد. پدرش میرزا محمد فخراالطبای کنی، از محارم 
مظفرالدین میرزا ولیعهد و حکیم باشی مخصوص دستگاه او در تبریز بود. پدر بزرگش، پیراحمد کنی در دربار فتحعلی شاه سمت طبابت داشت. میرزا 
زین العابدین همانند دیگر همساالن، ابتدا توسط معلمین سرخانه با مقدمه ی کلی علوم آشنا شد. سپس به تصمیم پدر و به سنت خانوادگی، راهی مدرسه ی 
دولتی دارالفنون ناصری گردید تا طب را تکمیل کند. پدر که خود از حکیم باشی های سنتی دوران فتحعلی شاهی و محمدشاهی بود، چندان پسر را برای 
ادامه ی علم ترغیب نمی کرد و پس از آنکه میرزا زین العابدین طب را در دارالفنون ناصری به اتمام می رساند، نزد خودش در دستگاه ولیعهدی در تبریز 
برایش کاری دست و پا کرد. زین العابدین که حاال پس از اتمام درس در دارالفنون به لقب خانی هم رسیده و میرزا زین العابدین خان خوانده می شود، چندان 
جوریتی با کار دفتری و حساب و کتاب ندارد و شوق آموختن علوم جدیدی که معلمین پایتخت نشین در مدرسه از آن سخن ها به میان می آورند، او را 
هوایی می کند تا برای آموختن، راهی اروپا شود. او که به واسطه ی نفوذ پدر لقب معین االطبایی را از ولیعهد دریافت کرده، در سال 1307 قمری راهی 
فرانسه می شود تا در دانشکده ی طب پاریس تحصیل کند. فرصت مطالعاتی ارزشمندی که در اختیار پزشک جوان ایرانی قرار گرفت و او از آن به درستی 
سود برد و در طب مزاجی و جراحی به تخصص رسید. همچنین مدتی هم در مجمع صحی بین المللی پاریس، نمایندگی ایران را بر عهده می  گیرد. میرزا 
زین العابدین خان دکتر، یک سال پیش از ترور سلطان صاحبقران به ایران باز می گردد و در تبریز، به خدمت ولیعهد بعدی، محمد علی میرزا درمی آید. چون 
مظفرالدین شاه بر تخت جلوس می کند، وی ترجیح می دهد در سلک خیل عظیم نوکران شاه نو تخت به تهران نیاید و در تبریز به کار خودش برسد. یعنی 
طبابت مزاج ولیعهد و تأسیس مدرسه ای در تبریز. به پاس کوشش هایش مظفرالدین شاه به او لقب لقمان  الممالک را اعطا می کند و او نام مدرسه را لقمانیه 
می نهد. در این مدرسه ی نوظهور که در تبریز ولیعهدنشین شکل می گیرد، علوم جدید به شیوه هایی که در همان زمان در مدارس عالیه ی اروپا تدریس 

می شد، به دانش آموزان تعلیم می شود. 

1. مجموعه دار و پژوهشگر تاریخ دوره قاجار
27

218



IW
A

N
   

un
e 

pu
bl

ica
tio

n 
pé

rio
di

qu
e 

  N
° 3



فصلنامه ی فرهنگی هنری   شماره ی 3

کیفیت این مدرسه به حدی بود که دیپلم آن را روسیه و فرانسه 
علمی  درجه ی  نشانگر  خود  این  و  می شناختند  رسمیت  به 
این آموزشگاه است. چون محمدعلی شاه به سلطنت می رسد، 
لقمان الممالک هم به تهران نقل مکان می کند و ریاست طبیبان 
دربار و مجلس حافظ الصحه ی دولتی یا همان وزارت بهداری 
بعدی را بر عهده می گیرد. لقمان الممالک در تهران مدتی نیز 
به سلطان احمدمیرزای دوازده ساله که اینک شاه جدید است، 
درس می دهد اما همزمان مریضخانه ی دولتی را نیز مدیریت 
با  را  ارتباطش  اطبایی است که همیشه  از جمله  او  می نماید. 
دنیای علم حفظ می کند و همیشه باب مکاتبه و مراوده اش با 
اطبای فرانسوی، برقرار است. دولت فرانسه نیز به پاس خدمات 
ارزنده ی او و عضویتش در شورای عالی بهداشت فرانسه، نشان 
لژیون دونور از نوع درجه ی اول را به او اعطا می کند. از میرزا 
زین العابدین خان لقمان الممالک، چهار فرزند پسر برجای ماند؛ 
دکتر محمدحسین لقمان الدوله، دکتر محمدحسن حکیم الدوله، 
این  حشمت السلطنه.  صالح  دکتر  و  اعلم الملک  عباس  دکتر 
فرزندان بعدها نام خانوادگی ادهم و لقمان ادهم را برای خویش 
مناسب  پاریس،  در  دانشجویي  زمان  همان  در  او  برگزیدند. 
دید خاطرات سفرش را روز به روز بنگارد. البته براي خودش، 
وي خط  از  پس  بتواند  کسي  که  نمي کرد  خیال  هرگز  چون 
او را بخواند. شرحي از رفت و آمدها و دید و بازدیدهایش. از 
از  استادهایش.  و  مریضخانه ها  از  فرانسوي .  و  ایراني  دوستان 
مریض ها و بیماري هایشان. او در همه حال به یاد ایران است. 
گاهي با نامه اي به یاد وطن مي افتد و زماني با میوه . وقتي تأسف 
مي خورد براي ابناي وطن و گاهي در گردش هایش، مناظر ایران 
را مي بیند. نثر نگارش او هم ملغمه اي است از فارسي و فرانسه. 
در  نیست،  معادلي  فارسي  در  روز  آن  تا  برایشان  که  کلماتي 
نوشته هاي او رنگ مي گیرند، بیان مي شوند. حتي گاهي به عمد 
شیوه ي جمله سازي هم تقلیدي است از نحو فرانسه. جمالتي 
با فعل و فاعل پس و پیش، اما گویا و شیوا. موجز و مختصر. 
دانشجویي یک  دوران  روزنوشته هاي  لقمان الممالک،  خاطرات 
ایراني در یکصدو اندي سال پیش است. متن پیِش رو بخشي از 
خاطرات اوست که براي نخستین بار از دفترچه هاي روزنامه ي 
و  گزینش  و 18۹4  سال هاي 18۹3  در  او  یومیه ي  خاطرات 

منتشر می شود.

