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شود  یمنتشر م یزمان ران،یا ی هامارستانی ب ةخچیتار نیجا باشد که اه ب اری بس دیشا

  هامارستانیدرمان به ب  یبرا  یگریاز هر زمان د  شیب  هایرانیکرونا، ا  یریگهمه  لیکه به دل 

هفتاد سال    یکه حت   یزمان  ؛است  کیبزرگ نسبت به گذشته نزد  رییتغ   ک ی   نی. اروندیم

مکان    نیآخر  مارستان ینبودند و ب  ی مارستان یب  ی هادنبال مراقبت  ه ب  ان یرانیا  شترِیب  ش، یپ

سال است که در    ستیاز هزار و دو  شی ب  که  نی. با توجه به اشدیدرمان محسوب م   یبرا

دانستند تا محل  یها را دارالمرگ م مارستانیب  ، انیرانیوجود دارد، چرا ا  مارستانیب  رانیا

ها نظر خود  یرانیداشتند؟ و چرا ا  ی بهداشت  ی هادر مراقبت  یها چه نقشمارستانی شفا؟ ب

 دادند؟   رییها تغمارستانیرا در مورد درمان در ب

که اکنون در    ی در کتاب  دوارم یاست که ام   ییهاآن  ،گریاالت د ؤاز س  یاریو بس  نیا

 ها پاسخ داده باشم. دستان شماست بدان

وقتی    ةخوانند کتابگرامی،  در را می  این  اولین    آن  ر یخط س  د یابییم   خوانید،  از 

ها در زمان ساسانیان تا اهمیت آن از قرن پنجم تا هفتم هجری، زمانی  شروع بیمارستان

حال،    نیشود. با اده مییشک پرداختند،  یسینا و رازی به هنر خود م  انی مانند ابنک ه پزشک

شدند که فقط از    لیتبد  یی هاها صرفاً به مهمانخانهمارستانی ب  ،یپس از قرن هفتم هجر

کم بوده    اری ها بسشگاهیآسا  نوع  ن یتعداد ا  ن یکردند. همچنیم   یی رایزائران و مسافران پذ

  یالد یقرن نوزدهم م  انیتا پا  تیوضع  نینبود. در ا  یکاف  زیها نآن  یانسان  یرویو بودجه و ن

در    ییکایو آمر  یسیتوسط مبلغان انگل  زیو ن  ایتانیمدرن توسط دولت بر  یهامارستانیکه ب

تغ   ی اندازراه  رانیا انگل  یر ییشدند،  نفت  شرکت  نداد.  ا  سیرخ    نیترمدرن  ، رانیو 

آبادان و مسجد   انهیخاورم   ی هامارستانیب نمون  سی تأس  مان ی سل  را در    ریمس  نیا  ةکرد. 
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ا افراد خصوص  رانیتوسط دولت  ندنبال شد و آن  یو  را در    یمدرن   ی هامارستانی ب  زیها 

ارائه شده    یهامراقبت  یباال  تیفیک   رغم یحال، عل  نیکردند. با ا  س یاز شهرها تأس  یتعداد

  ی نتارائه شده توسط درمان س  یپزشک  یها همچنان مراقبت  انیرانیا  ها، مارستانی ب  نیدر ا

ترج آخر  دادند یم   حیرا  عنوان  به  تنها  ب  ،حلراه  نیو  م   مارستانیبه  .  کردندیمراجعه 

دل  خوشبختانه، به  زمان،  گذشت  تعداد    یدسترس   ل یبا  اطالعات،  و  آموزش  به  بهتر 

ا  یاندهیفزا ب  ان یرانیاز  که  بهترمارستانیمتوجه شدند  م   یها خدمات  ایارائه    ن یدهند. 

  مارستانیمراقبت از ب  د،یبدون ترس و ترد   انیرانیکه چرا اکنون ادهد  یم   ح یموضوع توض

 .نیو نه آخر نند دایانتخاب خود م  نیرا اول

  شتر یب  قات یتحق  یباشد برا  یازهیباشد، بلکه انگ  یکتاب نه تنها آموزش  نیا  دوارم یام

 . رانیا خی فصل مهم از تار  نیدر ا
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  هافهرست جدول

( یالدیم  ۱۹۱۲راز )سال  یمارستان عزالملک در شیشده در ب  نهی: بودجة ساالنة هز۲8جدول  

 ............................................................................................. ۴۹۳ 

ب۲۹جدول   فراخوان   دهید  مارانی:  در  یخانگ  یهاشده،  شده،  شده،    یگردآور  یهایافتیانجام 

جراح  ی مارستانیب  یروزها اعمال  ب  یو  در  شده   زیتبر  ییکایآمر  مارستانیانجام 

 ۵۱۰ ..................................................... (یالدیم  ۱88۴-۱۹۳۱ یها)سال

  مارستانیدر ب  یو اعمال جراح  ی خانگ  ی هافراخوان   ، ییو سرپا   یبستر  مارانی: تعداد ب۳۰جدول  

 ۵۵۲ ...................................... ( یالدیم ۱87۶-۱۹۲۵)سال  هیاروم ییکایآمر

 ۵۶۰ (یالدیم ۱8۹8-۱۹۰۵  یها)سال زدیدرمان شده در  ییو سرپا  یبستر مارانی: ب۳۱جدول 

 ۵7۰ ..... یالدیم ۱۹۳8آهن در سال راه یهاو دواخانه هامارستانیب  تی: مکان و ظرف۳۲جدول 

 

  



 میالدی 1950تا   550از سال ها در ایران؛ تاریخ بیمارستان  

 



 

 

 

 تصویرها فهرست 

 

 

 ۲۱ ................................................................ شابوریسر در ن یمبتال به کچل مارانیب

از توسلدهدیدارالشفاء را نشان م  ی که مکان احتمال  رازینقشة ش   ی ، طراح۱۳7۱  یادیبن  -  ی. 

 ۵۵ .................................................................. . ۶8ن، صتهرا ،یشهر یفضا

 ۱۱۶ .............................................. یالدیم ۱۹۰۰در تهران، سال  ییکایآمر مارستانیب

. خانم  ۴. دکتر پاتر، ۳. خانم بارلت، ۲ ن،یلستی. خانم اس۱: ییکا یآمر یونرهایسیم ی گروه ریتصو

  ی . پدر روحان 7  ت،یاسم  ی. دکتر مار۶چاس دوگالس،    ی. پدر روحان۵چاس دوگالس،  

. دکتر ۱۱  ن،یلستی. دکتر ال. اس۱۰  ،یمونتگومر  ی. آن۹  ن،یلستی. پسر اس8جس هاوکز،  

. خانم دکتر  ۱۶. خانم جردن،  ۱۵. ؟،  ۱۴. دکتر فانک،  ۱۳. خانم هاوکز،  ۱۲اس. ام. جردن،  

زودتر از آن   ا یمیالدی    ۱۹۱۰در سال    ری. دکتر الرنس. تصو۱8  د،یاست  ی . آقا۱7  د،یاست

 ۱۱۹ ............................................................................. گرفته شده است. 

 ۱۲۱ ........................................ ی الدیم ۱۹۱۵ یاصل یتهران، ورود  ییکایآمر مارستانیب

 ۱۲۲ ........................................ ی الدیم ۱۹۱۵ یاصل یتهران، ورود  ییکایآمر مارستانیب

بدون   تیاسم  ی، دکتر ماریالدیم  ۱۹۱8تهران، سال    ، ییکایآمر  مارستانیب  د،یعمل آب مروار

 ۱۲7 ........................................................................... است.  ستادهیکاله، ا

 ۱۴7 ......................................................................... در تهران  هیاحمد مارستانیب

 ۱۴۹ ......................................................................... در تهران  هیاحمد مارستانیب

 ۱۵۱ ... اند. عکس ژست گرفته یو پرستاران که برا هیاحمد مارستانیدر بخش ب یبستر  مارانیب

 ۱۵۳ .............................................................................. تهران  هینجم مارستانیب

 ۱۵۵ ................................................ تهران  هینجم مارستانیب شی ها در زمان گشاخانم
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 میالدی 1950تا   550از سال ها در ایران؛ تاریخ بیمارستان  

که    دهد یرا نشان م  یمارانیآبادان که ب   APOC  مارستانیب  ،یپرستار  یو اقامت  ی تیریساختمان مد

 ۱۶۱........................................................... اند. صبحگاه به خط شده لیدر اوا

 APOC ...........................................................................۱۶۲ مارستانیکارکنان ب

 APOC ...........................................................................۱۶۴ مارستانیدواخانة ب

 APOC .........................................................................۱۶۴ مارستانیاتاق عمل ب

 ۱۶۶ ................................................................... ها یرانی، بخش اAPOC مارستانیب

 ۱۶7..................................................................... مان ی، مسجد سلAPOCمجتمع 

 ۱۶۹............................................................... دورة رضاشاه  شاپور،ی جند مارستانیب

 ۱7۰ ....................................................................................... اراک  مارستانیب

 ۱7۱ ............................................................................. اراک مارستانیکارکنان ب

 ۱8۱ .................. ( رجندیب  کیدر خوسف )نزد ا یتانیعمل رها شده در کمپ سابق بر یهااتاق 

 ۱8۲ ....................... یالد یم  ۱۹۴۶سال  رجندیشوکت الملک، ب ادبودی به  دیجد مارستانیب

 ۱87 ................................ ی الدیم ۱۹۳۳بوشهر، سال  ی دولت مارستانیب ی کارکنان پزشک

 ۱۹۰ ............................... ی الدیم ۱۹۳۳بوشهر، سال  یدولت  مارستانیمنتظر در ب مارانیب

)اکنون درمانگاه حضرت ابوالفضل )ع(   یالدیم  ۱۹۳۹در سال    مارستانیو ب  نهیساختمان قرنط

 ۲۰۶.................................................... بوشهر(  یوابسته به دانشگاه علوم پزشک

 ۲۲۶........................................ ی الدیم ۱۹۱۵(، Joe Cookدکتر جو کوک ) ی خانم و آقا

 ۲۳۲ .................................................................. همدان  ییکایآمر دیجد مارستانیب

 ۲۳۴ ......................................... یالدیم ۱۹۰۹همدان،   دیر -  ی لیل یادگاری مارستانیب

 ۲۴۱ ................................................. یالدیم ۱۹۲۱در همدان،    ییکایآمر یونرهایمس

 ۲۵۲ ............................................................. یالدی م ۱۹۰۵زنان،  دیجد مارستانیب

 ۲۵۵ ....................................................... صفهانجلفا، ا مارستانیبخش زنان در ب کی

 ۲۵۶................................................................. جلفا، اصفهان مارستانیبخش ب کی
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  فهرست تصویرها 

 ۲۵8 ....................... جلفا، اصفهان مارستانیدر ب کسیا با اشعة یدر حال گرفتن گراف ماریب

 ۲۹۲ .............................................. د یشده توسط دکتر است سیکرمانشاه تأس خانةمیتی

 ۲۹۹ ....................................................................... کرمانشاه  مارستانیساختمان ب

 ۳۰۰ ....................................................................... کرمانشاه  مارستانیساختمان ب

( در  کایجمهور آمر سیاز حضور سرهنگ تئودور روزولت )پسر رئ ی گزارش وزارت داخله که حاک

 ۳۰۶ ....................................... کرمانشاه است. نستریوست م مارستانیب  شیگشا

بارون هاگوپ )سمت  باز شد.    یالدیم  ۱۹۱۱که در سال    جانیدر اله  ییکایآمر  یونر یسیداروخانة م

 ۳۱8 .............................. ی الد ی م   ۱۹۱۳سال    ، ی ح ی مس   ی راست(، داروساز مبلغ مذهب 

 ۳۳۰ .................... یالدی م ۱۹۲۵سال  ر،یدر مال ونیسیدر اقامتگاه م ییکایآمر یونرهایسیم

 ۳۳۲ ............................................................................ ر یدر مال ونیسیاقامتگاه م

 ۳۳7 .................................................................................... خانوادة دکتر زوکلر 

 ۳۴۲ ................................................................ بران در حال حمل کود هستند. کوله 

 ۳۴۵ .................................................... از سنگفرش   شیبا مشک، پ   هاابانیخ یپاش آب 

 ۳۴8 .................................................... از سنگفرش   شیبا مشک، پ   هاابانیخ یپاش آب 

 ۳۵۰ ......................................... ( یالدیم ۱۹۳۰شده در سال  رانیدروازة ارگ مشهد )و

 ۳۵۱ . کرد. یت م یکه فقط به عنوان دواخانه فعال یالدیم ۱۹۲۲مارستان حرم در سال یب یورود

رضا پرستاران با کاله، ارشد  شاه  مارستانیب  یخانم اما دگنر و پرستاران در بخش هشت تختخواب

 ۳۵۴ ...................................................................................... . باشند یم

 ۳۵7 .............................................. یالدیم ۱۹۳۵رضا در زمستان سال شاه مارستانیب

 ۳۵۹ ......................................................... نم دگنر رضا با خا شاه مارستانیپرستاران ب

 ۳۶7 .................................................................. مشهد  یی ایتانیبر یاه یریدواخانة خ

 ۳۶7 ................................................................... ا یتانیبر یکنسولگر ی دواخانة مجان
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 میالدی 1950تا   550از سال ها در ایران؛ تاریخ بیمارستان  

در محلة   یاساختمان اجاره کی( در  یالدیم ۱۹۱۵-۱8مشهد )سال  یی کایآمر مارستانیب نیاول

تختخواب(   ۱۲در طبقة باال )  یبستر  مارانیو ب  نیی. داروخانه در طبقة پایارمن - یروس

 ................................................................................................. ۳7۳ 

 ۳7۴ .................... یالدیم   ۱۹۱۶مشهد سال  ماران،یبا ب ییکایآمر مارستانیاتاق انتظار در ب

و در کنار او   نیلستیاس یبا حضور پدر روحان یالدیم ۱۹۱8مشهد در سال  ییکایآمر مارستانیب

 ۳7۵ .................................................................................. دکتر هافمن

(. هلن هافمن سمت  یالدیم   ۱۹۲۱خان )سال    نیالحسعبد  رزایخانم و م  فهیشر  یجشن عروس

 مارستان یاز ب  یپرستار  لیالتحص زن مسلمان فارغ  نیخانم اول  فهیاست. شر  ستادهیراست ا

 ۳8۲ ..................................... بود.  یالدیم ۱۹۱۹تهران در کالس سال  ییکایآمر

ی الدیم  ۱۹۲۱سال    ،یاساختمان اجاره  کیدکتر هافمن در  با    ییکایآمر  مارستانیبخش مردان ب

 ................................................................................................. ۳8۳ 

 ۳8۴ ........................ مشهد  ییکایآمر مارستانی( در بیربرافغان )ب مارانیبا ب چواردیدکتر ل

 ۳8۶.... میالدی   ۱۹۲۶مشهد، سال    ، یی کا ی آمر   مارستان ی برق ب   ن ی جهت تأم   ی باد   اب ی آس   ک ی  یی برپا

 ۳88 ............................................ ی الدیم ۱۹۳۲سال  ب،یو ک چواردیدکترها هافمن، ل

 ۳۹۰ .. ریو بل م یدوول نشسته: دکترها فرو دکتر مک بیدکتر ک  ،یل یباال از سمت چپ: پرستار ت

 ۳۹۴ ....................................................................... یبربر مارانیدواخانة شهر با ب

باال: ساخت    یالدیم  ۱۹۲۴پزشکان در مشهد در سال    یهاو خانه  ییکایآمر  مارستانیساخت ب

 ۳۹۵ .............................................. ها ساختمان  ی: ساخت پریز ؛یگل  یهاقالب

 ۳۹۶...........یالدیم ۱۹۲۴پزشکان در مشهد در سال   یهاو خانه ییکایآمر مارستانیساخت ب

 مارستانیب  یی جلو  ی : نمانییدر مشهد پا  افتهی پزشکان اتمام    یها و خانه  یی کایآمر  مارستانیباال: ب

پا  یی کایآمر ا  نییمشهد در طبقة  انتظار،    یی سرپا   مارانیبخش ب  وان،یپشت  اتاق  با سه 

اتاق  و  مطب  انتها  یهاهفت  در  دواخانه  و  اوانیا  یدرمان  در  باال  طبقة  در  بال،    نی. 

 ۳۹7 ............................ است. یعمل جراح تیسوئ زیمردان و در انتها ن  یهابخش

 ۳۹8 .......................................................................... خانة دکتر هافمن در مشهد 
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  فهرست تصویرها 

ببچه  در  زم  میالدی؛  ۱۹۲8مشهد    ییکایآمر  مارستانیها  در  پرستار   ی حیمس دختران    نه،یدو 

پرستار در سمت چپ،    تیترب  مارستانیهستند که در ب  ل یالتحصفارغ  کیشده بودند. 

 ۳۹8 ................................................................ است.  زیتبر یمدرسة پرستار

(ی: اتاق اسکراب با ناصر خان و لقمان )ملک الفاتحنییابوالقاسم پا  دیباال: پنجرة داروخانه با س

 ................................................................................................. ۴۰۴ 

از ارتش بر  یداریخر  یجراح  یابزارها  ی هاباال: قفسه  نبود آسانسور،    لی: به دلنییپا   ا یتانیشده 

تسه ب  لیجهت  انتقال  کاالها  مارانیدر  رمپ  مارستانیب  ن،یسنگ  یو   داربیش  یهابا 

 ۴۰۵ ................................................................................... شد. یطراح

 ۴۰۶ ............................. آشپز میهمراه با محمد و ابراه یبا اجاق روس  مارستانیآشپرخانة ب

( نیی)پا  یالدیم  ۱۹۲۹)باال( و    یالدیم  ۱۹۲۵  یهامشهد در سال  ییکایآمر  مارستانیکارکنان ب

 ................................................................................................. ۴۰7 

 ۴۰8 .................................... ی الدیم ۱۹۳۰مشهد در سال  ییکایآمر مارستانیکارکنان ب

  مارستانیاستفاده در ب  یداروها را برا  ارانشیکه داروساز و دست  یی از اتاق داروخانه، جا  یاگوشه 

 ۴۱۰ ............................................................................... . سازندیمآماده 

 ۴۱۲ .......................................................... مشهد  یی کایآمر مارستانیاتاق داروخانة ب

 ۴۱8 .............................. سال با دو پسرش ۱۴ یبرا مارستانیمستخدم ب ن،یحس ییکربال

(نیی)پا   یالدیم  ۱۹۳۴مشهد، سال    یی کایآمر  مارستانی)باال( کارکنان ب  شگاهیآزما  نیتکنس  ،یاجر

 ................................................................................................. ۴۱۹ 

 ۴۲۰ ................................ ی الدیم ۱۹۳۰ها در دهة )نجار( در حال ساخت تختخواب  یعل

 ۴۲۱ ................................................. مشهد  یی کایآمر مارستانیب خانةی کار در رختشو

 ۴۳۱ ..................................................... یالدیم ۱۹۱۲سال  ن، یقزو یی کایدواخانة آمر

 ۴۳۹ ................................................................ رشت مارستانیب گذارانیشاهزادة بن

 ۴۴۰ ....................................................................................... رشت  مارستانیب

 ۴۹8 ...................................................................................... راز یبهبودستان، ش
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 ۵۰۵ ............................................................................................. دکتر وانمن

 ۵۲۹ ........................................................... ه یاروم مارستانیدواخانة ب  یروز عاد کی

 ۵۳۰ .............. ( یالدیم ۱۹۰۰)حدود سال  هیاروم مارستانیکرد در ب یدکتر کاکران با رؤسا

 ۵۳۴ ... . دهدیرا نشان م یالد یم ۱۹۱۹از سال  ش ی، پ ییکایآمر ونیسیکه مکان م هینقشة اروم

و   مارستانیبا ب  یونریسیم  دیبه سمت چپ( و مکان مجتمع جد  ریبا مکان قلعه )ز  هینقشة اروم

 ۵۳۵ ............................................................... ی الدیم ۱۹۳۰مدارس، سال 

 ۵۴۱ ................................. یالدیم ۱۹۱8 هیفور ه،یدر اروم کایسرخ آمر بیآمبوالنس صل

اروم  یگارادی  مارستانیب  یورود کاکران  در سمت چپ   هیدکتر  )پسر(  کاکران  جوس  دکتر  با 

 ................................................................................................. ۵۵۴ 

 ۵۵۵ ... اند. گروه از پرستاران که نوزادان را بغل کرده کیکاکران و  مارستانیب یهااز بخش یکی

 ۵۵۹ ............................................................................................. زدیدواخانة 

 ۵۶۱.......................................................................................... زدیدر  یجراح

 ۵۶۶ ........................................... ردند. کیم  یآن زندگدر زابل در   ونرهایسیکه م یاخانه

 ۵۶۶ ...   ی الد ی م   ۱۹۲۱رستان استفاده شد  ما ی که به عنوان ب   ه ی روس   ن ی ش ی پ   ی کنسولگر   ی ورود   ینما

 ۵7۱ ..................................................................................... آهنراه  مارستانیب

 ۵7۳ ..................................................................................... آهنراه  مارستانیب

 ۵7۵ ........................................................................................ سالمت  ستگاهیا
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در مورد  اما  کند،  گرچه خرد جمعی بر این استوار است که تاریخ خودش را تکرار نمی

قافیه  «بیمارستان» قطعاً  تاریخ  ایران،  میکند.  می  پردازیدر  که  و  ها  کنش  بینیمچرا 

