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Introduction Before foundation of the midwifery school, there was no classical education on 
midwifery and only traditional midwives undertook this responsibility. The lack of knowledge 
in this field led to the high rate of maternal and neonatal mortality. The aim of this study was 
to explore a historical period of midwifery education, in which the maternal and neonatal 
mortality rate decreased. Lack of exploration on the history of midwifery education in Iran 
and lack of information about its process are the deficits of Iranian medical history. In order 
to achieve the historical evidence on the midwifery history in Iran, the documents of formal 
midwifery education available at the National Library and Archives Organization of Iran were 
reviewed.
Conclusion Midwifery in Iran was performed traditionally and based on the personal 
experiences of people up to 1919. In this year, Mirza Ahmad Khan Nassiroddowleh, the Minister 
of Education, ordered that the French high school for girls called “Franco-Prussian” be changed 
to “Dar-Al-Moallemat” and 10 students of the high school go to the women’s hospital 3 days 
a week to study midwifery and gynecological diseases. Dr. Mathilde Dremps was recruited 
as a gynecologist to teach them; thus, the midwifery school was founded. After that, even the 
traditional midwives were requested to pass the exams.
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                                                     یدانشنامه صارم در طب بارور

 یاولين گام آموزش ماماي ی،تشکيل مدرسه قابلگ
  )شمسی۱۲۹۵- ۱۳۰۷در ايران (

  
  MSc *کريميان یعل

  رانیتهران، ا ،یدولت تیریمرکز آموزش مد
 

  چکيده
آموزش كالسیك مامایی وجود نداشت و  ،قبل از تاسیس مدرسه قابلگی :مقدمه

دار بودند و ناآگاهی آنان ازعلم طب  های سنتی این وظیفه را عهده تنها قابله
واکاوی  ،هدف مقاله حاضر. دش میر مادران و نوزادان زیادی می و موجب مرگ

میر مادران و نوزادان  و که به کاهش مرگ بودای از تاریخ آموزش مامایی  هبره
دم کاوش در تاریخ آموزش مامایی در ایران و عدم اطالع از روند آن، شد. عمنجر 

 ازیابی به این شواهد  منظور دست به .استاز جمله نقایص تاریخ پزشکی ایران 
تاریخچه مامایی در ایران، اسناد مربوط به آموزش رسمی مامایی در سازمان اسناد 

  شد.و کتابخانه ملی ایران مرور 
های شخصی  صورت سنتی و بر مبنای تجربه مامایی در ایران تنها به گیری: نتیجه

به همت مری ق ۱۳۳۷/مسیش ۱۲۹۸پذیرفت تا این كه در سال  افراد صورت می
مدرسه متوسطه دختران فرانسوی  ،وزیر معارف ،میرزا احمدخان نصیرالدوله

نفر از  ۱۰شد و مقرر داشت كه  "دارالمعلمات"تبدیل به  "فرانكو پرسان"موسوم به 
مشغول  ،خانه نسوان رفته ای سه روز به مریض شاگردان مدرسه مزبور هفته

ماتیلد برای تصدی آن خانم دكتر  تحصیل قابلگی و امراض نسوان شوند و
بدین گونه پایه و اساس مدرسه قابگی گذاشته . طبیبه زنان استخدام شد درمپس

  سنتی نیز موظف به گذراندن امتحان شدند. های شد و از آن پس حتی قابله
  مدرسه قابلگی، بهداشت تولید مثل، مامایی، پرستار ماماها، مامای سنتی ها: کلیدواژه

  
  ۰۷/۱۲/۱۳۹۵ تاريخ دريافت:
  ۰۱/۰۴/۱۳۹۵ تاريخ پذيرش:

  ali.karimian1342@gmail.comنويسنده مسئول: *

  
  مقدمه

" یا های عالی آموزشآنچه که ما امروزه در ایران، از عبارت "
در  اخیر، قرن  یک به قریب کنیم تا فهم می های کالسیک" "آموزش

وظیفه بارنهادن  معنای ُمحصلی نداشت.قابلگی و مامایی حوزه 
ای  چشیده سرد و گرم  های عاقله عهده قابله زنان و سالمت نوزاد بر

 زائو کمک تنها با تکیه بر تجربه و ممارست شخصی بهبود که 
ایشان گیسوی سپیدی مدد  ها هم، به شتافتند، همه این تجربه می
 شد که آمد. نکته دردآلود اینجا است که بسیار هم می دست می به 

نامه بلند  دانش روز، غم و محرومیت ایشان از ها این قابلهناآگاهی 
زد. مقاله حاضر با هدف واکاوی  را رقم می ای و تصورناشدنی

میر  و زش مامایی است که به کاهش مرگای از تاریخ آمو هبره
شد. عدم کاوش در تاریخ آموزش مامایی در منجر مادران و نوزادان 

ایران و عدم اطالع از روند آن، از جمله نقایص تاریخ پزشکی ایران 
  .است

شغل "ای با عنوان  مقاله زاده ملک الهام دکتر خانم پیش از ما،
 اند کردهتدوین و چاپ  "اهمامایی در سیستم بهداری در دوره رضاش

ها،  اعم از کتاب ،خذ مکتوبآدر منابع و ممطالبی اختصار  و به
مدد  اما به اند، های پیشین نگاشته های دوره نامه نشریات و سال
تاریخچه  که تاکنون به دست ما رسیده است،  اسناد آرشیوی

 کنیم. ه مییمقاله ارااین در قالب را تری از آموزش قابلگی  دقیق
تاریخچه مامایی در ایران،  ازیابی به این شواهد  منظور دست به

اسناد مربوط به آموزش رسمی مامایی در سازمان اسناد و کتابخانه 
آموزش در سطح مدارس در  ،اولین مورد آن شد.ملی ایران مرور 

برای  و پس از آن، شمسی است ۱۲۹۸قالب مدرسه قابلگی در سال 
 ۱۳۰۷ناد مرتبط با موضوع، تا سال اس همه ،تدوین مقاله حاضر
شمسی، این  ۱۳۰۷از سال پس ه شدند. یشمسی بازیابی و ارا

پیدا ارچوب متفاوتی هقالب و چ معارف، وزارت نظر زیرها  آموزش
در این  کنیم و تفصیل آن را به فرصت دیگری موکول می که کنند می

  ای کوتاه بسنده کردیم. رابطه، تنها به اشاره
های  مدرسهیت و ورود ایران به دوران تجدد، پس از مشروط
" عالیهای " مدرسهو  "ناث"ا و "متوسطه ذکور" عنوان بسیاری، تحت

طوری که  ، بهشد می  افزوده سال به سال ها این مدرسهبر تعداد  ودایر 
د. برای کرقیاس  شد با ادوار گذشته این همه را از هیچ رو، نمی

بناهای جدید در  ،دنخرید میسال لوازم و تجهیزات نو  مدارس هر
را به دانا و بصیر  های انسانو شده اطراف و اکناف مملکت ساخته 

مدارس عالیه مانند طب، حقوق،  .ندکرد یمم استخدامعلمی 
منصبی نظام، مدرسه فالحت،  دارالمعلمین، مدرسه صاحب

 هر ،موسیقیصنایع مستظرفه و  ،دواسازی و قابلگی ،سازی دندان
ن و امعلمتعداد و شد  میتر  سال نسبت به سال گذشته کامل

شعبه تجارت در مدرسه عالی  .شد میبیشتر مادام  ،شاگردان آن
 شدن اروپایی افتتاح امدرسه عالی فالحت با معلم ،حقوق دایر شد

 .[1]اروپایی برای مدارس متوسطه و عالیه استخدام شدند درسانمو 
و  مریق ۱۳۳۵ییل  لویی ،برج دلو ۲به تاریخ  مربوط در یکی از اسناد

