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چکیده
زمینه و هدف: طب نوین در ایران در زمان قاجاریه و صدراعظمي میرزا تقي خان امیر كبیر، بخصوص پس 
از تاسیس دارالفنون رونق گرفت. این  مدرسه كه در اساس باید نخستین مدرسه عالي دانست در سال 1238 
ش. تاسیس و داراي رشته هاي مختلفي از جمله : طب و داروسازي بود و با استخدام معلمان خارجي سهم 
عمده اي در گسترش و آموزش علوم از جمله طب داشت. سپس دانش آموختگان مدرسه به همراه معلمان 
مریضخانه هاي دولتي تاسیس كردند كه در این مقاله به اختصار دو بیمارستان معرفي شدند، همچنین در 
آن دوره شعبه اي از بیمارستان ها به تربیت قابله ها و طبیبه ها در مریضخانه اختصاص یافت كه بزودي 
تعطیل شدند. اما در سال هاي بعد با توجه به آمار فزاینده حاملگي هاي پرخطر و مرگ و میر زنان  و كودكان، 
ضرورت تاسیس بیمارستاني مختص نسوان و كودكان بر كساني كه در عرصه طبابت اشتغال داشتند، بخصوص 

دكتر امیر اعلم كه با قلم و خطابه به سیاستگزاران گوشزد مي كرد، كاماًل مشهود و ملموس مي نمود.
وي در سال 1334 ق. لزوم تاسیس مریضخانه نسوان را به وزارت معارف خاطرنشان كرد، بدین ترتیب هیات 
دولت عمارتي به مریضخانه اهداء كرد، پس از تاسیس و تامین وسایل و تجهیزات در سال 1335 ق.  مریضخانه 
نسوان  افتتاح شد. این مریضخانه از زمان تاسیس تا سال 1305 ش. زیر نظر دكتر علیرضا مهذب السلطنه بود. 
و او فعالیش را با همکاري دو نفر پرستار آغاز كرد، در ادامه با استخدام اطباي فرنگي به ترتیب؛ مادام فراسکینا، 
مادام درمپس، دكتر پن و دكتر سركیسیان كه در قابلگي و بیماریهاي زنان تخصص داشتند، به ایران دعوت و 
در مریضخانه نسوان به كار مشغول شدند و با دایر شدن دارالمعلمات به دستور میرزا احمد خان نصیرالوله )بدر( 
بطور مرتب دو شاگرد، هفته اي سه روز براي فرا گرفتن دروس مربوط به زنان و فن قابلگي به مریضخانه 
نسوان مي رفتند و این پایه مدرسه قابلگي در سال هاي بعد شد، كه این موضوع در مقاله شماره آتیه نشریه به 

تفصیل مورد مداقه خواهد گرفت.
مواد و روش ها: تا بحال به اختصار مطالبي در منابع و ماخذ مکتوب در باره مریضخانه نسوان نگاشته شده 
كه در مجموع از چند سطر تجاوز نمي كند. اما به مدد اسناد آرشیوي و نشریات عصر قاجار، همچنین گزارش 
هاي كارشناسان داخلي و خارجي، تاریخچه مریضخانه نسوان را از نظر روند سیر تطور و تشکیالت اجرایي، 

تامین اعتبار، توسعه فعالیت ها تدوین و ارائه گردید.
نتیجه گیری: مریضخانه نسوان نخستین مركز درماني اختصاصي زنان و كودكان در ایران است كه به همت 
دكتر امیر اعلم و به سال 1335 ق. تاسیس شد و این مركززیر بناي سایر مراكز بهداشت ، درمان و آموزش 

درمان زنان و كودكان در كشور شد.
کلید واژه ها: مریضخانه ها. مریضخانه نسوان. زنان. كودكان. ماماها. امیراعلم. پرستاران.
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مقدمه
طب نوین در ایران در زمان قاجاریه و با ظهور میرزا تقی خان امیركبیر 
و تأسیس دارالفنون توسط او رونق گرفت. این مدرسه عالی در سال 1268 
قمري تأسیس و دارای رشته های مختلفی از جمله: طب و دارو سازی، 
ریاضیات، ادبیات، هنرهای زیبا، تعلیمات نظامی و اقتصاد سیاسی بود. این 
مدرسه با استخدام معلمان خارجی و اعزام برخی از دانشجویان به خارج 
به قول استاد مینوی )كاروان معرفت( در سال 1858 م. سهم عمده ای در 

گسترش و آموزش طب نوین ایفا نمود. 
تا قبل از تأسیس دارالفنون شیوه آموزش طب و سایر ِحرف بصورت 
استاد - شاگردي بود و عالقمندان  پس از طی دوره مقدماتی در مطب یا 
َمحکمه اطبای معروف صرفًا به فراگیری قسمت عملی طب می پرداختند 

.)1(
بعنوان  دارالفنون، طب  تأسیس  با  م.   1849 ق./   1268 سال  در 
را به خود اختصاص  از دروس اصلی آموزش،كالس جداگانه ای  یکی 
می داد و نخستین دوره فارغ التحصیالن كالس طب در سال1273ق. 
/1235 ش./1856م. شروع به كار نمودند. مدرسه طب دارالفنون را شاید 
بتوان نخستین مدرسه عالی جدید ایران بشمار آورد. در آن زمان دروس 
ایرانی،  به سه دسته مجزا تقسیم می شدند كه شامل: طب  رشته طب 
طب اروپایی و طبیعیات و دارو سازی بود. بدین ترتیب علوم طبیه ایران 
یافت كه محصلین  تاسیس  دولتي  مریضخانه هاي  و سپس  احیاء شد 
عماًل به اسرار با صحت علوم طبیه آشنا شدند، شعبه اي نیز براي تربیت 
قابله ها و طبیبه ها در مریضخانه دائر گردید ولي متاسفانه معوق ماند )2( 
و در سال 1297 ش. /8191 م. برای نخستین بار رشته طب از دارالفنون 
جدا شد و بصورت مدرسه مستقلی درآمد و رئیس و محل جداگانه ای به 

آن اختصاص یافت )1(.  
)یعنی  ناصرالدین شاه قاجار در سال 1269 ق.  در دوران سلطنت 
سومین سال ورود دكتر پوالک، به ایران( به دستور شاه و كوشش دكتر 
پوالک مریضخانه مخصوص دولتی كه مریضخانه نظامی برای لشکریان 
بود، در خارج شهر طهران تاسیس شد. این مریضخانه از بدو تاسیس، 
در  بیمارستان  این  محل  بود.  دارالفنون  شعبه  آموزش محصالن  محل 
خارج دروازه دولت بود و سال ها تحت نظر حکیم باشیان نظامی اداره  
فرانسوی   (Mme Carla Serena) مادام كارالسرنا می شده است )3(. 
كه در نوامبر 1877م. /شعبان 1294ق./ آبان )عقرب( 1256ش. مقارن 
مازندران  دریای  طریق  از  شاه،  ناصرالدین  سلطنت  سال  امین  سی  با 
»مریضخانه   می نویسد:  نظامی  مریضخانه  درباره  است،  آمده  ایران  به 
نظامی ها كه چند سال پیش به دستور ناصرالدین شاه در تهران احداث 

از  است،  معروف شده  ها«  زنده  »گورستان  به  به حق  كه  است...  شده 
چند اتاق تشکیل یافته كه در آن در حدود بیست تخت در انتظار بیمار، 
ندارد.  را  بیمارستان  آن  در  خوابیدن  رغبت  كسی  و  است  افتاده  خالی 
مریضخانه  نگهداری  برای  كافی  اعتبار  كه  آن  با  دانند  می  چون همه 
تامین و مرتبًا پرداخت می شود ولی از محافظ، پرستار، پزشک و دارو در 
آن خبری نیست. این بیمارستان بر مبنای نیت خیر و به منظور آن كه 
شاگردان مدرسه طب طهران )دارالفنون( بتوانند در آن درس های عملی 
را خوب یاد بگیرند، ایجاد گردید. اما با درگذشت استاد اروپایی كه یکی از     
درس ها را او تدریس می كرد، فعالیت آن كاماًل متوقف شده است« )4(. 
در سال 1290 ق. ناصرالدین شاه در بازگشت از سفر فرنگ به شدت 
اروپا قرار  تحت تأثیر پیشرفت های صنعتی و خدمات درمانی گسترده 
گرفته بود، دستور داد مریضخانه ای به سبک بیمارستان های ممالک 
اروپایی دایر كنند، برای این منظور او مشیرالدوله صدراعظم و علیقلی 
آنها  كرد.  مامور  امر  این  انجام  به  را  علوم  وزیر  السلطنه  اعتضاد  میرزا 
نیز پس از فراهم كردن مقدمات امر و اختصاص ساختمانی برای این 
مریضخانه و تجهیز نسبی آن، در سال 1251 ش/ 1293 ق. مریضخانه 
دولتی« موسوم  »مریضخانه  بنام  بعدها  كه  كردند  تأسیس  را  نظر  مورد 
شد و پس از تأسیس به مدت 5 سال دكتر علی اكبر خان نفیسی )ناظم 
ریاست  به  مخبرالدوله  ق.   1298 سال  در  بود،  آن  دار  عهده  االطباء( 