مسیحی تأسیس    ۱8۵۰و    ۵۵۰های  سال نهادهای  برای  الگوهایی  همچون  میالدی 

که   Xenodokheion  ،میالدی  ۵۵۰  سال   توسط ایرانیان عمل نمودند. پس از ها  بیمارستان

فقرا  خیریه  ینهاد و  بیمار  مسافرین  از  مراقبت  به  و  بود  پرداخت،  می  بیزانسی مسیحی 

  ۱8۵۰اسالمی شد. بر حسب اتفاق، در سال    ء شفاساسانیان و دارال   « بیمارستان»الگوی  

برای تأسیس  های  ، بیمارستان[شمسی  ۱۲۲8]میالدی   الگویی  مسیحی دوباره همچون 

اولین بیمارستان مدرن    پیدایی.  ندبیمارستان دولتی در نوار غربی ایران عمل نموداولین  

مدرن  های  تانو ادامة راه آن توسط دولت ایران و افراد خصوصی، به واسطة ساخت بیمارس

اً  عمومها  و برقرار ماند. این بیمارستان  گردید  تقویت  ،غربی در بسیاری از شهرهای ایران

وظیفة   ئیمممکن است بگو و هدایت شدند. ستوسط پزشکان بریتانیایی و آمریکایی تأسی

میالدی    ۱۹۵۰مدرن« در سال    های مسیر فعالیت »بیمارستان  بهآنان در هدایت ایران  

  ، از این رو  .بودده  شبدین سان وظیفة آنان انجام    ،بود  به توفیق رسیده  [یشمس  ۱۳۲8]

خود  های  فعالیت  ،میسیونرهای پزشکی  ةهمتر،  یا پیش  دههیک    ،ایبدون هر گونه شگفتی

دیگر ادامه ندادند. امّا این به معنای آن نبود که میسیونرهای پزشکی بر این    ، را در ایران

ما به  مأموریت  ”  چرا که عنوان نکردند ،  استبه اتمام رسیده    ها آن  باور بودند که وظیفة 
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 های میسیونریهیئت   [شمسی   ۱۳۳۳] میالدی    ۱۹۵۵برعکس، در سال    “ .پایان رسیده است 

موجود در های  اندک بیمارستان ” احساس کردند حضورشان هنوز بسیار مورد نیاز است زیرا  

پایین در طبابت و مراقبت   شلوغ به شدت  ها  استان  با استانداردهای بسیار  های هستند و 

 ۱“برند. می   پرستاری، در نارسایی به سر 

یک نوآوری خود  ی و  درمانگاه، یک ابتکار بیزانساز آن،  پدیداری بیمارستان یا بیشتر  

گرفتند. همچنین، می   بود؛ زیرا مردم پیش از آن، در موقع بیماری در خانه تحت درمان قرار 

تا   ششم های  برخوردار شوند. در آغاز )سده   ی توانستند از خدمات پزشکمی   فقط ثروتمندان

از میالد(  فراهم های  نهادهایی که مراقبت   ،هشتم پس  را  ها بیمارستان کردند  می   پزشکی 

مسافران و افراد فقیر برای مدتی در آن جاها   ها،جایی که غریبه   .ها بودند نبودند بلکه نوانخانه 

بهتر؛  نمودند می   کردند، مقداری مراقبت دریافتمی   اقامت مردند. خرد می   شدند یامی   یا 

بیمارستان نهاد  استمرار  که  است  این  شده  چشمگیرتر ” ساسانیان    پذیرفته  از  ین یکی 

پیرامون نخستین   های ما دانستنی   دستاورد، با وجود این   ۲“وردها در شرق اسالمی بود.ا دست

وها  بیمارستان  است  کم  بسیاری  مسلمًا    بسیار  داده از  مقدار  دربارةاین  اولین   ها  ظاهرًا 

و   بر حدس و گمان استوار است ،  وجود داشت  شاپور جندی همچون آن که در    ها،بیمارستان 

پس   8۰۰  حدود سال   هر چند در   اند. وجود نداشته ها  این بیمارستان ممکن است که    حتی

 ها آن   در ایران بودند، ولی هنوز چیزی در مورد   یی ها یم که بیمارستان دار از میالد ما یقین  

گردید. حتی می   شد و تدریسمی   این که چه نوعی از پزشکی در آنجا طبابت  نیز  دانیمنمی 

-۲8۲]   میالدی  ۹۰۰- ۱۱۰۰  بازة   در طی دوران شکوفایی طی ها  ارستان اطالعات پیرامون بیم 

 دربارة، سطحی و در بهترین حالت، پر از لکه است. در واقع، اطالعات بیشتر  [ شمسی   ۴8۰

با این   ۳پزشکان به صورت انفرادی در دسترس است تا دربارة یک بیمارستان واحد در ایران.

پزشکی های  دهم و یازدهم مراقبت های  در سده ها  ن آید که این بیمارستامی   وجود، به نظر

ارائه  زنان،  و  مردان  برای  پس می   را  با  پزشکانی  و  با های  زمینه دادند  و  گوناگون  مذهبی 

 
1 Presbyterian Church 1955, p. 50. 

2 Sajjadi 1989, pp. 257-259. 

 .۱۳7۹تاجبخش  دیمثال خوب، بنگر کی یبرا ۳
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آن مختلف  های  تخصص  می گماشت   کاربه  ها  در  و   ؛ ند شد ه  کتابخانه  از  که  کسانی  یعنی 

کردند. این گونه از می   بیماران، در بیمارستان استفاده کرده و به دانشجویان خود تدریس 

بیمارستان، حداقل در ایران، ممکن است تا اواخر سدة یازدهم به زیست خود ادامه داده 

پذیرفته   د َردن ِخدانش پزشکی با به چالش کشی   ة به دالیل گوناگون، توسع  و  باشد. بنابراین 

 هاآن   هایی کهویژگی   ها،شفا یا دارالها  ولی مسلمًا، بیمارستان   آرام آرامگردد.  شده، مأیوس می 

معموالً به عنوان یک بیمارستان   آن چه  ، از دست دادند. در واقع  ،کردند می   را منحصر به فرد

  متفاوت است؛کاماًل نهادی شود  می  در ایران شناخته   [شمسی   ۴8۰] میالدی   ۱۱۰۰پس از  

ولی  نهادهای جدید حتماً    این  از همه چیز  وجود داشتند  واقع، بیشتر  بودند. در  نوانخانه 

 ودند. ب   هبازگشت   Xenodokheionبه الگوی اولیة بیزانسی این نهادها    توان برهان آورد کهمی 

و نوعی  ها شفاپس از سدة یازدهم، هنوز اطالعات اندکی در مورد تعداد دارال   در دروة

شده است(، وجود دارد. این وضعیت  می  ی هم طبابت  واقعاً در این دارالشفاهااز پزشکی )اگر  

به صورت عام و دانش  ها  پس از این که جامعة ایرانی و پزشکان آن در تماس با اروپایی

کل خاص قرار گرفت، تغییری از خود نشان نداد. زیرا از هنگام  اروپایی شامل پزشکی به ش 

اروپ دورة  در  اییان  حضور  دارالایران  پیرامون  ما  افشاریه،  و  دوره    یهاشفاصفویه  این 

این    تعداد  در ادامه،  کند این نهادها فقط نوانخانه بودند.می  که تأیید   هایی داریم آگاهی

خبر  دارالشفاء رفت. در طی دورة قاجار، ما فقط از سه  و فعالیتشان، رو به زوال ها نوانخانه 

از  به صورت سرسری، فعالیت  نیز    هاآنمیان    داریم که  د، هر چند که  کرمیفقط یکی 

 شد. می “خورده ”توسط کارکنان حرم امام رضا اش بودجه 

سالواتوری  دکتر  توسط  تهران،  در  پزشکی  دواخانة  کوتاه،  حیاتی  با  گرچه  اولین، 

(Salvatori  در گاردان  دیپلماتیک  میسیون  فرانسوی  پزشک   میالدی    ۰۹-۱8۰7(، 

آمریکایی بود که اولین    پرسبیتاریامّا این میسیون    ۴تأسیس شد.  [شمسی  87-۱۱8۵]

فقط    ۵د. کردر ارومیه تأسیس    [شمسی  ۳۱۲۱]میالدی    ۱8۳۵دواخانة دائمی را در سال  

 
4 Elgood 1951, p. 441. 

5 Elgood 1951, pp. 533-535. 
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 تربیتدر ایران صورت گرفت تا  تالشی  بود که    [شمسی  ۱۲۲8]میالدی    ۱8۵۰از سال  

مدرن   علمی  گرفتهپزشکی  بیمارستان  صورت  همچنین  اروپاییهای  و  گرفتة    نیز   الهام 

اثری محدودی داشت. فصل جدید با تأسیس دارالفنون  این تالش  شوند؛ هر چند    تأسیس

توسط دولت  اندازی شده  کالج راهآغاز گردید، یک    [شمسی  ۱۲۳۰]میالدی    ۱8۵۲در سال  

شد. همچنین،  می  درسی تدریس  های رشتهدر تهران که پزشکی در آن به عنوان یکی از  

نه بودجه و نه کارکنان    ولی  ؛ دولتی بر مدار اروپایی ساخته شدندهای  بعضی از بیمارستان

های  پایان سدة هجدهم بود که بیمارستان در حدود د. با این وجود، این فقط  داشتنکافی 

و   بریتانیایی  و  آمریکایی  میسیونرهای  توسط  در    نیزکارآمدتری  بریتانیا  دولت  توسط 

غربی نه تنها بر تربیت  های  تعدادی از بنادر خلیج فارس تأسیس شدند. این بیمارستان

شیوه معرفی  همچنین  و  ایرانی  پرستاران  و  درمانهای  پزشکان  ،  پزشکیهای  مدرن 

کردند که  تر نیبرای بیماران ایرانی پذیرفت   بلکه   اثر گذاشتندجراحی و داروها  های  تکنیک 

به صورت  نه    آن   ، یعنی نهادی که به صورت سنتی بهشوند  ر اخواستدرمان را در بیمارستان  

 شد. می بلکه مکانی برای مردن، نگریسته مکانی برای شفا 

  درصد جمعیت  ۹۵یعنی  فقرا )  رایمدرن به صورت پابرجا ب  پزشکیکمک    ،بنابراین

از لحاظ جغرافیایی و هم از نظر تعداد، در  هم  خیلی محدود،  ای  (، فقط برای گسترهکشور

خارجی   های خارجی، آژانسهای سفارتخانهآن هم از طریق پزشکانی که به  د؛دسترس بو

هند تلگراف  غیره( - )ادارة  و  روس  سرخ  صلیب  بودند  اروپایی،  که    ؛وابسته  کسانی  یا 

. افزون بر  دندکرمی  پزشکی فراهمهای  مراقبتو  میسیونر بودند )آمریکایی یا بریتانیایی(  

ند  وجود داشت  محلی به حاکمان    یا به دربار شاهنشاهی و    وابسته اندکی پزشک  تعداد  این،  

 ۶داشتند.  الزحمهحق  بیماران خصوصی که توان پرداخت  ؛داشتند  خاص خود راکه بیماران  

  میسیونری وابسته نبودند فقط بیمارانی که های  اروپایی تهران که به سازمان  پزشکان 

 
 نی دکتر کوپ بودند:    ر یبه شرح ز  یپزشکان فرانسو   ستم، یسدة نوزدهم و آغاز سدة ب  انیپا. در  ۳۹۰، ص۱۳۰۶اعتمادالسلطنه    ۶

)ظلرزا یم   نی )مظفرالد  سورل  دکتر  بروس   -   السلطان   (،  دکتر  خل   ریی اصفهان(،  در  گمرک  بن فارس ج ی)خدمات  دکتر  گراند (، 

 دی (، بنگر الن ی طان، گ ل الس   )عضد   ( و دکتر فرتارس ف   -   السلطنه   تهران(، دکتر روث )شمس   -   السلطنه   ب ی )نا 
 Hassendorfer 1954, p. 61. 
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به استثناء پزشکان سفارت بریتانیا و    ؛کردندمی  درمانرا    الزحمه بپردازندحقتوانستند  می

را   فقیر  افراد  بیمارستان  7کردند.می  مجانی درماننیز  روسیه که  این  این وجود،  های  با 

-   تعداد بیماران را تا پیش از تأسیس شرکت نفت ایران ین  تریشب  میسیونری بودند که 

( آمریکایی   (،APOCانگلیس  میسیونرهای  مثال،  برای  کردند؛  س درمان   ۱۹۲۰ال  در 

  ۳۰,۰۰۰تختخواب داشتند و بیش از  ۱88حدود  روی هم رفته [شمسی ۱۲۹8]میالدی 

دادند. قرار  تحت درمان  را  بود،    بیمار در سال  ثروتمند  بیمار  برای  هزینه  چنانچه  فقط 

این    8نمودند.می  را به رایگان دریافتها  د؛ فقرا هم درمان و هم داروش میدریافت  داروها  

اروپایی کمک ها  فقط  که  برای  می  فراهم  پزشکی های  نبودند  کمک نمونهآوردند.  های  ، 

کنسولگری  پزشکی در  فقرا  با  های  به  که  هندی  یا  بریتانیایی  پزشکان  توسط  بریتانیا 

یاری ارائه می  بیمارداران هندی  توسط  ش می  شدند،  میسیونرها  بود که  در حالی  این  د؛ 

ای مسیحی  یاری دادهپزشکان عمدتاً  بودند،  تربیت کرده  و پرستارانی که خودشان    رانی 

به رایگان  میسیون  های  و دواخانهها  هر چند بسیاری از بیماران در بیمارستان  ۹شدند. می

شد که پزشکان  می  احساساین گونه  گرفتند، با این وجود، در ایران  می  تحت درمان قرار

به دست به عبارتی جایمی  نیز چیزی  انجام    گاه معنویِآورند،  به دلیل  کار  فزونی یافته 

  پول پرداخت   ،دارودریافت  بیماران ایرانی ثروتمند، مسلماً برای خدمات پزشکی و    ۱۰واب.ص

نامیده    پزشکانطبابت شخصی    [درآمد حاصل از]  ممکن بود  آن چه  در واقع” کردند.  می

 
7 Serena 1883, p. 142; Collins 1896, p. 276; Andreeva 2007, p. 193. 

 ؛ ۱۴۵۱، جلد دوم، ص۱۳۴۳ ونسکو ی؛ 8۶۵، ۳77، جداول، صص۱۳7۶السلطنه  نیع 8

 Elgood 1951, pp. 511-512, 534; Presbyterian Church 1919, p. 270 , 280 ; Presbyterian Church 1920, pp. 

321, 332, 327; Presbyterian Church 1922, pp. 372, 378. 

9 Wright 2001, p. 118. 

پرستاران و  هم    ،یشدند، مددکاران ارمن  رانیها مجبور به ترک ایی که اروپا  یجنگ، هنگامدوران    ی”ط  سد،ینوی م  سیرا 
 توانستند کار انجام دادند.“ یمهم معلمان، با شجاعت تا آنجا که 

 Linton et al. 1921, p. 16, note. 

 دیکه انجام شد، بنگر یمحل یدر مورد مشارکت کارکنان طبّ  دواریمشاهدات تمج یبرا 

 Wood 1922, pp. 60-61; Cash 1930, p.31. 

 دیپرستاران، بنگر تیترب یبرا 
 Floor 2020, pp. 91–168. 

10 Malcolm 1911, p. 55. 
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بیمارشان  هزاران  با  بیمارستان  نگهداری  خرج  ساخت    ۱۱“ .شودمی  شود  این،  بر  افزون 

دیگر    و   و مدارس میسیون، با گشاده دستی و بخشش تجار ایرانیها  بسیاری از بیمارستان

 ۱۲گردید.پذیر افراد ثروتمند مسلمان و غیرمسلمان، امکان

تأسیس    [شمسی  ۱۲۴۳]  میالدی   ۱8۶۵اروپایی که در سال    -  در ادارة تلگراف هند 

چرخاندند.  میبرای فقرا  نیز  شد، تعدادی پزشک به کار گماشته شدند که تعدادی دواخانه  

بود. امّا    IETD  کارکنان  سالمت جسم و روحاصلی این پزشکان نگهداشت    مسلماً وظیفة

های  ایستگاه  ۱۳دادند. می  ارائه  [به مردم]نیز  هایی  بعضی از مدیران ایستگاه تلگراف، کمک 

توسط دولت بریتانیا در خلیج فارس و دولت روسیه در مرزهای شمالی به    قرنطینه که

  به ویژه فقرا ارائه  ،به جمعیت محلی  پزشکی های  نیابت دولت ایران در فعالیت بودند، کمک 

 . وجود نداشتکنسولگری    ةداد که اتاقی در دواخانمی  امّا این فقط هنگامی رخ  ؛۱۴دادند می

 

 های خارجی و پزشکان مدرن خصوصیبیمارستان (الف جدول
 [شمسی   ۱۲۹۹] میالدی ۱۹۲۰در ایران در سال 

 کارمند  نوع خدمت  مکان  نوع سازمان  ملیت 

میسیون   آمریکایی
 پرسبیتاری 

ارومیه، تبریز،  
رشت، تهران،  

مشهد، همدان؛  
 کرمانشاه؛ قزوین+ 

(:  فروشیبیمارستان )به همراه دارو
(؛ تهران  خواب تخت  ۵۰مشهد )

  ۵(؛ رشت )خوابتخت  ۴۵)
  ۲۵(؛ همدان )خوابتخت
  ۲۵(؛ کرمانشاه )خوابتخت
  ۱۰۰(؛ تبریز )خوابتخت
  ۴۰(؛ ارومیه )خوابتخت
 (؛ + = دواخانه خوابتخت

پزشک که    ۱۱
دو نفرشان زن  

 بودند. 

 
11 Rice 1916, p. 134. 

 دیآیبه نظر م نی”چنگفت:  نیثروتمند خود چن مارانیدر بندرعباس در مورد ب یدکتر برول ؛گونه نبود نیاهم  شهیهمالبته  
  افت ین  یشکر خدا و اگر بهبود  نی بنابرا  ،دست خدا بوده است  ،افتی  یباشد که اگر بهبود  نیمحترم ا  یآقا  ایخانم  این    دة یکه ا
 ،پرداخت کرد؟“ یپول دیپس چرا با ؛دکتر است  ریتقص

 Cursetjee 2001, p. 44 

12 Linton 1923, p. 73; Rice 1916, pp. 133-134; Stuart n.d., p. 19. 

13 Wright 2001, p. 126; Rubin 1999, pp. 295-299; Collins 1896, p. 109; see also pp. 162, 276. 

 .۱۶۹، ص ۱۳۴۲ السلطنه سدید ۱۴
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 کارمند  نوع خدمت  مکان  نوع سازمان  ملیت 

حکومت   بریتانیایی
 بریتانیا 

تهران+، مشهد،  
تربت حیدریه،  

+، بوشهر،  ناصرآباد
کرمانشاه، لنگه+،  

 +، اهواز خرمشهر

 های کوچک؛ بیمارستان 
 + = دواخانه 

 ۱۰دست کم  
نفر که دو  

نفرشان زن  
 بودند. 

جامعة  
میسیونری  

 کلیسا

اصفهان، کرمان،  
 یزد، شیراز 

  ۱۲۰) تختخواب    ۱8۰اصفهان  
  ۶۰برای مردان و  تختخواب  
  8۰برای زنان(؛ کرمان  تختخواب  
برای  تختخواب    ۶۰) تختخواب  
برای زنان(؛  تختخواب    ۲۰مردان و  

تختخواب    ۶۰) تختخواب    8۰یزد  
برای  تختخواب    ۲۰برای مردان و  
تختخواب    ۵۰زنان(؛ شیراز  

)بیمارستان جدید در حال ساخت  
 ( ۱۹۲۴در سال  

نفر    ۶دست کم  
که دو نفرشان  

 زن بودند. 

APOC   آبادان، مسجد
سلیمان، اهواز،  

 +خرمشهر

ها در ترین بیمارستان مدرن 
 خاورمیانه؛ + = دواخانه؛ 

 تخت  ۲۰۰بیشتر از  

  ۲۰بیشتر از  
 نفر 

 روسی 
 (۱۹۱8)تا  

 صلیب سرخ؛ 
 دولتی

تهران؛ مشهد،  
تربت حیدریه؛  

 تبریز؛ ارومیه 

 دست کم بیمارستان کوچک 
 نفر  ۴

 آلمانی 
 (۱۹۱۵)تا  

تبریز،  تهران،   دولتی
فروش، رشت،   بار

  همدان، سنّه
(Senneh)  ،

 کرمانشاه 

پزشک سفارت و کسی که  
بیمارستان دولتی در تهران تحت  
هدایت وی بود. در شهرهای دیگر  

های آلمانی وجود  فروشی دارو 
 ند. شت دا 

 نفر  ۲

 فرانسوی 
Soeurs de 

charité 
  خوابیتخت  8یک بیمارستان   خسروا 

 کوچک 
 در خسروا 

دکتر  یک نفر  
نسطوری که در  

فرانسه تربیت  
 شده بود. 

Grothe 1911, pp. 131–132; Aubin 1908, p. 71; Gilmour 1924, p. 30. 
 

های ایرانی در  چگونگی وضعیت بیمارستان  ،[شمسی  ۱۲۹۹]  میالدی  ۱۹۲۰در سال  

های خارجی پس از جنگ جهانی اول  جدول ب نشان داده شده است. تعداد بیمارستان

های روس بسته شدند. این در حالی  کاهش یافت. به دلیل انقالب روسیه همة بیمارستان
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انی نیز  بود که خدمات میسیونری فرانسه نیز عملیاتش را قطع کرد و کارکنان طبّی آلم

بازنگشتند، این خسارت بیش از جبرانی بود که به واسطة تعداد رو به افزایش پزشکان  

بعد از جنگ جهانی، جمعیت میسیونری کلیسای    ۱۵روس و ارمنی در شمال به وجود آمد. 