  :آمده است ،بعد از آن
نفر معلم طبیب فرنگی در جزو   تومان حقوق یک۳۳۷۵مبلغ "

در اول  [شد.] وزارت معارف منظور[در]  ییل، لویی ،السنه بودجه هذه
حسب پیشنهاد آن وزارت جلیله و تصویب هیات  بر ،السنه سال هذه
رر شد نصف از مبلغ مزبور که بالغ به مبلغ مق ،وزرا اعظام

نفر   نفر قابله و چهار  برای یک ،شود هزار می پنجتومان و ۱۳۷۵
درخواست مبلغ مذکوره  ،برج اسد ۱۱در تاریخ  .پرستار تخصیص شود

کمیسیون مبلغ  .صادر و به کمیسیون تطبیق حوالجات ارسال شد
اهه اول سال بود م دینار آن را که از بابت شش۷۵۰۰تومان و ۸۴۳

مطابق  شود]، [می دینار۷۵۰۰ تومان و۸۴۳تصدیق و بقیه را که مبلغ 
در آخر سال تصدیق  ،اند شرحی که در ورقه درخواست اشعار داشته

که  طوری خواهند نمود، چون دو ماه بیشتر به آخر سال نمانده و به
که آخر سال باشد تصدیق  یدر موقع ،کمیسیون اشعار داشته

حواله مبلغ صادر در وجه  ،فرمایند چنانچه اجازه می .خواهند نمود
آن تادیه گردد تا در آخر سال ورقه درخواست برای تصدیق به 

  .کمیسیون ارسال شود، منوط به امر است
ماهه اول پرداخته  اینجا تصریح نشده است که شش:] حاشیه[

السنه حواله  ه باید فعًال تا آخر هذهاست یا خیر و آیا مبلغی ک شده
   شود چه میزان است؟

  ۴/۱۱/۹۵[امضا]: 
 ییل لویی ،السنه نفر پرستار از بابت هذه نفر قابله و چهار  حقوق یک

ماهه  از وزارت معارف درخواست صادر شده، شش ،تومان۵/۱۶۸۷
چنانچه  ؛تومان است۷۵/۸۴۳اول که به تصدیق شده و مبلغ آن 

 ،السنه پس از تصدیق شش ماه دوم هذه .د حواله شوداجازه فرماین
  .شود کسب تکلیف می

  .السنه حواله شود ماهه اول هذه شش
نمره  وزارت معارف و اوقاف، اداره محاسبات، دایره مراسالت،

  مریق ۱۳۳۵ییل  برج جدی لویی ۲۷تاریخ  ،۶۷۳۴
 حقوق یک ،طبق بودجه مصوبه وزارت معارف بر ،وزارت جلیله مالیه

نفر   برای دو، تومان است۳۳۷۵نفر معلم طب فرنگی که مبلغ آن  
حسب پیشنهاد آقای  وزارت معارف بر .قابله تخصیص شده

نفر  نفر قابله و چهار  عجالتًا برای یک ،نصف مبلغ مزبور ،امیراعلم
 ،اسد ۱۱در تاریخ  ۶۵پرستار تصویب کرده، و ورقه درخواست به نمره 

سفانه وجه آن حواله نشده، اینک که از اییل فرستاده است، مت لویی
خانه مرقوم شده،  شرحی به آن وزارت ،مقام منیع ریاست وزرا عظام
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کنم فورًا حواله مزبور  وسیله زحمت داده و خواهش می  بدان
  خانه به انجام رسد. فرستاده شود تا کار مریض

[مهر]: وزارت معارف، اوقاف و  لی ممتازالملکقُ  مرتضی[امضاء]: 
  صنایع مستظرفه
  قمری ۱۳۳۵برج جدی  ۱۳تاریخ  ،۳۷۳۳نمره  ریاست وزرا،

خانه نسوان را  حقوق طبیبه و پرستارهای مریض ،وزارت جلیله مالیه
زودتر تادیه و پرداخت  ،موافق تصویبی که شده است قدغن نمایید

  و وسایل آسایش آنان را فراهم نمایند.
  

  لدولها حسن وثوق[مهر]: ریاست وزرا [امضا]: 
  

به  ۱/۱۱/۹۵ .اطالعات خود را مرقوم دارند ،اداره محاسبات :]حاشیه[
  ".[2]عرض رسد

  
  یهای تجرب گرفتن از قابله امتحان

گرفتن مراکز  نسق  و  در پی نظم ،قمری ۱۳۳۹الثانی  جمادی ۳در 
های  رفهتعلیم و تربیت نیروی انسانی، قوانینی برای مشاغل و ح

 از ؛وضع شد کردند روش سنتی کار میهمچنان با  گوناگونی که
  :سازی و قابلگی بود قانون طبابت، دندانآنها جمله 

  

 ،شمسی ۱۲۹۹ ،بهمن ۲۳، شنبه مری،ق ۱۳۳۹خر اآل جمادی ۳در "
  :قانون طبابت به تصویب رسید و طبق

یک از   حق اشتغال به هیچ ،کس در هیچ نقطه ایران  هیچ :۱ ماده
که از وزارت معارف  مگر آن ،نداردسازی  فنون طبابت و دندان

  .نامه گرفته و به ثبت وزارت داخله رسانیده باشد اجازه
  اسنادی که وزارت معارف آن را رسمًا شناخته و ،در آتی :۲ ماده
اوًال : نامه خواهد داد، از این قرار است صاحب آن اجازهبه 

  توسط مدارس طبی  هایی که در مملکت ایران نامه تصدیق
 نامه طبی دولتی ممالک خارجه و ثانیًا تصدیق، شود ه میدولت داد

  غیره.
نوبت دو سال  هر ،سالسه تا مدت  ،از تاریخ نشر این قانون :۸ ماده

 ،یک کمیسیون در وزارت معارف منعقد خواهد شد ،در بهار و پاییز
پنج اشخاصی را که بیش از  ،این قانون پنجبرای اینکه مطابق ماده 

نوع تصدیقی   هران طبابت کرده و هیچتدر  ،سالده سال و کمتر از 
اند به  ندارند و خود را به کمیسیون مذکور در ماده قبل معرفی نموده
  :معرض امتحان درآورند. کمیسیون مزبور مرکب خواهد بود

  نفر از   ثانیًا از چهار، از معلمین رسمی طبی دارالفنون اوالً 
یس ینماینده وزارت معارف که رنفر   از یک ثالثاً ، اطبای معروف

تعیین اشخاص مذکور با وزارت معارف  .کمیسیون خواهد بود
  ".[3]است
 ،عالوه بر اطبااز آنچه که در اینجا آوردیم باید اضافه کنیم که پس 
ه مدارک معتبر مطابق قانون یموظف به ارا ،شاغالن در صحیه همه

مستثنی از  هم ها قابله . طبیعی است کهیا ملزم به امتحان شدند
  ،شمسی ۱۳۰۰ عقرب (آبان) ۱۸ترتیب در   این قانون نبودند و بدین

به شرکت در  کردند ها قابلگی می کسانی را که سال ،الوزرا یسیر
  .[4])۱ جدول(د کر موظف امتحانات قابلگی

خانم  خدیجهتقاضای  اسنادی که از این رویداد بازمانده، از جمله
یل ی ایت (مهر)، برج میزان ۳۰که به تاریخ است  الصحه صبیه حافظ

   است: به اداره معارف ارسال شده مسی،ش ۱۳۰۱
وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه، اداره معارف همدان، "

، به تاریخ ۴۰۳، نمره الصحه خانم صبیه حافظ خدیجهسواد تقاضای 
حضور مبارک حضرت  .شمسی ۱۳۰۱یل ی ایت ،برج میزان ۳۰