مریضخانه منصوب گردید )5(. 
با این حال تا پیش از آغاز آموزش هاي كالسیک و عالي در خصوص 
ِحرفه و علم قابلگي )مامایي( وظیفه بارنهادن زنان و سالمت جنین، نوزاد 
و مادر بر عهده ی قابله هاي عاقله ي  سرد و گرم چشیده اي بود كه به 
مدد گیسوي سپید و ممارست شخصي به كمک زائو مي شتافتند و چه 
بسا در مواقعي كه زایمان روند غیر عادي داشت، كاري از آنان ساخته 
در  و  مادر  یا  نوزاد  براي  را  زندگي  از  امید  امر موجب قطع  این  و  نبود 
مواقعي براي هر دو رقم مي زد )6( و این امر كمتر در میراث مکتوب 
مورد مداقه قرار گرفته و امروزه به مدد اسناد، كتاب ها و نشریات گذشته 
نسوان  مریضخانه  تاریخچه  مورد  در  مطالبي  توانستیم  بضاعت  حد  در 
براي پژوهش هاي درخور آتي  بابي  این فتح  امید است  نمائیم،  تدوین 

باشد.

شرح متن
تالش دكتر امیراعلم براي احداث مركز درمان زنان و كودكان : 
در سال 1325 قمری دكتر امیر اعلم- رئیس مجلس حفظ الصحه دولتی- 
بهداری و صحی  به مؤسسات  آستان قدس و سركشی  زیارت  به قصد 
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را  دارالشفاء  از مراكز درمانی وضع  بازدید  در  دیار شد.  آن  راهی  مشهد، 
از یادداشت های خود ضمن بررسی  اسفناک توصیف كرده و در بخشی 
جامع دارالشفاء به ایجاد مطالبی درباره اوضاع درمان زنان نگاشته است، 
سپس در صدد تأسیس دارالشفای مجزایی برای زنان  و تربیت كادر طبی 
زنانه برمی آید و در این خصوص می نویسد: » ... برای شعبه زنان در فکر 
خواستن طبیبه و جراحه و قابله هستم كه از نظر معالجات نیز از قسمت 
مردانه جدا بماند و شاید بتوانیم بدین وسیله طبیبه یا الاقل قابله های قابله 
و عالمه تربیت نمائیم و از تلفات هولناک زنان بار نهاده، و اطفال نوزاد 
حتی االمکان جلوگیری كنیم و اگر بخواهیم به خاطر آوریم كه در مملکت 
ما صدی سی الی پنجاه از زنان حامله در وقت زایمان زندگانی را بدرود 
می گویند و اكثر اطفالشان نیز تلف می شوند به خوبی معلوم خواهد شد كه 

نظریه اخیره ی ما تا چه اندازه دارای اهمیت است« )7(.
در  مقاله هایی  عصر  آن  نشریات  در  آن  بر  عالوه  اعلم  امیر  دكتر 
موضوع مریضخانه اختصاصی زنان و كودكان می نوشت از جمله؛ مطلب 
ذیل را در نشریه شکوفه 1درج نموده است: »رقعه ای است كه از طرف 
قرین الشرف حضرت فیلسوف آقای دكتر امیرخان دام اقباله زینت بخش 

اداره شکوفه گردیده:
البته محتاج به شرح و بیان نیست كه در یک شهر بزرگی مثل طهران 
كه تقریباً نفوس آن بالغ بر چهار هزار نفر است نبودن یک باب مریضخانه 
مخصوص زنان و كودكان به چه درجه مایه تأسف و تأثر است، یقین است 
كه اگر همچو مریضخانه ای تاكنون تاسیس شده بود، بسیاری از زنان 
فقیر و كودكان فقیر كه استطاعت تحصیل دوا و غذا را ندارند معالجه شده 
و از اتالف نفوس آنان تا یک متنهی به جلوگیری می شد، بدیهی است 
كه یکی از دالیل و موجبات عدم ازدیاد نفوس ایران نبودن مریضخانه 
زنانه است. علیهذا برای حصول این مقصود مشروع، این بنده عازم شده 
كه به كمک و مساعدت هموطنان اعزاز یکباب مریضخانه مخصوص به 
زنان و كودكان تاسیس یابد؛ و چون این امر راجع به منفعت عامه است و 
مطبوعات همیشه خدمت بنوع و ترویج منافع عمومیه را وظیفه و شعار خود 
دانسته و می دانند لذا جای این دارد كه این نیت حقیر را ترویج نموده و 
خاطر عموم را مستحضر سازند و برای استحضار خاطر شریف یک جلد از 

الیحه كه در این باب به طبع رسیده لفاً تقدیم می نماید )8(.

شکوفه:
بلی، خداوند اعلی می فرمایند: فاستقیمو الخیرات. مردمان زیرک با 
هوش بلکه اشخاص خوش بخت و اقبال آن اشخاص می باشند كه در 
امورات خیریه كه اسباب آسایش و راحت عامه است به یکدیگر سبقت 

 

مدیریت  به  شکوفه،  روزنامه   .1
مریم عمیدسمناني )مزین السلطنه( 
در تهران، به زبان فارسي و با چاپ 
قطع  در  و  نستعلیق  خط  و  سنگي 
صفحه  درچهار  شماره  هر  رحلي، 
در  آن  شماره  اولین  مي شد.  چاپ 
آخرین  ق.   1330 ذیحجه  اول 
به  ق.   1334 غره  در  آن  شماره 

طبع رسید.
2.   دارالمعجزه : نوانخانه

3.  حفظالصحة : بهداشت

و پیشی می گیرند كه انسان خودش می رود و اسمش در تاریخ روزگار 
باقی می ماند، همیشه تعریف و توصیفش در دهن ها مذكور است كه 
این مدرسه یا مریضخانه یا دارالمعجزه2 یا این قنات را فالن كسی بنا 
كرده است. در فرنگ رسم است، اشخاصی كه در كارهای بزرگ اقدام 
می گذارند  ها  در نمایشگاه  و  سازند  می  را  ها  آن  مجسمه  نمایند  می 
آقای  اجل  مستطاب  جناب  خیرالحق  عمل  این  تذكار،  و  تماشا  برای 
امیرخان كه مجسمه نوعپرستی است و در حفظ نفوس و راحت  دكتر 
افراد انسان بر همه كس سبقت گرفته است، سابقه امتحانات خود را در 
اقسام الخیرات و میراث به همه كس نمایش داده اند. اواًل- در فقره آبله 
كوبی در مركز و سایر والیات بلکه دهات معتبر از نواقل انجام فرمودند 
بقدری به عالم انسانیت و حفظ الصحة3 خدمت نمودند كه زبان از شکر 
این نعمت عاجز است، چقدر از اطفال در سال بواسطه نکوبیدن آبله كه 

در گاهواره قبر، بخواب ابدی می رفتند.