(، به کارهایش در چهار شهری که هر کدام یک بیمارستان داشتند، ادامه  CMSبریتانیا ) 

، هفت  ۱۹۲۰بود که جمعیت میسیونری پرسبیتاری آمریکایی در سال    ، این در حالی۱۶داد 

جدید،   بازیگر  یک  داشت.  اختیار  در  و    APOCبیمارستان  بیمارستان  تعدادی  که  بود 

 باز کرد. [شمسی ۱۲۹۲]میالدی   ۱۹۱۴دواخانة جدید را از سال 

 

 های ایرانی مدرن و ظرفیتشان( تعداد بیمارستانبجدول 
 [شمسی   ۱۲۹۹]   دیمیال ۱۹۲۰در سال 

 نوع مالکیت مالحظات هاتخت شهر

 تهران 
 )غیرنظامی(  ۱7۲

 )نظامی(  ۲۰۰و 
 دواخانه + داروخانه 

(،  ۱(، شهری )۳ایالتی )
 ( ۲نظامی )

 شهری  دواخانه + داروخانه  زن ۵مرد +  ۱۰ انزلی

 شهری  - ۳۰ تبریز 

 شهری  سرپایی  بیماران فقط ۱۲ همدان

 - ۲۰و )ب(  7۰)الف(  مشهد
 ةدو مؤسس
 الف و ب

 امینی ةموقوف + دواخانه  ۲۵-۳۰ قزوین

 شیخ خزعل - ۲۰ خرمشهر 

 مؤسسة خیریه )بنیاد( - ۱۰ مالیر

 - ؟ سبزوار 
 ة بودج  ة ساخت به وسیل 
 محلی

Gilmour 1924, pp. 29–30; 

 مربوط به قزوین و سبزوار. 
 

بودند    رانیدر ا  ۱۹۲۰در دهة    ی، هزاران پزشک روس۱۶۴،  ۱۳7، صتاریخ نامشخص  ،(Schmidel)  دلیبر طبق گفتة اشم  ۱۵

 کردند.یم یبار زندگمشقت به صورتها از آن یاریبس که

16 See also Rice 1923, pp. 261-262 

  ]شمسی ۱۳۰۱-۱۲۹8[میالدی  ۱۹۲۰- ۲۳دواخانه در شهرکرد از  ک ی  ن ی همچن   CMS .CMS ی ها مارستان ی ب  زات یتجه  ی برا  

 .۴7، ص۱۳۵7 ینیحس ر یام دیبنگر زیداشت؛ ن اختیاردر 
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بیمارستان  سال  های  تعداد  از  پس  ویژه  به  ایرانی،   ۱۲8۳] میالدی    ۱۹۰۵مدرن 

در تهران   چه از لحاظ تعداد و چه از لحاظ اندازه هاتعداد آن  بیشینةکه   باال رفت، [ شمسی 

این اما  شد.  می   نگریسته   تردید خارجی، با دیدة  های  سفارتخانه ، به دکترهای  اوایل کار .  بود 

الها از ایرانی و بسیاری از م   پزشکان با گذشت زمان تغییر کرد. بسیاری از    ، منش خصمانه

 آن کهبودند که با کمک پزشکی خارجی مخالفت کردند. اول    پرشمارترین کسانی اولین و  

های طبّی )به ویژه کمک طبّی کمک   اینان  از رقابت در هراس بودند و دوم آن که  ها آن 

میسیونری( را به عنوان ابزاری که هدف آن سلطة خارجی بر ایران و جایگزین کردن اسالم 

های دانشوران ایرانی یا مؤلفین امروز ه که هنوز در نوشت   رویکردی  ؛ دنددیمی   ،مسیحیت بود با  

از این که مسیحیان به کسانی که قدرت پرداخت ” . بنابراین، مالها  شود دیده می ایران نیز  

و این دلیلی  ۱7“. کردند نمودند، اظهار شگفتی می الزحمه نداشتند نیز کمک پزشکی می حق 

های مخفی پزشکان اروپایی. نه تنها این رقیباِن درمان جسم و ها بر انگیزه ن بود بر شک آ 

روح مردم )پزشکان و مالیان( در پذیرش خدمات پزشکی اروپایی در تردید بودند، بلکه خیل 

حضور طوالنی سابقة  . با وجود  عظیمی از فقرا و بیماران به طور وحشتناکی نیز چنین بودند 

میالدی   ۱8۹۲در سال  شهر  میسیون آمریکایی در ارومیة مسیحی، جوامع مسلمان و یهودی  

در   ۱8“ند. پذیرفت نمی   را  و کمک هیچ اروپایی]بوده[  بسیاری محتاط  ” هنوز    [ شمسی   7۰۱۲] 

از لحاظ مذهبی نجس   مسلمانان غیر دارشان که  ریشه   ة با عقید   رویکرد این    ، مورد مسلمانان

ند تا توسط یک د آور می  فشار کلی  بایست به خودشان  می   ، د و بنابراینشمی   هستند، تقویت 

لمس   مسیحی  را  شوند  پزشک  شده  آماده  داروهای  یا  در   ۱۹.بخورند و  واکنشی  چنین 

 ۲۰شهرهایی همچون یزد و کرمان نیز وجود داشت.

 
17 Rice 1916, p. 89. 
18 Speer 1911, pp. 166, 270, 328-329. 

  اما  “.زن است  کی”او فقط  گفتند:  یها ممردان آن  رایز  به بیمارستان بیایند و کمک بخواهند،زنان دشوار بود    یبرا  نیا 

 روند.“یم مارستانیبه بخارج شده و  شانیهااز خانه انهیبه صورت مخفدر موقع نبود شوهران ” یاریبس
 Presbyterian Church 1921, p. 338. 
19 Richter 1910, p. 321. 

20 Malcolm 1905, pp. 55-59; A Friend of Iran 1940, pp. 20-21; Hume-Griffith 1909, pp. 157-61. 
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به زودی به پذیرش و قدردانی  ( خصمانه اگر نگوییم منش ) ی آغازین  گیر کناره  اّما این

 ؛[ شمسی   ۱۲8۶] میالدی    ۱۹۰8مانند سال  داشت. ود وج هنوز مسائلی    ؛ اگر چهتبدیل شد

 انجامای اعمال جراحی در بیمارستان کرمان  مبنی بر این کهزمانی که شایعاتی پخش شد  

باور عجیبی بایست انجام شوند. یک فرد برجستة بریتانیایی به این شایعات  شده که نمی می 

 به بستنتصمیم    CMSبه لندن فرستاد و در نتیجه،    “جویانه یک گزارش انتقام ”   باداشت  

 [شمسی   ۱۲8۶] میالدی    ۱۹۰7در پاییز  شهر  . هنگامی که مردم  گرفت بیمارستان کرمان  

 [در دفاع از کارکرد بیمارستان ] طوماری  ” ،  بیمارستان را فهمیدند الوقوع  بسته شدن قریب 

به آن نیز  مهر تجار و تودة شهر    7۰۰تعداد  و    د کردن امضاء  آن را  مجتهدین    نوشته شد؛ 

امیلین دکتر    ۲۱گرفت.تصمیم  به ادامة فعالیت بیمارستان کرمان    CMSآن گاه    “پیوست شد. 

های دشواری به    ات یبه صورت مفصل و با ذکر جزئ که  پزشکی  (  Emmeline Stuartاستوارت ) 

 مسیحی پرداخته حدود   پزشکان تعصبات مسلمانان نسبت به    ه آغازین برای چیره شدن ب 

را   هاآن   بایست می   ی کهن تعصبام ا  ب دیگر  ما  ” نوشت،    [شمسی   ۱۳۰۱] میالدی    ۱۹۲۳  سال

 واجب پیش از این که بیماران درمان را بپذیرند،   ةدیگر استخار   . رو نیستیم روبه قانع کنیم،  

خواهند به نمی   که واقعاً یی  ها آن   . اکنون فقط مسلمانان با تعصب سخت یا شود گرفته نمی 

هنگامی   ۲۲“. نیاز به مشاوره دارند بیمارستان بیایند و یا کسانی که از عمل کردن در هراسند،  

 [ شمسی   ۱۳۱۵] میالدی    ۱۹۳7سال  کرمان در  پزشک مقیم  (  Dodsonدودسون ) دکتر  که  

حاکم شهر، همة مقامات رسمی و پانزده هزار نفر از مردم در ” تب تیفوئید فوت نمود،  بر اثر  

مردی که سی و   به قبرستان خارج شهر رفتند تا   ه به خط شدند و ب شهر  باریک  های  خیابان 

 ۲۳“.کرده بود، ادای احترام کنند ها به آن چهار سال خدمت  

تداخلدیگر   با درمان کارآمد  منشأ  کردند،  می  عقایدی که  ند.  داشتمذهبی  عموماً 

دارو یا استفاده    خوردنرمضان تقریباً خالی بودند زیرا    ماه  در طی ها  و بیمارستانها  دواخانه

به منزلة شکستن روزه بود. بنابراین، دکترهای اروپایی مجبور بودند از این    یچشم   ةاز قطر

 
21 A Friend of Iran 1940, pp. 55-52. 
22 Stuart n.d., p. 23. 

23 A Friend of Iran 1940, p. 73. 
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  (بار در روز   به جای دو )بار در شب    که به بیماران بگویند دارو را دو  آگاهی داشته باشند 

  پس از آن که پر از بیمارانی بود که  ها  رمضان، دواخانه  ماه  مصرف کند. همچنین، بعد از

 ۲۴روز چیزی نخورده بودند، پرخوری کرده بودند.

چنان تأثیر برانگیز بود   به دست آمد که به واسطة این نوع یاری طلبی  ای  خواهینیک 

ایران در سال   به  از سوی حکومت هندوستان  میالدی    ۱۹۰۴که کمیسیون تجاری که 

من تأثیر    ،در سفرم از طریق ایران”کرد:    گزارشفرستاده شده بود چنین    [شمسی  ۱۲8۲]

یک   که  میعظیمی  انجا  گذاردپزشک  که  کاری  خوبی  ام؛  شدهمتوجه    را  دهد می  م و 

، با دستیاران بیمارستانی، در همة ادارات مرکزی مطلوب  پزشکیبرگزیدن یک متصدی  

کنم عوامل کنسولی در سیرجان، رفسنجان و بمپور، از  می  پیشنهاد  همچنیناست و من  

 ۲۵“ انتخاب شوند و این ایستگاه، دواخانه داشته باشد. پزشکیکارکنان زیردست 

بیان  های  توسط کنسولنیز  همانندی  های  گرایش اهواز  و  لنگه  .  شدبریتانیایی در 

سازند    قرنطینه جدا های  خواستند دواخانه را از ایستگاهیعنی کسانی که به این دلیل می

این    .وردآ  دست  سی بیماران را بهتا بدین گونه دولت بریتانیا و نه هیچ کس دیگر، قدرشنا

جای شگفتی    ،تحریک شود. بنابراین  رفت تجارت بریتانیایی نیز می  در حالی بود که انتظار

خود    برای احساسات قویی  بودند، توجیهها  نبود آن ایرانیانی که مشکوک به یاری خارجی

 . باشندداشته این مشاهدات و دیگر موارد مشابه،  در زمینة

دولت بریتانیا  ای  خیریههای  میسیون و همچنین دواخانههای  و بیمارستانها  دواخانه

تعدادی   ؛دادندمیها هزار نفر بیمار را در سال تحت درمان قرار شهر، دههای و بیمارستان

 
24 Malcolm 1911, p. 49. 

25 Gleadowe-Newcomen 1904, p. 19. 

پوشی  مورد چشماو    حینصا  یکرده بود ولطرح  را    یبحث  ن یسرجان کمبل چن  ران، یبه ا  ایتانیفرستادة بر  ۱8۳۰در اواسط دهة   

 .قرار گرفت
 Elgood 1951, p. 472. 

 اشاره کردند. یهای پزشککمک نیحاصل از ا تیحسن ن یبه سودمندنیز ها روس 

 Andreeva 2007, p. 193. In 1904-05, 

حساب لطف فراوان   هکه سرکنسول ب  را فهمیدم نیمحرم ا یهاشورشجریان ”در  گزارش کرد ۱۹۰۴-۵در سال  کسیسا 
 “.ماند منی[، اییایتانی]بر مارستانیب نیکار ا قیبه مردمان خراسان از طر ییاعطا

 Sykes 1905, p. 22. 
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این    بسیاری از  سید.نفر ر  ۳۵۰,۰۰به بیش از    [شمسی  ۱۳۰۳]میالدی    ۱۹۲۵که در سال  

پزشکان میسیونری، پزشکان    ۲۶دوباره بودند و نه بیماران جدید. های  مراجعه کننده  افراد،

هم  مردم  ، زیرا  ۲7و پرستاران بومی را تربیت کردند و همچنین آموزش بهداشت ارائه دادند 

ه مکان  کردند کمی  شان، در محیطی زندگی هایدر دهکدههم  شهرشان و  هم  در خانه،  

بیماری انواع  همة  بود،  های  پرورش  مسری  و  از  یعنی  اندمیک  بسیاری  اصلی  علت 

 بودند.مبتال  ها آن که مردم بههایی  بیماری

ترین  مهم   “ خرمشهر، فقدان غیرعادی پاکیزگی   پزشکی طبق گفتة کارکنان  ” بنابراین،  

  بندی ترجیع این    ۲8شد. می   ممزوج   ، “ جهل و تعصبات مردم ” مسئله بود که با نیاز به چیرگی بر  

شد؛ جایی که ساکنین هیچ گونه بهداشت  می   تکرار نیز  در بندرعباس    افراد حاضر بود که توسط  

خطرات این شرایط   دربارة اندرز داده شده  یک گوش ناشنوا ” کردند. و بهسازی را رعایت نمی 

دربارة    شان پزشکی میسیونری تالش کردند به بیماران  در ارومیه، کارکنان   ۲۹“ را دریافت کرد. 

پزشکان   پزشکی  دانش  بهبود  برای  تالشی  و  دهند  آموزش  بهسازی  و  بهداشت  اهمیت 

مردم    ۳۰بهتری دست یابند. پزشکی  های  شد به درمان می توصیه  اینان    به   ؛ جالینوسی انجام شد 

دیگر خیلی دیر بود  که  بودند، البته هنگامی  بسیار مستعد  پذیرش نظرات پیشگیری    ای ر ب 

به  کشید.  می   طول گیری  همه بود( و همواره فقط تا زمانی که  آمده  وبا  گیری  همه )هنگامی که  

 ۳۱توسط دولت یا خود جمعیت، وجود داشت.   پیشگیری   امر   پیگیری در صورت ناچیز  

 
 را تحت درمان قرار دادند. ماریب ۰۰۰,۳۰ ییکایآمر یهامارستان ی، ب۱۹۰7در سال  ۲۶

 Grothe 1911, p.131, 

نوشتار    نیکه بر اساس شهر در ا  ییهامدخل  نیز نگاه کنیدنفر را درمان کرد؛    ۳۰,۰۰۰  زدیدر    ییبه تنها  CMSکه    یدر حال 

 .ندیآیم

27 Wilson 1895, p. 310. 

28 Administration Report 1912, p. 65; Wilson 1932, p. 98. 
29 Administration Report 1922, pp. 19-20; Administration Report 1921, p.20; Administration Report 

1923, p. 36. 

30 Wilson 1896, p. 275. 

  “ کرد   باید”چه    یهاو واکنش مثبت به پمفلت  تیگیری وبا توسط جمعهمه   از  یبه واکنش اضطراب، ترس ناگهان  دیبنگر  ۳۱
 مثال،  یبرا

 Wishard 1908, pp. 220-221. 



 13 مقدمه

APOC  داد  متمرکزترین انجام  را  خود  منطقة  در  بهسازی  کهاقدام  چرا  سالمت    ، 

حیاتی بود. این سازمان،    ،کارگران   قدرت انجام کارو    کارهای شرکتعمومی خوب برای  

  APOCبرای نظارت و تقویت اقدامات سالمت عمومی داشت؛ در واقع،  ای  کارکنان ویژه

بایست  که میداد  ا انجام میر)بازرسی از فروش گوشت و سبزیجات(    کارهاییبسیاری از  

توسط دولت بریتانیا،    نیزمتمرکز    و  ی مشابهتالش  ۳۲شد. می  دولت ایران انجامخود  توسط  

، با  [شمسی  ۱۳۰۶تا    ۱۲۲7]میالدی    ۱۹۲8تا    ۱8۴۹به نیابت از دولت ایران، از سال  

انتشار   جلوگیری ازپنج ایستگاه جهت  همة در خلیج فارس، در ای  تقویت قوانین قرنطینه

ها  بیمارستان  این  شدند. امّامی  توسط دولت ایران برآوردهها  هزینه  .شدانجام  ها  گیریهمه

که  ها  بیماریای  زمینهپسهای  علترفع  را تا  گیری  همهعالئم  بودند که    ها آن  و پزشکان 

 ۳۳کردند.می شدند، درمان می هاآن موجب خیزش

بیمارستان با بیش از    ۳۵، حدود  [شمسی  ۱۳۰۲]میالدی    ۱۹۲۴ر سال  در ایران د 

پزشک مجوزدار    ۹۴۵و    ۳۴ایستگاه قرنطینه   ۱۰دواخانه یا بیشتر،    ۴۰تختخواب،    ۱۴۰۰

کردند(  می  پزشک در تهران طبابت  ۳۲۳  ها آن  میان   ایرانی که ازهم  رسمی )هم خارجی و  

میلیون    ۱۰ناکافی برای پرداختن به نیازهای سالمت    یظرفیت   اینوجود داشت. مسلماً  

و    بومی های  ، چه برسد به پیشگیری کردن یا کاهش دادن شیوع بیماریبودسکنة ایران  

ها  بیماریترین امّا این یک آغاز بود. با این وجود، همانند اروپا، بروز و شیوع شایع ؛مسری

 
32 Williamson 1927, pp. 133-138 and Gilmour 1924, p. 29, 

 ی رانیا  یکه پزشک سالمت عموم  ییشهرها  یدهند. برای که انجام شد ارائه م  یاز اقدامات  یاندازچشم   ی این افرادهر دو 

 د یداشتند بنگر
 Gilmour 1924, pp. 24-25 (map). 

 دی، بنگرAPOCت سالمت نظام مراقب رامونیپ 

 Floor 2018 a, pp. 107-29. 

 د یموضوع، بنگر  نیا رامونیپ ۳۳
 Floor 2018 a, pp. 61-68, 85-89. 

  ه ی( و روسن یریقصر ش  )کرمانشاه،  یمشهدسر( و مرز با عثمان  ،ی)انزل  کاسپی  یایدر در  یانهیقرنط  یهاستگاه یتعداد ا  نیا  ۳۴

 شود.یشامل مرا نیز )آستارا، جلفا( 

 Gilmour 1924, pp. 21-26. 

 فهرست نمود. یانهیقرنط یهاستگاه یا انیدر م ستیبایم ز ین را )با ارجاع به باال( هیدریتربت ح 
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بلکه با گسترش  ها  واسطة بیمارستان  نه به  ،در ایران، به صورت چشمگیر و قابل مالحظه

  زهکشیبهسازی و سالمت فردی، از طریق سیاست عمومی )تأمین آب غیرآلوده؛ سیستم  

ها  ها، شستن دستتمیز، رختخواب و خانههای  و فاضالب کارآمد و غیره( و شخصی )لباس

سال   از  پس  اقدامات  و  غیره(  نه  [شمسی  ۱۳۲8]میالدی    ۱۹۵۰و  یافتند.  کاهش   ،

ن مسئله  ایتوانستند به صورت واقعی  مین  مدرنهای  سنتی و نه بیمارستان  هایرالشفادا

بهسازی و بهداشت نداشتند،  چگونگی  در مورد  ای  را حل کنند. کارکنان پیشین هیچ نظریه

در  دانستند که مبارزة دشوار و سختی  می  ند،داشت ای  حتی اگر این گروه از کارکنان نظریه

 ۳۵و تجهیز شده بودند. تربیت آن برای از آن چه کهراه است 

پهلوی رخ دادند که وضعیت سالمت عمومی از طریق    در دوران حکومتامّا تغییرات  

یابی و به کارگیری  ها و دواخانه و از همه مهمتر، شکلتربیت پزشکان، ساخت بیمارستان

هافمن این موج نوین که در سراسر ایران در  دکتر  اقدامات سالمت عمومی، بهبود یافت.  