آقای ریاست محترم اداره معارف و صنایع  ،لمستطاب اج
معروض  ،با کمال توقیر و اعظم، مشرف شود ،اقباله  دام ،مستظرفه

سال است که در همدان مشغول بیست قریب  ،دارد، این کمینه می
سم همه قِ  ،به معالجه امراض زنانه بوده و در عرض این مدت

موافق دستورات طبیه  ،معالجات با نهایت دقت و مواظبت
امترتیب مداوا و معالجه فانیه را هم اکثر اطبا و دکترهای  نموده

 ،اند. در جوف ذریعه محترم این شهر دیده و مشاهده نموده
ام و  نموده استشهادی است که فانیه از آقایان دکترهای محترم

  شود که  ارسال حضور مبارک می ؛اند جواب مرقوم داشته
وزارت  ،بنا بر مقررات و قوانین موضوعه ،حال .یدیمالحظه فرما
باید تصدیق دولتی داشته و  ،طبیب یا طبیبه هر ،جلیله معارف

مشغول به خدمت باشد، کمینه نیز از آن حضرت محترم تمنا دارم 
برای اینکه مخالف قوانین وزارت جلیله رفتار نکرده باشم، مرحمت 

نخواهید که با داشتن  تصدیق دولتی از برای فانیه از مرکز ،فرموده
عزت  ،مشغول به خدمت همنوع باشم. زیاده ایام ،تصدیق رسمی

   مستدام.
  ".[5]الصحه خدیجه صبیه حافظ فانیه

  

شرایط الزم،  احرازهای تجربی و  دنبال امتحان قابله به
اجازه  ،شد که بدون آن میاعطا  تجربی های قابله بهای  نامه تصدیق

  ).۱(تصویر  فعالیت نداشتند
  

های بدون  از فعالیت قابله ،اداره بلدیه این دوران،از پس 
 ، چنیندر یکی از اسناد در این رابطه،نامه جلوگیری کرد،  تصدیق

  :آمده است
  

وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه، اداره کل معارف "
 ۱۳۰۱یل ی ایت ]تیر[برج سرطان  ۶۷۲،۲۵تعلیمات عالیه، نمره 

  شمسی
  

  ت شوکته دامَ  ،مقام منیع وزارت جلیلهراپرت به 
اقداماتی  ،نامه تصدیق اخیرًا اداره بلدیه برای جلوگیری از قوابل بی

استشهاداتی و تقاضای صدور  ،کرده و چون اغلب این قوابل
  نماینده از اداره بلدیه دعوت  ،کردند، اداره معارف نامه می اجازه

   ،رج سرطانب ۲۵کرده و آقای مدیر اداره صحیه در تاریخ 
کمیسیونی تشکیل و آن کمیسیون چنین  ،شمسی ۱۳۰۱ ،یلی ایت
  :ی دادندار
اعالنی از طرف اداره معارف منتشر شود که از اول اسد تا اواخر  -۱

کلیه قوابل اسم خود را باید در دفتری که اداره معارف ترتیب  ،برج
پنج و سی سال عمل و  دههران کمتر از تخواهد داد، ثبت نمایند. در 

  .نداشته باشند ،سال بیشتر و پنج  شصتنتها سال سن و مُ  
دو درس در سالن  ای هفته ،برای تعلیم لوازم کار قابلگی -۲

 از اول تا آخر عقرب خواهد بود ،دارالفنون داده شود، مدت درس
خانه داده  خانه نسوان باز شود، درس در مریض که مریض درصورتی(

  ).خواهد شد
دار خواهد بود و دستور چاپی  تدریس را عهده فراسکینا س. دکتر -۳

  .را هر یک از قوابل باید بگیرند احیاالملکآقای دکتر 
قوابل باید امتحان دو، مدت مندرجه در ماده  ءپس از انقضا -۴

  .نامه تحصیل نمایند داده، اجازه
 حق در دوادادن از داخل و حق عملیات ندارد ای، هیچ قابله -۵

  ).شود عملیات محسوب نمی ءزوشو ج (شست
ترتیب فعلی جاری خواهد بود و متعرض  ،تا موقع امتحان - ۶

  .قوابل نخواهند شد
شده، هیچ  ماه اول برای ثبت اسامی معین  یک ءپس از انقضا -۷

دیگر برای درس پذیرفته نخواهد شد و از عمل قابلگی  [ای]قابله
  محروم است.

  

  .)۲تصویر (" [6]اکبر داور علی
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                                                     یدانشنامه صارم در طب بارور

  شمسی ۱۳۰۱دادن شده در تاریخ غره شر ذیحجه الحرام سنه  صورت اسامی قوابلی که حاضر برای امتحان) ۱جدول 
  مالحظات مدت عمل  سن  محل اقامت  اسم پدر  اسم قابله  نمره ترتیب

 دکتر محکمه فرمانفرما خیابان طهران،  الصحه حافظ  خانم حاجیه  ۱
سجل احوال با هر نمره   ۱۵  ۴۵  طاهرخان

۶۲  

  دولت ۲۹۹نمره   ۳  ۵۳  السلطنه مشار کوچه آباد شاه خیابان  علی فیضی آقا رجب خانم مشهور به زن مشهدی مهدی  گوهر  ۲
  ۵۶نمره 

    ۱۰  ۳۶  السلطان ظل پارک العلما شمس کوچه  مشهدی اسمعیل  عروس ننه خانم قابلهخانم  زهرا  ۳
  ۱۳۷نمره   ۲۵  ۵۵  هادی شیخ آقا راه چهار  حاج محمدعلی  خانم باجی شاه  ۴
    ۳۰  ۵۰  سنگلج علی رجب حاج تکیه  مشهدی رضا  خانم معصومه  ۵
  ۱۳۲نمره   ۳۰  ۷۰  مقدس کوچه آباد قنات محله  مرحوم حاجی قاسم  قاسم دختر حاجی  ۶

استاد اسحق معمار   حبیبه برادرزاده نبات قابله  ۷
  ۱۳۵نمره   ۳۰  ۵۰  عودالجان تکیه  کلیمی

  ۱۳۶نمره   ۲۰  ۴۵  سرچنگ  ابراهیم کلیمی  جان عروس نبات بی بی  ۸
  ۱۳۵نمره   ۱۰  ۳۵  خان رضاعلی تکیه  حکیم هاشم کلیمی  صفورا  ۹
    ۳۰  ۵۰  جمالوها با کوچه  مشهدی محمدعلی  خانم معروفه به خانم ماما سکینه  ۱۰
    ۵۰  ۷۰  الدوله شریف خانه جنب سنگلج  کربالیی حسین  خانم قابله اقدس گلین  ۱۱
  ۱۳۲نمره   ۱۵  ۳۵  پامنار دانگی راه سه  یوسف نبات  زیورخانم کلیمی دختر نبات  ۱۲
    ۱۵  ۳۵  الدوله عین خیابان  غالمرضا  شهربانوخانم عروس بابا زارعی  ۱۳
    ۱۹  ۴۸  غالمحسین آقا مرحوم خانه قهوه جنب  صادق مشهدی  باجی شاه  ۱۴
    ۲۰  ۴۸  الدول معین خیابان سقاباشی حمام جنب  میرزاحسن  باجی قابله خانم  ۱۵
    ۲۰  ۴۰  ماشین خیابان سربازخانه جنب کوچه  هادی مشهدی  باجی قابله گلین  ۱۶
    ۱۰  ۴۰  بابا دولت منزل ها کلیمی محله  اسحق کلیمی  جان بگیم  ۱۷
    ۳۰  ۵۵  حوض مسجد  کربالیی محمدکریم  خانم گلین  ۱۸
    ۱۵  ۴۰  حوض مسجد  حاج محمداسماعیل  خانم ربابه  ۱۹
    ۳۵  ۵۰  یخچال جنب الدوله عین خیابان  حسن کرمانی  جهان ملک  ۲۰
    ۱۰  ۳۰  الدوله عین خیابان  محمدحسن بیک  خانم عروس بابا زارعی ملوک  ۲۱
    ۲۵  ۴۵  الملک بدیع کوچه تخت سر  آقا سیدحسین  دخترآقا  ۲۲