بسمه و کرمه و توفیقه
روزنامه ی گزارش حاالت در پاریس از روز جمعه اول ماه ژویت فرانسه 

1892 مطابق ۶ شهر ذی حجه الحرام 1309 ]12 تیر 12۷1[.
امروز دو سال و نیم تمام است وارد شهر پاریس شده ام با شاهزاده دکتر حیدرمیرزا.

روز جمعه 1 ژویت و 6 ذی حجه الحرام )10 تیر 1271 شمسي(، بعد از رفتن 
ژان باگازایه، من مشغول کتاب شدم تا نزدیک ظهر شد. میل به غذا ابداً نداشتم و 
قرار داده بودم شامبر دپوته )Chambre des députés( که مجلس وکالی ملت 
است بروم. یک ساعت از ظهر گذشته به پالس بیور رسیدم. برنارد هم شاگردی 
طب با شاهزاده منتظر من بودند. امنیبوس نشسته رفتیم. گفتند امروز موقوف شده 
است. فردا دوساعتی بعدازظهر بیایید. دیدم امروز روز هدر می رود. به بولوار یاتو 
رفتم. شاتوبریان بود، تماشایی کردم. پرنس کوچولو آمد، قدری فرانسه حرف زدم. 
ساز کوچکی داشت، مال فریدون خان بود به شکل سنتور ایرانی. یک چیزی هم 
پهلویش آویخته بودند که مثل شکست و ضرب گاهی می زنند. قدری مشغول به 
آنها بودم بعد به اطاق دیگر رفتم، موبل های بسیار خوب بود. یکی سگ مصنوعی 
پهلوی بخاری نشسته بود با قالده. یک سگ خیلی کوچک هم در زیر یک میز 
بود، بعینه مثل طبیعی. خیلی قشنگ بودند. یک پیانوی اندکو داشتند بسیار خوب 
پیانویی است. قدری زده شد. بعد چند دست خط همایونی را زیارت کردم که خیلی 
نقل داشت. یکی به جهت لقب کنیازی که لقب پرنس باشد. تاریخ داشت. به خط 
مبارک بود. یکی هم برای نشان، به خط جناب امین الدوله بود. عکس همایونی روحنا 
فداه و عکس حضرت اقدس ولی نعمت ولیعهد روحی فداه با پالتوی ترمه و عکس 
واالظل السلطان و حضرت واال نایب السلطنه روحی فداه هم بود. هرکدام به دستخط 
امضا فرموده بودند. بعد از صرف چای با ویونویی و باتو برای نُوار رفتیم. خبری چندان 
نبود. مختصر گردش کردیم، چند نفر عرب زن سیاه سفید مختلف بودند، در دکان ها 
چیز می فروختند. چند نفر رقص مشرق زمینی و شکم می کردند تا داخل شدیم. ولی 
خواتین را در بیرون تماشاگاه دیدیم. یک جایی دستگاه بحری بود، عمله ی بحری 
را نشان می دادند. در نزدیک تماشاخانه میکانیکی بود کار می کرد و ساز می زد. یک 
زنی ساخته بودند روی صندلی نشسته بود، در جلوش یک طبل خیلی بزرگ بود، 
در دست راستش چوبی که به طبل می زنند داشت و در دست چپ یک سنج داشت 
و یک سنج دیگر هم روی طبل بود. مردی نوت صورت تصنیف و آواز و رنگ و 
ضرب را روبه روی این زن می آورد، نگاه می داشت. این زن مصنوعی مثل این که جان 
دارد، این صفحه را درست نگاه و مطالعه می کرد و سرش می گردید و چشم هایش 
حرکت می کرد و لب هایش تکان می خورد. دندان هایش پیدا می شد، بعینه مثل اینکه 
می خواند. بعد از لحظه ای که به حساب تمام می خواند اشاره می کرد که این صفحه 
را نمی خواهد. به همین طور صفحات عوض ]کردند[، در آخر از یکی خوشش آمد، 
خندید و اشاره کرد که این خوب است، بگذار روبه روی من تا ساز بزنم و شانه هایش 
باال می انداخت و می رقصید از خوشحالی. همین که صفحه را در جلوی او گذاشت بنا 
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کرد به آهنگ خوب طبل و سنج زدن. موافق موزیکی با مکانیک زده می شد، خیلی 
تماشایی بود. بعد به پورت مایو برای امنیبوس رفتیم. 

