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 مقدمه 

 

 

بس ا  ار یمن  پروفسور  دوستانم  که  فرینب   رجیخوشحالم  دکتر  و  قاسملو،    دیپور 

به    رانیکتاب من در مورد آغاز طب مدرن در ا  سخاوتمندانه تنها چند ماه پس از انتشار

 یهمراه برا  جلد    کیتوان  یکتاب را م  نیکردند. ا  شیرای، آن را ترجمه و و یس یزبان انگل

دانست که در    ۱۹5۰تا    55۰  یها در سال  رانیا  یهامارستانیب  خی کتاب من در مورد تار

فرانسه    یهادانشگاه  نیبود که ا  نیآور بود امن تعجب  یچه برا  منتشر شد. آنهمان زمان  

برا  ای که  نبودند  ا  یدارالفنون  پزشکان  آموزش    یرانیآموزش  واقع،  در  باشند.  بوده  مهم 

ب  انیرانیا در  آمر  ییایتانیبر  یونریسیم  یهامارستانیکه  پذ  ییکایو    ار یبس  رفت یصورت 

  ۱885در سال    ی واقع   ی پزشک  ة دانشکد  ن یاول   س یپس از تأس  ن یا  ، از آن  شتر یتر بود؛ بمهم

بود که ممکن    روت یب  یی کای نقش دانشگاه آمر  ،آورترمن تعجب  یبرا  ی بود. حت   ه یدر اروم

سال   تا  مهمتر۱۹۴۰است  پرستار  یپزشک   ة دانشکد  ن ی،  باش  انیرانیا  یبرا  ی و  . دبوده 

وقت   ریسا  دوارمیام باکتابخانه  یمحققان،  و  پاندم[دوباره    ،ها یگانیها  از  باز    ]کرونا  ی پس 

 موضوع انجام دهند. نیدر مورد ا ی شتریب قات یشوند، تحق یم

  یالگو  کی را فراهم کردند بلکه    یی هانه تنها آموزش  ییایتانیو بر  یی کا یآمر  پزشکان 

پزشکان زن اشاره کرد. به   به استفاده از   توانیم   ارائه دادند که از آن جمله   ز یرا ن  یاحرفه

  ی برا  نیهمچنگذاشتند و    انیدر م   یرانیخود را با پزشکان ا  اتیها تجربمنظور آن  نیهم

  ماران ی به ب  یبودند. پزشکان خارج  دی و جد  یدرمان   یهادر مورد روش  ی ها منبع اطالعاتآن

برا  یرانیا خود  ترس  بر  تا  کردند  ب  یکمک  در  سنت   یمارستانی درمان  طور  به  به    یکه 

 دارالمرگ معروف بود، غلبه کنند.

که    یاز کارکنان پزشک   یاانجام کار بهتر خود به پرستار، طبقه  یبرا  یخارج  پزشکان
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ا احت  ران یدر  نداشت،  بنابرا  اجی وجود  آننیداشتند.  اول،  برا  ی آموزش  ة دور  نی ها    یرا 

ا تأسه یاروم  و  زیتبردر  )  ۱۹۱5در سال    یرانیپرستاران  برا  س ی(  که    ی هادوره  یکردند 

سا در  سال  نیز  و    ی خارج   ی هامارستانیب  ر یمشابه  برا۱۹۳6از  آموزش    ی هادوره  ی، 

  ی نمونه بود. پزشکان خارج  ک ی همچون    افت،یسازمان    رانیپرستاران که توسط دولت ا

  ش یپ  یهادر مورد مراقبت  ژهی، به ویریشگی پ  ی پزشک  ةنی را در زم  یی هاتیفعال  ن یهمچن

 کودک را سازمان دادند.  یهاک ی ن یمنظور کل نیآغاز کردند و به هم ی مانی و پس از زا

ا  به اشگامانیپ   ن یلطف  از  اعم  خارج   یرانی،  دارا  ران یا،  یو    ستم یس  ک ی   ی اکنون 

، خواندن و نیاست. بنابرا  ی از پزشکان در کالس جهان  یمدرن با برخ  یمراقبت بهداشت

با وجود  این که  کردند و  یکار م   یسخت   طیه شرادر چ  شگامان ی پ  نیا  که  نیا  یریادگ ی

آموزیدشوار برنداشتند،  تالش  از  دست  ام  ندهها  من  قدر    دوارمیاست.  خوانندگان  که 

طور که من از نوشتن آن   کتاب لذت ببرند همان   نیخود را بدانند و از خواندن ا یفداکار

 لذت بردم.

 

 

 فلور  لمیو

۲۰۲۱ هیفور ۲۴



 

 

 

 درآمد پیش

 

 

تا دربارة  نوشته شده  سنتی    نظام پزشکی   دربارة در گسترة تاریخ پزشکی ایران، بیشتر  

سرآغازهای پزشکی مدرن ایران  نخستین  . در نتیجه، عمدة انتشار پزشکی مدرنمعرفی و 

مانده ناشناخته  است مدعی  هنوز  نوشته شده  دوره  آن  پیرامون  که  آنچه  اند. همچنین، 

اند. بنابراین، ای بر گسترة طبی ایران داشتهباشد که طب و پزشکان فرانسوی نفوذ عمدهمی

دانشی و نیز برجسته نمودن اهمیت و نقش نفوذگذار    ةکتاب اصالح این حفرهدف این  

 های پزشکی ایران است. پزشکان بریتانیایی( در توسعة مراقبت  ،و البته)  پزشکان آمریکایی

اولین مدرسة    (۱85۱  )تأسیس:  این ایده که دارالفنون  دهممیدر فصل اول نشان  

بود ایران  اهپزشکی  آموزش ،  است. هر چند  ایرانی توسط دکتر    شتباه  پزشکی شاگردان 

  کران ااولین مدرسة پزشکی توسط دکتر ک  ؛آغاز شده بود  در ارومیه   ۱8۷6در سال    هولمز

در همان شهر برقرار گردید؛ در حالی که دو برنامة آموزش پزشکی دیگر    ۱885در سال  

بیمارستان آمریکایی همدان در  مدارس    های  که  آن  از  داشتند. پس  وجود  نیز  تهران  و 

را در سال  آموزش  های  بخش  ، آمریکایی کردند، دولت    تعطیل  ۱۹۱۴پزشکی خودشان 

میم گرفت پزشکی را از دارالفنون جدا نموده و آن را همچون یک  تص  ۱۹۱8در سال  ایران  

بود که این دانشکده    ۱۹۳۴سازد. اما این فقط بعد از سال    پابرمستقل  دانشکدة پزشکی  

یعنی زمانی که بیشتر    ؛آغاز به خودنمایی نمود  ، به صورت یک دانشکدة تمام عیار پزشکی

ت آن بهینه و روزآمد گردید. از آن زمان  عملی علوم پزشکی را آموزش داد و تسهیال بخش  

شد تبدیل  واقعی  پزشکی  دانشکدة  یک  به  طب  دانشکدة  که  برنامة    یهنگام   ، بود  که 

صادر شد و بدین سان دانشجویان ایرانی توانستند    گردید و اجازة تشریح  تحصیلی آن مدرن

فراگیرند  آناتومی   ،به صورت واقعی انسان را  نهایت   بدن  تأسیس دانشکدة پزشکی    و در 
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سال   در  تهران  بنیاد  نو  آموزش  واقعیت  این    ۱۹۳8دانشگاه  که  نشان ساخت  خاطر  را 

 ، همسانی یافته است. های پزشکی جهانپزشکی در ایران با دیگر دانشکده

کادر  رفع نبود  پیشگامی پزشکان آمریکایی در پرداختن به    بارةدوم کتاب در  فصل

های پزشکی  کند. از آنجا که پرستاران جزء ضروری مراقبتپرستاری در ایران، بحث می

  ۱۹۱5ی را در سال  اولین مدرسة پرستاری رسم   هستند، بیمارستان آمریکایی تبریز  مدرن

را دنبال کرد.    این کار  بالفاصله پس از آن بیمارستان آمریکایی ارومیه  ونمود  اندازی  راه

بیمارستان اول،  از جنگ جهانی  دیگرپس  آمریکایی  آموزش  یهای  را    نیز  به  پرستاران 

ن که پرستاران آموزش داده  آبه محض    چرا کهآغاز کردند  دار  یک فعالیت ادامهصورت  

شدند. در سال  ها جذب میکردند و یا توسط دیگر بیمارستانازدواج مییا  شدند، اغلب  می

، با تکیه بر یاری پرستاران آمریکایی و بریتانیایی، دولت ایران مدارس پزشکی خود  ۱۹۳6

های آمریکایی  ن، بیمارستانادامه یافت. پس از آ  ۱۹۴۰این روند تا سال    واندازی کرد  را راه

های تازه  این فعالیت توسط بیمارستان  وبا مدارس پرستاری خودشان، کار را ادامه دادند  

 د. شاقتباس  ۱۹5۰ ةتأسیس یافتة ایرانی از ده

سوم مراقبت  دربارة   فصل  به  مادرنیاز  ایران   - های  در  میکودک  یعنی    کند،بحث 

که   ن  ومیرمرگجایی  و  مادران  میان  دهة  بسیار  وزادان  در  اوایل  در  بود.  ، ۱۹۳۰باال 

را آغاز کردند که بالفاصله پس    های زایمان آمریکایی برنامة جدی بیماری  ی هابیمارستان

افزوده شدند. در نتیجه، تولد در بیمارستان  بدان  های پیش و پس از تولد نیز  از آن مراقبت

( تبدیل  مادران از    ی گروه کوچکتوسط  )هر چند  به صورت یک گزینة مقبول رشد یابنده  

این    ؛های کودک را آغاز نمودندبرنامة درمانگاه  ،های آمریکایی شد. همچنین، بیمارستان

ای ( که چنین برنامهCMSمیسیونری مسیحی بریتانیایی )   ةها، از خط مشی جامعدرمانگاه

بود که    . این فقط فقدان بودجهنددکرمیآغاز کرده بودند، پیروی    ۱۹۳۲سال  از  را در یزد  

  کودکان زایمان و    -   های زنان پذیرش تمام عیار چنین رهیافتی در بیماری  از دولت ایران را  

های  از بیمارستانها  ایرانیهای این گستره،  کرد. با این وجود، در اولین پیشگامیمنع می

 یی الهام گرفتند. آمریکا
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های پزشکی مورد  افزاری مراقبتافزاری و نرمسخت  نکات در فصل چهارم بعضی از  

های طبی، پزشکان آمریکایی دستگاه اشعة  برای ارائه بهتر مراقبت  .گیرندتوجه قرار می

آزمایشگاه ایکس فناوران  ،  ابزارهای  و  که  بیمارستان  نمودند  معرفی  را  دیگری  قدرت  ة 

)که توسط    جراحی  اعمالداد. افزون بر این، جدا از  می  افزایشتشخیص و درمان طبی را  

بریتانیایی   تکنیک می  انجامپزشکان  همچنین  و  جراحی،  شدند(  نوین  پزشکان  های 

های اندمیک  از بیماریبعضی  درمان  را برای    یهای جدیددرمان  آمریکایی و بریتانیایی، 

تا یک  ارائه نمودند(،  و سل  کچلیشامل  ) . همین طور، پزشکان آمریکایی تالش کردند 

شان، از  و همکارانه را به جای رقابت با همکاران ایرانی  همدالنهمحیط غیرتهدید کننده،  

حرفه  راه تباد همکاری  اشکال  دیگر  و  سمینارها  برگزاری  اطالعات  ای،  ایجاد  )ل  شامل 

 برقرار سازند.  (و تهران  های طبی در مشهدها و جمعیتانجمن

مشهد  آمریکایی  بیمارستان  هدفمند  رهیافت  آخر،  فصل  بیماران    در  به  کمک  در 

دهة  اواخر  حتی در  ها،  گیرد. پیرامون رخداد جذام در طی قرن، مورد بحث قرار میجذامی

 ۱۹۲6در پیش از    های جدا شدة جذامیان. هر چند دهکدهداریم  های اندکی ، دانسته۱۹۲۰

خانة  اند اما این پس از آن بود که دهکدة محراب خان به صورت اولین جذاموجود داشته

سط پزشکان  توپزشکی    مندسامانههای منظم  که درمانهنگامی  یعنی    ؛ ایرانی معرفی شد

گذار، پرسنل پزشکی  های سرمایهسازماندر ادامة این فصل،  میسیونر آمریکایی ارائه شدند.  

ها در محراب خان و همچنین این که چگونه جذامیان و تعداد آن و درمان، محیط زیست 

  ئیچگونه به جزنیز این که  اندازة جمعیت و وضعیت این دهکده در طی زمان تغییر کرد و  

قرار میتبدیل  های طبی عمومی  مراقبت  نةاز ساما بحث  مورد  به  شد،  نهایت  در  گیرد. 

خانة دیگر ایرانی و همچنین روند آهسته ولی  ، تأسیس و عملکرد دو جذامموجز  یصورت

 ۱گیرد.مسلم ناپدیدی بیماران در ایران، مورد بحث قرار می

ایران می آمریکایی در  دیگرپزشکان میسیونر  مانند  ایرانی  خواستند،  شان  همکاران 

 
با    که به چاپ رسیده    pp. 9-53/1 Iranian Studies ,(2020) 2-41این فصل پیش از این به شکل مقاله در    ۱

 .رسدبرای بار دیگر در این کتاب به چاپ می  ،مجلهآن اجازة سردبیر 
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آنمراقبت این  بر  افزون  اما  سازند.  فراهم  خوبی  طبی  از  های  بیش  چیزی  نیز  ها  این 

اساسمی این  بر  آن  خواستند.  ایرانی،  پول  برعکس همکاران  برای کسب  را  ها شغلشان 

بودند. زیرا دکترهای میسیونر آمریکایی بیش از هر چندی در پی آن بودند  انتخاب نکرده  

را   و کیش خود  مراقبتاشاعه  تا مذهب  ارائه  از  استفاده  و  شنوندگان    ،های طبیدهند 

داد که در بستر خوابیده بودند و یا در اتاق مشاوره و  میدر اختیارشان قرار  ای را  اجباری

ارتباطات خوب با دولت، با همکاران    اینان. بنابراین،  بودنده  نشستیا در خط انتظار دواخانه  

هر کمک    اینان ،  این کار . برای سرانجام رساندن  خواستندمیبا بیماران  نیز  شان و  ایحرفه

، مشاوره، تبادل  شان و دولت )مانند کمک فنی، آزمایشگاهایرانیای را به همکاران  حرفه

ارا غیره(،  و  مینظر  کیفیت،  ئه  که  بودند  باور  این  بر  ارتباطات،  در  بهبودی  برای  دادند. 

را خواهد داشت. با چنین منظوری،  آنان  موفقیت و غیررقابتی بودن کارشان، نتیجة دلخواه  

آموزش و  کردند  تالش  بیماران  از  بسیاری  جان  حفظ  و  بهبودی  در  پزشکی،    مسلماً 

را در ایران،  پزشکی   - درمانیبهداشت عمومی و تسهیالت    ی هاهای طبی، سیاستمراقبت

 دادند.گسترش بهبود و 

سپاس خود را نسبت به دکتر محمدعلی عزیزی )تهران( برای تهیة    مایلم در اینجا  

نژاد برای خوانش دکتر هرمز ابراهیمبه  از راهنمای دانشکدة پزشکی و همچنین    اینسخه

)فیالدلفیا(    پرسبیتاری کارکنان جامعة تاریخی    همچنین به،  و بیان نظرات خود بر متن 

بر من  دوستم کیت اوپن شو که یک بار دیگر  به  و در نهایت    یاری در این پژوهشجهت  

 ابراز نمایم. ، انگلیسی ناب را چندان دستکاری نکنممتنی از این که من  تا  نظارت نمود 

 

 

 ویلم فلور



 

 

 

 

 فصل اول 

 ران یدر ا مدرن یپزشک ۀدانشکد نیاول
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 دارالفنون سیتأس

از  ای  آمد، مجموعه  لئنا  یبه مقام صدر اعظم   ۱8۴8در سال    امیرکبیر  که  یهنگام

  ی به معنا  نیبه انجام رساند. ا  دولت مدرن  ک یبه    رانیکردن ا  ل یاقدامات را با هدف تبد

بود    ازمندیخود ن  یدفاع از مرزها  یبرا  یترمستعدبه ارتش توانمندتر و    رانیآن بود که ا

از صاحب  ای  به طبقه  نیداشت تا واردات را کاهش دهد و همچن  ازین  ی و به صنعت مدرن

های  تیتوانمند نمودن قابل  یبرا  یی اروپاهای  با علوم و زبانو آشنا    افتهی  تیتربهای  منصب

  ت یمدرن جهت ترب  ة دانشکد  کی   سیتأس  ، اقدامات  نیاز ا  ی ک یداشت.    ازی حکومت ن  ی کل

رضا    رزایم  امیرکبیر،  ،۱8۴۹  لدر سا  ن،یبود. بنابراها  از صاحب منصب  دیجد  ةطبق   نیا

که    نینو  ةمدرس  نیا  یبرا  یرا مأمور کرد تا ساختمان  ایتانیبر  ةافتی  تیترب  ،یمهندس باش 

  ، یخان معمار باش   ی محمد تق  ی . به همراهدینما   ی شد، طراحمی  ده ینام   عموماً دارالفنون

تا آن    هبود ک  یاز قصر شاه  یبخش   محل مدرسهاو مدرسه را در ظرف دو سال ساخت.  

 ۱شد. می  به عنوان پادگان استفاده  زمان

  س یاز تأس  ی هدف اصل اما  آموزش مدرسه بود،    ةاز برنام  یبخش   ی پزشک  آموزش  گرچه

  گر یو د  ی بود، پزشک  ران یدر ا  ی فن   تیو خلق ظرف  مدرن   یارتش   جاد یدر تهران ا  دارالفنون

فرع   ارتش را    یپزشک  یازهایخواست نمی  امیرکبیر  رایز  آمدندمی  به حسابموضوعات، 

از    زیان و نآموزدانش  یدست نظام  ک ی لباس  از  مدرسه،    ی شآموز  ةاز برنام  ۲برآورده سازد. 

 
1 Gurney and Nabavi 1993; 

 ؛ ۲8، ۲6، ص۱۳۳۳ یپزشک ةدانشکد ی؛ راهنما۲55، جلد اول، ص۱۳68 یاردکان 
 Elgood 1951, p. 511; 

 .۳۲۷-۲8، جلد اول، ص۱۳۳6 ی دولت آباد
2 Gurney and Nabavi 1993; Amanat 1997, p. 127; 

 . ۳5۳-5۴، ص۱۳5۴ یت ؛ آدم۲55، جلد اول ص۱۳68 یاردکان  
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  شیش گومنز، کر  رو، یبودند )نم  ی نظام ها  آن  ة که عمد  یی اروپا  استادان   گروه از   نیاول   بیترک

به صورت    نی(، ایو زت تا آغاز    ینظام  ةمدرس  ک یموضوع آشکار است. گرچه دارالفنون 

ماند  ستمیب  ةسد برجا  ترب  ایطبقه  استخومی  نیهمچنامیرکبیر  اما    ،پا  پزشکان    تیاز 

برا  ی با پزشک  افته ی را  در اختیار    یسالمت عموم   رامونیپ   ش یهااستیس اعمال    یمدرن 

بر    ونیناس یکرد که واکس   غالبرا ا  ی، او رسماً قانون۱85۱مثال، در سال    ی. براداشته باشد

 ۳کرد.می یاجبار ان یرانیا ةهم یرا برا آبله هیعل

 

 

 تهران  دارالفنون یاصل یورود
 

مدرسه، موافق نبودند.   ن ی ا  س ی تأساز جمله    ر ی رکب ی همگان با اصالحات امواضح است که  

باور   نی دربار که بر اکار  محافظه   ةعلما و حلق   یاز سو   دی جد   ةمدرس   نی ا   هیعل   مخالفت بر

 ف ی را تضع  و انحصار علما در آموزش  یاسالمهای  سلطنت، ارزش   ن،ی نو های  بودند که آموزش 

 
  یونسکوایرانشهر  (.  ۱85۱  یژوال  ۲۳/  ۱۲6۷رمضان    ۲5،  ۲5  ة)شمار  ۱۲۲، جلد اول، ص۱۳۷۳-۷۴  یهاتفاق  یعوقا  ۳

 ؛ ۷۳5، جلد اول، ص۱۳۴۳
 Gurney and Nabavi 1993. 

،  ۱۳۳8- ۳۹یت  . هدا شود ی م یاد    موسوم به دارالفنون   یران ا   ی نظام   ة مبارک   ة مدرس   نام   ا آشکارا ب   ، مدرسه از  اوقات    ی گاه 

 .56۰، ص۱۰جلد 
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 ی رازی بابا ش  رزا ی مانند م  ی سنت  پزشکان  ی از سو هایی  مخالفت   ن ی د. همچنشآغاز    د، ینما می 

هدف قرار   ی صورت گرفت. برا   زی بود ن   یغرب   مدرن   ی که مخالف سرسخت پزشک  ملک االطباء

را نوشت.   « هی جوهر   ةشود او »رسال   رفتهی پذ   رانی که در ا  یغرب  یاز پزشک  امکانیدادن هر  

آموزش   ةاز برنام   یرا به عنوان بخش  یعموم   شرعیات  و   ات ی از علما، اله  ییدلجو   یبرا   نی بنابرا 

 4شد.  مدرسه وارددر آموزش   زی ن   ی طب سنت  ،ی درمانگران سنت  ییدلجو  ی و برادادند  قرار  

ب  یبرا رقابت  از  روسها  ییایتانیبر  نیاجتناب  اتر  ریرکبیام   ها،و  عنوان    شیاز  به 

منافع بی  ی کشور که  ا  یطرف  که  رانیدر  نمود  درخواست  برا  یاستادان  نداشت،    یرا 

فرستاده    ن یمترجم وزارت امور خارجه، به و  ن یخان، اولداوود    جان   رزا یبفرستد. م  دارالفنون

 5:دی متبحر را استخدام نما استادان شد تا 

 توپخانه شیش کارل کر آگوست ستوان

 نظام پیاده  بارون دگومنز  آلفرد

 نظامسواره  رو یون نم انیوه

 ی شناسیکان  سزارنوتا ژوزف

 ی علوم پزشک   ادوارد پوالک  اکوبی

 ی و معمار ات ی اضیر  ی زت دو یگو تان یکاپ 

به    ۱85۲کرد، بعداً در سال  می  سیتدر  یو داروشناس   کیزیف   ،بود  یی ای تالیا  6ی ت کفو

 او را استخدام کرد.  یکه چه کس   ستیآشکار ن یآمد ول ایران 

 
4 Gurney and Nabavi 1993; 

 ؛ ۲8، ۲6، جلد اول، ص۱۳۳۳ یپزشک ةدانشکد ی؛ راهنما۲55، جلد اول، ص۱۳68 یاردکان  
 Elgood 1951, p. 511; 

 ؛۳۲۷-۲8، جلد اول، ص۱۳۳6 ی دولت آباد 
 Ebrahimnejad 2014, p. 89. 

 ؛۲8، ص۱۳۳۳  یپزشک ةدانشکد ی راهنما 5
 Polak 1865, vol. 1, p. 298; Gurney and Nabavi 1993; Slaby 1982, pp. 68-73. 

نبود  استخدام شدند    یشدر اترکه    یگروه  وبود. او جز  یتالیاییاو ا   گوید یم  8۴، جلد دوم، ص۱۲۹6الدوله    یعصن  6

 کند. یس تدر  یپوالک آماده گشت تا داروشناسگروه  یدنبا رس   یراجداگانه آمد زاست که و آشکارا  
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ان ج نوامبر،    ۲۴و در    دی عزل گرد  یاز مقام صدراعظم  ۱85۱نوامبر    ۲۰در    ری رکب ی ام 

 یآقا خان نور   رزای م   دن ی . پوالک برگز د یرس به تهران    ی شی خان با شش معلم اتر داوود    (نی )ج 

با هر   نوری   را ی ز   داند می   مدرسه   تی موفق عدم    لی از دل   یرا بخش   دی به عنوان صدراعظم جد 

خواست می نوری  . در واقع  کرد بود، مخالفت    دهیگرد   راربرق   ر ی رکبی که توسط ام   یاصالحات

سرهنگ   نی. همچن بازگردند وطن خود    بهها  آن   بپردازد تاای  غرامت هفت استاد را به گونه 

رس   ،یی ا ی تانیبر   ة فرستاد   ،ل ی ش  افسران   ی شی اتر   استادان   دنیموافق  از  استفاده  به  و  نبود 

 ۷د.کر شده بودند، اقدام   مدر استانبول استخدا  رانی که توسط سفارت ا   ییا یتال ی ا 

شان را نسبت به مدرسه ابراز نمودند.  هاییناخشنوددوباره    ، یو درمانگران سنت  علما 

  یی مدرسه اعتنا  ن یبه مخالف   نیکرد و بنابرا  تیحما  ، از طرح دارالفنونشاه  نیناصرالدامّا  

  رفتار   یبه خوب  ی شیاتر  استادان  صدراعظم بود، با  یآقاخان نور  رزایکه م  ی تا زماناما    8نکرد.

در  های ییرایغذا و پذ زیو ن یخلعت رسم اعطای از ها آن پوالک، به  ةگفتبا برابر شد. نمی

ارتباط    ش یاز آنجا که اتر  ۹.توسط شاه امتناع شد   ی رسم  افتیدر هنگام ض شان  خور درجه

ا  ک ی پلماتید و  ران یبا  داخلمی  نداشت  امور  در  دخالت  از  که    برخالف )  ران یا  ی خواست 

قرار    ت یاز مورد حما  د، ی( اجتناب نماکردند میدخالت  دائم  که    ر یکب  ی ایتانیو بر  هیروس

ها  آن  شید. اترکرن  یریگیرا پ ها  آن  ت یوضع  ی کرد و حت   یشانه خال   ، یش یاتر  استادان  دادن 

خصوص شهروندان  ا  ی را  در  استخدام  که  نمود  پذ  رانیقلمداد    ة ندی نما  ؛ بودند  رفتهیرا 

 ۱۰خواستند پول درآورند.می  کشورشان نبودند و

 
نصف    ،از لحاظ تعداد  یشی، گروه اتر۱85۴در    یرا کردند ز   یستدرهم    در دارالفنون   یتالیاییافسران ارتش ا   ینا  ۷

 ید بنگر  یتالیایی، افسران ا ین شده بودند. در مورد ا 
 Piemontese 1984. 

  ۱۱،  ۱۳۷  ة )شمار  856، جلد دوم، ص۱۳۷۳-۷۴  یه اتفاق  یع وقا  یدبود، بنگر  یازن بیشتری    به استادان  ین،بنابرا

  ی(؛ راهنماشدند   یگزینجا  یبا بوهلر فرانسو  یز ن   ی و زت  یبود با فدور کاکز  یرادگیر ا   ی( )گومنز که مردالحجهذی

 ؛۴۰، جلد اول، ص۱۳۳۳ یپزشک ةدانشکد

Slaby 1982, p. 74; Polak 1862, p. 235. 
8 Polak 1865, vol. 1, p. 301; 

 .۳۲۷-۲8، جلد اول، ص۱۳۳6 ی دولت آباد 
9 Polak 1865, vol. 1, pp. 298, 302. 
10 Polak 1865, vol. 1, p. 298; Slaby 1982, pp. 69-70. 
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 ی آموزش ۀبرنام نیاول

سال اول    آموزدانش  ۱۰5و    نا مترجم  ، ییو اروپا  یرانی ا  استادان  ،۱85۱نوامبر    ۳۰  در

  ۱85۱دسامبر    ۲۹مدرسه را در    یبه صورت رسم   و او  دندیرس   شاه  نیبه حضور ناصرالد

  ة سال  ۱۴-۱5پسران    و اشراف خواسته شده بود که  انی اع از  از آنجا که    ۱۱نمود.  شی گشا

را   مدرسه  خود  پسران    سال  نیاول  انآموزدانش  فرستند،ببه  شاهزادگان،  شامل  عمدتاً 

فرمانداران خودش    ةبود. در واقع، شاه به هم  یحکومت  ةرتب یمقامات عال   گریو د  یدربار

های  سالبا استعداد را به مدرسه بفرستند.    و  افراد جوان   گریدستور داد که پسران خود و د

ان  آموزدانش  بود؛ هر چند  ی و متنوع از لحاظ آموزش  یاجتماع   شتریبهای  شامل گروه  یبعد

طبق  از  باال   ة هنوز  به  رو  متوسط  و  دلمی  باال  از    ی اصل  ل یآمدند.  جدا  که  بود  آن 

  ة ریسان، ذخ  نینبود و بد  رانیدر اای  مدرسه  ،ی مذهبهای  و نشست  ی سنتهای  خانهتبمک

از    یپزشک  انیاز دانشجو  یاریبس  ن،یبنابرا  ۱۲وجود داشت.  ی ان احتمالآموزدانش  از  ی کم

 ۱۳. بودند یسنت پزشکان پسران 

لباس  آموز دانش   به  کت  ی)برا   شکل  یک ان دو دست  زمستان(، غذا،  و  و ا تابستان  ب 

ان هر کالس آموز دانش   شد. می   تومان در سال داده   ۱۰۰تا    ۱۲از    ( ساالنه   ا ی   انه ی ماه)  ی مقرر

های ان کالس آموز دانش   دن یو با رس   دندیپوش می مخصوص خود  با رنگ    دستک یلباس    ک ی 

  ن، یهمچن  با رنگ مربوط به کالس خود داشتند.   ی دستک ی  لباس  زی ن ها  آن   هر کدام از  د، ی جد 

است   ذکر  واژقابل  معنا  ةکه  به  دارالفنون  درس(یا  )  بخش  یکالس  در  بود؛    جداگانه 

 ها بودند:( مدرسه شامل اینهای )درس

 
  ۱۰۰، تعداد  ۲8، جلد اول، ص۱۳۳۲[  ? Hazefi]  ی ذفاح  ة . بر طبق گفت5۲۳، ص۱۰، جلد  ۱۳۳8- ۳۹  یت هدا   ۱۱

 وجود داشت. ، مدرسه توسط شاه گشایشدانشجو در 
  پزشکی  ة دانشکد  ی(؛ راهنما۱85۱نوامبر    ۲8  / ۱۲68صفر    ۳،  ۴۳  ة)شمار  ۲۲۳، ص۱۳۷۳-۷۴  یه اتفاق  یعوقا   ۱۲

 ؛ ۳۰، ۲8، جلد اول، ص۱۳۳۳
 Polak 1865, vol. 1, p. 303. 

 ید بنگر  یالت،با سطح تحص یان گرفتن دانشجوموجود در مسائل  یبرا
Ebrahimnejad 2014, pp. 90-91. 

13 Ebrahimnejad 2014, p. 117; 
 . ۳۰، جلد اول، ص۱۳۳۳ یپزشک ة دانشکد یراهنما 
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 کیو موز ینظام  -

 ات ی ادب -

 ی شناس معدن -

 با یز ی هنرها -

 ی و مهندس ات یاض ی ر -

 ۱۴ی و داروساز طب -

مدرسه بود که شخصاً به شاه    ریمد  نیامور خارجه، اول   ری، وز خان  یمحمد عل   رزایم

او    نان ی جانش  . فوت کرد  ۱85۲  یةداد. او در فورمی  مدرسه گزارشهای  تیدر مورد فعال

سال    ی نداشتند. در واقع، در ط  یبودند و در عملکرد مدرسه دخالت   یافسران نظام   یهمگ

  ی آموزش  ةبودند که برنام  ییاروپا  نیو مدرس  تیهدا  ان خ  یرضا قل   ر،یمعاون مد  نی، ا۱85۲

ها  آنخود    ی کار  ةگوناگون و تجربهای  تخصصبر اساس    مدرسه را شکل دادند که  ی و کار

به    یدرس   ةفراهم شد. کل دور  ات یبا جزئ  ایسال دوم مدرسه، برنامهفعالیت  بود. در آغاز  

توانستند  می  آموزان . دانشدیگرد  ی سال در چهار مقطع )مرتبه( سه ساله، طراح  ۱۲مدت  

ورود به   ۱5ند. ووارد شباالتر    ةبه مرتب  ،سه ساله  ةهر دور  انی پس از گذراندن امتحان در پا

  ن یناصرالد  رایداشت ز  یسلطنت  ة یدییبه تأ  ازین  ،آموزدانش  هر  رشیپذ  نیباال و همچن  ةمرتب

کرد و  می  د یبازد  از مدرسهبه طور منظم    د؛بو  مندعالقهمدرسه  های  تیبه فعال  اریبس  شاه

امتحانات از  و  های  )مدالها  نشان  ، پس  طال  نقره،  جوانیز  مس،  و  طال(    به  یزیخود 

مستعدآموزدانش همچنمی  ان  منظم    ن، یداد.  صورت  به  مدرسه  دربارة  سرپرست 

 
  ۱۰، جلد  ۱۳۳8-۳۹  یت(؛ هدا۱۲68االول  یعرب   ۹،  ۴8  ة )شمار  ۲5۳، جلد اول، ص ۱۳۷۳-۷۴  یهاتفاق  یع وقا   ۱۴

 ؛ 5۲۲۲ص
 Polak 1862, p. 236; 

،  ۱۳۳۳  یپزشک  ةدانشکد  ی؛ راهنما ۳۰۰، ص۱۳۴۹  یغمایی؛  ۲۹۳  ،۲68  ،۲66، جلد اول، ص۱۳68  یاردکان 

 . ۳۳جلد اول، ص
 ؛ ۳۰۳-۰5، ص۱۳۴۹ یغمایی؛  ۳۰۰-۰5، جلد اول، ص۱۳68 یاردکان  ۱5

 Piemontese 1969, p. 431; 

 . ۹۰، ص۲، جلد ۱۲۹5-۹۷الدوله  یعصن
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 ۱6.دادمی گزارشبه شاه  ،آن شرفت ی مدرسه و پهای تیفعال 

از    ۱۷مدرسه نماز  ی پیشهادعا و گوش فرا دادن به موعظه  عالوه بر  یآموزش  ةبرنام

(؛  کی ، توپخانه، موزنظامپیاده،  نظامسواره)  یرزم   یشد: هنرهامی  زین  ر یموارد ز  جمله شامل 

( و ورزش.  ی هنر )عمدتاً نقاش  ات، یادب  ، یشناس معدن  ؛ یو فن  ات یاضیر  ؛ یو داروساز  ی پزشک

شدند  می داده آموزش زی)در سه کالس( بود ن یکه نخست فقط فرانسو یخارج های زبان

  ات یادب  ی به معنا  اتیادب  ۱8بودند.  ی اجبار  ی شناسو معدن  یفن   ، یان پزشک آموزدانش  یو برا

آموزش    تیخان هدا  یقل   و رضا  یمحمد صالح اصفهان  خیتوسط ش  اتیاله   و  یو عرب  یفارس 

 ۱۹شد. می داده

 یمواد درس  ن ی بودند. انیز  و فلسفه    ی ان مجبور به خواندن و نوشتن عربآموزدانش   ة هم 

آثار مانند    ینوس یجال   یمنابع پزشکچرا که  مهم بودند    یان پزشکآموز دانش   یبرا   ژهی به و 

گونه که در باال اشاره   همان  ی درس  ة ماد   نی نوشته شده بودند. ا   ی به عرب  ، یو راز   نا ی س   ابن 

 سی تدر   ی نوسیجال   ی پزشک  ،ی کاشان   ب یاحمد طب   رزا ی بود. م   ی آموزش  ة از برنام  یشد بخش 

 ی، طب اکبر قانون روی  نداشتند. او از    یاعتقاد   یغرب   ی به پزشک  انی رانی ا   ةعمد   رای کرد ز می 

طبیب .  گذاشت می   بحثبه  آموزان  دانش   را باها  آن متن    یخواند و گاه می   و شرح اسباب

 دنبو   نهی زم   نی تنها فرد در ا   کرد و البته  سیتدر   ۱8۷۰را تا سال    یدرس  ةماد   نی ا  کاشانی

 یدانشجو او    . کرد می   سی تدر   مدرن  یرا افزون بر پزشک  ی طب سنت  زی ن   یعل   د یس   رزا ی م   چرا که

 
،  ۱۳۳۳  ی پزشک  ة دانشکد  ی؛ راهنما5۲۱-۲۲، ص۱۰، جلد  ۲۳8-۳۹  یت، هدا۱۲۴، جلد اول، ص۱۳۴۳  یستوفم  ۱6

 ؛ ۲8۱، صم، جلد دو۱۲۹6دوله ال عیصن ؛۳۷- ۳۹، ۳۱-۳۲جلد اول، ص
 Gurney and Nabavi 1993. 

تا    یافت  یصتخص  به اعتضاد السلطنه  کان ریسو تو   یر مال  یدات، عا۱۲، ص ۳، جلد  ۱۲۹6الدوله  یعصنبه نوشتة  

 پرداخت کند. دارالفنون جهت مخارج
 (؛ ۱۲68االول یعرب  ۹، ۴8 ة )شمار ۲5۳، جلد اول، ص۱۳۷۳-۷۴ یهاتفاق یعوقا ۱۷

 Polak 1862, p. 236. 
و    یروس  ،یسیانگل  ین( همچن۱88۰  ة بعداً )ده   ی ، ول۳۳-۳۴، جلد اول، ص۱۳۳۳  یپزشک  ةدانشکد   ی راهنما  ۱8

  ی ؛ اردکان ۲6- ۲۷، ص۱۳66؛ احتشام السلطنه  ۹۲، ص۱۳۰۷  اعتماد السلطنهکالس(؛    یک)هر کدام فقط    یآلمان 

ها  شروع بحث  رداظهارات پوالک در مو   ید بنگر  یز . ن ۳۰۲-۰6، ص۱۳۴۹  یغمایی؛  ۳۰۰-۰5، جلد اول، ص۱۳68

 . یآموزش ة برنام  یرامونپ
 Polak 1865, p. 1, pp. 302-03. 

 . 5۲۲، ص۱۰، جلد ۱۳۳8-۳۹ یتهدا  ۱۹
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محمد بن از  و قانونچه س ی ابن نف  از  ی سی بود. او شرح نف  و دکتر پوالک  دکتر کلوکه نی ش یپ 

دوره   ی بود که ط  یا ی درس   ة ماد   ز ی ن   ی زبان فرانسو   ۲۰.داد می   را آموزش   ین یمحمود چغم 

 یران ی ا   نیاز معلم   ی ، بعضدرسی   مواد  نی ان در ا آموز دانش   کمک به   یرا شد. ب می   آموزش داده 

ارمن  استخدامها  ی )از  مسلمانان(  و    ۲۱شدند.   و  دانش  سطح  ان آموز دانش   استعداد مسلماً 

به هفت سال    ایشش    یتوانستند دروس خود را طمی   ی بعض   ن، ی متفاوت بود. بنابرا   یورود 

 زی ن  ی بعض   نی دادند. همچن می   سال انجام   ۱۰- ۱۲  یط   گران ی که د  ی در حال  پایان برسانند 

 ۲۲شوند.   ل ی التحص توانستند فارغ نمی   بودند که 

 

 سازنده های سال

 اکوب ادوارد پوالک ی دکتر

 ةگفت   هرا آغاز کرد. در آن زمان، ب   در دارالفنون  ساله بود که آموزش   ۳۱،  پوالک   دکتر 

 ی محصل پزشک  ۲۰  ، ی پزشک  یبر طبق راهنما   یول  داشت  ی محصل پزشک  ۱۴  مدرسه  پوالک،

در ماه مه   رای ارجاع دارد ز   ی بعدتر  خی احتماالً به تار  ی منبع آخر   ن ی ا   ۲۳.است ه  وجود داشت 

 از آن  اند ودارد، وجود داشته   تی رضا ها  آن   ةدربار او  محصل که    ۱5، پوالک نوشت که  ۱85۲

بود  بهتر  انتظار داشت،  او  فرانسو   ۲۴ند. ا ه چه  به   هاو درس کرد  می   سی تدر   یاو در نخست 

 
  یگران(. د ۱85۳  یه ژانو   ۱۴/  ۱۲6۹  یالثان یع، سوم رب ۱۰۲  ة)شمار   6۰۹، جلد اول، ص۱۳۷۳-۷۴  یهفاقتا  یعوقا  ۲۰

 .ندکردمی یستدر ینوسیجال یپزشک ، در مدرسه هم  دکتر ینحس  یرزامنیز از جمله 

 Ebrahimnejad 2014, p. 92. 
  ی(؛ راهنما۱85۹دسامبر    ۱۴االول/  یجماد  ۱۹، ۴56  ة)شمار  ۲۲۹۰، جلد چهارم، ص۱۳۷۳-۷۴ یهاتفاق یعوقا  ۲۱

  ید، بنگر ۱۲68/۱85۲در سال    نا و مترجم  استادان   از   یفهرست  ی . برا۳۳،  ۲8جلد اول، ص  ی،پزشک  ة دانشکد

 (.۱85۲دسامبر  ۱۷/ ۱۲6۹االول یعرب  5، ۹8 ة )شمار 58۲، جلد اول، ص۱۳۷۳-۷۴ یهاتفاق یع وقا
 ؛ ۹۰، ص۲، جلد ۱۲۹6الدوله یع؛ صن۳8، ۳5، ۲۳-۳۳، جلد اول، ص۱۳۳۳  یپزشک ةدانشکد ی راهنما ۲۲

 Gurney and Nabavi 1993. 

 کرده است  یمنف یاظهارات ،یادگیری بهاز شاگردان   ییاربس  ةعالق  ة پوالک دربار

(Slaby 1982, pp. 80-81), 

 است. مثبت  ،کردندیم یلتحص یکه پزشک یی هاآن ةاو دربارنظر گرچه 
Polak 1865, vol. 1, p. 303. 

23 Polak 1862, p. 235; 

  . ۲۹، جلد اول، ص۱۳۳۳ یپزشک ة دانشکد یراهنما 
24 Polak 1852, p. 742. 



 17 پزشکی مدرن در ایران فصل اول: اولین دانشکدۀ 

در زمان سلطنت محمد   چون او شد  می   ترجمه به فارسی    توسط محمد حسن خان قاجار

زبان باشد،    ی مؤثرتر معلم  که    ن یا   ی اعزام شده بود. پوالک برا  به فرانسه   لی تحص   ی شاه برا

 کشنبه،یهر روز، به جز جمعه و    ۲5کرد.  سی زبان تدر   ن ی به ا پس از آن    آموخت و   ی فارس

را با کمک   ی داشت. بعد از شش ماه، او آموزش به زبان فارس  سی دو ساعت تدر   یپوالک برا 

های نمونه و    انساناسکلت    ک یاز اروپا    پوالک آغاز کرد. ها  و نمونه   ری تصاو  ها، انگشتان، نشانه 

مانند   ی گری د   یآموزش  یابزارها   عداً ب   ه بود و در الکل را با خود آورد جنین قرار داده شده  

 ۲6وارد شدند.از اروپا    نیز   ی ولوژ یز ی ف   یو ابزارها   ی آناتومهای  مدل 

و    نه یزم شیفاقد دانش الزم، پشان  یرانیان اآموزدانش  بردند که  ی پ  ییاروپا  نیمعلم

  هدف آموزش  مر،یشوند. طبق نظر شل  ل یشده تبد  تیوقت هستند تا به پزشکان کامالً ترب

 بود: نیچن ی ان در علوم پزشکآموزدانش

دال  ی”برا بهتر  آموزش  یل یدرک  در  من  چرا  شرق آموزدانش  که  ام  یان 

کند  می  بی را ترک  حیکه درس و تفر  یام که از ژانر نقلداده  ح یترج  شهیهم

  ة به مطالع  زی ناچ   اریبس   در سطحی  انآموزدانش  نیا  میبگو  دیبا  ،استفاده کنم

تنها    یجد و  دارند  محصلها  آن  رشیپذ  یبرانیاز  پیشخو  عنوان    ن یبه 

  ی در حد  ی)روان خواندن و نوشتن( و عرب  یزبان فارس سواد  داشتن    ، یکپزش

ر مشتقات  زبهای  شهیکه  کنند،   ی اندستور  درک  شکل  می  را  به  باشد. 

قرن ]نوزدهم[    لیبه مأموران سالمت که در اواها  آنممکن است    ، یعموم

  ران یدولت ا  ی. براستی ن  یدیناام   یوجود، جا  نیشوند. با ا  لیبودند، تبد

 
25 Polak 1852, p. 742; Idem 1865, vol. 1, p. 304; Idem 1862, p. 235, 

  شبلکه به شاگردان   کندیاو را ترجمه نمهای  حرفکه مترجمش  فهمید  بعداً    داردیکه او اظهار م  ییجا یعنی   

چه که   به خصوص آن  ،دنمای از ذهنشان پاک  ها را آنپوالک بعداً مجبور شد تالش کند  که  گفته بود    یزهاییچ

  یفه خل  ،ندشد   یآموزش  یاراندست  اًکه بعد  مترجمان   ینمورد بحث گفته بود. ا  وضوعدر مورد م   یرانیا  یطب سنت

دستشدندیم  یده نام رتبه  ی آموزش  یاران .  درج   یهااز  گ   ةشاگردان  م رباالتر  راهنماشدندیفته    ةدانشکد  ی . 

 . ۳۴جلد اول، ص ی،پزشک
26 Polak 1862, p. 235. 
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های  تیّاز مل  استادان  از   یبا امکانات محدود و تعداد محدود  یستن  ی عمل

مدرسه در دسترس بودند، حکم بر آن کند    جاد یا  ة گوناگون که در هنگام

شوند.    یهستند، جار  جی چه که در اروپا را  همانند آن  ی لیتحص های  که طرح

  ی ران یپزشکان ا  تیداد تا به ترب  است به این موضوع رضایترو، الزم    نیاز ا

را به  ها  یماری تا بتوانند ب  ود شاقدام  عمل کارآمد خواهند بود،    ة که در صحن

پاو  ای  دانشنامه  ةویش پاتوگنوم  یة بر  اروپا  ک ی عالئم  علوم  را  آن  ییکه  ها 

را با  ها  یناخوش  نیدهند و ا  صینموده است، تشخ   نییتع  ی ابهامن هیچ  بدو

کنند. در    اندرم  اند،مشهور قرار گرفته  یاستادان  رش یکه مورد پذ  ییهاادو

  ن یدر هم  انیخواست وجود دارد که دانشجو  نیمتمدن، ا  یکشورها  ةهم

  آن الزام   نی ساکن  یزندگ   ةویکشور و ش   عتی که طب  یگوناگون  راتییزمان تغ

نمامی را درک  براندیدارند  کاف  ی.  دانش  به  ما  جا  یجراحان،    ی نگاریاز 

برا  می دار  ازین  یآناتوم عموم  یکه  غ  یانجام  پانسمان   یم تهاجریاعمال    و 

استها  زخم توانمند  ، نیو همچن   ؛ الزم  برا  ج یراهای  یبه    که   ن یا  یالزم 

 ۲۷“.کارزار آماده سازند  ةرا در صحن ازیمورد ن یبتوانند خودشان داروها

تدرخود  پوالک   اول  سال  می،  سی در  درس  اودادپزشکی  تواند نمیدانست  می  . 

قصد آن را   اصالً  کند؛ هر چند که او تیترب ت یبا کفا یشاگردان خودش را در حد پزشکان

وجود،   نیبود. با اکاری  نی انجام چن  یبراالزم فاقد امکانات   ین حالعدر   ی نداشت ولهم 

چه    ی ع یو علوم طب  ی باشند که دانش پزشک  ته داش  یخوب  دید خواست شاگردانش،  می  او

  ران یخود را در ا  التیتا تحص  د یرا وادار نماها  آن  سان  نیو بد   رندیگیرا در برم  یی زهایچ

چاپ    شرفت  ی گزارش پ  کی اساس  بر    ۲8به اروپا بروند.تر  افزون  آموزش  ی برا  ای ادامه دهند و  

 : اتفاقیه عی وقا ی دولت ة شده در روزنام

 
27 Schlimmer 1970, pp. 228-29. 
28 Polak 1865, vol. 1, pp. 305-06. 
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کنند. شاگردانش  می  شرفت یپ   ی شاگرد دارد که به خوب  ۲۰  پوالک   ”دکتر

انجامد را در سه  می  سال به طول  ک ی  یعی که به شکل طب  یآناتومدرس  

تکم دانشجو  لیماه  همچن   انیکردند.  تشخ  یداروشناس   نیاو    ص ی و 

  ی شرفت ی به چنان پاین افراد    زمان،  ن یکنند. در هممی  را مطالعهها  یناخوش

  مارستان یرا به بها  آن  کند تا می  یزیرکه دکتر پوالک برنامهاند  نائل شده

گونه به  تجرب  که ای  ببرد؛  شاگردانش    ی عمل  ةبتوانند  به  او  کنند.  کسب 

توانند او را در هر عمل  ها میآن  داده است که حداقل دو نفر از   نانیاطم

 ۲۹“ .کنند ی همراه ،یاعمال جراح ک ی نزد ةمشاهد یبرا

که   یی جا   ی عنی   فعالیت داشت   ۳۰یدولت  مارستان ی، پوالک در ب ۱85۲دسامبر    ان یپا   تا 

اش ی شهر   ة دواخان چرخاندن  او را در    ن یهمچن   این شاگردان   شد. می توسط شاگردانش کمک  

 یجراح  ی ثروتمند را به صورت خصوص  ان یران ی جراح بود )و ا   ک یدادند. از آنجا که او  می   ی اری 

 نی داشته باشند. از ا   ز ی را ن   ین بخش از پزشک ای  نش خواست تا دا می   کرد( از شاگردانش می 

بتوانند از پس   تا ارائه شود    یاز دانش پزشک  ی خوب   یة وجود داشت به شاگردان پا   دهی ا  ن ی رو، ا

خود را در   التی بتوانند تحص  نیز و اعمال ساده را انجام داده و   ند یبرآ   ع ی شاهای  ی ماری اکثر ب

 :شوند  ل ی تبد  ی ادامه داده و به پزشکان واقع  یل ی حص التخارج از کشور پس از فارغ 

به گونه   ”من به شاگردانم  کوچک را    ی انجام اعمال جراح  یادوست دارم 

و مرا   ند یایب  مارانیب تیزیو یتوانند با من براها میآن گاهآن دهم. آموزش

  ن یاها  آن  من به  ،یکنند. بعد از گذشت زمان   یاری مهم    یدر اعمال جراح

 ۳۱.“ ددهم که به صورت مستقل، قطع عضو انجام دهنمی اجازه را

، نوشت ۱85۴بود. در مارس  هم  موفق    یودتا حدلحاظ    ن یاز ا  واقع، دکتر پوالک  در

 
 (.۱85۲دسامبر   ۱۷/ ۱۲6۹االول یعرب  5، ۹8 ة )شمار 58۲، جلد اول، ص۱۳۷۳-۷۴ یهاتفاق یعوقا ۲۹

30 Polak 1853, p. 221. 
31 Polak 1865, vol. 1, p. 305. 
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 یرا انجام دهند و به بعض  د ی مف های  صیتوانند تشخمی  از شاگردان  یکه هم اکنون بعض

  توانستندیم ها  آن  بعداً  ،انجام دهند  او  کوچک را تحت نظارت   یاجازه داد تا اعمال جراح  زین

 ۳۲انجام دهند. تقلرا به صورت مس ها این جراحی

 رونی در ب  تختخواب  ۲۰با    ینظام   مارستانی ب  ک ی خواست    ، دکتر پوالک۱85۴سال    در

را   این طرحوانست  ت   او  اامّ   دندکر مخالفت    او  طرح  نی با ا   یشهر بسازد. گرچه پزشکان نظام

کارهایی کردند  می   کار  مارستان یکه در ب   یران ی ا   یعمل درآورد. اّما پزشکان نظام  ةبه جام 

خودش،   ة بر طبق گفت  چرا کهداد    استعفا   مارستان ی پوالک از کارش در آن ب  ر که دکت   کردند

تا   بیمارستان این  وجود، شاگردانش به کار کردن در    ن ی بود. با ا   ده یفا بی   ماندنش در آنجا 

شامل نوشتن شرح حال   ی مارستانیگونه طبابت و مراقبت ب   ن ی دادند؛ و بد ادامه  بعدتر    ی زمان

این  را در دست داشت    اهفرمان ش   نی ا   ن ی او همچن  ۳۳گرفتند.  فرا   را   ماران ی ب  بر  که مبنی 

به دارالفنونصبح   هر روز  دی با  یپزشکان نظام به ومدرن   یو اصول پزشک  ندیا یب   گاه   ژه ی ، 

 ،ا ی)مانند ماالر   کردندمی   که سربازان به آن مبتال بوده و اکثرًا با آن فوت هایی ی مار یب   ة دربار 

 نی ا   موردرساله در    ک ی  ن ی. دکتر پوالک همچنرند ی بگ   ادی  را   (یو سرمامردگ   فوسیاسهال، ت 

بودند. ها  آن   در مورد  دانستن مجبور به    ی پزشکان نظامهایی که  ، بیماری نوشت   ی مار یچهار ب 

مند بهره از اطالعات آن    پزشکان نیز   گر ی و د   یفرستاده شد تا پزشکان نظام ها  رساله به استان 

برا  پاراگراف   یشوند.  در  را  فهم شدن متن، دستورات  بس  میتنظ هایی  قابل  از   یار ی نمود. 

دزفول همچون شوش و    ی دورهای  دستورات در مکان   ن ی گفتند ا  ککارکنان به دکتر پوال 

  ۳۴.است فروکاسته    ی چشمگیر   سربازان را به صورت   ان ی در م   ومیر مرگ   بوده و   د یمف   ار ی بس 

دوباره صادر   ۱868دستور در سال    جهی دچار وقفه شد و در نت  یاّما، حضور پزشکان نظام

 
32 Polak 1853, p. 219; Idem 1854, p. 396; Idem 1862, pp. 249-50. 
33 Polak 1854, p. 396; Idem 1862, p. 249. 

 ید پوالک، بنگر  یمارستانیب   یهانسبت به طرح  یپزشکان نظام یواکنش انتقاد یبرا 
 Ebrahimnejad 2004. 

 ید بنگر  ،ینظام   یمارستاندر ب  یزانگرقت یط شرا   یبرا

Polak 1865, vol. 1, pp. 307-11; Floor 2004, pp. 190-91. 
34 Polak 1865, vol. 1, p. 300; Idem 1862, p. 251; 

 . ۴۱، جلد اول، ص۱۳۳۳ یپزشک ة دانشکد یراهنما 
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 ۳5.د یگرد 

کار داشت و شاگردانش را در معرض    نیدر ح  تیترب بارةدر  یقو ی، باورپوالک  دکتر

  ة در روزنام  ی از گزارش   باز همموضوع    نیداد. امی  در هنگام طبابت قرار   یپزشک   آموزش

 :است دایهو ۱8۴5در سال  اتفاقیه  عیوقا

وبا، شاگردان    یدم یدر هنگام اپو    ، تحت دستور دکتر پوالک۱85۲سال    ”در

  ت یزیکه دکتر پوالک به و  ی درمان انجام دادند. هر زمان  یرا برا  یاقدامات 

اوقات،    یکردند. گاهمی  یرفت سه نفر از شاگردانش او را همراهمی  یخانگ

پزشک استان  ژه یو  تیمأمور  یبرا  دارالفنون   ی شاگردان    تاده فرسها  به 

 ۳6شدند.“ می

  ن یکه چندهایی از کتاب یشاگردان به تعداد  یدسترس ، دکتر پوالکاز آموزش جدا

 :د، فراهم نموددندامی ح یتوض  یرا به فارس  مدرن یموضوع از پزشک 

مدرسه اغلب توسط    یکادر آموزش توسط  نوشته شده  های  و رسالهها  ”کتاب

  ن ی. ادی رسمی  به چاپ  شد و توسط انتشارات دارالفنونمی  شاگردان ترجمه

ها  کتاب  عیچاپ سر  قیطر  نیشد و از امی  تی انتشارات توسط شاگردان هدا

چاپ شده توسط دارالفنون، کتاب    ی کتاب پزشک  نی. اول گردیدمی  لیتسه

 ۳۷“ .بود بدن انسان توسط دکتر پوالک یناتومآ

محمد    رزا یاو، م  یتوسط دانشجو  و بود    کتاب دکتر پوالک   ن یکتاب در واقع اول این  

  ترجمه هر چند پوالک از  ؛بود یی ناکامل و ابتدا یتالشکه البته  ، ترجمه شدافشار  نیحس

 
 .(۱۱68، جلد دوم، ص6۳۴۹/۱۱/۱868 ة)شمار ۱۳۷۰-۷۲ ]وقایع اتفاقیه[ روزنامه  ۳5
 (.۱85۴ یهفور ۲/ ۱۲۷۰االول یجماد ۴، ۱5۷ ة )شمار ۹۹۷، جلد دوم، ص۱۳۷۳-۷۴ یهاتفاق یعوقا ۳6
  یغمایی(؛  ۱85۴  یهفور  ۲/  ۱۲۷۰ول  االیجماد  ۴،  ۱5۷  ة)شمار   ۹۹۷، جلد دوم، ص ۱۳۷۳-۷۴  یهاتفاق  یعوقا  ۳۷

 (.دربارة آثار چاپی) ۳۴، جلد اول، ص۱۳۳۳ یپزشک  ة دانشکد ی؛ راهنما۳6۱، ص۱۳۴۹
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ول از سو  یاو فاقد دانش زبان کاف  ی استقبال نمود  خواست که آن را  نمی  گرید  یبود و 

بودند در  او    ن یکه محصلش  نی دکتر پوالک و مترجم  ق،ی طر  ن ی. بددساز   ده یچ یپ  ی لیخ

از    شیپ  ۳8مشارکت کردند. نوین در ایران به زبان فارسی    یپزشک   شناسیاصطالح  تدوین

های  فقط از کتاب  یرانیپزشکان ا  ،۱85۲۳۹( در سال  حی)تشر  یآناتومدربارة  او    چاپ کتاب 

  (ی الدیم  ۹۹۴)  ی ارجان  یاهواز   یبن عباس مجوس  ی« عل )امللکی(   ةالطبی  ةکامل الصناع»

»قانون )  و  ابنیالدی م  ۱۰۳۷در طب«  آناتوم  نایس(  موضوعات  کردند.  می  استفاده  یدر 

توسط    یکه به عرب  وجود داشت  یآناتومدربارة    هیاول  ییاروپا   پینوشتار ت  ک ی   نیهمچن

  ک ی(  Qobuli)   یل بُبود. مال محمد ُق  دهی( به چاپ رسAbu Zabel Schoolابوزابل )  ةمدرس

  ةبه چاپ رساند. امّا بر طبق گفت  ۱85۴سال  در حدود    یرا به شکل چاپ سنگ  ی فارس  متن

  ها آن شلیمررمزآلود بود که های یبند پر از اشتباه و فرمول یفارس   متن نیا ،مری دکتر شل

نسبت   مترجم  جهل  به  نهامیرا  در  اصل  ت، یداد.  ماد  نیا   یعملکرد  عنوان  به    ة کتاب، 

محمد    رزایکه موجود داشت  ای  رساله  ن،یافزون بر ا  ۴۰داروفروشان بود.  یبرا  یبندبسته

  «ةانوارالنارصی و با عنوان »   ی پزشک  پیرامونکتاب    نینوشته بود. اآن را  کل«    ی باش  می »حک

  ، هینما  ک ی صفحه و    56با    یآناتوم  ةدربارکتاب  جلد    نیبود. اولبه چاپ رسیده  در سه جلد  

 ۴۱بود. یعموم یپزشک   ةجلد دربار نیو سوم یجراح ةجلد دربار نیدوم

  ن یا  رغم علیپابرجا ماند؛    کی تئور  ار یبس  یرانیپزشکان ا  ی وجود، دانش آناتوم  نیا  با

موضوع    ی رو، آناتوم  ن یجسد حرام بود و از ا  ح ی تشر  ؛ افتندی بهبود  ها  آن  ی که منابع اطالعات 

 
 ؛ 5۲۲، ص۱۰، جلد ۱۳۳8-۳۹ یتهدا  ۳8

 Polak 1852, pp. 78-90; Polak 1854, p. 396; 

 . ۴۴، جلد اول، ص۱۳۳۳ یپزشک ة دانشکد یراهنما
فروش    ی برا   ینار د   6۰۰۰  یمت و به ق   ید به چاپ رس   در انتشارات دارالفنون اثر پوالک  بدن انسان(    ی بدن )آناتوم   یح تشر   ۳۹

 (. ۱85۴ماه مه    ۲5/  ۱۲۷۰شعبان    ۷،  ۱۷۳  ة )شمار   ۱۱۱5، جلد دوم، ص ۱۳۷۳- ۷۴  یه اتفاق   یع گذاشته شد. وقا 
40 Schlimmer 1970, pp. 38-39; 

)آناتومی    ۱۱۲۱)آناتومی اثر پوالک(،    ۱۱۱5اثر پوالک(،    )آناتومی  ۱۱۰5، جلد دوم، ص۱۳۷۳-۷۴وقایع اتفاقیه  

 دینار(.  6۰۰۰اثر پوالک به فارسی، 
با  (.  ۱856/ دوم دسامبر  ۱۲۷۳  ی الثان یع، چهارم رب ۳۰5  ة )شمار  ۱۹88، جلد دوم، ص ۱۳۷۳-۷۴  یهاتفاق  یع وقا   ۴۱

 اش شکل داد.ارزش افزوده یرامون پرا  ی امکان ندارد که نظر ندیدن این رساله
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  ی اتوپس  ک ی که رخ داد  حی شد. تنها مورد تشرمی از کتاب فراگرفتهفقط بود که ای یدرس

  ا یآ  که   کند  ن یید تا تعش انجام    « ی»زت ش  جسد هموطن  یبر رو   الک بود که توسط دکتر پو

 ۴۲عامل مرگش بوده است؟ یی خطا

  ۴۳داشته باشند.   یتا شاگردان به درون بدن انسان، نگاه  د یموجب گرد  تیموقع  نیا

مقاصد    یبرا  ی اعدام  یهایاستفاده از جسد باب   ةاجازپوالک  ، به  ۱85۲که در سال    یهنگام

در دست حکومت    یخواست ابزارنمی  اوکرد چرا که  امتناع  این کار  از  او  داده شد،    یآموزش

بش مورد  و  گ  نیا   یضااع  یزاریده  قرار    مسلماً   ییاروپا  استادان   گرچه،  ۴۴. ردیفرقه 

  ل یما  یایرانیا  چی در آن زمان ه  یباشند ول  دهیورز  زین  حیخواستند شاگردانشان در تشرمی

  این کار نسبت به    ی و مذهب  یفرهنگ   دگاه یاز دکه    راچنبود    ح یو انجام تشر  ی ریادگیبه  

  ی رانی”طبابت ا  اشاره کرد:  ،گان ینل  ر ، دکت۱۹۲6در سال    یوجود داشت. حت   ی اینظر منف

که    یان یرانیا  یبرا  یمورد  ن یچن  ۴5“ .وجود دارند  یاندک جراحان  ار یاست. بس   ی عمدتاً طب

( که با  جالل  خ یصادق بود )مانند ش  زین  خواندندمی  یپزشک(  در اروپا )عمدتاً در فرانسه 

  نیبهتر  ۴6. سنت بودند  بنددر    یی بود، هنوز دکترها  سیآنان در پار  ل یکه تحص  یوجود

 
42 Schlimmer 1970, p. 69 (همچنین ببینید مدخل کالبدشکافی یا فتح); 

،  ۱865؛ پوالک  (۱85۳اکتبر   - / سپتامبر۱۲6۹الحجه  ی، ذ۱۳8  ة، جلد دوم )شمار۱۳۷۳-۷۴  یه اتفاق  یع وقا 

که    هگزارش کرد  ۷۳، ص۱۹8۲  یاسالب   یزغال فوت کرد ول  دودبا    یاز خفگ   ینوشت که زت  ۳۱۳جلد اول، ص 

توسط   شده    ینخشمگ  یاربس  یرانیا  یکاو  ا استخفه  با  کالبدشکاف   ین.  عمل  همچنان  یوجود  عنوان    ی به 

 .شدمیمحسوب  یو بدسگال یراسالمیغ
 Clarke 1837, p. 708 

  یر فاسد و تحق  یفرد  همچون و    شودیپنداشته م  یثروح خب  یکهمچون    کندیم  یحشود تشر   یده که د   یفرد”)
 ( د.“ شومی یدور او شده از 

43 Schlimmer 1970, p. 69 (کالبدشکافی); 

 . ۳۲، جلد اول، ص۱۳۳۳ یپزشک ة دانشکد یراهنما 
44 Polak 1865, vol. 1, p. 306. 
45 Neligan 1926, part III, p. 742. 
46 Lycklama 1875, vol. 2, p. 166; 

 کرده بود(؛  یلتحص یسمراد در پار یخش  الملک ءیا)دکتر اح  ۷۹5، جلد اول، ص۱۳۴5السلطنه  ینع 
 Polak 1865, vol. 1, p. 311 

 د ی بنگر ی(؛ به صورت عمومی نق ی عل یرزاو دکتر م یمرضا بن مق  یرزادکتر م حسین، یرزا )دکتر م
Ebrahimnejad 2002, pp. 100-07. 
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خود غالب    یة نمود تا بر ترس اولکمک  به شاگردان خود    آن بود که دکتر پوالک  د یام  ةروزن

استخوانشده   که هایی  و  کنند  لمس  مها  آن  را  نجس  نهاتندنسدا یرا  در  پوالک    ت، ی. 

  ی برا  هیاول  اهدست بزنند. پس از اکر  یواقع های  د تا به اسکلتکرشاگردان خود را وادار  

  . پس از آن، ندشد ه ریخود چ یوخ ن یبر اسرعت به شاگردان   ،یاقدام ناصواب ن یانجام چن 

از یکدیگر سبقت    ،یمقاصد آموزش  یبراها  از قبرستان  آوردن جمجمهبه دست    درشاگردان  

 ۴۷گرفتند. می

پوالک در مورد جراح  کتاب بود که  Chelius)  وسیاز کار شل ای  ترجمه  و  یدوم   )

  ، یا نهیمانند سالک، کرم گای  انهی خاورمهای  یماریب  رامونیرا پهایی  بر آن بخشپوالک  

شد و    یبرداراو نسخه  های. درسه بودافزود  یچشم های  یمار یب  نیو همچن   رهیجذام و غ 

آسها  آن  از  یبخش مورد  غ  ییدارو  وادم  ،ی شناسبیدر    پوالک .  دیرس هم  به چاپ    رهیو 

همچنیعرب  ن،یالت  ،ی)فارس   یپزشک   ةنامواژه  ک ی سپس   و    رامونیپای  »فشرده  نی( 

 ۴8نوشت. «یولوژیزیف 

شاگرد که در    هجده ،  ۱858بود. تا سال  همراه  هایی  تیبا موفق   دکتر پوالک   آموزش

کرد، پنج    س یکه او تدر  یشدند. از کالس اول   ل یالتحصکرده بودند، فارغ  ل یتحص  ی پزشک

  ن یحس  رزای: م افتندیدست   ییباال های تی، به قابلدر فرانسه التشان ینفر بعد از اتمام تحص

  می مق   رزایرضا بن م   رزایم   ؛یباش   م یبزرگ حک   رزا یبن م  نیحس  رزا یم  ؛ بیاحمد طب  رزایبن م

 ۴۹. یلیاسماع   یبن حاج آقا  ی نق   یعل  رزایو م  رزایاهلل م  فیبن س  رزا یم  ینصرت عل   ؛یمستوف

  گر یو د  یتوتومیهمچون ل  ی ماند و اعمال  زیدر تبر  یعبدالعل   رزای، م شاگردان پوالک  گریاز د

شاگردان پوالک در فرانسه، در سال    تیموفق  رفتن با در نظر گ  5۰را انجام داد.ها  یجراح

 
47 Polak 1865, vol. 1, p. 304. 

 ؛ ۴۴، جلد اول، ص۱۳۳۳  یپزشک ةدانشکد ی راهنما ۴8
 Polak 1854, p. 396. 

 . ۳5-۳۷، جلد اول، ص۱۳۳۳  یپزشک ةدانشکد ی راهنما ۴۹
اجازه داشتند استفاده کنند که در اروپا    یعنوان دکتر فقط پزشکان از  .  5۲۲، ص۱۰، جلد  ۱۳۳8-۹  یتهدا  5۰

بودند؛ کسان   یلتحص ا   ی کرده  بودند  یران که در  نام خود استفاده    درس خوانده  از  بعد    کردنداز عنوان دکتر 

 .۳۲، جلد اول، ص۱۳۳۳  یپزشک ةدانشکد یهنماارضا دکتر. ر یرزا م همچون 



 25 پزشکی مدرن در ایران فصل اول: اولین دانشکدۀ 

و چهار    ی پزشک  لیدانشجو )در سه نوبت( جهت تحص  هجدهگرفته شد که    می، تصم۱85۹

  ن یاز ا  یم یفرستاده شوند که نبه اروپا  (  یوسازار)د  یفارماکولوژ  لیدانشجو جهت تحص

  صورت جدی در خارج از کشور به    لیتحص  ةبرنام  5۱بودند.   شاگردان دارالفنون  ان،یدانشجو

بزرگ شاه    یعمو  نیو همچن  ۱85۷مدرسه از سال    دیجد  ری، مدالسلطنه  توسط اعتضاد

  ل یزمان تحص نیالسلطنه همچن  اعتضاد 5۲. شد ت یبا او داشت، حماای مانهیکه روابط صم

ر ساختاری، بازسازی  ظاز نرا    هابسیاری از درسکاهش داد و    ی از مواد درسای  پاره  یرا برا

  صرفاً  ، شاگردان  ن یا  نشیگز  ن،یباالتر جامعه منحصر نکرد. بنابرا  ة به طبق آموزش را  و    کرد

 5۳قرار گرفت.  یستگ یشا  یةپا بر

 

 مر یشل  وهانی دکتر

در    آموزش  ، یپزشک هلند  مری شل  وهان ی، دکتر  دکتر پوالک  شدن  از رهسپار  شیپ

را در    آموزش در دارالفنون  مر یشل   ،آبادینجم  دکتر  ةمدرسه را آغاز کرده بود. بر طبق گفت

االول  رجب /۱85۱ هیاما در ژانو 5۴که پوالک رفت.   یزمان  ی عن یآغاز کرده بود  ۱86۰سال 

  مر ی که شل  د رسمی  به نظر  55شده بود. برگزیده    دارالفنونآموزش در    یبرا  مری، شل۱۲6۷

  ده یکه به عنوان معاون پوالک برگز  یزمان  یعنی،  ۱856  لی تا آور  ی به عنوان پزشک نظام

ب در  را  شاگردان  تا  دهد    ی دولت  مارستانی شد  کرد  آموزش  همخدمت  به  منظور    نیو 

به عنوان    مری، از دکتر شل ۱85۷  وئندر ژ  56داد.  هیشال ترمه هد  ک ی به او    شاه  نیناصرالد

 
از    یکل  ید د  یک  ی. برا۳5، جلد اول، ص۱۳۳۳  یپزشک  ةدانشکد  ی؛ راهنما۳۰۳، جلد اول، ص۱۳68  یاردکان   5۱

 ید ها بنگرو شغل آن یالنالتحصفارغ
 Ekhtiar 1994, pp. 178-82, 184-85, 188-91, 195-99. 

 ید شاهزاده، بنگر  ینا  نامةزندگی ی برا 5۲
 Amanat 1999. 
53 Gurney and Nabavi 1993; 

 . ۳۲۰-55، جلد اول، ص۱۳68 یاردکان  
 .5۷5، ص ۱۳۴۹ یآبادنجم 5۴
 .۳56، ص ۱۳۴8 یتآدم 55
 (.۱856 یلآور ۱۰/ ۱۲۷۲شعبان   ۴، ۲۷۱ ة )شمار ۱۷۳8، ص۳، جلد ۱۳۷۳-۷۴ یهاتفاق یعوقا 56
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در    5۷. دیآموزش در دارالفنون گرد  ریشد و درگیاد  (  یباش  م یشاه )حک   یپزشک خصوص

که چرا    نیاو شد. ا  نیجانش  یرضا تهران  رزایاستعفا داد و دکتر م  مری، دکتر شل۱866سال  

ندادن  آموزش    مری دکتر شل   ی هر چند که در خدمات دولت   ستی را متوقف کرد، آشکار 

 5۹بود. زین یطبابت شخص ریدرگاو در هنگام حضور در دارالفنون،  58پابرجا ماند. 

را    ریفق   مارانیخاطر که ب  نینه تنها به ا  ؛داشت  رانی در ا  یخوب  اشتهار   مریشل   دکتر

. به  دانستندمیعموماً او را کارآمد    زین  ماران یکرد بلکه از آن جهت که بمی  درمان   یمجان

در    ،۱۹5۰  ةدر ده  رشت   تر می نسل قد  انیاو هنوز در م  آبادینجم  ةطبق گفت  ل، یدل  نیهم

 ةبه نوب  ز یاو ن  را یگذاشتند زمی  احترام  مری به دکتر شلنیز    ی رانیپزشکان ا  6۰.یادها مانده بود

را در  ها وهیش ن ی، هر چند که ا6۱گذاشت می احترام شان یدرمان های  وهیو ش ها آن خود به

ها  وهیش  ن یکه ا  ی هنگام  6۲داد.می  مورد انتقاد قرار  ستند، یکرد کارساز نمی  که حس   ی زمان

  ی ، اطبانمونه  یآورد. برامی  برهان  زیدر اروپا نها  آن  رفتنیپذ  ی برا  یاو حت   ودندب  د یمف 

  ز ین  ینوشتار   یزیتجو  ةنسخ  ک ی دادند بلکه  می  وارخود نه تنها د  ماران یبه ب  یرانیا  ی سنت

در مورد    یهر پزشک  ن،یشد. بنابرامی  نگه داشته  یارجاع بعد  یبرا  مارانیدادند که نزد بمی

مطالعه    نیش یپ  زاتیتجو  ة توانست هممی  یدبع  ةمشاور بدکرده  را  تصو  نیو    یریسان 

 6۳د.ور آمیبه دست   ماریب ی پزشک ةخچیتار رامونیپ

بود.   ران ی در ا   یعلوم پزشک  در کمک به شکل دادن آموزش   مری نقش دکتر شل  ة عمد 

و زمان   نه یزم ش ی فاقد پها  آن   ی ران ی بردند که شاگردان ا  ی پ  در دارالفنون  ییپزشکان اروپا

 
 بر طبق  .(۱85۷/ اول ژوئن ۱۲۷۳شوال  8،  ۳۳ ة)شمار ۲۱85، جلد سوم، ص ۱۳۷۳-۷۴ یهاتفاق یعوقا 5۷

Elgood 1951, p. 512, 
به    ۱858ماه مه    ۹در  ”  را شروع کرد  آموزش  یمرشل ... او    ی برا  “صحبت کردسلیس  فارسی  در مورد جذام 

 . ۳۰۳، جلد اول، ۱۳68 ی اردکان  ید بنگر  یمر،از شاگردان شل یاز بعض یفهرست
 ؛ 5۷۷-۷8، ص ۱۳۴۹ آبادینجم 58

 Schlimmer 1970, frontispiece. 
 (.۱86۴ یةفور   ۴/ ۱۲8۰شعبان  ۲5) 65۷، جلد دوم، ص۱۳۷۰-۷۲ ]وقایع اتفاقیه[ روزنامه  5۹
 .5۷5، ص ۱۳۴۹ یآبادنجم 6۰
 .۹5۷، ص ۱۳۴۹ آبادینجم 6۱

62 Schlimmer 1970, pp. 32 (q.v. amaigrissement), 305 (q.v. graisse de la bosse). 
63 Schlimmer 1970, p. 482 (recette). 



 27 پزشکی مدرن در ایران فصل اول: اولین دانشکدۀ 

هدف آموزش   مر، ی شل  ةباشند. بنا بر گفت می   مجربشدن به پزشکان کامالً    لی تبد   ی برا  ی کاف 

پ  ارائه  شاگردان  پزشکای  ه ی ابه  دانش  از  آن بود    ی خوب  سازدتا  قادر  را  شا   ها  ترین ع یبا 

خود   التی تحص  ن یساده راه انجام داده و همچن   یاعمال جراح   ، پیدا کنند سروکار ها  ی مار ی ب 

 :شوند  ل ی تبد  ی ادامه دهند تا به پزشکان واقع  یلی التحص را در خارج از کشور بعد از فارغ 

درست  های  ص ی که بتوانند تشخ   م ی کن   ت ی ترب   ی پزشکان   م ی دار   از ی اکنون ن   ”هم 

پا  دانش  از کسب  بعد  و  روی  از  و    ه ی را  دهند  انجام  لزوم  عالئم  در صورت 

تجو   ی داروها  در    ز ی مناسب  کاف   د ی با ها  آن   ، ی جراح   ة زمین کنند.   یدانش 

دهند.   انجام  ی جراح  من، ی تا بتوانند به صورت ا داشته باشند  ی آناتوم  رامون ی پ 

بشوند،    ل ی التحص فارغ   از دارالفنون   ی از شاگردان پزشک   ی که تعداد   ن ی بعد از ا 

  ؛ خواهند داشت   ی جوان دسترس   ی ران ی عمده به پزشکان ا   ی از شهرها   ی ار ی بس 

  یآگاه هستند. شاگردان پزشک   مدرن   ی پزشک های  شرفت ی که از پ  یکسان   ی عن ی 

دانش  گونه    ن ی کرد و بد   ند خواه   ی همراه   ی مارستان ی ب های  ت ی ز ی در و پزشکان  با  

موارد    ز ی ن   ی و اسلوب آن رشد خواهد کرد. گاه   ی پزشک   شناسی از اصطالح ها  آن 

  ر ی د شد. مدرسه با تصاو ن درمان فرستاده خواه   ی به دارالفنون برا   ده ی چ ی کمتر پ 

 6۴.“ شده است   ز ی از اروپا تجه   ی واردات های  و اسکلت   ی اساس   ی پزشک 

دارالفنون  جدا شاگردان  گرفتن  قرار  معرض  در  پزشک   از  علوم  آخر   یغرب   یبا   نی و 

پیش از )همانگونه که    استادان   از   ی (، بعضیزبان   آموزش   ق یآن )عمدتاً از طر های  شرفت یپ 

شد(،  این   برا   یجامع آثار  اشاره  که    ی را  نوشتند  از  مدرسه  به صورت تنها  ها  آن بسیاری 

به   یغرب   یپزشک  رامونی پ  یکتاب جامع  ،پیش از این که    ن ی ماندند. جدا از اباقی  نوشته  دست 

 یبه فارس   ی از دانش پزشکای  کره یبه خلق پ  از ین به    یی اروپا   استادان  نبود، در دسترس    ی فارس

  ینوس یجال   -   ی اسالمهای  وه ی در گذار از ش  ل یتسه   ن یهمچن   ،یران ی کردن طبابت ا   جهت مدرن

 
 (.۱85۲دسامبر   ۱۷/ ۱۲6۹االول یعرب  5، ۹8 ة )شمار 58۲، جلد اول، ص۱۳۷۳-۷۴ یهفاقتا یعوقا 6۴
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  شناسی اصطالح”در آغاز آموزش، فقدان  نوشت:    مریبردند. دکتر شل  یپ  ،یغرب  ی به پزشک

 65بود.“بزرگ  ی کاست کی  ،یرس به فا ی علم

استفاده به عنوان    یرا برا  آثار، چهار استاد، اکثر  ۱8۷5  تا  ۱85۴  هایبین سال  در

کتاب  تعداد    نیباالترعنوان،    چهارده با    شلیمر نوشتند. دکتر    در دارالفنون  یمواد آموزش

داروشناس   رامونیپ مانند  گوناگون  اطفال    یپزشک چشم  ،یشناس بیآس  ،یموضوعات  و 

با    ز ین  ی و بعض  6۷دند یمتون توسط انتشارات دارالفنون به چاپ رس  ن یاز ا  یعضب  66. نوشت

  ة )دربار  االبدان  ةزین( و  ۱86۳انسان )  یآناتوم  ة، کتاب دربارةالحکم  رسمانند  )مؤلف    ةنیهز

با    68. دندیبه چاپ رس   ( یمقاربتهای  یماریدر مورد اثرات ب  ی( و کتاب ی پوستهای  یماریب

دروس    نیماندند. ا  ینوشته باق دستبه صورت  نوشته شده    یپزشک   نوجود، اکثر متو  نیا

نگه    یبعدمراجعة    یشاگردان برا  نزدکردند و  می  گذر   گریبه دست د   ی از دست  یسنودست

خودشان را در مورد وبا  های  نوشتهشدند تا دستمی  قیشاگردان تشو  6۹شدند. می  داشته

 ۷۰رخداد وبا استفاده شوند. صورت تا در   نند پخش ک ها یاحرفهریپزشکان و غ  انی مدر 

 

 های پزشکی نوشته شده توسط شلیمرکتاب فهرست:  ۱جدول 

 تاریخ انتشار هاعنوان ردیف 

 ۱۲۷۹/۱86۲ پزشکی(اسرار ) ةرس الحکم ۱*

 ۱۲۷۹/۱86۲ (پوستی  ها)بیماری   االبدان  ةزین ۲*

 ۱۲8۴/۱86۷ ( درمان ةباردرشفائیه ) ۳*

 
65 Schlimmer 1970, p. 229. 

 ؛ یه، نما ۱۳۷۱ارجح  66
 Elgood 1951, p. 502. 

 (. ۱85۲دسامبر  ۱۷/ ۱۲6۹ االولجمادی  ۴، ۱۰5 ة)شمار  6۳۰، ص۱۳۷۳-۷۴ یهفاقتا یعوقا 6۷
  یه ژانو   ۱5/  ۱۲۷۹رجب    ۲۴)  5۱۱(،  ۱86۳  یه ژانو  8/  ۱۲۷۹رجب    ۱۷)   5۰۹، جلد اول ص۱۳۷۰-۷۲روزنامه    68

 ید (. بنگر ۱86۳
 Shteglova 1975, vol. 1, pp. 307-08 

 (. ۱86۲در سال  االبدان ةزینکتاب   و ۱86۲در سال  ةرس الحکم)کتاب 
 .5۷۷، ص ۱۴۳۹ یآبادنجم 6۹

70 Ebrahimnejad 2000, p. 173. 
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 تاریخ انتشار هاعنوان ردیف 

 ۱۲۹۱/۱8۷۴ فرانسوی(  -فارسی  فرهنگ  نامه )لغت ۴

 ۱۲۹۲/۱8۷5 ( شناسیآسیبقواعد االمراض ) 5*

 ۱۲۹۲/۱8۷5؟  اسباب التدویه )داروشناسی( 6

 ۱۲۷۷/۱86۰؟  (دارو تجویز ةباردرمفتاح الخواص ) ۷

 ۱۲۷۷/۱86۰؟  العیون )چشم پزشکی( ءجال 8

 ؟ ( هاداروها و نسخه) جاتادویه و نسخه ۹

 ؟ های کودکان(صبیان )بیماری الامراض  ۱۰

 ؟ شناسی(پاتولوژی )آسیب  ۱۱

 ؟ نارصی  ةتحف ۱۲

 ۱۲۹۴/۱8۷۷ ب( اعصاسیستم  آناتومی عصبی ) ة ماد تشریح ۱۳

 ۱۲۹۲/۱8۹5 ( کتاب دستور دارویی)  قرابادین ۱۴

 ۱۳۰5/۱888 ها( درمانای از گزیدهمنتخب الشفائیه ) ۱5
 ده است. شبه صورت چاپ سنگی منتشر    *

Arjah 1371, Index; Najmabadi 1349, p. 579. 
 

 ییدارو  -   ی پزشک  ة نام کار خود را تحت عنوان: لغت   ن یمهمتر  مر ی، شل ۱8۷۴  سال  در 

 عیاصطالحات شا  یمترادف برا   یفارس   ةنام به صورت واژه در ابتدا  اثر    نی ا  ۷۱به چاپ رساند. 

به بزرگ،    ةفارماکوپ   ک یبه صورت  در نهایت    ی ول  به تألیف شدآغاز    به زبان فرانسه   یپزشک

از ]طب[   باره  ک یگذار    ی سترگ برا   یدر واقع تالش   ]کتاب [  ن ی ”االگود،    ة گفت   ه. ب اتمام رسید 

هارو  یینا ی س ابن  نام   یبه  با  تا  و   ابدیمناسبت    ن،ی نو های  ده یا   ای   ن یش یپ های  ی گذاربود 

به   ن، او مترجم   شرو ی پ  استادان   ن یا   ق، ی طر  ن ی بد   ۷۲استاندارد شود.“  د ی جد  ی اصطالحات فن

 
  ، یمر، معاصر شل58، ص۱۳۴۴  یت . هدا معرفی شد،   p. 528The Athenaeum ,1874آن در  الوقوع  قریباپ  چ   ۷۱

  ین بود که اول  ۱۹۷۰در سال  ینا معرفی نمود. ،باز چاپ شدن بود ةیستارزش که شا  با  یاربس را اثری کتاباین 

 . صورت گرفت  ۲۰۰۱و چاپ سوم در سال چاپ مجدد آن انجام گرفت 
72 Elgood 1951, p. 502. 

 . ۱۳6۴و    ۱۳5۴  یآباد نجم  یدبنگر  دارالفنون  یی نوشته شده توسط استادان اروپا  ی ها رساله   ینا  گزارشی از ی برا  
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به ها  دهه   یرا ب   ران ی که در ا   ی پزشک  شناسیاصطالح   بودند که بخش مهمی از   مری شل  ژه ی و 

  ، ی سالمت عموم   ی مقام رسم   ک ی به عنوان    مر ی نمودند. شل   ی کار گرفته شدند را خلق و کدگذار 

  ی مفهوم سالمت عموم چند اصطالح مربوط به  بود که    ]در زبان فارسی [  ی کس   ن ی احتماالً اول 

به   ی ایهبعدًا رساله   مر یشل   ۷۳.را تعریف کرد   و »جلو مرض گرفتن«   « ه ّح»حفظ الّصاز جمله  

 ة ناملغت  ش یرا ی و   نی و اول   ی پوستهای  ی مار یب   رامون ی پ  ، ی جانور  ی می در مورد ش  یزبان فارس 

 را به چاپ رساند. آن    بدون پانوشت(،اما  )   دارویی -  یپزشک

آس  ]گفتار[  ”درس مورد  در  تخصص  یشناس بیمن  درمان  با    یو  همراه 

ه  ب  یم ینوشته و نصفحه به صورت دست  ۷۰۰حدود    دربزرگ    ة فارماکوپ

من در    ة مانده است؛ رسال  اقی ب  ( فقدان بودجه  ل یبه دل)  ی چاپ سنگ  صورت 

آماده    چاپ  یبرا  گران،ی( و دBeer)  ریبعد از ب  ر،یبا تصاو  یمورد چشم پزشک 

همچن من    ی اد یبن   یپزشک  ةرسال  ک ی و    ک ی نامیفارماکود  ةرسال  نیاست. 

درس در    ک ی و    ، یو درمان عموم  ی شناسبی درس در مورد آس  ک ی   گر،ید

نشانه همکرده  کتهی د  ، یشناسمورد  که  دستها  آن  ةام  صورت  نوشته به 

به دست    یبرا  ی سنت  یاز اطبا  ی بعض  یو حتاند  شاگردانم آماده شده  توسط

 ۷۴“اند.شتافته  ها،آن از هایی آوردن نسخه

 طولوزان رهیژوزف دز دکتر

، ۷5کرد میریزی  را طرح  ن یبازگشت به و  ةکه پوالک برنام  ی ، هنگام۱858سال    در

  پوالک  ینیجانش یرا برا یفرانسو  یدرخواست نمود تا پزشک خود در فرانسه ریشاه از سف 

، دولت  ۱85۷داد. همزمان در سال    شنهاد یرا پ   طولوزانکند. حکومت فرانسه، دکتر    دایپ

 
73 Schlimmer 1970, p. 473 (q.v. preservation). 
74 Schlimmer 1970, p. 230; 

 . 58، ص۱۳۴۴ یتهدا یدبنگر ینهمچن 
 ة بر طبق گفت ۷5

 Polak 1859, p. 765, 

 گرفت به خانه بازگردد.  یمداشت و تصم اشیهبر عل ی فرانسو هاییسهدس ی کاف  ةاو به انداز ۱858در سال 



 31 پزشکی مدرن در ایران فصل اول: اولین دانشکدۀ 

نمود  رانیا فرانسه درخواست  تا    هاز  بزرگ عمدتاً  ک ی بود  برا  ینظام   استادان  گروه    یرا 

کوچک   دارالفنون  آموزش گروه  گرچه  پا  یفرانسو  استادان  از تری  بفرستد.  سال    انی در 

  ده یبرگز  «یباش   می بود که به عنوان »حک  طولوزانگروه شامل    نیند؛ ارسیدبه تهران    ۱858

دارالفن  یاز پزشکان خصوص   یک یبه عنوان    یعن یشد،     نیاز معلم   ۷6.ونشاه و هم معلم 

خواسته  ها  آن  آموزش دهند بلکه از در دارالفنون  نه تنها درخواست شده بود تا    یفرانسو

  د یتأک   زینآنجا    اصلی و مرکزی را بهبود داده و بر عملکرد  مدرسه    یآموزش  ةبودند تا برنام

بزرگ شاه(    ی)عمو  اعتضاد السلطنه   ۱86۰سال  از  که  مدرسه    دی جد  ریمد  ن،یبورزند. بنابرا

نیز پیروی  [ و  ی]مال   ی باشد تا برخوردار  یستگ ی اساس شا  شاگردان بر  ةکری پ  کوشید تا   بود،

  ن یداشته باشد. بر ا  دیتأک  ، یسی موضوع تدر  ی ق ی که بر عملکرد حق ای  یآموزش  ةبرناماز  

و  مند گشته  بهره  دست  ک ی و لباس    یناهار مجان   ، یمقرراز  حکم شد که شاگردان  اساس  

تحص کاهش    زین  لیطول  سال  پنج  براابدیبه  براسازی  آماده  ی.    ی ریفراگ   یشاگردان 

  یادیاصول بنشاگردان،    تا به  دی گرد  ی گذارهدف  ل یسال اول تحص  ۳تا    ۲موضوعات ناآشنا،  

 به  تررا توانمند سازد تا کارآمد  نآنا  کهای  داده شود به گونه درس    یدر موضوعات ضرور

 ۷۷. بپردازندسال(  6تا  5پس از آن )  ی  موضوعات تخصص

و    ی دستگاه عصب  کی کروسکوپی و م  ی ف ی توص  یآناتوم  طولوزان، دکتر  ۱86۰  ةده  در

را درس  گوسفند    ]تشریح[خون با استفاده از  گردش  دستگاه    حیتشر  یدرس تخصص  زین

  ی سنت   ی از اطبا  ی بعض  مورد استقبالشد و    روهروبفراوان شاگردان    ةبا عالق   ها . درسدادمی

 ۷8بودند، قرار گرفت.  دهنکر ل یکه هرگز در مدرسه تحص

اگوفون   طولوزان  طر   نه یمعا   ای   ی بعداً  صداها دادن  گوش    قی از  بدن  ی به   داخل 

 ،ی به کتب پزشک  یدسترسعدم وجود،    نی داد. با ادرس    در دارالفنون هم  را  «  بزی»صوت  

، طولوزان   جهیبود. در نت   یبه دست آوردن دانش کاف   ی از موانع موجود شاگردان برا   یکی 

صوت، دقت کردن و   ق ی از طر   صی در مورد تشخ   یا که رساله را    «ی ناصر   الحکمه  عی »بدا 

 
76 Floor 2018, p. 157. 

 (؛ ۱86۰ یهژانو ۱۳/ ۱۲۷6 ی الثان یجماد  ۱۹، ۴58 ة)شمار ۲۹۹8، ص۱۳۷۳-۷۴ یهاتفاق یعوقا ۷۷
78 Schlimmer 1970, p. 229. 



 سرآغازهای پزشکی مدرن در ایران  32

داد( نوشت. می   نشانکتاب    ی چاپ سنگ  ة کارها را در نسخ  نی لمس کردن بود )و آشکارا ا

 ۱86۱ترجمه شد و در مارس    یاصفهان   یعلو   ل یبن عق   یمصطف   ارشی رساله توسط دست  ن ی ا 

رس  چاپ  به  تهران  پ د یدر  در  کتاب،  ش ی.  کتاب    سدی نومی   طولوزاندرآمد   ایگونه هدف 

 یساده و عمل  اریبس های  وه ی و شکم با ش   نهی سهای  ی مار یب   ص یتشخ   یچگونگ   یبرا   ییراهنما 

و  یی دارو  یو کاربردها  ی که به داروشناس  نوشت  یبه فارس را Quinologyاو سپس  ۷۹است. 

 بکتا   ت، ی در نهااو  .  پرداخت می   نه یزم   ن ی اروپا در اهای  شرفت یپ   ن ی دتر یجد   ف ی توص   ن ی همچن

 افت یانتشار    ۱۲۷۷/ ۱86۱در تهران در سال    ی چاپ سنگ  ه شکل که ب   «ه الحکم   عی جامع »بدا

بعضی از مترجمین استادان اروپایی در مدرسه، متون پزشکی متنوعی را به فارسی را نوشت.  

 ؛ در دارالفنون بود  آموزش   دربارةنوشت که    ز ی ن   یگر ی د   های ب اکت   کردند. طولوزان ترجمه می 

 8۰شدند.می   کته ید  ردانبه شاگ ها  آن   از   ی بعض 

آثار   اروپاچاپ    رزا یرضا دکتر، م  رزای مایرانیانی چون  و    ییگوناگون توسط پزشکان 

کمک    یدولت های  مقاالت در روزنامهنشر    نیو همچن   یباش  می دکتر و ابوالقاسم حک  یعل

آن فرو    هیبر عل  ی منف های  یداورشیو پ  ابدیمردم نفوذ    ن یدر ب  یغرب  یکردند تا پزشک 

چرا  اثر گذاشت؛    ینوس جالی  -  یماسال  یبر پزشک   نیهمچن  ییاروپا  یکاسته شود. پزشک

های  در رسالهو    رانیا  یسنتپزشکان  توسط    یج یتدر  یبه شکل  ،می و مفاه  ینولوژیترم  که

انتقال   ل یبحث شد، جهت تسهپیش از این گونه که  قرار گرفت. همان   رشیمورد پذ انآن

ترجمه    یارس به ف  در دارالفنون  آموزش  یجامع براآثار  از    یاری بس  ،ییاروپا  یعلوم پزشک 

شدند  می  استفاده   ی غرب  ی پزشک  ن امخالف   نیتوسط شاگردان و همچن ها  کتاب  ن ی. ادندیگرد

  رسوخ نیز  ها  آن  هایبحثاثر گذاشته و به  ها  آنفکر    ک یسان بر چهارچوب تئور  نیو بد

 8۱کردند. می

 
79 Schlimmer 1970, p. 45. 
80 Schlimmer 1970, pp. 17, 229; 

  یسالمت عموماو در زمینة    ی هایتفعال  و  طولوزان   نامة زندگی  یدبنگر  ینهمچن  xi، ص۱۳۷۱  حارج   ینهمچن 

 در  آثارشو فهرست 
 Floor, 2018, pp. 156-67. 
81 Ebrahimnejad 2000, p. 176; Ibid. 2002, pp. 104-05. 
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 مدرسه  افت

.  دنبال گردیدغفلت  ها  دهه  با بود    ز یآمتیکه نسبتاً موفق فعالیت مدرسه    ة یاول  ةدور

حضور به اصطالح    از   شاه   نی که ناصرالد  یزمان   ی عن یبود    ۱86۱که آغاز آن در اکتبر    غفلتی 

از شاگردان و کارکنان به آن وابسته بودند، دلخور    یار ی« در مدرسه که بسفراموشخانه»

که مترجم و معلم مدرسه  را  آن    رئیس  ،را قدغن کرده و ملکم خان  فراموشخانه  ت یفعال  ؛شد

با اهداف   یو مخف دی جد ةجامع  ن یبه ا ی تصور بود که وابستگ ن یبود اخراج نمود. شاه بر ا

بر  ای  بالفاصلهو    ی شاه اثر منف های  گرچه کنش  8۲و غلبه بر سلطنت توأم است.   یبرانداز

  نسبت به مدرسه   اه ش  ةآن نداشت امّا آغاز از دست دادن عالق   ییمدرسه و کارا  تیمأمور

در دستان  مدرسه  تیریبه کار خود ادامه داد امّا مد ،سیبه عنوان رئ  بود. اعتضاد السلطنه

  ریّخان ن  ی او جعفر قلتر  و سپس پسر جوان  تیخان هدا  ی رضا قل  ؛ ابتدا)  تیخاندان هدا

های  تیتوانست به فعالمیمدرسه    جهیده و در نت بواعتماد شاه  مورد    ی الملک( ماند که همگ

ا هدا  دامهخود  خاندان  برقرار  ی محور  ینقش   تی دهد.    ی ت یریمدهای  دستورالعمل  ی در 

به کار  خود    جیو را  یم یمقررات قد  اساسرو، مدرسه توانست بر    نیداشتند و از ا  مدرسه

و    ی با شور و شوق، از خودگذشتگ  مدرسه   یروزها اگر چه  ،  ۱8۷۰ادامه دهد. اما تا سال  

  ی اصل  ل ی. دلشددیده می  زی و شاگردان ن  ن یمعلم  انی در م  ی گیما ولی بیتعهد همراه بودند  

را از دست داده  در مدرسه    یخود در مورد اصالحات آموزش  ةعالق بود که  شاه    نیناصرالد

اول دارالفنون   اندازیراهدر  نیز  او    یةبود. هدف  مشابه  د  مدارس  کنار  ها  استان  گریدر  به 

نه   ن،یبنابرا  8۳بود.  گرانیو د  یشآشکار به اصالح طلبان آموز  ی امی گذاشته شد که ارسال پ

شاگردان به    ختنیمدرسه با برانگ  ت یموفق   یبرا  ی تالش  ،آن   ن امدرسه و نه معلم  رانیمد

برعکس، همه حت  یریفراگ ندادند.  به مس  یانجام  فقط حضور    یر یشاگردان  افتادند که 

است  بر این اساس  مدرسه رخت بربست.  نشاط از    رو، روح  ن یدهند و از ا  و آموزش  ابندی

 
82 Algar 1969, p. 49; 

 . ۳۲۷، جلد اول، ص۱۳۳6 یآباددولت 
ارجاع    ین(؛ همچن۱86۰  یهژانو  ۱۳/ ۱۲۷6  یالثان یجماد  ۱۹،  ۴58  ة)شمار  ۲۹۹8، ص۱۳۷۳-۷۴  یهاتفاق یعوقا  8۳

 .۳۱۱- ۱۴، جلد اول، ص۱۳68 یاردکان   به ودش
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 دچار شد.   یبه خمودگ  اریبس  ی هادهه یبرا ،۱8۷۰از  پسشود، دارالفنون می ه که گفت

و    در دارالفنون  یغرب  یپزشک   آموزش  مداوم  یبرجستگ  رغمعلیآن که    گرید  لیدل

موضوع مورد   نیآن نبود که ا  یبه معنا   نی، افرانسهبرنامة کشور  بر طبق    یلیتحص  ةبرنام

به    یغرب  یپزشک   ن ا، مخالف ۱86۰  یة. در ژانوردیگ می  قرار  مردم  عموم   ةمشتاقان  تیحما

بار د  یقو  یکاف  ةانداز تا دولت    ی  به عموم مردم اعالم کند که آموزش پزشک  گریبودند 

مدرسه    سی، رئدارالفنون است. اعتضاد السلطنه  یآموزش  ةاز برنام  ریجداناپذ  یبخش  ،یسنت

هنوز    رانیاز مردم ا  ی”از آنجا که بعضاعالم نمود:    «اتفاقیه  عی»وقا  یدولت   ةرا در روزنام  نیا

  ی،شاگردان پزشک   به  ج یطبابت را  ة ویشتعلیم  به منظور    ستند،ینمتقاعد    یطبابت غرببه  

از د   « یکاشان  ی باش  م ی محمد حک  رزای»م بهتر  د یکه  از  و دانش    پزشکان های  نیطبابت 

  8۴.“ کندنظارت میخجسته ]دارالفنون[    ةدر مدرس  یرانیا  یبر آموزش پزشک  ،است  یرانیا

و طبابت    ی آموزش پزشک  تی ماه  رامونیپ   یبا گزارش   افت یبازتاب    هیانیب  نیکه در ا  یاست یس

 شد:  تیدر دارالفنون، تقو

 یغرب  نی و همچن   ی ران ی ا  ی از پزشک  دارالفنون  ی آنجا که شاگردان پزشک   ”از 

های کنند و اغلب درمان می   مشورتها  آن   از مردم با  یار یآگاه هستند، بس 

خودشان را های  مهارت ها  آن   از  یکارآمد بوده است. اما از آنجا که بعض ها آن 

 داً یرا از درمان مردم اک ها  آن   اعتضاد السلطنه  اند،نکرده   لیتکم   یکاف   ةبه انداز 

در طب ها  های آن گرفته و مهارت   مورد آزمون قرارآن که    قدغن کرده مگر 

 می احمد حک  رزای »متأیید    به   یران ی طب ا در  و    طولوزان دکتر  تأیید    به   ی غرب 

قرار تأیید    مورد  مارانیدرمان ب   یکه توانمند   ی. هنگام برسد   «ی کاشان  یباش 

ارائه خواهند این افراد    طبابت را به  یگواه  احمد،  رزای و م  طولوزاندکتر    ردی بگ 

کنند. پس   رشی را پذ  ی ماری ب  چ یه   ستیبا ها نمی آن   صورت   ن یا   ر ی داد؛ در غ

در مجله به اند  کرده   افتی درای ی گواه  نی که چن هایی  آن   یاسام  ها، از آزمون 

 
 (.۱86۰ یهژانو  ۱۳/ ۱۲۷6 ]الثانی[ یجماد  ۱۹، 5۴8  ة)شمار  ۲۹۹8، جلد چهارم، ص۱۳۷۳-۷۴ یهفاقتا یعوقا 8۴
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 85“.د ی چاپ خواهد رس

 ل ی التحص که فارغ   ی ران یتوسط پزشکان ا   ی، عمده مباحث آموزش۱86۰  ةاز اواخر ده   پس 

 ی)پزشک  ، ی رانی ا   ی عل  د یس   رزای م  از جمله   ؛شد می   بودند، ارائه   فرانسه های  و دانشگاه   دارالفنون 

(،  ۱8۷۰تا    ؛ی نوسی جال  -   ی اسالم  ی)پزشک  ی کاشان   بی احمد طب   رزای (، می نوسیجال   -  یاسالم 

  یکاظم محالت  رزای(، میغرب  یرضا )پزشک   رزای(، میغرب  ی)پزشک   یارخان انص  ی تق   رزایم

  رزا ی(، م۱8۷۷از سال    ؛ینوسی جال  -  یاسالم   ی )پزشک  ی باش  م یابوالقاسم حک   رزا ی(، میم ی)ش

  ؛یغرب  ی)پزشک  دکتر  نیحس  رزای(، م۱8۷۷از سال    ؛یغرب  ی)پزشک   دکتر معتمد االطبا  یعل

سال   بهرام۱86۴از  ابوالحسن  دکتر  سال    یغرب  ی ک)پزش   ی(،  از  دوم؛  سال  شاگردان  به 

ا۱88۱ با  افت  نی(.  از معلم  لیرخ داد که دل   آموزش  تیفیدر ک  یوجود،  استفاده    ن اآن 

در    ژه یمدرسه و به و  به   شاه  ن یبود که ناصرالدای  عالقه  یکل   شدن   نابود  بلکه نبود    یرانیا

 86به شکل عام از خود نشان داد.  ونیزاسیمدرن

برا   ةعالق   با و لرزان شاه   ک ی، »مظفر« که  ۱8۷6، در سال  مدرن  آموزش  یسست 

. همانند تهران،  افت ی  شیتهران گشا  دارالفنون  یالگو  یةبر پاو    زی بود در تبر  یدولت  ةمدرس

  ی مال  تیها حما از آن  یمین   تقریباً  ،شدندمی  تی ترب  یو نظام  یخدمات عموم  یشاگردان برا 

از دارالفنون تهران    ینامعلم   مدرسة مظفر  ی. بخش پزشکدر اختیار داشتند   را  دولت که 

  ز ی تبر  ةسال، مدرس  ۲۰بعد از   و  ۱8۹6استخدام کرد. در سال    را  شده بودند  لی التحصفارغ 

کردند، تعداد  می   لیتحص   یکه پزشک   ی شاگردان  یآموزش  ةدر مورد برنام   ی زیبسته شد. چ 

از    یکی. گرچه حداقل  م یاندنمی   د،یانجامها به طول می آن  لی که چقدر تحص  ن یها و اآن 

 
85 Ebrahimnejad 2014, p. 93, 

  رونوشت  یک  ی(. برا۴/۱86۳/ ۱۷،  5۴۱  ة)شمار  55۰، جلد اول، ص۷۳-۱۳۷۰  ]وقایع اتفاقیه[  روزنامه  ةترجم 

 ید بنگر  ی،شاگردان پزشک  یهااز گزارش ممتحن

 Ebrahimnejad 2014, p. 69. 
  علی زایردکتر، م رضا یرزاکوتاه از م  یهانامهزندگی)با   5۰-5۳، جلد اول، ص۱۳۳۳ یپزشک ةدانشکد یراهنما 86

 ؛(ی قفثالدوله خان اعلم یلخل و دکتر دکتر
 Ekhtiar 1994, pp. 171-74 

 ید بنگر ی،دکتر محمد کرمانشاه ةنام زندگی ی برا  .منش شاه( ییر)تغ ۲۰5-۱۰، (یرانیا  دانات)اس
Mahdavi 2009. 
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مشهور    یپزشک  زی بعداً در تبر(  الحکما  ناصر  یصبور  ل یمدرسه )دکتر جل  النی التحصفارغ 

  ة گفت   ابرمحدود به آن مدرسه بوده است؟ بر  یوفقط    یآموزش پزشک  میدانما نمی اشد،  

 8۷“ آیند.در می استخدام ارتش    بهعمدتاً    ]مدرسة مظفر [  یپزشک   النیالتحص”فارغ   لسون،یو

 

 
 ز یتبر دارالفنون ای یمظفر نیشیپ  ةمدرس

 

،  شاه  ن یناصرالد  شیاعظم اصالح اندصدر، ]سپهساالر[  خان   ن یحس  رزا یکه م  ی هنگام

  چارد یام. ر  ، یینوشت که تنها معلم اروپا  یمناکیکرد با ب  د یاز مدرسه بازد  ۱8۷5در سال  

نفر شامل    ۷۹فقط    ی شاگرد فرض  ۱5۰بودند. از  او    ن یشی شاگردان پ   گرید   ن یبود و معلم

 88شدند.دیده ها آن اران ی معلم و دست

نشد و مدرسه را  هم  مدرسه  های  تیفعال  یموقت   زشی موجب خ  ی حت   د یبازد  ن یا  اما،

که    احتشام الدولههای  به نوشته، چنانچه  ماندکتاب باقی    و  حساببی  کامالً  تیدر وضع 

 : اعتماد داشته باشیمشاگرد مدرسه در آن زمان بود 

 
 ؛ ۱۳8۲ یا ن  ی سردار 8۷

 Wilson 1895, p. 188. 
88 Ekhtiar 1994, p. 209. 

 .۲6-۲۷، ص۱۳66احتشام السلطنه  یدبنگر یگران،و د یچاردر  یآموزش یفیت در مورد ک 
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آن چه طرح و    ة زند ی گذار و برانگ ه ی شد و پا   ده ی نام   چرا دارالفنون   ست ی ن معلوم  ” 

  م ی ما ]او و برادرش[ به آن مدرسه فرستاده شد  داشت، در ذهن خود ای برنامه 

  شتری ب   ی ز ی مدرسه چ   ن ی ، ا ورود ما و بعد از    ش ی پ   ی ان ی سال   ی . برا م ی کن   ل ی تا تحص 

هشت سال    امد ی و پ   جه ی نبود ]....[ نت   یی ابتدا   ة سطح مدرس   ر خانه د مکتب   ک ی از  

  ی طوالن   ة دور   ن ی ا   ی دارم در ط   ن ی ق ی که من    بود   ز ی ناچ   ار ی در آن مدرسه بس   درس 

  ی[ در ط ی گر ی د   ة به دست آوردم که ]در مدرس   ی از فرد   ی من دانش کمتر 

وجود نداشت،    ی که نظارت   دلیل این وضع نیز آن بود .  آورد به دست می شش ماه  

  ی نه از سو   طراحی نشده بود. ای  برنامه   چ ی و ه   د ی پرس نمی   ی ز ی کس چ   چ ی ه 

.  د ی گرد نمی   مشاهده مسئولیت  و    یی معلم، منش پاسخگو   ی شاگرد و نه از سو 

نداشتند. ]...[ بعد از هشت سال    ی ر ی و فراگ   ی ر ی ادگ ی در  ای  عالقه ها  مسلمًا، بچه 

کس   ، ه فرانس زبان  خواندن   فرانسو   ی اگر  کلمه  م   ی دو  منمی   ن به    گفت، 

کوتاه سخن نمی  دهم.  پاسخ  سال   ؛ توانستم  که  دارالفنون    ی ان ی آن  در  من  که 

  یر ی ادگ ی   ی برا من    ی فرصت در زندگ   ن ی و بهتر ها  سال   ن ی که بهتر   م گذران کرد 

 8۹“ . تلف شدند   باید بگویم متأسف هستم که    ، بود 

موضوع، فقدان عالقه در شاگردان  ترین  ستهیبود که ناشا   دهیعق  نیبر ا  الدوله   احتشام 

  را   رانیا  ی امروز”حالت بد امور و علت قهقرا:  گویدمیرود و  می  فراتر  یمدرسه بود. او حت

 ۹۰“ .جست در دارالفنونبتوان به نظر من، فقط 

سال    دارالفنون  به  شاه  ن یناصرالد  ة عالق   کاهش  حما   ۱8۷۳در  توقف    ی مال   تیدر 

نشان  خود را  شدند،  می  به اروپا فرستادهبرای آموختن پزشکی  که    یان یاز دانشجو  ی دولت

  ۱8۷۰سال    دپس از حدو تهران دارالفنون   آموزش  تیف ی در ک نیهمچنموضوع    نیا  ۹۱داد.

 
، جلد اول،  ۱۳۷6السلطنه    ینع  ید، بنگر   یسی،انگل  آموزش  یفیتکبرای  .  ۲8،  ۲5، ص۱۳66  السلطنهاحتشام    8۹

 (.همدان  یکاییآمر یسیونری م ةمدرس در آموزش  یفیت با ک یسهمقادر )  5۷۷-۷8(، یسی)انگل  ۳۳۰ص
 .۲۹، ص۱۳66السلطنه احتشام  ۹۰
  ینرسم توسط جانش  ینااما  ادامه داد    دارالفنون  ید به بازد   شاه   ین ناصرالد های موجود،  بر اساس گزارشگرچه    ۹۱

 .۳۷6ص، جلد سوم، ۱۳۰۰الدوله  یع؛ صن۳۱، جلد اول، ص۱۳۳۳  یپزشک  ة دانشکد  ی. راهنماپیدا نکرداو ادامه  
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. شود دیده می به حال خود رها شده بود  کاماًل    ،یی و اروپا   یرانی گران ا مشاهده به گفتة  بنا  که  

 نی آموزش در دارالفنون را مورد نقد قرار داد. ع  تی ف ی نبود که ک  ی تنها کس  احتشام الدوله 

  ی زیکه شاگردان چ  کردتوصیف  استفاده    قابلر یمدرسه را غ  نیا  ۱8۹۲در سال    السلطنه

دوران قاجار، بر    انیتا پاو  با نگاه به گذشته    گان یحال، نل  ن ی. در همرندیگنمی  اد یآن    در

اگر به    نه،یتجربه و هزمتمادی    ان یبا وجود سال   ران، یدر ا  ی”آموزش پزشک نظر بود که    نیا

  م ی کدکتر ح  ۹۲“ .قرار دارد  ی نیی پا  اریبس  استاندارد سطح  شود، در    انی ب  یاغرضانهبی  شکل

 دارالفنون نوشت: ی شاگردان پزشک ة درباردر آن زمان  نیز  اعظم 

با    یکسان   اینان ” و    استادان های  گفته  از   ی بردارادداشتیهستند که فقط 

کنند و گرچه  میتصور  خود را پزشک    شان  )محکمه(   حضور در اتاق مشاوره 

ورزند.  می  مبادرت  ی رسم  ق ینامند، به طبابت بدون تصدمی  خود را دکتر

که   اتاق  دارالفنون  در   آموزش مؤلف  ناکاف های  و  را  ]طبابت[    ی مشاوره 

 ۹۳“ .بازگشت لیدانست به اروپا رفت و بعد از ده سال تحص می

تباه   ةعالق   فقدان به مدرسه و  به عنوان    ی بعد  یسلطنت  را    ی نهاد آموزش  کیآن 

، گزارش  ۱88۲. در سال  افت یشده    التحصیلفارغتوان در تعداد کم شاگردان  می  شتریب

سال   از  که  کار    دهی گرد  التحصیلفارغشاگرد    ۲۳۷فقط    ۱85۳شد  به  دولت  توسط  و 

بودند. نگو  ،زیانگماللت  یی کارآ  رغم علی  ۹۴گماشته شده  افراد  یب   م ییاگر  مباالت مدرسه، 

نبود که بتوان در    ی کاردادند.  میادامه    الفنونبه دارخود  های  به فرستادن بچه  شناسسر

در    مدرن   ة تنها مدرس  نیکه ا  تیواقع   ن یاز جهت ا  شتریانجام داد و ب  آموزش  ت یف یمورد ک 

شاه    د یپسران خود را به دارالفنون بفرستند. شا  ، مردمرفت که  می  آن   شهر بود، انتظار بر

 
92 Government of Great Britain 1945, pp. 408-09; 

:  ۱8۹۳)  5۷۷نشد(،    یلالتحصاز آن مدرسه فارغ  یشاگرد خوب   یچ)ه  ۳۳۰، جلد اول، ص۱۳۷6السلطنه    ینع 

  ی آلود(؛ راهنماخواب  ة)شاگردان بالاستفاد  8۴۹(،  دانستندینم  ییزشاگردان چ  یمناستیک،و ژ   یقی به جز موس

 .5۴، جلد اول، ص۱۳۳۳ یپزشک ةدانشکد
 .5۴، جلد اول، ص۳۳۱۳  یپزشک ةدانشکد ی راهنما ۹۳

94 Ebrahimnejad 2014, p. 91. 
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شده بود و نظر    لیمشهور تبد  یمدرسه به نهاد   یبه مدرسه نداشت ول   ی چندان  ة عالق   گرید

در تهران    ی مدرن آموزش  مؤسسة   تنها در عین حال  را به خود جلب کرده و    مردم   موافق

  خود را به آنجا  ان هنوز پسر  خواست باشدمی  هر کس که   ،مردم   نیبنابرا  آمد؛به حساب می

و    ی اسی طلب ساز برجستگان اصالح  ی ، بعضی منف   یتمام منظرها  رغم علی.  ندفرستادمی

 ۹5حضور داشتند. دارالفنون در  ۱8۹۰  ةدر ده ی ستمیقرن ب یآموزش

  دی ( از آلمان بازدآموزش  ری)وز  که مخبرالدوله   نی، بعد از ا۱88۲در سال    تیوضع

دکتر  ها  آن  یکی ازدر بازگشت با خود سه معلم آورد )او  نکرد.    رییتغبه شکل اساسی  ،  کرد

  ی هر چند دکتر آلبو اکثر وقت کار  ؛شدند  نییتع   آموزش در دارالفنون  یبود( که برا  آلبو

و    یعیطب   یولوژیزیو ف   یدکتر آلبو طب داخل   ۹6ند.راگذ می  یدولت   مارستانیبدر  خود را  

  یکرد. از آنجا که عمدتاً برامی  سیتدر  ه بودکتاب نوشت  ک ی ها  آندربارة  که    ک یپاتولوژ

  استفاده   ی کمک آموزشوسیلة  به عنوان    مارانش ی گماشته شده بود از ب  مارستانیکار در ب

  ی جامع پزشک   آثار به    از یهنوز ن   ۹۷.شت، به اروپا بازگ ۱8۹۰در سال    در نهایت، آلبود.  نمومی

و طب    یولوژیزیف   ،یجراح  ة که اکثراً دربار  نوشتاردکتر آلبو شش    ن،یوجود داشت. بنابرا

  ی درمان های  روش  ة دربار  ی کرد. در همان زمان، ابوالحسن خان، کتابتهیه  ،  ندبود  یعموم

عل کتاب   س یرئ  یو  خ  ۹8نوشتند.  یآناتوم  رامونیپ   یاالطباء  اعلم  لیلدکتر   الدوله خان 

 
95 Ekhtiar 1994, p. 210. 

  ین پس از بازگشتش از اول  شاه  یندستور ناصرالد  به  ،(ینا س)بعداً ابن  یدولت  ةخان یضبه مر معروف    یمارستانب   ینا  ۹6

 ید اروپا ساخته شد، بنگر سفر
 Floor 2012, p. 50. 

 .5۱-5۲و  ۳۴، جلد اول، ص۱۳۳۳  یپزشک ةدانشکد ی راهنما ۹۷
 ؛ (یه)نما ۱۳۷۱ حارج  ۹8

 Elgood 1951, p. 502. 

 . یدبه چاپ رس  یمردو متن از متون شل

Shteglova 1975, vol. 1, pp. 307-08 
در مورد طاعون در تهران    طولوزان(. کتاب  ۱86۲در سال    االبدان  ةزین؛ کتاب  ۱86۲الحکمه در سال   )کتاب سر

  ین،مرض طاعون(. بنابرا  یفیت)رساله در ک  ۳۰۹همان مرجع، جلد اول ص  یدبنگر   ید؛ به چاپ رس  ۱8۷6در سال  

شروع    ،گفته است  ۱۷۱، ص۲۰۰۰نژاد  یمکه ابراهرا    reforme literaire  طولوزان است که    یزبرانگ  تردیدر  یابس

 کرده باشد.
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را تدر  ار یپسر اعتضاد االطباء، دست  ،۹۹ی ثقف بود و دو کالس اول مدرسه  آلبو    س یدکتر 

کرد  می  س یتدر  ی نظام   ةدر مدرس  ون یناسیو واکس  ه یاولهای  کمک   ن یهمچن  ثقفی کرد.  می

  افته ی  تیترب  یارمن   ک یکه    لیبود. دکتر آلبو با دکتر باز  شاه  نیاز پزشکان ناصرالد   یکیو  

احمد    رزا یم  ۱۰۰شد.  نیگزی کرد، جامی  سیتدر  ۱۹۱۴بود و در دارالفنون تا سال    ای تانیبردر  

سال  که    ی کاشان  بیطب سنت   ۱8۷۰تا  جامی  سی تدر  یطب  م   ی کرد،  به  را    رزایخود 

  رزا ی، او با م۱8۷۷از پزشکان شاه بود. در سال    یکیاو نیز  ( داد که  ۱8۷۰-۷۷)  عبدالوهاب 

  چند آن  دربارة  )که  را    طب سنتی  نائینی شد.    نیگزیجا  الحکما   ن سلطا  ین یابوالقاسم نائ

 ۱۰۱آموزش داد.  ۱۹۱۳سال تا مرگش در سال  ۲6( به مدت نوشتکتاب 

کرد    ر یی تغ   ی تعداد به سخت   ن ی ا   ۱8۱6شاگرد داشت؛ در سال    ۱۰۰، مدرسه  ۱85۱سال    در 

. در سال  وجود داشت شاگرد  ۱۲۳هنوز فقط   ۱866که در سال  ی در حال  رسید. نفر  ۱۰۷ به و  

که در    ی در حال خبر داریم  خواندند  می   شاگرد که فقط زبان   5۰  ة به اضاف   ؛ شاگرد   ۱85  از   ۱88۳

در سال    ی نظام   ة مدرس   س ی تأس   ل ی به دل   ۱۰۲داشت.   رد شاگ   ۲5۰کمتر از  مدرسه    ، ۱8۹۰سال  

  شاگردان دارالفنون  ة کر ی امور خارجه، پ   در وزارت  ۱8۹۹در سال   ی اس ی علوم س  ة و مدرس   ۱885

  کرد   زش ی دارالفنون ر   ی در واقع، تعداد شاگردان پزشک   ۱۰۳رشد داشت.   ست ی با می   چه   از آن کمتر  

 
استاد    یکمترجم    ین همچن  ، یلسال تحص  ۴  یشروع کرد و ط  ۱8۷6در سال    در دارالفنون را    ش تیالتحص  ۹۹

در خارج از کشور    یلدارالفنون بود که عنوان دکتر را بدون تحص  یدانشجو  ینبود. او اولنیز    یجغراف  یفرانسو

اثرگذار    ،شاه با مشروطه  همراهیشاه شد و در    ظفرالدین، پزشک مشاه  یندست آورد. بعد از مرگ ناصرالد ه  ب 

 ؛ 5۲، جلد اول، ص۱۳۳۳ پزشکی ةدانشکد ی بود. راهنما
 Elgood 1951, p. 564. 

 .5۲، جلد اول، ص۱۳۳۳  یپزشک ةدانشکد ی راهنما ۱۰۰
 ؛ 6۷، ۴۲، ۳۳، جلد اول، ص۱۳۳۳  یپزشک ةدانشکد ی راهنما ۱۰۱

 Ebrahimnejad 2014, p. 92. 
102 Ebrahimnejad 2014, p. 91. 

  یدهد  شانیشاگرد و موضوعات درس  ۹8نام    یرا)زاند  وجود داشتهشاگرد    ۲۰۰، ظاهراً حدود  ۱8۷۱در نوامبر   

سال  ۳۰۳-۰6، ص۱۳۴۹  یغمایی  یدبنگر  شوند،یم در  کروزن  ۱88۹(.  اول، ص۱8۹۲،  جلد  تعداد  ۴۹۴،   ،

عنوان  نفر    ۲5۰  ها راآن  ، تعداد۲6، ص۱۳66که احتشام السلطنه    یدر حال   کندیذکر م  نفر  ۲55  شاگردان را

 .دکنیم
103 Gurney and Nabavi 1993; 

د؛  نکمیوصف    ی بازیلوتمحلی برای  را    ی نظاممدرسة   ۱8۹۲، در سال  5۰5جلد اول، ص،  ۱۳۷6السلطنه    ینع 

 . 5۴، جلد اول، ص۱۳۳۳ یپزشک ة دانشکد یراهنما
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  ی جذاب   ی آموزش   ن ی گز ی بودند، جا   ده ی د   در اروپا آموزش   ه ک   ی بعد   ة برجست   ی  ران ی پزشکان ا که    را چ 

 ۱۰۴(. ادامة کتاب   د ی تر( را در هنگام کار طبابت خود ارائه دادند )بنگر احتمااًل ارزان و  تر  کوتاه هم  ) 

 

 دارالفنون  تیفی ک یجهت بهبودها  تالش

 ةبرنام ایجاد  در    ی محور   ی نقشو  شاه شد    ی پزشک خصوص  ۱8۹۳در سال    در ی اشنا   دکتر 

انگیختن فعال دولت و  ت ی. اّما بدون حما گرفت عهده    بر  در دارالفنون   ن ی نو  یپزشک  آموزش 

 یر یی ربط آن تغ بی   بًای تقر و    ی عموم  تی توانست در وضع نمی   ومدرسه، ا ان  آموز دانش   عالقه در

سال    جاد ی ا  در  از  ۱۳۲۳/ ۱۹۰5کند.  فقط    ۳۱۲،  پزشک  ۴۰شاگرد  کالس  در  وارد   ی نفر 

بهتر شدن   چگونهیه   ۱۹۰5در سال    یفرانسو   ناگروه از معلم   ک ی  دنیرس   یحت   ۱۰5.شدند 

را به   ییمعلم اروپا  ی(، تعداد معارف  ری )وز   الملک   . در آن سال، عالءاوضاع را در پی نداشت 

 رجشامل دکتر ج  ؛ دادندمی   را آموزش  یکه موضوعات وابسته به پزشک  یکار گماشت. کسان 

 یمی )ش  ( و ام. اولمر ی ولوژ ی)ب   (، ام. دانتانیف ی توص  یآناتوم   ،ی )جراح  (، دکتر گوالتی)داخل 

کرده بودند.   س ی تدر  ونی ل   ینظام  ة بوده و در مدرس   ی نظام  یپزشکان همگ این    .( ک یز ی و ف 

انسان کمک کرد.  یبود که به شاگردان در درک بهتر آناتومای برجسته دکتر گوالت، طراح 

اصغر خان مؤدب  ی( بودند: علفه ی معلم )خل را یدست این افراد  ،  ۱۹۰8در سال   ن،ی افزون بر ا 

 رزای پسر م  ،ی می (، محمود خان شیطب خارج  ،ی )جراح  (، نصراله خان ی )آناتوم  ی سیالدوله نف 

 ۱۰6کردند.می   کار  ز ی به عنوان مترجم ن همگی  ( که  یولوژ ی ب  ار ی )دست ی میکاظم ش 

 
  کندیذکر م  ۲6، ص۱۳66(. احتشام السلطنه  ید بنگر   یین)پا  6۱، جلد اول، ص۱۳۳۳  یپزشک  ةدانشکد  یراهنما  ۱۰۴

آن است که    یبه معنا  ین پرداخت کرده بود که ا  دارالفنون   آموزش   ی تومان در سال برا  ۴۰،۰۰۰که پدرش  

 است.  شدهینم دولتمالی توسط دیگر حمایت  مدرسه شاگردان   احتماالً از
دوم،    الملک  یرخان ن   یقل  شامل رضا  همدرس ر  دزمان کا  نآ)در    58جلد اول، ص  ی،پزشک  ةدانشکد  یراهنما  ۱۰5

باس  ، یرالدوله، مد   یب اد بود؛ گاهیشسال پ  یک  اد. سلطان الحکم بو  ینمائول  ی آقا  و  یلدکتر    یتر فوت کرده 

 (. کردیم یس تدر  یزن   دولت یمارستانب   در [Leow]ف و اوقات دکتر ل
  استادان  یانمسائل م  ةدربار یاتیجزئ   ینهمچن  ینجا)در ا  6۳،  5۹-6۰جلد اول، ص   ی، پزشک  ةدانشکد  ی راهنما  ۱۰6

ترک کرد و   [Gualet]لت  اتوافق با گومدرسه را بعد از عدم  یسیو دولت وجود دارد(. مؤدب الدوله نف  یفرانسو

تمام    به تازگیرا    وپادر ار  یالتشکه تحص  اعلم  یردکتر ام  و  کار پدرش آغاز کردمحل  شاگردان را در    یستدر

 او شد.  یگزینکرده بود جا 
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 شانیرسم یها فورم یونیدر  شاگردان دارالفنون

 

  گذشته  های ه بوده که در دور   آموزش   ی ف ی ارتقاء ک   ، یی اروپا   استادان   گرفتن   از به کار   هدف 

  نیازهای پیش هنوز    ، گذر کرده بود   ی سالگ   5۰  از   که دارالفنون   ن ی ا   رغم علی ده بود.  کر افت  

 / ۱۹۰6در سپتامبر    ن، ی وجود نداشت. بنابرا   آموزان دانش   ی برا   ی اجبار   ی ل ی طرح تحص   ا ی   ی ورود 

  ط ی شرا   ة و »کتابچ   ان آموز دانش   برای   تحصیلی ة  و برنام   ی ورود   نیازهای پیش ،  ۱۳۲۴شعبان    ۳۰

به    ن ی . از ا د ی به چاپ رس   معارف مدرسه« توسط وزارت  های  شاگردان و پروگرام درس   ی قبول 

امتحان ورود   د ی کش می   هفت سال طول   ل ی بعد، تحص  برقرار    رستان ی اول دب   ة برابر درج   ی و 

  ، ی ولوژ ی سال ب   ک ی با    ی و موضوعات زبان   ی ع ی در علوم طب سازی  . دو سال آموزش آماده د ی گرد می 

  ل ی امتحان، تحص   گذراندن سه سال و بعد از    ن ی شد. پس از ا می   دنبال   ک ی ز ی و ف   ی پزشک   ی م ی ش 

ژوئن    ۱5سپتامبر تا  ۱5مدرسه از   ی ل ی . سال تحص د ی کش می   به درازا  گر ی چهار سال د  ی پزشک 

  اتمام کامل را به    ی ل ی که سال تحص   ی شد. شاگردان می   هر سال امتحان گرفته   ان ی بود و در پا 

  را شامل   ماران ی که حق درمان ب شد  می   داده ها  آن   به   معارف توسط وزارت    ی پلم ی ند د د رسان می 

لحظه به بعد بود که    ن ی اجازه نداشتند خود را »دکتر« خطاب کنند. از ا ها آن  ی ول  د ی گرد می 
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در    ی ج ی امر را صورت  انه( برقرار شد و به  خ   )چهار ای  چهار رتبه های  پلم ی صدور د   یی اروپا   ة و ی ش 

 بود:   ل ی به شرح ذ   ی شاگردان پزشک   ی برا   ی ل ی تحص   برنامة ران درآمد.  ی ا 

آناتوم۱  سال  ترس  ی لیتفص  حی)تشر  ی فیتوص  ی :  ف یم یو    ی می ش  ک، ی زی(؛ 

 ی شناس انگل ، یعیطب

  ی شناس بیآس  ، یعموم   ی شناس بیآس  ،یولوژیزیف   ، ی: آناتوم۲-۴  های سال

 ی شناس و درمان ی جراح ،یو خارج  یداخل

به خود را نداشت، شاگردان مجبور بودند  مختص    مارستانیب  آنجا که دارالفنون   از

 ۱۰۷کنند.   نهیمعا استادان نظر ر یزو را در خود مدرسه  ماران یب

جذب شاگردان    یبرا ن،یوجود داشت. بنابرا  ی شاگرد پزشک   ۲۲، فقط  ۱۹۰6سال    در

و طول    دهش   رشیکنند پذمی  لیتحص  یصکه با پزشکان خصوهایی  آن  شداعالم    شتر،یب

بود. در طها  آن  لیتحص  ةدور اول، شاگردان در تمام طول روز    یسه سال خواهد  سال 

انجام  روزه  م ین س یدوم و سوم، تدرهای فقط در صبح( و در سال  ی کالس داشتند )پزشک

شاگردان پزشکی  تعداد    ۱۹۰8در سال    رایتوأم بود ز  تیبا موفق   یتا حد  وهیش  نی. اشدمی

رسید.  6۰به   ن  نفر  سوم  سال  ز  زشیر  یمیدر  خارج یا    انآموزدانش  رایداشتند    ی زبان 

نا  ا یدانستند و  نمی بنابرا  هادرساز موضوع    درستیدرک    زشیکه ر  ینکسا  ن،یداشتند. 

ترج بودند  تا پزشک  حی کرده  از طر  ی دادند  در   ی سنت  قیرا   ند؛ریبگ  اد ی  م یخدمت حک   و 

باق   ۳۰ سال    ی شاگرد  سه  از  بعد  سال    التحصیل فارغمانده،  در  فقط۱۹۰۹شدند.   ، 

شدند. در آن زمان، دو    التحصیلفارغشاگرد منظم وجود داشت که بعد از هفت سال    ۱۲

باق که    ی شاگرد  سالن.  دندش  التحصیلفارغ  ۱۹۱۴سال    درماندند  سال  آن  های  ”در 

را    نیا  کند.“  لیتحص  مدرسهخواست در  نمی  کس   چ یماندند و ه  یخال   دارالفنون  یسخنران

 ۱۰8.نوشت پرتو ی دکتر عل

 
 . 6۱-6۲، جلد اول، ص۱۳۳۳  یپزشک ةدانشکد ی راهنما ۱۰۷
 .(یالن التحصفارغ  ی)با اسام  6۳، جلد اول ص۱۳۳۳  یپزشک ةدانشکد ی راهنما ۱۰8
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 ۱8۹۰؛ حدود سال معلمان دارالفنون

 خان، معلم روس؛  رسیخان، مترجم بخش توپخانه؛ مارت ییحیاز چپ به راست: ایستاده 

 و نقاش؛  الدوله، مترجم فرانسه نی؛ مزّنظامپیادهالسلطنه، مترجم بخش  مخبر
 یاله خان، معلم و مترجم بخش طبامان
  ؛ یمیکاظم خان ش رزایم  ؛ یانشاهدکتر محمد خان کرم ؛یشناسنشسته: باقرخان، معلم معدن

 خان قاجار  ی عل رزای؛ مسلطان الحکما ینیابوالقاسم نائ رزایم االطباء؛ سیرئ یعل رزایم

 

  ی طوالن  یل یبه نظر خ  ی پزشک   ل یهفت سال تحص  ،ی نبود شاگردان پزشک  ل یدل  به

  ری، وز۱۹۱۲در سال    ن،یبود. بنابراتر  کوتاه  ار ی بس  یبا پزشکان خصوص  تیترب  رایآمد زمی

  ن التحصیالفارغکه به    یاست به شرطپذیر  امکان  زیسه ساله ن  لیکرد که تحص  ماعال   معارف

وارد مدرسه  شاگرد    6۰حدود    جه،یخطاب کنند. در نت   دکتراجازه داده نشود که خود را  

سال    کیازه داده شود تا اجها  آن  درخواست کردند که به  ی . پس از سه سال، تعدادشدند

  یفرانسو  استادان  ،۱۹۱۲. در سال  دهند  لیتحصادامه  مدرسه    پلمید  افتی در  یاضافه را برا

و  ها آن ان یدگاه م یآن تفاوت در د لیبازگشتند که دل قرارداد خود به فرانسه انیپس از پا
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د  یکار  طی شرا  ةدربار  معارفوزارت   بود.  گریو  )پزشک   اینان  موارد  گاشت  دکترها    ی با 

  بالنک   ی (، کمبل و لی میو ش  ک ی زی(، التس )ف یو جراح  یخارج   ی)پزشک  (، دوشنسیداخل

  ی را بعد از رخداد جنگ جهان  ران یاها  آن  ةهم  ۱۹۱۴شدند. در سال    نیگزی( جایولوژی)ب

ترک کرده بود و با دکتر  ۱۹۰6آنجا را در سال    ی سینف  ،یرانیا  نی. از معلم نداول، ترک کرد

اما در سال    نیگزیکرد، جامی  سیتدر  ی ف ی توص  یکه آناتوم  اعلم   ریام ، دکتر  ۱۹۰8شد. 

