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Introduction In the Qajar era, some hospitals were established with personal funds for the 
welfare of people, one of which was Vaziri Hospital. In this article, for the enrichment and 
authenticity of the contents, the author tried to use all available first-hand references, especially 
historical documents available in the National Library and Archives of the Islamic Republic of 
Iran in order to write the history of the establishment, development, and activities of Vaziri 
Hospital and commemorate Mirza Isa Vazir and Sheikh Hadi Najm Abadi, two philanthropist in 
the medical services in Iran. 
Conclusion Vaziri Hospital was founded by Sheikh Hadi Najm Abadi, using the endowments 
of Mirza Isa Vazir; during 97 years (from 1897 to 1994), thousands of patients benefited from 
its health care. Mirza Isa, known as “Vazir,” after being affected by cholera in 1889, decided to 
establish a hospital to improve the health and fight against diseases, and before his death, he 
made a will to Sheikh Hadi Njambaladi to establish a hospital by one-third of his property, but 
due to disputes occurred among the heirs of Mirza Isa, this action did not become practical until 
1894. In the middle of 1894, Sheikh Hadi resolved the disputes and chose a land of 4000 square 
meters in the current location of Vaziri Hospital according to the will to establish the hospital; 
the construction continued until 1897.
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  چکيده

هایی با بودجه شخصی برای رفاه حال مردم  خانه در دوره قاجار مریض :مقدمه
تالش  ،خانه وزیری بود. در این مقاله مریضسیس شدند که از جمله آنها ات

ربارترشدن و صحت مندرجات مقاله از كلیه چه پُ  هر منظور به بودنگارنده بر آن 
خصوص اسناد تاریخی موجود در سازمان  همنابع و مآخذ دست اول موجود ب

تا ضمن نگارش  گیرداسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران بهره 
فعالیت بیمارستان وزیری، یادی از  از تاسیس و سیر اجرایی و ای دقیق تاریخچه

از خیرین در عرصه  آبادی شیخ هادی نجمو  میرزا عیسی وزیرتكاپو و همت 
 .کشور ایران شده باشددرمان 

و  موقوفات میرزا عیسی وزیرخانه وزیری با تخصیص درآمد  مریض گیری: نتیجه
) مریق ۱۳۱۸-۱۴۱۵سال (از  ۹۷ و طی شدبنا  آبادی شیخ هادی نجمبه همت 

 "،وزیر"معروف به  میرزا عیسیشدند. مند  هزاران بیمار از خدمات درمانی آن بهره
قمری مبتال به وبا شد، به فكر دایركردن بیمارستانی  ۱۳۱۰بعد از آنکه در سال 

ها افتاد و قبل از مرگش به  سطح بهداشت مردم و مبارزه با بیماری یبرای ارتقا
ای بنا كند، ولی  خانه وصیت كرد كه از ثلث دارایی او مریض آبادی هادی نجمشیخ 

 ۱۳۱۵پیش آمد، این اقدام تا سال  میرزا عیسیواسطه اختالفاتی كه بین ورثه  به
اختالفات را مرتفع  شیخ هادیقمری  ۱۳۱۵قمری عملی نشد. در اواسط سال 

یمارستان وزیری است، مربع كه محل فعلی ب متر۴۰۰۰و زمینی به مساحت نمود 
 ۱۳۱۸و بنای آن تا سال کرد طبق وصیت برای ساختمان بیمارستان انتخاب 

  .ادامه یافت مسیش ۱۲۷۹قمری/

 یها مارستانیب ،یآباد نجم یهاد خیش ر،یوز یسیع رزایم ،یریوز مارستانیب ها: کلیدواژه
  یوقف

  

  ۰۱/۰۶/۱۳۹۵: تاريخ دريافت

  ۱۹/۱۰/۱۳۹۵ تاريخ پذيرش:

  ali.karimian1342@gmail.comنويسنده مسئول: *

  

  مقدمه

خیرین و واقفان زیادی از کیسه فتوت خویش  ،های پیشین از سده
مایملک و رقباتی برای تاسیس  ،بذل اهتمام نموده و در حد توان

المنفعه اختصاص دادند تا  ، درمانی و عامآموزشیمراکز علمی، 
کمک به  توسعه دانش،عالوه بر ماندگاری سنت حسنه، زمینه 

 میرزا همنوع و رفاه درماندگان را تامین نمایند. در این راستا
سطح  ینیز به فکر دایرکردن بیمارستانی برای ارتقاوزیر   خان عیسی

