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Introduction In the last century, in addition to the establishment of public hospitals, and health 
centers, charity-based or private (non-governmental) medical centers are also established, 
to solve public health problems. Over time, some of these centers continue to expand their 
continuous activity, while some others are remained in the memories and in the history. Among 
the centers that can be searched in history is Tutia medical center, which was established by Dr. 
Mohamadalikhan Tutia. This article tries to fully explain the history of Tutia medical center, but 
unfortunately, there were only a few documents and booklets about it at the National Archives 
of Iran and no information was found in other publications and books; thus, we considered the 
mentioned documents as the cornerstone of Tutia medical center’s history and hope that in 
the future, other unlisted documents completely address the performance and the duration of 
activities of this center.
Conclusion In the present century, in addition to public hospitals, several charity-based and non 
governmental/private medical centers are also established, such as Tutia medical center, which 
was established by Mohammad Ali Khan. The author of this article tried to merely preserve a 
written name of Tutia medical center in the history.  
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                                                      یدانشنامه صارم در طب بارور

  اخانه توتي مريضتاریخچه 
  
  MSc *كريميان یعل

  ایران تهران، دولتی، مدیریت آموزش مرکز
  
  دهیچک

های دولتی، مراكز درمانی و  در سده اخیر عالوه بر تاسیس بیمارستان: مقدمه
(خصوصی  كیسه فتوت خیرین به صورت موقوفه یا ملیهایی نیز از  خانه مريض

غیر دولتی) بنا گردیدند، با فعالیت این مراكز بخشی از مشكالت و آالم مردم 
ن این مراكز ضمن توسعه كماكا التیام بخشیده شد و با مرور ایام برخی از
فقط نامی در میراث مكتوب یا به  فعالیت مستمر دارند و از تعداد محدودی نیز،

شود  ورت آثار در دل تاریخ ماندگار است. از جمله مراكزی كه صرفًا در تاریخ میص
 خان توتیا محمدعلیتوتیا است كه به همت دكتر  خانه مريضجستجو كرد، 
توتیا  خانه مريضسعی بر آن است، تاریخچه  هگرچه در این مقال تاسیس گردید.

ای كه از  ند و كتابچهطور كامل تدوین شود، ولی با كمال تاسف جز چند س به
ها  در آرشیو ملی بود، از بررسی سایر نشریات و كتاب خانه مريضتاریخچه 
بنای مقاله  شده را به عنوان سنگبدست نیامد، از این رو اسناد ذكراطالعاتی 
توتیا قرار دادیم، امید است در آتیه با آماده شدن سایر اسناد  خانه مريضتاریخچه 

فهرست نشده از روند اجرایی و مدت فعالیت این مركز بهداشتی تاریخچه كاملی 
  نگاشته شود. 

 خانه مريضهای دولتی، چند  در قرن جاری عالوه بر بیمارستانگیری:  نتیجه
 خانه مريضها،  غیر دولتی) تاسیس شدند، یكی از آن -وقفی و ملی (خصوصی

 - از فارغ التحصیالن استانبول– خان توتیا محمدعلیتوتیا بود كه به همت دكتر 
با بهره گیری از تجهیزات روز دنیا در سال  -با همكاری جمعی از اطبای اروپایی

و  خانه مريضدر تهران دایر گردید و طبق اسناد موجود فعالیت اجرایی  ۱۳۰۹
ادامه داشته  ۱۳۱۳نمای ایران به صاحب امتیازی ایشان تا سال نشریه صحت

العی از فعالیت آن نیست. تالش نگارنده بر آن است است ولی از آن پس اط
  توتیا بصورت مكتوب در تاریخ ماندگار شود. خانه مريضصرفًا نامی و یادی از 

  های خصوصی بیمارستان ،توتیا خانه مريض ،دكتر محمدعلی توتیاها:  كلیدواژه
  
   ۲۹/۰۴/۱۳۹۶ افت:یخ دریتار
  ۲۰/۰۸/۱۳۹۶ رش:یخ پذیتار

  ali_karimiyan_2011@yahoo.comسنده مسئول: ینو*

  
  مقدمه

های عالوه بر بیمارستانیابیم  درمی با نگاهی به تاریخ این قرن
دولتی، واقفان زیادی از کیسه فتوت خویش و در حد توان 

، درمانی و یرقباتی برای تاسیس مراکز علمی، آموزش ،مایملک
، دولتیواقفان و توجهات  جدا از .ندا هالمنفعه اختصاص داد عام

هایی خانه مريضمدارس و  مانده است که جا نشان از کسانی نیز به
دند. یکی از این مراکز، کر) تاسیس ی(خصوص صورت ملی هب

 خان توتیامحمدعلیاست که به همت دکتر  توتیا خانه مريض
طبق بر  شد.  ساختهاستخدام جمعی از اطبای اروپایی  و با )١ شکل(

تا  ١٣٠٩از  ،سال ٤مدت  به خانه مريض، این اسناد موجود
  فعالیت داشته است.  مسی،ش١٣١٣

 دیگربه اختصار از تالش بر این است که  پژوهشاین در 
ها اهتمام او در تدوین کتاب و توتیاهای علمی و پژوهشی  فعالیت

مکتوبی ماندگار برای آیندگان  "،نمای ایرانصحت"نشر گذاری  پایهو 
  به ودیعه بگذاریم.

