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Aims Modern medicine in Iran during the Qajar period and the Chancellery of Amir Kabir, 
especially after the establishment of the “Darulfonon”, flourished. This school had a variety 
of majors, including medicine and pharmacy, and with the recruitment of foreign teachers, 
was a major contributor to the development and teaching of science, including medicine. 
Then the school graduates, along with teachers, established government hospitals. Also, at 
that time, some branches of hospitals were assigned to midwifes and tutors in the hospital, 
which were soon shut down. But in the next years, regarding to the increasing number of 
high-risk pregnancies and the deaths of women and children, the necessity of establishing a 
hospital for pediatricians and obstetricians was quite evident. So far, there has been some the 
sources about the maternity hospital that does not exceed a total of several lines, but in the 
Qajar periodical archives and publications, as well as internal and external experts’ reports, 
the history of the women’s hospital was presented in terms of the process of development and 
executive organization, financing, development of activities.
Conclusion Dr. Amir Alam in 1915 stated the necessity of establishing a maternity hospital 
to the Ministry of Education. Thus, the Board of Governors donated a building for the hospital. 
After the establishment and supply of equipment in 1916, the maternity hospital was opened. 
From the time of its establishment to 1927, this hospital was under the supervision of Dr. Alireza 
Mohazzabolsaltaneh. Women’s Hospital as the first special treatment center for women and 
children in Iran was the base of other health centers, and treatment programs for women and 
children in the country.
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  چکيده
خصوص  به، امیركبیرطب نوین در ایران در زمان قاجاریه و صدراعظمی مقدمه: 

های مختلفی از  این مدرسه دارای رشته. پس از تاسیس دارالفنون رونق گرفت
ای در  جمله طب و داروسازی بود و با استخدام معلمان خارجی سهم عمده

آموختگان مدرسه  سپس دانش .گسترش و آموزش علوم از جمله طب داشت
در آن دوره  های دولتی تاسیس كردند. همچنین خانه همراه معلمان، مریض به

خانه اختصاص  ها در مریض ها و طبیبه ها به تربیت قابله ای از بیمارستان شعبه
های بعد با توجه به آمار فزاینده  اما در سال .زودی تعطیل شدند یافت كه به
ومیر زنان و كودكان، ضرورت تاسیس بیمارستانی  های پرخطر و مرگ حاملگی

عرصه طبابت اشتغال داشتند، كامالً  مختص نسوان و كودكان بر كسانی كه در
اختصار مطالبی در منابع و مآخذ مكتوب درباره  حال به تا به  .مشهود بود

كند، اما  خانه نسوان نگاشته شده كه در مجموع از چند سطر تجاوز نمی مریض
های كارشناسان  مدد اسناد آرشیوی و نشریات عصر قاجار، همچنین گزارش به

خانه نسوان از نظر روند سیر تطور و تشكیالت  یخچه مریضداخلی و خارجی، تار
  .ها تدوین و ارایه شد اجرایی، تامین اعتبار و توسعه فعالیت

خانه  هجری قمری لزوم تاسیس مریض ۱۳۳۴در سال  امیراعلمدكتر گیری:  نتیجه
نسوان را به وزارت معارف خاطرنشان كرد. بدین ترتیب هیات دولت عمارتی به 

 ۱۳۳۵اهدا كرد. پس از تاسیس و تامین وسایل و تجهیزات در سال  خانه مریض
خانه از زمان تاسیس تا سال  این مریض .خانه نسوان افتتاح شد قمری مریض

خانه نسوان  مریض .بود السلطنه رضا مهذب علیشمسی زیر نظر دكتر  ۱۳۰۵
ی سایر عنوان نخستین مركز درمانی اختصاصی زنان و كودكان در ایران زیربنا به

  مراكز بهداشت، درمان و آموزش درمان زنان و كودكان در كشور شد.
  خانه، نسوان، ماماها، پرستاران مریضها:  کلیدواژه

  
  ۲۷/۱۲/۱۳۹۴ تاريخ دريافت:
  ۰۱/۰۴/۱۳۹۵ تاريخ پذيرش:

  ali.karimian1342@gmail.comنويسنده مسئول: *

  
  مقدمه

خان  میرزا تقیطب نوین در ایران در زمان قاجاریه و با ظهور 
گذاری شد. مدرسه عالی  و تاسیس دارالفنون توسط او پایهامیرکبیر 

های مختلفی مانند طب و داروسازی،  دارالفنون در ابتدا با رشته
ریاضیات، ادبیات، هنرهای زیبا، تعلیمات نظامی و اقتصاد 

میالدی،  ۱۸۵۸سیس شد. در سال قمری تا ۱۲۶۸سیاسی، در سال 
این مدرسه با استخدام معلمان خارجی و اعزام دانشجو به خارج 

کاروان معرفت) در گسترش و  مینوی: مجتبی(یا به قول استاد 
آموزش طب نوین سهمی عمده داشت. قبل از تاسیس دارالفنون، 

شاگردی بود و کارآموزان  صورت استاد ها به شیوه آموزش حرفه
پس از طی دوره مقدماتی در مطب یا محکمه اطبای  طبابت،

  .[1]آموختند طور عملی می معروف، طبابت را به
میالدی، با تاسیس دارالفنون، طب  ۱۸۴۹قمری،  ۱۲۶۸در سال 

ای جدا، در  عنوان رشته تنهایی یکی از ارکان دارالفنون بود و به به
نخستین  شد. در نظر گرفته می جایگاه یکی از دروس اصلی آموزش 

 ۱۲۳۵قمری،  ۱۲۷۳التحصیالن کالس طب، پس از سال  دوره فارغ 
کار کردند. مدرسه طب دارالفنون را  میالدی، شروع به ۱۸۵۶شمسی، 

شمار آورد. در آن  شاید بتوان نخستین مدرسه عالی جدید ایران به
شدند که شامل  دسته مجزا تقسیم می۳زمان دروس رشته طب به 
. شد مییی و طبیعیات و داروسازی طب ایرانی، طب اروپا

های  خانه ترتیب علوم طبیه ایران حیاتی تازه گرفت، مریض بدین
دولتی تاسیس شدند و محصالن عمًال با طب جدید آشنا شدند. 

خانه دایر شد،  ها در مریض ها و طبیبه ای برای تربیت قابله شعبه
شمسی،  ۱۲۹۷. در سال [2]ولی آغاز به کار آن تا مدتی معوق ماند

صورت مدرسه  میالدی رشته طب از دارالفنون جدا و به ۱۹۱۸
ای را به آن اختصاص  مستقلی درآمد و رییس و محل جداگانه

قمری،  ۱۲۶۹در سال  شاه قاجار ناصرالدین. در دوران سلطنت [1]دادند
به ایران، با دستور شاه و کوشش  پوالکسال پس از ورود دکتر ۳

ای  خانه خصوص دولتی، در قالب مریضخانه م ، مریضپوالکدکتر 
نظامی برای لشکریان، خارج از شهر تهران تاسیس شد. محل این 

بود. از بدو تاسیس، این  دروازه دولتبیمارستان بیرون از 
خانه، مکانی برای آموزش محصالن شعبه دارالفنون بود و  مریض
کارال مادام . [3]شد باشیان نظامی اداره می ها تحت نظر حکیم سال
قمری، آبان ۱۲۹۴میالدی، شعبان ۱۸۷۷فرانسوی در نوامبر  سرنا

ُامین سال سلطنت  شمسی، مقارن با سی ۱۲۵۶(عقرب) 
، از طریق دریای مازندران به ایران آمد. او درباره شاه ناصرالدین
  نویسد:  خانه نظامی می مریض
 شاه ناصرالدینها که چند سال پیش به دستور  خانه نظامی "مریض

ها" معروف  حق به "گورستان زنده ر تهران احداث شده است. بهد
تخت در ۲۰شده است، از چند اتاق تشکیل یافته که در آن، در حدود 

انتظار بیمار، خالی افتاده است و کسی رغبت خوابیدن در آن 
دانند با آن که اعتبار کافی برای  بیمارستان را ندارد، چون همه می

شود ولی از  ن و مرتبًا پرداخت میخانه تامی نگهداری مریض
محافظ، پرستار، پزشک و دارو در آن خبری نیست. این بیمارستان 

منظور آن که شاگردان مدرسه طب طهران  بر مبنای نیت خیر و به
های عملی را خوب یاد بگیرند، ایجاد  بتوانند در آن درس )دارالفنون(