 ست:زیر چکیده نموده ا  شکلگسترده شد را به  میالدی   ۱۹۳۰دهة 

گر” صورت  زیادی  خیلی  بهتغییرات  ایران  دولت  است،  بخش    ]اهمیت  [ فته 

مجانی در همة شهرهای بزرگ  های  بهداشت و سالمت پی برده است، بیمارستان

  رایگان واکسیناسیون  ]دولت  [ ده وشتأسیس تر و در بعضی از شهرهای کوچک 

س یک مدرسه  فقرا در بسیاری مراکز، تأسی   رایآبله، خدمات مجانی پزشکی ب

دانشکدة پزشکی در   را سازماندهی کرده است.  و غیره  تهران  در  ماماها  برای 

دولتی هم اکنون تولید واکسن تیفوئید و  های  تهران بهبود یافته و آزمایشگاه

دهند. ثبت تولد از  می  انجام ها  را برای پیشگیری از وبا و دیگر بیماریها  سرم

شود؛  نمی  اجازه دادهتدفین    ،مرگ دکتر  لحاظ قانونی الزم است، بدون گزارش

مسری را گزارش کنند و  های  بایست همة بیماریها میو دواخانهها  بیمارستان

شود.  می  از کشورهای همسایه باشد، برقرارگیری  همه  قرنطینه هنگامی که خطر

 
35 Gilmour 1924, p. 14. 
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  ها، و همة کسانی که با غذا سروکار دارند همانند قصابها  حمامی  ها، سلمانی

گواهی    باید بایست معاینات مرتب سالمت داشته باشند و  میسازها،  نانواها و نبات

انجام کار خودشان را داشته باشند تأمین   ةاجاز ن کهآدال بر پاکیزگی پیش از 

مسری از  های با شواهد تراخم، کچلی، سیاه سرفه یا دیگر بیماریها کنند. بچه

 ۳۶“ گردند.می  شفا یافته باشد، منع شان بیماری که  زمانی حضور در مدرسه تا 

میالدی    ۱۹۳۰در سال  برای مثال،  پیوسته و واقعی برداشته شدند.  های  واقعاً، گام

به کار  پزشکان را  خراسان، در یک دوجین مرکز در استان،    بهداری ، ادارة  [شمسی  ۱۳۰8]

ستفاده از واکسن  وبا بود با اگیری  همه  گماشت تا بر علیه آبله، تیفوئید و هنگامی که تهدید 

آید مقداری  می  به نظر  ۳7ساخته شده در انیستیتو پاستور در تهران، مردم را واکسینه کنند.

شد. برای نمی  گرفتهای  الزحمهحق  هیچها  آنوجود داشتند که برای  نیز  اقدامات کنترلی  

(، متصدی پزشکی سفر در خرمشهر،  Faluدکتر محمود خان فالو )” که    شد ، گزارش  نمونه

  [شمسی  ۱۹۳۰شهریور    ۱۴]  میالدی  ۱۹۳۰سپتامبر    ۵طُرف، در  این شهر را به سوی بنی

، توسط پلیس  [شهریور  ۲۵]  سپتامبر  ۱۶در  ش  جهت انجام تلقیح ترک کرد. در بازگشت 

گرفته    الزحمهحق  طُرفاز بنیچرا که  الحفظ به تهران فرستاده شد  دستگیر شد و تحت

 ۳8“بود.

دیگر  بهداریادارة   اداره  ی وظایف  این  داشت.  از  می  نیز  ،  هاغذاخوریبایست 

کرد  می  جهت بهداشت و بهسازی بازرسیها  و حمامها  خانهفاحشه  ها،سلمانی  ها،خانهسالخ

اند  کرد که آیا دکترها، ماماها، داروفروش و دندانپزشکان اجازه کار را داشتهمی  و بررسی 

 
36 RG 91-20-2, Mashhad Medical Report 1931-32; 

)بهدار  در  ی”ادارة سالمت  اکنون  هم  استان    نیدوج  کی(  مراکز  واکسدکتر  از  گزارش  ونیناسی دارد که  ارائه   ی هاآبله، 
 دهند.“ یئه مارا ار ره یها و غیریگهمه 

 RG 91-20-2, Mashhad Medical Report 1929-30. A dispensary service for the whole country was 

initiated. Government of Great Britain 1945, p. 410. 

37 RG 91-20-2, Mashhad Medical Report 1929-30. 

مطالعة    کیکارآمد بود به  چقدر  (  یادارة سالمت )بهدار  که   ن یا  ؛یها در کارکنان و مسائل مالتیبا در نظر گرفتن محدود 

 دارد. ازیجداگانه ن
38 Political Diaries vol. 9, p. 266. 
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بعد    گرفتن آنشد زیرا  ای  برای پزشکان میسیونری مسئله  به اجازة کار   ؟ این نیازیا خیر

در  ]یعنی هنگامی که قانون پروانه دادن    ،شدتر  سخت  [شمسی  ۱۳۱۲]میالدی    ۱۹۳۳از  

ب شد. این قانون چندان پزشکان میسیونری را هدف قرار نداد بلکه بیشتر  یصوت  [مجلس

داشتند دیپلم  ناشناخته  های  ساخت که از دانشگاه می   مشکل   کار را برای پزشکان عمدتاً روس 

یک    ، [ شمسی   ۱۳۱۲] میالدی    ۱۹۳۳برخوردار بودند. پس از  تری  و از سطح آموزش پایین 

  ۳۹در اروپا گریخته بودند.ها  شت که از تهدید نازیاز پزشکان یهودی نیز وجود دا  گروه

مورد لزوم  های  انجام شده و گواهی  هایگزارش کار ها،از بیمارستان  بهداریافزون بر این،  

قوانین سالمت عمومی جدید نیز به معنای آن    ۴۰. کردمیها را درخواست  تولدها و مرگ

  چرا که پزشکی خودشان را متوقف کنند ای بایست بازدیدهای دورهمی بود که میسیونرها

باید تختخواب    نیز  ، تقاضامند است که حتی یک بیمارستان موقتی بهداریادارة جدید  ”

یک داروساز ثبت شده جهت  فراهم نموده و بیماران را بر کف نگذارد. افزون بر این، ما باید  

 ۴۱“ توزیع داروها داشته باشیم.

برای    هافمن دکتر   تقاضا  و  تغییرات  این  از  آمریکایی  دیگر میسیونرهای پزشکی  و 

کردند.   استقبال  )دکتر  پاسخگویی  دکترهای  Blairبلیر  که  آورد  برهان  تهران  در   )

دهند و این به معنای آن  میسیونری آمریکایی نیاز دارند زمینة دوستی با ایران را پرورش 

گاهی اوقات در ضرر مسلم با    ها، عالیق و منافع ایرانی” بایست خودشان را با  می  بود که

گاهی اوقات منجر  موضوع  پی بردند که این    هاآن  ۴۲.کردندهماهنگ می  “ خودمان  منافع 

به    کنند این را مانع تصور   بیش از آن که  ؛ اما شدمی  در احساسات  اغتشاشبه اصطکاک و  

واقعیت    افزود:هافمن  دکتر  نگریستند.  میاین شرایط در حال توسعه، به صورت یک چالش  

  هایی متقاضی استاندارد  بهداریایران به تندی در حال تغییر است: ادارة  ”جدید آن بود که  

 
39 RG 231-1-2 Rolla Hoffman Correspondence 1910-1919, Hoffman to McClanahan, 03/07/1932; RG 

321-1-6, Pioneering in Meshed, pp. 110-11. 

40 RG 231-1-6, Pioneering in Meshed, p. 120. 
41 RG 231-1-6, Pioneering in Meshed, p. 91. 

42 RG 91-19-11-1, Report Tehran Medical Work 1934-1935. 
 د یداشت، بنگر  یمنش نیدر رشت چن میدکتر فر 

 RG91-19-9, Resht Medical Report 1924-25. 
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شوند. ما  می  زدهسطحی و شتاب  هایطبابت است. مردم دارند منتقد کار  در زمینةباالتر  

بیماران کمتری را    ، را بهتر نگهداری کنیم، پزشکان پرستاران را تربیت کردهها  دهباید پرون

 ۴۳“ ببینیم و کوتاه سخن آن که مدرن شویم.

گردید(  هم  انجام  در آن صورت  بود )گرچه  تر  انجام آن ساده   این حرف از گفتن  اما  

به صورت تأمین    ها آن   بیشتری نیاز داشت که همة   پزشکی زیرا به زمان، پول و کارکنان 

گاهی اوقات    مدت و منقطع انجام شدند. پزشکان میسیونری کامالً آگاه بودند که کوتاه 

به    گاهی برای خدماتشان،    زیاد ند. با وجود تقاضای واقعاً  ن ک می   زده و سطحی کار شتاب 

بازگردانند. با در نظر گرفتن    شد تا بسیاری از بیماران نیازمند را می   فشار آورده   ها آن 

بودند، این مبتال    ها آن   که بیماران به ها  ماهیت آشکار و تکرار شوندة اغلب بیشتر بیماری 

الگوی کار قابل درک بود. در باال من به غیرممکن بودن دیدن همة بیماران و بدین سان 

فمن را دارم که  ها دکتر  ام. اینجا من  اجتناب انکار خدمت، اشاره کرده   غیرقابل   ضرورت 

این   . کند می   که توسط او در مشهد دیده شد را توصیف هایی  گسترة بیماری ترین  شایع 

ند. این گستره از  شت دا ن وجود داشت، تفاوتی  ها  در دیگر بیمارستان   آن چه   با   ها ی بیمار 

بودند،    زیادی   چرا پزشکان که تحت فشار که  سازد  می   را قابل درک موضوع  این  ها  بیماری 

بیمار بگذارند تا قادر باشند  هر  اجباری احساس کردند که وقت کمتری برای  به شکل  

بیمار  بیشتری  بیما   را   تعداد  مسلماً،  قرار دهند.  هر دوی    ر تحت درمان  در  بود  ممکن 

بیمارستان دیده شود و کم  بیماری،  دواخانه و  نوع  به  بیماران، بستگی  بر روی  وبیش، 

بیماران ما در مشهد  ” د که  کر هافمن پیشنهاد  دکتر  در واقع،    ۴۴شد. می   وقت گذاشته 

بیماری   ۵۰,۰۰۰ از  بسیاری  وجود  نظر گرفتن  در  با  موضوع ها، می نفر در سال،  تواند 

باشند  خوبی  همه   ۴۵“ . پژوهش  وجود،  این  و  های  گیری با  تیفوس  تیفوئید،  آنفوالنزا، 

 
43 RG 231-1-6, Pioneering in Meshed, p. 91. 

آن   در شکل خفتة  ایماالر  یبرا  یموضوع  نیباشند و چنیتر مع ی شا  گویندمیچه ارقام ما    از آن  یحت  یاروده   یها ”انگل  ۴۴
دچار  غالباً  ،  کنیمگونه فرض ن  نیها کرم دارند، اگر او بچه  ای بزرگساالن ماالرهمة  که    د یبگذار  نیصادق است. فرض بر ا

 .“یمشویاشتباه م
 RG 91-20-2, Mashhad Medical Report 1935-1936. 

45 RG 231-1-2, Hoffman to Friends 10/03/1930. 
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عملکرد ساالنة    های گزارش در    ها آن   شواهدی از   این که بدون    دیگر   مسری های  بیماری 

آن بود که بیمارستان مسیحی    این کار   . دلیل دادند می   باشد، رخ وجود داشته  بیمارستان  

موجود در  های  برشی از بیماری   ا داد و ب می   ارائه ای  به صورت روزافزونی طبابت مشاوره 

کردند و  نمی   بیماران را در خانه درمان جامعه سروکار نداشت. همچنین، دکترهای آن،  

متوجه شدند    پزشکان   ۴۶رفتند. نمی   خانگی های  یا به جز در موارد مشورت، به فراخوان

  [ به بیمارستان ]   که عمدتاً دچار شکایاتی مزمن بودند و در حالی  دور  های  راه بیماران از  

در    ی بود که حاد ای  ه رخداد بیماری مربوط به  های  آمدند ولی بیمارستان فاقد داده می 

شد.  می   . همچنین، فقط یک تشخیص برای هر بیمار گزارش دادند رخ می جوامع روستایی  

کچلی، لوچی چشم و همة انواع ابتالهای   ای، روده های  فقط شیوع تراخم، کرم کار  این  

توضیح های  بیماری  را  بیماری   ۴7داد. می   ناچیز  از  بیماری ها  بعضی  دیگر  تر شایع   ها، از 

از بیماران دواخانه، از تراخم در رنج بودند؛ بعضی از دور برای عمل  درصد    ۲۵.  بودند

حدود  می   انتروپیون  بیماری   ۲۵آمدند.  زرد های  درصد  )جرب،  اگزما،    پوستی  زخم، 

.  بودند  و مشکالت تنفسی در زمستان فراوان ها  کچلی، قارچ سر( داشتند. سرماخوردگی 

درصد از بیماران(. ماالریا، سیفلیس   ۱۰بود )حدود شایع ای  دهنده  سل به شکل هشدار 

شدند. سیفلیس  می   دیده   همیشه تیفوئید و تیفوس، اسهال و اسهال خونی  های  و تب 

گرفت  نمی  و نه کافی، تحت درمان قرار مند نه به صورت نظام اما بسیار شایع بود، گرچه 

از بیماران درمان مرتب برای آمدند. اندکی  نمی زیرا بیماران از پس هزینة باالی داروها بر 

گشتند. همچنین، بیماران  می   باز   ، با عود فعال فقط  دادند و بسیاری  می   ادامه را  سه ماه  

  ۴8شدند: کور، فلج، کر، ناقص، خرفت و مجنون. می   در میان بیماران دیده   هم   عالج ناپذیر 

است زیرا تاکنون کاری  ها  بیماری ترین  ماالریا هنوز یکی از چهار شایع ” ،  اما در هر صورت 

 
46 RG 91-20-2, Mashhad Medical Report 1935-1936. 

47 RG 91-20-2, Mashhad Medical Report 1935-1936. 
48 RG 231-1-6, Hoffman, Pioneering in Meshed, pp. 61, 78; RG 91-202, Mashhad Medical Report 1935-

1936 

ا  برا  ۱۰  نجای)در  م  ]شمسی  ۱۳۱۴[میالدی    ۱۹۳۵تراخم در سال    یدرصد  نیداده  ،  ۱۳۹۵خاکستر    د،یبنگر  زیشود(. 

 د یدر آن زمان، بنگر رانیدر ا ی سالمت عموم ت ی. در مورد وضع۱۶۴-7۲ص
 Floor 2004. 
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 ۴۹“انجام نشده است.   ، م و مخرب ز برای پیشگیری این درد غیرال 

تفاوت بیماریای  منطقه های  همچنین،  از  بعضی  رخداد  داشت.  ها  در  دکتر  وجود 

ای  دیفتری و دسته ها، های کمتر شایع در رشت شامل جوشهافمن گزارش کرد بیماری 

، به دلیل گریختن مردم  [شمسی  ۱۳۲۱]میالدی    ۱۹۴۲بودند. در سال  ها  از دیگر بیماری 

  “دهلی های  جوش” موسوم به  ای  بسیاری از مردم، بیماری  ها، روس   به تهران، پس از تجاوز 

درمان در    غیرقابل را  این بیماری ها  شد. ایرانینمی که در گیالن پیدا ای  گرفتند؛ بیماری 

زده  بسیار شگفت   اما   نامیدند.   « کوچکسال  » آن را  اش  گرفتند و به دلیل طول دورهمینظر  

این امکان وجود داشت که معمواًل بدون گذاشتن اسکار   ، تر نوین های  با شیوه   دیدند  شدند که

خوف    ، [ شمسی   ۱۳۱۳- ۲۴] میالدی   ۱۹۳۴- ۴۵در زمستان    ۵۰درمان شود.بیماری   ، معمول

  هایشدید نبود. فریم آزمایش گیری  همه   دیفتری در رشت و اطراف وجود داشت؛ گرچه 

آیا ایمنی طبیعی    ببیند( بر روی دختران مدرسة دخترانه انجام داد تا  Schickشیک )

نوجوان    ۵۰در اوایل بچگی، ممکن است وجود داشته باشد؟  ها  گسترده حاصل از تماس 

  ، درصد  ۲8گرفتند. به طور طبیعی، بروز در این گروه کم بود ولی او  مورد آزمایش قرار  

آورد.  واکنش دست  به  مثبت  بهنمی های  را  نتیجه  این  چرا  ولی  ورد  آ  دست  دانست 

که فریم انجام    ی دیگر ای  مطالعه ویژه  ۵۱. است خوشحال بود که بیماری در گیالن نادر  

  بومی است در رشت  این بیماری  یا  داد دربارة اسهال خونی آمیبی بود تا مشخص سازد آ

  فایده بی  غیرشایع بود. اولین نتایج   این شهر که آبسه کبدی در   نظر بیشتر از این  . یا خیر

بیشتری    ند بود آزمایشگاهی  کار  گرفت  تصمیم  او  دهدو  فقیر   ۵۲. انجام  افراد  میان    ، در 

یک دورة    که به درمان روزانه طی   داشتند زده  عفونتهای  بسیاری به شکل مزمن، گوش

های کوچک نیز شایع  به ویژه بر روی پوست بچه  ،پوستی های طوالنی نیاز داشت. عفونت

 
49 RG 91-20-2, Mashhad Medical Report 1931-1932. 

 دیبنگر ران،یدر ا آن و برنامة ضد ایدر مورد بروز ماالر 
 Floor 2018 a, pp. 42-46. 

50 RG 91-19-7, Resht Medical Report 1921-1922; Idem, Report Medical Work 1919-1920. 
51 RG 91-19-7, Report Resht Medical Work 1934-1935. 

52  RG 91-19-7, Rest Medical Report 1930-1931. 
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هستند ولی چه    ها ی فی بسیاری از شرایط پوستی به دلیل کث”فریم پیشنهاد داد،    ۵۳بودند. 

هنگامی که تنها    “بشور خودت را  برو  ”  بگوییم سودی دارد به یک فرد در وسط زمستان  

 ۵۴“ که در بر دارد شامل یک پتو یا یک جفت شلوار ساخته شده از کنف است! ای  جامه

شد.  می  دیده  ، راشیتیسم و همچنین کمبود عمومی ویتامیندر میان بسیاری از مردم  

بیمارانی که نیازمند جراحی هستند را برای یک هفته    بایداغلب  ”ماالریا نیز شایع بود و  

 ۵۵“ از ماالریا رهایی یابند.پیش از انجام عمل جراحی نگه داشت تا  تر یا طوالنی

شدند؛ های  بیمارستان  اما مدرن  نگه  های  پرونده  میسیونری  بیماران  از  بهتری 

ومی کردند  تربیت  پرستار  دیدند.  داشتند،  کمتری  خ  بیماران  )اشعة  تجهیزات  ودشان 

برنامه روزآمد کردند،  را  آزمایشگاه(  درمانی  های  ایکس،  )زایمان،  را  جدید  دادند  توسعه 

گذاری اطالعات( و کسب  پیش و پس از تولد، کچلی، قارچ حلقوی، به اشتراکهای  مراقبت

در همین    ۵۶پزشکی را هدف قرار دادند. های  تسهیالت مراقبت  هارائ  برایجایگاه رهبری  

پزشکی، از  های  جهت بهبود مراقبتهایی  های دیگر، گامکار در میان  ولت ایران  دزمان،  

بیمارستان دهة  ها  طریق  در  ویژه،  به  بیمارستان۱۹۳۰برداشت،  از  بسیاری  و  ها  ، 

بیمارستان    ۶۴شد  میجدید توسط دولت یا افراد خصوصی ساخته شدند. ادعا  های  دواخانه

این ممکن    ۵7، ساخته شدند.[شمسی  ۳۱8۱-۱۹]میالدی    ۱۹۳۹-۴۰  هایسال  در طی

در ایران  را  شهری  های  ادارة بهداری، هدایت همة بیمارستان  چوناست کامالً درست باشد  

بیمارستان جز  سال  های  )به  در  داشت.  در دست  میسیونری(  و  میالدی    ۱۹۴۵نظامی 

از  [شمسی  ۱۳۲۴] توسط    ۴۴بیمارستان،    7۶،  ادارهبیمارستان  شدند، هشت می   دولت 

 
53 RG 91-20-8, Resht Hospital Report 1944-1945. 

54 RG 91-19-7, Resht Medical Report 1921-1922; RG 91-19-7, Report Resht Medical Work 1919-1920. 
55 RG 231-1-6, Personal Report 1949 and Hospital Report. 

 د یبنگر الن،یدر گ ایماالر وعیدر مورد ش 
 Floor 2018 a, pp. 34-35. 

پرستاران برقرار نمودند،   یبرا  یتیترب  یهابرنامه  رانیدر ا  برای نخستین باربودند که    یونریسیم  یهامارستان یب  نیدر واقع، ا  ۵۶

در گسترة  انآن یهابرنامه  یشگامیپ  یکمک کردند. برا  نیز  ی دولت  یپرستار  یتیبرنامة ترب  یبود که به برقرار  ی در حال  نیا

 دیموارد، بنگر گریو پس از تولد، سل و د شیپ یهاقبتمرا مان،یزنان و زا یها ی ماریب
 Floor 2020, pp. 169–270. 

57 Jarman 1997, vol. 1, p. 184. 
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قرنطینه بودند. در آن زمان،   مختصبیمارستان برای نظامیان و هشت بیمارستان کوچک  

آمریکایی   میسیونری  بیمارستان  داشت پنج  بیمارستان  وجود  چهار   ،CMS   همچنین و 

های خصوصی  و بیمارستان  ( AIOCانگلیس )  -  شرکت نفت ایران های  تعدادی بیمارستان 

با وضعیتِ   ۵8نیز وجود داشتند.  کامالً    [شمسی  ۱۳۰۳]میالدی    ۱۹۲۴سال    در مقایسه 

بود.  تغییری   داده  سیاست سالمت    تحولهنوز  این  رخ  یک  آغاز  ولی  نبود  دگرگونی  و 

ی  اندازراه  ۱۹۵۰ملّی بود که از دهة  های  و همچنین ماحصل برنامهتر  بسیار جامععمومی  

  کشیلوله واکسیناسیون، کمپین ضد ماالریا؛ مسکن بهتر؛ آبشامل )ها این برنامه  شدند.