روز  تیر 1271 شمسي(،   20( و 15 ذی حجه الحرام  ژویت  یکشنبه 10  روز 
تعطیل است. تا ظهر منزل بودم بعد از اصالح منزل با ژان به نهار رفتیم. بعد از نهار 
منزل شاهزاده مشغول پاتالوژی انترن بود. دو جلد دیوالفوآ برای سال 18۹0 با یک 
پاتالوژی انترن به شانزده فرانک خریده است. قریب چند صفحه می گوید دیوالفوآ 
تفسیر و عالوه شده است. بعد رفتم دم هوتل دو ویل امنیبوس گرفتم. اینجا برای 
دستگاه چراغان و موزیک عید ناسیونال فراهم کرده اند که 14 ژویت باشد. به پورت 
مایو رفتیم. ژان اصرار به پیاده رفتن داشت. از آنجا به جهت جنگ گاومیش رفتم که 
هیچ ندیده بودم. سیرک بزرگی است. از ساعت سه گویا شروع می شود و ساعت شش 
تمام می شود. اینها اهل اسپانیول هستند. چند نفر لباس مختلف پوشیده اند و هریک 
به رنگی و یک پرده ی قرمزی هم مثل بیرق در دست دارند. از ]یک[ طرف یک دری 
باز می کنند یک گاومیش بیرون می آید. این اشخاص او را دور و دنبال می کنند. او 
هم با اینها جنگ می کند و با کله و شاخ می زند و دنبال می کند. بعضی ها مثل تیر 
پَردار چیزی در دست می گیرند، گاو به طرف آنها حمله می آوَرد. به چابکی آن تیر را 
به شانه ی او می زنند، می ماند و فرار می کنند. بعضی ها هم سواره می آیند و تیر به او 
می زنند و گاومیش گاهی با شاخش به شکم اسب و پهلوی او و سرین او می گذاشت 
ولی سر شاخ آنها را چیزی گذاشته اند که پیکان و سوراخ کننده نیست. چند دختر 
آمدند سواره با گاومیش جنگ کردند. یکی از آنها یک اسب قراکهر سیاه رنگی سوار 
نبود مثل  بود، چندان بزرگ  اعلی درجه خوشگل و قشنگ  به  این اسب  بود که 

اسب های عربی بسیار خوب ما و یک اسب سفید عرب دیگر مردی سوار بود.
روز یکشنبه 17 ژویت و 22 ذی حجه )27 تیر 1271 شمسي(، تا ظهر منزل 
بودم. قدری به کتاب و روزنامه پرداختم بعد به نهار رفتم بعد از نهار، شاهزاده از ما 
جدا شد، به منزل رفت. خالصه بعد با عین اهلل و ژان سر ساعت پنج به لوکزامبورگ 
رفتیم. موزیک بود. شروع شده بود. محشر بود. چه مردمان را هم دیدم. ساعت شش 
موزیک تمام شد. بیرون آمدیم. انگور دیدم تازه بازاری شده است. من از دور دیدم 
کیلو نوشته است به هشتاد سانتیم. ژان اظهار میل کرد. من به خیال اینکه یک لیور1 
خواهم خرید به چهل سانتیم، نزدیک شدم. یک لیور خواستم کشید و او گفت: 
هشتاد سانتیم. بعد نگاه کردم دیدم تقلب برای گول زدن مردمان که رسم اینجا است 
کرده اند. کیلو را نوشته است و هشتاد سانتیم را هم نوشته است ولی به خط خیلی 

جلی ولی خیلی ریزه نوشته است. نیم کیلو خالصه گرفتم. 
سه شنبه 2 اوت و 8 محرم الحرام )12 مرداد 1271 شمسي(، ژان رفت قند و 
نان و روزنامه گرفت. چون شب دیر خوابیده بودم و صبح هم خیلی زود برخاستم. 
یک فنجان قهوه خوردم. به زودی به منزل نقی رفتم. درد شدید داشت. به هرطور بود 

1. نیم کیلو، واحد وزن معادل 40۹ گرم

از منزل پایین آمد، کالسکه گرفته به طرف هتل دیو روانه شدیم. 
در نزدیکی منزل نقی که می گذشتیم مسیو هرو انترن مریض خانه 
را دیدم. من ملتفت نشدم. او مرا دید. کاله برداشت. تعارف کرد. 
من هم فوراً ملتفت شده، کاله برداشتم و تعارف و تبسمی کردم 
و گذشتم. به هتل دیو رسیدیم. موسیو والتر او را دید و امتحان 
کرد، گفت: باید دیالتاسیون بشود. قرار شد فردا صبح برویم. من 
ماندم. نقی به منزل برگشت. گویا پیاده رفته بودند. موسیو والتر با 
اینکه وقت نداشت، گفت: فردا عملت می کنم. از آنجا به رستوران 
آمدم. شاهزاده بود. به منزل او رفتم. گفت: من می خواهم ریش 
بتراشم. من به منزل خود رفتم و از آنجا باز ساعت چهار به منزل 
نقی رفتم. بازو درد داشت. بعد از دو ساعتی شاهزاده آمد تا نزدیک 
شام شد، به شام رفتیم. من وقت رفتن چند دانه خیار خریدم 
مثل خیارهای ایران بود. پنج دانه یک لیور شد به پنج شاهی. بعد 
از شام به کافه رفتیم. زنی چیزی ساخته است شبیه شب پره ی 
الوان، همه رنگ داشت. به مفتولی آویخته است. در شب به عینه 
مثل حرکت شب پره به نظر می آید. یازده دانه برای ایران خریدم. 
یکی را احمد برداشت، خراب کرد و برد، یکی را هم ژان برداشت، 
یکی هم عین اهلل خرید. روز هم باز دو سه گل کاله زنانه برای ایران 
خریده بودم، خالصه به طرف منزل آمدم. باز مدتی بیدار بودم. 