ها را او تدریس  شد اما با درگذشت استاد اروپایی که یکی از درس
  ."[4]کرد، فعالیت آن کامال متوقف شده است می

که در بازگشت از سفر فرنگ  شاه ناصرالدینقمری  ۱۲۹۰در سال 
های صنعتی و خدمات درمانی گسترده  شدت تحت تاثیر پیشرفت به

ای به سبک  خانه اروپا قرار گرفته بود، دستور داد مریض
نند، برای این منظور او های ممالک اروپایی دایر ک بیمارستان

، وزیر علوم را میرزا اعتضادالسلطنه  علیقلیصدراعظم و مشیرالدوله، 
کردن مقدمات امر  به انجام این امر مامور کرد. آنها نیز پس از فراهم

خانه و تجهیز نسبی آن، در  و اختصاص ساختمانی برای این مریض
کردند که  ای را تاسیس خانه قمری، مریض ۱۲۹۳شمسی،  ۱۲۵۱سال 

خانه دولتی" موسوم شد و پس از تاسیس به  بعدها به "مریض
دار ریاست  )عهدهاالطبا ناظم(اکبرخان نفیسی  علیسال، دکتر ۵مدت 

خانه  به ریاست مریض مخبرالدولهقمری،  ۱۲۹۸آن بود، در سال 
های  . با همه این احوال تا پیش از آغاز آموزش[5]منصوب شد

ص حرفه و دانش قابلگی (مامایی) کالس یک و عالی در خصو
وظیفه بارنهادن زنان و سالمت جنین، نوزاد و مادر، همه بر عهده 

ای بود که به مدد گیسوی سپید  سرد و گرم چشیده  های عاقله قابله
شتافتند و چه بسا هنگامی که  و ممارست شخصی به کمک زائو می

و در چنین  زایمان روند غیرعادی داشت، کاری از آنها ساخته نبود
شرایطی، قطع امید از زندگی را برای نوزاد یا مادر و گاهی برای هر 

گونه وقایع در میراث مکتوب کمتر مورد مداقه  . این[6]زد دو رقم می
ها و نشریاتی که از  قرار گرفته است و امروز به مدد اسناد، کتاب

جا مانده است در حد بضاعت توانستیم مطالبی در مورد  گذشته به
خانه نسوان تدوین نماییم. امید است این تالش،  تاریخچه مریض

 های درخور آتی باشد. فتح بابی برای پژوهش
 شرح متن

الصحه  رییس مجلس حفظ امیراعلمقمری دکتر  ۱۳۲۵در سال 
) به قصد زیارت آستان قدس و سرکشی به ۱دولتی، (تصویر 
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موسسات بهداری و صحی مشهد، راهی آن دیار شد. در بازدید از 
مراکز درمانی، وضع دارالشفا را اسفناک یافت و در بخشی از 

های خود ضمن بررسی جامع دارالشفا، درباره اوضاع درمان  یادداشت
  زنان مطالبی نگاشت. 

  

  
  قاجار دوره الصحه دولتی، حفظ مجلس ریيس اميراعلم، دكتر) ۱تصوير 

  
در صدد تاسیس دارالشفای مجزایی  امیراعلمپس از آن سفر، دکتر 

برای زنان و تربیت کادر طبی زنانه برآمد. در این خصوص در 
  های او آمده است: نوشته

"برای شعبه زنان در فکر خواستن طبیبه و جراحه و قابله هستم که 
از نظر معالجات نیز از قسمت مردانه جدا بماند و شاید بتوانیم 

های قابله و عالمه تربیت نماییم و  وسیله طبیبه یا الاقل قابله بدین
االمکان  از تلفات هولناک زنان بارنهاده، و اطفال نوزاد، حتی

خاطر آوریم که در مملکت ما  جلوگیری کنیم و اگر بخواهیم به
صدی، سی الی پنجاه از زنان حامله در وقت زایمان، زندگانی را 

خوبی معلوم  شوند، به ثر اطفالشان نیز تلف میگویند و اک بدرود می
  ."[7]خواهد شد که نظریه اخیره ما تا چه اندازه دارای اهمیت است

هایی  عالوه بر آنچه که اشاره شد، در نشریات، مقالهامیراعلم دکتر 
نوشت. از  خانه اختصاصی زنان و کودکان می در موضوع مریض

 عمید سمنانی یممرجمله، در نشریه شکوفه که به مدیریت 
) در تهران، به زبان فارسی، با چاپ سنگی، خط السلطنه مزین(

شد،  صفحه چاپ می۴نستعلیق، در قطع رحلی و هر شماره در 
ای است که از طرف  گونه درج شده است: "رقعه مطلب زیر، این

داَم اقباله، زینت امیرخان الشرف حضرت فیلسوف، آقای دکتر  قرین
  دیده"؛ به این شرح:بخش اداره شکوفه گر

"البته محتاج به شرح و بیان نیست که در یک شهر بزرگی مثل 
نفر است، نبودن یک باب  ۴۰۰۰طهران که تقریبا نفوس آن بالغ بر 

خانه مخصوص زنان و کودکان به چه درجه مایه تاسف و تاثر  مریض
ای تاکنون تاسیس شده  خانه است، یقین است که اگر همچو مریض

ری از زنان فقیر و کودکان فقیر که استطاعت تحصیل دوا بود، بسیا
و غذا را ندارند معالجه شده و از اتالف نفوس آنان تا یک متنهی به 

شد، بدیهی است که یکی از دالیل و موجبات عدم  جلوگیری می
هذا برای  خانه زنانه است. علی ازدیاد نفوس ایران، نبودن مریض

ه عازم شده که به کمک و حصول این مقصود مشروع، این بند
خانه مخصوص به زنان و  باب مریض مساعدت هموطنان اعزاز، یک

کودکان تاسیس یابد؛ و چون این امر راجع به منفعت عامه است و 
مطبوعات همیشه خدمت به نوع و ترویج منافع عمومیه را وظیفه 

دانند، لذا جای این دارد که این نیت حقیر  و شعار خود دانسته و می
ا ترویج نموده و خاطر عموم را مستحضر سازند و برای استحضار ر

خاطر شریف یک جلد از الیحه که در این باب به طبع رسیده، لفًا 
  .[8]"نماید تقدیم می

  شکوفه:
فرمایند: "فاستقیموا الخیرات". مردمان زیرک  "بلی، خداوند اعلی می

باشند  بخت و اقبال، آن اشخاص می باهوش، بلکه اشخاص خوش
که در امورات خیریه که اسباب آسایش و راحت عامه است به 

رود و  گیرند که انسان خودش می یکدیگر سبقت و پیشی می
میشه تعریف و توصیفش ماند. ه اسمش در تاریخ روزگار باقی می

خانه یا دارالمعجزه  ها مذکور است که این مدرسه یا مریض در دهن
(نوانخانه) یا این قنات را فالن کسی بنا کرده است. در فرنگ رسم 

ها  نمایند، مجسمه آن است، اشخاصی که در کارهای بزرگ اقدام می
ر، این گذارند برای تماشا و تذکا ها می سازند و در نمایشگاه را می

عمل خیرالحق جناب مستطاب اجل، آقای دکتر امیرخان که 
پرستی است و در حفظ نفوس و راحت افراد انسان بر  مجسمه نوع

همه کس سبقت گرفته است، سابقه امتحانات خود را در 
اند. اوًال در فقره  الخیرات و میراث به همه کس نمایش داده اقسام
بلکه دهات، معتبر از نواقل انجام کوبی در مرکز و سایر والیات،  آبله

الصحه (بهداشت) خدمت  قدری به عالم انسانیت و حفظ فرمودند، به
نمودند که زبان از شکر این نعمت عاجز است. چقدر از اطفال در 
سال به واسطه نکوبیدن آبله که در گاهواره قبر، به خواب ابدی 

دازه اسباب خانه احمدیه که به چه ان رفتند. دیگر احداث مریض می
رفته  های از پا درآمده و از دست صحت و سالمت و آسایش مریض

درستی و صحت و خوبی اداره شده است، اعضا  است و چقدر به
خانه از طبیب و جراح دیپلمه و باتجربه  رییسه و عامله این مریض

خانه همه مردمان نجیب و درست، در نهایت محبت و  اجزا و مریض
د، این قسمی که این اعضا و اجزا خدمت دلسوزانه خدمت نماین

نمایند و  خانه در طهران سلوک نمی نمایند در هیچ مریض می
شوند. در  ها چه طبی و چه جراحی خوب می الحمدلله همه مریض