  

 
  نمونه فرم) ۱تصویر 

  

  
 نامه تصدیق بی های قابله فعالیت از جلوگیری برای معارف وزارت راپرت) ٢تصویر 

  شمسی ١٣٠١ سال در

مبنی بر  ،ای از طرف حکومت نامه بخش مسی،ش ۱۳۰۵مرداد  ۲۳در 
شهریور همان سال،  ۶. در [7]شداجازه صادر  ممانعت از اطبای بی
به عموم  ای) نامه (بخش متحدالمآل یک وزارت معارف ضمن

د که به اطبای شو قدغن  کرد ادارات و معارف ایاالت و والیات ابالغ
حق  ،اعم از مجاز و غیرمجاز ،اطالق نشود و سایر اطبا "دکتر" ،دیپلم

را روی تابلو و اوراق کار ندارند و متخلفین از  "دکتر"استعمال کلمه 
  . [7]مورد تعقیب قانونی واقع شوند ،این دستور

  
  گذار مدرسه قابلگی پایه ،دارالمعلمین

، میرزا احمدخان نصیرالدوله ،قمری ۱۳۳۷/شمسی ۱۲۹۸سال در 
فرانکو "موسوم به  ،مدرسه متوسطه دختران فرانسوی، وزیر معارف

ت به دارالمعلما ،قمری دایر شده بود ۱۳۲۳سال  را که در "پرسان
ای  هفته ،نفر از شاگردان مدرسه مزبور ۱۰که  مقرر شد .[8]تبدیل کرد

مشغول تحصیل قابلگی و  وند وربخانه نسوان  روز به مریض ۳
نامه  پس از اخذ تصدیق ،امراض نسوان شوند. دوره دارالمعلمات

دروس متوسطه تدریس  ،سال اول ۳سال بود که  ۴ ،ساله ابتدایی۶
ا شد و شاگردان در سال چهارم اصول تعلیم و تعلم را فر می
  .[9]گرفتند می
  

  محل مدرسه قابلگی
کوچه  ابتدای ،)نادری( هاشمحل اولیه دارالمعلمین در خیابان 

ی و ییکی کالس ابتدا ،کالس داشت ۲بود. مدرسه فقط  نوبهار
 ،کالسی بود که در آن ،ییدیگری کالس عالی. مقصود از کالس ابتدا

شد و  ی تدریس مییمدارس ابتدا اندروسی برای تربیت معلم
 از ها بود. بعد دبیرستان در سطح ،کالس عالی هم برای تربیت معلم

 تخت زمردواقع در  ،مدرسه به عمارت شرکت فرهنگ ،این محل
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ابوالحسن یاست دارالمعلمین با انتقال یافت. ر الملک سهمکوچه 
سال از  ۱۰قریب  فروغی .بود اسمعیل مرآتو نظامت آن با  فروغی
وزیر ، نصیرالدوله. [8]شمسی مدرسه را اداره کرد ۱۳۰۷تا  ۱۲۹۸
نفر از شاگردان ،  دو دستور داد  ،منظور تربیت قابله به، معارف
های زنان و  روز برای فراگرفتن دروس مربوط به بیماری ۳ای  هفته

، کلونیه گزارش طبق. [10]فن قابلگی به بیمارستان نسوان بروند
بسط  منظور بهخانه نسوان  در مریض رییس صحیه کل مملکتی،

 برایقسمت مخصوصی  ،معلومات عملی محصالن قابلگی
نویسد:  یم ند. اوخانه جدیدالتاسیس نسوان در نظر گرفت مریض

یابند ولی کارهای  می تعلیمات علمی عالی ،محصالت قابلگی"
وضع ، ندنک عملی آنها کافی نیست، زیرا در دو زایشگاهی که کار می

خانه  حمل خیلی کم است. زایشگاهی که برای مریض
خوبی رفع  این نقص را به [است]، جدیدالتاسیس در نظر گرفته شده

  ".[11]خواهد کرد
  

  معلمان مدرسه قابلگی
خانه  طبیبه مریض ،فراسکینا س. مادام ،معلم مدرسهدر ابتدا، 
که برای وضع حمل به  یعده زنان باردار زمان،. در آن [12]نسوان بود

کردند بسیار اندک بود و فقط گاهی در  بیمارستان نسوان مراجعه می
و در د آوردن ناگزیر زائو را به بیمارستان می ،موارد زایمان غیرطبیعی

از  پسشد.  زایمان انجام می  فقط یک ،روز ۲۰تا  ۱۵هر  شرایط، این
، درمپسدکتر  های نامه ب ،نفر قابله اروپایی ، سه فراسکینا مادام
به خانه نسوان مشغول  مرور در مریض به سرکیسیانو دکتر  پندکتر 
  .[13]تعلیم فن قابلگی شدند کار و

های  پزشک و دانشجوی سابق مدرسه زبان، ماتیلد درمپسدکتر 
که   هنگامی"نویسد:  فعالیتش در ایران میشرقی بود، او در مورد 

بر مصدر قدرت بود و ابراز  الدوله وثوقمن وارد ایران شدم، دولت 
 ،داد به استخدام کارمندان خارجی نشان مینسبت  بیشتری عالقه

ر را در دست وگرا زمام ام های ملی دولتاینکه بعد از آن، تا 
مربوط به  دبایبخش دیگری از گزارشش که  او در". [14]گرفتند
 نویسد: انتقال سلطنت قاجار به پهلوی باشد، می پس ازهای  سال

سال دیگر در این کشور باقی   باید حضورتان عرض کنم تا یک"
دارند، زیرا که صحبت از  خواهم ماند و ایرانیان در نظر دارند مرا نگه

  ".[14]انتقال مدرسه قابلگی به مدرسه طب در میان است
درخواستی را با  ،، شورای عالی معارفدرمپسبرای استخدام خانم 

  کرد:متن ذیل به وزیر معارف ارسال 
وزیر معارف و اوقاف  مشارالدولهآقای  ،حضرت اشرف ،مقام منیع"

  ؛دامت عظمته
سال قبل که خانم دکتر   پنج ،چنانچه البته خاطر مبارک است

یس شد، از طرف ساخانه نسوان ت استخدام شدند و مریض درمپس
امضاکنندگان ذیل را که تحصیالت مقدماتی و  ،آن وزارت جلیله

متوسطه خود را تمام کرده و دارای دیپلم متوسطه هستیم به 
که مشغول تحصیل طب شده در امراض  خانه معرفی نمودند مریض

خصوصًا اولیای محترم وزارت جلیله معارف  .زنانه متخصص شویم
کمال مساعدت را برای خاتمه تحصیالت ما  به ما اطمینان دادند که
ما هم به اطمینان اینکه طبیبه خواهیم شد  .مبذول خواهند فرمود

توانیم به نوع خود خدماتی بنماییم،  و بعد از خاتمه تحصیالت می
که  سال و نیم استچهار  ،و تا این تاریخ [شدیم] مشغول تحصیل

خانه  و در مریض] ایم [کردهتحصیل ، درمپسبا توجهات خانم دکتر 
سال و نیم دیگر باقی است که   و فقط یک [ایم]هم عملیات دیده

  .تحصیالت ما تمام شود
سال و نیم   هم حاضر هستند یک درمپسکه خانم دکتر  اینک تا آن

شود دیپلم  دیگر تدریس نمایند، در عوض تشویق به ما گفته می
سال عمر خود  چهارده قابلگی بگیریم و تا این اندازه قانع شدیم که 