قدری کتاب نگاه کردم و روزنامه خواندم.
 1271 شهریور   15( صفر   13 و  سپتامبر   5 دوشنبه  روز 
شمسي(، به مریض خانه ی هتل دیو رفتم ببینم چه خبر است، 
از وبا چه می گویند. دیروز دکتر علی می گفت در سرویس لدیزو 
بودم. یکی از وبا ُمرده بوده و سیاه شده بود. شب وارد شده بود 
و تا صبح مرده است. شاگردها همین که او را دیدند فرار کردند. 
لدیزو پرسیده بود، گارسون گفته بود تا به حال هفت نفر مرده 
است. پریروز تا دیروز شش نفر. لدیزو خواسته بود امعاء این وبایی 
را ببیند. خالصه امروز تحقیق کردم، گفتند سه چهار نفر دیروز 
تا به حال مرده است. به اتاق مردها در سرویس تیتو رفتم. باز 
مریض ها مرا دیدند. همه به دور من آمدند و خوشوقت شدند. 
جوانی که مریض بود و من او را مواظبت کردم خوب شده بود و به 
ییالق رفته بود و خیلی هم چاق شده بود و عمل آمده است. او را 
دیدم، گفت باز اثری از طرفی پیدا شده است. سایر اطراف به کلی 
خوب و جای جراحت سالمت است. والتر گفته است احتمال است 
یک پتی کورتاژی الزم باشد و عمل کوچکی باز بکند، اما یک 
عمل آبسه تیروئیدیتیس والتر کرد، من در آخر رسیدم. دکتر علی 
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چنان که وعده کرده بود آمده بود. بعد تمام اطباء من را دیدند و به اطراف من آمدند. وجد و خصوصیت زیاد 
می کردند. بعد موسیو والتر که عملش را تمام کرد آمد دست داد و صحبت کردیم. از حالت نقی پرسید. 
بعد دکتر علی را معرفی کردم. پس از خصوصیت گفت: من حاال چون هوا گرم است عمل یدی را همه روزه 
قبل از دیدن مریض می کنم بعد ویزیت می کنم. اگر دکتر علی و شما باز میل داشته باشید بیایید و بعد از 
این که عمل های من تمام شد می توانید به سرویس ریکا که سرویس ورنوی باشد بروید یا موسیو النرو را 
ببینید. بعد خداحافظی کرد رفت. بعد مریضی را آوردند. جوانی بود به سن بیست و هجده سال. گلوله به 
رانش خورده بود و مانده بود و ورم کرده بود، مجروح شده بود. چند روز است ران او را شکافته گلوله که 
پهن شده بود و با پارچه از ماهوت و پیراهن داخل زخم بود بیرون آورد. معلوم شد جهت این تعفن و فساد 
قانقرایای زخم آن، پارچه ی خیلی کوچک لباس بوده است نه گلوله. به جهت این که گلوله را می گویند هیچ 
وقت اسباب فساد و قانقرایای زخم نخواهد شد زیرا که با آتش که از باروت حاصل می شود گلوله دزنفکته2 
می شود. خالصه تمام خورده سرب ها را بیرون آورد و به رباط سر زانو میل انداخت و انگشت برد دید عیب 
نکرده است. می گفت اگر خیلی فاسد شده باشد باید پا را از ران قطع کرد، بعد پوست های سیاه شده ی فاسد 
را برداشت. مثل گوشت سرخ شده ی پخته ي کبابی مانند شده بود. خالصه بعد از پاک کردن و شست وشو 
با آب فنیکه ی غلیظ شست و گاز یدوفرم گذاشت و پانسمان کرد. این پسر تا قریب بیست دقیقه به حالت 

مرگ بود و نبض نزدیک سقوط بود و نفس در شماره بود. 
روز پنج شنبه 27 اکتبر و 5 ربیع الثانی )6 آبان 1271 شمسي(، ساعت شش صبح برخاستم. ساعت 
نُه به مریض خانه ی کوشن رفتم. شاهزاده هم آمد مریض ها را دید بعد رفت. دو نفر ناخوش وبایی درست 
دید خوب بودند. گفت دستگاه وبا را برچینند، وبا تمام شده است. بعد با شاهزاده از موسیو ارارد خداحافظ 
کردیم. چند تمبر ایرانی داشتم به او دادم ممنون شد. برای امتحان گفت، گفتم خبر می دهم. بیرون آمدیم. 
شاهزاده رفتند. من به منزل آمدم. بعد از غذا ساعت دو، موسیو لوژیه دکتر هوتل ویو آمد. دو ساعتی بود. 
گفت وگوی عمل امتحان را کردم. گفت برای سؤاالت امتحان هم کتابی نوشته ام. قرار شد فردا ساعت 
چهار و ربع بیاید و من مشغول حاضر کردن امتحان بشوم. او رفت، من هم رفتم پنج جلد از این سؤاالت 
را خریدم به نُه فرانک. یکی فیزیولوژی است، یک جلد هم تشریح و هیستولوژی است، یکی هم پاتولوژی 
دکتری و مدسین اپراتوار است. یکی هم پاتولوژی انترن و پاتولوژی ژنرال، یکی هم تراپوتیک و مدسین 

لگال و هیسترین است.
روز پنج شنبه ۹ فوریه و 21 رجب )21 بهمن 1271(، میرزا ابراهیم خان صبح آمد. رفتم برای او کتاب 
شیمی گوتیه و فیزیک النوان و هیستوار ناتورل و یک لغت الروس را دادم به پست و یک کتاب فیزیک برای 
او خریدم به پنجاه و پنج فرانک، ده شاهی. بعد رفتیم تلگرافی در پستخانه. از قول او نوشتم به مشیرالملک 
ورود را. بعد او رفت نهار بخورد من برگشتم. بعد از نهار شاهزاده و میرزا ابراهیم خان آمدند. ساعتی بودند، 
بعد من گفتم باید به درس دیوالفوآ و سایر بروم. آنها هم آمدند. شاهزاده رفت و چند کتاب برای دکتر شیخ 
از فرانسوا گرفته بفرستد. من و ابراهیم به درس رفتیم. در باب فلوکسیون دو سواترین و فرق او با ذات الجنب 
و ذات الریه حرف زدند. بعد از آنها به درس جراحی آمدیم و ساعت هشت برگشتم. شاهزاده هم بود. ایشان 
و ابراهیم به رستوران رفتند. من و برنارد منزل آمدیم. بعد از شام به مباحثه مشغول شدیم تا ساعت ده شد. 