دادند و در  می  ایمن؛ آموزش و بهداشت عمومی( سیمای سالمت جمعیت ایران را تغییر

توسعه بیمارستان  ،این  یابندة  رشد  بازی    ها، تعداد  حمایتی  نقش  پرستاران،  و  پزشکان 

طلبید تا پیش از این که پزشکی مدرن  می  هنوز سالیان بسیاری رادگرگونی  این  اما  کردند.  

شدند، به ویژه در مناطق  می  علمی بتواند سبک پیش برگزیده برای ایرانیانی باشد که بیمار

 
58 US. Army Medical Service. Office of the Surgeon General, Department of the Army, Preventive 

Medicine in World War II, 1976, p. 225. 
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روست اکثر  برای  هنوز  مراقبت مدرن سالمت  ایالت،  ییان  اروستایی، جایی که  دهة    تا و 

و بخشی دیگر  امکانات بخشی به دلیل نبود  ،عدم دسترسی در دسترس نبود. این  ،۱۹7۰

، حتی در شهرها، تزریق  ۱۹۵۰به علت فقدان درک کافی بود. برای مثال، در اوایل دهة  

 مردم بود.  بیشترسوءتفاهم برای همراه با خون، یک نوآوری 

به    شروعبه همراه والدین و بستگانی که    حال مرگساله در    ۱۲  یک جوانک ”

معلوم    ماتم گرفتن به شیوة سنتی کرده بودند به بیمارستان کرمانشاه آورده شد.

را برای یک  اش  پدر تیپ گروه خونی مناسب دارد ولی از این که زندگی  شد

جلو آمد ولی    ترنمود. برادر مسن  خودداری علت از دست رفته به خطر بیندازد،  

بیشتر، سودی   کاری  و  است  مرده  بچه  مادر که  بحث  واسطة  به  انتقال خون 

. بعضی از بستگان تالش کردند سوزن را بیرون  صورت نگرفتکند،  حاصل نمی

آورند ولی عموی کوچک، به عنوان محافظ ایستاد و اصرار نمود که به دکترها  

یدن ادامه داد و تزریق خون  داده شود. پسر بچه به نفس کش   ی و پرستاران شانس 

گردید. بهبودی کامل را   کودک دوم در روز بعد منجر به نشستن و لبخند زدن 

تواند خون می  هستند که  پزشکیخواستار دیدن    ،و اکنون بیماران ورد  آ  دست  به

 ۵۹“ از مردم زنده بگیرد و با آن مرده را به حیات آورد.را 

ایجاد  مدرن، زمینة کاری را برای  های  انکار سخت و فداکاری کارکنان این بیمارست

  ۱۹۳۰سالمت در ایران که از دهة های الزم و جامع سالمت عمومی و سیاست زیرساخت

از  گسترش و  به  [شمسی  ۱۳۲۹]میالدی    ۱۹۵۰  سال   یافته  کاربردی  اندازة  و  ، سرعت 

پایه بود،  آورده  تودست  و  معرفی  فرآیند  از  که  است  مهم  بنابراین،  نمود.  سعة  گذاری 

توان از آن تجربه می گیریهای غربی در ایران و این که چه نتیجهو دواخانهها بیمارستان

ها  پیرامون دواخانه  آن چه  آگاهی یابیم. در این نوشتار، من دیدگاهی از   ورد،آ  دست  به

( در شهرهای گوناگون  ءشفا )دارال ها  ها( و نوانخانه خانهمریض)ها  ها(، بیمارستانخانه)درمان

 
59 Presbyterian Church 1955, pp. 50-51. 
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این فهرست ممکن    دهم.می  است، ارائه  به دست آمدهمیالدی    ۱۹۵۰تا    ۵۵۰ایران در بین  

  را پوششمیالدی    ۱8۵۰تا    ۵۵۰است به دو دوره تقسیم گردد. اولین دوره، که زمان میان  

داریم،  ها  کمی پیرامون عملکرد بیمارستانبه نسبت  است که اطالعات  ای  دهد، دورهمی

در    [شمسی  878]میالدی    ۱۵۰۰پس از  های  ر چند که اطالعات بیشتری برای ساله

میالدی    ۱۹۵۰تا    ۱8۵۰از تاریخ پیش از آن است. دورة دوم که زمان میان  تر  دسترس

است که بخش عظیم این مطالعه را  ای دهد دورهمی را پوشش [ شمسی ۱۳۲8تا  ۱۲۲8]

واقعیت است که اطالعات بسیار بیشتری پیرامون  به خاطر این  موضوع  دهد. این  می  تشکیل

دوره در دسترس  در طیّها  بیمارستان ویژه گزارش  ؛ باشدمی  این  به  نامه  هازیرا  های  و 

این    طیبیمارستانی    بارة پزشکیدر  ءنگرآمریکایی دیدگاهی جز  پرسبیتاریمیسیونرهای  

ه ناگزیر محدود به دیدگاهی  دهد. مطالعة این دورة دوم، برعکس دورة اول، کمی  دوره ارائه

کند. این  می  در گسترة کشوری است، جایگاه بیمارستان را در ایران، شهر به شهر بحث

گردد و پس از آن با فهرست الفبایی انگلیسی،  می  بحث با تهران به عنوان پایتخت آغاز 

تجرب و  پیرامون  ةجایگاه  ما  که  شهرهایی  در  دا  هاآن  بیمارستانی  اطالعات  و    ، ریمداده 

 دهد.پوشش می

اندازهها  جایی که داده  ،در دورة دوم به عنوان  و پیمانه  در دسترس هستند  گیری 

بیمارستان که  اثری  دواخانهها  کردن  عمدهها  و  مسائل  چه  که  این  و  وجود  ای  داشتند 

یافتند تا بتوانند تا حدی موفقیت به  می  چیرگی  ها آن  بایست برمی  این نهادها  که داشتند 

بحث به  آورند،  مطالعة  پردازد. خوانندگانمی  دست  من  تاخت  با  اولیة  تاریخ    دربارةوتاز 

توان  می  نیز در این نوشتاررا  ه  مطالعآن  متوجه خواهند شد که    ،در ایرانها  بیمارستان

به دست  است و اطالعات بسیار جدیدتری تر کنونی بسیار جامع یافت هر چند که مطالعة

من در سال    ینمطالعة پیش   ةاست که چرا این مطالعه سه برابر انداز  د، این دلیلی دهمی

 باشد.می ۲۰۱۳

پور )دانشگاه  های خود را نسبت به دوستم، پروفسور ایرج نبیاریزسپاسگ  مندم آرزو

تشویق  برای  بوشهر(  پزشکی  اولیهش  علوم  مطالعة  نمودن  گسترده  مورد  جهت  در  ام 
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  نثار لطف داشت که آن را به فارسی ترجمه کرد،  ای  اندازهدر ایران که او به  ها  بیمارستان

  پرسبیتاری به کارکنان »جمعیت تاریخی    مراتب سپاسگزاری خود را   دارم. افزون بر این، 

  ابراز  هاآن  ةبرای تسهیل نمودن پژوهشم به واسطة منش بسیار کمک کنند  «)فیالدلفیا(

)مهندس پیشین کمپساکس( برای  (  Finn Ostrupدارم. در نهایت از فین اوستروپ )می

( و Saxild 1971( و ساکسیلد )Boisen 1946بویسن )های  در دسترس قرار دادن کتاب

خاکستر و سورشجانی را از مشهد  آذری  های  نیا که مهربانانه کتابآقای محسن  ازهمچنین  

  دانیفراهم آورد، قدر برایم  دکتر مهدی مجتهدی )دانشگاه فردوسی(  آقای  از طریق دفتر  و  

 کنم. می

 



 

 

 

 

 در دوران ساسانیان ها بیمارستان

 ( میالدی   224-651)

 

 

 

تأسیس اولیة یک بیمارستان و    دربارة ای  جدیهای  در طی چهار دهة گذشته شک 

زنجیرة رخدادهایی که به تأسیس   ۱است.  به وجود آمده شاپورجندیدانشکدة پزشکی در 

  مفید به شرحی است که در زیر به آن اشارهو    مختصر  به شکلاین بیمارستان انجامید  

(،  دورة حکمرانیمیالدی   ۲۴۱-۲7۴ن، شاپور اول )والریشود. بعد از شکست امپراطور می

سازد. او  می  مستقر  شاپورجندیجنگ را در  به اسارت گرفته در  زندانیان یونانی )رومی(  

ازدواج والرین  دختر  با  شهر  می  همچنین  آن  در  خانم  این  دو    گزیندمی  سکنیکند؛  و 

تدریس    شاپور جندیپزشکی یونانی را در    ، ماآورد که به صورت ع می  پزشک یونانی با خود

افزون بر    فرستاد. این شهرکردند. بعداً شاپور اول یک هندی و پزشکان سریانی زبان را به 

( به شهر یک دانشکده اعطاء کرد که  دورة حکمرانیمیالدی    ۳۰۶  -8۰این، شاپور دوم )

طبابت  ، پایة  علمیکه پزشکی  بود  جایی  این  شد و  می  تدریسدر آن  پزشکی و علوم دیگر  

دانشکده    .بود کردتری  افزون  جریاناین  دریافت  علمی  دانش  که    ؛از  هنگامی 

دانشوران مسیحی  دورة حکمرانیمیالدی    ۵۳۱-۵7۹)  انوشیروان اول خسرو از  (، بعضی 

( در نصیبین مستقر شده بودند را به انتقال به  میالدی   ۴8۹که پس از گریختن از ادسا )

 
 دیشاپور، بنگردر جندی  مارستانیب کیاسطورة وجود  رامونیپ ۱

 Abbott 1968, pp. 71-73; Dols 1987, pp. 369-70, Conrad 1995, p. 101; Prioreschi, Plinio 2001, pp. 362-65. 
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. بنابراین،  کردیونانی ترغیب  متون پزشکی    را به ترجمة  ها آن  ود ووادار نم  شاپورجندی

الرشید،   هارون  که  نیست  شگفتی  گفتهجای  بیمارستان    گذار بنیان  شودمی  که  اولین 

مسیحی  بود  اسالمی   پزشکان  دنبال  بیمارستان  شاپورجندیبه  تأسیس  بر  تا  ش  فرستاد 

، (Dols)  دالسکه توسط  همانگونه    نمایند. اماآن را مدیریت  های  نظارت کرده و فعالیت

و دیگران نشان داده شده است، شاهد این داستان تا    (Horden)، هوردن  (Conrad)کنراد  

مملو از مسائل    ، افزودهبه آن  های  دیگر واقعیتدر حالی است که  حدی خیالی است و  

معاصرباشندمی  تاریخی منبع  هیچ  همچنین  ک  ی.  حالی  در  ندارد،  باال  وجود  داستان  ه 

  چهبیش از بیان این که ما به قطعیت    است.  قرن سیزدهم  یعربعمدتاً بر اساس منابع  

ممکن است درک    ی چه چیز  ، نماییم که از واژة بیمارستان  بحث دانیم، سودمند است  می

تعریف  بیمارستان  دالس شود.   گونه  این  از  ای  خیریه  ی ”نهادکند:  می  را  مراقبت  به  که 

زمان از  طولی  برای  زوّ  پردازد.“می  بیماران  از  مراقبت  برای  نهادی،  مسافران،  چنین  ار، 

یتیمان، سالخوردگان و بیماران، در سدة چهارم پس از میالد در امپراطوری بیزانس    ها،بیوه 

با این دیدگاه   ،آمد. این نهاد به صورت مشترک توسط دولت و کلیسای مسیحی  وجودبه 

 xenodokheion  و تأسیس    ،دصورت گیر ای مراقبت خیریهانجام  طریق    که تغییر کیش از 

کرد. بسیاری از  می  که غذا و پناهگاه فراهم  ۲ها نامیده شد یعنی یک نوانخانه برای غریبه

پزشکی  های جایی که مراقبت ند؛بود nosokomeionنیز شامل درمانگاه یا ها این نوانخانه

شان، این دو واژه  پیوستگیرود که با گذشت زمان، به دلیل  می  تصور  ین شد. چنمی  ارائه

غیرنظام صورت  ارجاعمی  استفادهمند  به  درمانگاه  به  و  آن  دادندمی  شدند  از  پیش   .

نهادهای خصوصی بودند و فقط    وجود داشت ولی   تسهیالت اندکی برای مراقبت از بیماران

بردگان و  مانند سربازان  انواع مردم  از  بعضی  این  ق  ، برای  بودند. همچنین،  ابل دسترس 

ارزش  بیمار  های  و حساسیتها  برخالف  بود که یک عضو خانوادة  از  در  فرهنگی  بیرون 

مد یا چه  آبود و از عهدة خدمات پزشک برمیمی  مراقبت شود. چه فرد ثروتمند   ،خانواده

بر طب   بودند  مجبور  مردم  اکثریت  بود،  فقیر  فرد  که  فرهنگ    سنتیآن  مجرای  از  که 

 
 »هتل« است. یاصطالح به معنا نیمدرن ا یونانیکردن«. در  رشی»پذ ای dokhesthariمهمان« و  به،ی»غر ای xenonاز  ۲
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بستگان    ة تکیه کنند و هم  ، شدمی  پخش   ، انواع و اقسامدر  و یا درمانگران سنتی    خانوادگی 

 . دهندرا در خانه تحت درمان قرار  شان بیمار

پرداخت نهاد مسیحی می   به مراقبت از بیمارانعمومی که  ای  بدین سان، نهاد خیریه 

عموم استفادة  و برای    هافراد فقیر بود ار، مسافران و  بیزانسی بود و عملکرد آن مراقبت از زّو

شورای   بیزانسی،  اقدام  این  نفوذ  تحت  نبود.  سوری»مردم  مسیحی  ایرانِ   « کلیسای   در 

و افراد ها  ساسانی، به صورت مکرر اتخاذ اقدامی مشابه با تأسیس مکان پناهگاهی برای غریبه 

در واقع ای  چنین توسعه  ۳مقرر نمود. در بسیاری از کلیساهارا  xenodokheion فقیر به نام

صومعه  توسط  ویژه  )به  فقرا  به  که  بود  کمکی  منطقی  و گسترش  قحطی  زمان  در  ها( 

همانگونه که از زمان باستان مرسوم بود که به معبد هدیه یا وقفی شد،  می   داده ها  گیری همه 

نیز از مؤمنین   xenodokheionدهند، بعداً کلیساهای مسیحی و نهادهای کلیسایی مانند  

نهاد مورد حمایت مالی   xenodokheion  ،در حالی که در بیزانس   ۴هدایایی دریافت کردند.

 و به صورت تأسیسات خصوصی پابرجا ماند.  هچنین نبود   انساسانی دوران در   ،دولت بود 

در معنی د  گردیبه عنوان درمانگاه استفاده    xenodokheionواژة    از  انساسانی  دوران در  

 ادیبزکریای    نامةشد. بر طبق رویداد می   به مراقبت از بیماران پرداختهدر آن  جایی که  

(Zacharia the Rhetor)  خسرو انوشیروان اول  آن که پس از میالد، بعد از  ۵۵۵در حدود

مسیحی تحت درمان  توسط پزشکان  آمیزی  موفقیت( به صورت  ۵۳۱-۵7۹دورة حکمرانی  )

تأسیس   xenodokheionنمود و یک    ”خروج از عرف“به  به آن پزشکان توصیه    ؛ قرار گرفت

نمود. این    را فراهم  ی آنانها و غذا و دیگر نیازمندیبوده  پزشک به آن وابسته    ۱۲کرد که  

ها  بیانگر آن است که پادشاهان ساسانی در مدار تأسیس بیمارستان  ”خروج از عرف“ گزارة  

بیمارستان    ةاز تأسیس اولیشاهدی  گونه  هیچ  دهد کهمی  را ارائهتری  نبودند و مورد قوی

  ی وجود ندارد. در واقع، خسرو انوشیروان فقط حمایت   شاپورجندیتوسط ساسانیان مانند  

 خسرو انوشیروان که است آن  باشدمی جدید آن چه برای یک نهاد مسیحی فراهم آورد و

 
3 Busse 1969, p. 530. 

4 Pigulevskaya 1963, p. 185. 
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را بنیان گذاشت    xenodokheion  و بدین سان   به این مؤسسه افزودنیز  کارکنان پزشکی را  

  جدید نبود آن بود که دانشوران مسیحی که در ایران کار  آن چه  یک بیمارستان بود.  که

آثار علمی یونانی شامل  می به سریانی و  آثار    .پزشکی شدندمتون  کردند درگیر ترجمة 

پس از میالد آغاز    ۵۰۰که از حدود    و این فعالیت ترجمانی   هسپس پهلوی ترجمه گردید

دهد که این  می  نشان موضوع  شده بود در دوران خسرو انوشیروان بسیار مهم شد. این  

پزشکی جالینوسی یا  دانش پزشکی یونانی تربیت شده بودند و بنابراین  عرصة پزشکان در  

 کردند. می عناصر وابسته به آن را تدریس و طبابت

 ،روشنگر پیوند میان نهاد آموزش و پزشکی در ایران ساسانی است تنها سند معاصر که  

 توسط  الهی این مدرسة وابسته به علوم    ۵مدرسة مسیحی سوری نصیبین است. های  اساسنامه 

 یاری داده  xenodeikhبا فردی موسوم به    و اوگردید  می   مدیریت   rabbaita  سرپرستی به نام

مسئول مراقبت از  ، پذیرفت و از همه باالتر می   مهمانان را کسی بود که    xenodeikh،  شد می 

نگاه نصیبین فقط به کارکنان، شاگردان و مهمانان ما و شاگردان بود. در  هبیمار مدرس   کارکناِن

خواست شاگردانش هنگامی که نمی   آن است که مدرسه  این موضوع   کرد. دلیلمی   خدمت

بزنند و به خیریة عمومی وابسته شوند که بیمار بودند در شهرها و روستاهای اطراف پرسه  

در   (malpana)نصیبین به تربیت پزشکان    ی هابود! اساسنامه   هاآن   خود مدرسه وابسته به 

کند زیرا این بخشی از برنامة آموزشی رایج آنجا نبود. عملکرد اصلی نمی ای  مدرسه اشاره 

علوم دینی مسیحی بوده است. متون پزشکی در نصیبین مورد   اتربیت شاگردان ب  ،مدرسه

دادند بر آن نوع از مطالعه تمرکز یابند می   یی که ترجیح ها آن به    گرفتند ولیمی   ر مطالعه قرا

اجازة ادامة تحصیل   هاآن   که با شاگردان زندگی کنند. همچنین به  شدندنمی   اجازه داده

برادرانی که به ” دارد:  می  بیان  ، مدرسه  بیستم ن، قانون دادند. افزون بر ای نمی  علوم دینی نیز 

بندند، چنانچه گواهی ت برمی خ کنند و به مقصود )رشتة( پزشکی ر می   آموختگی را ترک 

گوش ها  به درس شود در مدرسه حضور یافته و  نمی   نباشد، اجازه داده  هاآن   نیکویی دربارة

 
 .است یقامشل یدر مجاورت شهر سور  ،(هیترک نیاستان مارددر و مشهور ) یباستان اریشهر بس کی ن، یبینص ۵

 Samuel Lieu, “Nisibis,” iranica.online.org. 
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آیند ]   به صورت پزشکان و ساکنان شهر  آن که  فرا دهند مگر کوتاه سخن آن که   .“[ در 

بود   مطالعه کتب پزشکی  توانستند  می   در آن جایی که  با  مدرسه یک مدرسة علوم دینی 

جایی که یعنی  یک درمانگاه داشت    ،فقط برای کارکنان، شاگردان و مسافران   ؛ مدرسهکنند 

شد. این به معنای آن است که در نیمة دوم قرن ششم می   طبابتدر آن  پزشکی جالینوسی  

 زبه عنوان بخشی ا   ،پزشکی جالینوسیامکان تحصیل  در مدرسة نصیبین،    ،س از میالد پ 

یک بیمارستان )مکانی برای بیماران( داشته   ، و این که این مدرسه   وجود داشتعلوم یونانی  

 ۶دانشکدة پزشکی نبوده است.یک    اّما این  (.است   xenodokheionترجمة پهلوی آن  ) است،  

وضعیتی مانند    (Beth Lapat)بیت الپات    یا   شاپور جندیوجود ندارد که در    یاهدوش

این احتمال وجود دارد که    باشد.نصیبین وجود داشته   یک مدرسة    شاپورجندیبیشتر 

  شاپور جندیعلوم    ةمکن است بعداً مدرسم  امانه بیشتر.  وابسته به علوم دینی داشته است و  

مورد مطالعه    یک بیمارستان نیز داشته باشد جایی که متون پزشکی  ،همانند شهر نصیبین

  شاپور جندی. قطعاً یک بیمارستان در  این موضوع وجود نداردولی شاهدی بر    گرفت میقرار  

نهم   قرن  اول  بخش  داشتهدر  نیز    وجود  هشتم  قرن  در  احتماالً  بنابراین  و  این  است 

 78۰-8۲۳، اسقف سریانی بغداد )اول  (Timothy)است. تیموتی    ود داشتهبیمارستان وج

دو[شمسی  ۱۵۹-۲۰۲]میالدی   به  عیالم  س(  سرمطران  پزشک  که  سرجیس  خود،  ت 

(Elam)  ام، او  ”من جوانی دیگر را برای آموزش فرستادهنوشت:    بود  و سرپرست مدرسه

زیرا   است  ما  است.اجبرئیل  پزشکی  حرفة  مشتاق  بسیار  نیز  تسلیم    و  را  او  سان  بدین 

]؟[   آموزش  stq(Zi(زیستک  تأسیسات  الحکمه  7کن.“ اش  یو  فردوس  ربن    ، در  بن  علی 