  
  توتیا  خانه مريض تاریخچه

را چنان در پیش روی خود ترسیم کرده بودیم که   در این مقاله، افق
كمال  با اما شود كامل تدوین طور به توتیا خانه مريض تاریخچه
آرشیو  در خانه تاریخ مريض از كه ای كتابچه و سند چند جز تاسف
 همچنانها،  كتاب و نشریات سایر بررسی پس از موجود بود، ملی

در  را موجود اسناد بر همین اساس، د؛نیامحاصل ی دیگر اطالعات

واریم امید .دادیم قرار توتیا خانه مريضتاریخچه  بنای سنگ جای
 مدت و اجرایی روند از فهرست نشده اسناد شدن هآماد با ،آتیهدر 

  .شودممکن كاملی  تاریخچهنگاشتن  ،خانه مريض این فعالیت
  

 
  خان توتيایمحمدعلدكتر ) ١ شکل

  
جدی سال  ١٥، در ساراخانم وقاسم  حاج، فرزند خان توتیامحمدعلی
محله ارگ، کوچه حاج نایب، خانه نمره  در تهران و در مسیش ١٢٧٣
. او تحصیالت مقدماتی را در مدارس تهران گذراند و [1]متولد شد ١٨

و زمان  برای تحصیل طب و جراحی به استانبول رفت پس از آن،
تحصیالت عالیه  پایان. پس از مدیدی را در آنجا به تحصیل گذراند

بیماری زهروی  زمینه خصوص در ههای مختلف، بزمینهدر 
در  فراوانعملی های  کسب تجربههای مقاربتی) زنانه و (بیماری

به اخذ دیپلم و  دیگر، های بزرگخانه مريضدارالعلوم حکمیه و 
 خان محمدعلی. [2]طب و جراحی نایل شد )یگواهینامه( سرتیفیگا
عزم  بازگشت به کشور برایو فراغت یافت از تحصیل  هنگامی که
 خریداری کردتجهیزات بیمارستانی  توانست تا آنجا که می، کرده بود

، راهی داشتنددیپلم طب  که از پزشکان اروپایی چند تنی اب و
ملی  خانه يضمر مسی،ش ١٣٠٩و در در سال ا .ایران شدبازگشت به 

 [2]تاسیس نمود ،آباد، میدان پهلوی تهران، چهارراه حسندر توتیا را 
  ).٢ شکل(

درباره  مسی،ش ١٣١٢سال  ،در سالنامه پارس موسی دانش
خان دکتر محمدعلی"نویسد: توتیا می خانه مريضو  خان محمدعلی

و  متخصص در امراض زهروی زنانه ،توتیا خانه مريضتوتیا رییس 
کنندگان به مراجعه -کتاب طبی ١٠مولف  ،جراحی کبیرعملیات 
نمایند که دکتر مزبور نسبت به مریض نهایت  له تصدیق می معظم

عمل و رافت و  توجه و حسن نیت در تشخیص و معالجه و سرعت
مماشات را دارند و از هر حیث رضایت کامل مریض را فراهم 

وجود ه ملکت را بداند که مسازند، بنابراین نگارنده مقتضی می می
مبتالیان به امراض را به اغتنام  و عناصری مثل ایشان تهنیت گفته

 برایر ادامه " د[3]...نمایدوقت در مراجعه به ایشان توصیه می
  :آمده است خانه مريضمعرفی 
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  توتيا خانه مريضساختمان  ینقشه جغرافيا )٢ شکل
  
  مسی.ش۱۳۰۹تاسیس  ،توتیا خانه مريض"

عملیات ذیل با  خان توتیامحمدعلیدر تحت ریاست اپراتور و دکتر 
  بدون زحمت اجرا می شود: ،بهترین طرز

سنگ کیسه  ،سنگ مثانه ،عمل آپاندیست ،جراحی و عملیات کبیره
یا گواتر  (Goitre) جدره ،گلو عملیات ،نواسیر ،بواسیر ،صفرا

  (Gastro-enterostomie)لوزتین. عملیات روده و معده
  . استخوان شکستگی و دررفتگی

ها با ه و رودهمعد ،معاینه جگر و قلب :معاینه و معالجه برقی
 ،گرافی)(رادیو ایکس عکس با ریون ،(رادیوسکوپی) ایکس ریون

معالجه دیاترمی  ،معالجه شعاع بنفشه (اولتراویوله) ،معالجه کچلی
معالجه  ،(گالوانوفارادیزاسیون) ماساژ الکتریکی ،برای دردهای کهنه
  .سوزاک با الکتریک
نرم درجه اول، سوزاک کهنه و شانکر  سفلیس و :امراض مقاربتی

امراض مثانه و ، (آنوری) پروستات ضیق مجرا ،دوم و سوم سفلیس
  .غیره

لوله  ،رحم ،مهبل ،هر نوع امراض زنانه فرج :امراض زنانه و قابلگی
هایی  خانم .عملیه قیصریه و غیره ،عملیات رحم ،تخمدان ،فالوپ

به مقصود خود نایل  خانه مريضکه آرزوی اوالد دارند در این 
  زایشگاه خصوصی نیز موجود است. ،خواهند شد

تجزیه  ،معاینه آب معده ،تجزیه کامل ادرار :دارالتجزیه معاینه بلغم
   .واسرمان و غیره ،تجزیه خون ،مدفوع