خانه و  این اقدامی که حالیه خیال فرمودند، در تشکیل مریض
لی بیمارستان نسوان و اطفال، نیت مقدس است که بهتر از این خیا

نیست، اگر ابنا وطن همت بگمارند، هم اسباب سالمتی و 
الصحه زنان است و هم اسباب سربلندی و روسفیدی در نزد  حفظ

خانه زنانه نداشته باشد؟  خارجه؛ آخر شهر شده است که یک مریض
هر مملکتی و هر شهری که تمدن و علمش زیادتر است، 

دارد دلیل است خانه ن اش بیشتر است. شهری که مریض خانه مریض
علمی اهل مملکت، چه شده است که در فرنگستان  بر عوامی و بی

خانه دارند، حتی برای حبوبات و ما باید هیچ  این همه مریض
ها  خانه خانه نداشته باشیم، اشتباه نشود این همه مریض مریض

خانه دارد، ولی  دولتی نیست نه این که دولت نداشته باشد، مریض
ها ملتی است که از اقدام مردمان خیرخواه چه  خانه اغلب مریض

دهند، چقدر اشخاص وصیت  صنف رجال و چه نسا، پول اعانه می
خانه نمایید،  نمایند که فالن مبلغ از مکنت من خرج مریض می

نمایند حتی در  بعضی اموال خودشان را وقف این عمل خیر می
ان و زنان خانه دارند. بدبخت ایران و اهل ایران، مرد دهات مریض

کند که یک  نمایند و انفاق نمی همه قسم مخارج بیهوده می
خواهد  حسی می خانه زنان و اطفال تشکیل بدهند، چقدر بی مریض

بینید زنان  کند، می که انسان در کوچه و بازار در مسیر عام عبور می
ایستند و تماشا  ها وامی العوره، مردها و زن دیوانه مجنونه را کاشف
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خوابند و بسا  ها می ها در کوچه گذرند، شب ها می و بر سر آنکنند  می
شوند، نه از خداوند  هست که هزار چشم فتح قسم عمل مرتکب می

کشند، اگر یک  شرم دارند و نه چون از انظار خارجه خجالت می
ها را  خانه مجانین داشتیم، اقًال آن خانه زنانه یا یک مریض مریض
عالوه مردمان عالم و زنان علیه  یم، بهآوری نمای توانستیم جمع می
واسطه حجب و حیایی که در طینت  های زنانه، به دانند که مرض می

کشند شرح مرض خود را بدهند و برای  زنان ایران است خجالت می
بعضی مالحظاتی که اطبا دارند که نمی توانند در تشخیص بکوشند، 

چندین هزار  ماند و سالی تشخیص می اغلب مرض زنان ایرانی بی
نمایند، ولی  زن بدبخت در ایران از شناختن درد، سفر قبرستان می

خانه داشته باشیم، اطبای زنانه، پرستاران و اجزا  اگر ماها مریض
شود، پس باید تشکر  شود، هم معالجه می البته هم مرض معین می

و امتنان را از این اقدام جناب دکتر امیرخان داشت و شرکت نمایند 
یشان در این امر خیر. چه از رجال دولت و ابنا مملکت و چه از به ا

نمایند و چه  های محترمه مجلله که سعی می اواسط و چه از خانم
نمایند که زودتر اقدام به این امر خیر نمایند.  اعانه جمع آوری می

هرکس اگر از ثلث مالش که قسمت دارد به این امر جز خرج نماید، 
ابش بیشتر است. اداره شکوفه از قول همه در زندگی یقینًا صو

  ."[8]کند هموطنان خدمت جناب دکتر در این اقدام تبریک عرض می
 خانه نسوان تاسیس مریض

خانه  در صدد تاسیس مریضامیراعلم طوری که گفته شد، دکتر  به
ای که زنان و  خانه اختصاصی برای زنان بود، زیرا تا قبل از آن مریض

در  امیراعلم. در این شرایط دکتر [9]ی بپذیرد، نبودآسان کودکان را به
خانه نسوان را  قمری، لزوم تاسیس مریض ۱۳۳۴الثانی  جمادی ۲۹

به وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه خاطرنشان کرد. 
، وزیر معارف وقت، پیشنهاد را در هیات خان ممتازالملک مرتضی

. با [10]اختصاص یابددولت مطرح و تقاضا کرد عمارتی به این امر 
عمارت  برای بیمارستان یکامیراعلم، تصویب هیات دولت و تالش 

بود  ارباب جمشیدهای پیش جزو رقبات  و قطعه زمینی که در سال
و در قبال بدهی ایشان به دولت، پس از واگذاری، جز خالصه شده 

خانه اختصاص یافت  بود و مدتی هم در اجاره غیر بود، به مریض
  ).۲(تصویر 

  

  
  خانه نسوان سند اهدای مریض) ۲تصویر 

، از طرف ممتازالملکو وزارت  سپهساالر تنکابنیدر زمان کابینه 
وزارت معارف، تقاضای واگذاری این عمارت به بیمارستان ارایه شد 

که در آن مالکیت ملک،  ۱۲۶۴و به موجب سند مالکیت شماره 
نسوان اختصاص خانه  تر به دولت متعلق بود به مریض پیش
 عنوان قسمت مرکزی و خانه به . یک بخش از مریض[11]یافت
. [10]کردند های دیگر شامل درمانگاه و داروخانه عمل می قسمت

محل این عمارت، از نظر موقعیت جغرافیایی، حوالی دروازه دولت 
کردن وسایل و تجهیزات در سال  پس از فراهمامیراعلم . دکتر [12]بود

خانه نسوان را فراهم کرد.  قمری، زمینه تاسیس مریض ۱۳۳۵
خانه  به مناسبت افتتاح مریض الممالک فراهانی ادیبمرحوم 

  نسوان این قطعه را سرود:
  شاهی که به عهد داستان است                 حمد"درعهد شه زمانه ا

  ممتازالملک را مکان است                   عهدی که به مسند معارف
  کز کردارش هنر عیان است                          با واسطه امیر اعلم

  کاسایش ملتی در آن است                   پرداخته شد چنین بنایی
 زین کاخ شفا به رایگان است                      اطفال و زنان ُملک را

  بیمارستان بانوان است"                            نامیشتاریخ و اساس 
معنی  "بیمارستان بانوان است" به حساب ُجَمل (ابجد) که به

شمارش عددی و حروف الفبا و واژگان است، در مجموع حروف آن، 
دست  قمری را به ۱۳۳۵سال تاسیس بیمارستان نسوان یعنی سال 

 کنیم: ترتیب محاسبه می دهد. بدین می
 س- ر- ا-م- ی- ب
۲-۱۰ -۴۰-۱ -۲۰۰ -۶۰  
 ن- ا- ت
۴۰۰-۱-۵۰  
 ن- ا- و- ن-ا-ب
۱-۲-۵۰-۶ -۱-۵۰  
  ت- س-ا
۱-۶۰-۴۰۰  
=۱۳۳۵  

  قمری ۱۳۳۵
(پسرعموی السلطنه  علیرضا مهذبخانه نسوان زیر نظر دکتر  مریض
) ریاست صحیه کل مملکتی وقت، اداره حسین احیاالسلطنهدکتر 
شد. وی در تهران و پاریس تحصیل کرده بود، عالوه بر اداره  می

خانه نسوان، بخش کحالی (کحال: چشم پزشک،  مریض
Ophthalmobgist, (Oculist) پزشکی که چشم را درمان ،

مادام کرد. در این موقع  کند.) و طبی آن را نیز سرپرستی می می
قمری  ۱۳۳۵التحصیل ژنو که در سال  ، فارغ مارکارتر ، دخفراسکینا

پرستار  خانم خانم و معصومه دایهبه خدمت دولت درآمده بود و 
خانه  خانه بودند، و با همکاری صمیمانه این چهار نفر مریض مریض
) از میرزا احمدخان نصیرالدوله (بدر. [13]شد خوبی اداره می به

شمسی،  ۱۲۹۷طان (تیرماه) سر ۲۶قمری،  ۱۳۳۶شوال  ۸چهارشنبه 
شمسی)، چهل و  ۱۲۹۹تیرماه (سرطان  ۴ قمری، ۱۳۳۸شوال  ۸تا 

 نصیرالدولهسومین وزیر معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه بود. 
شمسی یا در اواخر  ۱۲۹۸اساس دارالمعلمات (دارالمعلمین در سال 