( کهمی  اشاره  ،([شمسی  ۲۲۹]میالدی    8۵۰طبری  در    کند  بیمارستان  رئیس  یک 

گذارند که در بخش نخست  نمی  شکی را بر جای  ،و عنصرد این    8. وجود داشت  شاپورجندی

نهم در    ،قرن  بیمارستان  و  داشته  شاپورجندییک مدرسه  که  یعنی  است    وجود  جایی 

 
6 Pigulevskaya 1963, pp. 249-50; Dols 1987, pp. 373-76. 

7 Dols 1987, p. 377. 

کند، واژة یم  فیبود توص  رشیکه درگ  یاو از جنگ  یبرا  عشویکه بخت  یهنگام جاحظ  ،  ]شمسی  ۲۱۹[یالدی  م  8۴۰حدود    8

 بود.“  مارستانیب کی اطیکه اندازة ح می مالقات کرد ییها را در فضا”ما آن: بردبه کار میرا  مارستان«ی»ب
 Dols 1987, p. 382. 
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 شد.می پزشکی آموزش داده 

اولی منابع  توسط  بیمارستان  واژة  که    روشنیبه    ،عرب  ةکاربرد  است  آن  نشانگر 

ند زیرا در متون  اهمسیحی سریانی الگو گرفت  xenodokheionنهادهای پزشکی اسالم از  

  7۹۰است. در سال    askenadaukinواژة بیمارستان مترادف واژة بیگانه سریانی    ،سریانی

میالد از  یا  [شمسی  ۱۶۹]  پس  بیمارستان   ،xenodokheion    کلیسای توسط  تیسفون 

میالدی    78۰-8۲۳دیگر از تیموتی، اسقف بغداد )ای  مسیحی سریانی تأسیس شد. در نامه

 نویسد که:می ت پزشکش، سرجیس س( به دو[شمسی ۱۵۹-۲۰۲]

”ksndwkyn    با بیمارستانساخته   [xenodokheion]مترادف  که  در    یایم 

بیش   و  کم  و  است  تیسفون[  یا  ]مدائن  سلطنتی   [zuke]  ۲۰,۰۰۰شهرهای 

دعا کنید    ؛و تکمیل شده استدار  هم اکنون سقفبنا  ایم. این  کردهآن  هزینة  

جسمی یا روحی  به صورت  یی که  هاآن  به  ؛که پرودگار ما به بیماران شفا دهد

 ۹“ .بیمارند

هنوز مسیحی    شهر  زیرا اکثریت جمعیت  ؛نیستآور  شگفتای  چنین کنش خیریه

خیریهبوده   نهادهای  در  مشارکت  به  ثروتمند  مسیحی  حامیان  همچون  ای  و  مسیحی 

xenodokheion   ،دادند.  داما اصیبعه    منشأه  ابی  ابن  توسط  نهاد  این  سریانی  مسیحی 

 کند که بقراط: می   و بیان ا   ؛ ( قدر دانسته شده است [ شمسی   ۵8۱- ۶۴8] میالدی    ۱۲۰۳-7۰) 

شود او اولین کسی بوده که به اندیشه افتاده و یک بیمارستان تأسیس  می  ”گفته 

کند، یک بخش از آن  کار  اش  کرده است. او عادت داشت در باغ نزدیک خانه

خدمت آنبرای  بود؛  بیماران  به  از    رسانی  مراقبت  برای  خدمتکارانی  او  گاه 

را  درمان آن  و  آورد  فراهم  برای  نامید    xenodokheionهایشان  جایی  یعنی 

پذیرایی از بیماران. این نیز معنای واژة عربی برای بیمارستان است که از ریشة  

ایفارس  و  به معنای مریض  بیمار  به معنای مکان:  بدین سان  می  ستان  و  آید 

 
9 Dols 1987, p. 379. 
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 ۱۰“ .معنای بیمارستان یک مکان برای بیماران است

اسمیت    -   اوج س   بر طبق گفتة واژة دارالمرضا در زمان دوران عباسی استفاده نشد و در واقع  

(Savage-Smith)  ،واژة  یونانی  برابر  ایه”واژ  [xenodokheion    یاnosokomeion? یا  ]

 ۱۱“.ه استبرای چنین نهادی در این زمان وجود نداشت ،عربیای واژه

  

 
10 Ibn Abi Uṣaybiʿah 2020, 4.14. 
11 Savage-Smith 2020. 

در آن    دیرا با  شفاکه    یی»جا  «ی »مستشف  یدر دورة مدرن بود که واژة عرب  نیا”کند:  یاضافه م  اسمیت - ساوجدر پانوشت،   
 “ شد. مارستان«ی»ب  یجست« واژة معمول برا
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 دوران خلفای عباسی های بیمارستان

 (]شمسی  636-128[ میالدی 750-1258)

 

 

 

( اغلب به اشتباه [شمسی 8۳-۹۳]میالدی   7۰۵- ۱۵دورة حکمرانی ولید اول )خلیفه  

خانه در شود ولی او فقط یک جذام می  اولین بیمارستان اسالمی نامیده گذاربنیان  به عنوان

استمرار شیوة   هم در واقع   عمل این  اّما  فراهم آورد.  غذا  دمشق ساخت و برای ساکنین آن  

 پزشکی مرکز بیزانسی پیشین بود و نه یک های سرزمین برای جذامیان در   مسیحی خیریه

های شد. اولین بیمارستان می   ان قلمدادبیمار   ةو بیشتر یک نوانخانه جهت جداسازی و تغذی 

تاریخ به بعد ساخته شدند. در این  و از    [شمسی  ۱78]میالدی    8۰۰سال  اسالمی در حدود  

 دربارةای تا ضرورتًا بتوانند پیشنهاد حرفه  ند لمانان بود پزشکان مس از آن زمان، هنوز اندکی 

دهند.  های  نیازمندی  ارائه  بیمارستان  مرکز   همچنین، یک  یک  عنوان  به  فراوانی  شهرت 

 کاردر آن  شد بهترین پزشکان  می   جایی که گفته یعنی    ، بود   آمده   به دست   یادگیری پزشکی 

مشهور کردند. این شهرت، شایسته باشد یا خیر، به احتمال فراوان عمدتًا به دلیل خاندان  می 

پزشکی   ةحرف   موجب چیرگیکه  بوده است  بختیشوع و ماسویه    یعنی   دوران  آن  پزشکی

خلیفه  حاضر    پزشکانو  بغداد   دربار  کهشدند در  آنجا  از  از   هاآن   .  و  بوده  موفق  بسیار 

احتمااًلای  درسه م  بودند،   آمده   شاپور جندی  بودند   ها آن   که  شده  تربیت  آن  یعنی   ،در 

 ،پزشکان مشهور واقعاً این  خوب قلمداد گردید؛ هر چند آشکار نیست آیا  نیز    شاپور جندی 

 هاآن   . در واقع، از آنجا کهبه دست آورده بودند   شاپورجندی خودشان را در دانشکدة تربیت  
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فراوان در هنر پزشکی به صورت خانگی مدرسه   به خاندان پزشکی تعلق داشتند، به احتمال 

آور نیست که در باال گفته شد، شگفت   آن چه   شدند. با در نظر گرفتن می   رفته محسوب 

( فقدان موفقیت یک پزشک مسلمان را بر [شمسی  ۲۱8]میالدی    8۴۰  سال  جاحظ )حدود 

به جای ابریشمی سیاه پوشیده بود ای  پنبه   ةخرق   و این واقعیت که او نام غیرمسیحی داشته  

کند. این بیانگر آن است که یک پزشک می   کرد، سرزنش نمی   صحبت  یشاپور جندی و زبان  

نخبه بوده   پزشکی  از رستةمعنای آن را داشت که فرد عضوی    ،بودن   شاپورجندی مسیحی از  

و   این که مدرساست  این   شهرت داشته مسیحی سریانی    ة همچنین  اگر  اما حتی  است. 

کردند می   کار  شاپورجندی درست باشد، هنوز پیرامون این که چگونه بیمارستان و دانشکدة  

 نداریم.ای  ایده   ،شده است می   و چه نوعی از پزشکی در آنجا تدریس و طبابت

به معنای   ،هنوز عمدتاً یک امر خانوادگی بود ، تربیت پزشکی اعظم بخش از آنجا که 

آن بود که اگر فرد یک مسیحی یا یهودی نبود، قطعاً در دوران اموی دشوار بود بتواند یک  

کرد که مایل به پذیرش او به عنوان شاگردش  می  مگر آن که پزشکی را پیدا  ؛پزشک شود 

حرفة  در    ، قوی  ی جایگاه  غیرمسلمان  پزشکان   د. در نخست، این به معنای آن است که اشب

خودشان را با  ای  جایگاه حرفه  ،داشتند. افزون بر این، پزشکان مسیحی سریانیپزشکی  

بسیاری از متون  ترجمة  ترجمة آثار پزشکی یونانی به سریانی تقویت کردند؛ هر چند که  

اسویه از پزشکان  در دسترس بودند. بختیشوع و یوحنا بن منیز  پزشکی یونانی به پهلوی  

بغداد بوده و در ترجمة متون  های  دارای مناصبی در بیمارستانو  مسیحی سریانی مهم  

به همین منوال، در قرن    ۱پزشکی )چه توسط خودشان یا به عنوان حامی( درگیر بودند. 

( در  [شمسی  ۳۶۰]میالدی    ۹8۲ا بیمارستان عضدی )حدود  بدهم، پزشکان در پیوست  

 ۲.متون پزشکی یونانی ادامه دادندبه ترجمة  ،بغداد

، هنوز [شمسی  ۲۱8]میالدی    8۴۰آید در سال  می   بر  جاحظ آرای  همانگونه که از  

احتمااًل این   این موضوع وجود نداشتند و قطعاً مهم نبودند. دلیل  فراوانی  پزشکان مسلمان  

 
1 Ullman 1970, pp. 108-15. 

2 Ullman 1970, pp. 73-74. 
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به   دینی مسیحی  مدارس علوم  پزشکی  اجازة  مسلمان    افراد است که  دادند، نمی تحصیل 

بنابراین اولین پزشکان مسلمان به احتمال فراوان کسانی بودند که به اسالم گرویده بودند. 

چرا  ایده  این   که  دهد  توضیح  است  بیمارستان ممکن  اولین  پزشکی   ،اسالمی های  در 

که دهد  می  نشانهمچنین، ایده شد. این می  جالینوسی توسط اطباء اسالمی، به کار گرفته

یونان  پزشکی  دانش  برای  واقعی  همچنین  موجود    ،جایگزین  است.  پزشکی نبوده  هنوز 

وسعت و با و این در حالی بود که پزشکی زرتشتی به   به وجود نیامدها طب النبی  یاسالمی  

پزشکی یونانی رسوخ کرده بود و پزشکی هندی که تنها نظام پزشکی رقیب    ه ب   تاثیر زیاد 

. تالشی توسط برادران برمکی  شد به کار گرفته می از پزشکان  ندکی  ا توسط  احتمالی بود فقط  

پذیرتر    که اولین بیمارستان اسالمی را تأسیس کردند صورت گرفت تا پزشکی هندی دسترس 

یعنی زمان   [ شمسی   ۱8۱] میالد  پس از    8۰۳سال  بایست پیش از  می   شود. این بیمارستان 

خالد بن  یحیی  ب  ،زوال  شده  گذاشته  با اش بنیان  رقابت  جهت  بیمارستان  این  شاید  د. 

xenodokheion   بنگرید باال(   [شمسی  ۱۶8] میالدی    7۹۰در سال    همسیحی ساخته شد(

 (:[شمسی ۱۳۲۹]میالدی   ۹۹۰سال  ابن ندیم )متوفی   . بر طبق گفتةبود به وجود آمده  

از زبان هندی به عربی    [ ... او ]منکه یا کنکه هندیها  مترجمین هندی و نبطی

  خاندان برامکه را مدیریت کرد   بیمارستانن هندی، کسی که  اابن ده   . ترجمه کرد

 ۳.“از مترجمان هندی به عربی بود

”به منکه ]کنکه[ هندی دستور  کند که یحیی بن خالد  می  ن ندیم گزارش بخود ا

و آن را  داد  [ در بیمارستان  یتاسامه  - سسروتایا    سسردترجمه ]کتاب طب هندی به نام  

با طب هندی آشنا بودند  کمابیش  در واقع، پزشکان    ۴“ .درآورد]کناش[  به شکل یک تألیف  

هر چند کوچک از کتاب خود را به پزشکان هندی    اما  ،و ابن ابی اصیبعه یک فصل تمام

بود را    ها یاد کرده از آناز دانشوران هندی که رازی  هایی  آن کتابدر  اختصاص داد و  

 
3 Ibn Nadim 1970. vol. 2, p. 589-90. 
4 Ibn Nadim 1970, vol. 2, p. 710. 

 از آن اطالع داشته است. یشود رازیکه گفته م  ییورودایآ یمتن عمدة پزشک کی 
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 ۵فهرست کرد. 

از این    .اولین بیمارستان اسالمی در بغداد بوده باشد  هبیمارستان برامکآید  به نظر می

رواج داشت. از این    در آن  نیز ندی  ه  -  گذشته این بیمارستان جایی بود که پزشکی ایرانی

از این  مطلب  . این  شودنزدیک میدانش پزشکی مرو  احتماالً به    همنظر، بیمارستان برامک

واقعیت آشکار است که برادران برمکی که برآمده از خاندانی مورثی از رهبران بودایی بلخ  

داشتند. این بیمارستان احتماالً پس  دسترسی  متون پزشکی هندی  های  ترجمهبه  بودند  

جهت است که    از این  .توسط هارون الرشید به کار خود ادامه داد  هاز زوال خاندان برامک

 ۶اولین بیمارستان اسالمی معروف است. یگذاربنیان ادعای او به

شدند.  می دو مدرسة مسیحی بغداد فلسفة یونانی و پزشکی تدریس در  در آن زمان، 

  مدرسة غیرمسیحی حرّان و مدرسة مسیحی سریانی نصیبین هنوز در گسترة پزشکی در 

بودند.  ،دوران عباسی از بیمارستانهمچنین تعدا  7پرنفوذ    که   اسالمی مانند آنهای  دی 

خلیفه   غالم  )  معتضد توسط   ۲7۰-۲8۰قمری/    ۲7۹-۲8۹  /میالدی  8۹۲-۹۰۲باهلل 

بنیان گذاشته شد و توسط شجاع، مادر متوکل علی اهلل وقف  دورة حکمرانی ،  شمسی  )

، بیمارستان  [شمسی  ۲۹7خرداد    ۲۴]میالدی    ۹۱8ژوئن   ۱۴در    8. نیز وجود داشتند  گردید

دورة  ،  شمسی  ۲8۶-۳۱۰قمری/    ۲۹۵-۳۲۰  /میالدی  ۹۰8- ۹۳۲شغب، مادر المقتدر باهلل )

دینار هزینه کرد.    ۶۰۰(، در سوق یحیی در دجله باز شد که در آن خلیفه ماهانه  حکمرانی

بیمارستان    ، در همان سال از خود مقتدر  نیز  او یک  باز کرد که پس  دروازة دمشق  در 

  ۳۳۰  / میالدی  ۹۲۴-۲۵در سال    ۹د. شمی  دینار هزینه  ۲۰۰در آن ماهانه  گذاری شد و  نام

در   ۱۰یک بیمارستان در محلة حربیه بنیان گذاشت.  ،، علی بن عیسی، وزیر مقتدرشمسی

بیمارستان در کوچه  شمسی  ۳۱۳  /قمری  ۳۲۳  / میالدی  ۹۳۵-۳۶سال   از یک  ، ذکری 

 
5 Ibn Abi Usaybi`ah 2020, 12.2. 

 .7۶۹-7، ص۱۳۵۳ یآبادنجم ۶

 .۶8۲-8۳ص، ۱۳۵۳یآبادنجم 7

8 Ibn Abi Usaybi`ah 2020, 10.4.5. 
9 Ibn Abi Usaybi`ah 2020, 10.4.6. 

10 Ibn Abi Usaybi`ah 2020, 10.16. 
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،  (شمسی   ۳۵۹  /قمری  ۳7۰  / میالدی  ۹8۱)متوفی    است که توسط ابن فراتآمده  المفضل  

ابوالحسن باجکام، حاکم واسط نیز یک نوانخانه یا    ۱۱وجود دارد.   ،المقتدر  یوزیر چند بار

حدود آن زمان جهت پرستاری و درمان فقرا ساخت و وقف کرد.  در  دارالضیافه در بغداد  

  بیمارستان در همین زمان  در حالی که    ؛کندنمی  یادی  این بیمارستانن جوزی از  بامّا ا

اسالمی فقط از  های  همة بیمارستان  به روشنیاین واقعیت که    ۱۲بود. نشده  تکمیل    حتماً

بیان شده  نیز  (  [شمسی  ۳7۲]میالدی    ۹۹۴ی )متوفی  خکردند توسط تنومیمراقبت    فقرا

نوع بیمارستان   ”به یک   پزشک مصری به نام القطییک    ةکند بخشی از خانمی  است که نقل

آن   در  که  شد  تبدیل  فقرا  اسکان  و    ها آن  توانستمیبرای  داده  قرار  درمان  تحت  را 

  ۱۳“ .آن هزینه نمود را تأمین کند و درآمدهایش را بر هاآن دارویی و غذایی های نیازمندی

این  این   پزشکان مشهور گزارش ش  را  واقعیتگزارش  بیمارستان    ،هدکه  وابسته  به یک 

موضوع را  کند و همچنین این  می  تأیید   ، طبابت شخصی خود را داشتند  چنین هم بودند و  

 آمدند. نمی پزشک داشتند به بیمارستان برای درمان ةیی که توان پرداخت هزینهاآن که

؛ حداقل  ندساخته نشد زیادیهای  بیمارستان  ،در سراسر ایران در طی دوران اسالمی

وجود  شود. یک بیمارستان در ری نمی یاد فراوانی های بیمارستاناز  ، هماند ی ق ا در متون ب

بنیان    [شمسی  ۲78]میالدی    ۹۰۰  سال   و پیش از   هاست که ظاهراً نهاد بزرگی بود  داشته

از    ۱۴. ه استدکرمی  ریاستبر آن    ، پزشک مشهور، رازی  ای، گذاشته شده بود و در دوره

د نام برد که همراه با یک مسجد و یک بازار  توان از بیمارستان زرنمی  تأسیسات اولیة دیگر

)   توسط عمرو لیث صفاری  (  [شمسی  ۲۵7-۲7۹]میالدی    87۹-۹۰۱دورة حکمرانیبن 

 
11 Ibn Abi Usaybi`ah 2020, 10.5.2.; 

 .77۴ ی؛ مقتدر77۲-۴جراح  بن  یسیبن ع  ی؛ ابوالحسن عل77۱-۲، ص۱۳۵۳ یآباد نجم 
12 Ibn Abi Usaybi`ah 2020, 10.4.8; Busse 1969, p. 530 

 .کندینقل قول مکه از ابن جوزی  
13 Savage-Smith 2020. 
14  Ibn Abi Usaybi`ah 2020, 11.5.7; 

 .۶۵-۶۶، ص۱۳7۹تاجبخش  
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رجا بوده است.  بپا  عمرو همچنان  که آیا بعد از مرگنیست  اما قطعی    ۱۵. شدبنیان گذاشته  

توسط پزشک بسیار معروف، عیسی بن ماسویه در قرن نهم در    ، همچنین، یک بیمارستان

  اسالمی در ایران محسوب های  اولین بیمارستان  ،این سه بیمارستان  ۱۶مرو تأسیس گردید. 