خواهند به سوزاک و سفلیس مبتال نشوند و یا طرز اشخاصی که می
ب امراض زهروی را معالجه قطعی این امراض را بدانند باید کتا

  ".[3]مطالعه فرمایند
 ،تاریخچه بارهای درکتابچه توتیادکتر  آنچه که آوردیم،عالوه بر 

ای از  که نسخه کرده استتدوین  خانه مريضتجهیزات و امکانات 
ای از آن  که به گوشه استثبت و ضبط  ملی سازمان اسنادآن در 

  اندازیم:  نگاهی می
  ملی توتیا  خانه مريض"

تهران خیابان  :خانه مريضآدرس و راهنمای  مسی،ش ١٣٠٩تاسیس 
  ها.    اول محله عرب ،چراغ برق

که مدت مدیدی برای  (اپراتور) محمدعلی توتیااین بنده دکتر 
تحصیل طب و جراحی به اسالمبول رفته بودم، اینک پس از اتمام 

های مذکوره و عملی نمودن آنها در عالیه قسمت تحصیالت
های بزرگ به اخذ دیپلم و خانه مريضعلوم حکمیه و در دارال

الحال که به وطن خود سرتیفیگای طب و جراحی نایل شده، فی
های مخصوصی برای معالجات امراض ماشین ،اممراجعت کرده

های اروپایی ای از دکترها و شیمیستبه انضمام عده  العالجصعب
ها) طبی اروپا هستند، (دانشکده هایکه دارای دیپلم از فاکولت

ه همراه آورده تا در این موسسه که ب خانه مريضسیس این ابرای ت
، مشغول انواع معالجات باشند و است» ملی توتیا خانه مريض«نام 

های مختلف برای تذکر به هموطنان عزیز الزم دانستم که قسمت
  .را از لحاظ آنان بگذرانم خانه مريضاین 

  ملی توتیا دارای شعبات ذیل است: خانه مريض
  مطب و کلینیک - ١
  جراحی و عملیات سخت  -٢
گرما  - معالجات به توسط ریون ایسکس دیاترمی اولتراویوله -٣

  ماساژ الکتریکی  -درمانی با اشعه ماورای بنفش
بینی و  دارالتجزیه (برای تشخیص امراض و معاینات ذره -٤

  تحلیالت شیمیایی) [آزمایشگاه]
  امراض مقاربتی و جلدی  - ٥
  امراض نسوان و قابلگی  -٦
  امراض اطفال  - ٧
  حمام طبی  - ٨

 ،ی محترمها هرگونه وسایل استراحت مریض خانه مريضدر این 
طور  همهیا و آماده گردیده و عملیات مهم با شرایط اطمینان و ب

  گیرد.کامل انجام می
کرده و  این نوع امراض در تهران شیوع پیدا: امراض مقاربتی

اشخاصی که مبتال به این مرض هستند و نتایج این مرض را 
(تزریق آمپول)  کنند که با چند آنژکسیوندانند و تصور می نمی

صحیح است ممکن است با یک یا دو انژکسیون . شودمعالجه می
ب این مرض در درون بدن باقی وظاهرًا معالجه شود، ولی میکر

Volume  3,  Issue  4,  Winter  2019



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كريميانعلی   ۳۶

                                                      یدانشنامه صارم در طب بارور

غفلتًا بروز و شخص مریض را سال  ٢٠سال یا  ١٠است. بعد از 
کند و یا با امراض دیگر تلف مجنون نموده و چشم را کور می

رود و آن شخص گمان شود و یا نسل آن شخص از بین می می
کند که این امراض از جای دیگر ناشی شده، ولی خیر این  می
ها تمام نتایج سیفلیس و سوزاک است. اگر بخواهید از این  مرض

خوبی ه ها نشوید و بید و دیگر دچار این نوع مرضامراض راحت شو
ها و رجوع نموده که با ماشین خانه مريضمعالجه شوید، به این 

که  را از شما دور کند و اگر اشخاصی دواهای مخصوص این امراض
خواهند مبتال به این مرض شوند اند و نمیمبتال به این مرض نشده

این قسمت تعبیه شده که دوایی برای  خانه مريضدر این مرحله 
  شود.شخص بعد از استعمال آن دیگر مبتال به این مرض نمی

هر پیری که آرزو دارد جوانی خود را از سرگیرد و : تلقیح جوانی
مراجعه نموده تا با یک  خانه مريضجوان واقعی شود، به این 

که و اشخاصی جوانی او را به او مسترد داریم انژکسیون (وورونوف)
مبتال به عنانت و عقامت و عدم اقتدار هستند، معالجه این 

  گیرد.طور سهولت انجام میه ب خانه مريضاشخاص در این 
هر قسم امراض زنانه از قبیل مرض رحم و : امراض زنانه و قابلگی

که آرزوی اوالد دارند به هاییشود و زنمبیضی و نفیری معالجه می
را به مقصود خود نایل او ی معالجه آمده تا با کم خانه مريضاین 

واسطه ضعف مزاج و علیلی و امراض دیگر  هکه بهاییسازیم و زن
طور خوبی نایل به آرزوی  هب خانه مريضخواهند، در این اوالد نمی
طور خوبی این  هزایند بکه سخت میهاییشوند. زنخود می
  آید.طور سالم بیرون می هعمل نموده و بچه ب خانه مريض

