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Introduction In the Naser al-Din Shah era, some hospitals were established by a foreign advisor 
and Iranian physicians; but, they were not enough for the public needs with the high number 
of patients, especially in the case of common communicable diseases. First as an advisor and 
then as the head of the national health office of Iran, Dr. Klounieh was appointed to provide 
a comprehensive practical plan for health reform in Iran during three years. He developed a 
comprehensive report in 14 sections; in this article, we only presented some reports on the 
field of sexually transmitted diseases as well as women and children diseases.
Conclusion The reports prepared by the agents in each field can always be considered as 
valuable sources in scientific and historical studies and can giude researchers. Doctor-General 
Klounieh’s report (Head of national health office of Iran) is one of the best examples. He prepared 
the comprehensive health status report for Iran in 1932-1934. 
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                                                           یدانشنامه صارم در طب بارور

وضعیت سالمت بانوان و اطفال براساس مطالعات 
  مسیش ١٣١٢تا  ١٣١٠های  طی سال لونیهکتر کد 

 
  MSc *ريميانک یعل

  رانیتهران، ا ،یدولت تیریمرکز آموزش مد
  

  چکيده
خارجی و اطبای  خانه توسط مستشار چند مریض شاه ناصرالدیناز دوره  :مقدمه

وی نیازهای خیل بیماران دوره ناصری و فاکز تکایرانی تاسیس شد، ولی این مرا
 .تیاف های ُمسری شیوع می ه بیماریکخصوص زمانی  هرد، بک نمیرا پس از آن 

تی کل صحیه مملکیس یعنوان ر عنوان مستشار و سپس به ابتدا به لونیهکتر کد 
ت طرح و پیشنهاد کساله برای اصالحات صحی ممل عملی سه مامور شد برنامه

در این مقاله صرفًا مطالبی در  .ردکقسمت تدوین  ١٤ ند. او گزارش مفصلی درک
   شده است.ه یان بازنویسی و اراکود کو  های مقاربتی، زنان حوزه بیماری

 کیعنوان  تواند به ای می های مامورین در هر زمینه تهیه گزارش گیری: نتیجه
های مقطعی و محلی  خصوص تاریخ هخذ دست اول در مباحث علمی و بام

  لونیهکتر ژنرال کعنوان چراغی فراسوی پژوهشگران باشد. گزارش د  رهگشا و به
ند، زیرا ک نیز دقیقًا از این اصل پیروی می –تی ایرانکل صحیه مملکرئیس  - 

ه ینگاشته و ارا مسیش ١٣١٢تا  ١٣١٠های  شور را طی سالکوضعیت بهداشت 
 .نموده است
  رانیا یتکل مملک هیبهداشت، زنان، اطفال، اداره صح ه،یلونکتر کد  ها: کلیدواژه

  
  ۰۱/۱۱/۱۳۹۵ تاريخ دريافت:
  ۳۰/۰۲/۱۳۹۶ تاريخ پذيرش:

  ali.karimian1342@gmail.comنويسنده مسئول: *

  
  مقدمه

در ، طب نوین عنوان نخستین مدرسه عالی با تاسیس دارالفنون به
شمسی تاسیس شد و  ١٢٣٨. دارالفنون در سال ریزی شد ایران پایه

های متعددی از جمله، طب و داروسازی بود. این  دارای رشته
ای در ترویج دانش  مدرسه با استخدام معلمان خارجی، سهم عمده

خصوص از  طب داشت. با تاسیس دارالفنون پزشکان زیادی به
آموختگان طب،  اری دانشفرانسه، راهی ایران شدند و با همک

هایی تاسیس کردند. تعدادی از این پزشکان صرفًا به  خانه مریض
های اجرایی مشغول  ای دیگر در حوزه اما عده ،پرداختند طبابت می

که  کلونیه ، رییس موسسه پاستور و دکترگراندلشدند؛ مانند دکتر 
 به ریاست کل صحیه مملکتی ایران منصوب شد.

عنوان  شمسی، به ١٣١٠اسفند  ١٥روز یکشنبه در  ژنرال کلونیه
همراه آقای  اسفند، به ١٥مستشار به ایران آمد و قبل از ظهر روز 

کفیل اداره صحیه کل، در وزارت داخله حضور یافت تا ژنرال  مجد،
 شنبه همین ماه، در روز سه .[1]را به وزیر داخله معرفی کنند کلونیه
همراه وزیر   که سمت مستشاری اداره صحیه را داشت، به کلونیه

عمل   ، وزیر دربار مالقات کرد و مراسم معرفی بهتیمورتاشداخله با 
و کمسیون  زاده ملک. موضوع استخدام ایشان توسط دکتر [2]آمد

، در مجلس شورای ١٣١٠اسفند  ٢٦، به تاریخ ٧٨بودجه در جلسه 
ای مبنی بر  رح شد و الیحهمط اکبر دادگر علیملی به ریاست 
 ٢٣با استناد به رعایت مقررات قانون، در  کلونیه استخدام دکتر

تومان حقوق سالیانه تدوین کردند. پس ١٣١٥٢، با حقوق ١٣٠١عقرب 
 ٧٩از بحث پیرامون الیحه و کسب موافقت اکثریت نمایندگان، با 

 . [3]شدنماینده حاضر، با استخدام ایشان موافقت  ٩٠رای ماخوذه از 
طی مدتی، پیرامون صحیه مطالعاتی انجام داد و در  کلونیهدکتر 

شمسی گزارشی از این مطالعات را تقدیم  ١٣١١فروردین  ١١تاریخ 
. دو روز بعد کمسیونی مرکب از نمایندگان [10-4]وزارت داخله نمود

، کلونیه رات صحیه کل مملکتی، بلدیه تهران و نظمیه با حضورااد

مملکتی و معاون وزارت داخله برگزار شد؛ در  رییس صحیه کل
های معدنی  وزارت داخله شرح مسافرت وی به دماوند و بررسی آب

در خدمت وزیر  کلونیهمطرح شد و پس از اختتام جلسه، دکتر 
. پس از آن [5]داخله، گزارش بررسی خود را به وزارت دربار ارایه کرد

  را آغاز کرد.فعالیت خود  کلونیهدر راس تشکیالت صحیه، 
  

  
کل  هیصحقانون اجازه استخدام یکنفر از اتباع فرانسه برای ریاست  )١تصویر 
   ایران

  
 ١٣١٢تا  ١٣١٠ های در سال کلونیه مایه این مقاله گزارش دکتر جان

است. سعی نگارنده بر آن است تا از ماحصل گزارش و اسناد شمسی 
چندان دور کتابی  نهدوره تصدی وی بر صحیه کل مملکتی، در آتیه 

پژوهان عرضه دارد. از این رو، در مقاله پیش  تدوین کند و به دانش
رو، فقط مطالب مربوط به بهداشت زنان و اطفال مورد مطالعه قرار 
گرفته است و سایر مطالب گزارش و اسناد این برهه را به تفصیل در 

  کتاب خواهیم آورد.
  