  یپزشک   ،یولوژیزی( از اروپا بازگشت و بهداشت، ف ۱8۷۷- ۱۹۳8اعظم )  م یحک   پرتو  یعل

 ۱۰۹. کرد سیتدر یطب داخل  زیو بعداً ن یقانون

چشم نوشته  های  ی مار ی را در مورد ب   ی هر دو کتاب   مر ی و دکتر شل   دکتر پوالک   گرچه 

  ۱8۹۲فقط در سال    ن ی شد. ا نمی   س ی تدر   در دارالفنون   ی موضوع به شکل رسم   ن ی بودند اّما ا 

کرد    س ی تأس احمدیه    مارستان ی را در ب   ی ، بخش چشم پزشک که دکتر هتولد   ن ی بود که بعد از ا 

چشم  رشتة    د، ی سال متوقف گرد   ۲دارالفنون ارائه داد که البته بعد از    ر د   ی سخنران   ی و تعداد 

در دارالفنون به اصرار »دکتر    ی بود که چشم پزشک   ۱۹۱5. در سال  د ی مطرح گرد   ی پزشک 

  ة و دکتر هتولد بود به ماد   دکتر آلبو   ن ی ش ی « که شاگرد پ لسان الحکما   شمس   رزا ی م   یی ح ی 

و طبابت    ل ی تحص   س ی را در پار   ی او چشم پزشک   ۱8۹8  - ۱۹۰5آمد. از سال    در   ی منظم درس 

 ۱۱۰. کرد   س ی تدر   ۱۹۴5خود در سال    یزندگ   ان ی را تا پا   چشم پزشکی   دکتر شمس   . کرده بود 

در  پزشکان    نیشد و امی  دهی، کالس طب نامدارالفنون  ی، بخش طب ۱۹۱۷سال    در

  ، یخارج های  یمار یب  ،یتخصص  یآناتوم  ،یشناس )درمان  اعلم   ریکردند: اممی  سیتدرآن  

خان    نی(؛ غالمحس یطب داخل  ،یولوژیزیف  ،یقانون  یپرتو )بهداشت، پزشک  یاطفال(؛ عل 

)جراح پزشک  رزایم   یی حی (؛  یجزئ  ی اعلم  )چشم  ملک   یی حی (؛  ی شمس  و  زاده  الملک 

 
  یفرانسو  استادان یاندر مورد مسائل م  یاتیجزئ   ینجا)در ا 6۰، جلد اول، ص۱۳۳۳  ی پزشک  ةدانشکد  ی راهنما  ۱۰۹

به کار   ینو همچن دکتر لتس  ةقرارداد سه سال   ید، مجلس شورا تجد ۱۳۲۹شعبان  ۲۹و دولت وجود دارد(. در 

  یدارا  بایست یکه م  وی پزشک فرانس  یکدکتر کامبو )کومبل؟( و    یبه جا   یعیطب  یخمعلم تار  یکگماشتن  

 . ۴۴6ص ین،کرد. مجموعه قوان یبرا تصو باشد یپزشک یسجهت تدر agrégée یکآکادم ةرتب
درس را گرفتند و از    ین که ا   یانی دانشجو  ی)با اسام  66،  5۱، جلد اول، ص۱۳۳۳  یپزشک  ةدانشکد  ی راهنما  ۱۱۰

 شدند(. یلالتحصآن فارغ
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)اورولوژی)آناتوم الملک  لقمان  )ف  ن ی(؛ حسی(،  و  یم یو ش   ی پزشک   کیزیخان معتمد  (؛ 

 ۱۱۱(. یولوژی)ب ه یعبداهلل خان احمد

 

 یده سامان یبرا گرید  ی تالش

داده ارائه    دارالفنون  ت یف یک   یبهبود   یبرا   یطرح   ، با کمک دکتر لتس   معارف  وزارت

شاگردان   تی ترب   ی در مدرسه برا   یپزشک   ای ه که با گذشت زمان بتوان دانشکد ای  بود؛ به گونه 

شاگردان را به   یتوانست دسترسمی   دانشنامه  نی کرد. ا   س یتأس  سانسیل  دانشنامةدر سطح 

 یراتیی تغ  ن ی چنسازی  اده یپ   ی الزم برا   ة در اروپا، فراهم آورد. اّما بودج   ی پزشک های  دانشکده 

 را ی اثر نبود ز ی ب   یتالش  ن ی وجود، ا   نی. با ا د یگرد   یگانی سان، طرح با   نی وجود نداشت و بد 

گرفت در مورد   م یبودند، تصم   ی که پزشکان مشهور ش  ی چند تن از اعضا   یةمجلس در سا 

 ۱۱۲طبابت دارد، بحث کند.  ةجاز فرد ا  ک ی  یکه در چه زمان  ن ی ا 

  ة د ی د   نبود. پزشکان آموزش مناسب    ی اقتصاد   دگاه ی « شدن لزومًا از د »دکتر مدرن   ة ن ی گز 

دادند مگر  می   ح ی را ترج ها  م ی حک   ن ی اکثر مردم ا   . بودند   ی سنت های  م ی در رقابت با حک دائم  مدرن  

  ۱۱۳. کردند پیدا می   ی مدرن« برتر   ی جا بود که »دکترها   ن ی بود و در ا   از ی مورد ن   ی آن که جراح 

مهم بود که استانداردها،    د، ی و هم پزشکان مدرن جد   ماران ی حفاظت ب   ی برا هم    ن ی رو، ا   ن ی از ا 

  ة ج ی نت   ن ی همچن موضوع    ن ی پزشک است. ا   ی شوند تا مشخص گردد که چه کس   ی بند فرمول 

  بود که خود را نشان   ی آموزش پزشک   ی نهادها دیگر  و    دارالفنون   ی آموزش کاربرد   ة برنام   ی منطق 

اساس آن الزم بود    را مصوب کرد که بر   ی د ی جد   ، مجلس قانون ۱۹۱۱ژوئن    ۲داد. در  می 

  افت ی در معارف    ر ی از وز   آموزش پزشکی تأیید    همراه با   ، کار را از دولت   ا ی طبابت    ی پزشکان گواه 

  ،نامه ی گواه   افت ی در   ی ستگ ی شا   ی شود. برا تأیید    نیز توسط وزارت داخله    ست ی با می   کنند که 

 
 .ها()با حقوق آن 66-6۷، جلد اول ص۱۳۳۳  یپزشک ةدانشکد ی نماراه ۱۱۱
امتحان پزشکان    یبرا  هیئت  یک  ۱8۷۰  ة. هم اکنون در ده65، جلد اول، ص۱۳۳۳  یپزشک  ةدانشکد  یراهنما  ۱۱۲

.  یستمعلوم ن   یزیچ  یافت،ادامه   یعملکرد و تا چه زمان   یآن، چگونگ یبهر چند که در مورد ترک  یدبرقرار گرد 

 . ۲۳۴، ص۱۳۴۹  یغمایی؛ ۱۱۴، ص۱۳۰۷ اعتماد السلطنه
 .۷۱۳، جلد اول، ص۱۳۴۳ ستوفی ؛ م6۴، جلد اول، ص۱۳۳۳  یپزشک ةدانشکد ی راهنما ۱۱۳
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های  دانشنامه   ا ی وجود نداشت(    گر ی د البته  )که    « ی دولت   ی طب   ة از »مدرس   ی ا دانشنامه   د ی پزشک با 

  ت ی آن بود که ترب   ی به معنا   ن ی . ا داشتند می (  ۱۱و    ۲،  ۱  ة )ماد   ی صادر شده از دول خارج   ی طب 

تر  ذبه ا ج در دارالفنون، کم   ل ی از تحص   ست ی با می   ( ادامة متن   د ی )بنگر   ی توسط پزشکان خصوص 

کرده    بابت کمتر از پنج سال ط   ی در تهران برا   ی نداشتند ول   که دانشنامه   ی . به کسان باشد بوده  

  5از    ش ی که دانشنامه نداشتند و در تهران ب   ی (. کسان ۴  ة )ماد   شد اعطا نمی   نامه ی بودند، گواه 

شدند به  می   طبابت   ة نام ی گواه   افت ی ، مشمول در کرده بودند سال طبابت    ۱۰سال و کمتر از  

  ئتی (. ه 5  ة بگذرانند )ماد ای ژه ی و   ئت ی ه زیر نظر  را    ی که ظرف سه سال بتوانند آزمون   ی شرط 

پزشک    ک ی   ، یی کا ی آمر   مارستان ی از پزشکان ب   ی ک ی دارالفنون،    ی پزشک   استادان   از   ی ک ی از    نه ممتح 

  ل ی بود، تشک  ئت ی ه  س ی رئ ها  آن  از   ی ک ی که معارف  از وزارت  نده ی و دو نما   ی ران ی مشهور ا   ار ی بس 

ای  ه دانشنام   ماه   ظرف چهار که بتوانند    د ی لحاظ گرد   ی های گروه   ی برا   یی (. استثنا ۷  ة شد )ماد می 

  ی دولت های  مارستان ی توسط پزشکان ب   ا ی مشهور    ار ی بس   ة پزشک جا افتاد   ک ی صادر شده توسط  

،  کرده بودند سال در تهران طبابت    ۱۰از    ش ی که ب هایی  آن   (. 5  ة )ماد   ند ی نما   ارائه را    یی کا ی آمر   ا ی 

مجبور بودند    داوطلبان ،  5  ة (. بر طبق ماد 6  ة طبابت بودند )ماد   ة نام ی گواه   افت ی در   ة ست ی شا 

سه    ی ( را در ط ز یی داشت )بهار و پا   که دو بار در سال نشست   ئت ی ه   ک ی که توسط    ی ان امتح 

  ک ی   و  ی ران ی ا   مشهور دارالفنون، چهار پزشک   ی پزشک  استادان   از  ئت ی ، ه بگذرانند   رو پیش سال  

  ی مواقع، کسان   ة (. در هم 8  ة شد )ماد می   ل ی بود، تشک   ئت ی ه   س ی که رئ   معارف از وزارت    نده ی نما 

مربوطه را در    ة نام ی انجام دهند، مجبور بودند که گواه   ی دندانپزشک   ا ی طبابت   خواستند می   که 

در   ک ی   ی ط  کسان   افت ی سال  ا   ی کنند.  در  قدغن می   امر شکست   ن ی که  طبابت  از    خوردند 

کردند در نخست هشدار  می   طبابت   نامه ی که بدون داشتند گواه   ی (. کسان ۹  ة )ماد   شدند می 

 ۱۱۴(. ۱۰  ة شدند )ماد می   ی چهار ماه زندان   ، کردند و در موقع دوم می   افت ی در 

  قانون  نیا  اجرای  ،۱۹۱۱-۱8  های سال  یط   رانیپرآشوب ا  یاس یس  ط یشرا  ل یدل  به

 
  یرونوشت  زیادی قانون تا حد    ین (. ا ۱۳۲۹  ی الثان یجماد  ۳طب    )قانون   ۳۹۳-۹6، صبدون تاریخ  B  یران دولت ا   ۱۱۴

ماد توسط    یقانون   یةاول  ةاز  که  الصحهاست  حفظ  سال    مجلس  م  یشنهادپ  ۱۹۰۷در  در  که    یانشد 

 داشت. نیز بر عهده را   یو سنت پزشکان مدرن یدنآزمون از اطباء و برگز  یفة وظ یش،هایتمسئول
 Ebrahimnejad 2014, pp. 140, 155. 
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  ۱۱5اول( از سر گرفته شد.  ی جنگ جهان  ان ی)پس از پا  ۱8/۱۹۱۷از سال    یش یبه صورت آزما

از   یاریشکار است که بسآ ، ۱۹۱۷ و چه در ۱8۹۹چه در سال  ها،دانشنامه نحوة صدوراز 

سنت ابتدا    داوطلبان،  تحص  یطب  مدرن  ه کرد  لیرا  جراح   و سپس طب    آموختهرا    یو 

  ، ( تالش کردج یاز کمبرالتحصیل  فارغ)  رشت   معارف   د یجد  س ی، رئ۱۹۱۹در سال    ۱۱6بودند. 

. او از دکتر  دی نما  ت یتمام پزشکان بود را تقو  یبرا  نامه یبه گواه   از ی که دال بر ن  ی نیقوان

ب  میفر تعداد   یی کایآمر  یونریس یم   مارستانیاز  بدون    ها از دکتر  یدرخواست کرد  را که 

به  آزمایش کندکردند  می  طبابت  نامهیگواه بتوان  داد زای  نامهیگواهها  آن  تا    را یموقت 

  ی رانی)همکار ا  ان یاز دکتر تشچ   م ی. دکتر فرشدصادر می  از تهران  ستی بامی  دائم   ةنامیگواه

کردند،    مونشش نفر را آزها  . آنکند  یکرد( خواست که او را همراهمی  که در رشت کار

داده    یموقت   ة نامهو به دو نفر اجاز  گذراندند، سه نفر آزمون را  انصراف دادآزمون  از  نفر    ک ی

 ۱۱۷.دن را انجام دهسال، دوباره آزمون   ک ی شد تا پس از 

 

 ( 1918-34طب ) ی عال ۀمدرس

نظر گرفتن    با تربیت  در  نمدرن  ی پزشکانلزوم  بهبود  یفراوان  ازیتر،  و  توسعه    ی به 

داشت پزشکان    نیا  تیترب  یبرا  رانیا  کشوری   تیظرف  که    شتر یب  ،وجود  جهت  آن  از 

و    ایتانیبر  ةکه پزشک سفارتخان  گانیهمچون دکتر نلای  ییاز جمله پزشک اروپا  ،یاریبس

دارالفنون  یپزشک  آموزش  تیف ی ک  ازچندان    ، بود  الصحه  مجلس حفظ عضو   رضایت    در 

 ، او نوشت:۱۹۱۹. در سال نداشتند

ا   ۳۰  ی برا   ”احتماالً    ن ا از معلم   ی ئت ی با ه   ی پزشک   ای ه مدرس   ران ی سال دولت 

)هر    ی ، دو استاد فرانسو ، دارالفنون ۱۹۱۴برقرار کرد. در سال    ی ران ی و ا   ی فرانسو 

 
 بنگرید  ،قانون  یندر مورد ا  یی استثنا ی برا ۱۱5

 Ebrahimnejad 2014, p. 155, 

 . نمایدیگزارش م ۱۹۱۳در سال  در همدان  که یک تالش ناموفق را در برقراری قانون 
116 Ebrahimnejad 2014, p. 93. 
117 RG 91-19-9, Report Medical Work 1919-20. 
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ها  آن   دادند. می را انجام    آموزش کار از    ی ( داشت که بخش ی دو از افسران نظام 

خود بودند.    ی خص کار ش   ر ی درگ وقت    ی در هر هفته سه خطابه داشتند و مابق 

بودند    ی جوان های  ی ران ی ا   گر، ی د   ن ا خواهند شد. معلم   جایگزین ها  آن شد  گزارش  

  ی داشتند. آموزش تمامًا نظر   از فرانسه   ی پزشک   ة دانشنام ها  آن   که چند تن از 

بال   چ ی بود و ه    ی؛ هر چند خود شاگردان به شکل در کار نبود   ی ا ی ن ی آموزش 

درمانگاه  در  ب ها  نامنظم  حضور   ی محل های  مارستان ی و  .  افتند ی می   گوناگون 

ترین  وجود نداشت و برجسته   ی ولوژ ی باکتر   ا ی   ی شناس ب ی در آس   ی آموزش عمل 

مدرسه  بگو نمی   ]شاگردان[  خوب   ی خون   ة آماد که    ند ی توانستند  به    ی که 

از  ای  بار مجموعه   ک ی ست. من  ی چ   کروسکوپ ی م   ر ی شده بود در ز آمیزی  رنگ 

همراه با    دهند می   رخ   ران ی که در ا   ی ر ی گرمس های  ی مار ی در مورد ب   ها ی سخنران 

  شد استقبال    ی به خوب از آن    ارائه دادم.   ک ی کروسکوپ ی م های  ش ی و نما   ر ی تصاو 

نشد هر چند که شاگردان از من  ها  تکرار آن از من درخواست  هیچ وقت    ی ول 

گوناگون، آموزش    ی ونر ی س ی م های  مارستان ی انجام آن را خواستار شدند ]...[ ب 

 ۱۱8دهند.“ می   ارائه   ی ز ی ناچ   ی همراه با کار نظر   ی خوب   ی عمل 

  د ی را متوقف کردند )بنگر پزشک    ت ی گوناگون، ترب   ل ی به دال   یی کا ی آمر   ی ونرها ی س ی م   اّما، 

. به  شد ی انجام م  دارالفنون  ز ی انگ عملکرد ماللت  ی برا   ی کار  ست ی با می  سان   ن ی ( و بد ادامة متن 

 
118 FO 248/1291. Memo Dr. Neligan to Minister, Tehran, 28 January 1920; Elgood 1951, p. 535 

ب ”)    یزیولوژی و ف  یدر آناتوم  یرانیجوانان ا  ،فروتنانه  یار بس  اییوه[ به شیتانیایی ]بر یسیون  م  یهایمارستاندر 
  یدبنگر   یز( ن “خواندند.میدرس 

 IOR/L/MIL/17/15/23, Military report on Tehran and adjacent Provinces of North-West 

Persia (including the Caspian Littoral), p. 204 

هند را به دست    ة متوسط   ةمدرس   یک   ی باترازهمی  استاندارد آموزش  ،دارالفنون  ةمدرس   یلالتحصفارغ  ”یک )
  ید به جز شا   یمبلغ  یچاست و ه  یبا آزمون ورود  یرشساله هستند. پذ  ۱8تا    ۱۳شاگرد    ۴۰۰. حدود  آوردیم

ساله دارند. هر کدام   نجپ ةدور یک   یحقوق و پزشک ی ها. دانشکدهشودینم  ینهها هز ممتحن ی»انعام« برا یک
دریافت  کامالً تئوری  س  ودرپنج ساله    دورة   یانانشجواند. دشده  یلالتحصدانشجو دارند که از مدرسه فارغ  6۰
وجود ندارد. کوتاه سخن آن    ینیبال طبمنظم    یهاا کالسی یولوژیباکتر ی،شناسبافت  ،یحتشر  یچو ه  کنندمی
ندارد. اضافه بر آن که دروس حقوق و    یتجرب   یا  یدانش عمل  یچاش هپنج ساله  یلتحص  یاندر پا دانشجو  که  

 . (.“باشندپذیر میشنوندگان برداشت  یبرا یتا حدو تنها بوده   به فرانسه  یهمگ یپزشک
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، به فرمان شاه، محمد  ۱۹۱8در اکتبر    را ی امر آگاه شده بود ز   ن ی از ا   ز ی ن   ران ی آمد دولت ا می   نظر 

بخشی از  و از آن پس شد دارالفنون   ی ، سرپرست بخش پزشک خان ادهم لقمان الدوله  ن حس 

  ی دارالفنون، سرپرست بخش طب   س ی شد. تا آن زمان، رئ   ده ی طب نام   ة به نام مدرس   ، مدرسه 

شده بود. پس از آن،    ل ی جداگانه تبد   مدرسة   ک ی )کالس طب( را بر عهده داشت که اکنون به  

  ی آموزش   ة ، برنام معارف . وزارت  افت ی طب اختصاص    ة نظام( به مدرس   ئت ی از دارالفنون )ه   ی بخش 

  ده ی ( نام ی ع ی و علوم طب   ی م ی ش   ک، ی ز ی )ف   P.C.Nدر سال اول    د ی جد   ی آموزش   ة داد. برنام   ر یی را تغ 

  یطراح   ی ولوژ ی کروب ی و م   ی م ی ش   شگاه ی آزما   ک ی و    ی ع ی طب   خ ی تار   ة موز   ک ی   ، ی پزشک   ة موز   ک ی شد.  

کاری  که    ن ی انجام شد و نه ا ها  ی گذار ه ی سرما   ن ی ا   ه د؛ هر چند که ن ن تا به مدرسه افزوده شو   د ش 

پنج   ل ی به بعد زمان تحص   ن ی از ا   ، ل ی هفت سال تحص   ی (. به جا ادامة متن   د ی )بنگر  د ی اجرا گرد 

  ن، ی گذاشته شد. همچن   ی ولوژ ی و ب   ی م ی ش   ک، ی ز ی ف   ی سال برا  ن ی اول و   د ی انجام می سال به طول  

به مدرسه افزوده شود.    ی ولوژ ی و باکتر   ک ی ز ی ف   ، ی م ی ش   شگاه ی آزما   ک ی گرفته شد که    م ی تصم 

  ست ی با می   و دکتر لقمان الدوله   شمس   رزا ی م   یی ح ی ، دکتر  معتمد   ن ی دکتر حس   ن، ی افزون بر ا 

در    5تا    ۳های  شاگردان سال [ چهار روز در هفته به  ی و طب ]داخل   ی چشم پزشک   ، ی جراح 

از سال    ی آموزش   ة که از برنام   ی سنت   ی نوس ی جال   ی کردند. پزشک می   س ی تدر   ی شاه   مارستان ی ب 

درس شد. دکتر    ن ی مسئول ا   دکتر صحت الدوله  و داده  حذف شده بود دوباره آموزش   ۱۹۱۳

  ی آموزش   ة از برنام   ی تا آن زمان بخش   ن ی که ا   د ی گرد   ن یی تع   یی آموزش ماما   رای ب   افروخته   ونس ی 

نها   . نبود  که   م ی تصم   ت، ی در  شد  پ   ک ی   ی ماه   استادان   گرفته  در    شرفت ی بار  گرفته  صورت 

  ک ی با  د ی مستقل جد  ی پزشک   ة . مدرس ند ی را حل نما   شکالت و م  گذاشته بحث  به  را ها  آموزش 

 ۱۱۹نفره از شاگردان آغاز به کار کرد.   ۳۴گروه  

 اوردی وجود نه  ب   ت یدر واقع   یر یی مستقل و جدا، تغ  ة مدرس   سی تأس  ،ی عال  اتی وجود ن  با 

 ران ی ا   ، گان ی دکتر نل  ة مدرسه مطلوب شود. بر طبق گفت   آموزش   ت ی ف یکهنوز مانده بود تا  و  

او از   ن، ی داشت. بنابرا   ازی ن   یپزشک   ة افت ی  ز ی تجه  ی و به خوب   مدرن   ةمدرس   ک یبه شدت به  

 
  ۱۹۰6در سال    ای جداگانه  یپزشک   ة مدرس  یبرا  ییها . )طرح6۷، جلد اول، ص۱۳۳۳  یپزشک  ةدانشکد  ی راهنما  ۱۱۹

 شده بود(.  یزی رطرح
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کرد. اّما   ت ی حما  ران ی مدرن در ا  یپزشک   ة دانشکد   ک ی  س یتأس   ی برا   نسی طرح سرهنگ ه

 نسیسرهنگ ه  می( که تصم در جنوب )کرمان   ؟شد می   راه اندازی  دیمدرسه در کجا با  نی ا 

در کشور در آنجا   مارستانیب   نی بهتر   ، گانی مانند اصفهان که بر طبق نظر نل   یدر مرکز   ایبود  

که   نی ا   ای.  د ی گرد می   نیو کارکنان آن تأم مدیریت    CMSتوسط    مارستانی ب   نی؛ ا قرار داشت 

بود که  باور ن ی بر ا  گان ی ؟ نل آمدبه وجود می  در جنوب  ی گر یدر شمال و د  یک یدو دانشکده 

 ت ی سکنه کفا   ون ی لی م   ۱۰با    ی ر ی کشور فق   ی براشده    ز ی تجه   ی به خوب   ی پزشک  ة دانشکد   ک ی 

 دسترا به    ی شاه  مارستان ی ب  ت ی ر ی مد   ر ی کب  ی ای تانیبر   باره ک یزمان، به    نی کند. در هم می 

 یکنند تا برا   یمدرسه را وادار کرد که به شاگردان پافشار  نی مسئول گان،ی نل  ۱۲۰ گرفته بود. 

بال  ب های  و بخش   ند ی ای ب   این بیمارستان به    ین یآموزش   قی را از آن طر   ی مارستانی گوناگون 

 6۰-۷۰به حد    ی شاه   مارستانیرفت که ب می   انتظار   ، ی. از آنجا که در مدت کوتاه بگذرانند 

 شهر را برآورده   یازها ی که ن  دیبزرگ جد   مارستانیب   ک یساخت    ران ی ا   ولت تخت خود برسد، د 

 مارستانیب   نی با ا   وندی در پ  یپزشک  ةدانشکد  ک ی  سی موافق تأس  گانی . نل تعهد کرد کرد  می 

 ة و دانشکد   مارستانین ب ای   ت ی مسئول  ست ی با می   ا یتان یکه بر   طرح موضوع کرد بود. او    دی جد 

 ی گر ی و د  ی فرانسو  استادان   حضور   ی کی . اّما دو مشکل وجود داشت  رد ی را بر عهده بگ   ی پزشک

شد. با می   بود که در تهران تکلم   ی ا ی زبان خارجترین  که گسترده   از زبان فرانسه   ة استفاد 

وجود   یس یانگل   استادان  حال گسترش بود و چنانچه ایران در  در    یس یوجود، زبان انگل   ن ی ا 

توانست می   ی س یشد، کاربرد زبان انگل می   همراه   ی اضاف   ی ت یحما های  ت ی و با فعالداشتند  می 

 ینبود؛ گرچه اغلب برا   ی موافق آموزش به فارس   گان ی گمان بود. نل   نی ؛ او بر ا قطعی باشد 

 ک یکه شاگردان به دانستن    کرد ی م  یپافشار   نی گرفت. او بر ا می   ر انجام آن تحت فشار قرا 

 نیشد. همچن   خواهند جدا    ی پزشک  اتیاز ادب   صورت  نی ا   ر ی در غ  را ی دارند ز   از ین   یزبان خارج 

 ۱۲۱ناقص بود.  ،ی از لحاظ اصطالحات علم  یزبان فارس  گر،ی د  یاز سو 

عالم السلطان،   ا، ی ان یت بر   ة از سفارتخان   و ی ، سرهنگ دوم فورت اسک ۱۹۲۰اکتبر    ۲5  در 

 
ا  ینا  ۱۲۰ توافقو    یرانبه درخواست دولت  قالب  بنگر   بریتانیا  -  یرانا   ةنام در  بود،  الدوله  وثوق  تار  یدبا    یخ فلور، 

 )در دست چاپ(.  هایمارستانب 
121 FO 248/1291, Memo Dr. Neligan to Minister, Tehran, 28 January 1920. 
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اطالع داد که    و ی به فورت اسک   عالم السلطان وزارت معارف را فراخواند.    یة ثانو   آموزش   س ی رئ 

دکتر    ، ی الحاق کند که در آن دو استاد فرانسو   را به دارالفنون   ی مارستان ی دارد تا ب   ی طرح 

موضوع بعد از    ن ی که ا   رفت ی . او پذ باشند خود را داشته  های  بخش   ، ۱۲۲لهلم ی و دکتر و   پوراک 

 س ی در پار   رزا ی م   روز ی انجام شده است. آشکارا، ف   ران ی بر دولت ا   ی فرانسو   ر ی وز   اد ی ز   ی فشارها 

فرانسو  دکتر  درگ   ی دو  قرارداد   ر ی را  و  به ها  آن   با   ی کرده  که  کرد  های  بخش ها  آن   امضاء 

  ن ی کرد که بر ا   ی پافشار   ن ی بر ا   ی فرانسو   ر ی داده خواهد شد و وز   شگاه ی آزما   ک ی و    ی مارستان ی ب 

  ه ی بر عل  ا ی تان ی خواست سفارت بر می  و ی م گذاشته شود. فورت اسک ترا ح ا  د ی با   ی تعهدات قرارداد 

که دو دکتر    ن ی با در نظر گرفتن ا   ؛ انجام دهد   ی قو   ای ه مقابل   ی طرح   ن ی چن   وستن ی به وقوع پ 

دو هزار    مارستان ی ب   ن ی کردند و ا می   کار   ی شاه   مارستان ی در ب   یی ا ی تان ی بر   و دو پرستار   یی ا ی تان ی بر 

  ی پرداخت   چ ی ه   ی شاه   مارستان ی کدام از کارمندان ب   چ ی ه   جه، ی در قرض بود. در نت   ز ی تومان ن 

  را داشت   مار ی ب   ۱۰۰  رش ی پذ   یی که توانا   مارستان ی نکرده بودند. ب   افت ی در   ر ی دو ماه اخ   ی برا 

نداشت.  بیماران    ة ی تغذ   ی برا ای  بودجه   چ ی ه   را ی کند ز   رش ی موارد اورژانس را پذ   نست توا نمی 

مبتال به   مار ی ب   5۰۰ بًای وجود داشت. تقر  ی در داروها و مواد پانسمان  ی کمبود فراوان  ن، ی همچن 

موجود نبود.  ها  آن   درمان   ی سالواران برا   ی و دارو   داشتند حضور    یی در بخش سرپا   س ی فل ی س 

  ن ی نهاد نو   ک ی   ی تومان در ماه برا   ۱۲۰۰گرفت که    جه ی نت   و ی اسک   فورت سرهنگ دوم    ن، ی بنابرا 

بود. در سال    ده ی فا بی   ها یی ا ی تان ی اّما فشار بر   ۱۲۳“ . است   یی رسوا   ک ی   یاس ی س   ل ی دال   ه ”فقط ب 

شد  داده    ی پزشک   ة در دانشکد   ی فرانسو   استادان   شد و به   اء ی اح   ی هاد   خ ی ش   مارستان ی ، ب ۱۹۲۱

 ۱۲۴. شود   ی رانسو ف   ر ی وز   ت ی تا موجب رضا 

 

 رود می پیش به   آهستهطب  ی عال ۀمدرس

  مارستان ی ب  ییکایآمر  یدکترها  د،یجد  یفرانسو  استادان  و استخدام  راتییتغ  لیدل  به

،  ۱۹۱8ابراز نمودند که در واقع پس از سال    اینان  شدند.  قیتشو  یتهران قدر  یونریسیم

 
 . خواندیم یلمپزشکان را پوالک و و ینا  ،به اشتباه  یمتن اصل ۱۲۲

123 FO 248/1291, Lt. Col. Fortescue to Minister, Tehran 26/10/1920. 
124 RG 91-19-11-1, Notes on medical work of Teheran station Jan. 1922. 
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داده    شیرا روزآمد کنند. دوره به هفت سال افزا  انجام شده است تا دارالفنونهایی  تالش

  ن التحصیالفارغ  جه،یبود. در نت  اندازی شدهراه  یالتحصیلفارغاز    شیپ  رد هایی  شده و آزمون

نظر    ریز  پاستور  تویانست  سی تأس  و  ۱۹۲۱در سال  رشد    نیبهتر بودند. آخر  هاقبلیاز  جدید  

اما بر    ۱۲5واکسن و سرم کشور بود.  نیتأماین مؤسسه  بود. هدف    یپروفسور فرانسو  ک ی

 شدند. می محسوب یهنوز ناکاف دستاوردها همة این  رات،ییتغ  نیا ةخالف هم

داشت که    یران یا  یتعداد  زیو ن  یزوج استاد فرانسو  ک ی تهران    یطبّ  ”کالج

بودند. اکثر خطابه  لیتحص  در فرانسه   و   شدندمی  داده  به فرانسهها  کرده 

  محسوب ها  دکتر  یشاگردان به عنوان شاگردها  ن،یفقط در بعدازظهر. بنابرا

آناتوممی طر  ی شدند.  فقط  ها  نگاره  قیاز  تدر  کی و  شد.  می  سی اسکلت 

 ۱۲6“ .وجود نداشتای  یو جراح  یپرستار  ةحرف  چ یو ه ها  شگاهیآزما  ،حیتشر

. از آنجا که طبابت در  کند   ر یی تغ   باید   وضع   ن ی نظر بودند که ا   ن ی بر ا   ی ها یی کا ی آمر   اکثر 

  دکتر آموزش   ۲5۰تا    ۲۰۰کرد فقط  می   ل ی م بودن    ۱۲۷یی کا ی و آمر   یی اروپا   ی به سو   باً ی تهران تقر 

به وجود پزشکان آموزش    ی فراوان   از ی ن   ن، ی در کل کشور وجود داشت. بنابرا   ی غرب   ی پزشک   ة د ی د 

از  می   حس   مدرن   ی پزشک های  وه ی ش به    افته ی  ب شد.  که    تهران   ی ونر ی س ی م   مارستان ی آنجا 

برآید توانست  نمی  الزم  افراد  تربیت  عهدة  سال  ،  از    پرسبیتاری   ی ران ی ا   ون ی س ی م ،  ۱۹۲۷در 

ارائه شود   ست ی با می   مردان  ی در کالج تهران برا  ی پزشک   ش ی پ   ة دور  ک ی ”  : ابراز نمود   یی کا ی آمر 

در تهران    ی شاهنشاه   ک ی تکن ی پل   ة در دانشکد   ا ی   د ی با می   ی مناسب   ی پزشک   ة دور اندازی  راه و  

  هر   ۱۲8“ . رد ی قرار گ   ی ر ی گ ی مورد پ   ، روت ی ب   ی پزشک   ة در دانشکد   حاً ی ترج   ا ی طب[ و    ة ]مانند مدرس 

  ی بهبود   ی که برا   ی خوب های  تالش   ة آمد که هم می   به نظر   امد، ی ن   رون ی طرح ب   ن ی از ا   ی ز ی چند چ 

 
125 RG 91-19-11-1, Notes on medical work of Teheran station Jan. 1922. 
126 RG 231-1-6, Hoffman, Pioneering in Meshed, pp. 28-29. 
127 RG 91-19-11-1, Notes on medical work of Teheran station Jan. 1922. 
128 Presbyterian Church 1928 b, pp. 188, 190. 

را به    یانترن   یشنهادپ  اما را متوقف کردند،    یرانیپزشکان ا   آموزش  یکاییآمر  یسیونریم  هاییمارستانگرچه ب  

 دادند. ارائه در تهران   یژهبه و  یپزشک یاندانشجو 
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تهران در    ی پزشک   ة دانشکد   گان، ی نل   ة بر طبق گفت   . است   بوده   هوده ی انجام شد ب   مدرسة طب 

ای  نه ی است. هز   ی عمدتًا نظر در آن  و آموزش    افته ی   ز ی تجه   رانه ی فق   ار ی ”بس   ۱۹۲۰  ة ده   ل ی اوا 

  ی ک ی دو مدرس ) و از به اصطالح پروفسورها وجود دارد    یی شود. فهرست بلند باال نمی   افت ی ر د 

ها  آن   از   ی باشند که بعض می   ی ران ی ا بقیه  هستند،    ی ( فرانسو ی ولوژ ی باکتر   گر ی و د   ی در جراح 

اروپا   ی فرانسو   ة دانشنام  قانون   ت ی ر ی گفتن در مد   ی برا   ی ز ی چ   یی دارند. دو  ندارند.    دانشکده 

ب نمی   ح ی تشر اجازه    ی مذهب  افسران    ۱۲۹.“ ست ی ن   ی اجبار   مارستان ی دهد. حضور در  بدبختانه، 

فرانسو   را ی گفتند ز می   درست   یی ا ی تان ی بر  تفاوت نمی   ی پزشکان  استخدام    ل ی که دل   ی توانستند 

 . افت ی بهبود ن   ی چشمگیر   در حد   ی آموزش پزشک   جه، ی و در نت کنند    جاد ی ا ها بود  آن 

  عدم  یبرجسته نبودند ولچندان    یاشاره دارد که استادان فرانسو  گانیدکتر نل  گرچه

  از نظر  یدانست که پزشکان فرانسومرتبط  نیتوان به ارا نمی آموزش تیف ی در ک یبهبود

سال    قیناال  ی فن از  آن،  از  پس  خارج ۱۹۱8بودند.  استادان  اساس    که   ی ،  بر 

مجلس    بیتصو  قیاز طر  توانستندتند، فقط میگرف قرار می  ی ابیمورد ارز   شانهاییستگ یشا

نماندند    یطوالنمدت    ،یاستادان فرانسو  بیشتر وجود،    نی شورا به کار گماشته شوند. با ا

  یبرا  ، دکتر پوراک۱۹۲۰مثال، در سال    یای بر شاگردان داشت. برایکه مسلماً اثر منف

  رشوک  ۱۹۲۱او در سال    یبه کار گماشته شد ول   ۱۹۲۳  لی آور  ۲۴تا    ی آموزش طب داخل

سه سال جهت    یبرا  را ترک نمود. پس از بازگشت دکتر پوراک به اروپا، دکتر اعلم الملک

و اطفال، به کار گماشته   ی آموزش طب عموم  یسال بعدتر برا   ک یو    ی آموزش طب داخل

 ینی جهت آموزش بال  ی ر یوز   مارستانیروز در هفته در ب   ک یمجبور بود    نی شد. او همچن 

دکتر پوراک جهت   نی به عنوان جانش  ، دکتر روالند۱۳۰۳/ ۱۹۲۴شاگردان کار کند. در سال  

 یبرا  )؟(.  ت یج ی اود  . نماند. ام   یاد یمدت ز   هم او    ی به کار گماشته شد ول  ی آموزش طب داخل

  ة دور  کیدر    ،یشناس اهیآموزش گ  یمونت برا  ی مانند آقا  ۱۹۲۳  لیآور  ۱8سه سال در  

بود    یکه جراح فرانسو  لهلمیو  ر، دکت۱۹۲۲دسامبر    ۲6به کار گماشته شد. در    هسه سال

 به کار گرفته شد. ،یریوز مارستان یو کار در ب  یآموزش جراح یبرا

 
129 Government of Great Britain 1945, pp. 408-09. 
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 طب  یعال  ةمدرس  انی و دانشجو  دیاسات

 

  ی ، همگ ۱۹۲۲-۲5  ن یطب ب  ی عال   ة در مدرس  یفرانسو  گر ید  ی تعداد  ن، یبر ا  افزون

  ؛یولوژیکروبی : م: دکتر کوراندلانیکردند که عبارتند از آقامی  کوتاه، کار های  دوره  یبرا

بآندره ارمن  ک ی  ۱۹۲5  هی. در ژانویولوژ ی: بل یبونو  ؛یولوژی:    یبرا  انی دکتر پاپار  ،یترک 

  سیتدر  یداروساز  ةکار گماشته شد، هر چند که اکثراً در دانشکد  هب  یفارماکولوژ  سیتدر

از مرگ م می بعد  نائ  رزایکرد.  الحکما   ی نی ابوالقاسم  ، درس طب  ۱۹۱۳در سال    سلطان 

تدر  یبرا  ی سنت سال  سال    س ی پنج  در  تا  گرد  ۱۹۱8نشد  لحاظ  توسط    د ی دوباره  و 

  ت یاو عمدتاً ماه  سی رو تدر  نیو از ا  دسابق نبو  ة شد. او پزشک مدرس  س یتدر  الدوله  صحت

قراباد   یداشت. موضوع درس ای  سهی مقا نام    شناخته (  ران یا  یسنت   ی)داروها  یرانیا  نیبه 

  شدمی  سی )در چند سال آخر توسط اعتضاد الحکما( تدر  ۱۹۳۴تا سال    درس  نیشد. امی

، ۱۹۲۲دسامبر    ۱۳۰۱/۲6  ]دی[  ی جد  ۴در    ۱۳۰شد.  نیگزیجا  یپزشک   خ یبا تار   که بعدها

 
 . 6۷-68، جلد اول، ص۱۳۳۳  یپزشک ةدانشکد ی راهنما ۱۳۰
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به    مدرسة طبدر    یجراح  سیجهت تدر   ۱۹۲۳  لیآور  ۲۳سه سال از    یبرا  لهلم یدکتر و

 ۱۳۱بود. یریوز مارستانیدر ب «ی اودیکار گرفته شد و مسئول دروس »اعمال 

 

 ۱۹۲۰دانشکدة پزشکی در اوایل دهة   و برنامة آموزشی استادان :۲جدول 

 زمان/ هفته موضوع درسی دهنده  نام آموزش

 ساعت  ۳ شناسی توصیفی؛ درمان آناتومی دکتر امیر اعلم 

 پیشینهمان  طب داخلی، فیزیولوژی، پزشکی قانونی دکتر حکیم اعظم 

 همان پیشین کوچک  اطفال، جراحی دکتر غالمحسین اعلم 

 پنج روز شناسی؛ تاریخ پزشکی انگل دکتر عبداهلل خان

 همان پیشین طب خارجی، اورولوژی  دکتر لقمان الملک

 یک روز طب سنتی ایرانی دکتر صحت الدوله

 شش روز ؛ پزشکی علمی VDفیزیک پزشکی و شیمی؛  دکتر حسین خان معتمد

 یک روز سالمت عمومی  دکتر احیاء الملک

 پنج روز آناتومی  زاده دکتر مهدی ملک

 دو روز قابلگی و باکتریولوژی  دکتر یونس خان 

 همان پیشین چشم پزشکی دکتر لسان الحکما

 یک روز طب عمومی  دکتر لقمان الدوله

 دو روز بیولوژی؛ جانورشناسی دکتر ابوالقاسم خان بهرامی 

 . 6۷-68، جلد اول، ص۱۳۳۳منبع: راهنمای دانشکدة پزشکی  

 

با در  البته  که  است  طب درست    ة مدرس  ز یناچ  زاتیدر مورد تجه   گان یدکتر نل  ة گفت

بودج آن جا  ةساالن  ةنظر گرفتن  در سال  ستین  ی شگفت  ی محدود   .۲۰-۱۹۱۹/۱۲۹8 ،

به مبلغ    ةبودج  ۱۲،۳۰۰  زانیم  نیا  ۱۹۲۰/۱۲۹۹-۲۱تومان و در سال    ۹،۷۲۰مدرسه 

 نیتومان بود. با درک ا  ۱6،5۰۰  ود، بودجه حد۱۳۲۲-۲۴/ ۱۹۲۳-۳5  یتومان بود. در ط

 
 Ebrahimnejad 2014, p. 196, n. 49 

 مرکب است. یداروها  ةکه دربار کندیذکر م یصالح نی به نام قراباد   ۱868کتاب را از سال    کی
 .6۷8ص  ن، یقوان  ةمجموع  ۱۳۱
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ساالنهموضوع   حقوق  برا  یبرا  ، که  و  یمثال  مبلغ    5۰۰۰  لهلم یدکتر  اگر  و  بود  تومان 

  ییاروپا  استادان  منطق به کار گماشتن  م،یرا اضافه کن   ییاروپا  استادان  گریدهای  وقحق 

  زات یجهو ت  مدیریتدر    یرییتغ  ، نیکوتاه سخن آن که افزون بر ا  ۱۳۲رود.می  سئوال   ریز

ماند. در سال    ینظام باق  اطیدر همان ح  ۱۹۲۳تا  مدرسه  طب رخ نداد و    یعال   ةمدرس

  ة و مدرسمعارف  وزارت    محل  ،راتیکه پس از تعم  دیرا خر  هی، دولت عمارت مسعود۱۹۲۲

  جا جابه  نو  زارالله  ابانیدر خ  یبه مکان   یطب شد. چند سال بعدتر مدرسه به صورت موقت 

توسط    مارستانیب  نیمنتقل شد. ا  معتمد  مارستان یبه ب  ، یبه زودو  پس از آن    یشد ول 

 ۱۹۳۷/۱۳۱6فقط در سال    ن یگذاشته شد. ا  ان یمدرسه، بن   استادان  از  ی کی معتمد،    نیحس

 ۱۳۳(.ادامة متن دیشد )بنگر  جاجابه دی جدهای بود که مدرسه به ملک 

  استادان  ،۱۹۲8مدرسه رخ نداد. تا سال  تیعمده در موقع   یرییتغ ،یچند سال  یبرا

  استادان  عمدتاً در چرخش  یرییاند؛ هر تغفهرست شده ۲بودند که در جدول  هایی همان

(. در  مطالب قبلی   دیکردند )بنگرمی  کوتاه خدمتهایی  دوره  یبود که فقط برا  یفرانسو

  یفرهمند   ی طب شد و دکتر عل  ةمدرس   د یجد   پرست سر ،  اهلل خان نصر   ی، دکتر ول ۱۹۲8سال  

مدرسه و سپس    د یجد  ی پزشک  آموزش   ةبرنام  انی بن  گریکدی با  ها  آن.  دی گرد  ی معاون و  زین

  نااز معلم   ی دیجد  می ت  نیهمچن ها  آن  تهران را گذاشتند.  د ی دانشگاه جد  ی پزشک  ة دانشکد

  و نوسامان داده شده  دیجد  ی لیتحص   ةرنامبسازی  ادهی به پ  ست ی بامی  را به کار گماشتند که 

 . (۳جدول  دی)بنگر  پرداختندمی

 

  ۱۹۲8-۳۴/ ۱۳۰۷-۱۳مدرسة عالی طب در طی  استادان های: نام۳جدول 

 موضوع دهنده  نام آموزش

 مدیر مدرسه دکتر ولی اهلل خان نصر

 استاد دکتر سعید خان ملک 

 همان پیشین دکتر علی خان پرتو اعظم 

 
 . 6۷-68، جلد اول، ص۱۳۳۳  یپزشک ةدانشکد ی راهنما 132
 .8۴، جلد اول، ص۱۳۳۳  یپزشک ةدانشکد ی راهنما ۱۳۳
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 موضوع دهنده  نام آموزش

 همان پیشین دکتر امیر اعظم 

 همان پیشین دکتر محمدحسین خان لقمان ادهم

 همان پیشین دکتر عباس خان ادهم 

 همان پیشین دکتر حسین خان معتمد

 استاد و معاون مدرسه دکتر علی فرهمندی 

 استاد پور دکتر محمدحسین خان پزشک

 همان پیشین دکتر محسن سیاح

 مور بودجهأ استاد و م  دکتر سید مصطفی بنی هاشمی 

 استاد دکتر اعلم علی خان مینا 

 همان پیشین ]؟[  دکتر یحیی سکوت

 همان پیشین دکتر مؤتمن

 رئیس آزمایشگاه  دکتر پرویز خان صدیق 

 استاد علوم طبیعی  دکتر آندره 

 استاد میکروبیولوژی  دکتر گراندل

 استاد شیمی آزمادکتر جین 

 استاد مدرسة داروشناسی دکتر پاپاریان 

 استاد علوم طبیعی  دکتر پاول بونویل

 . 6۹، ص۱، جلد  ۱۳۳۲منبع: راهنمای دانشکدة پزشکی  

 

پنج ساله    ی ل ی تحص   ة برنام   ک ی شد و بر    ب ی تصو   ۱۹۲8در سپتامبر    ی آموزش   د ی جد   ة برنام 

  ی م ی شد. سپس ش می   آغاز   ی ولوژ ی و ب   ی م ی ش   ک، ی ز ی ف   ة سال   ک ی   ة برنامه با دور   ن ی استوار بود. ا 

  ، ساعت  ۳  ی ف ی توص   ی آناتوم  ، ساعت   ۳  ی پزشک  ک ی ز ی ف  ، ی ساعت در هفته با کار عمل   ۲  ی پزشک 

تدریس    ساعت   ۳۰  گر ی دروس د   و   ساعت   ۱  ی شناس ن ی و جن شناسی  بافت   ، عت سا   ۳  ی ولوژ ی ز ی ف 

که  ای  (؛ به گونه ۴ جدول   د ی طب شد )بنگر   ی به بخش عمل   ی شتر ی توجه ب   ن، ی . همچن شدند می 

  آموزش   شتر ی ب همچنان  همه،    ن ی را کسب کنند. با ا خاصی    ی ن ی بال   ة شاگردان مجبور بودند تجرب 

 مثال:   ی ( وجود نداشتند. برا شگاه ی )مانند آزما   ی ضرور   الت ی و تسه   بود   ی به صورت تئور 
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 کیآناتوم  ی های بررس  د، یاسال  ش یبدون نما  یبه صورت تئور شناسی ب ی ”آس 

از کتب دست  ن ی شد. معلممی  س ی تدر  ،ی طب  شگاه ی آزما ا ی   ک یکروسکوپ یو م 

شامل ها  ی کردند. موجودمی   استفاده  ن ی شی کتب جامع پهای  نسخه   اینوشته  

ب   یبافتهای  ی بررس های  گزارش  شرکت   مارستان یب   ، ییکایآمر   مارستانیاز 

بر  سفارت   ا ی  ا یتان ی نفت  کارکنان  فرستاده  ی خارجهای  از  خارج  به  که   بود 

 ۱۳۴“. فراهم نبود  یمول مع  ماران ی ب   یبرا   یبافت های  ی شدند. امکانات بررسمی 

 

   ۱۹۲8مدرسة عالی طب از سال  : برنامة آموزشی۴جدول 

 دروس علمی زمان در هفته های نظری س در

 آزمایشگاه  دو ساعت شیمی پزشکی

 همان پیشین سه ساعت فیزیک پزشکی

 -  همان پیشین توصیفی  آناتومی

 آزمایشگاه  همان پیشین فیزیولوژی 

 همان پیشین یک ساعت  شناسیشناسی و جنینبافت

 
134 Bahadori 2015, p. 14 

. جدا  شدیانجام نم  یران یا  یمعمول   مارانیب   یبر رو  یافتب   هایشی آزماگونه    چیکه ه  کندیاشتباه مالبته بهادری   

  گذشته از   و  کردیخدمت م  یران یا  مارانیدرصد( ب   ۹/۹۹)  تیبه اکثر   ییکا یآمر  مارستان یکه ب   قتیحق  نیاز ا 

  مارستانیب   ن یهمچن  و   را داشتند، هر دو نهاد   ی ران یا   ماران یب پذیرش  اکثر    ز ین   NIOC  ی هامارستانیکه ب   ن یا

در    ۲5۴ص  ادامة متن،  د ی)بنگر  روتیب   یی کایآمر   مارستانیبه ب   ای را    ی شناسبی آس  یها، نمونهمشهد  یی کایآمر

  ستیپاتولوژ  کی  یمناطق نفت  یهامارستانی. ب دادندیرا خودشان انجام م  شی آزما  NIOCدر مورد    ای کتاب(    ن یا

مثال در مورد در معرض    یبرا  ،انجام دادند  یاپژوهش گسترده  یی ایتان ی پزشکان بر  داشتند.  یپاتولوژ  شگاهیبا آزما

 د ی داشتند. بنگر ت یکه کارگران در مورد آن شکا  گوگرد د یاکسیدبا قرار گرفتن 
 Floor 2018, p. 128; Williamson 1927, pp. 128-132; Gilmour 1924, p. 39, IOR/L/MIL/17/ 

15/24, ‘Military Report on The Anglo-Iranian Oil Company’s (South Iranian) Oilfield 

Area’, p. 49. 

استخدام    ست یپاتولوژ   ک ی(  ۱۹۲۱-۲۳بود )  ا یتان یبر  ت ی ری هنوز تحت مد  دولت  مارستان یکه ب   یهنگام  ن،یهمچن

 کرد.

RG 91-19-11-1, Notes on medical work of Teheran station Jan. 1922. 
 ها استخدام نمود. ست در آن زمانیپاتولوژ کی  ز ین  در کرمان  CMS مارستان یب 

Administration Report 1935, p. 38. 
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 دروس علمی زمان در هفته های نظری س در

 - دو ساعت نظری  آناتومی

 - همان پیشین پزشکی قانونی و سالمت عمومی 

 - همان پیشین مامایی 

 - همان پیشین بحث  -  وظایف پزشکان

 آزمایشگاه  سه ساعت شناسیانگل

 - دو ساعت پاتولوژی 

 آزمایشگاه  یک ساعت  باکتریولوژی 

 - سه ساعت های خارجیبیماری

 - همان پیشین های داخلی و گرمسیریبیماری

 آزمایشگاه  یک ساعت  داروشناسی و داروهای ساده 

 - دو ساعت های دهان و دندانبیماری

 - همان پیشین طب عمومی و تشخیصی

 - همان پیشین اصول درمان 

 - یک ساعت  طب عملی 

 ها جراحی همان پیشین کوچک  جراحی

 - همان پیشین طب باستانی ایران

 . 6۹-۷۰جلد اول، صفحات  ،  ۱۳۳۲منبع: راهنمای دانشکدة پزشکی  

 

را    ریز  ینیشاگردان مجبور بودند دروس بال   ،یعمل   یبر کالس درس و راهنما   افزون

 :ندیدنبال نمانیز 

 مارستان ی : هر صبح در بیداخلهای یماری/ درمانگاه ب۱

 ن یش یپ  مانند: ی خارج  ی هایماری/ درمانگاه ب۲

 مارستان ی سه ساعت در هفته در ب :و زنان ی/ اورولوژ۳

 ساعت ۲ :ی/ درمانگاه چشم پزشک۴

 مارستان یساعت در هفته در ب ۴: یمقاربتهای یماری/ درمانگاه پوست و ب5
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 مارستان یساعت در هفته در ب ۲دهان و دندان:  های یماری/ ب6

 مارستان یدر بساعت در هفته  ۲:  ین ی/ درمانگاه گوش، حلق، ب۷

 مارستان ی ساعت در هفته در ب ۲: یولوژی/ راد8

 مارستان ی ساعت در هفته در صبح در ب ۲: یی/ ماما ۹

ب  ا ی  ی نیبال   دروس سال  می  س یتدر   یریوز  ای  ی دولت  مارستانیدر  در  شدند. 

  ارائه   یی کایآمر  مارستان یدر ب  مان یو زا  ی نی ب  -   حلق   -   گوش  ی نی، دروس بال ۱۹۳۰/۱۳۰۹

 ۱۳5سال بگذرانند.  ان یدر پا  یهر موضوع درس   یرا برا  یشد. شاگردان مجبور بودند آزمونمی

هم  با گار  ها، شرفتیپ  نیا  ة وجود  دانشکد  سون یدگتر  هاپک   ی پزشک  ة از    نز، یجان 

 نمود، نوشت: یقدردانکمک او  از که  احتماالً تحت نفوذ دکتر الگود

  تمندانه یدر آن رضا  آموزش  یاز آن  تهران است ول  یپزشک   ةدانشکد  ”تنها

شود و  می  درس داده  یم یو ش  ک ی زیکه در دانشکده ف   ن یا  لیبه دل  ،ستین

تشر قانون   حی از  اساس  بر  غفلت   ن یمسلم  که  است،    . گرددمی  قدغن 

 زنان وجود داشته و امکان خواباندنهای  یمار ینسبت به ب  یکامل  ی تفاوتبی

  ة شود، وجود ندارد. دانشکدمی  که توسط مردان اداره  یمارستانیدر بها  آن

ادوازده  با    ی پزشک دانشنام  یرانیپزشک  اکثراً    اداره   ،دارند  ی فرانسو  ة که 

 ۱۳6استوار است.“ یفرانسو  مسیرشود. آموزش به صورت کامل بر می

 

 یپزشک  ۀکردن حرف منظم

بهبود  یبرا و  و    ت یف ی ک  ی ارتقاء  مهم    ها، آن  تعداد افزایش  پزشکان  گام  دو  دولت 

  ی گریو د  خواستند طبابت کنندمی  بود که  یپزشکانهای  تیصالح یبرقرار  یکیبرداشت.  

  جهی و در نت  ی پزشک   لیتحص  یبرا  کا یبه اروپا و آمر  انیاز دانشجو  یفرستادن تعداد فراوان

 
 . ۷۰-۷۱، جلد اول، ص ۱۳۳۳ یپزشک  ة دانشکد یراهنما دی بنگر ات،یجزئ  ی برا ۱۳5

136 Garrison 1933, p. 152. 
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گونه که در باال بحث    ، همان ۱۹۱۱/۱۲۹۰. در سال  شورک   ی ف ی و ک  ی طب   تیظرف  شیافزا

  ای هکه دانشناماست    از یطبابت پزشک ن  یمصوب کرد که برا  یشد، مجلس شورا، قانون

  ی اسیدوران س  ل یاما به دل  ۱۳۷د. نداشته باش   یخارج   ا ی  یداخل  ی پزشک  ةدانشکد  کی معتبر از  

 ماند. یباق ایکاغذ پارهبه صورت  تنها قانون نیاول، ا  یرخداد جنگ جهان زیو ن
 

 
 طبابت   ةنامموسوم به چهارخانه و اجازه   ،یپزشک  ةدانشنام

 

 ۱۹۱۹)مانند سال    قانون   اعمال این  یبرا ای  پراکنده های  اول، تالش   یاز جنگ جهان  بعد

 ةکرد   ل یکه تحص  آموزش د یجد  سی ق، رئ دی ص یسی ، عشهر این  . در د ی ( انجام گرددر رشت 

 د ی. اّما متهم گرد د ینما   ت ی پزشکان را تقو  ةنام ی الزام به گواه  نی بود تالش کرد تا قوان   ج یکمبر 

 گرانی استبداد است و دکترها و د   ة دوران گذشت انگار او هنوز در  که  کند  می   عملای  به گونه 

( را آغاز استمداران یو درخواست از س   یپراکن عه ی شا   ،ی )به شکل نوشتار ای  رسانه   ی اردوکش

مداخله ناخواسته، متوقف سازند. اما او ثبات قدم داشت و در به   ن یق را از ا دی کردند تا ص

 
 .۷۱، جلد اول، ص۱۳۳۳  یپزشک ةدانشکد ی راهنما ۱۳۷
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 ۱۳8دست آورد.  به   تی و نامعلوم قانون، موفق   داریناپا هر چند    یر ی کارگ

قانون  یبرا شدن  قانون  ةنامیگواه  مؤثر  مجلس  شهر  یپزشکان،  در    /۱۳۰6  وریرا 

چه هنوز    کنند چنانمی  که طبابت  یکه کسان  نیبر ا  یکرد مبن  بیتصو  ۱۹۲۷  آگوست

  ی توانند آزمونمی  سال طبابت کرده باشند  ۱۰از    شیب  یطبابت را نداشته باشند ول   ةاجاز

طبابت دارند بگذارنند و چنانچه    ةکه اجاز یپزشکان زا  یرا در مرکز استان در حضور گروه

  که دانشنامه   ی طبابت داده خواهد شد. از آن زمان، به کسان  ةاجازها  آن  موفق شدند به 

  ة دور  ک ی   ة اجاز  ۱۹۲۷/ نوامبر  ۱۳۰6قانون به آذر    طبابت داده نشد.  ةاجاز  گرینداشتند د

  نیمطلوب نداشت و بنابرا  ی قانون اثر  نیا  امّا داد.  هایی  آزمون  ن یانجام چن  یساله را برا  دو

  ن یبر ا  ی کرد مبن  بیتصو  دیگری، مجلس قانون  ۱۹۳۰مارس    ۱6/  ۱۳۰8اسفند    ۲5در  

بار در سال در    ک ی زمون فقط  داشته باشد امّا آ  امهتا سه سال اد  ۱۳۰6/  ۱۹۲۷که قانون  

)سپتامبر در   - مهر  برگزار گردد.  ، مجلس  ۱۹۳۰  آگوست   اول   / ۱۳۰۹مرداد    ۱۰اکتبر( 

آناتومیتعیین  را    ی آزمون پزشکهای  یازمندین   یپزشک   ،یداخل   طبّ  ،یولوژیزیف   ،نمود: 

زا  ؛ یپزشک)چشم  ی خارج و  پزشک   یبخش   مان یزنان  آزمون  و  ها  بود(، علت  ی خارج  یاز 

  ن یدرمان. بد  ات یو ضرور  ی و خارج  ی داخلهای  یماریب  یبرا  زیو تجو  صیعالئم و تشخ

 یرا براپذیری  نانیاطم  زین   یرا کسب کرد و در تئور  یقانوناساس    ،یپزشک  ةحرف   قیطر

  ی آشکار نمود که چه کس   نیپزشکان فراهم آورد. همچنهای  تیاز لحاظ صالح  مارانیب

 ۱۳۹ندارد. یعنوان »دکتر« را دارد و چه کس استفاده از حق 

  پزشکان   ی کاف   ة هنوز به انداز   ، ران ی آن بود که ا   ی انقالب   ی به جا   ی ج ی تدر   کرد ی رو   نش ی گز   ل ی دل 

 ی نوسی جال -  یبا نظام اسالمپزشکان  بود که اکثر    نیا  تی نداشت. واقع  یغرب  ةافتی  تیترب

واقع   افته ی  ت ی ترب  و  که  انه ی گرابودند  نما ها  آن   نبود  منع  طبابت  از  بنابرا ند یرا   قانون   ن، ی . 

 ۱۰از    ش یب   ی در خارج از تهران برا   ی صورت که چنانچه فرد  ن ی فراهم نمود به اای  تبصره 

 
 ؛ ۲۰۲-۰۳، جلد اول، ص۱۳۴۰صادق  ۱۳8

 RG 91-19-9, Resht Medical Report 1924-25. 
 . ۷۱-۷۲، جلد اول، ص۱۳۳۳  یپزشک ةدانشکد ی راهنما ۱۳۹
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 افت یمی   اجازه  اند،مضر نبوده   شی هاد که درمان اش سان نشان داده ب  نی سال طبابت کرده و بد 

از   ر کمت   یاز پنج سال ول   ش یب   یکه در تهران برا   ی سنت  پزشکان که به طبابت ادامه دهد.  

 یسه ساله بگذارنند. بعض   ةدور   ک یرا در    ی سال طبابت کرده بودند الزم بود امتحان دولت  ۱۰

در کل کشور اجرا شود  ست یبامی  بحث داشتند که قانون  ن یا سر مجلس شورا بر  ی از وکال

توانستند می   آوردندنمی به دست    طبابت  ةکه در تهران اجاز   ادی پزشکان ش  در آن صورت  رای ز 

استان  آدم ها  ”به  به  آنجا  و در  ا   “. بپردازند   یکشرفته  با   دگاهید   نی اما  گسست   ک ی  دیکه 

 ن یبرنده نشد. برهان آورده شد که متخصص   ،گیرد بالفاصله با گذشته در سراسر کشور انجام  

داروها به صورت   ن یکنند و اگر ا می   دارند در تهران طبابت   از ی ن  مدرن   ی که به داروها  ی شتری ب 

 ۱۴۰توانند مضر باشند.می   نشوند،  هاستفاد   ی مناسب

بودند که در    ای ی چه افراد خارج   چنان   دار، نامه ی پزشکان گواه   ی استان های  گروه   ان ی م   در 

تا عضو ]بورد[ شوند.   د ش (، درخواست  یی کا ی آمر   ی ونر ی س ی کردند )اغلب پزشکان م می  آنجا کار 

  ی پزشک   ن ی ممتحن   ی در تهران در بورد ملّ   ی تهران چند سال   یی کا ی آمر   مارستان ی مک دوول از ب 

در   کرد.  روز ۱۹۳5  سال خدمت  چند  او  برا   ی ،  پزشک   ن التحصیال فارغ امتحان    ی را    ی کالج 

  ئت ی ه   پزشک از سه    ی ک ی خواست تا    ، پاکروان )فرماندار(، از دکتر هافمن در مشهد   ۱۴۱گذراند. 

  پزشکان ”به  کند.    ی ن ی را بازب   ی پزشک های  نامه ی گواه   ی شرکت کنندگان برا های  ت ی باشد تا صالح 

که    ند ها« بود ب ی معروف به »طب ای شد اّما طبقه می   داده   نامه ی واه بورد در تهران گ   ک ی توسط 

  یی کا ی آمر   مارستان ی منحصر به ب   ، خدمت   پ ی ت   ن ی ا   ۱۴۲شد.“ نمی   داده   ی جراح   ة اجاز ها  آن   به 

شدند تا در  می  اغلب فراخوانده   ون ی س ی م  پزشکان مثال   ی ، برا در همدان  ن ی تهران نبود. همچن 

شدند تا در موضوعات گوناگون جهت کمک به  می   خوانده فرا   ا ی و    نند ی ممتحنه بنش   ی بوردها 

استانداردها   ش ی افزا  دهند.   ، ی ران ی ا   ی دکترها   ی مجموعه  ارائه  سال    ۱۴۳مشورت  ،  ۱۹۳6در 

 
 . ۱5۷6-۰8، جلد سوم، صA، بدون تاریخ رانیدولت ا  ۱۴۰

141 RG 91-19-11-1, Tehran Medical Report 1935-1936; Idem, Report of Medical Work 

Teheran 1937-1938; RG 231-1-2, Hoffman to N.N., no date (probably 1938). 
142 RG 231-1-6, Hoffman, Pioneering in Meshed, p. 119; RG 91-20-2, Mashad Medical 

Report 1929-1930 

 (. بود  یپزشک ی هاممتحن هیئتعضو  ،سال  ۲ یبرا  دکتر هافمن) 
143 Presbyterian Church 1932, p. 169. 
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طبابت    ة نام ی گواه   ی کنندگان برا شرکت  های  خواست در آزمون   یی کا ی آمر   پزشکان از    بهداری 

 : ی نبودند ول   ی ا دانشکده   ن التحصیال فارغ شرکت کنندگان، اصاًل    ن ی . ا ابند ی حضور  

بدون دانشنامه  نیهستند که چند  ی”کسان دانش    سال    ا ی  خوانده خودبا 

از اطباء، طبابت    ی شاگرد تحت نظر بعض  ا ی   ار یبه عنوان دست   ای و    تجربی

طب،    ةگستر  ة سال سن داشته و از هم  ۷۰تا   ۳۰  نیبعموماً  ها  اند. آنکرده

انتظار  داده شده بود که دولت از ما    دید   نیمورد آزمون قرار گرفتند. به ما ا 

ما،  گیری آسان ی اما با وجود خو م یسخت داشته باش های ندارد که پرسش

نفر شرکت کننده، آزمون را نگذراندند. جالب است که    ۳۰از    یم یاز ن  شیب

  است ی چهار ممتحن، همراه با سرپرست بخش سالمت که ر  ة اشاره شود هم

 ۱۴۴“ .بودند یحی مسپزشکان را بر عهده داشت،  

های  هنوز به مراقبت ها  ی ران ی ا   ت ی اکثر   ، ی قانون های  ی ازمند ی ن   ن ی با وجود ا   اما در هر صورت، 

  ی اطبا   ن ی نداشتند بنابرا   ی ارائه شود، دسترس دار  نامه ی پزشک گواه   ک ی   ی که از سو   ی پزشک 

شده بودند،    ت ی ترب   مدرن   ی علم   ی که با پزشک   ی از پزشکان   ش ی هنوز ب   اد ی و پزشکان ش   ی سنت 

  . از ه شد داد   ران ی طبابت در ا   ة نام ی گواه   پزشک   ۹۰5، به  ۱۹۲۴کردند. در سال  می   درمان   مار ی ب 

  م ی مق   یی کا ی و آمر  یی اروپا   پزشکان تعداد شامل   ن ی بودند )ا   دانشنامه   ی نفر دارا   ۲5۳  ، افراد   این 

. تعداد انگشت  کردند ی طبابت م   ، ۱۹۱۱  نفر بر طبق قانون   65۲  ی شد(، مابق می   ز ی ن   ران ی در ا 

برخوردار    ی از شهرت خوب   ی مدرن داشتند گرچه بعض   ی غرب   ی از پزشک   ی دگاه ی د ها  آن   از   ی شمار 

شد. اّما از    ر ی سکنه تعب   ۱۱،۰۰۰ازای    به   پزشک   ک ی به    ی رسم   پزشکان تعداد از    ن ی بودند. ا 

نظر از تهران، در سال  با صرف   ن ی کردند بنابرا می   نفر در تهران طبابت   ۳۲۳،  پزشک   ۹۰5تعداد  

  ک ی تهران    ی برا   زان ی م   ن ی وجود داشت. ا   نفر   ۱6،8۰۰  هر   ازای   به   پزشک   ک ی ، فقط  ۱۹۲۴

آشکار   ران، ی سالمت در ا   نگران کنندة  ت ی بود. با در نظر گرفتن وضع   نفر  68۰ازای   به  پزشک 

زمان    ن ی در هم   ن، ی را پوشش دهند. همچن   ت ی جمع   ة توانستند هم نمی  پزشکان  ن ی است که ا 

 
144 RG 91-19-27, Healing in the Home of Avicenna June 30, 1936. 
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را   ت ی جمع   ة عمد  ة کر ی پ  کردند و می   بودند که کار   مه طب عا گروه  از پزشکان از  بسیاری تعداد  

از پزشکان    ی فقط تعداد   ، ی طب سنت بر  تمرکز    ی که در راستا   رسد می   دادند. به نظر می   پوشش 

 ۱۴5. کردند نگاه می   تخصص   ک ی به صورت    ی به جراح   ، افته ی   ت ی ترب   ی  ران ی ا 

 

 طب  ی عال  ۀدانشکد

طب    ی عال  ة مدرس  سی به عنوان رئ  ی خان فرهمند  ی، عل ۱۹۳۰  -۱۳۰۹/۳۱سال    در

که    ی زمان  ی عنیماند    یباق   ۱۹۳۳-۱۳۱۲/۳۴تا سال  و    ۱۴6شد   دهیبرگز  یداروساز  ةو مدرس

به عنوان  که   ار یبا دکتر ابوالقاسم بخت  ۱۳۱۳/۱۹۳۴که بعداً در سال  با دکتر لقمان الدوله 

داد و با دکتر جواد    استعفا   سال بعد  ک ی . فرد آخر  دی گرد  نی گزیشد، جا  لحقمعاون به او م

/  ۱۳۱۳خرداد    5کرد )  بیتصو  ی، پارلمان قانون۱۹۳۴شد. در مه    نیگزی)؟( جا  یانیآشت

ا  ی( مبن ۱۹۳۴مه    ۲6 عال   نیبر  به دانشکده   یکه مدارس  تا آن    ل یتبد  گوناگون  شوند. 

در ساختمان  یعال   ةزمان، مدرس بنابرا  یجاای  اجارههای  طب    زیادیمقدار    ن،یداشت. 

)  ی داری خر  نیزم ب  ۲۰۰،۰۰۰شد  مربع(  برا  ۹۰،۰۰۰  ه همراه متر    کی ساخت    یتومان 

آن  که    د یدانشگاه جد مارکوف طراحساختمان  ام.  اولدیگرد  یتوسط  در   ن ی.  بنا   سنگ 

  ۱5با حضور رضا شاه در    یرسم   ش یگذاشته شد و گشا  ۱۹۳۴ژوئن    ۱۳۱۳/۲۴  ریت  ۳

 ۱۴۷. صورت گرفت، ۱۹۳6 هیفور 5/ ۱۳۱۴بهمن ماه 

 
145 Gilmour 1924, pp. 33-36 

نفر فاقد   ۱5  ی داشتند، مابق ها دانشنامه، پنج نفر از آنوجود داشتدکتر    ۲۰  ، (. در کرمانشاه)شامل متن قانون 

به ه5۳5، جلد اول، ص۱۳۷۰  یدانشنامه بودند. سلطان    یبرا  یسنت  ی از دکترها  کدامچی. در واقع، در مراغه 

 دی دادند، بنگر  حیترج  یآزمون دولت  نگذراند   ی برارا    ها آموزشاز آن  یبعض   ن، ی. بنابرا داده نشد  نامه یطبابت گواه
 Good 1981, pp. 68, 71-72. By 1920, 

 . ندد یرا به عنوان حرفه برگز  یغرب  طب ی ران یدو زن ا ای  ک ی، فقط  ۱۹۲۰سال  در

Rice 1923, pp. 252-53. 
 . 6۹، جلد اول، ص۱۳۳۳یپزشک ةدانشکد ی راهنما ۱۴6
د که تا آن دا   ر یی تغ   ز ین را  حاکم بر انتصاب و انصراف کارکنان    مقررات  ۱۹۳۴  ه یفور  ۲۲/  ۱۳۱۲بهمن    ۲  قانون   ۱۴۷

 یو کارکنان دانشگاه   ی برقرار کرد که متشکل از مأموران دولت   ییشورا  ،د یبود. قانون جد   ر آموزش یوز   اری زمان در اخت 

 .۷۴- ۷5، جلد اول، ص ۱۳۳۳  یپزشک   ة دانشکد   یبود. راهنما   ی تی ر یو موارد مد  ن یپرداختن به آن قوان   ی برا 
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برافراشت بلکه در همان   سر   ن ی ساختمان نو   ک یو    د یگرد   جادی ا  د یجد   ی تنها نهاد  نه 

کار بر   نی روزآمد شود که ا   ز ی ن  ی پزشک  ان ی دانشجو   ل ی تحص   ة زمان، دولت بر آن شد تا برنام 

، ۱۳۱۳/ ۱۹۳۴(. در سال  مطالب قبلی   دی)بنگر   د یانجام گرد   ۱۹۲8مقرر در سال    ة برنام   ی رو 

قانون   بر  عنوان »دکتر«    یبرا   ن التحصیالفارغ که    دی گرد مقرر    د، یجد   ی اساس   ک یگرفتن 

 ة ماند. برنام  یهمان پنج سال ثابت باق   لی تحص  ةبود که دور   یدر حال  نی ا   ،سند ینامه بنو ان یپا 

 شد:  ی دهبازسامان   ری به شرح ز   د، ی ورز می   دی تأک  افتهیافزون    یعمل  ة که بر تجرب  یآموزش 

  ستم ی سهای  یماریو ب  ی نظر  یساعت؛ آناتوم  ۳8۴  ی عمل  ی اول: آناتوم  سال 

 ساعت  ۱۹۲و پوست  ی ساعت؛ روانپزشک 5۷6اعصاب 

 ۱۲۰  ینظر  ی ف ی توص  یساعت؛ آناتوم  ۱۴۴  یعمل   ی ف ی توص  یسال دوم: آناتوم

ف  عمل   ۹6  ینظر  یولوژیزیساعت؛  ش  ۴8  یساعت؛    ی م ی ساعت؛ 

 ۱۴8ساعت  ۴8 ی ساعت؛ عمل ۱۹۲ کیزیو ف  ی پزشک

ساعت در هفته    ۳  ی ولوژیزیساعت در هفته؛ ف   ۳  ی موضع   ی سوم: آناتوم  سال 

عمل  ۳شامل   دروس  ط  ی ساعت  آناتوم  ی در   ی نیبال   ی تابستان؛ 

اضافه    ۳ به  هفته  در  عمل   ک ی ساعت  ط  ی ساعت  در  هفته    ی در 

جراح   ی جراح  ؛یع یطب  مانیزا  ؛ی شناسانگل  ؛ یعمل   ی زمستان؛ 

 ساعت در هفته  ک ی کوچک هر کدام 

ب۴  سال هفته(؛    ۳)  یولوژیکروبیم  ؛یاورولوژ های  یماری:  در  ساعت 

های یمار ی، ب۱۴۹سخت   مانیزا  ،یشناسبیآس  یآناتوم  ، یشناس انگل 

)  یمقاربت  درمان  اصول  مبان  ۲با  هفته(؛  در    ؛ یپزشک  یساعت 

 ساعت در هفته(  ک ی )  یفارماکولوژ

 
.  دیانجامیدر سال به طول م  ساعت  8۱ساعت در روز( و در سال دوم،    8)  ساعت   ۱۴۴  لیدر سال اول، تحص  ۱۴8

 .شدیم س یهفته ها تدر  ی در مابق گریکه موارد د  گمان را دارم  نیمن ا 
با فورسپس و    مانی زا  ای  نیبه سزار   ازیدشوار دارد که ن   مانیاشاره به موارد زا   «یعیرطبیغ  یاصطالح »قابلگ  ۱۴۹

 (.یعیطب نالیواژ  مان یزا برابردارد )در  رهیغ
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 دانشگاه تهران  یپزشک  ةدانشکد یرواق جنوب

معمار  ، روی س   م یس روالند دوبرول و ماک   ی توسط معماران فرانسو   س یپرد  ی ها ساختمان   یطرح اصل 
 شد.  ده ی کش  ، یمارکوف و محسن فروغ   یکول ی گدار، ن  آندره   ن ی الکساندر موزر و همچن   سوئیسی 
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پزشک5  سال درمان؛  اصول  پزشک   ؛یقانون  ی :    ؛ یولوژیراد  ؛ یچشم 

حلقیماریب گوش،  دندان یماری ب  ؛ینی ب  و  های  و  دهان   های 

مردان و زنان؛ سالمت   ک ی های اورولوژیمار ی ساعت در هفته(، ب  ۲)

 ساعت در هفته( کی ) ی پزشک خیساعت در هفته(؛ تار  ۲)  یعموم

  ؛ یرولوژو( و پوست؛ ای)زهراو  یمقاربت  ،یجراح  ، یدرمانگاه طبها:  درمانگاه

دهان و دندان؛    ، ینی ب  و  گوش، حلق   ؛ی چشم پزشک  ؛یی زنان و ماما

 مغز های یماری ب ؛یولوژیراد

 
 تهران ةدانشکد  ی پزشک ةاز دانشکد  یینما

 

 داده شد. ی آموزش ةبرنام نیدر ا ئیجز رات یی، تغ۱۳۱۴-۱5سال  از

 یپزشک   ی م ی و ش   ک ی ز ی پوست؛ ف   ؛ ی روانپزشک   ؛ ی و عمل   ی نظر   ی اول: آناتوم   سال 

ف  سال ش   ک ی زیف  ؛یولوژیزیدوم:  کوچک؛    یجراح  ؛ یپزشک  یم یو 

داخلیماریب خارج  یهای  های  یماریب  ؛یاورولوژ  ؛ییماما  ؛ی و 
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 ی و عمل یشناسی نظرانگل ؛ یعموم

آناتوم  سال ب یماریب  ین یبال   یآناتوم  ؛یشناس بیآس  یسوم:  های  یمار یها؛ 

خارج  یداخل عمومیماریب  ؛یاورولوژ  ؛ مانیزا  ؛یو    ؛ یهای 

 ی و عمل یشناسی نظرانگل 

های زنان؛  یمار ی ب  ؛یشناس بیآس  یآناتوم  ؛یولوژیکروبی م  ؛ی: اورولوژ۴  سال

 ی طب عمل  ؛یو خارج یطب داخل  ؛ یفارماکولوژ

  ؛ یچشم پزشک   ؛یقانون  ی پزشک  ؛ی سالمت عموم  ؛ی: اصول درمان طب 5  سال

گوش،یماریب  ؛،یولوژیراد   ؛ یپزشک  خی تار  ؛ینیب  و  حلق  های 

 ۱5۰یجراح   اتیضرور  ؛یهای روانیماریدندان؛ بهای دهان و  یماریب

 

 
 تهران ی پزشک ةدانشکد ۱۹5۱-5۲ یپزشک النیالتحصو فارغ اندااست

 

 
در    یشناسنیو جن  یشناسهمراه با بافت  یشناسبیآس”.  ۷5، جلد اول، ص۱۳۳۳  یپزشک  ةدانشکد  یراهنما  ۱5۰

]...[   واقع بود  ی ران ی « اطب  ةکه تنها »مدرس   ییجا   ی عنی  شد یم  سی دکتر معتمد تدر  مارستانیدر ب   یاتاق کوچک
 “ .[دندشیمداده به شاگردان ]نشان  یبیحب یتوسط دکتر مصطف یکروسکوپیم یدهایاسال 

 Bahadori 2015, p. 15. 
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 ۱۹۳5-۳6 یلی، سال تحصمعتمد  مارستانیب ،یپزشک انیو دانشجو ی علم هیئت یاعضا

 

از    و   منتقل شد  دیدانشگاه جدهای  طب به ساختمان  یعال   ة، دانشکد۱۹۳۷سال    در

 ی کرس  ۳۴، دولت  ۱۹۳۹دسامبر    /۱۳۱8  یشد. در د  دهینام  یپزشک   ة، دانشکد۱۹۴۰سال  

  یکرس  ۲۳کرد که عبارت بودند از:   جادیا  دی در دانشگاه جد یپزشک  آموزش  یبراای  حرفه

در    ی. آموزش عمل یدندانپزشک  یبرا  ی کرس  ۳و    یفارماکولوژ  یبرا  یکرس   8طب،    یبرا

  انی، دانشجو۱۹۳۹در سال   ۱5۱شد.می  و نسوان انجام   یری وز  ، یدولت، رازهای مارستانیب

شهر تهران،  های  مارستانیدر ب   ی ”با کار عملکردند.  می  یشش ساله را ط  ةدور  ک ی   ی پزشک

دندان سه    یو جراح  لچهار سا  یدر داروساز  لیتحص  ةخود. دور  ةناماز گرفتن دانش  شیپ

 شود: می گزارش ریبه شرح ز ،حاضر انیانجامد. تعداد دانشجومی سال به طول 

 
 دیبنگر  کردند،ی م   سی ها تدرکه آن   یاستادان و مواد درس   یاسام  ی . برا 8۰، ص ۱۳۳۱  یپزشک   ة دانشکد   یراهنما   ۱5۱

 دیبنگر ها،مارستان ی ب   نیاطالعات در مورد ا ی . برا 8۰-8۱، جلد اول، ص ۱۳۳۳  یپزشک   ة دانشکد  یراهنما 
 Floor 2012. 
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 ۴56 ی پزشک

 ۱۴6 ی داروساز

 ۱5۲“۲۷ ی دندانپزشک

 

 
 ی پزشک انیو دانشجو یآذر، متخصص طب داخل یپروفسور مهد

 تهران  یریوز مارستانیدر ب ماریب کی ةنیدر حال معا 

 
152 IOR/L/PS/12/3503, Intelligence Summary no. 3 for the period ending February 11, 1939, p. 1. 
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 ی پوست و مقاربت یها یماریبخش ب ،یراز  مارستانیب

 

دانشکد   ، یی کا ی آمر   ی ونر ی س ی م   پزشکان  در  استثناء،  چند    درس  ی دولت   ی پزشک   ة با 

تهران بودند.    یی کا ی آمر   مارستان ی از پرسنل ب   ی بخش مهم   ، ان ی از دانشجو   ی بعض   ی دادند ول نمی 

کارکنان آن در تمام طول سال بود. سه    ة به شکل دائم در زمر   ی پزشک  ی دانشجو  ک ی حداقل 

بال   و داوطلب بودند    گر ی د   ی دانشجو  را به صورت منظم،    ی ن ی چهار تا پنج دانشجو دستورات 

  ة در گستر   ۱5۳بودند. شده  درس خود فارغ  های  الس از ک   که   ی زمان   ی عن ی کردند  می   برداشت 

بل   ، ی آناتوم  ب   ر ی دکتر  انست   یی کا ی آمر   مارستان ی از  به  را  به    معروف   ، ی آناتوم   تو ی خدمات خود 

  ش ی گشا   ۱۹۳5  ه ی فور   5بود که در    ی پزشک   ی تو ی انست   ن ی داد که اول می   ه ارائ   ، نا ی ابن س   تو ی انست 

 
153 RG 91-19-11-1, Annual Report of Teheran Hospital, June 30, 1933. 
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به کار گماشته    ی آناتوم   آموزش   ی برا   یی کا ی آمر   ی ح ی مس   مارستان ی از ب   ر ی دکتر ادوارد بل   و   افت ی 

را با استفاده از جسدها   ی اجازه داده شد، او آناتوم  ح ی شد. از آن جا که از آن زمان به بعد تشر 

  توسط دکتر هاشم هنجن   ی اتوپس   ن ی داد. اول می   آموزش ها  آن   از ها  ونه نم سازی  آماده   ن ی و همچن 

  ح ی انجام عمل تشر   ، ی هر چند که به صورت رسم   ۱5۴انجام شد.   ۱۹۳۷در دانشکده در سال  

ابوالقاسم    دکتر   ابتدا   ن، ی علما منفور بود. بنابرا   ی هنوز از سو این کار    ی اجازه داده شده بود ول 

  شگاه ی به آزما   ی عموم های  مارستان ی از ب   د جس   ی تعداد خود    ن ی با ماش   صورت مخفیانه به    ار، ی بخت 

پزشکان و  هم  مورد استقبال قرار گرفت.   ار ی بس  ر ی دکتر بل   ی کار آناتوم  ۱55. منتقل کرد  ی آناتوم 

را تا    ی پزشک   ة دانشکد   ی آموزش در بخش آناتوم   ر ی پزشکان کار او را ستودند. دکتر بل ر ی هم غ 

 ۱56ادامه داد. که باعث افسوس دانشکده شد،    ۱۹۳8در سال    آنجا هنگام ترک  

فصل   ،ی پزشک  ةدانشکد   سی به عنوان رئ  نی اوبرل  ری دکتر پ  نشیبا گز   ۱۹۳۹سال    در

که در تهران   یران ی پزشکان ا   د ینسل جد   ۱5۷.د یآغاز گرد   مدرن   یپزشک  در آموزش  ی دی جد 

 آناز  فراتر   ران ی سالمت ا  ة ند یآ   ی را برا   ریی از تغ  ییای بودند، در   افتهی  ت یخارج از کشور ترب   ا ی 

با   به همة کارها   یکه روز   ییکایآمر   ی ونر ی سی م  پزشکانداد.    دی نو باشد،  قابل دید  چه که  

ا   ستندینگر می   شک   ةد ی د  بس   نی از  برا   اریتوسعه  شدند.  ل  ی خشنود  دکتر   چواردی مثال، 

ای آماده   ی[ به خوب ی ]تهران[ مردان جوان ]طب  دی ”دانشگاه جد ( ابراز کرد  همدان   مارستانی)ب 

 یبهبود اش ی پزشک ة ”دانشکد نظر بود:   ن ی بر ا ، دکتر هافمن از مشهد  ۱58دهد.“می   رون ی را ب 

در آن قرار دارد؛ مردان جوان را به هایش  مربوط به خود داشته که کالس   ی و ساختمان  افتهی 

 ۱5۹کند.“می   ت ی فراوان، ترب ی برآورد تقاضا  یبرا   ییپزشکان روستا ای دکتر   اران یشکل دست 

 
154 Bahadori 2014, p. 146. 
155 Karamati 1999. 
156 RG 91-19-11-1, Annual Report, June 30, 1936; Idem, Report of Medical Work-Teheran 

Station 1937-1938; RG 231-1-2, Hoffman to NN, no date. 
 و  ۱۳۳۳ یپزشک ةدانشکد یراهنما د یبنگر  افت، یتوسعه    خیبعد از آن تار   یپزشک ةچگونه دانشکد ۱5۷

 Karamati 1999. 

 د یبنگر  ن،ی کوتاه دکتر اوبرل ةنام زندگی  یبرا

Azizi 2014 a. 
158 RG 91-19-27, Healing in the Home of Avicenna June 30, 1936. 
159 RG 91-20-2, Mashhad Medical Report, 1945-1946. 
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 در تهران  ونیمائول ةداروخان

 

 یداروساز  ۀدانشکد

سال    ی هنگام در  دارالفنون   ی عال  ة مدرس  ۱۹۱8که  از  دانشکد  طب  شد،    ة جدا 

بود    ی موضوع   ی شد. داروساز  س یداروسازان تأس  تیترب  یبرا  ی داروساز  یبراای  جداگانه

  استادان   گروه از  نیاول   انی که در م  ی تک شد. فومی  سیدارالفنون تدرکار  که از زمان آغاز  

علوم را در  دیگر  و    یداروساز  د، یبه تهران رس   ۱85۱بود در دسامبر  دارالفنون    ی خارج

  ی افتخار  یزیجواها  آن  ، دو نفر از ۱85۲داد. در سال  می  دارالفنون با هفت شاگرد آموزش

  ی کاظم محالت  رزایمها  آن  از  یکیکردند.    افتیدر  از،یمورد ن  اریبس  یساخت داروها  یبرا

توسط  های او  گفتهکرد و  می  سیتدر  به فرانسه  یتکفو  ۱6۰بود.   یکاظم  رزایمعروف به م

  ی شگاه یآزما  زاتیتجه  دیخر  یبرا  ی تک ، فو۱85۷شد. در سال  می  ترجمه  یرضا کاشان   رزایم

 ۱858در سال    شگاه ی آزما  ن یکند به اروپا رفت. ا  س یخواست در داخل دارالفنون تأسمی  که

 
 (.۱۲6۹/۱85۲االول  عیرب   5، ۹8 ة)شمار   85۲، ص۱۳۷۳-۷۴ هیاتفاق عی وقا ۱6۰
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های  هیکه او تجزبود    ییو جا  شد   رانیدر ا  یم یو ش   یداروساز  شگاهیآزما  نیآماده شد و اول

گرفته شد که چهار دانشجو    م یتصم  ۱85۹را انجام داد. در سال    ی رانیا  یسنت   یداروها

 ۱6۱دارالفنون بودند. انیدانشجوها آن از ی می د که ننفرستاده شو  یداروساز لیتحص یبرا

  اندازی کارگاه راه  یبرا  یتالش  مریدکتر شل  ،شگاهیآزما  یازهای از کار و ن  تیحما  یبرا

  ن یدر طب نمود. اما ا  یکاربرد  یابزارها  د یتول  یدر دانشکده برا  ایشهیساخت ظروف ش

 :یمحل  ی گوبذله کی ةننمود به جز فوران شاعران دیتول ی ماندگار ةجینت چ یتالش او ه

 کن  شه یزمان در کار خود اند کی مر یشل یا

 ۱6۲کن  شه یه آن را شزکو  نیگردد بلور انمی گر

تعداد می   ظاهراً   شگاه ی آزما  گرچه  مقاد   یتوانست  در  تول  ر ی دارو  اما کند،    دی فراوان 

را ترک کرد و  رانی ا  ۱86۱در سال  یتک فو ۱6۳داشت.  از ی ن  یمحل  یدانشکده هنوز به داروها 

شد. او   ن ی گز ی بود، جا کرده    ل ی تحص  فرانسه   درکه    ی می کاظم ش  رزا ی م  ، از شاگردانش  یک یبا  

بخش   سی رئ   ن ی داد و همچن   آموزش  ۱8۹6و علوم را تا مرگ خود در سال    ی می ش  ، ی اروسازد 

خدمت    ۱8۹8- ۱۹۰۱که از سال    ام. رکوبرون  ،ی می کاظم ش  رزا ی بود. بعد از مرگ م   ی داروساز

با    یبود که پس از چند   نی به نام دکتر شور  ی آلمان  ک یاو    نیشد. جانشاو    نیگزیکرد، جا

ام  گرید  یفرانسو  کی نام  دکتر    را   مائولیون   ۱6۴شد.   نیگزیمائولئون، جا   ا ی  ونیائولم  .به 

.  نمود   ی ار ی کرده بود، دست   ل ی که در فرانسه تحص   ی م ی کاظم ش   رزا ی پسر م   ، ی م ی ش د خان  ومحم

ذکر شده شامل    ن ی معلم   گر ی کرد. د می   کار   یی سه معلم اروپا   ن ی او به عنوان مترجم ا   ن ی همچن 

  ی از چه زمانها  آن  که  ستی معلوم ن  قیدق   طوربه    یبودند ول  انی)فرانسه( و پطروس]؟[    ی بنات 

 
در مورد    ی کل  دگاه ید   کی   ی. برا ۳5، جلد اول، ص۱۳۳۲  [Hazefi]  یذف ا؛ ح۳۰۳، جلد اول، ص۱۳68  ی اردکان   ۱6۱

 د یبنگر   ها،آن ی هاو شغل النیالتحصفارغ
 Ekhtiar 1994, pp. 178-82, 184-85, 188-91, 195-99. 

 .58، ص۱۳۴۴ تیهدا  ۱6۲
163 Ebrahimnejad 2014, pp. 92-93. 

ا   . هر کدام ۴۳، جلد اول، ص ۱۳۳۳  ی پزشک  ةدانشکد   ی راهنما   ۱6۴  یفروش خرده   ة مغاز   ک ی  ی خارج   استادان   ن یاز 

، ۱۳۰۷  اعتماد السلطنه؛  8۱، جلد اول، ص۱۳۳۳  یپزشک   ة دانشکد   ی کردند. راهنما  در تهران باز  مدرن  یی دارو

 .۹۲ص 
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 ۱65کردند. می س یدر دانشکده تدر

باز  را    ی مدرن  یعموم  ةداروخان  ،دارالفنون  نالتحصیالفارغاز    ی کس  ا یدانم آنمی  من

آلمان  ن، یشور  ی ول   ر؟ یخ  ا ینمود   عموم  ، یداروساز  ی استاد  مخالفت  وجود  با    ی با  همراه 

خ  یفروشخرده  ةداروخان  ک ی  ،خشونت مائول  هیناصر  ابانیدر  کرد.  د  نویباز    گریاستاد 

  ی ارمن  پزشک   یباز کرد و سپس تعداد  یداروساز  ةمغاز  کی   زیدر دارالفنون ن  یداروساز

بودند    ده ید  آموزش  سیسوئدر  و  از کشور    رونی( که در بکیو گارن  ان ی رپاپا  ان، ی)پطروس

  انیرانیاز ا  ی اری بس  ۱66د.کرمی  س یتدر  ز یدر دارالفنون ن  انی کردند. پطروس  ی کار  ن یچن  زین

کارآفر تهرا  ی مدرن  یهاداروخانه  زین  ی خارج  نان یو  در  د  نهم  باز    رانیا  یشهرها  گریو 

گ امّا  سنت  اه یکردند.  تأم  ی داروشناسان  عنوان  اصل   نیبه  برا  ی کنندگان    ةگستر  یدارو 

 ۱6۷پابرجا ماندند.   ت،یجمع

گوستاو ها  آن   از   ی کی .  گرفت را به کار    یدو داروساز فرانسو   رانی ، دولت ا ۱۹۰۳سال    در

به   یسلطنت   ةو داروخان   شگاه یآزما   یبود که جهت سرپرست  یفرانسو   یت، افسر نظامم کو و ل 

 یکه دو فرانسو   یی جا   ی عنی دولت برپا کرد    هی در تک نیز    یشگاه ی کار گماشته شد. او آزما

ل می   درس ن  یآب معدن   رامون ی پ هایی  پژوهش ت  ن کو و دادند.   ج ینتا   و   انجام داد   ز ی و شراب 

سال   در  را  خود  پار   ۱۹۰6پژوهش  آزما   س ی در  در  رساند.  چاپ  بس   شگاه ی به  از   ی اریاو 

آموزش را  عباسعل   داروسازان  و  بود   بی قر   یداد  او  آموزش   یز ی چ  ۱68. مترجم  مورد  در 

طب   یعال  ةاز مدرس   ی داروساز  ةکه دانشکد   یزمان   یعن ی   می داننمی   ۱۹۱8تا سال    ی داروساز

 تی وضع  ک ی  ،ن ی که ا  دی معلوم گرد   یشد. اّما به زود   لی نهاد مستقل تبد   ک یجدا شد و به  

 
 .8۱، جلد اول، ص۱۳۳۳  یپزشک ةدانشکد ی راهنما ۱65
ب   ۱66 ترب ۲۰5، ص۱۳۷۷  یگیحسن  نما۱۳۷۷  ت ی؛  ببینید    .هی ،  دواساز  ،Muliyunهمچنین  و  برایدواخانه    ی . 

 د ی بنگر  گر،ید مدرن  یداروخانه ها
 Floor 2004, pp. 218; Anonymous 1911; Aubin 1908, p. 46; Sepehr 1368, p. 194; Grothe 

1911, p. 132 

 (.، صحنه، کرمانشاه همدان ، زی، بارفروش، تهران، تبردر رشت یآلمان  یها)داروخانه
 . ۳۲۷-۲8، ص۴، جلد ۱۳68 ی شهر ۱6۷

168 Neligan 1926, part III, p. 742; Government of France 1914, p. 40;  

 . 8۲، جلد اول ص۱۳۳۳ یپزشک ة دانشکد یراهنما 
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 یعال   ةدوباره با مدرس   یداروساز   ة، دانشکد ۱۳۰۱/ ۱۹۲۲در سال    ن،ینبود. بنابرا   ی کارآمد

که ای  دانشکده   ک یرا به عنوان    این دانشکده  مور ی ، دکتر گل۱۹۲۴طب ادغام شد. در سال  

سه   ی داروساز  ة در دانشکد   لی تحص   ة نخست، دور در  نمود.    یاب یشده بود، ارز   ز ی تجه  فی ضع 

بود ول پنج سال شد. دانشجو  یسال  ن می   یکه پزشک  ی انی بعداً  آنجا   یدروس   زی خوانند در 

ها آن   دهد  انداشتند که نش   یدولت   ةنام ی به گواه  ازین   یداروساز   انیگذراندند. دانشجو می 

در هنگام   اند. داروخانه را داشته   ک یسال کار در    دو سابقة    ن یو همچن   ییدوران آموزش ابتدا

ف   یم یش   ، ی اهی گ  یداروساز   ، ی شناساه یکه شامل گ ها  آن   ل ی تحص   نی همچن و    بود   ک یز ی و 

 ۱6۹داشت، به کار گرفته شوند. ی که مجوز دولتای در داروخانه مجبور بودند  

  ی به کار گماشته شده بود تنها استاد داروساز  ۱۹۲5که در سال    انیدکتر پاپار  ابتدا

د محمک ی زی)ف   الملک   ء عال شامل    استادان  گریبود.  شد  و(؛  حکی می )ش  یم یخان    م ی(؛ 

بودند.ی )داروساز  هالسلطن نامدار  ۱۷۰(  ط  یداروساز  ةدانشکد   سیرئ  نیاول  دکتر    ی بود. 

شد. در سال  می  سیتدر   دکتر مقدم  طتوس   ی، داروساز۱۹۳۱-۱۳۱۰/۴۰-۱۹های  سال

ه۱۹۲8 دکتر  رئاسترنگ   ش ینرای،    ی علم   آموزش  یبرا  یآلمان  یفن   ةدانشکد  سی ، 

کار    انیدانشجو  ن،یشد. بنابرا  دهیبرگز  یداروساز  ة ( در دانشکدیولوژیب  ،ی می ش  ،ی)داروساز

آزما   ی عمل در  را  تدرمی  انجام   ی آلمان  یفن   ةدانشکد  شگاه یخود  به    تیریمد  ج،ی دادند. 

دانشکده    استادان   ،۱۳۱۱-۱۲سال    در اروپا افتاد. در  افتهی  ت یترب  انیرانیبه دست ا  دانشکده

و دکتر نامدار بود.    انی ، دکتر پاپارشامل دکتر استرنگ، دکتر مقدم، دکتر فتح اهلل اعلم

اجبار ا  ی دروس    ة دانشکد  استادان  شدند توسط نمی  پوشش داده  استادان   نیکه توسط 

 ۱۷۱. شدندمی س یتدر ی پزشک

 
169 Gilmour 1924, pp. 16; Rahnama 1333, vol. 1, pp. 68, 82. 

اول، ص۱۳۳۳  یپزشک  ةدانشکد  یراهنما  ۱۷۰ پاپار68-6۹، جلد  قانون  کی  انی . دکتر  با  بود که    ی د  ۲۴  ترک 

تومان در ماه به کار گماشته شد. قراردادش از    ۷5با حقوق    ماه   ۳و  سال    ۲  یبرا  ۱۹۲5دسامبر    ۲5/    ۱۳۰۴

 .دی گرد  دیتجد  ،ماه  ۹سال و  ۲ یبرا ۱۹۲۷/  ۱۳۰6سال 
دسامبر    ۲8/    ۱۳۰۴  ]دی[  ی جد  ۷  . دکتر استرنگ با قانون8۲، جلد اول، ص۱۳۳۳  یپزشک  ةدانشکد   ی راهنما  ۱۷۱

 به کار گماشته شد.  ۱۹۲5
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به کار گرفت:  ریز  استادان   ، دانشکده، ۱۹۳8-۱۳۱۷/۹-۱8  سال  در   نامدار   دکتر  را 

  ، ینولوژی )توکس  اعلم(، دکتر فتح اهلل  یولوژیب  ،یم یش   ک،یزی)ف  ی(، دکتر شرقیشناس اهی )گ

گاجیمعدن  ی میش دکتر  )ش  گی (،  عمل   ینظر  ، یف ی توص  ی م ی]؟[  مقدم یو  دکتر   )  

  یم ی)ش   ی (، دکتر مظفرینوس یجال  ی و آب، پزشک  ن یبهداشت، علوم زم  ، یولوژیکروبی)م

 ۱۷۲.(؟ ی)فارماکولوژ ی محمد صدر کتر ( و د ییایم یش  یداروها  ،یآل

 

 
 ۱۹۳6سال  ،ای و ماالر یتناسل  ،یمتخصص در امراض جلد  ،ا یخان پو ییحیدکتر  یبرا غیتبل

 

های  تا مراقبت  افتیمی  توسعه  ست یبامی  بود که  ییاز منظرها  یک ی  ی داروساز  آموزش

  ی وجود استانداردها برا  گری د  ةفراهم شود. موضوع وابست  ران یمردم ا  یبرا  یسالمت بهتر

  ش یپ  ۱۷۳فروختند.می  کرده و  د یتولها  آن  بود که  یداروسازان و محصوالت  تیاحراز صالح

 
 .8۳، جلد اول، ص۱۳۳۳  یپزشک ةدانشکد ی راهنما ۱۷۲
 د ی عطار، بنگر ةدر خصوص حرف  ۱۷۳

 Floor 2004, pp. 130-36. 
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بود که    ی مدرن  هایهنهاد به داروخانترین  ک ی نزد  ی ، عطارمدرن های  داروخانه  س یاز تأس

ا در  نمونندنداشترواج    ران یهنوز  تنها  توسط  هایی  آن  مدرن، های  داروخانه  ة.  که  بودند 

اروپا ماهمی  اداره  ییپزشکان  و  حت  یخصوص   تیشدند  گشا  یداشتند.  از    ش یپس 

از دههای  داروخانه تأمترین  یصل اها  ی، عطار۱88۰  ةمدرن  برا  نیمنبع    تیاکثر  یدارو 

محصوالت فروخته    تیف یک   یبرا  ین یتضم   چرا کهنبود    یموضوع کوچک  نیجامعه بودند. ا

گونه    ن یرا ا  ها این عطاری  یرانیمؤلف ا  ک ی . در واقع،  وجود نداشتها  یشده توسط عطار

  دیده شد  اس آن در بندرعب   ةنمون  ۱۷۴.ده و فاسد“ش  گند   ی”فروختن داروها   کرد: سرزنش  

  یمجبور بود از کنسولگر  یی ایتانیبر  یطب  ةنی، مأمور قرنط۱۹۱۰که در سال    یی جا  یعنی

  ده یگندیا  بازار    یعطارها   یانبارها   یموجود  رایز  دینما  افتی درملزومات خود را    ایتانیبر

  که   فتادا می اتفاق ۱۷5کنند. استفاده  ها آن توانستند ازنمی کهنه بودند که چنان  ایو بودند 

ب  هاعطاری اشتباه  مار،یبه  جا  ی محصول  چ   یبه  تجو  یزیآن  دکتر  بود،   زیکه    کرده 

وجود    نامنظم به صورت    فروشی های دارو مغازهیک فزونی در    ن، یافزون بر ا  ۱۷6دادند. می

های  ”مغازهنوشت:    نیموضوع در تهران چن  نیا  ةدربار  گانی ، دکتر نل۱۹۲6. در سال  داشت

در  ها  گونه از مغازه  ن ی، تعداد ا۱۹۲۹مثال، در سال    یبرا  ۱۷۷هستند.“   وانفرا  ی داروفروش

  در کرمانشاه   ]عطاری[  یداروفروش  ة مغاز  ۱۹،  ۱۹۲6نبود. در سال    ۱۴8تهران کمتر از  

 ی برا  ۱۷۹. نظم دهدها  به دواخانه  کرد، مجلس شورا قصد  ۱۹۰6در سال    ۱۷8وجود داشت.

به  بر نظم دادن    یمبن   ی، دولت قانون۱۹۱۹در اکتبر    ،یامطلوبن  ت یوضع  نیبا چن  یی ارویرو

 ( صادر کرد. ی فروش دارو )عطار  وکارکسب

 
174 Ebrahimnejad 2002, p. 171. 

 .۱6۹، ص۱۳۴۲ السلطنه د یسد  ۱۷5
 (. ۱85۱دسامبر  ۱۲/ ۱۲68صفر  ۱۷، ۴5 ة )شمار ۲۳۷، جلد اول، ص۱۳۷۳-۷۴ هیاتفاق عی وقا ۱۷6

177 Neligan 1926, part III, p. 742; Government of France 1914, p. 40. 
 .5۳5-۳6، جلد اول، ص۱۳۷۰ ی ؛ سلطان ۷8-۷۹، ص۱۳۱۰تهران  یةبلد ۱۷8
 . ۲۲66جلد سوم، ص  ت،یترب  ۱۷۹
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 ۱۹۳6سال ساز در جراح دندان ،نایاهلل بدکتر روح غیتبل

 

  ة کرده بودند اجاز افتیمجوز در معارفکه توسط وزارت هایی آن فقطبر این اساس، 

  ی داروساز  ة( دانشنام۱)  ستیبامی  کسب مجوز  یرا داشتند. برا  وکارکسب  نیا  بهورود  

  یکردن برا  کار   ة( سابق ۲)   ای صادر شده باشد    دارالفنون   ا ی و    یی دانشگاه اروپا  ک ی توسط  

  ی( گذراندن آزمون داروساز۳)  ایشناخته شده    ی وسازدار  ةمغاز  ک ی حداقل پنج سال در  

کسان  ی عمل آن  به  فقط  باشد.  داشته  را    ییاروپاهای  دانشگاههای  دانشنامه  که  یوجود 

هنوز  ها آزمون تخت، یباشند. در خارج از پاشد تا در تهران داروساز می داشتند اجازه داده

بودند.  انجامها  آزمون  نیا  ۱8۰برقرار  سال  می  واقعاً  در  فر۱۹۲۴گرفتند.  دکتر  از  از    می ، 

و    ی داروساز  ة خواسته شد تا عضو بورد ممتحن  در رشت  یی کا یآمر  یونریسی م  مارستان یب

 
180 Gilmour 1924, pp. 36-38 

 . 8۱، جلد اول، ص۱۳۳۳ یپزشک  ة دانشکد ی(؛ راهنما)با متن قانون  
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در خارج تهران    امّا کاربرد قانون  ۱8۱شود. شهر    ی شهردار  ی سالمت عموم   ی مشورت  ةتی کم

را نکوهش    قدامات ا  نیا  ،یسنت پزشکان  همانند    یداشت. داروسازان سنت   ی اتفاق   ی تیماه

 ۱8۲. کرد از کوتاه آمدن امتناع دولت   یکردند ول 

  / ۱۳۰6خرداد    ۱۳  خی در تار  دیدستور جد  ک یدولت    ق،یعدم توف   نیپرداختن به ا   یبرا

سال کار کرده بودند،    5از    شی ب  یکه برا   یصادر کرد و به آن دسته داروسازان  ۱۹۲۷ژوئن    ۴

مجوز  ها  آن   بهمعارف  ، وزارت  ند دشمی   را بگذارنند و چنانچه موفق  یداد تا آزمونمی فرصت  

شد که به داروسازان با پنج سال تجربه، اجازه    بی تصو  ی، قانون۱۹۲۷ژوئن  . در  دادمی کار  

مجوز دادن پزشکان    کاربرد قانون  یکسب مجوز بگذرانند. فحوا  یرا برا   یتا آزمون  دادمی

درخواست    ةاجاز   ،خیبود که بعد از آن تار   نیا  ۱۹۳۰  آگوست  اول  /۱۳۰۹مرداد    ۱۰مربوط به  

  آموزش   ستیبامی   داهایشد. کاندنمی  داده  داروسازان، دندانپزشکان و ماماهابه    زمونآ  یبرا

  ی ژوال   ۱۲  /۱۳۱۰  ریت   ۲۰کردند. امّا، بر طبق قانون  می  افتیمربوطه درهای  را در دانشکده 

اجازه داده شده بود که    نی و مقررات مربوط به امتحانات دندانپزشکان و داروسازان، ا  ۱۹۲۱

تجرب  پنج سال  با  ا  ةافراد  تا    نیممتد در  داشتند  زمان  و  آزمون شرکت کنند  در  حرفه، 

  ممتحنه   ئتی. اما هند ی، ارسال نما۱۹۳۲سپتامبر    ۲۳/  ۱۳۱۱شان را تا مهر  درخواست خود 

بار سفر و    ستیبا می  شرکت کنندگان خارج از شهر  ن،یفقط در تهران گرد آمده و بنابرا

از سه داروساز مجوزدار و دو  دیبا می  ممتحنه ئتیشدند. همی  اقامت را متحملهای  نه یهز 

گواه زمی  لی تشک  دار،نامه یپزشک  موضوعات  آزمون،  پوشش  رایشد.  شمی  را    یمیداد: 

سالمت    ،یداروشناس  ،یجانورشناس  ،یشناساه یگ  ،یعموم  ک یز یف   ،یآل  یمیش  ،یعموم

 ۱8۳. یچیپو نسخه   یخواننسخه   ،یعموم

 ی مشورت پزشک   یکه به صورت سنت  یطب  ساختر ی شاخه از ز   ک ی  «ون ی زاسی مدرن »   ن ی ا 

پایان از  ، نشانی  شک بی   ی آرام ولآرام   هر چند که ،  منظر   ن یا  ، دادمی   ارائه را افزون بر داروها  

 
181 RG 91-19-9, Resht Medical Report 1924-25 [img0973-82]. 

 . ۲۰۲-۰۳، جلد اول، ص۱۳۴۰صادق  ۱8۲
 . 8۱-8۲، جلد اول، ص۱۳۳۳  یپزشک ةدانشکد ی راهنما ۱8۳
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نقش   ،ی اهی گ  یداروها   ی به جا   ییا ی می ش  یداروها   ةند ی کاربرد فزا   ن ی . همچنبود   ها آن   کار 

 ۱8۴.د یگرد   مدرن  یداروفروش   یارتقا موجب  که    یرا کاهش داد در حالها ی عطار 

 

 یدندانپزشک  ۀدانشکد

انحصار    یسلمان   ر،یاخ های  زمان  تا از  از   ،ی دندانپزشک کار  )دالک(  او  بود.   برخوردار 

  نیهمچون کلبت   ییابزارهاترین  دندان با ساده  دن ی کرد و کشنمی  استفاده ها  کننده  هوشبی

  کی  شاه   ن یکه ناصرالد  یتا زمان   ران یدر ا  مدرن  ی دندانپزشک  ۱85شد.می  و گاز انبر انجام 

ار از  را  سلطنت   وپا دندانپزشک  دندانپزشک  عنوان  به  و  وجود  کرداستخدام    یآورد   ،

  یی دندانپزشک اروپا نی برجستگان در نخست از ا ةاکثر طبق  ، یوف ستم ةگفت هب ۱86نداشت.

  سلطنتیقاجار، افزون بر دندانپزشک    ةدور  ان یوجود، با پا  نیبا ا  ۱8۷کردند. نمی  استفاده

در تهران بودند که فقط    یمحل   ة افتی  تیترب  کدندانپزش   ی (، تعداد )سپس دکتر استامپ 

 ۱88آزمون ساده بگذرانند. ک ی مجبور بودند 

و بهداشت    یدندانپزشک  تیمقاله در باب اهمچند    ت، یترب  ة، روزنام۱۹۰6سال    در

تا    دیدندمهم    یکاف  ةموضوع را به انداز  ی مل  یمجلس شورا  یوکال  ۱8۹دهان چاپ کرد.

 
184 Good 1981, p. 73. 

مانده و   یمورد استفاده باق ، نی گزیجاداروهای  ای  یسنت  یداروهادر ایران نیز  ا،یدن  یهاجادیگر مسلماً همانند  

 د یبنگربه طور مثال ،  هستندپسند عامه یحت
 Jozani 1994. 
185 Floor 20074, pp. 154-55. 

،  ۲۳۷،  ۲۰۰،  ۱۰۹، ص ۱۳۴5؛ اعتماد السلطنه  ۱۳۲۳؛ جلد دوم، ص ۹۰۴، جلد اول، ص۱۳۷6السلطنه    نیع  ۱86

 ؛ ۹۹8، ۷5۷، 6۱8، 6۱۴، 6۰۰، 5۴8
 Wishard 1908, p. 266 

  ۲6، ص ۱۳۴5  اعتماد السلطنه(؛  .“در تهران بود  فردتنها    ی دندانپزشک دربار  بنت،یه  ام.  متمادی  ان یسال  یبرا”)

 (. ۲8)چهارشنبه  
 . 66۳، 8۴، ص ۱۳۴5 اعتماد السلطنه؛ 5۲۹، جلد اول، ص۱۳۴۳ یستوفم ۱8۷

188 Neligan 1926, part III, p. 742; Wishard 1908, p. 266. 
  ة )سال ششم، شمار  ۲۰58- 5۹، جلد سوم، ص۱۳۷۷  ت یترب   ةدر روزنام   “ هی و عار  ی محسنات دندان از اصل”  ۱8۹

همان، جلد    ی“ سازکار دندان و دندان  -   ت یماه”  د یبنگر   ز ی(، ن ۱۹۰6  ه یژانو   ۱۱/  ۱۳۲۳القعده  یذ  ۱5،  6۹۳

 (.۱۹۰6 ی ژوال 5/ ۱۳۲۴االول، یجماد۱۲، ۴۰۴  ة)سال ششم، شمار  ۲۱۴5-۴6سوم، 
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.  بگنجانندپزشکان    تیدر مورد صدور مجوز صالح  ۱۹۱۱سال    را در قانون  ی دندانپزشک

و مجوز طبابت را از   داشتند دانشنامه  ازی کرد که ن حسوبقانون، دندانپزشکان را پزشک م 

بر  افت ی در  معارف وزارت   که  شد    کی زمان    کی   ی درخواست  نیچن   یاکنند  داده  ساله 

بود که    یی، تنها دندانپزشک اروپادکتر استامپ  ۱۹۲۲در سال    ۱۹۰(. مطالب قبلی  دی)بنگر

  ة بار سالمت دندان و حرف تأسف  تیضع از و  ای در مقالهبود. او    رانیدر ا  یایمدت طوالن 

 ۱۹۱. نشست یبه سوگوار  رانیدر ا ی دندانپزشک

مشهد   تیوضع بودند،    سیتأس  مدرن   مارستانیب  کی ها  پرسبیتاریکه    در  کرده 

  ة در مشهد نبود و نه تنها جامع  ی، دندانپزشک ۱۹۲۹کشور بود. در سال    بقیةاز  ای  نمونه 

 ن، یبنابرا  ۱۹۲داشتند.   ازین  ی به مراقبت دندان   زین  ییکایآمر  یونریسیبلکه پزشکان م   یمحل

گونه بود که    نیا یسنت ةوی شد. شمی انجام یدندانهای دنیاز کش  یاری بس مارستان،یدر ب

انبرکمی  دالک خواسته  ک ی از   از  که  انجام دهد  را  آن  استفادههای  شد  کرد.  می  خود 

ها  قدر ساده و راحت است؛ دالک  ن یم ایدانست ی”نم   گفتند   یی کایبه پزشکان آمر  ماران یب

پزشکان    ی  رانیا  ارانیدست  .“ می دهمی  ح یجزنند که دندان درد را ترمی  چنان به ما صدمه 

آموزشهای  دنیکش   ، ییکایآمر را  ارمن  دهید  ساده  پرستاران  به  ی بودند.  عمل  ها  آن  در 

فقط    یدندانپزشک  ریدرگ  یح یمس  مارستانیب  ۱۹۳کردند. می  کمک  نه  علت که    دینببود 

  یی زایماری بد عامل بهای  بد بودند بلکه از آنجا بود که دندان  این کاردر انجام  ها  دالک

ها  آن  ی بود؛ گاهها  آن  عملترین  عیدندان، شا  دنی، کش۱۹۳6در سال    جه، یبودند. در نت 

  برخوردار بودندکه از دندانپزشک مدرن    ی مارانیدادند. بمی  مورد در ماه انجام   ۱۰۰از    شیب

خوب  شهیهم به  هافمننمی  درمان  یهم  دکتر  هنوز  کرد:    گزارش   شدند.  ”دندانپزشکان 

طال سرپوش  گذاشتن  دندان  ییعاشق  بس]بر  که  هستند  ول  ج ی را  ار یها[  اغلب    ی است 

 
ژوئن    ۱۱/  ۱۳۲۹  یالثان یجماد  ۳  خی طبابت به تار   قانون  ی)متن فارس ۳۹۳- ۹6ص B، بدون تاریخ  رانیدولت ا   ۱۹۰

 د یبنگر   ،یمتن فرانسو ی(. برا۱۹۱۱
 Gilmour 1924, pp. 34-36. 
191 Stamp 1922. 
192 RG 91-20-2, Mashhad Medical Report 1928-1929. “One of our Persian Christians has set 

up a dental shop in Nishapur.” RG 231-1-2, Hoffman to parents, 25/07/1920. 
193 RG 231-1-6, Hoffman, Pioneering in Meshed, pp. 78-80. 
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فقط   یدگ ی پوسهای  توده در    یونریسی مهای  مارستانیب  ی الگو  ۱۹۴پوشانند.“ می  را 

آهن  راه  بزرگتر های  مارستانی از ب  ی مثال، در بعض  ی. برادیاقتباس گرد  گریدهای  مارستانیب

 ۱۹5وجود داشت. ی مجهز دندانپزشک اری سب تیونی کی ران،یا یسراسر

وضع  ی برا  به  دندانپزشک  تی پرداختن  و  دندانپزشکان  به   ۱۹۳۰/ ۱۳۰۹  قانون   ،ی بد 

دندانپزشک  یکسان  به  همی   مبادرت  ی که  بودند ها  آن   نداد؛ای  نه ی گز   چ یکردند  مجبور 

کار به دست آورند. بر   ةکنند تا اجاز   لیتکم   یدندانپزشک  یمل  ةخود را در دانشکد   التی تحص 

( آن، ۱۹۳۱/ ۹/ ۱5)  ۱۳۱۰ وری شهر  ۲۳( و مقررات ۱۹۳۱/ ۱۲/۷)  ۱۳۱۰ ر ی ت ۲۰طبق قانون 

دندانپزشکان  برا   یبه  متوال  یکه  پنج سال  داده  یحداقل  اجازه  بودند  تا می   کار کرده  شد 

شد. می   ( انجام دهند که فقط در تهران برگزار۱۹۳۲/ ۷/۱۰)   ۱۳۱۱  ری ت  ۱5را تا    یآزمون 

ک پزشک بود. آزمون در موضوعات یو  دار  نامه یشامل چهار دندانپزشک گواه   ممتحنه  ئتی ه 

)نظر می   برگزار   ست یبا می   ر ی ز  عمل  ی شد  آناتوم  ی آناتوم  : ( یو  گردن،  و   یاختصاص  ی سر 

ها و پر کردن دندان   دنیکش   ،دندان یو تخصص   ی دندان، درمان عمومهای  ی مار یب   ها،دندان 

 ۱۹6و طال بود.  ک یاز الست   شامل ساخت دندان نیز    ی دهان. بخش عملهای ی ماریو ب 

شد که به عنوان دندانپزشک می   سی تدر   توسط دکتر استامپ  در دارالفنون  ی دندانپزشک

 ران ی در ا   یدندانپزشک   ی براای  ، اما هنوز دانشکده ۱۹۷آمد  ران ی به ا  ۱۹۱۲/ ۱۳  خی شاه در تار

 
194 RG 91-20-2, Mashhad Medical Report 1935-1936; IOR/L/PS/10/209, Meshed Consular 

Diary no. 7 for the week ending the 17th February, p. 1 

  ،در مشهد  ییکا یدندانپزشک آمر   ک یتا  دارد  وجود  امکان  این  گفت    ایتان یبه سرکنسول بر   ن یاسلست  ی )پدر روحان  

 (.د ینما   ری داخود را  یدندانپزشک
ا  ۱۹5 ص۱۳۱۷  ران ی دولت  بعض۱۴۴،  ب   ی.  ن   ی خصوص  یهامارستانیاز  تهران  در  معتمد  خدمات    ز یهمچون 

داشتند،    یخدمات دندانپزشک  زین   یبزرگ نظام  یهامارستانی. ب ۱۳۱۱پارس    ة دادند. سالناممیارائه    یدندانپزشک

 . ۱۱6، ص۱۳۲۹. اطالعات ۱۹۴۰ ةمسلماً از ده 
 .8۳، جلد اول، ص۱۳۳۳  یپزشک ةدانشکد ی راهنما ۱۹6

197 Elgood 1951, p. 537. 
در تهران کار کرد.   خ یل ر رو  ای  خی بود به نام رول  دهی د  آموزش  کا ی که در آمر  یش ی دندانپزشک اتر  ک ی، ۱۹۱۰در سال   

 د.گردی به هندوستان اخراج  ۱۹۱8جا در سال  ان ماز ه   و او  فرستاد   او را به مشهد  ، دکتر استامپ۱۹۱۳در مارس  
 IOR/L/PS/10/209, Meshed Consular the week ending 5th March 1913; IOR/L/PS/10/613, 

Telegram No. 166-C., dated the 20th August 1918. Consul-General, Meshed, to-The 

Foreign Secretary to the Government of India, Simla, Persian correspondence. (1917-18); 

IOR/L/PS/10/210, Meshed Diary no. 11, for the week ending March 13, 1915, p. 1. 



 سرآغازهای پزشکی مدرن در ایران  86

دهان و های  ی مار یرا در مورد ب   یطب دروس  یعال  ة، مدرس ۱۹۲8وجود نداشت. در تابستان  

 ی ، قانون ۱۹۲۹دسامبر    ۳  /۱۳۰8  ی د  ۱۲در    ۱۹8خود لحاظ نمود.  یموزشآ  ةدندان در برنام 

بخش تازه   استی( تا ر ی لهستان  ی)دندانپزشک  یارسکچبر استخدام دکتر مل   یمصوب شد مبن

 ک ی/  ۱۹۳۲سپتامبر    ۲۳  . بر اساس قانونرد ی طب را بر عهده گ  یعال  ةمدرس   ةشد   سی تأس 

 ی دندانپزشک  ی عال ة ، مدرس ۱۹۳۰. در سال  د سه سال به کار گماشته ش  ی ، او برا ۱۳۱۱مهر  

کالس آن شامل   نی داد؛ اول می   را ارائه ای  پنج ساله   ةدانشنام   ة وابسته شد و دور   یبه کالج طب

معاون او بود. در اکتبر   ، اح یو دکتر محسن س س ی رئ ن یاول  یارسکچ بود. دکتر مل دی کاند  ۱۲

 ةدانشکد   سی تأس   ةج ی در نت  ۱۹5۰  ةدر اواخر ده   ۱۹۹شد.  یو   نی جانش   احی، دکتر س ۱۹۳۴

 ۲۰۰وجود داشت.   ران ی دندانپزشک در ا   ۱۰5۰  روی هم رفته  ،ی دندانپزشک

 

 مدرن   ی پزشک  آموزش یبرا گر یدهای فرصت

 مدرن رانی ا ی خصوص پزشکان

پزشک  افت شاگردان  دارالفنون  یتعداد  در    ی شاخص  ، در  عالقه  وجود  عدم  بر  دال 

به    ها دهه  یمدرسه در ط   ن یبود که ا  یبد  ةآن شهر  لیاز دال  یکی نبود.    یپزشک   لیتحص

  تیترب یبرا گر یدهایی نیگز یجا ی احتمال در دسترس بودن  گرید ل یآورده بود و دل دست 

کرده بودند و    لیدر غرب تحص  یرانیاز پزشکان ا  ی پزشک بود. افزون بر دارالفنون، تعداد

آموزش    یبرا  نهیگز  نیدادند. امی  ارائهدر هنگام طبابت    یخصوص  به طوررا    یپزشک  آموزش

  کی  اریشغل به عنوان دست  نیدر ح  تیترب  یعن یکرد )می  تیتبع  یاز مدل سنت  یپزشک

چبیطب ا  یزی(.  و  شده  داده  آموزش  نوع  مورد  مدت  نیدر  چه  به    یکه    طولآموزش 

 
 .۲6۲، جلد اول، ص۱۳68 یاردکان  ۱۹8
دندانپزشک    نیآشکارا اول  ،احی ، دکتر محسن س۱۹۲۱. در سال  8۳جلد اول، صپزشکی،    ةدانشکد  یراهنما  ۱۹۹

  ده ید   آموزش  کا یدر آمر   که   ان یکه به کشور بازگشت و به همراه دکتر استپان   بود  تیکامالً واجد صالح  یران یا

افراد   ن ی . اوردبه دست آ  ،دندان یهانیتکنس ت یجهت ترب  یی ها شروع کالس ی مجوز وزارت آموزش را برا ،بود

 گذاشتند. بنیان  نرا یدندان را در ا یآموزش علم گر یکد یبا  
 Sajjadi 1994. 
200 US Army 1963 p. 153. 
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  (، دی آنمی  وجود داشته است )که به نظر محتمل   ی از آزمون رسم  ی نوع  ا یو آ  د یانجاممی

 بودند:ترین افراد مهم ن یدادند امی را  یآموزش  نیکه چن ی پزشکان ان ی. در ممیداننمی

  طولوزانو دکتر    مریکه توسط دکتر شل   مؤتمن االطباء  ن یالدنیز  رازی/ م۱

  ی ک ی، او  حاکم کرمانشاه  یشده بودند. پس از کار به عنوان پزشک برا  تیترب

و در طبابت    د یگرد  ی و  نیگزی، جاطولوزاناز پزشکان شاه شد. پس از مرگ  

خود در    گداشت، شاگردان را تا مر   یجراح  ت یخود که عمدتاً ماه  یشخص

داد. شاگردان او عمدتاً پس از آن به عنوان جراح در    آموزش  ۱۹۰8سال  

 ۲۰۱.کردند  کار افتند، ی سیتهران که بعداً تأسهای مارستانیب

بهرام ۲ خان  ابوالحسن  دکتر  تحص۱۹۱۲/۱8۴۴)  ی/  در    الت ی(  را  خود 

آ   رزایتحت نظر م  ۱86۳در سال    دارالفنون غاز کرد و در سال  رضا دکتر 

سال    .شد  التحصیلفارغ  ۷۴/۱8۷۳ دارالفنوناو    ۱88۰تا    ۱8۷۴از    ، در 

  ی رفت و در پزشک  س یبه پار  ۱88۴کرد. در سال    سیتدرشناسی  درمان

به    ،یدکتر محمد کفر  نیگزیبازگشت و جا  ۱886سال    درکرد.    لیتحص

، دکتر لوف  ۱8۹۴که در سال   یشد. هنگام یدولت   مارستانیب  سیعنوان رئ

  ی پزشک   آموزش  ة مدرس  ی شد، دکتر بهرام  مارستانیب  س ی]لوو[ به عنوان رئ

شاگردان  سیتأس و  مز  ی کرد  دکتر  بزرگمهر،  دکتر  دکتر    ن،یّهمچون 

شدند.    یپزشکان مشهور  یکرد که همگ   تیرا ترب  جو دکتر سرا  نایب نجات

تعداد آموزش  ی او    ، یپاتولوژ  ،ی ولوژیزیف   ، یآناتوم  ةدربار  ی کتب 

 ۲۰۲و بهداشت چاپ کرد.شناسی درمان

  ی شخص   مطباو    ۱8۹۰  ة. دهناظم االطباء  یس یاکبر خان نف   ی عل  رزای/ م۳

  ی برا  یآموزشهای  داد و کتابمی  را آموزش  ان یکه دانشجو  ییداشت جا

 
 . 5۴-55، ۴۹، ۳۷، جلد اول، ص۱۳۳۳  یپزشک ةدانشکد ی راهنما ۲۰۱

202 Elgood 1951, p. 502; 
 . 55، جلد اول، ص۱۳۳۳ یپزشک ة دانشکد یراهنما 
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م ها  آن آناتوم  ی کتابها  آن  ان ینوشت که در  و  ۱88۷)  ی در مورد  کتاب  ( 

شدند.  میاستفاده    ( بود که در دارالفنون۱88۹نامه )یبه نام پزشک   یگرید

بر    ۱۹۲۴تا زمان مرگ خود در سال    ی، او به صورت انحصار۱۹۰۹  ال از س 

 ۲۰۳. داشتشاگردانش، تمرکز تربیت طبابت و 

 ییکایآمر ی پزشک   مدارس

د  تنها پزشک   لیتحص  گریفرصت  طبابت  ا  مدرن   یو  کوچک   رانیدر  از    یتعداد 

مدرن    ی پزشک   آموزش   ابتدا.  ندبود  ه یدر اروم ژهیبه و  ، ییکای آمر  یونریسی مهای  مارستانیب

ترب ا  تیو  ا  یرانیجوانان  م  یبخش  ،گستره  نی در  اهداف  در    ونرهایسیاز  امّا  نبود. 

بود که  ای  به گونهها  آن  تقاضا و فشار بر وقت  ،یونریسیم   ةزنان  ایمردانه  های  مارستانیب

مثال،    یکنند. برا  تیعملکرد بهتر ترب  یرا برا  یمجبور بودند کارکنان  یونریس یپزشکان م 

  افتیکرد و درمی کار  ییبه تنها کر ید، دکتر باس دکتر پاکهارد  مت ی، بعد از عزدر کرمانشاه

توان کار  حجم  او  که  است.  مدفرسا  بود  تکنس یمجبور  انترن،  پزشک،  جراح،    نیر، 

  یی کایآمر  و حسابدار باشد. پرستار دار  مدرس پرستاران، خزانه  ، یولوژیو راد  آزمایشگاهی 

و   ی ، پرستار تدارکاتیهوشبی مسئولبود بلکه مجبور بود   ینه تنها مدرس و ناظر پرستار 

فشار    حت به شدت ت  یاز لحاظ کار  ی آن که هر کس  ن. کوتاه سخهم باشد  یپرستار مراقبت 

  یرانیشاگردان ا  تیبود که ترب  یمارستان یب  ن یاول   ه،یدر اروم  مارستانیبترین  یمی قد  ۲۰۴بود. 

زود  به  و  کرد  آغاز  که شاگردان    یی جا  ی عنیکرد؛    س یتأس  ی رسم  ی پزشک   ة مدرس  یرا 

آزمون  ست ی بامی  التحصیل فارغ بگذارنند که پزشکان مشتاق در آمر  یهمان    آن را   کا یرا 

متفاوت بود آن بود که    یونریسی م  ی چه که در مدارس پزشک  آن   نی. همچن گذراندندمی

پذ شاگرد  عنوان  به  و  می  رشیزنان  واقع شدند  پزشک    در  عنوان    التحصیل فارغبه 

 زن در استخدام داشتند.  استادان  زیمدارس ن نیو خود ا دندی گردمی

 
را    یشاگردان   ز ین   خان نظام الحکما   نیحس دیسع ری. م  56-5۷، جلد اول، ص۱۳۳۳  یپزشک  ةدانشکد  ی راهنما  ۲۰۳

 . 5۷-58، ۴5، جلد اول، ص ۱۳۳۳ یپزشک ة دانشکد یداد. راهنما  خود آموزش هنگام طبابت در 
204 RG 91-19-28, Annual Report Westminster Hospital Kermanshah 1944-45. 
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 هیاروم

کرد. فقط    اندازیهبا هشت جوان را  یکالس پزشک   ک ی  ، دکتر هولمز۱8۷6  زییپا   در

کنند، او آماده بود  می  یزندگ   یل یما  ۱5۰در  اش  ”که خانوادهمسلمان بود  ها  آن  از  یکی

در سال    ۲۰5سال بعدتر، کالس فقط هفت شاگرد داشت.   ک ی   کند.“  افت ی در  ی پزشک  آموزش

شاگرد    کی،  ۱88۳ هشت  با  کنخست  کالس  دکتر  سپس  و  هولمز  دکتر    کرانا توسط 

  نیچه که بهتر  با آنبرابر  خود را    یدروس پزشک شاگردان آن،  شد و    س یتدراندازی و  راه

خودشان را  های  کرده بودند به اتمام رساندند و آزمون  نیی تع  کا یآمر  یپزشک   یتوهایانست

برابر   نما  ک یدر  از  ارمن  ندگانی گروه  نسطور  ی داور مسلمان،  در سال    ۲۰6گذراندند.   یو 

دانشجو۱885 دو  تحص  تیترب  ی پزشک  ی،  از  جدا    نیهمچن ها  آن  ،یپزشک   الت یشدند. 