 دیگر- احداث مریضخانه احمدیه كه به چه اندازه اسباب صحت و 
سالمت و آسایش مریض های از پا درآمده و از دست رفته است و چقدر 
به درستی و صحت و خوبی اداره شده است، اعضاء رئیسه و عامله این 

الصحة  حفظ  مجلس  رئیس  اعلم-  امیر  دکتر   :1 شماره  تصویر 
دولتي- دوره قاجار
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مریضخانه از طبیب و جراح دیپلمه و با تجربه اجزاء و مریضخانه همه 
مردمان نجیب و درست در نهایت محبت و دلسوزانه خدمت نمایند، این 
قسمی كه این اعضاء و اجزاء خدمت می نمایند در هیچ مریضخانه در 
الحمدهلل همه مریض ها چه طبی و چه  و  نمی نمایند  طهران سلوک 

جراحی خوب می شوند.
و  مریضخانه  تشکیل  در  فرمودند،  خیال  حالیه  كه  اقدامی  این  در 
خیالی  این  از  بهتر  كه  است  مقدس  نیت  اطفال  و  نسوان  بیمارستان 
نیست، اگر ابناء وطن همت بگمارند، هم اسباب سالمتی و حفظ الصحه 
زنان است و هم اسباب سربلندی و روسفیدی در نزد خارجه؛ آخر شهر 
هر  و  مملکتی  هر  باشد؟  نداشته  زنانه  مریضخانه  یک  كه  است  شده 
است.  بیشتر  اش  مریضخانه  است،  زیادتر  علمش  و  تمدن  كه  شهری 
اهل  علمی  بی  و  عوامی  بر  است  دلیل  ندارد  مریضخانه  كه  شهری 
دارند،  مریضخانه  همه  این  فرنگستان  در  كه  است  شده  چه  مملکت، 
اشتباه  باشیم،  نداشته  مریضخانه  هیچ  باید  ما  و  حبوبات  برای  حتی 
نداشته  دولت  كه  این  نه  نیست  دولتی  ها  مریضخانه  همه  این  نشود 
باشد، مریضخانه دارد، ولی اغلب مریضخانه ها ملتی است كه از اقدام 
مردمان خیرخواه چه صنف رجال و چه نساء پول اعانه می دهند، چقدر 
اشخاص وصیت می نمایند كه فالن مبلغ از مکنت من خرج مریضخانه 
نمائید، بعضی اموال خودشان را وقف این عمل خیر می نمایند حتی در 
دهات مریضخانه دارند. بد بخت ایران و اهل ایران، مردان و زنان همه 
قسم مخارج بیهوده می نمایند و انفاق نمی كند كه یک مریضخانه زنان و 
اطفال تشکیل بدهند، چقدر بی حسی می خواهد كه انسان در كوچه و بازار 
در مسیر عام عبور می كند می بینید زنان دیوانه مجنونه را كاشف العوره، 
مردها و زن ها وا می ایستند و تماشا می كنند و بر سر آن ها می گذرند 
شب ها در كوچه ها می خوابند و بسا هست كه هزار چشم فتح قسم عمل 
مرتکب می شوند، نه از خداوند شرم دارند و نه چون از انظار خارجه خجالت 
می كشند، اگر یک مریضخانه زنانه یا یک مریضخانه مجانین داشتیم، اقاًل 
آن ها را می توانستیم جمع آوری نمائیم، بعالوه مردمان عالم و زنان علیه 
می دانند كه مرض های زنانه بواسطه حجب و حیایی كه كه در طینت زنان 
ایران است كه خجالت می كشند. شرح مرض خود را بدهند و به جهت 
بکوشند،  در تشخیص  توانند  نمی  دارند كه  اطباء  بعضی مالحظاتی كه 
اغلب مرض زنان ایرانی بی تشخیص می ماند و سالی چندین هزار زن 
بد بخت در ایران از شناختن درد سفر قبرستان می نمایند، ولی اگر ماها 
مریضخانه داشته باشیم، اطبای زنانه، پرستاران و اجزاء البته هم مرض 
معین می شود، هم معالجه می شود، پس باید تشکر و امتنان را از این 
اقدام جناب دكتر امیرخان داشت و شركت نمایند به ایشان در این امر 

خیر. چه از رجال دولت و ابناء مملکت و چه از اواسط و چه از خانم های 
محترمه مجلله كه سعی می نمایند و چه اعانه جمع آوری می نمایند 
كه زودتر اقدام به این امر خیر می نمایند، هركس اگر از ثلث مالش كه 
قسمت دارد به این امر جز خرج نماید، در زندگی یقینًا صوابش بیشتر 
است، اداره شکوفه از قول همه هموطنان تبریک عرض می كند خدمت 

جناب دكتر در این اقدام )8(.

تأسیس مریضخانه نسوان
به طوری كه گفته شد، دكتر امیر اعلم در صدد تأسیس مریضخانه 
اختصاصي براي زنان بود، زیرا تا قبل از آن مریضخانه اي كه زنان و 
كودكان را به آساني بپذیرد )10(، نبود. در این شرایط وی در 29 جمادی 
الثانیه 1334 ق. لزوم تأسیس مریضخانه نسوان را به وزارت معارف و 
اوقاف و صنایع مستظرفه خاطر نشان كرد. مرتضی خان ممتاز الملک 
وزیر معارف وقت پیشنهاد را در هیات دولت مطرح و تقاضا نمود عمارتی 
به این امر اختصاص یابد )11( و با تصویب هیات دولت و تالش امیر 
اعلم یک عمارت و زمینی برای بیمارستان- كه در سال های پیش جزو 
رقبات ارباب جمشید بود و در قبال بدهي ایشان به دولت واگذار شده و 
جزء خالصه شد و مدتي در اجاره غیر بوده، به مریضخانه اختصاص یافت 
)تصویر شماره 4( این عمارت در زمان كابینه سپهساالر تنکابني و وزارت 
ممتازالملک- از طرف وزارت معارف تقاضاي واگذاري آن به بیمارستان 
نامبره شد و بموجب سند مالکیت شماره 1264 كه مالکیت آن متعلق به 
دولت بود  به مریضخانه نسوان انتقال یافته بود، به بیمارستان اختصاص 
یافت )12(. یک بخش از مریضخانه به عنوان قسمت مركزي و قسمت- 
هاي دیگر شامل درمانگاه و دارو خانه عمل مي كردند )10( و محل آن 
امیر  از نظر موقعیت جغرافیایي در حوالي دروازه دولت بود )13(. دكتر 
اعلم پس از فراهم كردن وسایل و تجهیزات در سال 1335 قمري زمینه 
تأسیس مریضخانه نسوان را فراهم كرد. مرحوم ادیب الممالک فراهانی 

به مناسب افتتاح مریضخانه نسوان این قطعه را سروده :

درعـهد شــه زمـانه احــمد     شاهی كه به عهد داستـان است.
عهدی كه به مسنـد معـارف     متمـــازالملـک را مـکان است.
با واسطــه امیــــر اعلـــم     كز كــردارش هنـر عیـان است.
پرداختـه شد چنین بنـــایی      كاســـایش ملتــی در آن است.
اطفــــال و زنـان ُمــلک را     زین كـاخ شفـا  به رایگان است.
تــاریخ و اســاس نامـــیش     بیـمارستــان بــانـــوان است.1

                                       )1335 قمري(

به  است«  بانوان  »بیمارستان   .1
حساب ُجَمل )ابجد( كه به معني 
و  الفبا  حروف  و  عددي  شمارش 
آن سال  است و مجموع  واژگان 
یعني  نسوان  بیمارستان  تاسیس 
سال 1335 ق. است بدین ترتیب 

محاسبه مي شود:
ب - ي  -  م  -  ا  -  ر - س

 60-200 - 1 - 40 -  10 -  2
ت    -  ا -  ن  

50- 1 - 400
ب - ا -  ن - و  -  ا -  ن
50 - 1 - 6 - 50 - 1 - 2

ا -  س -  ت.
  .1335 =400 -  60 - 1
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پسر  السلطنه-  مهذب  علیرضا  دكتر  نظر  زیر  نسوان  مریضخانه 
عموی دكتر حسین احیاء السلطنه، ریاست صحیه كل مملکتی وقت- 
اداره می شد. وی در تهران و پاریس تحصیل كرده بود، عالوه بر اداره 
مریضخانه نسوان، بخش كحالی1 و طبی آن را نیز سرپرستی می كرد. 
در این موقع مادام فراسکینا، دختر ماركار- فارغ التحصیل ژنو- كه در 
سال 1335 ق. به خدمت دولت درآمده بود و دایه خانم و معصومه خانم 
پرستار مریضخانه بودند، و با همکاری صمیمانه این چهار نفر مریضخانه 

به خوبی اداره می شد )14(.
میرزا احمد خان نصیرالدوله )بدر(، از چهارشنبه 8 شوال 1336 ق/ 
26 سرطان )تیرماه( 1297ش. تا 8 شوال 1338ق. /4 سرطان )تیرماه( 
1299ش. چهل و سومین وزیر معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه بود. 
فرانکوپرسان  مدرسه  تشکیالت  بر  را  دارالمعلمات2  اساس  نصیرالدوله 
دختران بنا نهاد- این مدرسه را مودب الملک در سال 1333 قمری دایر 
كرده بود- و عالوه بر دوره كامل ابتدایی، سه كالس متوسطه داشت و 
شاگردان مستعد پس از پایان بردن دوره ابتدایی تحصیالت خود را در 

این كالس ها ادامه می دادند.
نصیرالدوله، وزیر معارف، به منظور تربیت و پرورش معلم زن این 
مدرسه را به دارالمعلمات تبدیل كرد و دستور داد دو نفر از شاگردان 
هفته ای سه روز برای فراگرفتن دروس مربوط به بیماری های زنان 

و فن قابلگی به بیمارستان نسوان بروند )14(.