ها درد که در سر و جمجمه آن اشخاصی :امراض جمجمه و دماغ
دهند و به دکتر مراجعه شود و به آن اهمیت نمیحاصل می

ه کنند، این اشخاص با جان خود مشغول بازی هستند و اگر ب نمی
واسطه آثار خارجی کمی به خارج رخنه پیدا کند، کم کم دچار 

که از جاهای صیکند و اشخاامراض سخت گشته و شخص فوت می
شکند یا شریان آنها ها میافتند و استخوان سر آنه زمین میبلند ب

شود، باید فورًا به دکتر مراجعه کنند تا عملیات مخصوصی پاره می
شود که شخص تلف نشود و این زخم یا درد خطرناک را این 

  کند.طور خوبی معالجه میه در مدت کمی ب خانه مريض
د، که فاقد بینی و چانه هستن اشخاصی: بینیعملیات گلو، گوش و 

ها از بین رفته است یا از طفولیت مثًال در جنگ بینی یا چانه آن
بینی و چانه  خانه مريضها معوج شده است در این ی یا چانه آنبین

آنها را با گوشت و غضروف درست نموده و بعد کامًال شکیل و 
  . (جراحی پالستیک) قشنگ خواهد شد

  

این امراض پس از  :دردهای کهنهه، معده، کبد، روده، دلامراض ری
های مخصوص خود با کمال خوبی معالجه ها با ماشیننتشخیص آ

شود شود. بعضی از اشخاص در معده آنها یک زخمی تولید میمی
بازکرده و  زخم معده که آن زخم بعد از مدتی سر ،معده هقرح :مثل

کند و باالخره انسان را میدر داخل معده بعضی اوقات خون ترشح 
کند؛ این مرض ضعیف نموده و با خطر نزدیک و انسان را تلف می

اشعه یا ( ایکس  با ماشین مخصوص ریون خانه مريضدر این 
طور خوبی تشخیص داده و بعد بدون خطر و با اطمینان  هایکس) ب

  شود.کامل معالجه می
عمل با خطرات  این مرض اغلب دیده شده که در مواقع :آپاندیسیت

به شما اطمینان  خانه مريضشود. ولی این مهمی مواجه می
طوری رفع کند که ابدًا هیچ خطری  هدهد که این مرض را ب می

  متوجه مریض نگردد و در مدت کمی معالجه شود.
بعضی اوقات در کیسه صفرا سنگی پیدا  :سنگ در کیسه صفرا

ود و به این مناسبت ششود که مانع ترشحات صفرا به اغذیه می می
درد سخت کرده و ممکن است خطری متوجه شود، این  تولید دل
نماید، ملی با کمال اطمینان این مرض را معالجه می خانه مريض

  که خطری متوجه نگردد. طوری هب
اغلب اشخاص مبتال به این مرض هستند و  :مرض فتق یا قوری

اوقات این مرض ترین عیب ظاهری انسان است. بعضی  این بزرگ
باعث خفگی روده شده و اگر همان ساعت معالجه نشود، مریض 

طوری معالجه و عمل  هب خانه مريضشود. در این فورًا تلف می
طور خوبی کوچک ه ب (Castration)خصیتین  شود که اوال می

گردند و ثانیًا ابدًا اثری از آن باقی شده، یعنی به حال اول برمی
  ماند. نمی

مرض سنگ مثانه که بعضی اوقات مانع خروج  :مثانه و کلیهسنگ 
در  خانه مريضشود، در این ادرار و اغلب ادرار با زحمت خارج می

پنج دقیقه سنگ مثانه را بیرون آورده و بعد معالجه خواهد شد، 
  که ابدًا خطری برای شخص مریض روی ندهد. طوری هب

جهات دیگر تولید  که از اثر خارجی و یا از هاییزخم :ها زخم
شود، اگر زود معالجه نشود، ممکن است بعضی اوقات تولید  می

که  کند و اشخاصی )بیماری ارگوتیسم یا قانقرن( مرض قانقرن
حرب یا در مواقع دیگر در بدن  گلوله یا سوزن یا اشیا دیگر در موقع

بعد از تشخیص محل آن که  خانه مريضها رفته است، در این آن
  گیرد، معالجه خواهد شد.یکس صورت میا توسط ریون

اشخاصی که : بودن استخوان و قوزداشتن شکستن و دررفتن یا کج
ها کج یا شکسته و یا دررفته باشد، های بدن آنیا یکی از استخوان پا

که  طوریهطور خوبی معالجه خواهند شد، ب هب خانه مريضدر این 
واسطه ه فقراتشان بابدًا تشخیص داده نشود. اشخاصی که ستون 

  شود.معالجه می  (Corset)کرست قوز داشته باشد با ،مرض سل
  شود.معالجه می ،این مرض با عملیات و بدون عملیات :بواسیر

اشخاصی که مبتال به مرض کچلی هستند، توسط  :امراض جلدی
مرض ه شوند. اگر شخصی مبتال بایکس معالجه می ماشین ریون

جعه کند، بعد از معالجه سر او دارای مو کچلی شود، اگر زود مرا
های مخصوص این شود. امراض جلدی دیگر با ماشینمی

  شد.  معالجه خواهند خانه مريض
کلیه امراض مسریه با کمال خوبی در این  :سریهامراض مُ 
بعد از معاینه ایشان در منازل خودشان معالجه خواهد  خانه مريض