تاسیس شد. محل  میرزا احمدخان نصیرالدولهدر زمان وزارت  ۱۲۹۷
ه آن در خیابان شاه (نادری) اول کوچه نوبهار بود. مدرسه فقط اولی
کالس داشت: یکی کالس ابتدایی و دیگری کالس عالی. مقصود ۲

از کالس ابتدایی کالسی بود که در آن دروسی برای تربیت معلمین 
شد و کالس عالی هم برای تربیت معلم  مدارس ابتدایی تدریس می

این محل مدرسه به عمارت شرکت  ها بود. بعد از برای دبیرستان
انتقال یافت. این  الملک سهمفرهنگ واقع در تخت زمرد کوچه 



 ۱۲۱ نسوان (بيمارستان زنان) در ايران خانه ضیمر خچهیبر تار یمرورــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Sarem Journal of Reproductive Medicine                                                                                                                                        

بنا نهاده شد و  دختران فرانکوپرسانمدرسه بر تشکیالت مدرسه 
اسماعیل و نظامت آن با  ابوالحسن فروغیریاست دارالمعلمین با 

شمسی مدرسه را  ۱۳۰۷تا  ۱۲۹۸سال از ۱۰قریب  فروغیبود.  مرآت
قمری دایر ۱۳۳۳در سال  الملک مودب. این مدرسه را [14]اداره کرد

کرده بود، و عالوه بر دوره کامل ابتدایی، سه کالس متوسطه داشت 
و شاگردان مستعد پس از پایان دوره ابتدایی، تحصیالت خود را در 

منظور  ، وزیر معارف، بهنصیرالدولهدادند.  ها ادامه می این کالس
علمان زن، این مدرسه را به دارالمعلمات تبدیل تربیت و پرورش م
روز برای فراگرفتن ۳ای  نفر از شاگردان هفته ۲کرد و دستور داد 

های زنان و فن قابلگی به بیمارستان  دروس مربوط به بیماری
کردن زنان منع  . در آن زمان پزشکان مرد از معاینه[13]نسوان بروند

خانم  شیدانی و دکتر رفیعه زهراخانمشدند، گرچه در این مورد  می
 امیراعلم. به همین دلیل، دکتر [15]خانه بودند ) هم در مریضامین(

خانه نسوان، اطبای  چند نفر طبیبه متخصص و معروف مریض
فرانسوی را  مادام ِدُرمپسو بعدتر  مادام فراسکینافرنگی از جمله 

ه پزشک و دانشجوی سابق مدرس درمپس ماتیلداستخدام کرد. دکتر 
نویسد:  های شرقی بود، او در مورد فعالیتش در ایران می زبان

الدوله بر مصدر قدرت  "هنگامی که من وارد ایران شدم، دولت وثوق
بود و بیشتر ابراز عالقه به استخدام کارمندان خارجی از خود نشان 

گرایی که بعد از آن زمام امر را در دست  های ملی داد تا دولت می
  ."[15]گرفتند
های زنان  که در قابلگی و بیماری سرکیسیانو دکتر  پندکتر 

خانه  تخصص داشتند به ایران دعوت شدند و با استخدام در مریض
. به این طریق، بنیان بیمارستان [13]نسوان، به کار مشغول شدند

  ).۳نسوان گذاشته شد (تصویر 
  

  
  خانه نسوان، دوره قاجاریه مراسم افتتاح مریض )۳تصوير

  
ها و  خانه نسوان برای تفتیش احوال مریض از بدو تاسیس مریض

ای از وزارت معارف، مامور تهیه گزارش  خانه، مفتشه اوضاع مریض
خانه  شمسی، مریض ۱۲۹۹سال  )دی(شد تا این که از برج جدی  می

الوزرا افتتاح شد  به حالت تعطیل درآمد و مجددًا به همت رییس
خانه  بار برای تهیه گزارش به مریض۲ه ها هر ما ) و مفتشه۴تصویر (

کردند و محتویات فرمی که شامل ردیف، اسم مریض،  مراجعه می
خواب، تاریخ ورود،  نام پدر مریض، تشخیص مرض، نمره تخت

کردند و این  تاریخ خروج، مالحظات و معرف بود را تکمیل می
رت شد. گویا وزا ها به اداره تفتیش کل وزارت معارف ارسال می فرم

ها را  مفتش داشته است و کلیه این گزارش۳معارف در این برهه، 
و معموًال با  مهربانو دنبلی سپاهی، عذرا آق اولی و فخراالشراف

اند. در  خانه تهیه و ارسال کرده ، دفتردار مریضالملوک اعلمهمکاری 
 ۱۳۰۰ برج سنبله (شهریور) ۶در  مهربانو دنبلیهای  خالصه راپورت
  اند. نفر گزارش شده ۴۶ها  د مریضشمسی، تعدا

  

  
  شمسی۱۳۰۰خانه نسوان،  مریض )۴تصویر 

  
 مادموازل ِدُرمپسهمچنین در این گزارش در اعتراض به رفتار 

  نوشته شده است:
خانه نبود، تقریبا دو  در مریض درمپس مادموازلخانه،  "دکتر مریض

خانه داخل  ربع ساعت قبل از ظهر آمد. برای تجدید لباس مریض
اتاق دفتر شده، بدون مقدمه با کمال تغییر و تفرعن پرسیدند 

معرفی نمودند، تبسم تمسخرآمیزی نموده از  الملوک اعلمکیستی؟ 
اتاق خارج شده، به اتاق مرضا رفتند و بنای مرافعه و قال مقال را 

خانه را فراگرفته بود و تغییرکنان  گذارده که صدایشان تمام مریض
رفت، به این واسطه بنده دیگر در  از این اتاق به آن اتاق می

خانه  جزییات از مریض خانه تحمل نکرده، بدون رسیدگی به مریض
میزان  ۴در روز پنجشنبه  عذرا آق اولیخارج شدم." در گزارش 

مریض بودند  ۸عقرب،  ۱۵نفر، و دوشنبه  ۶ها  (مهر) تعداد مریض
عقرب (آبان)  ۲۱که به وضع غذا و آشپزخانه اعتراض داشتند و در 

آمده است: "دو ساعت بعد  آق اولیمریض بودند، در گزارش  ۱۰هم 
برای معالجه  السلطنه مهذبخانه شدم، آقای  هر، وارد مریضاز ظ

ساعت بعد از ظهر، چون ۳خانه حاضر بودند،  امراض چشم در مریض
خانه تشریف  مریض خارج نبود، برای سرکشی به کارهای مریض

آوردند، بنده نیز تفتیش شش تخت خواب را نموده، در هر شش 
ع بعد از ظهر، خارج تخت، مطابق صورت متن مریض بود و سه و رب

برج قوس (آذر)، ۶، روز دوشنبه مهربانو دنبلیشد". در گزارش 
خانه دارای  خانه بازرسی شده است، در زمان بازرسی مریض مریض

بیمار بوده است. در گزارش این روز ایشان قید شده است: "به ۶
گذرد و هنوز  واسطه نداشتن بخاری از سرما به مرضا سخت می

  ."[16]اند خانه نداده ریضسنگ به م ذغال
شمسی تهیه  ۱۳۰۰که در طی برج قوس (آذر)  فخراالشرافدر گزارش 

خانه دولتی نسوان صحت یافته  بیمار از مریض۱۴شده است، تعداد 
خانه  ) مریض۱۳۰۰جدی (دی ۹. طبق گزارش [17]اند و خارج شده
بیمار نیز مرخص ۵بیمار بوده است و در این ماه ۳نسوان دارای 

. در آن موقع عده زنان باردار که برای وضع حمل به [16]اند شده
کردند بسیار معدود و اندک بود و فقط گاهی  بیمارستان مراجعه می

بردند و با  در موارد زایمان غیرطبیعی ناگزیر زائو را به بیمارستان می
  .[10]شد روز فقط یک زایمان انجام می۲۰تا  ۱۵این حال هر 
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                                                      یدانشنامه صارم در طب بارور

  ه نسوان خان تجهیزکردن مریض
خانه ، هیات وزرا  برای تجهیز و تامین داروی مورد نیاز مریض

تصویب کردند تا بعضی لوازم و  ۱۳۰۳مرداد (سرطان) ۷درجلسه 
، درمپسخانه نسوان را که دکتر  تجهیزات جراحی متعلق به مریض