های  کرد کتابمی  کمک ها  آن  به  نی« که همچن کاکران  مارا با خانم »ا    ی سی انگل  ستیبامی

توانستند در  می سال، ک یکردند. پس از  می را درک کنند، مطالعه یس یجامع به زبان انگل

معمول    ی پزشک  فیافزون بر وظا  کاکران   ، دکتر ۱8۹6در سال    ۲۰۷کنند.   ی اریدواخانه دست

 ۲۰8.دادمی دو درس به شاگردانهر روز  خود، 

  ی شتریب  ی به کارکنان پزشک   نیکرد بنابرامی  تنها کار   ۱885آنجا که او از سال    از

  آموزش   ة مدرس  کی داد و    تیرا رسم   دکتر هولمز   یتیترب  ةوی، شکاکران  داشت. دکتر   ازین

  یچوب  یمنظور او ساختمان  نیا  یبود. برا  رانیدر انمونه    ن یکرد که اول  سیتأس  ی پزشک

ساختمان هنوز وجود دارد. گرچه    ؛بود  شگاه یزما آ  کی درس و  های  اقت ا  یساخت که حاو

ا پزشکان  بود که  ترب  یرانیاو مجبور  بال  یآموزش  ةف ی کند، وظ  تیرا خودش    دکتر  ینی و 

 
205 Presbyterian Church 1876, p. 42; Idem 1877, p. 42. 

  نگیاستوک یآقا  جان   از دید انسانی چیزهایی بودند که کامل با مردم   یی، آشنا اشیدانش پزشک” کاکران خانم 
 “ د.ادفن شود، نجات د شکه در کنار همسر  نیرا از ا 

 Wells 1878, p. 26. 
206 Presbyterian Church 1883, pp. 62-63 

م  کی )  بعدتر،  درجکرد    افتیدر   ایدانشنامه  لیمویش  رزایسال  با  برابر  از    گرید   یدانشجو  و  بود  MD  ةکه 

 ( .شد رانیدر ارتش ا  یجراح نظام ، هولمز نیشیپ انیدانشجو 
 Presbyterian Church 1884, p. 66. 
207 Presbyterian Church 1886, p. 82. 
208 Presbyterian Church 1897, p. 163. 
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اما مولر  یهنگام  کاکران ارومیه  ۱8۹۲در سال    که دکتر  . دروس  شدمتوقف    د،یرس  به 

شامل    زین  یپزشک  یةو اخالق بودند. علوم پا  یقانون  یپزشک  ،یفارس  ،یسیشامل انگل  یعموم

و زنان    ی مسرهای  یمار یب   ،یشناس بیبود و آس  ک ی زیو ف   یمی وشیب  ،یآناتوم  ،یولوژیزیف 

بال  زین داروشناس   ستیبامی  دادند و شاگردانمی  لیرا تشک   ین یعلوم  به    یآگاه   زین  یاز 

  ابند؛ ی ماه در سال حضور ب  ۱۰تا    ۹  ن یب  ی در کالج پزشکشاگردان  آوردند. الزم بود  می  دست

ساعت در روز مطالعه کرده و    ن یباز بود. شاگردان چندها  ساعت  ةچند که کالج هم  ره

 ۲۰۹گذراندند. می مارستانیزمان خود را در ب ی مابق 

 یتقاضا برا  رایبا چهار شاگرد آغاز شد ز  یپزشک   دیکالس جد   ک ی ،  ۱888سال    در

افزا  ی بوم  ةکرد  لیتحص  ی دکترها به  دکتر  شیرو  به  ؟]آشنا  می حک  کاکران  بود.  را   ]

در آنجا    ی سفر توسط افراد خصوص  ةنیهزو  فرستاد   یدروس اضافتحصیل    یبرا  نبورگیاد

خدمت به مردم   یبود که برا  یگرید  یبوم  التحصیلفارغ  ،وحنانی  می حک  ۲۱۰پرداخت شد.

فرستاده شد.   یگریکالس د  ی التحصیلفارغ، زمان  ۱8۹۰در سال    ۲۱۱خود در کردستان 

کالس با حضور شش    کیکرده بودند.    لیشامل سه شاگرد مرد بود که چهار سال تحص

 التحصیل فارغ ، هفت مرد جوان  ۱8۹۳در سال    ۲۱۲در آن سال آغاز شد.   ی پزشک  یدانشجو 

 یدو نفر در شهرها   ، ه یشده بودند، دو نفر در اروم   التحصیل فارغ   لی که در اوا   یشدند. از کسان 

در  پزشک   -   ار ی دست  زی ن   ی کی کردند و  می   طبابت   کا ی در آمر   ی کینفر در موصل،    ک ی  گر، ی د 

کالس با شش دانشجو در تابستان    ک ی رفت  میبود. انتظار    هیاروم  ییکایآمر  مارستانیب

ها  زخم  اعمال و پانسمان  ،ییاتاق داروها  آن  ل،یشوند. افزون بر تحص  التحصیلفارغ  ندهیآ

دست  سال    ۲۱۳کردند. می  ی اریرا  مرد۱8۹۴در  پنج  سال  ةدور  ،،  ژوئن    ةچهار  در  را  خود 

طبابت  ها  آن  ةنمودند. هم  افتی خود را درهای  کردند و پس از آزمون، دانشنامه  لیتکم

 
209 Wilson 1896, pp. 74, 259; 

 ؛ ۱۴۴۹، جلد دوم، ص۱۳۴۳یونسکو  
Presbyterian Church 1920, p. 237. 

210 Presbyterian Church 1887, p. 78. 
211 Presbyterian Church 1887, p. 82. 
212 Presbyterian Church 1891, p. 172. 
213 Presbyterian Church 1894, p. 188. 
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در    ۲۱۴کردند.  ل یآغاز به تحصنیز    با هشت دانشجو  د یگروه جد  کی را آغاز کردند.    یشخص

پا  ی با پنج نسطور  یکالس پزشک   ک ی ،  ۱8۹6سال     ی دانشجو  کی   ز ییوجود داشت؛ در 

با هفت شاگرد بود که    ی کالس پزشک  ک ی،  ۱۹۰۱در سال    ۲۱5ملحق شد. ها  به آنمسلمان  

بسته   ۱۹۰۳در ژوئن    دانشجوکالس سال سه با چهار    ۲۱6از شاگردان مسلمان بود.  یکی

داروفروش    ک ی توسط  ها  آن  از  ی ک یتابستان    ی مسلمان بود؛ در ط ها  آن  از  یک ی شد که  

  ة، دور۱۹۰۴در سال    ۲۱۷به کار پرداختند.  هیدر اطراف اروم  گریو سه نفر د  د یاستخدام گرد

و    انمسلم   یک یشدند؛    التحصیلفارغچهار دانشجو    افت؛ی  انیپا   یکالس پزشک   ةچهار سال

که    یهنگام  ۲۱8داشتند.   یو جراح  یاز پزشک  یدانش خوبها  آن  ةبودند. هم  یح یسسه م

سال    کاکران   دکتر  تعداد    ۱۹۰5در  کرد،  پزشک   ۲6فوت  زمان    یدانشجو  آن  در 

 ۲۱۹شده بودند. التحصیلفارغ

پزشک ۱۹۱۱سال    در کالس  ب  رشیپذ   ید یجد  ی،  در  که  اقامت    مارستانیشد 

آمدند که  به ایران  و همسرش    سی، دکتر ال ۱۹۱۱سال    انی خوشبختانه، در پا  ۲۲۰داشتند. 

خود را    ة شدند؛ چهار مرد دانشنام  م یسه  یپزشک  خود در آموزش  ةسه ماه  ةدور  انی تا پا

بازگشتند در همان حال دو    د خو  هایطبابت به استان  یبراها  آن  ةهم  و   کردند  افتیدر

  ک ی   هیحاکم اروم   توجه کنیمجالب است که    ۲۲۱سرخ خدمت کردند.  صلیبدر  نیز  نفر  

تأس سالمت  در    س یبورد  که  طبابت  ی پزشکان  آن کرد  بودند  می  که  مجبور  کردند 

 
214 Presbyterian Church 1895, p. 156. 
215 Presbyterian Church 1897, p. 163. 
216 Presbyterian Church 1902, p. 232. 
217 Presbyterian Church 1904, pp. 255-56. 
218 Presbyterian Church 1905, p. 292. 
219 Wilson 1896, pp. 74, 259; 

 ؛ ۱۴۴۹، جلد دوم، ۱۳۴۳ ونسکو ی 
 Presbyterian Church 1920, p. 237. 

 د ی بنگر  یران یپزشکان ا  تیدر مورد ترب  
 Daniel 1901, pp. 207-209. 
220 Presbyterian Church 1912, p. 363. 
221 Presbyterian Church 1912, p. 363. 

 . بودند  یپزشک ة در مدرس یآشور یروز شبانه  یشش دانشجو  ۱۹۱۳در سال  
 Presbyterian Church 1914, p. 341; Idem 1917, pp. 306-07. 
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طب، از    ة خود از مدرس  یالتحصیل فارغسان به    ن یو بد  ندی خود را عرضه نماهای  دانشنامه

های  دانشنامه  ز ین  یمنوال، پزشک روس محل   ن یدادند. به هممی  تیرسم   ت، یلحاظ صالح

  ی، دشوار۱۹۱8در سال    مارستانیبسته شدن ب  لیبه دل   ۲۲۲. رفتیرا پذ  ه یطب اروم  ةمدرس

طب پس    ةاز مدرس  یت یفعال  چ ی، ه۱۹۳۴آن در سال    ییآن و بسته شدن نها  ی یدر بازگشا

 .اشتوجود ند گری، د۱۹۱8از سال 

که آموزش هم    یی جا  ی عن یمتفاوت بود    ه یو تهران از اروم  در همدان   آموزش  ت یوضع

(  التحصیل فارغتعداد فراوان    و  مساعد )مدارس مدرن   طی. شراشدیداده م   یعملهم  و    ینظر

  ی گونه که به درست  همان  ن،یبود در همدان و تهران وجود نداشت. بنابرا  هیارومکه در  

نل آموزش در    انیب  گانیدکتر  و    یعمل  تیماه  شتریب  ،یآخر  مارستانیب  دوکرد،  داشت 

 . شدیم  دی تأک ی کمتر بر تئور

 

 همدان 

شاگردانش بودند،    نی که اول   دی سع  میرزا و    لیتر  ی با آقا  ، دکتر الکساندر۱88۷سال    در

  یادبه عنوان شاگردان او    عقوب ی  رزا یو م  د یسع   رزا یماز    ، سال بعد  کی   ۲۲۳داده شد.  ی اری

  انجام دادند و اغلب به شکل تمام وقت در دواخانه کار   یفراوان یکار عملاینان   ۲۲۴شود.می

که    عقوب ی  رزا یو م  د یسع  رزا یتوسط م  ی شتریبای  ، کار دواخانه۱8۹۱کردند. در سال  می

انجام گرد  افته ی  ت یترب  ارانیپزشک بودند،  الکساندر  .  یس  ی دکتر جس   ۲۲5.دیتوسط دکتر 

  نجا یبه شکل موقت در خدمت دواخانه بود. در ا  ، آمد  به همدان   ۱8۹۱  ز ییکه در پا  لسونیو

  یمرد و دکتر جس   مارانی دو نفر از ب  ن یشد. ا  یاری  عقوبی  رزا یو م  دی سع  رزایاو توسط م

 
222 Presbyterian Church 1915, p. 326. 
223 Presbyterian Church 1888, pp. 91-92. 

 د یمورد، بنگر  نی در ا و موافقت دکتر الکساندر یپزشک لیتحص یش برامیو تصم دی سع رزا یم رامونیپ 
 Rasooli and Allen 1958, p. 60. 
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  یبه عنوان پزشک ارشد برا  دیسع   رزایبعداً، م  ۲۲6کردند. می  زن، مراقبت  ماران یاز ب  لسونیو

  رزایو م  ر ی م   رزا یم  ، یپزشک  ی ، دو دانشجو۱۹۰۳در سال    ۲۲۷حاکم همدان خدمت کرد. 

ب  تاتوس اصل   ۱۴  ری م    رزایم که    یمرد مراقبت کردند در حال   ماران ی از  انجام    ز ین  یعمل 

مار  ۲۲8داد. خا  آلن  ی دکتر  دکتر    ی طب  ةمدرس  یارمن   التحصیلفارغکه    ورطاچ توسط 

 ۲۲۹داده شد.   یاری کرده بود،   ی اری بود و قبالً دست یونریسیم

  ن ی که کار خود را بهتر انجام دهد و همچن  نیا  ی، برا۱88۹، از سال  الکساندر  دکتر 

  یاریبس  ز ین  دکتر هولمز  ۲۳۰با شش شاگرد آغاز کرد.   ی کالس پزشک  کی دانش انتقال دهد،  

تجار   پزشک  یسنت   یهود یاز  اصول  با  بهار    ۲۳۱نمود. آشنا    مدرن   ی را  ، کالس  ۱8۹6در 

  التحصیل فارغدو    نی، اول۱8۹۷در سال    ۲۳۲شدند.  التحصیلفارغ  گردارشد با دو شا   ی پزشک

بود از   یباز کردند که خود شاخص را در همدانهایی از تهران بازگشتند و دواخانه یپزشک

تقاضا  نیا علوم پزشک   ل یپزشکان تحص  یبراای  ندهیفزا  ی که  با  طبابت    ةویو ش  یکرده 

کوتاه در  ای  دوره  یالکساندر و بعداً برا  رکه با دکت  د ی سع  رزایوجود داشت. مدر شهر  مدرن  

الدوله را به خود    ن یع  نظر  ، آمدپزشکی کامل به حساب میو  کرده بود    ل یانگلستان تحص

 ۲۳۳پزشک را با خود به تهران برد و وادار نمود که در آنجا بماند.  نیو او اجلب کرد 

 
226 Presbyterian Church 1893, pp. 164-65. 

به اتمام    ونیسیمدر  [ تمام شده بود، او آرزو داشت که خدماتش را  دیسع   رزایقرارداد ]مزمان  ”،  ۱8۹۳  لیدر آور 
دکتر و   اریکرد. او وفادارانه دوازده سال به عنوان معلم زبان، دست میخودش را تقد یرو استعفا  نیبرساند و از ا 

 “ پس پزشک، خدمت کرده بود.س
 Rasooli and Allen 1958, p. 70. 
227 Presbyterian Church 1901, p. 242. 

 د یپس ملتزم خدمت کرد، بنگر سسال به عنوان پزشک و  ک ی  یالدوله برا ن یبه ع  دی سع رزایم 
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Work. Hamadan, July, 1914. 
230 Presbyterian Church 1890, pp. 182-84 

بهار، کو  ی دیبازد   الکساندر )دکتر و خانم    انجام دادند؛ دستو سلطان  زرهاز  در    یپزشک  ی هاگردش  ارشیآباد 
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  ی و دکتر جس  دکتر هولمز  نیرا ترک کرد، ا  همدان  الکساندرکه دکتر    نیاز ا  پس

آموزش  لسونیو که  پزشک  بودند  دادند.   ی شاگردان  انجام  به    ی مابق   ۲۳۴را  شاگردان طب 

مشتاق از مردان جوان بودند. در سال  ای  خوشهها  آن  ۲۳5خوب خود ادامه دادند.  شرفت یپ

جوان که    ی دکترها دنمیپس از رس  یبه مدت کوتاه”:  تنوش  لسونی، دکتر بالنش و۱۹۰۱

در مورد    ژهیدرس و  ک ی کرده بودند،    ل یتحص  لسونیو  یتحت نظر دکتر هولمز و دکتر جس

کهها  یماریب آن  شرط  به  کردم  موافقت  من  نمودند.  درخواست  چشم  درمان  ها  آن  و 

را  این کار    یبه خوبها  آن  موضوع را آماده و خودشان در کالس ارائه دهند.های  خطابه

داد.   شنهاد یتا را پ روسدر روز در هفته کار   ک ی دکتر اوساطور  ها، آن از ی ک یانجام دادند و 

ژانو تحص۱۹۰۱  هیدر  شاگرد،  چهار  م   لی،  دکتر  کردند.  آغاز  را  بر  ری طب    را   یخوان  از 

در هر موضوع مطالعه شده    یآزمون  لسونیبود که دکتر بالنش و  یدر حال   ن یو ا  دی شنمی

وجود داشت )دو کالس ارشد و چهار    ی، دو کالس پزشک ۱۹۰6در سال    ۲۳6کرد.“ می  برگزار

ماه مه    ۲۳۷(.پایه دون به چهار دانشجو۱۹۰۹در  برا  یپزشک  ی،    لیتکم   یکه شش سال 

  گر ید  ی، دو دانشجو۱۹۱۰در مارس    ۲۳8داده شد.   گذرانده بودند، دانشنامه  التشانیتحص

زن    ک ی   ؛ کردند  تاف یدرآموزش  ، دو دانشجو  ۱۹۱۲در سال    ۲۳۹شدند.   التحصیلفارغ  زین

ف  به عنوان دست   لد یجوان که دکتر  و ددر اختیار    ار یاو را    ۲۴۰جوان.   ی مرد  یگریداشت 

از وقت در  ای  شد، پاره  سی معمول تدرهای  [ کالس ۱۹۱۳دوم    ةمیاول سال ]ن  ةمی ”در ن

از آموزش    ی در ساعات دواخانه، مقدار  که   یدر حال   ان، ی روز در م  ک ی   گر یدای  هر روز و پاره

  یپزشک   ةورود به دانشکد  یبهتر ارائه شد تا دختر مذکور در باال ]بخش دواخانه[ برا   یی ابتدا

کرده    ل یسال گذشته تحص  6تا    5  ی، سه دانشجو که ط ۱۹۱۴ژوئن    ۱۹در    ۲۴۱آماده شود.“ 

زن    ن ی، اولآنا هوسف  الً احتمابود،    ی زن ارمن  کی ها  آن  از  یک یشدند،   التحصیل فارغبودند،  
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  ی ، کالس پزشک۱۹۱8در سال    ۲۴۲کرد و پزشک شد.  افتیدر   ی پزشک   ة که دانشنام  یرانیا

  ۲۴۳.افتیازدواج زن جوان به چهار دانشجو کاهش    لیبه دل  ی ول  افتیهمچون معمول ادامه  

  ةدر مدرس  واستخمی  بود که  یونریس یدخترانه م  ةمدرس  التحصیل فارغ  کی احتماالً    وا

، شاگردان  ۱۹۱۹در سال    ۲۴۴کرد.  ی اریدر دواخانه دست   ۱۹۱۴کند و در سال    ل یطب تحص

ادامه    ۱۹۲۰در سال    دکتر فانک  مت یخود را تا زمان عز  التیچهارم، تحص  ی کالس پزشک

داده شد.    MD  ی گواهها  آن  شدند و به  التحصیلفارغها  آن  ة که هم  هنگامی   ی عنیدادند  

مردم همدان از    ۲۴5مجوز طبابت به عنوان پزشک صادر کرد.ها  آن  ة هم  رایب  ران یدولت ا

آمر  یافراد بس  تیترب  ییکای که توسط پزشکان  بودند،  و در سال    ار یشده  بودند  خشنود 

بعد    ها،آن  از   یشده بودند. بعض  ی موفق   ار یبس پزشکان    ن،یشی پ   ن التحصیالفارغ  ة، هم۱۹۱۰

کار  ها  مارستانیو ب  یی کایآمر  یونریسی مهای  دواخانهدر    یخود، به خوب  ةاز گرفتن دانشنام

نفر در همدان ماندند؛ هر    ۳تا    ۲به جز    ی بودند. همگ  افتهی  کوی ن  یخود نام   یکرده و برا

  ی هاکار خودشان در جا  یبراهایی  همچون هستهها  آن  داشتند که  دیام  ونرهایسی چند که م

تا حد  شده بودند،    ت یترب  ییکایشوند. در خود همدان که دکترها توسط پزشکان آمر  گرید

آمدند را  می  نزد ما  عتاً یکه طب  ی مارانی ”برا گرفتند و    یمحل  ی سنت پزشکان    گاه یجا  زیادی 

تعداد    ، نسبیمخصوص مردان، به صورت    دهولت یر  ی ل یل  مارستانی ب  جهیجذب کردند. در نت 

 ۲۴6ت.“ سال داش ن یدر ا  ماریب ی کم

 

 تهران

، ۱8۹5در سال    رایآغاز شده باشد ز  ۱8۹۳از سال    ستیبامی  یپزشک  تیتهران ترب  در

  کی ، ۱8۹8که در سال   یدر حال  ۲۴۷خود بودند ی پزشک  لی دو دانشجو در سال سوم تحص
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246 Presbyterian Church 1911, pp. 318; Idem 1912, p. 355. 
247 Presbyterian Church 1896, p. 184. 



 سرآغازهای پزشکی مدرن در ایران  96

به سه مرد جوان    ۱۹۰۴در سال    ۲۴8از سه دانشجو شروع شده بود.  د ی جد  ی کالس پزشک

و    ییتوسط چند دکتر اروپاها  دانشنامه  نیشد. ا  داده  دانشنامه  ل، یبعد از شش سال تحص

را    یمارستانی ب  طبی  ة، دو دانشجو دور۱۹۰5در سال    ۲۴۹شدند.  یسی، ظهرنومعارف  ریوز

آغاز شد    یکالس پزشک  ک ی،  ۱۹۰۴در سال    ۲5۰. ه شددانشنامه دادها  آن  کرده و به  لیتکم

پزشک مذکر، به    ک ینبود    آن،شد. پس از    التحصیلفارغکالس،    نیاول  ۱۹۱۰و در سال  

 ۲5۱داد.   انی پا  تیفعال نیا

خان بودند.    ریام  رزای خان و م   مظفر  رزا یم  ن،یقوام الد  رزایم   نالتحصیالفارغ  نیآخر

آندانشنامه بها  های  توسط  دسامبر    ییکایآمر  مارستان یکه  ب  ۱۹۰۹در  شد،    ان یصادر 

که  می عمل  ،یداروشناس   ،یولوژیزیف   ،یآناتومها  نآ  ”کرد  کاربرد    یجراح  ، یطب  و 

در درمانگاه    شه یهم ها  آن  اند؛شش سال خوانده  ی طرا در    ییو ماما  یچشم پزشک   گندزداها، 

را  ها  آن  طبابتهای  یگواهمعارف  وزارت    “اند.حضور داشته  مارستانیب  ن یا  یو جراح  یطب

 ۲5۲دو هفته بعدتر، صادر کرد.  ای ۱۹۱۰ هیدر ژانو

 

 در خارج کشور  ی پزشک  لیتحص

پزشک   تی ترب   یبرا   التی و تسه  ینهاد های  ت ی فاقد ظرف   رانی موضوع که ا  نی درک به ا   با 

 ن ی شتریکه ب   ی انی از دانشجو   یرا متقاعد کردند که تعداد   ران ی ، دولت ا دارالفنون  استادان   بود، 

و   فتحعلی شاهبه خارج از کشور بفرستد. در زمان    لی تحص   یبرا را  رفت  ها می آن   بر  دی ام 

 لی ، گسشاه  نی به اروپا فرستاده شده بودند. اّما در زمان ناصرالد  یانی دانشجو   ز ی محمد شاه ن

 یمقدمات  لی تحص   ی و عموم  ی عی طب  ةگرفت که ادام می   صورت   گونه   نی گفت ا   دی با  انیدانشجو 

حالها  آن  در  بود.  تهران  دانشجو   ی در  پ   انیکه  ناصرالد   ش یدر  زمان  به   نی از  عمدتاً  شاه 

فتند ر  به فرانسه  یبعد  لی تحص  یدارالفنون برا   انی دانشجو   شدند، می   فرستاده  ری کب  یا یتان ی بر 

 
248 Presbyterian Church 1899, pp. 187-88. 
249 Presbyterian Church 1905, pp. 274-75. 
250 Presbyterian Church 1906, pp. 289-90. 
251 RG 91-19-11-1, Historical Sketch of Teheran Medical Work. 
252 Ebrahimnejad 2014, p. 148. 
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اگر نه به صورت عمده، با هدف اجتناب  گری د  یبود و بخش  یزبان  لی از آن به دال  یکه بخش

که   یوجود، کسان   نی بود. با ا   هی دار روس دوست   ای   سی دار انگل به عنوان دوست   یبند از طبقه 

 ۱۰  بًایشدند فقط هشت نفر بودند که تقر   تاده فرس   ی پزشک  ل ی تحص  ی دولت برا   ت ی با حما 

 شد.می   فرستاده شده را شامل انی درصد از تعداد کل دانشجو 

 

 میالدی(   ۱8۱۱-۱۹۱۱: تعداد دانشجویان اعزام به اروپا برای تحصیل بیشتر )5جدول 

 کشور تعداد دانشجویان پزشکی تعداد کلی دانشجویان  سال

 انگلستان ۱ ۲ ۱8۱۱

 انگلستان ۱ ۴ ۱8۱5

 فرانسه  ۱ 5 ۱8۴5

 فرانسه  5 ۴۲ ۱85۹

 فرانسه  - ۳۰ ۱۹۱۱

 - 8 8۳ جمع کل

 .۳56، ص۲۰۱۰  یزیو عز  یزیمنبع: عز

 

دانشجو۱858سال    در پنج  پوالک  ریز  ی ،  دکتر  توسط  به    افته ی  تیترب  که  بودند 

بزرگ    رزایپسر م   نیحس  رزایم  ب؛یاحمد طب   رزایپسر م   نیحس   رزایفرستاده شدند: م  فرانسه

  رزا؛یاهلل م  ف ی. پسر سرزایم  ی نصرت عل ؛ یمستوف  م یمق رزای رضا پسر م   رزایم  ؛یباش  م یحک

در فرانسه را    ی لیتحص  ةبرنام  ن یهمچن  طولوزان.  لیاسماع   آقاپسر حاج    ی نق   ی عل  رزایو م

  یکه به فرانسه برا  نالتحصیالفارغاز   یسان او به شغل بعض  ن یقرار داد و بد تیمورد حما 

فرستاده شدند، کمک کرد مانند    (با تحصیل قسمتی از دورة آموزش)  پزشکی   ة گرفتن درج

خان    ل یو خل  االطباء  نیمع  ن یاعلم الدوله و همچن  ،نیالعابد  ن یز  رزای، م لقمان الممالک 

 ۲5۳شاه شدند. نیپزشکان مظفرالد ،دو نفر آخر  نیکه ا  یثقف

 
اول، ص۱۳۳۳  یپزشک  ةدانشکد  یراهنما  ۲5۳ بامداد  5۲-5۳، جلد  اول ص۱۳56؛  جلد  سوم،  8۹-۴8۷،  ؛ جلد 

 . ۲8۲-8۳ص
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به    ل ی تحص   ی برا   ان ی به توقف فرستادن دانشجو   م ی تصم   شاه   ن ی ، ناصرالد ۱8۷۳سال    در 

کردند.  می   شه ی پ   ی طلب تفکر اصالح   شده و   ی اس ی س   ار ی بس   چرا که این افراد اعزامی اروپا گرفت  

.  د ی گرد آغاز  دوباره    ۱۹۰۷دولت مشروطه در سال    ک ی   س ی دولت فقط بعد از تأس   ی ت ی حما   ة برنام 

ها  آن   از   کدام هیچ دانشجو به اروپا بفرستد که    ۳۰  ت گرف   م ی ، مجلس شورا تصم ۱۹۱۱در سال  

تحت    ل ی جهت تحص   ان ی بود که دانشجو در زمان قاجار  بار    ن ی آخر   ن ی نکردند. ا   ل ی تحص   ی پزشک 

کردند    ل ی که در اروپا تحص   ی ان ی دولت به اروپا فرستاده شدند. اّما تعداد دانشجو   ی مال   ت ی حما 

  ة ن ی به هز بودند که    ی ان ی دولت بودند. دانشجو   ی مال   ت ی بود که تحت حما هایی  آن   از   شتر ی ب   ار ی بس 

  ل ی دانشجو در اروپا تحص   ۱۰۰۰، حدود  ۱۹۲۰و    ۱8۰5های  سال   ان ی رفتند. م می به اروپا  خود  

 ۲5۴را دنبال کردند. پزشکی  نفر    55ها  آن بین    نمودند که از 

دانشجو  ی اریبس تکم  التیتحص  ی پزشک   انیاز  را  مسئول  ل یخود  از  و    ن ینکردند 

اجازه دهند  ها  آن  درخواست کردند که به  سی در پار  رانیا  ریسف  قیخود از طرهای  دانشگاه

  صرف نظر شود. دولت فرانسه   گریبگذرانند و از مواد د  ییآزمون ماژور و نها  کیکه فقط  

کردند. دکتر  میموافقت    یاس یس   لیبه دال  ها،درخواست  نی با ا  نیز  یدانشگاه   ن یئولو مس

ا  ، دریاشنا فرانسه در  اهای  دانشنامه  ت یف ی ک  بارةدر  ران یپزشک سفارت  به    نیداده شده 

  ران یدر ا  ی طبهای  و مراقبت  ی و دانش پزشک   ت یف ی سان ک  ن ینگران بود و بد  انیدانشجو

علت که    ن یبلکه به اای  حرفه  ل ینه به دال  نگرانی خود را بیان کرد پرسش برد. او    ریرا به ز 

بر به صورت عموم  یی ایتانیکالج  به    یفرانسو  ی پزشک  ةدانشنام  ت یف ی ک  ی او در تهران  را 

 ۲55داد.میدر به دست آوردن آن، مورد انتقاد قرار  ی سادگ  لیدل

در    الت ی و تسه   ت ی بودن ظرف   ی و ناکاف   کمبود پزشکان مدرن   ل ی ، به دل ۱۹۲8سال    در 

  ی پزشک   آموزش   ی برا   ی ان ی گرفت دانشجو   م ی دوباره تصم   ران ی پزشک، دولت ا   ت ی ترب   ی تهران برا 

مصوب شد که به    ی ، قانون ۱۹۲8ماه مه   ۲۲  / ۱۳۰۷به خارج از کشور بفرستد. در اول خرداد  

ا  را   ن ی دولت  اعزام کند. بودجه   ی برا   ی ان ی که دانشجو   اد د می   امکان  باالتر  ای  گرفتن آموزش 

 
254 Azizi and Azizi 2010, p. 355, n. 35. 
255 Ebrahimnejad 2014, pp. 127-28 

 االطباء(. نیو مع خان محمد  رزایمثال م ی)برا 
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مقدار    ن ی هر سال هم   ۱۹۳۳/ ۱۳۱۲و تا    افت ی هدف اختصاص    ن ی ا   ی برا   ی تومان   ۱۰۰،۰۰۰

  ستی با می   شدند می   رش ی آموزش در خارج از کشور پذ   ی که برا   ی ان ی شد. آن دانشجو می   اضافه 

بود، قرار  ها  آن   ل ی تحص که دو برابر  ای  دوره   ی ا کردند که در خدمت دولت بر می   خود را متعهد 

از طرف  رند ی گ  نمود. تعداد  می   را استخدام   ی بازگشت   ان ی دانشجو   ست ی با می   دولت   ز ی ن دیگر  . 

نفر بود.    6۴۰بالغ بر    ۱۳۱۲/ ۱۹۳۳و    ۱۳۰۷/ ۱۹۲8های  سال   ان ی فرستاده شده م   ان ی دانشجو 

فرستاده    ر ی کب   ی ا ی تان ی نفر به بر   دو و    به فرانسه   ی پزشک   ی دانشجو   بیست   ، ۱۳۰۷/ ۱۹۲8  در سال 

سال   در  یک   نیز ،  ۱۳۰8/ ۱۹۲۹شدند.  و  برا   بیست  فرانسه  به    ی پزشک   ل ی تحص   ی دانشجو 

به خارج از کشور اعزام   ی پزشک   ی دانشجو   ۱۲5از  ش ی ع ب و جم م رو، در   ن ی فرستاده شدند. از ا 

 ۲56دند. ش کار  مشغول به  طب به عنوان استاد،    ة در مدرس   ی بعض   ها، آن   شدند. پس از بازگشت 

 

 ۱۹۲8-۱۳۰۷/۳۳-۱۲ها : تعداد دانشجویان پزشکی خارج و مقصد آن6جدول 

 بلژیک  آمریکا  ۀایاالت متحد آلمان سوئیس انگلستان فرانسه  سال

1307 ۲۰ ۲ - - - - 

1308 ۲۱ ۱ ۱ ۱ - ۱ 

1309 ۱8 ۱ - ۱ - ۱ 

1310 ۱6 ۱ - ۱ - - 

1311 ۱5 ۱ - ۱ - - 

1312 ۱۷ ۱ - - ۱ - 

 .کند(دانشجویان را نیز ذکر می   ة)که نام هم  ۷۳، جلد اول، ص۱۳۳۳منبع: راهنمای دانشکدة پزشکی  

 

در خارج از    ی پزشک   آموزش  ، خود  ةنیبودند که به هزنیز    ی انیدانشجو  ن، یبر ا  افزون

را   عموماًدیدندیمکشور  اینان  تحت حما  ا ی   .  دولت    ی مال   ت یهمانند همکاران خود که 

که    روتیب  ییکایآمر  ةدر دانشگاه پرآواز  لیجهت تحص  روتیبه شهر ب  ایو    بودند، به اروپا

)که بعداً به    هی، کالج پروتستان سور۱866رفتند. در سال  می  داشت،   ی پزشک   ة دانشکد  کی

 
 . ۷۲-۷۳، جلد اول، ص۱۳۳۳دانشکدة پزشکی   ی راهنما ۲56
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در لبنان    یپزشک   ةدانشکد  کی شناخته شد(،    AUB  ا ی  روت یب  یی کایعنوان دانشگاه آمر

با ساختن  دانشگاه چشم  نی، ا۱۹۰۲کرد. در سال    سیتأس   مارستان ی ب  ک ی انداز خود را 

کودکان بود، گسترش  های  یماریو ب  مانیزنان و زا  یبراهایی  بخش  ی که دارا  ی تخت  ۲۰۰

شد.    س یبود، تأس  انه ینوع خود در خاورم  ن یکه اول  ی پرستار  ة ، دانشکد۱۹۰5داد. در سال  

دانشکد که  آن  دارا  AUB  یپزشک  ة کوتاه سخن  دندانپزشک پزشکیمدارس    ی که  و    ی، 

  ز یداد و بعداً نمی  داشت و پزشکان را آموزش  زینای  یعال   یعمل  التیبود، تسه   یداروساز

 ۲5۷اقدام نمود.  زین رانیااز جمله  انهیاز سراسر خاورم به آموزش پرستاران و ماماها

 

 گیری و نتیجه بحث

 ن،یکرد. بنابرا  تیرا ترب  ارانیبه  ایپرستاران    نیبهتر  ینکرد ول   تیپزشک ترب  دارالفنون

 ة که برنام  یزمان  یعنیدانست    یپزشک   ةدانشکد  ک ی  ۱۹۲8از    شیپ توان  نمی  رااین نهاد  

برنام  یآموزش نگاه  د یشد  ی کار  ةو  سو  شتر یب  ی با  گرد  ی عمل  ی پزشک  یبه  .  دیبرقرار 

ا  ی واقع   ی پزشک  ة دانشکد  نیاول   ه یاروم  یی کایآمر  مارستان یب از    ران یدر  که    ۱885بود 

  ةداشتند بلکه تجربای  گسترده  یکرد که نه تنها دانش تئور  تیتربای  ستهیپزشکان شا

تجربة  از    ن یهمچن  اینان  . نیز داشتند  یادواخانههای  و مراقبت  مارستان ی در بکار    ی عمل

اعمال جراح ب  ی انجام  بودند.  و    در همدان  یی کایآمر  یونریسی مهای  مارستانیبرخوردار 

ن نظر جنبه  دی کردند که شامی  تی ترب  یپزشکان خوب  زیتهران  از    یپزشک   ینظرهای  از 

 بودند. تر نییپا  ه،یاروم یپزشک ةخود در دانشکدهای همسان

  ی علوم پزشک   رشد و آموزش در    نفوذ فرانسه   ا ی و    طولوزان   ة دربار شاید بتوان گفت    ن، ی بنابرا 

از    شتر ی نبودند. ب   ی فرانسو   در دارالفنون   استادان   اغراق شده است. اکثر   ار ی بس   ران ی در ا   ی غرب 

  ان ی دانشجو   ، ی اس ی س   ل ی . به دال خورد به چشم می بود که    ی نگرش فرانسو   ن ی ا   ، ی پزشکان فرانسو 

سان اکثرًا به فرانسه    ن ی و بد   دند ی ورز می   امتناع   ه ی روس   ا ی   ر ی کب   ی ا ی تان ی در بر   ل ی از تحص   ی ران ی ا 

در تهران و دارالفنون بود.  ها  ی خارج   ج ی در آن زمان، زبان را   ی فرانسو   زبان   ، ن ی رفتند. افزون بر ا 

 
257 Dodge 1958. 
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  گر ی به د  ی ران ی روشنفکران ا   ی دسترس   ، ی به صورت مؤثر  ی آن بود که تقدم زبان فرانسو  جه ی نت 

  ی از زبان فرانسو   ز ی ن   ی ترجمه به زبان فارس   ی حت چرا که    د کر می   محدود را  اطالعات    ی منابع زبان 

  یپزشک   ة در گستر ای  نقش عمده   ی آن نبود که پزشکان فرانسو   ی به معنا   ن ی شد. اما ا می   انجام 

در    شتر ی ب   ، مر ی دارالفنون همچون پوالک و دکتر شل   گر ی د   استادان   داشتند. در واقع به نظر من، 

آثار  از  ی  بزرگتر   حجم   را ی نقش داشتند ز   طولوزان به نسبت دکتر    ران ی به ا   ی غرب پزشکی    ی معرف 

  ة او عمدتًا جامع   ی ده علم که برون   طولوزان داشتند نسبت به  نیز    ی شتر ی ب   ی که اثر نفوذ   ی پزشک 

، تعداد  طولوزان   ات ی در زمان ح   ن، ی داد، نوشتند. افزون بر ا می   در اروپا را هدف قرار   ی پزشک 

پزشکان    ن، ی گرفت. همچن   ی ش ی پ   ، ی دو پزشک فرانسو   ا ی   ک ی از    یی کا ی و آمر   یی ا ی تان ی پزشکان بر 

کردند که  می   ها( کار ی به نسبت فرانسو   شتر ی )با تعداد ب   ران ی در سراسر ا   یی کا ی و آمر   یی ا ی تان ی بر 

در دانشگاه   ی پزشک   ة دانشکد  س ی فقط بعد از تأس  ن ی ا   ۲58صادق نبود. ها ی در مورد فرانسو   ن ی ا 

  ده ی آموزش د   ی ران ی از پزشکان ا   ی ار ی بس   ن ی مچن و ه ها  ی از خارج   ی تهران بود که با کمک تعداد 

  گر ی در د   ی آن به زود   ة آغاز به کار کرد. نمون   ران ی ا   ی واقع   ی پزشک   ة دانشکد   ن ی در خارج، دوم 

 ۲5۹. د ی گذاشتند، تکرار گرد   ان ی خود را بن   ی پزشک های  که دانشکده   راز ی شهرها مانند ش 

، بعد از  گرفتندمی  یمال   ت یکه از دولت حماهایی  آن  مسلماً   ان، یاز دانشجو  ی اریبس

تحص از  دانشکد  ل یبازگشت  در  کار کردند.  ی پزشک  ة در خارج  تهران  ا  ۲6۰دانشگاه    ن یبا 

اکثر    یبرا  ،روتیب  یی کایآمر  مارستانی وابسته به ب  ی پزشک  ةوجود، آشکار بود که دانشکد

گزارش  ،  ۱۹۳۳انتخاب بود. در سال  بهترین  داشتند،    یپزشک  لیتحص  ی زوکه آر  یانیرانیا

حدود   ها این طبابت در تهران وجود دارند. از  ر یدرگ ی رانیپزشک ا  ۳۰۰”حدود که  د یگرد

دانشنام  ۱۰ ب  التحصیلفارغنفر    8۰  ،یی اروپا  ةنفر  مابقهی)سور  روتیدانشگاه  و    ز ین  ی( 

  ده یکه تعداد پزشکان آموزش د  د یآمی  به نظر   چهگر  ۲6۱هستند.“  تهران در    ده ید  آموزش

 
258 Ebrahimnejad 1998, p. 66; Floor 2012; Idem 2018. 
259 Azizi ed. 2014, pp. 231-38. 

 . ۷۳-۷۴، جلد اول، ص۱۳۳۳  یپزشک ةدانشکد ی راهنما ۲6۰
261 Garrison 1933. 

پزشک    ۱۹۳۱تا    ۱۹۲5الگود قرار گرفته باشد که از    لیداده ها ممکن است در دسترس او توسط دکتر سر   ن یا 

 بود.  مدیون  اطالعات  یبرا الگود که به   کند یگزارش م سون یدر تهران بود. همانگونه که گار ا یتان یسفارت بر 
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  روت یب  نالتحصیالفارغوجود، نقش    نیبا ا  ۲6۲در اروپا ممکن است کمتر گزارش شده باشند.

  گر ید  ةمقال  ای کتاب    ی[ برایخود موضوع مهم ]پژوهش  نیرسد ا می  بود. به نظر  ترچشمگیر

 .شدبا می رانیدر ا  [ طب مدرنخیبه ]تار مندعالقه  یتوسط دانشجو

  ةکر ی پ   ة بالفاصل   ی ازها ی به ن   ن ی نو   ی نهاد   های ها و کوشش ریزی برنامه   ن ی هر صورت، ا   در 

کرد مجوز  می  را مجبور  ی سنت پزشکان که    ی ن ی نپرداخت. با وجود قوان   ز ی ن  ی ران ی ا  ة جامع   ی اصل 

  ان ی دانشجو   ن ی و همچن پزشکی    ة و بعدًا دانشکد پزشکی    ی عال   ة در مدرس   با وجود آموزش   رند، ی بگ 

مثال،    ی نداشتند. برا   ی دسترس   مدرن   ی هنوز به خدمات پزشک   ان ی ران ی به خارج، اکثر ا   ی اعزام 

و    ۱۹۴5ای  فه ی طا   ام ی رهبران ق   ن ی توافق ب   ة ج ی موضوع در فارس، در نت   ن ی پرداختن به ا   ی برا 

  ی ”برا ،  در مشهد   ۲6۳شد.   س ی تأس   ۱۹۴5در اکتبر    راز ی در ش   ی بهدار   ی آموزشگاه عال   ک ی دولت،  

وجود دارد که مردان جوان را به    اران ی زشک پ   ی برا   ی پزشک   ة مدرس   ک ی فراوان،    از ی پاسخ به ن 

با    “ دهد. می   آموزش   نده، ی فزا   ی جهت برآورد تقاضا روستا    ان پزشک   ا ی پزشک    ان ار ی عنوان دست 

شود  می   ارائه   ی مارستان ی و ب   ی شخص   طبابت فقط توسط پزشکان گرفتار در    م ی ”اما تعل این وجود  

  ة ته ماند های  اتاق   ا ی شهر و  های  رستان ی از دب   ی ک ی های  شگاه ی درس و آزما های  و اجبارًا به کالس 

مدرسه ساختمان خود    ن ی ، ا ۱۹۴6در سال    “ . مکان خود، وابسته است   ی برا   رضا شاه   مارستان ی ب 

برا  کالس بر   ی را  کردن  دست  هایش  قرار  وجود  می   نشان موضوع    ن ی ا   ۲6۴. آورد به  با  دهد 

از جامعه هنوز وجود داشتند    ی م ی عظ های  تعداد پزشکان، بخش   ش ی افزا   ی دولت برا های  تالش 

  ی برا  ی فراوان   ی تقاضا  ن، ی کردند. همچن نمی  افت ی مؤثر و مناسب را در  ی پزشک های اقبت که مر 

بر    ی بعد های  دولت   ی مسئله به صورت دردسر برا   ن ی بهتر وجود داشت. ا   ی پزشک های  مراقبت 

  بعد از آن رخ داد. های  در دهه نیز    ی چشمگیر   شرفت ی چه پ   گر ا ماند؛    ی جا 

 
 . ۷-۹، ص۷، قسمت ۱۳۰8پارس  ة مامثال سالن  یبرا  د،یبنگر  ۲6۲

263 Ghorban 1989, pp. 13-17; 
 د یبنگر   الت،ی ا  زشیخ  رامونینامه(. پتوافق)با متن  ۱۱8، ص۱۳8۴فرهمندفر  

 Floor 2016, p. 462. 
264 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1944-45; Idem, Mashad Medical Report 1945-1946; 

Government of Great Britain 1945, p. 411 

 ییروستا  یها کار در دواخانه   یرا برا   ارانی بندها و دست زخم   مشهد  مارستانی وابسته به ب   یپزشک   ةدانشکد   ک”ی)  
 (. .“ها استفاده کنند آن   زاتی هستند که بتوانند از تجه  یها فاقد افراد مارستان یب   ةهم  اوقات،  . اغلبدهد ی م   آموزش
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 وستیپ

 

 ۱۹۳۴نوامبر،  ۱۳تهران  مون،یجان س  . هوآر به سرآر سر

 

 محترم،  یآقا

احتماالً ممکن است    نیتوجه مرا به خود جلب نموده است: ا  ریداستان شگرف ز(  ۱

با  یت یاز عدم رضاای  نشانه که  ا  ییدر جا  ی ستیباشد  باشد و حت   رانیاز    ی وجود داشته 

افتخار را دارم که    نیمن ا  نیباشد که در راه هستند. بنابرا  یتریجدهای  یمار ی از ب  ی حاک

 آورم.  یال آن را در معرض توجه حضرتع
 

دانشجو  یمدت (  ۲ که  وزارت    پزشکی   ة مدرس  ان یاست  توسط    نظارت   معارفکه 

توسط  نشومی و  ا  ک ی د  بخت  یرانیپزشک  نام  ا  ، دنگردمی  ت یریمد  ار یبه    شیگرا  نیبه 

را نشان دهند. دکتر    شان یتریمدهای  وهیو ش  خودشان در آموزش  ی که ناخشنوداند  افتهی

  ، یفروتن  یاز رو  یزیشگفت انگهای  شو زمخت است، با تال  یمرد پرانرژ  ک ی که    ار یبخت

  رامون یپ  ی محکمهای  دگاهی ده است؛ ددی  کایدر آمرکاملی    ی کار کرده است و آموزش پزشک

 و جانانه دارد.  ق یدق   می سخت و تعل کار    یدگ یپسند 
 

  هنگام پنج سال به طول  نیتا ا  پزشکی  ةدر مدرس  یپزشک   معمول آموزش  ةدور(  ۳

. بدون ارسال  است  سال اضافه، الزم  ک ی نظر را دارد که    نیا   ار ی است. دکتر بخت  ده یانجاممی

نامنظم، در کسب    ی ول  می مستق های  وهیاو به ش   ، یپزشک  ة طرح خود به شاگردان دانشکد

  د، ی بر سال ششم موفق گرد یمبنش ( نسبت به طرحمعارف ی)انجمن عال ”شورا“  تیرضا

کردند و  می لیکه داشتند سال پنجم خودشان را تکم یآن بود که شاگردان یبه معنا نیا

که    افتندیدر  بارهک یمعمول بودند، به    طبابت  قیچشم انتظار به دست آوردن پول از طر

 .ندساز ا یمه گریسال د  ک ی  یهستند خود را برا ریناگز
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طب به    ة مدرس  رونی در ب  یی هااز ده روز قبل ظهور نمود. نرده  ی ناخشنود  ن یا(  ۴

بعد از مشورت    ،اریها، گذاشته بودند. دکتر بختمنظور توقف شاگردان از حضور در کالس

  ی داد تا کساندستور  ها  آن  فرستاد و به سیبه دنبال پل  ،یعموم  میبا بازرس کل وزارت تعل

 دستورات را انجام داد.  نیا س یبودند به زندان فرستاده شوند. پل اشتهرا گذها که نرده
 

  ی عل  رزا یرا محاصره کردند. م  ریوزارتخانه و معاون وز  ،از شاگردان  ی تی جمعسپس  (  5

کرد. بازرس کل  ای  یآمد و در پلکان ساختمان وزارت، سخنران  رونیب  اصغر خان حکمت

برقرار گرد  ة برکنار شد، دور دکتر  های  کالسو  آزاد شدند    ان ی زندان  د،یپنج ساله دوباره 

  ة شیتا ش  افتند یفرصت را    نی . شاگردان اافتیرفت، ادامه نمی  گونه که انتظار   همان  ، اریبخت

ب  ةرا شکسته و هم  اریبخت  لیاتومب  یجلو به درون  ها  آن  آورده و  رون یچهار چرخ را  را 

 آب پرتاب کنند و سپس متفرق شدند. یجو
 

تغ(  6 اتفاق،  حسب  بر  بل  ی گرید  رییحکمت،  دکتر  ب  ر یداد.    ون یسیم   مارستانیاز 

بود. دروس در فقدان    ار یدکتر بخت  گریدهای  یداد که از نوآورمی  ی دروس آناتوم  ، ییکایآمر

  آموزش  ی برا  ی نفر بود خود مانع  ۲۰۰کالس که    ة نبودند؛ اندازآمیز  تیجسد، چندان موفق 

  ون یترس که روحان  نیشوند. ا  لیتعط  دی باها  که کالس  د مناسب بود. حکمت اعالم نمو

است، گرچه هم    دی شد  یهمانند جراح  ی نی دبی  های تیفعال  ن یآن از چن  ی زاریتهران )که ب

  یبرا  یل یشود دلمی  نامفهوم است( ممکن است موجب دردسر شوند گفته  یاکنون سخن 

  ت یاست که موقع   نیا  کارانهناب  دادیرو  ن یموضوع بوده است. حاصل ا  نیحکمت در ا  میتصم

مقدار گردتر  یقو  یحکمت  خشنود  شاگردان  ن  دهیشده،  ب  یازیو  کار  انجام    ی شتریبه 

جوان    ی دکترها  ی و گروه کنون  افتهی  ییآزار دهنده رها  ة ف ی وظ  کیاز    ر یندارند، دکتر بل

 نخواهند دانست. یآناتوم ةدربار یزیچ یرانیا
 

به  (  ۷ اکنون  هم  که  می  فکر  یبعض  اند.برگشته  التشانیتحصسر  شاگردان  کنند 

به صورت    نیکردن را با متمرد   ی تالف   ات ین  ن یکه مسئول  رندیگ یم   ادی  ت یمداران در نهادسر
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  ی باشد. در حال از بین رفته  ها  آن  یروزیکه اثر پ   ی هنگام  یعن یهند داشت،  تک به تک، خوا

  ت یپنج ساله ن  یشش ساله به جا  ة دور  م یتصم   فسخ  یشنوم که برامی  زین  سمینومی  که

جوان در    رانیاست مسلماً که ا  بیعج  یةقض  نیا  قت یچه که حق   وجود ندارد. آن  یواقع

حبس خودسرانه نشان داده  گیری و  تصمیم  ه یبر عل  انیعص  یبرا  ی قطع  شیگرا  ک ی  ت،ینها

 است.

 

 شما هستم. یمفتخر به خدمتگزار

 اچ. هوآر .آر

 

 :منبع
IOR/L/PS/12/3481, Foreign medical practitioners in Persia. 
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 رانیا یمدارس پرستار آغاز
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 109 فصل دوم: آغاز مدارس پرستاری ایران 

 

 

 

 یونریسی مهای  مارستانیزنان، وجود نداشت. ب  یبرا  حتی  ی پرستار  ةحرف   رانیدر ا

با آغاز به  اندازی تربیت پرستار  راهبه جز    گریای دنهیگزداشتند،    ازین  پرستارکه    ییکایآمر

  ی برا  ییبه عنوان الگواین مدارس    هاخودشان نداشتند. بعد  ی پرستار  م یکار مدارس تعل

  ی ( و مدارس۱۹۳6-۴۰)  یپرستار   مدارس آموزش  اندازیراهمدت دولت جهت تالش کوتاه

های  مارستانیشدند، عمل نمودند. پس از آن، ب  سیتأسها  مارستانیب  گریکه بعداً توسط د

و    یعموم   ی نهادها  گریبا پرداخت بهتر در دنیز  پرستاران که اغلب    آموزشبه    یونریسیم

هنگاممی  جذب   یخصوص دادند.  ادامه  ب  ی شدند،  ده  یونریسی مهای  مارستانیکه    ة در 

از    ی کی و عملکرد آن    یآموزش  یو استانداردها  یپرستار   ة حرف   یبسته شدند، بقا  ۱۹6۰

 بود.  رانیدر اها مارستانیب  نیاهای وردها و مشارکتادست

 

 مقدمه 

  افته ی  می تعل  یبه داشتن کادر پرستار  ازین  مدرن   مارستانی ب  ک ی در    ماران ی ب  درمان

  ة )زن و مرد( را در دور  «ماردارانی»ب  در مشهد   ]ع[. گرچه دارالشفاء حرم امام رضا  شتدا

فرض کرده است آنان پرستاران    ی سورشجان  که  گونه  کرد، امّا همانمی  استخدام   هیصفو

  ی قرون وسط   ی رم در اروپا  یگامان خودشان در امپراطورش ی همانند پ  آنان  ۱نبودند.ای  حرفه

  یدر موضوعات پزشک   ی می تعل   چی بودند که ه  ی میّ ق   ای   خادم  ، یانی مهای  در سده  زیتبر  ای

  ی نبودند. در واقع، نوع مراقبت  کاری نیزو    یاستاندارد دانش   چ یمشمول ه  ینداشته و حت 

دادند.  می  خانواده در خانه  یبود که اعضا  یزیآن چ   ازدادند احتماالً کمتر  می  ارائهها  آن  که

قالب    ن یا  ن یتفاوت آن بود که خادم   و ساختارمند پزشکی  ینهاد  طی مح  کیکار را در 

 
در    هی استخدام شده در دارالشفاء مظفر  )ساعی(   مارداریو ب   خادم  ی برا  ن یچنهم   نی . ا8۱، ص۱۳۹5  یسورشجان   ۱

 .۱8۴- 86، ص8، جلد ۱۳66ستوده به  د یصادق است، بنگرنیز   ۱5۱5استرآباد در سال 
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ارائهاشیپ پرستارمی  مدرن  عملگراای  حرفه  یکردند.  توسط  فلورانس    چون  یانیمدرن، 

توسط    نیاز قوان  یاحترام به بعض  ومنه تنها بر لز  اینان   .دیو کالرا بارتون، آغاز گرد  نگلیتینا

  یپزشک های  هیبر پا  ستیبامی  ه پرستاران کردند )مانند بهداشت( بلکمی  یپرستاران پافشار

  ن یارائه دهند. هدف ا  نیرا نسبت به خادم  یشدند تا کار مؤثرترمی  تیو ترب  ده ید  آموزش

بود که ک  م یتعل با تضم های  مراقبت  ت یف ی آن  ا  نیسالمت    ی گسترش  ی تارکه پرس  نی بر 

حرف   یضرور از  کارآمد  بهبود  ی پزشک  ةو  ا  یبرا.  ابدی  ی است،  مدارس    نیسرانجام  امر، 

 . افتندی  سیجاها تأس گریو د کا یدر انگلستان، آمر ی پرستار

در دارالشفاء    ماردارانیباگر چه  وجود نداشت    رانیدر ا  تیماه  نیبا اای  مدرسه  چیه  امّا

نوشته    ۱85۲که در سال    یااز دست نوشته  نیا  ۲شدند. می  به کار گرفته  ۱۹در قرن    مشهد

قالب    فیآشکار است که در آن توص  یشده به خوب طرح    کیکار پرستاران مذکر را در 

ارائه  یام نظ  مارستانیب  یبرا امی  تهران،  مؤلف  اهم  نیدهد.  بر  نوشته  کار    تیدست 

کامالً    ماران، ی از ب  ی و پرستار  مارستانیکار در ب  ، ی”از منظر عموم  رایدارد ز  دیپرستاران تأک 

  ن یهستند و بر ا  یمسرها  یمار ی ب  ةکنند که هممی  فکرها  یاحرفهریغ   رایمتفاوت است ز

  شود.“ می مار ی ب یکند بعد از مدت کوتاه می کار مارستان یب کی باورند که هر کس که در 

  ا یدو    یبه ازا پرستار  کی  ست یبامی داشته باشند  ی درمان مناسب   مارانیکه ب  نیا ی اما برا

باشند    مارستانیبه صورت دائم در ب  دی گروه از پرستاران با  کیوجود داشته باشد.    ماریسه ب

را  ماری ب  که سربازان   یاز هنگ   ستیبامی  گریو گروه د به کار گماشته  نفرست می  خود  د، 

همچننشو مؤلف  گرچه  او    ده ید  آموزش  ست یبامی  رستارانپ  سدینومی  ن ید.  امّا  باشند 

دهد. او پرستاران را در سه گروه  نمی  موضوع ارائه  نیا  تی اهم  رامونیپ  ی شتری ب  اتیجزئ

که غذا و    دهستن   یگروه شامل سرآشپز و آشپز است. گروه دوم کسان  نیدهد. اولمی  قرار

. گروه سوم  مراقبت کننداتاق    یةاز تهو  د ی با  ن یهمچن  که  کنند می  دارو را آماده و پخش 

  راها  رختخواب  ة کنند، البسه و مالف می  ز یرا تم  مارستان یبهای  است که اتاق  یشامل کسان

  و به  داشته را با برافروختن آتش، گرم نگه    ماران یاست که ب  از ین  ن یهمچنها  آن  .ندیشومی

 
 .5۰۱-۰۲، جلد دوم، ص۱۳۷۱ ی، عطارد ۳۴۰-۴۱، ص۱۳۹5 ی سورشجان  ۲
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سرپرستار، آغاز روز با دعا،    ة ف یتوانند حرکت کنند آب و کمک دهند. وظنمی  که هایی  آن

پرستاران در آشپزخانه هستند و سپس اتمام دعا در اتاق    ة هم  ایکه آ  نیا  یسپس بررس

به پرستاران    ست یبامی  دعا کنند. او سپس  ز ین  مارانیو کمک به پرستاران است تا ب  ماران یب

صبح و غروب پزشک و بعد از ناهار دهد.  های تیزیاز و شی را پها اتاق دن کر ز یتمدستور 

از   ک ی که کدام  اشدداشت آگاه ب از ینای اضافههای که دکتر به تخت  ی هنگام ستی بامی او

غذا داده شده است و بعد   ماران یکند به تمام ب  ی بررس  ستی بامی  هستند. او   ی خالها  تخت

از رفتن به بستر در    شیبپردازد. پها  اتاق  یبه بازرس   ستی بامی  در غروب او  یاز خاموش

. در  دی پرستار محول نما  ک ی شبانه را به    ة ف یداشته و وظ  یبازرس   ست یبامی  شب هنگام او

شود، حضور داشته باشد به  می  نیگزیجا  فت یکه پرستار ش   یهنگام   ست یبامی  او  ت،ینها

 ۳مانند. نمی یهرگز بدون پرستار باق مارانیصورت ب نیا

چه که    هستند که توسط آنهایی  همان  زین  نجایشده در ا  فیتوص  فیاز وظا  یبعض

دانند چرا و  می  که  یافراد  ی عنیشود  می  و  دهینامم انجام گرد می  “ی ”پرستاران واقعمن  

دهند انجام  موقع  حرف   کی   یپرستار  نیبنابرا  ؛ چه  از  کارآمد  در    یپزشک   ةگسترش 

گونه خوانش    ن یتوان امی  وجود، متن را   ن یاست. با ا  مارانیاز ب  یمارستان یبهای  مراقبت

بود که چرا مؤلف خود را    یل یدادند که دل نمی  فهرست شده، واقعاً رخ فیکرد که تمام وظا

  ن ی. همچندیانجام شوند را فهرست نما  ستی بامی  که   یفیموظف نشان داده تا تمام آن وظا

آن، او    ة مؤلف دربار  ی با وجود پافشار  و بودند    ده یند   یپرستاران آموزش  نیاز ا  کدام هیچ

بدون ذکر چ لزوم،  به  بسنده   گرید  ی زیفقط    ی ، جانیکند. همچن می  در مورد موضوع، 

کردن   دا یدر پ  یگرفت. معلوم است که پزشکان غربمی چه که انجام از آن  ست ین ی شگفت

شوند،    پرستار  کی  هب  لیتا تبد  م ی تعل  افتیدرو سپس    مارستانیبه کار در ب  ل یزن ما  ا یمرد  

  یی کایآمر  یونریس یمهای  مارستانی فقط نخست در ب  نیقرار، ا  نیبودند. از ا  یدچار گرفتار

پرستاران جهت    تیترب  یبرا  یرسم  یآموزشهای  برنامه   ژهی بود که به صورت و  ییایتانیو بر

پرستاران با مبالغ    نیکه ا  نیا  ل یصورت گرفت. به دل  شانیها مارستانیدر بها  آن  استفاده از

 
3 Ebrahimnezhad 2004, pp. 191-93. 
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  ن یهم   ها، آن  ازدواج کردن   ن یشدند و همچنمی  جذب   ی پزشک  ی نهادها  گر ید  ی باالتر از سو

  یکاف  ة به انداز  گاهچیه  رایپرستاران بودند ز  تیو ترب  آموزش  ةمجبور به ادامها  مارستانیب

 موجود نبودند.

 

 پرستاران   مسئله

پرستاران مؤنث در    یآموزش  ةبرنامسازی ادهی پ شگام ی پ یی کایآمر یونریسی م پزشکان 

اهای  مارستانیب در  ب  رانیخودشان  بر    ، یرانیا  ی روس  گر، یدهای  مارستانیبودند.  عمدتاً 

داشتند که به    ار ی در اخت  ز ین  مارانیبستگان ب  نیبودند و همچن   ی مرد متک   « ماردارانی»ب

چه رسد    ،یطب  نیمراقب  ی. کوتاه سخن آن که کمبود ساختار داختندپرمی  مارانیمراقبت ب

 ی ونرهایس یم  دنیاز رس  شی در پ  رانیکه در اای حرفه  یعنیبه پرستاران زن، وجود داشت  

از لحاظ تعداد محدود بودند    ییکایآمر  ة وجود نداشت. پرستاران ثبت شد  ، ییاروپا   ی پزشک

ا به    مارستانیب  کیاز    اوقات  ی دند و گاهی رسها  نیبود که اول  ۱۹۱۰  ةفقط در ده  نیو 

به آموزش    دهیند  آموزش  یپزشک   ماردارانیوجود، ب  نی. با اافتندیمی  انتقال  گرید  مارستانیب

ن بنابراداش   از یو نظارت  ب  ن، یتند.  کرد  می  کار   به عنوان مترون  مارستان یاغلب زن  دکتر 

فانک   زنمانند   هافمن)همدان   دکتر  دکتر  ل (،  دکتر  پاک)مشهد   چواردی،  دکتر  و    ارد ه ( 

پزشک )مانند    اوقات خود   ی گاه  ی و حتاند  ( که به عنوان پرستاران ثبت شده)کرمانشاه

 ۴د.دندا می کار را انجام  نیدر تهران( ا  تیاسم یمورد دکتر مار

پزشک کار  آغاز  و   ستهیشا   پزشکی  یتیکادر حما   بودن  دسترسدر    ،ی ونر ی سیم   یاز 

 
4 RG 91-19-27, Medical Work Hamadan 1932; Presbyterian Church 1906, pp. 289-90. 

 تحول کرد.مآن را  یرا استخدام کرد که کار پرستار ییکانادا  پرستار ک ی CMS مارستانی، ب ۱۹۰۱در سال  
 Waterfield 1973, p. 158. 

ادامه    ییا یتان یبه استخدام پرستاران زن بر  و زن داشت    دو پرستار   در کرمان   CMS  مارستانی، ب ۱۹۱۰در سال  

 داد. 

Administration Report 1910, p. 33-34. 
پرستار بود از    کی، دکتر رونه و همسرش که  ۱۹۱۴ل  یداشت. در سه آور  پرستار  کی   زین   یسوئد  یژاندارمر

 . دندیبه بندرعباس رس  کرمان ی ژاندارمرسوی  راه خودشان به  ریدر مس بوشهر

Political Diaries vol. 5, p. 470. 
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مسئ   ک ی  ده ید   آموزش  بود،  همةای  له مسئله  که  این  سرتاسر   ها،مارستان ی ب   برای  در 

آورد شان،  ات ی ح  هنگام به ستوه  ب ۱88۰که در سال    ی.  م   مارستانی،   هی اروم   نستریوست 

 ای ها  آن   بستگانشدند و فقط  نمی   مراقبت   دهی توسط پرستاران آموزش د  مارانیساخته شد ب 

فقط در   نی ا  5دند.کر می   ت مراقبها  از آن بودند،    دهی آموزش ند   نی که خادم   مارستانیب   ةخدم 

 6آغاز کرد.   هی اروم  مارستانیرا در ب   ی آموزش پرستار  ة برنام   ما مولربود که دکتر ا   ۱8۹۳سال  

،  تیواقعاین  یوجود نداشت. بد یو مداوم پرستار یرسم   تیفعال  چیهتا قبل از آن، 

که مجبور شدند    هنگامی  ، آشکار است  ۱8۹۲سال    تیاز وضع  یطب   ن یمراقب  یعنی نبود

استفاده کنند تا به کمک تعداد فراوان    مارستان یب  ن یپسران مدرسه را به عنوان مراقب  یحت

  ی، دکتر مار ۱8۹۷-۱۹۰5  های سال یوبا در تهران بپردازند. ط گیری همهرخداد  ماران  یب

ب  مترون   ، تیاسم پزشک  ا  مارستان ی و  که  بود  به  ن یتهران  کاربرد  و    یانهی امر،  زمان  از 

مترون درخواست نمود تا پزشک را    کیتهران از    ون یسیم  ن، ینبود. بنابرااو  های  یستگ یشا

پرستاران از آن لحاظ بزرگ بود که    ه کوتاه سخن آن که مسئل  ۷رها سازد.  فه ی وظ  نیاز ا

 .نداشتوجود  یتارپرساصالً 

بود. در سال   داوطلب زن    یاغلب شامل تعداد   پزشکی   تی مسلمًا، کادر حما   ن،ی بنابرا 

و منش   یخو  ،کار بود   یا ی که جو را زن کهنسال    ک ی، زوکلر  یدکتر مار ان، در همد ۱۹۱۴

در سال   8را فرا گرفته بود، به کار گماشت.  یمارستانیب های  وه ی ش   سرعتمناسب داشت و به  

کرد   فعالیت  مترون   به عنوان پرستار  ،پرسبیتاری  ونی سی م  ة مدرس  التحصیلفارغ   ک ی  ، ۱۹۲۰

 ۹قرار گرفت.  داریخدمت خانه   در ساله بود،    ۱۷دختر    ک یکه    ار یو در همان حال مترون دست 

ماندند. به عنوان نمی  ز ی ن ی مدت طوالنها آن  بلکه اغلب  شد دیده می   ن ی نه تنها فقدان مراقب

 نی نکرده بودند، ا   زی نسبت به مردان برخوردار بودند و اگر ازدواج ن   یکمتر   یاز آزاد   زن،

 کردند.می   شدند، ترکمی  یی که وارد زناشو  ی حرفه را در زمان

 
5 RG 91-20-7, Last annual report of the Cochran Memorial Hospital, Rezaieh 1934. 
6 Presbyterian Church 1894, p. 188. 
7 Presbyterian Church 1906, pp. 289-90. 
8 Presbyterian Church 1914, pp. 329-30. 
9 Presbyterian Church 1921, pp. 332-33. 
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 . ۱۹۱۹، مشهد  یکاییآمر یمارستانمذکر ب پرستار  یناول یش،درو

 . یدخدمت اقامت گز یو در آنجا برا  یافت یآمد، بهبود یمارب یکاو به صورت 

 

این موضوع    ی محل  ی حلراه  کرد می  تالش   ی و پزشک  مارستان یب  هر کند.    دا یپ برای 

با    ۱۹۱5در سال    را در مشهد  یکه کار پزشک   دکتر کوک   یرانیا  اری دست  ک ی آغاز کرد 

بر عهده گرفت از    ۱۹۱6که کار را از او در سال    دکتر هافمن   ۱۰کار کرد.   دهیند  آموزش

 گرفت: کمک    ،یمحل ی طب ة جامع ی از اعضا یتعداد

  ار یدست  یجوان که شاگردش بود را برا  ی، مردصدر االطباءارشد،    ”پزشک 

  ۹با حدود  سن و  سال  ۱8آقا، حدود    یحاج  رزا یشدن نزد من فرستاد. م

. ]....[. سپس دکتر  ریخ   یس یانگل  یدانست ول می  ی روس  ی مقدار  درس کالس  

برادرزادهخان   یموس تا دوم  یمرتض  رزایاش، م ،  فرستاد  من    اریدست  ن یرا 

 
10 Presbyterian Church 1917, pp. 301-02. 
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ها  آن  کار کردند. من به  یزیناچ  با دستمزد  ی به حساب شاگردها  آن  شود.

با برس [کلروفرم، اسکراب    یهوشبی  زیتجو قات،یگرفتن درجه حرارت، تزر

 ۱۱“ دادم. را آموزش  یو کمک در اعمال جراح ]دنیو ساب دنیمال

مردان    ن یبرجا ماند که ا  تیواقع  نیکمک کننده بودند، ا  اری بسها  تکانه  نیا  گرچه

  ر یبه شرح ز  هیاول  ان دور  ی ط را    ت یسپس هافمن وضع  ۱۲نبودندای  حرفه  اران ی جوان، دست

 خالصه نمود:

 دادند و پانسمانمی   شاگردان جوان، داروها را  ا ی  ها رزا ی اول، م  یروزها   ”در

دار به کار گماشته ماری دو به عنوان ب  نی دادند. سپس امی  را انجامها  ی جراح 

« شدند که به صورت »پرستار   دایبودند پ   ن ی شی پ  مارانیشدند و چند زن که ب 

بود پسر او به عنوان   تر«در شاهرود »دک   ییحیبه نام    ماردار یب   ک یکار کنند.  

 ۱۳“.خدمت کرد و سپس دکتر شد و در شاهرود طبابت کرد   رزای م 

پ رشت  در فر۱۹۱8-۱۹از    شی،  ب  دهید   آموزش  یپرستار  م ی، دکتر    مارستانشیدر 

  ه یکه تجربه در ارتش روس  یمجبور شد از زنان  ابتدادر  ،  ۱۹۱8-۱۹  ةدور  ینداشت. در ط

که با وجود آموزش    ی با دختران ارمن   ی به زودها  آن  استفاده کند.  به عنوان پرستار  داشتند 

از آن به بعد به کار  ها  آن  از   ی شدند. بعض  ن یگزیبودند، جا  ارآمد ک  ار یکم، بس  ار یبس  ینظر

ادامه    مارستانیکار در ب  یبرا  ی او به استفاده از دختران محل  ۱۴ادامه دادند.   مارستانیدر ب

و    زییپا  یکار در ط   نیا  یبرا  یرسم ریتالش غ  نیپرستاران نبود. اول  یبرا  ی آموزش  یداد ول 

سه ساعت در  اش  یبه کادر پرستار  می که دکتر فر یزمان  یعن یرخ داد    ۱۹۱۹-۲۰زمستان  

دروس داد.  های  یمار ی ب  ةدربار  یهفته  ارائه  غروب  های  نشست  نیهمچن  فریمگوناگون 

کارکنان پراکنده شوند؛    ندیتنفر داشت بب  رایکرد ز  یماهانه را سازمانده  یهنگام اجتماع 

 
11 RG 231-1-6, Hoffman, Pioneering in Meshed, p. 36. 
12 RG 231-1-6, Hoffman, Pioneering in Meshed, p. 38. 
13 RG 231-1-6, Hoffman, Pioneering in Meshed, p. 58. 
14 RG 91-19-9, Resht Report Medical Work 1932. 
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 ۱5بود. ا در حال ترک کردن آنج یمرخص یکه او برا ل یدل نیبه ا

  ی در طبه کار گماشته شدند.    ۱8۹۰  ةمرد و زن از ده  نیتهران، خادم  مارستانیدر ب

ب  ی هنگام   ۱۹۱۷-۱۹های  سال ماند.    مارستان ی که  باز  زنان  بخش  شد،  بسته  مردان 

مار  مارستان یب دکتر  با    تیهدا  تیاسم  یتوسط  منقطع  صورت  به  که    پرستار   ک ی شد 

  قیاز طر  ، یرانیا  نیبه خادم ها  آن  ی شد. هر دومی  به او کمک داده  ییکای آمر  ةدید  آموزش

 ۱6دادند.  درسخدمت   نیآموزش ح

 

 پرستاران ۀمدرس نیاول

 یکی  ی کرد ول  آغاز پرستاران را    ی رسم   آموزش   ی ایی کایآمر   مارستان ی چه ب  ست ین   آشکار 

 یعنی  هی اروم  ران،ی ا   گری د   مارستان ی تهران بود. مانند هر ب  ای  هی اروم  ،زی تبر های  مارستان ی از ب

آمر   یی جا  پزشکان  اول  ییکایکه  تنها  در آن اصول مدرن  مارستان ی ب  ن ی نه   را ساختند که 

نیز  (  ۱88۲)   ی مارستان ی بهای  مراقبت  ا را  اول   ندرفتگ   به کار   رانی در   ی طب  ة مدرس   ن ی بلکه 

 ن،ی محتاج بود. بنابرا   ار ی بس   افتهی   م ینمودند که به پرستاران تعل   ی شگامی پ  زی ن را  (  ۱885مدرن ) 

 ت ی را ترب   مارستانیب   نی خواست که خادم  ییکا یآمر   پرستار  ک یاز  بیمارستان  ،  ۱۹۱۲در سال  

 ی بودند ول   یو نظر   ی در آموزش عمل  یپرستار   ی، سه زن جوان برا ۱۹۱۷در سال    ۱۷کند. 

 ةکه برنام   ست یمعلوم ن  ۱8آموزش خود را شروع کردند. ها آن  یکه در چه زمان   ست ی معلوم ن 

شدند   کارآموزی  ةبرنام   ک یکارورزان وارد    کردتوان فرض  می   یچه بوده است ول   هیآموزش اول 

دانشجو  از  ن   ی برا  ی پرستار   انیکه  و می   استفاده  ز ی کارشان  برا ها  آن   کردند  نظافت،   یرا 

دانشجو   ماران،یب   ک ید نزاز  و مشاهده    یماردار ی ب   یفقط مقدار محدود   انی آموزش دادند. 

در همان حال   .دیدند و موضوعات وابسته    یمار یمراقبت ب   پیرامون  یآموزش به شکل دروس 

 
15 RG 91-19-9, Resht Report Medical Work 1919-20. 
16 De Warzée 1913, p. 171; Presbyterian Church 1919, p. 259; Idem 1920, p. 310; Griscom 

1921, p. 239. 

 . وجود داشت مارستانیدو دواخانه )مردانه و زنانه( در همان ب  ق یطر نیبد  
 Presbyterian Church 1921, p. 326. 
17 Presbyterian Church 1913, p. 238. 
18 Presbyterian Church 1918, p. 291. 
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را  مارستانی در ب ماریمراقبت از ب های ت ی فعال   ةعمد   ی انده یصورت فزا  هب و در سر کار بودند 

پرستاران   یبه صورت روزافزون   ،ی سنتهای  آن بود که افزون بر مراقبت   جهیدادند. نت می   انجام

منظم  زی تم   ی کار   ط یمح  جراح   ی و  انجام  امکان  که  کردند  برقرار  و تر  ده یچ یپ های  ی را 

 زی توانستند داروها، تجو   شتر ی ب  ة با آموزش و تجرب پرستاران    شد.پذیر  امکان   در آن  تری تهاجم 

 .بود   دایهو   مارستان، ی ب  ی از کار واقع  نی انجام دهند که ا را  تر  ده ی چی پ های و درمان 

ترک    ی روها ی توسط ن   ه ی افتاد که اروم   ت ی فعال هنگامی از    ۱۹۱8در سال    ی پرستار   ة مدرس 

.  شدند اخراج    یی کا ی آمر   ی ونرها ی س ی و م رخ داد    ان ی ح ی مس   ی کشتار همگان   ن ی همچن   اشغال شد؛ 

آغاز شد، ممکن است    ه ی در اروم   آموزش   ی کنم چه هنگام از آنجا که من نتوانستم معلوم  

  ت ی ، ترب ۱۹۱5که در سال    یی جا   ی عن ی برسد    ز ی واقع به تبر   ر د   ی پرستار   ة افتخار آغاز مدرس 

سه ساله در    ی پرستار   ة مدرس   ک ی   ۱۹۱6آغاز شد. سپس، در سال    پرستار   ی تعداد   ی رسم 

دچار   ۱۹۱8در ژوئن  به همدان  یی کا ی کادر آمر  مت ی که کار آن با عز  ۱۹گردید  س ی تأس  ز ی تبر 

  ی که با مقدار   د ی آغاز گرد   ۱۹۱6سال    ر د   ی پرستار رسم   ت ی ترب   ن ی . در تهران، اول شد   ی گسستگ 

و اتاق عمل بود.   ی در شغل پرستار  سوترلند  را ی . خانم م افت ی ادامه   ۱۹6۰ ة تا ده  ، ی گسستگ 

چند هفته بعد کار را به    شر یف   ی ازدواج آنجا را ترک کرد. خانم ف   ی برا   ۱۹۱6  ل ی او در اول آور 

  ره ی و غ   ون ی زاس ی زن، تدارکات اتاق عمل، استرال   ماران ی دست گرفت و در خدمت مراقبت به ب 

پرستاران با چهار    ی برا   ی آموزش   ی کالس   شر ی خانم ف   ۲۰دو ماه سال، قرار گرفت.   ن ی در آخر 

به    شر ی ، خانم ف ۱۹۱۷نفر مسلمان( آغاز کرد. در سال    ک ی و    ی )سه نفر ارمن   التحصیل فارغ 

پرستاران    آموزش   ی ا بر   ی د ی بود که پرستار جد   دوار ی ام   ی مجبور به ترک شد ول   ی سالمت   ل ی دال 

آغاز کرده بودند از    شر ی پرستاران جوان که آموزش خود را تحت نظر خانم ف   ۲۱. ابد ی ب   قبلی 

آموزش چهار روز در هفته    ت ی شدند. دکتر اسم   د ی ناام   کا، ی پرستار قول داده شده از آمر   امدن ی ن 

به   یی پاسخگو  ی برا  این پرستاران  داد. قول را توانست می  که ای وه ی به هر ش ها آن  و کمک به 

 
19 Salsali 1991, p. 190. 
20 Presbyterian Church 1917, p. 296. 
21 Presbyterian Church 1918, p. 280; RG 91-19-11-1, Historical Sketch of Teheran Medical 

Work. 
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  ی برا سازی  و آماده   ون ی زاس ی استرال   ها، ی جراح های  و پانسمان   ها لباس سازی  ماران زن، آماده ی ب 

ها  آن   ی سال از دست رفته برا   ک ی   ن ی رو، ا   ن ی شدند. از ا   ت ی اتاق عمل، ترب   ی و ابزارها   ی جراح 

، پرستاران، سال سوم خود را گذراندند و در ژوئن به عنوان  ۱۹۱۹در سال    ۲۲شد. نمی   محسوب 

 ۲۳شدند.   ل ی التحص غ ر فا   مارستان، ی ب   خ ی پرستاران در تار   ن ی اول 

 

 
 یزتبر یمارستانکالس پرستاران در ب

 

 اول ی بعد از جنگ جهان ادامه

  ی رسم  تیبودند، تربدر تماس    گریکدیمنظم با  به طور    یپزشک   یونرهایسیم  گرچه

در    ی پرستار  گریو تهران محدود شد. مدارس د   زیتبر  ،هی به اروم   ای دوره  یپرستاران برا

  ۱۹۳۰  ةدر ده( کار خود را  و رشت   ، مشهد، کرمانشاه)همدان  یی کایآمرهای  مارستانیب

 آغاز کردند.

م   ی هنگام نوامبر    یی کا یآمر   یونرها ی س یکه  اروم   ۱۹۲۲در  به   طی بازگشتند شرا  هی به 

 پرستار  ک یکه    سی د. خانم پو ش   به عقب انداخته  ستیبا می   پرستاران   تی بود که ترب ای  گونه 

 ی را در کوتاه زمان  یپرستار   تیکالس ترب   ک یو    دیرس به ارومیه    ۱۹۲5بود در سال    ییکا ی آمر 

 
22 Presbyterian Church 1919, pp. 259-60. 
23 Presbyterian Church 1920, p. 310. 
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دوباره   یپرستار   ة، مدرس ۱۹۲۷در سال    ۲۴شود، آغاز نمود.  رهی چ   یتوانست بر زبان فارس  که

شروع   ۱۹۲۹شدند. کالس دوم در سال    التحصیل فارغ . دو پرستار در سال بعد د یبرقرار گرد 

 ،س ی دکتر ال  س،ی توسط خانم پ  این پرستاران  . د یگرد   التحصیل فارغ پرستار    ک یشد و فقط  

کالس داشت که   اتاق   ک ی  د یجد   مارستانیداده شدند. ب   آموزش   و دکتر مولر   کاکران  دکتر 

سال    ت ی ترب  در  نمود.  کارآمدتر  را  آموزش،  ۱۹۳۰پرستاران  در  پرستاران  از  کالس   ”دو 

و پزشک محلمی  ب   یباشند  و کار  دواخانه  ، ۱۹۳۱در سال    “. کند می   کمک   یمارستان یدر 

از آن ز  التحصیلفارغ کالس پرستاران خود را    نی اول  مارستان،ی ب  در   یکار طب  مانکرد و 

هنگام   رضاییه سال    یثمربخش   ةوارد  کالس  پا   ک ی  ۱۹۳۲شد.  در  که  داشت   ز یی شاگرد 

دو و چهار شاگرد داشتند. در   بی به ترت   ک یهر کدام   یشد و دو کالس بعد   التحصیل فارغ 

به را  فرصت  این  تا    شت گذا   یپرستار   یگذار کاله   ن ی تمرمخصوصًا    سی ، خانم پ ۱۹۳۳مارس  

 نی مراسم احتمااًل اول  ن یا  اند. برنامه چه آموخته  ی شاگردان بدهند که نشان داده شود در ط

اول و های  توسط شاگردان کالس   ی از جنگ، پرستار  ش یپ  تی همانند وضع   ۲5بود.  رانی در ا 

 مارستانیب   یپرستار   ی ازهاین   یکه تعداد شاگردان برا   یانجام شد. هنگام   ی آموزش  ةدوم دور 

که در   یدر هنگام  ۲6شدند.می   از مددکاران به کار گماشته  یشتر ی تعداد ب  ا ی  ک ینبود،    ی کاف 

ب ۱۹۳۴سال   ن می بسته    ستیبا می   کاکران  ادبودی   مارستانی ،  مدرسه  و   ز ی شد،  شد  بسته 

 ۲۷کالس داده شد. ن ی کار را تمام نکرده بودند(، به آخر   ة همها  آن   )هر چند که نامهی گواه 

ترب   ۱۹۱۹در سال    ونرهای س یم   ،ز ی تبر  در از آن سال، کالس  پرستاران   تی بازگشتند. 

از   ش یدر آنجا پ   شد کهمی   ه ی اروم  مارستان یشامل سه زن از ب   بود و   تحت نظر خانم ولز 

شدند؛ که   التحصیلفارغ کالس پرستاران،    نی ، اول۱۹۲۰در سال    ۲8بودند.  م یتحت تعل   ه، ی تخل 

 یبه عبارت  ؛پرستاران ادامه داد   ، خانم ولز به آموزش۱۹۲۱در سال    ۲۹بود.  رانی ا   ربدر غ   نی اول 

 
24 RG 91-20-7, Medical Report Urumiyeh 1926. 
25 RG 91-20-7, Cochran Memorial Hospital Report 1933; Presbyterian Church 1932, p. 175; 

Idem 1933, p. 178. 
26 RG 91-20-7, Cochran Memorial Hospital Rezaieh 1932. 
27 RG 91-20-7, Last annual report of the Cochran Memorial Hospital, Rezaieh 1934. 
28 Presbyterian Church 1920, pp. 331-32; Idem 1921, p. 344. 
29 Presbyterian Church 1921, p. 347. 
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که   یدر حال( یگرج  - نفر روس   ک ی ، ینفر آشور   ک ی ،ی )دو نفر ارمن  ی رانی چهار زن جوان ا 

ارمن مرد جوان  ب   ی برا   یسه  از  ، کالس ۱۹۲5در سال    ۳۰استخدام شدند.  مارانیمراقبت 

شدند و در   التحصیلفارغ   ز یتبر   مارستان یآموزش سه ساله، در ب   ة دوراز پرستاران از   یگر ی د 

 التحصیلفارغ   ، سه پرستار۱۹۲8در ژوئن    ۳۱بود.  زی دو دختر مسلمان ن   د،یکالس جد   ان ی م 

که در   را دارا بودهر کالس    یدرجات کامل برا   ،پرستاران   تی ترب   ةسه سال   ةدور   ۳۲شدند.

ادامه  های  دهه  آن  از  خوب ی دل  ۳۳. افت یبعد  ز   یبرا   ی ل  داشت  وجود  پرستاران   را ی آن 

 ها،ت یدر مأمور   نی در شهر و همچن   ی کار خصوص  ی برا   ، یآموزش   ة شده از مدرس   التحصیل فارغ 

 ۳۴.داشتند  ی فراوان ی تقاضا   رانی در ا  گری د   یو دولت  یخصوص های مارستان ی و ب ها  شرکت 

دوباره آغاز    یپرستار  پرستاران در تهران، آموزش   تیگسست کوتاه در ترب   ک ی از    پس

سال  دیگرد در  غ ۱۹۳۳.  در  ه  ،ییکای آمر  پرستار  ک ی   بتی،  که    انیناسیم  کوز یخانم 

بود کار را به دست گرفت. او پرستاران را نظارت    زیتبر  یح یمس  مارستانیب  التحصیلفارغ

 ۳5داد.می را انجام یکار پرستار  ن یو همچن یمارستانیبهای و کار ثبت پرونده

به عنوان   انیبوغاز   کوی وجود نداشت خانم ه  ییکا ی آمر   ، پرستار۱۹۳۴آنجا که در سال    از

 التحصیل فارغ   ،ان ی کاراپت  ک یشامل خانم هوسم   د یسرپرستار کار را ادامه داد. دو استخدام جد 

در   یمدت  ز ی از تبر  ی التحصیلفارغ بود که بعد از    انیناس ی م  و خانم وارتانوش   زی سال قبل تبر 

 گری پرستار د و    کردمی به کار پرداخت. او فقط در اتاق عمل و دواخانه کار    و کرمانشاه  مشهد

عفونت چشم از کار افتاده بود. در   لی موقع سال به دل   شتریکه ب   انی هوسپ  ک یخانم آستک

 ک ی، شروع ۱۹۳5در سال   ۳6شد.  التحصیلفارغ دو پرستار    گر،ی ، در کالس د ۱۹۳۴دسامبر 

 شنهادی ( پرستانی دب   ک ی )  ونی س یم  گ یپرستاران به همراه با کالج س  یبرا   یآموزش   ةمدرس 

 
30 Presbyterian Church 1922, pp. 377-78. 
31 Presbyterian Church 1926, p. 222-23. 
32 Presbyterian Church 1929, p. 103. 
33 Presbyterian Church 1930, p. 194. 
34 Presbyterian Church 1932, p. 175. 
35 RG 91-19-11-1, Report Teheran Hospital 1933. 
36 RG 91-19-11-1. Report Medical Work Teheran 1934. 

 شدند.  ن یگز یجا   زیتبر ة مدرس النیالتحصازدواج کردند و با فارغ دو پرستار 
 RG 91-19-11-1, Report Tehran Medical Work 1934-1935. 
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خود را نسبت   یتوانست برتر می   قی طر   نی به ا   را ی مهم بود، ز  یح یمس   مارستانیب   یشد که برا 

ب  افزون  ینگه دارد. تقاضا  یملّ های  مارستان یبه  به خوب   یبرا   یروز   آموزش  یسرپرستاران 

شدند، می  داشتند در کشور باز  به مرور که   د یجد  ی تدول های مارستان ی از ب یار یدر بس دهی د 

. در وجود داشت   زی ن   یپرستاران خصوص   یبرا ای  نده ی فزا   یتقاضا   نی وجود داشت. همچن 

 یباشند موجود نبود. دولت به سو   د یچه با  که  نی پرستاران و ا   یبرا   ییارها ی همان زمان، مع

از   سپاس  راتبو افت م   ف ی کرد که موجب خدمات ضعحرکت  دختران نابالغ    ی ناکاف   ت ی ترب 

پرستار مهم  ی خدمات  بخش  عنوان  پزشک  ی به  تأس   مدرن   ی از  با   ةمدرس   ک ی  س یشد. 

به   توانستمی   بهتر را  تی و ارزش ترب  ازی شانس نشان دادن ن  یحیمس   مارستانیب   ،یپرستار 

دهند، نمی   ارائه   ز ی تبر  ة مدرس   ی آموزش  ة برنام   رامونی پ  یگرچه مدارک، اطالعات   ۳۷آورد.دست  

 میبگذار   ن ی فرض بر ا   د یبا   کا، یآمر   ة متحد   االت یدر ا   یپرستار   ة حرف   ة گرفتن توسع   ظر با در ن اما  

ا  از مع   ن یکه  انجمن پرستاران آمر   ن یتدو   ی ارها یبرنامه  بورد   ی ارها یمع   ا ی  کا ی شده توسط 

آن بود که آموزش کالس   یبه معنا   ن یکرده است. ا می   ی روی پرستاران، پ   نامهیصدور گواه 

 ت ی کارآموزان بود؛ همانند آن چه که از وضع  یکمتر، برا   یمارستانی و کار ب  شتر یب   ی نظر 

 (. ادامة متن د یاست )بنگر   دا ی مثال در کرمانشاه هو   یموجود برا 

سپتامبر    فولتون   خانم  و  ۱۹۳5در  شد  رئ  ی پرستار   زر ی سوپروا   وارد   ةمدرس   س ی و 

ها کرد، پرونده   سی تدر  یپرستار   ةکالس در مدرس   یتعداد  ز ین   ری . خانم بل نیز گردید   یپرستار 

مک دوول در درمانگاه   ی کرد. آقامی   کارها  داشت و در اتاق عمل مردان و بخش می   را نگه 

کار ب می   اطفال  و  تغذ  ه کرد  از  رژ   ماریب   نی چند   یةمراقبت  به  داشتند،   ازین   ژهی و   میکه 

جدا از تعداد کم،   چرا که پرستاران الزم بود    آموزش پرداختن به    ، در این زمان .  پرداخت می 

ازدواج آنجا را ترک کردند،   یبرا   ، سه پرستار۱۹۳5- ۳6بود. در سال    ادی ز  زی ن ها  آن   زش ی ر 

به  یو ششم  شدهناتوان  یمشکل چشم  لی به دل یرفت، پنجم  یکار خصوص   یبرا  یچهارم

را به کار   دیتوانست شش پرستار جد  مارستان یآنجا را ترک کرد. خوشبختانه، ب   گری د  لی دال 

 
37 RG 91-19-11-1, Report Tehran Medical Work 1934-1935. 
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 یکالس پرستار   ک ی شروع    ۳8(.ی سیدختر سوئ   ک یو    سه نفر از رشت  ،ز ی گمارد )دو نفر از تبر 

 بتی کالس به شکل موقت در غ  ن ی از نقاط برجسته در آن سال بود. ا   ی ک ی  ۱۹۳5در سال  

با دو شاگرد از   ، گ یکالج س   یبا همکار   ۱۹۳5در اکتبر    ی ول  د یقطع گرد   یی کا ی آمر  تار پرس 

شد.    ( AIOC)   س انگلی  -   ران ی کرد و کتابدار شرکت نفت ا کار  ترک    ی کی سر گرفته شد. اّما  

،  ۱۹۳۷در سال    ۳۹.دی برگزار گرد  ۱۹۳6دختران در ژوئن    یمابق  یبرا  گذاری کالهجشن  

  شیچه که در پ   باالتر از آنای  حرفه  یپرستاران با استانداردها  یبرا  دیجد  ةمدرس  ک ی”

شروع به  سال    ی تهران در ط   ون یسیم   مارستان یدر ب  ،بوده استپذیر  امکان  ران یدر ا  ن یاز ا

  یاز دروس علم   گرید  یو بخش  مارستانیاز کار را در ب  یاست، شاگردان بخش کار کرده  

 ۴۰“ .دهندمی انجام نوربخش [ رستانیخودشان را در ]دب

 

 همدان 

 ةتالش کردند عرض  ی دهند ول  ریی را تغ  یمحل  یاجتماع  طیتوانستند شرا نمی   ونرها ی سی م 

 ،یی کا ی آمر  ی ونر ی س یم های  مارستان ی ب  گر ی مانند د   همدان  ن، یدهند. بنابرا   ش ی پرستاران را افزا

ترب  به  ا   ت یآغاز  از  تا کمبود را  از   نی پرستاران خود نمود  بعد  لحاظ پوشش دهد. همدان 

بود که   ۱۹۳۱فقط در سال    نی آغاز به کار کرد؛ در واقع ا   گری د   ییکا یآمر های  مارستان ی ب 

 معمول   درس   کالس  ،یان دانشجو   -  پرستاراناین  شدند.    التحصیل فارغ کالس پرستاران    نی اول 

 ةدر کار روزان ها  آن   از  رای کردند ز می   افتیکار را در   نی ح  ت یترب   نهمچنی   وداشتند    خود را

، ۱۹۳۲در سال    ۴۱.افت ی زمان تکامل    طولدر    ی آموزش  ة شد. برناممی   استفاده   مارستانی ب 

در  ۴۲التحصیلی موجود نبود.فارغ   پرستار فقط دو شاگرد داشت و در آن سال،   د یکالس جد 

، خود داشت   ةالتحصیل شده از مدرس ، بیمارستان فقط یک پرستار ایرانی فارغ ۱۹۳۳سال  

 
38 RG 91-19-11-1, Medical Report Teheran 1936. 
39 RG 91-19-11-1, Medical Report Teheran 1936. 
40 Presbyterian Church 1938, p. 48. 
41 RG 91-19-27, Hamadan Medical Report 1933. 
42 RG 91-19-27, Hamadan Medical Work 1932. 
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 ک ی، همدان فقط  ۱۹۳۴در سال    ۴۳به همراه سه دانشجو، اما هنوز ورودی جدیدی نبود.

 او وجود نداشت.   امکان آموزش   ،ی و مشکالت چشم  یوجود ناتوان با  پرستار موقت داشت که  

فانک   ن،ی بنابرا  بود کالس   دکتر  ن های  مجبور  را  دو    زی درس  دهد.  ژوئن نفر  ارائه  ماه  در 

دل شدندالتحصیل  فارغ  به  سوم  نفر  ا  ینافرمان   لی ،  با  شد.  گذاشته  کالس   ن ی کنار  وجود، 

از  یک ی ن،ی شی پ التحصیلفارغ   ک یشامل   ی آغاز نشد. در آن سال، کارکنان پرستار ی دی جد 

سلطان آباد   ست یادونت  مارستانیپرستار از ب   ک ی و    هی از اروم  یکی همدان،    یآموزش   ةمدرس 

توانست به او نمی   مارستانیب   ،کارکنان  تی محدود  لی بود. به دل  دهیآموزش د   یبود که تا حد

 ۴۴داشت.  د یدائم، ام   ییکا ی پرستار آمر  ک ی  یدکتر فانک برا   ن، ی دهد. بنابرا   یشتر یآموزش ب 

سال   پرستار۱۹۳5در  مسائل  رس   ی مقدار  ی ،  پ  دن یبا  اروم  س یخانم  نظارت هی )از  که   )

 همدان  ی پرستار   ة. دو پرستار از مدرس د ی شد، حل گرددار  را عهده   ی و پرستار   ی مارستانی ب 

 نی ملحق شدند. با ا  ی مارستان یبه کارکنان ب   از رشت   التحصیل فارغ شدند و دو   التحصیل فارغ 

 ک یرو، از سپتامبر فقط    ن ی. از ا نداشت وجود    زیی آموزش در پا   آغاز  یبرا   یوجود، شاگردان 

به   ن ی که آخر  ی زمان  یعن ی وجود داشت    یپرستار   التحصیل فارغ  شاگردان آموزش خود را 

چهار و در ماه مه فقط دو نفر بودند؛ و خوشبختانه  ایاوقات، فقط سه  یاتمام رساندند. گاه 

، ۱۹۳5- ۳6  هایدر سال   ۴5کارآمد بود.  اری عمل، بس  تاقدر نظارت بر ا   ژهی ، به و لیچوارد  خانم

و   ی رانی ا   التحصیلفارغ با چهار پرستار    زری به عنوان سوپروا   سی شامل خانم پ  یکادر پرستار 

 ةدر دانشکد   سی تدر  ی برا   سی اّما خانم پ  کرد؛ی بود که در اتاق عمل کمک م  لیچوارد  خانم

 گر ی مذکر د  ماردار یب   ک ی او شد.    ن ی گز ی ، جا لیچوارد   و خانم   افتیانتقال  به تهران    یپرستار 

برخوردار   ، قبل به نسبت    ی پرستار از   یاز نوع بهتر   ماران ی به کار گماشته شد و احتمااًل ب   ز ی ن 

 ة فقط چهار مدرس   را ی مسئله بزرگ پا برجا ماند ز  ک یشدند. مسئله گرفتن پرستار به صورت  

هم آموزشی   و  داشت  تقاضاها  آن التحصیالن  فارغ   ة وجود  مورد  تنها  های مارستان یب   ی نه 

 
43 RG 91-19-27, Hamadan Medical Report 1933. 
44 RG 91-19-27, Hamadan Medical Report 1934. 
45 RG 91-19-27, Medical Report Hamadan 1935. 
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 ۴6خواستند.می   راها  آن   زی ن   یدولت  ی بودند بلکه نهادها   ون ی سی م 

 

 کرمانشاه

باز    در کرمانشاه   ی پرستار   آموزش   ة مدرس   ک ی ،  ۴۷ان.   آر.   ، خانم فولتون ۱۹۳۲سال    در 

  ز ی کردند و خانم گرترود ن می   کمک   س ی ر تدر کا ان. بودند، در    که آر. ها  آن   کرد. دکترها و زنان 

و    ز ی از تبر   ده ی آموزش د   سه پرستار   مارستان ی در آن سال، ب   ۴8کرد. می   س ی تدر   ی س ی انگل زبان  

کارآموز   پرستار   ة دور   ک ی داشت. ظرف    د ی جد شش  ساله،  در    دروسی   ، یان دانشجو   -   سه  را 

  ی ولوژ ی ز ی ف  ، ی آناتوم   ، ی داروشناس  ، ی ولوژ ی باکتر   ه، ی تغذ  ، ی بهداشت شخص   ، ی اخالق، اخالق عمل 

. بعد  د ش می   س ی تدر   یی کا ی آمر   پزشکی توسط کادر    ی مواد درس   ة ؛ هم آموختند می   ی س ی و انگل 

را در کار و به    ی پرستار های  ، مهارت یان دانشجو   -   پرستار شش ماهه،    ی ش ی آزما   ة دور   ک ی از  

  افت ی سنجاق در   ک ی و    ی ، کاله پرستار گرفتند و بعد از سه سال، دانشنامه می فرا    ی صورت نظر 

عدم وجود استعداد،    ل ی کردند، چهار نفر به دل می که شروع    یی از شش دانشجو   ۴۹کردند. می 

از    وحنا ی خانم مارگارت    دن ی رس   ز پس ا   ی مراقبت پرستار وضع  گرچه    5۰آنجا را ترک کردند. 

  ماران ی را به ب   ی که بتوانند مراقبت پرستار   ی اما هنوز امکان داشتن پرستاران   افت ی   ی بهبود   ه ی اروم 

بار در    چهار ماه، دو   ی پرستار نظارت کننده بدهند، وجود نداشت. در ط   ک ی مذکر بدون حضور  

 
46 RG 91-19-27, Healing in the Home of Avicenna 1936. 

۴۷  R.N  .لیالتحصفارغ  یمعتبر دولت  یآموزش   ةبرنام   کی آن است که فرد مورد نظر از    انگر یشده ب   رجیستر  پرستار   ا ی 

 پرستار را دارد. کی شده و مجوز کار به عنوان  
48 RG 91-19-28, Kermanshah Westminster Hospital News vol. 1/3-15/09/1932. 

 یدر تصد   ی کی .  ز ی تبر  یآموزش   ةاز مدرس   یمسلمان، همگ   کیو    ی دو ارمن   م، یدار   پرستار  لی التحص ما سه فارغ ” )  
 ی حی نفر مس   ۴کارورزان:    ن ی کار شبانه است. همچندر    ی گریدر اتاق عمل و د   ی به شکل چرخش   ی گر ی دوم و د  ة طبق 

 است؛ ما مجبور یی کای پرستار آمر  یباال   ةدر طبقجای کارورزان  ( و دو نفر مسلمان.  ینفر ارمن  ک ی ، ی نفر آشور  ۳) 
 ی هاجو با کالس دانش  -پرستار    ۱۲با    ای ن است که مدرسه ای. طرح  م یاضافه کن   شتری بعدًا دو اتاق ب   خواهیم بود

 (“. م ی چهار نفره داشته باش 
49 RG 91-19-28, Kermanshah Westminster Hospital Report 07/03/1933; Arasteh 1970, p. 124. 

افزا   ییابتدا   ها فقط آموزش آن  رای ز  شدیکارورزان ساده م  یبرا  یمواد درس  نی ا  ةمسلماً، هم   با    ش یداشتند. 

 افزوده شد.  زین یکارورزان، سطح آموزش یسطح آموزش
50 RG 91-19-28, Kermanshah Westminster Hospital 1933. 
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، کالس  ۱۹۳۴در سال    5۱. اشتند د   ی م ی و ش   ی ولوژ ی آموزش باکتر   ، شگاه ی هفته، پرستاران در آزما 

  د ی است   ی و دکتر جن   کرد(   ک ی و    ی هود ی   ک ی   ، ی ح ی شامل چهار کارآموز بود )دو مس   ی پرستار 

درمانگاه زنان برقرار    ک ی زنان داد و  های  ی مار ی ب ای  که از فرامان آمده بود آموزش سه هفته 

  5۲. داشتند وجود   بودند،   ه ی از اروم   ی که همگ  ی پرستار   التحصیل فارغ کرد. در سراسر سال، سه 

  ة هم   ، ی اجتناب از مسائل بعد   ی شد و برا   ا ی گرفتار ماالر   ی ، کادر پرستار ۱۹۳۴- ۳5در سال  

  ی ک ی را به کار گماشت؛  التحصیل فارغ دو پرستار  مارستان ی ب   5۳. زدند  د ی فوئ ی پرستاران واکسن ت 

  افت ی به تهران انتقال    فولتون ، خانم  ۱۹۳۴دوم    ة م ی محصول آموزش خودشان بود. در ن ها  آن   از 

پنج پرستار در    را ی ز   د ی آفر جدیدی  خود مسئله    ن ی تا آموزش پرستاران را در آنجا آغاز کند. ا 

شاگرد    ۱۰از آن زمان    ن، ی آمدند؛ بنابرا نیز    د ی شاگردان جد   ن، ی سه کالس بودند. افزون بر ا 

جاد شده بود،  ی خانم فولتون ا   مت ی عز   ة ج ی حل مسئله که در نت   ی وجود داشت. برا   ی پرستار 

عهده گرفته    بودند، بر   . ان   که هر دو آر.   کر ی و خانم باسد   او توسط خانم پاکارد ی  ها ت ی مسئول 

او، خانم    ی آزاد   ی بود؛ برا   ز ی تبر   ی آموزش پرستار   ة مدرس   س ی سال رئ   ۱۰  ی شد. خانم پاکارد برا 

،  ۱۹۳8  وئن در ژ   5۴نمود.   س ی ، تدر خواندند می درس  پاکارد که در خانه  های  به بچه   کر، ی باسد 

آنجا را ترک کرد و در همان زمان   مارستان، ی و دارو فروش ب   ی پست جراح   ی پرستار در تصد 

بهتر،    ی دستمزدها   ل ی به دل   رفه ص ملحق شدن به دکتر    ی برا   ی پرستار   التحصیل فارغ   ک ی   ز ی ن 

،  ۱۹۳6اکتبر    ۱۷به خراسان رفت. خوشبختانه در    ز ی ن   گر ی د   التحصیل فارغ آنجا را ترک نمود و  

بود و اغلب    ن ی سنگ   ی آمد. بار کار   اکتبر، دکتر زوکلر   ۲۹و در    د ی رس   . ان   آر.   استال چمبرز   انم خ 

در هر    ی ول   رفت ی پذ می   روز انجام   ک ی عمل در    ۱۴  ی و گاه   د ی انجام می   تا بعد از ظهر به طول 

 55شد. می   کار انجام صورت  

 

 
51 RG 91-19-28, Kermanshah, Report of Westminster Hospital 1933-1934. 
52 RG 91-19-28, Kermanshah, Report of Westminster Hospital 1933-1934. 
53 RG 91-19-28, Kermanshah, The Westminster Hospital Annual Report 1934-35. 
54 RG 91-19-28, Kermanshah, The Westminster Hospital Annual Report 1934-35 

 )با تصویر بیمارستان(؛ 
Idem, Kermanshah Medical Report 1936. 

55 RG 91-19-28, Kermanshah Medical Report 1937. 
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 مشهد 

داشت. در سال    56ن“ ی ش ی پ های  مانند سال   ار، ی سه دست ”   دکتر هافمن   ۱۹۱8اکتبر    در 

  ن ی از ا   ی ک ی انجام داد. بدبختانه،    ی محل   ة شد   ت ی را فقط با مددکاران ترب هایی  ، او عمل ۱۹۱۹

تا در »مدرس   اران ی دست    ت ی در وضع   ی گر ی کند و د   ل ی آنجا تحص   « پزشکی   ة به تهران رفت 

کارساز نبود    ی کردن آن دو تالش کرد ول   ن ی گز ی جا   ی برا هافمن  قرار نداشت.  مناسبی    ی سالمت 

از دو هفته، کنار گذاشته شدند. ها  آن   ن ی بنابرا    و خانم   ، خانم هافمن ۱۹۲۰از سال    5۷بعد 

  ی ار ی اتاق عمل و دواخانه، دست  مارستان، ی در ب  خانم  فه ی بودند و شر  . ان  که هر دو آر.  لیچوارد 

،  ۱۹۲۱نبود که در سال   ی شگفت   ی کرده بودند، جا  ج زنان ازدوا ها آن  از آنجا که  58کردند. می 

  دو پرستار   مارستان ی ، ب ۱۹۲8- ۲۹های  گرچه در سال   5۹بود.   ی حل منتظر راه   ی پرستار   مسئله 

احساس را داشتند که   ن ی نفره را داشت، پزشکان ا   ۳۰کادر    ک ی از    یی کا ی سه نفر آمر   ، ی ارمن 

پرستار  ناکاف ها  آن   ی خدمات  مدرس   ی ارمن   التحصیل فارغ پرستار  دومین  است.    ی هنوز    ة از 

در هایی  برگشت، طرح   ی از مرخص   که خانم نلسون   ی گماشته شد و بعداً هنگام   ز ی تبر   ی آموزش 

که هم اکنون در استخدام بودند    ی ران ی پرستاران ا مند  نظام   شد تا آموزش   ده ی چ   ۱۹۲۹سال  

  داده   مار ی ب   بت مراق   ة روزانه توسط خانم نلسون دربار های  )چه مرد و چه زن( آغاز شود. کالس 

  ز ی ن   ی داشتند و بعض   یآموزش کم   ی ران ی پرستاران ا   را ی بودند ز   یی ابتدا   ها، شد. اکثر آموزش می 

،  ۱۹۲۹- ۳۰در سال    6۰. افتند ی   ی بهبود   ی پرستار   ی ارها ی مع   جه، ی بودند. در نت سواد  بی   حتی 

  ران پرستا   ن ی کمک داده شد؛ او همچن   ز ی تبر   مارستان ی از ب   ی خانم نلسون توسط دو پرستار ارمن 

سواد  بی   اکثرًا  را ی داشت ز ای  روند آهسته البته  نمود که  می   ت ی را ترب   التحصیل فارغ   ر ی غ   ی ران ی ا 

پنج زن ازدواج    ز، ی تبر   مارستان ی از ب   ی شامل دو پرستار ارمن   ی بودند. در آن زمان، کادر پرستار 

کردند  نمی   ی که پرستار   رزا ی خانه را داشتند؛ چهار مرد؛ دو م های  ت ی مسئول   ی کرده که بعض 

و در   یی کا ی دادند و پرستار آمر می   مذکر را انجام   ماران ی ب   دادند و پانسمان می   داروها را   ی ول 

 
56 RG 231-1-2, Hoffman to Parents, Meshed 02/10/1918. 
57 RG 231-1-6, Hoffman, Pioneering in Meshed, pp. 46-49. 
58 Presbyterian Church 1921, p. 338. 
59 Presbyterian Church 1922, p. 371. 
60 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1929. 
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  ن ی دادند و بنابرا می   پانسمان را انجام داده و دارو به زنان   ی . پرستاران ارمن ند بود   نفر   ۱۴مجموع  

  اق در ات   ن ی همچن ها  آن   شد. می   که قبالً انجام   ی نبود که به بخش بروند؛ کار   رزاها ی به م   ی از ی ن 

 کردند. می   بخش، کمک   ی و در نظارت پرستار   کردند می   ی ار ی عمل و دواخانه دست 

پرستار ۱۹۲۹سال    زییپا   ماه    سه برا  ی عمل  ی پرستارهای  کالس  یی کایآمر  ،    یرا 

نفر به مدرسه رفته و با سواد بودند. در    ۹فقط سه نفر از    یول برپا کرد  پرستاران زن و مرد  

 و با تکرار بود.  یاکثراً به صورت زبان آموزش جه،ینت

آن[    ة]دربارها آن  بدن انسان که  زیانگشگفت  نیبا ماش ها  آن  یی آشنا  ی”برا

از آن در سالمت و بمی  کم  ار یبس   ها، خطر جرم  ، یماریدانستند، مراقبت 

هر    یبرا  یعمل   ی و پرستار  ی عموم  ی زیالزم، هوا، آب، بهداشت، تم  ی غذاها

  ی را در جا  شان آن بود که تالش شود تا پرستاران خود  ده یا  ،یمارینوع از ب

را در خود    مار یهر ب  یبرا  یو همدرد   نیبزی قرار دهند و چشمان ت   مارانیب

جگر    یک ی  م یهمچون ”ما دو کبد دارهایی  پاسخ  نی. چناست  پرورش داده 

عمل    ماریب  م،ی آب ده  مار یبه ب  میتواننمی  .“ ”ما دیجگر سف  یگریو د  اهیس

تواند آن  نمی  و   رد دا ی گرم  ی ماری”او ب  ا ی رود،“  می  شده و آب به محل عمل 

  که   یدارد“ و هنگام  یسرد ی ماریغذا گرم است و او ب ن یا ای غذا را بخورد، 

سرخرگ، عصب، عروق    اهرگ،یس  یها“ معنان”رگ؛ از نظر اکثر آ  ند یگومی

  چه، یماه   ینکرده معنا   ل یرا دارد و ”عضله“ ممکن است نزد فرد تحص  ی لنفاو

وجود دارد که از  ها  آن  ی راب  زیداشته باشد و چقدر چ  ی و زردپ   ی رگ و پ

 6۱“.الزم است  شتری صبر باند،  برده ادی

 
61 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1931. 

سطح   ا ینداشتند و    یآموزشیا اصالً  کرد که  ت یرا ترب   داوطلبانیچقدر دشوار بود تا  دهد ینشان م ف یتوص ن یا 

خودشان    یسع  تینها   ییکای کارمندان آمر که    دهد ینشان م  زین را    نیا  عین حالدر    یبود ول  نییها پا آن  آموزش

آن   یبرا ی درک کاف ،رورزانکه کا  یابه گونهتا  انجام دادند  ،شوند ریپذ درک یکه موضوعات پزشک نیا  یرا برا

 . به دست آورندد را  نپزشکان باش ةکارآمد و کمک کنند یکه پرستاران 
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 یز تبر یپرستار ةمدرس یلالتحص، فارغخانم وارتانوش

 ۱۹۳۰، مشهد  یکاییآمر یمارستانب ة کنند یلیزهاتاق استردر 

 

سه  ۱۹۲۹- ۳۱های  سال   در مابل   یپرستار   التحصیلفارغ ،  )خانم  داشت   وجود 

مستخدم مذکر   ۲5(، به عالوه  انیناس ی م  خانم وارتانوش  ؛ انی سهاک  ا ین یرج ی ؛ خانم ونلسون  . اف 

 6۲مهندس(.   ک یباغبان و    ک یرختشوها،    ها، آشپزها، دربان   ،مارداران یو مؤنث )پرستاران، ب 

 
62 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1931. 
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که خانم    ی ، هنگام۱۹۳۳در سال    6۳وجود داشت.   ستار پر  کی، فقط  ۱۹۳۱-۳۲در سال  

حجاب امتناع کرده    دن یکه از تهران آمده بودند و از پوش   خانم   ه و مختار  ان یمراد  ی مار

به سه پرستار    ماه، آموزش   ن یچند  ی . براافتی  ی بهبود  ی بودند، استخدام شدند، کار پرستار

  زین یگریفوت کرد و دها آن ن یادترقابل اعتم ی مؤنث در دواخانه و اتاق عمل داده شد ول

 6۴به خاطر شوهرش آنجا را ترک نمود.

 

 رشت

بازگشت    بعد سپتامبر    فریماز  ب۱۹۲۱در  .  داشتای  ندهیفزا  یتقاضا   او  مارستان ی، 

  ، یو کادر پرستار  مارستانیب  تیریمد  یبرا  افتهی  تیترب  پرستار به    ازیبر ن  میفر  ن،یبنابرا

  به رشت   ۱۹۲۴در سال    .ان  آر.   کلسونین  ی که خانم آلن دروت  یهنگام   65نمود.   ی پافشار

  یکرد و شروع به برگزار  ی سازمانده   یپرستاران را به صورت کارآمد  ی دهسازمان  د، یرس

  ن یچن  مارستانیبخود  پرستاران    تیپرستاران کرد. هدف از ترب  یبرا  یآموزشهای  کالس

و کمک کردن به    نیازهایمانای بلکه برآوردن  پرستاران حرفه  تربیت  ةدی با انه  ”عنوان شد  

تا جایی که   رهیو غ مار یمراقبت از ب تر به دست آوردن دانش گسترده یبرا بودزنان جوان 

شدند  می  رش یکار پذ  یبه عنوان پرستار برا  ینخست، فقط دختران ارمن   “.امکان داشت

به خاطر ازدواج آنجا را ترک    دهیکه سه پرستار تجربه د  ی، هنگام۱۹۲۹در تابستان    یول

برا مسلمان    ن ینخست  ی کردند،  دختران  فر  اقدام پرستار شدن    یبرابار،  پنج    م یکردند. 

  آن از    شی پسریع    تیترب  یبود را برا  ینفر ارمن   کی مسلمان و  ها  آن  پرستار که چهار نفر

ن نمود    یمرخص  یبرا  کلسون ی که خانم  ابراز  او  به کار گماشت.  را ترک کند،    ن ی”اآنجا 

دختران  قت یحق  که  صورتمی  محض  با  برابی  های توانند  همچن  یحجاب  و    ن یمردان 

 
63 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1940-41. 
64 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1932-1933. 

ساختمان دو طبقه بود و    کی   نی. ا شدیواقع بود برگزار م  مارستانیب  نیپرستاران که در زم  ةها در خان کالس 

 .۱8۲، ص۱۳۹5دوم قرار داشتند. خاکستر  ة در طبق ی درس ی هاکالس
65 RG91-19-9, Resht Medical Report 1921-22; Idem, Resht Medical Report 1919-20. 
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به عنوان سرپرستار، در    ؛بزرگ است“  یانقالب اجتماع   ک یزن کار کنند نشانگر    مارانیب

او    بت یغ سرپرستار[،  تبر  التحصیل فارغپرستار    کی ]خانم  از  فارس   زیرا  که    ی گرفت 

برسد    کلسونی که خانم ن  نیاز ا  ش یگرفت که پ  یزن ارمن  ک ی   دانست؛ به عنوان متروننمی

شد  نمی  شب، از آنجا که به زنان مسلمان اجازه داده   زریامترون بوده است. به عنوان سوپرو

  محله ملحق شده بود  ی سای به کلتر  چند سال قبلزن پروتستان روس که    ک ی تنها باشند،  

با حضور   ینشست یارائه دهد ول یرسم یپرستار آموزش چ یتوانست هنمی میرا گرفت. فر

  ی ازها یو ن  یمارستانیکه مسائل ب  ییجا  د،کرمی  بار در هفته برگزار  ک ی کارکنان به صورت  

  را هموار   یاز موارد پرسنل   ی و بر حسب اتفاق بعض  گذاشت  بحثبه    مارانیب  یبعض  ةژیو

 نیدر بر داشت و ا  نهیرفت هزمی  چه که انتظار  از آن  شیپ   دیکارکنان جدجذب  نمود.  می

 66کمتر کارآمد بودند.  و در همان حال ده یگرد  یاتی موجب از دست رفتن توان عمل

پرستاران   ی ، به جا ۱۹۳۱رفت. در سال    شی تند پ  ار یبس   ی گروه پرستار   ب ی در ترک  ریی تغ 

 ش ی طبقات جامعه وجود داشت. با در نظر گرفتن پ  ة مسلمان از هم  پرستار  ۷تا    6  ،ی ارمن

مسئول   ی کم  آموزش   ها، آن   یاجتماع   ة ن یزم  مورد  مد  ای  ی شخصپذیری  ت یدر   یتی ر ی کار 

 ی هابود که کتاب   یدر حال  نی ا   ؛نداشتند   یسی انگل  یکاف   زشآمو  ایداشتند؛ آموزش استاندارد  

نه تنها مجبور   کلسونی خانم ن  ن، یوجود نداشت. بنابرا   ی به فارس   یپرستار   رامون ی پ   ی جامع

 نظارت کرده و به   ک یرا از نزد ها  آن   بدهد بلکه مجبور بود کار   یپرستار آموزش  ها  آن   بود به 

جالب بود   ژه ی چه که به شکل و   دهد. آن   ائهار   ی سیزبان انگل   ی را برا   ات ی حداقل ضرور ها  آن 

ا که  بود  ب   نی آن  سال    6۷آوردند.  دیجد   ماران یپرستاران،  اول ۱۹۳۲در  رسم  نی،   ی جشن 

 
66 RG 91-19-9, Resht Medical Report 1929; Idem, Resht Medical Report 1930. 

کار شب،    یبرا  یگریروز و د  ینفر برا  کی داشت،    ی ران ی مسلمان ا  مارداریدو ب   مارستانی، ب ۱۹۲8-۲۹در سال   

  زات یتجه ونیزاسیو استرال دنکریکار م یجراحبخش  وقت در که پاره  ندپسر ترک بود  کی و  یارمن سه پرستار

 د، دن دایرا انجام م
 RG 91-19-9, Resht Medical Report 1927-1928. 

،  ۱۳8۴طائب    دی بنگر  دخترانشان،  یپرستار  آموزش  ی برااجازه  مسلمان به    ی هاخانواده  لیدر مورد عدم تما

 .5۳ص
67 RG 91-19-9, Resht Medical Report 1931. 
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از پرستاران   ی ار ی گذشته، بس  ة ده   مسلمان انجام شد. در  پرستاران با دو دختر   ی التحصیل فارغ 

ب  بعض   شدندمی   ت ی ترب   مارستان یدر  کردن  ها  آن   از   ی و  ترک  از   کار  گری د   ییجا  در بعد 

ها آن   نکردند و به  افت یدر  ی طوالن  ةدور  ی برا   یج یدرس را  چ یپرستاران، ه  ن ی . اّما ا افتند یمی 

 ک ی،  ۱۹۲۹بودند. در سال    ی ارمن  ی پرستاران همگ  ن ی ا   ن، ی داده نشد. همچن   ی ادانشنامه 

مسلمان و   انداد؛ دختر   ی پرستار  ی ری ادگ یجامعه درخواست    ی باال   ةدختر مسلمان از طبق 

ول  زی ن   یگر ی د   یارمن ارمن  ی آمدند  پا   ی دختر  به  را  دوره  مراسم   انینتوانست  برساند. 

از دختران مسلمان   التحصیل فارغ نه تنها دو    را ی بود ز   چشمگیر   در خور توجه و   یالتحصیل فارغ 

بلکه   برابر حضار مختلط به صورتبودند  که مأمور   ی شدند در حال  داریحجاب پد بی   ”در 

 ی کیرا ارائه داد.“  ها  دانشنامه  ز ی کرد و حاکم ن  راد ی را ا   ی اصل  یسالمت استان سخنران  ی سمر 

 68دکتر در شهر، استخدام شدند. ک ی  اریبه عنوان دست   ی گر ی و د   یمّل  مارستان ی در بها آن   از 

بود.    رانهیسختگ  نشیمحدود بود، امّا گز  ی پرستار  یمناسب برا  تعداد دواطلبان   گرچه

خانم  گذاشت  پشت سر  ۱۹۳۰ ةده ةانی در م خود را در رشت  تیاز پرستاران که ترب ی کی

که چقدر    ه و به او گفت  هداشت  کلسونیبا خانم ن  ایبود که گفت اول مصاحبه  ییفاطمه توانا

دشوار    مارانیسخت و نظارت بر ب  مارانیبدون خواب با بهای  با شب  پرستار  کی  یزندگ

  یی به خانم توانا  نیکلسوندارد.    ازی پرستار ن  ی از زندگ  ی به فدا کردن بخش  ها این  ةاست و هم

  یرا فراموش کند و هنگام   یاجتماع   یو زندگ ها  حیتفر  دیخواهد پرستار شود بامی  گفت اگر

با است  کار  و دوستا  دی که سر  فراموش  نخانواده  به  به   یرا  توجه  و  فکر  فقط  و  بسپارد 

  بوده و به پذیر  مهربان، صبور، تحمل  شه یهم   د یپرستاران با  ن، یداشته باشد. همچن   ماران یب

وابسته هستند. خانم    مارستانیبه خودشان تعلق ندارند بلکه به ب  که   ابندی ادراک دست    نیا

  ا یآکه    ردیبگ  م یدو هفته فرصت داد تا فکر کند و سپس تصم   ،ییسپس به توانا  کلسونین

 6۹پرستار شود؟  ک ی خواهد می هنوز

 
68 RG 91-19-9, Resht Medical Report 1932. 

بهدار  ندگانینما  یحی مس  مارستانیب   برا  و ]وزارت[ آموزش  یوزارت  شرکت در آزمون پرستاران دعوت    یرا 

 . 5۳، ص۱۳8۴کردند. طائب 
 .66، ص۱۳8۴طائب  6۹
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 یپرستار ارمن  ک یدر ماه اکتبر    ی بود ولدایر    از هشت پرستار  ی، کالس ۱۹۳۲  یژوال   در 

کرد ترک  را  جا   ک یبا    که  آنجا  مسلمان  آور   ن یگز ی دختر  در  پرستار ۱۹۳۳  لی شد.  دو   ،

 ،یان دانشجو   -  شدند. پرستار   رفتهی پذ   دی کالس جد   ی برا   گر ی شدند و چهار فرد د  التحصیل فارغ 

که    دی خشنود گرد  میفر  ن،یبودند. بنابرا  یرا ترک کرده و جد  هتازه مدرس،  جوان  همگی

ب  اند.افتهی  ی بهبود  ی آموزش  الت یتسه زمان،  آن  چهار    ۱۰  مارستان ی در  داشت:  پرستار 

پرستار    یبه اتاق خواب برا  ی دسترس  م ی. در آن سال، فریارمن   ک ی و    یهود یمسلمان، دو  

خوب   اری روند بس ن یآغاز ا  یبرااما بود  رو صفا به دو یداد که هر چند از آرام بیشب ترت

  شدند. در تابستان، دو نفر از   التحصیل فارغ، سه پرستار  ۱۹۳۴در بهار    ۷۰. دیرسمی  به نظر

ابراز کرد   م یشروع شد. دکتر فر زییدر پا د یکالس جد  ک یکه    نیاستخدام شدند تا اها آن

  یرا به صورت دائم نگه دارد بهتر است ول   ن التحصیالفارغ  نیبتواند ا  مارستانیچنانچه ب

که    یافزون بر پرستاران  ن،التحصیال فارغکادر از    ک ی ابقاء    ی کوچک برا  مارستانی ب  ک یدر  

 ۷۱کند. هی کار را توج نیکه انجام ا ی بودند، نه کار بود و نه پول تیدر ترب

 گری و د   یمار یب   ل ی . به دلراه افتاد   دی از چهار شاگرد جد  ی ، کالس۱۹۳۴  ز یی اواخر پا   در 

شده بود   ی خال  ی مار یب   ل ی تعداد پرستاران کمتر از حد معمول بود. کالس ارشد به دل  ل، ی دال 

ارشد،   بعد وجود داشت. افزون بر پرستار   ز یی در پا   التحصیلفارغ نفر    ک یسان فقط    ن ی و بد 

 ن یستار ارشد و همچن پر   ک ی بودند. فقط  هم  سال اول    یو چهار دانشجو   پایه دون چهار پرستار  

قرارداد    ۱۹۳۳  التحصیلفارغ دو   ا   ک یبا  با  شدند.  داشته  نگه  ب   نی ساله   مارستان یوجود، 

بخش   کلسون یرها شدند. خانم ن ها  آن   ن، ی داشت و بنابرا   از یبه پرستاران ن   همدان  یح یمس 

ول  آموزش  ة عمد  داد  انجام  همچن  زی ن هایی  کالس   پزشکان  یرا  کردند.  از   ی کی  ن ی برگزار 

 التحصیل فارغ ، پنج پرستار  ۱۹۳6  لی آور   6در    ۷۲کرد.  سی تدر   یمی ش  ،ی دولت  ةمدرس   نی معلم

گ  حاکم  رئ   الن ی شدند.  کوتاهمنطقه   بهداری   س ی و  تاالر سخنران   ی ، سخنان   ةمدرس   ی در 

 ز یی کار خود را در پا   کهدرخواست کرد  ها  آن   از  میکردند. سال بعد، دکتر فر   رادی دخترانه ا 

 
70 RG 91-19-9, Resht Medical Report 1933. 
71 RG 91-19-9, Resht Medical Report 1934. 
72 RG 91-19-9, Resht Medical Report 1934-35. 
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 ،ی با نظام جار   رای شدند. زمی   رفتهی پذ   دیکه شاگردان کالس جد   یزمان  یعنی کنند    لی تکم

 ن یا   ی . در طرفت ی پذ می   را   د یکه کالس جد   ن ی مگر ا   داد ی پرستاران را از دست م  ن ی او تأم 

بعد از ها  آن   از   ی کی  ی قرار داد بست ول  ن، ی ش یپ   التحصیل فارغ سال با دو    ک ی  یزمان، او برا 

تهران   یح یمس   مارستان ی با ب  التحصیل فارغ ازدواج آنجا را ترک کرد. سه    ل ی ماه به دل  ک ی 

کار کردند و   در رشت  ینظام   مارستان ی ب  ی برا   نی ش یپ   التحصیل فارغ قرارداد امضاء کردند. دو  

 د بو   لی شدند. سرجراح آنجا ما می   رفته ی بود که پرستاران زن در آنجا پذ   ی زمان  ن ی اول  ن ی ا 

 ۷۳در دسترس نبود. ی کس یبه کار گمارد ول   ی شتریپرستاران ب 

 

 کند می  را آغاز یمدارس پرستار رانیا دولت 

بود. آشکارا،    دهی د  داشتند پرستاران آموزش  از ی نبدان  ها  مارستانیکه واقعاً ب  چه   آن

  ةتی به عنوان کم ، دکتر مک دوول ۱۹۳6 لیدر اوا  رایمشابه داشت زهایی دهیا ران یدولت ا

که دولت قصد داشت سه مورد    ی پرستار  ة مدرس  یآموزش  ةبرنامسازی  آماده  ی برا  ی دولت

توسعه داده شد و سطح    یل یتحص  ة دو سال  ةبرنام  ۷۴. مودکند، خدمت ن  س یرا تأسها  آن  از

.  دیگرد  نییتع  ،ی سال آموزش عموم  ۹  ةنی مدارس در حد کم  نیا  یبرا  از یمورد ن  یورود

اصفهان،    ،زیدر تهران، تبر  ی پرستار  ةخواست پنج مدرسمی  معارف  ری، وزاصغر حکمت  یعل

موجود نبود،    رانیدر ا  یپرستار  ة ستی شا  ة که آموزش دهند  جا . از آندایر کند  راز یو ش  مشهد 

را    ی کس   ی ”ما خدمات مجاندرخواست شد تا مشارکت کنند.    ییکایآمر  یونرهایس یاز م

پرداخت    دستمزدبه هر کس که کمک کند    ی”ول   گفت،   ریرا وز  نیا  .“ میستیخواستار ن

 ۷5“ .کرد میخواه

 
73 RG 91-19-9, Resht Medical Report 1935-36. 

را در حضور    یلیالتحصفارغ  ن یبود که ا   یی فاطمه توانا  ،شدن  لیالتحصاز پرستاران در حال فارغ  ی کیاحتماالً   

به عنوان  و تجربه  و آموزش  کندیحاکم ذکر م با    ک یدر  را    پرستار  ک یاش  زنان عنوان    ةمجل   ک ی مصاحبه 

 .5۴همان، ص  د یپرستاران، بنگر  گری د یاسام ی. برا65- 6۹ص،  ۱۳8۴. طائب ارددیم
74 RG 91-19-11-1, Report Teheran American Hospital 1937 

 )خانم مارگارت اومن در تمام تابستان کمک کرد(. 
75 RG 91-20-2. Mashad Medical Report 1935-1936. 