آن که دوره تحصیل  و امروز قابله هستیم و حال [ایم]را تلف کرده
سال بیشتر نیست و ما هم برای تحصیل قابلگی به  قابلگی فقط دو

بنابراین تمنا داریم امر و مقرر  .خانه نیامده و حاضر نبودیم مریض
ر سال و نیم دیگر را هم تحصیل نموده و خانم دکت  فرمایید یک
 اند، تدریس بذل جهد فرموده ،نهایت در تربیت ماها که بی، درمپس

و [شویم] این مدت قلیل در امراض زنانه متخصص  از کرده تا بعد 
بتوانیم به نسوان این  ،که در ابتدا به ما وعده داده شده بود طوری به

دوستی  مملکت خدمتی کرده باشیم. در خاتمه از مراتب معارف
نت طلبیده و انتظار داریم برای تشویق ما که حضرت اشرف استعا

فعًال هم مشغول خدمت هستیم، امر فرمایید دوره تحصیالت خود 
سال و نیم باقی است و برای دولت   که عرض شد که یک را چنان

خاتمه داده و راضی نشوند ماها که  ،هیچ مستلزم حرفی نخواهد بود
سال چهار از جهت ابواب سعادت به رویمان مسدود است  از هر

  یوس نشویم.اتحصیل خود هم نتیجه بگیریم و م
نصرت ، مختاریان حشمت، صفوی عذرا، آبادی نجم[امضاها]: 
  معروف نیره حکیمو  موسی خاتون حاجی، بتول فیلی، گلسرخی

 ؛توجهی نموده جواب مساعد صادر شود ،اداره کل معارف ]:حاشیه[
  ".[15]شود معارف می اقدامی هم الزم است از طرف وزارت

الملک  علیماز این قرار بودند:  مدرسه معلمان ،شمسی ۱۳۱۱در سال 
معلم  ،امیراعلمدکتر  ؛الصحه یس مدرسه و معلم حفظیر ،فرهمندی

دکتر  ؛امراض عمومی ،الملک اعلمدکتر  ؛افتخاری تشریح توصیفی
قسمت قابلگی و رییس  ،معاوندکتر  ؛االعضا معرفة ،الملک حکیم

. در [16]ملک حسابیخانم  و دست آخر، ناظمه مدرسه، امراض زنانه
که  ۱۳۱۵سیس تا سال امعلمان مدرسه قابلگی از بدو ت ،مجموع

عبارت  ،مدرسه قابلگی به آموزشگاه عالی مامایی تغییر نام داد
خان  علی، دکتر یونس افروخته، دکتر سعید مالکبودند از: دکتر 

، دکتر اعظم حکیم، دکتر امیراعلم، دکتر الملک فرهمندی علیم
جهانشاه ، دکتر ابوالقاسم بختیار، دکتر معاون، دکتر الملک اعلم
، پن، دکتر ماتیلد درمپس، دکتر فراسکیناها: مادام  و خانم صالح
. همچنین در دروس عملی که در مدرسه قابلگی [13]سرکیسیاندکتر 

و  ادیآب خانم نجم عینی یی که گفتیم،شد، عالوه بر اطبا تدریس می
خانه نسوان نیز مشارکت  طبیبه اول مریض ،عذراخانم صفوی

  .[16]داشتند
  

  شرایط تحصیل در مدرسه قابلگی
محصالن  ،طبق تصمیم شورای عالی معارف ،شمسی ۱۳۰۲ل در سا

سال اول متوسطه  ۳و داوطلبان فن قابلگی باید دارای تحصیالت 
ه یاول متوسطه را اراساله سیکل  ۳دیپلم  دبای ،باشند و برای این امر

، صورت هر در. برآیند "الزمه"که از عهده امتحانات  دهند یا این
ملزم به برآمدن از عهده امتحان شیمی، فیزیک و زبان  داوطلبان

  .[17]فرانسه بودند
، امیراعلمحسب تقاضای دکتر  بر ،شمسی ۱۳۰۳دی) =( جدی ۲۹در 

انترن ، زینت دانشور خانم خانه نسوان برای کفیل مریض
، رعناخانمبرای  ماتلید درمپس از طرف دکتر و انه دولتیخ مریض

خانه نسوان که از شاگردان ممتاز مدرسه قابلگی بودند،  انترن مریض
  .[18]مدال درجه دوم علمی شد یتقاضا

 معاون ،الملک علیم دکتر بر نظر بنا ،شمسی ۱۳۰۵در سال تحصیلی 
 .اعالن افتتاح مدرسه قابلگی در جراید منتشر شد طب، مدرسه

  :دشبدین شرح اعالم  ،شرایط ورود
 ۱۳۰۵، سال ۳۸۷۳وزارت داخله، صحیه کل مملکتی، شماره "

Volume  3,  Issue  2,  Summer  2018



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کريميان یعل ۱۱۶

                                                     یدانشنامه صارم در طب بارور

  شمسی
 ۱۳۰۵دروس مدرسه قابلگی از اول مهرماه  :اعالن مدرسه قابلگی

  :شروع خواهد شد و داوطلبان باید دارای اوراق ذیل باشند
  )سال ۱۸سجل احوال (سن  -۱
  .اند شده که از آن خارج [ای]تصدیق حسن اخالق از مدرسه -۲
ساله  تصدیق مدرسه عالی متوسطه با امتحانات مدرسه سه -۳

  متوسطه
  امتحان فیزیک، شیمی به فرانسه مطابق پروگرام مدرسه -۴

سال متوسطه نیستند، مجبور به   اشخاصی که دارای تصدیق سه
 ۵شنبه  ساله مذکور خواهند بود و باید روز سه سه دادن امتحانات

بعدازظهر در مدرسه قابلگی حاضر باشند. دفتر سه ساعت  ،مهر
روزه از چهار  همه ،آخر شهریور الی ۲۵خانه نسوان در  مدرسه مریض
برای ثبت اسامی داوطلبان  ،از ایام تعطیل غیر به ،به ظهر تا ظهر

  ".[19]مفتوح خواهد بود
 مرآتهیات ممتحنه امتحان داوطلبان عبارت بودند از: آقایان 

میرزا یس تعلیمات عالیه)، ی(ر فهیمییس تعلیمات مرکز)، ی(ر
. برای [19]معلمان دارالفنون، میرزا محمدوحیدو  غالمحسین رهنما

از طرف  الملک علیمشده از آقایان دکتر  امتحان مجدد از شاگردان رد
ساعت  ۲عمل آمد که در   دعوت به، الدوله لقمانمدرسه طب و دکتر 

از  ،خانه نسوان در مریض ،در روز یکشنبه سوم مهرماه ،مانده به ظهر
های سال تحصیلی جدید نیز از  آنان امتحان گرفته شود و کالس

  .[19])۳ (تصویرآغاز شد  همان روز
  

  
  شمسی ١٣٠٥ سال قابلگی مدرسه گزينش شرايط) ٣تصویر 

  
  قابلگیدروس مدرسه 

طبیبه  ،فراسکینا س. مادام ،در بدو امر ،طبق اسناد موجود
او دستور  .دار تدریس مدرسه قابلگی بود عهده ،خانه نسوان مریض

ماتیلد دکتر  از آن،  پس [6]کرد را تدریس می احیاالملکچاپی دکتر 
 ۱۳۰۰و  ۱۲۹۹های  در سال درمپسدکتر  د.استخدام ش درمپس
  خانه دولتی نسوان بود و کتابی تحت طبیبه اول مریض، شمسی
دروسی که در  " را براساسالصحه قابلگی جدید اصول حفظ"عنوان 
تدریس  تهرانهای شهر  برای قابله ،خانه دولتی نسوان مریض
، السلطنه مهذبدکتر  او،پس از  .لیف کردافرانسه تزبان به  ،شد می
این اثر را از فرانسه به فارسی  ،خانه دولتی نسوان یس مریضیر