بعد نیم ساعتی هم دومینو بازی کردیم. برنارد رفت. من مشغول تحریر شدم، نیمه شب خوابیدم.

2. ضدعفونی
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ter et m’a dit qu’un petit curetage serait probablement nécessaire. 
Mais M. Walter l’a opéré d’un abcès de la thyroïde. Je suis arrivé à 
la fin de l’opération. Le Dr. Ali était venu comme il l’avait promis. 
Lorsqu’ils m’ont vu, tous les médecins sont venus vers moi. Ils 
avaient l’air particulièrement content. Puis, à la fin de l’opération, 
M. Walter est venu, m’a serré la main et nous avons commencé 
à discuter de choses et d’autres. Je lui ai parlé de l’état de Naghi. 
Ensuite, j’ai été présenté au Dr. Ali. Après les présentations, il a 
dit : « Puisqu’il fait chaud, je finis les opérations avant de rendre 
visite aux patients. Si vous voulez, vous et le docteur Ali pourrez 
venir lorsque j’aurai fini ces opérations. Vous pourrez aller voir 
Rica ou Verneuil ou M. Lanro. Puis il nous a dit au revoir et est 
parti. Ensuite, on a amené un patient. C’était un jeune homme 
de dix-huit ou vingt ans. On avait tiré sur lui et la balle était restée 
dans sa cuisse, qui était enflée. Il était blessé depuis quelques jours. 
On lui a ouvert la cuisse pour extraire la balle ainsi qu’un morceau 
de de son vêtement en popeline qui s’était engouffré dans sa bles-
sure. Il s’est avéré que ce n’était pas la balle qui était la cause de 
l’infection et de la gangrène dans la zone blessée, mais le morceau 
de son vêtement. Une balle ne provoque jamais de gangrène dans 
la zone blessée, parce que le feu qui vient de la poudre à canon 
désinfecte la balle. Il a donc ressorti tous les morceaux de plomb 
puis a vérifié le ligament du genou avec un doigt et constaté que 
celui-ci n’avait souffert aucun dommage. Il prévint qu’il faudrait 
couper la jambe au niveau de la cuisse si l’infection s’aggravait. Il 
a retiré les peaux de cuisse mortes et infectées qui ressemblaient 
à de la viande bien cuite. Finalement, après l’avoir lavé et essuyé 
avec de l’eau phéniquée concentrée, il a pansé la blessure avec de 
la gaze. Le jeune homme était mort environ vingt minutes après ; 
on pouvait entendre son souffle et son pouls se raréfier.  

Jeudi, le 27 octobre/le 5 Rabi ul Thani 
(le 6 aban 1271 de l’hégire)
Je me suis levé à six heures. Je suis allé à l’hôpital Cochin à 

neuf  heures. Le prince est venu et est parti après la visite des 
patients. Deux personnes cholériques se portaient mieux. Il dé-
cida alors d’interrompre le système de surveillance du choléra, 
car ce dernier avait selon lui disparu. Ensuite, le prince et moi 
avons dit au revoir à M. Erard. Je lui ai donné quelques timbres 
iraniens. Il m’a remercié. Je lui ai dit que je le tiendrai au cou-
rant. Nous sommes sortis. Le prince est parti. Je suis rentré chez 

moi. M. Laugier, le docteur de l’Hôtel-Dieu, est 
arrivé à quatorze heures. Deux heures ont passé. 
Nous avons parlé de l’examen de chirurgie. Il m’a 
dit avoir écrit un livre qui contenait les questions 
de l’examen. Il devait revenir le lendemain à seize 
heures et quart et je devais me préparer à l’exa-
men. Il est parti. Quant à moi, je suis allé ache-
ter cinq volumes de livres de ces questions à un 
prix de neuf  francs. L’un d’entre eux portait sur la 
physiologie, un autre sur l’autopsie et l’histologie, 
un sur la pathologie interne et la pathologie géné-
rale, et un dernier sur la thérapeutique, la méde-
cine légale et l’hystérie. 

Jeudi, le 9 février/le 21 Radjab
(le 21 bahman 1271 de l’hégire)
Mirza Ebrahim Khan est arrivé dans la mati-

née. Je lui ai envoyé par la poste le livre de chimie 
de Gautier, le livre de physique de Lanon, l’Histoire 
naturelle, et un dictionnaire Larousse. Je lui ai ache-
té aussi un livre de physique à cinquante-cinq francs 
et dix châhis. Puis nous sommes allés à un bureau 
de poste pour envoyer un télégramme. J’ai annon-
cé son arrivée à Moshirolmolk. Ensuite, il est allé 
déjeuner, et moi, je suis rentré à la maison. Après 
le déjeuner, le prince et Mirza Ebrahim Khan sont 
venus. Ils sont restés une heure. J’ai dit que j’avais 
un cours pour préparer l’examen de chirurgie. Le 
prince a fait parvenir au docteur Cheikh quelques 
livres qu’il avait empruntés à François. Ebrahim et 
moi, nous sommes allés au cours. On a parlé de la 
fluxion de poitrine et de sa différence avec la pleu-
résie et la pneumonie. Ensuite, nous sommes allés 
au cours de chirurgie. Nous sommes rentrés à vingt 
heures, avec le prince. Celui-ci et Ebrahim sont al-
lés au restaurant. Bernard et moi, nous sommes 
rentrés à la maison. Après le dîner, nous avons 
discuté ensemble jusqu’à vingt-deux heures. Nous 
avons joué aux dominos pendant une demi-heure. 
Bernard est parti. J’ai commencé à écrire. Je me suis 
couché à minuit.
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D’autres, à cheval, enfoncent des banderilles dans 
son dos, tandis que le taureau charge le cheval 
dans le ventre, les côtes, et la croupe. Toutefois, ses 
cornes ont été recouvertes afin qu’elles ne puissent 
rien transpercer. Quelques filles sont venues à che-
val pour se mesurer au taureau. L’un des chevaux, 
moins grand que nos chevaux arabes, était noir et 
d’une grande beauté ; il y avait également un cheval 
arabe blanc monté par un cavalier. 