  ی حقیقی عملکرد  چه  به صورتها  شوند. در همة موارد، پیرامون این که این بیمارستانمی

گونهاند  داشته چه  پزشکی  ای  و  و  می  بت طبا  ها آن  در از  بیمار  تعداد  چه  و  است  شده 

قرار  هایی  بیماری هر گونه درمان میتحت درمان  موفقیت  میزان  و  بوده    گرفتند  چقدر 

 ۱7دانیم. نمی ، چیزیاست

می روشن  شده  ذکر  چه  آن  اساس  بیمارستانگذاربنیان  گردد،بر  یک  فقط    ، ی  با 

شخصی    انةپارسای  عملشد. این یک  می  دیگری انجام   نهادهر  پشتیبانی و قیمومیت دربار یا  

  ه وکه فرمانروای نوع دوست یا فرد برجستموضوع  برای نشان دادن این  بود  ای  و خیریه

اهر بن حسین،  ط   ، ت. یک نمونة اولیه اس از مستمندان بوده  وارسته در جستجوی مراقبت  

است که به فرزندش عبداهلل    [شمسی  ۲۰۰-۲۰۱]میالدی    8۲۱- ۲۲حاکم خراسان در سال  

برگزیدن هنگام  نوشت:  ش  در  ربیعه  دیار  حاکم  عنوان  باید  به  تو  بیمار  مسلمانان  ”برای 

و پزشکان    پیدا کنند   را پناه دهد، مردم حضور  ها آن  [ برقرار سازی تا duran]ها  بیمارستان

ها  بدین سان، در دوران خلفای عباسی، بیمارستان  ۱8“.را درمان کنند  هاآن  های بیماری

مانند حکومت  چه   توسط  زیرا    آن  نشدند  تأسیس  بود  بیزانس  امپراطوری  در  که 

ماندند.  می  خصوصی بودند که با اوقاف پابرجاای  اسالمی نهادهای خیریههای  بیمارستان

د کم بودند و فقط در بعضی از شهرهای  اسالمی از لحاظ تعدا های  نتیجه آن که بیمارستان

گذاری شدند.  مسیحی پایه  xenodokheionو بهتر از    بزرگتربزرگ وجود داشتند؛ هر چند  

نظر به  اکثررس می  همچنین  که  اسالمیبیمارستان  د  نهاد  های  مذهبی    هایبه 

xenodokheion ماهیت پزشکی داشتند. به صورت خالص و  وابستگی نداشتند 

 
 .۳۲-۳۳، ص۱۳۶۶؛ ناشناس 8۹-۹۱، ص۱۳7۹تاجبخش  ۱۵

 .7۵-7۶، ص۱۳7۹تاجبخش  ۱۶

17 Savage-Smith 2020. 

18 Dols 1987, p. 382. 



 

 

 

 

 بویهدر دوران آل ها بیمارستان

 ( ]شمسی  441-313[میالدی  934-1062)

 

 

 

  ۱نمود.در شیراز، گرگان و بغداد تأسیس و وقف هایی  بیمارستان بویه آل  شودمی  گفته

میالدی    ۹8۰سال  بیمارستان عضدی بغداد بود که حدود    ، بویه آل   بیمارستانترین  معروف 

بنیان   ، ناصر بن هارون اش  احتماالً به ابتکار وزیر مسیحی   ، توسط عضدالدوله  [شمسی ۳۵8]

چندین  پزشک داشت. ابن ابی اصیبعه، یک منبع قرن سیزدهمی،   ۲۴ظاهراً  و  گذاشته شد

کند که در این بیمارستان به کار گماشته شدند: کحاالن، می   ین را ذکررسته از متخصص 

 ز)طبیعیون( و داروساها  جراحان، شکسته بندان، گروهی از فالسفة طبیعی یا فیزیولوژیست 

کردند. همچنین می   را محلول)اشربه و ادویه(  و مدیر انبار دارویی )خازن( که داروهای گیاهی  

نام داشت که   « ساعور» شدند. مدیر بیمارستان  می   ارائه عضدی  در بیمارستان  هایی  خطابه 

ه الگوبرداری شد   ، حییمس های از بیمارستان سریانی و بیانگر آن است که بیمارستان    ایه واژ 

مانند مورد رازی در ری و بغداد و جرجانی   ، ند شد ه می نامید   « متولی »   اغلب  و مدیران نیز  بود 

بیمارستان عضدی بعد  ۲ماندند. می  زیرا این نهادها با درآمدهای موقوفات برقرار ؛در خوارزم

 
1 Hoffmann 2000, p. 235; 

 .۹۹- ۱۰۰، ص۱۳7۹تاجبخش  
2 Ibn Abi Usaybi`ah 2020, 11.5.6; Busse 1969, pp. 531-32; Elgood 1951, p. 173; 

 ؛ ۳8، ص۴۰۶، ۳۲۲، ص۱۳7۴ ی؛ ابن بلخ۹۱-۹۳، ص۱۳7۹تاجبخش  
 Mustawfi 1919, p. 114. 

  ی نگهدار  مارستانیدر ب  مارانی که از ب  ی کس  و   ؛ [ܥܘܪܘܬܐܘܣ برای مثال  ]  ندیگو  saʿūruthā  سریانی،  در»طبابت«  ”به   
 د یبنگر پردازد.“ی م شانیهابه مراقبت از درمان  راینامند، زیکند »ساعور« میم

 Ibn Abi Usaybi`ah 2020, 10.64.10 

 کرد(.یبغداد کار م یعضد مارستانیبه عنوان ساعور در ب ذیالدوله بن تلم نی)ام 
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احتمااًل  اما ،تا چه زمانی  معلوم نیست  هر چند که ؛به فعالیت خود ادامه داد بویه آل  از زوال 

ه ط ابن بطو  ؛نابود شد ها مغول  توسط  [شمسی  ۶۳۱]میالدی   ۱۲۵۲که در سال   هنگامی تا 

 ۳آن را ویران یافت.

وجود داشت که    بویهآل  عضدی نیز در شیراز، پایتخت   با نام   هراً یک بیمارستان اظ

گزارش شده  وقف گردید.    ایسخاوتمندانهگذاری شده و به صورت  عضدالدوله بنیان  طتوس

همانند دیگر    . این بیمارستان پیوسته بودندبه آن    افراداز پزشکان و دیگر    یبسیارکه شمار  

مدرسهبویه  آل  کههایی  بیمارستان بزرگ  یک مجمتع  از  بخشی    ؛ بود  ایتأسیس کردند 

منبع قرن  فقط  شد. امّا می  پزشکی، نجوم، فلسفه و ریاضیات تدریس علوم  جایی که یعنی  

عصر نیست  آن همدهند که با تاریخ برپایی  می  اطالعات بیمارستان  این  دربارة  سیزدهمی  

  ۴باشد.نمینیز  بویه  آل  برای دورة  یمنبعی قابل اعتماد   (Busse)  هسبونوشتة  و بر طبق  

ساخته شده  اگر چنانچه درست باشد، یک بیمارستان با آن نام در قرن دوازدهم در شیراز  

بر طبق   بود ولی در سال  نوشتة  بوده است که  ویرانه  بلخی    زرکوب گزارش  ۱۳۶۳ابن 

 ۵ه این بیمارستان هنوز فعالیت داشته است.کند کمی

یک بیمارستان در اصفهان اشاره   به   یی که بحث شد،ها نهاد  ، افزون بر بویه آل   طی دوران 

در حالی که   ، ۶شده است که توسط پزشک مشهور، ابن مندویه اصفهانی بنیان گذاشته شد

بیمارستانی در   ، ([ شمسی   ۳۹۵]   میالدی  ۱۰۱۶عبدالکریم بن ابی عثمان نیشابوری )متوفی  

بیمارستان خوب در فیروزآباد فارس مسجد و ابن بلخی از یک  7زادگاه خود بنیان گذاشت.

 8کند. می   یاد

نظر بر)رسد  می  به  سیزدهم  قرن  به  اطالعات  بیمارستان  (گردد میگرچه  های  این 

 
3 Ibn Battuta 1962, vol. 2, p. 331. 

4 Mustawfi 1919, p. 144; Busse 1956, p. 531. 
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را بر   ها آن  کردند و یا مسئولیت می  کار   ی پزشکان مشهور  ها آن  که دربویه  آل  عباسی و 

برای بیماران بستری  ای  جداگانههای  عهده داشتند، نهادهای واقعاً بزرگی بودند که بخش

بیمار، بدون در نظر گرفت برای مردان و زنان داشتند. یک  ن  و سرپایی، هر دو جداگانه 

دریافت  ،مذهب عمومی  داروخانه  در  را  خود  بستریمی  نسخة  بیمار  عنوان  به  یا    ،کرد 

.  گردیدمی  ارجاع  ،گاه به بخش مربوط به بیماری تشخیص داده شده  شد و آن می  پذیرش

داخلی، شکسته بندی، جراحی و  های  ویژة بیماریهای  دارای بخشبزرگ های  بیمارستان

بود. کارکنان  ها  نان پزشکی در تناسب با تعداد تختخوابچشم پزشکی بودند. تعداد کارک 

ها(  و قیمها  )مشرفها  ( و یاری کنندهدایه   یا   شامل پزشکان، بیمارداران مرد و زن )فراش

بودند.    ایخیریههای  آید مسئول خدمات درمانی و گردآوری بودجهمی  بودند که به نظر

  وها و همچنین برای تختخوابها بیمارستاننگهداری  ،کارکنان  حقوقبرای ها این بودجه

دند. کارکنان مدیریتی با  شصرف میمبرای گرم کردن  غذا و سوخت    ها،لباس  ها،ملحفه

مدیر بخش )وکیل(،    .داشتند  حضوریک متولی )مدیر موقوفه( که اغلب پزشک ارشد بود،  

 ۹داشت. وجود دار( و دربان نیز یک ناظر، مدیر انبار دارویی )خزانه 

بیمارستان چنان   رازی یک کتاب دربارنقش  بود که  با عنوان    ةموضوع مهمی  آن 

بدبختانه این کتاب از دست رفته است. او در این کتاب    امّا  ۱۰نوشت   «صفات بیمارستان»

گرفتند“ قرار  تحت درمان  آنجا  در  که  بیمارانی  و همة جزئیات    توصیفرا    ”بیمارستان 

( دربارة  [شمسی  ۳7۱]میالدی    ۹۹۴علی بن عباس مجوسی اهوازی )متوفی    ۱۱کند.می

و  ها  در بیمارستان  ،[پزشکی]  ”مناسبت دارد که شاگرد این هنرنویسد:  می  همین موضوع

پزشکی شایسته  ادان  کار کند، به حضور است  ،شمارندبی  هاکه بیمارستانهایی  در آن مکان

باشد و دربارة وضعیتبرسد و برهم بیماران داشته  با  آنانکنش مرتب  از  وجو پرس  ،شان 

 
9 Ibn Abi Usaybi`ah 2020, 10.4.2, 10.4.5, 11.5.6, 11.8; Sajjadi 1989, quoting Ibn al-Jawzi, Montazam 

VII, p. 112; Elgood 1951, p. 182. 

 .۶7، ص۱۳7۹خش تاجب ۱۰

11 Ibn Abi Usaybi`ah 2020, 11.5.5. 

 .8.۵.۴؛ همچنین بنگرید ۱۱.۵.۲همان،  ها( نوشت.مارستان ی)دربارة ب مارستاناتیالب یکتاب ف زیزاهد العلماء ن دیابوسع 
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به خوبی حتی توسط    ۱۲“ .کند پزشکی  توسعة علوم  برای  بزرگ  بیمارستان  اهمیت یک 

بن قابوس   رمندی همچون عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکند هفرهیخته غیرروحانی عالق 

گرگان   و  طبرستان  زیاری  حاکم  زیار،  بن  وشمگیر  از  بن  میالدی    ۱۰87تا    ۱۰۴۹که 

بود. او قابوس نامة خود را در    مورد توجه قرار گرفتهسطلنت کرد،    [ شمسی  ۴۲8-۴۶۵]

)  [شمسی  ۴۶۰]میالدی    ۱۰8۲سال   شاه  گیالن  پسرش  حدودی برای  حکمرانی   دورة 

  که به پزشکی کتاب    سیزدهم در فصل    ؛( نوشت[ شمسی  ۴۶۵-۴۶8]میالدی    ۱۰87-۹۰

 نویسد:می ،پردازدمی

کند و باید  ن”معالج باید که تجربة بسیار کند و تجربه بر مردم معروف و مشهور 

رده  ککرده باشد و بیماران بسیار دیده و معالجت بسیار  ها  خدمت بیمارستانکه  

غریب بر وی مشکل نگردد و اعالل احشاء بر وی پوشیده نماند و  های  تا علت

 ۱۳ین همی بیند و به معالجت در نماند.“ ب خوانده باشد به رأی الع ا آن چه در کت

  ها، مشاهد بر بیماران در بیمارستان  ودانشجویان  مند  ق تربیت نظامیدر واقع، از طر

،  (گرچه به جالینوس وفادار ماندند)اش  توسعة پزشکی اسالمی توسط دانشوران برجسته

عباسیان و پزشکان متأخر،    ،بنابراین  .دانسته استنمی  همه چیز راجالینوس  نشان داد که  

 ۱۴. کردندمیتجویز  [نسبت به جالینوس]ای متفاوت و واگرایانههای گاهی اوقات درمان

، پزشکان  “دبسیار کن   ه”معالج باید تجرببرخالف روشنفکری و اندرز کیکاووس که  

نوینی  های  انجام ندادند یا تالشی نکردند تا گذرگاهای  بیشتر وابسته به سنت شدند و تجربه

کردند، مورد سرزنش و انتقاد برای می  د. اگر این کارها راشو  باز برای درک بهتر پزشکی  

 ۱۱۵۵سال  گرفتند. نظامی عروضی در چهار مقاله که در حدود  می  شان قرار گستاخیاین  

  یی که حتی جرأت هاآن  وار بهشده است به صورت دیوانهنوشته      [ شمسی  ۵۳۴]میالدی  

دو بزرگ  نیو هر که بر ا”  کند.می حمله ،ندکشبن سینا را به پرسش بکنند ارسطو و امی

 
 .۹کند، ص  ینقل م هی، از کامل الصناعه الطب8۳، ص  ۱۳7۹تاجبخش  ۱۲

13 Kai Ka’us 1951, p. 171. 

14 Swain 2020. 
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داد و    بیآورد و در سلک اهل جنون ترت  رونبی  خرد  اهل  ةرا از زمر  شتنیاعتراض کرد خو

  برای   کردهاین روند در میان جامعة تحصیل  ۱۵“ .جلوه کرد  [ابلهان = ]  در جمع اهل عته

هایی  پیامدهایی داشت، بیمارستان  کردند می  عملبر آن اساس  ها  که بیمارستانای  شیوه

. بود را آشکار نکرده بودند  انشعباسی که سرمشقدورة  پزشکی    کتب هنوز تمام صفات م   که

جایی که افراد فقیر و مسافران    ؛ شدندتبدیل  نوانخانه  به    هابیمارستان  ،امّا، با گذشت زمان

از  رسد روش  به نظر میآمدند. همچنین  می  برای مردن به عنوان یکی  آموزش پزشکی 

این نهادها در بهترین حالت به ترکیبی  که  را  چبود.  از بین رفته  ها  عملکردهای بیمارستان

نهم تا  قرون  د بغدا اسالمی  های  در حالی که بیمارستان ؛از دواخانه و نوانخانه تبدیل شدند

  آید عمدتاً نهادهای پزشکی بودند که به بیماران خدمت می  پس از میالد، به نظر  دوازدهم 

 این وضعیت در دورة ایلخانی تغییر یافت.  .کردندمی

بدون این که از آن فراتر روند و حتی    ، وفادار ماندند  یافته  نظام به سنت    ها بیمارستان

 ۵78]میالدی    ۱۲۰۰  سال  برای سالمت عمومی نیز ایفا نکردند. پس ازای  حاشیه  ینقش

مانند به چالش گرفتن  )علمی    هایروشبا    قشریان متعصببه دلیل مخالفت    ،[شمسی

پناهگاه، غذا تبدیل شدند که    هاییبه آهستگی به نوانخانه ها  ، بیمارستان (پذیرفته شده   خرِد

برای زّو فراهما ار، مسافر و مقداری مراقبت  فقیر  افراد  آوردند و عملکرد پزشکی و می   ن و 

 - بخشی از مثلث وقفی مسجد   این نهادها  . این واقعیت کهاز دست داده بودند درمانی خود را  

و  دارالشفاء    -  مدرسه  کلیسای مسیحی از  بودند  دینی   -   سه گانة  تقلید   -  مدرسة   نوانخانه 

 ی متعددیها بیمارستان   و ها  کردند، پذیرششان را تضمین نمودند. از آن به بعد، نوانخانه می 

 بیزانسی اولیه.های    xenodokheionبه    ی بازگشت  ؛ و به فعالیت پرداختند ساخته شدند  

  

 
15 Al-Nezami al-Aruzi al-Samarqandi, Ahmad b. `Omar b. `Ali 1927, Ketab-e Chahar Maqalat. ed. 

Mohammad b. Abdol-Vahhab Qazvini. Berlin: Iranschär, p. 80. Swain 2020 
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 در دوران سلجوقیها بیمارستان

 ( ]شمسی  572-485[میالدی   1106-1194)

 

 

 

وزیر  الملک   نظام )  پادشاهان،  ارسالن  آلپ  حکمرانی  سلجوقی،    ۱۰۶۳-7۲دورة 

 ۴۵۰-۴7۰]میالدی  ۱۰7۲-۹۲دورة حکمرانی ( و ملکشاه ) [شمسی ۴۴۱-۴۵۰]میالدی 

ولی    ۱، بلخ، اصفهان و بغداد )نظامیه( ساخت نیشابوردر  هایی  ظاهراً بیمارستان  ،([شمسی

چیزی نهادها  این  مورد  رویدادنامه  .دانیمنمی  در  در  زمانها  فقط  گذر    ن ای  به  ،در 

  وقفنامه کند، نه  می  اشاره  (Hoffmann)همانگونه که هافمن    اند.اشاره شده  ها بیمارستان

  ها بیمارستان  ن ای  شناسی وجود دارند که بر وجودباستانهای  یا بازمانده  ی و نه اسناد دیگر

در همین دوره بود که    ۲چگونه بوده است.  هاآن  دانیم فعالیت می  گواهی دهند و نه این که

مشهور  در نزدیکی مدارس قرار داشتند؛ در واقع، بسیاری از مدارس  ها  اغلب بیمارستان

بغداد( و  بلخ  اصفهان،  نیشابور،  مدارس  نظامیه  بههایی  بیمارستان  ، )مانند  خود    وابسته 

 داشتند. 

د، آشکار نیست.  وجود داشته باشهایی  واقعاً بیمارستانها  در همة این مکاناین که  ا  ام

یک دواخانه  در شهر  کند که این  می  در واقع، در مورد نیشابور، شیخ فریدالدین عطار بیان

همچنین،   ۳دند. کرمیبه آن مراجعه نفر برای گرفتن نبض  ۵۰۰یا داروخانه بود که روزانه 

 
 .8۹، ص۱۳7۹؛ تاجبخش 7۶7، ص ۱۳۵۳ یآبادنجم ۱

2 Hoffmann 2000, p. 235. 

 .8۹، ص  ۱۳7۹تاجبخش  ۳
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بیانگر آن  این موضوع  هزار دینار صدقه تصریح کرده بود که  روزانه  ظاهراً اوقاف بر پخش  

نبوده است بیمارستان  این مکان یک  در سال  ها  بیمارستان نیشابور توسط مغول  . است 

  ی نیشابوری، موسوم به خرگوشیوسعد نیشابوربنابود شد. ا  [ شمسی  ۵۹۹]الدی  می  ۱۲۲۰

  ة و مردان وارستاهل تصوف  ( یکی از  شمسی   ۳۹۵قمری/    ۴۰7  /میالدی   ۱۰۱۶متوفی  )

خطیب    در باغی قرار داشت وشاید همانی که    ؛ در نیشابور وقف کرد  ی بیمارستان  ،زمان خود

  شمسی   ۳۹7قمری/    ۴۰۹ / میالدی  ۱۰۱8ل  سمرقندی در هنگام بازدیدش از شهر در سا

دار  ، جرجانی تیمارشمسی  ۴8۹قمری/  ۵۰۴ /میالدی  ۱۱۱۰در سال  ۴در آن اقامت کرد. 

ای  درآمد موقوفهدینار در ماه    ۱۰۰۰ظاهراً    کهوله خوارزمی بود  دواخانه یا داروخانة بهاءالد

  ؛ دواخانه بودیک  بیمارستان نبود بلکه    نهاداساس توصیف خود جرجانی، این    . برداشت

و  ها  آشکار است که در مورد داروخانه  ۵د.دار می  آن را بیان  ، خانههمانگونه که واژة ادویه

 .رو هستیمروبهها بیمارستان و نهها دواخانه ا ما ب ها،ادویه خانه

خودشان   پیشینیان  سیاست  کرمان،  سلجوقی  مجتمعحاکمان  ساخت  با  های  را 

دورة  مانند آن که توسط تورانشاه اول، عمادالدوله ))دارالشفاء  خانه و  انقاه، مدرسه، حمامخ

( در بردسیر که در آن زمان مکان مرکزی [ شمسی   ۴۶۳- ۴7۵] میالدی    ۱۰8۴- ۹۶حکمرانی  

  میالدی  ۱۱۴۲- ۵۶دورة حکمرانی  محمد بن ارسالن شاه )  دند. ادامه دا  ( قف کردو  ،کرمان بود 

مجتمع[شمسی  ۵۲۱-۵۳۵] شاه  های  (،  بهرام  بم ساخت.  و  جیرفت  بردسیر،  در  مشابه 

رستان در کرمان ساخت  ا(، یک م[شمسی  ۵۴8-۵۵۳]میالدی    ۱۱۶۹-7۴دورة حکمرانی  )

توسط  های بعد  در سالش  که بال استفاده شد هر چند موقوفات   موقوفاتی بر آن قرار داد و  

 ۵77قمری/    ۵۹۵  /میالدی  ۱۱۹۹شد. در هر صورت، در سال  می  پزشکان کرمان مدیریت

نایب    -  قتلغ ترکان خاتون، ملکه  ۶شود. می  هنوز در کرمان اشاره دارالشفاء  یک    به  ،شمسی

 
4 Sajjadi 1989, p. 259. 
5 Elgood 1951, p. 192; 

از   و  دیبازداز آن  ابن بطوطه    7۳۳/۱۳۳۲ر سال  همان باشد که د  دیآیبه نظر م  مارستانیب  نی. ا78، ص ۱۳7۹تاجبخش   

 .کرد ادی یحونیآن به نام س یانیپزشک سر
 Ibn Battutah 1962, vol. 3, p. 542. 