  
  کولونیهدکتر  )٢تصویر 



 ۶۷ یشمس ١٣١٢تا  ١٣١٠ یها سال یط هیسالمت بانوان و اطفال براساس مطالعات دكتر كلون تیوضعــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  مرکزی صحیه کل مملکتیتشکیالت 
  کفیل صحیه کل مملکتی میرزا سعیدخان مجدی، -
  قسمت اداری خان الفت، میرزا سید ابراهیم -
، دبیر میرزا غالمرضاخان وخان کافی، رییس کابینه  میرزا یوسف -

  عضو سرویس محاسبات
میرزا جوادخان رییس محاسبات و آقای  خان ناصر، میرزا مصطفی -

  عضو دیگر ٣معاون و  مولوی،
)، السلطنه علیم(خان بزرگمهر  یوسف در قسمت امور فنی: دکتر -

متصدی  شیخ محمدخان شهرادکوبی و  رییس اداره فنی و آبله
  کوبی احصاییه آبله

رییس  زاده، رضاخان صحت حکیماداره پرسنل و تفتیش، دکتر  -
، خان امیرحکمت دکتر علی ؛تفتیش موسسات صحیه کل و کارکنان

  صحیه کل مملکتیمفتش 
، رییس خان پرتواعظم علیهای دولتی: دکتر  خانه مریض -

، رییس قسمت ادهم خان لقمان عباس خانه دولتی؛ دکتر مریض
، متصدی قسمت جراحی؛ دکتر بری محمدخان خلعتطبی؛ دکتر 

خان  سید مهدیکلینیک طبی؛ دکتر  ، رییس پلیخان فرزاد هللا عنایت
، معاون امیرخان امیریاناحی؛ دکتر کلینیک جر ، رییس پلیُطرفه

، رییس البراتوار؛ دکتر خان رسولی ابوالقاسمقسمت طبی؛ دکتر 
، محمدخان حسابی، رییس سرویس رادیو؛ دکتر خان عدل حبیب

، دندانساز خان سیاح محسنمتصدی سرویس رادیو؛ دکتر 
 خانه دولتی مریض

ه و ، رییس مدرسالملک فرهمندی علیممدرسه قابلگی: دکتر  -
، معلم افتخاری تشریح توصیفی؛ امیراعلمالصحه؛ دکتر  معلم حفظ

االعضا؛  اعظم، معرفه ، امراض عمومی؛ دکتر حکیمالملک اعلمدکتر 
، ملک حسابی، قسمت قابلگی امراض زنانه؛ خانم عزتمعاوندکتر 
  ناظمه

خانه  رییس مریض زاده، ملک خان مهدیخانه وزیری: دکتر  مریض -
اشت ، رییس قسمت جراحی؛ دکتر میرباقرخانوزیری؛ دکتر 

، خان سهراب سیدعبدالوهابرییس قسمت طبی؛ دکتر  دراستپانف
، رییس آرا یحیی میرزا شمس ملککلنیک خارجی؛ دکتر  رییس پلی

، معاون قسمت خسروخان پورمختاریسرویس کحالی؛ دکتر 
 جراحی

معاون طب داخلی؛  خان، حسینخانه نسوان: دکتر  مریض -
، خانم مالک نورآفاق، معاون قسمت داخلی؛ آبادی خانم نجم عینی

 ، قابلهخانم کمالی بدرامو  خانم فهیمی مریمرییس مطب خارجی؛ 
، رییس موسسه پاستور؛ دکتر گراندلموسسه پاستور: دکتر  -

خان  سید حسنمتصدی قسمت سرولوژی؛ دکتر مشعوف، 
، آبادی نجم میرزا احمدخانسازی؛ دکتر  ، متصدی واکسنمیردامادی

تیمور ، پره پاراتوار؛ خان ذوالریاستین مهدیقسمت شیمی؛ دکتر 
، مترجم و شکوهی، متصدی تهیه مایه آبله؛ آقای میرزا دولتشاهی

  محاسب
 ١٣١١ها در حدود سال  خانه مریض

سال، در  ٢خانه پس از  قرنطینه قصرشیرین: ساختمان این مریض -
آن از قبیل  شمسی تکمیل شد و قسمت اعظم ١٣١٠سال 

اتمام رسیده بود،   مسافرخانه، منزل طبیب البراتوار و غیره به
طوری که وسایل آسایش مسافرین در مواقعی که قرنطینه برقرار  به

 .[10-4]فراهم و مهیا بود باشد کامالً 
، رییس خان بختیارپور ابوالقاسمخانه نسوان: دکتر  مریض -

  خانه نسوان مریض
خانه، وجوهی  فال: برای تاسیس این مریضخانه امراض اط مریض -
نشینی و نمایش تهیه شده بود و به مصرف ساختمان  وسیله شب به

خانه  منظور ساخت مریض  خانه نسوان، به یک عمارت در مریض
شده کافی نبود، عمارت  آوری ولی چون وجوه جمع ،رسید اطفال می

هیه نمود و ، صحیه، اعتبار کافی ت١٣١٠ناتمام مانده بود. در سال 
 شروع به تکمیل ساختمان مزبور کرد.