خانه در بازگشت از فرنگ (پاریس) و از راه بیروت و  طبیبه مریض
ها و ملزومات شخصی او از  عالوه لباس به  کند، میبغداد با خود وارد 

خانه  . تامین بودجه مریض[18]تادیه حقوق گمرکی معاف باشد
قران و ۱۴۲۳۲قمری، ۱۳۳۶خانه در سال  براساس بودجه مریض

دینار بود که َصرف حقوق و دستمزد کارکنان و قسمتی هم ۵۵۰
  ).۵ شد (تصویر مصرف کارهای بنایی

  

  
  الدوله (رییس الوزرا) خانه نسوان توسط وثوق سند تامین اعتبار مریض )۵تصویر 

  
قران، ۴۲۵ خان خواجه، حسنماهه: ۵از بابت مواجب  ترتیب بدین

 خانم پرستار دایهماهه ۶قران؛ مواجب ۸۴۲باغبان، مخارج متفرقه 
قران، قسط آب ۵۶۰، طبیبه مادام فراسکیناماهه ۵قران، طلب ۵۱۶

قران، ۴۰۰ناظر  خان میرزا علیماهه ۴حقوق  قران،۵۰۰خانه  مریض
قران، قیمت ۳۲قران، قیمت دوا (دارو) ۲۸۳۰خانه  بنایی مریض

قران، ۶۰۰خانه  دینار، بابت قسط آب مریض ۵قران و ۷۲ملزومات 
انبار  کردن آب قران، بابت پاک۱۰۰۰ السلطنه مهذبماهه دکتر ۵حقوق 

ان و از بابت قر۹۲قران، بابت قیمت گچ، آجر و آهک ۴۰و حوض 
قران و ۱۳۲۴قیمت اجناس و اشیایی که خریداری شده است، 

خانه گاهی به سبب کمبود  . مریض[18]دینار، پرداخت شده است۵۰
کرد،  نشدن حقوق کارکنان موقعیت وخیمی پیدا می بودجه و پراخت

شمسی، هیات وزرا تصویب کرد بودجه  ۱۳۰۱طوری که در سال  به
دولتی، وزیری و نسوان را از تیرماه به بعد، از بیمارستان ۳ماهیانه 

ای  . با این اوضاع، گرچه تا اندازه[19]عواید گمرکی پرداخته کنند
کرد، به  شد ولی کفایت نمی مشکالت بودجه بیمارستان تامین می

خانه  نشینی به نفع مریض های بعد برنامه شب همین سبب در سال

حل فروش بلیط سروسامانی به شد تا از م نسوان و کودکان برگزار می
. برای آشنایی بیشتر از کم و کیف [20]خانه داده شود بودجه مریض

خانه دو سند ذیل قابل توجه  تامین کادر درمانی و بودجه مریض
  است:

 شمسی ۱۲۹۵قمری، ۱۳۳۵برج دلو لویی ییل،  ۲"(به تاریخ) 
نفر معلم طبیب فرنگی در جزو بودجه  تومان حقوق یک۳۳۷۵مبلغ 
السنه  ، وزارت معارف منظور در اول سال هذهییل لوییالسنه،  هذه

برحسب پیشنهاد آن وزارت جلیله و تصویب هیات وزرا اعظام مقرر 
هزار و سیصد و هفت  شد، نصف از مبلغ مزبور که بالغ به مبلغ یک

نفر قابله و چهار نفر پرستار  شود، برای یک هزار می تومان و پنج
برج اسد، درخواست مبلغ مذکوره صادر و ۱۱خ تخصیص شود. در تاری

به کمیسیون تطبیق حوالجات ارسال شد. کمیسیون مبلغ هشتصد 
هزار و پانصد دينار آن را که از بابت  و چهل و سه تومان و هشت

تومان و ۸۴۳ماهه اول سال بود تصدیق و بقیه را که مبلغ  شش
ار مقدار تصفیه را مطابق شرحی که در ورقه درخواست اشع

اند، درآخر سال تصدیق خواهند نمود. چون دو ماه بیشتر به  داشته
طوری که کمیسیون اشعار داشته، بقیه  آخر سال نمانده [است] و به

را در موقع که آخر سال باشد، تصدیق خواهند نمود. چنانچه اجازه 
فرمایند حواله مبلغ بقیه، صادر در وجه آن تادیه شود و تا در آخر  می

ه درخواست برای تصدیق به کمیسیون ارسال شود. منوط سال، ورق
 به امر است.

ماهه اول پرداخته شده  [حاشیه:] اینجا تصریح نشده است که شش
السنه حواله شود  است یا خیر و آیا مبلغی که باید فعًال تا آخر هذه

  ۴/۱۱/۹۵چه میزان است؟ [امضا] 
ییل  السنه لویی ذهنفر پرستار از بابت ه نفر قابله و چهار حقوق یک-
ماهه اول  تومان از وزارت معارف درخواست صادرشده، شش۵/۱۶۸۷

تومان است، چنانچه اجازه ۷۵/۸۴۳که به تصدیق شده و مبلغ آن 
السنه پس از تصدیق کسب  ماه دوم هذه فرمایند حواله شود. شش

 شود. تکلیف می
 السنه حواله شود. ماهه اول هذه شش-

داره محاسبات، دایره مراسالت، نمره وزارت معارف و اوقاف، ا
۶۷۳۴[21]".  
 قمری۱۳۳۵برج جدی لویی ییل  ۲۷"تاریخ 

 وزارت جلیله مالیه، برطبق بودجه مصوبه وزارت معارف، حقوق یک
تومان است برای دو نفر ۳۳۷۵نفر معلم طب فرنگی که مبلغ آن 

 امیراعلمقابله تخصیص شده. وزارت معارف برحسب پیشنهاد آقای 
نفر پرستار  نفر قابله و چهار بلغ مزبور را عجالتًا برای یکنصف م

اسد لویی  ۱۱درتاریخ  ۶۵تصویب کرده و ورقه درخواست، به نمره 
ییل فرستاده است، متاسفانه وجه آن حواله نشده، اینک که از مقام 
منیع ریاست وزرا عظام، شرحی به آن وزارتخانه مرقوم شده، 

کنم فورًا حواله مزبور فرستاده  هش میوسیله زحمت داده و خوا بدان
 ممتازالملک مرتضیخانه به انجام رسد [امضا]  شود تا کار مریض

  [مهر].
وزارت معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه، ریاست وزرا ، نمره 

  قمری ۱۳۳۵برج جدی ۱۳، تاریخ ۳۷۳۳
خانه نسوان را  وزارت جلیله مالیه، حقوق طبیبه و پرستارهای مریض

تصویبی که شده است قدغن نمایید، زودتر تادیه و پرداخت موافق 
  . و وسایل آسایش آنها را فراهم نمایند

  [ُمهر] ریاست وزرا
 الدوله. [امضا] حسن وثوق

  [حاشیه:] اداره محاسبات اطالعات خود را مرقوم دارند.
  .)۵ تصویر" ([21]به عرض رسد ۱۱/۱/۹۵
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  گیلمورخانه نسوان در گزارش  بررسی وضعیت مریض
شمسی از طرف کمیته صحیه  ۱۳۰۳در سال  جان گیلموردکتر 

جامعه ملل (سازمان بهداشتی جامعه ملل) و به درخواست دولت 
ِعلیه ایران برای تهیه گزارشی از اوضاع بهداشتی، عازم ایران شد. 

های  هدف از این ماموریت بررسی شیوع ماالریا و بروز بیماری
شمسی  ۱۳۰۳از خرداد تا شهریور  ها گیر بود. این بررسی همه

با  گیلمورمیالدی) به درازا کشید. دکتر ۱۹۲۴(سپتامبر تا جون 
های  های زیاد توانست گزارش جالبی از اوضاع بهداشتی سال تالش
شمسی گردآوری و تدوین کند، او این گزارش را در  ۱۳۰۲و  ۱۳۰۱

میالدی، به سازمان جامعه ملل ارایه  ۱۹۲۵شمسی  ۱۳۰۴سال 
 نمود.