در آن زمان پزشکان مرد از معاینه كردن زنان منع مي شدند. گرچه 
زهرا خانم شیداني و دكتر رفیعه خانم )امین( در مریضخانه بودند )15(. به 
این خاطر دكتر امیراعلم چند نفر طبیبه متخصص و معروف مریضخانه 
بعد  و  فراسکینا  مادام  جمله،  از  كرد  استخدام  فرنگي  اطباي  نسوان 

 

مادام درمپس فرانسوی3، دكتر پن و دكتر سركیسیان را كه در قابلگی 
در  و  استخدام  و  ایران دعوت  به  داشتند  زنان تخصص  بیماری های  و 
مریضخانه نسوان به كار گماشت )14(.  به این طریق بنیان بیمارستان 

نسوان گذاشته شد )تصویر شماره 2(.

ها  مریض  احوال  تفتیش  برای  نسوان  مریضخانه  تاسیس  بدو  از 
گزارش        تهیه  مامور  معارف  وزارت  از  ای  مفتشه  مریضخانه،  اوضاع  و 
به  مریضخانه  1299ش.  سال  )دی(  جدی  برج  از  كه  این  تا  شد  می 
حالت تعطیل درآمد و مجدداً به همت رئیس الوزراء افتتاح شد )تصویر 
شماره 3( و مفتشه ها هر ماه دو بار جهت تهیه گزارش به مریضخانه 
مراجعه و محتویات فرمی كه شامل: ردیف، اسم مریض، نام پدر مریض، 
تشخیص مرض، نمره تختخواب، تاریخ ورود، تاریخ خروج، مالحظات و 
معرف بود، تکمیل و به اداره تفتیش كل وزارت معارف ارسال می كردند 
این  این برهه سه مفتش داشته است و كلیه  و گویا وزارت معارف در 
گزارش ها توسط مهربانو دنبلی سپاهی، عذرا آق اولی و فخر االشراف 
ارسال  و  تهیه  دفتردار مریضخانه-  الملوک  اعلم  با همکاری  معمواًل  و 
سنبله  برج  در 6  دنبلی  مهربانو  هاي  راپورت  در خالصه  است.  گردیده 
)شهریور(1300ش. تعداد مریض ها 46 نفر گزارش شده اند، همچنین 
در این گزارش در اعتراض به رفتار مادموازل ِدُرمپس می نویسد: »دكتر 
ربع ساعت  تقریبًا دو  نبود،  مادموازل درمپس در مریضخانه  مریضخانه 
قبل از ظهر آمد. به جهت تجدید لباس مریضخانه داخل اتاق دفتر شده، 
الملوک  اعلم  كیستی؟  نپرسیدند  تفرعن  و  تغییر  كمال  با  مقدمه  بدون 
اتاق  به  اتاق خارج شده،  از  نموده  تبسم تمسخرآمیزی  نمودند،  معرفی 
تمام  كه صدایشان  گذارده  را  مقال  قال  و  مرافعه  بنای  و  رفتند  مرضا 
مریضخانه را فراگرفته بود و تغییر كنان از این اتاق به آن اتاق می رفت، 
به این واسطه بنده دیگر در مریضخانه تحمل نکرده، بدون رسیدگی به 

1.  كحال: چشم پزشک
، Ophthalmobgist

)Oculist( )پزشکی كه چشم را 
درمان می كند(.

2. دارالمعلمین در سال 1298 ه ش. 
وزارت  زمان  در   1297 اواخر  در  یا 
تاسیس  نصیرالدوله  خان  احمد  میرزا 
شاه  خیابان  در  آن  اولیه  محل  شد. 
)نادری( اول كوچه نوبهار بود. مدرسه 
یکی كالس  داشت:  دو كالس  فقط 
عالی.  كالس  دیگری  و  ابتدائی 
كالسی  ابتدائی  كالس  از  مقصود 
تربیت  برای  دروسی  آن  در  كه  بود 
می  تدریس  ابتدائی  مدارس  معلمین 
تربیت  برای  هم  عالی  و كالس  شد 
از  بعد  بود.  ها  دبیرستان  معلم جهت 
به عمارت شركت  مدرسه  این محل 
كوچه  زمرد  تخت  در  واقع  فرهنگ 
ریاست  یافت.  انتقال  الملک  سهم 
و  فروغی  ابوالحسن  با  دارالمعلمین 
و  بود.  مرآت  اسمعیل  با  آن  نظامت 
تا   1298 از  سال  ده  قریب  فروغی 

1307 ش. مدرسه را اداره كرد )9(.
  Deromps 3. دكتر ماتیلد درمپس
پزشک و دانشجوي سابق مدرسه 
مورد  در  شرقي.او  هاي  زبان 
نویسد:  مي  ایران  در  فعالیتش 
ایران  وارد  من  كه  »هنگامي 
شدم، دولت وثوق الدوله بر مصدر 
قدرت بود و بیشتر ابراز عالقه به 
استخدام كارمندان خارجي از خود 
ملي  دولتهاي  تا  داد  مي  نشان 
را  امر  زمام  آن  از  بعد  گرایي كه 

در دست گرفتند )15(.

تصویر شماره 3: مریضخانه نسوان- 1300 ه.ش

تصویر شماره 2: مراسم افتتاح مریضخانه نسوان- دوره قاجار
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جزئیات از مریضخانه خارج شدم و در گزارش عذرا آق اولی در روز های 
پنجشنبه 4 میزان )مهر( تعداد مریض ها را 6 نفر، و دو شنبه پانزدهم 
8 مریض بودند كه بیماران به وضع غذا و آشپزخانه اعتراض داشتند. در 
21 عقرب )آبان( 10 مریض بودند و در گزارش آق اولی آمده است: »دو 
برای  السلطنه  مهذب  آقای  شدم،  مریضخانه  وارد  ظهر،  از  بعد  ساعت 
معالجه امراض چشم در مریضخانه حاضر بودند، سه ساعت بعد از ظهر 
تشریف  كارهای مریضخانه  به  برای سركشی  نبود  چون مریض خارج 
آوردند، بنده نیز تفتیش شش تخت خواب را نموده، در هر شش تخت 
از ظهر خارج شدم.«  بعد  ربع  و  و سه  بود  متن مریض  مطابق صورت 
دنبلی مریضخانه  برج قوس)آذر( مهربانو  و در گزارش روز دو شنبه 6 
بازرسی شده كه مریضخانه در زمان بازرسی دارای 6 بیمار بوده است و 
در گزارش ایشان قید گردیده »بواسطه نداشتن بخاری از سرما به مرضا 
و  اند.«)16(  نداده  به مریضخانه  سخت می گذرد و هنوز ذغال سنگ 
درگزارش فخراالشراف كه در طي برج قوس )آذر( 1300 ش.تهیه شده، 
تعداد 14 بیمار از مریضخانه دولتي نسوان صحت یافته و خارج شدند 
)17(. و طبق گزارش 9 جدی )دی( 1300 مریضخانه نسوان دارای 3 
بیمار بوده و در این ماه پنج بیمار نیز مرخص شدند )16(. در آن موقع 
بیمارستان مراجعه مي كردند  به  براي وضع حمل  باردار كه  زنان  عده 
بسیار معدود و اندک بود و فقط گاهي در موارد زایمان غیر طبیعي ناگزیر 
زائو را به بیمارستان مي بردند و با این حال هر پانزده تا بیست روز فقط 

یک زایمان انجام مي شده است )11(.

تجهیز كردن مریضخانه نسوان
براي تجهیز و تامین دارو مورد نیاز مریضخانه ، هیئت وزراء درجلسه 
7 )مرداد( سرطان 1303 تصویب كردند، بعضی لوازم  و تجهیزات جراحی 
متعلق به مریضخانه  نسوان را كه دكتر درمپس طبیبه مریضخانه مزبوره 
در بازگشت ازفرنگ )پاریس( و از راه بیروت وبغداد با خود وارد می كند، 
بعالوه البسه وملزومات شخص مشارالیها از تأدیه حقوق گمركی معاف 

باشد )18(.