 .هران به چاپ رسیدت فاروسو در همان سال در مطبعه کرد ترجمه 
این  یها این کتاب پایه دروس قابلگی شد. سرعنواناز آن پس، 

جلسه  ۱۷در  اند که قرار بوده است ی مرتب شدهمتن کتاب، براساس

برنامه  کهاین بود . پس از ارایه شوند درسی با قید تاریخ برگزاری
قابلگی، انتظام خاص خود را یافت. شرح "پروگرام" کالس درسی 

  قابلگی از این قرار است:
  فن والده، نفاسیت طبیعی - ۱"
  ناثاجهاز تناسلی  -۲
  تحیض و تبیض -۳
  بییض و حوین منوی -۴
  القاح و تشکل رشیم -۵
  اغشیه، مایع آمینوس، حبل سروی مشیمه - ۶
  تعریف حاملگی و مدت حمل -۷
تغییرات عضویه مادر هنگام حمل، تغیر در جهاز هاضمه،  -۸

بولی، عصبی، جلدی، عظمی، مفصلی، احوال عمومی،  ،دورانی
  تغذی
وضعیت حامله در سرپایی، تغییرات جهاز تناسلی، رحم، جامت،  - ۹

سعه، ثقلت، تخامت، قوام، شکل، موقع، استقامت، با مجاورت 
  غشای مخاطی اعضا، نسج رحم، پریطون طبقه عضلیه،

تغییرات عنق رحم: جسامت، شکل، موقع، قوام، فوهات، نسج  - ۱۰
  عنق رحم، طبقه عضلیه، غشای مخاطی

هیات عمومی رحم در اواخر حمل: حساسیت، تخرشیت، توتو،  -۱۱
  تقلص
های رحم، نفین فاللوپ، مبیض،  تغییرات ملحقات رحم، رباط -۱۲

های جلد،  ره لکهفرج، اتفاقات حوصله، توتربطن، جلد بطن، س
  تغییرات ثدیان

ماه و  های حمل: تشخیص حمل، قبل از چهار نشانه و عالمت -۱۳
ماه و نیم، تشخیص ماه حاملگی، حفظ صحت  بعد از چهار ،نیم
  حمل
  حفظ صحت حمل - ۱۴
والدت، اقطار حوصله، راس جنین، دوران جنین، عنق جنین،  -۱۵

  جذع جنین، جهازات جنین
  وضعیت جنین، اسباب والدتاعتالفات و  -۱۶
  های والدت و محاض نشانه - ۱۷
اعتالن قمی: اسباب اعتالن قمی، تشخیص اعتالن قمی،  -۱۸

تشخیص وضعیت مختلفه اعتالن قمی، اشکاالت در تشخیص 
اعتالن قمی، میخانیکت، والدت در اعتالن قمی، حاالت غیرطبیعی 

م در اعتالن در میخانیکت والدت، سیر محاض در اعتالن قمی، انجا
  قمی
اعتالن وجهی: حالت غیرطبیعی در میخانکیت والدت اعتالن  -۱۹

وجهی، سیر محاض در اعتالن وجهی، انذاد در اعتالن وجهی، 
تغییرات شکلیه راس جنین در اعتالن وجهی، خط حرکت در اعتالن 

  وجهی
والدت در اعالنات  اشکاالت در تشخیص اعتالن جبهی، میخانکیت

یرطبیعی در میخانکیت والدت اعتالن جبهی سیر جبهی، حاالت غ
محاض در اعتالن جبهی، انذاد در اعتالن جبهی، تغییرات شکل 

  راس جنین در اعتالن جبهی، خط حرکت در اعتالن جبهی
اعتالن جبهی اسباب اعتالن جبهی، تشخیص اعتالن جبهی،  - ۲۰

وضعیت مختلفه، اعتالن جبهی، اشکاالت در تشخیص اعتالن 
میخانکیت والدت در اعتالنات جبهی، حاالت غیرطبیعی در جبهی، 

سیر محاض در اعتالی جبهی، انذاد ه میخانکیت والدت اعتالن جبه
در اعتالن جبهی، تغییرات شکل راس جنین در اعتالن جبهی، خط 

  حرکت در اعتالن جبهی
اسباب اعتالن مقعدی تام، تشخیص  ،اعتالن مقعدی تام -۲۱

شخیص وضعیت مختلفه مقعدی تام، اعتالن مقعدی تام، ت
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اشکاالت در اعتالی مقعدی تام، میخانکیت والدت در اعتالن 
مقعدی تام، سیر محاض در اعتالن مقعدی تام، تغییرات شکلیه در 
اعتالن مقعدی تام، خط حرکت در اعتالن مقعدی تام، مانور 
میخانکیت والدت در اعتالن مقعدی تام، سیر محاض در اعتالن 

  ام، تغییرات شکلیه در اعتالن مقعدی تام، مانور موریسومقعدی ت
  اعتالن مقعدی تام و خط حرکت در اعتالن مقعدی غیرتام - ۲۲
منکبی، تشخیص اعتالن  اعتالن منکبی: اسباب اعتالن -۲۳

منکبی، تشخیص وضعیت مختلفه اعتالن منکبی، اشکاالت در 
حرکت در  اعتالن منکبی، میخانکیت والدت در اعتالن منکبی، خط

  اعتالن منکبی
  خالص و خط حرکت - ۲۴
  ز حامله بعد از والدت، جهاز تناسلیاتغییرات و تبدالت جه -۲۵
  پرستاری زائو -۲۶
  پرستاری نوزاد - ۲۷
  .شود حاالتی که بعد از والدت در زائو دیده می -۲۸
  موت ظاهری جنین -۲۹
  فیزیولوژی نوزاد - ۳۰
  حفظ صحت نوزاد -۳۱
  فطام اوضاع نوزاد و -۳۲
  وضعیت والدیه -۳۳
  حمل: حمل عدید، اسباب حمل توام، تشخیص توام - ۳۴
  پسی سه پسی و آنتی آسه -۳۵
  پاکیزگی قابله و لوازم زائو -۳۶
  دواهای مستعمل - ۳۷
  آالت و ادوات مخصوص به قابلگی -۳۸
  نظافت در والدت -۳۹

  [شرایط امتحان:]
  )سئوال ۲۰( تشریح عمومی مختصر -۱
  )سئوال ۹( خصوصی جهاز تناسلی نساتشریح  -۲
  )سئوال ۱۶( فیزیولوژی عمومی مختصر -۳
  )سئوال ۵( فیزیولوژی خصوصی جهاز تناسلی نسا -۴
  )سئوال ۱۴( باکتریولوژی مختصر -۵
  ).سئوال ۱۷( امراض عمومی مختصر - ۶
  )سئوال ۱۸( امراض خصوصی جهاز تناسلی نسا -۷
  )سئوال ۷۹( پرستاری مریض -۸
 ۲۶ ،عسرت والدت -۲؛ سئوال ۳۹ ،والدت طبیعی -۱(دت فن وال - ۹

  )سئوال
  )سئوال ۱۲( حفظ صحت زائو و اطفال - ۱۰

  [ضمایم:]
  .مدت تحصیل دو سال است :الف
  .شود دروس به زبان فارسی تدریس می :ب
  .شود در زایشگاه خصوصی تطبیق می ،عملیات والدت :ج
متوسط خواهد نامه  بودن تصدیق دارا ،شرط ورود محصالت: د
 ".[20]بود

  در اداره کل صحیه ،سسات صحی مملکتیومرکز م
حسب پیشنهاد وزارت  بر، ۱۳۰۴ماه  بهمن ۱۷هیات وزرا در جلسه 