  

   :نویسد خانه زنان می درخصوص مریض گیلموردکتر 
باشد. این  خواب می تخت۲۰خانه کوچکی است که دارای  "مریض
(هیات وزرا  خانه در زمین بزرگی در شمال شهر تهران قرار دارد مریض

تصویب نمود که سیصد و سی و هفت  ۱۳۱۳در جلسه نوزدهم آبان 
برای اصالح قناسی باغ ذرع زمین که اگرچه معمار مخصوص 

خانه نسوان که متعلق به دولت است، مجانًا و بالعوض به  مریض
  ".[22]صحیه کل واگذار کند

عنوان مدرسه  وجود آمده و به  خانه، سه سال قبل به "این مریض
خانه را موارد  طب زنان نیز مورد استفاده است. بیشتر افراد مریض

های دیگری هم  زنانه بخش (غیر از امراضامراض مقاربتی و زنان 
طوری که در یکی از اسناد تصویب شده است که  فعالیت داشتند به

حسن ریاض، طور انعام به دکتر  ریال از اعتبارات دولت به۳۰۰مبلغ 
دهند. بخش  تشکیل می.) [23]خانه نسوان داده شود دندانساز مریض
دین خانه نیز شلوغ است. تعداد مرضایی که از فرور سرپایی مریض

 ۱۰۷اند،  شمسی در این محل بستری شده ۱۳۰۳تا فروردین  ۱۳۰۲
 ۱۳۴۲اند. تعداد افراد سرپایی  نفرشان تب نوبه داشته ۲۰نفر بوده که 

اند. تعداد تلفات زنان در  نفرشان تب نوبه داشته ۱۹۲نفر بوده که 
زایی  شمسی، مرده ۱۳۰۲شمسی تا فروردین  ۱۳۰۱تهران، از فروردین 

، زایمان سر زارفتن ۵۰[مورد]، سیفلیس  ۲۱۵و سقط  ده)(مولود مر
تا  ۱۳۰۲نفر و از فروردین   و امراض جنسی یک ۹، تب زایمان ۳۰

، ۴۱، سیفلیس ۲۳۴و سقط  زایی شمسی، مرده ۱۳۰۳فروردین 
  ."[24]نفر بوده است ۷، تب زایمان ۳۲زایمان سر زارفتن 

شمسی به عهده  ۱۳۰۵ریاست بیمارستان از بدو تاسیس تا سال 
های طبی،  ) بود و به تدریج قسمتالسلطنه مهذب( علیرضا بهرامی

. بعدتر طبق [10]جراحی، قابلگی، کحالی و مطب عمومی اضافه شدند
های اطفال نیز در آن دایر  سنبله (شهریور) بیماری ۹اسناد موجود از 
خانه نسوان و اطفال"  رسمی با نام "مریض طور خانه به شد و مریض

خانه که شامل عملیات  . قسمت جراحی مریض[16]ادامه فعالیت داد
 الملک لقمانشد، توسط دکتر  های غیرطبیعی می مربوط به زایمان

مادموازل شد، قسمت قابلگی و مطب عمومی توسط  اداره می
الی ، قسمت کحالسلطنه مهذبو قسمت کحالی توسط دکتر  درمپس

 .منحل شد السلطنه مهذببیمارستان پس از پایان ریاست دکتر 
 الملک علیمخانه و دکتر  کفالت مریض بهرامی ابوالقاسممدتی دکتر 
دار بودند. بعدتر  خانه را عهده ریاست قسمت فنی مریض فرهمندی

  .[10]دار این سمت شدند عهده بختیارو دکتر  معاوندکتر 
 ۱۳۱۰فروردین ۹به تاریخ  نوخندانی، رجبعلیفردی به نام از شکایت 

ای به جامانده است و پس از  نوشته معاونشمسی از عملکرد دکتر 
  ای آمده است.  در نوشتهمحمد موتمن آن تاریخ هم، جوابیه دکتر 

، معاونکرد که دکتر  "این شخص به کابینه صحیه آمد و اظهار می
ریضه مرا به آنجا خانه نسوان، خوب طبیبی نیست که م دکتر مریض

(زینت دانشور از  دانشوراید، الزم است به خانم  و به او رجوع کرده
(دی)  جدی ۲۴شاگردان ممتاز مدرسه قابلگی بوده است و در 

خانه  کفیل مریضامیراعلم، شمسی برحسب تقاضای دکتر  ۱۳۰۳
انترن  رعناخانمبرای  درمپسنسوان برای ایشان و از طرف دکتر 

مراجعه  )[25]وان، تقاضای مدال درجه دوم علمی شدخانه نس مریض
نظر آن که خودم طبیب و دکتر بودم به ایشان  دهید، بنده از نقطه

کرده اروپا و در قسمت  تحصیل معاوننصیحت کردم که آقای دکتر 
معالجات و امراض رحم و نسوان تخصص دارد و بدین [خاطر] 
صحیه کل او را برای این خدمت تعیین نموده و با کمال امانت و 

کنند. َصالح شما این است که به خود او مراجعه کنید  دیانت کار می
 که مریضه شما را تشخیص مرض بدهد و زود معالجه کند، باالخره

باشند.  اظهار کردند که ایشان مرد هستند، برای این کار خوب نمی
قدر به  کرده این جواب گفته شد، چون طبیب است اشخاص تحصیل

دهند، معذالک چون به ارجاع به خانم  این موضوع اهمیت نمی
مایل بود از همان قرار رفتار شد و مریضه مجددًا با توصیه  دانشور

  .[26]عه شدمراج دانشورالزم به خانم 
وضعیت بیمارستان نسوان، امراض، تلفات کودکان، 

  ها، پرستاران و غیره دواسازی و قابله
و  ۱۳۱۱های  رییس کل صحیه مملکتی، در سال ژنرال کلونیهدکتر 
ساله برای اصالحات صحی ۳شمسی مامور شد برنامه عملی  ۱۳۱۲

ن قسمت تدوی۱۴مملکت طرح و پیشنهاد کند، او گزارش مفصلی در 
های مقاربتی،  کرد که در این مقاله صرفًا مطالبی که در حوزه بیماری

خانه نسوان است، بازنویسی و  زنان، کودکان و یا مرتبط با مریض
ساله را به مجال و مقالی دیگر ۲های  شود و کل گزارش ارایه می
 نویسد: می کولونیهگذاریم، در رابطه با آنچه که گفتیم دکتر  وامی

بتی: عموم اطبای طهران و والیات باالتفاق کثرت "امراض مقار
امراض و کثرت عده فواحش را تصدیق دارند طریقه جلوگیری از این 

اقدامات و  - ۲اقدامات ضدعفونی انفرادی،  - ۱امراض عبارتند از: 
تدابیر اجتماعی از قبیل تاسیس مراکز معالجه، تنظیم امر فحشا، 

علیم و آگاهی عموم به ت -۳معاینه متناوب بعضی از جوانان، 
بنابراین باید بدوًا در طهران و بعد در والیات،  - ۴تبلیغات الزمه، 

الصحه پایتخت پیشنهاد کرده  اقداماتی را که اخیرًا کمیسیون حفظ
است عملی نمود؛ خالصه پیشنهادات مزبور از این قرار است: تنظیم 
امر فواحش، معاینه منظم فواحش، تجزی و معالجه فواحش 

خانه تا رفع مرض آنها، معاینه صحی متناوب  ریض در مریضم
بعضی از جوانان، تسهیل وسایل مراجعه به طبیب و معالجه امراض 

  الصحه به مردم. مقاربتی، دادن نصایح و دستورهای حفظ
تلفات کودکان: میزان نسبت تلفات را جز به وسیله تهیه 

علل تلفات اطفال توان تعیین نمود.  های (آمار) کافی نمی احصاییه
نیز بنا به آنچه در ضمن تفتیشات خود مشاهده نمودم درست 

التحقیق، علل تلفات اطفال در هر نقطه  معلوم و معین نیست. علی
با نقطه دیگر اختالف دارد و وابسته به جهل و فقر مادران، 

نبودن تغذیه مادران بر اثر فقر، امراض بومی، محلی (ماالریا) و  کافی
باشد. تلفات  سعه امراض اجتماعی (سل و سیفلیس) میبسط و تو

شود. مبارزه با  اطفال بیشتر به قی و اسهال اطفال نسبت داده می
تلفات اطفال که توسط موسسه قابل تحسین شیر و خورشید سرخ 

بخشی شروع شده باید به وسیله حفظ و حمایت  به طرز رضایت
های  سیس مطبنسوان در دوره حاملگی و بعد از وضع حمل و تا

مخصوص مراجعه زنان حامله قبل از وضع حمل و معاینه و 
معالجه اطفال شیرخوار در موسسات صحی عمومی دولتی یا 

  غیردولتی توسعه یابد.
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                                                      یدانشنامه صارم در طب بارور