تأمین بودجه مریضخانه )تصویر شماره 5(
بودجه مریضخانه نسوان در سال 1336 ق. 14323 قران و 550 
دینار بود كه صرف حقوق و دستمزد كاركنان و قسمتي به كارهاي بنایي 
- بدین ترتیب: از بابت مواجب پنج ماهه حسنخان خواجه 425 قران، 
باغبان و مخارج متفرقه 842 قران، مواجب شش ماهه دایه خانم پرستار 
516 قران، طلب پنج ماهه مادام فراسکینا طبیبه 560 قران، قسط آب 

مریضخانه 500 قران، حقوق چهارماهه میرزا علیخان ناظر 400 قران، 
بنایي مریضخانه 2830 قران، قیمت دوا )دارو( 32 قران، قیمت ملزومات 
72 قران و 5 دینار،  بابت قسط آب مریضخانه 600 قران، حقوق 5 ماهه 
انبار و حوض  بابت پاک كردن آب  السلطنه 1000 قران،  دكتر مهذب 
40 قران، بابت قیمت گچ، آجر و آهک 92 قران و از بابت قیمت اجناس 
و اشیایي كه خریداري شده 1324 قران و 50 دینار پرداخت شده است  
)18( و مریضخانه گاهي به سبب كمبود بودجه و پراخت نشدن حقوق 
كاركنان موقعیت وخیمي پیدا مي كرد، بطوري كه در سال 1301ش. 
هیات وزراء تصویب كرد بودجه ماهیانه سه بیمارستان دولتی، وزیري و 
نسوان را از تیر ماه به بعد، از عواید گمركي پرداخته شود )19(  با این 
وضع گرچه تا اندازه مشکالت بودجه بیمارستان تامین می شد ولي كافي 
نبود، به این سبب در سال هاي بعد برنامه شب نشیني به نفع مریضخانه 
نسوان و كودكان برگزار مي شد تا از محل فروش بلیط سر و ساماني به 
بودجه مریضخانه داده شود )20( جهت آشنایي بیشتر از كم و كیف تامین 
كادر درماني و بودجه مریضخانه دو سند ذیل بازخواني و ارائه مي گردد:
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 ]بتاریخ[: 2 برج دلو لویی ئیل 1335 ق =1295 ش.
مبلغ سه هزاروسیصد وهفتادوپنج تومان حقوق یک نفرمعلم طبیب 
فرنگی درجزو بودجه هذه السنه لویی ئیل وزارت معارف منظور در اول 
سال هذه السنه برحسب پیشنهاد آن وزارت جلیله و تصویب هیئت وزراء 
اعظام مقررگردید نصف  از مبلغ مزبور كه بالغ به مبلغ یک هزارو سیصد 
وهفت تومان وپنج هزار می شود برای یک نفر قابله و چهار نفر پرستار 
تاریخ 11 برج اسد درخواست مبلغ مذكوره صادر و  تخصیص شود. در 
به كمیسیون  تطبیق  حوالجات ارسال گردید. كمیسیون مبلغ هشتصد و 
چهل و سه تومان و هشت هزار و پانصد دینار آن را كه از بابت شش 
ماهه اول سال بود تصدیق و بقیه را كه مبلغ هشتصد و چهل وسه تومان 
و مقدار تصفیه را مطابق شرحی كه در ورقه درخواست اشعار داشته اند، 
درآخر سال تصدیق خواهند نمود. چون دو ماه بیشتر به آخرسال نمانده 
و به طوری كه كمیسیون اشعارداشته بقیه را درموقع كه آخرسال باشد 
تصدیق خواهند نمود. چنانچه اجازه می فرمایند حواله مبلغ بقیه صادر 
به  برای تصدیق  تا درآخرسال ورقه درخواست  تادیه گردد  در وجه آن 

كمیسیون ارسال شود. منوط به  امر  است.
] حاشیه [: اینجا تصریح نشده است كه شش ماهه اول پرداخته شده 
است یا خیر و آیا مبلغی كه باید فعاًل تا آخرهذه السنه حواله شود چه 

میزان است؟  ]امضاء[: 95/11/4
السنه        هذه  بابت  از  پرستار  نفر  چهار  و  قابله  نفر  یک  حقوق   -
لویی ئیل 1687/5 تومان از وزارت معارف درخواست صادرگردیده، شش 
ماهه اول كه به تصدیق شده و مبلغ آن 843/75 تومان است، چنانچه 
اجازه فرمایند حواله شود. شش ماه دوم هذه السنه پس ازتصدیق كسب 

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

وزارت معارف و اوقاف، اداره محاسبات، دایره مراسالت، نمره 6734، 
تاریخ 27 برج جدی لویی ئیل 1335ق.

وزارت جلیله مالیه برطبق بودجه مصوبه وزارت معارف حقوق یک 
تومان  وپنج  هزاروسیصدوهفتاد  سه  آن  مبلغ  كه  فرنگی  طب  نفرمعلم 
است. برای دو نفر قابله تخصیص شده، وزارت معارف برحسب پیشنهاد 
آقای امیراعلم نصف مبلغ مزبور را عجالتًا برای یک نفر قابله و چهار نفر 
پرستار تصویب كرده و ورقه درخواست به نمره )65( درتاریخ 11 اسد 
لویی ئیل فرستاده است، متاسفانه وجه آن حواله نشده، اینک كه ازمقام 
منیع ریاست وزراء عظام شرحی به آن وزارتخانه مرقوم شده، بدان وسیله 
كار  تا  شود  فرستاده  مزبور  حواله  فوراً  كنم  می  وخواهش  داده  زحمت 
وزارت  ]مهر[:  ممتازالملک  مرتضی  ]امضاء[:  رسد.  انجام  به  مریضخانه 

معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه.
ریاست وزراء ، نمره 3733 ، تاریخ 13برج جدی 1335ق.

وزارت جلیله مالیه حقوق طبیبه وپرستارهای مریضخانه نسوان را 
و  پرداخت  و  تادیه  زودتر  نمائید،  قدغن  است  كه شده  تصویبی  موافق 
وسایل آسایش آنها را فراهم نمایند. ]مهر[: ریاست وزراء ]امضاء[: حسن 

وثوق الدوله.
]حاشیه[: اداره محاسبات اطالعات خود را مرقوم دارند . 95/11/1

- به عرض رسد )21(. 

بررسي وضعیت مریضخانه نسوان در گزارش گیلمور
طرف  از  سال1303ش.  در   (John Gilmoür)گیلمور جان  دكتر 
كمیته صحیه جامعه ملل )سازمان بهداشتی جامعه ملل(، و به درخواست 
عازم  كشور  بهداشتی  اوضاع  از  گزارشی  تهیه  ایران جهت  ِعلیه  دولت 
ایران شد، هدف ازاین مأموریت بررسی شیوع ماالریا و بروز بیماری های 
تا  )سپتامبر  تا شهریور 1303ش.  از خرداد  بررسی ها  این  بود.  همه گیر 
گزارش  توانست  زیاد  های  تالش  با  وی  كشید،  طول  جون1924م.( 
گردآوری  را  1302ش.  و   1301 های  سال  بهداشتی  اوضاع  از  جالبی 
و تدوین نماید و در سال 1304ش./1925م. به جامعه ملل ارائه نماید. 

توسط  نسوان  مریضخانه  اعتبار  تأمین  سند   :5 شماره  تصویر 

وثوق الدوله ) رئیس الوزراء(



56 SJM

مروري بر تاريخچه ...
علي كريميان

دانشنامه صارم، سال اول، شماره 3، تابستان 1391

است  كوچکی  مریضخانه  می نویسد:  زنان  مریضخانه  درخصوص  او 
در  بزرگی  زمین  در  مریضخانه  این  می باشد.  تخت خواب  دارای20  كه 
شمال شهر تهران قرار دارد1)24(. این مریضخانه سه سال قبل بوجود 
آمده و به عنوان مدرسه طب زنان نیز مورد استفاده است. بیشتر افراد 
مریضخانه را موارد امراض مقاربتی و زنان تشکیل می دهند2 )24(. بخش 
سرپایی مریضخانه نیز شلوغ است. تعداد مریضی كه از فروردین 1302 
تا فروردین 1303 شمسی در این محل بستری شده اند 107 نفر بوده 
كه 20 نفرشان تب نوبه داشته اند. تعداد افراد سرپایی 1342 نفر بوده كه 

192 نفرشان تب نوبه داشته اند. 
فروردین  تا  1301ش.  ازفروردین  تهران،  در  زنان  تلفات  تعداد 
رفتن  زا  سر  زایمان   ،50 سیفلیس  سقط215،  و  مرده زایی3  1302ش. 
تا   1302 فروردین  از  و  نفر  یک  جنسی  امراض  و   9 زایمان  تب   ،30
فروردین1303 ش. مرده زایی و سقط234، سیفلیس 41، زایمان سر زا 