صورت ضمیمه  صوب کرد که اداره صحیه کل مملکتی بهم ،داخله
شود. براساس این خانه  وزارت داخله و جزو تشکیالت آن وزارت

سیسات و ات ادراه صحیه کل که بهاعتبارات و بودجه  مصوبه،
 .شد داخلهضمیمه اعتبارات وزارت  اختصاص دارد، مصارف صحی

از طرف وزارت  خان بهرامی حسیندکتر تا از این مقرر شد پس 
  .[21]دوبه ریاست اداره صحیه منصوب ش ،داخله

البته جدا از آنچه که به عهده اداره صحیه کل مملکتی بود، از نظر 
بر عهده  ،ها و امتحان از محصالن نامه مسئولیت تصدیق قانونی،

  یکی از اسناد آمده است:  در .وزارت معارف بود
وزارت معارف اوقاف و صنایع مستظرفه، مدرسه علوم عالیه طب و "

  شمسی۱۳۰۵ماه  برج دی ۲۹، به تاریخ ۴۱/۳۶ دواسازی، نمره
  اجالله  شوکت ریاست محترم کل معارف دام خدمت ذی

خانه نسوان  نامه و امتحان محصالت مریض مسئولیت تصدیقچون 
داند و چون وزارت  را قانونًا به عهده وزارت جلیله معارف محول نمی

جلیله این مسئولیت را به مدرسه طب رجوع فرموده بودند، لهذا 
خانه نسوان  شود که پروگرام تحصیالت محصالت مریض متذکر می
 ،ه داده شود که بعد از تصویبیبه شورای معلمین ارا ،فوریت باید به

تا در شورای عالی معارف تکلیف  [شود] به وزارت جلیله تقدیم
تواند  قطعی امتحانات نسوان داده شود، واال مدرسه طب نمی

داند تصدیق  نامه محصالتی را که معلومات آنها را کافی نمی تصدیق
ه کل معارف گرفته خواهد و امضا کند. البته تصمیمی از طرف ادار

  شد که این اشکاالت را مرتفع نماید.
  "[22]الدوله ادهم محمدحسین لقمانزیاده جسارت [امضا]: 
سسات صحی مملکتی، اداره کل صحیه در وطبق این قانون تمرکز م

سسات صحی وکلیه م .شمسی به تصویب رسید ۱۳۰۵ماه  بهمن
استور در (اداره کل ها و موسسه پ مملکتی و بلدی و صحیه و نظمیه

صحیه) که در آن برهه جزو تشکیالت وزارت داخله بود، تمرکز یافت 
یس این اداره نیز سمت معاونت فنی اداره کل مزبور را یو ر
  .[23]شتدا

طی  شور)کوزیر ( وزیر داخله، علی منصورشمسی  ۱۳۰۵تیرماه  ۸در 
به وزارت معارف، راجع به معارف و  ۲۵۲۷ای به شماره  نامه

امتحانات مدرسه قابلگی، ضمن تعیین موقعیت تشکیالتی مدرسه 
  نویسد: می

  خانه با بودن تحصیل و امتحانات مدرسه مذکور تحت این وزارت"
 نظر مدرسه طب مخالفتی نداشته و به همین نظر تقاضا شد کما

یان اندازند، لذا السابق ممتحنین را معین و امتحانات را به جر فی
حسب  متمنی است بر .موعد امتحان خیلی به تعویق افتاده

معمول سنوات قبل مقرر شود، زودتر ممتحنین را معین و 
امتحانات را به جریان انداخته و صورتی از نمرات محصالت و 

  ".[24]نتیجه امتحان را به اداره کل صحیه ارسال فرمایند
کماکان وجود  ،مدرسه قابلگی ها بر سر تصدی وقوس گویا این کش

  .داشت و اسناد نیز بیانگر چنین وضعیتی است
، به تاریخ ۷۶۵۹/۱۵۵۳۲وزارت داخله، صحیه کل مملکتی، نمره "
  شمسی ۶/۹/۱۳۰۷

  

با  ؛مقام محترم وزارت جلیله معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه
دهد که  دت میعمصا ۱۵۷۰/۱۸۵۸۶قومه نمره راستحضار از مفاد م

و بودجه آن هم از [است]  خانه نسوان از موسسات صحی مریض
شود و قسمت راجع به مدرسه  اعتبارات صحیه کل تامین می

های با علم  قابلگی نیز برای این که مملکت احتیاج تام به قابله
صحیه کل به خرج خود کالس درس مفتوح و همان طبیبه  ،داشت
حال   و با اینخانه را برای تعلیم شاگردان مامور نمود  مریض

وقت مدرسه قابلگی ضمیمه مدرسه   فرمایند که هیچ تصدیق می
صحیه کل  دارد و کمکی هم از مدرسه طب دریافت نمی طب نبوده و

برای این که کالس قابلگی موافق به اداری باشد، پروگرام آن را با 
صورتی که بخواهند  نماید، در اطالع آن وزارت جلیله تهیه می

 ولی این که از .به شورای عالی معارف هم مراجعه شودنامه را  نظام
مدرسه قابلگی را تابع مدرسه طب نمایند، چون  ،اداری نظر نقطه

ادارات تابعه خود را  تواند یکی از صحیه جزو وزارت داخله است نمی
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                                                     یدانشنامه صارم در طب بارور

لهذا  .خانه دیگری است بنماید وزارت مطیع اداره دیگری که در
پذیرد و با  جلیله معارف باشد میگرامی را که وزارت و پر ،صحیه کل

 گرام وو ر به اجرای مواد پریتضمین کامل وزارت معارف هم دا
نمودن مدرسه قابلگی را به  ولی تابع ،امتحانات مدرسه موافق است

  تواند بپذیرد. یک موسسه دیگری نمی
  "[25]]مالک سعیددکتر  :[امضا

  
  محصالن مدرسه قابلگی

 ،قسمت ژنیکولوژی ،جلسه امتحان قابلگی ،براساس اسناد موجود
 الدوله لقمانخانه نسوان در تحت ریاست آقای دکتر  در مریض

، درمپسیس مدرسه طب و دواسازی و قابلگی و خود خانم دکتر یر
معلم قابلگی مدرسه ، خان یونسخانه و آقایان دکتر  طبیبه مریض
وان و دکتر خانه نس کفیل مریض، خان بهرامی ابوالقاسمطبی و دکتر 

 ۱۳۰۲عقرب  ۲۸در  ،معاون مدرسه طب و دواسازی، الملک علیم
  ).۲ (جدول گرفتن آغاز کرد و به امتحان شد تشکیل

  
نخستین فارغ التحصیالن مدرسه قابلگی و لیست نمرات آنها در  )۲جدول 

  شمسی۱۳۰۲امتحان در سال 
نمره 
نمره   اسم پدر  اسم ترتیب

  مالحظات  متوسط

  ۹/۱۸  مهام الدوله الملوک عزت  ۱

 حسب بر شد اول چون
 عالی شورای نامه نظام
 برای مدال تقاضای معارف

  .شد مشارالیها
    ۴/۱۸ میرزا محمدخان دانشور  خانم زینت  ۲
    ۲/۱۵  میرزا محمد خان الملوک اعلم  ۳
    ۱/۱۵  میرزا ابراهیم  خانم ایران  ۴
 ابوالقاسم دکتر نسوان: خانه مریض ،کفیلعلیم الملک دکتر دولتی: طبی مدرسه معاون
 دکتر نسوان: خانه مریض طبیبه یونس دولتی: دکتر طبی مدرسه قابلگی معلم ،بهرامی
  ۲۹۷۱۵۰۳۷ ،الدوله لقمان دولتی: دکتر طبی مدرسه رئیس ،درمپس ماتیلد