قبل از مرگش به  . ایشانها افتاد بهداشت مردم و مبارزه با بیماری
وصیت کرد که از ثلث دارایی او  آبادی شیخ هادی نجم

ابتدا زمین ساختمان  ،طبق وصیت او .دنای بنا کن انهخ مریض
 ١٢٧٩قمری/ ١٣١٨و بنای آن تا سال  شد بیمارستان انتخاب
نمودن و  چند اتاق برای بستری ،در این سال .شمسی ادامه یافت

سال فعالیت بیمارستان (از  ٩٧ طیماده شد. آمداوای بیماران 
مند  درمانی آن بهره بیمار از خدمات  هزاران ،قمری) ١٤١٥تا  ١٣١٨

خانه،  غیر از مریض خان وزیر عیسیمد موقوفات آدند. از درش
  .شدداروخانه، مدرسه، دو باب حمام و مسجد نیز بنا و وقف 

 وقف و بنای بیمارستان

از مردم  ،موسی وزیر میرزاپسر  ،)١تصویر ( وزیرخان  عیسی میرزا
عمل در (که  الممالک یوسف مستوفی میرزاخواهر  شتیان و شوهرآ

که  ١٢٨٣در ذیحجه سال  .[1]) بودکرد ی میو صدراعظم ارتوز
 میرزاکارها را به  ،در غیاب خود ،عازم خراسان شد شاه صرالدیننا

و بنا به  کرده بودواگذار  الممالک شتیانی مستوفیآیوسف 
به د، موقع ُمهردار سلطنتی بو  که تا آن عیسی میرزا شاه،دید  صواب

خالصجات و پیشکاری  یتو مسئولگماشته شد هران توزارت 

 ،قمری ١٢٨٨در سال  .[2]را بر عهده گرفت السلطنه میرزا نایب  کامران
تا  تقریباً  کردند ومعزول میرزا را  ،علت بروز قحطی و گرانی نان  به
 ١٢٩٩در سال  میرزا عیسی. ([1]کار مهمی نداشت بعد از آن، سال ٢٠

ر، گلش عباسقلی، امین میرزا  حاجی، الملک امینهمراه  قمری به
از اجزای مجلس  مایه و اعتمادالسلطنه الوزرا، مستشار، گران معین

صفر  ٨در ( خان وزیرنظام محمدابراهیماز مرگ  ). پستحقیق بودند
هران و ریاست بنایی و تبه وزارت  ، مجدداً میرزا کامران) دایی ١٣٠٩

ین مقام بود و شد و یک سال و چند روز در ا گماشتهخالصجات 
  و در زاویه شمال غربی مسجد شیخ عاقبت به مرض وبا درگذشت

  .[2,3]هادی در خیابان شاهپور به خاک سپرده شد

  

  

  هران)تخان (وزیر  میرزا عیسی )١صویر ت

  

هادی  در بستر بیماری افتاده بود، شیخ خان عیسی میرزازمانی که 
) را نزد خود فرا خواند و او را وصی خود کرد. ٢تصویر ( آبادی نجم
از مایملکش بیمارستانی مجهز ساخته  ه بود تاوصیت کرد میرزا
گونه بود   اینش را پذیرفت و ا هنیز خواست هادی  حاج شیخ و شود

  .[3]بیمارستان شروع شدکه بنای 

  

 

  آبادی شیخ هادی نجم )٢تصویر 

  

 ،خان عیسی ثلث دارایی ازکه خواست  می آبادی هادی نجم  شیخ
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 میرزاواسطه اختالفاتی که بین ورثه   ولی به ،ای بنا کند خانه مریض
قمری عملی نشد. در  ١٣١٥پیش آمد، این اقدام تا سال  عیسی

اختالفات را توانست  هادی  شیخبود که قمری  ١٣١٥اواسط سال 
زمینی به  بیمارستان، ساختمان برای وصیت، طبق کند،مرتفع 

محل فعلی بیمارستان همان که انتخاب کرد مربع  متر٤٠٠٠مساحت 
شمسی  ١٢٧٩قمری/ ١٣١٨تا سال  بیمارستان بنای .وزیری است

نمودن و مداوای  ادامه یافت و در این سال چند اتاق برای بستری
نصب شده،  خانه مریضر سردر بی که  ا ر کتیبهد. [4]ماده شدآبیماران 