Dimanche 17 juillet/le 22 Dhi Al Hadja
(le 27 tir 1271 de l’hégire)
Je suis resté chez moi jusqu’à midi. J’ai lu un 

peu, des livres et des journaux. Après le déjeuner, 
le prince nous a laissés et est rentré chez lui. En-
suite, je suis allé au Jardin du Luxembourg avec 
Einollah et Jean. Il y avait de la musique. C’était 
magnifique. Quels musiciens ! La musique s’est 
arrêtée à six heures. Nous sommes sortis. J’ai vu 
des raisins au marché, à quatre-vingt centimes le 
kilo. Jean en a pris. J’ai voulu en acheter une livre 
qui était à quarante centimes. Je me suis appro-
ché. Le vendeur a pesé une livre de raisins et a 
dit : ça fait quatre-vingt centimes. J’ai compris que 
les vendeurs du quartier  utilisaient couramment 
cette ruse : ils écrivaient « quatre-vingt centimes » 
visiblement, mais « un demi-kilo » en lettres abso-
lument minuscules ! Bref, c’était le demi-kilo qui 
était à quatre-vingt centimes !

Mardi, le 2 août/le 8 Muharram Al Haram
(le 12 mordad 1271 de l’hégire)
Jean est allé acheter du sucre, du pain et un 

journal. Je me suis levé très tôt parce que j’avais 
dormi tard hier soir. J’ai pris une tasse de café. Je 
suis allé chez Naghi. Il avait très mal. Il est descen-
du malgré tout. Nous sommes partis vers l’Hô-
tel-Dieu en diligence. Près de la maison de Naghi, 
nous avons vu M. Haraud, un interne de l’hôpital. 
Je ne m’en suis pas rendu compte, mais lui m’a 
reconnu. Il a retiré son chapeau et m’a invité à 

venir chez lui plus tard. Je lui ai rendu son salut et lui ai souri, 
puis nous avons poursuivi notre chemin. Nous sommes arrivés 
à l’Hôtel-Dieu. M. Walter l’a vu et examiné. Il a dit qu’il lui fallait 
une dilatation. Nous avons convenu que nous reviendrions le 
lendemain matin.  Je suis resté. Naghi est rentré chez lui. M. 
Walter, très occupé, a dit : « Je vais t’opérer demain ». Je suis allé 
au restaurant directement. Le prince est arrivé. Je suis allé chez 
lui. Il a dit : « Je vais me raser. » Je suis allé chez moi, et de là, 
je suis retourné chez Naghi à seize heures. Il avait mal au bras. 
Après deux heures, le prince est venu. Il était temps de dîner. 
Sur le chemin du retour, j’ai acheté une livre de concombres à 
un prix de cinq châhis (ancienne monnaie iranienne). Ils ressemn-
blaient à des concombres iraniens. Nous sommes allés dans un 
café après le dîner. Une femme avait fait une chose pareille à une 
mite en couleur. Il y en avait dans toutes les couleurs. Elle les 
avait pendues à un fil. Elles bougeaient comme des mites dans 
la nuit. J’en ai acheté onze. Ahmad en a pris une, mais l’a abîmée. 
Jean en a pris une autre. Einollah s’en est acheté une également. 
Le lendemain, j’ai acheté quelques chapeaux de femme que je 
comptais rapporter en Iran. Finalement, je me suis dirigé vers la 
maison. Je suis resté éveillé encore quelque temps. J’ai parcouru 
un livre et lu un journal.

Lundi, le 5 septembre/le 13 Safar
(le 15 shahrivar 1271 de l’hégire)
Je suis allé à l’Hôtel-Dieu pour savoir ce qu’on disait au sujet 

du choléra. Dr Ali m’informa qu’il était au service de Lediseau. 
Un homme était mort du choléra et la peau de son corps était de-
venue noire. Il était entré à l’hôpital la nuit précédente et était mort 
le lendemain matin. En le voyant, les apprentis se sont enfuis. Le-
diseau s’est renseigné, et un serveur lui a dit que sept personnes 
étaient déjà mortes, six personnes depuis avant-hier. Lediseau 
voulait examiner les entrailles du défunt. Ce jour-là, je me suis ren-
seigné et l’on m’a dit que trois ou quatre personnes étaient mortes 
depuis hier. Tito et moi sommes allés voir les malades dans leur 
chambre. Les patients m’ont vu, m’ont entouré et ont manifesté 
leur joie. Le jeune malade que j’avais soigné était guéri et s’était 
rendu à la campagne. Il était désormais en pleine forme. Je l’ai vu, 
et il m’a informé de la rechute de la maladie dans une partie de 
son corps ; en revanche, tous les autres effets de la maladie et les 
cicatrices de la chirurgie avaient disparu. Il m’a parlé de M. Wal-
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suis arrivé à Paris avec le prince  et le Dr. Heidar Mirza.
Vendredi, le 1er juillet/le 6 Dhi Al Hijah
(le 10 tir 1271 de l’hégire),
Après le départ de Jean Bagazier, je me suis occupé en li-