 سرآغازهای پزشکی مدرن در ایران  134

 
 گذاری(دانشجویان پرستاری بیمارستان نمازی در مراسم سوگند )کاله

 

از    شدند؛ سه پرستار زده  شگفتاز نتیجة کار    ۱۹۳6  آگوست  تهران در   یونرهایسیم

هر مدرسه کار کنند. مدارس در    ر یفراخوانده شدند تا به عنوان مد  پرسبیتاری   ون یسیم

را در  ها  ییکایکمک آمر  ی. حکمت به شکل رسم شروع به کار کردندو تهران    مشهد  ،زیتبر

او    یشد و وقت   ار خواست   یدولت   ی مدارس پرستار  سیتأس گیری  میگفته شد که تصمبه 

گفت   نیاو همچن  نمود.  انی تلخ خود را ب  یدیاو ناام   ستینپذیر  امر امکان  ن یا  وشده است  

”از حاال به بعد،  کرده بود.  تأیید    را   یی کایپروژه و گماشته شدن پرستاران آمرکل  که شاه  

  هخواستاین  اگر شما به    ،ران یو دولت ا  کا یدولت آمر  ان یم کنونی  از منظر روابط    ژهیبه و

در تهران    ونرهایس یم  جه،یدر نت  بد باشد.“   یل یخترسم که ممکن است  می  من   د،ی عمل نکن

و خانم    ریبا دکتر بل  یریگ ینشست پ  ک ی خواست  می  را با حکمت که  نشست  نیا  جینتا

  کهآشکار نمود    ییکایطرف آمر  ،ی. در نشست بعدگذاشتندبحث  به  داشته باشد،    فلوتون

  ،پرسبیتاری  ئت یوقت، بدون گرفتن مجوز از ه  مهی سه پرستار ن  یبرا  یتوانند حت ها نمیآن
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گذاشته خواهد شد    یصیبعد تخص  یسال مال   یوجود، برا  ن یداشته باشند. با ا قطعیتعهد  

  یمنفهای  احتمال بازتاب. با در نظر گرفتن  ابدیوقت امکان    مهی به دو پرستار ن  یتا دسترس 

م  یبرا ایرانی  چنانچه    ،ییکایآمر  یونرهایسی کار  مثبت طرف  م نمی  پاسخ    ون یسیداد، 

از آن جهت که    نیمطلوب ارائه دهد؛ همچن  یگرفت که واکنش   می تصم  رانیا  پرسبیتاری

از حقوق    ییکایآمر  یونرهایس یم   ةو مدرس  ی داده بود که تدارکات پزشک  ی بی حکمت ترت

 ۷6. شدمی الیر ۰۰۰،8۰باشند که بالغ بر  معاف  یگمرک 

 

 
 گذاری پرستاران بیمارستان نمازی شیراز همراسم سوگند و کال

 
76 RG 231-1-5, Gifford [?] to Allen and Wysham, Tehran 17/08/1936, Government Nurses’ 

School Project. 
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  یول   به کار کنند سوم سپتامبر شروع    ة ریزی شدند که در هفت برنامه   ی ا به گونه   مدارس 

  سه پرستار   ی برا   ران ی ا   ون ی س ی به م   . وزارت آموزش افتند ی   ش ی گشا   ۱۹۳6در واقع در اول اکتبر  

  گروه پرستاری فراهم آورد. اّما    ز ی هر مدرسه ن   برای   ی ران ی ا   ار ی دست   ک ی نمود و    ی وقت پرداخت   مه ی ن 

عمل آموزش   ان ی م  بود    ی های  دیده  وظا که  نظارت،  برا آماده   ، ی ت ی ر ی مد   ف ی و    ی سازی دروس 

در آگوست    س ی پ   لما ی خانم و  ۷۷داشتند.  ی کم   ار ی ، زمان و توان بس ها آن  و چاپ   استفادة فوری 

راه  را در آنجا  ی دولت  ی پرستار   ة رفت تا مدرس  به مشهد پس از آن   ی ول   د ی به تهران رس   ۱۹۳6

بود که خانم  این    مارستان ی ب   ی برا دیگر    ن ی بار سنگ   ک ی .  گرفت وقت او را می   ة که هم   بیندازد 

و پدرش در  بود  ی  پرستار آلمان   ک ی که    خانم هولدک   دن ی رفت. با رس   ی به مرخص هم    کلسون ی ن 

، درست  ۱۹۳۷در مه    س ی فراغت حاصل شد. خانم پ   ی قرار داشت، تا حد   ران ی استخدام دولت ا 

 ۷8برود، بازگشت.   ی مرخص   ه ب   که خانم فلوتون   ن ی از ا   ش ی پ 

و دو نفر    ز ی تبر   ة مدرس   ی برا   ی ک ی   ژه، ی و   استخدام سه پرستار   ی برا   ی شتر ی ب   بات ی ترت   دولت 

شاگردان کم بوده و در تهران فقط    تعداد   انجام داد.   ، راز ی باز کردن مدارس اصفهان و ش   ی برا 

در    ز ی را ن   یی ماما   ة آغاز شد که مدرس   ی دولت   نسوان   مارستان ی در ب ها  هشت نفر بودند. کالس 

  یی کا ی آمر   مارستان ی و در زمستان به ب   ی ر ی وز   مارستان ی ماه، مدرسه به ب   ک ی خود داشت. بعد از  

  ة دانشکد   التحصیل فارغ که    صالح عمدتًا توسط دکتر    ی نظر های  . تا بهار، کالس افت ی انتقال  

این    برگزار شدند. پس از آن،   ی ر ی وز   مارستان ی در ب ها  شد. کالس   س ی بود تدر   یوز راک ی س   ی پزشک 

  یی کا ی آمر   مارستان ی از ب   یی ما ی راهپ   قه ی دق   ۱۰  ة که در فاصل   ی دولت   رستان ی دب   ک ی در  ها  کالس 

ها  های آن دو شاگرد که خانه   ی روزانه بود ول   ة مدرس   یة بر پا   . آموزش دند ی قرار داشت، برگزار گرد 

  یی که ماندند، جا می از سال در اقامتگاه پرستاران که شلوغ بود    ی از آنجا دور بود، در بخش 

 بودند، اقامت داشتند.   ی که در خدمت شبانه به صورت چرخش   ی پرستاران 

 

 
77 RG 91-19-11-1, Report Teheran American Hospital 1937. 
78 RG 91-19-11-1, Report Teheran American Hospital 1937; RG 91-20-2, Mashad Medical 

Report 1936-1937. 
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 میالدی(  ۱۹۳۷) ۱۳۱6مدارس دو سالة پرستاری، مصوب سال  : برنامة آموزشی۷جدول 

 تعداد ساعات کالس  موضوع

 ۹6 و فیزیولوژی  آناتومی

 ۱6 شناسیمیکروب

 ۳5 داروشناسی

 8 ها سازی محلولآماده

 ۳۲ های داخلی بیماری

 ۱6 های مسریبیماری

 ۲ سل

 ۳ های عصبی بیماری

 ۱۲ اطفال

 ۴ پرستاری کودک

 ۴ های گوش، حلق و بینی بیماری

 ۲ اعمال پرستاری

 ۱۲ اخالق در پرستاری

 ۱6 بهداشت شخصی

 ۱۲ تاریخچة پرستاری 

 ۲۴ کودک  ةعلمی برای تغذی آموزش

 8 آشپزی 

 ۱8 اعمال پرستاری

 8۴ پرستاری عملی 

 ۱۲ هدایت در اتاق عمل 

 ۳۲ جراحی 

 ۱۱۴ زبان خارجی

 ۴ های زنانبیماری

 ۲۴ مامایی 

 ۱6 کودک  - پرستارهای مادر 

 A-5، جلد دوم، مدرک  هفت ساله  ةمنبع: طرح توسع
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که هرگز در    ی مردم  یداشت، سوءتفاهم در ارتباطات رسم   گرفتاری نوع    ه هم  مدرسه 

توسط شاگردان و مقامات    مدرن   ی تفاهم در مفهوم پرستارسوء  اند، استخدام دولت نبوده

 ریوز  وجود،  نی. با ارهیو غ  یبودن ابزار آموزش  یناکاف  ،یفقدان کتب جامع به فارس ،یرسم

در پشت آموزش پرستاران بود. شاگردان با    ریمس   تمام   رخود، د   ةبر حسب عالق   آموزش

خدمتکاران است، بزرگ شده بودند با دستان    یفقط برا  یکار درست   ی که پرستار  ده یا  نیا

و    گرفتندیم   ادیانجام بدهند را    ماران ی ب  یچه که پرستاران مجبور بودند برا  خودشان آن 

د.  شو اتاق عمل، آغاز  ها  اهدر درمانگ آنان    ی، نوبت کار۱۹۳۷افتخار نمودند. در سال  آن  به  

  که خانم فلوتون  ی، درست هنگام۱۹۳۷ماه مه    ۱۱پرستاران در    یبرا  گذاریکالهجشن  

 ۷۹. دی، برگزار گردزنان تهرانکلوپ   یرا ترک کرد، در تاالر سخنران تهران یمرخص یبرا

شاگرد( آغاز    ۱۴با  )  رضا شاه  مارستان یدر ب  ۱۹۳6در اکتبر    پرستاران مشهد   ةمدرس

کرد کار  دوم  یول  به  شروع  دب  نی با  به  به    8)  راندختیا  رستانیسال  سپس  و  شاگرد( 

شاگردان ممکن  هراس بودند که این حرم در  ن ی. مسئولافتیانتقال  ییکای آمر مارستانیب

و    ۱6حداقل    و  نهم کالس    پلمی د  شامل   رش یپذ  ی ازهاینشی . پدبگرون  ت یحیاست به مس 

هم  ۲5حداکثر   در  بود،  دختران   نیسال سن  از    ست ی بامی  حال  و  باشند  کرده  ازدواج 

که    ی در موضوعات  ی. در طول سال اول، شاگردان، دروسباشند   برخوردار  یاخالق  ییکوین

تأک  و  گرفتندیاد میشده است،    انیب  اتیبا جزئ  ۷در جدول   بر بخش    دی در سال دوم، 

ها  شاگرد  نی، اول۱۹۳8سه سال بود و در سال    لیبود. طول کامل تحص  ی پرستار  ی عمل

انجام    ی پرستار  گذاریکاله، جشن  ۱۹۳8  ل یآور  6شدند. در    التحصیل فارغ،  نفر(هشت  )

قرارداد خانم  ۱۹۴۰و در سال    شدند   التحصیلفارغ، هفت شاگرد  ۱۹۳۹شد. در سال    ،

 8۰. افتیادامه   یرانیمدرسه با پرستاران اکار و فعالیت شد. پس از آن،  ینقضر« مگن»د

 سیاز خانم پ   معارفکار کرد. وزارت    یبه خوب   یدولت  یپرستار   ةمدرس   روشن است که

 
79 RG 91-19-11-1, Report Teheran American Hospital 1937. 

سه  برنامه    ،که در مشهد  نویسدمیخاکستر  اما  دولت دو ساله بود،    ة. گرچه برنام۲۱5-۱8، ص ۱۳۹5خاکستر    8۰

 اند. بود، گمراه شدهبرپا شده  ۱۹۳6از  شیکه پ یی کایآمر  ةسه سال  ةش با برنام عبامن یا او   دی ساله بود. شا
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 نی غرور چن  یبا مقدار   ری نشان داد. دکتر بل به عنوان  قطعه    ک یخشنود بود و به او    اری بس 

 ابراز کرد:

که    د ی آ می به نظر    آور دختران، شگفت   ة ن ی زم ش ی ”با در نظر گرفتن سن و پ 

از    ی منش و بزرگ   تانت م اند.  انجام داده   کار خود را   چقدر خوب ها  از آن   ی بعض 

وارد شدند، همانند    ش ی که دو سال پ   ی با کسان   ی و به سخت اند  خود نشان داده 

در مشاهداتش    ی از افراد کالس سال اول چنان به شکل خاص   ی ک ی هستند.  

رساند!  می   خواند و به ثبت می   درجه   صدم ک ی است که درجه حرارت را تا    ق ی دق 

پرستاران،    ی شناس امتحان دارو های  ورق   گوید می ها  از ممتحن   یک ی   دم ی من شن 

 آورد.“ می   طب، به ارمغان   ة مدرس   ی را برا   ن ی اعتبار و تحس 

. با در نظر گرفتن  دیچرخمی  یپرستار  ةحول مدرس  ی تا حد  مارستانیقسمت زنان ب

زیر    ، یو انواع کار کاف  ی در دادن کار کاف  مارستانیب  ها،تخت  کالس و تعداد   تعداد افراد

آن شکسته و فرسوده    زاتی تجه  رایبود زاضافی  بار    ک یمدرسه کامالً    ، یمال  دی بود. از د  فشار

نوشت   ر یشدند. دکتر بلمی  فراهم   یتا حد فراوانبایست  وسایل دیگری می  ن یبودند و همچن

مدرسه  کرد که  می  فکر  ودارد  یبرم  نه یهزچقدر  واقعاً  مدرسه  سخت است حساب نمود  

  انیموضوع در پا  ن یدر بردارد. ا  نه یآورد، هزمیبه دست    چه   از آن   ش یب  مارستان یب  یبرا

 8۱.آمدیبه حساب م ستیبامی د،یگردمی دی قرارداد سه ساله، چنانچه تجد

سازمانده۱۹۳8سال    در پرستار  ی ،  تحت    ی مدارس  با    آموزشوزارت  نظر  که  و 

  ن یبود. ا  تیاهم بامهم و    ار ی ، بسکردمیفعالیت    ونیس یم  مارستان ی پرستاران و بمشارکت  

  داشت  ی آموزش ناکاف نیز و   ی کار ی ناکاف های دهی بود که ا  ریمتغ  ت یپروژه با موفق کار یک 

بس زندگ  ی اریو  بودند در خانه  ا  ی از شاگردان مجبور  وجود  با    مسئلهمسائل،    نیکنند. 

  ی گذارجشن کاله  نیاول  8۲وجود داشت.   زین  یآن به فارس  ةطرح دوره و ترجم  سینوشیپ

 
81 RG 91-19-11-1, Report Medical Work Teheran 1937-1938. 
82 Presbyterian Church 1939, p. 61. 
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. کار  جذب کردرا    مند عالقهاز افراد    یاریبس  د، یبرگزار گرد  ۱۹۳۹که در سال    ی پرستار

  ی براها  آنسازی  هآماد  ،بیماران  شد، گرفتن درجه حرارتمی  نشان داده   ستی بامی  ی عمل

شان  بر هراس  یرگیچ  یبرا  مارانیکمک به ب  ها،مرتب نمودن روکش تخت  ،یاعمال جراح

دادن عروسک    بود، حمام  ه دش  ازیچه موجب کسب امت  آنسرانجام  و    گرید  ةو مسائل روزان

  را یبود ز  التحصیلفارغعمده نگهداشتن پرستاران    مسئله  کیبود.    یواقع   ةدر اندازای  بچه

AIOC  د درمانگاهمدرن  ع یصنا  گریو  بهای  ،  و  کارکنان    یبرا  یی هامارستانی سالمت 

توسعه امی  خودشان  ول   یبرا  ن یدادند.  بود  خوب  ب  ی خدمت  یکشور  های  مارستانی که 

در  ای  چند ماهه  ة”تجرب  کرد. همدانمی  فیتوانستند عرضه بدارند را تضعمی  یونریسیم

  ل یبه دل 8۳“.برخوردار بود ینسبتاً خوب ت یاز موفق امتحان نمود که  یپرستاران عمل تیترب

  د یتمد  سی مشخص نبود که قرارداد تدر،  ۱۹۴۰در سال    ی دولت  ی پرستار  ة انحالل مدرس

شد   ا  .ریخ  ای خواهد  فلوتون  نیبا  خانم  براحال،  در    شده   التحصیل فارغپرستاران    ی، 

با وجود افرصت کار مهیا نمود  ،تهران  مارستانیب   نج پ   زیدر تهران هشت و در تبر  ن،ی. 

هفت دختر از   ن،یشدند. افزون بر ا التحصیل فارغدر آن سال  یدولت   یت یترب ةدختر از دور

م  یتیترب  ةمدرس آنان  )که    رشت  ونیس یپرستاران  دولتمدرک  شد(،  تأیید    توسط 

 8۴شدند. التحصیلفارغ

 ةشدند، مدرس   تی ر ی مد   یی کا یآمر   ی ونر ی سی که توسط پرستاران م  ی ابر سه مدرسه   افزون

، آموزش   ر ی ، وزاصغر حکمت   ی، عل۱۹۳۷وجود داشت. در سال    ز ی ن  راز ی در ش   دیگری  یپرستار 

 رازی در ش   یر پرستا   ة مدرس   ک یتا  را به کار گرفت    ستزالر   . ی به نام خانم ا  یی کا یآمر   یپرستار 

 یکه شاگردان آن برا   یی جا   ،CMS  مارستان یب   ک یساختمان کوچک نزد   ک ی.  ندازد بی ه  را 

 مسئلهغلبه بر    ی به عنوان مکان آموزش اجاره شد. برا  افتند، ی می   حضور  ی تجربهای  فعالیت 

نهم  کالس که از   را یدختران   ن ی، والد شدن، دکتر قربان  به پرستار لی کردن دختران ما   دا یپ 

فرا   التحصیل فارغ  بودند  بعض  شده  و  ترغ ها  آن   از   ی خواند  تا   ب یرا  دهند  اجازه  که  کرد 

 
83 Presbyterian Church 1940, p. 64. 
84 Presbyterian Church 1941, p. 72. 
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دو ساله   ةشش دختر در دور   ت،ی . در نها ابند ی حضور    یار یپزشک  آموزشگاهدخترانشان در  

، CMSپرستار    ، امز ی ول  یخانم مول نت  و معا با  و    کردند که توسط خانم ستزالر   دای حضور پ

کرد. دکتر قربان می   به عنوان مترجم عملنیز    ینماز  یآموزش قرار گرفتند؛ خانم صغر   حت ت 

به که خانم ستزالر    ی کرد. هنگام  س یتدر   ی پزشک  ینولوژ ی و ترم   ی ولوژ ی ز ی ف   ،ی آناتوم  یمقدار 

 ۲۰شد، مدرسه بسته شد. تا آن زمان   کایمجبور به بازگشت به آمر دوم   یجنگ جهان   لی دل

 85دند.شکار    دیگر جاها مشغول بهو    یسعد   مارستان ی شدند که در ب  تی رب ت   ار،ی پزشک

را متوقف کرد.   ی پرستار  ة پنج مدرس   ت ی ، فعال۱۹۴۰در سال  دولت  رسد  می   نظر   به 

. بودند حرفه    نی ا   مند بهکه عالقه بود    یا ی شاگردان بعد اندک  به خاطر تعداد    نیاحتمااًل ا 

 یتعداد کم  چرا که هر سالداشتند  داوطلب  جذب    ی برا   مشکالتی   ، ی مدارس پرستار  ة هم 

داشت نهم  کالس    التحصیل فارغ  ن  وجود  کوچک  گروه  آن  از  بس   ز ی و   یکم  اریتعداد 

 ت ی واقع   نی برخاسته از ا   ن یشوند. ا   شد تا پرستارمی   اجازه داده ها  به آن   ای خواستند و  می 

تماس   ازمند یکه ن   یاجتماع  تی شدن در هر فعال   ری زنان از درگ   رانی بود که در ا اجتماعی  

ممکن ر ی غ   ن ی ا   که در حرفة پرستاریشدند  می   از خانواده بود، منع  رون ی ب   یبا مردان   ک ی نزد 

 تی را با محدود   ی آت  ی به شاگردان پرستار  ی دسترس  ، موضوع   ن ی ا   نی . بنابرا رسید به نظر می 

که توسط دانشگاه   ارها یپزشک   ی برا   ایکار را با مدرسه به هر حال، دولت    86ساخت.می   رو روبه 

 8۷خود را داشت.  خاص  ة مدرس  زی شد، ادامه داد؛ در همان زمان، ارتش ن می مدیریت  تهران  

 

 تهران 

 ةمجبور شد مدرس   ، خانم فولتون ۱۹۴۰در سال    یپرستار  یدولت  ةاز انحالل مدرس   بعد 

برابر با پنج شاگرد راه انداخت )   یو کالس   کند   ی اندازاز اول راه دوباره  را    ون ی سی م  یپرستار 

به پایان ، سال اول را  (سه نفر )   ی و مابق   ادامه ندادند ها  آن   (، دو نفر ازمدارس  ۱۱با کالس  

دو  رساندند  ششم.  کالس  از  نیز  سال    شاگرد  درس   که  شدند   رفتهی پذ   ۱۹۴۱در   یمواد 

 
85 Ghorban 1989, pp. 11-12; Administraton Report 1938, p. 18. 
86 Hajbagheri and Salsali 2005. 
87 Karamati 1999. 
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وقت به صورت پاره   یکردند ول   لی تحص   ی رانی معلم ا   ک یهفتم تا نهم را تحت نظر    های کالس 

بود.   ة جدید تجرب   ک ی  ن ی نمودند. ا می   ل ی تحص  یعمل   ی کردند و پرستارمی   کارها  در بخش 

 یشگاهی آزما   ةدور   ک ی  در را    یم یشدرس  توانست    ون ی سی م   ی پرستار  ة بار، مدرس   نی ولا   ی برا 

که در سال   نوربخش دختران رشت  ة از مدرس  دهیبه ارث رس   یشگاهیآزما   زاتی با کمک تجه

 یخانم صغر ( به نام  ز ی )تبر   گ یکالج س  التحصیل فارغ   ک ی .  د ینما   س ی بسته شد، تدر  ۱۹۳۹

 یرا ارائه دادند ول  ی، دروس نظر و دکتر هافمن   د کرد. دکتر ورجاون  س یدوره را تدر   یآذر 

بخش نبود ت ی پرستاران رضا داری  را متحمل شد. خانه   یبار آموزش   نی شتریژانت فولتون ب 

 از ین   ن،ی بنابرا   .نشده بود   یگذار هدف   یکاربرد نی چن   یقرار داشت که برا   یدر ساختمان  رای ز 

داشت.    ة خان   یبرا   ی واقع وجود  با    ی رپرستا دورة  پرستاران  فولتون  نظر   ۱5تا    ۱۰تحت 

به پایان خدمتکار    ن ی و نصف دو ج  پرستار   کمک دو   ،ی پرستار   یسه دانشجو   ، التحصیل فارغ 

 زی تبر   مارستانی. ب وجود داشت کالس با دو پرستار    ک ی ،  ۱۹۴۰- ۴۱های  در سال   88. رسید 

تهران از پنج نفر از   مارستانی داشت و ب  یمنظم   یتیترب   ة مدرس  رای داشت ز  یشتر ی ب  ة تجرب 

کرد ها  آن   ن التحصیالفارغ  تقاضا   ن التحصیال فارغ   ن ی ا  و   استفاده  کس  یمورد  بودند.   ی هر 

خواندن   ی ورود   ازین ش ی کردند. پمی   ت ی از پرستاران تبع  ی ستیبا   دهی ند   آموزش   ماردارانی ب 

 خواندن کالس  ز،ی تبر   ةورود به مدرس   ازین ش ی بود؛ پ  یسی انگل  دانستن زبانهشتم،    کالس

بود.  سال   8۹دوازدهم  پرستار ۱۹۴۱- ۴۲های  در  کادر   پرستار،  ۲۴شامل    مارستانیب   ی ، 

به چرخ   ۱۰  ، التحصیل فارغ   ۱۱ فولتون  بود.  و سه خدمتکار   ة مدرس  اندن کارهای دانشجو 

داشتند و   یسیبه انگل   ی که سه پرستار ارشد تسلط بهتر   ییتهران ادامه داد جا  یپرستار 

از دروس خودشان استفاده کنند   یار یبس   ی برا  یی کا یتوانستند از کتب جامع آمر می   نی بنابرا 

پذیر امکان از آن  چه قبل    آن  نسبت به)   یاز اصول پرستار تری  گسترده  دگاهی سان د  نی و بد 

جاوند و دکتر ر . دکتر و گسترش یافت در آن سال    ز ی ن   انآموزگار آورند. کادر  به دست    بود(، 

پزشک  باکتر   ی آلمان  شگاهیآزما   ن ی تکنس  ک یدادند.  درس    ی هافمن   ک یداد؛    ی ولوژی درس 

 
88 RG 91-19-11-1, Report American Hospital Teheran 1940-1941. 
89 RG 231-1-2, Hoffman, no date. 
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کرد. خانم   س ی تدر  یم یبود، ش  افته یطب حضور  ة که در مدرس  گ یس  ةمدرس  التحصیل فارغ 

تالش فراوان کرد و در درس   یمواد درس یفارس های  سرفصل سازی  در آماده  تلیول و د   نی ج 

 یبرا   ی ساعات فراوان ی ران ی ا  یپزشک ی دانشجو ک یکرد.  س یکمک نمود و آن را تدر   یآناتوم 

کالس   گذراندن  که بدون   یشاگردان   دو نفر ازموجود برای    جهت جبران وقفة   ژهی و آموزش  

 یبرا   یپرستار   ة مذکر در مدرس   ی . در آن سال، دو دانشجو اشتشده بودند، گذ   رفتهی نهم پذ 

 یپرستار   گ یس  ة مدرس   ز،ی ، در تبر ۱۹۴۹در سال    ۹۰شدند. رفته ی خدمت در بخش مردان پذ 

پرستار   ک ی.  دیده شد   ی پرستار   ی برا   انیران ی ا   ان ی م  در ای  نده یفزا   ة آغاز به کار کرد و عالق 

دعوت   یپرستار   تی ترب   تی وضع   بررسیتوسط دولت جهت    ییا یتان ی پرستار بر   ک یو    ییکا ی آمر 

 ۹۱خود را ارائه دادند.  های شنهاد یشدند و پ 

  

 گر ید  یدر جاها یپرستاران دولت مدرسه آموزش ریتأث

 همدان 

و سپس به  یپرستار   زر ی به تهران به عنوان سوپروا نخست  سی ، خانم پ۱۹۳۷سال  در

 نامطلوبیکار    رای ز کنار گذاشته شد    اری دست  ک یاو شد.    ن ی گز ی، جا لیچوارد   خانم  ورفت    مشهد 

که در  از رشتکردن دو پرستار   نی گز ی جا  یبرا   زی تبر  یپرستار ةاز مدرس   دو پرستار داشت؛

بودند،    د قراردا  انیپا  داده  استعفا  شدند. خود  ن   گرفته  بر  وجود    از ی دوباره  پرستار   ک یبه 

سال    ۹۲.شد   یپافشار  ،ییکا ی آمر  تغ۱۹۳8در  پرستار  راتیی ،  تنها   یفراوان  داشت؛  وجود 

به   س ی خانم پ  کار کرده بود. دو پرستار   در همدانبود که دو سال    نوارت خانم  ، مانده ی باق 

دچار کمبود کارکنان   مارستان یدر آبادان رفت. ب   AIOCبه  نیز    یکی کردند و    دنبالرا    تهران 

تجربه بی  دو زن جوان  ن، ی بود. بنابرا غیرممکن باً یتقر  التحصیل فارغ پرستاران   افتی  رای شد ز 

 این دو نفر  شدند. گرچه  رفته به کار گ   گری دو نفر د   زی به عنوان پرستار خدمتکار و در بهار ن 

د. ن ارائه ده ی پرستار  آموزش ها آن  توانست به نمی  ی مارستانی کادر ب  دند، کر می   کار  ی به خوب 

 
90 RG 91-19-11-1, Teheran Medical Report 1941-1942. 
91 Presbyterian Church 1950, p. 46. 
92 RG 91-19-27, Hamadan Medical Report 1937. 
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در ساوجبالغ بود به  ی لوتر   ون ی سی در م ن یاز ا  ش ی که پ ، خانم گودهارت ۱۹۳8در سپتامبر 

خدمتکار   ک یاکثر موقع سال سرپرست شب بود. همراه با او    یملحق شد. او برا   ی کادر پرستار 

 التحصیل فارغ پرستار    ک ی  ز،یی بود، حضور داشت. در اواخر پا   هددر مش  ن ی از ا  ش ی پرستار که پ

تبر  ول  زی از  تبر   ی آمد  به  ماه  سه  از  اندرسون   ز ی بعد  خانم  پرستاران   بازگشت.  اقامتگاه  در 

زندگمی   یزندگ  ییکا ی آمر  امور  به  مراقبت  به  و  نمود.   یخانگ   یکرد  کمک   ۹۳پرستاران 

به مشهد   یخانم هارو  را ی نداشت ز  ییکا یپرستار آمر هیچ    گری ، د ۱۹۳۹در سال    مارستانی ب 

بد  و  بود  خانم  ن یرفته  پرستار لیچوارد   گونه  ب   ی،  نمود.  نظارت   ک یفقط    مارستانیرا 

 ۹۴داشت. زی تبر   مارستانیاز ب  ی رانی پرستار ا  التحصیل فارغ 

حضور داشت که    یی ماما  ی ل ارمن یالتحصفارغ  ک ی ، خوشبختانه  زنان  مارستان ی ب  در

آمر ب  درس خوانده  روتیب  ییکایدر دانشگاه    التحصیلفارغ  ک یمردان    مارستان یبود. در 

چه که هنوز مورد    آن  یبود ول  یو جراح  ی پست پرستار  دارعهده  زیتبر  یونریسی م  ةمدرس

  نکلمن ی، گرترود و۱۹۴۲در اکتبر    ۹5بود.  یعموم   ارت نظ  یبرا   ییکایآمر  پرستار  کیبود    ازین

  ی مارستانیسال در ب  کیدر انتظار آن بودند. او  ها  آمد که مدت  یی کایبه عنوان پرستار آمر

  ی پرستار  التحصیل فارغسال،    ان ی بود. در پا  ران یرفتن به ا  یدر هندوستان منتظر فرصت برا

ب  یگرید در  که  بد  تیترب  شاهکرمان  مارستان یآمد  بود.  با    نیشده  پرستار    ک ی سان، 

بسیار    ی کادر پرستار  تیو پنج خدمتکار پرستار، وضع  ی پرستار  التحصیل فارغدو    ، ییکایآمر

  ةمدرسکار    ة ادام  ینداشت. برا  ی پرستار  ة مدرس  ، همدان۱۹۴۳در سال    ۹6بهتر شد.  از قبل 

، پرستاران را  خانم آرتور مولر ۹۷.افتیانتقال  به مشهد  ۱۹۴5در سال  نکلمن یو ، یپرستار

اندرسونمی  نظارت  خانم  و  ا  ۹8بود.  ی سرپرست عموم   کرد  تمام  وجود    ها، کوشش  ن یبا 

پرستار کادر  صورت    ی فقدان  باق  کی به  برا   یمسئله  فقط    بیشتر  یماند.    کی سال 

 
93 RG 91-19-27, Report Medical Work Hamadan 1937-1938. 
94 RG 91-19-27, Christian Healing in Hamadan 1939. 
95 RG 91-19-27, Healing in Hamadan 1940. 
96 RG 91-19-27, Report Medical Work Hamadan 1943. 
97 RG 91-19-27, Report Medical Work Hamadan 1944-1945. 
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ا  ی پرستار  التحصیلفارغ و  داشت  مه    نیوجود  ماه  در  ب  ۱۹۴۷فقط  که    مارستان یبود 

  ی پرستار  التحصیلفارغو    س یبر دوش خانم پ  نیرا به کار گمارد و ا  یگریفرد د  ستتوان

کردند. افزون بر می  ساعت کار   ۱6تا    ۱۲  ن یگذاشت و هر دو اغلب ب  ی نی بار سنگ  ،یرانیا

انتظار  همان  ن،یا بهتر  یک یرفت،  می  گونه که  ازدواج کرد. در    نیاز  پرستاران خدمتکار 

کار    ت، یموفق   ی از ادیکم و ز  ةبا درج  د، یتالش کرد با دختران جد   س یپ  نم زمان، خا  نیهم

شده    به دردخورکه تازه    یزمان  ی عنیبه کرمانشاه رفت    یپرستار   لیتحص  ی برا  یک یکند.  

  ت، یوضع  نیکرد. با در نظر گرفتن امی  صحبت یبه روس  یزرنگ بود ول   اریبس  یگریبود. د

پ  کرد    سیخانم  مدرسنمیاحساس  بنابرا  اندازیهرا  ی منظم  ی تارپرس   ةتواند    ن،یکند. 

همدان    ون یسیم   ةتی شد، هر چند کم  ن یخدمتکار پرستار دو ساله تدو  تیترب  یبرا  یطرح

 ۹۹. دیگرد  یگانیبابرای همیشه طرح   ن،ینبود و بنابراآن موافق 

 

 کرمانشاه

  و مشهد   زیگرفت در تهران، تبر  م یتصم   ، وزارت آموزش۱۹۳6که در سال    یهنگام

  ة جهت ادام  کرمانشاه   نستریوست م   مارستان ی ، به باندازی کندراه  مدارس تربیت پرستار 

اجازه داده شد. تنها موضوع    ، یدولت   ةاز برنام  تیبا اتصال و تبع   وپرستار    ت یترب  ةکار مدرس

  مارستان ی که ب  ی حال  داشت در  ازی دو ساله ن  یتیترب  ةبه برنام  تآن بود که دولساز  دردسر

  ت یداد. اما با تبعمی  ح یسه ساله داشت که آن را ترج  ةبرنام  کی کرمانشاه    نستر یوست م

قوان تضم  ن التحصیالفارغ  ةدانشنام  ی دولتتأیید    ، یدولت   ن یاز  را  نمودند.    ن یخودشان 

،  رشت  میسیونکمک    یاو برا  رایز  نبودپنج ماه در دسترس    یبرا  بدبختانه، خانم چمبرز

پرستاران    ی تیترب  ة مدرس  مدیریت برگشت و    ۱۹۳6در اول سپتامبر    امابود.  رفته  آنجا  به  

گرفت. کالس به عهده  . در سال  شدمی  برگزاربعدازظهر    6تا    ۲ساعت  از  پرستاران    را 

پرستار  ۱۹۳۷ از   التحصیلفارغ، چهار  نفر  به    ی کی ماندند،    کرمانشاه در  ها  آن  شدند، دو 

و د  ا  AIOCبه    یگریمشهد  آبادان رفت.  را در دو کالس    ت، یوضع  نیدر  شش پرستار 

 
99 RG 91-19-27, Hamadan Medical Work 1947-1948. 
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 ۱۰۰گذاشت.  یبرجا

  مدرسه   AIOC یبه سو یک یشدند.  التحصیلفارغکالس چهارم پرستاران، دو نفر  از

، مدرسه  ۱۹۳۹سان، تا سال    ن یرا ادامه داد. بد  مارستان ی کار در ب  یگریرا ترک کرد و د

  ی پرستار  یت یترب  ةمدرستأیید    کرده بود.  التحصیل فارغ  ۱۹۳۲از سال  را  هفت نفر    روی هم

که    یتوانست دخترانمی  آن بود که فقط  یبه معنا  لتتوسط دو  نستریوست م  مارستانیب

بودند پذ   التحصیلفارغنهم    کالساز   به وجود  را  ای  مسئلهموضوع    نی. اشود  رشیشده 

سال    ؛آورد فقط  ۱۹۳۹در  کرمانشاه   التحصیلفارغ  ۲۰،  م  در  از  که  ها  آن  ان یبودند 

دهم  کالس  تا    نالتحصیالفارغاز    یبعض  وادار به آمدن کند.نفر را    ک ی توانست    مارستانیب

کردند؛  می  ر یرا تحق   ی پرستارمردم نیز کار    ن یازدواج کردند؛ همچن  ی ادامه دادند و بعض

کار شبانه انجام دهند. اما    ا یخواستند دخترانشان در خارج از خانه بخوابند و  نمی  نیوالد

صورت    مارستانیب پرستار   ازی ن  ی دجبه  بنابرا  به  با    ن،یداشت.  نفر  سه  که  داد  اجازه 

که بتوانند    ی ملحق شوند به شرط  ی پرستار  ی ت یکالس ششم، به مدرسه ترب  ی التحصیلفارغ

  دارند و فقط آن زمان بود که   افت ینهم را در  مدرک کالسخود را ادامه داده و    لیتحص

دانشناممی ر  افت یدر  ییکایآمر  ة توانستند  بدبختانه  و    زشیکنند.  شاگردان  در  فراوان 

پرستاران  که  نظر بود    نیبر ا   یت یترب  ةمدرس  سیداشت. رئ  وجود  التحصیلفارغپرستاران  

  تیکه ترب  یو وقت   ابندی  ییتا از خانه رها  ندیآمی  شتریبلکه ب  ندیآنمی  خدمت   ةدیبه خاطر ا

  حقوق و  تر  با کار ساده  یجذاب   ی شنهادهای پ  گرفتند   ادیکردن    پ یو تا  ی سیشدند و انگل

  بود که چرا پرستاران خدمات خود را ترک  یگرید  لیدل  ج، کردند. ازدوامی  افتیبهتر در

خود   یپرستارهای شدند و کاله التحصیل فارغ، سه پرستار  ۱۹۳۹ ل یکنند. در اول آورمی

  ، ی پرستارهای  در اقامتگاه  یزندگ   ط یکردن شراتر  جذاب  یکردند. برا  افت ی در  ق را با سنجا

  رش یبه پذ  ن یشی پ  یوراتاق نهارخ  وشد    ل یتبد  یبه اتاق ناهارخور  ن یرزمیزاز  طبقه    ک ی

کتابخانه و اتاق مطالعه در مجاور دفتر    کیپرستاران مبدل گشت.    یبرا  من یو اتاق نش 
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 ۲۹در    ۱۰۱وجود نداشت.  یباز   نیزم   یول  حاضر بودند  نتونیبدم های  بود. راکت  مارستانیب

دانشجو،    هارسپتامبر، چ  ۱5که در    یشدند در حال   التحصیلفارغ، سه پرستار  ۱۹۳۹مه  

شده    افت ی در  ی مقاصد آموزش  یبرا  اسکلت انسان  کیرا شروع کردند.    ی پرستار  ةمدرس

شدند.    التحصیلفارغ، چهار پرستار بعد از سه سال از مدرسه  ۱۹۴۰در تابستان    ۱۰۲بود. 

ب  یهمگ در  ول   مارستانیکار  دادند  ادامه  معنا  نیا  ی را   بود.   شتر ی ب  هبودج  ة مطالب  ی به 

پرستاران، گسسته    یلحاظ که کالس بعد  ن یاز ا  شتریبودند ب  ازیار مورد نی بسپرستاران  

سه خدمتکار پرستار، چهار    ، التحصیلفارغچهار پرستار    مارستان ی ، ب۱۹۴۰شد. در سال  

  دی، کالس جد۱۹۴۰-۴۱های  در سال  ۱۰۳را به کار گرفت.دار  ماری پرستار دانشجو و پنج ب

)دو   شاگرد  آشور  ،ی هودیچهار  ولیدو  داشت  عزادست   ن یا  ی(  با  پرستار    متیورد  سه 

غذا،    یبرا  الیر  ۲5۰در ماه به اضافه    ال یر  8۰۰ها  آن  که  ییبه آبادان )جا  التحصیلفارغ

  شگاه یکه در پاال  نیا  یبود که برا  زیدانشجو ن  ک ی .  شد  محو(،  کردندمی  افت ی اتاق و البسه در

AIOC    کامل  ال یر  ۳5۰با حقوق امکانات  با  ماه    ، با خانواده  ،خدمتکار پرستار شود   ،در 

  ۳۰ یعنی پرداخت  نیباالتر ، التحصیلفارغدو پرستار   یبرا ۱۰۴را ترک کرد.  مدرسه و شهر

دو دست داده شد.  امکانات  با  ماه  در  ول  ۳۰مذکر،    اریدالر  ماه  در  امکانات    ی دالر  بدون 

دالر    ۷5/۱8  یرانیکادر ا  ینمود؛ مابق  افت ی دالر در ماه با غذا، در ۲۰کردند؛ آشپز،    افتیدر

.  دینفر رس  ۲۷به    یرانیکردند. در مجموع، کادر ا  افتیوعده غذا، در  کیدر ماه به اضافه  

، ده پرستار دانشجو  ۱۹۴۳در ژوئن    ۱۰5کردند.می  افتیان دانشجو فقط امکانات درپرستار

درس خود را تمام    ،یرفت که در تابستان بعدمی  انتظار ها  آن  بودند که از هفت نفر از 

 ۱۰6سال داشتند که بگذرانند.  ک ی هنوز  گریسه نفر د ند؛کن
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 مشهد 

،  . ان  آر.   س ی خانم پ   و آغاز شد   ۱۹۳6در سال    در مشهد   ی پرستار   ی دولت   ة مدرس فعالیت  

بیمارستان آن را مدیریت می  تمام وقت    کرد.  بد   د ی طلب می پرستاران  ن   ن ی و    ز ی سان دکترها 

  ة با وجود مدرس   ۱۰۷رفت.   ی مرخص   ی برا   کلسون ی خانم ن   ن، ی کنند. افزون بر ا   مجبور بودند کمک 

ماند. در سال    ی کرده بود هنوز باق   ل ی که پرستاران تحص   مارستان ی ب   از ی ن   ن ی بزرگتر   ، ی پرستار 

در    س ی داشت. مدرسه تحت نظر خانم پ   ی آلمان   پرستار   ک ی مشهد فقط    مارستان ی ، ب ۱۹۳6

کار  بود.    ی ار پرست  ی برا   الت ی داشت که علت آن نبود تسه   ی فراوان  های ی اکتبر آن سال دشوار 

چه بوده است،    ی که پرستار   نداشتند ای  ده ی ا   داوطلبان   از آنجا که   ی شاگرد شروع شد ول   ۱6با  

  جا جابه   گر ی د   ی به جا ها  آن   ن ی گذاشته شدند. سپس دو نفر از بهتر   پنج نفر بعد از چند ماه، کنار 

موضوع    ن ی از ا   ها آن قرار شده بود که هر پرستار پنج ساعت به طور پیوسته کار کند، اما    . شدند 

موجب شد    ن ی را رها کرد. ا   درس از دخترها    ی ک ی سخت است و    ار ی که کار بس   دند ی گرد   ی شاک 

همراه با    ۱۹۳۷در سال  ها  آن   نفر از   ۱۰  ی پرستار   گذاری کاله که گروه نصف شود. اما مراسم  

  ی گزار بود و هدف از بر   را ی گ   ار ی ، بس فرماندار و    آموزش   ر ی با حضور وز   ی عموم   داد ی رو   ک ی   ی برگزار 

  باً ی مجبور به کار کردن تحت تقر نیز    س ی خانم پ   ۱۰8بود.   احساسات پرستاران   ختن ی برانگ نیز  آن  

  افت ی ادامه    ۱۹۳۷تا اکتبر    کلسون ی توسط ن او  بود کار    رضا شاه   مارستان ی ناممکن در ب   ط ی شرا 

ساله    ۳با قرارداد    یی کا ی پرستار آمر   ک ی   او   ، گرفت به دست    آمد و کار را   ما دگنر که ا    ی زمان   ی عن ی 

بعد از   ۱۹۳8 ز یی هشت دختر را در پا دگنر به کار گرفته شده بود.   ران ی که توسط دولت ا   د بو 

که امکان    یی تا جا   ی ونر ی س ی م   ی شدن کرد. دکترها   التحصیل فارغ   ة دو ساله، آماد   ة دور   ک ی 

در    س ی از تدر   یی کا ی آمر   مارستان ی ، ب ۱۹۳8وجود از سال    ن ی داشت او را کمک کردند. اّما با ا 

  ی دولت   ة در خدمت مدرس   ۱۹۳8تا اکتبر    کلسون ی آزاد بود. خانم ن   ی ستار پر   ی دولت   ة مدرس 

  ی باق   گر ی سه ماه د   ی برا   ؛ البته کرد کار    یی کا ی آمر   مارستان ی در ب تا دسامبر  ماند. سپس    ی پرستار 

  ی برا   ی ات ی پرستاران عمل  گر ی آموزش دهد تا د ها  آن   کرده و به   دا ی دختر پ  ن ی ماند تا نصف دوج 
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کاف   مارستان ی ب   ت ی فعال   ة ادام  حد  سپس    ی به  شوند  ازدواج  فراهم  آمر جهت  رفت.    کا ی به 

را  هایی  آن   تمام   AIOCچرا که  نداشت    التحصیل فارغ پرستار    چ ی اصاًل ه   ی ح ی مس   مارستان ی ب 

بود  کرده  استخدام  بودند  دسترس  در  آن که  عمدتًا  از ،  که  مدارس    ن التحصیال فارغ   هایی 

 ۱۰۹. گرفته بود سه برابر باالتر، به کار    ا ی دو  هایی  ق با حقو   بودند   ی ون ی س ی م 

پذیر  مانند تهران امکان  پرستاران در مشهد   یمنظم برا  ی ت یترب  ةمدرس  کی   داشتن

  یعلم  ةاز تجرب  یسطح خوب  کی   مشهد در  فته شده  ر وجود، پرستاران به کار گ  ن ینبود. با ا

زنان بود و در اتاق عمل  های  در خدمت بخش  زیتبر  ی ارمن  التحصیلفارغ  کیکسب کردند.  

به  نیز    خانم هافمن   ؛کردندمی  در تمام سال کار  کاکران  و  هافمندکتر  کرد.  می  یاریدست

در    کلسونی نمود. خانم نمینظارت    راتییو تغ  راتیکرد و بر تعممیعنوان سرپرستار کار  

ا۱۹۳۹  هیفور از  کرد.  ترک  را  آنجا  سوپروا  ن ی،  پرستاران،  و    یی کایآمر  زریرو،  نداشتند 

 ۱۱۰شدند. حال، خوش۱۹۳۹ هیدر ژانو یخام هارو دن یدکترها با رس  نیبنابرا

مجبور    ن، ی ازدواج از دست داد؛ بنابرا   ل ی را به دل   التحصیل فارغ   پرستار   ن ی چند   مارستان ی ب 

،  ۱۹۳۹در نوامبر    ی خانم هارو   دن ی را به کار گمارد. بعد از رس   افته ی ن   م ی دختر تعل   ن ی بود چند 

کرد  می نیز    بود و در درمانگاه ترجمه   التحصیل فارغ پرستار    ک ی به کار گرفته شد که    ا ی ل ی خانم اوف 

رای  در تالش ب   ی خانم هارو   ۱۱۱نمود. می   س ی تدر   ، ی پرستار های  و به دختران، مقدمات مراقبت 

داشتن    ی خودش بود. برا های  ی د ی پرستاران، دچار ناام   ی برا   شتر ی ب   ی رسم   ت ی کردن ترب   نه ی نهاد 

  ة دور   ی گرفتن گواه   ی برا   ل ی بهتر، دکترها پرستاران خود را به تحص   ة کرد   ل ی دختران تحص 

داشته  مطالعه فرصت  زمان استراحت گرفتند تا  پرستارها نیز  کردند. می   ق ی تشو   ، ی ت ششم دول 

چهار نفر    جه، ی در نت   رفت؛ ی پذ   را   ی در زمان شامگاه ها  آن معلم    برای حقوق    مارستان ی و ب   باشند 

شروع شد؛ دختران    د ی جد   یة بر پا   ی پرستار   ة ، مدرس ۱۹۴۰  ز یی امتحان را گذراندند. در پا ها  آن   از 

  ک ی که   خانم استر ادگار   ۱۱۲. داشتند  از ی ن ششم   ة دور  ی ه گواه و البته ب دانشجو شناخته شدند 
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و بخش    ی در بخش جراح ها  ی از بهبود   ی ار ی بود موجب بس   روت ی از ب   التحصیل فارغ پرستار  

بودند.  او  نظارت  تحت  که  شد  پا   ی هنگام   ۱۱۳مردان  در  هافمن ۱۹۴۲  ز یی که  مشهد ها  ،    به 

ب  از  پرستار  سه  شد   مارستان ی برگشتند،  که    ة بسته  آمدند  ،  خانم   ی شمس   ی ک ی تهران 

در اتاق عمل   ی زر ی خانم سوپروا  ی دانشجو بودند. شمس  گر ی و دو نفر د  کرمانشاه   التحصیل فارغ 

، خانم  ۱۹۴۲اواخر    ۱۱۴بود.   زر ی سوپروا   خانم   ی ادگار گرفت. در بخش مردان طوب   را از خانم استر 

سال، دو دکتر، خانم   ة ماند   ی باق اوقات را شروع کرد. در سرتاسر  ی پرستار   ة مدرس کار   ی هارو 

کردند.    س ی تدر   ی ، دو کالس آموزش کاکران   خانم( و خانم   ی )بعداً شمس   پدر ادواردز   ، ی هارو 

با دو    ها هیپادون. کالس شدند پذیر می ت ی مسئول  شتر ی و ب  شتر ی از پنج دختر، ب تر ی م ی گروه قد 

  گروه از   ن ی کردند. هم   افت ی در   ۱۹۴۳در ماه مه  و  ماه    ت خود را بعد از هف های  شاگرد، کاله 

 . کردند برپا می   ی و نظارت پرستار   ه ی تغذ   ة دربار   ی هفتگ های  کالس   ، استادان 

خانم  یسیانگل هارو  کاکران  توسط  خانم  ب  یو  پرستاران  )که    رضاشاه  مارستانی به 

 ۱۹۴۳دوم در سال    ةنفر  ۴کالس    کی  ۱۱5شد. می  سیاستاد بود(، تدر  ا ی  زریسوپروا  بدون

دکتر،    اران ی کردن دست  دای پدر این دوران  .  شدآغاز    ۱۹۴۴نفره در سال    5کالس    نیو سوم

 ۱۱6دشوار بود.بسیار  

درخشان۱۹۴5سال   با    .بود  یپرستار  ةمدرس دار  ادامه  شرفتیپ   ةنقطترین  ، 

همگ  انیدانشجو  یالتحصیلفارغ که  دسامبر  ب  یبراها  آن  یدر  در  کردن    مارستان یکار 

در ژوئن   یبودند. خانم هاروها یو پنج نفر در کالس اول یماندند. چهار نفر در کالس بعد 

س  یمرخص  یبرا  ۱۹۴5 ماه  شش  در  ب ۱۹۴5  ال رفت.  هفت    ی ح یمس  مارستان ی، 

فور  ۱۱۷داشت.  یرانیا  پرستار   التحصیلفارغ دوم۱۹۴6  هیدر  کالس  از  نفر    ،،  سه 

نقش  حصیلالت فارغ دختران  هم   فایا  مهمی   شدند؛  در  به    نیکردند.  مربوط  زمان درس 
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باقیکالس   ادامه  پرستاران  جد  ی ول  افتیمانده  کالس  برا  دیشاگردان  بودند    یمجبور 

  ی فارستوانست به  نمیهنوز    نکلمنی خانم وکه    راچبمانند    ظرمنت  یبازگشت خانم هارو

  لسونیخانم مابل و  ۱۱8وجود داشتند.   مارستانیدر ب  التحصیلفارغ. هشت پرستار  درس دهد

.  وجود داشتدر آن زمان چهار پرستار    د؛ یبخش   یرا بهبود   مارستان یب  ی پرستاروضع  ان.    آر.

  ة ( از مدرسای نیرجیو خانم و  وشن)خانم وارتا  ی ارمن  التحصیلفارغکه دو پرستار    یهنگام

. بعداً  افتی دوباره    یبهبود  ی پرستاروضع  سه ساله آمدند،  ای  دوره  یبرا  زیتبر  ی پرستار

 ۱۱۹آمدند. ی شدند و پس از آن دوباره از تهران، پرستاران دا یپرستار پ گریجفت د ک ی

 

 رشت

  ة خدمت در مدرس  یبرا  به صورت موقت به مشهد  کلسونینخانم  ،  ۱۹۳۷  لیآور  در

کمک به    یبرا  از کرمانشاه   خانم استال چمبرز   و در پی آن   افت ی انتقال    ی پرستار  ی دولت

دانشجو    و فقط چهار پرستار   التحصیل فارغآمد. در آن زمان، سه    رشت   ی پرستار  ة مدرس

داش دولت،  توجود  پرستاری.  ع  مدرسة  به  را  پرستار  ةمدرس  ک ی   نوان رشت    ی معتبر 

کرد  می  تیرا ترب  یرشت، پرستاران  یح یمس  مارستانی، ب۱۹۲۴کرد. از سال  تأیید    یخصوص

آگاهی دربارة  نداشتن    ل یدل  هشدند. دولت بمیاستخدام    یرانیاهای  مارستانی در ب  اًکه اکثر

چشم بدوزد    ی رشت  “یهانامهی”گواه  توانست بهمین،  مربوط به خود  ی ارهای مع  ای   هادوره

رشت به    ی ح یمس  مارستانیبود که ب  از یکرده بود، ن سیاکنون که مدارس خود را تأس  یول

ا  ارهایمع  نیا کند.  اقدام  نظارت  جهت  و  دهد  نشان  که    ن یتوجه  داشت  آن  بر  داللت 

دولت  های  یازمندیو برآوردن ن  ی نظارت دولت  ی”ارسال براشود.    یریگ یپ  ی دولت های دوره

  کیهر دو کالس است.    یاتاق درس برا  کیآخر شامل    ردمو  نی»مدرسه«. ا  ک یبه عنوان  

  ةگوش ک ی اتاق در    ک ی مدرسه ما    یساختن اتاق برا  یپرستار شب تا بخوابد. برا  یاتاق برا

افتاد عنوان    وانیا  ک یو    می اساخته  اط یح   ةدور  به  را  محصور    ک ی بزرگ  کالس،  اتاق 

 
118 RG 91-20-2 Mashad Medical Report 1945-1946. 
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  مارستان ی که ب  ی آموزش  ةالسه س  ی فقط دو ساله به جا  یآموزش   ةدولت به دور  .“ میاکرده

نمی  ارائه  یونریسیم نظر  ن یهمچنموضوع    نی”ا  داشت.  از یداد،  را    آموزش  یبخش 

ادغام کار    یگرفتن پرستار دانشجو برا  یرا برا  یمسائلاگر چه خود    کند.“میتر  برجسته

رشت    ة مدرس  ن یش یپ  انیگذاشت. پنج نفر از دانشجومی  شی پ  مارستان، یب  مربوط به خود  

رشت را تمام نکرده بودند،    مارستانیب  ةکه دورهایی  آن  شدند،  ید دولتی جد  ةوارد مدرس

 ۱۲۰دادند. ادامه یدولت  ةخود را به مرتب تیترب دورة

زنان و   ، ی و عفون  ی داخل های ی مار ی ب  ، ی )سالمت عموم   م ی توسط دکتر فر  ی آموزش  ة برنام 

  از ی ن   ی که به جراح هایی  ی مار ی ب   ، ی ولوژ ی باکتر   ، ی ولوژ ی ز ی ف   ، ی )آناتوم   نکمن ی (، دکتر بر مان ی زا 

به    ها، آن   ط ی و شرا   ماران ی ب های  پرستاران، نوشتن پرونده   ی )مقررات برا  کلسون ی دارند(، خانم ن 

زاده  (، خانم احتشام ی س ی انگل   ماران، ی ب  ی ساده برا  ی غذاها  ی آشپز  ه، ی )تغذ   (، خانم بنز ی س ی انگل 

آورده شده    کا ی از آمر   و بودند    ی س ی به انگل   ی شد. اکثر مواد آموزش می   س ی ( تدر ی م ی و ش   ک ی ز ی )ف 

فارس ها  آن   از هایی  بودند؛ گرچه خالصه    ی س ی که انگل   ی ان ی در دسترس بود. آن دانشجو   ی به 

از مواد  هایی  کردند و بخش می   خواندند، کمک می   همکاران خود که هنوز زبان   ه دانستند، ب می 

 ۱۲۱دادند. می   قرار ها  آن   را در دسترس هایی  را ترجمه کرده و نسخه   ی آموزش 

و    ی پرستار   ی خصوص   ة مدرس   ک ی مدیریت    ة اجاز   کلسون ی ن   خانم  دولت  نظارت  تحت 

برا  شاگردانش  دولت   ی فرستادن  برا گرفته    ی امتحانات  به   ی بود.  ب   ، او   کمک    مارستان ی کادر 

  ی زبان خارج   ، مارستان ی کرد. از آنجا که در ب   ی سازمانده پرستاران    ی را برا هایی  دوره   یی کا ی آمر 

کمبود را بر    ن ی ا   رفع   م ی فر   خانم   ، نشده بود   س ی بود، تاکنون تدر   ی کار دولت   ی برا   از ی ن   ک ی که  

دارد،    بت ی غ   کلسون ی که خانم ن   ی در هنگام   ی د ی گرفت شاگردان جد   م ی تصم   او عهده گرفت.  

برگزار    مارستان ی ب   چهار پرستار   ی آزمون خود را برا   ن ی ، دولت اول ۱۹۳8در اول اکتبر    ۱۲۲. رد ی نگ 

ک  دوم   ی همگ   ه کرد  گذراندند.  را  ژوئن    ن ی آن  در  گرد ۱۹۳۹آزمون  کاند   د ی برگزار    د ی و سه 
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کردند،    افت ی در   ی دولت   ة ، هفت پرستار دانشنام ۱۹۳۹ ز یی در پا  ۱۲۳آن را گذراندند.  ی مارستان ی ب 

که در سراسر کشور    ند بود   ی پرستار   ة [ در پنج مدرس اهداها ]دانشنامه   ن ی اول   ان ی در م   ها ن ی ”ا 

و    ی آب های  بار، لباس   ن ی اول   ی . برا د ی کالس چهار نفره در اکتبر آغاز گرد   ک ی   وجود داشتند.“ 

ساخته   خانم بنز های  تالش   ق ی از طر  ان ی دانشجو  ی برا   لباس فرم به عنوان   د ی سف  ی بندها ش ی پ 

پرستار  بعد از آن    ی شدند. شاگردان  نپوش دیگر    به  ناهمسان  پرستار دند ی لباس  کادر  در    ی . 

و    ی چهار دانشجو، سه مددکار پرستار   ، التحصیل فارغ شامل پنج پرستار    ۱۹۳۰- ۴۰های  سال 

این    به طور متوسط   ی شود ول   ی ر ی گ ی پ   ی هفتگ   ی کار   ة تالش کرد تا برنام   م ی بود. فر   ماردار ی سه ب 

  ت ی بخش، مسئول   ی کار واقع   ، ی نظارت جراح   ، ی کردند. کادر پرستار می   ساعت کار   5۴  مجموعه 

  ماران ی مراقبت منظم ب و نیز   کمک روزانه در دواخانه و اتاق پانسمان   ، مان ی کار شبانه شامل زا 

بودند و در    ی دختران رشت   ی بود. پرستاران همگ   مار ی ب   -   روز   ۹۳۱۴شامل  دادند که  می   را انجام 

  مارستان ی ب   ی پرستار   ة . مدرس وجود داشت اتاق    ک ی پرستار شب    ی برا   اما   کردند می   ی خانه زندگ 

 ۱۲۴کند.   رش ی استان را پذ های  خانواده   ن ی از بهتر   ی بیشتر دولت تالش کرد تا دختران  تأیید    با 

از پرستاران آنجا را ترک کنند. دو    ی رفت تعدادمی  ، انتظار ۱۹۴۰-۴۱های  سال  در

  یدولت  ةبروند؛ چهار دانشجو تحت برنام یی ماما ةخواستند به مدرسمی نفر از سن باالترها 

  ن ی. اندکردمی  خودشان را در ماه اکتبر، تمام  ةداشتند و دور  آزمون  رسپتامبر  دبودند و  

و    کلسونی خانم ن  ب،یو دکتر ک  می توسط دکتر فر  یهمگ  ،پایهدونپرستاران و پرستاران  

آنجا را   ن،التحصیالفارغ نی از بهتر یک ی، ۱۹۴۱. در سال بودندده شداده  آموزش خانم بنز

خانم بنز    ۱۲5ملحق شدند.   ش ی به چهار نفر سال پ  گرید  یاضاف  سه پرستار   ی ترک کرد ول

رفت،    ی مرخص  یکه برا  یهنگام   ۱۹۴۲  لیپرستاران بود و در آورهای  در خدمت کالس

ها  آن  از  یکی شدند؛    التحصیلفارغ، چهار پرستار  ۱۹۴۲او را گرفت. در اکتبر    یجا  نگ یبرون

که سه نفر در کالس    ی شدند در حال  رش یماند. سه دانشجو پذ  یباق  مارستانیبا کار در ب

 
123 RG 91-19-9, Resht Hospital Report 1938-39. 
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مدرسه را داشت و    مدیریت  یبرا  یدولت  ةاجاز  وزهن  کلسونی ارشد حضور داشتند. خانم ن

 ۱۲6ادامه داد.  هاو طرح آزمون مارستان یب ة گزارش مدرس افت ی بخش آموزش به در

  ، افت ی دولت بود ادامه  تأیید    که مورد   ی پرستار   ة مدرس فعالیت  ،  ۱۹۴۲- ۴۳های  سال   در 

از بعد از    ی در بعض   ، م فری   -  ب ی ک   د ی شده بود. دکتر آدال کمتر    ی تا حد   ی هر چند کادر آموزش 

داد.  می   آموزش   ه ی و تغذ   ی بهداشت شخص   ، ی س ی انگل   ، لدر ی کرد و دکتر وا می   س ی ظهرها تدر 

  س ی تدر   ی آناتوم ها  سال   ی که برا   ی ران ی ا   کرد. پرستار می   کمک   ارد از مو   ی ار ی در بس   خانم بنز 

به    ی کند ول   س ی توانست به چهار زبان تدر می   کرد ازدواج و تهران را ترک کرد. خانم کار می 

  ۱۹۴۲بود و سه دختر که کالس سه ساله را در سپتامبر  مند عالقه . دولت هنوز ر ی خ  ی فارس 

  ، ی خوب و مطلوب پرستار  ی داد. با داشتن استانداردها   ار کرده بودند، مورد آزمون قر   ل ی تکم 

  ۱۲۷بود.   د ی مف   ی تماس دولت   ن ی رو، ا   ن ی نمود و از ا   رش ی ساالنه را پذ های  کالس   رشت   ة مدرس 

پزشکان  شدند.    التحصیل فارغ ،  وزارت آموزش تأیید    با و  ، پرستاران آزمون دادند  ۱۹۴۳  ز یی در پا 

زده  جامع ارائه دهند، شگفت   این چنین را  ها  توانستند پاسخ   که دختران   ن ی ، از ا ایرانی   ممتحن 

  کار   ماران ی که در مراقبت ب   ی دختران   ة و مشاهد   مارستان ی ب   د ی که از بازد   د رس می   به نظر   شدند. 

دانشجو می  بردند.  لذت  برنام ز ی جوا   ان، ی کردند،  در  را  های  پلمه ی د   انه ی سال   نشست   ة شان 

شش دانشجو در آن سال داشت که چهار نفر    ، ی ح ی مس   مارستان ی . ب ند کرد   افت ی در   ی رستان ی دب 

پست بخش    دار عهده   ن التحصیال فارغ از    ی ک ی امتحان خودشان را در سپتامبر گذراندند.  ها  آن   از 

اکثر کار    ، مارداران ی در کار شبانه بود. ب   ی گر ی در دواخانه و د   ی ک ی   ، ی در جراح   ی ک ی   ، یی سرپا 

  ن ی اغلب در ا ها  آن   که مدرسه نرفته بودند، کار   ی مردان   ی ول دادند  می   مرد را انجام   ماران ی ب 

تمام    ی بودند که دخترها به صورت عمل   ی بخش نبود و دکترها چشم انتظار روز ت ی بخش رضا 

را    مارستان ی از غروب، ب   ش ی و پ   دند ی خواب می   کار بخش مردان را انجام دهند. دخترها در خانه 

  ار ی که بس   م فری   -   ب ی توسط دکتر ک   س ترک و در ساعت هفت صبح سرکار بودند. دو کال 

کرده  فوت    ۱۹۴۲ژوئن    ۱۱در    م ی شد )همسرش دکتر جان فر می   س ی گرفتار و تنها بود تدر 
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توسط    گر ی د های  کالس   ة کرد و هم   س ی شش ماه تدر   ی را برا   ی س ی زبان انگل   لدر ی بود(. خانم وا 

ن  با گذشت سال می   س ی تدر   کلسون ی خانم  از    ی ار ی س رشت، ب   ی ح ی مس   مارستان ی ب   ها، شدند. 

خوب  به  د   ی دختران  جامعه    ده ی آموزش  به  که را  داد  ب   تحویل  در  های  مارستان ی در  شهر، 

به تهران    ی کردند. بعض می   دکترها، در شهر کار   اران ی و به عنوان دست   ی خصوص   های مطب 

ا  با  برا   ن ی رفتند.  شا   ی وجود،  پرستاران  کاف   سته ی داشتن    ة مدرس   ک ی به    مارستان ی ب   ، ی و 

  ۱۱  ، ی پرستار   ی ران ی ا   التحصیل فارغ ، افزون بر چهار  ۱۹۴8در سال    ۱۲8داشت.   از ی ن   ی پرستار 

  ن ی ”بهتر   نوشت:   هافمن دکتر    ۱۲۹ند. بود باالتر    ا ی نهم    کالس ها  آن   ة دانشجو وجود داشت که هم 

خوب به  های  کرده از خانواده   ل ی تحص   ی به دختران به خوب   ی دسترس   مارستان، ی کار ب   ی ما ی س 

در سال  “  . ها اقامت آن   ی برا   ی مارستان ی ب   الت ی است، برخالف فقدان تسه   ی پرستار عنوان مواد  

خودشان    ن ی داشت. پرستاران با والد   التحصیل فارغ کالس با شش    ک ی رشت    ة ، مدرس ۱۹۴۹

ترب   د کردن می   ی زندگ  امکان  مناسب   ت ی و  کنترل  ا ها  آن   و  مگر  نداشت  در    ن ی وجود  که 

گرچه مدرسه    ۱۳۰بود.   از ی پرستاران« ن   ة »خان   این کار به برای  کردند و  می   ی زندگ   مارستان ی ب 

کرد بالفاصله توسط  می   هایی که تربیت التحصیل فارغ نشده بود اّما  تأیید    ی به صورت رسم 

  ی پرستار   ة ، مدرس ۱۹۴۷مثال در سال    ی شدند. برا می   رفته به کار گ   ی دولت های  مارستان ی ب 

را    ۱۳ از   التحصیل فارغ پرستار  نفر  سه  بود،  ب ها  آن   کرده  در    ، ی مّل  مارستان ی در  نفر  سه 

  مارستان ی تهران، پنج نفر در ب   مارستان ی نفر در ب   ک ی نفر ازدواج کرده(،    ک ی )   ی نظام   مارستان ی ب 

نفر ازدواج کرده و    ک ی کردند،  می   دادند( کار   ی آزمون دولت افراد    ن ی )سه نفر از ا   ی ونر ی س ی م 

  ة از رشت، مدرس   ۱۹۴۷در سال    کلسون ی خانم ن   مت ی پس از عز   ۱۳۱بود. کار  بی   نفر   ک ی فقط  

تا    گوان بلگوم خانم  ما دگنر و  ا خانم  ،  باربر   ی ونس ی ا خانم  توسط    سره ک ی به صورت    ی پرستار 

، مدرسه  زمانی ة دور  ن ی . در ا د ی گرد مدیریت ، ۱۹6۲در سال   ی ح ی مس  مارستان ی بسته شدن ب 

 ۱۳۲کرد. می   التحصیل فارغ پرستار در سال    ۱۰حداقل  
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AIOC 

  یی کای آمر  یاز پرستاران مدارس پرستار  یاد یکه تعداد نسبتاً ز  AIOC،  ۱۹۴۱سال    در

مردان و    یخود را برامختص    ی گرفت که آموزشگاه پرستار  م یته بود، تصم رف را به کار گ

.  دی نمااندازی  راه،  تعطیل کردمدرسه پرستاران خود را    ةکه دولت برنام  نیهم زنان پس از ا

پشت  را  ای  مدرسه  نهم آموزشکالس    داوطلبان  کهبود    ازیسه ساله بود و ن  یتیترب  ةدور

 ۱۳۳باشند.سر گذاشته 

  

 دوم  یپس از جنگ جهان ت یوضع

در  توان  می  بود. مثال آن را ساز  هنوز مسئله  ی پرستار  ت ی، وضع ۱۹۴۰  ة ده  ان ی پا  در 

)احتماالً    یی پرستاران روستا  تیبرنامه جهت ترب  ک ی که    یی جا  یعن ید  دی  رازیش   تیوضع

ا  نیاول در  برارانیبار  بودندششم    کالسکه    یدختران  ی(  خوانده  بود.  را  شده  شروع   ،

 ۱۳۴شده بود.  یگذار هدفدر این برنامه نفر در سال  ۲۰ساالنه  ی التحصیلفارغ
 

   بهیاری در شیراز : برنامة آموزش8جدول 

 بعد از ظهر  صبح دوره

 سه ماه 
های بیماران،  کار کردن در اتاق 

 داری، تنظیف، مراقبت اولیه خانه

و    اطالعات عمومی پیرامون آناتومی

 فیزیولوژی، سرایت و گندزدایی 

 بالینی؛ آموزش طبی آموزش سه ماه 

های داخلی، تغذیة افراد سالم و  بیماری

بیماران، بهداشت خانه، بهداشت بیمارستان، 

 و مبانی طبی  داروسازی

 جراحی  سه ماه 
و طبی، مبارزه بر علیه   مبانی علوم جراحی

 بیماری

 های عفونی طب پیشگیری، کنترل بیماری  های عفونی بیماری دو ماه 

 اطفال و اصول رشد کودک دواخانة کودک  دو ماه 

 A-6جلد دوم، مدرک    هفت ساله  ةمنبع: طرح توسع

 
 .۲ وست یپ دی آن، بنگر یلیتحص ةدر مورد برنام  اتیجزئ  ی برا ۱۳۳

134 Overseas Consultants 1949, vol. 2, p. 17. 
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ا . در  از تعداد مورد نیاز بودکمتر    اری بس  ،ینالتحصیالفارغتعداد    نیوجود، چن  نیبا 

  ن یاستخدام کرد. با ا  زن پرستار   85و    مرد   پرستار   ۴۷۷، وزارت بهداشت فقط  ۱۹۴8سال  

  ی پرستاران عمل ها  آن  از  یار یو بس  ودهب  ی رسم  بدون آموزشها  یم یاز قد  یاریوجود، بس

مرد    اریپزشک  5۰۰بودند. ارتش حدود    دهید  مارستانیکار در ب  نیآموزش ح  یعنیبودند؛  

از   ۱۰۰استخدام کرد که   بودند. دادهها  آن  نفر    رامون یپ   یدر دسترس   یها از شهروندان 

تعداد    ن یا  یاستخدام شدند، وجود ندارد ول   ی خصوصهای  مارستانی که توسط ب  ی پرستاران

که طرح هفت ساله    ستی ن  یشگفت   ی جا  ن،ی. بنابراه استنفر بود  ۱۰۰احتماالً کمتر از  

را    دهیآموزش دو  مناسب    ین یاست تا تعداد پرستاران بال   ازی”ننمود:  گیری  جهینت  نیچن

 ۱۳5“.شوندنشده   تیافراد ترب نیگزیداد تا جا شیافزا

توسع  نیا  شیافزا  یبرا طرح  نمود    ةتعداد،  اشاره  ساله  آموزش که  هفت    یمدارس 

شوند. سپس اشاره نمود که  می  اداره ( توسط دانشگاه تهران و ارتش  اران ی پرستاران )پزشک

  ۱۹۴8از سال    ی بود ول   ییششم مدارس ابتدا   کالس   ، یورود  از ی نشی، سطح پ۱۹۴۰تا سال  

نکالس   افزا  لیطول تحص  ن،یه است. همچنبود  از ینهم  . در سال  افتی   شیبه سه سال 

فقط  ۱۹۴8 از چن  ۲5،  قرار    التحصیل فارغ  یپرستاران شهر  ن ینفر  آن  بر  قصد  و  شدند 

  سانس ی مدرسه به عنوان ل  پلمی، د۱۹5۰دو برابر شود. در سال    ندهیتعداد در آ  نیگرفت تا ا

 قرار گرفت. ی ابیمورد ارز ی پرستار

دانشگاه و   ت یتحت حما پرستاران آموزش  ةمدرس ک ی تعداد پرستاران،  شیافزا یبرا

  ازدهمی   کالسآن    از ینشیبود که پ  ش یدر شرف گشا  ،یخدمات اجتماع   یشاهنشاهسازمان  

کرد و  می  تیتبع  ایتانیبر  یپرستار   ی آموزش  ةمدرسه از برنام  یل یسه سال تحص  ةبود. دور

در سال  کار مدرسه  قرار گرفتند. با شروع    درسه در خدمت م   یی ا یتانیپرستاران بر  نیبنابرا

سال اضافه از    ک ی کند و    التحصیل فارغدر سال را    پرستار  5۰، قصد بر آن بود که  ۱۹5۲

  کردند، یرا آغاز م   یکه کار در بخش سالمت عموم   ی پرستاران  یبرا  یآموزش سالمت عموم

ن ا  از یمورد  افزون  ن یبود و  به آموزش  و    ی داشت. پرستاران سالمت عموم  ازینتری  خود 

 
135 Overseas Consultants 1949, vol. 2, pp. 16-18. 
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قصد    ن،یبودند. بنابرا  از یخانه و مراقبت کودک، مورد ن  تی ریمد  یبرا  ی خانگ  یتورهایزیو

آغاز شود که به    یپرستاران سالمت عموم  یسه ساله برا  ی آموزش   ةدور  ک ی بر آن شد که  

راکفلر برقرار    اد یدانشگاه و بن  ،یخدمات اجتماع   یشاهنشاه صورت مشترک توسط سازمان  

پشو ورود  ازینشید.  پرستار  ازدهمی  کالس  ی سطح  برنامه،  و  سالمت    ی نی بال  ی بوده  و 

برا  ی عموم براسازی  آماده  یرا  بهداشت  یآنان  مراکز  و  سالمت  بخش  در    فراهم   ی کار 

 ۱۳6دختر در سال بود. ۲5کردن  التحصیل فارغساخت. هدف، می

اول۱۹۴8سال    در  حما   یپرستار   ة مدرس   ن ی ،  نام   یمال   ت ی مورد  به  تهران  در  دولت 

عال پهلو  یپرستار   یآموزشگاه  جا  افت ی  ش یگشا   ی اشرف   ی پرستار  ة آموزشکد   ن ی گز یکه 

 یبخش پرستار   ک ی،  ۱۹5۲در سال    نی شده بود. همچن  سی تأس  ۱۹۳6تهران شد که در سال  

حرفه   ک یبه عنوان    یبود که پرستار   ی زمان  ن ی اول  ن ی . اد ش   س یتأس   ی در بخش سالمت عموم 

 نی اول  ۱۳۷از ساختار آن شد.  یو بخش  د یواقع گرد تأیید  توسط دولت مورد  یبه صورت رسم 

 ۱۳8آغاز شد.   رازی در دانشگاه ش   ۱۹6۷در اکتبر   BSNگرفتن   ی برا   یدانشگاه  ة برنام 

کرد که مجموعاً هشتاد    س یدر تهران تأس  یاریآموزشگاه به  ک ی ، دولت  ۱۹5۷سال    در

  یدر جاها  یهمسانهای  گامانجام شده بود    زرایچه که در ش  مانند آن  ۱۳۹. رفتیدانشجو پذ

تأس  رانیا  گرید شد.  جد  سیبرداشته  دانشکد   دیدانشگاه  همچن  یپزشک  ةکه  دو    نیو 

رفع  به    یبه خوب  راز یداشت موجب شد که ش یپرستار  ةو دانشکد  مدرن   ی رانیا  مارستانیب

بپردازد.  های  و چالش  یمسائل پزشک  مدیر  یک    ینماز  ادیبن  برای  CAREاستان فارس 

 ی دانشگاه برا  ةبرنام  نیاول  ۱۴۰. کردفراهم    ینماز  یپرستار  ةدر دانشکد  یپرستارخدمات  

 آغاز شد.  رازیدر دانشگاه ش ۱۹6۷در اکتبر   BSNگرفتن 

سه ساله را    ة دور   در زنان    ی برا   ی پرستار   ة دانشکد   ی ورود   از ی ن ش ی ، پ ۱۹58در سال    دولت 

. در سال  کالس نهم را مقرر کرد ساله   دو   ی ار ی به  ة مدرس برای دوازدهم و کالس   پلم ی سطح د 

 
136 Overseas Consultants 1949, vol. 2, pp. 16-18; Karamati 1999. 
137 US Army 1963 p. 154; Karamati 1999. 
138 Hajbegheri and Salsali 2005. 
139 Encyclopedia Iranica 1989. 
140 CARE 1961, p. 6. 
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دانشجو    5۳۰۰از    ش ی وجود داشت که ب در کشور  ای  حرفه   ی پرستار   ة ، هفت مدرس ۱۹6۳

از آن چه    شتر ی مدارس ب   ن ی ا   ی دانشجو موجود بود. هر دو   ۳۰۰با    ی ار ی به   ة مدرس   ۹داشتند و  

  ی ، تعداد کم USOMهای  رو، با گرانت   ن ی کنند، داوطلب داشتند. از ا   ت ی توانستند ترب می   که 

 ۱۴۱شدند.   ت ی ترب   ، روت ی ب   ا ی   کا ی در آمر   ز ی نفر( ن   ۲۰از    ش ی ب   ۱۹6۱)در سال  

AIOC  ی ورود  از ینشیپ  ۱۹5۴خود را داشت که از سال    یهنوز عمالً مدارس پرستار  

  از ی نشیپ  نی، ا۱۹58. در سال  افتی  ر ییسه ساله تغ  ةدور  یبرا  ،ازدهم ی نهم به    از کالس آن  

کرده    ن ییبود که دولت تع   ی ازی نشیکه منطبق بر پ  افتی  ی دوازدهم فزون  کالسبه    یورود

  ن یمورد تقاضا قرار گرفتند. در هم  شتر ی و ب  دتر یشد  یورودهای  یازمندین نیبود. بعدها ا

 ۱۴۲شدند.تر کار پرجذبه ط یو شرا هیثانو زمان، آموزش

که توسط مدارس    یپرستار   ی آموزشهای  هفت ساله به شکل کامل از برنامه  طرح

های  تیفعال  ةو اساس هم  أمدارس منش   ن یکرد. اپوشی  چشم  شده بود،  سیتأس  یونریسیم

ا  یت یترب  یبعد در  سال    رانیپرستاران  در  آموزش۱۹۴8بودند.  چهار    ی پرستار  ،  در 

  کی از    ی دیبا کالس جد  یپرستار   ة ”مدرس.  دیانجام گرد  یی کایآمر  یونریسی م  مارستان یب

با    نیدوج ادامه  ةدور  ک ی دختر  ساله  پرستار   دی فصل جد  ۱۴۳.“ ابدیمی  دو  با    یآموزش 

  یمدرسه طراح نی”اشروع شد.  ۱۹۴8در سال  زیدر تبر ی پرستار گیس  ةمدرس شی گشا

را  تری شرفتهی پ ر و کا ردیآموزش باالتر را بپذ ی شاگردان دارا گران ینسبت به دشود تا می

در   و  داده  معنو  ن یهمارائه  روح  دهد  ی زمان،  توسعه  را  چنان    ۱۴۴“ .شاگردان  مدرسه 

 
141 US Army 1963 p. 154. 

را برقرار و    یداده شد تا خدمات سالمت عموم  رانیبه ا  هاییکایآمر  هایی از سویکمک،  ۱۹5۴-55در سال   

استخدام    یمال  نیتأم  نیو همچن  یسالمت عموم  یپرستار  -  ییشامل خدمات مامااز جمله  سازد که    یاتیعمل

 بود.  مارستان یب  نی ا یپرستار  ة مدرس ی و گماشتن پرستاران برا ینماز  مارستانیدر ب  ییکا یپزشکان آمر
 US Government 1956, pp. 435, 1140. 

 .۲ وست یپ دی بنگر ات،یجزئ  ی برا ۱۴۲
143 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1945-46. 
144 Presbyterian Church 1949, p. 67. 

کردند.   اندازیراه  یپرستار  ة مدرس   کی   ۱۹5۳در سال    یهودی   یهاخانم  ةتیمانند کم  ی خصوص  یهاسازمان 

  ی هایهودی   پخش مشترک  ة  تی]کم  د ی دختر برگزار گرد  ۱۰دو ساله داشت و با حضور    ی آموزش  ةبرنام   کی مدرسه  

 . [ییکایآمر
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سال    یت یموفق  در  که  ب۱۹5۴داشت  هدا  ز،یتبر  یونریسی م  مارستانی،   نیبزرگتر  تیبه 

 ۱۴5آموزش پرستاران در کشور، ادامه داد.  ةمدرس

ب۱۹58سال    در و    6۰،  برق  یدارا  زیتبر  یونریسی م  مارستانی،  گهواره   ۱۰تخت 

  رات یبه تعم  مارستانیوجود، ب  نیبود. با ا  ی رانیآب، آب گرم و مستراح ا  انی جر  نیهمچن

واحد    کیو    مانی اتاق زا  تی سوئ  ک ی اتاق عمل،    ک ی موارد شامل    نیازتریداشت، مورد ن  ازین

هم  منظم    یمال   صیتخص  شی افزا  ،یمال   ازینترین  یبودند. فور  یخوابگاه همراه با اتاق کالس

پزشک    ۲شامل    مارستانی مدرسه بود. کارکنان تمام وقت ببرای  و هم    مارستانیب  یبرا

  ی رانیا  ۱۲  ؛یخارج   پرستار   ۲(؛  یل یتحص  ینفر در مرخص  ک ی [ ) یرانی]ا  یملّ نفر    ۲  ، یخارج

  5پرستار تمام کرده و  نفر   6ن؛  ینفر تکنس   ۲؛  کتابدار ک ی(؛  ی لیتحص  ی نفر در مرخص  کی)

  وقت پارهنفر پرستار    ۲،  وکارکسب  ر یمد  کی کارکنان شامل    ازینترین  یبود. فور  ماردار ینفر ب

.  داشتدانشجو    ۱۳پرستاران    ی آموزش  ة ، مدرس۱۹58بود. در سال    ه یمتخصص تغذ  کیو  

  ی ت یبمدارس تر  گریباالتر از د  ار ی دوازدهم بود که بسدیپلم کالس  داشتن    ی ورود  از ینشیپ

سال اول؛ سه نفر سال دوم؛ و چهار    ی دانشجو  6تا    ۳پرستاران قرار داشت. در آن سال،  

  یپرستاران برا  ت یصالح  ست ی بایم  ، یالتحصیل فارغسال سوم بودند. پس از    ی نفر دانشجو

نبود. هشت    ییکایامر منحصراً آمر  ک ی   گ ی س  ة . مدرسدیگرد میتأیید    یرسم   ةنامیگواه

ها  و درمان  ماران ی پرستاران ب ن،یکردند. همچنمی  سیدر مدرسه تدر  یرانیا  یپزشک دولت 

ب در  ب  ینورولوژ  مارستان ی را  و  قرار   ،یروانهای  یماریب  مارستان یشهر  مشاهده    مورد 

از    دولت و هم برنامة اصل چهارهم    ی و سالمت عموم  یریشگی دادند. در مورد طب پمی

را در   ی پرستار  ةگرفت مدرس  می تصم مارستان ی در همان سال، ب ۱۴6فعال بودند.  نیمشارک

 دولت را به دست آورد.  ی رسمتأیید  تا بتواند هداز استاندارد ارتقاء د یسطح باالتر

انجمن    ة نامیصدور گواه  ةتی توسط کمبایست  میآن بود که مدرسه    ی به معنا  نیا

ا گتأیید    مورد  ران یپرستاران   شامل  یدولتهای  درخواستامر    نیا  یبرا  ۱۴۷. ردیقرار 

 
145 Presbyterian Church 1955, p. 54. 
146 RG 161.3.51, Questionnaire for the Medical Office, 1958, Tabriz, 17/01/1959. 
147 RG 161.3.51, Arnold Schneider (Tabriz) to Stevenson and Sundberg (N.Y.), 04/08/1958. 
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باشد، به  پذیر  چنانچه امکانبا درجه،  دار  تیصالح  التحصیلفارغ  ( حداقل سه پرستار۱)

پرستاران؛    ةخان  ک ی با    یتخت  ۱۰۰  مارستانیب  کی با    یوستگی( پ۲)  ؛ یعلم   ئت یعنوان ه

وجود  ۳)   ک ی و    هیتغذ  شگاهیآزما  ، یولوژیکروبیم   شگاهیآزما  ،ینی بال   شگاهی آزما  ک ی ( 

( دانشجو۴کتابخانه؛  و    ۱8  ستیبا می  ان ی(  دارا  شتر ی ب  ای سال  و  کالس    پلم ی د  ی داشته 

باشند برا.  دوازدهم  تاکنون  ز  ی رسمتأیید    یمدرسه  بود  نکرده  پس    را یاقدام  از 

  ةسه ساله داشت که از برنام  ةوجود، مدرسه دور  نی. با اآمدهای دولت برنمیدرخواست

کرد.  می  استفاده   ، یو روانشناس  یم یش  یبه جز برا  ،ییکایآمر  یمدارس پرستار   یآموزش

کشور    مدرسه  نالتحصیالفارغ سراسر  داشتند در  زیادی    ی ایعال   تیترب  رایز  خواهان 

قرار دهد    یرسم تأیید    را مورد  یونریس یم  ةخواست مدرسنمی  وجود، دولت   نی. با اداشتند

  ی پرستار  یونریسی م  ةمدرس  پلمی د  نالتحصیالفارغسان،    نی . بدچرا که مدرسة کوچکی بود

مشتاقانه توسط    ن، التحصیالفارغحال،    ن یکردند. با امی  افتیدر  ، یدولت  ة را بدون دانشنام

مشمول  شدند و فقط  می  به کار گماشته  رانیدر سراسر ا  یت و دول  یخصوص های  مارستانیب

 ۱۴8. شدندنمی ی دولت دستمزد های شیافزا

گذاشته شد    انی بن  ییکایآمر  یونرهایسی توسط م  ،زیتبر  گ ی س  ة ، مدرس۱۹6۰سال    در

  ی ت یترب  ةوفق داد. دور  یدولتهای  یازمندیخود را با ن  ةو برنام  مدیریت شدها  آن  و توسط

امّا    ۱۷-۱8همان  پذیرش  سن    ن یکه کمتر  یماند در حال   ه ماه  ۳6پرستاران   بود.  سال 

برگزار شدند.    ی سیو انگل  ی به فارسها  بود. دوره  از یدوازدهم مورد ن  کالس   پلم ی اکنون، د

اما  داشت.   یپرستار یهنرها آموزش زاتیهمراه با تجه یسه اتاق کالس  یپرستار ةمدرس

شد.  می  کار استفاده   نیانجام ا  یبرا  یونریسیم  ةوجود نداشت، آشپزخان  هیتغذ  شگاه یآزما

  ۲۰۰داشت. کتابخانه    ی می ش  شگاهی آزما  کی موجود نبود، مدرسه    یعلم   شگاهی گرچه آزما

انگل اکثراً  که  داشت  وسا  یس یکتاب  نگاره  لیبودند.  شامل  آموزش    لم یف   ک ی   ها، کمک 

چشم، گوش، قلب،    یبراهایی  مدل  ن،یبود. افزون بر ا  دیاسال  یاد یتعداد ز  یول  پیاستر

  ،یجراح های  از عملها  از نمونه  یاریبس  ن، یشت. همچنانسان و اسکلت وجود دا  ةتنمین

 
148 RG 161.3.51, Questionnaire for the Medical Office 1958, Resht, 26/12/1958. 
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 .وجود داشت ونیسیم  ةو کتابخان USISاز هایی لمیف 

 ها ی بیمارستان ها که وارد بخش   نآ از    شی پرا    یوقتتمام   یکالس کار   ةدور   انیدانشجو 

کردند. هر دانشجو هنگام می   ساعت در هفته کار   ۱5  که   ییجا  گذاشتند؛ پشت سر می شوند،  

 ساعت در شب( را  8) ای  سه هفته  ةکار شبان   ةچهار دور  ست یبا می  خود تحصیل ة دور پایان 

شش   شامل   بودند   گ یس   ة در مدرس  پرستار سیزده  ،  ۱۹6۰. در سال  گذاشت پشت سر می 

 .سال سوم   یسال دوم و چهار دانشجو   ی سال اول، سه دانشجو  یدانشجو 

 

 (۱۹6۰) سیگ تبریز پرستاری ةمدرس : برنامة آموزشی۹جدول 

 ساعت سومین سال  ساعت دومین سال  ساعت نخستین سال 

 ۱۰۰ انگلیسی ۱۷5 فیزیک آناتومی، 
سالمت 

 عمومی

 ةهفته تجرب 6

 کار میدانی 

 ۳6 کودکان ۳۲ تاریخ پرستاری 5۰ شیمی

شناسیمیکروب  ۱۰۰ انگلیسی ۱5 شناسیجامعه ۴8 

هنرهای  

 پرستاری 
۱۷5 

پرستاری طبی 

 و جراحی
۱۴۰ 

های  بیماری

 اعصاب و روان
۳۰ 

تغذیه  

 )غذاشناسی( 
۳۰ 

های  بیماری

 واگیر
۴5 

ای؛  حرفه 

 تنظیم دوم 
۱5 

بهداشت فردی و  

 جامعه
 ۲۰ مدیریت بخش  ۱۲ های پوستی بیماری ۳5

 - - ۲۰ گوش، حلق و بینی  ۱5 ای؛ تنظیم اول حرفه 

 - - ۱۲ زنان ۱5 فیزیکی آموزش

 - - ۲۴ فن اتاق عمل  ۴8 داروشناسی

 - - 6۰ پرستاری زایمان  ۲۴ شناسیسنجه 

 - - - - ۱۲۰ انگلیسی

 - - - - ۲5 شناسیروان 
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  لما یوخانم  استاد(،    زر،ی، سوپرواSON  س ی)رئ  ز استال چمبرخانم  شامل:    یآموزش   کادر 

)معاون    ست ی ونا گیوخانم  (؛ و SON  س یو معاون رئ  ی بخش خدمات پرستار  س ی)رئ  س یپ

  ی رانیا  پرستار  هفت   مارستان ی. بشدمیاتاق عمل(    زریو سوپروا  ی خدمات پرستار  سیرئ

آموزش  التحصیل فارغ  کیو    .ان آر. استخدام کرد.    یوزراکیاز دانشگاه س   یرستارپ  در  را 

 استخدام شدند.  زین مارداری ب پنجتا  چهار ن،یافزون بر ا

ساعت   ۴ ت؛ یریساعت مد ۱؛ ساعت آموزش ۱قرار بود:   ن یپرستاران به ا ی کار زمان 

بود.    افتهیاختصاص ن  یسالمت عموم  یبرا  یامّا زمان  ؛ین ی بال  ی ساعت پرستار  ۴نظارت؛  

ساعت در روز،    5/5قرار بود: پرستاران آر.ان،    ن یزمان کار پرستاران به ا  یبرا  یهفتگ  ةبرنام

قرار بود؛ سه روز؛    ن یبه ا  ی هفتگ  ةبرنام  ار، یپرستاران دست   یاشب. بر  کی شامگاه و    کی

شب. دو گروه آخر    کیشامگاه و    ک ی روز؛   یازدهشب؛ پرستاران دانشجو:    کی شامگاه؛    کی

،  داشتتخت    6۱  زیوود در تبر  رکیک  یی کایآمر  مارستانی . بدندی دمی  کار آموزش  نیح

کودکان    یتخت برا  ۱۲مردان،    یبرا  ی بو ط  ی تخت جراح  ۲۴بخش مردان )  یتخت برا  ۴۰

وجود  تخت    ۲۱  اً بخش زنان، جمع  ی(. برایخصوص های  در اتاق  افته ین  ص یتخت تخص  ۴و  

با وجود مدرسه و پرستاران منظم،    ی (. حتتخت مادر  5و    یو جراح  ی طب تخت    ۱6)  داشت

  شد مانند آن می یبحران طی که موجب بروز شرا  آمدمیوجود به  گاه به گاه کمبود پرستار

 رخ داد. ۱۹6۲چه که در سال 

  نی چن  ان ی دانشجو   ی کردند ول نمی   ی مدرسه زندگ   محوطة در    ی کدام از کادر آموزش   چ ی ه 

اتاق با چهار دانشجو وجود داشت. سه مستراح    ک ی بودند. سه اتاق ]هر کدام[ با سه دانشجو و  

ب  برا   مارستان ی در  )فقط  دوش  سه  برا ان ی دانشجو   ی و  بود.  موجود  شبانه   ی (    ی روز خوابگاه 

  بال، ی وال   ن ی زم   ک ی   زمان فراغت افراد و    آرامش   ی سه خدمتکار استخدام شدند. برا   ان پرستار 

های  ی ها(، باز گل   و   جات ی سبز با  باغ )   ک ی تاب،    و، ی راد   ک ی پنگ،  نگ ی پ   ز ی م   س، ی تن   ن ی زم   ک ی 

دالر بود که از لحاظ    ۱6  هر پرستار   ی ماهانه غذا برا   ة ن ی و فنوگراف وجود داشت. هز   ده ی سرپوش 

روز در    ک ی روزانه و    ة و ی در روز؛ م  ر ی ش  مانه ی پ   ک ی   رستاران بخش بود. پ ت ی رضا   ت، ی توازن و کفا 

از سال  سهمیه داشتند   ، مرغ تخم   ک ی   ان ی م  دانشجو    ۱۲8  روی هم رفته ،  ۱۹5۹تا    ۱۹۲۰. 
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نامه،   ق ی از طر مدرسه شدند.   التحصیل فارغ ، پنج دانشجو  ۱۹58شدند. در سال   التحصیل فارغ 

گروهی  آموختگان   ک ی و    دیدارهای  دانش  را    ، انجمن  خود  فارغ تماس    حفظ   ن التحصیال با 

دانست که چه تعداد پرستار هنوز به عنوان پرستار  نمی   مدرسه   س ی وجود، رئ   ن ی کرد. با ا می 

که   کرده بود اشاره  ن ی . او همچن باشد زیاد نمی تعداد    ن ی بود که ا باور    ن ی بر ا   ی کردند ول می  کار 

و    من انج   ی بازسازمانده   ، ی التحصیل فارغ پسا های  دوره   ی برا ای  ژه ی و   از ی ن  آموختگان  دانش 

 ۱۴۹وجود دارد.   التحصیالن رغ ا ف   ة کنند   ت ی هدا های  ت ی فعال 

پرستار۱۹6۴  ی والج  در چهار  مدرس  ،  و    ل یالتحصرغا ف   گی س  ی پرستار  ةاز  شدند 

قلمداد    ی اصل  دادیرو  ک یرا    جریاناین  مدرسه  گذراندند. کارکنان  پشت سر  را    یآزمون دولت 

همگ   55گروه    ک ینمودند.   پرستار،  فرم  ینفره  لباس  ب  ،با  پشت  محل  به    مارستانیاز 

  ی خنران از سوس یک  شاملکردند که   یرو رفتند و هفت نفر سخنرانمراسم قدم برگزاری

  یدولت   یرسمتأیید    زیتبر  مدرسة پرستاری،  ۱۹6۴در دسامبر    ۱5۰بود.  زین  یدولتمقامات  

اجاز ب۱۹66در سال    ۱5۱.گرفترا  خود  کار    ةادام  ةو    ةبرنام  کی،  وود  رکیک  مارستان ی، 

.  دماژور را در همان سال آغاز کر  ییماما  انیدانشجو  تیگذاشت و ترب   انیبن  زین  یی ماما

را تا سال    یپرستار  انینهاد، دانشجو  نینمود. ا  ستیز  زین  گریهشت سال د  گ ی س  ةمدرس

 ۱5۲داد. ادغام شد، آموزش زیکه با دانشگاه تبر  یهنگام  یعنی ۱۹۷۱

در    یو خصوص  ی از بخش دولتاعم  گوناگون    یمدارس پرستارهای  تیفعال  ةجینت  در

  ان این  .وجود داشت  اریبه  ۱۰۰۰و    دهید  آموزش  پرستار  ۱6۴۰تعداد    ،۱۹6۰در سال    رانیا

ن  یگروه نسبکشور  سالمت  شبکة    یانسان  یهارویاز  به شکل  اگر  که  ها  آنبه    یبودند 

. در واقع کمبود  نیز در کشور داشتند[ را  یانسان  یروی]ن  نیکمبود تأم  نیشتریببنگریم  

 ۱5۳.رسیده بود یحالت بحرانکشور به گروه از کارکنان بخش سالمت  نیا

 
149 RG 161.3.51, Gloria Simpson, Nurses education; Idem, Hospital Tabriz Report 1962-

1963. 
150 RG 161.3.51, N.N. to Stevens (N.Y.), 07/14/1964. 
151 RG 161.3.51, Memo Sundberg to Stevenson and McGilvray, 06/12/1964. 
152 Arasteh 1970, p. 125. 
153 US Army 1963, p. 153. 
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 گیری و نتیجه بحث

، عدم آموزش   نیی زنان، سطح پاتر  ن یی پا   تی )موقع   ی و فرهنگ  ی وجود موانع اجتماع  با 

خانواده(، محیط  ساعته، ازدواج، عدم تماس با مردان در خارج از    ۲۴پذیری  دسترس امکان  

کار   است)نج  ی مذهبهای  ت ی (، و محدودی )پرداخت باالتر در بخش خصوص  ی موارد اقتصاد 

ب   ی برا   ت ی ترب  ی پرستار   ی ها نیرو توانستند    یی کا ی آمر   ی ونر ی س یم های  مارستان ینامسلمان(، 

 ،با گذشت زمان  یمسلمان بودند ول ر ی عمدتًا دختران غ  تعلیم یافتهاین افراد    کنند. در آغاز، 

 افتی  یکه مسلمان بودند، فزونهایی  آن   دختر و داوطلبان  کرد و هم تعداد    ریی تغ   تی وضع  ن ی ا 

د  تشک   ت ی اکثر   مسلمانان   ۱۹۳۰  ةده   رو  پرستاریدادند.    ل یرا  توسط   ز ی تبر  مدرسة  که 

در   ی نهاد آموزش پرستار  ن یاول  افت،ی   ان یبن   ۱۹۱6در سال    یی کا ی آمر  ی ونر ی س یم   مارستانی ب 

 یمدل  ؛کردند   یمدل را باز   ک ی  ینقش عملکرد   ییکا یآمر های  مارستان ی ب  ن، ی بود. بنابرا   ران ی ا 

. شد می توسط دولت دنبال    زی ن   گر ی بلکه در موارد د  یپرستار   موزشهدفمندانه نه تنها در آ   که 

 نی )هرچند که ا   رفت ی پذ   ۱۹۳6را در سال    ییکا ی آمر  ی تی ترب  ةبرنام   رانی دولت ا   جه،یدر نت 

 مدیریت  یی کا یبرنامه در آغاز توسط پرستاران آمر   ن یو کمتر مطلوب بود(. ا تر  برنامه کوتاه 

 یر نگ به باز   ییکایآمر های  مارستان یبرنامه را متوقف ساخت و ب   نی ، دولت ا ۱۹۴۰شد. در سال  

ا  ر ی ناگز   یش خو   ی آموزشهای  برنامه  توسط  برنامه   ن ی شدند.  توسط   AIOCها  سپس  و 

 .دنبال شد   ،ی خصوصهای  سازمان   گری و د   یدولتهای  مارستان ی ب 

. پرستاران در  افتی  یپرستاران با گذشت زمان توسعه و بهبود  آموزش  ةبرنام  مسلماً، 

اً  ومعمها  آن  کردند. به  افتیدر  یکم  یهمراه با آموزش نظر  ،خدمت  حینآغاز، آموزش  

آن بود    جهیشد. نتمی  آموخته  مارانیب  کینزد  ةو مشاهد  بینگه داشتن، نظم و ترت  زیتم

سان امکان    نیبرقرار کردند و بد  زیمرتب و تم  یارک   هایطیمح  جی تدربه  که پرستاران  

تهاجم تر  دهیچ یپهای  یجراح با  تر  یو  آمد.  بیشترفراهم    اینان   تجربه،کسب  و    آموزش 

، استانداردها  ابتدارا به انجام رسانند. گرچه در    یتردهیچی پهای  توانستند داروها و درمان

بودند.    ییکایآمر  ی از استانداردها  ی اباستانداردها بازت  نی، ا۱۹۳۰  ةاز ده  ی نبود ول  کسانی

کردند  می  افتیدر  یشتریب   یآموزش کالس  ،یآن بود که کارآموزان پرستار   یبه معنا  نیا
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  موضوع  ن یدادند. امی  انجام   مارستانیدر ب یخود، کار کمتر  آموزشسان در زمان    نیو بد

  ابتدای کار مدارسچه که در    کرده که از آن   ل یبه دختران تحص  ی با دسترس شد    همزمان

بیشتر به دختران تحصیل   ، در همین حال این دسترسی  بهتر بود سروکار داشتندها آن با

 بود. ران یادر مدارس  شیمد افزاایپ  خود ،کرده

پرستاران دانشجو    رایبود ز   یضرور  یمدارس پرستاروجود    ون،یس یم  مارستانیب  یبرا

بعد از    چون  ند کردمی  (، مسئله فقدان پرستاران را حلداشتندوجود    ی کاف  ة )اگر به انداز

را فرا    ی پرستار  یعمل   آموزش  ت یشد تا واقعمی  دهاستفا  مارستان یدر بها  آن  چند ماه، از 

  دن یرس  یبرا ی زمان شه ی، همدادمیرخ  پرستاران، چنانچه  ی التحصیلفارغ ن، ی. بنابرارندیگ

های  مارستانیبه خاطر آن بود که بموضوع    نیبود. ا  یپرستار  انیاز دانشجو  یدی جد  دستة

خود را    التحصیلفارغتوانستند اکثر پرستاران  نمی  ، یمالهای  تیمحدود  ل یبه دل  ون یسیم

ا  ازین  اریبسها  آن  نگه دارند؛ هر چند که به با  از  وجود، آن    نیداشتند.  پرستاران  دسته 

اغلب  می  نگهها  آن  که  التحصیلفارغ براکارداشتند  را  شهر    یشان  به  بازگشت  ازدواج، 

 کردند. می رها  ،ی پزشکان محل  ای ها مارستانیبا پرداخت باالتر توسط ب ای زادگاه خود و 

  ن ی، دولت تالش کرد تأم۱۹۴۹در سال    هفت ساله   ةطرح توسعسازی  ادهیاز پ  پس

توجه در سال    نیدهد. ا  انجام  شتر،ی ب  یو نهادها  یمدارس آموزش  یپرستاران را با برقرار

شد    ی رانیاز پرستاران ا  ی( توسط گروه AIN)  رانیانجمن پرستاران ا  جاد یموجب ا  ۱۹5۳

  شیافزااین انجمن  هدف    .شده و به کشور بازگشته بودند  التحصیلفارغکه در خارج کشور  

 ۱5۴پرستاران بود.  انی م یو ارتقاء همکار  ی پرستار یاستانداردها 

AIN  بهداشت وزارت  با  مشاوره  پرستار   یبرا  یت یترب  یاستانداردها  ،در    ی مدارس 

نمود.    نییتع برقرار  جامی  احتماالً   AIN  گذارانپایهو  کار    یبرا  یبرتر  گاه یخواستند 

خواستند  ها نمیاز خانواده  یاری بود که بس  یکار  فراهم آوردند چرا که پرستاری  خودشان

همسان ارزش    ، به کار پرستاران زن  ن، ی. همچنندینما  ر یخود را در آن درگ  ن التحصیالفارغ

در سال    ن،یشد. بنابرانمی  سته یکه مردان از آن برخوردار بودند، نگر  یو پاداش   ی اجتماع 

 
154 Paidar 1995, p. 128. 
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شد  ی اعتصاب  ۱۹6۲ ول  طراحی  کند  ثابت  را  جامعه  در  زنان  ارزش  کار    پرستاران   ی تا 

نها  مارستانیب رها  اوا  ۱55ساختند. را  پ۱۹6۰  ةده  لیدر  وجود  با    آموزش در    شرفتی، 

پزشکان    دیدگان صنف پرستاری در مقابل    اندازی راهبه    از ی”ن   شد: گزارش    ن یپرستاران، چن 

پزشک   رایز   داریم. سنت  به  جماعت  دست  ی صورت  متعلقاریفقط  خدمتکار    ةطبق به    ی 

 ۱56“ .رده استکمی استخدام 

پرستاران    ت یترب  ریکه در مس  یی کایآمر  یونریسی مهای  مارستانی زمان، ب  ن یهم  در

ا در  بودند،  برداشته  آموزشنقش    ی فای گام  برای  بس  خود  با  و    سته یشا  اری پرستاران، 

که    ز یدر تبر  ی پرستار  ةمدرسترین  یمی قد  یبرا  ژه یبه و  نی ا  ؛ به کار ادامه دادند  تیصالح

  یپرستار  ة و به نام مدرس  ده بازسازی ش  ۱۹۴8در سال    وبود    افتهی   انیبن  ۱۹۱5در سال  

  ی مارستانیکار ب  یی کایآمر  یونرهایس ی، م۱۹۷۱که در سال    ی هنگام  شد.  ینامگذار  گ یس

  یک یبه عنوان    زیبا دانشگاه تبر  گ ی س   یپرستار  ةمتوقف کردند، مدرس  زیخودشان را در تبر

 .شد مگل سرسبد آن، ادغا های  از دانشکده

  

 
155 Iran Almanac 1963, p. 411. 
156 US Army 1963 p. 154. 
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ا  ومیرمرگ در  کودک  و  هم  یرانمادر  دل  یر اخ  دوران   ین تا  عوامل    مجموعه   یلبه 

زنان، کودکان خود را در خانه با    .باال بود  بسیار   ی و مذهب   یفرهنگ   اجتماعی،   -   ی اقتصاد

در خانه و فقر    یبهداشتیرغ   یط. شراورندآمی  یابه دن  یدهند  آموزش  یکمک مددکاران سنت 

  در معرض خطر قرار   آمیز،یتموفق   یمانزا  یک بعد از    یمادر و کودک را حت  یمردم، زندگ 

  یمانزا  یمن و ا  خدمات مدرن   یسیونری، م   یتانیایی و بر  یکاییآمرهای  یمارستانداد. بمی

و در همان حال می  ارائه تولد و همچن   پس و    یش پهای  مراقبت  یدر معرف  دادند    یناز 

پهای  درمانگاه بودند. شی کودک،  که  ای  نمونه ها  آن  یوةشگام  اباعث شد  بود    یران دولت 

ارائه دهد و    ی د تا بتواند خدمات همانندنک   یبردارالگوخودش را از آن  های  برنامه  یناول

 د. هستره را شکل دگ   ینخود در ا یسالمت عموم یاستس یبرا ای یهسان پا ینبد

 

 مقدمه 

  یران از تولد در ا  یشپ   درمانگاههیچ  هفت ساله،    ة، بر طبق طرح توسع۱۹۴۹سال    در 

  یرندگ نمی  قرار  ینهمورد معا  یمان از زا  یش مادران در پ  یرانا  یکجا  یچ ”در ه  موجود نبود

  یچ بدون ه  یانشده    یتترب یحاد.... اکثر کودکان توسط ماماها   هاییماریبه جز در مورد ب

و  ها  عفونت  ة یجدر نت  یمرگ مادر  تعداد باالی   که موجب  آیند به دنیا میبه مادر،    ی کمک 

  و اسهال اطفال   یکزاز نوزاد  یلبه دل  مرگ کودکان  یشو افزا  یمانزا  ةهنگامهای  یزی خونر

نارس هنوز    یوجود دارد. تولدها  یمادرزاد   یفلیس از س  ییرخداد باال  ین، شود... همچنمی

 ۱“. دارندنمی یافتدر مراقبتی یچه

های  یژگیو  یفبود و توصآمیز  واقعاً مخاطره  یرانسالمت مادر و کودک در ا  وضعیت

وضع از  باال  در  نوشتم:  ها،آن  یت مذکور  است.  درست  درست“  اکثراً    یراز  ”اکثراً 

 
1 Overseas Consultants 1949, vol. 2, pp. 32-33. 



 سرآغازهای پزشکی مدرن در ایران  196

ا  یکم های  یمارستانب داشتند  یراندر  زا  ییجا  ؛ وجود  حرفهها  یمانکه  افراد  ای  توسط 

  یمارستان ب  یک(،  زنان  یمارستانتهران )بعداً ب  مارستان نسوانیشد. بمی  انجام  یدهد  آموزش

توسط    یمارستانب  یک   یجادشد. طرح ا  یاتیعمل  ۱۹۱8تخت بود که از سال    ۲۰۰کوچک با  

را    یدها  ینا  ۱۹۱5  یژوال  ۲۰شده بود. دولت در    تهیه  ۱۹۱5ه  م  ماه  5در    اعلم  یردکتر ام

. فرض  یدمقرر گرد   یمارستانب  ختمانیسا  ةبه عنوان محوط  ی ساختمان دولت  یکو    یرفتپذ

تا دو ماما   ی به کار گماشته شوند ول  یرانیا  یماماها  یتترب  یبرا  یفرانسو  یگرفته شد 

که به عنوان    یناننمود. در عوض از خدمات ماما فراسک  یسرآن را م  یرخداد جنگ جهان 

.  یدگرد  ده کرد، استفامی  عنوان در تهران کار   ین هم  اب  و  بود   یدهماما در اروپا آموزش د

شده    یپول گردآور  یادیمقدار ز  یافت،  یش گشا  یبه صورت رسم   یمارستان که ب  یهنگام

ب  ین ا  یبرا  ی بود ول   یبرا  ی ، پول۱۹۱6نبود. در سال    ی شود، کاف   یاتی عمل  یمارستانکه 

پرداخت    یبرا  تومان  ۳6۰۰  یران دولت ا  ی موجود نبود ول  یزاتتجه  یگر تخت و د  5۰  یدخر

کار    آغاز به  ،زنان  یی سرپا  ة به عنوان دواخان  یمارستان ب  یجه،داد. در نت  یصکادر آن تخص

مارس    ؛کرد مرکز    ۱۹۲۴تا    ۱۹۱6از  عل این  دکتر    السلطنه مهذب    یبهرام  یرضا توسط 

  یز تجه  یبراهایی  وقت اوقاف تالش کرد بودجه  یر، وز۱۹۱8سپتامبر  شد. در  می  یریتمد

فقط توانست    ما کند. ا  بدیلت   یواقع   یمارستان ب  یکمناسب ساختمان فراهم آورد و آن را به  

تا مارس    ۱۹۱8که از سپتامبر    یی جا   یعنی شش تخت به دست آورد    یدخر  ی براای  بودجه 

را    یرانیدختر ا  ۱۰  ینادر آن هنگام، ماما فراسک  .کردند  یمانحدود شصت زن، زا  ۱۹۱۹

  ی و جراح  ی بخش طب  یک   یستأس  ةبودج  ی، کرد تا ماما شوند. بعد از جنگ جهان  یتترب

بیما)زا ازنان در دست  یمارستانن( در  قرار گرفت    ید توسط دکتر سع  یمارستانب  ینرس 

به نام دکتر    یپزشک زن فرانسو  یک با    ینا . ماما فراسک یدگرد  مدیریت   ملک لقمان الممالک

  یس ، رئن سال دکتر جهانشاه صالحایماند. در    ۱۹۳۴تا سال    کهشد،    یگزیندرمس جا

به    یمارستان پس از آن، ب  ۲.شدهم    یمانپست بخش زا  ریاست  دارنیز عهدهو    یمارستان ب

 
از دکتر درم558لد دوم، ص، ج ۱۳85  یی روستا  ۲ بعد  و    س،ی؛  ب   انیسرکسدکتر  دکتر هاپن  کار    مارستانیدر 

 . ۷۰، ص۱۳۹۴؛ همان  ۲۱5ص، ۱۳۹۲زاده کردند. ملک
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زمان،    یندر هم   ،قرار گرفت  یقابلگ  ةجهت مدرس  یپزشک  ة دانشکد  یعنوان مرکز آموزش

  ی،بستر  یمارب  ۱۰۷، از  ۱۹۲۳-۲۴  یط   گرفتند.میقرار    یرش مورد پذ  یمان، زا  یزنان برا

بودند در حال % ۱۴)  یا نفر دچار ماالر  ۲۰ از    ی(  به    یمارب  ۱۹۲  ایی،سرپ  یمارب  ۱۳۴۲که 

خود منتقل    ید به ساختمان جد  یمارستان، ب۱۹۴۳در سال    ۳( مبتال بودند.% ۱8)  یا ماالر

  ة دانشکد  ینیب  و  که درمانگاه گوش و حلق  اعلم  یرام  یمارستانشد و ساختمان کهنه به ب

 شد.  یلبود، تبد  ی پزشک

 

 

 دانشگاه تهران یپزشک  ةدانشکد یس ، رئدکتر جهانشاه صالح

 

شاگرد    ۱۰با    ایسه ساله  یعال   ةمدرس  ةالدوله )احمد بدر(، برنام  یر، نص۱۹۲۰سال    در

بن دارالمعلمات  که    یاندر  ا۱۹۲۱شد. در سال    یدهنام   یقابلگ  ةمدرسبعداً  گذاشت    ین ، 

به    یسبرجسته تعلق داشتند؛ تدرهای  به خانوادهها  آن  ةشاگرد داشت که هم  ۱۳مدرسه  

 
3 Gilmour 1924, p. 27. 

 . 85- ۱۲۴،  88- ۹۰،  66- ۷۰، ص ۱۳۹۴زاده  ملک   د ی مدرسه، بنگر   ن ی ا   ة و توسع   پیدایش   رامون ی پ   ات ی بحث با جزئ   ی برا  
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های  یماریب  یکردند که بر رو  یافتدر  یآموزش   ةسه سال  ةبرنام  یک  همه  بود.  یزبان فرانسو

زا و  با    یمان زنان  دانشنام  ی، التحصیلفارغتمرکز داشت.  ها  آن  کرد. می  یافت در  ةدانشجو 

موضوع    ییهر چند که ماما  ۴شدند.   یتماما ترب  کاملی با عنوانبه شکل    یپزشک نبودند ول 

شد اما کارآمد نبود  می  یسخان تدر  یونستوسط    ۱۹۱8طب از    ةبود که در مدرس  ی درس

آموزش  یراز و  بودند  مذکر  نظر   شاگردان  صورت  به  سال    یتماماً  در  ، ۱۹۲۰بود. 

که به    رسد نمی  به نظر  یترجمه کرد ول  یبه فارس   یی در مورد ماما  متنی  السلطنه  یح مس

مراکز    یجادا  ةوژ(، پرصحیه وقت  یر)وز   اعلم  یر، ام۱۹۳۰  ةدر اواسط ده   5باشد.   یدهچاپ رس 

  ییماما  ی به آموزشگاه عال   ی قابلگ  ةمدرس  6را آغاز کرد.  یی مادرانه )دارالوالده( و مدارس ماما

دانشگاه تهران    ی پزشک  ةاز دانشکد  ی بخش   زنان   یمارستان ، ب۱۹۴۰نام داد. در سال    ییرتغ

  لویاشرف په  ی پرستار  ةمدرس  نالتحصیالفارغاز  فقط    یمارستانب  ین ، ا۱۹۴۹شد. از سال  

از مدارس پرستار  یرفتپذمی  شاگرد   یک  ةبرنام  یک پس از گذراندن    که  یگرد  یو بعداً 

 ۷.شد ه میداد یی ماما یسانسل ةدرجها  این مدرسه، به آن در  ساله

  ، دادمی  ارائه  ییبود که خدمات ماما  یرانیا  یمارستانکه تنها ب  یدآمی  به نظر  نسوان

بوشهر  ، یری، خانم دکتر من۱۹۳۱هر چند که در سال   قرنطدر  بهداشت،    ینه ، مأمور  و 

  8۰با    مادر و کودک شاهدخت  یمارستاندر ب  ی گرفت. او مدت  یی در ماما  یفرانسو  یپلم د

  یی مدارس ابتدا  یپلم را با ده دختر با د  ی، کالس ۱۹۳۱  یلتومان در ماه خدمت کرد. در آور

در    یشتریامّا اطالعات ب  8داد.  آموزش  و درمان موارد زنان“  ییماما”ها  آن  آغاز نمود و به

. افزون بر  یستموجود ن  کودک - مادر   یمارستانو ب  یریخانم منهای  یتمورد ادامه و فعال

ثروتمند    یمارانبودند که توسط ب  ینافراسک  مامانند ما  یدهآموزش د  یماما  یتعداد  ین،ا

انجام شد. در سال   یرازدر ش  یگرید یشگامانةپ ةشدند. برناممی به کار گرفته یمانزا یبرا

 
4 Gilmour 1924, p. 27. 

 . 85- ۱۲۴،  88- ۹۰،  66- ۷۰، ص ۱۳۹۴زاده  ملک   د ی مدرسه، بنگر   ن ی ا   ة و توسع   ش پیدای   رامون ی پ   ات ی بحث با جزئ   ی برا  
 . ۷۹، ۷۰-۷۴، ص۱۳۹۴زاده ملک 5

6 Ebrahimnezhad 2014, p. 157. 
7 Karamati 1999. 
8 Administration Report 1931, p. 5; Political Diaries, vol. 9, p. 483. 
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  ده ش  بهبودستان  ی درخواست نمود تا متصد  قربان  یحاز دکتر ذب  یرازش  ی، شهردار۱۹۳۲

در    خواهر دکتر قربان  ،یهانک   ه ک  ی قرار دهد. هنگام  یر تخت را در دسترس افراد فق   ۳۰و  

از او    شد، دکتر قربان   التحصیلفارغ  یروت ب  یکایی از دانشگاه آمر  یی و ماما  یپرستار   ةرشت

پرستار گ  یخواست پست  بر عهده  را  تعداد  یرد بهبودستان  را    یو  داوطلب  مؤنث  کادر 

 ۹آموزش دهد.

گوناگون  های  ی، دولت مستقر در تهران به صورت متناوب به شهردار۱۹۲۰سال    از

  یاز آنجا که به سخت   ی ول  کار دهند   ة اجاز  دار، ینامهگواه  ی نمود که فقط به ماماها  ابالغ

  ی کاغذ باطله برجا  یک در حد    یهابالغ  ین، اشدندپیدا می  ییماما  ةاز مدرس  نیالتحصیالفارغ

همانند    ی وجود داشت ول  در خصوص ماماها   ی، به صورت مورد  اهی، ماند. اقدام گاه به گ 

برخاسته  اقدام    یک از    یننماد   یلیفقط شما  ،مقرراتاز    یگرد  یاریالذکر و بسفوق  یةابالغ

بعد از انقالب    یروس   یدةد  آموزش  یماماها   یدنرس   یحت  بودند.  خیرخواهانه  یهاتیاز ن

تفاوت ا  یجاد ا  ی اکتبر،  معنا  یننکرد.  ن  یبه  ا  یست آن  گوناگون،    ینقوان  ینکه  مقررات  و 

ها  آنسازی  یادهنظارت بر پ  یبرا  ای ینه دستگاه سالمت عموم  ی الزم و زائد بودند ولیرغ

( که مورد  یدهآموزش د  نالتحصیالفارغ)در فقدان  ای  یستهشا  ی وجود داشت و نه ماماها

رضا شاه، پس از بازتاب    ةکه در تهران بودند. در دور  ی به جزء تعداد کم  یرند،نظارت قرار گ 

  ی جدهای  و طرح  ینمربوط به تولد، وضع و ارائه قوان  یازهایو نها  یماریدر مورد ب  یبعد

ادامه  های  )سازمان  یمدن   ة توسط دولت و هم جامع به    یجهنت  ۱۰.یافتزنان(  بود که  آن 

ماماها  ة هم  ی شکل عمل با کمک    متولد   ی بهداشتیرغ  یطدر شرا  یسنت   ی کودکان هنوز 

وجود،    ینشد. با امی  نوزادان و مادران   یان در م   ومیرمرگ  نرخ  یش دند که منجر به افزاشمی

از تولد    یشمراقبت پ و    یمان خدمات زا  ، ییبودند که افزون بر ماما  یران در اهایی  یمارستانب

 دادند. میو بعد از تولد 

 
9 Ghorban 1989, p. 4. 

بنگر  هاتیدر مورد فعال  ۱۰ با ا ۹۰-۱۰۳،  ۷6-88، ص ۱۳۹۴زاده  ملک  دی و مقررات گوناگون،  وجود، کمبود    ن ی. 

 ادامه دادند.  مجوز کار، به کار کردن بدون  یسنت یها ماند و قابله شده پابرجا ت یترب  ی ماماها
 Ebrahimnejad 2014, p. 140. 



 سرآغازهای پزشکی مدرن در ایران  200

 
 تهران  نسوان  یمارستاندر ب یعمل جراح



 201 های زنان و زایمان در ایران فصل سوم: سرآغازهای بیماری

میان   در  تولدها   ، این  ن   ی به  ا   توجه   یز نارس  شد.  داده  توسط    ین نشان  مراقبت  نوع 

فعال در دست اجرا    یمان زا های  که واقعاً برنامه   یتانیایی و بر   یکایی آمر   یسیونری م های  یمارستان ب 

های  یمارستان طرح هفت ساله، از تجربه و عمل ب   ین که چرا مؤلف   ین . ا ید گرد می   داشتند، ارائه 

ن پوشی  چشم   ماًلکا   یسیونری م  معلوم  چن ها  آن   . یست کردند،  کردند:    ین فقط  گزارش 

  ی از ماماها   ی کم   دارند و تعداد   ی پزشکان خصوص   یق ثروتمند مراقبت خوب را از طر های  ”خانواده 

  ۱۱“ . وجود دارند   یمان هر زا ی  ازا   به   یال ر   ۴۰۰  ینة متوسط با هز   ة در خدمت طبق   یافته   یت ترب 

  یشگام پ   یران در ا   یسیونری م های  یمارستان مادر و کودک که ب   ات خدم ارائه  مهم است تا    ین، بنابرا 

 شود.   یف گذاشته شد، توص   یان بن   ی مادر و کودک بعد های  برنامه   ، یه بودند و بر آن پا ها  آن 

  یرون زنان در ب   ی اجتماع های  تماس در آن  بود که    ی مدرن یش پ   ة جامع   ر خ وا ا   ین تا هم   ایران 

رفتن    ی برا   ی اکراه فراوان   ین، با مردان محدود بود. همچن   یژه و بستگان، به و   ی خانوادگ  ة از حلق 

  یک پزشک مذکر ناممکن بود که    ی وجود داشت و برا   ی طب های  مراقبت   ی برا   یمارستان به ب 

نداشته    یرانی زنان ا   ینة در معا   ی نوشت که مشکل   ۱86۱. گرچه پوالک در سال  کند   ینه زن را معا 

های  سال   یان وجود داشته است. گرچه، در م   یت محدود   یار منظر بس   ین است اما احتمااًل از ا 

  ی زن انجام داد ول   یمار ب   ۹ادرار در حداقل    ی ، او اعمال برداشت سنگ مجار ۱86۰و    ۱85۴

بودند.   بسیار اکثر دختران  ها  آن    یمارستان ب   یک که    ی هنگام   ۱۹۲۱در سال    ی حت   ۱۲جوان 

دکتر مؤنث به  یک  کرد، فقدان  می   کار   یز کودک، در تبر   ی با اتاق برا   ی تخت   ۳۰  یسیونری م 

حالت ممکن   یازمندترین در ن  ی دادند حت نمی  اجازه  یرانی به زنان ا  یرا شد ز می  شدت احساس 

بهتر بود. دکتر    ی مقدار   یت در همان سال، وضع   ، شت در ر   ۱۳شوند.   ینه توسط پزشک مذکر معا 

سال    ۱۰بود که    ی در حال   ین ا   ، او آمد   یدن د   ی برجسته برا   ی د که دختر مال دا گزارش    یم فر 

 
11 Overseas Consultants 1949, vol. 2, pp. 32-33. 
12 Polak 1853, p. 219; Idem 1860, p. 679. 
13 Presbyterian Church 1922, pp. 377-78; Anonymous 1922, p. 146. 

پزشک    ک ی دواخانه داشت که توسط    ک ی   ا یتان یکه دولت بر  یی جا   یعنی   ، وجود داشتهم  در اهواز    ت یوضع  نیهم 

اطباء توسط تمام طبقات ]جامعه[  از سوی    یی عمل ماماانجام  ”وجود، اشاره شد که؛    ن ی. با ا شدیم  ت یر یمد
باالتر    ات. طبقشدندرسیدگی میجنس خودشان    رتریپ  ی معموالً توسط اعضا  ی بوم  ن زنا  شود، یم  یخوددار

تقاضا بود  زمان   ی]جامعه[ ممکن  برم  یکمک در  ول  زدیخیکه خطر  از  است  نادرست  نیا   یبفرستند  . مرگ 
 “ .رسدیملحظه به لحظه به دواخانه  یگزارشات ن یو چن دهدیرخ م مان یزا

 IOR/L/MIL/17/15/10/1, Military Report on S. W. Persia, vol. 1, p. 43. 
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 ۱۴. ید برگز   حمل وضع   درمان بعد از   ة خواهر او مرگ را در مقابل اجاز   یش، پ 

  ة مراقب باشند. در ده  یدهم باها  آن  کردند میاحساس    یزپزشکان زن ن  ی حت  ولی

مار۱8۹۰ ب  یتاسم   ی ، دکتر  در  کار   یسیونریم  یمارستانکه  پذمی  تهران  از    یرشکرد 

تعصب رو به کاهش    ینتعصب مسلمانان، هراس داشت. گرچه ا  یلبه دل   ی زن بستر  یمارانب

را    یاینددواخانه ب  که به  ینمجال ا  یاز زنان حت   ینمود که گروهمیاو مشاهده  اما  بود،  

فقط    ین”ا  یراز  استمهم    یخانگهای  نظر قرار گرفت که فراخوان  یناو بر ا  ین،ندارند. بنابرا

طبقه از زنان )ثروتمند و با نفوذ( دست    ینتوان به امی  است که ها  آن  ةبا رفتن به خان

، گزارش  ۱۹۰6در سال    ۱5داد.“  ند آمدن به دواخانه را هرگز نخواه  ةاجازها  آن  به  یرا ز  یافت 

  ین . با ااست  یافته  یشزنان افزا  یبرا  یژهبه و  ،یفیتو ک  یتاز لحاظ کم  یکار پزشک   دش

که    ی کوچک بود. زنانهای  یزنان محدود به موارد چشم و جراح  یبرا  ی وجود، کار پزشک 

داشت که مرگ    دهراس وجو  ین ا  یراشدند زنمی  یرشداشتند، پذ  یاز ماژور نهای  یبه جراح

 ۱6کند.  یجادا یسیونرهام  یکار طب  یهبر عل  یدممکن است تعصب شد

شوهران خود را  ة که وجود داشت آن بود که زنان مجبور بودند اجازتری اضافه  مشکل 

که بتوانند وارد   ینمراقبت از فرزندان خود را قبل از ا  مراتب   باید  بود که  گاه آن   کسب کنند و

مورد   یشترزنان ب   یمارستانیبهای  یزیت کردند. با گذشت زمان، و می   شوند، فراهم   یمارستانب 

 ییسرپا های  ، پزشکان در بخش ۱۹۴۰مثال در سال    ی شد. برا   یجو را   دیدهقبول واقع گر

مردان  ینکه ا یوقت ؛کردند  یزیترا و  یشتریزنان و مردان ب،  همدان  یسیونریم یمارستانب 

ب مسافت  توانستند  زنان  برا   یشتریو  بروند.   یدند  یرا  از   ین،همچن  ۱۷دکتر  جدا 

 در رابطه با تولد بچه وجود داشت که   یاریبس   ة اف خر   ی،و اجتماع  یاقتصاد های  یت محدود 

کرد در می   آباد( کار )دولت   یرکه در مال   زوکلر  ی. دکتر مار یافت  یرگیچ ها  آن   بر   یستبا می 

 
14 RG 91-19-9, Resht Medical Report 1921-22; Idem, Resht Medical Report 1919-20; Idem, 

“History of Resht Station,” p. 3; Idem, Resht Medical Report 1932. 
15 Presbyterian Church 1902, p. 221. 
16 RG 91-19-11-1, Historical Sketch of Teheran Medical Work; Presbyterian Church 1907, 

pp. 302-03. 
17 RG 91-19-27, Healing in Hamadan 1940. 
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 یافتة  یش فراوان شبانه و کار افزا های  مشغول فراخوان   یارگزارش نمود که بس  ۱۹۲۴سال  

 :انجام داد که   ییمان زا   یکاییآمر   یسیونرهایاز م  یکیاست. در آن زمان،    ییماما

زا  یک” دولت  یمانمورد  دادآباد  در  ب  ی کساما    رخ  در    یمار چادر  را 

آمدن بچه را    تانگذاشت    یکلون در  یبر رو  یاگرو   یبقال   ةمغازترین  یک نزد

جاتر  سهل ب  یی کند؛  به  تا    یمار که  شد  داده  مقداراجازه    که   ی آب  هر 

مجبور باشد  تر  یعسرخوب شدن  به جهت  که  این  شد و نه  بنوخواست  می

گالن    یک هم   یا چهارم  م  ین در  دنبه  روغن  جا  یل حدود،  و  که    یی کند؛ 

آن که  یاقدامات  داشته شود  ”آل“  برای  نگه  نگرفت  دور  اصورت  ها یرانی. 

”آل“ که به نژاد   هنگام زایمان زنان دارند، زمانی که مبادا در زیادی هراس 

  ید را به چنگ آورده و سپس ناپد  یمار ب و جگر بو قل  یاید ب  ارد، تعلق دها  جن

به  آل  اوقات،    یفوت خواهد کرد. گاه   یقیناً  یمار ب  صورت   ینشود که در ا

کند.  می  یگزینجا  یبچه واقع   ی بچه جن را به جا  یککشتن مادر،    یجا

ها  آن  و بچه را تنها گذاشت.  یمار [ بیستبایبه دور نگه داشتن آل ]نم   یبرا

بر    پیاز  یک  به د  کنند فرو می  یآهن  یخ س   یک را    ة اتاق در هم  یوارهایو 

دهد  می  پاسخ  یگریو د  “ی پرسد ”به خاطر کمی  یکیزنند و  می  اطراف ضربه

  یگر د  یزت  یزچ  یکو    یازبا پ  یخ . سپس س “یسیو پسرش ع  یم ”به خاطر مر

شود تا آل را  می  گذاشته  یمارکارد در کنار سر ب  یا  یچیجفت ق   یک مانند  

  شب، آن  زمان است. در    ین ده و به دور دارد. شب هفتم، خطرناکترترسان

  از مهمانان را دعوت   یاریگذارند و بسمی  یماربه دور تخت ب  یاهبند س   یک 

  ی زمان  یعنیبماند    یدارشب ب  یانةتا پس از م  یمار کنند تا کمک کنند بمی

 ۱8“ .رفته است ین رود خطر از بمی که تصور

 
18 RG 280-1-10, Report Medical Work Daulatabad 1924. On the Al, see Eilers 1979. In 

general, see UNESCO, 1963, vol. 1, pp. 175-76. 
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  یاز سوها  آن  پزشکیهای  و مراقبت  یسیونرهابا خود م  هاییمخالفت  در عین حال،

ها  آن وجود داشت. این رهبران یرواناز پ  یاری بس ی و در امتداد آن از سو ی رهبران مذهب 

  شوند و   ان توانند موجب انحراف مسلمانمی  یکایی آمر  یسیونرهایهراس بودند که م   ین در ا

بعد از د مذهبی  ن یرواسوق دهند. پ  یحیمذهب مس  یرا به سوها  آن   یبرتر  یدن ، اکثراً 

تعصب خود چ  ها، نامسلمان  پزشکیمراقبت   رهبران    یاری بس  ی ول   یافتندمی  یرگی بر  از 

هنگام    ؛ مورد جالب رخ داد  یک ،  ۱۹۲۹کردند. در سال  می  ی خوددار  یرشپذ  ین از ا  ی مذهب

شهر خودش    ر د  یسیونریم  یت نسبت به فعال  یار که بس )   برجسته   ی دختر مجتهد  زایمان 

  یدکتر مار   یشاز وابستگان دختر، او را پ   ی بعض  ، مجتهدبرخالف نظر    ( فرا رسید بود  نگران

به استفاده از فورسپس    دخترو زوکلر تشخیص داد  راه چاره آوردند    ینبه عنوان آخر  زوکلر

دکتر    ینبه گرفتن اجازه از آقا داشت، بنابرا  یازن  موضوع  یندارد. انیاز    بچه  یمانزا  یبرا

نخست    خواست  . مجتهداستقبال خوبی ندیدکه    یی جا  ؛شتافت  مجتهد  ةخان  یبه سو  زوکلر

برجسته که با آقا نشسته بود او را متقاعد    ی از تجار محل  یکی   یکند ول استخاره  قرآن  با  

را    اجازه   یلی مبی  که آقا با   ین را به دستان دکتر بسپارد. بعد از ادختر  کرد که سرنوشت  

مجبور شد    و زوکلرکرد    نفر عطسه  یک زوکلر با شتاب برگشت و عمل را آغاز کرد. امّا    د،دا

او توانست    یت،جرا سه بار تکرار شد. در نها ما  ینعطسه کند و ا  یگریفرد دصبر کند تا  

هر چند بچه از ساعت سه   ید؛ نما  یمان ، زاشب  ۱۰مرده را در ساعت    ةبچ  یککند و    عمل 

 ۱۹بود. یترؤ  لبعد از ظهر قاب

  ومیر مرگ  ها، آن  زنان باردار و نوزادان  یمناسب برا  یفقدان مراقبت پزشک   ة یجنت  در

آمدند فقط  می  یمارستانباال بود. اغلب مادران که به ببسیار    یرانکودکان و مادران در ا

بچ  یک  دو  از هشت    ةتا  حاملگ  یازنده  اصل  یده  علت  داشتند.  و    ، یخود  مادران  جهل  

  ی سوادبی  زنان   ماماها   ،یبک   ید آدالدکتر    تةبود. طبق گف  یسنت   ی ماماهاهمچنین جهل  

 را نداشتند:چیزی  یری بودند که هرگز فرصت فراگ

 
19 RG 280-1-10, Report Medical Work Daulatabad 1928-1929. 
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  یف و کث  ینخون  ة کهن  ة تکه پارچ  یکرا با  ها  آن  مشهورترین   از   یکی   من”

  ی موجب بس  ؛ انداختم  یر دستش انداخته بود گ  یبزرگ بر رو   یکه دور زخم 

سامان    یبه خوب  یقابلگ  ةاز زنان جوان از مدرس  کدامهیچبود.    یسرافکندگ 

شد مشهد   ی، دولت  ة داده  شهرهاند  یامدهن  به  به  برسد  تر  کوچک   ای چه 

 ۲۰وجود ندارد.“ ها بر قابلهدولت   یاز سو نیز  یخراسان و نظارت 

  حمل وضع  مردم، اعتماد کسب کند. اکثر زنان هنوز  بین  یب زمان برد تا دکتر ک  چندی

های  یو زندگ   یمانهنگام زاهای  مرده، عفونتهای  بد آن )بچه  یامدهای در خانه را با تمام پ

  یجاد ا  رایمانع عمده ب  ی،مسلماً، عدم اعتماد به دکتر خارج   ۲۱دادند. می  یح فلج شده(، ترج

  یماماها  یتو ترب  ”آموزشعمده:    ه مسئل  یک   یب،ک دکتر    ةبود. طبق گفت   یتر در وضع ییتغ

با    یولاند  یدهدانش نشتاب  یاق ما به اشت  یبه سو  یمه، مسلماً سراسماماها  ین]بود[. ا  یمحل

تهد  ، انگشتان خود، در پس صحنه  یا  ها،ترکه  یا  یف، کثهای  علف   یطان ش   یدیهمچون 

که او آلوده    یدان می  ید آمی  یچاره زن ب  یککه    یو هنگام   ستندآماده ه  یهر زن   یصفت برا

  یهکه گر  یشدند و هنگاممی  بدون شستشو به درمانگاه آوردههای  بچه   به عفونت است.“

تغذها  آن  کردندیم جنباندهمی  یه را  روز  تمام  شکممی  کردند.  چاها  آن  شدند،    یا   یبا 

  ین تسک  یاکای تربا تکهآمدند،  می  یاکه دن  یاز روز  یاشد،  می  پر  اری خ  یو حت ها  یرینیش

به گفتن  می  داده   در آن صورت   یراز  یستن  روزانه شستشو کن“ را    اتبچه”شدند. الزم 

  یک ها  حمام  ین بوده و خود ا  ی ناممکن  ینةببرند که هز  بچه را به حمام  یستباها میآن

و تخم مرغ از ماه  ها  یتامینگاو بده و غالت و و  یر شبه صورت کامل  ”هستند. گفتن    یدتهد

  ی برا  “ تجمالت”  ینا  یدنخر  یماه برا  یک   خود موجب صرف دستمزد  هفتم تا نهم به بعد“

اکثر خانواده  یکفقط   بود. حتها  هفته در  به    یرخوارگاه ش  یکداشتن    ی خواهد  وابسته 

 
20 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1932-1933. 