  شد.
 ،ست از سیفلیس ارثیا اطفال که عبارتکلیه امراض  :امراض اطفال

ها و اسهال طفلی و غیره با ماشین ،(Rachitisme)تیزم يراش
  شود.مخصوص معالجه می اروهاید

 )ادرار(تحلیل مواد بول  خانه مريضدر این : دارالتجزیه (آزمایشگاه)
ها و تجزیه خون و تجزیه بینی چرک و معاینه ذره )مدفوع(و غایظ 
و بر اساس تثبیت  یباد یمان با استفاده از آنتواسر( واسرمان

این آزمایش  تشخیص میكروب سیفلیس است. یكمپلمان برا
و ) ابداع شد یشناس آلمان میكروب آگوست پاول واسرمان توسط
 ؛ابداع شد فرناند ویدال-جورج توسط یالدیم ١٨٩٦در سال ل (ویدا

است  یباد یآنت کو با كم کاین آزمایش جزو آزمایشات سرولوژی
یه زو تج تیفوس كاربرد دارد) -یا تشخیص تب روده یكه برا

  شود. هرگونه ترشحات بدن اجرا می
نرمی استخوان ، مبتالیان به روماتیزم :حمام طبی (Rachitisme)، ها و بعضی از امراض زنانه درد استخوان و مفصل

مخصوص معالجه  داروهایتوسط حمام طبی و  خانه مريضدر این 
  شوند.می
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حقیقت عرایض حقیر و به روحیات این ه خواهید باگر کامًال می
های  برای معالجه یا تماشای قسمت بار ببرید، یک پی خانه مريض

کلکسیون  ،های طبیاز قبیل ماشین خانه مريضمختلف این 
تشریف آورده تا حقیقت مطلب  خانه مريضعملیات و غیره به این 

  به شما معلوم شود. 
بچه را همیشه با خود نگاه دارید تا در مواقع بروز مرض، این کتا

 ".[2]هادی شما باشد
  

  توتیا خانه مريضشکایت یک بیمار از 
محمدیوسف بعدالعنوان سواد اظهاریه  - توتیاسواد مراسله دکتر "

دانم که لفًا برای بنده ارسال شده بود، کامًال کذب و دروغ مینامان 
دو نفر نظامی مزبور  ،دارم. یکجواب آنها را تقدیم می ،یک و لذا یک
شناسم و در خصوص مریض مذکور ابدًا با وجه بنده نمی را به هیچ

آقای  ،روز قبل ٤٥اند. تقریبًا در من مالقات و صحبتی نکرده
محمدعلی نام سیگاری توسط شخصی به بنده مراجعه نموده، اظهار 

 ،باوجود معالجه و مداواداشت که یک سال است مریض هستم و 
بهبودی برایم حاصل نشد، برای تشخیص مرض او پس از معاینه 

یوسکوپی) از دینه الکتریکی (راامعاینه خون، مع ،معاینه ادرار ،اولیه
 خانه مريضعمل آمد و تشخیص این ه ب خانه مريضطرف این 
سقوط  ،چسبندگی اتساع معده ،آپاندیست کردیک از عبارت شد
سیفلیس و این تشخیصات را روی یک کاغذی نوشته ، قسمتی آن

به مریض دادیم. پس از این معاینات مریض دستورالعمل خواست، 
لذا برای آگاهی عمل او و برای سقوط و اتساع معده دستور پرهیز و 
پروگرام غذایی و برای سیفلیس متذکر شده که باید معالجه کامل 

شدن  از قبیل کور نمایید که ممکن است یک وقت ناگهان عارضه
آمد نکند. مریض مذکور  چشم و کرشدن گوش و غیره برایت پیش

برای عمل حاضر شد و سوال نمود که مخارج عمل عیادت از چه 
تومان و برای اجرت  ٤٥مبلغ خواهد بود؟ گفتم: برای عمل مبلغ 

روزی سه تومان.  خانه مريض ،خواب و پرستار و غذا و دوا تخت
ه گمان کنم مادر مریض بود آمد، در محکمه فردای آن روز زنی ک

را  من بنای گریه و زاری و التماس را گذاشت و حتی دامن ،من
نگذاشتم و درخواست نمود که اجرت  ،خواست ببوسدگرفت و می
تومان  ٤٥و اجرت عمل را روی هم رفته  خانه مريضتخت خواب 

بگیرم، چون زیاد التماس کرد، گفتم: این مبلغ تنها خرج 
شود و قبول کردم که به همین مبلغ عمل کنیم  هم نمی خانه ريضم

بخوابد و مخصوصًا قید کردم که  خانه مريضدر  را و چند روز الزم
بود و عمل  خواهد خانه مريضاین فقط بابت مخارج و اجرت روزانه 
و در  خانه مريضوارد  ١/٣/١٩٣٣ را مجانی خواهم کرد و در تاربخ

خارج شده است و قسمتی را  خانه مريضاز یالدی، م ١٩/٣/١٩٣٣
شان  خارج شده است و قسمتی را که در اظهارنامه خانه مريضکه در 
کلی دروغ ه اند که دکتر تشخیص داد که کلیه خراب است بنوشته

ولی معین است و کاغذی که در دست اوست دلیل بر صحت مدعای 
ست و یک ها راه اها تا روده فرسنگماست، زیرا که از مرض کلیه
داند و در اظهارنامه خود گفته است طبیب معمولی هم این را می