sant jusqu’à midi. Je n’avais pas d’appétit et je voulais aller à la 
Chambre des députés. Je suis arrivé à la place Bior à treize heures. 
Bernard, mon camarade de la faculté de médecine, et le prince 
m’attendaient. Nous sommes partis dans un omnibus. On nous 
a dit que c’était fermé ce jour-là, et de revenir le lendemain à deux 
heures de l’après-midi. J’ai compris que ça allait être une journée 
de perdue. Je suis allé donc au boulevard Yato. On y jouait une 
pièce de Chateaubriand. J’ai regardé le spectacle. Le jeune prince 
est venu. Nous avons parlé un peu en français. Il avait avec lui 
un petit instrument de musique qu’il avait emprunté à Fereidoun 
Khan, ressemblant au santour iranien ; à son côté pendait une 
sorte d’instrument dont on jouait parfois comme le tombak (ins-
trument de percussion iranien). Tout cela m’a occupé un certain 
temps. Ensuite, je me suis rendu dans une autre chambre où se 
trouvaient de très jolis meubles, ainsi qu’un chien empaillé por-
tant un collier et assis à côté de la cheminée, un tout petit chien 
assis sous une table, comme s’il était vivant : il était très joli. Ils 
possédaient un très bon piano. On en a joué un peu. Ensuite, j’ai 
vu quelques manuscrits royaux remplis de citations, dont l’auteur 
était un nommé Keniaz, surnom du prince. La date était écrite 
manuellement par ce dernier. Et puis, il y avait l’écriture d’Amin 
al-Dawleh. On voyait aussi une photographie du défunt prince – 
que nos âmes soient sacrifiées pour lui – portant un manteau en 
cachemire, ainsi qu’une photographie de Wala Dhil al-Soltan et 
celle de Wala Naib al-Saltaneh. Leur signature se trouvait en bas 
des manuscrits. Après avoir bu du thé, nous sommes partis pour 
Novar avec Vineuil et Bato. Il n’y avait pas beaucoup de monde. 
Nous nous sommes promenés un peu. Il y avait quelques femmes 
arabes blanches qui vendaient des trucs dans leur magasin, et 
d’autres qui faisaient une danse orientale. Nous y sommes entrés. 
Mais nous avons vu Khatin en dehors de l’amphithéâtre. Quelque 
part, il y avait un dispositif  maritime qui représentait des marins. 
Il y avait aussi un mécanicien près de l’amphithéâtre qui travail-
lait et jouait de la musique. On trouvait également une statue de 
femme assise sur une chaise, avec un grand tambour devant elle ; 
elle tenait de la main droite une baguette dont elle se servait pour 
frapper sur le tambour et une cymbale de la main gauche ; une 

autre cymbale était fixée au tambour. Un homme 
jouait le rôle de tourneur de pages en face de la 
statue, comme si celle-ci était vivante : elle regardait 
et étudiait cette page avec concentration, tournant 
la tête et les yeux. Ses lèvres tremblaient et on pou-
vait voir ses dents, comme si elle chantait quelque 
chose. Après un certain temps, elle indiquait qu’elle 
ne voulait plus cette page-là. Ainsi, on tournait les 
pages les unes après les autres. Finalement, l’une 
d’entre-elles lui plaisait. Elle riait et disait que c’était 
bon : mets-la sur mon bureau pour que je joue de 
mon instrument ! Elle soulevait ses épaules et dan-
sait avec joie. Une fois qu’on avait mis la page sous 
ses yeux, elle commençait à chanter une chanson 
en frappant sur le tambour et la cymbale. La mu-
sique plaisait au mécanicien. C’était très spectacu-
laire. Nous sommes ensuite allés à Porte Maillot 
pour monter dans un omnibus.  

Dimanche, le 10 juillet/le 15 Dhi Al Hadja
(le 20 tir 1271 de l’hégire)
C’est un jour férié. Je suis resté chez moi jusqu’à 

midi. Après avoir rangé la maison, nous sommes 
allés déjeuner avec Jean. Après le déjeuner, le 
prince étudiait la pathologie interne. Il a ache-
té deux volumes de Dieulafoy (1890) et un livre 
de pathologie interne pour le prince Franck avec 
quelques pages de commentaires de Dieulafoy. Je 
suis allé à l’Hôtel de Ville pour prendre un omni-
bus. C’est le 14 juillet et il y a une fête nationale avec 
des illuminations et de la musique. Nous sommes 
allés à Porte Maillot. On dirait que ça commence à 
trois heures et finit à six heures. Ils sont espagnols. 
Certains d’entre eux se sont habillés différemment 
et tiennent une cape rouge qui ressemble à un dra-
peau. Une porte s’ouvre et un taureau sort ; ils le 
suivent et l’entourent ; le taureau se jette sur eux, 
tente de les blesser avec ses cornes et sa tête, et les 
pourchasse. Certains s’emparent d’une banderille 
tandis que le taureau s’attaque à eux ; ils enfoncent 
la banderille dans son épaule puis déguerpissent. 
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Il représentera également l’Iran au Forum In-
ternational de la Santé à Paris pendant un certain 
temps. Un an avant l’assassinat du sultan Sahe-
bgharan, le docteur Mirza Zeinolabedin Khan re-
tourne en Iran, et se met au service du nouveau 
prince héritier, Mohammad Ali Mirza, qui réside 
à Tabriz. Après l’accession de Mozaffaredin Shah 
au trône, plutôt que de venir à Téhéran, en com-
pagnie des serviteurs du roi, il préfère s’occuper 
de son travail à Tabriz, c’est-à-dire l’exercice de 
la médecine et la fondation d’une école. Le titre 
de Loghman -ul-Mamalek lui est accordé grâce 
au soutien de Mozaffaredin Shah, et il nommera 
l’école « Luqmâniyeh ». Dans cette école moderne 
qu’il a fondée à Tabriz, les nouvelles sciences sont 
enseignées selon les méthodes en cours dans les 
meilleures écoles de l’Europe de l’époque. La qua-
lité de l’enseignement de cette école était telle que le 
diplôme qu’elle délivrait était reconnu par la Russie 
et la France. Lorsque Mohammad Ali-Shah arrive 
à la tête de l’Etat, Loghman-ul-Mamalek déménage 