 میرزامرحوم مبرور   الوصیه حسبخانه ملتی که  مریض"ده است: آم
  حاج شیخآقای  ،مکان طاب ثراه مرحوم علیین عیسی وزیرالحسینی
هللا مقامه از ثلث آن مرحوم بنیاد  اعلی آبادی هادی مجتهد نجم

  ."قمری ۱۳۱۸بازشدن در غره شهر رمضان سنه  یاند و ابتدا فرموده

که از محل ریال بود  هزار حدود یک ،هزینه بیمارستان در هر ماه
آباد و یک  نام صحت هدرآمد یک قنات در نزدیک اشتهارد کرج، ب

خانه تا اواخر سال  شد. مریض نزدیک دروازه ری تامین می ،یخچال
اداره  آبادی نجمخواب بود و تحت نظر  تخت ١٠قمری دارای  ١٣٢٠

به  ،خانه را ساخت این مریض آبادی نجمسبب اینکه  به .شد می
قسمت  ،در آن زمان .نیز معروف است "هادی  خانه شیخ مریض"

و قسمت جراحی زیر نظر دکتر  سید ابوترابتحت نظر دکتر  ،طبی
  شد. لمانی اداره میآ ولف

های  تامین و تخصیص اعتبار و هزینه از تاریخ، در این برهه
های دولتی از بودجه اداره کل صحیه یا از عواید اداره  خانه مریض

های وقفی از جمله  خانه های مریض هزینهو  [5]شد بلدیه تامین می
ن با ای ؛شد از محل عواید موقوفه تامین می ،خانه وزیری مریض

واسطه کسری   شمسی به ١٢٩٩خانه وزیری در سال  حال مریض 
. [6]دوباره گشایش یافتمدتی بعد، بودجه تعطیل شد، ولی 

 ،اننشدن حقوق کارکن سبب کمبود بودجه و پرداخت  به خانه مریض
شمسی  ١٣٠١کرد تا اینکه در سال  موقعیت وخیمی پیدا میگهگاه 

 دولتِی  بودجه ماهیانه سه بیمارستانکه هیات وزرا تصویب کرد 
. [7]از عواید گمرکی پرداخت شود ،از تیرماه به بعد ،وزیری و نسوان

از طرف  قراردادی ، طبقشمسی ١٣٠٣بیمارستان وزیری در سال 
  .[8]به اداره صحیه واگذار شد ،اداره کل اوقاف

از طرف کمیته جامعه ملل (سازمان بهداشتی  جان گیلموردکتر 
 از گزارشی تهیه برای ،جامعه ملل) و به درخواست دولت علیه ایران

هدف  .عازم ایران شد شمسی ١٣٠٣ سال در کشور، بهداشتی اوضاع
گیر  های همه از این ماموریت بررسی شیوع ماالریا و بروز بیماری

) ١٩٢٤(سپتامبر تا جون  ١٣٠٣ها از خرداد تا شهریور  بود. این بررسی
 توانست گزارش جالبی ،های زیاد با تالش گیلموردکتر  .طول کشید

شمسی  ١٣٠٢تا  ١٣٠١های  سال ایران در از اوضاع بهداشتی را
به  یالدیم ١٩٢٥شمسی/ ١٣٠٤در سال  ؛ این گزارشدکنوری آگرد

خانه وزیری  درباره مریض . در این گزارشدشجامعه ملل ارایه 
خانه چند سال پیش، از اموال یک  این مریض": نوشته شده است

توانستند آن را  ولی چون نمی ،وجود آمد نفر خیر خیرخواه به
دولت سرپرستی آن را قبول کرد  ،خوبی اداره کنند، سه سال پیش به

ر دارد. این و در حال حاضر تحت نظارت اداره کل صحیه عمومی قرا
نیمی از آن برای  خواب است که اسماً  تخت ٣٠خانه دارای  مریض

طب داخلی و نیمی دیگر برای جراحی در نظر گرفته شده است. 
خانه و استاد طب  خانه در عین حال طبیب مریض رییس مریض

  داخلی مدرسه طب هم است.