رفتن 32، تب زایمان7 نفر بوده است )24(.  
ریاست بیمارستان از بدو تاسیس تا سال 1305ش. به عهده علیرضا 
جراحی،  طبی،  های  قسمت  بتدریج  و  بود  السلطنه(  )مهذب  بهرامی 
قابلگی، كحالی، مطب عمومی )11( و بعداً طبق اسناد موجود از 9 سنبله 
)شهریور( بیماری های اطفال نیز در آن دایر گردید و مریضخانه با نام  

»مریضخانه نسوان و اطفال« ادامه فعالیت داد )16(. 
قسمت جراحی كه شامل عملیات مربوط به زایمان های غیر طبیعی 
بود توسط دكتر لقمان الملک و قسمت قابلگی و مطب عمومی توسط 
مادموازل درمپس و قسمت كحالی توسط دكتر مهذب السلطنه - قسمت 
كحالی بیمارستان پس از پایان ریاست دكتر مهذب السلطنه منحل شد-  
الملک  علیم  دكتر  و  مریضخانه  كفالت  بهرامی  ابوالقاسم  دكتر  چندی 
فرهمندی ریاست قسمت فنی مریضخانه را عهده دار بودند. بعداً دكتر 
شکایت  در  و   .)11( شدند  سمت  این  دار  عهده  بختیار  دكتر  و  معاون 
رجبعلی نام نوخندانی به تاریخ 9/ فروردین 1310ش. از عملکرد دكتر 
به كابینه  این شخص  آمده است:  معاون و جوابیه دكتر محمد موتمن 
صحیه آمد و اظهار می كرد كه دكتر معاون دكتر مریضخانه نسوان خوب 
طبیبی نیست كه مریضه مرا به آن جا و به او رجوع كرده اید، الزم است 
به خانم دانشور4 مراجعه دهید. بنده از نقطه نظر آن كه خودم طبیب و 
دكتر بودم به ایشان نصیحت كردم كه آقای دكتر معاون تحصیلکرده 
اروپا و در قسمت معالجات و امراض رحم و نسوان تخصص دارد و بدین 
جهت صحیه كل او را برای این خدمت تعیین نموده و با كمال امانت و 
دیانت كار می كنند صالح شما این است كه به خود او مراجعه كنید كه 
مریضه شما را تشخیص مرض بدهد و زود معالجه كند، باالخره اظهار 

 

 

 

جواب  باشند،  نمی  خوب  كار  این  برای  هستند،  مرد  ایشان  كه  كردند 
گفته شد، چون طبیب است اشخاص تحصیلکرده اینقدر به این موضوع 
اهمیت نمی دهند، معذالک چون به ارجاع به خانم دانشور مایل بود از 
دانشور  خانم  به  الزم  توصیه  با  مجدداً  مریضه  و  شد  رفتار  قرار  همان 

مراجعه گردید )26(.  
و  دواسازي  كودكان،  تلفات  امراض،  نسوان  بیمارستان  وضعیت 

قابله ها، پرستاران و ...
در سال های  مملکتی-  صحیه  كل  رئیس  نیه  كلو  ژنرال  دكتر 
1311 و 1312ش. مامور شد برنامه عملی سه ساله  برای اصالحات 
چهارده  در  مفصلی  گزارش  او  پیشنهاد كند،  و  طرح  مملکت  صحی 
حوزه  در  كه  مطالبی  صرفًا  مقاله  این  در  كه  كرد  تدوین  قسمت 
بیماری های مقاربتی، زنان، كودكان و یا مرتبط با مریضخانه نسوان 
ساله  دو  های  گزارش  كل  و  گردد  می  ارائه  و  بازنویسی  باشد،  می 
باره موارد  لونیه در  به مجال و مقالی دیگر می گذاریم، دكتر كو  را 

ذكر شده می نویسد:

امراض مقاربتی
عموم اطبای طهران و والیات باالتفاق كثرت امراض و كثرت عده 

فواحش را تصدیق دارند طریقه جلو گیری از این امراض عبارتند از:
1- اقدامات ضد عفونی انفرادی

2-  اقدامات و تدابیر اجتماعی از قبیل تاسیس مراكز معالجه ، تنظیم 
امر فحشاء، معاینه متناوب بعضی از جوانان

3-   تعلیم و آگاهی عموم به تبلیغات الزمه
را  اقداماتی  والیات  در  بعد  و  طهران  در  بدواً  باید  این  بنابر    -4
عملی  است  كرده  پیشنهاد  پایتخت  الصحه  حفظ  كمیسیون  اخیراً  كه 
فواحش،  امر  تنظیم  است:  قرار  این  از  مزبور  پیشنهادات  نمود خالصه 
معاینه منظم فواحش، تجزی و معالجه فواحش مریض در مریضخانه تا 
رفع مرض آنها، معاینه صحی متناوب بعضی از جوانان، تسهیل وسایل 
مراجعه به طبیب و معالجه امراض مقاربتی، دادن نصایح و دستور های 

حفظ الصحة به مردم.

تلفات كودكان
میزان نسبت تلفات را جز بوسیله تهیه احصائیه های )آمار( كافی 
نمی توان تعیین نمود علل تلفان اطفال نیز بنا به آنچه در ضمن تفتیشات 
علل  التحقیق  علی  نیست.  معین  و  معلوم  درست  نمودم  مشاهده  خود 
تلفات اطفال در هر نقطه با نقطه دیگر اختالف دارد و وابسته به جهل 

نوزدهم  جلسه  در  وزراء  هیات   .1
آبان 1313 تصویب نمود یکصد و 
سي و هفت ذرع زمین كه اگرچه 
اصالح  براي  مخصوص  معمار 
كه  نسوان  مریضخانه  باغ  قناسي 
و  مجاناً  است  دولت  به  متعلق 
واگذار  كل  صحیه  به  بالعوض 

كند )22(.
بخش  زنانه  امراض  از  غیر   .2
داشتند  فعالیت  دیگري هم  هاي 
اسناد  از  یکي  در  كه  بطوري 
تصویب شده است كه مبلغ 300 
ریال از اعتبارات دولت بطور انعام 
دندانساز  ریاض  حسن  دكتر  به 
مریضخانه نسوان داده شود )23(.

3. مرده زایی: مولود مرده.
4.  زینت دانشور از شاگردان ممتاز 
 24 در  و  بوده  قابلگي  مدرسه 
بر حسب  جدي)دي( 1303 ش. 
تقاضاي دكتر امیر اعلم - كفیل 
مریضخانه نسوان- براي ایشان و 
از طرف دكتر درمپس براي رعنا 
خانم - انترن مریضخانه نسوان- 
علمي  دوم  درجه  مدال  تقاضاي 

شد )25(. 



57SJM

SJM, Vol 1, No. 3 , Summer 2012

و فقرمادران و كافی نبودن تغذیه مادران بر اثر فقر و امراض بومی و 
محلی)ماالریا( و بسط و توسعه امراض اجتماعی )سل و سیفلیس( می-

باشد. تلفات اطفال بیشتر به قی و اسهال اطفال نسبت داده می شود 
مبارزه با تلفات اطفال كه توسط موسسه قابل تحسین شیر و خورشید 
سرخ بطرز رضایت بخشی شروع شده باید بوسیله حفظ و حمایت نسوان 
در دوره حاملگی و بعد از وضع حمل و تاسیس مطب های مخصوص 
مراجعه زنان حامله قبل از وضع حمل و معاینه و معالجه اطفال شیرخوار 

در موسسات صحی عمومی دولتی یا غیر دولتی توسعه یابد.