à Téhéran pour superviser les médecins de la cour royale et le 
forum public de la santé, qui deviendra ensuite le Ministère de 
la Santé. Loghman-ul-Mamalek est aussi le précepteur du jeune 
Ahmad Mirza, qui accède au trône à l’âge de douze ans, et dirige 
également l’hôpital public. Par ailleurs, il reste en contact avec le 
monde de la science, et entretient une correspondance nourrie 
avec plusieurs médecins français. Du fait de ses précieux services 
et de son adhésion au Conseil supérieur de la santé, le gouverne-
ment français lui remet la Légion d’honneur. Mirza Zeinolabedin 
Khan Loghman-ul-Mamalek aura quatre enfants : le docteur Mo-
hammad Hossein Loghman al-Dawleh, le docteur Mohammad 
Hassan Hakim al-Dawleh, le docteur Abbas Aalam al-Dawleh, 
et le docteur Saleh Heshmat al-Saltaneh. Ces enfants adopteront 
plus tard le nom de famille d’Adham et de Loghman Adham. 
Lors de ses études à Paris, il décide de tenir quotidiennement 
un journal de son séjour. Mais ce journal n’est destiné qu’à son 
propre usage : il pense en effet que personne, sauf  lui-même, ne 
sera à même de déchiffrer son écriture. On y trouve une descrip-
tion de ses fréquentations et visites, de ses amis iraniens et fran-
çais, des hôpitaux et de ses professeurs, des patients et de leurs 
maladies. Il se souvient toujours de l’Iran. Parfois, c’est une simple 
lettre qui le lui évoque, parfois un fruit. Il se souvient des pay-
sages de l’Iran, lorsqu’il se désole pour les fils de sa patrie, ou lors 
de ses sorties. Son texte en prose est également un pot-pourri 
de persan et de français. Des termes jusqu’alors sans équivalents 
persans prennent du relief  et surgissent du texte. Parfois, la ma-
nière même de construire les phrases s’avère une imitation de la 
syntaxe française. Dans certaines phrases, le verbe et le sujet sont 
inversés, mais de façon éloquente et compréhensible, et concise 
bien sûr. Les souvenirs de Loghman-ul-Mamalek, ce sont les mé-
moires d’un étudiant iranien d’il y a un siècle. Nous espérons que 
dans les prochains numéros de la revue trimestrielle Iwan, nous 
serons en mesure de publier une partie de ses souvenirs qui, pour 
la première fois, doivent être sélectionnées à partir des cahiers de 
ses mémoires quotidiens écrits en 1893 et 1894. 

Grâce au nom de Dieu
Journal de Paris, le premier jour de juillet 1892 
en France, le 6 Dhi Al Hijah 1309
(le 12 Tir  1271 de l’hégire)
Aujourd’hui, il y a exactement deux années et demie que je 
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J’ai commencé à écrire
Le journal intime de Mirza Zeinolabedin  Khan Loghman al-Mamalek
au cours de ses études de médecine en France
Mohammad-Reza Behzadi1

Traduit par Jabbar Abdideh

1. Collectionneur et chercheur de l’histoire de la période Qajar

La vie étudiante est une partie de la vie qui contient en elle-même beaucoup d’histoires. Qu’est-ce qu’un étudiant 
fait, mange, comment s’habille-t-il ? Et des dizaines de questions semblables. L’histoire de la vie étudiante s’écrit avec 
des éléments concis et simples. Elle ne doit pas se prolonger excessivement, et ne peut être esquissée que par des 
phrases courtes et des détails significatifs. 

Mirza Zeinolabedin, plus connu sous le nom de Zeinolabedin Khan Loghman al-Mamalek, est né en 1268 de 
l’hégire lunaire/1889 dans la région de Sarcheshmeh. Son père, Mirza Muhammad Fakhr al-Attiba Kani, était une 
connaissance du prince héritier Mozaffaredin Mirza et le médecin-chef  spécial de son administration à Tabriz. Son 
grand-père, Pirahmad Kani, était médecin à la cour de Fath Ali Shah. Mirza Zeinolabedin, comme ses pairs, s’est 
d’abord initié à l’étude des sciences grâce à des enseignants privés. Puis, par la décision de son père, et perpétuant 
ainsi la tradition familiale, il est allé à l’école publique de Dar-al Fonun pour compléter ses études en médecine. Le 
père, qui était lui-même un des médecins de la Cour à l’époque de Fath Ali-Shah et de Mohammad Shah, n’encoura-
geait pas tellement son fils à poursuivre l’étude de cette science. Après que Mirza Zeinolabedin eût achevé d’étudier 
la médecine à Dar al-Fonun, son père choisit pour son fils un travail à ses côtés auprès du prince héritier à Tabriz. 
Zeinolabedin, qui est maintenant surnommé « Khan » après avoir terminé ses études à Dar-al Fonun, mais s’appelle 
en fait Mirza Zeinolabedin Khan, ne s’intéresse pas tellement à son travail, administratif  et fastidieux ; son désir très 
vif  de parfaire ses connaissances le pousse à se rendre en Europe. Grâce à l’influence de son père, il est nommé mé-
decin auxiliaire par le prince héritier, et, en l’an 1307 de l’hégire, il part en France pour étudier à l’École de médecine de 
Paris. Une opportunité d’études précieuse est ainsi fournie au jeune médecin iranien, qui lui permet d’acquérir enfin 
une spécialité dans le domaine de la médecine et de la chirurgie.
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