با ماما   midwifery  ة واژ  چاردسون، یر   ة نامدر لغت  در    گر ید   ةمورد استفاد  ةاست و واژ  یگرهی دا   و  ییمترادف 

 .باشدیم یقابلگ ، یفارس
21 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1932-1933. 
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  وب ناقص محس  یحل راهمراقبت مناسب بچه آموزش داد    یکه مادر را بتوان برا یمارستانب

 ۲۲.را داشت  خود  خاصهای یهم دشوار ینشد؛ هر چقدر که امی

 

 در هر شهر یمانی زاهای برنامه 

  ی تعجب کم  ی جا  ی، و مذهب   ی فرهنگ  ی، اقتصاد  ی، موانع اجتماع  یندر نظر گرفتن ا  با

  ین ارائه مراقبت در ا  یبرا  مدرن های  یمارستانندرت از به  ب  ، یمانزا  ةاست که در گستر

  یمان ، امر زا۱88۰  ةمدرن از دههای  یمارستانشد. در واقع، با وجود بمی  درخواست  ینهزم

ها  بیمارستانبسیار کم در  الذکر،  فوق  یلتمام دال  یلبه دل  ی،خدمت پزشک  یک به عنوان  

های  یتمحدود   ینبر ا  یرگیچ  یبرا  ی وجود پزشکان مؤنث هنوز عامل کاف   ی . حتدادرخ می

در تهران بلکه  نه  آغاز کرد   را یمانمنظم زا  ةبرنام  یک   ی کهیمارستانب  یننبود. اول   یفرهنگ

بود.    ۱۹۱8در سال    وریموج پناهندگان آش   یل به دل  ی تصادف   یداد رو  ین بود. ا  در همدان 

زنان پناهنده وجود داشت.    یان در م   یادی ز  یمانی داد که کار زا  از آن جهت رخ موضوع    ینا

کردند  می  ندرت به پزشک مراجعهه  ب  ی بود چون زنان مسلمان همدان  یع کار بد  یکخود    ینا

ب به  هرگز  رشد  ۲۳رفتند.نمی  یمارستانو  بعد،  به  آن  موار  ی از  زدر  و  زنان  در    ایمان د 

تری  یندهفزا  یتموضوع اهم  ین، ا۱۹۳۰  ةده  یلهمدان رخ داد. از اوا  یحیمس   یمارستانب

د خانواده  ی هنگام  ،یافت   یحیمسهای  یمارستانب  یگردر  )و  زنان  هراس  یشانهاکه   ،)

 درمان از دست دادند.  یبرا یمارستانخودشان را از آمدن به ب

 

 تهران 

  .آغاز شد  یخانم تال   نظر   در تهران تحت   یمان بود که کار زا  ۱۹۳۱فقط در سال    این

خدمتکار زن تا خواهر اقشار مختلف از یک  از    یمارانیبا حضور ب  یبه خوب  یخط کار  ینا

ثروتمند    یمارانخود با ب  یخصوص   خدماتدر    ینهمچن   ی. خانم تال یافت  گسترشملکه،  

 
22 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1929-1930. 
23 Presbyterian Church 1922, pp. 366-67; RG 280-1-10, Report Medical Work Hamadan 

1920-21. 
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  سود   یسیونری،م   بیمارستان  یامور مال   یبرا  یت فعال  ینروکار داشت. درآمد حاصله از اس

بود  هایی  یتمادر و کودک محدود به فور  یفقط تا چند سال اول، کار بر رو  ۲۴بود.   خوبی

ریزی  برنامه  یشپ   از ، اکثر موارد  ۱۹۳۲آوردند. از سال  می  راها  آن  ،که بعد از چند روز غفلت

با    همچنان  ، خدمات مادر و کودک۱۹۳۳در سال    یخانم تال  یمتبودند. بعد از عزشده  

.  یافت  یتطبقات مقبول   ةهم  یان در م   یمارستاندر ب  یمان زا   یدة کرد. ا  یداادامه پ  یشرفت پ

  یعنی   یکایی آمر  ة کرد  یلبه تحص  یدبا   سپاس و افتخار  ین، ا دکتر مک دوول  ةبر طبق گفت

را   یقابلگ ة و مدرس یدولت  یمارستان ، ب۱۹۳۱داده شود که از سال   یاردکتر ابوالحسن بخت

مطمئن و    ییبه ماما  یازن  یدةاو ا  ین،نمود. افزون بر ا  اندازیجذابی راهبه شکل    ،زنان  یبرا

 ۲5. گسترش دادرا  یمارستاندر ب یبستر

برا۱۹۳۴-۳5  های سال  در تقاضا  و  یمارستانی بهای  تخت  ی،  خدمات    یبرا  یژهبه 

را در آن سال نشان داد. تعداد    یدرصد   5۰  یباً تقر  یشافزا  وبود    یشرو به افزا  یمانی زا

مک  دکتر  نمود.  کمک    یمارستانب  یو به سطح مال  یافت  یشافزا  ثروتمند  یرانیا  یمارانب

کار    ینا  یراز  یافت می  گسترش  یستبامی  یمانو زا  نانخدمت ز  ینا  کندمی  یانب  دوول

بود    ی خدمت  ینا  ین، . همچنشدیحسود نم   یرانیرنجش همکاران ا  یجاد موجب ا  یمارستانب

ناکاف به شکل  آن وجود داشت.   یبرا  یندهفزا  یتقاضا   همیشه  و  گردیدیارائه مای  یکه 

سال    ۲6.دبو  یاز ن  یسرپرست  یبرا  یکایی آمر  پرستار  یک   ین،بنابرا   بخش  ،۱۹۳5-۳6در 

آورده و  به دست  را  یماران در ب ی درصد 5۰ یش افزا دوباره  کرد گزارش   یمارستانب زایمان 

ای  یابندهبه صورت رشد    یراز  ؛خدمت ارائه کرده استکودک    -  مورد مادر  ۱۳۷تعداد  به  

از تولد در دواخانه    یشپهای  مراقبت  ین و همچن  یمارستان تولد در ب  یزنان به درک برتر

  یافت از تولد در  یش مراقبت پدر دواخانه  درصد مادران،    ۹5بودند. در واقع    یافتهدست  

آور بود. در  شرم  کمّیزنان از نظر    ةدواخاناما از منظر کار و تعداد مراجعان،  کرده بودند.  

 
24 RG 91-19-11-1, Report Medical Work Teheran 1931-1932. 
25 RG 91-19-11-1, Report Teheran Hospital 1933; Malekzadeh 1392, p. 216.  

 د یبنگر  ،ار یدکتر بختدربارة کوتاه  ةنام زندگی  یبرا 
Azizi 2014 b, pp. 295-97. 

26 RG 91-19-11-1, Report Tehran Medical Work 1934-1935. 
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را کاهش  ها  آن  که چگونه تعداد  ین و دکترها ناتوان از ا  ند وجود داشت  یاریبس   انیماربواقع،  

ب تمام  د  ید جد  یمار ب  ۲۰فقط  امّا    شدند یم  یرفته پذ   قدیمی   یماراندهند.    یده در صبح 

  از صبح رفته باشد تمام یادیکه زمان ز  یناز ا یشپجدید    انماربی  این پذیرششدند. می

بودند )به    یمودهراه پ  یادیبود که مسافت ز  ییمارانب  یرشعدم پذ   یکار دشوار بعد  شد.می

  یشه هم   ها،یتوجود، موارد فور  ین با ا  امّانشده بودند(    یرفتهپذ  یزن  یناز ا  یشاگر پ  یژهو

تعداد زنان    یمانی،با مسائل زنان و زا  یماران بفراوانی   یلبه دل  یجه،شدند. در نتمی  یرفته پذ

پر شده بودند    یبه خوب  یخصوص های  . اتاقداشت  ی مردان بستربه    ی باالتر  نسبت   ،یبستر

مادران  های  یماریب  رای ب  یخصوص   یمه بخش ن  یکبه    را   بار بخش شش تخته   ین و چند

 ۲۷نمودند.  یل بودند تبد یکه خواستار اتاق خصوص

  ی بود. برا  یمارستانبخش ب  ینادامه داد و در واقع بهتر  خود   زنان به رشد  درمانگاه

ط   ینچند پا  یسال  و  پذ   پزشکان   ییزبهار  عدم  به  ز  یماران ب  یرشمجبور    یرابودند 

ازنمی به صورت مناسب،  با  ۱۹۳6-۳۷های  سال  یمراقبت کنند. در ط ها  آن  توانستند   ،

شوند. دکتر مک    ترمحدودها  یرشالزم بود که پذ  زنومشاوره، ه  ینةوجود دو برابر شدن هز

 ی . خدمت برابودندمشغول    یار بس در هفته    یسه روز کار  ،، هر دوو دکتر ورجاوند  دوول

  ی خصوصهای  از زنان در اتاق  یبود و تعداد   یتتخت در محدود  ۲۳با تعداد    یزنان بستر

  شده  یجرا  ثروتمند  ةطبق   یانشدند. انجام خدمات مادران در م می  در طرف مردان گذاشته

 ۲8.ندشده بود یرفتهپذ یج را یوةش  یک به عنوان  یزاز تولد ن یش پهای بود و مراقبت

مجبور    یمارستان درآمد شد. ب  یبرا  یزنان به رشد خود ادامه داد و منبع خوب  بخش

ترازو   ةکف   یزها، م  ی بر روها  بار مجبور شدند بچه  ین چند  یرازگهواره اضافه کند    ی بود تعداد

رو به گسترش    همواره  یمانخدمات زا  یپنجره بخوابانند. تقاضا برا  ةتاقچ  یرو  یحت  یاو  

گرفتند.  میمورد مراقبت قرار    ی و عموم  ی خصوص   ینفر در نهادها  ۱۰۰۰  د حدوبود؛ ساالنه  

 
27 RG 91-19-11-1, Report Teheran Hospital 1936. 
28 RG 91-19-11-1, Report Teheran Hospital 1937 

  ]مورد[  ۱۳۷نسبت به    ییتا  ۳۰  شی ها افزاحملبودند. تعداد وضع  رخوارگاهینوزاد در ش  ۱۱  ، سال  ن ی بار در ا  )دو 

 نشان داد(.را سال گذشته 
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شود. دکتر مک    یابی از تولد ارز  یشپهای  مراقبتقسمت  کار در   یزانم دشوار است که  اما 

کنند،  می  یمانزا  یرهو غ  نسوان  یمارستانب  یشگاه،که در زا  یری”اکثر افراد فقنوشت:    دوول

غ قابله  یعی طب یرموارد  توسط  که  درمانگاه  می  داده  عارجاها  هستند  احتماالً  شوند. 

به صورت    یسیونریم   یمارستانب  است.“  در نوع خود  یناز تولد ما بزرگتر  یشپهای  مراقبت

موارد    ورود   سان از   ین و بد  یرفت پذنمینشده بودند    یده که در درمانگاه د  ی موارد  یعی طب

  ی فراهم آوردن خدمات جداگانه برا  زمان پزشکان امکان در طول  کرد.  می  اجتناب   یعفون

به    ی اضاف   یبه اضافه کردن فضا   یازرا مد نظر قرار دادند که ن  یو عفون  یعیطبیرموارد غ

 ۲۹. داشتبخش  ینا

  یگری و د یسیسوئ یکیدو دکتر زن را استخدام کرد که  یمارستان، ب۱۹۴۰سال  در

  ۳۰کردند.می  به صورت داوطلبانه کمک  ،عمل  زنان و اتاق  ةدر دواخان   بود واهل کشور چک  

از    ینا  ،بودآمیز  یتموفق  یارتوسعه داده شد بس  که توسط دکتر مک دوول یمانیخدمات زا

 سال گذشته آشکار است: تهش ی ط یمان تعداد زا

 

:۱۹۳۴ 65 :۱۹۳5 ۹۴ :۱۹۳6 ۱۳8 

:۱۹۳۷ ۱6۹ :۱۹۳8 ۲۴5 :۱۹۳۹ ۳۰۷ 

 ؟ ۱۹۴۲: ۴۱5 ۱۹۴۱: ۳5۰ ۱۹۴۰:

 

مدرن  ی شاهد  این از  دهنده  زنپرشتاب    یزاسیونتکان  وخدمات  است.    ان ایمز  ان 

زا نظر    یمانی خدمات  ب  یکتحت  و پزشکان زن  ؛  یافت  گسترش  یمارستان پزشک مذکر 

قابل مقا  کاری  خاطر که زنان    یناحتماالً به ا  یست، ن  یگرید  یزچهیچ  با    یسه که هرگز 

انجام آن در    یبه جا   یمانزا  یبرا  یمارستانرفتن به ب  جدید  یدةداشتند به ا  یازن  یرانیا

حدود    ۱۹۴۰آن بود که در سال    ترچشمگیر  عادت کنند. از همه  ی، سنت  ةخانه توسط قابل

 
29 RG 91-19-11-1, Report Medical Work Teheran 1937-1938 

 (. مانیزا  ۲۴5جمعاً  م؛یاست که ما داشت یتعداد نی بزرگتر  ،زمان ک یدر  مورد  ۱5) 
30 RG 91-19-11-1, Report American Hospital Teheran 1940-1941. 

 دارند.  افتی مجوز طبابت در اندتوانستهیمؤنث احتماالً نم یدکترها 
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شد. بخش    انجام بود،    یرانیپزشک ا  یککه    توسط دکتر ورجاوند ها  یماناز تمام زا  یمی ن

خدمات    ۳۱بود.  پرستار   یکدکتر و    یکاز تولد با حضور    یشپ  ینة شامل معا  ، زنان   یی سرپا

ادامه داد. گرچه در    ۱۹۴۲در سال    یمارستانخود تا بسته شدن ب  یی به شکوفا  یمانی زا

  ۳5۰و    یش مورد در سال پ  ۴۱5با    یسهدر مقا  یمان زا  ۳۴۰، فقط  ۱۹۴۱-۴۲های  سال

جنگ و منع    یجةکمبودها در نت  یلعمدتاً به دل  یزشر  ینقبل از آن انجام شد، ا  یمانزا

 ۳۲آمد و شد در شهر بود.

 

 همدان 

زنان پناهنده، تعداد موارد    یاندر م   ییمانزا  آغاز به انجام کار  ، پس از۱۹۱8سال    در

ای  به شکل قابل مالحظه  یمان، بخش زا۱۹۳۳رو به رشد گذاشت. در سال    ، یمانزنان و زا

. از  ه بودآغاز کرد  یمارستان پزشک مؤنث، کار خود را در ب  ین اول  یرا بود ز  یافته گسترش  

  ۱۹۳۳مسلمانان بودند، در سال  یرکمک افراد غ   تجویآنجا که نخست اکثر زنان در جس

ب  مراجعه کنندگان   از   یمی ن زنان  بود که  آن  نشانگر  بودند که  به    یشتری، زنان مسلمان 

ارج  پزشکی های  مشاوره امی  مطمئن،  زنان    ین همچنموضوع    ین نهادند.  که  داد  نشان 

و   ی از کوته فکر ی یشرو به افزا دور شدن ”مذکر داشتند و   ی به دکترها یشتری ب ینان اطم

نت“یشرق   ةندوختا در  بها  حملوضع  یجه،.  موارد  بهای  یماریو  قبل    یشترزنان  دیده  از 

  از   آن چه   نسبت بهمورد(    ۲۱۷)  یشتری ب  بسیار  یمانی ، موارد زا۱۹۳5در سال    ۳۳. شدمی

  نسبت به ماماها  پزشکانزنان به    ةیافت  یشافزا  ینانقبل بود وجود داشت که نشانگر اطم

از خارج    یماراناز ب  یاریداشتند. بس  یازعمل ن  بهبودند که  ها  یتمورد از فور  ینبود. چند

  ، در رقابتکرمانشاه  خود در  همتای  یمارستان  خود را با ب  یمارستان آمدند و بمی  همدان

 ۳۴. یددمی

 
31 RG 91-19-11-1, Report American Hospital Teheran, Iran1940-1941. 
32 RG 91-19-11-1, Teheran Medical Report 1941-1942. 
33 RG 91-19-27, Hamadan Medical Report 1933; Idem, Hamadan Medical Report 1934. 
34 RG 91-19-27, Hamadan Medical Report 1934; Idem, Hamadan Medical Report 1935; 

Idem, Healing in the Home of Avicenna 1936. 
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که اکراه    به راه افتاد مادران    یبراهایی  خدمت بهتر به زنان باردار، کالسارائه    برای

  یمارستان بچه در ب  ۴۷، جمعاً  ۱۹۳8را کاهش داد. در واقع در سال    یمارستان در ب  یمانبه زا

پیش از این  کوتاه    یدر زمان  یرا[ زیدخوب ]محسوب گرد  یشرفتپ  یک ”متولد شدند که  

 یانگر خود نما ین در همان زمان، ا .“ یمتدانس میمعمول غیر  هم تعداد را  ین از ا یمی ن حتی 

مسلمان  یرزنان غ  ،یشینپهای  حملاکثر وضع  چرا کهزنان مسلمان بود  تر  فراوان  یآزاد

”در  دادند  می  یح اکثر زنان هنوز ترج  یافت،   یشافزا  یمانیهر چند تعداد موارد زا  ۳5. ندبود

قابله   ،شدانجام می  یزنه چندان تم   ین همچن  و  یدهند  آموزشهای  خانه که اغلب توسط 

در سال   زوکلر ی دکتر مار یمت با عز ۳6“ . کنند حمل وضع یمانی، با عوارض پس از زا همراه

که    توسط دکتر کوهن  ینهاز زنان از معا   یاریبس   یافت؛مؤنث کاهش    یماران، تعداد ب۱۹۴5

بود،    یک ا  خودداریپزشک مذکر  با    زن ،  ۱۹۴6که در سال    یوجود، هنگام   ین کردند. 

رخ    حملوضع  از موارد   یانیمتولد کرد، غل   یکاییآمر  یمارستان خود را در ب  ةبچ  فرماندار 

حضور داشت،    یاز دکتر که جهت ن  یکو با    التحصیلفارغاز پرستاران    یکی   به وسیلة داد. او  

 ۳۷. کرد یمان زا

 

 کرمانشاه

 یمان نامعلوم، بخش زا  یل، به دال۱۹۳۲در سال    یدجد  یسیونری م  یمارستانباز شدن ب   با 

ط  ید ام   پزشکان که    نان چ   آن  در  نشد.  شلوغ  پنج ۱۹۳۲- ۳۳های  سال   ی داشتند،  فقط   ،

زن   یماران در آن سال، تعداد ب ین اوجود  در شهر انجام شد. با   یکی و    یمارستاندر ب  ین سزار 

زنان، استفاده   ی مردان برا   بخشدر    یخال   ی فضا   از   که ای  گرفت؛ به گونه   ی از مردان فزون

 یاز  مورد ن  یفیت هدفمند با کهای  مراقبت   یرامهم بود ز   یاربخش زنان و درمانگاه بس  ۳8.ید گرد 

فراهم را  سزار می   زنان  مراقبت می   انجام ها  ین کرد.  و   ارائه  یز ن   ی عموم  یمانی زا های  شدند 

 
35 RG 91-19-27, Hamadan Medical Report 1937; Idem, Hamadan Medical Report 1937-1938 

 بودند(.  ]زایمانی[ ها موارد دشوارآن ة متولد شدند، هم مارستانیکودک در ب  ۲8فقط  ۱۹۳8)در سال  
36 RG 91-19-27, Healing in Hamadan 1940. 
37 RG 91-19-27, Hamadan Medical Report 1945-1946. 
38 RG 91-19-28, Kermanshah Westminster Hospital 1933. 
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به   یگرید   یراه   یرابود ز   یزنان کرمانشاه  یبرنده برا   یبرگ   یمانیخدمات زا  ینشدند. ا می 

 ینیکه دکتر ج   ی هنگاماز کردند، وجود نداشت.  می  کار ی که سرسرهایی قابله   ی جز از سو 

 ۱۹۳8در سال  ،  ( در دسترس بود  ۱۹۳۲- ۳۷های  سال   یانکه به صورت متناوب م )  یداست 

 ارائهای  یژه بودند، توجه و  یک کش  زوکلر  یسدکتر فرانس  ۱۹۴۴و از سال    زوکلر  یدکتر مار 

 ۳۹پزشکان مؤنث در خدمت بخش و درمانگاه زنان بودند.  ین شد. ا می 

 

 مالیر 

 یار بس   یی ماما   یتبازگشت، وضع   یر به مال  ۱۹۳8  یهدر ژانو   زوکلر   یکه دکتر مار   هنگامی

او   ینانکرد، فوت کرده بود و جانشمی   را درمان  یباالتر اجتماع  ةطبق زنان  که   یبد بود. کس

 یک   یدن رس  ینبنابرا   . بودند از پیش  نداشتند( بدتر  ای  تجربه   یچ که ه  یو کسان   یرزن)سه پ

 یل تما   اییافته   یتزنان ترب   ینچن،  یمنف   نظرهر چند که از    یک مزیت بودشده    یتترب   یماما

نبودند(، نشان   این چنین  البته   زنان )کههای  یماری داشتند خودشان را به عنوان متخصص ب 

آنجا   ۱۹۴۰  یل دهند. ماما دلسرد بود؛ خوب کار کرد اما از درآمد خود ناخشنود بود و در آور 

م دادن داشت. انجا  ی کار برا   یادی مقدار ز   دکتر زوکلر   ییرات، تغ   ین با وجود ا   ۴۰را ترک کرد.

 ی ”کسبود:    ین ا ها  آن   اگر هشت بچه داشتند. اّما پاسخ   ی بود؛ حت   یی زنان، نازا   یاتاز شکا   یکی 

 این  دختر مانده است و شوهرم ممکن است مرا طالق دهد.“   یک   ( یگاه  یا ) نمانده    یم برا 

 یکه دکترها   ییجا  یعنیشد  می   مشاهده  و کرمانشاه  بود که در همدان  وضعیمقابل    یتوضع 

های درمان عوارض ناخواسته سقط   یچشم و گوش بازتر، برا   نجات زنان   یاغلب برا   یسیونر م 

 ۴۱شدند. می   فراخوانده ی، از حاملگ  یریجلوگ   یراموناطالعات پ ارائه    یبرا   یاو    ییخودالقا

 
39 RG 91-19-28, Kermanshah Westminster Hospital 1933; Idem, Kermanshah Westminster 

Hospital 1933-1934; Idem, Kermanshah Medical Report 1937; Idem, Kermanshah 

Westminster Hospital 1938; Idem, Kermanshah Westminster Hospital Kermanshah 1938-

39; Idem, The Westminster Hospital Bulletin. vol. 2/1. October 1939; Idem, Kermanshah 

Westminster Hospital 1944-45; Government of Great Britain 1945, p. 410. 
40 RG 280-1-10, Report Daulatabad Medical Work 1939-1940. 
41 RG 280-1-10, Report Daulatabad Medical Work 1938-1939. 
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 مشهد 

 یتعداد  ی و حت یمان موارد زنان و زا   یسیونری م های  یمارستان در ب  مرد پزشکان  گرچه 

تا سال   ی. حت آمدند به شمار می   استثنافقط    هااین   کردند، اّمامی   را درمان  یچیدهاز موارد پ 

 یدرا دکتر آدال   ینا   “. است   یافتهدست ن   یباً تقر ای  گستره   هنوز   در مشهد  یمانی ”کار زا ،  ۱۹۳۳

که  یافت  یشافزا  یمارستانشده در ب   یرفتهپذ های  ، تعداد بچه ۱۹۳۰  ةدر ده   ۴۲نوشت.  یبک 

بمی   نشان اعتماد  مادران  ب  یشتریدهد  به  زا  اند. داشته   یمارستان نسبت   یز ن   یمانیموارد 

 شدمی  ارائه   یاز پرستاران ارمن   یکی  یا،  . ان   آر.   ها توسط خانم نلسون و مراقبت   یافت  یشافزا 

 یمانی در موارد زا  یش، افزا ۱۹۳۱- ۳۲در سال    ۴۳شد.می   فراخوانده   یزن   ترخاص، دک   موارد و در  

 ینا   ۴۴بود.  یب ک ید حضور دکتر آدال  یل که به دل  یش از سال پ   یشتر درصد ب   6۰وجود داشت  

ن  آن  از  پس  سال یافت ادامه    یزروند  در  ب۱۹۳۲- ۳۳  های.  تعداد  برا   یشتری،  زنان   یاز 

 کردند. از   یمان زا   یعیطب ها  آن   که اکثر  یمانمورد زا  ۴۱زن از    ۳۴تعداد    ؛ آمدند  حمل وضع 

، ۱۹۳۴- ۳5های  در سال   ۴5بود.  یدروسفالیمورد ه   یک شدند؛    یندو نفر سزار   ی،مورد عمل  ۱۳

 یگراز هر وقت د   یشزنان، ب  ینةدر زم   یب. کار دکتر کمراجعه کردند کودک    -  مورد مادر  6۲

محل  پزشکان  و  مردم  برا   یتوسط عموم  را  زنان  درمان  ینهمعا   یکه  ارج می   و  فرستادند، 

 ینادان به صورت بد های  که توسط قابله   ین از امتعددی پس    یمانی گذاشته شد. موارد زا 

 ؛د آمدن به حساب می که موارد دشوار    شدند به بیمارستان آورده می شده بودند    یدستکار 

در   یبک رکه دکت  یهنگام  ۴6مادران زنده ماندند.  ةهم   یدرصد بود ول  ۱8  ینیجن  ومیرمرگ 

در موارد زنان و   یترک کرد، افت ناگهان   کار کردن در رشت  یرا برا   مشهد  ۱۹۳۷اکتبر  

دوره تعداد   ینا  یدر مشهد کار کرده بود و در ط  ۱۹۳8تا   ۱۹۲۹رخ داد. او از سال  یمانزا 

 ۴۷زنان را به دست گرفت.های بخش   کاکران   سه برابر شد. دکتر   یمانیموارد زا 

 

 
42 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1932-1933. 
43 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1929. 
44 RG 91-19-2, Mashad Medical Report 1931-1932. 
45 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1932-1933. 
46 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1934-1935. 
47 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1937-1938. 
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 رشت

  یمارستان وجود، ب  ینوجود نداشت؛ با ا  یمانیزنان و زا  ة، هنوز برنام۱۹۲۴سال    در

،  ۱۹۳۱در سال    ۴8را در آن سال تحت درمان قرار داد.  یخارج رحم   ی مورد حاملگ  یک

مذکر وجود داشت.    یماران در ب   ی یشافزا  یکایی،آمر  یسیونریمهای  یمارستانب  یگرهمانند د

  یمان بوط به زنان و زادرصد از اعمال ماژور مر  ۴5و    یافت  زایش درصد اف   ۴8  یمانی موارد زا

دشوار بود که  ای  یندهو آنفلوآنزا، به صورت فزا  یپنومون  ها،آبسه  ی،بود. با وجود موارد عفون

دکتر    ین،پاک فراهم آورد. بنابرا  یو اعمال جراح  یمانیموارد زا  یرا برا  یمنیموارد مناسب ا

اهدا  یم فر م   یاز سو  رهزار دال   یک  ی از  برا  بال   یکافزودن    یبرا  یتگخانم    یکوچک 

بس  یماران بهای  اتاق پرستاران،  و  بود  شخوشحال    یارزن  تخت  افزودن هفت  او  قصد  د. 

تا آن    ؛ نوزادان بود  یاتاق کوچک برا  یک واحد شامل    یک کوچک(.    ی در واحدها  ی )حت

  یمارستاناز ب یگرید یکه در جا  ینا یاشدند و می داشته  زمان نوزادان در اتاق عمل نگه

داشت ) وجود  می  قرار   ( اگر  چنشدندداده  ن  یبرا  یزی چ  ین .  مادران  بود  یزتازه    ، صادق 

و   یکسپت یط و با شرا یبا آنفلوانزا، پنومون یماران باشند که ب ی در بخش عموم یست بانمی

 ۴۹قرار داشتند. در آن   یرهغ

بخش زنان را پر   ؛ ه روز داشت در ُن  یمانهشت مورد زا   یم فر دکتر  ،  ۱۹۳۱  آگوست   در 

به جز  یمارستانبه ب  یالحاق  ینرساند. در آن زمان، ا   یت را به ظرف   ی خصوصهای کرد و اتاق 

 یباً تقر   یره، و غ   ند که رنگ نشده بود   ی چوب   یکارها   یی، نها   ی کارگچ   کارهای کوچکی چون 

به   یقه بعد از ده دق   یماران دهم ب   یک گونه    بدین قابل اقامت بودند و  ها  اتاق   ، تمام شده بود 

از و مراقبت    یمانیزا   یکارها   ی برا  ی فضا را در ساختمان اصل  این کارآنجا منتقل شدند.  

به   ۱۹۳۰- ۳۱نفر در سال    ۳۳ز  ا   یمانیموارد زا   یشآزاد کرد. با در نظر گرفتن افزا   ها،بچه 

 ینبچه، ا   ۳5به    ۲5از   بینند مراقبت ب   یستبامی   کههایی و بچه   ۱۹۳۱- ۳۲نفر در سال    5۳

انجام مورد   5۳بر روی که   ی عمل ماژور  ۴۰موارد، از  ین ا  یدرماندگ یتبود. ماه  یکار الزام 

 
48 RG91-19-9, Resht Medical Report 1923-24. 
49 RG 91-19-9, Resht Medical Report 1931; RG 91-20-8, Frame/Rasht to Speer/NY 

(17/02/1931). 
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های ی مقاومت زنان نسبت به دستکار  یزاناست م  ینحال، چن   ین ”با ا شود.  می   شد، آشکار 

فوت کردند، ها  آن   که فقط چهار نفر از  ؛[ یمارستان ]در ب   یرشاز پذ   یش پ  یرانیا های  قابله 

گذشتن روز    یناوقات، بعد از چند   یگاه   در حال احتضار بود.“  یرش، در هنگام پذ نیز    یکی 

 5۰.رسیدند هر می به ش خودرو از روستاها،    یا اسب    ی بر رو  یلومترهازنان ک یمان، از زا 

مهم بود.    یمانی تعداد موارد زا  یشاز تولد به مادران از نقطه نظر افزا  یش پ  آموزش 

  یلتماکمتر  زنان    ی ازیشترو ب  یشتربهر روز تعداد  ”  یراشد زتر  ساده  فرایند به مرور  ینا

پیدا    عقدنامه مورد  یک    یحت   .“ کننداعتماد    یرانیاهای  قابله  یا   یعت که به طب  کنندپیدا می

ق   شد   ی مراقبت در اتاق خصوص  ید بامی”حامله شود    ن شده بود چنانچه ز  ید که در آن 

بخش زنان در سال    به   یالحاق  بال   یک بعد از ساخت    5۱“.داشته باشد یکاییآمر  یمارستان ب

اکتبر    یبک  یددکتر آدال  5۲فراوان پر شد.  یمانیبا موارد زا  یالحاق  بخش  ین، ا۱۹۳6 در 

ایدرس  از مشهد  ۱۹۳۷ بود  یبرا  ییدجد  ةتجرب  ین.  که متخصص    زندکتر    یک   ؛شهر 

دکتر    و این کار انجام داد    هیچ پزشک دیگریبدون کمک    را  ین. او سزاربودو جراح    یمان زا

در    یبتوسط دکتر ک  یگرد  یکرد. شگفتزده  را شگفت  در رشت  یملّ   یمارستانب  ،یتانیاییبر

  یبود(، رو  اش شدهخصیدر هنگام مر  یمدکتر فر  یگزین)که جا  دکتر هافمن   یماریزمان ب

  یکخواهد و نه  می  دکتر  یککه او    ینپزشک را با گفتن ا  ین ، مطب امرد  یمارب  یک داد.  

امتحان    زنپزشک    ینتواند شانس خود را با امی  گفت او  دیگر  یمارکرد اما بقابله، ترک  

  ی ماما   ین و چند  ک پزش  یک ”با  :  یبدکتر ک  ةگفت  هب  یمانی،موارد زا  یشافزا  یل به دل  5۳کند. 

باال است.“  یمانی در شهر، درصد اعمال زا  یدهآموزش د  یبه خوب در    ماژور ما، همچنان 

را به ثبت    یمانیمورد زا  6۰از    یش با ب  ید جد  ی رکورد  یمارستان، ب۱۹۳۷-۳8های  سال

های  ناموفق توسط قابلههای  بودند و بعد از تالش  یعیطبیرغ   این موارد  از  یاریرساند. بس

.  یافت  یشافزا  یزن  یعیطبزایمان  تعداد موارد    یول   کردندبه بیمارستان مراجعه می  یمحل

 
50 RG 91-19-9, Rest Medical Report 1932; Idem, Resht Medical Work 1932. 
51 RG 91-19-9, Rest Medical Report 1933. 
52 Presbyterian Church 1936, p. 151. 
53 RG 91-19-9, Resht Hospital Report, 1937-38. 
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  روستاییانی   یژهبه و  یافت؛  یشافزا  ،زایمانیدر موارد    یشگاهیو کار آزما  ییسرپا  یماران ب

گرفته بود که    یم تصم   یمآمدند. دکتر فرمی  ی درمانگاه مجانبه    ی،مال   یت علت وضعکه به  

شاخص   یک  یمانابراز نمود بخش زا یم، فر۱۹۴۰در سال  5۴امتناع نکند. ها آن یرش از پذ

زنان ارتباط    یکه به زندگ   ینا  یژهاست؛ به و  جامعه  یو پزشک  یاجتماع   یشرفتخوب از پ

نفر به عمل    ۴8مورد،    ۱۲8که از    یدر حال   یافت  یشدرصد در سال افزا  5۰ها  یماندارد. زا

ن احتماالً    یاز ماژور  رشت  در  بهترداشتند.  ز  وضع  سال    یرابود  ماماها۱۹۴۰در    ی ، 

از    یاری اوضاع هنوز بد بود؛ بسکردند. در روستاها،  می  در شهر کار  یشتریبدار  یتصالح

ا باردار   یک که    ین اوقات،  طول  زن  به  روزها  شود  فقط  ید انجاممی  آورده  دکترها    و 

 55شوند.زده زنان، شگفت  یافتنتوانستند از طاقت و بهبود می

مال  یتختخواب  ۱۰  یا   ۹  کودک  -مادر    یمارستانب  یک،  ۱۹۴۳سال    در های  یاتبا 

نظارت    یشهردار تحت  از  یتهکم  یک و  نفر  دو  که  برجسته  زنان  بودند،  ها  آن  از  ماما 

  یحی مس  یمارستان ب  ی مجان  یمانی از موارد زا  زیادی تعداد    یمارستان، ب  ین . ااندازی شدراه

  یحترجوز  هنپرداخت کنند  پول  توانستند  می  که  ید و کسان ر را جذب کها  آن  ةنه هم  اما

درز کرد    یرون که اخبار به ب  ی ، هنگام ۱۹۴۳بروند. در ژوئن    یکایی دادند نزد دکتر آمرمی

زنان، تالش    یژهاز مردم، به و  یاری رود بالفاصله بسمی  یالتبه تعط  فریم   -   یب که دکتر ک

 56. ینندکردند او را بب

 یمارستان ب   یک   یشنهادی که ساختمان پ   نداعالم کرد   های شهر که روزنامه   ین از ا  پس 

 یمتصم  یمشاه قرار گرفته است، فر   عنایت شخصتحت    یزو تبر   در رشت  کودک  -مادر  

در   پزشکی  یازهاین  یرا برا هایی  و راه   یرفتهرا پذ   یژهمرکز خدمات و   ینا مدیریت  گرفت بعدًا  

تغ پ   ییرحال  زنان   یتختده    یمارستانب   5۷کند.  یداجامعه،  از  تعدادی  مالی  با حمایت  که 

 از مردم ادامه داد.  یاری کمک به بس ارائه  به    داده شده بود ته برای کارهای زایمانی قرار  س برج 

 

 
54 RG 91-19-9, Resht Hospital Reports 1918-44 1937-38. 
55 RG 91-19-9, Resht Hospital Report 1939-40. 
56 RG 91-19-9, Resht Hospital Report 1943. 
57 RG 91-19-9, Resht Hospital Report 1940-1941. 
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 شیراز 

توسط    ینی زم  ی، با اهدا۱۹۲۴در سال    یول   یداجاره گرد  ی در باغ  ینخست، ساختمان 

  یمارستان ب  ین ساخته شد. سپس ا  کودک  - مادر    یمارستان ب   یک   ، ینماز  ینحاج محمد حس 

در    CMS  یمارستانشد. ب  یلبزرگ تبد  یعموم  یمارستانب  یک به    IETD  یبا کمک مال

شد که بخش زنان و   یستأس ۱۹۲۴معروف بود در سال  ین مرسل یمارستانبه بکه  یرازش

 58.داشت  ییبخش سرپا ة به اضاف  ییمردان، بخش ماما

 

 تبریز 

طبابت روزانه   ة دربار   ی کم   اطالعات شدند،  نمی بایگانی ساالنه  پزشکی های گزارش  چون 

ب  از سال    یز تبر   یسیونری م   یمارستان در  اّما  یم دان می   ۱۹۲۰پس  اندک در  های  داده همین  . 

شد.  می   یده د   یز ن   یز تبر   یسیونری م های  یمارستان ب   یگر در د   معالجه دهند روند  می   دسترس نشان 

به مقدار    ها، بچه   یان . کار در م یند آ می   به تعداد فراوان   یرانی ”زنان ا   شد ، گزارش  ۱۹۲۹در سال  

  یمارستان، [ ب ی ]انسان   یروی ن   ی م به حساب ک   یست با می   یگیری است. کار پ   یافته   یش افزا   یادی ز 

باشد.“  شده  دهه   5۹کاسته  ب ۱۹۴۰و    ۱۹۳۰های  در  ب   یز تبر   یمارستان ،  از  با    یمار پر  و  بود 

 6۰. کرد می   یت فعال بسیار    یره، اران و غ پرست   ی آموزش های  کودک، کالس های  گاه درمان 

 

 ارومیه

قرار خارج شهر    یلومتری « در سه ک»قلعه   یا  یهاروم   یسیونری م   یمارستان آنجا که ب  از 

پذیرش را    یکودک   -  کار مادر  یچزنان داشت و عماًل ه های  یماری با موارد ب   ی، کار کمداشت 

رفتن   یرونزنان از ب  6۱بود.  دشوار  ،محل بیمارستان زنان مسلمان، رفتن به    یبرا   یراز   کردنمی 

 
58 Elgood 1951, pp. 534-535; Waterfield 1973, p. 166; Anonymous 1924, p. 182; Williams 

1994, pp. 60-61; Azizi, Bahadori, and Raees-Jalali 2014, p. 240. 

کارکنانش را به    یدرخواست کرده بود مراقبت طب  CMSاز    IETD  که  تی واقع  نی با ا  ۱۹۲۲سال    ییجاهجاب 

 شده بود.  لی تسه رد،یکه پزشکش بازنشسته شد بر عهده گ یدر هنگام ای هشکل سخاوتمندان 
Waterfield 1973, pp. 165-166. 

59 Presbyterian Church 1929, p. 103. 
60 Presbyterian Church 1947, p. 55-56. 
61 RG 91-20-7, Elli/Urumiyeh to Williamson, charge d’affaires/Tehran (30/09/1930). 
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فقط با   که دوستان و خانواده   یی جا   یدند ترسمی   یمی قد   بیمارستان مراجعه به    یاز شهر برا 

دور   بستگان خود  که از   ین از ا   بیماران  خود    و  مالقات کنند را  ها  آن   توانستند می   یدشوار 

 -  شهر، با بخش مادر  در خود   یدجد  یسیونریم  یمارستانبا ساخت ب   6۲باشند، ترس داشتند.

که ها اتاق بچه  در، انجام داد.  ۱۹۳۰- ۳۱های سال   ی را در ط  یمان زا   86 یمارستان کودک، ب 

جذاب قرار های  ی مرتب شده با روتخت ، رنگ کودک  ید سف  هایتختخواب  آن سوی تاالر بود 

د  تصاو   ی رنگ  یوارها داشت.  نوزادان شده    یخته آو   یز ن آوری  شادی   یر و  اتاق  کنار  در  بودند. 

های ها پوشش این گهواره   شدند.می   گذاشته  یدسف های  که در گهواره   قرار داشت  یرخوارگاهش 

که نوزادان  یداشتند. هنگام لطیف  یهایپارچه یی با یکا آمر   دوستانخته شده توسط  دو نرم  

 را  یهایلباس   بیمارستانژنده و کهنه، کادر  های  لباس   یکردند به جا می   را ترک  یمارستانب 

فعال  6۳دادند.می   یر نوزادان فق   ه ب   ید،متوقف گرد   ۱۹۳۴در سال    یمارستانب  یت از آنجا که 

 . وجود نداشت   یهدر اروم  دیگری   یمانیزاهای  مراقبت 

  

 یمادر و کودک شهرهای درمانگاه

منظم توسط    ی و پس از تولد به عنوان خدمت  یشپهای  که مراقبت  یلیآغاز، دل  در

های  مراقبت  یبرا  یزیاداندازه  بی  ی هاارائه نشد آن بود که تقاضا  یسیونریمهای  یمارستانب

کادر که    یش محدود بود. با افزا  بیمارستان نیز  یت ظرف و البته  وجود داشت    ی فور  ی پزشک

آن  یبخش ب  هااز  خود  بودیدد  آموزش  ی محلهای  یمارستاندر  متنوع  های  مراقبت  ند،ه 

  یاز خدمات   یو بعد از تولد به عنوان بخش  یشپ های  مراقبت  یجه،. در نتشدارائه    یشتریب

 دادند، قرار گرفتند. می ارائه یسیونریمهای یمارستانکه ب

 

 کرمان

 زنان  یکار رفاه  ی، پزشک های  در مراقبت صورت گرفته    ینوآور   یک ،  ۱۹۲۲سال    در

 
62 RG 91-20-7, Report Medical Work Urumia 1922-1923; Idem, Memo Jessie Lee Ellis 

(undated; 1925?); Idem, Famous Urumia Hospital to be rebuilt; Presbyterian Church 1926, 

p. 221. 
63 RG 91-20-7, Cochran Memorial Hospital Report 1933. 
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 (WWW بود که توسط خدمات م )یتانیا بر  یسایکل   یسیونری  (CMSدر کرمان )  .انجام شد

. ید آغاز گرد   و رشت  در مشهد  یکاییآمر   یسیونریمهای  یمارستان در ب   یزن ندی  بعدًا، کار همان 

ا   ة طبق گفت  کار   ین ا  ی بود، هدف اصل  WWWکه در خدمت    . اچ استراتون ی س  . ی خانم 

سان مادران آبستن ممکن بود به   ینبود و بد  معیوب”تماس با بافندگان فرش    یاجتماع

 یافت که به شدت به آن محتاج بودند دررا    یپزشک های  مراقبت تا    منتقل شوند   یمارستانب 

بچه و مؤنث(، در   تاً کار )عمد   یروی ن   ة مشمئز کنند   یکار   یط با شرا   یت وضع  ین ا   6۴“.کنند 

از کودکان   یاریبود که بسای به گونه   یط. شرا آمد می به وجود  کرمان،   ی باف فرش های کارگاه 

که مجبور بودند   ینشدند. جدا از ا می   معلول  یتمام زندگ  ی دختران( اغلب برا  یشترو زنان )ب 

و   شد می   ی نورده  یکار کنند که اغلب دخمه مانند بوده و به شکل بد هایی  ین زمیر در ز 

تهو زیادی داشت  رطوبت   ا   یده خم   یشهکارگران هم  ؛شد نمی   یهو  بودند.  شکل   ینو دوال 

 یرجبران ناپذ   ة بازوها و ساق پاها و صدم   ی شکل دادن دائم  ییر ”تغ به    ی اغلب منتهنشستن  

 ی وز شکم تحتانیل به انکدر کرمان، کارگران دختر اغلب  65“.شد ها می آن  ی به سالمت عموم

 اغلب فوت  نوزادان  ،در هنگام تولد   شدند،می   دختران حامله  ینکه ا   یدچار بودند. هنگام

درصد   5۰در  را    ین عمل سزار توانستند  می در دسترس بود،    یمارستانکه ب   یکردند. هنگام می 

که دائم به    چیزی ”  مشاهده کرد:  ین چن  یلندبو   ،کرمان های  یابان از تولدها انجام دهند. در خ 

 
64 Administration Report 1924, p. 32. 

تا    حاکم کرمان   ،ونرهایسیم  بودند  او و    بارة مند گردد. درمسئله عالقهبه  را وارد کرده  دولت در  رفتار  اعمال 

 ؛ ۷5، ص ۱۳۹۴زاده ملک د، یتهران، بنگر 
 Floor 2011, pp. 98-99. 
65 Chaqueri 1978, pp. 210‑12 

قابل توجه است که    ن یا  .(FO 248/1343. )دنکنینقل م  لند یبو   یپدر روحان  مانند  یی ای تان یبر   یونرهایسیم 

 مثال  یبرا د ی. بنگر شدندن گزارش  رانیمناطق ا  گر یمسائل مشابه از د 
 Chaqueri 1978, p. 205 

  ا یتان یکنسول بر  زی( و ن FO 371/10131, f.140, f.14)  کندیم  ذکرآباد  را در سلطان ایتان یاز کنسول بر  اینامه

همچنان    زنند،یکف چمباتمه م  یباف بر رویکارگران قال  ،یبافدر آغاز فرش”    FO 371/9030, f.215  ،زیدر تبر
.  نندینشیم  یچوب   ةی پا  یهاتخته  یو بر رو  زندیخیها با آن برمآن  رود،یباال م  نیاز زم  شفر   آرامکه کار آرام

  ی هاکه در خانه  یاست که در زمان  یتیوضع نی ا را یدر نظر گرفت ز  یسخت   به عنوان  هایران یا  یبرا د یرا نبا  ن یا
م  ودشانخ می  کنندیاستراحت  خود  برا  .گیرندبه  صندلآن  یاگر  )  یها  شود  نوعیفراهم  هر    گاه منینش  یا 

 “ را قدر بدانند. ینوآور ن یها ا من شک دارم که آن ،راحت(
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  یافته شکل    ییرتغ  زنان  ؛کار استکودکان    ینا  اعمال شده بر  یرحمبی  ، شودمی  آورده   یاد

توانند کار کنند چون دستانشان اغلب  نمی  یگرکه د  یمردان  یو گاه   ماندهباز  و از رشد  

 66“. توان در شهر دیدمی را اند افتاده یوزگیشکل داده و به در ییرتغ

مسلمان بود. در    زنان   شامل که انجام شد؛    ی حملوضع  موارد   ة ، هم۱۹۲۴سال    در

”سالمت کارگران  گزارش کرد،    ین چن  یتانیایی سالمت، کنسول بر  ی رسانکمک   ةبرنام  یجةنت

  یمارستان ب  یانم  یکی نزد  ی همکار  6۷“ .است  یشسال پ  ۱5-۲۰فرش هم اکنون بهتر از  

از    یشپ  موارد   ةوجود داشت. هم  WWWبود و مرکز    ؤنثم  یکه تحت نظر پزشک  زنان

به    یشپ   یبیترک  گاه درمانشدند. دو  می  یدهمشکوک توسط دکتر د  تولد  تولد  از  و پس 

  ینسن   ةهمهای  بافندگان فرش و بچه   ةیژوها  آن  از  یکیشد که  میبرگزار    یصورت هفتگ 

  www، کادر  ۱۹۲8در سال    68شد.می  مشاوره دادهبه مادران  شده و    یدهبود. زنان حامله، د

  یده د  آموزش  یو دو زن ارمن   وقتپاره  ییاروپا  یک(،  )خانم استراتون  ییاروپا  یک شامل  

از تولد و هم بعد از تولد و    یشکودک در پ - بر رفاه کودک و مراقبت مادر  WWWبود.  

بود و    ردمو  ۳۹۹8ها  یزیت، تعداد کل و۱۹۲8تمرکز داشت. در سال    یی کار ماما  ین همچن

 6۹درمان شدند.  WWWدر مرکز  یزمورد ن ۲۰55

 

 ۱۹۲5-۱۹۳5 کرمان CMS  -های مرکز رفاهی زنان  : فعالیت۱۰جدول 

 1924 1925 1929 1931 1932 1933 1934 1935 

 ۷5 68 8۹ ۹۲ ۷6 ؟ ۹۷ 5۹ ها حملتعداد وضع

 ۳۲۲/۱ ۲5۱/۱ ۰۴۹/۲ ۹۳6/۱ 6۱۴/۱ ۹۷۲/۳ - - در خانه بازدید از بیماران

Administration Report 1924, p. 32; Idem 1925, p. 39; Idem 1929, p. 28; Idem 1931, p. 30; Idem 

1932, p. 26; Idem 1933, p. 31; Ibid 1934, p. 35; Ibid, 1935, p. 38. 

 

 
66 Chaqueri 1978, 210. 
67 Administration Report 1924, p. 32. 
68 Administration Report 1925, p. 39. 
69 Administration Report 1928, p. 32. 
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  ی حضور نداشت ول  ۱۹۳۲در اکتبر    یمرخص  یلبه دل  که خانم استراتون  یبا وجود

 ۱۹۳۳او در دسامبر  کار داد    ةبا قدرت، ادام  ینسون. ام. رابیتحت نظر خانم ا   WWW  مرکز

داشت    پایه دوندو کارمند ارشد و سه کارمند    WWW، مرکز  ۱۹۳۴در سال    ۷۰بازگشت. 

آزمون دکتر  گیقابل  آموزش  ،پایهدونکارکنان   کارمند  دو  بودند.  آغاز کرده    CMS  یرا 

مجبور    یگریو د  گذراندند  ۱۹۳۴( را در سپتامبر  یی ماما  ی= بورد مرکز  CMBتراز  )هم

های  یتفعال  یجةنتدر  ادعا نمود    یمارستانند. بابگذر  ۱۹۳5  یةرا دوباره در ژانو  آزمونشد  

WWW  ان بافندگان فرش در حال کاهش است؛ که  یدر م   یعیطبیر غ  زایمانتعداد موارد

دل  یبخش به  آن  شرا  ی بهبود  یلاز  بخش   یبافندگ   یطدر  دل  یگرد  یو  که    یلبه  بود  آن 

دادند را انجام  می  که قبالً انجام  یزیانگهراس  ی ارهارفتکه    یدند ترسی”م  یبومهای  قابله

  یستیو بهز  رفاهیو    یی کار ماماها  سال  یوةنظر عموم مردم، به عنوان م   یندهند و همچن

، خانم رابرتسون در خدمت مرکز  ۱۹۳5در سال    ۷۱“.شده بود  یخته، برانگCMSکارکنان  

WWW    ماماحاضر  در شهر توسط سه  و    ةبرنام  اینان   شد. می  کمک داده   یرانیا  ی بود 

از تولد منظم و سپس آموزش در هنگام نقاهت بود    یش که آموزش پرا  استاندارد خودشان  

دور  ۷۲دادند. میادامه   فعال ۱۹۳6  ةدر  سطح  پ  WWWهای  یت،  ز  یداافت  خانم    رایکرد 

در    ۷۳که خانم استراتون در اکتبر بازگشت.   ی رفت در حال  ی مرخص  به  یل در آور  ینسونراب

که   یزمان  یعنی ماند   ی باق   ۱۹۴5تا اواسط    WWWخانم استراتون، در خدمت    یبعد  ةدور

 ۷۴او آمد. ایبه ج  ژوئن، خانم وودراف 6رفت. در  یبه مرخص

 

 مشهد 

  کودک ارائه  - مادرهای  نبود که مراقبت  یمارستانیتنها ب  در کرمان  CMS  بیمارستان

  یش مراقبت پ  ةبرنام  یک  ، یبک  ید و کودک، دکتر آدال  مادر   ومیرمرگ  کاهش  یداد. برامی

 
70 Administration Report 1933, p. 31. 
71 Administration Report 1934, pp. 34-35, 45. 
72 Administration Report 1935, p. 38. 
73 Administration Report 1936, p. 26. 
74 Administration Report 1945, p. 4. 
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  نوشت:  ینچن  ، در این زمانآغاز کند  و قصد داشت آن رادر نظر گرفته    از تولد در مشهد 

مادران    “وصفی قابل  یرغ   یالیخبی   یباً”تقر اکثر  دارد.  بیمارستان   بار  یک تنها  وجود  به 

بودند. در   یمانزا حال  گشتند که در  می   باز  ی آمدند، معمواًل در ماه نهم و فقط هنگاممی 

  یمان از زا  یشپ های  مراقبت  یکند تا برا  یبرا ترغ  یاو توانست تعداد  ،۱۹۳۱- ۳۲های  سال 

  ةدربار  ی بروشور فارس  یک” گزارش کرد:    کیب بعداً   به بیمارستان بیایند. به صورت منظم  

  ین است: اولسازی  در حال آماده  یرانی،از رسوم ا  یافتهاز تولد، اقتباس    یشپهای  مراقبت

پ  ی حاملگ  یتمسمومسازی  برطرف  یبه سوگام   غ  یشگیریو  و مرگ  رنج   ۷5“ .یرالزماز 

  یدی جدهای  را وادار کرد تا پروژه  یحیمس  یمارستاندر مشهد، ب  رضاشاه  یدجد  یمارستانب

درمانگاه مانند  دهد  توسعه  درمانگاه  کودک  های  را  تولد  یشپ  آموزشو    یس تأس  ۷6.از 

کودکان،    ومیرمرگ  پنج سال، با در نظر گرفتن  یرزهای  درمانگاه  یاکودک  های  درمانگاه

 :دکتر هافمن ةبود. بر طبق گفت ی واقع یازمندین یک 

شسته باشد شاید  گرم    یلیخ  واشود، اگر ه می   متولد  یکه کودک   ی”هنگام 

هراس وجود دارد   ینا   یراشود ز نمی   قطعاً شستهباشد  اگر هوا سرد    یشود؛ ول

 ی شود و سرش به سفت می   یچیده کهنه« پ های  در »پارچه کودک  سرما بخورد.  

 یرانیان ا های  . خانه شود می   بسته  زیباکاله کوچک    یک جفت دستمال و    یک با  

اتاق سرد است و   ۷۷کنند[.می   استفاده  یشود ]از کرس نمی   در زمستان گرم

از آن   ید است که با   یزیچ   یند، گو می   گونه   ینا ها  آن   »باز کردن« کودک که 

 شش شالابتدا   یچد،پب  رااش بچه  خواهدمی  که مادر یاجتناب نمود. هنگام

را راست   یش گذارد، ساق پاها ها می آن   ی گستراند سپس کودک خود را رو می 

 
75 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1932-1933. 
76 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1935-1936 

و همزمان  متخصص زنان بود    کی ها  از آن  یکیداشت،    یدو دکتر آلمان   رضاشاه  مارستانی، ب ۱۹۳5)در سال   

 (.نیز بود  مارستان یب سرپرست 
 د ی بنگر  ست، یچ یکه کرس ی حیتوض ی برا ۷۷

 Willem Floor, “Korsi,” Encyclopedia Iranica. 
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و در همان حال ساق   ید نمامی   محکم  یکدیگر را به    یش زانوها   . کند می   صاف  و 

تا  یش پاها  از  ها  زند، شال می   را  اول  د  یک را  و سپس سمت   تا   یگر سمت 

 یز را ن ها  آن   کند ومی   طرفش سنجاق را در دوهایش  زند و سپس دست می 

 یک شد، او را با  زده    چروک تا  و  ینچ بی   ی بندکه بسته   یهنگام   ؛ پوشاندمی 

 دست به دست  ی گونه کودک به راحت  ین بندد و بد می   از باال   نواری   ة پارچ 

. کند نمی   ی که چندان اعتراض  یرد گ می   قرار   یتی رو در وضع  ین شود و از امی 

کاله   یک با    ی که کودک راه رفتن را فراگرفت، سرش هنوز به سفت  ین بعد از ا 

و فقط صورتش از ابرو تا چانه در   ودش می   سه دستمال بسته  یحت  یاو دو  

 یگر، د   یز چ   یچکوتاه و اغلب ه  ةتن یم با دو تا پنج ن   یرد؛گ می   قرار  یدعرض د م 

اصاًل  باشم می زده  شگفت   شود. منمی   یده پوش  پا   یرند م نمی   که کودکان  و 

و چنین   یرند م ها می آن   دوند؛ اّما در واقع، اکثرمی   اطراف  به برهنه در زمستان  

درصد از   ۳۰است؛ احتمااًل کمتر از    یز انگ کودکان رقت   ومیرمرگ   است که

که   یدمپرس   ی رسند. من از زنمی   یکودکان متولد شده به سن سه سالگ  ة هم 

من هنوز او را به اوه :”  برد؛ او گفتمی  به حمام یخود را ک ةکودک سه ماه 

نبرده  پوست حمام  هنوز  د   اندازی ام،  شده  متولد  کودکان  است!“   رنکرده 

ب  را  را زمستان  طور  حمام  یج ه  به  تابستان،  آمدن  با نمی   تا  سپس  و  برند 

حمام  به  جا می   یفکث   یعموم   های مادرانشان  سادگ   ییروند،  به  آب   ی که 

مخزن   یک از  ها  گردد، تمام حمام می   یگزین شود جامی   همزمان که مصرف 

جدا از فقر   یراوجود ندارد ز ها  کنند. امکان حمام در خانه می   مشترک استفاده 

 یبرا   ینی، آئ   ید سرد در زمستان، مقدار کم آب مناسب، از د های  مردم و خانه 

ناپاک محسوب ب می   مسلمان معتقد،  ها بچه   یاندر مها  یماری شود. مسلمًا 

وحشتناک )پلک چشم   یعدچار تراخم شا   یمیاست. درصد عظ   یعشا   یاربس 

 یردها  آن   شوند. اکثر می   یزندگ  یلاوازده(، در  سر )سر جرب   یگرانوله( و کچل

تاکنون   یاپرسش است که »آ   ینمورد استفاده ا   یج را   یانب  یرند؛ گ می   زود آبله  یا
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را در   یماری آشکارا وجود دارد که هر کس ب   یده ا   ینآبله درآورده است؟«، ا 

. یابد می   یی از آن رها فرد    ید،آ می بیماری    که   یخودش دارد و هنگام   طبع

است   یعشا   یکار کودکان که در آمر یگ دهای  یماری ب   ها،یماری ب   ینافزون بر ا 

 ۷8“. شوند ی م  یداهم پ  ینجا ا 

 همدان 

و حساس نمودن مادران جوان،    ی دسترس  یبرا  ۱۹۳8-۳۹های  ، از سالهمدان  در

به خوب  درمانگاه کودک   یک  قرار گرفت  یکه  بودمورد استقبال  ، وجود داشت که زمان  ه 

  ۷۹شهر بود.   ی در بخش مرکز  یان کباب ةبعد از ظهر در هفته در دواخان  یک آن شامل    ی کار

پ   ینا که  یکاییآمر  یسیونریم  یمارستان ب  پزشکیدرک کادر    یامد پ   یشگامانه،اقدام    بود 

  یمقاربت های  یماریب  ،بومیهای  یماریدر مورد ب  یژهبه و  یشتری،ب  یشگیرانةکار پ  یستبامی

.  یدپخش گرد  ی بروشور بهداشت  یمنظور، تعداد  ین. به ادادمیکودکان انجام    ومیرمرگ  و

نشان    یبهداشت های  فیلم  یارائه داده و تعداد   ی بهداشت  یسخنران   ی ”تعداد  یچوارد دکتر ل

امّا کار کم  ا  یداد،  به و  ها  یاحرفهیرکه غ  ینا  یبرا  یگر،د   یو جاها  ینجا در    پزشکان را 

بهداشت  است  یند،نماآگاه    یمسائل  شده    ة ینمعا  یگر د  ةیشگیرانپهای  یتفعال  8۰“ .انجام 

آزما  یزیکیف  شامل  ادرار   یش کامل  اندازه  کامل  برا فشار   یریگ و  که  بود    تمام  یخون 

م س   ةپسران  ة متوسط  ةمدرسهای  بچه  یسیون،کارکنان  ف   ینا ابن  خوابگاه  دختران    یس و 

  رایب  و آبله  یفوئیدت  یناسیون. واکسیدگردمیانجام    AIOCاز کارکنان    یاری و بس  هوبارد

 8۱.یدندپخش گردها در دواخانه  یبهداشت  یداده شد و بروشورهاانجام   یاری بس

 

 
78 RG 231-1-2, NN (Hoffman) to Friends, Meshed, March 1918. 

از    ی اری بس  ، . کزاز بندناف آلودهشستندیماه نمحتی چند    ا یتا بعد از چند هفته    ه راتازه متولد شد  ة بچ   ک”ی  
 “ .کشتینوزادان را م

 RG 231-1-6, Hoffman, Pioneering in Meshed, p. 28. 
79 RG 91-19-27, Christian Healing in Hamadan 1939. 
80 RG 91-19-27, Christian Healing in Hamadan 1939. 
81 RG 91-19-27, Hamadan Medical Report 1937. 
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 کرمانشاه

  یی، )مسائل غذا  درمانگاه کودک  یک   یتمدیر،  .ان  آر.  ، پاکار، پرستار ۱۹۴۰سال    از

رای آهسته، مسائل گوارش  ی کاهش وزن، رشدونمو برابه دست    (  منظور،    ین ا  یگرفت. 

ا  یاز ن  یزاتبا تجه   ای یژهاتاق و  یمارستانب از هم  ینجا، داشت. در  جامعه،  های  یهال  ة زنان 

فق و  ا  ییاروپا  یر،ثروتمند  آم  یرانی،و  اکار  .  یختندبه هم  از  تا پس  و    ین درمانگاه  او  که 

زنان    یدرمانگاه نقش مکه را برا  8۲. یافتبازنشسته شدند، ادامه    ۱۹۴۳رش که سال  شوه

ب جاهای  یماریبا  تنها  داشت.  قابله  یگزینزنان  پزشکهایی  آن  که  سرسر  ی بودند    ی را 

نوشتند که   ها نیزمرد در شهر وجود داشت، آن، فقط دو دکتر ۱۹۴5گرفتند. در سال می

 8۳.شدندمی جذب درمانگاه از زنان یشتری داشتند، تعداد بزن دکتر   یک ها آن اگر

 

 تبریز 

مادران و کودکان    یبرا  یآغاز شد؛ و آن درمانگاه هفتگ   یدیجد  ة، برنام۱۹۲۹سال    در

مؤثر    یاربسها  یماریاز ب  یشگیرینه تنها در درمان بلکه در پ  درمانگاه کودک  ینا  8۴بود. 

سال بعد وجود    ۲۰  یدرمانگاه در ط   ین در مورد عملکرد ا  یشتری. اطالعات بعمل کرد

ز  یافتهادامه    یستبامی  درمانگاه  یناکار    ی ندارد ول مرکز    یک ،  ۱۹۴۹در سال    یراباشد 

چرندابدر    یدجد بچهکه    یافت  یشگشا  محلة  میفقرا  های  به  ارائه  و    کردخدماتی 

به صورت هفتگای  هدرمانگاه با  می  برگزار  ی کودک و چشم  آن  کار  شدند، هر چند که 

تا    ۴۰درمانگاه کودک خود را با    ، ردکتر لورا مول  ،همدانفروکش کرد. در    یحیت، مس  یغتبل

 85نمود.می  یتمدیرمادر در هر هفته،  5۰

 

 تهران 

م۱۹۴۲سال    در به  تا    پرسبیتاری  یسیون،  شد  آورده  بزرگتر  یکیفشار    یناز 

 
82 RG 91-19-28, Kermanshah Westminster Hospital 1940. 
83 RG 91-19-28, Kermanshah Westminster Hospital 1944-45. 
84 Presbyterian Church 1930, p. 164. 
85 Presbyterian Church 1950, pp. 44, 46; Idem 1952, p. 67. 
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استفاده    این بیمارستاناز    یکادر تهران ببندد. پس از آن، ارتش آمررا  خود  های  یمارستانب

بسته ماند هر چند  به علت نبود پزشک  تهران    یمارستان دوم، ب  ی پس از جنگ جهان  86کرد.

آمر را  ساختمان    یکاارتش  اکرده    تعمیرآن  با  برا  ینبود.  دو پزشک    ییبازگشا  یوجود، 

  یمارستانب  ین،را جذب کند. بنابراها  آن  نتوانست  یرانیا  یسیونبود که م   یازمورد ن  یدجد

 8۷. تهران به صورت دائم بسته ماند

از    یشهدرمانگاه هم  ینخود ادامه داد. ا  یتآن به فعال  وجود، درمانگاه کودک   ینا  با

کادر    یمهن  یمارستان،ب توسط  گرچه  بود؛  بر  مستقل  نظارتپزشکی  مسلماً  می  آن  شد. 

ا زمان  از  درماندر    یمارستانب  یجادکودکان  برااند  شدهمی  آن  معموالً  به    یامّا  درمان 

  یدگرد  مشاهدهه  ک  یزمان  یعنی کرد    ییرتغ  ۱۹۳۳ت از سال  یوضع   ینآمدند. انمی  دواخانه

موارد را    یناز ا  یبعض  یراز معمول وجود دارند. دکتر بل  یشتربدر آن سال    یمار،کودکان ب

 قرار داده است: ید مورد تأک

من    یک” صبح  ماستوئ  یک روز  با  ماهه  دو  شد  یدیت کودک  در    ید حاد 

  امتناع نمودند.   ین دادم که والد  یشنهاد را پ  یفور  ی. جراحیدمدرمانگاه د

آشکارا همان  ها  آن  یبردند و همگ   یرانی پزشک ا  ین بچه را نزد چندها  آن

  شب آوردند،   ۱۰کودک را حدود ساعت  ها  آن  را دادند. شامگاه بعد  یشنهاد پ

نوزاد نارس   یک   یل. در آورگذشت  ایعمل و دوران نقاهت او بی هیچ حادثه

  یمارستان، و دو انس متولد شد. دو مادر در ب با وزن سه پوند    یرانی پسر ا

کردند. پدر    ی سه روز اول پرستار  یاز او برا  یرانی،ا  یگریو د  یارمن  یکی

زمان  ی پافشار تا  او  که  مادرش ش  ی کرد  فرا    یوة که  را  ما  معمول  مراقبت 

  یدم، که در درمانگاه او را د  ی بار  ین بماند. در آخردر بیمارستان    گیرد،یم

به    یش کرد. مورد مشابه در سال پمی  رشد و نمو  یعی داشت به صورت طب

زود  یغفلت   یل دل به  گرفت،  صورت  ب  ی که  ترک  از  فوت    یمارستان، پس 

 
86 Presbyterian Church 1945, p. 69. 
87 Presbyterian Church 1946, p. 55; Idem 1947, pp. 55-56; Idem 1949, p. 67. 
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 88“.نمود

روس و متخصص اطفال بود، حائز توجه خاص  زن  پزشک    یک که    اصغرزاده  یعل   دکتر

کودکان اختصاص داده   به  در دواخانهسه صبح در هر هفته  ی او به صورت مجان یرازاست 

سال، درمان شدند که حدود    ۱۲سن    یرکودک ز  ۱۲۱۴  تعداد  ۱۹۳۴-۳5بود. در سال  

اطفال بود، کادر  های  به مراقبت  ی فراوان  یاز که ن  چند سه سال بودند. هر    یر زها  آن  از   یمی ن

ل شود  یمتک با دستور به مادران    ید باها  مراقبت  ینخود استوار بود که ا  یدةدر عق   ی پزشک

ب بتوان  پتر  یعشاهای  یماریتا  بنابرا  یشگیریرا  عل خانم    ین،نمود.  اصغرزاده    یدکتر 

برا  ی دستورات او   یرا  رساند.  چاپ  به  و  نوشته    ی طب های  یتفعال  واستخمی  مادران 

 8۹را توسعه دهد. یشتریب یشگیرانةپ

فضا  یدیجد  یز جا که مراقبت اطفال چآن  از ب  یبرا   یخاص   ی بود،    یمارستانآن در 

  مطب دکتر مک دوول   ة، درمانگاه اطفال در گوش۱۹۳۳از سال    نشده بود. در واقع  یطراح

  یات و ح   یافتانتقال  ای  ، درمانگاه اطفال به قسمت جداگانه۱۹۳6. در سال  یدگرد  یردا

شود و امکان انجام  تر  و منظمتر  زنان آرام  ةموجب شد تا دواخان  وخود را آغاز کرد    یدجد

آ  یشتریب  ی کاف   یناتمعا اکتبر    ید جد  ی . کار در فضایدفراهم  اول    ی و در ط  ۱۹۳6در 

  یشگیرانهشدند. جدا از مراقبت پ یدهد یمارب ۱۱8۰آغاز شد و تا حد  ۱۹۳6-۳۷های سال

درمان بدونمی  اطفال   ة دواخان  ی، و  کسانارائه    نتوانست  به  مراقبت  ی خدمت  های  که 

  گذاشته  با سن باالتر  یمارانب ا ها بآن ،۱۹۳6. تا سال یابدبودند، بقاء ب  یازمند ن یمارستانی ب

زنان که به    یمیقد   ةرا در محوط  ی بخش نبود. دکتر مک دوول اتاق یتکه رضا  ند شدمی

شد و    یز شدند، اتاق تم  ادهکرد. انبارها انتقال د   یدا شد، پ می  نه استفاده عنوان انبار آشپزخا

آهن قرار گرفت. شش تخت  استفاده  اطفال، مورد  و    یبه عنوان بخش  کوچک، کفپوش 

رو  یتعداد ب  یوار،د  یعکس  از  بودن  جدا  نمودند.  روشن  را  و    هایتمز  ،یمارستانمکان 

اما  بروند،  از ساختمان    یرونتوانستند به بمی  . گرچه اطفال آزادتر بودند وداشت  یبی معا

 
88 RG 91-19-11-1, Report Teheran Hospital 1933. 
89 RG 91-19-11-1, Report Tehran Medical Work 1934-1935. 



 سرآغازهای پزشکی مدرن در ایران  228

دکتر اصغرزاده  این  بود که وجود داشت.    یاتاق  ة هم  ینا  یبود ول  دشوارمناسب آن    یپرستار

  ی در گرفتن داروها  یهخانم صح  ین از خود، ارائه داد. همچن  یاریبود وقت و مهارت بس 

جگر   غن نمود. رومیپرداخت کنند، کمک  پولی  توانستند  نمی  فقر   یلکه به دل   یمارانی ب

  ۱۹۳6زمستان کمک کرد و از سال  های ماه  یدر ط   تغذیهسوءکاد به کودکان دچار    یماه

 ۹۰ود.ب یا ماالر یهبر عل دارویی شد که  می داده یزن ینین ک

ساختن    یاتاق انتظار زنان برا  ی شرق   یبا بستن انتها   یشتری ب  ییر ، تغ۱۹۳۷سال    در

انجام شد   اطفال  عل   ییجا  یعنیدرمانگاه  دکتر  دوول  اصغرزاده  یکه    یک،  و خانم مک 

کردند. در  ها، آنجا را اشغال میدر تمام صبح  ی، پزشک   یو دو دانشجو  یده د  آموزش  پرستار 

جا  همان  ۱۹۳۰تا سال    اندازی شد وراهزنان    یمی قد  یمارستانب  تبخش اطفال در قسم

ب  ی زمان  یعنی   ماند به دل  ین ااما  ساخته شد.    یدی جد  یمارستانکه    یمن ناا  یل ساختمان 

اطفال، با    تویاولساختمان دو طبقه با    یک  ۱۹۲۹بودن، مردود شناخته شد و در سال  

دکترها    شد،یپرستاران ساخته م  ةکه خان  یساخته شد. تا زمان  یرانیخانم ا  یک   یکمک مال 

اسکان پرستاران    ینداشتند مگر آن که ساختمان مناسب اطفال را برا  یگریای دینهگز

 ی فراوان  یازتر بود. نشلوغ   یشه ، درمانگاه اطفال از هم۱۹۳۷-۳8های  سال  یط  ۹۱. دهندقرار  

  یران در ا  مهمی ومیر اطفال مسئله  مرگ  یراوجود داشت ز  ی های طبگونه مراقبت  ینا  یبرا

  یل، دال  ی بعض  ی”و برا  اطفال وجود داشت،  ی دولت  یمارستان ب  یکبود. در آن زمان، فقط  

  یل با وجود م  “ یرد.مورد استفاده قرار نگ  تا شده است  محصور  دار  ینی با موانع پرچابه گونه

دست به    یی باال  ینةبا هز  یکاییآمر  یمارستانباال، ب  یاز به اقدام، با در نظر گرفتن سطح ن

شده از    یده به خاطر آن بود که اکثر اطفال د  ین . ایدگرد   ی که موجب مسائل مال   کار شد 

طبق   یرفق   یخانوارها نمی  ة و  و  بودند  هزمتوسط  کنند.    ی واقع  ینةتوانستند  پرداخت  را 

تغذ  ین، همچن با وضع  بد، مییهاکثر کودکان،  اقدام درمان ”مهمآمدند.  ای    ینتأم  یترین 

  ی، که چگونه استراحت کاف   آور بودبهت  ین،بنابرا  است.“  یجاتتخم مرغ و سبز  یر،ش  فراوان

 
90 RG 91-19-11-1, Report Teheran Hospital 1936. 
91 RG 91-19-11-1, Report Teheran Hospital 1937. 
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در    ۹۲بچه کار انجام دهد.   یماه برا  یکتوانست در عرض  کاد می  ی و روغن جگر ماه  یهتغذ

مردم  یجه،نت کودکان،  سالمت  بودند.  مراکز  در    نشست  یک پسند    ةخان  یک دوستانه 

مادر و کودک قرار گرفت.    ۱5۰۰مورد استقبال    ،۱۹۳۹-۴۰های  سال  ی در ط   یسیونریم

توسط دوستان فراهم شدند ]مانند[    یای هدا  یگر مانند لباس و د  ی محل   یای هدا  ین،”همچن

دکتر زن    یک  را فراهم کرد و   یفتری د  یشگیریپ  یرانیدکتر ا  یککاد،    ی روغن جگر ماه

 ۹۳“ .دش افزودهای خویتساعت در هفته بر مسئول ینکه جزو کارکنان بود چند یرانیا

گفت دوولدکتر    ةطبق  اطفال،  مک  بخش  و  بخشروح،  جاترین  کل    زیباترین  در 

  این . پ ید  ی،جخانم  را ترک کرد،  بیمارستان    مک دوولخانم  که    ی بود. زمان  یمارستان ب

بر    یت مسئول افزون  به عهده گرفت؛  کودک مدیریت  را  مدتدرمانگاه  که  در    ی طوالن  ی ان 

  یتل دوول  ینرفت، خانم جبه مرخصی    ۱۹۴۱در بهار    ینپاخانم  که    ی هنگام  .داشت  اختیار 

اویتمسئول گرفت. در سال    های  بر عهده  ب۱۹۴۱را    یشتریب  یموارد جراح  یمارستان، 

جنب، استخوان   یچرک انباشته شده در فضا یةها، تخلعمل برداشت لوزه یژهداشت، به و

اتاقی در بخشستون فقرات  و سل های مردان یا زنان  . بنابراین، جوانان در هنگامی که 

درمانگاه اطفال سه روز در هفته با دکتر اصغرزاده و  کار   ۹۴.شدندش میموجود نبود، پذیر

مهم    یخانم به عنوان مترجم و مددکار اجتماع   ین. کمک ایافتادامه    یتل کمک خانم دوول

در    ی کودکمادر    اگر هفته،    ول در ط  کودکان آغاز به کار کرد. ، درمانگاه  ۱۹۴۱بود. در سال  

ااو ادامه می  ، کارکنان به آموزشدرمانگاه حضور داشت    یب مادران ترغ   ین دادند. سپس 

ای و  یهتغذ  ة نظارت، مشاور  یشدند به صورت مرتب کودکان خود را به درمانگاه اطفال برا

ر  و بهت  یشترب  وشورهایبردند به بر  یببرند. کارکنان درمانگاه پ   یشگیرانههای پیکوبیهما

 ۹5دارند.  یازموارد، ن یندر ا

 یت های مادر و کودک، بنگاه حمافراوان مراقبت  یاز پرداختن به ن  ی، برا۱۹۴۱سال    در

 
92 RG 91-19-11-1, Report Medical Work Teheran 1937-1938. 
93 Presbyterian Church 1940, p. 64. 
94 RG 91-19-11-1, Report Teheran Hospital 1940-1941. 
95 RG 91-19-11-1, Teheran Medical Report 1941-1942. 
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 یری وز یمارستاننوزادان در ب

 

  یجاد ا  یت مأمور  ( شد   یس تأس   ۱۹۴۰که توسط رضا شاه در دسامبر   ی نهاد )   مادران و کودکان 

ب   -   مادر   یمارستان ب   یک  با  به دست    را   درمانگاه در تهران   ی و تعداد   تختخواب   یست کودک 

  ی پرستار   ة خان   یک   ین همچن و    تختخواب   5۰با    یگری کودک د   -   مارستان مادر ی گرفت. سپس ب 

های تازه تأسیس شدة  این بیمارستان  ۹6. یافتند  یش شهر، گشا   نقاط مختلف و دو درمانگاه در 

 . و زایشگاه موجود بودند   کودک، افزون بر بیمارستان نسوان   -   مادر 

 

 سالمت  مرکز

خود را  های  کودکان و مشاورهبرای  خوب    ی پزشک های  مراقبت  سرشناس های  خانواده

ناشر   درخواست  به  بنا  واقع،  در  رستگار  ة سالنامداشتند.  دکتر  اطفال    پارس،  متخصص 

 
96 Encyclopedia Iranica1989; 

 .۱86-۹۰، ص۱۳۹۴؛ همان ۲۳۱-۳۷، ص۱۳۹۲زاده ملک دی بنگر زین  
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تهران،    شاغل »دردها  یآگاه  یبرا  یطوالن  یادداشت   یکدر  و  رشد  مورد  در    یمادران 

انجام داد    ید چه با  در مورد آن  یحاز نصابود  پر    یادداشترشد« کودکان نوشت.    بهمربوط  

  ی داشت. با وجود  ید تأک  ینبهداشت و توز  مادر،   یربا ش  یهتغذ  یتو زمان انجام آن و بر اهم 

ا مف   یادداشت  ینکه  اکثر  یدیاطالعات  امّا  توانستند  نمیهنوز    یرانیانا  ة عمد  یتداشت 

ها )مانند اتاق جداگانه  مشاوره  یشترب  ین، را بخرند. همچن  کتابچه  ین بخوانند چه برسد که ا

  یزندگ   یط و شرا  یلمقابل وسا  ةکودک( مربوط به مادران ثروتمند بود و کامالً در نقط  یبرا

 ۹۷قرار داشت. یرانی مادران ا یتاکثر

 

 تهران 

معروف به کودکان تندرست  کودک  بود که مرکز سالمت    بختیخوش  یجا  بنابراین،

رس  ۱۹۳6  آگوست  ۲5در   نفر    ین پاو    یافت  یشکودک گشا  یترازوها  یدنبا  از  شانزده 

مراسم    ینعنوان کلوپ مادر دعوت کرد. ا  این محل و با را با کودکانشان به  خود    ان دوست

  ی، ، دکتر آلمانلپمان  یانا . دکتر مارید« برگزار گردیس »پار  یابان در خ  ین در منزل خانم پا

که هر    التحصیل فارغ  در تمام سال در خدمت آنجا بود. دو پرستار   و   کرد   ینه را معا  کودکان 

ای  ید که اتاق اضاف ش کردند و آشکار    هایی بودند، کمک   یدهد  در خارج آموزش  ی دو ماما

اتاق انتظار آماده شد. از آن به بعد،    یک مرکز،  فعالیت   یروز بعد  یرو، برا  ین است از ا  یازن

  یم ا نمود. تصم کتف ا   یبه دعوت شفاهفقط    ینخانم پا  وفرستاده نشد    یدعوتکارت    یچه

از مردم    یگرفته شود تا از آمدن گروه بزرگ  یشاه  ۱۰در حدود    یکم  ةینگرفته شد که هز

  هزینه   یند. امشاوره نداشتند، اجتناب شو  یبرا  یآمدند و قصد می  یکنجکاو  یکه فقط برا

  ، اگر چه یافت  یشهر بچه افزاازای    به  یال ر  ۲پس از آن به    و   در شش ماه اول جمع شد

خانواده  ین دوج  یمن ش  یمجان  ها،از  س مشاوره  برنامها  فعالیتثبت    یستمدند.    ةاز 

  یکشد.    یبردارنسخه  ،«یروتب  یکایی دانشگاه آمرخودکفای  »مرکز سالمت  آمیز  یتموفق 

چاپ فراهم شد و   ی برا یکاف ةکه بودج  د در مدار چاپ قرار گرفتن ی زمانها  سوم از نوشته

 
 . ۱۳۱۲رستگار  ۹۷
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بودجه  یهنگام بود بالفاصله چاپ  که  فقط کاغذ شطرنجمی  در دسترس   ی برا  ی شدند. 

که    یژهو  یادداشتدفترچه    یک وزن کودکان ]با وزن و قد کم[ موجود نبود.    ینمودارها

پذیر  انکودکان را امک  ةهم  ینمودارها   یدنامکان کش  یداستاد دانشگاه اهدا گرد  یکتوسط  

  یکمک   ینولئومی،ل   یاهتخته س  یک ”شد.  آمیزی  رنگ   ید، با رنگ سف   یهنمود. اسباب و اثاث 

استمدر  ینسن در  خردساالن     یدر سرگرم فرد شاگردان خصوص  یهنگام   ،سه  را    یکه 

 وجود داشت.ها  چهب  یرنگ شده براهای  و بلوکها  یاسباب باز  ینهمچن   دهد.“ می  آموزش

خانواده   ۹۷مرکز سالمت با مجموع  کاری فعالیت  روز    ۴۰،  ۱۹۳6- ۳۷های  سال   در

در روز. تعداد نفر    ۹/ ۱  یانگین کردند با م  ی بزرگسال، کودکان را همراه  ۳65  ید؛برگزار گرد

بر   رفت.می   چه انتظار  باالتر از آن   ؛در روز بود نفر    ۷/ ۱  یا نفر    ۲86شده    یدهد های  کل بچه 

از روزها  یاریبودند که در بس  بینی کردهمرکز پیش کارکنان    ،یروت و ب  کرمان  ةتجرب اساس 

که   پرستار  یک به    ینرخ داد. پا  یلروز تعط  یک فقط در    یتوضع   ینا   یول  یدآ نمی   یکس

 دستمزد   هر بعد از ظهر ازای    به   یال ر  ۱5تجربه در درمانگاه سالمت کرمان داشت  ها  سال 

 یکایی کتاب آمر   یک نخواست اّما    ی( پرداخت هفتگ ی البهار حجازداد. پرستار دوم )شمس می 

 ۴۰از  تهیه کرد و حجازی  او    ی آن را برا  یمارستان درخواست کرد که ب   ی در مورد پرستار 

 کار زنان   یمارستان در ب   به عنوان هوشبر   ین همچن او  .  یافت حضور    روز  ۳5  کاری  روز فعالیت 

بت ی بود، غ  یکاییآمر   یمارستانکه پرستار شب در ب  یهنگام  ،در دو دوره  یکرد. پرستار اول می 

او   در   یبرا   دستمزدیداشت.  توقع   پرسبیتاری  یسیونم اگر چه  کرد.    یافتخدمات خود 

با تجربه کار  کمک  یک که  استدالل کرد  ین پاخانم  ی ول نماید   خدمات خود را اهدا  داشت او

غیبت   بار دکتر که هشت    یندر مورد پرستار دوم و همچن   پاین .  نیازمند است در آغاز کار  

 یب را ترت  یگرد   ی روز قبل به او اخطار داده و حضور دکتر   یک   باربود. هر    کوک مش  ،کرد 

 یک   یشد. در هنگام برگزار می   دو ساعت خدمت، پرداخت   یدو تومان برا   ها این   داد. بهمی 

 وقف نمود.  یفوئید، تهای  ی کوبیه ما  یدکتر، وقت خود را برا  یک   ی، روز سالمت اضاف 

  ی،چوب زبان   یپودرمیک، سوزن ه   یک سنج،  حرارت   یک ساده بودند؛    ی پزشک   تجهیزات 

ب  الکل،    ینی، اسپکولوم  و  برا   یک پنبه  سطل    یک   ، یموس پر   یک و    یلیزاسیون استر   ی ظرف 
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 . ی ا به همراه ظرف صابون و جا حوله   یه و پا   ی لعاب   ی شستشو 

 

 ۹8(۱۹۳۷ژوئن  ۳۰ماه )پایان  ۹های مرکز سالمت ظرف : دریافتی۱۱جدول 

 5۰/۱۲5۲ گیری، جدول، پلکان( از میسیون )وسایل توزین، میل اندازه

 ۱5۰ از افراد میسیونر 

 55/8۴5 از دوستان

 5۰/۳۷۰ های مرکز سالمت از شهریه 

 5۰/۱۰5 ها کتاباز فروش 

 ۹۰/۳۲5۳ از دروس خصوصی انگلیسی 

 ۹5/5۹۷۷ جمع 

 

نه وقت و نه   چرا که مرکز، کمک نکردند    ی روزها  ی و نه کادر آن، در برگزار   بیمارستان

نظر بودند که با   ین بر ا   ، یر و دکتر بل   یکر د دکتر باس  ین، به انجام آن داشتند. همچن   یشی گرا 

با مدرک   یرانی متخصص اطفال ا   یک ،  ۱۹۳8وقت در سال    یمرژ  ی ضد خارج  یاسیجو س 

کار در    یبه صورت رسم  خواستند ها نمی آن   ینبنابرا   ؛ مرکز باشد   ت در خدم  یست با می   معتبر

 یت به وجود مرکز را مورد حما  یاز و ن  یده ا ها  آن   آن نبود که   یبه معنا  ین شوند. ا  یر مرکز درگ

 ینچن  نمونةطرح کردند  همچنین    کردند. نیز    یت حما  از مرکز   دادند بلکه در واقعنمی   قرار

قابل پباالی    ومیر مرگ   با در نظر گرفتن  یمراکز   یستبا می   هستند   یشگیریکودکان که 

 یم، تصم۱۹۳8در نوامبر    ۹۹.یابد   یششهر بزرگ همچون تهران، گشا   یک در  چندین نمونه  

شود تا رشد   جاجابه   یگری د   به مکان مناسب  ینپا منزل    ینزمیر ز  ازگرفته شد که مرکز  

آماده شد.   یسیونم  ةاتاق در مجموع  یک   یاز،ن  ین برآورد ا  ی کند. برا ینرا تضم خود    یعیطب 

تومان   یک هر بچه و  ازای    به   یالر   5مکان، نرخ به    ییرگرفته شد تا بعد از تغ  یمتصم   ینهمچن

شود و دکتر کار    یر مشتاق بود درگ  یزن   . دکتر ورجاوند یابد   یش افزا   یژه،هر خدمت و   ی برا 

تحت نظر او کار   یصورت صور   بهتوانست  می   کند  یافتکه هنوز نتوانسته بود مجوز در  لپمن

 
98 RG 91-19-17, Jane Payne, Health Center for Children. 
99 RG 91-19-17, Memo Bussdicker-Blair, 14 May 1938. 
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 یبه کار خود ادامه داد. در زمان مرخص  ین مرکز سالمت کودک تحت نظر خانم پا   ۱۰۰کند. 

، ۱۹۴۲در ماه مه  تا هنگام برگشت پاین  و بعدًا خانم مولر    یشر، خانم ف ۱۹۴۱او در سال  

بر عهده گرفت  مدیریت مرکز علند را  در   ی . دو دکتر زن،  لپمن کمک کردند.  و  اصغرزاده 

از کودکان    یاریشدند. بس یزیکی ف  ینة معا  ، مدرسة مهر  تمام شاگردان،  ۱۹۴۱- ۴۲  ن زمستا

ها  مشاوره  یگرو دای  یهتغذهای مشاورهها  آن  شدند و به  ینتوز  یاریو بس  یدهگرد  ینه واکس

 ۱۰۱را اشغال کرد.   یمرکز ة اتاق در مجموع ینداده شد. در آن زمان، مرکز چند

  ی ، مرکز رفاه۱۹۴۲در سپتامبر    یکاییآمر  یسیونریم   یمارستاناز بسته شدن ب  بعد

که در سال    یی جا   یعنی به کار خود در تهران ادامه داد    ( شد  یده نام   ین که بعداً چن)کودک  

او    . شهر باز کرد  یبخش جنوب  ینیرتردر فق را  مرکز دوم  با کمک شاه    ینخانم پا  ۱۹۴۷

 ۱۰۲نوشت. « مراقبت کودک»کتاب در مورد  یک  ینهمچن

،  وجود داشت کودک در تهران    ی به بعد دو مرکز رفاه  ین آن بود که از ا  یبه معنا  این

.  یرفق   یارافراد بس  یان در م  یافته   یش گشا  یراًدرمانگاه اخ  یک   یگری و د  درمانگاه کودک   یکی 

  یغدانستند تبل می  که  یمشارکت کردند؛ با وجود  یز پزشکان مسلمان ن  ی، در مورد آخر

است  یحیتمس تاکید  ب  ۱۰۳. مورد  دختران  یبرا  یرانا  یتلمرکز  و  تهران،    زنان    یکدر 

های  یتدرمانگاه فعال  ینپرداخت. ا  یر فق   ةخانواد  ۱۲۴۱کرد که به مراقبت    یردرمانگاه دا

دوزندگ   یگرید ن  یل،انج  ة مطالع  ی،سوادآموز  ی،همچون  و    یرخوارگاهش  یک   یزبهداشت 

  ینبعد از ا  ی بود و حت  کفا خود کودک در بخش بهتر شهر    هیکرد. مرکز رفا  ی سازمانده

(، به کار خود ادامه داد. درمانگاه هوپ  ۱۹5۰-5۳در اوج خود بود )  یاسیس های  که آشوب

داوطلب    ی توسط دکترها  یآجرپزهای  کوره  یکجنوب تهران، نزد  یننشیرفقهای  در محله

درمانگاه    ةکرد. برناممی  یرسان (، خدمترپرستا   یک منظم و    وقتپارهدکتر    یک )افزون بر  

قطعه    یک.  یافتکوچک گسترش  ای  اجاره  ة طبق   یک  ةخان یک  های فراتر از محدودههوپ  
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101 RG 91-19-11-1, Teheran Medical Report 1941-1942. 
102 Presbyterian Church 1948, p. 53. 
103 Presbyterian Church 1950, p. 44. 



 235 های زنان و زایمان در ایران فصل سوم: سرآغازهای بیماری

  ینه تنها درمانگاه طب   یستأس  یبرا  یرایه پبی  ساده و  ة ساختمان دو طبق   یک  یبرا  ینزم

 ۱۰۴شد.  یداریخر ی،و سواد آموز ی دوزندگهای بلکه کالس

 

 رشت

  یزی بود؛ او شروع ناچ  یم دکتر فرانجام نشدة  های  از طرح  یکی کودک  های  درمانگاه

  یازهای ن  یگربا د در مقایسه  اقدام    ینا  ی( انجام داد ول ۱۹۱۷- ۱8)  ی قحطهای  سال  یرا در ط 

  نزد شد  می  کردند دعوت می  یمان زا  یمارستانکه در ب  یگذاشته شد. از مادرانکنار  زمانه  

کار  ی ول  دندخود جهت نظارت برگر  کودکان   ، خانم  ۱۹۳۳انجام نشد. در سال    یعموماً 

مدرسیسیونریم  استادان   از   یکی )  یترا دهم  کالس  در  نمود  درخواست  دخترانه،    ة( 

اهای  مراقبت آنجا که  از  ارائه شود.  بمورد    ینکودک  فر  یمارستانیکاربرد    دو   یمداشت، 

کودک  سو  یبرا  یکی کرد؛    ی سازمانده  درمانگاه  دچار  د   یهتغذءکودکان    ی برا  یگریو 

بسیار  وجود داشت و از چنین کودکانی  پرستاران    یاندر م  یفراوان  ةکودکان تندرست. عالق 

دچار اختالل شد که    سرفه در رشتیاهس  گیری همهرشد درمانگاه با رخداد    دیده شدند.

  . از مباحث مربوطهنمودگوشزد میرا    ان کودک  در گزینش مراقبت    یبرا  توجه بیشترلزوم  

به  هااین مراقبتبه   بود  از   یش پ  آموزشارائه  ، تالش  به مادران  به صورت    ؛ تولد  مادران 

 ۱۰5گرفتند. میچیزهایی یاد و مراقبت،  یهشدند و در مورد تغذمی مرتب وزن

برگزار    ی کودکان روزهاهای  درمانگاه از ظهر  بعد  و  میدوشنبه و چهارشنبه  شدند 

وزن کردن مرتب    یپولدار برا یناز والد  یاری . بس مورد توجه عامة مردم قرار گرفتند  یار بس

در و  برنامه  ،یژهو  آموزش  یافت کودکان  فق یافتندمی  حضورها  در  زنان  احتماالً    یرتر . 

کردند که دستورات را انجام دهند.  می  خرسندتر بودند و تا حد امکانات خودشان تالش 

  یةتغذ  ی مخصوص برا  یو غذا  یند تازه برآ  یر ش  ید توانستند از پس خرنمی  یاریبس  ی ول
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در    یجراغذای    یک دوغ(    یا)ماست    یکی الکت  ید اس   یرفراهم آورند. خوشبختانه، ش  یمکمل 

تازه    یر  ش  ز اتر  ارزان  یزو هر دو ن  شد از این راه تأمین می  یرش   ین ها بود و پروتئخانواده

  6۷)ها  آن  از   یاری دانستند. بس چیزهایی    ی شفاهبه صورت    ،مادران در مورد درمانگاهبودند.  

ای  . دختران مدرسهیدندشن  درمانگاه کودکدر مورد  بیمارستان    یی( در بخش سرپا۱۴۳از  

با  که در   کار    یکودک کمک کردند در معرفهای  مراقبت  ة درس خودشان دربارارتباط 

همچن مردم  بودند؛  مؤثر  ا  ر د  یندرمانگاه  داروها  ینمورد  پشت  در    یزیتجو  یدرمانگاه 

را  ۱۰6خواندند.چیزهایی   خانم  کودک  درمانگاه  واقع،    ة مدرس  نالتحصیالفارغبا    یتدر 

افزا  هایی یازن  یسیونری،م  ةدختران از  که  ساختند  برآورده  جد  یشرا  موارد  و    یدتعداد 

های  سال  ی شود. در ط می  نشان داده تاثیر این نیاز    ، فراوان کودکان  ی بازگشت های  یزیتو

  ین نام شدند؛ همچنثبت  یش،کودک در سال پ  ۱۴۳با    یسهکودک در مقا  ۲۲۹،  ۱۹۳۴-۳5

 ۱۰۷وجود داشت. یشسال پ  تیزیو 5۴۰در مقابل   ی بازگشت یزیتو 6۳6

 التحصیلفارغ با کمک دو    ینکمنکودک توسط خانم بر های  ، درمانگاه ۱۹۳5سال    در 

 یمدکتر فرشخص  مادران و    یکمک بزرگ برا   یک   ین. ا ید گردمی دخترانه اداره    ةاز مدرس 

کودکان وضع در   ییراوقات، تغ   ی. گاهگرفت می   فریماز را   یادی زمان ز  ،درمانگاه چرا که بود  

های اوقات فراخوان   یبود. گاه   چشمگیر  یاربس  ذانوع غ  یاها  آن   ییغذا  ةدر برنام   ییرتغ  یقاز طر 

 یطخاطر شرا ه  ب شاید  اکراه داشتند که  از شرکت در آن  مادران    یشد ول می   انجام  یخانگ 

درمانگاه کودک   ۱۰8بود.  یشان ها خانه  به  بود. ط  عالقه  به رشد    ، ۱۹۳۷  ژوئن  -   مارس   یرو 

باالتر  یزیتو  5۰۰  تقریباً در    ۲6حضور،    ینصورت گرفت.  و    یک مورد  از ظهر    ۴۱بعد 

که مورد کمک    ینفر بود. مادران  6۰-۷۰فعال،    یانهفته بود. جمع مشتر  یککودک در  

 به آمدن کردند. سه گروه از کودکان وجود داشتند:  یقتشوقرار گرفتند دوستان خود را 

 دادند. می مراقبت را ارائه ینشان، بهتربه روز که به کودکان مادران  کودکان   -۱

  یناتوان بوده و برا  ی کاف   ی مادر از نگهدار.  با امکانات محدود  ی هایکودکان از خانه -۲
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  یاریبود. بس  روروبه  یدهد با دشوار  ییرمناسب تغ  یمکودک را به رژغذای  که    ینا

گاو که گران و چندان قابل    یرتوانستند شنمیحتی    بودند که  یرفق ای  به اندازه

ب نبود، بخرند.    بهپرتقال    یک   یو حت   یمجان  یرتوانست شنمی  ن یمارستااعتماد 

شد.  می کاد داده  ی بودند، روغن جگر ماه یازمندکه ن هایی آن به  ی بدهد ولها آن

غذا  یک   ینا بتوان  تا  بود  والد  یکاف   یچالش  امکانات  قالب  در  و    ینرا 

 فراهم نمود.   ی،محل ی بازارهاهای یتمحدود

  یاثبات شده بود که مراقبت خانگها  آن  در مورد داشتند و    تغذیه سوءکه    ی کودکان -۳

از هراس    یگرانشدند و دمی  یرشپذ  یمارستانب  دراز کودکان    ی. بعضیستن  یکاف

)حت مراجعه  بود(    یمجانخدمات  که    یهنگام  یخانواده  کردند.  می  امتناعاز 

عمدتاً  که    راچمسئله هماهنگ نبود    ینبا ا  به شکل دقیق  یمارستان ب  ین، همچن

برای پرستار  ی جراح  مرکزی  تعداد محدود  با  و  نه    ی بود  و  وقت  نه  داشت  که 

 ۱۰۹موارد خاص را داشت.  یمراقبت برا آموزش

اجتماع   یکبه صورت  بیشتر    کودک   درمانگاه  تا    یخدمات  سالمت    ة پروژ  یکبود 

دوستان ارجاع    یاتوسط بخش مادر و کودک  و  از کودکان تندرست بودند    یاری. بسیعموم

  ارجاعای  یهمسائل تغذ  یلبه دل ها  دواخانه  یگرتوسط د  یزن   یمیشدند. بخش عظمی  داده

”ارجاع کودکان  شلوغ بودند و    یار بس  مسیحی  یمارستانمربوط به بهای  شدند. دواخانهمی

  یة است که در مورد تغذ  یبه کسان ها  آن  ارجاع  یخودشان به معن  یخانوادگ   یبه دکترها

به اسهال  ها آن زند. اغلب موارد پاسخ پردامی دانند و کم به مراقبت می کودکان کم  مدرن 

  یزیتمورد و  ۱5۳8بچه در    ۱5۰، حدود  ۱۹۳۷-۳8های  در سال  “.است  یاک قولنج، تر  یا

همچن گرفتند.  قرار  شده،  غ  یرسم یرغ   ة مشاور  ینثبت  ساعات  وجود    یز ن  یاداریردر 

هستند    مورد عالقة عامه کامالً  کودک  های  درمانگاه  روشن شد،  ۱۹۳8در سال    ۱۱۰داشت.

توانا  ینا  یول از  هم  یحیمس  یمارستانب  یی فراتر  به  که  کارهابود  ا  یدگیرس   ة    ینکند. 
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ای  یوهخواستار ش  ی مادران را داشت که همگ  ةاز جامع  عی برش مقط  یک حکم  موضوع  

  اغلب  یربودند. زنان فق   یاز خود گذشتگ  ةمراقبت از کودکانشان و آماد  یراحت و ساده برا

دارو و  ها  آن  به  یمارستان مورد ب   ین بدهند که در ا  به کودک غذای مناسبوانستند  تنمی

  ة یتغذ  یداد؛ برامی  اشیاز خدمات مجان   یبه عنوان بخش   یگان، کاد را  یروغن جگر ماه

گذاشته شده    یاهدا  یجعبه برا  یک بود. در اتاق مالقات    یمتک   یابه هدا  یمارستانتر، باضافه

 ۱۱۱. قرار داشت  یزن یکه در آن لباس گرم زمستان  بود

از ظهر دوشنبه و چهارشنبه، در حال  هر   انجام   ی جراح  ی فوقان  ةکه در طبق   ی بعد 

برونمی خانم  برا  ، ینگ شد،  را  مشاور  یکودکان  و  کردن  اتاق    ی،عموم   یة تغذ  ةوزن  در 

  یزیتو  ۷-۲۰  یانگینبا م  یزیتو  ۷۱۹، تعداد  ۱۹۴۰-۴۱های  . در سالیدد می  رختکن زنان 

داشت.    یدرمانگاه وجود  روز  هر  بهبود  دکترهادر  و  اجتماع   یگسترش  خدمات    یدر 

از تولد شود؛    یشپهای  درخواست نمودند تا شامل رفاه مادران و مراقبترا    درمانگاه کودک

که    یشود که اضافه بر اتاق بزرگ   ساماندهی ای  به گونه  خانم بنز  ة صورت، خان  ینا  یر در غ

کار    یشد، سه اتاق برامی  ستفادهپرستاران اهای  زنان و کالسهای  نشست  یتاکنون برا

  یزنان مانند پختن غذا  یبرا  یژه و دستورات و  فعالیت تا    داشته باشد   یز درمانگاه کودک ن

ول لباس دوکودک،  برای  الزم    یساده   ی،ئ جز های  کودک، درمان   حمام   چگونگی  ها، ختن 

 رانمادبا این کار  باور بودند که    ین بر اها  یم گردد. فر پذیر  امکان   یره و غ  ی بهداشتهای  گفتمان 

 فریم  -   یبخواهند داشت. دکتر ک یمارستانب حضور در احساس در خانه بودن را به نسبت 

  را انجامها  و خانم بنز کار درمانگاه  ینگ بعد از ظهر در هفته در دسترس بود. خانم برون  یک 

  بود؛ای  شاخه از کار دواخانه یک  یشههم   یرفق   یماران ب  یکودک براهای  دادند. درمانگاهمی

را    انستند تومی  کههایی  آن اقلهزینة خدمات  های  بودند. درمانگاه  یتپرداخت کنند در 

در    یمبود که به صورت مستق   یسیونم  ة خانم ازدواج کرد  یک در دست    یشهکودک هم

  ی به صورت موقت  یمارستانکه ب  ی هنگام  یکرد. درمانگاه کودک حت نمی  کار  یمارستانب

چوب،   ،گاهاقامت یزاتتجه ین در تأم یمارستانبسته شد، باز ماند. ب یمبعد از مرگ دکتر فر
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  یاریبه بس  ی کاد مجان  یمشارکت داشت. داروها و روغن جگر ماه  یرهو غ  ییمالفه، رختشو

ب برون  یس التدرمانند حقها  و مشارکت  یا”هدا  شد.می  داده   یرفق  یماران از  در    ینگخانم 

قاعدتاً گسترش   تا غذا  یافتهسال گذشته،  بعد  یرهمکمل و غ   یبود  در    اًفراهم شود؛ که 

 ۱۱۲“.است ها خانوادهتوسط  یداریفراتر از توان خرشد  معلوم  یرسبر

  آمدند و به نظر می  ینبودند؛ اغلب هر دو والدحاضر  طبقات جامعه    ة از هم  کودکان 

ا  یرندپذمی  مناسب را درک کرده و مشاوره را  ةیآمد که ارزش تغذمی برا  ینو    یاغلب 

  یه قبول کردند که تغذوالدین    بود.  یشگیرانهشد، پمی  یماریکه منجر به بهایی  یتموقع

  ی،امشکل روده ی( برایقبا سوزن )تزر  یناگهان  مان در یکو انتظار  یار نمودن کودک با خ

  یحی مس  یمارستانرا به ب  یمارانشانشهر، ب  یاز دکترها  یاری. بسیستن  یممنطبق با عقل سل

ارجاع  یش پهای  مراقبت  یبرا تولد  ومی  از  جهها  خانواده  دادند  آمدن  به  دررا    یافتت 

 کردند. می یقپس از تولد، تشوهای  مراقبت

که غرق   یرتر تحت نفوذ زنان پچرا که عمومًا بودند بخش کار  یزترینانگ غم   یر، فق  زنان

برا  قرار داشتند که  بودند  بود. یان کودک ز   ی در خرافه و رسوم کهنه  فقر ها  آن   آور  چنان 

]کودکان[   ها این   درصد از  8۰”به حدود  بخرند    یر ش  یا مناسب    ی توانستند غذانمی   داشتند که 

ارزان می   یهبچه که گر   یک آرام کردن    ی برا   تریاک   یراشود ز می   خورانده   یاک تر  از تر  کند 

 یراداشتند ز   از کودکان جرب   بسیاری  آن است.“ سازی  و آماده   یگر د   ی غذا   یا  یر ش   یدن خر 

را نداشتند. هایش  شستشو مناسب لباس   یاکودک    حمام   ی صابون برا   ید توان خر ها  خانواده 

کاد خوراند. اّما   یسال روغن جگر ماه  زا   یدر زمان خوب  یستبا می   کودکان را  یم،اقل  ین”در ا 

 که یشد و هنگاممی   کاد متوقف  یخورد روغن جگر ماهمی  که کودک سرما ینبه محض ا

 “.کودک  یماری د نه بش می   نکوهش   کاد  یمرد، روغن جگر ماهمی 

  ة برنام   ة در توسع   گرفت که رشت   یجه نت   ین چن   پرسبیتاری میسیون    یئت ه   سربلندی   با 

بود کار  نیز    ی که مددکار مبّلغ مذهب   ی خانگ   ة کنند   ید بازد   یک بوده است.    یشگام رفاه کودک، پ 
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  « ی سرراه   های »بچه   مرکز ، دو بار در ماه به  . بنز ی گرترود ا   ۱۱۳داد. می   دائم را انجام   یگیری پ 

که در    ی کند؛ دختر  ینیحاصله را بازب  یشرفترا وزن کرده و پ  ودکان رفت تا کمی  ی دولت

  ی خود را در راه مناسب  ةبود و تجرب  یحی مس  یمارستان ب  یشینپ  پرستار   یک  کردآنجا کار می

( بود  HSSC)   یمارستانب  یمرکز خدمات اجتماع   یانگرمرکز کودک، نما  ۱۱۴برد. می  به کار

برگشت و کار    ، خانم بنز۱۹۴۴در اکتبر  و  آن بود  دار  چهار ماه عهده  یبرا  ینگو خانم برون

مادران    ی ول  یدگردمی  بعدازظهرها در هفته دو بار برگزار  را به دست گرفت. درمانگاه کودک

  یزیترا وها  آن  خواستند کهمی  از او  یاآمدند  می  خانم بنز  ةبه خان   نیز  غیرمعمولدر ساعات  

تا در مورد کودک خود صحبت کنند. دکتر محمد کار برای ،  کند    یک ساعت در هفته 

در درمانگاه    HSSC  ۱۱5داشتند.  یاز به درمان توسط پزشک نآمد که  می  یکودکان  یدند

سه    ة مجموع  یکبه    یمارستان از ب  ی شد ول می  برگزاربعدازظهرها  کودک، هر هفته دو بار  

بود و با  تر  شد که جادارتر و راحت  جاجابه  از اقامتگاه خانم بنز بود،  ی اتاقه که قبالً بخش

پرستار    ین کند. ا  فعالیت از قبل    یش (، درمانگاه توانست بپرستار تمام وقت )خانم مولود  یک 

بود کار را به انجام برساند. دکتر    یالت در تعط   ینگکه خانم برون  ی هنگام   یی توانست به تنها 

 آمد. می ها()چهارشنبهت در هفته  ساع یک  نیز کار 

تحص   از  حدود    یلمادران  نوامبر  ها  آن   نفر   ۲۰کرده،  با    پی کلو   ۱۹۴۳در   یک را 

مطالعه،   یکه هر هفته برا   ۱۱6دادند  یلتشک   یس، نوربخش به عنوان رئ   ة مدرس  التحصیل فارغ 

و   ی خود بهبودکلوپ  داد. هدف می   جلسه  یلتشک  یاجتماع  و نشست  ی ، کاردستو پز   پخت

کودک   مادر و مجانی    یمارستان ب   ةیر مد   یئت در ه   مادران   ین بود. سه نفر از ا   یگران کمک به د 

به رفتن   یب مادران را ترغ ها  آن   کرد. می   کار   ی ، به خوب تختخواب   ۱۰بودند که با    ی و شهردار 

 جهت   مرکز را به رفتن به  ها  آن   یحی مس  یمارستاندر همان زمان ب   . کردند می   پا چک  ی برا 

 کرد. می   یقتشو   حمل وضع 

 
113 Presbyterian Church 1944, p. 75. 
114 RG 91-20-8, Resht Hospital Social Service Center 1944-1945. 
115 RG 91-20-8, Resht Hospital Social Service Center 1944-1945. 
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در کودکان  شدند  می   برداشته  یابان که از خهایی  بچه   ،شهر   ی سرراه  هایه بچ   مرکز در  

مدیریت   یاستو س   یناکاف   ة. بودج کشیدند می   یبودند و گرسنگ  یفلیسیس  یبار اسف   یطشرا 

بود و  یدهد   بود، آموزشآنجا دار که عهده   یالتحصیلفارغ   پرستار یآن چندان آشکار نبود ول

 هاکار کردن    بهتر   یتالش خود را برا   یشترینب   که  کار کرده بود   یحی مس  یمارستان ب   ی برا 

نفر درخواست   5۰  در حدود   ششم تا نهم،مدرک کالس  مادران با    یگر، انجام داد. در درمانگاه د

تقر کلوپ    یل تشک داشتند.  را  و   ۳5۰  یبًادوم  مرتب  صورت  به  درمانگاه  در   یزیتکودک 

گزارش می  هر کودک   شدند.  فا   ویزیت  گذاشته های  یل در  به گونه می   جداگانه  که ای  شد 

وجود   یماریب   یاآ   ؛دانست می   راها  آن   ةخان   یطفرد مسئول، شرا   ،آمدند می   که مادران  یهنگام

شدند، می   به درمانگاه آورده   که کودکان  ی. هنگامیره بوده و غکار  بی   داشت و پدر خانواده

در سال   ی”بعضداده بودند.    یاکتر دو بار در روز    یا  یک   ها،آن   که به دو سوم  یدگرد می   معلوم

زندگ  ترشان  ی دوم  چا یا با  کرچک،  روغن  پستان   یار، خ  ی، ک،  و   زنده   ، نحیفهای  پلو 

داد. می   را  یفلیسس   یا   کرم  یصمعمواًل تشخ ، دکتر کار،  کودکان   گرفتنن   وزن  با  ماندند.“ می 

)”هم فصل داده شد    ینکودک در ا  ۱۲به    ی از گرسنگ  یشگیری جهت پ  یرش   یپول نقد برا 

 یداریچهار نفره خر  ة خانواد  یک  ی برنج خام برا یبه سخت  فرددستمزدها،   ین اکنون با بهتر 

”مردم .  را متوقف کرد   کمک شیر  نکردند، درمانگاههنگامی که مادران همکاری    (. کند“می 

کار بی   ی که پدر   ی هنگام  . بخرند  یر شکودک    ی تا برا   ند فروخت می چه را داشتند    هر آن  ی گاه

شغل   یک و خوشبختانه پدر دوباره  یمکمک کرد   اماما  بود، مادر دو دندان خود را فروخت، 

 ۱۱۷“.کرد  یدا پ 

زنان   یاتاق با سه تخت برا   یک   ،ی مل  ةیری خ  یمارستانب   یحی،مس  یمارستان از ب   جدا

مادر   یمار ب  بسته شدن آن در سال    -  و موارد  تا  این داشت.    اختیار، در  ۱۹۲8کودک،  در 

مؤنث را بر   یماران ب   ینکه مراقبت از ا   یی خانم تاکو   توسط   یان دکتر پتروس تاشچ بیمارستان  

 
117 RG 91-20-8, Resht Hospital Social Service Center 1942-43 

کل  ب   ی)تعداد  در  شده  متولد  ا   ؛۳5۰:  مارستانینوزادان  نوزادان  و   ؛۱5۳سال:    ن یتعداد  کودکان    تیز یتعداد 

 (. ۱۲روزانه:  یهاتیز ی؛ متوسط و ۱۱8۴درمانگاه: 
 RG 91-19-9, Resht Hospital Report 1944. 
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در  می   داده   یاری عهده داشت،   ب   بخش ،  ۱۹۴۰دسامبر    ۱6شد.  کودک  و   یمارستانمادر 

کودک  -   مادر   ةتخت   ۱۰واحد  یک  که    مادران و کودکان  یت بنگاه حما   یجادپس از ا   ،یناپورس 

از   یمانزا   های مربوط بهکار   یبرا   یتختخواب  ۱۰  یمارستانب   ینبسته شد. ا را برقرار نمود،  

تا   ینا پورس  یمارستان قرار گرفت. ب  یمال  یت، مورد حما از زنان سرشناس رشت   ی بعض  ی سو 

 یمارستان که ب   یزمان   یعنیداد  می   یخدمات جراح  یران،به ا   ۱۹۴۱  آگوستمتفقین در    تجاوز

کودک کمک   -   مادر   ی تختخواب   ۱۰  یمارستان وجود، ب   ینگرفته شد. با ا   یتوسط ارتش شورو 

از پرستاران   یکی،  ۱۹۴5در سال    ؛کار انجام داد   یارروس بس   یماما   یک را ادامه داد.    مردمبه  

 ة پروژ   ین ”ا   داشتند  ید ام   یسیونری م های  . دکتر یوست پها  آن   به کادر  یحی مس  یمارستانب 

قرار گرفته بود در   یمال یت مورد حما  یرهو غ یچا ینما،بر س یژهو های یات که با مال  ی،ر شه 

کودک   -   مادر  یمارستانب   ۱۱8“. خود ادامه دهد   یتبه فعال   ، دورة زمانی به شدت مورد نیاز   ین ا 

هر کدام با   ی خصوص  یدجد   یمارستان که دو ب  حالی را انجام داد در    یاریمراقبت بس  ی، محل 

 ۱۱۹، باز شده بودند. تختخواب   ۲۰از    یش ب 

 

 بحث

 ی واقع   پزشکیهای  ساخت یر بود که ز   یکشور   هامدت تا    یرانکه ا   یندر نظر گرفتن ا   با 

 بود و پابرجا ماند.   یسنت های  در دستان قابله   به آن  وابسته  یدادهاینداشت، تولد بچه و رو 

بود   ی در حال  ین در دسترس بودند و ا  یستم، قرن ب  یانةدر م  ی حت  ی به سخت  خدمات مدرن

داشتند، هنوز در استفاده   یخدمات دسترس  ینبه ا ها  آن   که  یوقت  یت، حتی جمع  یتکه اکثر 

آن   کردن داشتند. همچن   از  پزشکان    یت واقع  ین ا  ین اکراه  ماماها   زن که  شده   یت ترب  ی و 

مدرن را پزشکی  که کمک    یزنان   یمانع برا   یک در دسترس بودند خود را همچون    ی نادر

نبود که مراقبت مدرن کودک و مادر   یشگفت  یجا   ،سان   ین کردند، نشان داد. بد می   جستجو 

 
  ن یو همچن  دی و جد  ی میکارکنان درمانگاه مادر و کودک قد  ی )با اسام  ۲۲۴-۲۹،  ۲۴-۲۹، ص۱۳8۴طائب    ۱۱8

 ؛ ۲56، ص۱۳۹۲زاده (؛ ملککردند یم یمال نیکه تأم یازنان برجسته
 RG 91-20-8, Resht Hospital Report 1944-45. 
119 RG 231-1-5, Personal Report 1949 and Resht Hospital Report. 
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 یپزشک  ینهادها   یاز آن جهت که تقاضا برا   یشتر در دسترس زنان قرار گرفت؛ بی  گ به آهست 

 یزن  این مرکز  یت و ظرف  در اولویت بود  یگری،مهم د  کی پزش پرداختن به مسائل   ی برا  جدید

، عطارها( هنوز ماماها   ها،م ی)حک  ی خدمات پزشک  یارائه دهندگان سنت  ین،همچن  ؛ بود  یین پا 

به سو   ی مسائل پزشک  ی برا   یت بودند که اکثر جمع  ی کسان  شتافتند. ها می آن   ی خودشان 

، مسئول ری . در واقع وزارت بهداه بود برد   یاز تولد پ  یشپهای  برنامه   یت به اهم  یران، دولت ا 

 توسعةو پس از تولد،    یش پ های  ”درمانگاه   یبوده و در برقرار   ”سالمت مادران و کودکان“

بچه های  درمانگاه  ارتقاء سالمت  تندرست،  پ  یاریو  ای  مدرسه های  کودک  و   یشگیریدر 

 یاز جنگ جهان   پس ، اجبار داشت.  ها“گروه   ینا   ة هم   یاندر م  یماریاز انتشار ب   یریجلوگ 

جمع  کمک  با  خورش   یرش   یتدوم،  بهداسرخ   یدو  وزارت  تهران ای  برنامه   ینچن   ری،  در 

مادر را   یربا ش   یهکرده بود. برنامه، تغذ   یرسان تندرست، خدمت   ودک ک   ۲5۰و به    اندازیراه 

در مورد   ی شدند و مادران دستوراتمی   ینه. کودکان معا کرد پخش می خشک    یرو ش   یق تشو 

به   هایی کهبرای آن (  یفلیسس  ی )برا  یزرمنوهای  کردند. آزمون می   یافتمراقبت کودک، در 

. کارکنان ند شد می   بعد از تولد انجامها  زمون آ   ینا   یول   شدند درخواست می آمدند،  می   درمانگاه 

حدود ها  آن   ةکه سرپرست خانواد   یو به گروه   ندو داوطلب بود ای  حرفه   یبرنامه شامل تعداد 

 یالر   ۲۰۰۰خدمت حدود    ینةکردند. هز   یرسان داشت، خدمت   یدی در سال عا   یال ر   ۱۲،۰۰۰

داشتند.   ی کالریلو ک  ۱۰۰۰کمتر از    یکالر   یافتاز مادران در   یخانواده بود. بعضهر  ازای    به 

”درمانگاه :  در نهایت این مراکز را چنین معرفی کردند هفت ساله    ة طرح توسع   کنندگان تهیه 

مورد،   ین ، ا ۱۲۰وجود ندارد“  یرانا   یگرد   یها در جا   ی خوب است ول  یتندرست آغاز   کودک 

نامعلوم،   یل دال  ه و ب   نادرست است   ا به صورت آشکار   یم،همانگونه که ما در باال مشاهده کرد 

 .های نادرستی را گردآوری کرده بودند داده   ه کنندگان طرح توسع تهیه   رانمشاو

کردند. بعد از می   اشتباه صددرصد    ،گزارش   ینکه مؤلف   یست آن ن   یبه معنا   ایناگر چه  

 
120 Overseas Consultants 1949. vol. 2, p. 32. 

  ۱۹۴۰  ةبزرگ در ده   یاز شهرها  یمادر و کودک در تعداد  ی هادرمانگاه  یها آگاه نبودند که ظاهراً بعضآنحتی   

  د یند، بنگر و ش  سیتأس  ز ین   یی در مناطق روستا  ی مراکز  نیشده بود که چن  یطراح  یشده بود و حت  سیتأس

 . ۱۰5، ص۱۳۹۴زاده ملک
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در اکثر   ی و سالمت عموم  پزشکی   یو خدمات بهساز   یالت فقدان تسه  یلبه دل   ، ها این   ة هم 

 ین. با ا است بد    یت داد که چقدر وضعمی   کشور، آمار سالمت در دسترس هنوز نشانمناطق  

های یمارستان ب   یمیقد   ةسال   یست ب   ة از تجرب   یست با می   طرح هفت ساله  کنندگانتهیه وجود،  

 ةو امکانات، در صحنها ارائه، منش  یوکارها که ساز ییجا   یعنی آگاه بوده باشند   یسیونری م 

در حال   یاز کشورها   یگر د  یاریدر بس  یتی وضع   ینعمل مورد آزمون قرار گرفته بود. چن 

 هاای دربارة آن تجربه   ، گروه تدوین طرح توسعه   ی که اعضا  یی توسعه وجود داشت، کشورها 

عمل را   یدان شده در م   ایش و امکانات آزم ها  یوه ش  یست با می   ن افراد ای   ، سان  ین داشتند. بد 

را باور نداشت   یمحل  ةآمد به دست    ةتجرب   ینا  گروه تدوین طرح توسعه  ید. شا داشتند می 

باال بود   یار که هنوز بس   یران کودکان در ا   ر ی ومبر مرگ   ی چشمگیر   اثر   چرا که تا آن زمان 

در سال   بخش بهداشت سرپرست    ، یچر   ی لسل  دکتر آر.”  ۱۲۱نداشته و شکست خورده بود. 

شان ی سال زندگ  یندر اول   یرانیباور بود که پنجاه درصد کودکان ا   ین، بر ا ۱۹55و    ۱۹5۴

تصور بود که   ینا   یاو برا   ؛گذاشتند می   را پشت سر  یکه سال اول زندگ هایی  آن   . ازیرند ممی 

پ   پنجاه درصد  ن ند د رم می   ی از شش سالگ  یشتا   یست حت توان می کودکان    ومیر مرگ   رخ . 

سالمت   ی پرستار  ة حرف گونه    یچاشاره دارد که ه   ینگزارش همچن   ۱۲۲“. باشد از این    باالتر 

بد   نداشتوجود    ی،خانگ  یدکنندگانبازد  یا  یعموم پ  ینو  گزارش،   یبرقرار   یشنهادسان 

توسع  یآموزش  یالتتسه  عموم  ی پرستار  یتظرف   ینچن   ة جهت  ن   یسالمت  داد.  به   یازرا 

شدند می   یهمادر تغذ   یربرجسته شد که گرچه کودکان با ش   یتواقع   ینبا ا   دماتیخ  ینچن 

 یلبه دلای  روده   یماری با بها  آن   دادند(، اما اکثرمی   مشاوره آن را  کودک  های  )که درمانگاه 

 ۱۲۳آلوده بودند.   ی،و بهداشت  یفقدان اقدامات بهساز 

بچه هنوز    وضعیت  بود.  پزشکی  کابوس    یک تولد    برنامة اصل چهار مشاور    یک عمده 

در    یت ترب   یا بهداشت    یا هستند بدون دانش  هایی  دهکده قابله   یر پ های  ”عجوزه داد:  گزارش  

  ی که در صحراها   یاهانی گ های  یشه و ر ها  دانه   ها، عامه، برگ   ی و داروها   ی قوم های  یوه ش   کارشان. 

 
 . ۱۰6-۲۲، ص۱۳۹۴زاده ملک د ی، بنگر ۱۹5۰بعد از  ، دولتتوسط شده برداشته    یهاگام ی برا ۱۲۱

122 Warne 1956, p. 140. 
123 Overseas Consultants 1949, vol. 2, pp. 32-33. 
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از  ها  بچه   ة ”هم   یرا نبود ز ای  بچه   یچ دهکده، ه   یک در    ۱۲۴“ . برند می   به کار   یند، رو می   ی ا تپه 

نشان    بازرسی از محل همچون کزاز بوده باشد. در  ای  یماری ب   که شاید مردند.    « ی سخت   یماری »ب 

  ی گاو برا   ین که بر خودشان آشکار است از سرگ   یلی دال   ی روستا برا های  که دو قابله   داده شد 

  یرانی ا   ة کنند   ید بازد   یک   کردند.“ می   بند ناف، استفاده   یدن خون بعد از بر   یان جر   ن بند آمد 

قابله   ة دهند   آموزش  به  بر شعله   یچی ق   یک ”چگونه  نشان داد  ها  سالمت  شمع،    یک   ی ها را 

آمدند و   یا دن به دوباره ها  بچه  ین بنابرا  “ . داد   یگری د   یی دستورات ابتدا ها  آن  کنند و به   یل استر 

 ۱۲5قرار گرفت.   یل مورد تجل   ی، عموم   مراسم   یک بهداشت در    کنندة   ید بازد 

گزارش  در  که    را برانگیخت حس    ین بود، ا   یعی طب   یت وضع   ین هر چند که ا   بدبختانه، 

در    ۱۲6دارد.   یاز ن   مهارت پاکیزگی و    یش به افزا   یی ماما کار    یفیت شده، ک   یت ترب   ی ماماها   یش افزا 

  التحصیل فارغ   سال   هر   در   را   ماما   -   پرستار   ۳۰در تهران حدود    یی ماما   یتو ، انست ۱۹6۰سال  

  ۱۲حدود    یراز در ش   سرخ   ید و خورش   یر ش   یت جمع   یمارستان ب   یی ماما   یاری به   ة کرد و مدرس می 

  کودک   -   مرکز مادر   وجود پنج در آن زمان، گزارش    ۱۲۷نمود. می   یت ماما را در سال ترب   -   یار به 

  کنندگانی به تعداد که مراجعه  تهیه شد شدند(  نمی  یریتمد  یسیونرهاتوسط مالبته  )که  

بودند    یدولت های  یمارستانچه بها  آن  سان،  ینبد  ۱۲8مورد در ماه داشتند.   ۱۷۰۰از    یشب

کم    یار بس شان  یت دادند، تعداد و ظرفمی  ارائه  مدرن  یمانکه خدمات زنان و زا  یسیونریم  یا

  یت اهم  ین،راکنند. بناب  یجادا  ة زاده شدن کودکان در کشوریودر ش   یبود تا بتوانند تفاوت

آن    ین جانش  یاو    ییررا تغ  ی خانگ  تولد  ینظام سنت  نبود که  ینا  یسیونریم های  یمارستانب

 
124 Warne 1956, p. 140; 

چگونه قابله شده و چگونه   دی گویکه مباشد می یسنت ة مصاحبه با قابل شامل که   ،۱۳۹8 ییرضا به   دی بنگر  زین  

 . کندیهنوز کار م
125 Warne 1956, pp. 141-42. 
126 Overseas Consultants 1949, vol. 2, pp. 32-33. 

 . ۱۰5- ۲۱، ص ۱۳۹۴زاده  ملک   د ی کند، بنگر   ت ی ترب   ی شتر ی ب   ی که دولت برداشت تا ماماها   ی گوناگون   ی ها در مورد گام  
127 US Army 1963 pp. 154-55. 
128 CARE 1961, p. 2 

ا  در    یمرکز بهداشتچند  در تهران،    مارستانیب   کیهمچون    پزشکیاد  ه ن   ۲5،  یمحل  افرادبا کمک    رانی )در 

.  اندازی شدراه  در تهران  بهداریبخش    کی ها و  در تهران و استان  یا دانشکده  یهاها، درمانگاهتهران و استان

 کردند.( می افتی در پزشکیفرد در ماه کمک  6۰۰۰حدود در این نهادها 
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بلکه همانند د ها  آن  بود که  یتواقع   ینا  یمارستانی، بهای  مراقبتهای  گستره  یگرشدند 

  یا هسته  ین برقرار کرده و همچنروشن  های  مدرن با استانداردها و دستورالعمل  یگزینی جا

که هم اکنون در    ی مانیکردند که اساس نظام مدرن زنان و زا  یترا ترب  یمحل های  از حرفه

 .پدید آوردندرود را می به کار  یرانا



 

 

 

 

 فصل چهارم 

 الگو  یک: یکاییآمر یسیونریم  ی هایمارستانب 
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در خدمت  نه تنها  های گوناگون  به شیوه تالش نمودند    یکایی آمر   یسیونری م   پزشکان 

  های از رقابت   یز با پره از جمله    ، نیز باشند خود  و حرفة    پزشک همکاران  که در خدمت    یماران ب 

با رویکردی  شان. یرانی همکاران ا  یگر د   تضاد با  یجاد ا نیز با جلوگیری از الزم و ناخواسته و یر غ 

های  یک ( تکن ۲)   ، پزشکی های  ( درمان ۱)   مثبت، پزشکان میسیونری بر موارد زیر تمرکز کردند: 

که    ی خدمات   یگر ( د 5اطالعات و )   ی گذار ( اشتراک ۴)   ی فن   ی ابزارها استفاده از  (  ۳)   ، ی جراح 

و حمایت    ی جدا از نوآور   ۱همکاران و کشور بودند.   یماران، ب   ة کنند   یت حما   ید، مف   یاب، کم   ید، جد 

استاندارد    یگر د   ی که در جاها   ی خدمات فن   یکایی آمر   یسیونرهای م   ی، و جراح   از کارهای پزشکی 

ا   ی دولت های  یمارستان اغلب در ب   ی بوده ول  فن   ین در دسترس نبودند، ارائه دادند.    ی خدمات 

.  ود ب   ی طب   یشگاه استفاده از آزما   ین همچن و    یکس ا   ة از دستگاه اشع   ی شامل استفاده و نگهدار 

  پزشکان   یان در م   ی نداشتند ول   مجهزی کامالً    یشگاه آزما   یکایی آمر های  یمارستان از ب   کدام هیچ 

خواهد باشد( در  می   که   نوع )هر    یشگاهی آزما   یالت تسه   یچ ه   عموماً   یران، ا   ی و خصوص   ی دولت 

  خود را نداشت   یرانی با همکاران ا   قصد رقابت   یسیونری م   پزشکی کادر    یت، دسترس نبود. در نها 

 . بود دوستانه و همکارانه    ی و تبادل اطالعات، در جّو  ی همکار   طالب   ی ول 

 

 پزشکی

م   ی، پزشک   ة گستر  در روز   کردندمیتالش    یکاییآمر  یسیونریپزشکان  نوآور    و  به 

غفلت    بومی   هاییماریبه بتوجه مردم را    یا  یندنما  یمعرف   ی درمان  یننوهای  یوهباشند و ش

مانند  شده )غفلت  های  بر درمان گروه  یا و    ند کن، جلب  ندبودپذیر  درمان  ی شده که به آسان

 .یابندتمرکز   ( یمپردازمی به آنای که در فصل جداگانه ان یجذام

با  خود    یرانی در آشنا نمودن همکاران ا را    یسیونری خواهم نقش پزشکان م می   ینجا ا   در 

 
 . ۱8۲، ص۱۳۹5خاکستر  ۱
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(،  ی )کچل   ی پوست   یع شا   یار بس   ی یمار ب   ی درمان های  یوه ش   ین ( آخر ۱)   یم برجسته نما   یر موارد ز 

  یی ( شناسا ۳)   ی جراح های  یک تکن   ین شامل آخر   ول سل م   یماران ب   ی برا   ی اقدام درمان   ین ( بهتر ۲) 

 . ی قالب های  مانند کرم ای  روده های  درمان انگل   و 

 

 پوست  ی عفونت قارچ  یا( ی)گر کچلی 

ب  بسیاری  کودکان  بودند. گری    یا (  یتوزیس)درماتوف   ی کچل  ه از  مبتال  سر،    ۲پوست 

  ی زندگ   یلاکثر موها در اوا  یزشکشد و موجب رمی  طولبه    یانسر سال  جرب  یا   ی کچل

  یران در اها  یماریبترین  ینرفتن  یادو از  ترین  یعاز شا  یک   یماریب  ینا  ین،بنابرا  ۳گردد.می

در    یژهداشت؛ به و  یوعش  یار بس   یالنگ  یرطوبت   یمدر اقل  ی کچل بیماری    ،مثال  یبود. برا

   ۴آمدند.یصابون برنم ینةهزتأمین که از پس  یرافراد فق یانم

ها از آن   ک ی  چی وجود داشت، اگرچه ه   ی کچل  ی برا   ی محل  ی سنت  ی از داروها   ی ار ی بس 

را به عنوان شکنجه تجربه نمودند؛ به ها درمان   نی ا  مارانی ب   اما  را درمان نکردند  یماری ب   نی ا 

نوع درمان، زفت انداختن   ک یرا متحمل شدند.    یاد یبلند که رنج ز   یدختران با موها  ژه، ی و 

از درخت صنوبر  ةر ی ش  ک ینام داشت. زفت   است. دست و چشمان دختران را   چسبناک 

شد. سپس ی زده م  غ ی ت  مار یب   شد. ابتدا سری ها مآن   دی شد  ة یامر باعث گر   ن ی بستند و همی م 

گرم را   داد و پس از آن زفت  ی سر دختر قرار م  ی هازخم   ی را رو  رای انداز، کت زفت   ا یزن    ک ی 

آغشته   ره ی انداخته و به ش  ماریسر ب   ی رو  یا شد. سپس پارچه ی که سخت م  د یمالی سر م   ی رو 

سرش   یگرم مثل کاله رو   ةر ی بود که پوست بسوزد. ش ی قدر گرم م   آن  د یشد که البته نبا ی م 

کرد. سپس ی م   جاد یاز همه صدمه ا   شتر ی بار ب  نی شد. اول ی م   ماند. درمان زفت ده بار تکراری م 

و پس از   ند ی گرم بشو   آب برد تا سر خود را با  می   ی دختران را به حمام عموم  یگر ی د زن  

 دی کشی ماه طول م  نی دادند. چند ی خود قرار م  ةد ی سر تراش  یروغن را بر رو   ، بازگشت به خانه

را جدا می مو دوباره رشد م  یشود. وقت   یتا دوباره سر عاد  پارچه  کردند که باعث ی کرد، 

 
2 RG 231-1-6, Hoffman, Pioneering in Meshed, p. 79. 
3 RG 231-1-2, NN [Hoffman] to Friends, Meshed, March 1918. 
4 RG91-19-9, Medical Report, Resht Station, 1921-22; Idem, Report Medical Work 1919-20. 
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 *شود.   دهی مو با هم کنده شده و سر خراش  شد پوست سر وی م 

  برد یرنج م  ی که از کچل  یوجود داشت که در آن دور سر شخص   یخراسان روش   در

 .دی گردیاز آن پخش م  ی نامطبوع یکه بو شد یم  دهیچ یپوست بز پ  ک ی

 

  
 شده است. روشی در خراسان برای درمان کچلی که دور سر شخص، پوست بز کشیده می

 

های از درمان   یوماستفاده از استات تال   یا  یکسا   ة، تابش با دستگاه اشع ۱۹۲۰  ةدر ده

کنار گذاشته   ی درمان کچل  برای یوم کاربرد استات تال  یستم،قرن ب   یلبود. در اوا  یکچل  رایج

 چنان  ،یوم کاربرد تالدر    5.قرار دارند   یمحکم  یة درمان را بر پا   ینا   یمطالعات بعد   ی ول  شد 

گونه نبود )مانند   ین. اّما چنانچه ا بود بیمار ایمن    یدگردمی   یز تجو   یچه دارو به صورت مناسب

مصرف   ،یافت ت می ی معمو   یوه ش   ین”اگر احس را داشتند که    ینپزشکان ا   گاه آن   (،یرانمورد ا 
 

 . ۱۹-۲۰، ص۱۳85ها، تهران ، خاطرات از گذشته یمحسن یمهر *
5 Ingram 1932, pp. 8-10. 
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 6“.توان آن را کنار گذاشت نمی   احتمال بود که  یک بار آن،  ت مصیب از حد    یش ب 

  ین ا   ی توانست از آن برا نمی   ( رشت در  )   یم فر دکتر    ، یکس ا   ة فقدان دستگاه اشع   یل دل   به 

  اشعة ایکس اگر او دستگاه    ی حت   ۷بودند، استفاده کند. آن  از کودکان دچار    یاری بس که    یماری ب 

  ی متصد  یکبه  چرا که  رفت  می  نبود که انتظار   آن قدر خوباحتماالً    ، داشت درمانمی  یزن

زخم سر    یا  ی درمان کچل  یبرا  ی شهرت  یکایی پزشکان آمر  8بود.  یاز نبرای درمان    نیزخبره  

از کودکان که به    یاری بودند. بسآورده  به دست    از مادران بود،  یاریبسنگرانی  که موجب  

نگونآمدند  می  دواخانه از پوست سر خو ”کامالً  بودند و  از  ای  شرم داشتند، توده  دبخت 

  یند،آمی  به نظر   یزجذاب و تم  ،یالسیونبعد از اپ تنها  بدبو که  های  ستهکثافت، خارش، پو

  یوم  شروع به استفاده از تال  پیش از  یزن  یکاییآمر  یدکترها  تاس.“  یانی به عر  ییبا سرها

اجازه  ها  آن  و به  شدمیموها  ریختن  موجب    اما استفاده از این دارو  دلسرد بودند  یخوراک

ر ادمی عفونت در  به  تا  ایابنددست  ها  یشهد  از حد    خارجکامالً    یکسا   ة اشع  پیالسیون. 