  
 ١٣١١ها در سال  ها و شهرستان متصدیان صحیه استان

  شمسی
  اطبای صحی اطراف تهران

  هاشمی خان بنی سیدمهدیشهریار: دکتر  -
  خان رهنما ابوالقاسمو دکتر  خان افتخار سید حسنساوه:  -
  خان هللا نصرتشریف غار و فشافویه: دکتر  -
  خان حیدرزاده یونسفیروزکوه:  -
  خان زند هللا حبیبدماوند و رودهن:  -
  خوار خان حافظی میرزا عباسگرمسار: دکتر  -
  محمدخان مجربزاده جعفر: دکتر  ورامین و امام -
  خان سیدالحکما سید یحییورامین:  -
  خان حاذقی موسیشمیرانات:  -
  خان پزشکی حسنمیرزا ، خان طباطبایی میرزا سید حسنکن:  -
  میرزا محمدخان بکتاشساوجبالغ:  -

 آذربایجان
 کفیل صحیه سید محمدخان موسوی،تبریز: دکتر  -
میرزا و  طبیب صحیه بلدی خان شمس، میرزا محمدحسناردبیل:  -

 ، طبیب بلدیخان مشیر اسدهللا
 ، طبیب صحیخان راشدی محمدعلیرضاییه (ارومیه): دکتر  -
  خراسان ؛ طبیب صحی بلدعبدالصمدخان فرهودمراغه: دکتر  -
  خراسان 
دکتر ؛ ، طبیب صحی بلدیخان افتخاری حسنمشهد: دکتر  -

 خان مظفری، هللا ولیدکتر ؛ طبیب صحی بلدی خان صبا، فتحعلی
 طبیب صحی بلدی علیرضاخان اعتمادی،دکتر  طبیب صحی بلدی؛

 ، طبیب صحیآبادی محمودخان نجمقوچان: دکتر  -
  طبیب صحی ید قرشی،وآقا م میرزابجنورد:  -
دکتر ؛ خانه رییس صحیه و مریض خان شاملو، علیسبزوار: دکتر  -

 ، طبیب بلدیخان معتکف عبدالحسین
 طبیب صحی علیرضا ضیایی،تربت:  -
 ، طبیب صحیابوالقاسم ثقفینیشابور: دکتر  -
 ، طبیب صحیغالمحسین میرزا جهانبانیبیرجند: دکتر  -
 ، طبیب صحیخان خواجوی عمادالدینز: دکتر ترشی -

  سیستان
 ، طبیب صحیخان فریس مرتضیزاهدان: دکتر  -

  کرمان
دکتر ، رییس صحیه زاده، خان فیلسوف مهدیکرمان: دکتر  -

 خانه نوریه رییس مریض خان ایروانی، علی
 طبیب صحی بلدی خان کریمی، ابوالقاسم میرزارفسنجان:  -

  فارس
رییس اداره صحیه فارس و  خان بهرامی، ابوالقاسمشیراز: دکتر  -

معاون صحیه و جراح نصیرخان سینایی،  سیددکتر  بنادر؛
 ، طبیب صحیخان زاهدی هللا فضلخانه؛ دکتر  مریض

 ، طبیب صحی؛کیش خان حقیقت میرزا محمدعلیآباده:  -
 ، طبیب صحیخان وصال بهجت
  بوشهر

خانه؛ دکتر  ، طبیب مریضابوالقاسم منیریبوشهر: دکتر  -
 ، طبیب قرنطینهخان افالطونی الدین شمس
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  ، طبیب صحی و قرنطینهخان عمیدی علیبندرعباس: دکتر  -
  ، طبیب صحی و قرنطینهزاده خان طبیب عبدهللابندر لنگه: دکتر  -

 خوزستان
 خانه؛ ، رییس مریضخان برخوردار سهرابناصری (اهواز): دکتر  -

 ، طبیب صحی بلدیرضاییاسمعیل ناظم شهدکتر 
دکتر  ، طبیب صحی و رییس قرنطینه؛یدهللا پورمندآبادان: دکتر  -

 ، طبیب صحیعبدالحسین کافی
 ، رییس قرنطینهخان قدسی مهدیمحمره (خرمشهر): دکتر  -
 ، طبیب صحیاکبرخان زمانی علیشوشتر: دکتر  -
 ، طبیب صحیخان لقمانیان میرزاابوالقاسمبهبهان:  -
 ، طبیب صحیخان روانبخشان محمدعلیدزفول: دکتر  -

 همدان
ابوالقاسم دکتر  ، رییس صحیه؛خان بدیع مهدیهمدان: دکتر  -

، طبیب خان صمیمی عبدالحسین ، طبیب صحی سیار؛روانبخش
، طبیب صحی بلدی؛ خان مجیدزاده هادی میرزا سیار صحی؛

 خانه ، قابله مریضدوراخانم شیرازی
 والیت ثالث

، طبیب صحی و رییس زاده خان طبیب عطاهللایر: دکتر مال -
 خانه مالیر مریض

 ، طبیب صحیزاده خان طبیب عزیزهللانهاوند: دکتر  -
 ، طبیب صحیخان طبیبیان میرزا ابراهیمتویسرکان: دکتر  -

 کرمانشاه
، رییس صحیه؛ عبدهللا میرزا جمشیدی جهانسوزیکرمانشاه: دکتر  -

میرزا  ، طبیب صحی بلدی؛الهامیخان  میرزا عبدالحسین
خانم  بلقیس، طبیب صحی در مسلخ؛ خان حکیمی ابوالقاسم
 قابله گوهری،
  لرستان

 ، طبیب صحیخان حقیقت خواجوی عباسآباد: دکتر  خرم -
دکتر  ، طبیب صحی؛خان منوچهری هللا روحبروجرد: دکتر  -

  ، قابله صحیهگاراگاشیانمادام  ، طبیب بلدی؛گاراگاشیان
 کردستان

خان  دانیالآقای  ، رییس صحیه؛باقرخان هنرمندسنندج: دکتر  -
 طبیب صحی بلدی معین امینی،

 اصفهان
، رییس صحیه و خان طبیبی دکتر سید عبدالعلیاصفهان:  -

 خانه شفایی مریض
میرزا مسیح ، رییس صحیه؛ محمدخان طاهرییزد: دکتر  -

 یب صحی بلدیه، طبخان پژوهما عبدالرسول، طبیب صحی؛ مروستی
، خان کالیی حسنعلی، رییس صحیه؛ خان سینا عبدهللاکاشان: دکتر  -