خوابیده، این هم دروغ است، چنانچه دفتر  خانه مريضروز در  ٥ که
 خانه مريضروز در  ١٦شاهد است که مدت  خانه مريضاستانتیک 

خوابیده است و از طرف دیگر شخصی که الپاراتومی است چطور 
راه برود؟ در صورتی که جای زخم در موقع روز  ٥ تواند پس ازمی

های مزبور کلی خوب شده بود و بخیهه ب خانه مريضرفتن از  بیرون
روز بعد از عمل گرفته بودیم، چون در امتحان  ٧را هم پس از 

 بود خانه مريض++++) آمده بود در مدتی که در و جواب ( انمواسر
که زودتر جای محل انژیکسیون تیوسالوارسان به او تزریق نمودم  ٧

نیز یادآور شدیم  خانه مريضرفتن از  جوش بخورد و در موقع بیرون
که باید این مرض را که داری کامًال معالجه نمایی و مادر او آمد 

بود این مرض او را  خانه مريضگفت چرا در این چند روزه که در 
معالجه نکردند؟ بنده در کتابی که تقریبًا دویست صفحه است 

 افتهی مرور خاتمهه سال ب ۳ام که باید مرض سیفلیس مدت  نوشته
های الزم را استعمال نماید. در این سال دو سری آمپولهر و 

روز این مرض را معالجه کرد؟ بعد  ١٦صورت چطور ممکن است در 
وزاری کرد که پسر مرا  مادر شخص رفت نزد آقای امام جمعه گریه

ن هم یک نفر را فرستادند به معالجه نکرده است، ایشا توتیادکتر 
جزوًا برای او دادم و گفتم: بیاید تا من  را هانزد من. همین جواب

را بدون گرفتن اجرت به او بزنم و هنوز هم  ههای الزممجانًا آمپول
کور این جاست که فقط برای دو عدد آمد و دیگر ذ جعبه سالوردو م

ش امام جمعه نیامده است و در موقعی هم که آمد پرسیدم چرا پی
اید؟ گفت: ابدًا من اطالع ندارم و مادرم دیوانه است، ممکن رفته

تومان را که آنها  ٤٥است او رفته باشد و نیز یادآور شدیم که مبلغ 
کمتر است، در صورتی که برای  خانه مريضاند از اجرت روزه داده

م، همیشه امنظور شده است و عمل را محضًالله مجانی کرده ٥عمل 
الضرور به آنها  بضاعت را تمام و حتیخود من مراعات اشخاص بی

نمایم و این اظهاریه که از او به آن اداره کمک و همراهی می
محترمه رسیده در نتیجه تحریکات بعضی اشخاص بوده است. در 
خاتمه اقدامات خود را تقدیم و برای مدافعه با اظهارات و خود 

شوم راجع به قسمتی که کر میباشم و ضمنًا متذ  مریض حاضر می
اش نوشته است که دکتر فرمودند باید یه چهار سال در اظهار نامه

کلی کذب و ه معاینه کنی و روزی هم دو تومان خرج دارد، ب
معنی است، زیرا که قسمت چهار سال معالجه دالیلی که در فوق  بی

 تومان مخارج را هم ٢کند و قسمت روزی کلی رد میه ذکر کردم ب
آویزان است  خانه مريضاعالن چاپی که در قاب مخصوص به دیوار 

قران  ١٥که مضمون آن عبارتست از این است: (ویزیت دفعه اول 
قران) که مقصود یعنی در دفعه دوم ویزیت انژکسیون  ٥ دفعه دوم

قران  ٥آید و عمل میه و هرچه برای مریض الزم باشد در باره او ب
ها را بیاورد مجانًا به او ولبه او گفتم آمپهرچند که  ،گیرمیش نمیب

کنم و حتی دو مرتبه هم آمد و دیگر نیامد، حال اگر تزریق می
گرفتم با یک آمپول جیوه که قران هم از او می ٥فرض کنیم 

قران در روز و از طرفی  ٤شود شود یک قران تقریبًا روی هم می می
پول زد بلکه در عرض دیگر هم در مدت معالجه که هر روز نیامد، آم

دو سال دو مرتبه و هر مرتبه هم یک سری بیش الزم نیست و 
ام، پس  ها را مبسوطًا برای خود او شرح دادهتمامی این قسمت

کلی دروغ و این اظهاریه را بدون فکر و ه علیهذا تمام اظهارات او ب
اندیشه نوشته و تقدیم آن مقام محترم داشته است. دکتر اپراتور 

  محل امضا   لی توتیامحمدع
اداره  –ی(وزارت داخله، اداره صحیه كل مملكت جواب ریاست وزرا

  .ش.) ٢٣/١١٣١٢رخ ، مو٦٢٩/١٢٥٦، نمره یفن
سواد مرقومه ریاست وزرا راجع  - مقام محترم وزارت جلیله داخله

برای تحقیق به  ٤٤١توتیا که ذیل نمره  خانه مريضبه شکایت از 
ارسال شده بود، زیب وصول داد و سابقًا شرحی به  ،صحیه کل

راجع به معاینه برادر  محمد و یوسف نامانامضای دو نفر نظامی 
توتیا به صحیه کل رسیده بود، توسط  خانه مريضخود محمدعلی در 

بلدیه طهران در این موضوع اقدام گردید، شکایت رعنا خانم هم 
است. لهذا سواد  راجع به همین موضوع است و مادر محمدعلی