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

 شود. قابله دولتی یا آزاد یافت نمی
شود  های دوا چندان مراقبتی نمی بنابراین در والیات در تهیه نسخه

و وضع حمل زنان حامله به دست ماماهای ناشی است که از قواعد 
صورت برای حوادث وضع  اند و بدین پاکیزگی و ضدعفونی عاری

اتی که برای شود. تجربی حمل و عوارض ناشیه از آن زیاد دیده می
آموختن اصول اولیه نظافت به آنها به عمل آمده، ظاهرًا نتایج 

های دیپلمه  محسوسی نداده است؛ بنابراین فعًال [تا] موقعی قابله
به عده زیاد تهیه و حاضر به رفتن والیات شوند باید برای زنانی که 
تجربیات قابلگی دارند، به وسیله همکاری با اطبا و وسایل، کسب 

عنوان قابله  عاتی تهیه نمود که موفق شوند اجازه قابلگی بهاطال
مجاز تحصیل نمایند و با آن اجازه، فقط در والیات به عمل قابلگی 

های مجاز را که بالطبع اجباری خواهد  مبادرت کنند. امتحانات قابله
های  خانه ها یا مریض بود، باید برای زنانی نیز که در یکی از زایشگاه

تی یا غیردولتی مراکز ایاالت در مدت دو سال عمًال کار نسوان دول
کرده باشند، بسط داد تا اگر پس از ختم دوره دو ساله استاد خود در 

خانه یا زایشگاه از عهده امتحان برآیند، جواز به آنها داده  مریض
های مجاز فقط حق خواهند داشت در آن ایالتی که  شود. این قابله

تی که داوطلبان کاری برای فراگرفتن آن کار (دوره خدمدوره استاژ 
اند با حسب ضروریات  خود را گذرانده باید بگذرانند؛ کارآموزی)

 محلی در ایاالت مجاور آن مبادرت به شغل قابلگی کنند.
طور عموم، اطالعات و  پرستار مرد و زن: پرستاران زن و مرد به

تعجب  تجربیات کافی، هیچکدام را ندارند و این مساله جای
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.
پرستاران مامور معاینه َمرضی: چنانچه پنج شش نفر دختر از 

حیح که دارای معلومات عمومی کافی باشند به اروپا های ص خانواده
بروند و به وظایف پرستاران مامور معاینه مرضی در منازل آنها که 
دارای وظیفه اجتماعی و صحی مهمی هستند آشنا شوند کار بسیار 
مفیدی خواهد بود. دختران مزبور پس از مراجعت به ایران معلمه 

  پرستاران دیگر خواهند شد.
های طهران: در طهران صرف نظر از  خانه حی، مریضموسسات ص

خانه دولتی که  خوابی، سه مریض تخت۲۰۰خانه قشونی  مریض
خوابی  تخت۵۰خانه بلدی  خواب دارند و یک مریض تخت ۱۲۵جمعا 

خواب دارند موجود  تخت ۵۰خانه نظمیه که جمعًا  و سه مریض
دارند. های عمومی مجانی نیز  های مزبور مطب خانه است. مریض

باب  خواب] و یک [تخت ۵۰های آمریکایی  خانه عالوه بر این مریض
خواب برای َمرضای مجانی موجود  تخت ۴۰خانه شوروی  مریض

های عمومی مجانی و پولی دارند. باالخره سه  است که آنها نیز مطب
خانه کوچک شخصی برای مرضای غیرمجانی موجود است که  مریض

خواب  تخت ۵۰شوند و جمعًا  داره میتحت ریاست اطبای ایرانی ا
های موجوده در طهران، چه در  خواب دارند. تعداد تخت

های  خانه های دولتی و یا غیردولتی، و چه در مریض خانه مریض
کوچک شخصی برای اهالی طهران کافی نیست؛ خاصه آن که 

آیند و به مرضای شهر  عده[ای] از مرضای والیات به طهران می
ای  خانه شوند، چون در اینجا فقط صحبت از مریض میطهران اضافه 

ها زیاد و  خانه کردن مریض دولتی است، باید دانست که خرج اداره
استفاده حاصله از آنها کم است؛ زیرا کثیری اعضا در موسسات 

گیرند. بنابراین الزم  مزبور که گنجایش محدودی دارند حقوق می

خانه  ساختمان مریض دانم مجددًا در باب ضرورت و فوریت می
منظم و مرتبی در طهران با لوازم و اثاثیه کاملی، بر طبق اصول 

خانه مزبور باید طوری باشد که از حیث  جدیده تاکید نمایم. مریض
معالجه مرضای مجانی و غیرمجانی شهر و بعضی مرضای وارده از 
ها  والیات و از حیث تعلیم محصلین طب و دواسازی و تعلیم قابله

رستاران زن و مرد و احتیاجات مربوطه را رفع کند. این و پ
های عمومی  ها و عمارات مخصوصی برای مطب خانه قسمت مریض

طبی و جراحی و شعب تخصص طبی خواهد داشت. در اینجا 
ام تجدید  تقدیم داشته ۱۳۱۱فروردین  ۵پیشنهاداتی را که در 

 نمایم: می
خوابی به طور  تخت۱۰۰۰خانه  پیشنهاد اول: ساختمان یک مریض

میالدی ۱۹۲۸در سال  پروفسور تولمرکامل مطابق پیشنهادی که 
 نموده است.

طور  خوابی به تخت۱۰۰۰خانه  پیشنهاد دوم: ساختمان همان مریض
تدریج در ظرف شش سال، یعنی دو سال برای قسمت اول و چهار 

 ها. سال برای سایر قسمت
خوابی  تخت۳۷۵لی ا ۳۵۰خانه  پیشنهاد سوم: ساختمان یک مریض

که سابقًا هم معروض داشت [م] اینجانب  در ظرف دو سال، چنان
خانه مزبور و عالوه بر  دهم. مریض پیشنهاد اخیر را ترجیح می

های عمومی مشتمل بر عمارات برای قسمت طبی و قسمت  مطب
های مجزایی برای  های تخصص در وسط و قسمت جراحی، و رشته

ر طرفین خواهد بود به عالوه کلیه زایشگاه و امراض عفونی د
 خانه را خواهد داشت. ملحقات و منظمات الزمه مریض

 (شیرخوارگاه)خانه اطفال: طهران فعًال دارای یک دارالرضاعه  مریض
خانه مخصوصی مطابق  خوابی است، بنابراین باید مریض تخت۴۰

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

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

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

کند، در  خانه را الزام می که وضعیت مرضشان خوابیدن در مریض
تر  تر و سخت های دقیق نامه خانه مخصوصی که دارای نظام مریض

باشد، تحت معالجه و مداوا قرارگیرند. موسسه جلوگیری از امراض 
خانه  ها لزوم تاسیس مریض خانه مقاربتی در قسمت مریض

ن امراض مقاربتی که احتیاج به خوابیدن در مخصوص برای مبتالیا
خانه داشته باشد، ذکر شد. ولی توسعه مرض سیفلیس و  مریض

سایر امراض مقاربتی در ایران، تاسیس یک موسسه مخصوصی را 
برای جلوگیری از امراض مقاربتی به وسیله اجرای ظریفه 

نماید. اساس طریقه دکتر  ایجاب می ِورنشناسی دکتر  سیفلیس
العمل سیالن مایع است که خیلی سهل  بر روی یک نوع عکس ورن

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

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

ساختن جلوگیری از سیفلیس به وسیله معالجه  الزمه برای عملی
دهد. موسسه جلوگیری از امراض  باشد و نتایج قابل توجهی می می

شود، در سال  اداره می ورنمقاربتی که در پاریس تحت نظر دکتر 
میالدی فایده عمومی آن در فرانسه رسمًا تصدیق شده و حالیه  ۱۹۱۶

زیادی دایر کرده است. موسسه جلوگیری از  در تمام عالم شعب
امراض مقاربتی که در طهران تشکیل شود بر معالجه سیفلیس به 
معالجه سایر امراض مقاربتی نیز خواهد پرداخت. موسسه مزبور 
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ممکن است تحت ریاست یک نفر از اطبای جوان ایرانی که در 
ب مزبور اند قرار گیرد مشروط بر این که طبی فرانسه مشغول تحصیل

در امراض مقاربتی تخصص حاصل نماید و به وسیله یک دوره 
 مهارت پیدا کند. ورناستاژ کافی در اجرای طریقه دکتر 