 طبیب صحی بلدیه
میرزا آقاخان ، طبیب صحی؛ زاده محمودخان مدرسقم: دکتر سید  -

 ، طبیب صحی بلدیهسعدالحکما
، طبیب صحی؛ سید محمدخان هنجنیعراق (اراک): دکتر  -

  ، طبیب صحی بلدیخان سراجی غالمحسین
  خوانسار، کمره (خمین) ،گلپایگان

 ، طبیب صحیمیرزا محمودخان اشراقیگلپایگان:  -
 ، طبیب صحیمیرزا محمدخان زهراییخوانسار:  -
 ، طبیب صحیخان وثوقی میرزا علیکمره (خمین):  -

 خمسه
 دکتر ، طبیب صحی؛نادر میرزای نادرشاهیخمسه (زنجان): دکتر  -

  ، طبیب صحی بلدینواییدکتر  طبیب صحی بلدی؛، حکیمیان
  

 ، طبیب صحیاحمدخان آذرنوشقزوین: دکتر  - 

 گیالن
، خان مقدم حسیندکتر  ، طبیب صحی؛خان شفا علیرشت: دکتر  -

، رییس اف سید حسین میرتقیخانه خیریه؛ دکتر  جراح مریض
خان  سعادت، طبیب ُپست امدادی؛ وارطاندکتر  قسمت طبی؛

، طبیب ُپست روبن تیمورازوفر ، طبیب ُپست امدادی؛ دکتذوالخیر
 ، قابله بلدیزهراخانم ثابت امدادی؛

، طبیب صحی زاده خان عباس ابوالفضلبندر پهلوی (انزلی): دکتر  -
 ، طبیب جراح بیمارستان؛خان نعیمی عباسو رییس قرنطینه؛ دکتر 

دکتر ، رییس قسمت طبی بیمارستان؛ منوچهرخان هدایتدکتر 
، خانم خطیبلو منصورهشناس؛  ، طبیب بلدی و میکروبوستوکوف
 قابله بلدی

علیرضاخان دکتر  ، طبیب صحی؛احمدخان سیاسیالهیجان: دکتر  -
 ، قابله بلدیخانم عادل معصومه، طبیب بلدی؛ پاکپور

میرزا ، طبیب صحی؛ عبدالرشیدخان صفاییلنگرود: دکتر  -
 ، طبیب بلدیمحمدخان سیگارودی

 مازندران
خان  میرزا عبدهللا ، طبیب صحی؛آرام خاجاطوریانس: دکتر ساری -

 ، طبیب بلدیفخیمی
دکتر  خانه؛ ، طبیب و جراح مریضخان احسان حسینبابل: دکتر  -

 خان هللا فروغدکتر  ، رییس قسمت طبی؛خان خصوصی حسین
 ، قابله بلدیلقاخانم اتحادیه رشتی، طبیب بلدی؛ بصاری

میرزا ، کفیل صحیه؛ خان سپهر عباس استرآباد (گرگان): دکتر -
 ، طبیب صحیخان اخباری عبدهللا
 سمنان

 ، طبیب صحی بلدیهاالطبا خان منتخب میرزا علیسمنان:  -
میرزا دکتر  ، طبیب صحی؛روحی علیزاده پروینیشاهرود: دکتر  -

 ، طبیب صحی بلدیسید جعفرخان زرین عالج
 ، طبیب صحیخان طیار طبیب طیار سید حسیندامغان: دکتر  -
  

  ای از راپورت صحیه کل مملکتی  خالصه
گزارشی برای ارایه وسعت دایره صحیه مملکتی و اقدامات دولت در 
حفظ صحت عمومی طبع شده است. بر طبق این گزارش، مرض وبا 

ماه، شیوع پیدا کرد. رییس  اردیبهشت ١٢در رفسنجان، در تاریخ 
آباد،  داد که در کمالصحیه کرمان با تلگراف به صحیه کل اطالع 

آباد و ُقرای رفسنجان، چند نفر مبتال به قی و اسهال مشاهده  رحمت
شده و ایشان برای تحقیق و تشخیص مرضا، به رفسنجان عازم شده 

رود مرض  است. رییس صحیه از رفسنجان اطالع داد که تصور می
های  قی و اسهال ساده باشد و بروز آن در اثر خوردن توت و گوشت

هایی از  اردیبهشت، مجددًا تلگراف ١٤ولی در تاریخ  ،سد بوده استفا
رفسنجان رسید، مبنی بر این که: "چون مرض مزبور در قریه 

آباد شیوع یافته و با امتحان میکروسکوپی ظن قوی به [وبا]  کمال
رود، تا به تشخیص قطعی برسم، [برای] احتیاط مبتالیان را  می

را برقرار  هداشته و شرایط قرنطین  نگاه مجزا و محل آلوده را محصور
 .[6]نمودند" 

شورای صحی نظر به لزوم اقدامات فوری، جدی، تحقیق کامل در 
 ١٥مرض و شور در تصمیماتی که باید اتخاذ شود از همان روز 

های واصله  در صحیه کل مملکتی تشکیل شد؛ راپرت ،اردیبهشت
 ت و تصمیمات الزمه اتخاذ شد.ئقرا

یص قطعی مرض، مطابق اصول علمی و فنی و بر حسب برای تشخ
اردیبهشت، یک نفر طبیب  ١٦نظر شورای صحی، صبح 

) از موسسه پاستور عازم رفسنجان مشعوف شناس (دکتر میکروب
اتفاق سه نفر طبیب دیگر و معین طبیب، با  به مشعوفشد. دکتر 
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له وسی لوازم کار و مقداری واکسن و دواجات و ادویه ضدعفونی، به
طیاره، بعدازظهر همان روز به مقصد رسیدند و بالفاصله با اتومبیل 

نفر طبیب، برای جلوگیری از شیوع مرض،  ١٣به رفسنجان رفتند. 
های ُمرضی را  های خود محصور و خانه مبتالیان را در خانه

وسیله نظامیان محصور و عبور و  ضدعفونی کردند. ُقرای آلوده نیز به
اردیبهشت تلگراف زد  ١٧روز  مشعوفع شد. دکتر مرور از آنها ممنو

شده و ناحیه  ههایی مشاهد که در امتحان میکروسکوپی باسیل
 مشعوفاردیبهشت، دکتر  ٢٠در تاریخ  رفسنجان مشکوک است.

میزان  گلوتیناسیون میکروب، صریح و مثبت و بهآتلگراف زد که 
نیست. هذا دیگر شکی در وجود وبا موجود  پانصدم است؛ علی یک

های مزبور وجود مرض وبا تایید  در شورای صحی با مطالعه گزارش
  شد.