جراح در  عنوان کمک به ،خر مدرسه طبآن سال سه نفر از محصال
 ٢ و َمرد مرَبرِ اَ  ٦کنند. گروه پرستاران شامل  خانه کار می این مریض

تا  ١٣٠٢پرستار زن است. تعداد افراد مریضی که طی فروردین 

نفر و تعداد  ٣٤٤ ،اند خانه بستری شده در این مریض ١٣٠٣دین رفرو
. همچنین دانشجویان [9]اند نفر بوده ١١٠٤افراد مریض سرپایی 

دوره کارورزی خود را ، )٣ تصویرخانه ( نیز در این مریضمدرسه طب 
  .[10]"گذرانند می

  

  

  بیمارستان وزیری )٣تصویر 

  

  سای بیمارستانومتولیان و ر

  شیخشد.  متولد قمری ١٢٥٠ سال در آبادی هادی نجم  حاج شیخ
مردان  ن بزرگ و از نیکااز مجتهد ،مهدی الحاجی مُ فرزند  هادی،

 به ،پس از تحصیل در تهران و نجف اشرف بود. ایشان وارسته ایران
 های بعد، تا سال و شد در تهران مستقر رفت و پس از آن زیارت حج

  بود. وزیر عیسی میرزانماز مسجد  پیش

 ١٢٩٤در حدود سال  بود که هرانتوزیر دارالخالفه  ،عیسی میرزا
هران ساخت تآباد  ای در محله حسن مسجد و مدرسه هجری قمری،

قرار هادی   حاج شیخو امامت مسجد و تولیت مدرسه را در اختیار 
محمدتقی مجتهد   شیخفرزندش  ،. پس از فوت ایشان[6]داد

شیخ آنکه از  پسدار شد.  را عهده مسجد و مدرسه امور، آبادی نجم
تولیت  ،درگذشت ١٣٤٢در شعبان  آبادی محمدتقی مجتهد نجم

شیخ عبدالحسین شمسی با  ١٣٢٧ل تا سا عیسی میرزاموقوفات 
ریاست  ،آبادی شیخ عبدالحسین نجمبود و پس از  آبادی نجم

 ١٨/٩/١٣٢٧طبق نامه دانشگاه تهران به تاریخ ( [11]خانه مریض
 ٦٤ماده  ٤و  ٢موجب بند   به اداره تحقیق اوقاف و به مسی،ش
برده از دخالت در امور  قرار ممنوعیت نام ،نامه قانون اوقاف ینیآ

 ٦موقوفه صادر شد. سازمان اسناد و کتابخانه ملی. شماره سند 
) بود که در سال السلطنه علیم( یوسف بزرگمهر) با دکتر ٩٨/٢٧٠

امور بیمارستان به عهده  ،گیری کرد و از آن پس هاز این کار کنار ١٣٠١
به در عین اشتغال  سمیعی عطاءهللا .محول شد عطاءهللا سمیعی

امور اداری بیمارستان، دوره مدرسه طب تهران را طی کرد و پس از 
به نمایندگی  ،خاتمه تحصیالت به اروپا رفت و در بازگشت به ایران

ریاست  زاده مهدی ملکو دکتر  شد مجلس شورای ملی انتخاب
  .[8]افتخاری بیمارستان را قبول نمودند

د و امور آن خانه بدون رییس بو قسمت طبی مریض ١٣٠٥تا سال 
کرد  که دوره اکسترنی و انترنی را طی می مهدی قدسیتوسط دکتر 

شد. ایشان عالوه بر این، امور داخلی بیمارستان را نیز  اداره می
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                                                   یدانشنامه صارم در طب بارور

به ریاست قسمت  محمد حسابیدر این سال دکتر  .دار بودند عهده
ایران را  ،١٣٠٥در سال  ویلهلمخانه منصوب شد. دکتر  طبی مریض

ریاست قسمت جراحی را بر عهده  میردکتر  اوجای  بهو کرد ترک 
سال  ازبود و  زاده ملکگرفت. پس از آن ریاست بیمارستان با دکتر 

 جهانشاهریاست دکتر  اهای زنان ب بیماری براییک بخش  ١٣١٥
ریاست  ١٣١٧در بیمارستان وزیری تشکیل شد. از سال  صالح

هداری محول شد. مدیر کل ب ،رضا صحتبه عهده دکتر خانه  مریض
 ١٣١٣تا سال  هم باید اضافه کنیم کهتشکیالت سازمانی  در مورد
 آموزشموسسات  و اداری ،علمی ،از نظر امور فنیخانه  مریض

ولی با ایجاد سیاست  ،تحت نظر وزارت معارف قرار داشت ،عالی
نامه  عالی، مجلس شورای ملی اساس آموزشسسات وتمرکز م