  یج با نتا یوماستفاده از تال  یز ناچ یار خطر بس یبود ول  در مشهد  یکاییآمر یمارستان امکان ب

بدون مراقبت    ةخطر استفاد  برای  یمارستان بخش آن در توازن بود. داروساز بیتعموماً رضا

  یبهبود  یار بس   ی و مابق   یافتند شفا  ها  از بچه  یمیمراقب بود. ن  یار مرگبار(، بسو    ی )سم  یوم تال

  یالسیون بلند و انجام اپ   یکاف   ةکه موها به انداز  یفقط هنگام   یمارستانآوردند. ببه دست  

بود   این کار  مبادرت  ساده  ود.  بمی  در سالمت کامل   یستبامی  و مسلماً بچه  کرد یم به 

 ۹دارو بود.   یزدن و تجوییروزانه، سا  یالسیونمتعهد به انجام اپ  و   مسئول  ، فرد  یک   ینهمچن

  ید مورد جد  ۴8۹تعداد    ؛کننده بود   ید ناام  یافت، در رشت    یمچه که فر  آن  وجود،  ینبا ا

فقط    بیماری  صورت    یبازگشت   یزیتو  ۱،۲۳۱و  به  را  درمان  مادران  اگر  داشت.  وجود 

 ۱۰بود.می سه برابر یست بامی تعداد ین انجام داده بودند، ا یمناسب 

مو به زنان    یشکه آرا  ی زمان  یعنی شد    یرانعمده در ا  ه مسئل  ی ، کچل۱۹۳6سال    در

 
6 Shanks 1931, p. 121. 
7 RG91-19-9, Resht Medical Report 1921-22; Idem, Resht Medical Report 1919-20. 
8 Ingram 1932, p. 9. 
9 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1932-1933. 
10 RG 91-19-9, Resht Medical Report 1933. 
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  یا که عمامه  چون  چندان مهم نبود    پیش از آن آرایش مو.  یدگرد  یلو هم مردان تحم

را   سر  پوست  پس،  اما  پوشاند.  میچادر،  آن  قربان  ی پست از    ی نشان  کچلی از  و    یان بود 

برانگون  آن  ا  ۱۱زدند.می  یادفر  ییرها  یبخت  بر  کچل ها  ”بچه  ین،افزون  از    ...آشکار  یبا 

زمان تا  مدرسه  در  ب  ی حضور  نت  ۱۲“.اندشدهمیقدغن    یابد، عالج  شان  یماریکه    یجه، در 

  دادبه خود اختصاص میرا    یشگاهی از کار آزما  یمی بخش عظ  ی کچل   پرداختن به درمان 

سر تمیزی    ،حاضر شوند  در سر کالس   یابندکه اجازه    یناز ا  یشپبایست  میها  بچه  یراز

باشند.  سال    ۱۳داشته  در    رضا شاه  یمارستان ب  یولوژیست راد   ، ینکتزنشتدکتر  ،  ۱۹۳6در 

که در    ی موارد  یار از بس   یبعض  ی را بر رو  یکس ا  ةبا اشع  یالسیون اپکار  ، محتاطانه  مشهد

  را   ی درست و کاف  یزاتتجه  ،یمارستانب  یکس ا  ةبخش اشعفقط بودند، آغاز کرد.    خانهیتیم

استفاده    یمیدادن به رسم قد  یان”با پا  اما دولت هم کمک کردکار داشت.    ینانجام ا  یبرا

به  آب آن  روند که  می  مخزن آب  یک که همه به درون    ییجا  یعنی   یعموم های  حماماز  

 ۱۴“ .هم اکنون در حال نصب شدن هستندها حمامهای  کند. دوشمی ییرندرت تغ

  ین شد. با ا  پسندعامه  یار بس   یدرمان  یوةش   ینا  ،یومتالبا  خوب درمان    یج نتا  یلدل  به

  چرا که استفاده کند    یدرمان  یوةش  ینخواست از انمی  زوکلر  یدکتر مار  یردر مالوجود،  

  یا ، کاله  ۱۹۳6نداشت. از آنجا که پس از سال    یمارانوزن کردن ب  یمناسب برا  یترازوها

از    ی کچل  یماری ب  مبتال به های  را بپوشانند و بچه  ی نقاط تاس   ستند تواننمی  یگرچارقد د

بسته    یعمومهای  حمام  ین،مورد تقاضا بود. همچن   یار شدند، درمان بسبیرون رانده  مدرسه  

 یتدر نها  یکچل   ة گسترد  یباً تقر  یبت رو، مص   ین ند. از ان ک نصب  که دوش  ین اشدند مگر می 

ای بخش عمده   ی، درمان کچل  یگر،د   ی جا   یا   یرچه در مال   یجه، در نت   ۱5رانده شد.به گذشته  

که   یمارب  5،۱5۴شلوغ با    ة دواخان  یک ،  ۱۹۴۰- ۴۱در سال    یر،بود. در مال ای  دواخانه از کار  

 
11 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1935-1936. 
12 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1935-1936. 
13 RG 91-19-9, Resht Medical Report 1935-36. 
14 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1935-1936. 
15 RG 280-1-10, Report Daulatabad Medical Work 1938 [-1939]. 

 پوند وزن بدن بود.  ۲5/۲ ی دانه به ازا ۱/ 8در انگلستان، دوزاژ، صرف نظر از سن،   
 Firth 1927, p. 1097. 
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 از مناطق دور افتاده  ی از موارد کچل  یاری . بس وجود داشت   بودند   ی موارد کچلها  آن   مورد  86۱

  یش ب  ، ۱۹۴۱- ۴۲در سال    ۱6.کن شده بود ریشه   یماری ب   ین ادر شهر    یباً تقر   چرا که آمدند  می 

تجرب  یردر مال  یمورد کچل  6۰۰از   به  که  نشان  ةدرمان شدند    ة اندوخت  یکاز    یزوکلر، 

،  ۱۹۴۰-۴۱های  سال  یداشت. در ط   مشابهی  ةتجرب  یمفردکتر  ،  در رشت   ۱۷.بود  یرناپذیانپا

مورد درمان    ۱،58۱مردان و    پانسمان  ۲،۲۰۰افزون بر    یشگاهی،آزما  ینة معا  ۲،۴۳8جمعاً  

 ۱8.یدانجام گرد ی کچل

تال   ادامة تنها    یومدرمان  برا  یک نه  براسواد  بی  مادران   یچالش  کارمندان    یبلکه 

  یبا حالت   یشتر”بگزارش کرد:    .ان  آر.   یکلسوننخانم  ،  ۱۹۴5بود. در سال    یزن  پزشکی 

[ دو فرزند پسر خود را آورد. در ]رشت   یدولت  یمارستاناز ب   یماردارب   یک امروز    یزانه، آم پوزش 

نوع عفونت   ینا   بیمار با  یان،در پا   یامتحان شده بودند ول  داروها از    یاریر، بس یگ د   یمارستانب 

، همدان   بهداری   یسرئ   ۱۹“.آید می   یومدرمان با استات تال   یا ر ب نزد ما    یشهپوست سر، هم

را ها  آن  بهتر یحیمس  یمارستانکرد ب می  که او فکر  یموارد   یگرو د   یکچل   ی همچونموارد 

درمان   یومبهتر، استات تال یگزینفقدان جا  در ۲۰فرستاد.می  را به آنجا  رساندمی  به سرانجام

 (، پابرجا ماند.پیدا و کاربردی شدند تر یمن بهتر و ا های که درمان   ی)تا زمان ی انتخاب

 

 سل

 رخ   یراندر ا   ی(، به سخت ۱885)   یکر ب دکتر  ( و  ۱85۲)   پوالک دکتر    ة که طبق گفت   سل 

دوران   یان، حداقل از پا ذکر نکرد خود  نامة  واژه ( آن را در  ۱8۷۴)   یمرشل دکتر  حتی  داد و  می 

 رواج یتنه تنها در تهران متراکم از لحاظ جمع  یماریب  ین . اشد  یعشا در ایران قاجار کاماًل  

مرگ در   ة . سل در تهران، عامل برجستشد   یع شا  یزن   یالت ا  یاندر روستاها در م  لکه ب   یافت 

 
16 RG 280-1-10, Report Daulatabad Medical Work 1940-1941. 
17 RG 280-1-10, Report Daulatabad Medical Work 1941-1942. 
18 RG 91-19-9, Resht Hospital Report 1940-1941 

 شد(. ده ید  یمورد کچل ۳،۰۱۷، جمعاً ۱۹۳۹-۴۰)در سال  
19 RG 91-20-8, Resht Hospital Report 1944-45. 
20 RG 91-19-27, Healing in the Home of Avicenna 1936. 
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های در اسکان، استفاده از لحاف   یبهداشت   یط انتشار آن را به شرا   یگاننل   دکتر  بود.   ۱۹۲۰  ة ده 

بد مردم و   یبهداشت  یطشدند، شرا می   که شسته نشده به اشتراک گذاشتهای  یه ال  یا پنبه 

 یلو اوا   ۱۹۲۰  ةفقط در اواخر ده   یسیونری م های  یمارستان ب   ۲۱نسبت داد.   یررس،د   یص تشخ

وجود   پزشکی بسیاری که مسائل  از آن جهت  کردند. احتماالً  را آغاز    توجه به سل  ۱۹۳۰  ة ده 

 یکایی، پزشکان آمر   ید، بپردازند. جدا از درمان با نور خورش ها  آن   مجبور بودند به  داشت که

 ۲۲دادند.می   را انجام  قفسة صدری  -ای یه ر های  عمل   یزن   و مشهد  در رشت  یژه به و 

را آغاز کرد در   سل   یماران که درمان منظم ب   یسیونری م   یمارستان ب   ین اول   ید آ می   نظر   به 

فراوان بودند.    این شهر و استخوان در    یوی سل ر   یماران بود. با وجود ارتفاع همدان، ب   همدان 

  یمارستان ب   ین، بودند. بنابرا   ین شدند، مسلول می   یده که د   ی ان بیمار در واقع، اکثر موارد مزمن  

درما   یکایی آمر  ب   یماری ب   ین ا   ن به  داد.    یشتری توجه  نشان  دبل دکتر  را  در  کوک   . یو ژوزف   ،

  ی جراح   یماران را در عالج ب (  Rollier)   ید ، درمان با خورش ۱۹۲8در سال    ی برگشتش از مرخص 

تا    گرفتند جای می ها  و پناهگاه   یمارستان ب   یوان در ا   مسلوالن کرد.    ی ، معرف با نتایج خوب   ، سل 

  یش رو به افزا   ی سل   یماران تعداد ب   ۲۳مند شوند. بهره   ید، خورش   تابش و درمان با  آزاد    ی از هوا 

  یبًا موارد را کسب کرده بود. تقر   ین درمان ا   یی شهرت توانا   یمارستان آمد ب می   به نظر   چون بود  

آمدند که  می   همدان   خارج از از مناطق  ها  آن   شد. اکثر می   یان نما   ید مورد جد   یک هر روز  

از جنوب با    یشتری ل ب مسلو افراد    ین از بلوچستان و همچن   ید مسلول ناام   یمار ب   یک شامل  

اما  درمان سل خوب بود،    ی همدان برا   یم. هر چند اقل شد   خرمشهر   ید جد   ة استفاده از جاد 

 
21 Floor 2004, p. 25; Polak 1852, 742; Neligan 1926, part II, pp. 693; Gilmour 1924, pp. 65-

66; Rice 1923, p. 256 

 .ارجاع به سل ة ی، نما ۱۳۷۷ تی(؛ ترب .“ است ع یکوالر شا اب مشکل استخوان تر ژهیبه و ”) 
 تجربه توسط  نی ا ۲۲

 Abbasi-Dezfouli et al. 2014, pp. 201-02 

 . گیرندنادیده میرا   ییکا یآمر ونر یسیدست آمده توسط پزشکان مه ب  ة تجرب  یبه شکل کل  هاشده و آنن گزارش  
23 RG 91-19-27, Hamadan Medical Report 1933; Idem, Hamadan Medical Report 1939; 

Presbyterian Church 1932, p. 169. 

  ۳6زمان خود بود. در اوج خودش، او    («Heliotherapist) درمانگر  دی خورش»  نی ترمعروف  ر،یدکتر اگوستو رول 

 .دناچرخ را می س یسوئ  لوزانتخت در  ۱۰۰۰درمانگاه با 
 Anonymous 1954; Billings 1957. 
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جا داشت و هر مورد حداقل به    یمار سه ب   یا دو    ی فقط برا زمان    یک در    یحی مس   یمارستان ب 

بستر  ماه  ب شدن    ی شش  بنابرا   یاز ن   یمارستان در  ب   یاری بس   ین، داشت.  برگردانده    یماران از 

  یکس ا   ة دستگاه اشع   یک   یمارستان انجام دهند. ب   ی کار ها  آن   ی برا توانستند  نمی   شدند چون می 

ارائه    ی آن برا   یت بدبختانه، ظرف اما  بود.    ی موارد عال   ین ا   یص تشخ   ی قابل حمل داشت که برا 

  ید که به دستگاه جد   ی فلوروسکوپ   ی برا   یژه به و   ود؛ محدود ب   یار بس   ، ی کاف   یصی خدمات تشخ 

  یمارستان ب   ی در بخش جنوب   یده بزرگ سرپوش   یوان ا   یک ،  ۱۹۳۹در سال    ۲۴داشت.   یاز و بهتر ن 

توانست    یمارستان سان ب   ین کند و بد   یرایی پذ   یوی با سل ر   یماران مردان ساخته شد تا از ب 

آن را با پرده    شد   ین تأم   بودجه   که   هنگامی . قصد بر آن بود که  بپذیرد حداقل چهار مرد را  

 ۲5. کنند   ی بند یق عا   یشه، با ش   ی سرد طوالن های  زمستان   ی برا   یت جدا کرده و در نها 

مسلول کرد.    یماران بود که شروع به درمان ب   یکایی آمر   یمارستان ب   ین دوم   رشت   احتمااًل

بود    یع شا   یار بس   یالن در گ   نمود. سل   ی درمان را در کشور معرف ترین  یشرفته پ   یمارستان، ب   ین ا 

  تصور آن را    یم از موارد سل که فر   یشتری (. در واقع، تعداد ب یوی و هم ر   ی سل جراح هم  ) 

اقل می  را    ی دادن درمان در هوا   یب ”ترت ثبات  بی   ی هوا   مرطوب،   یم کرد، وجود داشت.  آزاد 

زنان و مردان داشته    ی برا   یر گ آفتاب های  یمن اتاق نش   ید با   ی داخل   یمارستان کند. هر ب می   دشوار 

  ی با جراح   ی فراوان   یی عالقه و آشنا   ید، رس به رشت    ۱۹۳۱که در سال    ینکمن بر دکتر    ۲6“ . باشد 

از موارد    ی کرد که در تعداد   یق را تشو   دکترها موضوع    ین ا   ۲۷داشت.   قفسة صدری   یدتر جد 

،  ۱۹۳۲سال    ۲8. ید واحد سل گرد   یجاد ، منجر به ا ۱۹۳۲  یل انجام دهند که در اوا   جراحی   ، سل 

بزرگتر    ۱۹۳۴مسلول بود که در سال    یماران ب   ی برا   یرونی ب   یشگاه آسا   یک ساخت    ی برا   ی شروع 

 
24 RG 91-19-27, Hamadan Medical Report 1934; Idem, Hamadan Medical Report 1937. 
25 RG 91-19-27, Hamadan Medical Report 1940. 
26 RG91-19-9, Resht Hospital Report 1919-20. 

  یهاوهیدر آنجا با ش  استراحتشد.  آماده    نیمسلول  یبرا  ییها شگاهیآسا  ستم،یقرن ب   لیدر اواخر قرن نوزدهم و اوا   ۲۷

تا قسمت  شده  ی که طراح  ی ویکالپس ر ، مکمل  ها بسته شونداستراحت کرده و حفره  هاهیر   ةآلود  ی هابود 

پنوموتوراکسشدمی نوزدهم،  قرن  اواخر  در  عنوا   .  تحتان   ی هاحفره  یبرا  یاوهیش  نبه  کاربرد    هاهی ر  یلوب 

 وجود دارد.  ت یقطععدم  ، آن یدر مورد کارآمداما  شودیمحسوب م د یمف وهیش  نی . گرچه اافتیگسترده 

 Daniel 2006. 
28 RG 91-19-9, Resht Hospital Report 1932; Idem, Resht Hospital Work 1932. 
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  یساتی تأس   ی بود ول آمیز  موفقیت   ی، و مسلماً مال   ی لحاظ درمان واحد سل از  اندازی  راه   ۲۹. ید گرد 

  ی توان حت می   نشان دادند که سل را   یحی، مس   یمارستان ب   ی زمان، دکترها   ین باشکوه نبود. در ا 

اقل   در رشت  ا   یم با  آورد چون   یدی ام   ین بد، متوقف نمود.  به وجود  ا   در مردم  زمان،    ین تا 

تواند  می  ی فرد به سادگ  یق طر  ین ”بد بود  “ یمار شدن ب  ی افق ”  ی به معنا در فرد  سل  یص تشخ 

باال    یقات تزر   ی را برا   ی شاه   ین تواند بماند و نخست، آخر می  یا دهد    ییر را تغ ش  آرامگاه   ن مکا 

  یمار ، سه ب ۱۹۳۷در ژوئن  “ . را با سرفه باال آورد  وجودش  یای آورده ]خرج کرده[ و سپس بقا 

تحت درمان    یگر سه نفر د   یز و در همان زمان ن   یافته   ی بهبود   ی عال   ی که به شکل   ند مرخص شد 

  پزشکان   ین، آمدند. همچن می   یگیری پ   ینات معا   ی مرخص شده هر دو هفته برا   یماران . ب ودند ب 

ب  اقامت  زمان  ب   یماران از  تا می   استفاده ها  آن   به   یماری ب   آموزش   ی برا   یمارستان در    کردند 

  یماران ب   ی امکان نگهدار   یمارستان ب   ی داشته باشند. برا   ی بهتر خودشان درک    از درمان بیماران  

  ی مال   یت نبود و وضع   ی اتاق   ین همچن   . آورند، وجود نداشت به دست    کامل   ی بهبود   که   ین تا ا 

  یه درمان اول   یک   یماران ب   یمارستان، . در ب ید انجام می   به طول   یز بود و درمان ن بسیار بد    یماران ب 

 شدند. می   ان به خانه فرستاده درم   ة ادام   ی کرده و سپس برا   یافت در 

داشتند. اغلب،    یشتری ؛ گرچه مردم از آن انتظار ب مورد توجه عامة مردم بود   سل   درمانگاه 

آمدند،  ی برنم   ی تحت نظارت طوالن   و از درمان که دیر شده بود  آمدند  می   ی هنگام بیماران  

شفا را  تری  از دکترها در زمان کوتاه   ی که بعض   یدند شن می   دادند و می   شوق خود را از دست 

  مراقبت از خود آموزش   ی چگونگ   یمار به ب   یمارستان، کوتاه در ب   ی اقامت   ی کنند. در ط می   ین تضم 

هرگز به    ی کردند ول می   یگیری خود را پ   یماری داشت که ب   یمار ب   ین چند   یم فر   دکتر   دادند. می 

در مورد سل ارائه داد که    ی بخش   ی آگاه های  ی سخنران   ینکمن بر دکتر  .  یافتند طور کامل شفا ن 

مرخص کردن    ۳۰زود مراجعه کنند.   ید با   یماران که ب   داد هشدار می   ی است ول پذیر  عالج   یماری ب 

بود که    ی معمول   یماران ب   یرش پذ   ی برا   ی توأم و مانع   ی با آهستگ   یمارستان از ب   ی موارد شکستگ 

در   یشگاهی ، آسا تجربه  یک به عنوان   د ش مجبور  یم فر  ین، داشتند. بنابرا  یاز ن  ی به عمل جراح 

 
29 RG 91-19-9, Resht Hospital Work 1932. 
30 RG 91-19-9, Resht Hospital Report 1934. 
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زود مراجعه    ی کاف   ة به انداز بیماران    از   ی که تعداد   یافت بسازد. او در   ین مسلول   ی آزاد برا   ی فضا 

را    یماری عمدتاً ب   پزشکان   ین، درمان مناسب داشتند. بنابرا   ی برا   ی کاف   ی پول و صبر   و کرده  

 قفسة صدری   -   یوی توانستند در خانه بمانند، درمان ر می   و به موارد مناسب که   داده   یص تشخ 

ا می   ارائه  روستاها نمی   که   ی کسان   ی برا   ی گاه   یشگاه آسا   ز دادند.  به  خودشان    ی توانستند 

 ۳۱به اتمام برسد. ها  آن   شد تا درمان می   بازگردند، استفاده 

قفسة    -   یوی و درمان ر  ی فلوروسکوپ  یبرا  یبعد از ظهر، درمانگاه منظم شنبه  پنج  هر

  کننده   کمک   یماریمسلول موجود بود که در روند توقف ب  یماران از ب  یجهت تعداد   صدری 

ارائه    ین از مسلول  ی به تعداد کوچکای  کمک سازنده  ینکمن ، بردر آغاز کار واحد سل   ۳۲. بود

ه  . بیستن  ی عمل  این افراد  یبرا  یمارستانشدن در ب  یبستر  که  یافتدر  ی داد و به زود

  یان تا پا  قفسة صدری   -  یویدرمان، درمانگاه ر  هارائ  در  با کمک دکتر محمد کار  یجتدر

  یتدرمانگاه را در دو بعد از ظهر هر هفته، هدا ینا ینکمن توسعه داده شد. بر ۱۹۴۲سال 

شد.  انجام    یصدر  ةقفس  -  یوی درمان ر  ۴۹6  اد، تعد۱۹۴۲-۴۳های  سال  یکرد. در ط می

  یالندر گ  ییگرپزشک د  یچهالبته  شدند و  می  یده در دواخانه د  یشترو ب  یشترب  ینمسلول

که    ینپس از ا  ی حت  ۳۳درمان را ارائه دهد.  ینا  بتواند  یا داشته باشد و    یزات نبود که تجه

مسلول را ادامه    یماراندرمان ب  ةرشت، ادام  یمارستانرا ترک کرد، ب  رشت  ینکمن دکتر بر

  ی . بعضیافتاختصاص    قفسة صدری  -   یویدادن درمان ر  یداد. دو بعد از ظهر در هفته برا

  ۴۰شد  می  شدند. گفته   یآباد در شمال تهران معرفشاه  یشگاهرفتن به آسا  یبرا  یماران از ب

درمان خودشان    گشتند تا می  باز  یاری بس  ۳۴.هستندرشت    ة از منطق   یماراندرصد از ب  5۰تا  

 
31 RG91-20-8, Resht Hospital Report 1936-37. 
32 RG 91-19-9, Resht Hospital Report 1939-40. 
33 RG 91-19-9, Resht Hospital Report 1943. 
34 RG 91-20-8, Resht Hospital Report 1944-45. 

 شد. س یدر تهران تأس ۱۹۳۷بود در سال   ولینسلم شگاه یآسا کی آباد که مرکز شاه 
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  ی همکار  ی محل  ةخانیتیمدر    یندر تست توبرکول  بهداریکه با    یحیمس  یمارستان را در ب

بادامه دهند  ، کردمی کارکنان  را    ۱۴تا    6به ظاهر سالم    کودک   ۱۰۰  یمارستان، .  ساله 

تر  یرقت قو اب یگرنفر د ۱۰و   ندتست مثبت بود یندرصد با اول ۴8که  یافتندو در بررسی

  ها،یتیم  یندرصد از ا  6۰از    یشکه ب  این بودگیری  یجهدرصد مثبت بودند! نت  58و مجموعاً  

 ۳5مثبت داشتند.  ینتست توبرکول

  ین مسلول   یدرمان منظم برانیز    یسیونریم های  یمارستانب  یگر، درشتبا  همزمان  

از    یمسلول با تنوع   یادیز  تعداد گزارش کرد که    کرمان  CMS  یمارستاندادند. بمی  ارائه

  یشه هم  یسیونریم  یمارستان در هر دو ب  ین”بخش مسلول د.  ندر شهر وجود دار  یماری ب  ینا

اانیموارد استخوبا  پر است عمدتاً   نور آفتاب را در هم  یمارانب  ین .  وقت سال،    ة درمان 

کنند  می  یافت خوب و اسکراپ دائم، در  ی کاد، غذا  ی با روغن جگر ماه  یب روزانه در ترک

 ۳6“.دارند  یخوب را در پ  یجدر اکثر موارد نتا  یآهسته ول  ی که درمان

ب  یگرید  ةدلگرم کنند  توسعة رخ داد    در مشهد  یکاییآمر  یسیونریم  یمارستان در 

  و نشده است  انجام    ضد سل  ی برکار  یچد که هدی  ، دکتر هافمن۱۹۳۰که در سال    ییجا

  ی برا  یشتربه انجام کار ب  یاز . او بر نردموارد وجود ندا  ینا   یبرا  یمارستانی مراقبت ب  یچ ه

هافمن  دکتر  ،  ۳۳۱۹در سال    ۳۷نمود.   یو درمان آن، پافشار  یسل، جداساز  ز ا  یشگیریپ

  یماراناز ب  یمیاز ن  یش”هم اکنون باست.    یش رو به افزاسل   یدآمی  اشاره نمود که به نظر

سل هستند  ای  و غده  یمفصل  ی،اشکال متنوع استخوان  یبرا  یمارستانبمختلف  های  بخش

ب  اه یشگدر آزما  ی و حت   یی سال شناسا  آن   مثبت در   مورد خلط   ۱۰۰از    یش محدود ما، 

از همه نگران کننده    یشچه که ب  آن   ی بد بود ول  ی کاف  ةخود به انداز  ةبه نوب  ین ا  شدند.“

مردم در مشهد نسبت به    یبرا  ی بزرگتر  ید”تهد  یان مبتال  ینبود آن بود که هر کدام از ا

دادند که    ینبه مسلول  یی بروشورها یی،کایپزشکان آمر ین،بودند. بنابرا “شهر یجذام ۱۴۰

  یسیون( بود و توسط م۱۹۳۴)فوت شده در سال    از مرحوم دکتر کوک  ییشامل نوشتارها

 
35 RG 231-1-5, Personal Report 1949 and Resht Hospital Report. 
36 Administration Report 1934, pp. 44-45. 
37 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1929-1930. 
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که با اخالط خود چگونه   یماران به ب  ینهمچن   پزشکان.  یدبه چاپ رس  یرانیا  پرسبیتاری

:  یدانه پرس یعدادند. دکتر هافمن، بد  را آموزش  یبهداشت عمومنیز اصول  رفتار کنند و  

 یندا برا  ای ازگونهپرسش    ینا  ۳8دهد؟“ می  یتمورد اهم  ینا  به  یگریکس د   یچه  یا”آ

  ،انجام نشده است  کاری بر علیه سل   یچنوشت هنوز ه  ۱۹۳6در سال  که    راچکمک بود  

های  یماریب  یهمانند آموزش بر عل  یند آمی  یددر جامعه پد  یدی”احتماالت جد  هر چند

زنان  یمقاربت  حجاب  رفع  ب  یاریبس  یکاییآمر  پزشکان  ۳۹“ .با  در    یماراناز  را  مسلول 

در آنجا باشند    این بیماراندادند  نمی  یحتحت درمان قرار دادند، امّا واقعاً ترج  یمارستانب

  یر مردمان فق   ین و ا  یمرا نگه دارها  آن  یم توانمی  ی کوتاه  زمان”  ی،پس از بهبود  یحت  چون

 ۴۰“ .گردندیبرم ی ناکاف  یخودشان با غذا ة کهنهای  به پاتوق

به   یرد   یلیخ   یکسا   ة ساده با اشع   ی گراف   یک گرفتن    ی برا  سل  یان اکثر مبتال   بدبختانه، 

شده دو طرفه    یری دچار درگهنگامی    ؛ آمدند می   رضاشاه   ةمجهز شد   یبه خوب   یمارستانب 

کنند که با می   فکرشان  ”تکان دادن عکس با    یبود. بعض  یرد   یلیدرمان خ   یکه برا   ند بود 

 یاریبس  یکاییپزشکان آمر   ۴۱“.ندارند   یازن   یشتریو به درمان ب   ندخوب شو   یست با می   ]عکس[ 

ب  به    یماراناز  راد   ین کاتزنشتدکتر  را  ارجاع  رضا شاه   یمارستان ب   یآلمان   یولوژیست که   بود، 

زمان  یکس، ا  ة اشع های ی گراف   یر تفس  یراکرد ز می   کمک ها آن   او به های  یص دادند و تشخ می 

در انجام   شانی و از ناتوان ها  ی گراف   ةمندان یت رضا یرغ   یر از تفساین پزشکان    بر بود و ینه و هز 

بنابرا   ، ی فلوروسکوپ  ینة معا  بودند.  ب   ین،در عذاب  برا   یمارب  یشتری تعداد  را  چند   ی مسلول 

 یرا شروع شود ز   یاکتوم   یک غالبًا فرن   یا ”تا درمان با پنوموترس ]؟[  کردند    یرش پذای  هفته 

 ةقفس   -  یویبا درمان ر   یگیری مناسب و پ  هایکردن پر    ی برادوباره  توانند  نمی   روستاییان

نظر   ین بر ا   یمسودمند شدند؛ هر چند که فر   یوه،ش   ین از ا  یمارب   ینچند   برگردند.“  یصدر 

 یداشت ولای  رفتار دوستانه   ین کاتزنشت  ۴۲“. دارد   یاز سل ن   یشگاهآسا   یک شهر به    ین ”ا بود:  

 
38 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1932-1933. 
39 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1935-1936. 
40 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1936-1937. 
41 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1935-1936. 
42 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1937-1938. 
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 ینبودند، بدرو به صعود   رضا شاه   یمارستان در بها زینه . ه داشت  ی مجان  کار برای  کمی   ة اجاز 

 یاری . بس ماند باقی نمی درمان    یبرا   یپول   یمارانب برای اغلب    یکس،ا   ةبا اشع   ی سان بعد از گراف 

 ۴۳.کرد را عالج خواهد ها  آن   ، یکس ا  ة کردند که روشن شدن دستگاه اشعمی   فکر

  یت جمع   ،که در مشهد  یهنگام  ،داد  یرو  ۱۹۴۲مثبت در سال    ییرتغ  یک   خوشبختانه،

بخش    یک تالش نمود تا    یدبا ترد  یتجمع   ین ا  یمدت  یشروع به کار کرد. برا  سل مبارزه با  

از آن،  . امّا پس  یدنما  اندازیراه  سل  یمارستانب  یک شهر و    یمجان  یمارستانکوچک در ب

برخالف   ، ینبه صورت کامل متوقف شد. امّا ا  ۱۹۴5سال    ررفت و د   یل تالش رو به تحل  ینا

  یمارستان داشت. از آنجا که ب  یوعش  یار بس   یماریب  یراسل بود ز  یهبر عل  یتفراوان به فعال  یازن

ناکاف  یکس ا  ةاشع   ین ماش  یک فقط    یکایی آمر راد  یکه  و  داشت  نداشت،    یولوژیستیبود 

ب به  بود  ا  یمتک   رضاشاه  مارستان ی مجبور    ة اشع  دستگاه پنج    یدولت   یمارستان ب  ینباشد. 

تحت درمان داشت    یمار حدود ب  یندر هم   یا  یندوج  یک،  ۱۹۴5در سال    و  داشت   یکسا

شدند و  می  که استطاعت داشتند به تهران فرستاده  یمند بودند. کسانبهرهدستگاه  که از  

  یک داشت    یاز واقعاً مشهد نهنوز    چه  آنوجود،    ینگرفتند. با امی  در آنجا تحت درمان قرار 

  یحی، مس  یمارستاناز ب  گذشته  که  کرد  یریگ یجهنت  ینچن  هافمندکتر  سل بود.    یشگاهآسا

 ۴۴نبود که سل را درمان کند.  ی هنوز در خراسان کس
 

 دار قالب کرم

برای جدی نشان دادن بعضی    تالش  ،یسیونریم  یمارستانب  آموزشی از کار    بخشی

بود    دارقالب  کرم  ها، یماریب  ین از ا  یکیبود.    یپزشکان محل  های رایج در شهر بهبیماری

  ی و بهساز  اشت با بهد  ی گرم در مناطق های  یممردم در اقل  یرا بود ز  یعشا   یار بس   یرانکه در ا

  بودند. چنان   دارقالب  کرمهای  در معرض خطر عفونت  یارکردند و بسمی  یزندگ   یفضع

به    ید؛گردای مییهو کمبود تغذ  یخونشد، موجب کممی  بدون درمان رها   یماریب  ینچه ا

بود    یطیشرا  ینمبتال بودند و ا  یابه ماالر  یاداشته و    یناکاف  ةیکه افراد تغذ  یهنگام  یژهو

 
43 RG 231-1-6, Hoffman, Pioneering in Meshed, p. 119. 
44 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1944-45. 
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 از مردمان در گذشته از آن در رنج بودند.  یاریکه بس

مشاهده    مورتون دکتر  ،  ۱۹۳۰  ة ده   یان عمده بود. در پا   مسئله   یک   دار قالب   کرم   گیالن در  

هزاران نفر را کاهش    ی نشاط و سرزندگ   دار قالب   های ، کرم پست اطراف رشت های  ین ”در زم   کرد 

  ی سال زندگ  ۳۰ ی برا  ، در مشهد ۱۹۴8از آمدن به رشت در سال  یش هافمن پ  ۴5“ . داده است 

 تواند می   در رشت   ی جراح   ومیر مرگ   به او گفته بود که   ی تهران   ة دکتر برجست   یک کرده بود.  

با    یسه در مقا   “ . رنجور مانند سالمت مردمان   یت ”به خاطر وضع   ؛ درصد باالتر از مشهد باشد   5

  ین ، همچن شد دیده می   یشتری ب   یتیسم و راش   دار قالب   با کرم های  هموار، عفونت های  ین سرزم 

  ی آبک  یت و ماه  ید فقدان تابش خورش  یل به دل  یتامین و  ی بود و کمبود عموم  یشتر ب  ی کرم نوار 

  یک را    ی جراح   یاز مورد ن   یماران ”اغلب الزم است ب .  شکل دیگری بود م نیز    یجات و سبز   ها یوه م 

 ۴6“ . یابند ب   یی از عمل، رها   یش خود پ   یای و ماالر ها  نگه داشت تا از انگل تر  ی طوالن   یا هفته و  

  یالن در گ   دار قالب  نبرده بود که چقدر عفونت کرم  ی( پ رشتدر  )   یم دکتر فر  ابتدا در  

که    ی عل  ید با کمک س   یافت،  یآن آگاه  یت که از اهم  یوجود، هنگام   ینبا ا  ۴۷مهم است. 

  ی را بررس   یدآمی  یمارستانکه به ب  یماریهر ببود، تالش کرد که  اش  یشگاهیآزما  ینتکنس 

(  ۱۹۳۱در یک سال )  ۴8داشتند.  دارقالب  هفته، هشت نفر کرم  یک مورد در    ۱۱. از  کند

که    یپ   یمارستان ب  یشگاهآزما ب  ۴۰برد  از  عنوان    ی،بستر  یماراندرصد  به  بودند.  آلوده 

  ت کاهش مخاط محافظ  ی( را برایزیماپسوم )سولفات منهای  احتماالً نمک   یمدرمان، فر

داد. هر  می را ادامه ان درم  ها، جهت کشتن کرم «یمول کرد و سپس با »تمی یزکننده تجو

های  در بخش  یمولاپسوم و تهای  خود را گزارش نکرد، امّا نمک   ی درمان  یوةش  یم چند که فر

  یت موفق   یمفر  ین،بنابرا  ۴۹مسئله استفاده شده بود.  یبی تقر  یکن یشهر  یو برا  یکاآمر  یجنوب

 
45 Morton 1940, p. 215. 
46 RG 231-1-5, Personal Report 1949 and Hospital Report R.E. Hoffman, Rasht. 

القرع(  کدودانه، حب  االتا،ی)تن  یخوارمازندران، کرم  ةبود، در کران   دارنه تنها آلوده با کرم قالب  النیگ  تیجمع  ۴۷

 .Polak 1865, vol. 2, pp. 315-16  که توسط  هانزشه  ةرا آلوده کرده بود، بر طبق گفت  تیتمام جمع  باًیتقر

 . دی گزارش گرد
48 RG 91-19-9, Resht Medical Report 1924-25. 
49 Ferrel 1914, p. 15. 
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  ین ها، اسال داروخانه دفقط بعد از چن ینشان داد. ول ها از درمانگاه یاریدرمانش را در بس

  و درمان   یصرا تشخ  یموارد  ینچن  یاز دکترها فقط گاه   یرا آوردند و بعض  ییمواد دارو

در    یراخود را داد ز  ثمر  یت در نها  ،دارقالب  به کرم   یشتردر توجه ب  یمتالش فر  5۰کردند. می

در رشت    یحی ن مسیمارستاب  ةوجود، دواخان  ین به آن شد. با ا  یشتریتوجه ب  ۱۹۲۹سال  

  هچنان خوب بود که مردم انتظار معجز  یج مناسب داشت. نتا  ی بود که داروها  یی جا  یتنها

 5۱داشتند. یز ن یگردهای یدر ناخوش

 

 جراحی

روش  با    ه شد  یتترب  یرانیا  پزشکان دادند  می  یح ترج  یرانیان، اکثر ا۱۹۴۰  ة تا ده  حتی

  ینندبب ها را  آنرا داشتند(،  ها  آن  دستمزد چه استطاعت پرداخت    )چنان  ینوسیجالپزشکی  

  ی خارج   یا  یرانیا  یدولت  یمارستانه ببکه    ینه بپردازند تا ایان عامپزشکی  به    یشترب  حتی  یا

داشتند    یبرتر  ی بر درمانگران سنت،  منظر، پزشکان مدرن  یک وجود از    ین . با امراجعه کنند

 بود. یو آن مهارت آنان در جراح

  ی باال  یار بس   یتنرخ موفق  یل گشود که به دل  یاعمال جراح  یرا به رو  ها پوالک در

در سال    یرانرا در ا  یعموم  ی هوشبی  ،یت کاو و فو  ین . همچنیدآمیز قلمداد گردآن، معجزه

 5۲. کردند ی استفاده از اتر و بعداً کلورفرم، معرف  یقاز طر ۱85۲

 یتانیاییپزشکان بر کوشش  با    بود و کارتر  گسترده   های ی جراح سوی  به    یرمس   یناول   این 

در   فارس   یجهند )در بنادر خل  یخدمات پزشک   در هایی که  و هم آن   یسیونرهام  یکایی، و آمر 

در   یکه جراح   ی. تنها شهر کردند، ادامه یافت خدمت می (  یتانیا بر   یهای کنسولیمارستان ب 

وجود، افراد   ین ( بود. با ا دولت   یمارستان )ب   هران ت   شد در آن انجام می   نی یرا ا   یمارستان ب  یک 

فراهم   ایی پرورش   یطمح  یرا کار کنند ز   یکاییآمر   یمارستاندادند تا در ب   یحترج  ترای حرفه 

 
50 RG 91-19-9, Resht Medical Report 1931. 
51 RG 91-19-9, Resht Medical Report 1929. 

 (؛ ۱85۲دسامبر  ۲۴/ ۱۲6۹االول رجب ۱۲، ۹۹ ة )شمار 5۹۱، جلد اول، ص۱۳۷۳-۷۴ هیاتفاق عی وقا 5۲
 Polak 1857, p. 937. 
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مشارکت گونه  هر  به  و  بود  گذاشته می   ی آمده  ارج  تنها  بس نه  بلکه  مدار   یارشد  در  خوب 

آن توسط   یجراحتجهیزات  تسهیالت و  ،  ۱۹۲8مثال در سال    ی گرفت. براقرار می   یکاربرد 

در   ی کوتاه  ة دور   یکه برا   یکایی آمر  یسیونری و دو دکتر م   یتانیایی دکتر بر   یک   یرانی، سه ا 

را به   یرون از بیمارستانجراحان ب   یکایی شهر بودند، مورد استفاده قرار گرفت. پزشکان آمر

وجود  یرانیا  یاز دکترها یشی”تعداد رو به افزا : گزارش کردند . در واقع،  یرفتند پذمی   ی خوب 

آموزش  ددارن  توجیه   شانیژگی وو    که  را  آنان  به  بیمارستان  شهرت  از  بخشی  واسپاری 

بیمارستان تهران   ی،جراح   یباال برا   ی تقاضا  یلبه دل  ی ، گاه ها یت با وجود ظرف   5۳“. کند می 

 یویسافتاد. خوشبختانه، دکتر د بودند، از توان می   یدر مرخص   یشاز دکترها  یکیاگر    یژهبه و 

 5۴را کمک کردند. یسیونری م   یمارستانب   ی، در موارد فراوان و دکتر معاون   یتانیابر   فارت از س

 

 
 ۱۹۲۲ مشهد  کنند،یمکمک به او   یرانیا یارسه دست ،یدر حال جراح یچوارددکتر ل

 
53 RG 91-19-11-1, Teheran Hospital Report 1928. 

(. برادر  ران ی در ا  نیاول  نی)همچن پروازی را پذیرش کرد  ماریب   کی مورد    نیاول  ییکایآمر  مارستانیدر آن سال، ب  

پرواز    ی لیما  ۴۰۰از   ونکرسی یمایبود با هواپ دهیاش را بلعیمجلس شورا که دندان مصنوع  ةندینمایک  بزرگتر  

برش    ق ینبود و ما آن را از طر   ز یآمتیموفق  ی مر  ی . اندوسکوپندبرداشترا    ی پروتز دندان ”  یی کا یکرد. پزشکان آمر
 “ .افتی  یبهبود یبخشتی به صورت رضا  بیمار  ،وجود آمدبه که  ی. با وجود عفونت جددر آوردیمگردن 

54 RG 91-19-11-1, Tehran Report Medical Work 1931-1932. 
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همکار در    یک   یگزینیجا  یبرا  ،به تهران  )که از مشهد  هافمندکتر  ،  ۱۹۳۳سال    در

چه    از آن  یشب  یشکم فراوانهای  یجراح”من  خود نوشت:    ةبود( به خانوادآمده    یمرخص

را    یروئیدهفت عمل ت   ینم. همچن به پایان رساند که در طول زمان مشابه انجام داده بودم،  

را انجام داده باشد به جز  ها  آن  که   یران در ا  یگر د  ی ام از کسیدهام و تاکنون نشنانجام داده

اصفهان  یسی انگل  یک    یکایی آمر  یمارستانب  55“.اندیافته  یبهبود  یماران باین    ة هم  . در 

  ةپسربچ  یک   ۱۹۲8در سال  مثال،    یبرارا انجام داد.    یاز اعمال جراح  یفراوانای  گستره

شده بود.    ی زخمتر  یشپ  سالچند    ،گراز  یکبر اثر حملة  بود که    ینورام  هلساله ا  ۱۱

 :بودند یافته  یبهبود یرزنپ یکتوسط دالک روستا و هایش که زخم ینپس از ا

]دچار شد[.  ای  روده  یستولف  یکو    یفتق شکم   یک   ی، کمر  یةبه فتق ناح”

جاد در  که  گذشته  تابستان  گدا - تهران  ةدر  توسط  می  یی اصفهان  کرد 

نزد ما آورده شد. پس از زنده ماندن از چهار عمل    ی مقام دولت  یکهمسر  

  هرنی   یک و    ی، آنتروستوملومبار   یهرن  یمترم   ی،اکتشاف   یماژور )الپاراتوم

بی شکم  ی پالست او  جا  یمارستان (  به  اکنون،  کرد...  ترک    یج افل   یک  ی را 

همان    یراکند زمی  یپسربچه را سپر  یک   یعیطب  ی منزجر کننده، او زندگ

 56“ .را داد یلبه او امکان تحص  یکوکار ن خانم

، دکتر ۱۹۳۲گردد. در سال  آشکار می   یشتر ب   یر تهران از مورد ز   یمارستان شهرت ب   اندازة 

مشاوره مجلس شورا بود    یس همسر رئ   که  خانم دادگر  برای   پزشک   ۱۲از    ،یر و دکتر بل   هافمن

. تنها داشت پاره شده    یخارج از رحم   یحاملگخانم    یرا بود ز  یازن   یعمل فوربه  .  گرفتند 

روس که مرکز   یمارستان ( ب ۱پذیر بود شامل: ) ها امکان عمل در آن   ین که انجام ا  ییجاها 

مراجعه به   یاسی شخص مهم و سرشناس س   یسان برا   ین بوده و بد   یکیبلشو   یپروپاگاندا 

کرده   یلتحص  یرانی دکتر ا  یک که توسط   یخصوص  یمارستان ب یک (  ۲پذیر نبود. ) امکان آن 

گرفتند   یم. خانواده تصمیکایی آمر  یمارستان ( ب۳فتاده بود ) راه ا  ه تهران ب   یسیونریدر کالج م 

 
55 RG 231-1-2, Hoffman to family. 04/01/1933. 
56 RG 91-19-11-1, Teheran Hospital Report 1928. 
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 یچد که هش توافق حاصل    ین موضوع ”بر ا .  یاورند در تهران ب   یکایی آمر   یمارستاناو را به ب 

احساس را   ینا   یکایی سان پزشکان آمر   ین بد   .“ یست در تمام تهران، مطمئن ن   یمارستانی ب 

”که در تهران    ی حت  شوندشامل می   را ی  دار ایسه مق   یبرتر   ، ی ها از لحاظ جراحداشتند که آن 

باشد. اّما در دارد، دارا می  یکاچه که آمر  از آن یشتریب  یدکترها   یت،هزار نفر جمع یبه ازا

ازای    یک ها،  استان  به  ب   ۱5،۰۰۰دکتر  و  است  موجود  تنها یمارستان نفر  هنوز  ما  های 

 5۷“. در آن انجام داد  ینان توان با اطم ها را می ی هایی هستند که الپاراتوممکان 

 

 
 ۱۹۲۰ ة، دهمشهد  یکاییآمر یمارستان، بو اتوکالو  یلیزهاتاق استر

 

ساز داشتند، مسئله   یاز ن   ی که به جراح   یمارانی ب   ی برا   یت تهران، وضع   خارج از در    بنابراین، 

اما  شد؛  می   انجام   ی بود که جراح   ی تنها مکان   یسیون م   یکایی آمر   یمارستان ”ب بود. در خراسان،  

، هافمن گزارش کرد که  ۱۹۱8اغراق نبود. در اکتبر    ین ا   58“ . وجود نداشت   ای یرانی جراح ا 

بالفاصله    مرد مرد را قطع کرد و    یک   ی ساق پا   ید، جد   یرانی ا پزشک  حرم،    یمارستان ب   ر د   یروز ”د 

 
57 RG 231-1-2, Hoffman/Tehran to McClanahan, 01/12/1932. 
58 RG 231-1-6, Hoffman, Pioneering in Meshed, p. 31. 
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انجام شده در    یون آمپوتاس   ین و سوم   در مشهد  ید عمل دکتر جد   ین اول   ین بعد از آن مرد. ا 

  یعنی مردند؛    یماران ب   ة انجام شده بودند و هم   ی دکتر متفاوت   ه وسیلة آنجا بود که هر کدام ب 

داشتم که    یشتر ب   یا   یمار ب   ۱6۱امروز من    ی ما خوب است ول   برای   ین درصد. ا   ۱۰۰  ومیر مرگ 

در    5۹“ . بدهیم   خدمت مردم  به    ، ی با کارکنان کنون   ی به خوب   یم از آن است که ما بتوان   یشتر ب 

 6۰جراح در کل خراسان وجود داشت.   یک ، فقط  ۱۹۳6سال  در    یرزمانی د   تا   ی واقع، حت 

به    یرابود ز  یسیونریم   یمارستان ب  ای یسهمقا  یقوت و برتر  ةنقط  جراحی ،  رشت  در

آمدن   یوجود، مردم هنوز برا ینداد. با امی را انجام یجراح یالندر گ یگرد یکس   یسخت

  کننده  یداز موارد نا ام باید  ابراز نمود که او    یم اکراه داشتند. فر  ی جهت جراح  یمارستانبه ب

کننده   ید[ کمتر نا ام یدرمان نتایج]با    یمارانا موجب هراساندن باجتناب ورزد ت   ر،پرخط  و

  ی در رشت بود که جراح  یمارستانی تنها ب  یکاییآمر  یمارستانب  ی،طوالن  ی زمان  یبرا  6۱نشود.

  یرا هم کار شما است ز  ین”اگفت:    یمبه فر  ی محل  یاز دکترها  یکی.  شدیدر آنجا انجام م 

هم  ها  آن  درمان کرد   یتوان با جراحمی  که فتق را  ید نداده بود  یاداییان  اگر شما به روست

اکتبر    یبک  یددکتر آدال  6۲آمدند.“ نمی  نزد ما  ی تعداد  ین اکنون چن به رشت    ۱۹۳۷در 

و جراح    یمانپزشک زن که متخصص زا  یک شهر بود که    یبرا  یدیجد  ةتجرب  ین. ایدرس

سزار او  باشد.  داشته  را  دک   یین بود  کمک  شگفت   تربدون  موجب  که  داد  دکتر    ی انجام 

نوشت،    یب ، دکتر ک۱۹۴8در سال    6۳کرد.می  کار   ی ملّ   یمارستانشد که در ب  یتانیایی بر

عال  یرانیا  یمارستانب  یک” ول  یواقعاً  دارد  انجام دهد.    یکه جراح  یستن  ی کس  ی وجود 

 6۴“ . دهدنمی انجامای یریهکار خ ، یروس  یمارستانب

 
59 RG 231-1-2, Hoffman to Speer, October 1918. 
60 RG 231-1-6, Mashad Medical Report 1935-1936; Idem, Mashad Medical Report 1944-45. 
61 RG91-19-9, Resht Medical Report 1924-25. 
62 RG 91-19-9, Resht Medical Report 1930. 
63 RG 91-19-9, Resht Hospital Report, 1937-38. 
64 RG 231-1-5, Hoffman/Rasht to Friends, 12/09/1948; RG 231-1-5, Personal Report 1949 

and Resht Hospital Report 

در تهران انتقال   ی بانک مل   مارستان ی ه ب مجبور شد او را ب   همسرششد،    ضی مر  ۱۹۴8در دسامبر    خانم هافمن )  

تهران، در  جراح پرآوازه    ک ی  ،ی بودند. دکتر راج   ییکای آمر  ونیس ی م   ی ها مارستان یکه اکثرًا پرستاران از ب   یی دهد جا

 فوت کرد(.  ۱۹۴۹  هی فور  ۴سرطان داشت و در   اما خانم هافمن  . کرد   مراقبت از خانم هافمن   ، شده در اروپا  تی ترب 
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 یک   یبه صورت عمل   یبودند ول  در همدان  پزشکان ایرانی زیادی، گرچه  ۱۹۳۷سال    در

او قرار گرفت. تأیید  مورد ، یجراح  ی( برا یسیونری م  یمارستاندر ب   یشینپ   یاردست یک )   نفر 

از فقر   یاری که بس  ییجا   ،بود   ی دولت  یمارستان ب  یس و رئ  بهداشت  ی سرپرست بخش محل

قرا  یت ظرف   یبه سخت   یشهردار   یمحل  یمارستانب  ین،همچن  65گرفتند. می   رتحت درمان 

جراح  یجراح  ی برا  ی واقع فقط  و  انجامهای  ی داشت  آن  در  واقع، می   کوچک  در  گرفت. 

  66د.نانجام ده   یشانرا برا ها  های آن ی درخواست نمود جراح  یحیمس  یمارستاناز ب  بهداری

بخش مردان کار   یسبه عنوان جراح ارشد و رئ   هن، دکتر کو ۱۹۴6و    ۱۹۴۲های  سال   ین ب 

فهرست انتظار   یک   ی، حت۱۹۴۳مردم قرار گرفت و در سال    یرشمورد پذ   یارکرد. او بس 

 یرابود ز   ی جراح  ی برا   یژه و   سالی   ، ۱۹۴۳- ۴۴وجود داشت. در سال    ی جراح  یماران ب   ی برا 

نادرتر   یز ن ها  ی به صورت معمول نادر بود و جراحپدیده    ین لقب گرفت. ا  “یسیت ”سال آپاند 

 6۷. ید هفت مورد انجام گرد   یروز حت  یک ثبت شد و در    جراحی  ۱۱۰سال تعداد    ین در ا   یول 

و نه در   یزاتتجه  ینبا کمتر   یکوچک دولت   یمارستان، نه در ب ۱۹۴۰در سال    یحت  ینهمچن

جراح   یچ ه   ی،شهردار   ی محل  یمارستانب  و   اینان   شد. نمی   انجام ای  ی گونه  نداشتند  جراح 

انجام   یشانرا برا ها  های آن ی احدرخواست نمود تا جر   یحیمس   یمارستان از ب  بهداری   ین،بنابرا 

 68بود.  یش رو به افزا   یسیونری م   یکار دکترها  ی،دولت  ی مجانهای  و دواخانه   ین دهد. با وجود ا 

ها یمارستان ب  ینبود، ا   یسیونریمهای  یمارستان فرد به  که کار منحصر ب  یاز جراح  جدا

کردند.  می  یمعرف   یدیجدهای  یک کرده و تکن یشگامیعمل را پ یبرا  یداغلب امکانات جد

  ی جراح   در همدانبود که    اییتنها نهاد طب  یکاییآمر   یمارستانکه ب  یمثال، با وجود  یبرا

تالش    بیمارستان فعال، پزشکان    یشگاه آزما  یک و با    یکس ا  ة تنها دستگاه اشع   ا داد بمی   انجام

کمتر    کلورفرم، از  ۱۹۳۳نگه دارند. از سال    و طبابت، مدرن  هایک کردند تا خود را با تکن

  یتال آم  یمسد   ینبه کار بردند و همچن  یو موضع  ینخاع  یهوش بی   یشتراستفاده کردند و ب

 
65 RG 91-19-27, Hamadan Medical Report 1937. 
66 RG 91-19-27, Hamadan Medical Report 1935; Idem, Christian Healing in Hamadan 1939. 
67 RG 280-1-10, Hamadan Medical Report 1943-1944. 
68 RG 91-19-27, Christian Healing in Hamadan for the year ending June 30, 1939; Idem, 

Healing in Hamadan. for the year ending June 30, 1940. 
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افزودن اتاق عمل    6۹استفاده کردند.   یمانی در موارد زا   “ یهوشبر  یمه”نرا تجربه نمودند و از  

  یر ادوارد بلدکتر    ۷۰را فراهم آورد.   یشکم  ی، امکان جراح۱۹۰6بعد از سال    یهدر اروم  یدجد

 ۷۱در تهران توسعه داد.   یعموم  پزشکی(، تخصص گوش و حلق را افزون بر کار  ۳6-۱۹۲5)

تهران انجام    یمارستانرا در ب  یاعمال جراح  از  یاریبس  ،ی، دکتر واسع ۱۹۳۱-۳۲در سال  

،  ۱۹۳6- ۳۷های  در سال  ۷۲. پیش گرفت   یبرون  یریدکتومیا   یدآب مروار   یداد و روش جراح

رخ داد و در   یحوادث و صنعتهای  ی و کاهش در جراح یروئیدشکم و ت  یدر جراح یشافزا

در   ۷۳را شکست.   یدآب مروارهای  ی تعداد جراح  یرکوردها  ةهم  یهمان زمان، دکتر واسع

.  پی گرفت را  ادراری  - یتناسلهای  یماری و ب  در کار سل امر آموزش  ،ینکمندکتر بر رشت

  که ای گشود به گونه  یمارستانرا در ب یاورولوژ  ةگستر ،یستوسکوپاو با س ةتجرب ین،بنابرا

 ییآشنا   ین،دهند. همچن   امموارد عمل را انج  یگرو د  یویکلهای  سنگ   یدارتوانستند موارد پا

ها ی موارد جراحاین  از    ینمود که تعداد   یقرا تشو ها  آن   ،قفسة صدری   یدترجد  یبا جراح

 ۷۴باال(.   یدرا در افراد مسلول انجام دهند )بنگر 

[ را  ی]اعمال جراح  یشترتوانستند ب  یکایی آمر  یدکترها  یزات، تجه   یشافزا  یل دل  به

داشتند و در دسترس نبودند،    یازکه ن  ییابزارها  یمجبور بودند برا  وجود،  ینانجام دهند. با ا

شد  میساخته    ی محل ساز  آهن  یکتوسط    توماس های  ینتمثال، اسپل   یباشند. برا  یننوآفر

  یدن با د  ۷5کنند.  ینتاسپل  یر،شکسته را توانستند بدون تأخ  یگونه بازو و ساق پاها  ینو بد

  را طلب   یاقدام   ینچن  یشتریب  یمارانب  ،یافتندمی  یبهبود  یبا جراح  یگرد  یمارانکه ب  ینا

از می استفاده  نخاع   ی موضع  ی هوشبی  کردند.  بس  ینا  ی و  را  کرد  پسندعامه  یار اعمال  تر 

  یزدر اتاق عمل ن  یطشرا  ۷6.یرفتپذمی  انجام  یعموم   یهوشبی  یرکه در زچه    آن  نسبت به

 
69 RG 91-19-27, Hamadan Medical Report 1933. 
70 Speer 1911, chapter 16; Wilson 1896, pp. 267, 275; Presbyterian Church 1920, p. 237; 

Idem 1894, p. 188; Idem 1920, p. 326. 
71 Presbyterian Church 1930, p. 187. 
72 RG 91-19-11-1, Report Medical Work Tehran 1931-1932. 
73 RG 91-19-11-1, Report Teheran American Hospital 1937. 
74 RG 91-19-9, Rest Medical Report 1932; Idem, Resht Medical Work 1932. 
75 RG 231-1-6, Hoffman, Pioneering in Meshed, p. 71. 
76 RG 231-1-6, Mashad Medical Report 1929. 
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توان نادیده  را می”عفونت خون در اتاق عمل  نوشت،    ۱۹۴6. هافمن در سال  یافتبهبود  

بدون بروز ها بود. پانسمان  یتوان متک می یپس از اعمال جراح ی هابه مراقبت یراز گرفت

 ۷۷“ .یابندمی ایی فراوان ره یشوند و پزشکان پرکار، از وجود نگرانمی  عفونت انجام

 

 
 ۱۹۲۰ ة، دهمشهد یکاییآمر یمارستان، بو برق یب جارآ نبوددر  یاسکراب موقت یبترت

 
77 RG 231-1-6, Mashad Medical Report 1945-1946. 
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در  یلجهت تسه )رمپ( دارسطح شیباز  مشهد  یکاییآمر یمارستانتا ب دشموجب   باالبر نبود

 ۱۹۲۰  ةاستفاده کند، ده یمارانانتقال ب

 

اکراه    یعمل جراح  ی، هنوز برا۱۹۲۰  ة در ده  ی پابرجا ماند. حت  یاصل   مسئله   دو اما  

به    ی ”بخش،  کردند که دیگر دیر شده بودهنگامی مراجعه میمردم    ینوجود داشت و بنابرا

  یل به دکترها، عمدتاً به دل  یفقدان اعتماد عموم  یلبه دل  یگرد  یقضا و قدر و بخش  یلدل

اغلب مسائل خود را با    یماران ب  ین، افزون بر ا  ۷8“ .عالئم  یت فورتشخیص  در  ها  آن  جهل

 ۷۹گذاشتند. می  یانرفتند، در مها میآن  یدناز رفتن به دواخانه به د  یشپ   که  یادانیش

تعداد اعمال به    یش . در واقع، افزایدمحو گرد  ی، بعد  ةدو ده  یاکراه در ط   ینخوشبختانه، ا

  آموزش  یرانی جراحان اار  دهادامنبود  عمده،    مسئله  ینبود. دوم  یماران در منش ب  ییرتغ   یلدل

 
78 Presbyterian Church 1921, p. 337-38. 
79 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1930-31. 
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  یمارستان دانشگاه تهران با ب  ی، سه دانشجو۱۹۳6در تهران بود. در تابستان    ی حت  یده،د

کمبود    ،در تهرانهمچنان    یراکار کردند ز  ی جراح  ةنامگواهیگرفتن    یبرا  مشهد  یحیمس

داشت. وجود  ، ۱۹۴5-۴6های  سال  یط   ؛ ماند  ی برجاهمچنان    مسئله   یک  ین ا  8۰جراح 

اتاق عمل کمک کرد، ز  ۹  یبرا  اهللیمحک   دکتر در    یآموزش جراح  یراماه در مشهد در 

تهران آموزشی سطحی  دانشگاه  لوزهبود،  برداشت  او  ر  ها،.  پرکردن  قفسة    -   یویدوباره 

 8۱عهده گرفت.   کوچک را بر  ی کوچک و اعمال جراح  یبرداشتن تومورها  ی، غدد سل   ، صدری

دیگر خارج  شده و توسط پزشکان  تایید    یکاییآمر  یسیونریم  ی طب   ر کاد  ی خبرگ  یجه،در نت

  یگرد  یتوسط پزشکان شهرها یماراناز ب یاریمورد استفاده قرار گرفت. بس ،از بیمارستان

ش کرمانشاههمدان   ، یراز)اصفهان،  تبر،  دکترهارشت  ،یز،  به  مشهد(  ارجاع    یکایی آمر  ی ، 

داشت و   یی باال ةآوازبیمارستان  ، شدمی یافت  یتختمراقبت فقط در پا ینبهتر یرا شدند ز

همدان بسته    یمارستان که ب   یناز ا  یشچهار سال پ   یحت   8۲آسان بود.  یزن  تهرانسفر به  

انجامهای  ”ما گرافت  شد.  یمعرف  یفناور  یدترینشود، جد را    یک   یراز  یمدادمی  پوست 

  یده رس این    از   یش دو ماه پو   یکا که با پرواز از آمر یم داشت  ید پوست جد ی زن  یوند دستگاه پ

 8۳را انجام دهد؟“  یک نوع کار پالست  ینتواند امی ینجا در ا  کسیبود؛ چه 

های جا ترین  از شلوغ   یلیزاسیون، و استر   پانسمان   ی،سازتنها اتاق عمل بلکه اتاق آماده   نه 

  پرستار،  -   دانشجو  یک و   التحصیل فارغ   پرستار یک ،  ۱۹۳۰  ةبودند. در اواسط ده   یمارستانب 

رو به پایان    یلوسادیگر  و    یلیزه گاز استر  یرةکردند. از آنجا که معموالً ذخکار   در کرمانشاه

  یلیزهاستر  ی و آماده کردن پوشش برا  یچاندنپ  یبه انگشتان چابک و کار سخت برا  بود

ة  کنند  یزهل یاسترجدید برقی دستگاه  یکاز  یمارستان ، ب۱۹۳8مه بود. در ماه  یاز کننده ن

  ینستروست م  یسایاز کلای  یهبار استفاده کرد که هد  یناول   یبرا  با بخار  پانسمانوسایل  

نموده و صبر پرستاران را طاق کرده بود امّا    یاه اتاق را س   نفتی، دستگاه  این  در بوفالو بود.  

 
80 RG 231-1-6, Hoffman, Pioneering in Meshed, p. 123. 
81 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1945-1946. 
82 RG 91-19-11-1, Report American Hospital Teheran 1940-1941. 
83 RG 91-19-27, Dr. Homer Rice to Ms Frances Gray 05/06/1956. 
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 8۴نگه داشته شد.   یبان، وجود به عنوان پشت ینبا ا

 

 فناوری 

تکنها  یفناور  یکایی آمر  پزشکان  نیزیدجدهای  یک و  و  ی معرف   ی    ة تجرب  کردند 

را شرح    یتواقع  ینفصل من ا  ینبه اشتراک گذاشتند. در ا  یرانیخودشان را با همکاران ا

  ن بودند؛ در هما  یکسا  ةاستفاده کنندگان دستگاه اشع  یناول   یکاییکه پزشکان آمر  دهممی

براهای  یشگاهآزما  حال، را  تشخ  یخودشان  درمان  یصبهبود  حت  و    یبعض  ی داشتند. 

آمر  یشگاهیآزماهای  تست  یدهایاسال دانشگاه  به    ی بررس  یبرا  یروت ب  یکاییرا 

  یکایی، آمر یسیونریپزشکان م   که نیز بود یگرید  مدرنهای یک فرستادند. مسلماً، تکن می

 نمودند.  یرا معرفها آن ،یو جراح یهوشبی ةدر گستر یژهبه و

 

 اشعۀ ایکس 

و درمان    یصتشخ  یاست و برا  یپزشک  یبرداریرشکل تصوترین  یمیقد  اشعة ایکس

  ةاز ده  یمارستانی ب  یصرا در تشخ  ی نقش مرکز  یکس ا  ةاشع های  رود. دستگاهمی  به کار 

دستگاه    یکبا    یمسائل طب   یگرو د  سل  ی مثال، غربالگر  یبرا  یران، در ا  اند.داشته  ۱۹۳۰

انجام  ختراعا  ۱۹۱۹قابل حمل که در سال    یکسا  ةاشع   ین اول  دانیم میگرفت.  می  شد، 

در    یتانیاییبر  یمارستانآورده شد و در ب  یتانیاتوسط ارتش بر  یران ا  اشعة ایکسدستگاه  

ز  مشهد شد.  گرفته  کار  هافمن۱۹۲۰آگوست  در   یرا به  دکتر    یحت   بیماران ”نوشت:    ، 

به دست  آن را    ن ارزا  یلیدارند که ما ممکن است خ   یکسا  ةکامل و اشع  یابزارآالت دندان

.  نیاورد هر چند که معلوم نیست که چه اتفاقی برای آن رخ داددست  ه  او آن را ب  85“ .یمآور

  ینتأم  ۱۹۲۲در سال    یتانیاتوسط دولت بر  یباًتقر  یزن  یراندر ا   یکس ا  ةدستگاه اشع  یندوم

( را  ۱۹۲۱-۲۳در تهران )  دولت  یمارستانب  یگاناسکات و نل  هاکه دکتر یوقت  یعنی  یدگرد

 
84 RG 91-19-28, Kermanshah Medical Report 1938. 
85 RG 231-1-2, Hoffman to brother, 05/08/1920. 



 سرآغازهای پزشکی مدرن در ایران  274

بخش   یک یستأس یتانیابر یران، با دولت ا همکاریاز  ی کردند. به عنوان بخشمی یریتمد

ایکس  ب  اشعة  تأم  یمارستان در  که    ی مال  ینرا  آنجا  از  گرد  همکاری کرد.  افت    ید، دچار 

  یمارستان از وجود آن در ب  یحداقل گزارش  یاو  به ایران نرسید  هرگز  اشعة ایکس  دستگاه  

ا  86.یستن ب  ین با  آبادان    AIOC  یمارستانوجود،  از  اشعة ایکس    یزاتتجه  مورد  یک در 

 8۷خود داشت.  دوران طوالنی کار در سراسر   ۱۹۲۰ ةده یلاوا

 

 
 ۱۹۲6 ،یچواردهمراه با دکتر ل مشهد  یکاییآمر یمارستانب  یکسا ةدستگاه اشع

 

نظر   ین سان، چن  بدین ا  ی کسان  ین اولها  یتانیاییبر  یدآمی  به  که    ی فناور   ینبودند 

  یتانیایی بر  CMS  یمارستاندر ب  یفناور   ین وجود، ا  ینکردند. با ا  یمعرف  یرانرا در ا  یننو

ز  یتانیابر  ی کنسولهای  یمارستانب  یا نشد  آموزش   یمت ق هنوز گران  یرااستفاده  به  و    بود 

 
86 RG 91-19-11-1, Notes on medical work of Teheran station Jan. 1922. 
87 Williamson 1927, pp. 128-132; Gilmour 1924, p. 39; IOR/L/MIL/17/15/24, ‘Military 

Report on The Anglo-Iranian Oil Company’s (South Iranian) Oilfield Area’, p. 49. 
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نگهدار  یبرا تفس  یکار،  مقال  یازن  هاعکس  یرو  در  توسع  یراخ  ای هداشت.  مورد  در    ةکه 

ا  یولوژیراد ا  یران در  به  است  شده  همچنها  یتواقع   ین نوشته  پزشکان    ةاستفاد  ین و 

 88. اشاره نشده است یکسا ةاز اشع یکاییآمر یسیونریم

در    یژهبه و  ،یکس ا  ةدستگاه اشع  وجودکه  گزارش داد  در رشت  یم، فر۱۹۲۰سال    در

در    8۹نموده و جان افراد را نجات داده است. تر  با زخم گلوله، کارها را ساده  یمارانمورد ب

کنار گذاشته    یکس ا  ةک دستگاه اشعی  یدالر برا  ۲۰۰۰  ، پرسبیتاری  یئت ، ه۱۹۲۰سال  

ول هرگزمی  یبود  دستگاه  این  که  نشد.  یداریخر  دانیم  فرستاده  سال    ۹۰و  ،  ۱۹۲۱در 

اشع  یکبرای  رشت    یمارستان ب یکشنبة کریسمس  یشنهادی پ  یکس ا  ة دستگاه    ، مدرسة 

گرد به شمار  که یک عقبفرستاده شدند    ی عوض  هایوبت بدبختانه    ی کرد ول   ی مال   ینتأم

آ  یشترب  د،مآمی س  ن از  که  پ بیمارستان   مجاور  ینمایجهت  برای    یمجان  برق  یشنهاد، 

  ینداشت و بنابرا  یازاز دستگاه را ن  یپت  ینتهران ا  یمارستانداده بود. خوشبختانه، بدستگاه  

بتواند    یک دوستآن که    یدام  ینداد؛ به اتهران    یمارستانرا به ب  ها تیوبآن    یمدکتر فر

 ۹۱. یاوردببرای او به رشت  ید دستگاه جد  یک 

از مرخص۱۹۲۳سال    در بازگشت  با  قابل حمل    یکس ا  ةدستگاه اشع  یک   یم فر  ی،، 

وجود داشت؛ گرچه    یزاتتجه  ین با ا  ی . اما مسائلیدهمان سال نصب گرد  یان آورد که در پا

به دست    را در محل دستگاه    یاز تواند مواد مورد نمی  روس ادعا نمود که   متخصص برق  یک

دیگر    مهندس روس   یک  ی طرح صرف نظر نمود ول  اینپس از چند ماه، او از  اما  آورد.  

عکس    ین. اولانداخترا به دست گرفت و دستگاه را نصب نمود و در ماه مه به کار    کارها

در استفاده از    مشکالتی  یم دکتر فر  ی، طوالن  ی مدت  یبرا ۹۲آماده شد.   ۱۹۲5ماه مه    ۲۹در  

  یانجر  ینا  اد،را انجام ددستگاه  که او تطابق    ینبرق تهران داشت که درست بعد از ا  یانجر

 
88 Vessal, Rad, Alizadeh, and Jalal-Shokouhi 2014, pp. 157-58. 
89 RG 91-19-9, Report Medical Work 1919-20; Presbyterian Church 1921, pp. 332-34. 
90 RG 91-19-9, Resht Medical Work 1932. 
91 RG 91-19-9, Medical Report Resht 1921-22; Idem, Report Medical Work 1919-20; Idem, 

“History of Resht Station,” p. 3; Idem, Resht Medical Work 1932. 
92 RG 91-19-9, “History of Resht Station,” p. 3; Idem, Resht Medical Report 1924-25. 
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ورشکسته    فریمکه    یدر شهر تا زمان  یکسا  ةاشع  هکرد. سپس رقابت بر سر دستگا  ییرتغ

آورد و  به دست  خوب را یفیتقطعات با کبه آهستگی توانست  یمارستانآمد. ب یدشد، پد 

  یک  یحت   و  یدینگ حامل کاسکت اسال  یر،تصو  ةمشاهد  ة مانند جعب  سازیستدضمائم  

تالش کرد    ی،فن  یابزارهاای از  فریم با استفاده از مجموعهاضافه کند.    یستادها  فلوروسکوپ

افق  یک بتواند    ید شا ول   یفلوروسکوپ  بوکی او    یخبرگ   ی بسازد  دیافراگم  ساخت    برای 

(Bucky  )شد.  می  فرشته“  یک  یاز سوای  یه”منتظر هد  یستبامی  رو   ین از ا  ، یفتادمؤثر ن

شهر  برق  شد. خط    یگزینو جا  ید دچار مشکل گرد  یکسا  ة، دستگاه اشع۱۹۳۰در سال  

  یجه،فقط در شب برق در دسترس بود. در نت  ی ارائه داد ول  ی شد و خدمت کاف  یبازتوان

توسط   یرا ارائه دهد که به صورت روزافزون ی جامع یصی توانست خدمات تشخ یمارستان ب

  یکس ا  ةتا آن زمان دستگاه اشع  ۹۳شد. می  دانستهآن  قدر    ی،و هم پزشکان محل   یمارانب

دستگاه بزرگتر در دسترس قرار گرفت.    یکبعد از آن،    یتنها دستگاه در شهر بود ول  یمفر

هم وجود  ب  یبراهایی  درخواست  ، هااین  ة با  فر  یشترخدمات  که  چه  آن  از  بهتر    یمو 

بمی آورد،  فراهم  آمد.  ه  توانست  فریم وجود  تجه  اما  افزود.    یکس ا  ةاشع  یزات به  خودش 

که فراتر    داشتتر  یچیدهموارد پ  یبرا  ییتقاضاها   چرا کهبود    یشترکار ب  یشهرت به معنا

توانمند بنابراش  دستگاههای  یاز  به    ین،بود.    یافراگم د  یک ،  بزرگتر  فلوروسکوپ  یک او 

  وسیلة تنها    یناز آنجا که ا  ۹۴داشت.   یازبهتر ن  یصتشخ  یبرامرتب    یکسا  ةاشع  یزو م  یبوک

رشت   یکسا  ةاشع د  در  پزشکان  ب  یمارانب  یگربود  به  را    یکایی آمر  یمارستانخود 

امکان سفارش قطعات    ستانیماربود و به ب  یشتردرآمد ب  ی به معناکه البته  فرستادند  می

ماژور  های  یجراح  ی به معنا  ین همچن  یکسا  ة داد. داشتن دستگاه اشعمی  دستگاه را   ة اضاف 

از  های  یو در جراح  به آن  ددرص   6  یزان م  بهبود که    یشترب باالتر  درصد    ۱۰۰کوچک، 

به    یرهو غ   قفسة صدری   -   یویرهای  درمان  ها، یستوسکوپیانجام س  یراافزوده شد ز رو 

دل   ۹5بودند.  یشافزا به  افزوده  اشع  یلدرآمد  دستگاه  از  پزشکان    یکس ا  ة استفاده  توسط 

 
93 RG 91-19-9, Resht Medical Report 1930; Idem, Resht Medical Report 1933. 
94 RG 91-19-9, Resht Medical Report 1930; Idem, Rest Medical Report 1931. 
95 RG 91-19-9, Resht Medical Report 1934. 
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ب  ین ا  یمحل به  را  تا    یکایی آمر  یمارستاناجازه  پاتریاف د  یک داد  که    ی بوک - راگم  بخرد 

افزا  یفیتک را  تجه   یشکار  زمان،  آن  از  کاملی  یزاتداد.  فربود    ایبه  تجرب  یم که    ةبا 

  یش نما  ةو پرد  یوب داشت. فلوروسکوپ، جدا از ت  یازنها  آن  گستره به  ینمحدودش در ا

  انجام داد که از   یفلوروسکوپفقره    ۳۳6و    یوگرافیرادفقره    ۹5در محل ساخته شد. او    ،آن

  قفسة صدری مربوط به    فقره  ۲۳۰مربوط به دستگاه گوارش و حدود    فقره  65  این تعداد 

نه تنها   یکسا ةدستگاه اشع ۹6بودند.  سلبیماری  یگیریمربوط به پ یناتبود که اکثراً معا 

استفاده   چرا کهبود  یشبود بلکه درآمد حاصله از آن رو به افزا یکاف یکنون یازهاین یبرا

. افزون بر  گرفتمورد استقبال قرار می  یمحل  کترهایتوسط د ای  یندهاز آن به صورت فزا

شگرف    ی یشرفت پ  که ساعته ارائه داد    ۲۴خدمات    یمحل   ، شرکت برق۱۹۳6از ماه مه    ین،ا

  قیمت برق شهری شد در شب استفاده کرد.  می  فقط  یکسا  ةاشعتا آن زمان، از    یرابود ز

. گرچه  بودنصب شده  ۱۹۳۰بود که در سال  یدستگاه ژنراتورتوسط  آن  تولید از تر ارزان

ثابت شده    یک کرد، تکن میاستفاده    یال ر  6۰  ینةبا هزبرق    یلوواتک  ۲۰فقط    یمارستانب

  ۱۲۰  یم، دکتر فر۱۹۳5-۳6های  سال  ینمود. ط  ینبهتر را تضمهای  یوگرافیامکان راد

 ۹۷انجام داد.  ی فلوروسکوپفقره  5۳۷گرفت و   یوگرافیرادفقره 

رشت در  از    نخست،  ب  یک احتماالً  امیاستفاده    یمارستانیژنراتور  گرچه    ینشد؛ 

که  داد   گزارش  یم ، فر۱۹۳6ل وجود، در سا  ینگزارش نشده است. با اموضوع به صراحت 

صبح تا    ة یدر ساعات اول  برقهر چند که    ه استراه افتادتازه    یمارستاندر ب  برق  ییروشنا

دستگاه    یت، وضع  ین بود. اقطع  کرد،  می  صبح شروع  8کارش را در    یمارستان که ب  ی زمان

  عمل   یک تار  یدستگاه به دکترها که در روزها   یننمود؛ ا  یرتررا دسترس پذ  یکسا  ةاشع

ابزارآالت    یگرد  یا مادون قرمز  اشعة  تا از    این قدرت را به آنان داد  کردند کمک کرد و می

  یلیزهاستر  اهاتو و دستگ   ی،برق های  تا پنکهکرد  استفاده کنند و آنان را وسوسه    یی گرما

برق شرکت  بخرند.  بکننده  خر  یمارستان،  به  ب  یدرا  خشک    یراحت   یشتراسباب  مانند 

 
96 RG 91-19-9, Resht Medical Report 1934-35. 
97 RG 91-19-9, Resht Medical Report 1935-36; RG91-20-8, Resht Medical Report 1936-37 
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  یمارستان نرخ برق همچنان باال بود و ب  یول  یختبرانگ  یرهآب و غهای  گرم کننده  ها،کننده

هر    ،یدگردمیاستفاده    یاربس   یکسا  ةنوع خدمات را نداشت. از واحد اشع  ین استطاعت ا

  یمارستانی،ب یازهاین یبرا ی بود ول ی آن ساخت محل یجانب یزات از تجه یاری چند که بس

بود. از    پزشکانخاص در بخش    و فقدان آموزش  یاززمان مورد ن  ی، اصل   مسئلهبود.    یکاف

برا  ۱۲تا    ۱۱ساعت    کرد تالش    یم فر  ینکمن،بر  یمت زمان عز در نظر    یفلوروسکوپ   یرا 

تأخبگیرد عکس  گرفتن  زنمی  موجب  یچندان  یر.  دست  یراشد  سازی  آماده  یبرا  ی یاراو 

تصاو پرداخت  و  بس  یتترب  یر، دستگاه  بود.  بیمارستاناز    یاریکرده  از  خارج    ، پزشکان 

  یصیتشخ   ید جد  یلدر مورد وسا   یاریدادند و بسمی  ارجاع  یکسا  ة اشع  یرا برا  یماران ب

 ۹8بودند.  یدهشن

این ” از  روست   پیش  کردن  خشنود  از  ا  اییانیاغلب  ما    ین که  از  را  انتظار 

از  ای  یهمکار  یچنبض بدون ه  فقط با گرفتنرا    یکامل   یصداشتند تشخ 

چنین  خود را با    یاری . اکنون بسیمشدمی  مأیوس  یم، ارائه ده  یمار ب  یسو

میجمله معرفی  لطفاً  کنندای  هستم.  ناخوش  ”من  با    لکام  ینةمعا  یک: 

  یمار ب  اگر چه باز هم.“  ییدو به من مشکل را بگو  یدانجام ده  یکسا  ةاشع

  ی بررس  ةینو هز  ی فنهای  یاز درک دشوار  چون  ندارد  یبه همکار  یلی تما

صورت  یکس ا  ة اشعتوسط  کامل   ه  یدر  بیماری    ی عالئم  یچ که  وجود  از 

،  گر و راهنمای شناخت بیماریتشخیص یک نداشته باشد و فقط به عنوان 

 ۹۹“ .کامالً عاجز است

اشع   وجود  سال    ی کمک  یکس ا   ة دستگاه  در  بود.  پزشکان  به   پزشکان ،  ۱۹۳۷بزرگ 

 یناز ا   ای ه آن را نشان و    شدندزده  شگفت   ، “”شکم حاد   تعداد فراوان موارداز    رشت  یمارستانب 

. توجیه کردند هستند،    یمارستانی از ارزش درمان ب   ی آوردن آگاهبه دست    که مردم در حال

 
98 RG 91-19-9, Resht Medical Report 1935-36; Idem, Resht Medical Report 1936-37. 
99 RG 91-19-9, Resht Medical Report 1935-36; Idem, Resht Medical Report 1936-37. 
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ها کارخانه   در  ،وساز ساخت   ینکار سنگمصدومیت در  خودروها،    باموارد تصادفات    ،در کنار آن 

 یمارستانرا به ب   یرد شکستگموا  یژهبه و   ی،خارجهای  . شرکت رو به افزایش بودند   یرهو غ

دلمی   یسیونریم  که  قوان   یل فرستادند  بود    یدجد  ینآن  کارگران  اغلب غرامت  البته  که 

در بستر وجود   یماران ب   ینةپرتابل، امکان معا  یکس ا   ة اشع   یک بدون چرا که  بودند ساز  مسئله 

مورد خاص،   یک   یبرا   یمارستان، ساخت  ب   ( Balkan Frames)  بالکان های  یم نداشت. اغلب، فر

از کشور  ینبودند. گاه  ی کاف  از خارج  ا  ین. بد ید رس نمی   اوقات، چسب، سر وقت   ین گونه 

 ۱۰۰خوب نگه دارند.  یط را در شرا   یمارانب   ینبود که ا   ارانو پرست  پزشکان   هوش 

اشع رشت   در  پرتقاضا  یکس ا   ة ، دستگاه  قرار و چنان  ماند    همچنان  عامه  توجه  مورد 

 پزشکانآن داشتند بلکه  های  ی از توانمند ای  ینانه ب واقع یر انتظارات غ   یماران که نه تنها ب  گرفت

بود   یکسا   ةاشع   یصیکه خارج از توان تشخ ای  ینه معا داشتند و گاهی    را   توقعاین    یزن   یمحل 

ناخوش نیز    یمو دکتر فر  از کار افتاد ، دستگاه  ۱۹۳8. بدبختانه، در سال  دادند درخواست می 

دستگاه   یبا خراب   ییخدمات سرپا   ۱۰۱.ید آن ناتوان گرد  یر تعم  یا مسئله    ییشد و در شناسا 

با کمک سازندگان،    ی دچار کاست  یکسا   ة اشع  قطعات د ش  یی شناسا   خرابی دستگاه شد.   .

ول   سفارش  یدجد  شدند  آن   یداده  )  یک ها  رسیدن  انتظار حمل شامل  سال  زمان  ونقل، 

 ةواحد اشع این که تنها  همه از    ۱۰۲.کار آماده شود   یتا دوباره برا   ید( به طول انجامی گمرک

آن   یبرا   ی فراوان  یتقاضا   دوباره   جه ی . در نت خوشحال شدند   کند می   استان دوباره کار   یکسا 

بود و در تمام تر  یک ، نزد قرار داشت از آن که در تهران    یکسا   ة واحد اشع   ین ا   پدید آمد چون 

از اوقات،   یاری”بس بود.    یدر رشت و استان، به آن متک   ی هر پزشک  ین، کرد. بنابرا می   سال کار

استفاده   یبرا   انزلی  بندرپر از آدم را از   یلاتومب   یک کنسول روس    ییطال   موو  دکتر قدبلند  

فارسمی   یکسا  ةاشع از   او  ن   یسیانگل   یا  یآورد.  ب   یمارانش ب  یست،بلد   یجز روسه  معمواًل 

دم   یست با می   کندمی   صحبت   یما که روس  از سه پرستار  یکی  ین کنند، بنابرا نمی   صحبت 

، به ها دستگاه   ی فرسودگ  یل متناوب بود و به دل  ییان رشت جر   وجود، برق  ینبا ا  دست باشد.“

 
100 RG91-20-8, Resht Medical Report 1936-37. 
101 RG 91-19-9, Resht Hospital Report, 1937-38. 
102 RG 91-19-9, Resht Hospital Report 1938-39. 
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 ةدستگاه اشع توانست  می بود که    ی تنها کس  یم دکتر فر   ین، . افزون بر ا یستاد ا می   از کار  ی راحت

آزمون و از کار افتاد. بعد از چند روز  دوباره  ، دستگاه  ۱۹۴۰کند. در بهار    یرتعم  را   یکسا 

 ۱۰۳. یندازد کند و آن را دوباره به کار ب  یداتوانست علت را پ  یم ، دکتر فر خطا 

 

 
 سینا در تهرانبخش رادیولوژی بیمارستان ابن

 

دستگاه گوارش   ی فلوروسکوپ  یرتصاو   یبرا   یاری از ظهر، بس پیش  ها  شنبه سه   معمواًل، 

 یاز زنان و مردان جوان مسلول برا   یشی ها تعداد رو به افزاشنبه منتظر بودند. بعد از ظهر سه 

فلوروسکوپ  معاینه  ر   ی با  درمان  صدری -  یوی و  ب می   قفسة  فقره   ۳۰۰از    یش آمدند. 

 انجام  ۱۹۴۰- ۴۱های  در سال   قفسة صدری -   ی و ی های ردرمان فقره    ۲8۳و    یفلوروسکوپ

ها را وادار نمود که آن   یگرد   یفوظا   یول   کار کنند  یشترب  ید بردند که با   یپ  طبی  کادر .  شد 

 ۱۹۴۱- ۴۲های  سال   یبعد از ظهر محدود کنند. در واقع، در ط   یک فقط به    کار با دستگاه را 

 
103 RG 91-19-9, Resht Hospital Report 1939-40; Idem, Resht Hospital Report 1940-1941. 
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کارمندان   یمفر   ین،. افزون بر ا دهند   یشها را افزا ی و فلوروسکوپ  یرها توانستند تعداد تصاوآن 

 شدکه موجب    یرندبگ  یبخش یت رضا   یرداد تا تصاو   را آموزش   یمارستانو داروساز ب   یگانیبا 

 ةدستگاه اشع   که   ندگزارش داد کیب   -   یم ، فر ۱۹۴۴در سال    ۱۰۴.یابد ب   یی رها   ی،از کار اضاف 

 ۱۰5. هستند کوچک    یار از مدل افتاده و بس  زارآالت اب   ة زوال هستند و هم   رو بهها  یوب و ت   یکسا 

از کار افتاد و   رشت   یکاییآمر  یمارستانب   یکسا   ة، دستگاه اشع ۱۹۴۰  ةدر اواسط ده   ی زمان

 پزشکان   یصیهای تشخی توانمندموضوع    ین کرد و ا   یگزین جا  یا   یر شد آن را تعمنمی دیگر  

 یک ” باز کردند که    ی تختخواب  ۲۰  یمارستانب  یک ها ، روس ۱۹۴۴  ییزدر پا   ۱۰6را کاهش داد.

 ید،دستگاه جد   ین ا  ی داشت که برا   ی های درمانالمپ   ی و تعداد   ی کار بسیار    یفلوروسکوپ

های آن، ینه هز   در صورتی کههای خوب، خوشحال هستند. یمت پرداخت ق   یثروتمندان برا 

 یک   یرابود ز   یافته بهبود    ۱۹۴8در رشت از سال    یکسا  ةاشع   یتوضع   ۱۰۷“است. باال    یار بس 

توانست با آن کار کند. نمی   یکس   یداشت ول   یکسا   ةدستگاه اشع   یک   یرانی،ا   یمارستانب 

ب   یتعداد   یکاییآمر   یمارستانب  برا   یماراناز  ب   ینهمعا   یرا   ی فرستاد ول   یروس   یمارستانبه 

ای یریه کار خ  گونه  یچ ها هروس   ین،نداشت، خشنود نبود. همچن  یفیکه تعر   یجیپزشک از نتا 

رشت، دکتر روال هافمن )که   یکاییآمر   یمارستانب  یدن، پزشک جد ی بنابرا   ۱۰8انجام ندادند.

قابل   یکس ا   ة دستگاه اشع   یک پرسبیتاری درخواست    یئت کرد(، از هکار می   قبالً در مشهد 

 ةدستگاه اشع   یک ، هر چند که در همان سال انتظار  ۱۰۹کرد   یمارب  ینکار بر بال   یحمل برا 

نصب شده   یکس ا   ةد که دستگاه اشع دا، گزارش  ۱۹۴۹وجود داشت. در سال    ی معمول  یکس ا 

 یتبود که در نها(  Century)  یمدل سنچر از نوع    یدجد   یکس ا   ةدستگاه مدل اشع   یناست. ا 

 . با کمک والسید رس به رشت    یده صدمه د   یط در شرا   ی بعد از دو سال و تا حد   یه،در ماه فور

 یکس ا   ة”تنها اشع بعدها هافمن نوشت  ، دستگاه درست شد.  پسر از همدان  یمو دکتر جان فر 

 
104 RG 91-19-9, Resht Hospital Report 1940-1941; Idem, Medical Report Resht Hospital, 

1941- 1942. 
105 RG 91-19-9, Resht Hospital Report 1944. 
106 RG 231-1-5, Hoffman/Rasht to Friends, 12/09/1948. 
107 RG 91-20-8, Resht Hospital Report 1944-45. 
108 RG 231-1-5, Hoffman/Rasht to Friends, 12/09/1948. 
109 RG 231-1-5, Memo Medical Needs Rasht Hospital undated, probably 1948. 
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عمل آن محدود   ة است که محدود   یروس  یمارستانب در    یانوس ابزار عهد دق   ینجادر ا   یگر د 

 ۱۱۰“.باشد نمی   یروس مجان   یمارستانب   یرااکثر مردم است ز   یبوده و فراتر از دسترس

نظر  چه  گرا زمینه    یناول  رشت  ید آمی  به  این  در  مشهدشهر  است،    ین دوم  بوده 

  ی آورد. هنگامبه دست    یکسا  ة دستگاه اشع  یکبود که    یکایی آمر  یسیونریم  یمارستان ب

  ةیرذخ  یبا باتر  یژنراتور برق   یک بازگشت    ۱۹۲۷در سال    یاز مرخص  یچواردکه دکتر ل

اشع   یک و    یولت  ۱۱۰ ر  یکسا  ةدستگاه  پدر  آورد.  مورا  وحانیبا خود  از    یکی  ی،چارلز 

 یبرافراشت که ژنراتور  یباد   یاب برج آس  یکمشهد بود که    یسیوندر م  یحیت مس  ینمبلغ

داشت؛ بعد از    برق  یی روشنافقط در شامگاه    یمارستان ب  یوه،ش  ین انداخت. بدمی  را به کار 

فانوس  ی نفتهای  شب، المپ  ۹ساعت   ک  یها  آن  شدند. سپسمی  استفاده   یتز داهای  و 

انداختن ژنراتور پ  یبرا  یموتور نفت از شرکت    موتور برق  یک   از آن  بعد  و  کردند  یداراه 

  یکس ا  ةاستفاده از اشعاما  داشتند.    ییشب هم روشنا  یانةو در م  یدندخر  یمحل   یتجار

  یکسا  ةمشهد، برق دستگاه اشع  یمارستانبرق کوچک ب  موتور  ۱۱۱بود.  ان محدود به شامگاه

از آن بود تا  تر  کوچک   یار بس   یکرد. ول می  ینتأمرا  ساختمان    برق از سال    ی بخش  یو برا

  ةدستگاه اشع  یبرا  ی کاف   یانو جر  ینساکن  یمارستان، ب  یبرا  ی بخشیترضا  یی بتواند روشنا

  کدامهیچداشتند. بدبختانه،   یاز ژنراتور بزرگتر ن  یکبه  ها  آن  ینو بنابرا  ید نما  ین تأم  یکسا

نزد  کنندة   تولیدشرکت    8تا    ۷از   شهر  ا  یمارستان ب  یک برق  بر  افزون    ینا  ین، نبودند. 

شب، برق    ۱۱اعتماد و گران بودند و فقط از غروب تا حدود    غیرقابل  کوچک،  یسات تأس

که پزشکان بتوانند مددکاران    ینامکان ا  ینکار و همچن   ینانجام ا  یکردند. برامی  ینتأم

پزشکان    ۱۱۲داشت.   یازدالر در سال، ن  5۰۰۰به مازاد    یمارستانب  یند،را استخدام نما  یبهتر

  ی استخوان  ی کارها  یبرا  یژهبه و  یمیعظ  ییدارا  سیکا  ةنوشتند که دستگاه اشع  یمشهد

تاکنون   یراکوچک بود ز   یلی الغر، خ  یلی افراد خ  ی به جز برا   ی شکم  ی کارها   ی برا   یبود ول

 
110 RG 231-1-5, Personal Report Hoffman 1949 and Resht Hospital Report. 
111 RG 231-1-6, Hoffman, Pioneering in Meshed, p. 63. 
112 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1929-1930. 
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سال    ۱۱۳نداشت.   یبوک  یافراگمد   یا  یستادها   فلوروسکوپ  یک   یمارستانب    ،۱۹۳۱- ۳۲در 

بازب  ییروشنا  یساتتأس مورد  بازساز  ینیبرق،  س  یو  و  گرفت  آن    یآماتور  یکشیمقرار 

س  یرونب دوباره  ساختمان  و  شد  همچن یدگرد  یکش یمآورده  نصب    یقوهای  یباتر  ین. 

بهتر شده بود امّا آن  وضع بهتر شدند. گرچه   هاییو روشنا  یکس ا ة اشع یجه،شدند و در نت 

هافمن    ین،کم بود. بنابرا  یاردستگاه بس  یت ظرف   یراداشتند ز  یازنبود که پزشکان ن  یزیچ

ب که  ابزارآالت جد  موتور  یک به    یمارستانتکرار کرد  و  د  یدیبزرگتر  و    یاترمیهمچون 

 ۱۱۴دارد. یاز ن یکس ا ةدستگاه اشع یبرا یبوک یافراگم د

داشت    ی دو پزشک آلمان  مشهد   در   رضاشاه  یستازه تأس  یمارستان ، ب۱۹۳5سال    در

به    یکسا  ةبا پنج دستگاه اشعمجهز    یولوژیستراد  یک  یندکتر کاتزنشتها  آن  از  یکی که  

در کار  به او    ی آلمان  ینتکنس   یک بود.    یزاتتجه   یگرفرابنفش و د  ینورها  ،یاترمیاضافه د

دستگاه   نتمی  کمک  یکس ا  ة اشعبا  در  اشعنوشت:    هافمن   یجه، کرد.    یکس ا  ة ”بخش 

  یمال ما کاف  یراندارد. ز  یمچه ما هست   از آن  یشترب  ی،مشتاق  یبانپشت  رضاشاهبیمارستان  

را    یماراناست؛ ما بشده  متخصص در مشهد بهتر از ما مجهز    یکبار    ین اول  ی. برایستن

فقرات    ، قفسة صدری  یناتمعا  یبرا اشعها  استخوان  یا معده، ستون  آنجا  یکسا  ة با    به 

  .“ یمکنمی  یافتدر   یسی او را به زبان انگل  یص فرد خبره همراه با تشخ  یکنظر    و   یم فرست می

خدمت    ی به صورت مجان  ی، محل   یس پل  یستگاها  یاز سو  ی فقر مال   ی با ارائه گواه  ا ربه فق 

سال    ۱۱5شد. می  ارائه در  کاتزنشت ۱۹۳۷بدبختانه  دکتر  مشتاق    ین،،  و  جوان  متخصص 

تجه  ی آلمان بودند.    ها، آن  ی عال  یکس ا  ة اشع  یزات و  ناگهان    ینکاتزنشت دکتر  بالاستفاده 

گشت.  می  بازها  که از زندان روس سر در آورد در حالیآلمان    ازسال بعد    ۱۰شد و    یدناپد

خودش تا   ین کرد و امی یاساده را به درخواست مه  ی گراف های  یلمهنوز ف  ی آلمان ینتکنس 

  ین،بودند. بنابرا  یماران از پرداخت اکثر ب  اترباال و فر  یار بسها  ینهکمک بود. امّا هز  یحد

 یتمام پولشان را برا  که   ینمجبورند بعد از ا  ارانکردند بیممیاحساس    یسیونریپزشکان م 

 
113 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1929-1930. 
114 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1931-1932. 
115 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1935-1936. 



 سرآغازهای پزشکی مدرن در ایران  284

  ی کنند. تعداددریافت  درمان    خدمات رایگان  یدساده خرج کردند، با  یکس ا  ةاشع  یلم ف   یک

، فقط  ۱۹۴5-۴6های  در سال  ۱۱6انجام دادند.   جانی م  یکس ا  ة با اشع  ی بردارعکس  ، از فقرا

ب  یمحل  ینتکنس  یک  اشع  رضا شاه  یمارستاندر  دستگاه  چند  با  که    ین ا  یکسا  ةبود 

بنابرا  یآلمانها  دستگاه  ینکرد. امی  یبرداریرتصو  یمارستان، ب و    ی نگهدار  یبرا  ینبودند 

ها  آن  اغلب   یست، ن  ی لم یف  یچ اوقات ه  ی ”گاهشدند.  می  مواجه  یشتریب  ی با دشوارها  آن

 ۱۱۷“.دارد در پی   یفراوان  ینةبزرگ و هز یرکننده هستند و تأخ  یدناام

  یان، سال  یبرا  ۱۱8کرد.   یافت در  یکس ا  ة دستگاه اشع  یک تهران    یمارستان ب  یت،نها  در

درجه    یازمندی ن  یک   ینااگر چه  را داشتند،    یکسا  ةداشتن دستگاه اشع  اشتیاق   یکادر طب 

  یجاد جهت ا  یدوم ساختمان کنون  ةداشتن طبق   شامل  یهاول  هاییازمندیبا ن  یسهدر مقادو  

  ة ، واحد اشع۱۹۳۰که در سال    یهنگام   ۱۱۹.بود  یمارانب  یبرا  یشتر بهای  درمانگاه و اتاق

ساعت    ۴8  یدوازدهه را در ط ای  معدههای  شد و دکترها توانستند زخم  اندازیراه  یکسا

  یگر،دپیشرفت  .  نمودندبزرگ محسوب  و    یدجد  پیشرفترا    این رخداددهند،    یصتشخ

 در مشهداش  تجربه بر اساس    در کودکان بود که  استخوان و مفصل سل   ی برا   کار دکتر هافمن 

دریافت   ی ا کننده   یدوار ام   ی مدت ول  ی درمان طوالن   یمار ، پنج ب ۱۹۳۲. در سال  ید انجام گرد 

درمان   یرا ز   کردند  سال   ۱۲۰شدند. می   فلج  یا مردند  می   شدند، نمی   اگر   ، ۱۹۳۳- ۳۴های  در 

اشع ب  یکسا  ةدستگاه  شد؛  استفاده  مرتب    ۲۳۹و    یربرداریتصو  ۱۰۰از    یشبه صورت 

 
116 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1936-1937; RG 231-1-6, Hoffman, Pioneering in 

Meshed, p. 119. 
117 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1945-1946 

فرستاده شد.    ل یما  کی از    شیبه مسافت ب   برداری عکس  ی برا  ا م  مارستان یران از ب   یبیترک  یبا شکستگ  ی مرد”) 
  ی شد ولفرستاده  بار دوم    ینداد. برا   صیرا تشخ  یبخش اشتباه استخوان فمور را نشان داده و شکستگ  لمیف

از آن امتناع کردند و ما    ،دادانجام    توان ینمرا  توماس    نتیاسپل  لیبه دل   یربرداری که تصو  حیتوض  نی ا  ا ب آنان  
روسی    دی دکتر جدنزد  را  بیمار  رو، ما    نی را بردارد. از اعکس  تا    میفرستادیم  دی را به همان مسافت با  پرستار  کی

خود بود.    ی در جا  تنیکه اسپل  دادگرفت که نشان می  عکسی  و  انجام داد  یبخشتی رضا  ةنیکه معا   م یفرستاد
 (. “.میخودمان هست  یخوب برا کس یا  ةاشع   زاتیما واقعاً چشم به راه به دست آوردن تجه

به تهران فرستاد چه    ۱۹۲۱در سال  ها را  آن  میکه دکتر فر  کس یا  ة اشع  ی هاوبیت  یاست که براروشن  نه    ۱۱8

 داشت.  کسیا  ةدستگاه اشع  مارستانین ب ای یکه از چه زمان  نی افتاد و نه ا یاتفاق
119 RG 91-19-11-1, Teheran Hospital Report 1928. 
120 RG 91-19-11-1, Tehran Report Medical Work 1931-1932. 
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و    ۱6۰  ،قفسة صدری  6۳شامل    ید؛انجام گرد  یفلوروسکوپ   ةینمعا   ۱5دستگاه گوارش 

برا  ۲۳۹، در مجموع  ۱۹۳۴-۴5های  در سال  ۱۲۱. یاجسام خارج  یاها  یشکستگ   یمورد 

  یزمربوط به دستگاه گوارش بود. دکترها نها  آن  از  یمیانجام شد که ن  یفلوروسکوپ  ةینمعا

  کردند. ها  یبرداشته شده در جراح  یاز تومورها  یاریبس   یکروسکوپیک م  یشروع به بررس

برا  ینهمچن برش  بیمارستان    یچند  از  خارج  اگرچه  پزشکان  دادند.  کار    یچهانجام 

گستره    ین در اای  داشت عالقه  ید ام   در تهران انجام نشد، دکتر مک دوولشناسی  یبآس

، از دستگاه  ۱۹۴۰-۴۱های  سال  ولدر ط  ۱۲۲بود.   مدرن  پزشکیهای  یهاز پا  یکی که    یزدبرانگ

بود ای ی که علت آن فقدان زمان و نبود فرد فن  هنشد  ای چندان استفاده  یکس،ا  ةخوب اشع 

فرستاده بیمارستان    یرون مورد لزوم به ب   یکسا   ةاشع های  یوگرافی که بتواند با آن کار کند. راد 

 یندوج   یم در تهران در آن زمان ن   یرا ز   را بپردازند.“گزاف  های  یمت بتوانند ق ها  آن   ”اگرشدند،  

 یتبوده و ترب   یسپار  ةکرد یل تحص  عدل  یبدکتر حبها  آن   از  یکیخوب بود؛    یولوژیست راد 

ب  یکی  مددکاران  شاه  یحیمس   یمارستان از  آقا  نام  عنوان    ،ی به  فنمسئول  به  را   یبخش 

و ها  ی شکستگهای  ویربرداری تص   یجرا  یتوانست کارها   شاهی   ،داد. بعد از چند ماه   یشنهادپ 

خواهان پیدا   یخدمت او به صورت روزافزون   یجه،انجام دهد. در نت را    ی موارد استخوان  یگر د 

خدمات    ، ۱۹۴۱- ۴۲های  سال   یبود. در ط  یمارستانب   یبرا   یشتر درآمد ب  یبه معنا   ینا   کرد و

بس   یکسا  ةاشع ف   پابرجا   ی محدود  یار به صورت  و شکست    یلم ماند که علت آن کمبود 

 ۱۲۳بود. ۱۹۴۰ یةژانو یمارستانی در پر کردن دستور ب پرسبیتاری هیئت

به    یکسا  ةدستگاه اشع  یک   همدان  یمارستانب  یتدر نها،  ۱۹۲8در سال    همچنین

کرد.  می  عمل  یعال   یماران ب  یصدر تشخ   ی قابل حمل بود ولاز نوع  دست آورد که گرچه  

که    یفلوروسکوپ  یژهمحدود بود؛ به و  ی، کاف   یصیخدمات تشخ   یآن برا  یتبدبختانه، ظرف 

 
121 RG 91-19-11-1, Report Medical Work, Teheran 1934. 
122 RG 91-19-11-1, Report Tehran Medical Work 1934-1935. 
123 RG 91-19-11-1, Report Hospital, Teheran 1940-1941; Idem, Teheran  Medical Report 

1941-1942.  
 د یبنگر  کس، یا  ةبا دستگاه اشع   عدل ب یدکتر حب ةتجرب ةدربار 

Vessal, Rad, Alizadeh, and Jalal-Shokouji 2014, p. 158. 
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  ید؛ رس  یکسا ةاشع دستگاه یک ، ۱۹۴۷در دسامبر  ۱۲۴داشت  یازو بهتر ن یدبه دستگاه جد

  ینا  ۱۲5کرد. می  قابل حمل استفاده   یمی قد  یکس ا  ةاشعدستگاه  از    یمارستان تا آن زمان ب

، ۱۹۳۹در سال    ینتنها نمونه در همدان بود. همچن  چونبود    ی ضرور  یاربس  یددستگاه جد

اشع  یک به    یازن توان  یاربس   مدرن  یکسا  ةدستگاه  تا  کادر    یصیتشخ  مندیاحساس شد 

ن  ۱۹۴۴. در سال  یابدب  ی بهبود  یطب امکان    ینههز  یویورک،در  دستگاه    یک   فرستادن و 

و    یکس ا  ة اشع  ید جد  دستگاه.  قرار گرفتبه همدان، مورد بحث واقع    ید جد  یکس ا  ةاشع

در    ۱۲6.یدندرس  ۱۹۴6سال    یاندر پا  و  سفارش داده شدند  یشگاهی آزما   یلوسا  ینهمچن

بهتریمارستاب  یجه،نت همدان  اشع  ینن  راد  یکس ا  ة دستگاه  تنها    ة همدر    یولوژیستو 

هنوز تنها دستگاه   یدجد یکسا ةرا داشت. دستگاه اشع یراندر ا یکاییآمرهای یمارستانب

دادند.  می ارجاع  یحی مس یمارستان خودشان را به ب یماران ب ی،در شهر بود و پزشکان محل 

ط کار  ی در  ماه  فقره    ۱56و    ی فلوروسکوپفقره    ۱۲۳(،  ۱۹۴۷ژوئن   - یه )فور  ی پنج 

  ینة . گرچه هزهزینه در پی داشت  یالر  ۳۴،۴۰۰انجام شد که    یولوژیکراد  یربرداریتصو

دو ساله باشد.    ی،اینهوجود داشت که زمان بازگشت هز  یدام   ینا  یواقعاً باال بود ول   ینآغاز

کار کرده و  دستگاه  گرفته بودند که چگونه با    یاد هم اکنون    یرانی ا  یاردو دست  ین، همچن

  یدنرس  ۱۲۷بود.   آموزش  ةدر مرحل   یز ن  یگرد   ی حال فردرا ظاهر سازند در همان  ها  یلمف 

 یرابود ز  یگرد  ةبرگ برند  یکبودند خود  ها  آن  در انتظارها  که مدت  یشگاهیآزما  یلوسا

را انجام دهد. افزون بر   یشات انواع آزما ة شده بود تا هم یزتجه  ی به خوب یمارستان اکنون ب

ک  یمتصم  ین،ا آزما  یبرا  یگروه خون  یپینگتا  ه گرفته شد  و  رسوب    یشاتانتقال خون 

قصد بر آن شد که   ینافزوده شوند. همچن  یشگاهآزما  ینا  یشات آزما  ةدر مجموع  یزن  یخون

شد. دکتر    یشگاهآزما  یار دست  یماردار، ب  یکشروع شود.    یبه زود  یز ن  یولوژیباکتر  یشاتآزما

 
124 RG 91-19-27, Hamadan Medical Report 1934; Idem, Hamadan Medical Report 1937. 
125 RG 91-19-27, Hamadan Medical Report 1939 

 (.۱۹۲8در سال غیره و  کسیا  ة دستگاه اشع  کی   دیخر   یبرا  یدالر ۳۰۰۰ ة یهد  کی ) 
126 RG 91-19-27, Hamadan Medical Report 1939; Idem, Medical Report Hamadan 1941; 

Idem, Hamadan Medical Report 1946-1947; RG 280-1-10, Hamadan Medical Work 1947-

1948. 
127 RG 280-1-10, Hamadan Medical Work. 1947-1948. 
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  یبرارا    یزیولوژیک ف  یمی ش  رسی د   ةدور  ید،رس به همدان    ۱۹۴۷که در دسامبر    )پسر(  یمفر

از  ی، بعض۱۹۴۷-۴8های پزشکان در سال ۱۲8آغاز کرد.  یشگاهو آزما یکسا ةکارکنان اشع

 ۱۲۹توانستند انجام دهند.نمی ید جد یکسا ة اعمال را بدون دستگاه اشع

، پابرجا ماند. کرمانشاه  یمارستانب   یمسئله برا   یک به صورت    یکسا  ةدستگاه اشع   فقدان

 یکس ا   ةبا اشع   یربرداریرا سفر کنند تا تصو   یشترب  یا  یلومترک   ۱6۰مجبور بودند    یمارانب 

 یز تجه  یبه خوبکرمانشاه    یمارستانب   ی،ابزار   ید. از د یرند انجام داده و تحت درمان قرار گ

 یافتدر تر  یک نزد   ة یند در آ   یکسا   ة دستگاه اشع  یک داشتند که    ید ام   زشکانپ   شده بود و واقعًا

 یکایی آمر   یمارستانتنها ب ها  آن   یمارستان که ب  ین ، پزشکان هنوز از ا ۱۹۳6در سال    ۱۳۰کنند.

و   یص تشخ  ی براها  آن   واقعًا یرا مند بودند زنداشت، گله   یکسا  ة بود که دستگاه اشع   یراندر ا 

داده ها  آن  بهقول یک دستگاه ،  ۱۹۳۷داشتند. خوشبختانه در سال  یازدرمان بهتر، به آن ن 

در   ۱۳۱کرد.  یافت را در   یکس ا   ةتا بتوان دستگاه اشع   ید انجام گرد ها  ی نوساز  ،ین شد و بنابرا 

بار   یناول  یبرا   پانسمان  وسایل   جهت  بخار  ه باکنند   یلیزه، دستگاه استر۱۹۳8ماه مه    ۱۲

دستگاه و ژنراتور   ین گرفته شد. ا  یکس ا  اشعة عکس    ینماه مه، اول   ۲۰استفاده شد و در  

 یرات به تعم   یازبودند و ن   یده صدمه د   یمقدار به مقصد    یدن رس   طول راه تادر    یکی،الکتر 

 یاترمی و د  یکسا   ة بخش اشع ۱۳۲شد. انجام یاترمیدرمان با د   ینماه مه، اول  ۲۱داشتند. در 

 ینشدند. ا می   انجام   رها اکثرًا در بعدازظه   ینکرد و بنابرا می   از پزشکان طلب   یشتری زمان ب 

 مردم فکر   یرااستفاده از آن باال بود ز   ی تقاضا برا  یجه، تنها دستگاه در استان بود و در نت 

ا می  که  برا می   دستگاه   ینکردند  ب   یص تشخ  ی تواند  هر  درمان   یطشرا هر  در    یا   یماری و 

 ی ار ی بس  ی برا   ییدر درمانگاه سرپا  بسیاری   یاترمیدرمان د   ۱۳۳شود.به کار گرفته    یک، پاتولوژ 

 
128 RG 280-1-10, Hamadan Medical Work. 1947-1948. 
129 RG 280-1-10, Hamadan Medical Work. 1947-1948. 
130 RG 91-19-28, Kermanshah Medical Report 1933-1934. 
131 RG 91-19-28, Kermanshah Medical Report 1936; Idem, Kermanshah Medical Report 

1937. 
132 RG 91-19-28, The Westminster Hospital Bulletin. vol. 1/2. May 1938; Idem, Kermanshah 

Medical Report 1938-39 

 (.بود  انا یند یاز ا  یمانس  یآقا ی از سو یاهیهد  ، برق  دیو تول یوتراپیز یبخش ف  ،ایکساشعة دستگاه  هزینة ) 
133 RG 91-19-28, Kermanshah Medical Report 1938. 
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در   یدولت یمارستانبا کادر بکرمانشاه  ینستروست م  یمارستان ب  ۱۳۴.ید انجام گرد  یماراناز ب

 یهمکار   ،یمان و زا   یبرتر آن در جراح   یالتو تسه   یکسا  ةاستفاده از دستگاه اشع   ة حوز 

 ۱۳5نمود.

 

 یشگاهیآزما تسهیالت

 یکاییآمر  یسیونری است. پزشکان م  یضرور   مدرن  یمارستاندر ب   یشگاهآزما   یک وجود  

 ینوجود، ا   ینموجود نبود. با ا   این کار همواره امکانات    یموضوع آگاه بودند ول   ینکاماًل از ا 

معنا  که   یبه  نبود  ا های  یشگاه آزما   آن  که هایی  یشگاه آزما   یعنیند؛  شو ن   یجادساده 

مثال،   ی کرد. برا   یداو گسترش پ   یافت توسعه    یشتر با گذشت زمان ب ها  های آن ی توانمند

بخش جراح  اتوکالو   یک   یحت   یاد ز   یان سال   ی برا  قد   یهاروم   یمارستان ب   ی در  ترین یمی که 

 انجام  سطحیبه صورت  کامالً    یشگاهی بود، وجود نداشت و کار آزما   یکایی آمر   یمارستانب 

 ی طب  یشگاه آزما   یک   یمارستان ب   ین ، ا ارومیه  پزشکی  ة مدرس   ة وجود، با توسع  ینبا ا   ۱۳6شد.می 

 یماران ب   یبافت برا   ی بررس  یالت”تسه  نویسدکه می   یبهادر   این نوشتة  ینآورد. بنابرا به دست  

 موضوع   ینا  یدآ می   یرچه که در ز   آنکاماًل نادرست است.    در دسترس نبودند“  یمعمول  یرانیا 

 ۱۹۳6... در سال    ی طب   یشگاه آزما   ین ”اول که    این نوشتة او نیز   ین همچن  د، ساز می   آشکار   را 

تأس تهران  است    شد.“   یسدر  اشتباه  هم  هم باز  به  در    ینکه  دادهنشادامه  منوال   ان 

ب   ۱۳۷شود.می  تنها  کدام    یکاییآمر های  یمارستان نه  در   یشگاهآزما   یک هر  بلکه  داشتند 

ها یمارستان اوقات ب  یگاه   ۱۳8وجود داشت.   یشگاهآزما   یزن   یتانیاییبر   CMSهای  یمارستان ب 

 
134 RG 91-19-28, Kermanshah Medical Report 1940. 
135 RG 91-19-28, Kermanshah Medical Report 1940.  

 د ی بنگر رفت، یانتظار م ۱۹۳۲در سال  ی شهر  یدولت مارستانیب  ن یا  ایجاد 
RG 91-19-28, Packhard to Speer, 30/07/1932. 

136 RG 91-20-7, Last annual report of the Cochran Memorial Hospital, Rezaieh 1934. 
137 Bahadori 2014, p. 144. 
138 Administration Report 1934, p. 34 

است. دکتر   ش یبودن در حال افزا  د یاز نظر تعداد و مف ی پاتولوژ شات ی آزما”: کرمان مارستان یمثال، در ب  ی)برا 
  را این آزمایش و  است آغاز کرده  یاز زمان برگشتش از مرخصرا   سی فلیس  یبرا (Kahn) تست کاهن  ،گوتیپ
 ( “. داندیم دیمف صیدر تشخ تی نهایب 
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 ییجاها  یعنی  یهو اروم  یز دادند مانند مورد تبر می   خودشان را از دست  یشگاهیآزما   یالتتسه 

 ةهم ها  یمارستان با غارت همراه شده و ب   ۱۹۱8در سال  عثمانی  تجاوز قشون    یلکه به دل

سال    یزات تجه  در  دادند.  دست  از  را  ب ۱۹۱۹خودشان  تجه   یزتبر   یمارستان ،  ات یز هنوز 

حدود   ۱۳۹شده بودند.عثمانی غارت  قشون    ینینش با عقب ها  آن   ةهم   یرانداشت ز   یشگاهیآزما 

هنوز ها  آن   ا ام برگشت    یعی دوباره به حالت طب  یبًاتقر   یه اروم   یمارستان گذشت تا ب   ه ده   یک 

به   اگر چه   بودند.   ی کاف   یشگاهی آزما   یزاتفاقد تجه تا   ی حت  چون داشتند    یازن ها  آن   واقعاً 

 ۱۴۰وجود نداشت.   یه در اروم ی و نه دولت  یخصوص   یشگاهی آزما   یالت، نه تسه۱۹۳۱

 

 رشت

اوا   یم فر  ب   ۱۹۱۰- ۱۷های  سال   یلدر  آزما رشت  یمارستاندر  انجام   شهای یش ، خودش   را 

از آنجا که   ۱۴۱ارائه داد.  یص تشخ   یرا برا  یبهتر   یشگاهیآزماهای  یوه ش  به مرورداد و  می 

 یازن   فریمفرستادند،  می   او   پیش  ی بررس  یرا برا ها  نمونه ای  ینده فزا   شکل به    ی یرانا   پزشکان

 یک   یپزشکان محل   یبرا   یگر د  ینةرا انجام دهد. گز   معمول  یداشت که بتواند کارها   یبه کس

آمده بود. به رشت  یشگاهیکامل آزما  یزاتبا تجه  یراً استانبول بود که اخ اهل پزشک جوان 

 نامه توافق   ک یوجود،   ین را انجام دهد. با ا   هایش انواع آزما   ة تواند هممی   کردثابت   ین جوانا 

با نظارت و مهر تأیید بر کارش   یمخواست که بر آن اساس دکتر فرمی   یکاییآمر   یمارستانبا ب

را  بتواند   د او  سال    ۱۴۲کند.   یمعرف   یگرانبه  فر ۱۹۲۱در  دکتر   آموزش   یزانهآم اکراه   یم، 

خود را   یستگیشا   اما سید علی  یرفت.بود را پذ   ییساده روستا   ةپسر بچ   یک که    یعل  یدس 

که   یافت در   یم . دکتر فر از آب در آمد سابق    یار نشان داد و بهتر از دست   یشگاهی کار آزما   ی برا 

 ی،عل  یددر خور توجه س  یاریشود. دستمی   مخاطرهکارش دچار  همکاری سید علی  بدون  

کرده در اروپا در کار   یل تحص   یرانی پزشک ا   یک دار بود.  های قالب کرم   یوع ش   یبر رو   ی بررس 

 .گفت  یک تبر  ی شاگرد مستعد و مشتاق ین  در داشتن چن   یمبه فر   ،یشگاهی آزما 

 
139 Presbyterian Church 1920, p. 331-32; Idem 1921, p. 346; Speer 1920, p. 69. 
140 RG 91-20-7, Hugo Muller, Rezaieh to Cady Allen, Hamadan, 22/06/1931. 
141 Presbyterian Church 1917, p. 300. 
142 RG 91-19-9, Resht Medical Report 1921-22. 
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 مشهد  یکاییآمر یمارستانب  یشگاه آزما یرانیا ینتکنس ی،اژدر

 

  یفیت ک   ۱۴۳کرد.   یت ترب   یشگاه آزما   ی را برا   یگریشاگرد د یم، فر ۱۹۲۴-۲5های سال ی در ط

  ی اغلب برا   ی پزشکان محل جلب نمود.  را    رشت   دیگر پزشکان توجه    یمارستان، ب   یشگاه کار آزما 

کرم سل   های یش آزما  قالب ،  چنان های  و  داشتند  درخواست  جذام،  و  آزما   دار    یشگاهچه 

آزما آن   ی تقاضاها   توانست می   یمارستان ب  سازد  برآورده  را  درخواست    ی یشتر ب   یشات ها 

  ی با وجود داد.  می را ارائه    ی بهتر   یص تشخ   یشگاهی، در ارائه خدمات آزما   ی کردند. بهبود می 

چنان    ی نمود. کار طب   یشرفت پ اّما دستیار  داشت،    یار دست   آموزش   ی برا کمی  زمان    یم که فر 

 ۱۴۴را گرفته بود.   یگزین نقش جا   دستیار افزون شده بود که  

آمد خودش    به رشت   یم فر  آزادسازی   ی برا  ۱۹۲۷در سال  که    یکر ددکتر باس سپس  

کار    یم، دکتر فر۱۹۲8را از سپتامبر انجام داد و در بازگشت او در سال    یشگاهیکار آزما

 
143 RG91-19-9, Resht Medical Report 1924-25. 
144 RG 91-19-9, Resht Medical Report 1931; Idem, Resht Medical 1929. 
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زمان   آن  در  داد.  ادامه  که  فریم  را  نمود  تواند  می  که  یافته  یگرید  ةدهند  یاریتصور 

گزارش کرد    یم فر یراز  ید مؤثر واقع گرد  یبات ترت  ینا  شکاراآ  ۱۴5باشد.   ی خوب  چی یشگاهآزما

او  چی یشگاهآزماکه   انجام دهد و نقش  اش  یماه خدمت نظام   چهار  یستبامی  منظم  را 

  یشگاه آزما  یشین پ   ینکه تکنس   یمارستانتحت نظارت دارو فروش ب  یستبامی  او   یگزینیجا

و دکترها در شهر    یکایی ستان آمریمارب  یبرا  یشگاه آزما.  یرد( بوده است، قرار گ ی عل  ید)س

داشتند،  شان  یخصوص  یمارانب  یبرا  یشگاهی درخواست انجام کار آزما  یمارستانکه از ب

مجبور بودند    کودکان   یرابود ز  یشگاهی از کار آزما  ی بخش اعظم  ی کچل تشخیص  مهم بود.  

کردند در معرض  اثبات می  یابند،حضور    شانی هاتا در کالس  یابندکه اجازه ب  یناز ا  یشپ

  ی بود. فرد  یمارستان بخش بترین  شلوغ  یشگاهآزما   یم،فر   ةگفت  به  ۱۴6. خطر کچلی نیستند

  یزیتو  885کودک و    ۳۱۷  یناسیونگوناگون، واکس  یشآزما   ۳۰۰۰کرد،  می  که خدمت 

از کچل  ۲۱5مجدد؛     یا   پانسمان   ۲،۱۹6مجدد و    یزیتو  ۲۹۰۰با    ی کودک درمان شده 

و  ها  مرگدهی  گزارش  ی،بستر   یماراندر عقد قرارداد با ب  نین درمان را انجام داد. او همچ

نگهدار و  دولت  به  می  یمارستان بهای  حساب  ی تولدها  سال  کردشرکت  در   .۱۹۳8 ،

اندازه تجه  ةاورگیری  ابزارآالت  و  کل   یبرا  یزاتخون  به    ،یفلیسس  (Kline)  ینتست 

  ینچن  یرا براتری  مکان آرام  یشگاه که آزما  ی گرفت تا زمان  یم تصمفریم  و    بیمارستان رسید 

 ۱۴۷را به کار نبرد. ایش آزم ین ا یاورد،نبه دست  یفیکار ظر

کار۱۹۴۲نوامبر    در محمد  دکتر  ا  یک،  ،   کردة   تحصیل مسیحی    یرانی پزشک 

ساله جهت کار    یک قرارداد    یک   ی کوچک برا   ة و دو بچ   ی با همسر آلمان   فرانسوی   -   ی آلمان 

. از آنجا که دکتر  به بیمارستان مراجعه کرد (  یی در صبح در درمانگاه سرپا   یژه وقت )به و یمه ن 

را    آزمایشگاه   یت گرفتن مسئول   یشنهاد پ   فاصله ، بال بودند   ی یشگاه همسرش اصواًل آزما کار و  

  چهری   ی بود را نگه داشت ول   یار سال گذشته دست   ۱۰  ی که برا   ی بهرام چهر   یمارستان، دادند. ب 

 . را ترک کرد   بیمارستان سان    ین گردد و بد تصور نمود که اعتبار او کاسته می 

 
145 RG 91-19-9, Resht Medical Report 1927-1928. 
146 RG 91-19-9, Resht Medical Report 1935-1936. 
147 RG 91-19-9, Resht Hospital Report 1937-1938. 
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 دانشگاه تهران در دانشکدة پزشکی یشناسیبآس یعمل هنگام آموزش یبیحب یدکتر مصطف

 

اضافه    ییزاتتجه بالفاصله  گرفت و  به دست    را   یشگاه، دکتر کار، آزما۱۹۴۳  یةاز ژانو

پذ  کرد همیرو  تا  برا  هاییشآزما  ةفت  را  برا  یبستر  یمارانب  یمعمول  و    یانجام دهد 

هنوز آغاز نشده بود(،    یزرمنو  یش )آزما  یرهو غ   فلیکس   -  یلو  ، یدالمانند و  هایی یشآزما

آزمایردبگ  ینههز تمام  قبال    ییسرپا  یمارانب  یش .  گرفت؛  می  انجام   یمنطقای  ینههزدر 

کرد. در قبال خدماتشان،  می  پرداخت  داروهارا همانند    یمجان   یماران ب  ینةهز  یمارستان ب

همسرش[  کارها  و  کار  آزما  یک  یست با می  ]دکتر  تجه   یشگاهیاتاق  مبلمان،    یزات، با 

و    یرونی بدرآمد کارهای    ةو هم ها  کردن  از اتوکالو   ی بعض  یف،تلفن، خدمات تنظ   یش، گرما

داشته باشند.    یار را در اخت   گرفتیتعلق م   یمارستانکه درآمد آن تا آن زمان به ب  یشهر

  ین، نبود. همچن  در رشت   ی قابل اعتماد  یشگاه هنوز آزما  یرا ت مهم بود زیشرف پ  یک   ینا

  ]دکتر کار و همسرش[  وجود کارها  یل به دل  یبه شکل آشکار   یشگاهی کار آزما  یفیتک

چهریافتبهبود   بهرام  کارها می  ی.  را  یشگاهی آزما  یتوانست  ول   ساده  دهد    یانجام 
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اهم  ی علم   ینة زمیشپ بتواند  تا  که    آن  یت نداشت  مکار  چه  به  یانجام  و  امکانات  دهد 

ظرتر  یقدقهای  آزمون فرتر  یفو  دکتر  گذشته،  در  نهد.  ارج  که  آن   یممتنوع،  را    چه 

  ی کساد  یکه او به سو  یکرد، حداقل تا حدمی  داده و بر او نظارت  آموزشبه او  دانست  می

تحت نظارت نبود    دیگر  چهری  ،یمامّا بعد از مرگ دکتر فر  یابدن  یشگرا  یمحسوس فکر

بچه و    یادیتعداد ز  یناسیونواکس  ، یمردان، درمان کچل  پانسمان   ند مان  یگر د  ی و کارها

که مستلزم دقت و زحمت    یشگاهی سر او را شلوغ کرده بودند و توجه او را از کار آزما  یره،غ

ادامه    یزات، تا حد داشتن زمان و تجه  یرونی، به کار ب  یشگاهآزما   ۱۴8بود منحرف کردند.  یاد ز

آزما مدفوع    یش داد.  و  را  یمارستانی،ب  یمارانب  همةادرار  صورت  شدند؛  می  انجام   یج به 

انجام های  تست  یگر، خون و دخلط  های یشآزما به دستور دکترها  فقط  شد.  می  خاص 

فر ا  یمدکتر  بر  آزما  ینبه شدت  بدون  بود که  کار کنند. در طنمی  یشگاه،باور    ی توانند 

 ۱،58۱پانسمان مردان و    ۲،۲۰۰  ةبه اضاف   یش،آزما  ۲،۴۳8، جمعاً  ۱۹۴۰-۴۱های  سال

 ۱۴۹. یدانجام گرد یکچل  یدرمان برا

 

 مشهد 

کوچک    یشگاهآزما  یک   ،یچواردل دکتر  و    هافمندکتر    ،۱۹۲۰  ةده  ی، در ط مشهد  در

انجام داد.  شد در آن  میساده را    هاییشکردند که آزما  یس خودشان تأس  یمارستاندر ب

را خودشان    یشگاهی مجبور بودند اکثر کار آزما  اینان   یشگاهی،آزما  ین در فقدان هر تکنس

خود در تمام شهر مشهد بود.  در نوع    ینساده، بهتر  یشگاهآزما  یندر واقع، ا  ۱5۰انجام دهند.

ها  آن  شد ومی  استفاده  یزن  یرانیا  یتوسط دکترها  یکایی آمر  یمارستانب  یشگاه آزما  ین،بنابرا

مورد درخواست   یع شاهای  یشفرستادند. آزمامی  به آنجا   یشآزما  یبرارا  ها  و نمونه  یماران ب

و مدفوع   کامل ادرار   یشآزما  ،لس  یلباس  یبرا  خلط  ،یاماالر  یبرا  یشامل: گسترش خون

 
148 RG 91-19-9, Resht Hospital Report 1943. 
149 RG 91-19-9, Resht Hospital Report 1940-1941 

 . شدند( دهی مورد د ۳،۰۱۷جمعاً   ،۱۹۳۹-۴۰ یها)در سال 
150 RG 231-1-2, Hoffman to Friends 10/03/1930. 
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آمهای  تخم  یبرا و  ه  یبکرم  تاکنون  ا  یسرولوژ  یشآزما  یچبود.  بود.  نشده    ینانجام 

بود که شامل    یمارستانب  یماران خود ب  یمعمول استاندارد برا  یشمشابه آزماها  یشآزما

  یشگاهی کار آزما  بهبردند    یپ   پزشکانوجود،    ینشد. با امی  یزن  یشمارش خون  یگاه به گاه

  یدهد  آموزش  یشگاهی آزما  ینتکنس   یکداشتن    یبه معنا  یندارند که ا  یازن  ی یشتربهتر و ب

دکتر هافمن و دکتر    یشگاه،آزما  یتو قابل  یت در ظرف   یبهبود  ینداشتند. براها  آن  بود که

ک  یکه    یتدر مورد کار ادرار به پرستاران مذکر ارائه دادند و دکتر رانج  ی دروس  ،یچواردل

مورد    ۲۰شش ماه اول،    ی، در ط ۱۹۳۰بود، درس خلط را داد. در سال    ی پزشک هند

انجام دادن اکثر کار    یکه برا  ی، پسر جوان۱۹۳۳بدبختانه، در سال    ۱5۱شد.   یافتمثبت  

  سان،   ینساله فرا خوانده شد و بد  ۲  ی خدمت سرباز  یشده بود برا  یت ترب  یشگاهی آزما

 ۱5۲را آموزش دهند.  یگریمجبور شدند تا فرد د

ب۱۹۳5در سال   آزما  مشهد   یسیونریم  یمارستان ،  تازه ساخته    یمارستان ب  یشگاهبا 

  اشیو همسر فرانسو  کرده در فرانسه  یلتحص  یرانی دکتر ا  یککه تحت نظر    رضا شاه  شده

کادر الزم است تست    ةآغاز کرد که هم  ینکار خود را با اپزشک ایرانی  بود، به رقابت افتاد.  

موجب    ین مثبت داشتند را اخراج کرد. ا  یج که نتاهایی  آن  داشته باشند و تمام   یزرمنو

  نه  یکادر اخراج  ید؛معکوس گرد  یاست ، س شد  ی شد و چون اعتراضات  یشگاهشهرت بد آزما

مجان درمان  بلکه  ماندند  بهدا  یافتدر  ی تنها  از گزارش   ریکردند.  شده    هایکار  ی  انجام 

تولد و مرگ  های  یگواه  مچنینه  و  یدمف   یاربس  یگانینظام با  ینجادر ا  ،درخواست نمود

 ۱5۳بود. یاز مورد ن یزن

  ین، کل  یشبا افزودن آزما  یسیونریم  یمارستانب  یشگاهآزماوضع  ،  ۱۹۳6  آگوست  در

را   یجراح ی پاتولوژهای از نمونهای یندهتعداد فزا یمارستانسه سال ب یبرا یراز ؛شد تربه

بود، فرستاده    یروتب  یکاییدانشگاه آمر  یستکه پاتولوژ  ونح ی به پروفسور س  یصتشخ  یبرا

 
151 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1929-1930; Idem, Mashad Medical Report 1935-

1936. 
152 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1932-1933. 
153 RG 231-1-6, Hoffman, Pioneering in Meshed, p. 120. 
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انجام کار خ از  او  به کارو    یرانیا  ی پزشک  یدانشجو  آقا   یحبود. مس  وشحال بود و    شاغل 

اسال  یافتدر  یروتب  یشگاهآزما بررس  یدهاییکه  او    ؛ بودند  از مشهد  یکند همگمی  یکه 

مورد لزوم    یزاتمشهد کار کند. تجه   یمارستانتابستان در ب  یک شد که در    مندعالقه  یاربس

  استفاده از آن را آموزش  یک تکن   ،یاژدر  غالمرضا نمود و    یمرا تنظ   ین تست کل  یبرا  جدیدی

پسر    یانجام دهد ول   ۱۹۳۷را در مارس    ی مجبور بود که خدمت سرباز  یداد. غالمرضا اژدر 

به    یب دکتر ک   ینظارت از سو  ی را از او فرا گرفت و با مقدار  یکتکن  ، ییبه نام کسما  ی دوم

بعداً    یشد ول می  در هفته گرفته  یشآزما  ۲۰صورت مرتب تست را انجام داد. نخست، فقط  

  یماریکه بهایی  آن  یشترآن بود که ب  یجه. نتیددر هفته رس  یشآزمامورد    6۰به    یزانم  ینا

داروها، فقر    یباال   یمتق   یلکردند. به دل   یافتدر ها  ماه  یرا در ط   یداشتند، درمان عموم 

  وانینات  یندرمان منظم و همچن   یفشار الزم برا یجادا  شکست دکترها در درک و  ی،عموم

درمان را    یماراناز ب  ی تعداد کم  یک، در فقدان هر کار سرولوژ  یماری ب  یصدر تشخ ها  آن

  ین ا  یص از تشخ  یحاک   گزارشیخود    یماران به ب  پزشکان از چند هفته ادامه دادند.    یشب

خودشان    یشهرها  یمشهد را به سوها  آن  که  یهنگام   یافتیدرمان در  یزانو م  یماران ب

  یعنی  ، یکابزرگ از آمرهایی  را در استوانه  یک آرسن   یمارستاندادند. بمی  کردند،می  ترک

مخلوط    ین . همچنیدخرمیبه صورت عمده    به فقرا کمک    یبود برا تر  که از اروپا ارزان  یی جا

  رسانگر)به عنوان    یخشخاش ارزان محل  ةبا استفاده از روغن دان  یقتزر  یرا برا  یسموتب

خوشا  یکیکه   درستهای  روغن  یندتریناز  بود(  دسترس  بدمی  در    یق،طر  ین کرد. 