  

اطراف برای جلوگیری و در شهر کرمان و  یدر شهر رفسنجان و قرا
تلقیح عمومی به عمل آمد. در  ،یزد و بابک و آنار برای احتیاط

عده   اردیبهشت، یک ١٧خاطر آن که در هفته مختوم به  بندرعباس به
ی و اسهال مشاهده شده بود به طبیب صحیه و قرنطینه مبتال به ق

عمل   های صحی به ها و دقت بندرعباس دستور داده شد امتحان
 آورند.

  

های  وسیله امتحان اردیبهشت، وجود مرض وبا به ١٩چون در تاریخ 
شناسی مسلم شده بود، به صحیه بندرعباس و ریاست کل  میکروب
داده شد که روابط تلگرافی با  های جنوب در بوشهر دستور قرنطینه

صحیه کرمان برقرار نمایند و کامًال در جریان سیر مرض و اقدامات 
صحی باشند که مبادا مرض به بنادر سرایت کند. بین شهر کرمان و 

 آباد قرنطینه برقرار شد. رفسنجان، همچنین در جالل
ارسال دواجات و واکسن ضدوبا و سایر لوازم طبی در بدو شروع 

مرتبه با اتومبیل انجام شد و  وسیله طیاره و سه دومرتبه به مرض
وسیله پست  عالوه بر آن، هر روز مرتبًا واکسن و دواجات الزم، به

 هزار٢٠٠مقدار واکسنی که فرستاده شد، متجاوز از  شد. ارسال می
ارسال شد، ساخت موسسه پاستور  ی کههای دوز بوده است. واکسن

و متوفیات از ابتدای شروع مرض تا خاتمه  عده مبتالیان تهران بود.
نفر متوفی بوده است و بقیه معالجه  ٧٧نفر مبتال و  ١٦٠مرض، 
تعداد تلقیحات ضدوبا در شهر رفسنجان، سرجان، کرمان،  شدند.

اردیبهشت  ١٥بابک، آنار و سایر نقاط و ُقرای مجاور آنها که از تاریخ 
 ٤٣٦٤٣نفر نوبت اول و  ٥١٤٦رفته  هم خرداد انجام شد، روی ١٢تا 

 نفر در نوبت دوم بوده است.
  

سرایت مرض از طریق یکی از مسافران واردشده از  ءمنشا
هندوستان بود که در حال سالمت، حامل ژرم مرض بوده است و 

ی از وبا داشته باشد، ژرم مرض را به ا بدون آن که هیچ آثار ظاهری
 بود.کرمان و رفسنجان آورد و باعث سرایت آن شده 

  

اردیبهشت بود و با عملیات  ٢١تا  ١٦خاتمه و شدت مرض از 
ضدعفونی و قرنطینه ُمرضی و منع رابطه ُقرای آلوده، به سایر نقاط 

خرداد به بعد، دیگر مبتال و متوفایی در شهر  ٢سرایت نکرد. از 
خرداد، در  ٤در ُقرای آلوده آخرین مبتال در  .رفسنجان مشاهده نشد

خرداد هم در قریه  ٧بود که معالجه شد و در آباد  قریه نوش
روز پس از فوت آخرین نفر،  ١٥الهیجان آخرین نفر وفات یافت. تا 

 ٢٢عملیات، اقدامات و مراقبت صحی ادامه داشت و چون تا 
خرداد، دیگر مبتالیی مشاهده نشد، خاتمه مرض را اعالم کردند و 

مراجعت کردند تدریج  اعزامی به یاقدامات صحی موقوف شد. اطبا
و بروز و سیر مرض و خاتمه آن، مرتبًا به مقامات مملکتی و 

 . [6]المللی با اسرع وسیله اطالع داده شد موسسات صحی بین
  

 تشکیالت اداره صحیه کل مملکتی در دوره ریاست دکتر
  کلونیه
 کولونیه، الت اداره صحیه کل از قرار: دکتر ژنرالیتشک ١٣١١از سال 

معاون صحیه  خان مجدی، میرزا سعیدرییس صحیه کل مملکتی؛ 
)، رییس اداره السلطنه علیم(خان بزرگمهر  یوسفکل مملکتی؛ دکتر 

زاده  رضاخان صحت حکیمدکتر ؛ کوبی عمومی فنی و آبله
خان  میرزا ابراهیم)، رییس اداره تفتیش و کارکنان؛ السلطنه صحت(

 ، رییس محاسبات بود.ن موالییمیرزا محمدخا ؛، رییس کابینهُالفت
  امور صحی سرحدات 

های بنادر خلیج فارس در  های موجود، قرنطینه براساس گزارش
بوشهر، پس از مالحظه وجود طاعون در بمبئی، اغلب برای 

 .گذراندند آمدند دوره قرنطینه می هایی که از هند می کشتی
های واردشده از هندوستان هم در معرض معاینه  همچنین طیاره
جهازات واردشده به بوشهر که از بمبئی وارد  گرفت. طبی قرار می

فروند،  ٦٣اند  فروند، جهازاتی که از اروپا وارد شده ١٠٦اند  شده 
فروند، جهازاتی که از بندرهای  ١٣١اند  جهازاتی که از بصره آمده

فروند و مسافرانی که در کل قرنطینه گذراندند،  ٢٠اند  داخلی آمده
اند هم، از  هایی که به بوشهر آمده طیاره است.  نفر ذکر شده ٢٩٤

 فروند بوده است. ١٣٢فروند و از ممالک آسیایی  ١٣١اروپا 
 ٢١٦جهازات واردشده به محمره در طول سال هم از عراق بخاری 

های  ند، کشتیفرو ١٠٤ها از هندوستان بخاری  فروند، کشتی
فروند و مسافرانی که  ٤٤فروند، شراعی  ٣٧واردشده از اروپا 

 نفر گزارش شده است. ١١٢٩اندند، رقرنطینه گذ
فروند،  ٢٢های واردشده به بندرعباس در طول سال، از عراق  کشتی
های  فروند، کشتی ٥های واردشده از بندرهای داخلی  کشتی

فروند  ٢١ی واردشده از آسیا ها فروند و کشتی ٨واردشده از اروپا 
 بوده است.