دانشگاه  عمالً  . در نتیجهتصویب کردتاسیس دانشگاه تهران را 
 ،تهران با شش دانشکده پزشکی، حقوق و علوم سیاسی، علوم

پس از استخدام رییس  .[12]اندازی شد ادبیات، فنی و معقول راه
ها و دریافتن نقایص کار و رعایت  جدید دانشکده و بیمارستان

 بهاقداماتی  ،های کشور در تجدید سازمان آموزش پزشکی نیازمندی
های تهران به دانشکده  از آن جمله پیوستن بیمارستان که عمل آمد 

وسیله قانون مواد اصالحی قانون تاسیس   به . این کارپزشکی بود
 ١٣١٩راجع به دانشکده پزشکی تصویب شد و از اول مهر  ،دانشگاه

موجب قانون از همین   به ؛مدآصورت عملی به اجرا در   شمسی به
 .[13]تهران ضمیمه دانشکده پزشکی شدند های روز بیمارستان
با تقاضای دانشگاه تهران از  ،شمسی ٢٧/٩/١٣٢٧خ سپس در تاری

 آبادی شیخ عبدالحسین نجماداره کل اوقاف، قرار ممنوعیت 
  .[11]) از دخالت در امور موقوفه صادر شد٤تصویر (

  

  

  سند مربوط به پیگیری وضعیت موقوفه بیمارستان وزیری) ٤صویر ت

 

  خانه اطبای مریض

فرانسوی  ویلهلمدکتر  عبارت از ١٣٠١خانه در سال  اطبای مریض
رییس قسمت (فرانسوی  روالنددکتر  ) ورییس قسمت جراحی(

 ،بیمارستان وزیری ریاست قسمت طبی بر که عالوه) بود طبی
 جوانیوی کرد.  میتدریس  داخلی را در مدرسه طب امراض

رییس مدرسه  الدوله لقمانسبب دکتر  به همین و تجربه بود کم

رییس  خان سهراب سیدعبدالوهابدکتر . کار برکنار کرد او را از ،طب
و  سیدرضا رضاعیدکتر  ،های بیمارستان نیک بود و انترنیکل پلی

های بعد  در سال .[8]بودند ضیااالطبای خراسانیفرزند  ،ییدکتر ضیا
(طبق قانون اجازه پرداخت تعهدات  گلسرخی، دکتر ساالریدکتر 

 ٣/٩/١٣١١صحیه کل مملکتی به تاریخ  ١٣١١منظوره در بودجه سال 
 ،خانه وزیری طبیب کشیک مریض گلسرخی منصوردکتر  مسی)،ش

ریال ٤٠٠ماهه از قرار ماهی  پنج ،١٣١٠از اول شهریور لغایت دی ماه 
شیک طبیب ک ،ساالری خان عطالله) و دکتر ریال٢٠٠٠(در مجموع 

 ١٥ماه و  ٣( ١٣١٠آذرماه  ١٥از اول شهریور الی ، هدبر خانه نام مریض
دکتر  و ) دریافت کردندریال١٤٠٠(در مجموع  ریال٤٠٠روز) ماهی 

در این  آبادی محمود نجمو دکتر  صحت، دکتر بزرگمهر، دکتر میر
  بیمارستان مشغول شدند.

  تشکیالت اداری و درمانی وضعیت بیمارستان از نظر

 ٥قسمت،  ٢شمسی دارای یک بخش،  ١٣٢٣بیمارستان از سال 
پزشک و داروساز اداره  ١٢و تحت نظر بود خواب  تخت ١١٠ و درمانگاه

بیماران شد و  میبیمار سرپایی معاینه و درمان  ٤٠٠هر روز  .شد می
  کردند. داروی رایگان دریافت می

  ی بیمارستان به شکل زیر بود:ها بخش

تخت آن ویژه بانوان و  ٣١تخت بود که  ٨١دارای بخش جراحی  - ١
و کمک آقایان  میرکودکان و بقیه برای مردان بود و تحت نظر دکتر 

  شد.  اداره می مهدویو دکتر  ساالریدکتر 

تخت  ٥تخت بود که  ١٠قسمت گوش، گلو و بینی دارای  -٢
تحت نظر  . این بخشتخت مردانه بود ٥و داشت اختصاص به زنان 

به  کردند) واستخدام  ١٣٢٠در سال (ایشان را  ماکس مایرر پروفسو
 بود. جمشید اعلمعهده دکتر 