  
سال بعد، امتحان مدرسه قابلگی باز به همان ترتیب پیش بود:  یک 
معاون  ؛الدوله لقمان ، دکترو قابلگییس مدرسه طب و دواسازی یر

یس قسمت فنی بیمارستان یمدرسه طب و دواسازی و قابلگی و ر
دکتر  ،معلم مدرسه طب ؛الملک فرهمندی علیم ، دکترزنان و کودکان

معلم  و ماتیلد درمپسدکتر  ،خانه طبیبه مریض ؛الدوله لقمان
قسمت  ،جلسه امتحان قابلگی. [26]خان سیوندکتر  ،مدرسه طب
در ایام شنبه و چهارشنبه  ،در بیمارستان زنان و کودکان ،ژنیکولوژی

تحت ریاست آقای ، ساعت بعد از ظهر ۲در  شمسی، ۱۳۰۳قوس  ۱۸
و  شد تشکیل الملک علیمدکتر و  خان یونسدکتر  ،الدوله لقماندکتر 

  ).۴، تصویر ۳ (جدول گرفتن آغاز کرد به امتحان
 ،شنبه شنبه و پنج قابلگی در روز سهجلسه امتحان دو سال بعد هم 

نظر مدرسه   تحت، ۱۲تا  ۸از ساعت ، ۱۳۰۵تیرماه سال  ۲۳و  ۲۱
خان  علیریاست دکتر  باخانه نسوان و  عالی طب در مریض

خانه نسوان و عضویت آقایان  یس قسمت فنی مریضیر، فرهمندی
ن مدرسه طب و دکتر امعلم ،الملک لقمانو دکتر  الملک اعلمدکتر 
و از شد خانه نسوان تشکیل  طبیبه اول و معلم مریض، درمپس

همراه  نتیجه امتحان به .عمل آمد  همحصالن قابلگی امتحان ب
   .[27])۵ و ۴شماره  (جدول ایم ها آورده جدولرا در اسامی آنها 

 ها قابله مردم به برآوردن نیاز برای ،از تاسیس مدرسه قابلگی پیش
ها  قابله همهاز  ،تجربه های بی از فعالیت قابله کردن و ممانعت

هایی که از عهده آزمون  به قابله ،و پس از آزمون گرفتندامتحان 
تجربه  بیبرآمدند، گواهی فعالیت داده شد و از ادامه کار افراد 

نخستین گروه از محصلین پس از آن، هنگامی که  .جلوگیری شد
التحصیل شدند و روند آموزش و  فارغ  ،دارالمعلمین ازمامایی 

کم  کم ،رشته استمرار پیدا کرد کردگان این اشتغال تحصیل
 گذاشت. رو به محوشدن  های خودآموخته و ابتدایی قابلگی، روش
تر جاری شد و معلمانی  برنامه آموزشی منسجم بعد،های  در سال

 ،و از پزشکان ایرانی ؛پن، ماتیلد درمپس، فراسکیناچون: مادام 
، الملک حکیم، مالک سعید ،امیراعلم، الملک فرهمندی علیم
پرداختند و الجرم شرایط قابلگی ، به تدریس معاونو  المک اعلم

دستورالعمل طراحی سئواالت  یا "پروگرام" و تحصیل، برنامه درسی
جایگزین  ،شده التحصیل محصالن فارغ  .ن تدوین شدمحصال
روند آموزشی و  ،شمسی ۱۳۰۷سال  ازشدند و  سنتیهای  قابله

وارد  ،ی مصوبات و قانونبا اجرافن قابلگی یا مامایی، اجرایی 
  در مقاله دیگری خواهیم پرداخت.به آن مرحله دیگری شد که 

  
  شمسی۱۳۰۳ها و لیست نمرات آنها در سال  جلسه امتحان قابله صورت) ۳جدول 
نمره 
  مالحظات نمره متوسط  اسم پدر  اسم ترتیب

  -  ۱۷  السلطان رفعت  عذارخانم  ۱
  -  ۳۳/۱۶  موسی حاجی  خانم خاتون  ۲
  -  ۱۶  خان گل سرخی دکتر مرتضی  خانم الملوک نصره  ۳
  -  ۳۳/۱۵  آبادی مهدی نجم آقا شیخ  خانم عینی  ۴
  -  ۳۳/۱۴  زار الله  خانم حشمت  ۵
  -  ۶۶/۱۱  میرزاآقاجان حکیم معروف  خانم نیره  ۶

برای امتحان   -  -  خانم بتول  ۷
  حاضر نشد.

  

  
 ١٣٠٣ سال در قابلگی مدرسه محصالن از امتحان به مربوط سند) ٤تصویر 
  شمسی

  
سال  تیرماه ٢١ شنبه سه یوم در قابلگی مدرسه امتحان جلسه صورت) ۴جدول 
  دوم . سال١٣٠٥ تیرماه سال ٢٣شنبه  پنج تا ١٣٠٥
  نمره
  اسم  اسم ترتیب

  پدر
  نمره
  امراض

  نمره
  تشریح

  نمره
مراقبت

  نمره
 مالحظات  متوسط

حاج  خانم منصوره  ۱
خیلی   ۳۳/۱۹  ۱۰/۱۸الملک اشرف

  اول  ۷۵/۱۸  خوب

خانم مریم  ۲   دوم  ۳۳/۱۵  خوب  ۶۶/۱۷  ۱۳  شهورابی 
  چهارم  ۱۷/۱۵  خوب  ۳۳/۱۶  ۳۳/۱۲  اسحق  خانم راحله  ۳
  دوم  ۱۷/۱۵  خوب  ۳۳/۱۸  ۱۲  اسرائیلخانم حکیمیه  ۴

  -  -  -  ۳۳/۹  نسیم  خانم سارا  ۳
بعد از 
تعطیل 
  تابستان

  -  -  -  ۶۶/۹  بابا آق خانم حشمت  ۴
تجدید. 
امتحان 
 گرفته شود

، ادهم عباس دکتر طب عالی مدرسه ، معلممالک سعید دکتر طب عالی مدرسه معلم
 فنی قسمت رییس ،درمپس ماتیلد دکتر قابلگی مدرسه معلمه و خانه مریض طبیبه
  ۳۶۱۱۴ ،فرهمندی الملک علیم نسوان خانه مریض
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سال  تیرماه ٢٣ شنبه پنج یوم در قابلگی مدرسه امتحان جلسه صورت )٥جدول 
  اول سال مسی،ش ١٣٠٥
  نمره
  اسم  اسم  ترتیب

  پدر
  نمره
  امراض

  نمره
  تشریح

  نمره
  قابلگی

  نمره
 مالحظات متوسط

  دوم  ۸۳/۱۰  خوب  ۳۳/۱۰  ۳۳/۱۱  زار الله خانم  گوهر  ۱
  اول  ۹۵/۱۲  خوب  ۳۳/۱۲  ۶۶/۱۳  ابراهیم خانم عزیزه  ۲

  
 گیری نتیجه

آموزش کالسیک مامایی وجود  ،قبل از تاسیس مدرسه قابلگی
سینه منتقل  به ی که سینهسنتتجربی و  به شکل ها نداشت و قابله

های  قابلهاین ناآگاهی  داشتند.عهده به این وظیفه را  شد، می
میر مادران و نوزادان زیادی  و موجب مرگ ،از علم طب خودآموخته

تا  ۳۰را بین  ومیرها این مرگ آمار امیراعلمطوری که دکتر  به ؛شد می
 ۱۲۹۸با تاسیس دارالمعلمات در سال  ست.دان ها می زایمان ۵۰%

 گذاری مدرسه قابلگی پایه، نصیرالدوله احمدخانشمسی به همت 
  ه شد.کاست انو کودک اناز مرگ مادر ،و تا حد قابل توجهی شد
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