کشتی  ٧های واردشده به جزیره هنگام، در تمام مدت سال  کشتی 
کشتی  ١٠کشتی نفتی و ذغالی،  ٤کشتی تجاری و  ٧پستی و 
  کشتی مختلف بوده است. ٣جنگی و 
  های بحری سواحل بحر خزر قرنطینه

 ٣٤٥سال، های واردشده به بندر پهلوی طی  بندر پهلوی: کشتی - ١
فروند  ١٠٠ فروند آن باری و بدون مسافر و  ١٤٦فروند بوده است و 

نفر بوده  ٣٧٩٧ها  مسافری بوده است. عده مسافران کل کشتی
اند  است که عمومًا معاینه طبی شدند و چون هیچ مرضی نداشته

ها اغلب از بادکوبه به بندر پهلوی آمده  کشتیاین  اند. مرخص شده
ندکی که از بندرهای حاجی طرخان و پطروسکی، بودند مگر عده ا

 بودند.  مستقیم از روسیه آمده
آستارا: چون آستارا هم از طریق دریا و هم از طریق خشکی با  -٢

 هم بری است ،شد، روش قرنطینی آنجا ممالک خارجه مربوط می
فروند بود  ٦٨هایی که طی سال وارد شدند  عده کشتی هم بحری.

فروند آن از روسیه آمدند.  ٦٠بندرپهلوی و  فروند آن از ٢٠که 
نفر و مسافران  ١٥٨٨ها  مسافران واردشده به آستارا با کشتی

یک مبتال به   نفر بوده است و چون هیچ ١٧٣٨واردشده از خشکی 
المللی نبودند آزاد و مرخص  امراض ذکرشده در قرارداد صحی بین

 .[7]شدند
  امراض مقاربتی

آمده  ١٣١٢ رابطه با امراض مقاربتی به سالدر روزنامه شفق در 
است: "عموم اطبای تهران و والیات باالتفاق کثرت امراض مقاربتی 
و کثرت عده فواحش را تصدیق دارند، طریقه جلوگیری از این 
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                                                           یدانشنامه صارم در طب بارور

اقدامات  - ٢اقدامات ضدعفونی انفرادی،  - ١ ؛امراض عبارت است از
ه، تنظیم امر فحشا، و تدابیر اجتماعی از قبیل تاسیس مراکز معالج

تعلیم و آگاهی عموم به  -٣معاینه متناوب بعضی از جوانان، 
بنابراین باید بدوًا در تهران و بعد در والیات، . تبلیغات الزمه

الصحه پایتخت پیشنهاد کرده  سیون حفظیاقداماتی را که اخیرًا کم
تنظیم امر  است، عملی نمود. خالصه پیشنهادات مزبور از قرار

، معاینه منظم فواحش، تجزیه و معالجه فواحش مریض فواحش
خانه تا رفع مرض آنها، معاینه متناوب بعضی از جوانان،  در مریض

تسهیل وسایل مراجعه به طبیب و معالجه امراض مقاربتی، دادن 
 ". [8]الصحه به مردم است نصایح و دستورهای حفظ

  
  دو سند از کتابخانه ملی ایران 

  

سند از اسناد موجود در کتابخانه ملی ایران دست آخر به دو 
  های مختلفی در دوره مورد نظر ما اشاره پردازیم که به موضوع می

  دارد:
  

وسیله تهیه  میزان نسبت تلفات اطفال را جز به :تلفات اطفال
توان تعیین نمود، علل تلفات اطفال نیز بنا  های کافی نمی احصاییه

اهده نمودم، درست معلوم و به آنچه در ضمن تفتیشات خود مش
 معین نیست.

  

التحقیق، علل تلفات اطفال در هر نقطه با نقطه دیگر اختالف  علی
نبودن تغذیه مادران بر  دارد و وابسته به جهل و فقر مادران، کافی

اثر فقر، امراض بومی محلی (ماالریا) و بسط و توسعه امراض 
بیشتر به قی و اجتماعی (سل و سیفلیس) مهیاست. تلفات اطفال 

شود، مبارزه با تلفات اطفال که توسط  اسهال اطفال نسبت داده می
بخشی  موسسه قابل تحسین "شیر و خورشید سرخ" به طرز رضایت

وسیله حفظ و حمایت نسوان در دوره حاملگی و  شروع شده، باید به
های مخصوص مراجعه زنان  بعد از وضع حمل و تاسیس مطب

ل و معاینه و معالجه اطفال شیرخواره در حامله، قبل از وضع حم
 موسسات صحی عمومی دولتی یا غیردولتی توسعه یابد.

  

آزاد و اطبای مستخدم دولت در تهران و  یعده اطبا :اعضای صحی
در مراکز عمده ایاالت کافی است و در بین آنها متخصصینی یافت 

 بخش دارند. فقط شهرهای دیگر شود که اغلب معلومات رضایت می
شناس و اطبای  غیر از تهران، بعضی متخصصین مانند میکروب

برخالف عده زیادی از  شود. معالج مجانین و غیره یافت نمی
قصبات و حتی بلوکات مهم، فاقد طبیب صحی یا طبیب آزادند و 

شود و شاید علت آن کمی  داوطلبی برای نقاط مزبور یافت نمی
خواهم کرد با فرستادن جانب سعی  حقوق به آن نقاط باشد. این

اطبای سیاری که تحت اوامر روسای صحی ایاالت باشند، این 
 نقیصه را رفع کنم.