مردانه و آن تخت  ٦که بود تخت  ١٧پزشکی دارای  قسمت چشم -٣
  شد. اداره می باستانتحت نظر دکتر  و تخت زنانه بود ١١

  :شامل موارد زیر بودند ها درمانگاه

بود و روزانه  مظاهرهای درونی تحت نظر دکتر  درمانگاه بیماری - ١
  شدند. نفر پذیرفته و مداوا می ٦٠حدود 

شد و روزانه  اداره می گلسرخیدرمانگاه جراحی تحت نظر دکتر  -٢
عملیات مختصر بیماران و شد  میبندی  بیمار زخم ٧٠ در حدود

 شدند. جراحی می

اداره  سجادیتحت نظر آقای دکتر  ،پزشکی درمانگاه چشم -٣
  .ندشد بیمار معاینه و درمان می ٨٠طور متوسط   شد و روزانه به می

اداره  ییطباطبادرمانگاه گوش، گلو و بینی تحت نظر دکتر  -٤
 شد. می

شد و روزانه  اداره می ادیبتحت نظر دکتر  ،سازی درمانگاه دندان - ٥
  .ندشد نفر بیمار مداوا می ٥٠طور متوسط   به

و چند داروساز  ادرنگیشگاه تحت نظر دکتر زمایآداروخانه و  -٦
نسخه رایگان برای بیماران تهیه  ٣٥٠شد و هر روز بیش از  اداره می

  .[12]شد و تحویل می

  های زنان بخش و درمانگاه مامایی و بیماری

از طرف اداره صحیه بلدیه (اداره بهداری شمسی  ١٣٠٧در سال 
خواب و یک  تخت ١٥شهرداری) در خیابان امیریه یک زایشگاه با 

اداره  احیاءالدوله شیخدرمانگاه تاسیس شد که تحت نظر دکتر 
ای که در باستیون  عمارت اجاره هزایشگاه ب، ١٣١٣شد. در سال  می

ریاست زایشگاه به  ،١٣١٩تا  ١٣١٥واقع بود انتقال یافت. از سال 
زایشگاه به دانشکده پزشکی  ١٣١٩بود. در سال  بختیارعهده دکتر 

به ریاست آن  ،استاد کرسی مامایی ،هیآحمید و دکتر شد ل منتق
از باستیون به بیمارستان را این زایشگاه  ١٣٢٥منصوب شد. در سال 

در محل بخش جراحی بیمارستان زایشگاه و کردند وزیری منتقل 



ــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  ۲۹  یتاريخچه بيمارستان وزيرــــــ  ـــــ

Sarem Journal of Reproductive Medicine                                                                                          

. دادندعدد افزایش  ٥٠به را های آن  خواب مستقر شد و تعداد تخت
 ١٦هر یک با  ،دارای دو سالن بزرگبخش مامایی بیمارستان وزیری 

خواب برای  تخت ١٠های طبیعی، دو اتاق با  خواب برای زایمان تخت
خواب برای بیماران  تخت ٢های زنان، دو اتاق با  درمان بیماری

  جراحی، یک اتاق عمل و یک اتاق زایمان بود.

استاد  هیآحمید دکتر درباره کارکنان فنی بخش باید بگوییم که 
دکتر ، دانشیار کرسی ایران اعلمدکتر بود،  رییس بخشکرسی و 

جعفر دکتر ، رییس درمانگاهو رییس بخش وابسته  ،حسن ریاضی
و  ناظمه فنی عفت بهبهانی، دستیار چبلویانس ماریاو دکتر  غروی

منصوره ، خدیجه جمالیو  متصدی اتاق عمل و زایمان نزهت زرین
ماماهای بخش  ییقمرالزمان حاجب، ربابه میرفخرا، جودت
 .[11]بودند

  بازخوانی اسناد بیمارستان وزیری

میرزا عیسی خورشیدی  ١٢٧٢قمری مطابق با  ١٣١٠در تاریخ محرم "
را  شیخ هادیمبتال به مرض وبا شد و مرحوم  ،حاکم تهران ،وزیر

قات دست به دعوت نمود. مرحوم آقا به عیادت رفتند، در اول مال
دامن شد و از حضرت شیخ دو تمنا نمود: نخست آن که قرض بانک 

خانه از ثلث ماترک آن مرحوم ساخته  داده شود، دوم یک مریض
شود و در همان سال مرحوم شد. ورثه آن مرحوم یک برادر بود که 