  ( را یزیت هر و  یبه ازا  یالر  ۴-5فقط  )   یین پا  یلیخهای  یمتق   یر، توانستند از افراد فق می

 ۱5۴داد. می داروها را پوشش  ینةتقاضا کنند که اکثر هز

ب۱۹۳8سال    در کل  یحیمس  یمارستان،  تست  از  استفاده    یص تشخ  یبرا  ینبه 

نکارسفنام  یفلیس س  یسرولوژ و  داد  استوانه  ین ادامه  به صورت عمده در  بزرگ،  های  را 

ساخت. در    یا مه   یقاتتزر  ی در روغن را برا  یسموت ب  یمارستان،کرد و داروساز ب  یداریخر

 
154 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1936-1937; RG 231-1-6, Hoffman, Pioneering in 

Meshed, p. 123 
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از    یری تعداد کثمراجعه کردند و    به بیمارستان انبوه    صورتبه    یسیسفل   یماران ب  یجه،نت

  یقات دادن هر دو تزر  یجرا  ةیوسودمند شدند. دکترها ش این درمان  چند ماه از    ی در ط  آنان

  یار دست   یکبه    ین همچن  دنبال کردند.  ی تک هفتگ  یزیترا در و  یسموت و ب  یننکارسفنام 

که عوارض مشاهده    یتا زمان  یاهفته  چندهای  دوره  یبرا  اجازه دادند که درمان معمول را 

که اغلب    یمار پرداخت ب  ییبر طبق تواناها  ینههز  ی، موارد  ین اند، انجام دهد. در چنشدهمی

از حضور در درمانگاه    ییمار. اما اگر بیدگردمی  یینبود، تع  یالر  یک   ی حت  یا   یالفقط پنج ر

  یشترب  یا خودکار دو برابر و    ت به صور  ینه زد، هزمی  سر باز  یی،ماه کامل سرپا  یک  یبرا

دکترشان    یبرا  یادداشت  یکرفتند  می  که به خانه  یخارج از شهر وقت  یمارانشد. به بمی

  یابی ارز  ی، محلهای  یااز حرفه  یاری . بسیدنما  یی راهنما  یشد تا او را در درمان بعد می  داده

  به   یکمک  که  ستادندفرمی  یمارستانرا به ب  انشانیماررا فرا گرفتند و اغلب ب  ینتست کل

درآمدها  آن منبع  سال    ۱55بود.  یمارستانب  یبرا  یو  نورمن۱۹۴۰در  والتر  دکتر  با    ، 

  و ا  .یوستپ   مشهد   یمارستان بود به ب  یشگاهکارآزموده آزما  یاربس  ین تکنس  یک همسرش که  

از آنجا    ۱56نمود.  یتترب  ینرا به عنوان تکنس   ییرضا   یداد و خانم طوب  یرا بهبود  یشگاهآزما

  یشگاه آزما   ینخود را از دست داد، دکترها و تکنس   یار دو دست  یمارستان، ب۱۹۴۱که در سال  

 ۱5۷انجام دهند.  یزرا نها آن مجبور شدند کار

انجام  ی عموم  هاییشآزما  ، یشگاهآزما  تکنسین به  می  را  و  دقت  با  داروساز  و  داد 

از ذخ  ین کرد امی  را آماده ها  سرعت، نسخه با استفاده  بود  آنجا که ممکن  تا  را    ةیرکار 

انجام   یبرا  ییدارو از    ۱5داد. در جمع،  می  حفظ وقت خود و دکتر  کارمند در دواخانه 

تا    ۷ساعت   ظهر  ۴-5صبح  از  برا  یشگاهآزما  ین تکنس  ۱58کردند.می  کار   بعد  را    یخون 

راجعه  یاماالر اپ)   و تب    یبررس  (وجود داشت  ۱۹۴5-۴6های  از آن در سالای  یدمیکه 

 
155 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1937-1938 

 ؛( نمود   تیترب  یران یا نیکمک کرد و او دو تکنس شگاهیدر آزما نی)خانم نورم همچن 
RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1940-1941. 

156 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1942-1943. 
157 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1940-1941. 
158 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1942-1943 
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خونمی شمارش  و  نمونهمی  انجام   یکرد  و  براها  داد  که    یکیسرولوژ  های یشآزما  یرا 

 ۱5۹.گرفتمی ،شدندمی در روز بعد انجام یستی با

 

 کرمانشاه 

  یکموجود    یشگاه تنها آزما  ،۱۹۳۲در سال    کرمانشاه  ید جد  یمارستان باز شدن ب  تا

  یک ادرار و  یز دستگاه آنالتنها و  ندبود ی ناکاف یار بس  یزاتبود. تجه  خانهدارو  ةدر گوش یزم

  یمارستان دوم ب  ةدر طبق   ی ، اتاق بزرگ۱۹۳۲شد. پس از سال  می  را شامل  یکروسکوپ م

بود، قرار داشت.    ی محل   یهودیتاجر    یک  یة مناسب که هد  یشگاهی آزما   یز م  یکبا    ید جد

ادرار    یش آزما  یماریکردند. هر بمی  مشارکت  یزاتدر تجه  ین همچن  یکاییآمر  یساهایکل

  یا ماالرتشخیص    یرا برا  یفراوان  یخونهای  بود گسترش  یازکه ن  یود را داشت و هنگامخ

  یمارستان شد. بمی  انجام  یگرد  یزهایو چ   خلط   یزآنال   یدر همان حال تعداد  .دادندمی  انجام

  یار دست  یچ، ه۱۹۳۳آورد. در سال  به دست    خون  یمی شهای  یشآزما  یبرا  یلهوس   یتعداد

که    یزمان  ولکار را دشوار کرد. در ط  ،ینبداند وجود نداشت که ا  یسیکه انگل  یشگاهی آزما

در    بار   یککرد.  می  کمکنیز    یشگاهکرد در آزمامی  کار   یمارستاندر ب  ، دکتر رستم صرفه

  یرزا داد. م می  انجام  یفلیسس  یرا برا  تست کاهن  یشگاه، آزما۱۹۳۴  یههفته، از اول ژانو

حال    یند با ادانمی  انجام   یکروسکوپیهنوز کار م   ی داد ولمی  را انجام  یشاتاکثر آزما  یونان

 ۱6۰کرد.  جوییصرفه  یادیدکترها زمان ز یاو برا

 

 همدان 

باعث شد وضع  چه که    نداشت. آن   یشگاهآزماها  تا مدت  همدان   یسیونریم  بیمارستان 

ها  سال  یبود که برا  ۱۹۴۴در سال   ید جد  یشگاهآزما  یار دست یک   گرفتن به کار   تغییر کند 

به زادگاهش همدان  سپس  در آبادان کار کرده و    AIOC  یبرا  یشگاهآزما  ین به عنوان تکنس

 
159 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1945-1946. 
160 RG 91-19-28, Kermanshah Hospital Report 1933; Idem, Kermanshah Hospital Report 

1933-1934. 
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ب نداش  یزات تجه  ةهم   یمارستانبازگشت. گرچه  را  کار   تالزم  فرد  اما    یک همچون    این 

انتظارش را داشتند،  ها  که مدت  ید رس   یشگاهی آزما  یلوسا  ۱۹۴۷در سال    ۱6۱بود.ثروت  

به خو  یمارستانب  ،گونه  ینبد تا هم  یز تجه  یبواقعاً  انجام دهد.  ها  یشماانواع آز  ةشد  را 

ا بر  تا  یمتصم  ینافزون  تا  برا  یپینگ گرفته شد    برسو  یشاتانتقال خون و آزما  یخون 

آزما  یزن  یخون فهرست  همچن  یشگاهبه  شود.  کار    کوشش  یناضافه  که  گرفت  آن  بر 

در آمد.    یشگاهی آزما  یار به صورت دست  یماردارب  یک آغاز گردد.    یعاًسر  یزن  یولوژیباکتر

فر برا  یزیولوژیک ف  یمیش  درسدوره    یک ،  )پسر(  یمدکتر  اشع  یرا  و    یکسا  ةکارکنان 

 ۱6۲شروع کرد.  یشگاهآزما

 

 تهران

که دکتر    یداشته است. هنگام  یشگاهآزما  هموارهتهران    بیمارستانکه    یدآبه نظر نمی

را    یبانیپشت  ۱۹۴۰در سال    از مشهد  هافمن آزما  ینمود، شکل الزم  تهران   یشگاهاز    در 

در    یشگاهآزما  ین کرد. امی  کار   ی نظام  یمارستاندکتر ب  یک د که تحت نظر  ش  یی بازگشا

رفت.  می  یمارستان ببه  دکتر و نه    یبسود آن به ج   ة دسترس و راحت بود؛ هر چند که هم

  یشگاه دارد، به داشتن آزما   ة کار نمود که اگر تهران قصد ادام  ی وجود، هافمن پافشار  ین با ا

رخ نداد. از آنجا که پزشک    یشگاه آزما  یت بعد از آن در وضع  ییریتغ  ی دارد ول  یاز خود ن

  یمارستانب  یازفقط سه صبح در هفته در دسترس بود، هافمن ن  از بیمارستان  یرونب  ینظام

از آن لحاظ که داروخانه    یشتر. بمورد توجه قرار دادبه داشتن داروخانه مربوط به خود را  

از    یرونبهای  دارو در داروخانههای  یمتق  یراشد ز ها مینسخه  ی داروها  یع مجبور به توز

  ۱6۳بودند.  یاب کم   یارکه بس  یدسولفونام  ی داروها  یبرا  یژه؛ به وزدمیسر به فلک    بیمارستان

کار خواست  می  یمارستان ب  راگ دهد    به  پزشکان  یکیادامه  کار    ةتجرب  یستبامی  از 

 
161 RG 280-1-10, Hamadan Medical Work 1943-1944. 
162 RG 280-1-10, Hamadan Medical Work 1947. 
163 RG 91-19-11-1, Teheran Medical Report 1940-1941; Idem, Teheran Medical Report, 

1941-1942. 
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  یزات با تجه  یشگاهآزما  ینتکنس  یک آورد و  میبه دست    را   یشامل سرولوژ  یشگاهیآزما

برا  ی کاف د  خون   یمیش   ی،سرولوژ  یشات آزما  ی را  اختیار  معمول    یشات آزما   یگرو  در 

و    یکسا  ةاشع  هایینتکنس   یبرا  رسهمد  یک   یستبامی  ین همچن   یمارستان ؛ بگرفتمی

 ۱6۴.دادیتوسعه م یشگاهآزما

 

 همکاری

از   یدرخواست ارائه بعض   یکاییاز پزشکان آمر   یو محل   یدولت مرکز   یندگاننما   اغلب

از    یت، ماه بر اساس    خدمت،  ة خدمات داشتند. گون  بود و  تا   ی جراح  ،امور پزشکی متنوع 

آموزش  ی پژوهش پ آموزشخصوص  پوشاند. در  می   را  ی و  فصل  پرستاران   یشین، ، در  نقش 

توضیح   ی، پرستار  ی مدارس دولت  یریت و مد   یس با در نظر گرفتن تأس   یکاییآمر   یسیونری م 

تهران   ی پزشک  ة»گروس« را در دانشکد   ی درس آناتوم  بار   ین اولبرای    یر . دکتر بل داده شد 

که   ۱۹۳8خود در سال    یمت تا عز  یپزشک  ةدانشکد   یآموزش در بخش آناتوم   او .  انجام داد 

سال در   چند در تهران، دکتر مک دوول ۱65ادامه داد. ید،متأسف گرد از آن  یاردانشکده بس 

سال    ی، پزشکهای  ممتحن   ی ملّ   یئت ه  در  کرد.  روز ۱۹۳5خدمت  چند  م  ی،   یاندر 

پزشک  نالتحصیالفارغ  کم   ینهمچن  اوگذراند.    یکالج  برا ای  یته در  دروس   یبازنگر   ی که 

بود،    یلتشک   ی مدارس پرستار  از طر   حضور داشتشده  خانم   ی از سو   یی بازخوردها   یق و 

 ی در سطح محل  یکاییآمر   پزشکان  یاز سو ی  مشابه های  درخواست   ۱66داده شد.  یاری   فولتون 

، ۱۹۲۷در بهار    یفوئیدت  یدمی هنگام اپ.  گرفت ( صورت  و همدان   رشت  یدر شهرها از جمله  ) 

 ی و جداساز   یالعلت باکتر   ییدر شناسا   پاستور   یتواز انست  یدکتر مک دوول و دکتر بهرام

 ۱6۷کردند. ی بود، همکار  یفوئید ت  یال باکتر  ةشناخته شد های  ت از عل   یز متماای  آن که گونه 

، ۱۹۱5برقرار بود. در سال    یدولت   یمحلهای  با سازمان  ی، ارتباطات خوبهمدان  در

 
164 RG 91-19-11-1, Teheran Medical Report 1942-1943. 
165 RG 91-19-11-1, Report Tehran Medical Work 1934-1935. 
166 RG 91-19-11-1, Teheran Medical Report 1936; Idem, Teheran Medical Report 1937-

1938; RG 231-1-2, Hoffman, no date (probably 1938). 
167 Presbyterian Church 1928, p. 188. 



 301 های میسیونری آمریکایی: یک الگوفصل چهارم: بیمارستان

فانک  بهساز  دکتر  مشاور  عنوان  بهداشت  ی به  شهردار  و  انجمن  کرد.   یدر   ۱68خدمت 

پابرجا ماند.    یخوب  به  یشهردار  یمحل   یمارستانبهداشت و ب  یبخش محل   یان ارتباطات م

درخواست    یحیمس  یمارستاناز ب  بهداری  ۱۹۳۹جراح نداشت و در سال    یمارستانب  ینا

که از  هایی  یتبا فعال  یم، دکتر فردر رشت ۱6۹انجام دهد. شهرداری  یرا براها  یجراح کرد

، انجمن  ۱۹۲۰نمود. در سال    ی همکار  ید، گردمی  ی مال  ینتأم   یا شد و  می  دولت انجام   یسو

از سرگ  یبهساز درخواست  تهران،  در  بهداشت  از    یعموم های  یوناسین واکس  یریو  بعد 

بود. استان    یالنگ   ایالت  یصاحب کرس   یمدو سال، فر  یرا داشت. براها  یشکست جنگل

از   یالن کرد. حاکم گ  یستأس یجان او دو بخش در رشت و اله یآشفته بود ول  یلی هنوز خ

  یول   یرد در دست گ یسپل یروین  یدائم برا  یمارستان ب  یک مدیریت درخواست نمود   یمفر

بخش    یس، رئ۱۹۳۰  ةدر اواسط ده   ۱۷۰رفت.می  یمرخصبه    یراشد ز   تناعاو مجبور به ام

تواند  می  یحیمس   یمارستانکرد بمی  که تصور  یموارد  یگرو د   یسالمت همدان موارد کچل

را  آن بیمارستان بهتر  ها  این  به  کند  پا   ۱۷۱فرستاد.می  درمان  به  ۱۹5۲  ییزدر  خدمت   ،

سال وقفه(.    ۴5)بعد از    ردیدگدوباره برقرار    یزتبر  یکاییآمر   یمارستانتوسط ب  یانجذام

که جاده خشک    یسفر با خودرو هنگام  ،یدجد  ةبا جاد  یراانجام شد زتر  سادهبار کار    ینا

به درخواست بخش سالمت انجام گرفت  ها  یزیتو  ینبرد. امی  زمان  یقهدق  ۴۰فقط  بود،  

داشت.    (Sulfone)  سلفون  یدرخواست نظارت بر کاربرد داروها  یکاییکه از پزشکان آمر

قابل    ین تأم  یال، ر  ۱۰۰،۰۰۰قول    یوارت دکتر است  هب  اصغر حکمت   ی ، عل ریبهدا  یرخود وز

  در فقط شش ماه،  یجه،داد. در نت  یدولت   پیج  یخودرو  یکسلفون و    یداروها  ةمالحظ

 ۱۷۲رخ داد. ی آمار چشمگیر یبهبود

 
168 Presbyterian Church 1916, p. 295. 
169 RG 91-19-27, Christian Healing in Hamadan 1939. 
170 RG 91-19-9, Resht Medical Report 1919-20. 
171 RG 91-19-27, Healing in the Home of Avicenna 1936. 
172 Presbyterian Church 1951, p. 67. 

 د یبنگر  ر،یصورتحساب تعم تا یجزئ  یبود، برارخ داده   زی تبر مارستانیدر ب  یسوزآتش 
 RG161/3/51. 
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،  ۱۹۱۳مثال در سال    ی بود. برا  یعال   ی پزشک  ة دانشکد  یشین پ  یانبا دانشجو  ارتباطات

بودند    یشینپ  یاندانشجو  یبرا  یی هامشاوره  از بیمارستان  یرون بهای  از فراخوان  یاری بس

خودکفا به  زمان،    ۱۷۳نمود.کمک    یمارستان ب  ییکه  با گذشت  ا  یگرداما    یرانی، پزشکان 

  ة اشع  یصو تشخ   یشگاهی کار آزما  ،یجراح  ی برا  یحی مس   یمارستانخودشان را به ب  یماران ب

ب  ،یکسا دادند.  تهران همچن  یکاییآمر  یمارستان ارجاع  بعض  یارتباط خوب  یندر  از    یبا 

فقط توسط    یاری بودند. در واقع، بس   یمارستان ب  ینا  نالتحصیالفارغداشت که از  پزشکان  

چند  یتترب  یسیونریم   پزشکان بودند.  دانشکد  دیگرنفر    ینشده    یرانیا  یپزشک   ةاز 

حال  التحصیلفارغ در  بودند؛  ب  ی شده  در  انترن  عنوان  به  زمان  همان  در    یمارستان که 

و تجربمی  کار  یحیمس از    پزشکاناز    یاریآوردند. بسمیبه دست    یکار   یعمل  ةکردند 

.  خواستندیاری میها  آن  یخود برا  یماران فرستادن ب  یامشاوره    یبرا  یکایی آمر  یدکترها

را  بیمارستان میسیونری    پزشکان بودند  یضکه مر  ی معموالً هنگام  پزشکان ینا  مچنین، ه

دانشگاه    دانشکدة پزشکی از    التحصیل فارغ  یک   یمارستان ، ب۱۹۳۲خواندند. در سال  می  فرا

  مطب در    یگرد  ةیموقت و در نیمهبه عنوان عضو ن  یمارستانرا استخدام نمود که در ب  تهران

کوچک، برداشت    یتومورها  ها، فتق  ید،)آب مروار  یکرد. او کار جراحمی  خود، کار  یشخص

  جویی صرفهرا  ها  آن  انجام داد و وقت  یکایی آمر  ینسبت به دکترها  یشتری ( بیرهو غها  لوزه

  ی روس یا  یدولت   یبا دکترها یمنظمهای تماس یسیونرینمود. در همان زمان، پزشکان م 

 ۱۷۴.دبودن یدهند آموزش یبه خوب اینان به نظرشان، چرا کهنداشتند 

  ی پزشک   یسات تأس  ی،ارتباطات خوب با دولت محل   یت( به اهم رشت در  )  یم فر  دکتر

  یطی خواست محمی آن بود که او  ی به معنا ین. اه بودبرد  یجامعه پ  ی و به طور کل  ی محل

ند بلکه  شومانع قلمداد ن  یا  یدو کادر آن به عنوان تهد  یکاییآمر  یمارستانخلق کند که ب

 ا رفاه آن را موجب شدند.ت   هستند شوند که در خدمت جامعه    یدهمکمل د  ییبه عنوان دارا

ن  ین”ا ما  محل   یستهدف  پزشکان  با  کن  یکه  ب  ،یم رقابت  در    یشتربلکه 

 
173 Presbyterian Church 1914, p. 329. 
174 RG 231-1-5, Hoffman/Tehran to Dr. McClanahan/Cairo (31/07/1932). 
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به    اینان در   چه   با انجام دادن آن  یم؛ هست ها  های آنتالش  ینو تأم  یل تکم

گام ما بحث با پزشکان شهر   ین اول  ین،. بنابرایستندتوانا ن  رساندن آن انجام 

ا ب  ینبر سر  بامی  یمارستاناست که چگونه  و    یهمکار ها  آن  تواند  کرده 

  یم دادنشان  ای  بخشنامهها  آن  . ما بهیستنآنان    ی براییب که رق  مایدثابت ن

ا  ی مبن چه    ین بر  میخدماتکه  ده  یمتوانی  درخواست    پزشکان .  یمارائه 

  ی ندهم و خود را محدود به جراحدر شهر انجام   یدند من طبابت شخصکر

  دارد، محدود سازم. من گفتم   یمارستان که مناسبت با بای  یو کار تخصص

به شرط  یکار شخص  واهمخنمی که    بگیرم  ینکه تضم  یانجام دهم مگر 

مانند  در مواردی    یرند گنمی  مورد غفلت قرار   ، یتدر مواقع فور  یر افراد فق 

دادم    یشنهادنکنم، پ   ی که من کار شخص  ینا  ین تضم  یبرانیز  و    بچه  زایمان 

در  که  بفرستند  به بیمارستان  را    یتوانند موارد جراحمی  تا آنجا که ها  آن

  داشته باشم. پاسخ   یهدرآمد گال  یا از فقدان کار  توانم  نمیآن صورت من  

  ی، هنوز قبل از فرستادن موارد جراح   ی تعداداگر چه  بخش بود.  یترضاها  آن

در   یدهم و حت می من فقط مشاوره را انجام در شهر کردند. می  صبر  بسیار

بخش    کهچشم و زنان است    ی،کارم جراح  یبه صورت روزافزون  یزمطب ن

 ۱۷5“ .شوندمی ارجاع داده  شهر یتوسط دکترها  ای قابل مالحظه

  موفق بود.   یمارستان نسبت به ب  ی محل  با پزشکانمنش همکارانه    یجاد در ا  یمفردکتر  

محلی   براپزشکان  را  فرا  یاو  بمی  مشاوره  و  ب  یمارانخواندند  به    ارجاع  یمارستانشرا 

  ی دوست   یجاد به ا  یسیونریم   ی برهان آورد که دکترهانیز  تهران(  در  )  یردکتر بل  ۱۷6دادند. می

”با عالئق و    پنداشتن خود  یکی مجبور به    آن بود که   ین به معنایدارند و ا  از ی ن  یرانبا ا

  ۱۷۷. یدانجاممی  [“میسیونریآشکار خودمان ]  یانبه ز  ی[ که گاههستند]ها  یرانیمنافع ا

 
175 RG 91-19-9, Resht Medical Report 1924-25. 
176 RG 91-19-9, Resht Medical Report 1929. 
177 RG 91-19-11-1, Report Tehran Medical Work 1934-1935. 
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رقابت    منزلةرا به    یرانیا  یدجدهای  یمارستانظهور باش  یکاییو همکاران آمر  یمفر  ین،بنابرا

فریم  که    یستآن ن  یبه معنا  ینشدند. ا  ی آنیراگشاده پذ  ییدر نظر نگرفتند بلکه با رو

بعض فعال  یمنتقد  بلکه    ی دولتهای  یتاز  به  ها  آننبود  و    یرفتپذ  « یادگیری  ینةهز»را 

 کمک کرد.  ید، گردمی که درخواست  یدر هنگام  یب،رقهای یمارستانب ین به ا یمانهصم

تالشها  ایرانی” بمی  واقعاً  که  اساس کنند  را    یم مفاه  ر  کشورشان  خود، 

  ی سنجخودشان گزاف  یازهاین  یةاوقات در طرح اول  یتوسعه دهند و گاه

منش  یخو  ؛ کنندمی ولی    ی ضدخارج  ی و  منش دارند  کل،    یستودن   یدر 

جهت مقاصد انسان  ها یاتاز مالای پاره یمتسل  تجار ،یشدارند. چند سال پ

این تجار    وجود دارد.  یناسازگار  یها و شهردارآن  یانم  اماشدند.    تانهدوس

  یک و    مؤسسة خیریه  یک  ی، مل   یمارستان ب  یک،  خانهیتیم  یکهم اکنون  

  ی مل   یمارستاندارند. بگری  یروسپ  های پزشکی بر کارکنترل  یدرمانگاه برا

  ی رفتار  یشهاست که هم  ژنودر    یدهد  آموزش  یمیقد  یآشنا  یک در خدمت  

برا به صورت مرتب  نداشته است.  فر  یجراحهای  مشاوره  یدوستانه  ا  مرا 

  او   یرا برا  یماران از ب  یبعض  یزفرستد و ما نمی  من  یبرا  یمارخواند و بمی

چند  یم افرستاده ب  ین و  در  کرده  یمارستانشبار  ها  آنچون    یم؛ اعمل 

  یمارستان با ب  ی ارتباط  ین من چن  یش، ندارند. چند سال پ  ی جراح  یزاتتجه

کارها    ةاند تا همانجام دادههایی  در سال قبل، تالش  ی ول   شتم داهم    ی نظام

  یآموزش جراحا  جآن  یکدام از دکترها  یچخودشان به سرانجام برسانند. هرا  

  محسوب   یمن در جراح   یب که تنها رق   یرانیدکتر ا  یک بودند. احتماالً    یدهند

  دو   یراًآورد. اخبه دست    یمارستانب  یندر ا  یکرد تا شغلمی  شد، تالشمی

مقامات  از  اقدامات جراح  نفر  که  و گفتند  آمدند  من  چندان  ها  آن  ی نزد 

بودند.   ی کننده شاک  یلیزهنبوده و عمدتاً از فقدان دستگاه استرآمیز  یتموفق 

تشکر کردند    را دادم.  یازشان مواد مورد ن  ةکردن هم  یلیزهاستر  یشنهادمن پ
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داشته باشند.    یزمن ن  یاز سو  یانسان  یرویکمک ن   یتعدادبودند که    یلو ما

 ۱۷8“ .ماژور را در آنجا انجام دادمهای یاز آن پس جراح

امتناع   فریم  خانه  در  درمان  ب  ی ول  ید ورزمی  از    هاینشستمرتباً    یمارستانشدر 

بود.    یر بر طبق موضوع متغها  نشست  ة ر نمود؛ اندازگزابر  مندعالقه  پزشکان   یبرا  آموزشی

  ینة معا  یا   یکسا  ة اشع  ،یشگاهآزما  یژه،و  ی بررس  یرا برا  یشتریب  یماران در پاسخ، بپزشکان  

  یار را بسها  مشاوره  یمفر  ۱۷۹فرستادند.می  یی بخش سرپا  دردرمان    یگاه  ی و حت  یزیکیف 

  یش”ب  در نهایت فریم نوشتنبودند؛    یمشاوران خوب  یپزشکان محلاگر چه  دوست داشت.  

کنند و سپس  می  یشنهادکه شتاب مهم است، پ   یی را در جا  یانهجو  یرتأخهای  یوهاز حد ش 

  دارند.“ را    یقدقا  ینآخر  رد   یباد رفته است اصرار بر اعمال جراح  بر  یدام این که    بعد از

  یمارستان به ب  ینهمچن  یم فر  ۱8۰مهم بود.  یانجام اعمال اورژانس   امکان  یلموضوع، به دل  ینا

آفتابیمننش  ساخت لحاظ  از    ی، ملّ ب  ی برا  یرگگاه  موارد    ی استخوانهای  یماریدرمان 

 ۱8۱داد. تمشور

  یش را افزاهایش  تخت  یمل  یمارستان ، گرچه ب۱۹۳۱در سال  که    دیدمی  یمفر  دکتر

”هنوز  بروند،  میسیونری    یمارستانبه ب  یاری شد که بسمی  موجب  ی داده بود، مالحظات مال

ب به  نسبت  ز  یمارستانتعصب  دارد  وجود  پرستار  یراما  و  خدمات    ارائه   یبهتر  یما 

  ولی   یرقابت یرغ  یحیمس  یمارستانخواست بمی  ریم اصل موضوع بود. ف   ینو ا  ۱8۲“ یمدهمی

همه  بهتر   واز  به  گستره  یژهباشد،  درمان هایی  در  د  یخدمات  که  دهد    یگرانارائه 

  حد چگونه ماندن در    و تکرار  آموزشبه    یاز به تطابق دائم و ن  یازنکار    ینتوانستند. انمی

و دکترها  یبرجستگ با موفق  یسیونریم   ی داشت  را  نظر    یتآن  در  با  انجام رساندند.  به 

  یاز و ن یندگیپا یرانی،ا یعموم پزشکی و خدمات  یسالمت دولت  یکنواخت ة”توسعگرفتن  

 
178 RG91-19-9, Resht Medical Report 1924-25. 
179 RG 91-19-9, Resht Medical Report 1930. 
180 RG 91-19-9, Rest Medical Report 1932. 
181 RG 91-19-9, Resht Medical Report 1930. 
182 RG 91-19-9, Resht Medical Report 1933. 
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دارد و    ی بستگها  برنامه  ینما در صدر ا   یی بر توانا  یزیادبه شکل    یسیون م   یمارستانیکار ب

اها  از مشارکتای  پاره  ةادام بداند  هنوز ورود نکردهها  آن  درها  یرانیکه  ]ا  ینو    ینسان 

 ۱8۳“ .دهدمی ادامه ی پزشک یتفعال   یندر خطوط نوخود را  یشگامی ارستان[ پیمب

 

 یپزشک جامعۀ

اگر چه   یکایی آمر های  یمارستان ب های  داده پذیری  دسترس    یبرا   جالب و متنوع است، 

  ید آ می   به نظر   ید، ق   ین وجود ندارد. با ا   ی اطالعات در طی سالیان  عملکردشان    یرامون پ   یز ن   ی بعض 

داد.    یل تشک   ی از پزشکان محل   ی گروه گفتمان   یک بود که    ی کس   ین اول   در رشت   یم دکتر جان فر 

  های جدید، روزآمد داده سخت و دشوار است که خود را با    یرانی پزشکان ا   ی برا   د بر   ی پ   یم فر 

بنابرا  دارند.  از ۱۹۲۰در سال    ین، نگه  او  ایرانی   ،  برا   پزشکان  به    ی دعوت کرد  دو کنفرانس 

  ی و اسهال خون   ماالریا   ، دار قالب   کرم   مورد   در   و   آمدند   نفر   ۱۰- ۱5. حدود  یایند ب   یمارستان ب 

این  داد چگونه  یح توض   یم شناختند. فر می   را دار قالب  رم ک ها  آن   از  ی صحبت کردند. تعداد کم 

بعداً   یص را تشخ معضل   ا ها  آن   و درمان کنند.  او گفتند که  را در    دار قالب   های کرم   ین به 

مشاور   یک ،  ۱۹۲۳از سال    ۱8۴. اند یافته خود    معالجات  از ظهر جمعه  از    گروه  بعد  پزشکان 

  یمور، در بالت   یب پزشک تاتار که به ترت   یک و    ی آلمان   یک   ی، ارمن   یک   امل ش   ؛ داشتند   هایی نشست 

برل  و  فر   ین )بهتر پزشکان    یگر د همراه    ۱85بودند.   یده د   آموزش   ین، استانبول    یک   یم شهر(، 

  و   ند داشت بحث  بعد از ظهر در هر هفته در موارد خاص    یک   . برقرار کرد   « درمانگاه مشاوره » 

  قدردان  یماران کردند. ب می   یافت در   یشگاهی آزما   ینة و هز   یمار مشاوره از ب   ی برا   ی مختصر   ینة هز 

 ۱86سرمشق گرفتند. این کار  از    ی، پزشکان محل   یان بودند و گروه مشاوره کننده از م ها  آن 

مشهد مشابهی    پیشرفت  پذ نیز    در  ط یرفت صورت  در  )اوا   یان سال   ی .    ةده   یل نخست 

ل   ها (، دکتر ۱۹۲۰ تا به   یق را تشو   یرانی پزشکان ا   ، یچوارد هافمن و  و    یوندند بپ ها  آن   نمودند 

 
183 RG 91-19-9, Resht Medical Report 1933. 

 . 5۷- 58، ۴6- ۴۷، ص ۱۳8۴طائب    دی، بنگر شده است  قدر دانسته   ی ران ی توسط پزشکان ا  ار ی بس   ی،منش کار   ن یا  
184 RG91-19-9, Resht Medical Report 1919-20. 
185 RG91-19-9, Resht Medical Report 1923-24. 
186 RG91-19-9, Resht Medical Report 1924-25. 
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فقط    ین ا   ی بحث کنند ول   ی جار   ی موضوعات پزشک دربارة  داشته باشند و    ی منظم های  نشست 

عمدتًا به خاطر   ین ا   و  کردند   یان خود را ب  ة عالق ایرانیان   ر با   ین اول  ی بود که برا   ۱۹۲8در سال 

  ی بخش   ی در ط   ی هفتگ های  او، نشست   یق )حرم( بود. با تشو   ی پهلو   یمارستان ب   یس رئ همراهی  

زمان  انجام گرفت.  ب   که نشست   ی از سال  ر   یکایی آمر   یمارستان در  تحت  پزشکان    یاست بود 

انجام    یمارستان ب   ین ا   یس تحت نظر رئ   دید گر می   برگزار   ی پهلو   یمارستان و اگر در ب   یکایی آمر 

با    یار بس برایشان  ها  و بحث   یافتند می   به صورت مرتب حضور   یرانی ا   پزشکان . اکثر  گرفت می 

ا  در  بود.  آمر   ها، نشست   ین ارزش  بال   یکایی پزشکان  مواد  گاه می   استفاده   ینی از  و    ی کردند 

،  ۱۹۲۹- ۳۰زمستان    ی در ط   ی هفتگ های  نشست   ین ا   ۱8۷دادند. می   یش صامت نما های  یلم ف 

و    غیرمعمول موارد    یکایی . پزشکان آمر ید برگزار گرد   یکایی آمر   یمارستان در ب برای پزشکان  

  توسط   ین همان حال مسلول دادند و در می   را نشان  ی برداشته شده در اعمال جراح های  نمونه 

همچنین    یکایی شدند. پزشکان آمر می   ی معرف   ، پزشکان خارج از بیمارستان   یز ن   ی و تعداد   اینان 

صامت در    یلم ف   یش و نما ها  ی از سخنران   ای مجموعه   ارائه در    ی محل   شکان با بخش سالمت و پز 

مورد    ۱۲از    ی سخنران   ۱۰که در آن  کردند    ی شهر همکار های  از پارک   یکی در    ی عموم   ة کتابخان 

  ی برا   ای ساده های  ی سخنران   جموعة م   ین همچن   یچوارد شد. دکتر ل انجام    یرانی ا   پزشکان توسط  

آنان  های  نشست اما  ارائه داد.  ارتش شرق    GCO  ارتش بنا به درخواست های  ی تازه استخدام 

در    یده د   آموزش پزشکان  در مشهد  از آنجا که    ۱88متوقف شد.   ی بار کار   یل به دل   ۱۹۳۰در بهار  

  ی برا   ی گاه   وجود،   ین با ا   شتند؛ ندا   ی خانگ های  مراجعه   یسیونری م   ی اروپا وجود داشتند، دکترها 

تا آنجا که ممکن است در اواخر    کردند ی شدند و تالش م می   فراخوانده   یرانی ا   پزشکان مشاوره با  

  ممکن بود   وجود   ین . با ا یرد صورت نگ آنان    عادی   ة با برنام   ی تا تداخل   شود بعد از ظهر انجام  

 ۱8۹. شوند از روز و شب، انجام    ی در هر زمان   ی خانگ های  فراخوان 

ب   یدشوار   یلدل   به  از آن،    ۱۹۲8در سال    کادر مشهد  یماران،درمان مؤثر  بر و پس 

و   یص فقط تشخ  یدنبا   یابراز کردند هدف پزشک   ین چن  و   نمودند  ید تأک   یشگیرانه مراقبت پ

 
187 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1929. 
188 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1929-1930. 
189 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1930-1931: Presbyterian Church 1926, pp. 206, 217; 

RG 231-1-6, Hoffman, Pioneering in Meshed, pp. 57-59. 



 سرآغازهای پزشکی مدرن در ایران  308

 آموزش   ةانجام شود. در آن سال دو پزشک، برنام   یستیبا می   یزن  یشگیریدرمان باشد بلکه پ 

 ةکتابخان   یک با    یمنما دار   یجی پروژکتور تدر   یداکنون دو اسال ”ما هم  .  ردند را شروع ک   یپزشک

های از »فانوس   یفراوان   ةاز موضوعات را پوشانده و استفاد   ی صامت که تنوع  یلمف از  رو به رشد  

دو   ، دکتر هافمن ۱۹۲8- ۲۹در زمستان    در سراسر سال را فراهم نموده است.“   «یی جادو 

از ما خواست در  معارف  یس ”بعدًا حاکم و رئ ارائه داد.   نبهداشت در ساختما  یراموندرس پ 

 .“ یم کن  یو موضوعات سالمت همکار یبهداشت یعمومهای ی مجموعه سخنران  یک  یطراح 

بهار   بس  یشهکه هم   یدبرگزار گرد   یعموم های  ، نشست ۱۹۲۹در  و  بود   یحت  یاریشلوغ 

شد؛ می   انجام   ی انیر ا   ی توسط دکترها ها  ی ن. اکثر سخنرا یستادند ا می محل سخنرانی    یرون ب 

  یش صامت نما های  یلم ف   ی کرده و به صورت هفتگ   ین اکثر مواد را تأم   یکایی گرچه پزشکان آمر 

سالمت   یرامون پ هایی ی سخنران  یکایی پزشکان آمر  ی بعد های در سال  ین همچن  ۱۹۰دادند. می 

  ادند؛ ، ارائه د رضا شاه   ی محل   یرستان نما در دب   یجی پروژکتور تدر   ید توسط اسال   یر با تصاو   ی عموم 

  ، ۱۹۳5- ۳6در زمستان    ۱۹۱شدند. می   جمع ها  ی سخنران   ی برا   آموز دانش   5۰۰که حدود    یی جا 

پسرانه   یرستاندب  یک کلوپ    به صورت هر دو ماه، در  یسالمت عموم   یرامونپهای  ی سخنران

سالمت به   ةدربار   یی نوشتارها   یماران،بود. به بآموز  دانش   6۰حضار حدود  و    یدبرگزار گرد

 یدندورزمی  یدتأک  دار،به درمان ادامه  یاز دادند و پزشکان بر نمی چاپ شده های پوشه  شکل

 ،یفلیسس  ،یا که دچار تراخم، ماالر   یاریاطالعات و دستورات را به بس   ةشد   یر”ما صفحات تکث

سل کچل  ی، ا روده های  کرم   ی، غدد  غ   ی اسهال،  داد   یرهو   راها  آن   که دیدیم  و    یمبودند، 

 بهداریو پس از آن،    ۱۹۳6در سال    ؛ارزش قائل بودند“   برای این اطالعاتخواندند و  می 

انجام شد. نیز    در رشتمشابهی    های یت فعال  ۱۹۲کرد.  منتشر   ییو پوسترهاها  پمفلت   ی، محل 

 هروشنگرانه با استفاد   ی سخنران   یتعداد   ینکمن،و بر   یمفر   ها، دکتر ۱۹۳۳- ۳۴های  در سال 

 در شامگاه  یمارستان در اتاق انتظار ب   انجام دادند که   یر از تصاو ای  و مجموعه   یداسال   یلماز ف 

 
190 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1929. 
191 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1931-1932. 
192 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1935-1936; RG 231-1-6, Hoffman, Pioneering in 

Meshed, p. 82-93, 128 ( اتیبا جزئ  ). 
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اله شنبه  پنج  در  و  شد می ارائه    یجان و  پاستور  شامل  موضوعات  ب ند.  ترودئو   یماری؛علت 

 (Trudeau و درمان سل ) یم؛ کن  یماری از ب  یشگیریچگونه پ   یابد؛می   انتشار  یماری؛ چگونه ب 

 ۱۹۳بودند.  یاو ماالر   ی؛ فرد یبهداشت عموم 

بار در هفته    یک در  هایی  از سال، درمانگاه  ی ، بخش۱8۹8تهران، درست در سال    در

در  ید گردمی  برقرار و    پزشکانها  آن  که  طبدانششهر  شاهی  مدرسة    دعوت   آموزان 

  یافتندادامه  ها  درمانگاه  ین ا  یا که آ  یست معلوم ن  ۱۹۴آمدند.می  ی با خوشحالها  آن  شدند و می

در غرب    یرانیا  ةیدد  آموزش  یو دکترهاها  یکاییان آمریم   یارتباطات خوب  یول   یر؟خ  یا

  یک شد. جامعه از    ۱۹۳۱احتماالً در سال    ی،پزشک   ةجامع  یجادموجب ا  ینوجود داشت. ا

  یمارستان شده بود که دو بار در هر ماه در ب  یلتشک  یرانیکوچک از پزشکان ا  یگروه انتخاب

ب  یک توانست  می  یکرد. هر کس می  برگزار  نشست   یکایی آمر برا  یماریمورد  را    ی جالب 

  یاتی ، ح عدل  یبتهران تحت نظر دکتر حب  یپزشک   ة، جامع۱۹۳۳ارائه دهد. در سال    بحث

نخست،  یافتمجدد   م  یندوج   یک.  پزشک  دو  داشت.  وجود    یکایی، آمر  یسیونریعضو 

خودشان برجسته    ةدر حرف   یو همگ  عضو جامعه  یرانیا  یگرنفر د  ۹  یتانیا،پزشک سفارت بر

برجست  یکی بودند.   پار  یکس ا  ةاشع  ة متخصص  در  که  د  یس بود  )دکتر    یده آموزش  بود 

  یملّ   یسرئ  یراًخوب بود که اخ  یو عموم   ی ادرار  یجراح تناسل  یک  ی عدل(، دوم  یبحب

 یویورک( و در نیار بازگشته بود )دکتر ابوالحسن بخت   یکا از آمر  یراًاخ  یکی شده بود؛    بهداری

استادان    اکثراً  یگرانزنان شده بود. د  یدولت   یمارستانب  یسکرد و هم اکنون رئمی  طبابت

  یکه برا  ی وجود داشت و هنگام  ی ادوستانهان، ارتباطات  ین ا  یان بودند. در م   مدرسة طب 

  یتانیایی که دکتر بر  ین. بعد از ایدنددمی  را  یمارانهم بها  آن  شدندمیدرخواست    مشاوره

س )احتماالً  کرد  ترک  را  تنها    یرانا  ۱۹۳۱سال    ردکه  الگود    یریلآنجا  کرد(،  ترک  را 

را نداشت.    یشترفراد با  افزودنقصد    یپزشک  ةبودند و جامع  یکاییدو دکتر آمرها  یخارج

بس  ۱6  ین،بنابرا که  داشت  وجود  از  تازه  یرانی اهای  جوانها  آن  از  یاری عضو  نفس 

 
193 RG 91-19-7, Resht Medical Report 1933-1934; 

 . ۴۹، ص۱۳8۴طائب  
194 Presbyterian Church 1899, pp. 187-88. 
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  ،۱۹۳۴از سال    وتمرکز داشت    ینی کار بال  ی اروپا بودند. جامعه بر رو  یپزشک های  دانشکده

، ۱۹۳۳-۳۴به چاپ برساند. در زمستان    یکوچک به فارس   یپزشک   ةمجل  یک خواست  می

)که از    دکتر هافمن   یگذاشته شد. برا  یو پدافند طب ای  حرفه  یبر سازمانده  یادی زمان ز 

  ه ک ین ا ة دربار  یامان بی هایجالب بود که در بحث یار به قرض گرفته شده بود(، بس مشهد 

دو دکتر  به    ی وقت .  یندبنش،  یافت  ییرهاها  آن  و رقابت با   یخارج   پزشکان توان از  می  چگونه

دکتر مک    ۱۹5خرسند شدند.   یارشوند، بسنمی  قلمداد  یخارجها  آن  گفته شد که  یکایی آمر

در    نیز مشابهی    ی پزشک  ة جامع  ۱۹6تهران بودند.  ی پزشک  ةجامع  ی از اعضا  یرو دکتر بل  دوول

  ی گروههای  بحثدر پی  شده    یجاد و ارتباطات خوب ا  یافته   ییر. منش تغیدگرد  یجاد مشهد ا

نشست  یهاول نماای  حرفههای  و  مجموعهها  یشو  پای  با  )مانند،    یرونیبهای  یشرفتاز 

که از    یده آموزش د  یبه خوب  یکایی دکتر آمر  یک  یدن و رس  یزاسیون کمتر، مدرنگری  افراط

نفر    ۱۲فقط    ی محل  پزشکیماند. رهبران  ب  یدارپاباعث شد جامعه  (  دبو  یختهگر  یهروس

  یکایی از دانشگاه آمر  یائی شامل دکتر ض  مدرن   پزشکی با آموزش    یرانیا  پزشکان بودند )

از آلمان( که    یدکتر افتخار   ،یروتب  ]سنت ژوزف[  ژزوئیتاز دانشگاه    دکتر معتضد  ،یروتب

اورژانس    ل عم  یکانجام  همکاری    ین کردند. مهمترتر  و راحتتر  را سادهها  تماس  یشرفت پ

  ی ارتباطات خوب، دکترها  یجة. در نت ()هرنیای گیر افتاده  دکترها بود  یناز ا  یکی  یبر رو

  ، دکتر۱۹۳5که در سال    یدادند. هنگام می  ارجاع  یحی،مس  یمارستان را به ب  یماران ب  یرانیا

را بسته بود، منجر    یسیونم  درمانگاه و مرکزکه دولت    ییجا  یعنی آمد    یه از اروم  کاکران 

داد تا  می  یلبار در هر ماه جلسه تشک  مشهد شد که دو  یپزشک   ةگذاشتن جامع  نیانبه ب

با معمار شهر بود که با   یگر. تماس جالب دیردمورد بحث قرار گ در آن  یموضوعات پزشک

را مورد  ها  آن  یمارستان خواست طرح بمی  یرابه معاشرت پرداخت. ز  یکاییآمر  ی دکترها

از    ی،عملکرد  ید از د  یقطر  ین بود و بد  ی و راحت   نُقلی  نمطالعه قرار دهد چون ساختما 

 
195 RG 231-1-5, Hoffman/Tehran to Dr. McClanahan/Cairo (31/07/1932); RG 231-1-2, 

Report Medical Work Teheran 1934. 
196 RG 91-19-11-1, Report Medical Work Teheran 1936; Idem, Report of Medical Work 

Teheran 1937-1938; RG 231-1-2, Rolla Hoffman, no date (probably 1938). 
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 ۱۹۷. رسیدبه نظر میتر یاقتصادها ساختمان ی مابق 

  یس تأس  یکاییآمر  یمارستانکه در ب  مشهد   یپزشک   ة ، جامع۱۹۳5-۳6های  سال  در

  یکایی، پزشکان آمر  یشین،پ های  خود ادامه داد. همانند سال  ةماهانهای  به نشست  یافت

بال جالب  نشست  ینی موارد  هر  ف می  ی معرف   در  از  اغلب    یولوژیکرادهای  یلمکردند؛ 

مورد    یکسا  ة بودن اشع  یدو مف ها  یلمف  ین ا  تفسیر شد و  می  استفاده   رضا شاه  یمارستان ب

  ها نشست  ۱۹۳6-۳۷  ی در طگرفته شد که    یم ، تصم۱۹۳6گرفت. در سال  می  بحث قرار

  ی از دکترها به عنوان صاحب کرس  یکی برگزار کرد. در همان زمان،    رضاشاه  یمارستاندر ب

منجر    یکدیگرو منش افراد نسبت به    یخو  یشترب  یبه بهبودها  نشست  ین شد. ا  یدهبرگز

اعضا  برا  یماران ب  یشد؛  ب  یص تشخ  یا   یجراح  یرا  فرستادند.  می  یحی مس  یمارستانبه 

پزشک   یدادرو کنفرانس  مارس    یرانا  پرسبیتاری  یسیونم  یبزرگ،  حضور    ۱۹۳6در  با 

شام    یافت شامگاه، ض  یک بود. در    یکایی آمر  یسیونریم   یمارستانشش ب  ةاز هم  یندگانی نما

  یشستا به همراه داشتن  . کنفرانس، جدا از  یدمشهد برگزار گرد  زشکیپ  ةو بحث با جامع

پ   یسیونریم  یدکترها  یبرا با  بود.   یزنکارها    یبهبود   یبرا  یشنهاداتیمشهد،   ۱۹8توأم 

  ةبود، در نشست جامع  رضاشاه  یمارستانب  یسکه متخصص زنان و رئ  پروفسور همراشلگ 

 یمارستانبه ب  راها  نشست   او   شد.  یدهجامعه برگز  یس و به عنوان رئ  یافت حضور    ی پزشک

داد. می   جلسه  یلکه جامعه هر ماه تشک   ییجا   یعنی  داد و آنجا برگزار کرد انتقال    رضاشاه 

صورت   ینماندن داشت و بد  یساصرار بر رئ  موارهدانست و همی   یفارس  یکم  همراشلگ 

 یاتو ح  یوستندبه آن پ  یگرانید  یخود را از دست دادند ول  ةعالق   ی. بعضید جامعه محو گرد

بود.   ی پزشک  ة جامع   ی سال برا   ین بهتر   ۱۹۳۷هافمن، سال    ةت نوش را آوردند. به طبق    یی نو 

 یپزشک   ة جامع   ۱۹۹نمودند.  برگزارخون«    موضوع »فشار   یرامون پ   ی نشست  یسیونریم   پزشکان

برگزار  ب های  نشست   ی به  در  عموم  رضا شاه   یمارستان ماهانه  وضع  داد.  حال   ی ادامه  در 

 
197 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1934-1935. 
198 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1935-1936. 
199 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1936-1937; RG 231-1-6, Hoffman, Pioneering in 

Meshed, p. 123. 
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بهتر و   یاتروح اخالق   ین. همچن ید برگزار گرد دیگر  ارزشمند    نشست  ینبود و چند   یشرفتپ 

ادامه    ی پزشک  ة که جامع   ی همکار ب یافت ارتقاء را داد،  اکثر اعضاء،  به   یماران.  خودشان را 

در همان حال   ، دادند می   ارجاع   یو جراح   ی پزشک  هاییش آزما  ی برا   حییمس   یمارستانب 

 از  یرانیدکتر ا   یک که    یمواقع   گرنمودند م می   امتناع   یاز فراخوان خانگ   یکاییپزشکان آمر 

بودند، امتناع از آن   یر گوقت   ی خانگهای  کرد. از آنجا که فراخوان می مشاوره    درخواستها  آن 

 ةماهان های  نشست   یلبه دل  یروح خوب همکار   ۲۰۰.ها شد جویی در زمان آن صرفه موجب  

و از   ستادندفر   یجراح  ی برا   یشتریب  یمارانب   یرانیا   ی. دکترها یافت ادامه    یپزشک  ةجامع 

و  یشترب   یصتشخ   یبرا   یمارستانب  یشگاه آزما  کردند  دکترها   استفاده  زمان،  همان   یدر 

ارجاع دادند.   یکسا   ةبا اشع   یبردار یر تصو   یحرم برا   یمارستانبه ب   یشتریب   یمارانب   یکایی،آمر 

به   ةحرف   یک و کمک متقابل در    یدوست   یشافزا   یبرا   یتبادالت فرصت   ینا   یگر،بار د   یک 

 ۲۰۱فراهم آورد. را   هدف مشترک   یک با  و  شده    ذاشته اشتراک گ

 

 

 
200 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1937-1938. 
201 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1938-39; Idem, RG 91-20-2, Mashad Medical 

Report 1940-1941. 
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کوتاه   ییح توض   یران، در ا  خانهجذام   ین و عملکرد نخست  یانبن   یراموناز بحث پ  پیش

به این بیماری داده شده یا که    یگوناگون های  شود؛ نام می   جذام دادهشناسی  یب آس   ةدربار 

از شناسی  شواهد باستان ترین  یی ابتدا  ین شود و همچنمی   با آن نام شناخته   یراندر ا   بیماری

 شدهبرجسته    یان نسبت به جذام   یران در ا  ی رفتار اجتماع  ین، . همچن گردد می   یانآن ب بروز  

 شود.می   ارجاع داده  ی از جذام به زبان فارس  یپزشکهای  یف توص  ینبه نخست   همزمان  و 

موضوع از    ینکه ا  یمدانمیبسیار کم    ،یراندر ا  هاقرنطول  در  جذام  بروز    یرامونپ

  ة دهنزدیک    ی زمان  یرتا د  ی حت )آن    یوعش  دربارة و نهادها    پزشکان  یاندر منبود شناخت  

  ۱۹۲6سال از  یشپ  یانجذام رایمجزا شده ب ی. گرچه روستاهاباشدیمدر ایران ( ۱۹۲۰

داشته فقط    ینا  ی ولاند  وجود  ا  پس موضوع  روستا   ین از  نخست  خان محراب  یکه    ین به 

توسط پزشکان    ینهنهاد   یطب های  که درمان  یشد و هنگام   یل تبد  یرانا  یواقع خانة  جذام

  یرویگذار، نیهسرماهای شود. آژانسمی ارائه شدند، مطرحدر روستا   یکاییآمر یسیونریم

  ة که انداز  ین و ا  خان محراب  تعدادشان در   ، یانجذام  یست ز  یطو درمان، مح  ی پزشک   یانسان

  یجزء ساختار  یک که چگونه به    ینکرد و ا  ییرزمان تغ  یدر ط ها  آن  یتو وضع   یتجمع

  پایان. در  یرندگ می  شکل داد، مورد بحث قرار   ییر تغایران    ی پزشک   ی عموم های  از مراقبت

  طعی ق   یآهسته ول  یدیناپد  ینو همچن   یرانیاخانة  جذام  و عملکرد دو   یاناز بن  اییدهچک

 شود.می گفتگو  یران،در ا یماریب ینا

 

 بیماری 

است که توسط    یعفون  یماریب  یک شود  می  شناخته   یزهانسن ن  یماریکه به ب  جذام

کند  می آهسته رشد  یار بس ی باکتر ینشود. امی یجاد لپرا ا یکوباکتریومبه نام ماای یباکتر

به طول   ۲۰و   پمی  سال  عفونت  تا عالئم  ب  یشرفت انجامد  اعصاب،  می  یماریکند.  تواند 
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های  ( را گرفتار نموده و موجب شود که مکانینیب  مخاط ) ینیو پوشش بها  پوست، چشم

و  ها  یبآس  یجادخود موجب ا  ین حس لمس و درد را از دست بدهند و ا  یی توانا  یر، درگ

نها  ینهمچن تغ  یتدر  و  پا  و  دست  انگشتان  دادن  دست  مانند  شکل    ییراز    ینی بزین 

و اغلب خشک  تر یرهت  یاو تر رنگ داده و روشن  ییرشده تغ  یرشود. معموالً، پوست درگمی

  التهاب پوست همراه  یل به دل  ی سرخ  یا شود که با از دست دادن حس،  می  و پوسته پوسته 

است،  جذام  نوع  ترین  یو عفون  یدترینبراون، جذام لپروماتوس که شد  ةتنوش  برابر  ۱.است

در گذشته  به نوشتة دالز  که    یدر گذشته بوده است در حال  یماریب  ینا  چشمگیر  شکل

ت کم  وبرکولوئیدجذام  کمترترین  صدمهکه  عفون  ینو  عالئم    یماریب  ینا   یشکل  و  بوده 

 شناخته شده بوده است. دهد، نمی آن را نشان ینی،بال

»پوسته    یبه معنا  «لپروس»  یونانی  ةبرگرفته از واژواژة جذام    برابر معادل انگلیسی

جذام دارند  وجود دارند که اشاره به    یاری واژگان بس  ی،باشد. در فارسمی  فلس«  یا پوسته  

مخرب و   یت گروه از واژگان که به ماه یکرا در سه بخش منظور داشت: ها آن توان می و

و    یماری؛ب  یلرنگ پوست به دل  ییربه تغ  یگراشاره دارد؛ گروه د  یماریب  ةشکل داد  ییرتغ

»جذم« و  واژگان  . در گروه اول  ندپردازمی  تر آن عام  اصطالح شناختی  ةگروه سوم به گون

  یوبنمودن« و »مع  یزان»قطع عضو کردن«، »آو  یبه معناو  یقرار دارند که عرب»جذام« 

به عنوان »هر    « ی»خوره« و »کل   ها، آن  ی فارس  یانباشند. همتامی  و قطع کردن عضو« 

که اشاره به  هستند    ی پوساند« هستند. در گروه دوم واژگانمی  برد و می  یل که تحل  یزیچ

های  « که گونهمانند »برص  ؛آن  یرغ   یا  یم، چه بدخدارند  پوست   یزنگار رو  یا   یدجذام سف

  ،«یس »پ  ،«یستگیاست(؛ »ب  یز»بهک« )که از برص متما  یا »بهق«    ؛است  یم بدخ  ید سف 

و   « ی»لر ین همچن ؛یاهجذام س و  »شوره«. در گروه سوم »تن قره«  «پ»سرچ ،«یسگی»پ

های  از سده یج»جذام« به تدر  ة دارند. واژ یدهند، جا می که هر دو »جذام« معنا  «ی»لور

در زبان    یجرا  ةواژگان شد و هنوز هم واژ  یگرد  یگزینجا  یراندر ا  یدوران اسالم   یننخست

 
1 CDC website (accessed 2 July 2018). 
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ا  یی گوگزافه  یوةش  یک   ۲باشد. می  یفارس  به  ارجاع    ة عارض  تعل»  عبارت   یماری،ب  یندر 

 ۳است. « یاسکوربوت ی»ابتال یاست که به معنا «ییسودا

واژگان    بعضی که    ؛دارند  یگرید  یمعان   فوقاز  »خوره«  ن  ی معنمانند    یز »شانکر« 

بوده است که    یت واقع  یناشاره به جذام احتماالً به علت ا  یاستفاده از آن برا  ۴دهد. می

کوپاشا، شکل    زامبا  به نوشتة.  شدندقائل نمیدو    ین ا  یانم   یزیاغلب تما  یپزشکان سنت 

  یماری،ب  ینو به عنوان ا  دهش اشتباه    یفلیس بوده و اغلب با سترین  یعتوبرکلر جذام، شا

با عوامل    یج، را  یازیسبه عنوان پسور  یازیس منوال، جذام شبه پسور  ین شد. به هممیدرمان  

 5. شدمیمتنوع درمان  یکننده و پمادها ی پاکساز

 

 یشواهد ادب نخستین

شناخته شده    یالداز م  یشپسال    ۲۰۰۰است که حداقل از    ی باستان  یماریب  جذام

از    یشاول پ  ةهزار  به  ینبه جذام در هندوستان و چ   یادبموجود  های  بوده است. ارجاع

پ  ۱5۰۰حدود    بهمصر    در  ینو همچن  یالدم   ینبه هم  6.گرددباز می  یالداز م  یشسال 

را   اوستا، جذام  واژمی  یادمنوال،  برا  ةکند.  واژ-Paesa)  یجذام  یاوستا  به  که  است   ة ( 

vitərəto.tano   دارد   یناشاره بر ا  بوده و   “شود می  ی که جداساز یکس ”   یوابسته و به معنا

  ۴85)متولد    مانند هرودوت  یونانینویسندگان  شده است.  می  انجام  یانجذام   یکه جداساز

  شبیه  یپوست  یماریب  یک )  leuke  یا جذام    یانند که مبتالدهمی  ( گزارشیالدقبل از م 

 
 ؛ 6۴۳، ص۱۳88 نیدهخدا؛ مت ةناملغت ۲

 Schlimmer 1970, p. 228; Zambaco Pacha 1924, p. 570; Wolff 1860-61, p. 286. 

 بر طبق 

Polak 1863, p. 175, 
 .شدیها استفاده متوسط ترک زبان سیپ ةواژ

3 Brydges-Jones 1976, p. 78. 
4 Schlimmer 1970, p. 123. 
5 Zambaco Pacha 1924, p. 570. 

 ارجاع دارند. یرجذامیغ  یپوست یمارهایاحتماالً اکثراً به ب  دیجذام سف یاستفاده شده برا یفارس یهاواژه 
Polak 1865, vol. 2, pp. 307-08. 

6 Griffith, 1895, Book I, hymns XXIII and XXIV; Aufderheide et al. 1998, p. 148; McLeod 

at al. 1981; Bryan 1930, pp. 88-94. 
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  ین کردند. امی  اجتناب   یانجذام یرماندند و از تماس با غمی  خود  ی از شهرها  یرونجذام(، ب

  (، مورد یالداز م   یش )پزشک قرن پنجم پ  یدوساز کن   یاسکتز  ط توس  ی اجتماع  ی جداساز

را  ها  آن دوران باستان،  مردمان یگر مانند د یرانیانکند امی که گزارش  یرد گ می قرارتأیید  

  یان که ارجاع به جذام  ه( استفاده نمودPisagas)  یساگاسپ  ة. او از واژنستنددامی  مطرود

  یامد ابتال را پ  ها،یرانیاست. ا  ی جذام  یا   «Pesag»  باستان   ی فارس  ةاز واژ  یبرگردان  و دارد  

اله نت  یمجازات  »خورش  یجةدر  معنا   ،«یدرنجاندن  به    ید »خورش  یا  ،«یترا»م  یاحتماالً 

  دروغ  یتراکه به م  نیا«، مؤمن۴8/۱۴  یشتطبق »  بر  دانستند. می  ماه«   ی »خدا  یا ها«  یبابل

ب   یند گو نمی  بر عل می   ی قربان   Verethragna  رای و  آفت   یه کنند،  و    حفاظت   یگر د های  جذام 

شراب  ریزی  خاک   توانند مراسم بر نمی   یان دارد که جذام می   یان ب   5/ ۹۲- ۹۳  یشت .  شد خواهند  

  ی برا  ( ۹/ ۳۳- ۳5)  یداد وند  ۷آورند. به دست    ت سالمت اس   ة دهند   ة را که اله  آناهیتا به    یمی تقد 

  یا گاه«  ساختمان معروف به »آرمشت  یک در    یجداساز  ی،ناپاک   یتمردان و زنان در وضع

 : یدنمامی یزانزواگاه را تجو

خانواده   یگرد   یخانه و در محل مخصوص جدا از اعضا  یندر ا  یدمرد با  این”

تواند نه به آتش، نه به آب، نه به خاک، نمی  و  یندو جدا از مزداپرستان بنش

شود    یکگاو، نه به درخت، نه به مرد پارسا و نه به زن و نه به مرد نزدنه به  

تن خود را و    یدبا  شبسه    ینرسد. پس از ا  یان که سه شب به پا  یتا زمان

 8.“ یدو پاک نما یدسابق بشو  یبلباس خود را با شاش گاو و به همان ترت

سه ماسک در    اًیر. اخآیدبه دست می  ی نیزهنر  یبلکه شواهد  ی تنها شواهد ادب  نه

مصداق    ینکه ممکن است اول  هکشف شد  یالداز م  یش اول پ  ةحسنلو مربوط به هزار  ةتپ

  ییرتغ ای  به گونه”دماغ  سه ماسک  این  از    یکی. در  باشد  یرانی اثر جذام بر هنر ا  یداری د

تطابق دارد. افزون  آن    ی و بدشکل  ینی اثر جذام بر بافت غضروف ب  با که کامالً    یافته شکل  

 
7 Coloru 2017, pp. 65-66; see also Modi 1911; Idem, 1917, p. 281. 
8 Coloru 2017, pp. 65-66. 
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 ۹“ .دارد ی خالهای یماسک فرورفتگ  ین،بر ا

 

 یشواهد پزشک نخستین

که جذام  ای  ”شواهد قانع کنندهکند که می  « خاطر نشانزلا »د  ی، وجود شواهد ادب  با

اسکندر رخ داده باشد، وجود  دوران  از    یشپ   یران،ا  یا   ینالنهریندر مصر باستان، ب  یواقع

  شناسی یبآس  - باستان    یرجذام با مطالعات اخ  یة اول  یوعش  ی برا  ی شواهد پزشکاما    ۱۰“ .ندارد

از    ی با شواهد اسکلت   عموماً  یافته  ینرسد. امی  به اثبات   یباستانهای  اسکلتهای  بازمانده

هستند    یه فرض  ین ا  یحام ها  یافته  ین ارسد  می  . به نظریردگمی  قرارتأیید    پاکستان مورد 

مهاجرت کرده    یالد سوم قبل از م   ة و هندوستان در هزار   ین النهر ین به ب   یقا که جذام از آفر 

 یورتاز فالت است   یالدی اول م   ة جذام از هزار شناسی  باستان   -   ی شواهد استخوان   یشتر ب   ۱۱است. 

است.  بطلم   یک   ۱۲ازبکستان  دوران  الداخلة در    یوس گورستان  اسکلت   الواحات  های  مصر، 

  ی، روگالسک   -   یرزیکرای را در برداشت. ز   یالد از م   یش قرن دوم پ   یی اروپا   یپ چهار مذکر بالغ ت 

  ی سپارکه به خاک  نظر داد داد و    یصتشخ   یان جذام  صورتهای  شکستگی  ی جذام را رو

س   محل در  ها  ییاروپا  ینا نژاد  به  وابسته  عمدتاً  نما  یاه دفن  که    یانگراحتماالً  است  آن 

  DNA  ین،افزون بر ا  ۱۳شدند.می  جدا شان  یماریب  یل به دل  یوسبطلم  یتختدر پا  یان مجذا

قبر    یکدر    یالدیم  ۱۰-5۰  یخمرد مربوط به تار  یک   ی اسکلتهای  برداشته شده از بازمانده

کهن  یکنزد شهر  دهند  یم، اورشل  ة به  ب  ة نشان  است.   یماری حضور  های  یفتوص  ۱۴جذام 

توسط آرتائوس    یدشانوشته    ینبهتر  یامد، ن  یددوره پد  ین از جذام لپروماتوز در ا  ی کاف   ینیبال

م  ینوسمعاصر جال   و  ه یدوکا از کاپ قرن دوم  اباشد  یالدیدر  بر طبق    ی، ساسان  یران. در 

همچون جذام، از  هایی  یماریپادشاهان را از ابتال به ب  یحیان،مس  یحی،سپنتا نگاشت مس

 
9 Moghadas 2015, pp. 1162-63. 
10 Brown and Simcock 2012; Dols 1979. 
11 Robbins et al. 2009; Robbins at al. 2013. 
12 Blau 2005. 
13 Dzierzykray-Rogalski 1980. 
14 Anonymous 2009; Spigelman 2001; Matheson et al. 2009. 
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 ۱5دادند. می نجاتمعجزات،  یقطر

(، یالدی م  8۳۷- ۷۰)   « یبن ربن طبر  یکرد »عل  یفکه جذام را توص   یرانیپزشک ا  اولین

(، یالدی )قرن دهم م ی اهواز   یبن عباس مجوس  ی بود. پس از آن، عل  ةفردوس الحکم مؤلف  

بال ملک  ینیتظاهرات  »طب  عنوان  تحت  کتابش  در  را  س   یفتوص   « یجذام  ابن   یناکرد. 

 کرده  در طب« بحث  جذام را در »قانون  ینیبالهای یافته  ین (، همچنیالدیم  ۹8۰-۱۰۳۷) 

اول بدشکل  ی کس  ین و  نمونه   ینی ز   -  دماغ  ی است که  اول ای  که شکل  از  را   ینجذام است 

 یف(، توص یش نژ )فنگ   یالد از م  یش قرن سوم پ  ینیآن در کتاب چ ةشناخته شد  یفتوص 

اسماع  ۱6. ید نما می  )ذخیالدیم   ۱۰۴۰- ۱۱۳6)   یجرجان   یلبعدًا  کتابش  در   یرة (، 

 ۱۷کند.می   یف جذام را توص  یمخرب و مسر   یتماه   یجاد(، مراحل گوناگون در ا ی خوارزمشاه

 

 ( 1794-1925قاجار ) ۀدر دور  جذام

  ة تا دور  ۱۰۰۰از سال    یرانجذام در ا  یاییو انتشار جغراف   یوعش  بارةدر  زیادی  یزچ

اوقات  اما .  یمداننمی  قاجار  مانند سال  میدیده    یماریب  برخی  بر   که   یزمان   ۱5۹۰شود 

اگر چه ما    ۱8به جذام مبتال بودند.  یاربس  فارس  یجخل  ةاعراب منطق   یکسیرا،ت  ةگفتاساس  

  هنوز اطالعات آن دوره چندان گسترده   یم، دانمی  یشتردوران قاجار ب  ی در مورد جذام در ط

  ةند، تجربدهمی  دوره گزارش  ین جذام در ا  ةقرن نوزدهم که دربار  ین اکثر مؤلف   ۱۹باشد. نمی

از کشور که  هایی بخشه چ شده و  یدهد یماراندارند؛ چه از لحاظ تعداد ب  یماریبا ب ی کم

به جذام ندارد،    ی که ارتباط  یسی پ  یا  به اشتباه آن را برص   ی گاه  اند.قرار گرفته  ید مورد بازد

  اوقات با جذام اشتباه   یبود که گاه  یک اندم  یماریبرص( ب  یا  یسی)پ  آلفوس  ۲۰.اندیدهنام

 
15 Coloru 2017, p. 70. 

 . 6۴۲-5۳، ص۱۳88 نی؛ مت5۹۱، ۴6۰،  ۳۱6-۲۰ص ، ۱۳5۳ یآبادنجم ۱6
 . 6۴۳، ص۱۳88 نیمت ۱۷

18 Teixeira 1991, p. 228. 
19 Elgood 1951 

  ۱۳88  نینگاشت جذام توسط مت  یبراموضوع    نی. همکنندیره ذکر نمدو  نی ا  یآن را در ط  ۱۳5۳  یآبادو نجم 

 .باشدیالمعارف اسالم، صادق م دایرةدر  الزو توسط د یاسالم المعارف  ةدایر در 
20 Polak 1865, vol. 2, p. 307. 
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  Sphacelusمنوال،    ین به هم  ۲۱موجود بود.  یزمان، دانش کم شد و در مورد آن، در آن  می

 ة داد و به اندازمی  از شهرها رخ  یشده است در بعض  یفتوص  خشک   یایکه به عنوان قانقار

از آن هراس وجود داشت. ترب  ۲۲جذام  ب  یگاه  ییاروپا  ةشد  یتپزشکان  را    یماری اوقات 

در  نمی  اصالً بوک۱85۴سال  شناختند.  دکتر  روس ،  سفارت  پزشک  بند    ی بخش  یه،،  از 

 ۲۳.داشتجذام ن تصوری از یرااهل خمسه را قطع کرد ز یمار ب یک انگشتان 

قرن نوزدهم آن بود که جذام عمدتاً در شمال    یاحان و س  یی پزشکان اروپا  ی عموم  نظر

  ینا  هب  یرانا  یتمام شمال غرب  یدآنظر می”به  اوشر،    ة دهد. بر طبق گفتمی  رخ  یرانا  یغرب

بد شکل    ی جذام  یان با گدا  «یانهدر »م  ینو،گوب  ۲۴“ .دنمبتال باش  یانسان  یزهراس انگ  یبتمص

استان است؛    یرترینگدامن  یجان،که آذربا  ید، گزارش گرد ۱۹۰6در سال    ۲5برخورد داشت.

 اساس   بر  ۲6باشد. می  یرانا   یک جذام، اندم  یماریدارد که بمی  یانگرچه همان گزارش ب

  ی(، عمدتاً در استان خمسه با مرکز آن در زنجان و در نواحیسیجذام )پ  ،پوالک  ة گفت

  یدهنشن   ینمورد در جنوب قزو  یکاز    ی . او هرگز حت تاس  یافته داغ تمرکز  خلخال و قره

  یان در م  یک دارد که جذام در شکل اندممی  یانب  یرازاست    یده عق   هم با او    هانزشه  ۲۷بود. 

 ۲8دهد. می  داغ رخ و قره  یجانباالتر در عراق عجم، آذرباهای  در بخشها  از خانواده  یبعض

ن  یرش،ه کوهستان  عجم،  عراق  در  جذام  موارد  گزارش    زدیک از  در    ۲۹. دادبلوچستان 

(،  ینقزو ةمنطق   ، یز)تبر  یرانا  ی در شمال غرب یژهبه و  یماری ، »لوو« نوشت که ب۱۹۰8الس

به    شرق و جنوب،   ی،در شمال شرق هایی  که کانون  دادگزارش    یستمانتل ف  ۳۰دهد.می  رخ

 
21 Schlimmer 1970, pp. 28-31, 365-66 (q.v. melas); Polak 1863, pp. 178-79. 
22 Polak 1863, p. 179. 
23 Polak 1863, p. 177. 
24 Ussher 1865, p. 652. 
25 de Gobineau 1923, vol. 2, p. 259. 
26 Römer 1906, p. 146. 
27 Polak 1865, vol. 2, pp. 305-07, vol. 1, pp. 311-12; Idem 1863, pp. 175-76; Schlimmer 

1970, pp. 228-254. 

  عی نشان داد. وقا  اش در دارالفنونیمورد را به شاگردان طب  کی را درمان کند و    یماریپوالک تالش نمود تا ب  

 (.۱856مارس  8/ ۱۲۷۱محرم  ۱۹، ۱۹۳ ة )شمار  ۱۲۳5جلد دوم ص  ه،یاتفاق
28 Häntzsche 1863, p. 181. 
29 Klingmüller 1930, p. 50. 
30 Loew 1908, p. 701. 
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فراتر    یناز ا  خان،با ارجاع به ابوالقاسم    ینگمولر، وجود دارد. کل  ید مروار  یاداندر صویژه  

از آن در شمال غرب   ی گسترده نبود و فقط موارد یرانرفته و گزارش نمود که جذام در ا

 ۳۲.شدیم یده به ندرت در فارس جذام دو  ۳۱شود می یدهو جنوب د

که  می  نشان   ،این است،دهد  بوده  کم  چقدر  بیماری  این  دربارة    در   ی حت  آگاهی 

های  سال  یط  که در تالش و رشت  یمرداد. شلمی  رخا  جآن   اً درعموم   یماریکه ب  یمناطق

مکردمیطبابت    ۱8۴۹-5۲ نها  یجذام   یگر،دهای  یماریب  یان، در  کرد.  می  درمان   یزرا 

  ۱۰که پس از   هکرد  یفکه به او ارجاع شده بود توص یجذام  یمارمورد ب  یک   ،یمرشل دکتر  

  ]مجاور[های  ، جذام به ندرت در استانهانزشه  ةوجود، بر طبق گفت  ینبا ا  ۳۳. یافتماه شفا  

  یار بس   یانکه سال   یستیدسکردکتر    یدگاه،د  ینبر عکس ا  ۳۴شد. می  یدهد  کاسپی  یایدر

بود، گزارش   م  و   ن شهرای  درکه    دادهدر رشت کار کرده  در    یان فقرا، جذام  یانعمدتاً 

در    ۳5و کردستان آمده بودند.   یجاناکثراً از آذربارسد  نظر میشوند که به  می  یدهد یاریبس

لش  بلکه در مازندران، تا   یالننه تنها در گجذام  د که  دام« گزارش  ا، دکتر »واو۱886سال  

  رخ   ( در آنجا ناشناخته بوده است  ی اریمکه تا آن زمان ب)و خمسه/ زنجان، در کردستان  

  جدا از بقیه مردم    یاناست، جذام  یعکردها شا  یاندر م  یژه”به وظاهراً جذام    ۳6دهد. می

جذام در    ۳۷“ . وجود داردها  یجذام خاص  های  سکونتگاه  در بعضی جاهاشوند هر چند  نمی

ا در بوشهر در درمان  یتانیبر  ةدواخان  یداد. کادر طبمی  رخ  بوشهر  ینو همچن  ۳8خوزستان 

 
31 Klingmüller 1930, p. 50. 
32 IOR/L/PS/20/7, p. 88; Adamec 1989, vol. 3, p. 693 (Shiraz). 
33 Schlimmer 1970, p. 306. 
34 Häntzsche 1863, pp. 181-82; Fraser 1826, p. 200. 

 شد.   دهی د از معمول در رشت  بیشترپس از آن، جذام  و  ۱۹۲۰در سال  
 RG 91-19-9, “History of Resht Station,” p. 2; Idem, Resht Medical Report 1930, p. 3; 

Resht Medical Report 1931, p. 2. 

  ماران یدرمان ب  ی از شاگردانش را به زنجان برا یکی  ر،ی دستور وز، بنا به ۱858که در سال داده پوالک گزارش 

 ، فرستاد. موجود هایالعملجذام آنجا بر طبق دستور

Polak 1859, p. 140. 
35 Zambaco Pacha 1924, p. 569. 
36 Vaume 1886, p. 160. 
37 Anonymous 1902, p. 46. 
38 IOR/L/MIL/17/15/8, p. 42. 
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 ۳۹. ندگرا بودعمل یاربس یان جذام

  یس دوباره تأس  مجلسشامل    یرانا  یپزشک  ةجامع  ینشانگر آن هستند حت   موارداین  

در جهل بودند؛    یران،جذام در ا  یاییجغراف   یوعبروز و ش  یرامون واقعاً پ  حفظ الصحه  ةشد

سالمت کشور پرداخته و به دولت    یعموم  یمنظرها  ةشورا بود که به هم  یفةوظ  ینگرچه ا

جذام    ةکشور دربارعموماً  است تا انجام شود. امّا    یازنمورد    امیمشاوره دهد که چه اقد

  ۱۹۱۱مجلس حفظ الصحه در فوریه    که  یموضوع از نشست   ین. اموضعی ناهمگون داشت

  یرانکه دولت ا  یناز ا  ی حتدر این مجلس    ان مشاور  یکرةکه پ   ی زمان  داشت هویداست.

  یرانی حاضر ا  ی ”اعضا،  نشست  ینا  ی. طداست، آگاه نبو  پذیرفتهمقررات مربوط به جذام را  

نشست    ین هم  را شرح دادند.“ها  بختنگونة این  یو تغذ  یجداساز  یبرا  یران مقررات دولت ا

دربارة بعداً   آگاهی  ارا  جذام    نبود  ز  یراندر  داد  شد گرفت  یم ”تصم  یرانشان  دولت    ه  از 

یا قوانین انجام گردیده و پیرامون جذام به صورت عام در  آ  شود  یرسردرخواست شود ب

بلکه در    یران در ا یماریرخداد ب   ة نه تنها جهل دربار  ینا   ۴۰“ .ایران اطالعات گردآوری شود

که    ی هنگام  یرا. زدهدنشان می  م آن انجام داد را ه   دربارة   ید باکارهایی  که چه    ین مورد ا

حفظ    محلی مأمور  آستارا( توسط    ة )منطق  یبیانلوجذام در ب کانون یک ،  ۱۹۱۲در سپتامبر  

  ی اقدامات جداساز  همة گرفت او را رهنمون سازد تا    یم ”تصمشورا    ید، کشف گرد  الصحه

ارجاع دهد. به    یدولت   هایسازمانکه او را به    ین تا ا  ۴۱“. انجام دهد  بارهیک را به  ممکن  

انجام    یران، بروز جذام در ا  ی بررس  یدر نظر گرفته شده برا  یابی اول، ارز  یجنگ جهان  یل دل

و    ی اصلهای  ( کانونمجلس حفظ الصحه  ی شورا  یشین)عضو پ  یگان نل  ةنشد. بر طبق گفت

سان   ینو کردستان بودند و بد کرمانشاه  یالن،گ یجان،خراسان، آذربا یرانجذام در ا بومی

اجازه   یانکه به جذام یدافزامی شود. اومی اغماض فارس یج از استان خمسه و سواحل خل

را به    یانجذام  ی، مقامات رسم   یجان،وارد شهرها شوند و در خراسان و آذرباشد  نمی  داده

 
39 Administration Report 1908, p. 12. 
40 IOR/L/PS/10/284, Neligan to Walter Townley, 03/02/1914. 
41 IOR/L/PS/10/284, Neligan to Walter Townley, 04/11/1914. 
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 ۴۲کردند. می یقتشو خودشانخاص  های در سکونتگاه ی زندگ

  یبرا  ی به آن، آغاز  یانمبتالدرمان  و    یماری ب  دربارةخالف دانش ناکامل و ناقص    بر

دادن   دولتنشان  مقامات  از  پزشک   یعالقه  ب  برای  یو  به  از    یماریپرداختن  مراقبت  و 

شامل جذام    یپوست های  یماریکتاب در مورد ب  یک   یمر، شل۱86۲د. در سال  وب  یان مبتال

، دروس خودش در مورد جذام که در  ۱8۷۴در سال  ونوشت  «اناالبد ة زینتحت عنوان »

  ی خان زنوز  ین عبدالحس  ۴۳به چاپ رساند.   اشنامهکتاب واژهشد را در  می  یس تدر  دارالفنون

اول۱866-۱۹۴۲)  الدوله   یلسوف ف  که    ین (،  بود  قاجار  دوران  جذام    دربارة   کتابی پزشک 

در  از آن  ای  و فقط موارد پراکنده  یست گسترده ن  یرانجذام در ا   ه ک  نوشتاو    ۴۴نوشت. 

 ۴5. غرب و جنوب وجود داردشمال

نوش درمانهانزشه  ةتبه  ا  یماریب  ین ا  ی برا  ی ،  با    یراندر  را  او جذام  نداشت.  وجود 

  درمان را ترک  یماران ب  یکرد ول می  درمان  یف،ضع   یج از نتا  ی با حدو    ی داخل  یماتسابل

  یزرا ن  یراتصدقات و خ دریافت    یت جذام، حقانبا بهبودی    چون عقیده داشتند کردند  می

شل میاز دست   روش    یک  ۴6داشت.  برای درمان  Jodkali intبا    یخوب  یجنتا  یمردهند. 

  یکبه    ۴۷شده بود.  یرتخم  زب  یرفراوان ش  یرمقاد  یدننوش  ،یزتبر  ة در منطق   ییدارو  ی سنت

  ببلعدرا    کوبیده و نرم شده   ینی ظرف چ  ی دربار زند مشاوره داده شد روزانه مقدار  مالزم 

جذام شامل شلغم،    یاستفاده برا  مورد   یگرد  یسنت   یداروها  ۴8آن فوت کرد.   البته بر اثرکه  

  و (  یاغیغاز )غاز    یگل پنج انگشت، رجل الغرب، پا   یه،البرص، بارهنگ، سنگسبو  یشحش

  یدآمیدست    به  درخت  ینکه از اای  جوشاندهباور داشتند  ه و  بودنیز شراب کدر )کادی(  

 ۴۹است. ید مف  یپوست های یماریب یگرجذام و د یهبر عل

 
42 Neligan 1926, part II, pp. 694. 
43 Schlimmer 1970, pp. 238-55. 

 ؛  ۳۳۹8، ص5، جلد ۱۳۴8منزوی  ۴۴
Azizi and Bahadori 2011, p. 426. 

45 Klingmüller 1930, p. 50. 
46 Häntzsche 1863, pp. 182-83. 
47 Vinkhuijzen 1868, p. 188. 
48 Brydges-Jones 1976, p. 436 note. 

 (. رهیو غ تغذیه)حجامت،  6۴۳، ص۱۳88 نیمت د یبنگر  ز یدهخدا، ن  ةناملغت ۴۹
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 ها ی جذام  تعداد

نبوده    یراندر ا  یجذام  ۱۰۰-  ۲۰۰از    یش»لوو«، بدکتر    ة، بر طبق گفت۱۹۰8سال    در

  ین چننیز  ، ابوالقاسم خان  ۱۹۲۳در سال    5۰بوده است.  یافتندر حال کاهش    تعداد  ینو ا

دو    یو در ط نیست    گسترده  یرانکه گزارش نمود جذام در ا  یزمان  یعنی  داشت را    ینظر

که موارد گزارش    یرفت گرچه پذاست؛  گزارش شده    ید مورد جد  یکفقط    ی سال متوال

سالمت    یریتمد   یس ، رئ۱۹۳۲در سال    5۱درمان شده بودند.  ها یمارستاندر باحتماالً  شده  ن

  یان جذام   داد، گزارش  ه بودشد  یستأس  ۱۹۲6( که در سال  ی کل مملکت  هیّ)صحّ  ی عموم

  یجان، خراسان، مازندران، آذربا  دراکثراً    ی پراکنده هستند ول  یران از ا  مختلفهای  در بخش

و    مشهد   یکدر نزد  یجذام  جمعیت   یک شوند. او اضافه نمود  می  یداو کردستان پ  ینقزو

ثبت شده    ان یجذام   ی . تعداد رسموجود دارند،  بوشهر  ی شهر بندر  یروندر ب  خانهجذام  یک

  5۲. استاز این  باالتر    یاربس  ی باور بود که تعداد واقع  ینبر اصحیه    یسنفر بود؛ گرچه رئ  ۴۰۰

  ین مبتال تخم  ۱۰۰۰تا    5۰۰  ین ب  یران را در اها  یتعداد جذام  یچواردلدکتر  ،  ۱۹۳6در سال  

  یجان، و در خراسان، آذربا  یست ن  یعکه جذام چندان شا  ید، گزارش گرد۱۹۴۰  ةدر ده  5۳زد.

 5۴دهد. می و اردالن، رخ کرمانشاه   یالن،گ

 

 یان جذامسازی جدا

وجود، از آن هراس    یناست، اما با ا  یباور نبودند که جذام مسر  ینبر ا  یرانیان ا  گرچه

  داد، او را از جامعه طرد می  عالئم جذام را نشان  ی به محض آن که کس  ین،بنابرا  55داشتند. 

دهکده  ورود به  از    جذامیزن    یک   یلسونوگزارش  به    56بودند.  «ناپاک»انگار    ؛کردندمی

 
50 Loew 1908, p. 701. 
51 Klingmüller 1930, p. 50. 

 . ۴۷۳، جلد اول، ص۱۳8۲ ییروستا  5۲
53 Mashad Medical Report 1935-1936. 
54 Government of Great Britain 1945, p. 421. 
55 Häntzsche 1863, p. 182; Zambaco Pacha 1924, p. 570. 

 د یبنگر   ،یریو واگ تیاعتماد به سرا  رامونیپ 
Floor 2018, pp. 47-48. 

56 Loew 1908, p. 701; Wilson 1896, pp. 271-72. 



 سرآغازهای پزشکی مدرن در ایران  326

مالک دهکده که پزشک  اما . از دهکده بروندخواستند با او اش  خانواده یعضامنع شد، از ا 

از  اش  را در دهکده  یکوشسخت  ةخانواد  ینداشتن چن   یخواست سودمند نمی  بود  یسنت

  یا کشد می هشت روز  یدر طرا یا کرد که او   زن به  یی دادن دارو  یشنهاد ”پدست بدهد و 

  ة معموالً فرد مطرود مجبور بود به دهکد  5۷“.زن بود  ین کردن ا  ممسمودهد. قصد او  می  شفا 

  ةمخروبهای  کلبهتعدادی  دهکده از    ین. ابرود  رو بودکاروان  ییرمسکنار  که در    یجذام

فرض بر این بود  .  داشتهایی  ، حفرهدر و پنجره  ی هر کلبه به جاو  شد  می  یل تشک  ی گل

ها  آن  برای  یزشاه ن  یاز،نهای  در سالد و ادمی  آرد و کره   یمقدار   اهالی روستا   حاکم به که  

این    ین،و بنابرا  یدرسنمی  دست اهالی   معموالً به  یاهدا  ینفرستاد. اما امی  آردهای  یسهک

  58کردند. می  ی ، زندگخود  و تبار   یلو ا  یعبورهای  از کاروان  ییپوش بوده و با گداژندهاهالی  

 5۹شدند.می یدهشده بودند و به ندرت در تهران د از آمدن به شهر منع 

  کار کرده   در رشت  زیاد  یانسال  یکه برا  یستیدستوسط دکتر کر  یمتفاوت  دیدگاه

کنند و  می  ی زندگ  یتجمع یاندر م  یانجذام  ،یزدر تهران و تبر  نوشت. او  گزارش شد  ،بود

زدند و  می  و بازارها قدمها  یاباندر خ  یان جذام  یالن،مخلوط بودند. در گها  آن  آزادانه با

  ی نداشتند و حت  یهراسها  آن  توسط از آلوده شدن    یرانیانوجود، ا  ین. با اکردندمی  گدایی 

  ی حت  نداشتند   یت ابه سر  یباور ها  یرانیخوردند. از آنجا که امی  ظروف غذا   یکاز  ها  آن  با

  ی عمومهای  در مورد حمام یعدم جداساز ینکردند. هممی  استخدام  ،یخدمتکاران جذام 

  شد، می  یضتعو  بار  یک   یکه آب آن ماه   ینه در خز  یگرانبا د  یان جذام   که  بود  صادق  یزن

استنباط کریستیدس.  یختندآممی به  ا  بنا  عفونت  ی جداساز  یشگیری، پ  یران در    یی زداو 

موارد    ین کوپاشا، ا  زامبا   ةگفت  به سان،    ین وجود ندارد و بد  یگری د  یماری هر ب  یا جذام    یبرا

 
57 Wilson 1896, pp. 271-72. 
58 Loew 1908, p. 701; Polak 1863, p. 176; Idem 1865, vol. 1, pp. 311-12; vol. 2, p. 305; 

Wilson 1895, p. 140; de Gobineau 1923, vol. 2, p. 259 (گداهای  بد   ر یخت  در  می انه); Watelin 

1921, p. 6 (نزدیک   آلولک); Häntzsche 1863, p. 183; Loew 1908, p. 701; Feuvrier 1900, p. 

120; Lycklama 1872, vol. 4, p. 30; Brugsch, 1886, p. 170. 
59 Polak 1863, p. 176. 

 اخراج کرد. از رشت  ،آمده بودند لیاز اردب ی را که ناگهانی ان یجذام یک بار،   النی حاکم گ 
Häntzsche 1863, pp. 183. 
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با    ی که به صورت کل  یدگاه،د  ین ا  6۰د.نآورمی  فراهم   بیماری انتشار    ی برا  ار  ینهبه  یطشرا

بر اساس    متفاوت است، ممکن است داد  آن چه در جامعه رخ می  یواقع شکل  منابع و    یگرد

  یکسانرا با جذام،    ی پوستهای  یماریب  یگرو د  باشد که برص  یستیدس اشتباه دکتر کراین  

 است.گرفته 

  یی در جوامع روستا   یکدیگربا    یان جذام  اگر نبود    غیرمعمول چندان هم    اما در واقع 

از زنجان  خارج   یلومتر ک یکپوالک، حدود   ،۱85۳کنند. در سال   ی زندگ  ،شهر به   یکنزد

مشاهده کرد که در چند کلبه    را  ی جذام های  مرد، زن و بچه   6۰حدود    یانهمدر مسیر  و  

  یان جذام   یست ز برای    ی کامل های  ، او نوشت دهکده۱85۴در سال    6۱کردند. می  ی زندگ 

غذا    شانی و برابودند  شهر    یلومتریک   یکمعموالً در    و جامعه    ی مابقجدا از    . دیده است

هنگام می  آورده  غر  یشد.  عبورها  یبه که  آنجا  ول می  ییگدا   یبرا  کردند،می   از    ی آمدند 

  6۲بود. در گلو هایی  خودشان استفاده کنند که علت آن وجود گره   یتوانستند از صدا نمی

از چهار    ای که یجذام   ۴5  وکلبه    ۲۰با    ی جذام   ة دهکد  یک،  م اواو دکتر  ،  ۱885در سال  

  6۳. مورد بازدید قرار دادسنندج    یلومتری دو ک   در   یباً اطراف پناه داده بود را تقر   یروستا 

  مسکونی   یان شمال تهران منحصراً توسط جذام   ی از روستاها   ی تعداد   ، یردکتر ورر   ة گفت   ه ب

می  6۴بودند.  قرهشد  گفته  دهدر  در  روستاها۱85۰  ة داغ  جذامیان  یی ،  وجود    خاص 

  در  جذامیان   از   ا روست   یک” گزارش کرد،    یلسون و   ی ، پدر روحان ۱8۹5در سال    65داشت. 

  « یمارب  ی »روستا  یا »پایان«  ها  آن  کوچک  ة وجود دارد. دهکد  یز از تبر   یلی ما   6۰حدود  

از   . شودمی  یده نام  تن  پانصد  آنجا  دار  جذامیان   در  ا   66“ . دن وجود    ة تنها دهکد   ین ظاهراً 

حاکم    سردار، خان    یز ، عز ۱85۰  ة . در اواخر دهه استدر آن زمان بود  یران در ا   ی جذام 

قطعه    یک و    شوند  یمکان گردآور   یکدر    یجانآذربا   یان دستور داد تا جذام   یز،وقت تبر 

 
60 Zambaco Pacha 1924, pp. 569-70. 
61 Polak 1853, p. 510. 
62 Polak 1855, p. 270. 
63 Vaume 1886, p. 159. 
64 Zambaco Pacha 1924, p. 567. 
65 Häntzsche 1863, p. 183. 
66 Wilson 1895, pp. 140-41; Cochran 1899, p. 105. 
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  یکها  آن  ی داد و برا   ی کشاورز   ی نر و ابزارها   ی گاوها ها  آن  ”به واگذار کرد،  ها  آن  به   ین زم 

به   ة جامع نخست  در  کرد.  برپا  ماه  ها  آن   جداگانه  به  از خزانیرات خ ماه    داده   ی دولت   ة ، 

  ی جمع دستهجذامیان    افتاد می   یر تأخ به  از زمان معمول    اهدا دیرتراین  چه   . چنان دش می 

  یاتبه دولت مال ها  آن   شود که می  شدند. اکنون، برعکس، گفته می   یر شهر سراز   ی به سو 

وجود  آن روستا هنوز   ۱۹۰6در سال ، برادفورد  یمار دکتر  ة گفت به   6۷“ .کنندمی پرداخت 

  ة رود هممی   دهکده است که تصور   یک  یز، تبر  یلی ما  ه ”حدود دداشته چرا که او نوشته  

که همه    ند دا نمی  یشوند گرچه کس می  به آنجا فرستاده  یران ا   یاز استان شمال ها  یجذام 

  یز هر چ   یدهد. برا میگندم  دالر  ۴۰۰به ارزش  ها  آن   دولت هر سال به  روند.“می به آنجا

بدون    یاردی   ۱۰× ۱۲اتاق    یک  ر د   یکدیگر کنند. هشت فرد با    یی گدا   ید باها  آن   یگری د

  ی فوت و پهنا  ۴  ی در به بلند   یکدود و    ی سوراخ برا   یکاتاق    ین کنند. ا می   ی پنجره زندگ 

شور    ة رودخان  یکدر  اییان  ندارد و در تابستان، روست   ی حمام   یچ دو فوت دارد. روستا ه

  یان جذام  ی ، براپ ا اف. ان. جس   ی، پدر روحان ۱۹۰6زنند. در سال  می  مجاور، دل به آب 

  یز تبرهای  یآورد که خارج می  یلیوساها  آن  ی کرد و هر سال برا  ی آوردر روستا پول جمع

در    68دادند. می   یکایی آمر  یسیونرهای و هم مسلمانان(، به م ها  یارمن هم  )  ها، یرانیانیز  و  

،  اطالع داد خانم وان نمان   مجلس حفظ الصحه آلمان در تهران به    یر ، سف۱۹۱۲  یل اوا

و    ه کار انجام داد  یاربس  یز، تبر   یانجذام  ی برا  یز،در تبر  یکاییآمر  یسیونرم   زشکهمسر پ

نوشته    ین ا   6۹. اهدا کرده است  های سرنوشت جذام   ی بهبود   ی پوند برا  5۰  یز ن   یآلمان   ة جامع

آن    یانکه جذام   ین ا  یا وجود نداشته و    یگرد  ی، جذام   ی باشد که کلن   ینبر ا  ی تواند مبن می 

 بودند. قرار گرفته روستا هنوز مورد غفلت  

الزم    یالملل ینب  ی پزشک  ةاز نظر جامع  یان جذام  یجداسازدیگر  ،  ۱۹۳۰  ةاز ده  گرچه

ا تنها دولت  نه  بس  یران نبود،  بر  ها،از دولت  یگرد  یاری بلکه  هنوز    یر،کب   یتانیای همچون 

عنوان    ی جداساز به  به جذامشان  یپزشکهای  یاستاصل در س  یکرا  حفظ    یاننسبت 

 
67 Wilson 1895, pp. 140-41; Neligan 1926, part II, pp. 693; Brugsch 1886, vol. 1, p. 179. 
68 Bradford 1906, p. 502. 
69 IOR/L/PS/10/284, Neligan to Walter Townley, 03/02/1914. 
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تا    یحت   یرکب   یتانیای ، برفارس  یجخل  یةتحت الحما  یمورد کشورها  رد  ینمودند. با نگران

که در    ی به کشورشان را مد نظر قرار داد. هنگام ی جذام  یرانیانافرستادن بدانجا رفت که  

  یخ، ش  یتانیاییکند، مشاور براندازی  راه  یجذام  یکلن  یک خواست  می  ین، بحر۱۹۴۲سال  

  ی کلن   یکبود که    یده از آنجا که شن  ۷۰. کردرد    آنجا را های  ینیبحریرغ  ة یمراقبت و تغذ

پ  رضاییه در    یجذام او  دارد  داد.    رضاییه به    ینبحر  یانفرستادن جذام  یشنهادوجود  را 

به   یناز بحر یرانیا یان استعالم جهت فرستادن جذامآن که بتوان با دولت ایران از  یش ”پ

در مورد  ها  آن  آیا پرسش که    ینالزم است. ا  یشتری را هماهنگ کرد، اطالعات برضاییه  

  یاسیاو از عامل س   ین،بنابرا  مهم است.“   یز اند نقرارداد عقد نموده  ین، بحر  یا   یران جذام در ا

  یی کجاها  آن  ید،بازگردان  یرانبه ا  یدخواهمی  چند نفر را”  درخواست نمود  یندر بحر  یتانیابر

 ۷۱“ .بسته شده استدر کجا قرارداد   ینهستند، ا

س  با جداسازادامه  های یاستوجود  ناچ   یواقع  دنیای در    ی،دولت  ی دار  از    یزی اقدام 

. فقط در خراسان  یرفتصورت پذ  یان کنترل مؤثر و پخش جذام  یبرا  یران دولت ا  یسو

  شدند و می در روستاها جدا  یماری ب یشرفتة (، موارد پی باغ ا )باب یجان ( و آذرباخان محراب)

زم  در کر   ینروستاها  در   ةیو سهم  دهرا کشت  دولت  از    ینا  یاآ  ۷۲کردند. می  یافتگندم 

فقط مکان زندگ   یانبودند که جذامهایی  روستاها  به  ا  ینا  یا کردند  می  ی را وادار    ینکه 

شد؟  می  مواظبتها  آن  و از  هشد  دادهپزشکی  های  مراقبتها  آن  بودند که به  یینهادها جاها

 کرد.   همخوا بررسیرا   خان محراب مورد  ینجا،من در ا

 

 مشهد  یکی در نزد یواقعخانۀ جذام اولین

 سرآغازها 

قلعخانمحراب  خانةجذام»  ، یجذام  ةدهکد  یک،  ۱885  یا   ۱88۴سال    در در    ة «، 

نام  شد. روستا    اندازیراه  مشهد   یشمال شرق   یلومتری، در سه کخانمحراب  یمیقد به 

 
70 IOR/R/15/2/1297, Adviser to Political Agent, 21/03/1942. 
71 IOR/R/15/2/1297, Adviser to the Govt. of Bahrain to Political Agent, 12/09/1942. 
72 Government of Great Britain 1945, p. 421. 



 سرآغازهای پزشکی مدرن در ایران  330

نام۱6۱۰- ۱۳( و مرو )۱6۰۳-۱۰قاجار که حاکم مشهد )  خانمحراب بود،  شد    یگذار( 

  یشمال شرق مشهد برا  رد خود را  امالک  از    ی فوت کرد و مقدار  ۱6۱۴او در سال  که    راچ

  ی، جذام  ةدهکد  ینا  یساز تأس   یشپ  ۷۳( به ارث گذاشت.ی)آستان قدس رضو   یریهخ  یادبن

لباس  یان جذام با  رها  و  فالکتهای  سرگشته  و  م مندرس  زندگ   مردم  یانبار    یمشهد 

  ی ردند. با در نظر گرفتن مسرکمی  ییحرم، گدا  زدیک شهر و نهای  یاباندر خ  ؛کردندمی

امکاناتی برای  وجود داشت( و فراهم آوردن    باوری که در این بارهحداقل    یا)   یماری بودن ب

  / ۱88۴-86)  الدوله آصف  عبدالوهاب   یرزا حرم، م  ی، حاکم و متول ۱88۴، در سال  یانجذام

تا هم  یم(، تصم۰۳-۱۳۰۱ اقها  یجذام   ةگرفت  جمع    خان محراب  ةقلعهای  امتگاهرا در 

هر    یرا برا  یتومان  5۰۰  یانه سال  ةاو بودج  ۷۴را از ورود به شهر منع سازد. ها  آن  و  کرده

به    یقطر  ینو بد  یافتتوسط حرم ادامه  ها  آن  داد. از آن پس، مراقبت  یصتخص  یجذام

  هابه آن  اساز لب  یپرتوو خرت  یزناچ   ینان، حقوق   یةسهم  یک   یمار،حدود ب  ینهم  یا  8۰

ا  ۷5داده شد.  ا  ینبا  آ  یدترد  ینوجود،  برا  یا وجود داشت که  به    یواقعاً پول حرم  کمک 

روزنام۱۹۱۴  یلآور  ۲۷در    ؟ شودمی  استفاده  یانجذام  نوشت:   نوبهار  ة، 

بود،   یافته اختصاص  یان که جهت کمک به جذام  زرگنده   ی وقف  دارایی  در نظر گرفتن  با ” 

کنند؟  می   یی گدا ها  یابان آزادانه در خ ها  آن   افتاد؟ اگر هنوز وجود دارد، چرا   ی چه اتفاق

ملک    یچ حرم، پاسخ داد که ه   ی متول   ، یی خان طباطبا   ی قل   ی ، مرتض ۱۹۱۴ژوئن    ۹در  

صدر    ، ۱8۹6در سال    است.“   یافته اختصاص ن   یان از حرم جهت کمک به جذام   ی خاص 

مقدار   یم تصم   الممالک بود  بودجه   ی گرفته  به    ی برا را  دارالشفاء    ی وقفهای  از  کمک 

کردند، واگذار کند. در آن زمان، روستا  می   ی زندگ   خان محراب   ة که در قلع هایی  ذامی ج 

نفر بود. هر   ۱6۰از    یش ب ا  جمعیت روست ،  ۱۹۱۴در سال    ی سکنه داشت ول   6۰تا    ۴۰

تومان   ۱۰۰۰حرم  اما    شد، ی شهر محسوب م های  یت از مسئول ها  ی چند مراقبت از جذام 

 
73 Nasiri 2008, pp. 241, 246; 

 .8۰، ص۱۳۹5خاکستر  یساخت که هنوز وجود دارد. آذر  ان مشهدغدر دروازه نو یمسجد خانمحراب 
 . 8۰، ص۱۳۹5خاکستر   ی؛ آذر۴۱۱، ص۱۳۴۳مؤتمن  ۷۴

75 RG 231-1-6, p. 67. 
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  یل داد. در واقع به دل   خان محراب   ن یا خروار گندم به صورت ساالنه به جذام   ۱۰۰نقد و  

حرم از حاکم    ی بودند ول   ه قوچان و قهقه   ة در جاد   یی گدا   یر درگ   یان از جذام   ی قصور، بعض 

تا  بود  بازدداشت کند. همچن ها  آن   درخواست کرده  از    یص تخص   ة حرم آماد   ین را  دائم 

  ییر تغ   خان محراب   به ها  آن   که   ی بود؛ به شرط   یان زرگنده جهت کمک به جذام   یی دارا 

مخزن آب،    یک و    یژه و   ة خان حمام   یکاقامتگاه،    ین ساختن چند   ی مکان دهند. حرم برا 

های  از ساختمان ها  ساختمان   ین باور بود که ا   ین بر ا   یی طباطبا  . خرج کرد   ی پول فراوان 

 ۷6بهتر بودند.  یگر، د   ی جاها 

،  ۱۹۲۱کند، در سال  را بهتر  ها  یجذام  یتانجام نشد تا وضع  یزیآنجا که در واقع چ   از

به نقل مکان به    را از سطح شهر مشهد یانجذام   ةگرفت هم  یم خراسان تصم   حفظ الصّحّه

آب    ینمانند تأمخاصی    یرفاه   یل وساباید    ینوادار کند. همچن  ییگرمکان د  یاکالت    ةقلع

تحت  مشهد  شهر    ی، شورا۱۹۲۱  آگوست  ۲۰شد. در  می  آمادهها  آن  یبرا  خانهحمام  یکو  

تق  او    ی مکان گردآور  یکدر    یان گرفت جذام   یم تصم  یانپس  ی نظر کلنل محمد  شوند. 

به  را    یجذام   یتعداد بودند  شده  درمان  مشهد  در  حرم،    یکی که  به  وابسته  مزارع  از 

نبود  که علت آن    یدخود نپوش  عمل به  ة جام  ها، طرح  ین ا  اموجود، تم  ین با ا  ۷۷. فرستاد

خان  محراب  یان های حرم به جذاماز بودجه  یکه بخش   ی، هنگام۱۹۲۳در نوامبر    .بود  بودجه

ها به مشهد بازگشتند و اطراف حرم گرد آمده و در آنجا پناه جستند.  از آن یبعض ید،نرس

  ین بوده و مسئول یزوار و سالمت عموم یبرا خطریها نوشت حضور آن یرمهر من ةروزنام

از غفلت در وظا را  نمود. یف حرم  خان شامل  محراب  ةدر آن زمان دهکد  ۷8شان سرزنش 

 ۷۹بدون پنجره بود. یف کث ة های تک اتاق کلبه
 

 
 . 8۱-8۲، ص۱۳۹5خاکستر  یآذر ۷6
 . ۳66، جلد دوم، ص۱۳6۱نظام السلطنه  ۷۷
 . 8۲، ص۱۳۹5خاکستر  یآذر ۷8

79 Klingmüller 1930, p. 50. 



 سرآغازهای پزشکی مدرن در ایران  332

 
 ۱۹۲۰ ةآن، اواخر ده یناز ساکن یو بعض ها یجذام  یمی قد  ةخان، دهکدمحراب 
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نشان  موارد جذام می  فوق  مردم،  عموم  تهد  یاندهد  علیهیدرا  عموم   ی    ی سالمت 

ماه  یک  یان جذام   یرسم های  مراقبت  ؛ تندنسدامی و  نبود  برقرار  و  ثابت    یاتفاق  یتی امر 

ادامه داد هر چند    خانمحراب  خود در  یات به ح  ی جذام  ة وجود، جامع  ینبا ا  ی داشت ول

فراوان برامی  ی زندگ  مشهد هنوز در  ها  از آن  یکه تعداد  به    ی امور زندگ  یکردند و  خود 

وجود    ۱۹۲6دهکده تا سال    ین ا  ینساکن  یبرا  ی پرداختند. از آنجا که درمان طبمی  یی گدا

که   ی نهاد  یعنی   ید « نامخانهامجذتوان »می  دهکده را   یناز آن سال بود که ا   تنها ،  اشتند

 داد.می  به جذام را تحت درمان قرار یان مبتال

 

 خانهجذام  یبرا تأمین بودجهو  ساخت

  پرسبیتاری   یسیونری م   یمارستان که پزشک ب   یچوارد ل   . ی ا   ، دکتر هارتمن. ۱۹۲6سال    در 

  ة را در دهکد  یدهایی آغاز کرده بود، بازد  ۱۹۲۰را از مارس    بود و کار در مشهد   یکایی آمر

  یماری ب  ین چه ا  ”اگر چنان که  شد    یختهراسخ برانگ  یدة عق   ین او با ا  8۰. انجام داد  خان محراب

ممکن    یرد تحت درمان قرار گ  یداده شود و به شکل گسترده و کاف  یص در مراحل اول تشخ

و    یدهممکن است متوقف گرد  یماریبگری  یبتخرتر  است درمان شود و در موارد مزمن

جذام  ینبد بازگشت  امکان  روستاها  یانسان  شود  یشانبه  ل  8۱“.فراهم    ی برا  یچواردکار 

ته  یختبرانگ  ی مشهد  ةبرجست  دانشهرون  یانم  بسیاری  ةعالق   یانجذام موجب    ییج و 

شهروند   ینو چند وثوق السلطنه دادور  ی . حاکم خراسان، مهدرای فعالیت شدب ین مسئول

خان    ی محمد ول  یاستکردند که تحت ر  یسازماندهرا    جذام  مبارزه با  یتجمع  ی،مشهد

  ینامدیرة    یئت، ه۱۹۲6اکتبر    6جلسه داد. در    یلآستان قدس تشک  یتمعاون تول   ،یاسد

تصم  یلتشک  یت،جمع و  داد  پ   یمجلسه  تا  وجود  ه  ب  خانمحراب  درهایی  یشرفتگرفت 

و معمار ارشد    ی امور عموم  یس بسازد. روز بعد، رئدر روستا    یدساختمان جد  یک آورده و  

 
80 RG 231-1-6, p. 67. 

پ  کندیذکر م  ۹۰، ص۱۳۹5خاکستر    یآذر  از    دکتر استوک  ،چواردیمنظم دکتر ل  یهاتی زی از و  شیکه در 

در چه  ها  این که این معاینهو  آن  از بسامد    یول  دادیرا انجام م  هاتیز یو  نی ا  در مشهد  ایتان یبر  یسرکنسول

 .کندینم  یادی  ،شدیانجام م یادوره
81 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1929-30, p. 39. 
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در تابستان و  هم  که  ای  رفتند به گونه  خانمحراب  ن بهانتخاب مکان ساختما  یشهر برا

شد. حاج    یینها  ها، ساختمان  یهم زمستان، ساختمان رو به آفتاب باشد. پس از آن طراح 

شدند.    یده که معمار بود به عنوان ناظر کارها برگز  ناظم آقای  همراه با    خادم   ی هاد  ید س

اقامتگاه  یدساختمان جد  یک برافراشتن    یبرا  جمعیت ا  یاپول مه  ها،و    ین نمود. ساخت 

.  دندش   اندازیراهو با جشن و سرور،    ید ماهه محقق گرد  ۱8  ی زمان  ة دور  یکها  ساختمان

و هر اتاق    داشت  چهارگوش  باز   ی دو طرف فضاهر  اتاق داشت که در    ۲۹  ید ساختمان جد

  8۰×8۰  ید،خاکستر، ساختمان جد  یآذر  ة. بر طبق گفتبود  ینهپنجره و شوم  ، درمجهز به  

مقدار  فهرست اهدا کنندگان با    صدراتاق داشت. رضا شاه و همسرش در    ۱۲۰ذرع بود و  

آوری  جمعتومان    ۴،۳۰۰  یطور کل به    یا هدا  یگرتومان بودند و مجموعاً با د   ۱۰۰۰هر کدام  

بدهند    یجذام  ی شدند که لباس و پول نقد به کلن  یق(. مردم مشهد تشو۱۱شد )جدول  

  ۳8۰، مردم مشهد  ۱۹۲۹. در سال  یدنددر مشهد منع گرد  یی از گدا  یانو سپس جذام 

دادند قران  دو  و  م   .تومان  ها  یاندر  دکتر  ل   فمن اهداکنندگان،  ب  یچواردو    یمارستاناز 

اهدا    خانهجذام  و کاناپه به  ی مبلهای  یمکتتخت، ن  ۱۲بودند که    یز ن  یکاییآمر  یحیمس

  یحی مس  یمارستان دالر در سال به ب  ۷۰۰، نخست  8۲یان جذام  یکایی آمر  یسیوننمودند. م

  ی محل   یت با وجود حما  8۳دادند.  یشتر شش برابر ب  یزنها  یرانیکار داد و ا  ین ا  یبرا  یکایی آمر

در مشهد بودند که روزانه    مدرن   با آموزش  یکه پزشکان   یتواقع  ینو ا  یاندر کمک به جذام

  یسیونریم   یرهافقط دکت  ین اما ا  یدند،دمی  گوناگون راهای  یماریبه ب  یان از مبتال  یبخش

اختصاص    یان جذام کمک به    یاز وقت خود را برا  ی داشتند بخش   یل بودند که تما  یکایی آمر

 8۴.ندده

 

 
 .افتی سی تأس  ۱۹۰6کن کند و در سال  شهیجذام را ر کندیکه تالش م  یی کایآمر   یحی مس  ةی ریسازمان خ کی   8۲

83 RG 231-1-6, p. 67; 
  8۰×8۰  هی ، ساختمان اول۴۱۲، ص۱۳۴8مؤتمن  نوشتة    . بر طبق8۹- ۹۰،  8۳-8۴، ص۱۳۹5خاکستر    یآذر 

  مارستان یآن آشپزخانه بود. ب   طی. در وسط محکردندیم  یزندگها  در آن  هایاتاق داشت که جذام  ۳8بود و  

 سالم خانواده داشت.  یاعضا  یبرا اطیح کی ساختمان واقع بود و  یکوچک در بخش جنوب 
84 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1932-1933, p. 5. 



 335 خانه در ایران خان: نخستین جذامفصل پنجم: قلعۀ محراب

  ۱۹۲8خان های محراب برای ساخت ساختمانپول : اهداکنندگان اصلی ۱۲جدول 

 نام  ردیف 
 مبلغ

 به ریال 

 
 نام  ردیف 

 مبلغ

 به ریال 

 5۰۰ نیا بزرگ صدرالتجار  ۱۳  ۱۰،۰۰۰ رضا شاه  ۱

 ۲۰۰ میرزا حسن سرکشیک  ۱۴  ۱۰۰۰ ملکه ۲

 ۲5۰ التولیه مسعود نائب ۱5  ۱۰۰۰ شرق لشکر ةفرماند  ۳

 5۰۰ شجاع الدوله ۱6  ۱۳۰ میرزا ناظر ۴

 ۱۰۰ لتّجار ا رکن ۱۷  ۲۰۰ الرئیس افسر  شیخ 5

 ۲5۰ یوسف خان هزاره  ۱8  ۲۰۰ متولی مسجد 6

 ۱۰۰ بهنود خانحاج  ۱۹  ۳۰۰ سرکشیک اول  ۷

 ۱۰۰ سرگرد لویس، مدیر خزانه ۲۰  ۲5۰ حاج رئیس دفتر  8

 ۱۰۰ امیر شوکت الملک  ۲۱  ۲۰۰ سردار مکرم  ۹

 ۲۰ ضابط کتابخانه ۲۲  ۲5۰ ساالر مؤید  ۱۰

 5۰۰ حاج خبیر رضوی  ۲۳  5۰۰ معین السلطنه  ۱۱

 ۲۰۰ دو آمریکایی ناشناس  ۲۴  5۰۰ مرحوم حاج غالمرضا سبزواری ۱۲

 ریال اهدا کرد.   ۱۰،۰۰۰ملکه نیز    RG  6-1-231، بر طبق  ۹۹، ص  ۱۳۹5خاکستر    منبع: آذری

 

انجام   یرز های  ، مشارکت ۱۹۲۹« در سال  جذام جمعیت مبارزه با  » های  ینه بر هز   افزون

میرفتند پذ  مدرس ی ر  ۱،۳5۰  ،یان جذام   یکاییآمر   یسیون:  رشت   ةال؛    ال؛ی ر   8۱  ،دخترانه 

، زنان  ۱۹۲8  ییزدر پا  ین،ال. افزون بر ایر ۱،586ال و مجموعاً  یر  ۱55  ، اصفهان  یحیانمس

  یان به جذام  یسمس در کر  مشهد   یحیاندادند. مس  شمی پ  یراهنپ  ۱۲۰  یکایی و آمر  یرانیا

 85دادند.غذا 

 

 

 
 . ۹۱، ص۱۳۹5خاکستر  یآذر 85
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 ۱۹۲۹جذام در سال  ههای انجمن بر علی: درآمد و هزینه۱۳جدول 

  ها به ریال هزینه  درآمد به قران

 دفتر کار، کاغذ، پست، مهر  ۷5/۲،۱۲8 نقدی 5/۱۱۱،۴۹۴

 برای ساخت ساختمان جدید  ۹5/۴۳،۴۷۴ ارزش درآمد غیرنقدی 6/۱،۳86

 درمانگاه  8/۲۰۴ مشارکت حرم ۷/۴6،8۲۲

 البسه، گرمابه، طبی، پرستاری ۳۰/55،۷۷۷ ها مشارکت آمریکایی ۱۱،586

 موجودی نقدی 5/۹،5۷۰ مشارکت شیر و خورشید سرخ  65/8۲6

 جمع  ۴5/۱۱،۱۴۹ جمع  ۴5/۱۱،۱۴۹

 . ۹۱، ص۱۳۹5خاکستر    منبع: آذری

 

 یست ن ی گاه مانع به  هاگ و نامنظم تأمین بودجۀ

  ی برا  و  نان در روز   یرس   ۱۰  ی به هر جذام   ی ، حرم تحت نظر اسد۱۹۲۹سال    در 

  5/۱5شد. هر ماهه  می  قران در ماه جهت غذا داده  5  یداد. به هر جذاممینصف آن  ها  بچه

دادند؛ که  می  خانه حمام  ةین به عنوان هز  ی شاه  ۳۰اتاق و هر روز    یی روشنا   ی ن روغن برامَ

  86شد.می  پرداخت   ی شاه   ۳۰  خانه جذام  نان روزانه به  تقال ان  ی گرم بود. برا  یشه آب آن هم

پوره و شکر از    یا، همچون گوشت، برنج، روغن، لوب  ی اقالم  ینهمچن  یان در آن سال، جذام 

دو سال، در دسترس قرار    ی و لباس را ط   ین کردند. حرم، پوست یافتدر  یکایی آمر  میسیون

  یکایی، آمر  یسیونرهایاوقات م  ی گاه  8۷داشت. ها  آن  بر رفاه   یاثر مثبت   ها این  ةداد که هم

  ینا  88کرد. می  ینچه بود که حرم تأم  مازاد بر آندادند که  میو زغال    ی زمستانهای  لباس

پ  یتوضع مقا  یشرفت کامالً  سال    یسه در  جذام  ی زمان  یعنیبود    ۱۹۲6با    در   یان که 

خرابه  خانمحراب دارومی  یزندگ ها  در  و  بوده  گرسنه  اسد  ییکردند،   ی، نداشتند؛ 

آن    ین ساکن  یطو شرا  خانهجذام  ای ازعمدههای  یشرفتپ  ۱۹۴۴حرم در سال    التولیه  یبنا

 
جهت کمک    ۱۹۲۹که توسط حرم در سال    یگری د  یهااز پرداخت  یفهرست  ی؛ برا85، ص۱۳۹5خاکستر    یآذر  86

 .86-8۷همان، ص دی انجام شد، بنگر  خان محراب انی به جذام
 . ۹۰، ص۱۳۹5خاکستر  یآذر 8۷

88 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1932-1933, p. 5. 
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 8۹گزارش کرد. 

شدند.  می  انجام   یر حرم دهای  شد که پرداختمی  ی، گاهخانمحراب  وجود تعهد به  با

  ی حرم نقش مشارکت   یندر چند مورد الزم شد به مسئول  یول   دشیپول باالخره پرداخت م 

  د دانمی  تحت فشار حرم  ةآن را متوجه بودج  یر خاکستر تقص  ی را خاطرنشان کرد. آذرها  آن

خراسان بود و با رشد تعداد    یازهایرفع ن  یفقط برا  ،خصیصت  یتواقع  ینابر اساس    که

باشد و در واقع    یتوانست کافنمیآمدند،  می  خانمحراب  که از خارج از استان به  یانیجذام

برا نبود.  سال    یدجد  یجذام  ۱۳۰مثال،    یهم  دور  یدندرس   ۱۹۳۰در  فواصل  از    ی که 

  ید ساختمان جد  یکحرم مجبور بود    این،آمدند. بنابرمی  و کردستان  همچون کرمانشاه

بتواند   تا  از   ۲۳بسازد  دهد. همچنها  آن  نفر  اقامت  سال    ینرا    بهداری   ادارة،  ۱۹۴۳در 

درست    ین گرچه ا  ۹۰منتقل کرد.   خانمحراب  به  یگرد  یاز زنجان و جاها  ی جذام  یتعداد

جذام اکثر  که  ا  یان است  اما  نبودند  خراسان  خود  زمان  عیتواق   یناز  دهکد  ی از    ةکه 

ی  یان یعش   ، یانساده بود؛ جذام نیز  آن    یل ، صادق بود. دلراه افتاد  ۱88۴در سال    خانمحراب

حرم    ین بود که توسط خود مسئول  یتیجذاب  ینا  وآمدند  می  به مشهدشفا    یبرابودند که  

  یخ،واال بود و در سرتاسر تار  ة)ع( شفا دهند  ضا امام ر  ،هااین  ةشد. باالتر از هممیتبلیغ  

اآمیزی  معجزه  ی شفاها قدرت  بود.   یشان به  شده  سال    ۹۱منسوب  در  واقع    ،۱۹۲۹در 

نت   یافاض  یجذام  56،  خانمحراب در  با  یت»جمعهای  یتفعال  یجةرا  «  جذام   مبارزه 

ها  آن  یاندر م   و  نقاط جذب کند  ةرا از هم  یانتا جذام  کردیتالش م  یتجمع   ینا  یرفت؛پذ

حرم نه تنها    ینکوتاه سخن آن که مسئول  ۹۲بودند.نیز  (  یافغانهای  از بربرها )هزاره   یاریبس

مردم مبتال به    یگرو د  یان کمک به جذام  یبرا  ی و مذهب  ینهاد های  الزامبلکه    ی الزام اخالق

 
 . 8۷، ص۱۳۹5خاکستر  یآذر 8۹
 . 8۷-88، ص۱۳۹5خاکستر  یآذر ۹۰

91 Kaempfer 2018, p. 92. 
،  ۱۹۳5  لیآور  ۲۷خانه فرستادند. در  را به جذام  ان یجذام  ،یموران دولتأم  زی. ن ۹۰، ص۱۳۹5خاکستر    یآذر  ۹۲

خاکستر    یخانه فرستاد. آذرها را به جذامرا بازداشت و آن  کردندیم  ییکه در شهر گدا   یدو جذام  شهردار مشهد

 . ۹۲، ص۱۳۹5
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طلب    یزوار افغان که به حرم برابه  که    یست ن  ی شگفت  یجا  ین،داشتند. بنابرا  یماریب  ینا

حرم و حاکم کل    ی بروند. متول  خان محراب  درمان به  یشد که برامی  آمدند گفته می  شفا 

مرگ در خانواده   یا و    یعروس  یماری،داد که در زمان بمی  یشنهادبه مردم پنیز  خراسان  

حرم به ارث    یرا براهایی  ییدارا  ین از مؤمن  یاریبس  ین،بنابرا  ۹۳بدهند.   یرات خ  یان به جذام

توسط حاج    ک کهزف   مزرعةوقف    ششم  یک ،  مثال  ی. براصرف جذامیان شودگذاشتند تا  

حک  ، یمعبدالکر  یرزام به  سال    یرادکان   یم معروف  در  بود  شده  گذاشته  جا   ۱۹۱۷بر 

که    یدمتعهد گرد  محر  یجه،شد. در نتمی  استفاده  یانو جذام  یمارانفقرا، ب  یبرا  یستبامی

نان در روز و    یک  یبه هر جذام   یمالطاف حک  یةماه بدهد که در ساقران در    5چارک 

وقف در دادگاه    ی بدبختانه بعداً متول  ی ول   ید گرد می  امر به صورت مرتب انجام   ین ا  یرادکان 

 ۹۴. یافتمالکیت محکوم شد و ملک انتقال 

به    ی مقرر  یرهنگام صدور د  یامنجر به عدم صدور    یگاه   یابودجه  یتعدم قطع  این

گرد    تولیت در باغ    ی جذام ۴۰، حدود  ۱۹۲8. در سوم ماه مه  شدیم  خان محراب  یان جذام

چه حرم    شود. چنان  یدگیرسها  آن  ماه گذشته  8ظرف  های  یمقرر  یآمدند تا به تقاضا

  یمارانکه ب  یی جا  یعنیخود را داد    ةاد ساخت دو اتاق با بودجیشنهپ  یچواردداد، لمی  اجازه

به نائب   ۱۹۳۲در اول دسامبر    یچوارد ل  ۹5استراحت کنند.ها  در آنتوانستند  می  یجذام

  یا نباشد آای  که بودجه  یو در موقعاند  یدهحرم هنوز نرسهای  نامه نوشت بودجه  یمتول

  ید و خورش  یرش  یتجمع  ةبودج  ریپرداخته و مقدا  این موضوعخود به    ةیوتواند به شمی

 ۹6اختصاص دهد؟  خانمحراب را به سرخ

بودند؛    یاتفاق  عموماً  یرانداشتند ز   خانمحراب  کار  یبر رو ای  یاثر منف   مسائل،  ینا  اما

افزون    اند.همکارانش ذکر نشده  یا  یچواردل   ی رسم  هایدر گزارش  ی حت  این مسائل  در واقع

 ةکار نمون  ین ”انوشت    یچوارد، لخانمحراب  در   یانمقدمات کمک به جذام  یةبر پا  ین،بر ا

 
93 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1935-1936, p. 6. 
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فراهم    یپزشکان ها  پرسبیتاری  “ .است  یمذهب   یان و م   یالمللینب  ةدر عرص  یهمکار   عالی

  یتانیابر  یامپراطور  انجمن امداد جذام  یان،جذام  یبرا  بودجه  یکاییآمر  یسیونآوردند، م

توسط    یان جذام  یزبانی ساخت و م  یبرا  ی او نان توسط حرم، بودجه  ین از داروها، زم  یبعض

شاه   شده و رضا   اندازیراهو    یسازماندهها  یرانیتوسط ا”که    یمحل   جذام  مبارزه با  یتجمع

حرم    ی متول  یبکار توسط نا  ین،. افزون بر ایدگرد  ین، تأماند“ و همسرش پول به آن داده

 ۹۷“ .ارادتمند یار بس اش یدوستدر است و بسیار صادق هایش ی”در همکارشد که  یتحما

هر    . مثبت خود ادامه داد  یار به اثر بس  یکایی آمر  یسیونرهایحرم و م  یان م  همکاری

،  ۱۹۲8دسامبر    ۱۹بودند. در    مندعالقهبه جذام،    یان منافع مبتال  ین تأم  به  ا دو گروه آشکار

  مبارزه با  یت حرم نامه نوشت و درخواست نمود تا حرم و جمع  ة التولیب  یبه نا  یچوارد ل

موانع بر   یگربرف و د  ینو همچن  یندسرما کمک نما  یهعل  بر   یانت از جذامبه حفاظ  جذام

راه ب  خانمحراب  سر  در سال    ۹8گردد.  یسرم  خانهجذام  بهتر  آسان  یتا دسترس  روبندرا 

  ی پوند  یم و ن  یک نان    یة سهم  یک”به فراهم آوردن  گزارش کرد که حرم    یچوارد ، ل۱۹۳۲

هر فرد  ازای    سنت( در ماه به  ۱8)  یالپنج ر  یمقرر  ینفرد بالغ و همچنهر  ازای    در روز به

  ی نفت و مقدار  ی سوخت، مقدار  ی مقدار  ین همچن  دهد.می  اضافات، ادامه   ید خر  یبالغ برا

  ی غذا، مقدار  ی را از سر گرفته و مقدار  پزشکی درمان    یت. ما مسئولیندنمامی  صابون فراهم 

کوتاه، شال و  های  به بافتن جوراب  جذامیان   تا   ایم آورده  فراهم پشم را    ی س و مقدارالب

گزارش کرد که حرم به صورت منظم    هافمندکتر  ،  ۱۹۳6در سال    ۹۹“.بپردازند  یروسر

پخت و پز ساده، لحاف و    ی گوشت، نفت، مقرر  ی گاه  و نیز  نان   خانمحراب  یان جذام  یبرا

برا  ۱۰ تشک  بدون  تأم  یمارستان ب  یک   یتخت  استنمود  ین کوچک  حره    ین همچن   م . 