  

کنند و ازدیاد عده  مراجعت اطبای جوانی که در اروپا تحصیل می
شوند، اجازه خواهد داد  اطبایی که از مدرسه طب تهران دیپلمه می

ین ایرانی طب که متدرجًا نواقص والیات رفع شود. در مورد محصل
دانم توجه عالی را به این نکته جلب نمایم که  در اروپا الزم می

تشویق اطبای مزبور از طریق اعطای حقوق و مشاغلی متناسب با 
نهایت  اند، بی ها اخذ کرده زحمات آنها، به منظوری که در مسابقه

خواه مستخدم رسمی شوند و خواه کنتراتی  ،مفید و موثر هستند
های  طبیبی که دیپلم دکترای طب از یکی از اونیورسیته باشند. مثالً 
های طب تهران  دست آورده، باید حقًا یک درجه از دیپلمه  اروپا به

های  خانه های سابق مریض ها و اکسترن باالتر باشد. همچنین انترن
شهرهایی که فاکولته دارند، باید بیشتر مورد تشویق شوند. این 

بندی اطبا در موقع ورود  نمایم رتبه اد میباب مثل پیشنه جانب، من

به خدمت به ترتیب ذیل از ماخذ فالن رتبه مستخدمی رسمی (که 
  :دولت تعیین خواهد نمود) محسوب شود

 صاحب دیپلم از اونیورسیته اروپا، طبیب درجه یک -
های  خانه صاحب دیپلم از اونیورسیته اروپا که در یکی از مریض -

سال خدمت اکسترنی کرده  ته باشد، دوشهری که فاکولته داش
 باشد، طبیب درجه دوم

های شهری  خانه طبیب صاحب دیپلم اروپا که در یکی از مریض -
نترنی کرده باشد، طبیب اکه فاکولته داشته باشد، دو سال خدمت 

 درجه سوم
های شهری  خانه طبیب صاحب دیپلم اروپا که در یکی از مریض -

نترنی کرده باشد، طبیب اکه فاکولته داشته باشد، چهار سال خدمت 
 درجه چهارم

طبیب صاحب دیپلم که حایز مقام پروفسور اگرژه شده باشد،  -
 طبیب درجه ششم

نستیتو پاستور یا موسسات نظیر آن یا در دارالمجانین اکسی که در 
وسال استاژ داده نستیتوی جلوگیری از امراض مقاربتی و غیره، دایا 

و تصدیق رضایت دریافت کرده باشد، از مزایای دو سال اکسترنی 
 مند خواهد شد. بهره

اگرچه میزان احتیاج مملکت را به اطبای متخصص درست 
دانم، ولی معتقدم که برای اطبای ذیل درجات آتی را باید  نمی

 :منظور نمود
 شناسی، طبیب درجه دو متخصص در میکروب -
شناسی (درقسمت پشه)، طبیب  ر ماالریا یا حشرهمتخصص د -

 درجه دو
 متخصص در معالجه مجانین، طبیب درجه سوم -
 متخصص در امراض اعصاب، طبیب درجه یک -
 متخصص در امراض کحالی، طبیب درجه دو -
 متخصص در امراض گوش و حلق و بینی، طبیب درجه دو  -
 متخصص در امراض جهاز تناسلی، طبیب درجه یک -
 متخصص در امراض صدری، طبیب درجه دو  -
 متخصص در امراض قابلگی و امراض زنانه، طبیب درجه دو -
 متخصص در امراض معدی، طبیب درجه دو -

ها الاقل خدمت  خانه مریض چنانچه این متخصصین آتیه در
 اکسترنی کرده باشند، خیلی مفید خواهد بود.

دیپلمه تهران مایل به ترک های  دواسازان و قابله :دواساز و قابله
دواساز  ،که در والیات  پایتخت و رفتن به والیات نیستند. در صورتی

بنابراین در والیات در تهیه . شود و قابله دولتی یا آزاد یافت نمی
حمل زنان حامله   شود و وضع چندان مراقبتی نمیا های دو نسخه
دعفونی دست ماماهای ناشی است که از قواعد پاکیزگی و ض  به

اند و بدین منظور حوادث وضع حمل و عوارض ناشی از آن  عاری
تجربیاتی که برای آموختن اصول اولیه نظافت . شود زیاد دیده می
بنابراین  .عمل آمده، ظاهرًا نتایج محسوسی نداده است  به آنها به

های دیپلمه بعد، زیاد تهیه و حاضر به رفتن  فعًال تا موقعی که قابله
وسیله  وند، باید برای زنانی که تجربیات قابلگی دارند، بهوالیات ش

همکاری با اطبا وسایل کسب اطالعات نمود که موفق شوند، باید 
عنوان قابله مجاز، تحصیل نمایند و با آن اجازه فقط  اجازه قابلگی به

های مجاز را  امتحانات قابله در والیات به عمل قابلگی مبادرت کنند.
ی خواهد بود، باید برای زنانی که در یکی از که بالطبع اجبار

های نسوان، دولتی یا غیردولتی مراکز  خانه ها یا مریض زایشگاه
ایاالت، در مدت دو سال عمًال کار کرده باشند، بسط داد تا اگر پس 

خانه یا زایشگاه از عهده  سال، استاژ خود در مریض از ختم دوره دو
 ه شود.امتحان برآیند، جواز به آنها داد
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های مجاز فقط حق خواهند داشت در ایالتی که دوره  این قابله
اند یا بر حسب ضروریات محلی در  استاژ خود را در آنجا گذرانده

 ایاالت مجاور آن، مبادرت به شغل قابلگی نمایند.
طور عموم نه اطالعات و نه  پرستاران زن و مرد به :پرستار مرد و زن

کدام را ندارند و این مساله جای تعجب   تجربیات کافی، هیچ
نیست، زیرا فاقد معلومات مقدماتی الزمه هستند. با تاسیس 

خانه جدیدی که دارای لوازم صحیح و تشکیالت منظم باشد،  مریض
بخش  وسیله تعلیم شاگردان پرستار مرد و زن، تحت شرایط رضایت

 تهیه خواهد شد. 
نفر دختر از  ٦یا  ٥ چنانچه: پرستاران مامور معاینه ُمرضی

های صحیح که دارای معلومات عمومی کافی باشند، به  خانواده
اروپا بروند و به وظایف پرستاران مامور معاینه ُمرضی در منازل آنها 

کار  ،که دارای وظیفه اجتماعی و صحی مهمی هستند، آشنا شوند
بسیار مهمی خواهد بود. دختران مزبور پس از مراجعت به ایران، 

 لمه پرستاران دیگر خواهند شد.مع
  

  های طهران خانه موسسات صحی، مریض
خوابی) سه  تخت٢٠٠های قشونی ( خانه در تهران صرف نظر از مریض

خواب دارند، یک  تخت ١٢٠خانه دولتی که جمعًا فقط  مریض
خانه نظمیه که جمعًا  خوابی، سه مریض تخت٥٠خانه بلدی  مریض
های مزبور  خانه است. مریضخواب دارند، موجود  تخت ٥٠