ب آو دو همشیره و ماترک آن مرحوم عبارت بود از  میرزا سید احمد
طبق گزارش نظميه در ( قنات احداثی خودشو خاک، یعنی چند 

قنات سنگلج به  مری،ق ١٣٠٤ یالثان یجماد ٢٠تاريخ چهارشنبه 
مسدود شد و مردم دچار مشكل  یخراب و به كل یواسطه بارندگ

آب به اين  ،از قنات متعلق به خودش وزير یميرزا عيس ،شدند
در طرف غرب و )، ساخت تا قنات مذكور تنقيه شد یمحله جار

مال تهران و اراضی داخل خندق جدیداالحداث که خود آن مرحوم ش
  .[14])"۵(تصویر  قمری حفر کرده بود ١٢٨٥در سنه 

  

  

با شماره ثبت خانه وزیری ( چگونگی احداث مریض سند مربوط به )٥تصویر 
  )۲۷۰۰۰۰۷۶۶۶شماره 

  

آنکه  اول ؛انجام وصیت آن مرحوم به دو علت دچار اشکال بود
اختالف  کمیاب بود و ثانیاً  ،ب و خاک به این مقدارآمشتری برای 

سال وصی  ٥بین ورثه هم مانع از انجام معامله بود تا آنکه بعد از 

ذرع زمین را در  ٢٠٠٠ ،قرض بانک ورثه یادا رایوم توانستند بحمر
 ١٣١٦ الو در سکنند خانه فعلی انتخاب  همین محوطه مریض

چهار دیوار و بناهای  قمری با اعتبار شخصی خود و استقراض،
ورثه مجبور شدند هر  ١٣١٧ال در س .ندزساب را خانه جنوبی مریض

ند و بنای وسط و دو طبقه ساختند و زپردارا بسهم خود از ثلث  ،یک
به اقتضای  ،هنی با لوازمآ خواب تخت ١٠ ،١٣١٨در غره رمضان 

 ١٠ ،و مریض خواباندند. تا مدت دو سالشد همان زمان تهیه 
  .شد ریال مخارج داشت پذیرایی و معالجه می١٠٠٠ه در ماه مریض ک

محل عایدی که برای این مصرف معین شده بود از این قرار است: 
آن مرحوم وزیر  ملکیرادتپه که واقع در اطراف اشتهارد است، قریه مُ 

به  قمری، ١٣٠٩ال و در سکرده بود قمری وقف  ١٣٠٦ الدر سرا 
تصرف حضرت شیخ داده بود و ثلث و منافع آن قریه وقف بر 

شود این ثلث   خانه احداث و در نظر داشت اگر مریضا .خیرات بود
خانه برسد و یک باب یخچال هم در قرب دروازه  به مصرف مریض

داخل شهر را نیز وقف نموده بود برای مطلق  عبدالعظیمحضرت 
خانه که در نظر است  ود مریضقید شده ب آن نامه در وقف .خیرات

احداث شود، مقدم بر سایر مصارف است. یک موقوفه دیگر که 
است موسوم به  ای قریه ،احداثی خود حضرت شیخ است

تفصیل احداث بنا از این قرار است:  .اشتهارد نزدیک "آباد صحت"
مات برده دارای چند رشته قنات مخروبه بوده که مَ  رادتپه نامقریه مُ "

 .تومان به مصرف رساندند٢٠٠٠د، حضرت شیخ مبلغ شده بو
، باالخره مجبور شدند به یک نفر از مالکین هب نرسیدآتدریج به  به

ملک  ،ب را بیرون بیاورد و ربع آنآآباد اجاره دادند که  قریه نجم
ربع آن ملک حضرت شیخ باشد و آن شخص هم  خودش باشد و سه

ود و بعد از مصارف زیاد ) اقدام نممیرزا علی محمد مسعود نظام(
قنات مرقوم و اسم آن قریه جدیداالحداث را  ایموفق شد به احی

آباد نامیدند و محصول و عایدی این سه رقبه خیلی کمتر از  صحت
در آن  ،خانه دولتی طبیب مریض ،ولفدکتر  .تومان بوده١٠٠ماهی 
نمود و  دریافت می تومان از حضرت شیخ افتخاراً ١٠٠ماهی  ،تاریخ

مد آ در هفته دو روز برای سرکشی بیماران و انجام عمل جراحی می
گرفت، برای اینکه همیشه  می سیدعبدالوهابآقا  ،تومان١٥و ماهی 