را برای استحضار آن وزارت جلیله  توتیامراسله جوابیه آقای دکتر 
دارد. از طرف رییس صحیه کل مملکتی امضا و لفًا تقدیم می

     ".[4]ُمهر
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                                                      یدانشنامه صارم در طب بارور

  خان توتیامحمدعلیهای فرهنگی دکتر سایر فعالیت
جهت  خانه مريضعالوه بر تاسیس  توتیادکتر : نمای ایران صحت

طی  مسیش ٧/١٢/١٣٠٩اطالع عموم به مطالب سودمند طبی در 
های مستقل  این اداره یكی از سازمان( نامه ذیل به اداره انطباعات

بود كه نظارت بر  ناصرالدین شاه قاجارفرهنگی ایران در دوره 
غیر  و های درسی سازی كتاب انتشار و مجموعه ،تدوین مطبوعات،

درسی كشور را برعهده داشت و پس از آن نام یكی از ادارات تحت 
های  نظارت وزارت معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه شد. بخش

داراالنطباعه  - اداره روزنامجات - این اداره شامل دارالترجمه دولتی
تقاضای  نامه دانشوران ناصری بود.) دولتی و مجلس و تالیف

برده  نمود، متن نامه و جوابیه اداره نام» نمای ایرانصحت«نشریه 
  به شرح ذیل بود: 

مقام منیع ریاست دایره انطباعات دام اقباله. نظر به این که بر "
بلکه واجب است که فردًا به نوبه خود نسبت به  ،افراد جامعه الزم

 ،محمدعلی توتیاوطن عزیز ادای وظیفه نمایند، لذا بنده دکتر 
که حاوی  "نمای ایرانصحت"جله به نام در صدد نشر م ،اپراتور

اجتماعی است برآمده، لذا متمنی است که  - مطالب اخالقی، صحی
م. دکتر اپراتور یاجازه صادر فرموده تا در اعداد خادمین معارف درآی

                             ."[1] محمدعلی [امضاء]
مدت  آید، گویا صدور مجوزطوری که از مکاتبات بعدی وی برمی

 مسیش ١٣١١فروردین سال  ١٦ مدیدی طول کشیده و عاقبت در
  طی نامه ذیل صادر شده است:  "نمای ایرانصحت"مجوز 

وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه، اداره داراالنشا شورای "
  مسیش ١٣١١فروردین ماه  ١٧، به تاریخ ٣عالی معارف، نمره 

را که  ١٣/١٢/١٣٠٩ -١٧٣٢٧اداره محترمه کل معارف پیشنهاد نمره 
شنبه  ارسال فرموده بودید، روز سه ١٣١٠در تاریخ هفتم اسفند 

در دویست و سیزدهمین جلسه رسمی  ١٣١١ماه  شانزدهم فروردین
خان  محمدعلیشورای عالی معارف مطرح و صالحیت آقای دکتر 

از دفتر  ٤٣٨٠تبعه دولت علیه صاحب ورقه هویت نمره  ،توتیا
برای تحصیل امتیاز مجله به نام  ،ارگ ١شعبه  - سجل احوال تهران

به نمای ایران) تصدیق شد. لذا سه ورقه از اوراق ارسالی را (صحت
[امضاء]، [ُمهر]:  محمدعلی کاتوزیان - دهد. تهرانعودت می پیوست

                                                                    ".[1] ١٣٠١داراالنشاء شورای عالی معارف، سنه 
در فروردین [5] نمای ایران بدین ترتیب نخستین شماره مجله صحت

، به محمدعلی توتیابه صاحب امتیازی دکتر  ،شمسی ١٣١٢ماه 
پا به عرصه  مطبعه دانش) در تهران و در متر انتیس ٢٠قطع خشتی (

 نمای ایرانصحتمطبوعات گذارده است. حوزه موضوعی مجله 
ای صحی، مجله ،گونه که در عنوان هر شماره آمده است همان
ها، طبی، در خصوص موضوعاتی چون طب، بیماری و اخالقی

. در شماره استورزش، تندرستی، صحی، بهداشتی و اخالق پزشکی 
معرفی، مقاله افتتاحی به قلم مدیر مجله با  برایاول این مجله 

شده است. در   پیدایش مجله نگاشتهو در خصوص " مرام ما"عنوان 
بسیار خوشوقت و مسروریم که بعد از "بخشی از آن آمده است: 

توزیع و نشر اولین ه سال زحمت و مجاهدت باالخره موفق ب یک
نمای ایران شدیم و اینک در سرلوحه اولین نسخه مجله صحت

مرام، مقصد، مسلک، هدف و کمال مطلوب خود را برای  ،شماره آن
که از  نمای ایران چناننماییم. صحتاستحضار خوانندگان بیان می

ای است طبی که کلیه مندرجات آن در  آید، مجلهآن برمی عنوان
 و مسایل مربوط به (صحی، اخالقی، طبی) دایره این سه موضوع

یاد و پایه جراید یومیه را ها محدود و با سیاست و پلیتیک که بنآن
مدیر مجله، منظور از  "دهد، سروکاری نخواهد داشت. تشکیل می

منظور ما از انتشار "دارد: انتشار این مجله را چنین بیان می
ای از تحقیقات علمی نمای ایران این نیست که تنها مجموعه صحت