دوا ساز و قابله 
دواسازان و قابله های دیپلمه طهران مایل به ترک پایتخت و رفتن 
به والیات نیستند در صورتی كه در والیات دواساز و قابله دولتی یا آزاد 

یافت نمی شود.
بنابر این در والیات در تهیه نسخه های دوا چندان مراقبتی نمی- 
شود و وضع حمل زنان حامله بدست ماماهای ناشی است كه از قواعد 
و  حمل  وضع  حوادث  جهت  بدین  و  اند  عاری  ضدعفونی  و  پاكیزگی 

عوارض ناشیه از آن زیاد دیده می شود.
تجربیاتی كه برای آموختن اصول اولیه نظافت به آنها بعمل آمده 
های  قابله  موقعی  فعاًل  این  بنابر  است،  نداده  محسوسی  نتایج  ظاهراً 
دیپلمه به عده زیاد تهیه و حاضر به رفتن والیات شوند باید برای زنانی 
كسب  وسایل  و  اطباء  با  همکاری  بوسیله  دارند  قابلگی  تجربیات  كه 
اطالعاتی تهیه نمود كه موفق شوند اجازه قابلگی به عنوان قابله مجاز 
تحصیل نمایند و با آن اجازه فقط در والیات به عمل قابلگی مبادرت 

كنند.
امتحانات قابله های مجاز را كه بالطبع اجباری خواهد بود، باید برای 
زنانی نیز كه در یکی از زایشگاه ها یا مریضخانه های نسوان دولتی یا 
غیر دولتی مراكز ایاالت در مدت دو سال عماًل كار كرده باشند، بسط 
داد تا اگر پس از ختم دوره دو ساله استاد خود در مریضخانه یا زایشگاه 

از عهده امتحان برآیند، جواز به آنها داده شود.
این قابله های مجاز فقط حق خواهند داشت در آن ایالتی كه دوره 
استاژ 1خود را گذرانده اند با حسب ضروریات محلی در ایاالت مجاور آن 

مبادرت به شغل قابلگی كنند.

پرستار مرد و زن
كافی  تجربیات  و  اطالعات  نه  عموم  بطور  مرد  و  زن  پرستاران 
هیچکدام را ندارند و این مسئله جای تعجب نیست زیرا فاقد معلومات 

لوازم  دارای  كه  مریضخانه جدیدی  تاسیس  با  مقدماتی الزمه هستند. 
صحیح و تشکیالت منظم باشد وسیله تعلیم شاگردان پرستار مرد و زن 

تحت شرایط رضایت بخش تهیه خواهد شد. 

پرستاران مأمور معاینه مرضی
دارای  كه  صحیح  های  خانواده  از  دختر  نفر  شش  پنج  چنانچه 
معلومات عمومی كافی باشند به اروپا بروند و بوظایف پرستاران مامور 
معاینه مرضی در منازل آنها كه دارای وظیفه اجتماعی و صحی مهمی 
از  پس  مزبور  دختران  بود  خواهد  مفیدی  بسیار  كار  شوند  آشنا  هستند 

مراجعت به ایران معلمه پرستاران دیگر خواهند شد.

موسسات صحی - مریضخانه های طهران
در طهران صرف نظر از مریضخانه قشونی 200 تخت خوابی، سه 
مریضخانه  یک  و  دارند  خواب  تخت   125 جمعًا  كه  دولتی  مریضخانه 
تخت  پنجاه  جمعًا  كه  نظمیه  مریضخانه  و سه  خوابی  تخت   50 بلدی 

خواب دارند موجود است.
مریضخانه های مزبور مطب های عمومی مجانی نیز دارند. عالوه 
بر این مریضخانه های آمریکایی )50 تخت خواب( و یکباب مریضخانه 
شوروی چهل تختخواب برای مرضای مجانی موجود است كه آنها نیز 
مطب های عمومی مجانی و پولی دارند. باالخره سه مریضخانه كوچک 
ریاست  تحت  كه  است  موجود  مجانی  غیر  مرضای  جهت  شخصی 
تعداد  دارند.  تخت خواب  پنجاه  و جمعًا  اداره می شوند  ایرانی  اطبای 
تخت خواب های موجوده در طهران چه در مریضخانه های دولتی و 
اهالی  برای  مریضخانه های كوچک شخصی  در  و چه  دولتی  غیر  یا 
از مرضای والیات به طهران  طهران كافی نیست خاصه آن كه عده 
این  در  چون  شوند  می  اضافه  طهران  شهر  مرضای  به  و  آیند  می 
خرج  كه  دانست  باید  است  دولتی  ای  مریضخانه  از  فقط صحبت  جا 
اداره كردن مریضخانه ها زیاد و استفاده حاصله از آنها كم است زیرا 
كثیری اعضاء در موسسات مزبور كه گنجایش محدودی دارند حقوق          

می گیرند.
بنابراین الزم می دانم مجدداً در باب ضرورت و فوریت ساختمان 
بر طبق  كاملی  اثاثیه  و  لوازم  با  در طهران  مرتبی  و  منظم  مریضخانه 
اصول جدیده تاكید نمایم. مریضخانه مزبور باید طوری باشد كه از حیث 
از  وارده  مرضای  بعضی  و  مجانی شهر  غیر  و  مجانی  مرضای  معالجه 
از حیث تعلیم محصلین طب و دواسازی و تعلیم قابله ها و  والیات و 

1.  استاژ: Stage دوره خدمتی كه 
فراگرفتن  برای  كاری  داوطلبان 

آن كار باید بگذرانند. كارآموزی.
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پرستاران زن و مرد و احتیاجات مربوطه را رفع كند.
این مریضخانه قسمت ها و عمارات مخصوصی جهت مطب های 

عمومی طبی و جراحی و شعب تخصص طبی خواهد داشت.
در این جا پیشنهاداتی را كه در 5 فروردین 1311 تقدیم داشته ام 

تجدید می نماید:
پیشنهاد اول- ساختمان یک مریضخانه 1000 تخت خوابی بطور 
كامل مطابق پیشنهادی كه پروفسور تولمر در سال 1928 م. نموده است.

پیشنهاد دوم- ساختمان همان مریضخانه 1000 تخت خوابی بطور 
تدریج در ظرف شش سال یعنی دو سال برای قسمت اول و چهار سال 

برای سایر قسمت ها.
پیشنهاد سوم- ساختمان یک مریضخانه 350 الی 375 تخت خوابی 

در ظرف دو سال
چنانکه سابقًا هم معروض داشت اینجانب پیشنهاد اخیر را ترجیح 
می دهم. مریضخانه مزبور و عالوه بر مطب های عمومی مشتمل بر 
عمارات جهت قسمت طبی و قسمت جراحی و رشته های تخصص در 
وسط و قسمت های مجزایی جهت زایشگاه و امراض عفونی در طرفین 
خواهد بود بعالوه كلیه ملحقات و منظمات الزمه مریضخانه را خواهد 

داشت.

مریضخانه اطفال
طهران فعاًل دارای یک دارالرضاعه1 40 تخت خوابی است بنابراین 
باید مرضخانه مخصوصی مطابق اصول جدیده برای اطفال پیش بینی 
نمود این مریضخانه بواسطه كثرت امراض عفونی در میان اطفال باید 
دارای تشکیالت خاصی باشد. جمعیت شیر و خورشید سرخ خیال دارد در 
نزدیکی پایتخت مؤسسه ي برای این منظور تاسیس نماید چنانچه این 

خیال انجام شود ساختمان مریضخانه دیگری زائد خواهد بود. 

مریضخانه امراض مقاربتی
خوب است مبتالیان امراض مقاربتی كه وضعیت مرضشان خوابیدن 
دارای  كه  مخصوصی  مریضخانه  در  كند،  می  الزام  را  مریضخانه  در 
نظامنامه های دقیق تر و سخت تر باشد تحت معالجه و مداوا قرار گیرند. 

مؤسسه جلو گیری از امراض مقاربتی
در قسمت مریضخانه ها لزوم تأسیس مریضخانه مخصوص جهت 
داشته  مریضخانه  در  خوابیدن  به  احتیاج  كه  مقاربتی  امراض  مبتالیان 

باشد ذكر شد.

ولی توسعه مرض سیفلیس و سایر امراض مقاربتی در ایران تأسیس 
یک مؤسسه مخصوصی را جهت جلو گیری از امراض مقاربتی بوسیله 
اجرای ظریفه سیفلیس شناسی دكتر ورن Dr Verne  ایجاب می نماید. 
اساس طریقه دكتر ورن بر روی )یکنوع عکس العمل سیالن مایع( است 

كه خیلی سهل و آسان و بوسیله اسباب ساده انجام می گیرد. 
شدت و ضعف سیالن سرم خون یا مایع نخاع شوكی كه بوسیله 
مقیاس مخصوص تعیین می شود وسیله تشخیص مرض و اساس طریقه 

عالج و راهنمای معالجه قرار می گیرد.
این طریقه حاوی شرایط الزمه جهت عملی ساختن جلو گیری از 
سیفلیس بوسیله معالجه می باشد و نتایج قابل توجهی می دهد. موسسه 
جلوگیری از امراض مقاربتی كه در پاریس تحت نظر دكتر ورن اداره می 
شود، در سال 1916م. فایده عمومی آن در فرانسه رسمًا تصدیق گردیده 

و حالیه در تمام عالم شعب زیادی دایر كرده است.
مؤسسه جلو گیری از امراض مقاربتی كه در طهران تشکیل شود 
بر معالجه سیفلیس به معالجه سایر امراض مقاربتی نیز خواهد پرداخت. 
مؤسسه مزبور ممکن است تحت ریاست یک نفر از اطبای جوان ایرانی 
كه در فرانسه مشغول تحصیل اند قرار گیرد مشروط بر این كه طبیب 
مزبور در امراض مقاربتی تخصص حاصل نماید و بوسیله یک دوره استاژ 

كافی در اجرای طریقه دكتر ورن مهارت پیدا كند.