صرف دوا و  ،تومان باشد٦٥تومان که ١٠٠خانه باشد و بقیه  در مریض
خانه را  ولی خودشان به اعتبار خودشان مریض ،غذای مرضی بود

نمودند و در مدت چند سال که حضرت شیخ اشتغال به  ره میادا
فقط یک نفر دیده شد که آمد و خیلی ، خانه داشت ساختن مریض

 الدوله عینپدر ، عضدالدولهمرحوم  ،تمجید و تقدیر کرد و آن شخص
روم یک  وقتی نمود و عرض کرد می خیلی اظهار خوش ،بود که آمد

هن از شهر تهران تا آ جاده راه سازم و آباد می خانه در یوسف مریض
وسیله آن راهی محل نمایند،    بهرا نمایم که بیمارها  آنجا ایجاد می

 الدوله عین ،الوصیه آن مرحوم اگرچه خودش موفق نشد، ولی حسب
و یک نفر دیگر هم  آباد را بنا کرد خانه یوسف همین مریض

مدرسه خیریه را بنا نمود و  ،بود که اوالً  الدوله فیروزکوهی منتظم
یک یخچال هم در خیابان پهلوی احداث نمود و وقف بر 

خواب افزوده شد و  تخت ؛خواب بوده خانه نمود که دو تخت مریض
دو  ،برده اولیای مدرسه نام ،الدوله منتظمو  شیخبعد از فوت حضرت 

خانه خارج نمودند و یخچال را هم فروختند  خواب را از مریض تخت
  .[15]"بدیل به احسن کردندو ت

توان داروخانه، مدرسه، دو  ، میشیخ هادیاز دیگر بناهای ساخته 
کلی مشتاق  طور  ) را نام برد. او به٦ تصویر( باب حمام و مسجد

جالب این است که  .خدمت به صحیه و ترقی و پیشرفت جامعه بود
ستین باال آخود  ،شود که وی اغلب در ساختن این بناها میگفته 

زده و از سحر تا شامگاه همچون کارگری به عملیات ساختمانی 
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                                                   یدانشنامه صارم در طب بارور

 ١٣٢٠خر اآل پرداخت و سرانجام در چهارشنبه بیستم جمادی می
نامی تمام، جهان  و با خوشکرد فرین تسلیم آ قمری جان به جان

  .[16]فانی را وداع گفت

  

 

 وزیری خان سردر مسجد و مدرسه موقوفه مرحوم میرزا عیسی )٦تصویر 
  )آبادی توسط شیخ هادی نجم شده (احداث

  

  وضعیت فعلی بیمارستان وزیری

 نویسد: درباره وضعیت فعلی بیمارستان وزیری می سپیدروزنامه 
و  (عج)عصر ولیدر کوچه سخنور بین  ،آبادی (وزیری) درمانگاه نجم

ساخته شد. این مکان که اکنون غیرفعال است، در دوم  شیخ هادی
ثار ملی ثبت شد؛ اما آدر فهرست  ۱۳۷۷شهریورماه 

وسازهایی که در اطراف این بنا انجام شده و سایه  ساخت
طور کامل سایه   فتابی روی حیاط بهآهایی که در روزهای  ساختمان

! براساس است  اندازند، حریم این بنای تاریخی را مخدوش کرده می
این بنا توسط سازمان زیباسازی  تابلوی اطالعاتی که روی دیوار

میرزا شهرداری تهران نصب شده است، بیمارستان وزیری با وصیت 
 ۱۲۷۵های  در فاصله سال آبادی نجم هادی   شیخ توسط حاج  عیسی

وزارت بهداری  ۱۳۵۵هجری شمسی ساخته شد. در سال  ۱۲۷۹تا 
هدف ساخت بیمارستانی جدید تخریب کرد، وقت، بیمارستان را با 

تعدادی از  ۱۳۶۰اما هیچ اقدامی صورت نگرفت. تا اینکه در سال 
آبادی بخشی از بنا را بازسازی کردند.  پزشکان و افراد خاندان نجم

البته به گفته یکی از ساکنان این منطقه، هنوز وضعیت ساختمان 
خانه تا  این مریض . گویا[17]آبادی بالتکلیف است بیمارستان نجم

و از است صورت درمانگاهی فعالیت داشته  به ،شمسی ١٣٧٤سال 
در  ١٣٧٧و در دوم شهریور  [6]آن پس دیگر فعالیت درمانی ندارد

  ثار ملی ثبت شده است.آفهرست 
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