مقرر تا  نمود  افزا  ی جذام  6۰  ی موافقت  را  بودند  بدون کمک  دائماً  و  دهد.    یش که کالً 

آدم  ی ، هنگام بسیار خوب”حرم گفت:  دار  خزانه    یانجذامبه  ای  عالقه  ینچنها  که شما 

 
97 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1929-30, pp. 40-41. 
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ابراز  یچارةب که    ی زمان  ی حت  ۱۰۰“ ؟یمانجام ده  یمتوانمی  یگریما چه کار د  ید، دارمی  ما 

مقدس   حرم  سال  سازمان  دولت   یکبه    ۱۹۳۷در  فرستادن    یل تبد  ی بخش  به  شد، 

ادامه داد و    دهکده کل    یخواب برا  یلالبسه و وسا  ی مانند غذا، نفت و گاههایی  یحتاجما

  ی مقرر  یک ها  آن  یکرد و برا  یکودکان سالم همکار  یبرا  یاط حدر    یبا باغ ز  یک در ساخت  

  یکایی آمر  یحی مس  یمارستانبا ب  کار   ةحرم به ادام  ۱۰۱جهت غذا و سوخت اهدا نمود.  یژهو

 ۱۰۲را پرداخت نمود.  خانهجذام هایینهاز هز یاری ادامه داد و بس  یبه خوب

نارضا   ینا  با  م  هایییتی وجود،  پا   یان جذام  یاندر  دربار ۱۹۳۰  ةده   یاندر   یزان م   ة، 

ش و  حرم  کمک که  ای  یوه مشارکت  قرار  هااین  دسترس  در  در می   را  داشت.  وجود  داد، 

مجلس   ی به شورا   ی ، عرض حالخان محراب   یان از جذام  ی ، گروه۱۹۳۹و    ۱۹۳8های  سال 

ماه سال،   6  یکردند در ط   یت شکا   ین . آنان همچندند کر   ی مقرر   یش نوشتند و درخواست افزا 

. یند مجبور بودند خودشان را با آب سرد بشو ها  آن   یجه،خانه گرم نبوده و در نت آب حمام 

 همچون سابق به مراقبت  یرا شود ز   عوض سال در آنجا بوده است    ۱۴مباشر که    ین، افزون بر ا

ونمی  انتصاب    نیز   پردازد  می درخواست  واسط  نانوا ها  آن   یان ک  کردند. و حمام   یی و  خانه 

 یا کند آ   یناظر مستقل منصوب دارد تا بررس  یک درخواست نمودند تا مجلس    ین،همچن

قرار گرفته   است   انجام شده   جذامیان   یتقاضاها  در   ؟اند و به صورت مناسب تحت درمان 

 خان حراب م   که در  انیکس   یف از مجلس شورا درخواست نمودند وظا   یا نامه طی  ها  آن   یت،نها 

تصر می   کار  را  توجه ید نما   یحکنند  کنندگان  ا   مجلس   . درخواست  به  جلب   یت واقع   ینرا 

که  خواسته   نمودند  کنون  چند   هایشانتا  بود   ینرا  کرده  مطرح  ا  ۱۰۳ند.ا ه بار  وجود   ین با 

ط   ها،یت شکا  هنگام  و  سخت جنگ های  سال   یدر  چ   یدر  همه  بود،   یزکه  گران  و  نادر 

که  دار  خزانه  متصدی حرم  همکار   خانهجذام   رسمًا  غذا،   یعال  یبود،  و  داد  ادامه  را  خود 

البسه و مقرر  یسوخت، بعض  مراقب   یک ،  ۱۹۴6نمود و در سال    ین تأم   یزی ناچ های  ی از 
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 ۱۰5داد.   یصتخص   یان جذام   یرا برا   یالر   ۰۰۰،۴۴۰، حرم  ۱۹۴۹در سال    ۱۰۴.ید کارآمدتر برگز 

است،    فعالیت داشته  ۱88۴از سال    خانمحراب  ةخانجذام  که  یتواقع  ینوجود ا  با

  طوس  ةرا روزنامموضوع    ینا  .بودند  یدهآن نشن  ةدربارچیزی  هرگز  ها  یدرصد از مشهد  ۹۰

خواست جهل مردم را برطرف  میکه    روزنامه  یننمود. ا  طرح موضوع  ۱۹۴6  یةفور  ۱۴در  

ها  آن  یت ، وضع۱۹۲6از سال    قبلبودند.    ذریو آ  یبربر  ،یجذام   ۱۳۰سازد نوشت که اکثر  

  یکدیگربا  ها  آن  یتبهبود وضع  یبرا  یکاییآمر  یمارستانپس از آن حرم و ب  یخوب نبود ول

کردند  می  یافت گرم در هفته در  یوعده غذا  یک فقط    یانکردند. در گذشته، جذام  یکار هم

  یمارستان که در ب  یخوب  نانواییاز  ها  آن  و هم اکنون هر روز آشپزخانه، غذا آماده کرده و نان

مقامات    ةگفت  به.  یدگردمی  ین، تأمشد فرستاده میها  آن  یو هر روز برا  هدش  آماده  رضاشاه

در   یول  خیرات کنند  یانجذام  یرا برا یافتاد که مردم گوسفندمی  حرم، در گذشته اتفاق

  مقاله نوشتن    برای  یلاز دال  یکیاین  رخ نداده و ممکن است  موضوع    ینگذشته ا  سالچند  

به عمل   ی قدردان  ین ا  یشه هم  یمطبوعات محل   ۱۰6باشد. بوده    امهروزندر   کار حرم  از    را 

  یان جذام   یش،نوشت که از چند روز پ  یآزاد   ة، روزنام۱۹۴۲  هیپنجم ژانوند. در  دآورنمی

مشهد گدا  در  حال  جا  یااند  یختهگر  خانهجذام  از  یا آ  اند،شده  یده د  یی در    یگری د  ی از 

اطراف  های بودند در دهکده خانمحراب که درهایی  آن همچنین خبر داده شدهاند؟ آمده

  ری بهدا  یا که حرم    است بر آن    ید بر آن مردم. ام   ی چه درست باشد، وا  ند. چنان ن کمی  کار 

 ۱۰۷. دنبردارهایی مشترک، گام جمعیبالفاصله در راه منافع 

 

 دولت  نقش

بر  )  هایمارستاناز باما    ؛انجام نداد   یبه جذام کار  یانمبتال  یبرا  یراندولت ا  گرچه

 یسیونرهامورد م  ین در ا  .یندشد تا موارد جذام را گزارش نمامی  درخواست  ( قانوناساس  

 
104 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1942-1943, p. 2; Idem, Mashad Medical Report 

1945-1946, p. 3. 
 . 8۹، ص۱۳۹5خاکستر  یآذر ۱۰5
 . ۹5، ص۱۳۹5خاکستر  یآذر ۱۰6
 . ۹۴، ص۱۳۹5خاکستر  یآذر ۱۰۷



 سرآغازهای پزشکی مدرن در ایران  342

در    یتوضع  ینا  ۱۰8دادند. می  بردارد، انجام   یگام   یتکه دولت در نها  ینا  یدبه ام  این کار را

  ین را تأم  خان محراب  در   یدجدهای  ساخت اتاق  بهداریکه    یزمان  .کرد  ییرتغ  ۱۹۳6سال  

  یمشدن مستق   یر. درگاستفاده شدند  ۱۹۳6کامل شده و در سال  ها  اتاق  ینکرد. ا  یمال

  خان محراب  به  یجذام  ۲۰حدود    بهداری بود که کارگزاران    یهنگام  یتواقع  ینبا ا  بهداری

  ین دولت تأم  یاز سوها  آن  یتحما  .حرم قرار نگرفتند  یتتحت حما  یمارانب  ینفرستادند. ا

،  ۱۹۳۷در سال  ۱۰۹شد. می ینحرم تأمسوی بود که از  یزیکمتر از آن چ آن شد و مقدار

تأث  یارکرد و بس  یدبازد  خانمحراب  از  بهداری)؟( سرپرست    یدکتر فالحت قرار    یرتحت 

بهبود    یکاییپزشکان آمر  یشنهاد پ   یناز چند  یبانی پشت  له و بالفاص  گرفت وضع  را جهت 

گرچه    ۱۱۰داد.   یش افزانیز  را    دهکده   ةساالن  ةداد و بودج  یالر  ۱۲۰۰۰  . اواعالم نمود  دهکده 

نکردم    یداپ   خانمحراب  یبندبودجهو    ی دولتهای  یتدر مورد فعال   یشتریمن اطالعات ب

. در سال  انددهکر  یتحمارا    خان محراب  بیمارانآن است که حرم و دولت،    یتاما واقع 

نفر    5۹نفر که    ۱۳۰، تعداد  ۱۹۴۴و در مه    هبود  خانمحراب  در  یجذام  ۱۳6  تعداد  ۱۹۴۲

،  ۱۹۴۴  آگوست  . درندشدمیبهداری حمایت  توسط    یگرد  یمار ب  ۷۱حرم و    یاز سوها  آن  از

،  بهدارینفر توسط    ۷۰حرم و    وسطتها  آن  نفر  5۷که    وجود داشت  یجذام   ۱۲۷تعداد  

 ۱۱۱شدند. می یتحما

  

 یگر د حامیان

ادامه داد؛ گرچه معلوم   (Alepol)  آلپول  ینبه تأم   یتانیابر   یامپراطور   امداد جذام  انجمن

دالر در سال جهت   ۱۰۰۰به پرداخت    نیز   جذامیان  یکاییآمر   یسیون . می تا چه زمان  یست ن 

 ینبه تأم   ینهمچن   یسیون م  ین، ا۱۹۳۲ادامه داد. در سال    یره دارو، غذا، البسه و غ  ید خر 

بودند،   یاز واقعًا مورد ن  ی که همگ   و گاز  ی، نوار زخم بند بند مچ    ،ی شال پشم  یمی مقدار عظ 

 
108 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1931-32, p. 17; RG 91-19-9, Resht Medical Report 

1930, p. 3; Idem, Resht Medical Report 1931, p. 2. 
109 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1935-1936, p. 5. 
110 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1936-1937, p. 4. 
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ا  زنان چند های  یازمندی ن   ینادامه داد.  ، ۱۹۳5در سال    ۱۱۲آماده شدند.  یساکل   ینتوسط 

تشک خوب،   یک   ی داد و هر جذام  یش افزارا    خان محراب   ی خود برا  ة بودج   یسیونم   ین هم 

کوتاه بی   جفت دستکش  یک  جوراب  دو جفت  از   یک   ،پنجه،  )ساخته شده  جفت کفش 

 یک   ةبود، به اضاف ا  هآن   ة( و چرم گوسفند که اکثرًا مورد استفاد ید مف   یارکهنه و بس  یرهایتا 

در   یزناچ   ی مقرر  یانجذام  یکایی،آمر   یسیون م  یاختصاص  ةبودج   ۱۱۳کرد.  یافت ماهانه، 

اکثر   یپالتو برا   یپول برا   داری مق   ینو درمانگاه را تحت پوشش قرار داد و همچن  یمارستانب 

شامل شکر، ای  یژه و   یای هدا   یسمس، کر . در باقی ماند ها  آن  از   یاریبس   ی و کفش برا   یمارانب 

در   ید؛مقرر گرددهکده  تمام    یپنجه برا بی   هایو دستکش   یکوتاه پشمهای  جوراب   ی،چا 

ن   ید ع  داد.  ینهم   یز پاک  رخ  ا۱۹۴۰در سال    ۱۱۴اتفاق  برا   دجة بو   یسیون م  ین ،  را   یخود 

 یانجذامدر دسترس    یشتری نرخ بهتر تبادل ارز، پول ب   یل به دل  یکاهش داد ول   خانمحراب 

جهت   یسیونم   ة بودج  ۱۱5شد. پذیر  بهتر امکان   یو غذا  یشتر بهای  کفش   ینقرار گرفت که تأم

فعال   یت حما  آمر های  یت از  گاه  ی برا   یکاییپزشک  البسه،  کردن  غذ   ی فراهم  و   ااوقات 

 ۱۱6.یافت ادامه    خانمحراب   یان جهت جذام   یطب های  مراقبت 

کرد. در سال  می  یافتکمک در  یزناشخاص  از    خانمحراب  ی،نهادهای  یتاز حما  جدا

کفش    برای همة جذامیانتوانستند    یکاییآمر  یسیونرهایم  ی، خارج  ة، با کمک جامع۱۹۳8

داده شد. در همان    یراتبه صورت خ  یرانیدکتر ا  یک برنج توسط  مقداری    ینبخرند. همچن

در    ۱۱۷داده شدند.  یسمس زنان دوختند که در کر  یبرالباس  ،  مشهد  یسایحال، زنان کل 

اهدا۱۹۴۲سال   بر  افزون  ع  ی ،  سو  یاه س های  ینک کفش،  از  پالتو  محل  ی و    ی،دوستان 

لباس    یسا، دادند. زنان کلبا برنج  شده  تهیه    یاختصاص های  شام  ،جذامیان  به  یزن  یسیونرهام

  یانجذام  ةبردند که البس  ی پ  یسیونرها، م۱۹۴۴  ییزدر پا  ۱۱8دوختند.  ی زنان جذام  یبرا
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  ینة هز  یل معمول پالتو را به دل  یایفراموش کرده بودند هدا  یرا شده است ز  فرسودگی دچار  

الباس وحشتناک    یباال فراهم کنند.  و    یروین،  هر کدام    دهکدهساکن    ۱۴۰کمک کرد 

که سال  هایی  آن  ة، به هم۱۹۴5در سال    یسیونرهام  ۱۱۹کردند.   یافت خوب در  یین پوست

های  لباس  یزکفش و زنان نها  آن  ةدادند و هم  ینپوستنکرده بودند،    یافتدر  ینپوست  یشپ

 ۱۲۰خود پرداختند.  ةیدبه انتشار مرام و عق  ین همچن یسیونرهاکردند؛ م یافت نو در

 

 خانمحراب  در یانو تعداد جذام ترکیب

خودشان    یبودند که از روستاها  یکسان  خانمحراب  ةدر دهکد  یاناز جذام  بسیاری

بر طبق  ۱۲۱آمدند. می و افغانستان یراننقاط ا ةاز هماین بیمارستان  و به رانده شده بودند

  یرانیا  یان، از جذام  کدامهیچ”کردند  می  را درمان ها  آن  که  یکایی آمر  یسیونرهایم  ة گفت

  ی و مابق  یران ترک از غرب ا  یمی . در واقع، نردندکنمی  صحبت  ی فارس   یعنی   ، نبودند“  ی واقع

داشتند. افراد    یگرید  ی با بدشکلهایی  یماریب  ینبودند ول   ی جذام  نیز   نفر  دو مغول بودند و  

؛ بودند  یبلکه بربر  و اگر چه نه چندان افغانی واقعیبودند    ی افغان  یماران معروف به مغول، ب

 ۱۲۲. های شیعة افغانستانهزاره یبرا ی خراسان عنوانی

  یط شرا  ی مهم بهبود  یلاز دال  یکی،  ۱۹۲8در سال    ی جذام  ید جد  یشگاه آسا  ایجاد

  8۰های  خشک، نوردار و پاک که از خانههای  هم اکنون در اتاقجذامیان  ”بود.    یان جذام

سالمت    ی،زندگ   یطشرا  ینا  کنند.“ می  ی، زندگ استدر زمان حاضر بهتر    یان یراندرصد ا

ب  ی عموم به  آنان  را    یماری و مقاومت  و ک   ین،. همچن یدبهبود بخشدر  غذا،    یفیتمقدار 

  و بهتر به   یشترلباس ب  ین،بود. افزون بر ا  یبود؛ هر چند هنوز ناکاف  یافته بهبود    ی مقدار

 
119 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1944-45, p. 2. 
120 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1945-1946, p. 2. 
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های  را قادر ساخت تا زمستانها  آن  منظم سوخت، هر چند کم،  یةشد و سهم می  داده ها  آن

  یشانهادرون خانه  یط شرا  ، یچوارد ل ةتحمل کنند؛ گرچه بر طبق گفتبهتر  را  طوالنی   سرد

داشت. فاصله  بودن  راحت  از  کس  ۱۲۳هنوز  تنها  چن  یاو  که    یراز  کردمی  یفکر  یننبود 

الزم است تا    ی ”گاهصورت که    ینبود، به ا  یافتهبهبود    یجذام   ةکددر ده  ی زندگ   یطشرا

 ۱۲۴“.بازگردانده شوند یند،جومی در دهکده را  یرشکه پذ ی جذامیرتمارض کنندگان غ 

جمع   یعضوکوشیدند  می  یانجذام یرغکه    ینا  یلدل  به   خان محراب  ةدهکد  یتاز 

مقامات حرم، صدور   تازه  یشپ  ی رسم  گواهیشوند،  ورود  به  از  الزامدهکده  واردها    ی را 

  خودشان را  یابروها  یطور سطحه  هستند که ب  ی”تمارض کنندگان ها  آن  یانکردند. در م

 ۱۲5“ .سازندمیبدشکل خود را  ،یپوستهای  خمزبا  یاسوزانند و  می

رشد    آمارو پس از آن،    ید نفر رس  6۰در دهکده به    یان ، تعداد جذام ۱۹۲6سال    در

  یت »جمع  یجاد (، روز ا۱۹۲8اکتبر    ۴)  ۱۳۰۷مهر    ۱۲خاکستر در    ی آذر  ةتبه نوشکرد.  

نفر داشت. بعداً با    86کودک و جمعاً    6زن و    ۳۲مرد،    ۲5  خانه جذام  «، جذام   مبارزه با 

 ۱۱۷به    یاننفر(، کل جذام  55کودک و جمعاً    5زن و    6  د،مر  ۴۴)  ید جد  یمارانآمدن ب

گزارش کرد و در طی آن    ی جذام  ۱۱8  از وجود  یچوارد ل   نیز ،  ۱۹۲۹. در مارس  یدنفر رس

  یزنفر ن  ۹مرخص شدند و    یافتهنفر درمان    ۱۱  ین . همچنرسیدند  یدنفر جد  ۳۹  نیزسال  

جذام    یانکه مبتال  ینا  یدناز شن   بعدها  یاکثر جذام   یچوارد،ل  ةفوت کردند. بر طبق گفت

با    یاریآمدند. بسمی  داوطلبانه  یرند،گ می  شوند و تحت درمان قرارمی  پناه داده  در مشهد

کردند.  می  یی گدا  یرشان آمدند و در مسمی  و وان   یزهمچون تبر  یدور   ی هااز راه  یادهپ  یپا

سفر    ی از افغانستان با طها  یفرستاده شدند. بربر  یرانی و ا  ی توسط پزشکان غرب  ی تعداد

وارد را  نفر تازه  6بود که    ۱۹۳۴سال  نفر در    ۱۴۰آمدند. تعدادشان  می  یشترب  یا روزه    ۴۰

  یدکردند که با موارد جدمی  هر سال فوت   ی،جذام  ۳۰تا    ۲5وجود،    ینشد. با امی  شامل

  قرار   ینمرگ وجود داشت و از ا  ۳۰وارد و  تازه  6۰،  ۱۹۳۴شدند. در سال  می  یگزینجا
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نفر    ۲۰۰جذام به  دهکدة  ،  ۱۹۳6در آن سال وجود داشت. در سال    ی نفر  ۳۰  ی یشافزا

ای  نشده  یفتوص  یزشبودند. پس از آن، ر  ینفر جذام  ۱8۴ها  آن  میانرشد کرده بود که  

  ینفر جذام   ۱۲۰تعداد به    ین، ا۱۹۳۹در سال    یرارخ داد ز  ی جذام  ی کلن  ین در تعداد ساکن

  یط فقط تنها شرا  ینا  ۱۲6عضو داشت.  ۰۱۴  ی جذام  ة، دهکد۱۹۴5سال    ر بود. د  یافتهکاهش  

نبود که جذام  یستز به  یان بهتر  بلکه قطعمی  خانمحراب  را  درمان منظم و    یتکشاند 

  یک .  یختانگیبه جذام برم  یانمبتال  یانرا در م  یفراوان  ینیبود که خوشب  یپزشک   یدارپا

مانند  زده  فالکتهای  حفرهدر  ناخواسته  ما    متمادی  یانسال   ی”براگفت:    ینچن   یجذام

زنده. هم    یا   یم ابپرسد ما مرده  ی که کس   ین بدون ا  یم، کرده بود  ی زندگ   ی،جانوران وحش

شوند،  می  یزما تم های  و زخم  یم کن می  یزندگ   یبه راحت  یزنوردار تمهای  اکنون در اتاق

 ۱۲۷“ .یابدمی مان شفا یماریداده شده و ب  ینتسک  یمان دردها

به کنترل رخن  یک  زن  چند  خان، حضور  به محراب  یجذامیرافراد غ   ةمورد مربوط 

،  السلطان  ، عالء۱۹۳۴  ییزکردند. در پا می  ی خودشان زندگ  ی سالم بود که با همسران جذام

متول ل  ینائب  و  مرگ    یمتصم  یچواردحرم  با  که  ف   یاگرفتند  سالم میطالق،    یست بارد 

ها را طالق داده  آن  یاخانه را ترک کند. دو زن سالم که همسرشان فوت کرده بود  جذام

  ینبنابراو  کار را نداشتند    ینا  ةاجاز  البته  دهکده ازدواج کردند  یبود، در خفا با مردان جذام 

با همسرانشان، شوهران جذام   با هدف اخراج شدند؛   نیزماندن  خان را  محراب  ة دهکد  ی 

 ۱۲8ترک کردند.

 
 ؛ ۹۰، 8۴، ص۱۳۹5خاکستر  یآذر ۱۲6

 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1932-1933, p. 4; Idem, Mashad Medical Report 

1929-30, p. 39; Idem, Mashad Medical Report 1934-1935, p. 3; Idem, Mashad Medical 

Report 1935-1936, p. 5; Idem, Mashad Medical Report 1938-39, p. 1; Idem, Mashad 

Medical Report 1944-45, p. 2. 
127 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1929-30, p. 39. 

داد تا مرد بتواند ازدواج خود  میاجازه  رانی ا د یجد   یشهروند قانون ۱۱۲۳. بند ۹۲، ص ۱۳۹5خاکستر  یآذر ۱۲8

 “ فسخ کند. )جذام( داشته باشد  که همسرش جذام و برص ی در مورد” را
 IOR/L/PS/12/3416. 

دو    نی ا یها درخواست مجوز براآن  ۱۹۳۹و    ۱۹۳8در سال    را ی رنجاند ز  ار یرا بس انیجذام  ةاخراج دو زن، جامع 

 (.۱۳۱۷ بهشت یارد  ۱۷) ۴، سند  ۲۴۲، ص۱۳۹5خاکستر  یشتند. آذرارا د م سال  زن
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 ؛ اندیدهپوش ینکه پوست  ییانجذام

 . گرفتندیها در آنجا تحت درمان قرار م دواخانه قرار دارد که آن  ،زمینهپس در

 

  به   یدیافغان جد  یجذام  یچه  دادندگزارش    یکاییآمر  یسیونرهای، م۱۹۳6سال    در

مرز    یقاز طرها  آن  مانع از آمدن   یرانگزارش شده بود ا  چرا کهاست    یده نرس  خانمحراب

آمر است.  ز  اینان   ة باردرها  یکاییشده  بودند  ”مطرود    یافغان  یان جذام  ینا  یرانگران 

  یجةدر نت  ین ا  ۱۲۹“ .باشندمی  دستیانداخته شده و ته  یرونب  روستایشاناز    ، شانبستگان

  قدم حرم  اطراف  در  که آزاد    یان جذام  ة باربود. حاکم خراسان، در  دولت  ی رسم   یاست س

فشار  می بر حرم  و  بود  نگران  .  آوری شوندجمع  یانجذام  تا کوشش کندآورد  میزدند، 

  یان داده شد که اجازه ندهند جذام  ی و حاکمان مرز  ی گمرک   ات به مقام   ی دستورات  ین، همچن

  ی، مقررخانمحراب  یانحرم پاسخ داد که به جذام  یوارد شوند. نائب متول  یرانافغان به ا

نان، البسه، سوخت و  امّا تحت فشار بوده است،  هر چند که بودجه ؛مرتب داده شده است

 ۱۳۰. استشده  ینتضم ها آن ةیرغ
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 درمان

ل  هفته    یچوارد نخست،  دو  تعداد   یکشنبه   ی بعدازظهرها ) هر  همراه  گر  یض تعو   ی به 

ب پانسمان  داروفروش  ر   یکایی آمر   یمارستان ،  خانم  مس مبّل  ینولدز و  دهکد   ( یحیت غ    ة از 

گروه کرد.  می   ید بازد خان  محراب  ب   این  شوولمگر   یماران به  می   ی سنت   ی روغن  ،  کرد تزریق 

داد. می را    الزم   ن درما   و   داروها دیگر  ها  آن   را پانسمان کرده و به ها  آن   عمدتاً بدبو های  زخم 

پنجه بی   های پشم داده و بافتن جوراب و دستکش ها  آن   با زنان صحبت کرده و به   ینولدز خانم ر 

داستان می   آموزش  و  سال    ۱۳۱کرد. می   نقل   یل انج های  داد  بازد ۱۹۲۷در    یچوارد ل   یدهای ، 

پذیر  امکان   ، یان جذام   یکایی آمر   یسیون م   ی دالر   ۱۰۰۰  ة بودج   یش کار با افزا   ین د که ا ش   ی هفتگ 

  ین ا   ید دو بار در هفته داشتند به ام  یدهای بازد  یمش، ، او و ت ۱۹۲۹وجود، از سال    ین شد. با ا 

پانسمان  ها  زخم   ، انجام شده قات  ی همان ماند؛ تزر   ی کار   ی مؤثرتر باشد. الگو   یدتر، که درمان شد 

ن   ی طب های  درمان دیگر  و    یده گرد  اول درمان   ۱8  ی شد. ط می   داده   یاز مورد  لیچوارد ماه   ،  

آن   یج داد که نتا  ی به صورت عضالن   ی روغن شوولمگر  ی از استرها ای یافته  یش افزا  ی دوزاژها 

بود یت رضا  تزر   ای گرچه در دوزاژه   ، بخش  و    یجاد ا   یادی ز   ی ناراحت   ی گاه   یقات باالتر،  کرده 

ط می   ی موضع های  آبسه   ید تول  آلپول   ۱8  ة دور   یک   ی کرد.  او  پ   ماهه،  دوزاژ    یشنهادی در 

  ی خوب  ی درمان  یج داد که نتا  یماران به ب   یدی و ور   ی درصد عضالن  یک درصد و  سه های محلول 

رو، او در    ین شد، از ا می   ی موجب ناراحت   یافته   یش افزا   وزاژهای به همراه داشت. از آنجا که د 

  یافت داد و در  یان از جذام  ی درصد به بعض  ۲درصد و   6های ، آلپول را در محلول ۱۹۲۹سال 

موجب    ی کنند ول می   تحمل   ی را به خوب   یشتر محلول با غلظت ب   ین ا   ، یماران از ب   ی که بعض 

  ی موارد   ین دهد. در چن می   یش افزا   یگر د   ی و ندول را در بعض ها شده  آن درجه حرارت    یش افزا 

مشخص و    ی درصد موارد، بهبود   6۴گشت. در  ی درصد برم   یک درصد و    سه های  او به محلول 

ها  زخم   یام الت   ی به معنا   ی . بهبود یافتند   ی کامل فقط سه مورد شفا   اما وجود داشت    روشنی 

دارند  هایی  زخم   ین از چن   یولوژیک که شواهد باکتر هایی  آن   ة ”هم و حلق و    ینی ب در  به جز    ، بود 

، درمان موارد  بهبودی محرزتری داشتند تر  جوان   یماران ب   هستند.“   یماری هنوز مستعد انتشار ب 

 
131 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1930-31, p. 6; Idem, Mashad Medical Report 1936-

1937, p. 5. 
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  بهتر شدند که درمان نشدند،  هایی  آن   . شد می   یری جلوگ   یت شدن وضع کهنه، از بدتر  و  مزمن  

در    یماری چنان ب بود. بدبختانه،    یرانی ا   ی معمول   ی روستا   یک بهتر از  شان  ی زندگ   یط شرا   یرا ز 

داشتند تا درمان    یاز ن   ی، تر ی مزمن بود که به درمان با مدت طوالن   خان محراب   امیان اکثر جذ 

  ید با   ین بنابرا   ، از آمدن به آنجا بود   یش پ شان  یماری ب   یص تشخ   یماران، حاصل شود. در اکثر ب 

 ( ۱۹۲۹- ۳۰)   ۱۳۰۹  ل . نرخ مرگ در سا کردند تحمل می را    یماری ب ای  ی مدت طوالن   ی برا 

ن  درما   ی دشوار برا هایی  یماری بود که ب   ی و اسهال خون   یت نفر   ی، پنومون ها  آن   علت و  درصد    ۱۹

  ن بیمارا از    یاری بس   یرا شده بودند ز   یف ضع   ها، ی ناخوش   یگر بودند که با جذام و د   یمارانی در ب 

اگر چه  داشتند.    یه تغذ سوء ها  آن   همة   ین، در رنج بودند. افزون بر ا   یره و غ   یفلیس س   ، یا از ماالر 

ماه   پنج قران در  ة پوند نان روزانه به اضاف   یم و ن   یک که شامل    یناکاف   ییغذا   یة ”به رغم سهم 

 باشند.“ می   شده   یه تغذ   ی کامالً چاق و چله و به خوب   یاری اضافات است؛ بس   ید خر   ی برا 

  یماران ب  ینها ایکاییآمر  ،یانبه جذام  یاعتبار  بودن و خود  یعیحس طب  القای  برای

  ین ا  یجه،کردند. در نتمی  یق، تشوکه امکان داشت  یدر زمان  یط،را به کار کردن در مح

بودند.    یرانیا  یروستا  یک در    یجذامیرافراد غ   یانگینشادتر و مسرورتر از حد م  یمارانب

  یول داد رخ میها آن یانم  یی. مسلماً دعواهابود یرانیهای ااتر از اکثر دهکدهیبها زآنباغ 

آمد  سرگرم کردنشان می  یگرد برانقال دوره  یامطرب    یک   یگاه  ؛داشتند  یزن  یاوقات شاد

نغمه  جذامیانو   و  خواندن  آواز  می  یی، سرااز  رلذت  بازد  ینولدز بردند.    یدهایهنگام 

زنیهفتگ با  می  اناش  کار  دهکده  بافندگ در  معموالً  انج  ی،کرد.  د  یلخواندن    یگر و 

  ییر جد دهکده، تغ بود به مس  یکه بارندگ   یو هنگام   شدانجام میدرختان    یرز  ،هایتفعال 

اجازه    یراد زکر زده میشگفترا  ها  یکاییآمر  که  دادندمکان می به »نامسلمانان« معموالً 

ای  های خود را تا اندازهاتاق  یانجذام   ینوارد شوند. همچن  یعهشد به مساجد شداده نمی

در    چیان نظافت  یبرا  بودجه  یصتخص یا  آن بود که    ی به معنا  ین داشتند که انگه می  یزتم

  یختن برانگ  ی. برادندکربه دهکده مراجعه نمی  ها چییده یا نظافتقطع گرد  ۱۹۲۹سال  

و آراسته   یزتم یزبزرگ به عنوان جوا یمذهب  تصاویر”ها اتاقنگه داشتن  یزبه تم  جذامیان

این تصاویر  به دست آوردن    یها براآن  .شودداده می  یانبه جذام   یشان هانگه داشتن اتاق
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 ۱۳۲“ .نصب کنند هایشاناتاقلخت   یواربه دها را آنمشتاق هستند تا  یاربس

 

  ۱۹۲۹-۳۰خان در محراب  : آمارهایی مربوط به وضعیت پزشکی جذامیان۱۴جدول 

 ۹۲ . کنندکه هم اکنون درمان منظم دریافت می مردان و پسران جذامی

 ۱۴ . کنندکه هم اکنون درمان منظم دریافت می زنان و دختران جذامی

 ۱5 . کنندامید و فرسوده( که درمان دریافت نمی )موارد نا  مردان جذامی

 ۱۱ . کنندفرسوده( که درمان دریافت نمیامید و   )موارد نا زنان جذامی

 8 . کنند که هنوز در دهکده زندگی می  کودکان غیرآلودة جذامیان

 ۱۴۰ . کنندتعداد کلی افرادی که هنوز در دهکده زندگی می

  

 اند. مردان و زنانی که در طی چهار سال گذشته فوت کرده تعداد جذامیان، 

 . هایی که درمان شدنددرصد از همة آن ۱۹
۲۹ 

 ۱6 . اندنیافتهاند و کامالً شفا جذامیانی که دهکده را ترک کرده

 ۳ . انداند و شفا یافتهجذامیانی که دهکده را ترک کرده

 ۱88 تعداد کلی تحت مراقبت طی چهار سال گذشته

 ۱5۴ اند. دریافت کردهدرمان تعداد کلی جذامیانی که طی چهار سال گذشته 

 5 درصد  ۳اند، جذامیانی که تحت درمان بدتر شده

 ۱8 درصد   ۱۲اند، باقی مانده که در وضع شروع درمانجذامیانی  

 ۹۹ درصد   6۴اند، تحت درمان نشان دادهواضحی جذامیانی که بهبودی 

 . خود را آغاز کردکار  ۱۹۲6در سال  یسیونهنگامی که م  جمعیت دهکدة جذامی

 (۱۹۲۴یا  ۱۹۲۲در سال   ۱۰۰تا  ۹5)
8۱ 

 ۱۰۱ جدید پذیرفته شده طی چهار سال  جذامیان

 6 ها  کودکان زاده شده از جذامی

 
132 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1929-30, pp. 42-44; Idem, Mashad Medical Report 

1928-29, p. 6; Idem, Mashad Medical Report 1938-39, p. 5. 

 د ی ، بنگردر مورد آلپول 
 Klingmüller 1930, pp. 676-743. 

 د ی بنگر ،یو درمان به صورت عموم یدرمان با روغن شوولمگر یبرا 
 Bhandari 1932 and Dikshit 1932. 
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 خاندر محراب یان: جذامردیف جلو

 

حدود    یقات با تزرخود را جهت درمان    یهفتگ   یدهایبازد  یچوارد، ل۱۹۳۱سال    در

در صورت   ی اضاف   ی کردند ادامه داد؛ دارومی  یکه در دهکده زندگ   ی نفر  ۱5۰نفر از    ۱۲۰

پانسمان می  داده   یازن و  زخم  یاریبس  شد  بیدگردمی  انجام ها  از  اکثر    ی بهبود  یماران . 

  باز   یشان به روستاها  یو به زوداند  یافته”چند تن کامالً درمان    دادند؛ را نشان    یاآهسته

  “ اند.رفته  و  انددرمان شده  یولوژیکی و باکتر  ینی گردند و هم اکنون سه نفر که از لحاظ بال می

از  هایی  بچه  ۱۹۳۱در سال    کرد؛ یاقدام م   یرشپذ  یبرا  یدجد  ی جذام  یکهر هفته    یباً تقر
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  ی کم   یدو ام  بیماری بودند  ةیشرفتپ  ةدر مرحل  یزن  ییگرو کسان د   آمدندمرز افغانستان  

سه هفته نبود، در بازگشت،    یبرا  یچوارد، ل۱۹۳۲وجود داشت. در مارس  ها  آن  درمان  یبرا

فاصله    این در    ی بدتر شده بود حت   یار بس هایشان  و تورمها  کردند که زخم  یان ”ب  ها یجذام

 ۱۳۳“.نکرده بودند یافتکوتاه که درمان در

 

 
 اقامتگاه بدون پنجره یک ةخان و نموندر محراب یانجذام

 

نفر    ۲8با    یک  گروهداد.    یص، تشخ یجذام   یماران ب  یان گروه در م  یپدو ت  یچواردل

  روی بر    یزن  را نداشتند؛ خوب بوده و آلپول   یماریب  یتهایی بودند که نشانگان قابل رؤآن

نفر    6۴دوم    گروهزد. در  اوقات صدمه می  یگاه  یاددوزاژ زاما  کرد؛  کار می  یبه خوبها  آن

  یروغن شوولمگر یدیور یقات ها از تزرآن یبرالیچوارد بودند که  یر یمافعال ب ةدر مرحل

  گروهکرد. در  را بدتر می  وضعو    یختانگیآلپول اغلب واکنش لپروس برم  یرااستفاده کرد ز

ب با دست  یر،پ  یماراندو،  پاهافرسوده  و  پ  یها  و  داشتند.  بست  ینه زبر  قرار  درمان  هر  ”ه 

 
133 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1931-32, p. 16. 
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ها را  رو، ما فقط زخم  یندهد؛ از ا می  لوهآبرو جفقط درمان را بی  خاصی برای این گروه

می  یمکن می  پانسمان تالش  آن  ییمنماو  آالم  و  دردها  ماالرکه  سرفه  یا ها،  را    یشانهاو 

هنگام  ”مانند  داد  انجام می  ای هاضاف   یدهایبازد  یچوارداوقات، ل  ی گاه  ۱۳۴“ یم.ده   ین تسک

  ی نان به هر فرد  یک   ی،هفتگ  ازدیدهایدر ب  .“نوابی  یو عمل نمودن چند مبتال  یسمس کر

  کی حرمها به  آن  یرا”ز  یدترفند مؤثر واقع گرد  ین شد؛ اآمد، داده میمی  یقتزر  یکه برا

امو  کوچک   از  بهبود  ید فراتر  به  به و  یاز ن  ی، مبهم  آنجا که تزر  یژهدارند؛    ی گاه  یقات از 

دادند که افزون  و زغال می  ی های زمستانها لباسیکاییاوقات آمر ی گاه  دردناک هستند.“ 

 ۱۳5کرد. می ینچه بود که حرم تأم بر آن

 

 
 خان محراب یروستا یکدر نزد  یاک در حال برداشت تر یانجذام

 

 
134 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1932-1933, p. 4. 
135 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1932-1933, p. 4. 
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 ید جدهای ساختمان 

جد۱۹۳۱سال    در اتاق  پنج  از    ید،  تا  سه  شد،  معا  یبراها  آناضافه  و    ینة درمان 

  یل انجهای  داستاندر آن    ینولدزبود که خانم ر  ییجا  یگرو اتاق د  یانبار  یبرا  یکی  یماران، ب

  آموزش  ی مذهب   ة ساد  یبافتن و خواندن سرودهاها  آن  و به  خواندها میزنان و بچهرا برای  

ها  آن  داده شده است وها  یآن به جذام های  صفحه  با  افونگرام  یکسال    یندر ا”داد.  می

ما را قادر ساخته است که سه اتاق بزرگ   ، یدساختمان جد ین برند. امی لذت  یار از آن بس

ساخته    یدبلند جد  یوانا  یک.  یمآزاد ساز  اند،یدهکه رس  ید جد  یانجذام  ةاستفاد  یرا برا

جمعیت  ،  ۱۹۳5در سال    ۱۳6“ .داردقرار  ها  میجذاهای  از اتاق  یمین  امتداد  شده است که در

به ساختن  وضع    ینبودند. ا  ی جذامها  آن  نفر  ۱8۴که    رسیدنفر    ۲۰۰به    امی ذج   ةدهکد

و در سال    یده گرد  یل تکمها  شدند. اتاق  بنا   بهداری داشت که توسط    یازن  ید جدهای  اتاق

تا به عنوان    یافت   ختصاصا   یکایی به پزشکان آمر  ید اشغال شدند. چهار اتاق جد  ۱۹۳6

  ، از ورود مگس  یریجلوگ  یبراها  استفاده شود. اتاق  یتختخواب  ۹کوچک    یمارستان ب  یک 

  ۱۹۳6  ییزبود، در پا  که پرستار  خانم هلن هافمن، همسر دکتر هافمن   ۱۳۷شدند. زده    یتور

ها  . گرچه اتاقیدنما  یرمارستان در دهکده، تعمیب  یک  یکار کرد تا سه اتاق را برا  ی به سخت

  ی کارگچ  راها  آن  ،AML  ةبا بودج  یکاییآمر  یسیونرهایساخته شدند، م   بهداریتوسط  

تخت    ۱۰،  رضا شاه  یمارستان. بتجهیز کردند  یه اسباب و اثاثبا  و    ندانجام داد  یراتتعم   ،کرده

، سه بخش که هر کدام سه  ۱۹۳۷  یةشدند. در ژانومی  یرتعم  یستبامی  داد که  یمیقد

پاک، مراقبت  های  افراد در تخت  یمارترینو از آن زمان ب  یافتند   یش تخت داشتند، گشا

،  ، خانم هافمن ۱۹۳۷-۳8های  در سال  ۱۳8شد. میداده  ها  آن  به  یرگرم و ش  یو غذا  یدهگرد

بخش،    یکودکان نظارت نمود که برا  ششش اتاق در بخ  یراتو تعم   یکارگچ  ی،پاکسازبر  

با  ها  آورد. از آن پس، بچهبه دست    بودند  در کلنی خارج  که یاز دوستان محل  یالر  ۳۰۰۰

 
136 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1931-32, p. 17. 
137 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1935-1936, p. 5; RG 231-1-2, Hoffman to Mother, 

04/10/1936. 
138 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1936-1937, pp. 3-4; Mashad Medical Report 1935-

1936, p. 5. 
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 ۱۳۹کردند. می ی بودند، زندگ یخود که عفون ینوالد

 

 کنانکار تغییر

ل۱۹۳۴سال    در برنام  یچوارد ،  در   ةکه  را  به    خانمحراب  درمان  بود  کرده  آغاز 

که  یافتانتقال    در همدان   یکاییآمر  یحیمس  یمارستانب هافمن  توسط  او  کار  از سال  . 

.  یافتآنجا بود، ادامه    یکاییآمر  یحیمس  یمارستانکار کرده و سرپرست ب  در مشهد  ۱۹۱5

  و   دادمی  یاریرفت،    یبه مرخص  ۱۹۳5  یلکه در آور  یبک  الیدآد دکتر    را  هافمن دکتر  

را در    یکایی آمر  یسیونم  مرکزآمد، پر شد؛ دولت،    یهکه از اروم  کاکران  او با دکتر   یجا

بود. چنان  یهاروم فقط    بسته  ب  یک چه  در  ا  یمارستانپزشک  برنام  ییراتتغ  ینبود،   ةبا 

روز در هفته دوباره    یک،  ۱۹۳6در سال    یب کرد. پس از بازگشت کمی  یجاد تداخل ا  ی درمان

  یان،جذام  ی پرمعناتر کردن زندگ   یبرا  یکایی . پزشکان آمردادسرویس می  یان دکتر به جذام 

  ی جذام یمارانب یت به تربشروع خودشان،  ی کار  بار و کاهش شان یهبه روح ی بخش  یفزون

و  ها  ، پانسمان۱۹۳6در سال    یجه،دند. به عنوان نتنمو  ، به عنوان پرستارمندعالقهمذکر  

  یپرستار های  انجام شدند که مراقبت  ی پرستاران جذام   ینبا ا  یشتری و ب  یشتر ب  یقات تزر

  ینتسک  یکرده و برا  را پانسمان ها  دادند. روزانه زخممی  انجام   یز کوچک را ن  یمارستانب

مورد مراقبت    بسیار بهتر از گذشته دردمند،  های  یجذام   یجه،دادند. در نتمیدارو    تب و درد 

را به همراه سه    ی هفتگ  یدهای بازد  ین مشهد، ا  یکایی از دو پزشک آمر  یکی  ۱۴۰قرار گرفتند. 

مذکر بود،   ی که پرستار  یتوسط نادر ای یاضاف یدهای بازد ین داد. همچن میمددکار ادامه 

استخدام کرده بودند،    تارکه به عنوان پرس   اییچهار جذام   یاآ  یندگرفت تا ببمی  صورت

مراقبت به    کوچک  یمارستاندر ب  یماران از ب  یا کنند؟ و آمی  را پانسمان   زیادیهای  زخم

شدند و  می یلیزهو بانداژها، شسته و دوباره استر ها انداز پول، گازپس یآورند؟ برامی عمل

چهار پرستار    ینبر ا  اضافهها  یکاییآمر  ۱۴۱. یافتمی  کار ادامه  ین که امکان داشت ا  یتا زمان 

 
139 Mashad Medical Report 1937-1938, p. 3. 
140 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1935-1936, p. 5. 
141 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1936-1937, p. 3. 
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  یی متوقف کردن گدا  یبراها  یکاییاستخدام کردند. آمر  رختشویمذکر، دو زن را به عنوان  

به کار گماشتند که اثر   یانجذام ة پروندهای برگه ة دارند او را به عنوان نگه ، دهکده یمال

داشتند، در    ی جسم  یینفر که توانا  ۲5-۳۰حدود    یداشت. افزون بر آن، برا  ی بخش یترضا

نزد  یمشاغل کشاورز   یگربه عنوان کارگر روزمزد و د  یاکمزارع تر کار    ،دهکده  یکیدر 

 ۱۴۲دادند.  یبترت

و سه مددکار    یبا نادررا    خان محراب  از   یهفتگ  یدهای، بازدکاکران،  ۱۹۳۷سال    از

نموده    یرا بررس   یمارانکرد، دکتر بمی  را پخش  هاهپروندهای  برگه  دهکده  ی. مالآغاز کرد

  انجام شده توسط پرستار   یقات تزر  یار دست  یک کرد،  می  یزتجو ها  آن  از   یکهر کدام  یو برا

کرد  می نظارترا ها زخم پانسمان یگر،د  یارو در همان حال، دست  ودهرا نظارت نم یجذام

اشغال    یشه تخت هم  ۹. هر  یچیدپمی  انواع تب و دردها  یرا برا  یزیتجوهای  نسخه  یو سوم

بود.    یگرید  یمارستاناز هر ب  یشدرصد داشتند که ب  ۱۰۰اشغال    یبضر  یباًبودند و تقر

.  شدندمیشدند و مراقبت می دورها دند و از مگسیخوابمی در آنجا یماریموارد ب ینبدتر

و    یدادند. دو زن آشپزمی و کشک   یرگرم، ش یغذاها  آن  به  یک چهار پرستار جذام با کم 

هر چهار    ینهمچندر خدمت شبانه بود.    یشهپرستار هم  یکدادند.  می  را انجام  شوشست

در    یشه دهند که هم می  دردناک را انجامهای  از زخم  یاریبس   ةروازنهای  ”پانسمانپرستار  

بدتر هستند ز انگشتانها  یجذام   یرازمستان  پاها ها  حس خود، دستبی  با  با    یشانو  را 

افزون  “ .دهندمی انجامنیز را  یقاتتزرها آن. سوزانندمی در زمان گرم کردن، یاندک آتش

ا   خانمحراب  خود به  ةبا دوچرخ  ه دکتر، بعداً دو بار در هفت  یزیتبعد از و  ینادر  ین،بر 

  خان محراب  کوچک  یمارستانبهای  تخت  ۱۴۳. یدنماسرپرستی  را    ی تا امور پرستارآمد  می

 ی، سه تخت برا۱۹۳8  ییزدر پا   ین،بودند. بنابراشده  اشغال    یمارانب  ینتوسط بدتر  یشههم

 
142 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1936-1937, p.4. 

که    انیییبه روستا   یوا”صورت    نیبه ا   یمحل  ةروزنام  کی ر مزارع توسط  د، کار  ۱۹۴۲جالب است که در سال   
بنگرتوصیف شد،  “کنند میرا استخدام    انیجذام عز   دهکده  ی. مال ۹۴خاکستر، ص  یآذر  دی ،    زخانیاحتماالً 

 . ادداشتی ، ۴۱۱، ص۱۳۴8مؤتمن  و خودش مبتال به جذام بود. شد یم ده ینام
143 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1937-1938, p. 2. 
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در سراسر سال توسط    یشهتخت هم  ۱۲نیز این  پس از آن    یمؤنث اضافه شد. حت   یمارانب

درمانده  یمارترینب گترین  و  از  افراد  بودند.   ی،جذام  ۱۲۰روه  سال    ۱۴۴اشغال  ،  ۱۹۴۴از 

کاف  یافتکاهش    یهفتگ   یدهای بازد وقت  فقدان  آن  علت  کارکنان    یکیبود.    یکه  از 

های  درمان  یبار در هفته برا  یک نفر    ۴تا    ۳رفت و  می  سه بار در هفته به آنجا  یمارستان،ب

تنها پزشک    یرابار در ماه برود ز  یک توانست  میفقط    رفتند. هافمن می  خانمحراب  خاص به

  یشه تخت داشت که معموالً هم  ۱5کوچک،    یمارستان بود. در آن زمان، ب  مشهد  یمارستانب

  ین ”اهافمن،    به نوشتةشد و    یر تعم  تحت نظارت خانم هافمن   یمارستان ب  ینپر بودند. ا

  مشهد   ۱۹۴8که هافمن در سال    ی هنگام  ۱۴5“ .در منطقه است  ها رستانیماب  یناز بهتر  یکی 

،  ۱۹۴۹که در سال    ی بود. زمان  خانهجذام  و  یمارستان مسئول ب  کاکراندکتر  را ترک کرد،  

”هم اکنون،  تقاضا کرد    یید جدهای  از حرم ساخت اتاق  کاکران،  بیشتر شد  یان تعداد جذام

  ییرو، جا  ین اشغال است و از ا  ینا ناب  ی جذام  ۱5  یباً با تقر  خانه جذام  یمارستان بهای  تخت

 ۱۴6“ .شودمی درخواست  یمارستانب ی. ساخت دو اتاق برایستنها یجذام یگرد یبرا

تعداد  ۱۹5۴و    ۱۹۴۳  یانم   در برا   ۳8،  و   یانجذام  یساختمان  شده  درمان 

توسط حرم به ابعاد   ۱۹5۴و   ۱۹5۳در سال  ای ساخته شد. ساختمان اضافه  یشان هاخانواده 

 یو در بخش جنوبها ی جذام  ی اتاق برا  ۱۴آن  ی متر برافراشته شد. در بخش شمال 8۰× ۷۰

، در ۱۹55کارکنان وجود داشت. در سال    یبرا هایی  قرار داشت، اتاق   یزن   یکه درگاه ورود

ساخته   ها شستن لباس   ی برا   آب  یر ش  ۱۲دوش و    ۱۲با نصب    حمام  یک   یب شرق سمت جنو 

خانة جذام   درها  ی ، تعداد جذام ۱۹55استفاده نشد. در سال    آن از    یگرد   ۱۹68شد که از سال  

نظ ۱۹5۷. در سال  رسید نفر    ۳۱۲به    خانمحراب  وزارت   خانمحراب   بر  ارت،  به  از حرم 

 
144 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1938-39, p. 2; Idem, Mashad Medical Report 1939-

40, p. 3; Idem, Mashad Medical Report 1940-1941, p. 2; Idem, Mashad Medical Report 

1944-45, p. 2. 
145 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1945-46, p. 2; Mashad Medical Report 1942-43, p. 

2; Mashad Medical Report 1944-45, p. 2. 
 . 8۹، ص۱۳۹5خاکستر  یآذر ۱۴6
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تدر  منتقل  یبهدار  شدند.های  ساختمان   یجاً و  نابود  ن  ۱۴۷کهنه  زمان   یستمعلوم   یچه 

، ۱۹۴8بعد از  ة در دور ها  آن  ی از را متوقف کردند اما گزارش خانمحراب  کار در ها یکایی آمر 

خانه جذام هنوز از    ۱۹6۰  ةدر اواسط ده   هاآمریکایی   مؤتمن،  ةگفت   به   . است   نشده   ینگهدار 

به اتمام   یران کار خودشان را در ا   پرسبیتاری  یسیونرهایکه م  یزمان   یعنی  کردند حمایت می 

 یاز پرستاران فرانسو   ی ، بعض ۱۹6۰که در حدود  و آن این  آشکار است    یز چ  یک رساندند.  

که از   ای)خواهر راهبه   کروت   یل گابر   یمار   یرا آغاز کردند. کار ستودن   خانمحراب   کار در 

و   به مشهد   WHO  یق طر  به  نزد ها  فرانسوی   . است   ذکرابل  ق   یژه آمد(،   خانهجذام   یکی در 

 ة. در اواسط ده یست را متوقف کردند، معلوم ن   اما این که چه زمانی کارکردند.  می   یزندگ

 یک های  یزیت و   ی برا ای  بودجه   بهداری بسته شد،    یکاییآمر   یمارستان که ب  ین ، بعد از ا ۱۹6۰

اتاق ساخته شد و هشت   ۱۳۰با    یشگاهآسا  یک ،  ۱۹58در سال    ۱۴8فراهم نمود.  یرانیا   پزشک 

زم  از  ا ید گرد   محصوربا حصار    خانمحراب   ة خان جذام   ینهکتار  زمان،  آن  در   ینبهتر  ین . 

حرم   یاز سو   یارانه  یافتدر   یقآن از طر   ةبود که بودج خاطر آن  ه  ب   ینبود. ا  یرانا   ةخان جذام 

 یک   ینبود. همچن  یمار هر ب   یدر روز برا   یالر   ۲۰بالغ بر    ۱۹6۲شد که در سال  می   ین تأم 

کودک مربوط   5۰که    یی شد؛ جا   یسمشهد تأس  یان توسط انجمن امداد جذام  یرخوارگاهش 

، طرح ۱۹6۲شدند. در سال  می در آن نگهداری  آن وقت،    یجذام   یمارب   5۰۰از    یشبه ب 

 یت، در نها   ۱۴۹.ید گرد  یشنهادپ  هددرمان جذام در مش   ی بزرگ برا   یمارستانب   یک ساخت  

بهدار  وزارت  و    خان محراب خانة  جذام   ی، مقامات  کردند  منحل  ب   جایرا   یمارستانآن 

به   ۱۹8۲از سال    یمارستانب   ینمشهد واقع بود. ا   یرا ساختند که در شمال شرق   نژادی هاشم

 یک نزد ای  به دهکده   خانه جذام   ی، عطارد   ةگفت   به   ۱5۰.شد   مشهد وابسته   یدانشگاه علوم پزشک

 
147 Azizi and Bahadori 2011, p. 428; 

 شده است. عیناً کپی ،5۱۱-۱۳، جلد دوم، ص۱۳۷۱ یعطارددر تمن ؤن مت. م۴۱۲-۱۳ص ، ۱۳۴8تمن ؤم 
 . ۹6، ص۱۳۹5خاکستر  یآذر ۱۴8

149 Iran Almanac 1963, p. 379. 
خان  کارش در محراب  یدر ماه برا  ریال  5۰،۰۰۰  به میزان  بهداریرم به  ح   ۴۱۳، ص۱۳۴8تمن  ؤم  ةبر طبق گفت 

 کرد.میپرداخت  ۱۹5۷در سال 
150 Azizi and Bahadori 2011, p. 428. 
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 ۱5۱، انتقال داده شد. بجنورد

 

 یگر دهای خانهجذام

بود(،    یرانا  بیشتر جاهای   ی وجود نداشت )که به معنا  خانهجذام  کههایی  استان  در

  ی طبهای  مراقبت  ی به سخت  ی شد و حتنمی  انجام   یان از جذام  ی نهاد  یت حما  گونهیچه

در  ها  یجذام   یکه برا  یاتفاق  ی طبهای  وجود داشت. تنها مراقبت  ی عموم  یاو    یخصوص

  یدولت های  یتحما  یا   یسیونریچه م  یکایی، آمر  یا   یی اروپا  ی نهادها  یدسترس بودند از سو

است    ی عال  ایهنمون  در بوشهر  یتانیایی بر  ةدواخان  ی، دولتهای  یتد. از نوع حماشمی  انجام

و  ها  یوهشترین  را تحت درمان قرار داده بود. مدرن  از جمله جذام ها  یماریع بانوا  ة که هم

مثال، در سال    یشدند. برامی  گرفتند، ارائهمی  که در دسترس قرار  یندرمان به محض ا

حدهمراه  ،  ۱۹۰8 ساز    یبا  عامل  افتخار،  و  گزارش    یاسی غرور  بوشهر  ”درمان  داد  در 

  انجام  پاشا   یک که توسط پروفسور د  ینناست یدموارد جذام توسط درمان جدآمیز یتموفق 

بود ناست  ۱5۲“ .شده  د  ین درمان  سال    اشت ادامه  در  ب  ۱۹۱۰و  نتا  یمار ”ده  دلگرم    یج با 

ب  یم ، فرمانند رشت  یگرید  یدر جاها  ۱5۳“ .درمان شدندای  کننده   یحیمس  یمارستاناز 

نداشتند و  که اقامتگاه مناسب  هایی  آن  یرا تحت درمان قرار داد. برا  یان جذام   یکایی آمر

هر کدام    یرابروند ز  تبریز  یا  به مشهد جذامیان  داد تا    یشنهاد پ  یم شهر بودند، فر  یروندر ب

شهر  از تسه  خانهجذامها  این  ا  ی درمان  یالتبا  با  اکثر    ین داشتند.  که  جا  آن  از  وجود، 

گشتند.  می  بازهایشان  سفر نداشتند، بدون درمان به خانه  یبرا   یبودند و پول  یرفق   هایجذام

خواهد به  می  یافته تازه سازمان    بهداری ”گرچه    ی نداشتند، حت  ی کاربرد  ی،دولت   ینهادها

و نه    نه سازمان و بودجه  ی ولبرطرف کند    خوبیصورت آشکار تمام مسائل سالمت را به  

  ی،گرچه در درمان جذام، جداساز ۱5۴“ .دارد هابرنامهاین انجام دادن  هبالفاصل یتجربه برا

 
 . 5۱۳، جلد دوم، ص۱۳۷۱ یعطارد ۱5۱

152 Administration Report 1908, p. 12; Das 1911; Anonymous 1909. 
153 Administration Report 1910, p. 20. 
154 RG 91-19-9, Resht Medical Report 1930, p. 3. 
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  یت. امّا وضعبود  یازبه جذام ن  یانپناه دادن به مبتال  یوجود، برا  ینمطلوب نبود، با ا  یاالزم  

 آمدند. نمی روشن به نظر یی،هاپناهگاه ینچن

  خان(، )محراب   در مشهد   یکی   یران، در ا   ی جذام   جامعة که سه    شد ، گزارش  ۱۹۲۰سال    در 

  امّا به نظر  ۱55وجود دارد.  یجانآذربا  یک نزد  ،یس دره  اپدر آر  یدر خلخال و سوم  یگرید

باشد که    یهمان  یدوجود داشت که شانیز  صحنه    یک نزد  یجذام   جامعة  یک رسد که  می

  ة در منطق   سوودلوقدر    یگرد  دهکدة جذامی  یک  د رسمی  به نظر  ۱56. کرد  ید بازد  از آنم،  اواو

اییان  اهر وجود داشت. روست  به  یزتبر  ةجاد  یر(، در مسیغرب  یجان )آذربا  یاروان    ی کوهستان

به  ها  و آنپرداختند  می  و هجوم به مسافران  یبه راهزنها  یآمدن از بلند  یینبا پا  یجذام

ساختند.  می  و اموالشان را رها  یختندگرمی  ی،راهزنان جذام  ینخاطر هراس از تماس با ا

  ی به بابا باغ سوودلوق    یانادامه داشت و پس از آن جذام  ۱۹۲۰  ةده  یان تا پا  یتوضع  ینا

 ۱5۷انتقال داده شدند. 

بود، اما    یراندر ا  یجذام  جامعة  5تا    ۳، حداقل  ۱۹۲۰  ةده  یل که در اوا  یحال   در

بع  ۲5حدود   بهداردسال  با دو جذام  یرانا  ی، وزارت  با حدود  فقط  در    یمارب  ۴۰۰خانه 

  یک به    یا افتاد و    یت از فعال  یونپ   ة دهکد  یاکه آ  یست آشکار ن  ۱58ها، سر و کار داشت. استان

به عنوان    ی بابا باغ   ة گرفته شد تا دهکد  یم، تصم۱۹۲۱توسعه داده شد. در سال    ،خانهجذام

، در نظر گرفته شود. روستا در  در آن جمع شوند  یجان های آذربایجذام  ة که هم  ی مکان

شکارگاه    ی بابا باغ   ة واقع بود؛ در قرن نوزدهم دهکد  یزتبر  یشمال غرب   یلومتری ک  ۱5حدود  

طرح را تا ده سال بعدتر به    ین پذیر نبود که ا وجود، امکان   ین بوده است. با ا   ی سلطنت 

رساند    ة منص  تصم   ی هنگام   یعنی ظهور  دوباره  جذام   یم که  تمام  که  شد  های  ی گرفته 

فقدان    یل وجود، به دل   ین ا اقامت داده شوند. با  بابا باغی  در    یران، ا   ی شمال و شمال غرب 

   آماده   ی جذام   یماران اسکان ب   ی پذیر نبود که روستا را برا ن امکانات، امکا   یگر و د   بودجه 

 
155 Gilmour 1924, p. 30; see also Polak 1865, vol. 1, p. 132 

 خمسه و خلخال(.  جان،ی جذام در آذربا ی هاجامعه) 
156 Rasooli and Allen 1958, pp. 22-23. 
157 https://fa.wikipedia.org/wiki/ بابا باغی [accessed 15 June 2018] 
158 Andrews 1950, pp. 2. 
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  یو برا  ید تومان خر  6۰۰دهکده را با    یز تبر  ی ، شهردار۱۹۳۳سال بعد در سال    دو   ساخت. 

همان سال،    هایی برداشت. درگام  یشتر،ب  یجذام  ینساکن   یرشسازی الزم جهت پذآماده

سان، شروع    ین منتقل شد و بد  یعموم  المتس  یریتبه مد  ی های بابا باغینهکتار از زم   ۷5

بلند محصور شده   یوارمتر د سهبا از آنجا که دهکده  ۱5۹.صورت گرفت یجذام  ةدهکدکار 

ساخته شد؛ پس از    یگلاتاق کاه  ۴۰آمد. نخست،  به نظر می  ی بود، همچون پادگان نظام

سکونت    بابا باغی  در  یراناز نقاط گوناگون ا  یان گسترده شد و جذام  یج آن روستا به تدر

بوده    یس دره  پا های آر یآمدند جذام  یبابا باغ   ةخانکه به جذام یمارانیگروه ب ین. اول یافتند

را با صدقات و    یانجذام  ینا  یه، های همسابودند. در آغاز، دهکده  هنفر  ۷5که یک گروه  

 ۱6۰. کردندمی یتحما  یراتخ

  یواقع   ة خانجذام  یک، هنوز  وجود نداشت  ی در بابا باغ   ی منظم   ی آنجا که درمان طب  از

  یکند را بهبود می که با جذام برخوردای یوهخواست شمی یرانوجود، دولت ا یننبود. با ا

از    ۱۹56در سال    یسازمان بهداشت جهانطرف  از    براوندکتر  منظور،    ین ا  یبخشد. برا

و وضع   یدبازد  یرانا ارز  جذام  یتکرد  را  ا  یابی در کشور  از  وزارت    ید،بازد  ین نمود. پس 

در مق   یدرمان  ینکمپ  یک   اندازیراهبه    یمتصم  یبهدار ز   یاس جذام  بر    یرابزرگ گرفت 

  یماران ب  یت وجود داشت. اکثر  یرانتحت درمان در ا  ی جذام  ۱۲۰۰۰گزارش، حدود  اساس  

آذ  گ  یجان، ربادر  توالش،  لرستان،  خوزستان،  زابل،  یال کردستان،  صحرا،  ترکمن  ن، 

در  ای یژهدر بخش وها یدر تهران بودند. در تهران، جذام یزن ی تعداد و مشهد، بندرعباس

قرار    یمارستانب درمان  تحت  ادهم  الدوله  دولت جهت  میلقمان  قصد  وجود  با  گرفتند. 

خواست در  نمی  یایران  پرستار  یاپزشک    یچ، هخانهجذام  در دو   یدر خدمات طب   یبهبود

و جنجال    یض ضد و نق های  منجر به بحثها  آن  کار کند. امتناع  ی جذام  ة دو دهکد  ینا

در  های  یکمک به جذام  یشنهاد پ  یفرانسو  ة دو راهب  یت،شد. در نها   ی فراوان در سطح ملّ

سال در    ین چند  ی و برا  یوستند پها  آن  به   یزن  یرا دادند که بعداً چهار مرد فرانسو  ی بابا باغ 

 
159 https://www.mehrnews.com/news/1018043/ [accessed 15 June 2018]. 
160 https://fa.wikipedia.org/wiki/ بابا باغی [accessed 15 June 2018]. 
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  یتخود را ترب  یرانیا  ینانبود که جانش   یویدس دندکتر آلفوها آن  یانآنجا کار کردند. در م

و    وجود داشتند   ی بابا باغ   ی جذام  یق کلن اتا  ۱۰۰در    یمارب  5۳۰،  ۱۹6۲نمود. در سال  

 ۱6۱در سال بود. یالر  یلیونم  6آن  یانة سال ةبودج

جهت کمک به    یز در تبر   ۱۹5۷در سال   « یان از جذام   یت حما   یت »جمع   یس وجود تأس   با 

،  ۱۹6۲نامطلوب بود. در سال    یار در آنجا بس   ی زندگ   یط ، شرا ۱6۲ی بابا باغ خانة  جذام   یان جذام 

 ( ۱۹۳5- 6۷)   فروغ فرخزاد   ة «، ساخت است   یاه در مستند »خانه س ها  آن   رنج مورد غفلت   ین ا 

  یدی جد  ی طب های  ساختمان  یران،از آنجا که دولت ا  ۱6۳.دشبرجسته    یلم شاعر و کارگردان ف

آن را بهبود داد،    ینساکن   ی و درمان طب   یست ز  یط شرا  ینبرپا کرد و همچن   ی در بابا باغ

سو  هایی کمک  بهداشت جهان  یاز  بد   یافت در  ی سازمان  ،  ۱۹6۳گونه در سال    یننمود. 

  یتو پس از آن، وضع  ۱۹۷۰  ة. در دهیدرس  بابا باغیبه    یمار ب  6۰۰  یدست داروها برا  یناول

خانة  جذام  خودش را درای  که کار حرفه ینمب  یندکتر محمد حس یتحت رهبر  یجبه تدر

شد و تا سال    یسسال بعد او رئ  یک .  یافت  یآغاز کرده بود، بهبود  ۱۹6۲در سال    ی بابا باغ

آورده    ییناطراف دهکده پاسه متری   یواراو، د  یاستماند. تحت ر  یدر آن شغل باق  ۱۹88

علم روز قرار    یةبر پا  یانجذام  یطبهای  ساخته شدند و مراقبت  یدیجد  یالتشد و تسه

انقالب   از  پس  پ۱۹۷8گرفت.  آب    یشتریبهای  یشرفت،  )مانند  شد  انجام  دهکده  در 

و    یکارمند طب   8۰(. حدود  یرهآسفالته و غ   جادة،  گاز، برق  ها،حمام  ی، کشلوله  یدنیآشام

  یبا خانواده بودند، در دهکده زندگ ها  آن  درصد  8۰که   یمارب  ۴۷۰حدود    ینهمچن  یدفتر

هم    یبابا باغ خانة  جذام  بودند.  یواناتو پرورش ح  ی در کار کشاورز  یماران کردند. اکثر بمی

 ۱6۴وابسته است. یزتبر  یاکنون به دانشگاه علوم پزشک 

  ة که هم اکنون به »بهکداضافه شد    ی به نام راج  یخانة سوم ، جذام۱۹6۱سال    در

 
161 Iran Almanac 1963, pp. 378-79. 
162 Azizi and Bahadori 2011, p. 427. 

 . 6۴5، ص۱۳88 نیمت ۱6۳
164 https://fa.wikipedia.org/wiki/بابا باغی [accessed 15 June 2018]; 

http://www.bartarinha.ir/fa/news/90156/ [accessed 15 June 2018]; 

http://www.hamshahrionline.ir/details/304736 [accessed 15 June 2018]. 
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  ریبهدا  یرهای وزتالش  باو    یرجند ب  یکیخانه در نزدجذام  یننام داده است. ا  ییرتغ  «یرضو

(،  یراناوقت    ة )ملک  یبافرح د  ةفعاالن  یت( و حما۱۹۰۲-۷۲)   یراج   ینوقت دکتر عبدالحس

خودکفا    یو از لحاظ اقتصاد   خانة مدرنجذام  ین اول  یجذام رضو  وانی. مرکز بازتیافت  یانبن

و    یریتیخدمات مد  ةبا هم  ینما،خانه، س مدرسه، حمام  یمارستان،ب  یک بود که با    یراندر ا

تکم  ی رفاه  یل وسا  یگرد ایدگرد  یلمدرن،  در  جذام  ة دهکد  ین .  طبق    یانمدرن،  بر 

جهان  یشنهادهایپ بهداشت  قرا  یسازمان  دولت  ۱۹68گرفتند. در سال    رتحت درمان   ،

خانه  جذام  ینچند  یشتر،ب  یبا کادر طب شروع کرد و  را  جذام    یهعل خود  مند  نظام  ةمبارز  یرانا

. در  شد  یستأس  یزدرمانگاه ن  ی ( و تعدادی، رضا خان، بصرکلبار  ، یاهکولساخته شد )س 

 5۷۳تعداد    باغیخانة بابا  داشت. در جذام  یجذام  ۷۰۰خان  خانة محرابآن زمان، جذام

ت درمانگاه  یگربا د  یمار ب  ۲۳۲تعداد    وبود    یجذام   یی در مناطق روستا  یارهای سیمها و 

کودک   ۱8۰  به همراه  یجذام  ۹۰۰، تعداد  ۱۹6۰در سال    ۱65تحت درمان قرار گرفتند.

ز  مرک  ین خانه و چند  ۴۰۰،  ۱۹۷۷کردند. در سال  می  ی زندگ  ی راج  ة خود، در بهکد  سالم  

و سرگرمحرفه  یت ترب  ی،آموزش همچن  ی ای  نزد  ین و  در  روستا    ی راج  ةبهکد  یکی شش 

مجموعه    ینا  یچند سال   یبر پا شدند. برا  یو آلمان  یای فرانسویریهخ  یادهایتوسط بن

به »سازمان   یت، نام جمع۱۹8۰نظارت شد. در سال  یرانا  یان امداد جذام یتتوسط جمع

بر عل  تغجذام  یهمبارزه  بهدار  یافت  ییر«  وزارت  قرار گرفت. در    یو توسط  نظارت  مورد 

که درمان شده بودند و    یمارانیو ب  یدمنحل گرد  یمرکز بازتوان  ین، ا۱۹8۰  ةدر ده  یت،نها

 ۱66منتقل شدند. یشگاه آسا یک هایشان به ساختمان نزدخانواده

(.  ۱5داشته است )جدول    یزش ر  یراندر ا  یجذام   یمارانب  د تعدا،  ۱۳6۴/۱۹85سال    از

 یوع، ش۱۹۹6از سال    یراز  درسمی  خوب به نظر  یرانانداز حذف جذام در اچشم  ین،بنابرا

در    ۰۰۳/۰م  جذا  یوع، ش۲۰۱6نفر بوده است. در سال    ۱۰،۰۰۰مورد در    یکآن کمتر از  

 
165 Iran Almanac 1970, p. 496; Matin 1388, p. 645; Pahlavi 2005, p. 143. 

 د یبنگر   ران،یدر ا  قات یو تحق یپزشک مطالب جذام مربوط به آموزش  یبرا 
 Azizi and Bahador 2011, pp. 428-29. 
166 Aziz and Bahadori 2011, p. 428. 
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،  ۲۰۱6آمد. در سال  به دست    نفر  ۱۰۰،۰۰۰در هر    ۲۲/۰ جدیدنفر و نرخ موارد    ۱۰،۰۰۰

این فصل و البته این    ۱6۷بودند.  یرانیاها  آن  نفر از  ۱۱گزارش شد که    یدمورد جد  ۱5فقط  

 . ایران باشند برم که این مردمان، آخرین جذامیانکتاب را با این امید به پایان می

 

   ۱۹6۰-۲۰۰8ها بر اساس جنس و سن در دورة زمانی : موارد جدید جذامی۱5جدول 

 سن  جنس سال

 سال و به باال   15 سال و به پایین   14  مؤنث مذکر هر دو جنس  

۱۳۴۰/۱۹6۰-6۱ ۱۲۳ - -  - - 

۱۳5۰/۱۹۷۱-۷۲ ۳۲۰ - -  - - 

۱۳5۱/۱۹۷۲-۷۳ ۳۷5 - -  - - 

۱۳۷۰/۱۹۹۰-۹۱ ۱۹۱ ۱۳۲ 5۹  ۳۷ ۱5۴ 

۱۳۷5/۱۹۹6-۹۷ ۱۱۲ 6۹ ۴۳  ۱۳ ۹۹ 

۱۳8۰/۲۰۰۱-۰۲ ۹6 ۴۴ 5۲  ۳ ۹۳ 

۱۳8۳/۲۰۰۴-۰5 ۹۳ 6۴ ۲۹  ۰ ۹۳ 

۱۳8۴/۲۰۰5-۰6 8۹ ۴8 ۴۱  5 8۴ 

۱۳85/۲۰۰6-۰۷ ۷۱ ۳۹ ۳۲  ۰ ۷۱ 

۱۳86/۲۰۰۷-۰8 ۳۷ ۲۲ ۱5  ۱ ۳6 

۱۳8۷/۲۰۰8-۰۹ ۳8 ۲۴ ۱۴  ۰ ۳8 

Iran Almanac 1974, p. 407; Iran Statistical Yearbook 1387 (2008-09) Table 16.16, p. 719. 

  

 
167 http://tb-lep.behdasht.gov.ir/Leprosy_Situation_In_Iran_World.aspx [accessed 14 June 

2018] 
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 ۲۷۳ ی،ابزارآالت دندان

 ۳۲۰، ۱5 ینا،س ابن

 ۳5 ی،بهرام ابوالحسن

 8۷ ی،خان بهرام ابوالحسن

 ۲5۳، ۲5۲ اپیالسیون،

 ۱۲، ۱۱ اتریش،

 ۷۴، ۲۳ اتوپسی،

 ۲۹۳، ۲88، ۲66 اتوکالو،

 ۳8، ۳۷، ۳6الدوله،  احتشام

،  ۱۰۰،  ۹۲،  ۹۱،  ۹۰،  8۹،  88،  ۴،  ۳  ارومیه،

۱۱۳ ،۱۱6 ،۱۱۷ ،۱۱8 ،۱۲۳ ،۱۲۴  ،

۲۱۷ ،۲6۹ ،۲8۹ ،۳۱۰ ،۳55 

 ۲6۹توماس،  هایاسپلینت 

 ۱66 ی،پرستار استانداردهای

،  ۲8۷،  ۲۷۷،  ۲۷۲،  ۲66،  ۱۲8  استریلیزه،

۳۰۴ ،۳55 

 ۱۴۷، ۱۷انسان،  اسکلت

 ۳۲۰ ی،جرجان اسماعیل

،  ۲۷۳،  ۲6۱،  ۲6۰،  ۲5۳،  ۲5۲  س،یکا  اشعة

۲۷5 ،۲۷6 ،۲۷8 ،۲۷۹ ،۲8۱ ،۲8۲  ،

۲8۳ ،۲8۴ ،۲86 ،۲8۷ ،۲۹۹ ،۳۰۰  ،

۳۰۲ ،۳۰5 ،۳۰۹ ،۳۱۱ 

 ۲۴۴، ۱6۰چهار،  اصل

 ۳۴، ۳۳، ۳۱، ۲5، ۱5السلطنه،  اعتضاد

 56 یداوی،  اعمال

 ۳۱ اگوفونی،

 5۴ یجیت،. اودام

 ۴۱. اولمر، ام

 ۴۱. دانتان، ام

 ۷6. رکوبرون، ام

 ۳6 یچارد،. رام

 ۷6 یون،. مائولام

 8۹کاکران،  اما

 ۱۹8، ۴5اعلم،  امیر

 ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹ امیرکبیر،

 ۳58، ۳۴۲، ۳۳۹امداد جذام،  انجمن

،  ۳۳۹  یتانیا،بر  یامداد جذام امپراطور  انجمن

۳۴۲ 

 ۱66، ۱6۰ یران،پرستاران ا انجمن

 ۷۳ ینا،ابن س انستیتو

 ۷۳ ی،آناتوم انستیتو

 ۳۰۰، 5۳پاستور،  انستیتو

 ۲۲۴، ۲۲۳، ۱۰ آبله،

،  ۳۳6،  ۳۳5،  ۳۳۴،  ۳۳۳،  ۳۳۱،  ۳۳۰  آذری،

۳۳۷ ،۳۳8 ،۳۳۹ ،۳۴۰ ،۳۴۱ ،۳۴۲  ،

۳۴۴  ،۳۴5  ،۳۴6  ،۳۴۷  ،۳56  ،۳5۷  ،

۳58 

 ۳6۲، ۳6۰ ی، سدره آرپا



 سرآغازهای پزشکی مدرن در ایران  384

 ۲۹6 آرسنیک،

 ۲۹5 ی،سرولوژ آزمایش

 ۲۹۴، ۲۲۴کامل ادرار،  آزمایش

 ۲۹۹، ۲86 ی،رسوب خون آزمایشات

،  ۷۴،  6۰،  5۹،  58،  5۲،  5۰،  6،  5  ،آزمایشگاه

۷5  ،۷6  ،۷۷  ،۷8  ،8۹  ،۱۲5  ،۱۴۲  ،

۱6۱  ،۲۴۹  ،۲5۹  ،۲6۲  ،۲68  ،۲86  ،

۲88 ،۲۹۱ ،۲۹۲ ،۲۹۳ ،۲۹۴ ،۲۹5  ،

۲۹۷ ،۲۹8 ،۲۹۹ ،۳۰5 ،۳۱۲ 

 ۲۴۳ یزرمن،و هایآزمون 

 ۳۳۰ ی،قدس رضو آستان

 ۲8۲ ی،باد آسیاب

 ۲85 ی،شاه آقا

 ۹۲ یل، تر آقای

 ۳۳۴ناظم،  آقای

 ۱۱ یش،کارل کرش آگوست

 ۳5۲، ۳5۰، ۳۴8، ۳۴۲ آلپول،

 ۱۱بارون دگومنز،  آلفرد

 ۳۲۰ آلفوس،

 ۲6۷ آمپوتاسیون،

،  ۱8،  ۱۷،  ۱6،  ۱5،  ۱۰،  ۹،  6،  ۴،  ۳  آموزش،

۱۹  ،۲۱  ،۲۴  ،۲5  ،۲6  ،۲۷  ،۳۱  ،۳۲  ،

۳۳ ،۳۴ ،۳5 ،۳۷ ،۳8 ،۳۹ ،۴۱ ،۴۲  ،

۴6  ،۴8  ،۴۹  ،5۰  ،5۲  ،5۳  ،5۴  ،56  ،

5۷  ،58  ،6۱  ،6۲  ،66  ،۷۱  ،۷۴  ،۷5  ،

۷6  ،۷۷  ،۷8  ،۷۹  ،8۲  ،8۴  ،85  ،86  ،

8۷ ،88 ،8۹ ،۹۱ ،۹۲ ،۹۴ ،۹۷ ،۹8  ،

۹۹  ،۱۰۰  ،۱۰۱  ،۱۰۲  ،۱۰۳  ،۱۰۴  ،

۱۰۹ ،۱۱۰ ،۱۱۲ ،۱۱۳ ،۱۱۴ ،۱۱5  ،

۱۱6 ،۱۱۷ ،۱۱۹ ،۱۲۰ ،۱۲۱ ،۱۲۳  ،

۱۲۴ ،۱۲6 ،۱۲۷ ،۱۲۹ ،۱۳۰ ،۱۳۱  ،

۱۳۲ ،۱۳۳ ،۱۳6 ،۱۳۷ ،۱۳8 ،۱۳۹  ،

۱۴۰ ،۱۴۲ ،۱۴۳ ،۱۴5 ،۱۴8 ،۱5۲  ،

۱5۳  ،۱5۴  ،۱56  ،۱5۷  ،۱5۹  ،۱6۱  ،

۱6۲  ،۱6۳  ،۱6۴  ،۱65  ،۱66  ،۱6۷  ،

۱68  ،۱۹5  ،۱۹6  ،۱۹8  ،۱۹۹  ،۲۰5  ،

۲۱۱ ،۲۱5 ،۲۱8 ،۲۲۰ ،۲۲۱ ،۲۲8  ،

۲۲۹ ،۲۳۱ ،۲۳5 ،۲۳۷ ،۲۴۱ ،۲۴5  ،

۲5۷  ،۲6۰  ،۲6۹  ،۲۷۱  ،۲۷۴  ،۲۷۷  ،

۲۷8 ،۲8۱ ،۲86 ،۲8۹ ،۲۹۱ ،۲۹۳  ،

۲۹۴ ،۲۹5 ،۲۹6 ،۳۰۰ ،۳۰۲ ،۳۰۴  ،

۳۰5 ،۳۰6 ،۳۰۷ ،۳۰8 ،۳۰۹ ،۳۳۴  ،

۳۴8 ،۳5۴ ،۳6۴ 

 ۳۰۴، ۲۷۲، 5۴ ی،جراح آموزش

 ۱58 یاری،به آموزشگاه

 ۱56 ی،پرستار آموزشگاه

 ۱۴۱ یاری،پزشک آموزشگاه

 ۱۰۲ ی،بهدار یعال  آموزشگاه

 ۱58 ی،اشرف پهلو یپرستار  یعال  آموزشگاه

 ۹5، ۹۴هوسف،  آنا

،  ۲8،  ۲۷،  ۲۲،  ۲۱،  ۱۹،  ۱8،  ۱۷،  ۳  آناتومی،

۲۹ ،۳۱ ،۳۹ ،۴۱ ،۴۳ ،۴5 ،۴۹ ،5۳  ،

56  ،58  ،5۹  ،6۰  ،6۳  ،6۷  ،6۹  ،۷۰  ،

۷۳  ،85  ،8۷  ،88  ،۹۰  ،۹6  ،۱۰۴  ،

۱۲۴ ،۱۳۷ ،۱۴۱ ،۱۴۳ ،۱5۲ ،۱5۴  ،

۱56 ،۱6۲ ،۳۰۰ 

 ۳۱8 آناهیتا، 

 ۲65 آنتروستومی،

 68، 55 آندره،

 ۳6۴،  ۳6۳، ۳6۲، ۳6۰، ۳۲۹ ی،باغ  بابا 
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 ۳۱۹ شناسی،یبآس -  باستان

 ۳5۹ بجنورد،

 ۳۲۹ بحرین،

 ۲۴۴بهداشت،  بخش

 ۱۹6، 5۰، ۴5، ۴۴ ی،طب بخش

 ۳۱الحکمه،  بدایع

 ۳۱ ی،الحکمه ناصر بدایع

 ۳۴۴، ۳۴۱ بربری،

 ۳۴6، ۳۲۷، ۳۲۰، ۳۱6 برص،

،  ۲8۲،  ۲۷۹،  ۲۷۷،  ۲۷5،  ۲۷۰،  ۱6۰  برق،

۲8۷ ،۳6۳ 

،  ۳۴،  ۳۱،  ۱5،  ۱۴،  ۱۳،  ۹  ی، آموزش  برنامة

۳5  ،5۰  ،56  ،5۹  ،6۷  ،6۹  ،86  ،۱۰۰  ،

۱۱۲ ،۱۲۱ ،۱۲۲ ،۱۳۳ ،۱۳۷ ،۱5۲  ،

۱5۷ ،۱6۱ ،۱6۲ 

 ۴5 بالنک،

 ۲۴۲، ۲۳۰مادران و کودکان،  یتحما  بنگاه

 ۱58 ی،نماز بنیاد

،  ۲56،  ۲۳۲،  ۱۴۷،  58،  56،  ۳۰،  ۴  بودجه،

۳۳۱ ،۳۳8 ،۳۳۹ ،۳۴۷ ،۳۴۹ ،۳5۹  ،

۳6۰ 

 ۲۲۱ یی،ماما یمرکز بورد

 6۴ ین،ممتحن یملّ بورد

 ۳5۹، ۳۲8، ۳۲۲، ۱۹8، ۱۱۲بوشهر، 

 55 بونویل،

 ۱۹۹ بهبودستان،

،  ۲5۹،  ۲5۴،  ۲۴5،  ۲۴۳،  ۱۳۲،  65  بهداری،

۲68 ،۲۹5 ،۳۰۱ ،۳۰8 ،۳۰۹ ،۳۳۷  ،

۳۴۱ ،۳۴۲ ،۳5۴ ،۳58 ،۳6۴ 

 ۲۹۳، ۲۹۲ ی،چهر بهرام

 ۳6۴ ی،راج بهکدة

 ۳6۴ ی،رضو بهکدة

،  ۲۳۲،  ۱5۹،  ۱5۰،  ۱۰۱،  ۹۹،  5۹،  5۳  بیروت،

۲۹6 ،۳۱۰ 

،  ۱۴۲،  ۱۲8،  ۱۱۲،  ۱۱۰،  ۱۰۹  بیمارداران،

۱5۴ 

 ۲88، ۱۱۹، ۱۱۳ یه،اروم بیمارستان

 ۱۹۷اعلم،  یرام بیمارستان

 ۲۴۲ ینا،پورس بیمارستان

 ۲۴۱ ی،مل یریهخ بیمارستان

،  6۱،  5۹،  ۴۱،  ۳۹،  ۲5،  ۱۹دولت،    بیمارستان

8۷  ،۲۰۷  ،۲۲8  ،۲5۴  ،۲6۱  ،۲6۳  ،

۲68 ،۲۷۳ ،۲88 ،۳۰۹ 

 ۲8۱، ۲6۷ ی،روس بیمارستان

،  ۲۲۰،  ۱۹8،  ۱۹6،  ۱۴۴زنان،    بیمارستان

۲۳۲ 

 ۱۴۱ ی،سعد بیمارستان

،  ۱5۰،  ۱۴8،  ۱۳8،  ۱۰۲رضا،  شاه  بیمارستان

۲۲۲  ،۲5۳  ،۲6۰  ،۲6۱  ،۲8۳  ،۳۱۱  ،

۳۴۱ ،۳5۴ 

 5۲، 5۱، 5۰ ی، شاه بیمارستان

 5۲ ی،هاد یخش بیمارستان

 ۱6۴وود،  یرکک بیمارستان

 ۲۱۷، ۲۱6، ۱۹8کودک،  - مادر  بیمارستان

 ۱۹8کودک شاهدخت،   مادر و بیمارستان

 ۲۱۷ ین،مرسل بیمارستان

 ۷۱، 5۷معتمد،  بیمارستان

،  ۲۰۹،  ۲۰۰،  ۱۹6،  ۱۳6نسوان،    بیمارستان

۲۳۰ 

،  ۱55،  ۱۳۳،  ۱۱۰،  ۲۰  ی، نظام  بیمارستان
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۲۹۹ ،۳۰۴ 

 ۲۳۰، ۱۳6، ۷۲، 56، 5۴ یری،وز بیمارستان

 ۳58 نژاد،یهاشم بیمارستان

،  ۲۲۴،  6۷،  6۰،  ۲8  ی، مقاربت  هایبیماری

۲6۰ 

 ۲۷۳، ۲6۹،  ۲68، ۲6۳، ۱۱5، 88 هوشی،بی

،  ۲5۴،  ۱5۳،  ۱۲6،  ۱۱5،  ۹۰،  ۱8  پانسمان، 

۲۷۲ ،۲8۷ ،۲۹۲ ،۲۹۴ ،۳۴8 ،۳5۱  ،

۳5۳ ،۳55 ،۳56 

 ۱5۰ادواردز،  پدر

 ۳۲8اف. ان. جس آپ،  ی روحان پدر

 ۲۱۹ یلند، بو ی روحان پدر

 ۳۲۷ یلسون،و ی روحان پدر

،  ۱۱۲،  ۱۱۱،  ۱۱۰،  ۱۰۹،  88،  5۲  پرستار،

۱۱۳ ،۱۱۴ ، ۱۱5 ،۱۱6 ،۱۱۷ ،۱۱8  ،

۱۲۰ ،۱۲۱ ،۱۲۲ ،۱۲۴ ،۱۲6 ،۱۲۷  ،

۱۲۹ ،۱۳۰ ،۱۳۱ ،۱۳۲ ،۱۳۳ ،۱۳۴  ،

۱۳6 ،۱۴۰ ،۱۴۱ ،۱۴۲ ،۱۴۳ ،۱۴۴  ،

۱۴5 ،۱۴6 ،۱۴8 ،۱۴۹ ،۱5۰ ،۱5۱  ،

۱5۲  ،۱5۳  ،۱5۴  ،۱5۷  ،۱6۰  ،۱6۱  ،

۱6۲  ،۱6۳  ،۱6۴  ،۲۰۷  ،۲۱۰  ،۲۲5  ،

۲۲8 ،۲۳۱ ،۲۳۲ ،۲۳۴ ،۲۴۰ ،۲۴۱  ،

۲۴5 ،۲۷۲ ،۲۷۹ ،۲8۴ ،۳5۴ ،۳55  ،

۳56 ،۳6۲ 

 ۱5۷ یتانیایی، بر پرستاران

 ۱5۷، ۱۴8، ۱۴۰ ی،عمل پرستاران

 ۲۹5 یحون،س پروفسور

 ۳۱۱همراشلگ،  پروفسور

 ۲۰ ی،نظام  پزشکان

،  ۳5،  ۳۴،  ۳۲،  ۲۷،  ۱5،  ۱۱  ی، غرب  پزشکی

5۳ ،65 ،۱۰۰ 

 ۱5۷، ۱۰۲، ۹۲ پزشکیاران،

 ۲56 پنوموتوراکس،

 ۳۴۷، ۳۴۴، ۳۳۹، ۳۳6 پوستین،

 ۳۱8 پیساگاس، 

 ۳۲۱، ۳۲۰ سی،پی

 ۲5۱ یکس،ا ةبا دستگاه اشع تابش 

 ۲5۴، ۲5۳، ۲5۲، ۲5۱ تالیوم،

 ۲۹۷راجعه،  تب

،  ۱۱۷،  ۱۱6،  ۱۰۹،  ۷۷،  ۳6،  ۳5،  ۲۴،  ۴  تبریز،

۱۱8 ،۱۱۹ ،۱۲۰ ،۱۲۲ ،۱۲۴ ،۱۲6  ،

۱۲8 ،۱۳۰ ،۱۳۳ ،۱۳۴ ،۱۳6 ،۱۴۰  ،

۱۴۲ ،۱۴۳ ،۱۴۴ ،۱۴5 ،۱۴۹ ،۱5۱  ،

۱5۹  ،۱6۰  ،۱6۱  ،۱6۲  ،۱6۳  ،۱6۴  ،

۱65  ،۱6۷  ،۲۰۱  ،۲۱6  ،۲۱۷  ،۲۱۹  ،

۲۲5 ،۲۷۲ ،۲8۹ ،۳۰۱ ،۳۲۱ ،۳۲۴  ،

۳۲6 ،۳۲۷ ،۳۴5 ،۳5۹ ،۳6۰ ،۳6۳ 

 ۳56، ۳5۳، ۲۴۱، ۲۳۹، ۲۳۷، ۲۰5 تریاک،

 ۲5۹ ین،توبرکول تست

 ۲۹8، ۲88کاهن،  تست

 ۲۹6، ۲۹۲ ین،کل تست

،  5۳،  ۴۹،  ۴۳،  ۳۱،  ۲۹،  ۲۳،  ۲۲،  ۳  تشریح،

5۴ ،6۱ ،۷۴ 

 ۲6۲ تیمول،

 ۳۱۱ ی، پزشک جامعة

 ۳۱6 ید،توبرکولوئ جذام

،  ۳۲5،  ۳۲۲،  ۳۲۱،  ۳۱۷،  ۲5۹،  5  جذامی،

۳۲6 ،۳۲۷ ،۳۲۹ ،۳۳۱ ،۳۳۳ ،۳۳۴  ،

۳۳6 ،۳۳۷ ،۳۳8 ،۳۳۹ ،۳۴۱ ،۳۴۲  ،

۳۴۳ ،۳۴۴ ،۳۴5 ،۳۴6 ،۳۴۷ ،۳5۰  ،
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۳5۱ ،۳5۲ ،۳5۴ ،۳55 ،۳56 ،۳58  ،

۳6۰ ،۳6۲ ،۳6۴ 

،  ۳۱۹،  ۳۱۷،  ۳۱5،  ۳۰۱،  ۲۴۹،  5  جذامیان،

۳۲۲ ،۳۲۳ ،۳۲5 ،۳۲6 ،۳۲۷ ،۳۲8  ،

۳۲۹ ،۳۳۰ ،۳۳۱ ،۳۳۳ ،۳۳5 ،۳۳6  ،

۳۳۷ ،۳۳8 ،۳۳۹ ،۳۴۰ ،۳۴۱ ،۳۴۳  ،

۳۴۴ ،۳۴5 ،۳۴6 ،۳۴۷ ،۳۴8 ،۳۴۹  ،

۳5۰ ،۳5۱ ،۳5۲ ،۳5۳ ،۳5۴ ،۳55  ،

۳56  ،۳5۷  ،۳5۹  ،۳6۰  ،۳6۱  ،۳6۲  ،

۳6۳ ،۳6۴ ،۳65 

،  ۴۱،  ۳۹،  ۲۷،  ۲۴،  ۲۲،  ۲۰،  ۱۹،  5  جراحی،

۴۳  ،۴5  ،۴6  ،۴8  ،5۰  ،5۴  ،56  ،6۰  ،

6۴  ،66  ،6۷  ،6۹  ،۷۰  ،۷۱  ،8۷  ،۹۱  ،

۹6  ،۱۰۰  ،۱۰۴  ،۱۱5  ،۱۱8  ،۱۲5  ،

۱۳۰ ،۱۳۷ ،۱۴۰ ،۱۴۴ ،۱5۰ ،۱5۲  ،

۱5۳  ،۱5۴  ،۱56  ،۱6۱  ،۱6۲  ،۱6۳  ،

۱۹6  ،۲۰۰  ،۲۱۴  ،۲۲6  ،۲۲۹  ،۲۳۷  ،

۲۳8 ،۲۴۲ ،۲۴۹ ،۲5۰ ،۲55 ،۲56  ،

۲5۷  ،۲6۲  ،۲6۳  ،۲6۴  ،۲65  ،۲66  ،

۲6۷  ،۲68  ،۲6۹  ،۲۷۱  ،۲۷۳  ،۲88  ،

۲۹5 ،۳۰۰ ،۳۰۲ ،۳۰۳ ،۳۰۴ ،۳۰5  ،

۳۰۷ ،۳۱۱ 

 ۲5۰، ۲۳۹ جرب،

 ۲۴ جمجمه،

 ۳6۳ یان،از جذام یتحما جمعیت

جذام،    جمعیت با  ،  ۳۳۷،  ۳۳5،  ۳۳۳مبارزه 

۳۳۹ ،۳۴5 

 ۲6۱مبارزه با سل،  جمعیت

 ۲۲5 چرنداب،

 ۲۹۴، ۲۹۲ چهری،

 ۳۳۴خادم،  یهاد یدس حاج

 ۳۳8 یم،عبدالکر یرزام حاج

 ۲۱۴ ی،خارج رحم حاملگی 

 ۳۲8، ۳۲۳، ۴۷الصحه،  حفظ

 ۳۳۱، ۳۰الصّحّه،  حفظ

 ۹۰آشنا،  حکیم

 ۳۳8 ی، رادکان حکیم

 ۹۰ یوحنان، حکیم

،  ۳۳۱،  ۲۳۹،  ۲۳8،  ۲۲۳،  ۲۰5،  ۱۴۰  حمام،

۳۳6 ،۳۴۰ ،۳5۷ ،۳6۴ 

 ۲۷۷ یکزاد،ن حنیفه

 ۱۰۹ خادم،

 ۱۴۹استر ادگار،  خانم

 ۲۲۱، ۲۲۰استراتون،  خانم

 ۱6۳، ۱5۱، ۱۲5استال چمبرز،  خانم

 ۱۴۴اندرسون،  خانم

 ۱۴۹ یلیا،اوف خانم

 ۲۲۱ ینسون،راب. ام. یا خانم

 ۱۴۰. ستزالر، یا خانم

 ۲۱۹. اچ استراتون، ی. س یا خانم

 ۱55باربر،  یونسیا خانم

 ۱۴۴آرتور مولر،  خانم

 ۱۲۰ یان،هوسپ یکآستک خانم

 ۱۲۹ یکلسون،ن یآلن دروت  خانم

 ۱۲5 یکر، باسد خانم

 ۲۴۰، ۲۳8 ینگ، برون خانم

 ۲۳6 ینکمن،بر خانم

 ۱۲۱ یر،بل خانم

 ۲۴۰، ۲۳8، ۱5۴، ۱5۳، ۱5۲بنز،  خانم

 ۱۲5پاکارد،   خانم
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 ۲۳۴، ۲۳۲، ۲۳۱، ۲۲۹ ین،پا  خانم

،  ۱۴۳،  ۱۳8،  ۱۳6،  ۱۲۳،  ۱۱8  یس، پ   خانم

۱۴5 ،۱۴8 

 ۲۰6 ی،تال خانم

 ۲۲۹ ین،. پاید ی،ج خانم

 ۲۲۹ یتل، دوول ینج خانم

 ۱۴5چمبرز،  خانم

 ۲65دادگر،  خانم

 ۲۲۹ یتل،دوول خانم

 ۲۲۱ ینسون،راب خانم

 ۲۳6، ۲۳5 یت،را خانم

 ۳5۴، ۳۴8 ینولدز،ر خانم

 ۱۴۱ستزالر،  خانم

 ۲۲8 یه،صح خانم

 ۱۴۲ ی،آذر یصغر خانم

 ۱۴۱ ی،نماز یصغر خانم

 ۱5۲ یم، فر  خانم

 ۱۴۰، ۱۳8، ۱۳6، ۱۳۴فلوتون،   خانم

 ۳۰۰، ۱۴۱، ۱۲۴، ۱۲۱فولتون،   خانم

 ۱۱۷ یشر،ف  یف  خانم

 ۲۳۴، ۱۱۷ یشر،ف  خانم

 ۱5۴کار،   خانم

 ۱5۰، 8۹کاکران،   خانم

 ۱55گوان بلگوم،   خانم

 ۱۴۴گودهارت،   خانم

 ۱۲8مابل اف. نلسون،  خانم

 ۱5۱ یلسون،مابل و خانم

 ۱۲۴ یوحنا،مارگارت  خانم

 ۱۲۹ یان، مراد یمار خانم

 ۲۲۹، ۲۲8مک دوول،  خانم

 ۲۴۰مولود،  خانم

 ۱۴۱ یامز،ول ی مول خانم

 ۲۱۴ یتگ، م خانم

 ۱۱۷سوترلند،  یرام خانم

 ۲۱۳، ۱۲6سون، نل خانم

،  ۱۳۲،  ۱۳۱،  ۱۳۰،  ۱۲۹  یکلسون،ن  خانم

۱۳6 ،۱۴8 ،۱۴۹ ،۱5۱ ،۱5۲ ،۱5۳  ،

۱55 ،۲5۴ 

 ۱5۱، ۱۲8، ۱۲۰وارتانوش،  خانم

 ۱۲8، ۱۲۰ یناسیان، وارتانوش م خانم

 ۳۲8وان نمان،  خانم

 ۱55 یلدر،وا خانم

 ۱۱۹ولز،  خانم

 ۲۲۱وودراف،  خانم

 ۱۲8 یان،سهاک یرجینیاو  خانم

 ۱6۳، ۱۳6 یس، پ   یلماو  خانم

 ۱6۳ یست،گ  یوناو  خانم

 ۱5۰، ۱۴۹، ۱۴۴ ی،هارو  خانم

 ۳5۷، ۳5۴، ۲6۷، ۱۴۹، ۱۲6هافمن،   خانم

 ۱۲۰ یان،کاراپت یکهوسم  خانم

 ۱۳6هولدک،   خانم

 ۱۲۰ یان، بوغاز یکوه  خانم

 ۱۲۰ یناسیان،م یکوزه  خانم

 ۳6۳است،  یاهس خانه

 ۲۱۹ یتانیا،بر یسایکل یسیونریم خدمات

 ۲۹8، ۲۹۴، ۲5۹ خلط،

 ۳۲۹، ۳۲۳، ۳۲۰، ۲6۳فارس،  خلیج

 ۹۷ ی،خان ثقف خلیل

 ۲۲۴هوبارد،  یس ف خوابگاه

 ۳58راهبه،  خواهر
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،  ۱6،  ۱5،  ۱۳،  ۱۲،  ۱۱،  ۱۰،  ۹،  ۳  دارالفنون،

۲۰  ،۲۱  ،۲۲  ،۲5  ،۲6  ،۲۷  ،۲8  ،۲۹  ،

۳۱  ،۳۲  ،۳۳  ،۳۴  ،۳5  ،۳6  ،۳۷  ،۳8  ،

۳۹  ،۴۰  ،۴۱  ،۴۲  ،۴۳  ،۴۴  ،۴5  ،۴6  ،

۴8 ،۴۹ ،5۲ ،5۳ ،۷5 ،۷۷ ،8۱ ،85  ،

86 ،8۷ ،88 ،۹6 ،۱۰۰ ،۳۲۱ ،۳۲۴ 

،  ۷۲،  ۷۱،  66،  55،  ۲5،  ۱5،  ۱۴  داروسازی،

۷5  ،۷6  ،۷۷  ،۷8  ،۷۹  ،8۱  ،۱۰۰  ،

۱56 

 ۳۲۴، 8۳، ۷6، 55 ی،سنت داروهای

،  8۲،  ۷۹،  ۷8،  ۷۴،  6۲،  ۲۴  ی، پزشک  دانشکدة

85 ،8۷ ،88 ،۹۷ ،۱۰۱ ،۱۰۲ ،۲۹۳  ،

۳۰۲ 

 ۱58 ی،نماز یپرستار دانشکدة

 ۷8 ی،آلمان ی فن دانشکدة

،  ۱۹۹،  ۱۴۴،  ۱۰۰  یروت، ب  یکایی آمر  دانشگاه

۲۳۱ ،۲۷۳ ،۲۹5 ،۳۱۰ 

 ۱6۳ یراکیوز،س دانشگاه

،  ۹6،  ۹۴،  8۴،  66،  65،  6۳،  ۴۷،  ۴6  دانشنامه،

۱۲۴ ،۱5۳ 

 8۱ ی،داروساز دانشنامة

 ۲55 ید،با خورش درمان

،  ۲۲۹،  ۲۲6،  ۲۲5،  ۲۲۴کودک،    درمانگاه

۲۳۴ ،۲۳5 ،۲۳6 ،۲۳۷ ،۲۳8 ،۲۴۰  ،

۲۴۳ 

 ۳۰6مشاوره،   درمانگاه

،  ۲56،  ۲5۲،  ۲۴۹،  5  یکس،ا  ةاشع  دستگاه

۲6۱  ،۲68  ،۲۷۳  ،۲۷۴  ،۲۷5  ،۲۷۷  ،

۲۷8 ،۲۷۹ ،۲8۱ ،۲8۲ ،۲8۳ ،۲8۴  ،

۲85 ،۲8۷ 

 ۲6۳،  ۲۳۲،  ۲۰5،  ۱6۱،  ۱۳۳،  ۱۱5  دستمزد،

،  ۱۱5،  ۱۰۲،  8۴،  ۷۴،  ۳6،  ۱۷  دستیاران،

۱۲6 ،۱5۰ ،۱55 

 ۳۰۹، ۲۰۷ یار،ابوالحسن بخت  دکتر

 56 ی،ابوالقاسم خان بهرام دکتر

 85 ،8۴، 8۳استامپ،  دکتر

 ۳۳۳استوک،  دکتر

 ۳۰۱ یوارت،است دکتر

 ۹8، ۴۱ یدر،اشنا دکتر

 5۴اعلم الملک،  دکتر

 58 ینا،خان م ی اعلم عل دکتر

 ۳۱۰افتخار،  دکتر

 ۳۱۰ ی،افتخار دکتر

 ۹۴، ۹۳، ۹۲الکساندر،  دکتر

 6۱الگود،  دکتر

 ۱۱۹، ۹۱ یس،ال دکتر

 ۱۱۳، ۹۰اما مولر،  دکتر

 58اعظم،  یرام دکتر

 ۱۹6، 56، ۴5، ۴۱لم، اع  یرام دکتر

،  ۲۱5،  ۲۱۳،  ۲۰۴،  ۱5۴  یب،ک  یدآدال  دکتر

۲۲۱ ،۲6۷ ،۳55 

 ۲۴۴ ی،چر یآر. لسل دکتر

 ۴5، ۳۹آلبو،  دکتر

 ۳6۳ یوید، آلفونس د دکتر

 58آندره،  دکتر

 ۴۰ یل، باز دکتر

 ۲۹۱، ۲۳۳، 88، ۴۱باس،  دکتر

 ۲۹۱، ۲۳۳، 88 یکر، باسد دکتر

 ۴۱ یل،باس دکتر

 ۲۰۷، ۱۰۴، ۱۰۳ یار،بخت دکتر
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 ۳6۲براون،  دکتر

 ۲6۹،  ۲58،  ۲5۷،  ۲56،  ۱5۲  ینکمن،بر  دکتر

 ۲۹۰بقراط الملک،  دکتر

 ۹۴ یلسون،بالنش و دکتر

،  ۲۳۳،  ۲۲6،  ۱۳۹،  ۱۳۴،  ۱۰۴،  ۷۳  یر،بل  دکتر

۲65 ،۳۰۰ ،۳۰۳ ،۳۱۰ 

 ۳۲۱بوک،  دکتر

 ۳۰۰، 8۷ ی،بهرام دکتر

 ۲5۴ یکر،ب دکتر

 ۷8، 58، 55 یان، پاپار دکتر

 ۱۱۲، 88پاکهارد،  دکتر

 58 یل،پاول بونو دکتر

 ۲۴۱ یان،پتروس تاشچ دکتر

 58 یق، خان صد یزپرو دکتر

 5۴، 5۲پوراک،  دکتر

،  ۲5،  ۲۴،  ۲۳،  ۲۱،  ۲۰،  ۱۹،  ۱6پوالک،    دکتر

۴5 ،۹۷ ،۲5۴ 

 ۷۴ ین،اوبرل یرپ  دکتر

 ۲88 یگوت،پ  دکتر

 ۴8 یان،تشچ دکتر

 ۳۰6، ۲8۱، ۱5۴ یم، جان فر دکتر

 ۴۱جرج،  دکتر

 ۹۲ ی،س یجس دکتر

 ۹۲ یلسون،. ویس یجس دکتر

 ۳6ناصرالحکما،  یصبور یلجل دکتر

 ۱۲5 ید،است یجن دکتر

 ۱۹۷، ۱۹6جهانشاه صالح،  دکتر

 58آزما،  ینج دکتر

 ۳۰۹، ۲85عدل،  یبحب دکتر

 58، 56خان معتمد،  ینحس دکتر

 5۰معتمد،  ینحس دکتر

 56، ۳8اعظم،  یمحک دکتر

 ۲۷۲ اهلل،یمحک دکتر

 ۹۳خاچاطور،  دکتر

 ۴۰، ۳5  ی،الدوله ثقفخان اعلم یلخل دکتر

 ۲6۴ یویس، د دکتر

 ۱۹۹قربان،  یحذب دکتر

 ۲۹5 یت،رانج دکتر

 ۲۳۰رستگار،  دکتر

 ۲۹8رستم صرفه،  دکتر

 8۱ ینا،اهلل بروح دکتر

 5۴روالند،  دکتر

 ۲۱۲، ۲۰۴، ۱۲5زوکلر،  دکتر

 ۲55. کوک، یوژوزف دبل دکتر

 ۳۰طولوزان،  یرهژوزف دز دکتر

 5۷خان ملک،  یدسع دکتر

 ۱۹6ملک لقمان الممالک،   یدسع دکتر

 86 یاح،س دکتر

 58  ی، هاشم  یبن  یمصطف یدس دکتر

،  8۷،  ۷6،  ۴5،  ۲8،  ۲6،  ۲5،  ۲۲  یمر،شل  دکتر

۱۰۱ ،۲5۴ ،۳۲۲ 

 ۴5شمس،  دکتر

 ۷6 ین،شور دکتر

 ۱۳6صالح،  دکتر

 56، 5۰صحت الدوله،  دکتر

 ۱۲5صرفه،  دکتر

 ۳۱۰ یائی، ض دکتر

 ۱۰۱،  8۷، ۳۴، ۳۱، ۳۰طولوزان،  دکتر

 58عباس خان ادهم،  دکتر

 ۳6۴ ی،راج ینعبدالحس دکتر
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 56عبداهلل خان،  دکتر

 ۲۲8، ۲۲۷اصغرزاده،  ی عل دکتر

 ۴5، ۴۳پرتو،  ی عل دکتر

 5۷خان پرتو اعظم،  ی عل دکتر

 58، 5۷ ی، فرهمند ی عل دکتر

 ۱۹6 ی، بهرام یرضاعل دکتر

 ۱۹6مهذب السلطنه،   یبهرام یرضاعل دکتر

 56اعلم،  ینغالمحس دکتر

 ۳۰۱، ۱۲۳، ۱۱۲، ۹5فانک،  دکتر

 ۷۹، ۷8فتح اهلل اعلم،  دکتر

 ۲۱۲زوکلر،  یسفرانس دکتر

،  ۱5۳،  ۱5۲،  ۱۳۲،  ۱۱5،  8۱،  ۴8  یم، فر  دکتر

۲۰۱ ،۲۱۴ ، ۲۱5 ،۲۳5 ،۲۳6 ،۲۳8  ،

۲5۲ ،۲5۴ ،۲5۷ ،۲6۲ ،۲۷5 ،۲۷۹  ،

۲8۴ ،۲8۷ ،۲8۹ ،۲۹۱ ،۲۹۴ ،۲۹۹  ،

۳۰۱ ،۳۰۲ ،۳۰۳ ،۳۰5 

 ۲۹۹، ۲8۷)پسر(،  یمفر دکتر

 ۹۴ یلد، ف دکتر

 ۱۹۹، ۱۴۰قربان،  دکتر

 ۲8۳، ۲6۰ ین،کاتزنشت دکتر

،  ۳۱۰،  ۲۱۳،  ۱۱۹،  ۹۰،  8۹،  ۳کاکران،    دکتر

۳55 ،۳5۷ 

 ۲5۳ ین،کتزنشت دکتر

 ۳۲6، ۳۲۲ یستیدس،کر دکتر

 ۱6کلوکه،  دکتر

 55کوراندل،  دکتر

 ۲5۹، ۱۱۴کوک،  دکتر

 ۲68، ۲۱۱کوهن،  دکتر

 ۷۹ یگ،گاج دکتر

 58گراندل،  دکتر

 ۷8 یمور،گل دکتر

 ۴۱گوالت،  دکتر

 ۲۳۳لپمن،  دکتر

 ۴6، ۴5لتس،  دکتر

 56لسان الحکما،  دکتر

 66، 56، 5۰لقمان الدوله،  دکتر

 ۲۲5لورا مولر،  دکتر

،  ۲۷۴،  ۲6۴،  ۲۲۴،  ۱۱۲،  ۷۴  یچوارد،ل  دکتر

۲8۲ ،۲۹۴ ،۳۰۷ ،۳۲5 ،۳۳۳ ،۳۳۹ 

 ۲۰۲، ۱۱6، ۱۱۳، ۱۱۲ یت،اسم یمار دکتر

 ۹۳آلن،  یمار دکتر

 ۳۲8برادفورد،  یمار دکتر

،  ۲۱۱،  ۲۰۴،  ۲۰۲،  ۱۱۳زوکلر،    یمار  دکتر

۲۱۲ ،۲5۳ 

 ۲۳۱لپمان،  یانامار دکتر

 86، 58 یاح،محسن س دکتر

 ۳6۳ ین،مب ینمحمد حس دکتر

 ۴۴ ی، محمد خان کرمانشاه  دکتر

 ۷۹ ی،محمد صدر دکتر

 ۲۹۲، ۲58، ۲۴۰محمد کار،  دکتر

 58خان پزشک پور،  ینمحمدحس دکتر

 58خان لقمان ادهم،  ینمحمدحس دکتر

 ۷6 یمی،محمود خان ش دکتر

 ۲۹۳، ۷۰ یبی،حب یمصطف دکتر

 ۷۹ ی،مظفر دکتر

 ۲6۴معاون،  دکتر

 ۳۱۰معتضد،  دکتر

 ۷۹، ۷8مقدم،  دکتر

دوول،    دکتر ،  ۲۰۹،  ۲۰8،  ۲۰۷،  ۱۳۳مک 

۲۲۷ ،۲۲۹ ،۲85 ،۳۰۰ ،۳۱۰ 
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 86 ی،ملچارسک دکتر

 ۱۹8 یری،من دکتر

 ۲6۲مورتون،  دکتر

 ۱۱۴خان،  یموس دکتر

 ۱۱۹مولر،  دکتر

 56ملک زاده،  یمهد دکتر

 58مؤتمن،  دکتر

 ۲6 ی،رضا تهران یرزام دکتر

 ۷۹، ۷8نامدار،  دکتر

 ۲5 ی،نجم آباد دکتر

،  ۹۲،  8۰،  56،  5۴،  5۰،  ۴8،  ۲۳  یگان، نل  دکتر

۲55 

 ۲6۹ ی،واسع دکتر

 ۲۹۷والتر نورمن،  دکتر

 ۳۲۷واوام،  دکتر

 ۱5۴ یلدر،وا دکتر

 ۲۳۳،  ۲۱۰، ۲۰8، ۱۴۲ورجاوند،  دکتر

 ۳۲۷ یر،ورر دکتر

 5۷اهلل خان نصر،  یول دکتر

 5۷، 56، 5۴، 5۲ یلهلم، و دکتر

 ۷۴هاشم هنجن،  دکتر

،  ۱۲6،  ۱۱۴،  ۱۱۲،  8۴،  ۷۴،  6۴هافمن،    دکتر

۱۴۲ ،۱۴۹ ،۱55 ،۲۱5 ،۲۲۲ ،۲5۹  ،

۲6۱  ،۲65  ،۲۷۳  ،۲8۴  ،۲۹۴  ،۲۹۹  ،

۳۰8 ،۳۱۰ ،۳۳۴ ،۳۳۹ ،۳5۴ ،۳55 

 ۴5هتولد،  دکتر

 ۹۴، ۹۳، 8۹، ۳هولمز،  دکتر

 ۱6ادوارد پوالک،  یاکوب دکتر

 ۷۹ یا،خان پو یحیی دکتر

 58سکوت،  یحیی دکتر

 5۰، ۴5شمس،  یرزام یحیی دکتر

 ۴5شمس لسان الحکما،  یرزام یحیی دکتر

 5۰افروخته،  یونس دکتر

 56خان،  یونس دکتر

 ۲5 یمر،شل یوهان دکتر

،  85،  8۴،  8۳،  ۷۲،  ۷۱،  ۴۷  دندانپزشکی،

۱۰۰ 

 ۲۲۴ یان، کباب دواخانة

 ۴5 دوشنس،

 ۳6۲، ۳6۰، ۳5۴ ی،جذام دهکدة 

 ۳6۰ یون،پ  دهکدة 

 ۲8۷، ۲8۳ دیاترمی،

 ۲8۳، ۲۷6 ی،بوک دیافراگم 

 5۹گوگرد،  اکسیددی

 ۳5۹پاشا،  دیک

 ۲85، ۲۷۷ رادیوگرافی،

 ۱۱ یه،جوهر رسالة

،  ۱۱8،  ۱۱5،  8۱،  ۷۷،  6۲،  ۴8،  ۲6  رشت،

۱۲۲ ،۱۲۳ ،۱۲۹ ،۱۳۱ ،۱۳۳ ،۱۴۰  ،

۱۴۲ ،۱۴۳ ،۱۴5 ،۱5۱ ،۱5۲ ،۱5۳  ،

۱5۴ ،۲۰۱ ،۲۱۳ ،۲۱۴ ،۲۱5 ،۲۱6  ،

۲۱۹ ،۲۳5 ،۲۳۹ ،۲۴۰ ،۲۴۲ ،۲5۲  ،

۲5۴  ،۲55  ،۲56  ،۲58  ،۲5۹  ،۲6۲  ،

۲6۷  ،۲6۹  ،۲۷۲  ،۲۷5  ،۲۷6  ،۲۷۷  ،

۲۷8 ،۲۷۹ ،۲8۱ ،۲8۲ ،۲8۹ ،۲۹۱  ،

۲۹۳  ،۳۰۰  ،۳۰۱،۳۰۲  ،۳۰6  ،۳۰8  ،

۳۲۲ ،۳۲6 ،۳۳5 ،۳5۹ 

 ۳۳، ۱5، ۱۴ یت،خان هدا ی قل رضا

 ۳۴۱ ی،آزاد روزنامة

 ۳۳۱ یر،مهر من روزنامة
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 ۳۳۰نوبهار،  روزنامة

،  ۱5۲،  ۱۰۰،  ۷۰،  6۷،  6۳،  6۱،  ۴  زایمان،

۱5۳  ،۱6۰  ،۱6۲  ،۱۹۳  ،۱۹5  ،۱۹6  ،

۱۹8 ،۱۹۹ ،۲۰۱ ،۲۰۳ ،۲۰۴ ،۲۰5  ،

۲۰6 ،۲۰۷ ،۲۰8 ،۲۰۹ ،۲۱۰ ،۲۱۱  ،

۲۱۳ ،۲۱۴ ،۲۱5 ،۲۱8 ،۲۲۱ ،۲۲۲  ،

۲۳5 ،۲۴۲ ،۲۴5 ،۲6۷ ،۲88 ،۳۰۳ 

 ۳۰۳، ۲۰۴بچه،  زایمان

 ۲۷۷ یمارستانی،ب ژنراتور

 ۱۱سزارنوتا،  ژوزف

 ۷6 ای،یشه ظروف ش ساخت

،  ۳۳۷،  ۳۳6،  ۳۳۳،  ۱۹۷  ید،جد  ساختمان

۳5۴ 

 ۳6۴، ۳6۳، ۳6۲ ی،بهداشت جهان سازمان

 ۳6۴جذام،  یهمبارزه بر عل سازمان

 ۲68 یسیت،آپاند سال

 5۱ یو،دوم فورت اسک سرهنگ

 ۱۲ یل،ش سرهنگ

 5۱ ینس،ه سرهنگ

 ۲۱۹، ۲۱5، ۲۱۳، ۲۱۱، 6۷ سزارین،

،  ۲5۷،  ۲56، ۲55،  ۲5۴،  ۲۲۹،  ۱۳۷،  5  سل،

۲58  ،۲5۹  ،۲6۰  ،۲6۱  ،۲6۹  ،۲۷۳  ،

۲۷۷ ،۲8۴ ،۲۹۱ ،۲۹۴ ،۳۰۹ 

،  6۹،  6۰،  56،  ۳۲،  ۳۰،  ۱۰  ی،عموم  سالمت

۷۰  ،8۲  ،۱5۲  ،۱5۷  ،۱58  ،۱5۹  ،

۱6۰  ،۱6۲  ،۱6۳  ،۱۹5  ،۱۹۹  ،۲۱۹  ،

۲۳۷ ،۲۴۴ ،۳۰8 ،۳۲5 ،۳۳۱ ،۳۳۳  ،

۳۴۴ ،۳6۲ 

 ۲۹۹ سولفونامید،

 ۳۴۷دولت،  یرسم سیاست

 ۳6۴ سیاهکول،

 ۲۹۲، ۲8۹، ۲6۲ ی،عل سید

 ۲6۹ سیستوسکوپ،

، ۲۹۲،  ۲88،  ۲۴۳،  ۲۴۱،  ۱۹5،  5۲  سیفلیس،

۲۹6 ،۲۹8 ،۳۰8 ،۳۱۷ ،۳۴۹ 

 ۲۴پوالک،  شاگردان

 ۱5اسباب،  شرح

 ۱6 یسی،نف شرح

 ۲۷۷برق،  شرکت

 ۱۲۲ یس، انگل - یراننفت ا شرکت

 ۱۲6خانم،  شریفه

 ۲۷8حاد،  شکم

 ۲۹8، ۲۹5 ی،خون شمارش

 ۲۳۲ ی،حجاز البهارشمس

 ۱5۰خانم،  شمسی

،  ۳۰۱،  ۲68،  ۲۴۰،  ۲۱6،  ۱۹۹،  8۲  شهرداری،

۳۰۴ ،۳6۲ 

 ۲۳جالل،  شیخ

 ۱5 ی،محمد صالح اصفهان شیخ

 ۳۳8،  ۳۳6،  ۲۴5،  ۲۴۳سرخ،    یدو خورش   شیر

،  ۱56،  ۱۴۰،  ۱۳6،  ۱۳۳،  ۱۰۲،  ۱۰۱  شیراز،

۱58 ،۱۹8 ،۲۱۷ ،۲۴5 ،۲۷۲ 

 ۳۰۰، ۲۹8خون،  شیمی

 55دوله، ال صحت

 ۳۲5 ی،کل مملکت صحّیّه

 ۱۱۴االطباء،  صدر

 ۳۳۰الممالک،  صدر

 ۱5 ی،اکبر طب

 ۱66، ۱56، ۱۳۷توسعة هفت ساله،  طرح

 ۱5۰خانم،  طوبی
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 ۲۹۷ یی، رضا طوبی

 ۳۴۱ طوس،

 ۳۲۴الدوله،    یلسوفف  یخان زنوز  عبدالحسین

 ۲۰۴ عطسه،

 ۳۴6السلطان،  عالء

 ۷8، ۴۱الملک،  عالء

 ۳۰۱، ۱۴۰، ۱۳۳اصغر حکمت،  علی

 ۴۱ یسی،اصغر خان مؤدب الدوله نف علی

 ۳۲۰ ی،بن ربن طبر  علی

 ۳۲۰، ۲۲ ی،اهواز یبن عباس مجوس  علی

 ۲۹۷ یل، سه علی

 5۷ یه،مسعود عمارت

 ۲55 ی،قفسة صدر  - اییهر هایعمل

 ۲۹6 ی،اژدر غالمرضا

 ۷۹، ۷۱، ۷۰، 6۷، 55، ۲5 فارماکولوژی،

 ۱۳۳، ۱۳۱ یی، توانا فاطمه

،  ۳۷، ۳5، ۳۴، ۳۰، ۲۹، ۲۴، ۲۳، ۱۷ فرانسه،

۴۴  ،۴۹  ،5۱  ،5۳  ،۷5  ،۷6  ،۹6  ،۹۷  ،

۹8 ،۹۹ ،۱۰۰ ،۲۹5 

 ۳6۴ یبا، د فرح

 ۲6۰ ی،اکتوم فرنیک

 ۳6۳فرخزاد،  فروغ

،  ۱5۴،  ۱5۳،  ۱۳۲،  ۱۲۹،  ۱۱5،  ۴8  فریم،

۲۱6  ،۲۳5  ،۲۳6  ،۲۳8  ،۲5۲  ،۲56  ،

۲5۷  ،۲6۰  ،۲6۲  ،۲6۷  ،۲۷5  ،۲۷۷  ،

۲8۰ ،۲8۱ ،۲8۹ ،۲۹۱ ،۲۹۴ ،۳۰۱  ،

۳۰۴ ،۳۰5 ،۳۰6 ،۳۰8 ،۳5۹ 

 ۲8۳، ۲۷6 فلوروسکوپ،

،  ۲۷8،  ۲۷۷،  ۲6۰،  ۲58،  ۲56  فلوروسکوپی،

۲8۰ ،۲85 

 ۲6۳، ۷6، ۷5، ۱۱ فوکتی،

 5۲ یرزا،م فیروز

 ۲۴۲، ۱۹۹ ی،سنت هایقابله

 ۳۲۱خشک،  قانقاریای

،  6۲،  6۱،  5۴،  ۴8،  ۴۷،  ۴6،  ۲۲،  ۱5  قانون،

6۳  ،65  ،66  ،۷8  ،8۱  ،8۲  ،8۴  ،85  ،

86 ،۳۲۰ ،۳۴۱ ،۳۴6 

 ۱6 قانونچه،

 56، 55، ۲۹ قرابادین،

،  ۲۷6،  ۲۷۲،  ۲6۹،  ۲58،  ۲56  ی،صدر  قفسة

۲8۰ ،۲8۳ ،۲85 

 ۳۳۱، ۲۱۷ قلعه،

 ۱۰۹ قیمی،

 ۱۱ ی،زت یدوگو  کاپیتان

 ۲۱8زنان،  ی رفاه کار

 ۲۱۹ ی، باف فرش های کارگاه

 ۱۲۰ یسیون،م یگس کالج

 5۳ ی،طبّ کالج

 ۳۱8 کتزیاس،

،  ۲5۴،  ۲5۳،  ۲5۲،  ۲5۰،  ۲۲۳،  5  کچلی،

۲۹۲ ،۲۹۴ ،۳۰۱ ،۳۰8 

 ۳۰6، ۲6۲، ۲6۱دار، قالب کرم

،  ۲۲۰،  ۲۱۹،  ۲۱8،  ۱۱۲،  5۹،  5۱  کرمان، 

۲۲۱ ،۲۳۲ ،۲5۹ ،۲88 

،  ۱۱8،  ۱۱۲،  88،  8۷،  8۰،  ۷۷،  66  کرمانشاه،

۱۲۰ ،۱۲۴ ،۱۴۴ ،۱۴5 ،۱۴6 ،۱5۰  ،

۱5۱ ،۲۱۰ ،۲۱۱ ،۲۱۲ ،۲۲5 ،۲۷۲  ،

۲8۷ ،۲۹8 ،۳۲۳ ،۳۲5 ،۳۳۷ 

 ۱۹5 ی،نوزاد کزاز

 ۲۹6 کسمایی، 
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 ۱۴8،  ۱۴۰،  ۱۳8،  ۱۱۹  ی،پرستار  گذاریکاله

 ۳6۴ کلبار،

 ۱۳8زنان تهران،  کلوپ

 ۱۹۹خواهر دکتر قربان،  کیهان

،  ۳۳۴،  ۳۳۳،  ۳۳۰،  ۳۲۷،  ۳۲6،  ۲65  گدایی، 

۳۳۷ ،۳۴۱ ،۳۴5 ،۳56 

 ۲۴۰. بنز، یا گرترود

 ۱۴۴ ینکلمن،و گرترود

،  ۱۲۱،  ۱۱۹،  66،  6۴،  ۴8،  ۴6  گواهینامه،

۱6۰ 

 ۲65 الپاراتومی، 

 ۲8۱ ی،درمان   هایالمپ

 ۱6۴، ۱5۳فرم،  لباس

 ۹۷الممالک،  لقمان

 ۴۰ بازی،لوتی

 ۲۴ لیتوتومی،

،  ۳۴5،  ۳۳۹،  ۳۳8،  ۳۳۳،  ۳۰6،  ۲۹5  لیچوارد،

۳۴6 ،۳۴8 ،۳5۱ ،۳5۲ ،۳55 

 ۳58کروت،  یلگابر ماری

،  ۲6۱،  ۲۲8،  ۱۹۷،  ۱۲5،  ۷۹،  ۲۰  ماالریا،

۲۹۴ ،۲۹۷ ،۲۹8 ،۳۰6 ،۳۰8 ،۳۴۹  ،

۳5۳ 

 ۱۹8، ۱۹6 ینا،فراسک ماما

،  ۲۱۰،  ۲۰5،  ۲۰۴،  ۱۹۹،  ۱۰۰،  8۲  ماماها، 

۲۴۳ 

،  ۱۳۷،  ۱۳6،  ۹6،  6۹،  6۱،  6۰،  5۰  مامایی،

۱۴۴ ،۱5۳ ،۱5۹ ،۱6۴ ،۱۹8 ،۱۹۹  ،

۲۰۱ ،۲۰۳ ،۲۰5 ،۲۰۷ ،۲۱۲ ،۲۱۷  ،

۲۲۰ ،۲۲۱ ،۲۴5 

 ۷۷، ۷6، ۷5 مائولیون،

 ۱۳۰، ۱۱۳، ۱۱۲ مترون،

 ۹ ی، خان معمار باش یتق محمد

 5۰حسن خان ادهم لقمان الدوله،  محمد

 ۱۷حسن خان قاجار،  محمد

 ۲۱۷ ی،نماز ینحس محمد

 ۳۳۳ ی،خان اسد ی ول دمحم

 ۷8، ۴۱ یمی،خان ش محمود

 ۳۹ مخبرالدوله،

 ۱۲۹خانم،  مختاره

 ۲۹6 یسموت،ب مخلوط

،  ۱5۹،  ۱5۱،  ۱۴5،  ۱۴۱  ی،پرستار  مدرسة

۱6۰ ،۱6۲ ،۱6۴ ،۱65 ،۱6۷ 

 ۳۰۹، ۷۰، 56، 5۴طب،  مدرسة

 ۲۴۰نوربخش،  مدرسة

 ۱۲۳همدان،  یپرستار مدرسة

 ۲88 یه،اروم یپزشک مدرسة

،  ۱6۲،  ۱6۱،  ۱6۰،  ۱5۹،  ۱۴۳  یگ،س  مدرسة

۱6۴ 

 86 ی،دندانپزشک ی عال مدرسة

 ۲۰۷، ۲۰5، ۱۹۷ ی، قابلگ مدرسة

 ۲۲۴  ینا،ابن س ةپسران  ةمتوسط مدرسة

 ۲۳۴مهر،  مدرسة

،  ۲۷،  ۲۱،  ۲۰،  ۱5،  ۱۱،  ۹،  ۷،  ۴،  ۳  مدرن،

۳5  ،۳8  ،۴6  ،۴۷  ،۴8  ،5۰  ،5۳  ،6۴  ،

65  ،۷۴  ،۷6  ،۷۷  ،8۰  ،8۳  ،8۴  ،86  ،

88  ،۹۲  ،۹۳  ،۹8  ،۱۰۲  ،۱۰۹  ،۱۱6  ،

۱۲۱ ،۱۳8 ،۱۴۰ ،۱58 ،۱۹5 ،۲۰6  ،

۲۳۷  ،۲۴۲  ،۲۴5  ،۲6۳  ،۲68  ،۲۷۳  ،

۲85 ،۲86 ،۲88 ،۳۱۰ ،۳۳۴ ،۳6۴ 

 ۲8۱ ی،سنچر مدل
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 ۳۰۷، ۲۲۷ یشگیرانه،پ  مراقبت

 ۳۳۰ یی، خان طباطبا  یقل  مرتضی

 ۳6۴ ی،جذام رضو یبازتوان مرکز

 ۲۳۴زنان و دختران،  یبرا یرانا یتلب مرکز

 ۱۹5کودکان،  مرگ

 ۱۹5 ی،مادر مرگ

 ۱۹8السلطنه،  مسیح

 ۲۹6آقا،  مسیح

 ۳۰۱و بهداشت،  یبهساز مشاور

،  ۱۰۹،  ۱۰۲،  85،  8۴،  ۷۴،  6۴،  5۹،  5  مشهد،

۱۱۰ ،۱۱۲ ،۱۱۴ ،۱۱8 ،۱۲۰ ،۱۲6  ،

۱۲8 ،۱۳۳ ،۱۳۴ ،۱۳6 ،۱۳8 ،۱۴۳  ،

۱۴۴ ،۱۴5 ،۱۴8 ،۱۴۹ ،۱5۰ ،۱5۱  ،

۲۰5 ،۲۱۳ ،۲۱5 ،۲۱۹ ،۲۲۱ ،۲۲۲  ،

۲5۲  ،۲5۳  ،۲55  ،۲5۹  ،۲6۱  ،۲6۲  ،

۲6۴  ،۲65  ،۲66  ،۲6۷  ،۲۷۰  ،۲۷۱  ،

۲۷۲ ،۲۷۳ ،۲۷۴ ،۲8۱ ،۲8۲ ،۲8۳  ،

۲8۴ ،۲۹۰ ،۲۹۱ ،۲۹۴ ،۲۹5 ،۲۹6  ،

۲۹۷ ،۲۹۹ ،۳۰6 ،۳۰۷ ،۳۱۰ ،۳۱۱  ،

۳۲5 ،۳۲۹ ،۳۳۰ ،۳۳۱ ،۳۳۳ ،۳۳5  ،

۳۳۷ ،۳۴۱ ،۳۴۳ ،۳۴5 ،۳55 ،۳5۷  ،

۳58 ،۳5۹ ،۳6۰ ،۳6۲ 

 ۳۲ ی، اصفهان یعلو یلبن عق مصطفی

 ۳۴۷، ۳۴۳، ۳۳۹، ۳۳8، ۳۱، ۱۳ مقرری،

 ۱۳ ی، سنت یهاخانه مکتب

 ۲۲ ی، محمد قُبُل مال

 ۳56دهکده،  مالی

 ۲5۳، ۲۱۲، ۲۰۲، ۱5 ،مالیر

 ۳۳۰زرگنده،  ی وقف ملک

 ۲۷۹، ۲5۷ ی،شکستگ موارد

 ۳۳۳وثوق السلطنه دادور،  مهدی

 ۲۷5روس،  مهندس

 ۳۲۷، ۳۲۱ میانه،

 ۳۱8 میترا،

 88خان نظام الحکما،  ینحس یدسع میر

 8۷مؤتمن االطباء،  الدینین ز میراز

 ۳5 ی،باش یمابوالقاسم حک میرزا

نائ  میرزا الحکما،    ینیابوالقاسم  ،  ۴۰سلطان 

۴۴ ،55 

 ۴۰، ۳5، ۱5 ی، کاشان یباحمد طب میرزا

 ۱۲ ی،آقا خان نور میرزا

 ۱۱ملک االطباء،  یرازیبابا ش میرزا

 ۹۳تاتوس،  میرزا

 ۳5 ی،خان انصار یتق میرزا

 ۲۴ یب،احمد طب یرزابن م ینحس  میرزا

 ۲۴  ی،باش  یمبزرگ حک  یرزابن م  ینحس  میرزا

 ۳6خان،  ینحس  میرزا

 ۳5، ۱6دکتر،  ینحس  میرزا

 ۲۴ ی، مستوف یممق یرزارضا بن م میرزا

 ۷5 ی،رضا کاشان میرزا

 ۹ ی، رضا مهندس باش میرزا

 ۹۷ ین،العابد ینز میرزا

 ۹۳، ۹۲ ید،سع میرزا

 ۳5، ۱5 ی، عل یدس میرزا

 ۲۴ ی،عبدالعل میرزا

 ۳۳۰، ۴۰عبدالوهاب،  میرزا

 ۳۳۰عبدالوهاب آصف الدوله،  میرزا

 ۱۰۴اصغر خان حکمت،  یعل میرزا

 8۷ناظم االطباء،    یسیاکبر خان نف  یعل  میرزا

 ۳5دکتر معتمد االطبا،  یعل میرزا
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 ۹۷ یل،پسر حاج آقا اسماع ی نق یعل میرزا

 ۷6، ۴۱ یمی،کاظم ش میرزا

 ۷5، ۳5 ی،کاظم محالت میرزا

 ۲۱افشار،  ینمحمد حس میرزا

 ۳۴  ی،کاشان  یباش یممحمد حک میرزا

 ۱۴خان،  یمحمد عل میرزا

 ۹۳ ییر،م میرزا

 ۹۲ یعقوب، میرزا

 ۲۹8 یونان، میرزا

،  ۳۳5،  ۳۳۴  یان، جذام  یکاییآمر  میسیون

۳۴۲ ،۳۴8 

 ۲۹8، ۴۹ میکروسکوپ،

 ۳56، ۳55، ۲۴۲ نادری،

 ۳5۹ ناستین،

،  ۳5،  ۳۳،  ۲5،  ۱۴،  ۱۳،  ۱۲شاه،    ناصرالدین

۳6 ،۳۷ ،۳۹ ،۴۰ ،8۳ ،۹6 ،۹8 

،  ۲۴۰،  ۲۲۹،  ۱5۴،  ۱۳۴،  8۴،  ۴۷  نشست،

۳۰۷ ،۳۰۹ ،۳۱۱ ،۳۲۳ 

 ۴۱خان،  نصراله

 ۲۴ یرزا،اهلل م یفبن س یرزام یعل نصرت

 ۲۹6 نکارسفنامین،

 ۴۹ یکروسکوپیک،م هاینمایش

 ۱۴۳خانم،  نوارت

 ۲۹۴، ۲۹۲، ۲۲۴، ۴۰، ۱۰ واکسیناسیون،

 ۲8۱ والس،

،  ۳6۲،  ۳6۰،  ۳58،  ۲۴۳،  ۱۳۱  ی،بهدار  وزارت

۳6۴ 

 ۲۹۳ ویدال،

 ۲۹۳ یکس،فل -  ویل

 ۳۲۴، ۳۲۲، ۳۲۱، ۲6۲ هانزشه،

 ۷8استرنگ،  هاینریش

 ۳۳۴، ۳۲6، ۲۳۹، ۲۳8 هدایا،

 ۲65 هرنی، 

 ۲65 ی،پالست  هرنی

 ۲65لومبار،  هرنی

 ۳۱۰افتاده،  یرگ هرنیای

 ۳۱۷ هرودوت،

،  ۹۳،  ۹۲،  ۷۷،  ۷۴،  6۴،  ۴8،  ۳۷،  ۳  مدان،ه

۹۴  ،۱۰۰  ،۱۱۲  ،۱۱۳  ،۱۱۷  ،۱۱8  ،

۱۲۲ ،۱۳۲ ،۱۴۰ ،۱۴۳ ،۱۴۴ ،۲۰۲  ،

۲۰6 ،۲۱۰ ،۲۱۲ ،۲۲۴ ،۲۲5 ،۲5۴  ،

۲55 ،۲68 ،۲۷۲ ،۲8۱ ،۲85 ،۲۹8  ،

۳۰۰ ،۳55 

 ۳۱۱ همراشلگ،

 ۲۳۲ هوشبر،

 85، 8۲، ۴۷ممتحنه،  هیئت

 ۳۰۴، ۲5۳ خانه،یتیم

 ۱۱ یرو،ون نم یوهان
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