های دولتی برای وضع  خانه هایی که در مریض خواب زایشگاه: تخت
خواب تجاوز  تخت۳۰حمل زنان تخصیص داده شده فعال از 

التاسیس یک قسمت مخصوص خانه جدید  نماید. لذا در مریض نمی
  ."[27]برای زایشگاه زنان در نظر گرفته شده است

شمسی  ۱۳۱۲گزارش مفصل دیگری در اسفندماه سال  کولونیهدکتر 
(نخست وزیر)  الوزرا رییساز وضعیت صحیه مملکت تهیه و به 
  نویسد: خانه نسوان می ارایه نمود، او در این گزارش درباره مریض

در عوض  ۱۳۱۲نسوان که گنجایش آن در سال خانه  "در مریض
نفر  نفر پیشخدمت و مخارج غذای چهار  شود، یک بستر بالغ می۳۰

محصله کشیک (محصله قابلگی) اضافه شده است و برای تعمیر 
ساختمان، دیوار شرقی باغ که بر اثر توسعه خیابان از طرف بلدیه 

بینی  ، پیشعالوه تعمیرات متفرقه شود و به (شهرداری) خراب می
خانه نسوان  ریال و برای عمارت جدیدالتاسیس مریض۱۵۰۰۰

  ریال اضافه اعتبار کرده است." ۲۲۰۰۰تقاضای 
ریال ۶۹۵۴۸۸۰ شمسی ۱۳۱۱کل بودجه صحیه کل مملکتی در سال 

. اضافه بودجه [28]ریال بود۱۶۳۹۱۱۴۰ شمسی ۱۳۱۲و در سال 
ریال بود ۹۴۳۶۲۶۰نسبت به سال قبل  ۱۳۱۲پیشنهادی برای سال 

(سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران، شماره 
امور فنی علمی و اداری  ۱۳۱۳) تا سال ۶۴۴۳، پاکت۱۰۳۰۰۴

موسسات آموزش عالی تحت نظر وزارت معارف قرار داشت، ولی با 
ایجاد سیاست تمرکز موسسات آموزش عالی، مجلس شورای ملی، 

را تصویب کرد و عمًال دانشگاه نامه تاسیس دانشگاه تهران  اساس
پزشکی، حقوق و علوم سیاسی، علوم، (تهران با شش دانشکده 
. پس از استخدام رییس [1]راه اندازی شد )ادبیات، فنی و معقول

ها و بررسی و دریافتن نقایص کار و  جدید دانشکده و بیمارستان
های کشور در تجدید سازمان آموزش پزشکی  رعایت نیازمندی

های تهران  عمل آمد که از آن جمله پیوستن بیمارستان تی بهاقداما
به دانشکده پزشکی بود، و به این منظور به وسیله قانون مواد 
اصالحی قانون تاسیس دانشگاه راجع به دانشکده پزشکی تصویب 

شمسی عملی شد. به موجب این قانون از  ۱۳۱۹شد و از اول مهر 
های تهران ضمیمه  یمارستانشمسی ب ۱۳۱۹تاریخ اول فروردین ماه 
از جمله بیمارستان نسوان نیز که تا سال  [29]دانشکده پزشکی شدند

شمسی یکی از موسسات تابعه صحیه کل مملکتی و سپس  ۱۳۱۹
وزارت معارف بود، به دانشکده پزشکی منتقل شد و به "بیمارستان 

 بخش و درمانگاه بیمارستان ۱۳۲۲. در سال [30 ,12]زنان" موسوم شد
زنان به محل کنونی واقع در خیابان انقالب منتقل شد و در سال 

فرانسوی رییس دانشکده  ابرلینزمانی که پروفسور  شمسی، ۱۳۲۳
طب دانشگاه تهران بود، با تصویب شورای دانشگاه و به پاس 

بهای بهداشتی و فرهنگی بنیانگذار آن، به نام  خدمات گران
 .[13]) نامیده شداعلم امیر(بیمارستان 

ای که با سیر تطور آن از  پس از تاسیس بیمارستان نسوان و تجربه
های  نظر درمان و آموزش پزشکی و قابلگی به دست آمد، بیمارستان

دیگری هم پا در عرصه فعالیت نهادند. همچنین با تاسیس دانشگاه 
های مختلف پزشکی شروع به کار  شمسی، دوره ۱۳۱۳تهران در سال 

های آن زمان تهران، به دانشکده  بیمارستان ۱۳۲۸کردند، از سال 
شدن از  التحصیل پس از فارغ  جهانشاه صالحپزشکی ملحق شدند. 

، [31]شمسی به ایران بازگشت ۱۳۱۳دانشگاه سیراکیوز در حدود سال 
مشهورترین پزشک زنان در تهران که در  بختیار ابوالقاسمدکتر 

 صالحشت با دکتر خیابان کاخ (خیابان فلسطین کنونی) مطب دا
شریک شد و این دو پزشک با هم شروع به کار کردند تا اینکه پس 

مورد توجه بیماران قرار گرفت و این  صالحاز مدت کوتاهی، دکتر 
به علت  بختیار ابوالقاسمامر موجب عداوت میان ایشان شد و دکتر 

خوی ایلیاتی و ِکبر سن از دانشکده پزشکی قهر کرد و عازم آبادان 
هم در تشکیالت نوین دانشکده پزشکی  صالح، در نتیجه دکتر شد
با رتبه دانشیاری در  صالحترتیب دکتر  . بدین[32]تاز میدان شد یکه

ویژه  های زنان به دانشکده پزشکی بر کرسی استادی بیماری
شناسی تکیه زد و تا مدتی ریاست بیمارستان وزیری، ریاست  جنین

یاست آموزشگاه مامایی را عهده بخش جراحی بیمارستان زنان و ر
دار  ، عهدهغالمحسین مصدقشمسی دکتر  ۱۳۱۷دار بود. در سال 

های دکتر  تر به خاطر فعالیت . سپس[33]ریاست مدرسه قابلگی شد
در بیمارستان زنان، قرار شد از خدمات ایشان تجلیل  جهانشاه صالح

ن خانه نسوان را به نام "بیمارستا شود، به همین سبب، مریض
تر در پیچ شمیران  . بیمارستان که پیش[31]" نامیدندصالح جهانشاه

بود، با تغییر نام، محل آن نیز تغییر کرد و به محل "بیمارستان 
شوروی" سابق منتقل شد. عاقبت پس از پیروزی انقالب اسالمی، 

" به عنوان یک خان میرزا کوچک بیمارستاناین بیمارستان با نام "
ی تخصصی زنان و زایمان به فعالیت درمان- مرکز آموزشی

های دیگر هم اندک  . عالوه بر این بیمارستان، بیمارستان[9]پرداخت
 رضا شاهاندک دارای بخش زنان و زایمان شدند، مانند بیمارستان 

 ۱۳۴۸در سال  آریادر مشهد)، بیمارستان  امام رضا(بیمارستان 
تا اینکه به شمسی،  ۱۳۵۴اردبیل از سال  علویشمسی، بیمارستان 
های مطرح، اغلب دارای بخش زنان و زایمان  تدریج بیمارستان

 شدند.
  

 گیری نتیجه
خانه  شمسی، یعنی پیش از دایرشدن "مریض ۱۲۹۵تا حدود سال 

ویژه زنان در ایران بنا نشده بود.   نسوان" در تهران، هیچ مرکز درمانی
خصوص هنگام  ومیر زنان، به در آن روزگار به دلیل آمار فزاینده مرگ

خانه مختص زنان را  ضرورت تاسیس مریضامیراعلم زایمان، دکتر 
خان  مرتضی قلی و وزارتسپهساالر تنکابنی بینه به دولت وقت (کا

) گوشزد کرد. با تصویب هیات دولت، عمارت و اراضی ممتازالملک
خانه اهدا شد و با تامین اعتبار، تجهیزات و  خالصه به این مریض

مادام های خانم  استخدام کادر درمانی از میان تحصیلکرده
و دکتر  دانشور ، زینتپن ، دکترماتیلد درمپس، دکتر فراسکینا
خانه نخستین  ، فعالیت خود را آغاز کردند. این مریضسرکیسیان
خانه اختصاصی زنان در تهران است و تا به حال کتاب و  مریض

مقاله مستقلی درباره تاریخچه آن نگاشته نشده بود، این اثر 
خانه نسوان است که با  نخستین مقاله برای نخستین مریض

  های عصر قاجار تدوین شد. ی و نشریهاستفاده از اسناد آرشیو
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