ها  خانه های عمومی مجانی نیز دارند. عالوه بر این، مریض مطب
باب   خواب) و یک تخت ٥٠خانه آمریکایی ( یک باب مریض

خواب، برای مرضا، مجانی و غیرمجانی  تخت ٤٠خانه شوروی  مریض
 های عمومی مجانی و پولی دارند. موجود است که آنها نیز مطب

منظور ُمرضای غیرمجانی  خانه کوچک شخصی، به مریض باالخره سه
 شوند و جمعاً  موجود است که تحت ریاست اطبای ایرانی اداره می

 خواب دارند. تخت ٥٠قریب 
های دولتی یا  خانه های موجوده تهران چه در مریض خواب عده تخت

های کوچک شخصی، برای اهالی  خانه غیردولتی و چه در مریض
ای از ُمرضای والیات نیز برای  که عده  ؛ خاصه آنتهران کافی نیست

شوند،  آیند و به ُمرضای شهر تهران اضافه می معالجه به تهران می
های دولتی است، باید  خانه چون در اینجا فقط صحبت از مریض

ها زیاد و استفاده حاصله از  خانه کردن مریض دانست که خرج اداره
در موسسات مزبور که گنجایش  آنها کم است، زیرا عده کثیری اعضا

 گیرند. محدودی دارند، حقوق می
طهران فعًال فقط دارای یک دارالرضاعه : خانه اطفال مریض
خانه مخصوصی مطابق  خوابی است، بنابراین باید مریض تخت٤٠

واسطه  خانه به بینی نمود. این مریض اصول جدیده برای اطفال پیش
باید دارای تشکیالت خاصی کثرت امراض عفونی در میان اطفال، 

جمعیت "شیر و خورشید سرخ" خیال دارد، در نزدیکی  باشد.
ای برای این منظور تاسیس نماید؛ چنانچه این  پایتخت موسسه

 خانه دیگری [باشد]، زاید خواهد بود. خیال، انجام ساختمان مریض
خوب است مبتالیان امراض مقاربتی : خانه امراض مقاربتی مریض

کند، در  خانه را الزام می مرضشان، خوابیدن در مریضکه وضعیت 
تری باشد،  تر و سخت های دقیق خانه تخصصی که دارای نظام مریض

 تحت معالجه و مداوا قرار گیرند.
ها،  خانه در قسمت مریض :موسسه جلوگیری از امراض مقاربتی

منظور مبتالیان امراض  خانه مخصوص به لزوم تاسیس مریض
 ،خانه داشته باشد ذکر شد تیاج به خوابیدن در مریضمقاربتی که اح

ولی توسعه سیفلیس و سایر امراض مقاربتی در ایران، تاسیس یک 
وسیله  منظور جلوگیری از امراض مقاربتی به موسسه مخصوصی را به

نماید، اساس  ایجاب می ورنشناسی دکتر  اجرای طریقه سیفلیس
العمل َسیالن مایع) است  بر روی (یک نوع عکس ورنطریقه دکتر 

 شود. وسیله اسباب ساده انجام می که خیلی سهل و آسان و به
وسیله مقیاس  شدت و سیالن سرم خون یا مایع نخاع، شوکی که به

شود، وسیله تشخیص و اساس طریقه عالج و  مخصوص تعیین می
این طریقه حاوی شرایط الزمه  گیرد. راهنمای معالجه قرار می

وسیله معالجه است  ساختن جلوگیری از سیفلیس به منظور عملی به
موسسه جلوگیری از امراض مقاربتی  دهد. و نتایج قابل توجهی می

 ١٩١٦شود، در سال  اداره می ورنکه در پاریس تحت نظر دکتر 
تصدیق شد و حالیه در  میالدی، فایده عمومی آن در فرانسه رسماً 

 تمام عالم شعب زیادی دایر کرده است. 
سه جلوگیری از امراض مقاربتی که در تهران تشکیل شود، موس

عالوه بر معالجه سیفلیس به معالجه سایر امراض مقاربتی نیز 
از  موسسه مزبور ممکن است تحت ریاست یک نفر ت.خواهد پرداخ

گیرد؛  اند، قرار اطبای جوان ایرانی که در فرانسه مشغول تحصیل
ض مقاربتی تخصص حاصل که طبیب مزبور در امرا  مشروط به این
 ورن،وسیله یک دوره استاژ کافی، در اجرای طریقه دکتر  نماید و به

 مهارت پیدا کند.
های دولتی و غیردولتی  خانه هایی که در مریض خواب تخت :زایشگاه

خواب  تخت ٣٠حمل زنان تخصیص داده شده، فعًال از   برای وضع
جدیدالتاسیس یک قسمت خانه  نماید، لذا در مریض تجاوز نمی
 برای زایشگاه زنان در نظر گرفته شده است. ،مخصوص

 ،یابند محصالن قابلگی تعلیمات علمی عالی می: مدرسه قابلگی
ولی کارهای عملی آنها کافی نیست، زیرا در دو زایشگاهی که کار 

کنند، تعداد وضع حمل خیلی کم است. زایشگاهی که برای  می
خوبی  در نظر گرفته شده، این نقص را به خانه جدیدالتاسیس مریض

 ".[10 ,9]رفع خواهد کرد
  

  گیری نتیجه
 کعنوان ی تواند به ای می های مامورین در هر زمینه تهیه گزارش

های مقطعی و  خصوص تاریخ هدست اول در مباحث علمی و ب منبع
عنوان چراغی فراسوی پژوهشگران باشد. گزارش  محلی رهگشا و به

نیز دقیقًا از  –تی ایرانکل صحیه مملکیس یر -لونیهکتر ژنرال کد 
شور را طی کند، زیرا وضعیت بهداشت ک این اصل پیروی می

  ه نموده است.ینگاشته و ارا مسیش ١٣١٢تا  ١٣١٠های  سال
  گزارش نشده است. موردی از سوی نویسندهتشکر و قدردانی: 
  گزارش نشده است. موردی از سوی نویسندهتاییدیه اخالقی: 

  گزارش نشده است. موردی از سوی نویسندهتعارض منافع: 
، همه موارد مربوط (نویسنده اول) علی کریمیانسهم نویسندگان: 

  %).۱۰۰به مقاله توسط ایشان انجام شده است (
  .گزارش نشده است موردی از سوی نویسندهمنابع مالی: 
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