زایشگاه
تخت خواب هایی كه در مریضخانه های دولتی برای وضع حمل 
زنان تخصیص داده شده فعاًل از سی تخت خواب تجاوز نمی نماید لذا 
در مریضخانه جدید التأسیس یک قسمت مخصوص برای زایشگاه زنان 

در نظر گرفته شده است )27(. 
دكتر كولونیه گزارش مفصل دیگری در اسفند ماه سال 1312ش. از 
وضعیت صحیه  مملکت تهیه و به رئیس الوزراء )نخست وزیر( ارائه نمود، 
او در این گزارش در باره مریضخانه نسوان مي نویسد: »در مریضخانه 
نسوان كه گنجایش آن در سال 1312 در عوض سي بستر بالغ مي شود 
یک نفر پیشخدمت و مخارج غذاي چهار نفر محصله كشیک )محصله 
قابلگي( اضافه گردیده است. و براي تعمیر ساختمان دیوار شرقي باغ كه 
بر اثر توسعه خیابان ازطرف بلدیه)شهرداري( خراب مي شود و بعالوه 
تعمیرات متفرقه پیش بیني 15000 ریال و براي عمارت جدید التاسیس 

مریضخانه نسوان تقاضاي 22000 ریال اضافه اعتبار كرده است«2
تا سال1313 امور فنی علمی و اداری مؤسسات آموزش عالی تحت 
تمركز موسسات  ایجاد سیاست  با  ولی  قرار داشت،  معارف  وزارت  نظر 

1. دارالرضاعه: شیر خوارگاه. 
2. كل بودجه صحیه كل مملکتي 
 6954880 ش.   1311 سال  در 
ش.   1312 سال  در  و  ریال 
كه   )28( بود  ریال   16391140
براي  پیشنهادي   بودجه  اضافه 
قبل  سال  به  نسبت   1312 سال 
سازمان  بود.  ریال   9436260
جمهوري  ملي  كتابخانه  و  اسناد 
 103004 شماره  ایران.  اسالمي 

پاكت 6443.
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آموزش عالی، مجلس شورای ملی اساسنامه تاسیس دانشگاه تهران را 
تصویب كرد و عماًل دانشگاه تهران با شش دانشکده )پزشکی، حقوق 
و علوم سیاسی، علوم ادبیات، فنی و معقول( راه اندازی شد )1( و پس 
از استخدام رئیس جدید دانشکده و بیمارستان ها و بررسی و دریافتن 
آموزش  نیازمندی های كشور در تجدید سازمان  نقائص كار و رعایت 
های  بیمارستان  پیوستن  جمله  آن  از  كه  آمد  بعمل  اقداماتی  پزشکی 
مواد  قانون  بوسیله  منظور  این  به  و  بود  پزشکی  دانشکده  به  تهران 
اصالحی قانون تاسیس دانشگاه راجع به دانشکده پزشکی تصویب شد 
اول  تاریخ  از  قانون  این  اول مهر 1319 ش. عملی شد بموجب  از   و 
فروردین ماه 1319 ش. بیمارستان های تهران ضمیمه دانشکده پزشکی 
گردیدند )29( از جمله بیمارستان نسوان نیز كه تا سال 1319ش. یکی 
به  بود.  معارف  وزارت  و سپس  مملکتی  تابعه صحیه كل  مؤسسات  از 
دانشکده پزشکي منتقل شد و به »بیمارستان زنان« موسوم گردید )30 
و 13( در سال 1322 بخش و درمانگاه بیمارستان زنان به محل كنونی 
كه  زمانی   – 1323ش.  سال  در  و  شد  منتقل  انقالب  خیابان  در  واقع 
با  بود،  تهران  دانشگاه  دانشکده طب  رئیس  فرانسوی  اُبرلین  پروفسور 
تصویب شورای دانشگاه و به پاس خدمات گرانبهای بهداشتی و فرهنگی 

بنیانگذار آن بنام )بیمارستان امیر اعلم( نامیده شد )14(. 
پس از تأسیس بیمارستان نسوان و سیر تطور آن از نظر درمان و 
آموزش پزشکي و قابلگي، بیمارستان هاي دیگري پاي در عرصه فعالیت 
نهادند، همچنین با تأسیس دانشگاه تهران در سال 1313ش. دوره هاي 
مختلف پزشکي شروع شد )و از سال 1328 بیمارستان هاي آن زمان 
تهران به دانشکده پزشکي ملحق شدند( و جهانشاه صالح پس از فارغ 
ایران  به  از دانشگاه سراكیوز در حدود سال 1313ش.  التحصیل شدن 
بازگشت )31( و بعد  با دكتر ابوالقاسم بختیار مشهورترین پزشک زنان 
در تهران- كه در خیابان كاخ )خیابان فلسطین فعلی( مطب داشت با او 
شریک شد و با هم شروع به كار كردند و دكتر صالح در مدت كوتاهی 
مورد توجه بیماران قرار گرفت، این امرموجب نقار بین دو نفر شد و دكتر 
ابوالقاسم بختیار بعلت خوی ایلیاتی و ِكبر سن از دانشکده پزشکی قهر 
پزشکی  دانشکده  نوین  تشکیالت  در  دكتر صالح  و  آبادان شد  عازم  و 
یکه تازمیدان گردید )32( و بدین ترتیب دكتر صالح با رتبه دانشیاري 
وارد دانشکده پزشکي شد، سپس بر كرسي استادي بیماري هاي زنان 
وزیري،  بیمارستان  ریاست  مدتي  و  زد  تکیه  شناسي  جنین  بخصوص 
ریاست بخش جراحي بیمارستان زنان، ریاست آموزشگاه مامایي را عهده 
دار بود و در سال 1317ش.  دكتر غالمحسین مصدق عهده دار ریاست 

مدرسه قابلگي شدند )33(.

قرار  زنان  بیمارستان  در  فعالیت  خاطر  به  بعد  سالهاي  در  سپس 
مذكور  بیمارستان  نام  سبب  این  به  شود،  تجلیل  صالح  خدمات  از  شد 
به »بیمارستان جهانشاه صالح« )31( - واقع در پیچ شمیران- تغییر نام 
یافت و محل آن به بیمارستان شوروي سابق منتقل شد و عاقبت پس از 
پیروزي انقالب اسالمي، بنام بیمارستان میرزا كوچک خان بعنوان یک 
مركز آموزشي- درماني تخصصي زنان و زایمان به فعالیت پرداخت )10( 
بیمارستان  چون:  دیگري  هاي  بیمارستان  بیمارستان،  این  بر  عالوه  و 
شاهرضا )امام رضا مشهد(، بیمارستان آریا در سال 1348 ش، بیمارستان 
علوي اردبیل از سال 1354 ش. و بتدریج سایر بیمارستان هاي مطرح 

داراي بخش زنان و زایمان گردیدند. 

نتیجه گیري
پیش از دایر شدن »مریضخانه نسوان« مركز درماني اختصاصي زنان در 
تهران بنا نشده بود و در این روزگار به سبب آمار فزاینده مرگ و میر 
زنان بخصوص در هنگام زا، دكتر امیر اعلم ضرورت تأسیس مریضخانه 
وزارت  و  تنکابني  سپهساالر  )كابینه  وقت  دولت  به  را  زنان  مختص 
دولت  هیأت  تصویب  با  كرد؛  گوشزد  ممتازالملک(  خان  قلي  مرتضي 
عمارت و اراضي خالصه به این مریضخانه اهداء شد و با تأمین اعتبار، 
تجهیزات و استخدام كادر درماني از میان تحصیلکرده هاي خانم مادام 
فراسکینا، دكتر ماتیلد درمپس، دكتر س پن، دانشور، دكتر سركیسیان، 

فعالیت خود را آغاز كردند.
این مریضخانه نخستین مریضخانه اختصاصي زنان در تهران است 
و تا به حال كتاب و مقاله مستقلي درباره تاریخچه آن نگاشته نشده است 
و این اثر نخستین مقاله از نخستین مریضخانه نسوان است كه با استفاده 

از اسناد آرشیوي و نشریه هاي عصر قاجار تدوین گردیده است.
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