 خواهیم نتایجو تطبیقات صحی از خود باقی بگذاریم، بلکه ما می
العین دیده و از  یار  همسلم را مطابق آنچه بدقت نظر تجربیات و 
لفین مختلفه متفقًا قبول شده است در طی صفحات این وطرف م

  "مجله بعرض خوانندگان برسانیم.
ترتیب انتشار این مجله مصور، ماهانه بوده است و دوازده شماره از 

دایره انتشار  پا به ١٣١٣و دوازده شماره در سال  ١٣١٢آن، در سال 
. روی جلد اولین شماره، اطالعات مربوط به تاریخ [5]گذارده است

انتشار مجله در باالی آن و نام پدیدآور مجله و آدرس دفتر مجله در 
و وجه اشتراک آن در سمت چپ آمده است.  ،سمت راست عنوان

کند. عنوان عنوان مجله با خطی خوش در باالی جلد خودنمایی می
" Guide de Sante Persian"ان فرانسه به این ترتیب مجله به زب

آمده است. فهرست مندرجات شماره اول بر روی جلد بدون ذکر 
درج شده است. در پایین جلد، ترتیب انتشار مجله  ،شماره صفحه

این مجله ماهی یک شماره برای  :بدین صورت ذکر شده است
 ٢٤ره اول در شود. شماتندرستی، تکثیر و ازدیاد نفوس منتشر می

. مقاالت استصورت پیوسته  شمار، بهصفحه منتشر شده و صفحه
اوضاع مدرسه ، زکریای رازی :شماره اول پس از مقدمه عبارتند از

. برخی از مقاالت طبابت خانوادگیو  سل قابل شفاست یا نه، طب
آید. رسد و ادامه آن در شماره بعدی میدر شماره اول به پایان نمی

توان به مقاالت جالب دیگری با موضوعات این مقاالت، میعالوه بر 
ثیرات جالب آن اثیر آن بر تندرستی، موسیقی در طب و تاورزش و ت

در سالمتی شخص و خنده و سالمتی روح و جسم اشاره نمود. در 
 توتیا خانه مريضپشت جلد در دو بخش جداگانه، ابتدا در مورد 

های مختلف آن و و بخش خان توتیامحمدعلیتحت ریاست دکتر 
شود، اطالعاتی ارایه کرده است. در اعمال جراحی که در آن انجام می

 توتیاپردازد که توسط دکتر بخش دوم به معرفی رساالت و کتبی می
تالیف و چاپ شده است. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، آن 
است که از شماره دوم به بعد تمام اطالعات پشت جلد و فهرست 
مندرجات به زبان فرانسه ذکر شده است. در سال دوم مجله، 

، هر دو شماره در یک مجلد چاپ شده ١١/١٠و  ٧/٦، ١/ ٢های شماره
ریال،  ١٤ریال، وبرای والیات  ١٢است. وجه اشتراک آن سالیانه 

دفتر  ؛یک ریال تعیین شده بود ،تک شماره یخارجه یک دالر، و بها
  . [6]توتیا بود خانه مريضدر خود  هممجله 

  
  خان توتیامحمدعلیتالیفات دکتر 
و در قسمت  استدر موضوع صحی و طبی  توتیاتالیفات دکتر 
کلیات اندرزهای کتاب صحی و طبی از " جمله ،فوقانی آثارش

  :به شرح زیر استدرج شده است. آثار او  "سودمند
امراض زهروی مقاربتی، تدبیر احتیاطی در خصوص گرفتارنشدن  - ١

به سوزاک و سیفلیس و طرز معالجه قطعی مرضایی که مبتال به 
  .)٣ شکل( [7]باشنداین امراض می

(به زبان  خان توتیامحمدعلیمالش و تماس. تالیف دکتر  -٢
و  خانندیم با همکاری خان صادقیمیرزاعلیفرانسه)، ترجمه 

  .)٤شکل ( [8]توتیا تشریح اصطالحات توسط خود دکتر
  )٥ شکل( [9]امراض روحی -٣
  .[10] )(جلق پسران و دختران با دست آبالیدء استمنا -٤
  .[11]و بیماران آداب معاشرت اطباء - ٥
مقاله صحی از نشریات  وزارت صحیه و دانشکده طب و چند -٦

  .[12]نمای ایرانصحت
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  توتیادکتر  صفحه نخستین کتاب "امراض زهروی") ٣شکل 

  

  
  توتیادکتر  "کتاب "مالش و تماسصفحه نخستین  )٤شکل 

  

  
  توتیا دکتر تماس و "امراض روحی" کتاب نخستین صفحه )٥شکل 

  

  گیری نتیجه
ا بیا  ،یبسیارکز علمی، آموزشی و درمانی ادر دوره قاجاریه مر
غیر دولتی) تاسیس  -(خصوص صورت ملی هسرمایه خیرین یا ب
توتیا به همت دکتر  خانه مريضتاسیس  آنها شدند. از جمله

وده و با استخدام جمعی از اطبای اروپایی ب خان توتیامحمدعلی
 ١٣١٣تا  ١٣٠٩سال (از  ٤ به مدتطبق اسناد موجود  که است
تالش نگارنده بر آن در این جستار، ) فعالیت داشته است. مسیش

صورت مکتوب در  هتوتیا ب خانه مريضنامی از  تا یاد و بوده است
  تاریخ ماندگار شود.
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