 .۲۱8 ،۵۲ ،۲7، ص ۱۳۴۳ می؛ ابراه۱۰۱-۱۰۲، ص۱۳7۹تاجبخش  ۶
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، برای  [شمسی  ۶۳۶]میالدی    ۱۲۵7  سال   و از خاندان قراختاییان کرمان  السلطنه کرمان

مسجد، مدرسه، آرامگاه،  شامل  مظفرالدین حجاج سلطان، مجتمع سنتی  ش  پسر کوچک 

 7وقف کرد.آن را در کرمان ساخت و دارالشفاء خانقاه و 

( از یک  شمسی ۵۴۲قمری/   ۵۵۹ /میالدی ۱۱۶۳متوفی قاضی حمید الدین بلخی )

روانی )طب روحی(  های  معروف به درمان بیماریکند که  می  بیمارستان در اصفهان یاد 

و   از همة قسمت  شدمدیریت میتوسط یک پزشک مشهور  بود  خاورمیانه  های  و مردم 

او با  مشاوره  آنجا    جهت  داروهایش  میبه  و  اتابک    8گرفتند. می  راآمدند  شیراز،  در 

  ۹ساخت.  [شمسی  ۶۰8]میالدی    ۱۲۳۰  سال  حدود را در  مظفری  دارالشفاء    ، مظفرالدین

دادند و برای  می  همه گونه میوه  ها آن  به   ، بیماران با داروبسیاری از    کردن   جدا از درمان 

 ۱۰نواختند. مینیز در آن  موسیقی ،تسکین روان

مقرب امیر  ویرانه شد.  بیمارستان  این  مغوالن،  هجوم  از  امیر  پس  و  مسعود  الدین 

و غیره  دارالشفاء  ، یک مجتمع با مدرسه و  بن سعد  ی اتابک ابوبکرافخرالدین ابوبکر، وزر

  ، ساختند. اتابک ابوبکر بن سعد  [شمسی  ۶۴۳]میالدی    ۱۲۶۵  سال   در شیراز در پیش از 

 ۱۱ساخت.آن خودش نیز یک مجتمع همانند  

  

 
 .۳۹، ص ۱۳۶۲ یکرمان 7

 .۱۱۲، ص۱۳7۲ یبلخ 8

 .۱۱۱- ۲۴، ص ۱۳7۹تاجبخش   د ی نمودند، بنگر   س ی کار و تدر   مارستان ی ب  ن ی که در ا  ی از پزشکان   ی فهرست  ی . برا 8۵زرکوب، ص   ۹

 .بدان اشاره شده است یتازه نبود و در طب اسالمموضوعی  یدرمان یقیموس ۱۰
 Peregrine 2016. Music as Medicine: The History of Music Therapy Since Antiquity. London: 

Routledge. 

هدا8۴، ص۱۳۵۰زرکوب    ۱۱ جلد  ۱۳۳۹  تی؛  ن۶۱۲، ص۴،  آشکار  دارالشفاها  کیکدام  ستی.  رش  ییاز  که    ن یالد دیاست 

برا  ییهااز ساختمان   یکی  راز یدارالشفاء دروازه سالم ش  .سدینویم اتابکان فارس ساخته شد و   ی انیسال  یبود که توسط 

 ی . همدانزنده کرده و موقوفات غصب شدة آن را برگردانیدرا    انه نوانخ  نیا  نیالد دیبه زوال افتاده بود. دوباره رش  یطوالن

 .۲۳۲-۳۳، ص۱۳۵8
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 دوران ایلخانیهای بیمارستان

 ( ]شمسی  714-635[ میالدی 1256-1335)

 

 

 

ایلخانی و حاکمان  مغول  دوران  مجدارالشفاء  ان،  ایر  در  از  بخشی  ع  تمدر همه جا 

میالدی    ۱۲۹۵-۱۳۰۴دورة حکمرانی  د. غازان خان )وبا عملکرد مذهبی بهایی  ساختمان

بیمارستان[شمسی  ۶7۳-۶8۳] خان،  هوالکو  بزرگ  نوة  آرامگاهی  ی (،  مجتمع  به  اش  را 

جانشینش،  کرپیوست   و  برادر  را  کاری  چنین  حکمرانی  )  اولجایتود،   ۱۳۰۴-۱۶دورة 

جایی که رشیدالدین دارالمرضا    ؛در سلطانیه انجام دادنیز  (  [شمسی  ۶8۳-۶۹۵]میالدی  

کانون اصلی مجتمع  دارالشفاء  ا در همة این نهادها،  را بنیان گذاشت. ام  ییا خانة بیماران

 ۱نبود.

اسالمی که مستند شده است دورة  ایران  در  دارالشفاء    مجتمع وچنین  بهترین نمونه از  

الدین، وزیر اعظم حاکمان ایلخانی )غازان خان و   که در تبریز توسط رشید است  دارالشفایی  

 یپزشک  درپیشینة طوالنی    اخود پزشک و عضو خاندانی ب  الدین   شد. رشید   ساخته و(  یت اولجا 

جایی ) خانه، دارالمساکین  مسجد، مدرسه، حمام   بر مل  تش م   ۲بود. مجتمع تبریز )ربع رشیدی(

ای بر طبق نامه  ۳.بود دارالشفاء و همچنین یک   ( شدمی  فقیر داده   یکصد که غذای روزانه به 

 دارالضیافه، دارالمسافرین، رشیدی نزدیک  الشفاء  دار الدین نوشته شده،    که ظاهرًا توسط رشید 

 
 .۲۱۳، ص۱۳۵8 یهمدان ۱

 .۵۵، ص۱۳7۲ ینیقزو دیبنگر ،یدیاز محلة رش یمختصر فیتوص یبرا ۲

3 Hoffmann 2000, pp. 129-30, 212-13, 219-21, 231-34, 262-63. 
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دارالحدیث و  بیانگر عملکرد مذهبی مجتمع  ، دارالقرآن  با   و  است  تأسیس شد که  ظاهرًا 

ه( ج من گوشت )به اضافه هزاران جو   ۳۲۰,۰۰۰من نان،    7۴8,۰۰۰دیگر، تأمین  هایی  افزوده 

 ، میان ارباب استحقاق و وظایف بایست در  می   در سال بر آن وقف گردید که این موارد غذایی

 ترین افراد مذهبیهمه، از شایسته دهد غذا برای  می   شدند. این دو واژة آخر نشانمی   پخش

 ۴ر شده بود.تا فقرا مقرّ 

رسمی   عملکردهای  رشیدی،  موقوفة  توصیف دارالشفاء  سند  آشکارا    ما   ا م ا کند.  می   را 

گرچه واژة    ۵یا خیر؟   توصیفی واقعًا وفادار بودند به این قوانین  زمامداران وقت  دانیم آیا  نمی 

این نهاد به عنوان داروخانه و بیت االدویه  به شود،  می  اغلب در سند موقوفه استفاده دارالشفاء 

استفاده نشده    ، این اصطالح با معنای فنی بیمارستان در این متن  ود و بدین سان،  ش می   ارجاع 

به    ه یابد. واژة بیمارستان اصالً در سند موقوف می   است بلکه بیشتر با معنای »دواخانه« قرابت 

 ۶. کار نرفته است 

  ،)جراح(داد  می   پزشک )کحال( که وظیفة جراحی نیز انجامیک پزشک )طبیب(، چشم 

دار( یا مدیر داروخانه )خازن( یا یک خادم یا  (، داروساز )شربتMuidید  ویک بازیاب )م

  وابسته به اضافه کارکنان پشتیبانی به مجتمع رشیدی تبریز    (،یک بیمارداراحتماالً  )قیم  

نان داشتند ولی چشم پزشک حقوق   ة روزان ةحقوق ساالنه با جیر ، پزشک و جراح 7بودند. 

رکنان نیز دستمزدهای ساالنه  هر چند میزان آن همانند جراح بود. دیگر کا   ؛ ماهانه داشت

شد. کارکنان شامل یک  می   ماهانه دستمزد پرداخت   هاآن  هر چند به  ؛کردند می  دریافت

، تریاق  ن امل معجو ش   ، کرد می   بود که داروهای مایع مانند چندین شبه افیون تهیه دار  شربت 

و  ها  ، پمادها )مراهم(، شیاف اکحال ن(، داروهای چشمی  ا متنوع )اده های  فلونیا و روغن   ؛ فاروق 

 
 د یبنگر زیناطالعات،  نیبه ا نانیاطم تیکسب قابل  ی. برا۲۱۲-۱۳، ص۱۳۵8 یهمدان ۴

 Hoffmann 2000, pp. 236-37. 

 .۲۱۲-۱۳، ص۱۳۵8 یشد. همدان سیتأس ثیدارالقرآن و دارالحد ن،یدارالمسافر افه،ی دارالض یکیدر نزد یدیدارالشفاء رش ۵

6 Hoffmann 2000, p. 129; 

 .هینما  دی، بنگر۲۵۳۶ یهمدان 
7 Hoffmann 2000, p. 235, 237; 

 .۲۲۴ ،۱8۳ ، ۱۵۹ ،۱۴8، ص۲۵۳۶ یهمدان 
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در آشپزخانه )مطبخ( که در دواخانه قرار داشت،    خانه یا دارالشرب. ابزارها )آالت( در شراب 

آماده  - نخود    آشآشپز   بیماران  برای  )مزوره(  برایمی  عدس  و  آورد.  می  هاآن  ساخت 

  .است دهکه احتماالً به صورت چرخشی بو  داشتندبیمارداران خدمات یک روز و یک شب 

 همچنین یک خدمتکار )فراش(، سقاء و یک دربان )بواب( وجود داشتند. 

به او  آشکارا داد. می بایست بیماران را در صبح و شامگاه تحت درمان قرار می پزشک 

شهر رشیدی و همچنین    فقط اجازه داده شده بود به آن افرادی که ساکن ربع رشیدی و 

  د و نیز به مسافران و مالزمین مجتمع که بیماربودن  محلههمسایگان این دو  کسانی که  

و  ،شدندمی دیگر! در داروخانه )مخزن    هاآن  دارو تجویز کرده  نه کس  و  را درمان کند 

ند.  گردیدمی  شدند. در همین جا نیز داروها پخش می  االدویه(، داروهای گیاهی آماده و انبار 

منظور،   این  پنجمی  پزشکبرای  و  دوشنبه  هر  دارالشفاء    شنبهبایست  درب    حضوردر 

  از پزشک دریافت ای  یافتند، نسخهمی  حضوردارالشفاء  . بیماران خودشان در درب  داشتمی

انبار دارویی )خازن( و داروساز )شربتمی داد که در  می  دار( کردند که او آن را به مدیر 

کار االدویه  بیت  روز  درکردند.  می  داخل  دو  مسافران،  ،این  ساکنین،  و    فقط  کارکنان 

پخش    ، همسایگان مجتمع مراتب در  بودند. یک سلسله  دارو  دریافت  و  درمان  مشمول 

حق تقدم داشتند، سپس    گذاربنیان  بر پسرانداروها وجود داشت زیرا ساکنین و مسافران  

 ، . بعد از این گروهبودند  کارکنان  ،و در نهایت  دهشدنبال  اش  با بردگان آزاد شدهفهرست  

شد  می  رسانیخدمت  ،اطراف تبریز و در استان  موقوفیهای  و کشاورزان زمینها  به باغبان

رسید. در روزهای  می  و در نهایت نوبت به ساکنین و همسایگان شهرستان ربع رشیدی

کیفیت باالتر و یا  با  توانستند حضور یابند که همان داروها )می  دیگر هفته، مردمان دیگر

 8.کردندنمی دریافت  ،آمدند می شنبه روزهای دوشنبه و پنجمانند کسانی که را گران( 

اتاق در  مسافرانی که  و    هایآن  بودند  توسط  بودند    گیرزمینمجتمع مستقر شده 

آوردن  دستور  دار  بایست به شربتمی  گرفتند. اومی  ن تحت درمان قراراپزشک در اتاقش 

 
8 Hoffmann 2000, pp. 129, 271-73; 

 .۱۴۶-۴8، ص۲۵۳۶ی همدان 
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داد. سند موقوفه به  می  گیرزمینبه اتاق بیماران  را  ذا  غآوردن  دستور  شپز  آداروها و به  

  بایست اتاق داده شود و چنانچه می  ،دارد که به مسافران مهم با همراهانمی  آشکارا بیان

شد تا در نوانخانه یا  می  اجازه داده  ها آن  به این طبقه از افراد برجسته تعلق نداشتند به

در همان جا توسط پزشک تحت درمان    شدند می  چنانچه بیمار  دارالضیافه منزل کنند.

 دارند. گرفتند و ممکن بود که یک رداء شبانه دریافت می قرار

ست  ی بامی  اقامت داشت. هر روز او  ،پزشک در دارالطبیب که مجاور بیت االدویه بود

یا رواق  دارالشفاء  به دو نفر از شاگردانش )متعلم( در رواق بیت االدویه که ملقب به رواق  

  محسوب کنان پزشکی  ار )مکانی برای شفا یا داروها( بود و نیز به عنوان اقامتگاه کاالدویه  

نبود ولی نزدیک آن بود ولی  دارالشفاء  بخشی از  محل  داد. این  میپزشکی    ، آموزششدمی

  ،بودندمی  بایست پرهیزکار و کوشامی  دو شاگرد که  ۹دانیم که کجا قرار داشته است.نمی  ما

ا یک  ی  هاآن  زمانی،   ةند. پس از این دورشت دا  اجازة تحصیل  ،به مدت نه بیشتر از پنج سال

  بایست آنجا را ترکمی  یا  ها آن  کردند که گواهی بود برای طبابتمی  دیپلم )اجازه( دریافت 

تا دو شاگرد جدید دیگر وارد شومی اتاق  ان د. شاگردنکردند  از  در    ، )حجره(ها  در یکی 

 ۱۰کردند.می دویه منزلپشت بیت اال

چین،  هندوستان،  پزشک از    ۵۰  که   د شو می   الدین بیان   ادعا شده به رشید های  در نامه 

شاگرد را آموزش دادند. او    ۵۰  ، در جمع   ها آن   و آورده بود  ها  مصر، سوریه و دیگر سرزمین 

  چشم پزشکان، جراحان و شکسته بندان )مجبران( را به کار گماشت که هر کدام   همچنین 

گردد؛  نمی   تبریز تأیید   ة توسط سند موقوف ها  این داده اما    ۱۱را آموزش دهند. نفر  بایست پنج  می 

ه  زیرا مجتمع دواخانه و نوانخانة تبریز کوچک بود  ؛ دو نوشته با هم مغایر هستند در واقع، این  

 
9 Hoffmann 2000, pp. 237-38; 

)خادم المرضا(   اندارماریب  و کردیم یاتاق در داروخانه زندگ کیدار مجرد بود در شراب اگر ) ۱8۱-8۵، ص۲۵۳۶ یهمدان 

داشتند    یاکردند. اگر خانواده یم  یزندگ  یدیمجتمع رش  دة یپوش  یدر راهرو  ای  ساباطجراح در    کحال/  ن، یدر رواق المرتب

 گرفتند(.یم هیالحدر محلة ص یاخانه ستیبایم
10 Hoffmann 2000, p. 238; 

 .۱7۴، ص۲۵۳۶ یهمدان 

 .۲۹۰، ص۱۳۵8 یهمدان ۱۱
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کرد  می   رسانی کارکنان و مسافران مهم خدمت   ، این مجتمع فقط به ساکنین   . همچنین است 

بیماران    xenodokheionهمانند   زیرا  نبودند  بستری  بیماران  نصیبین.  در    گیر زمین مدرسة 

رشیدی تبریز بیمارستان نبود  دارالشفاء کوتاه سخن آن که  ۱۲. داشتند  خودشان قرار های  اتاق 

بود که به صورت فیزیکی از نوانخانه جدا بود. همچنین، دواخانة رشیدی    ای ه ن و فقط دواخا 

میالدی    ۱۳۱8الدین در سال    عمر کمی داشت زیرا همة مجتمع رشیدی هنگامی که رشید 

محکوم به مرگ شد به لشکریان مغول تحویل داده شد. این مجتمع در زمان    [ شمسی   ۶۹۶] 

صفوی  عباس اول  شاه  تأخیر افتاد.  کار  ر آن  وزارت کوتاه پسرش بازسازی شد و پس از آن د 

( ظاهراً دستور به تعمیر مجتمع  [ شمسی   ۹۶7- ۱۰۰7] میالدی    ۱۵88- ۱۶۲۹دورة حکمرانی  ) 

 که به ویرانی دچار شد. ای  او این طرح را رها نمودند به گونه های  داد ولی جانشین 

همدان بنیان گذاشت. داروخانه  ش  در زادگاهنیز الدین یک بیت المرضا   ظاهراً رشید

به آن  و فقیر تأسیس شد و امالکی  همدان آشکارا برای مراقبت از افراد ضعیف  دارالشفاء  و  

  ، به دستورات واقفین  اما روشن است که رد ابدی آن را تضمین نماید.  کارکوقف گردید تا  

زیرا رشید نشد  برخ  ، الدین اعتنایی  که  فسادی  برای سرکوب  را  االطباء  بود،  ملک  استه 

بنیان   شود که رشیدمی  گفته  ۱۳فرستاد.  و وقف    گذاشتالدین یک بیمارستان در بصره 

نمود که مانند دیگر تأسیسات در نزدیکی دارالمسافرین و دارالحدیث قرار داشت. معلوم  

  نامیده هایش با اسامی دیگر  بیمارستان نامیده شد و دیگر نوانخانه   ،نیست چرا این نهاد

 ۱۵کند. می یادنیز الدین پیشتر از یک بیت االدویه در بسطام   منشور رشید ۱۴شدند.

  ؛تأسیس شدند  هاآن درهایی  که نوانخانه  ندتبریز، همدان و بصره تنها شهرهایی نبود

آموزشی سنتی در آن    -  بسیاری از حامیان را جذب کرد که مجتمع مذهبی  ،به ویژه یزد

 
12 Hoffmann 2000, pp. 237-38; 

 .۱۴۶-۴8، ص۲۵۳۶ یهمدان 

  هیاالدو  تی و ب  هیسلطان  یدارالمرضا  ،یدیجوجه به دارالشفاء ربع رش  ۰۰۰,۲۰شود که  ی. گفته م۲۱۳، ص۱۳۵8  یهمدان  ۱۳

 ید،وجود بنگر نیامّا با ا د؛ی اعطاء گرد مارانیب یهمدان برا
 Hoffmann 2000, p. 237. 

 .۲۲،۲۱۳، ص۱۳۵8همدانی  ۱۴

15 Hoffmann 2000, p. 236; 

 .۲۴۱، ص۲۵۳۶ یهمدان 
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نسبت  به  یزد    دربارةی بیشتری  زیرا تواریخ ملّ   ، آیدمی  شهر بسازند یا شاید چنین به نظر

دیگر از دارالشفاء    اند. هماند  ی قاب  ، شهرهای  پس  یزد  در  خواجه    گذاربنیان  صاحبی  آن 

(، وزیر  [شمسی  ۶۶۳]میالدی    ۱۲8۴الدین محمد جوینی صاحب دیوان )متوفی   شمس

  ۱۲۶7نامیده شد و در سال  (  [شمسی  ۶۴۳-۶۶۱]میالدی    ۱۲۶۵-8۲دورة حکمرانی  باقا )ا

گرد  شمسی  ۶۴۶قمری/    ۶۶۶  /میالدی هزینهیتکمیل  تمام  آن  حامی  سال  هر  های  د. 

درآمد حاصل از بخشی از یک    ،نیز بر این نهاد   کرد و می  پرداخت را  پزشکان و بیماران  

نمود.  را  دهکده   دارالشفاء  خود  داشت.    (شامل یک چاه)تأمین آب خوبی    ،موقوفهوقف 

چهار ایوان   ها،خانهدارالشفاءاین  در ورودی بازار ساخته شد.  ، توسط خواجه صاحب دیوان

تابستانی    ،)صفه( اتاق  یک  یک  االدویه،  بیت  یک  بادگیر،  یک  )طنابی(،  باز  نمای  با 

با یک  “محبس مجانین و مرضا ”خانه، یک  حوض باغ در پشت  خ خانه  ی، یک چاه، یک 

نوانخانه بال استفاده ماند ولی واضح    ۱۶. بود  مدرسه  -  جتمع مسجدداشت. این بخشی از م

دارالشفاء  ، مجد بن مظفر از  [شمسی  ۶7۰]میالدی    ۱۳۱۰چه زمانی. در سال    در  نیست

  ، مردمکردن  دن سه امیر محبوس برای سرگرم  کرصاحبی برای نمایش دادن حلق آویز  

برای هدف  دیگر  ممکن است بیانگر آن باشد که ساختمان  موضوع  این    ۱7استفاده کرد. 

شده است یا این که ممکن است این یک واقعه رخدادی باشد، امّا  نمی  آن استفادهاولیة  

دارالشفاء  در  ، خواجه روح اهلل موالنا فرج یک کارگاه  [شمسی  8۲۴]میالدی    ۱۴۴۵در سال  

ابریشم یا »دیبا« تأسیس کرد زی بافندگی پارچه  او  برای  )صاحب تحویل(    هگردآورندرا 

  برای ارسال به مکه بافته   ه باج« بود. در اینجا پارچدابریشم دولتی و مقتدای بافندگان »

 ۱8شد. می

  کنیه« ر »مدرسة    وابسته بهداشت که  وجود  یا بیت االدویه دیگری در یزد  دارالشفاء  

داشت و توسط دانشور مشهور سید رکن  نیز  ه یک رصدخانه و یک کتابخانه  بود. این مدرس

 
 .۱۰۴۹ ،۱۳۱-۳۳ ،8۳، ص۲۵۲7؛ کاتب ۱۵۵ ،۱۵۰ ،۹۱  ،8۹، ص ۱۹۵۹/ ۱۳۳8 یجعفر ۱۶

 .8۳، ص۲۵۲7کاتب  ۱7

 .۲۲۴ ، 8۳ص، ۲۵۲7کاتب  ۱8
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( ساخته شد.  [شمسی  7۱۰] میالدی    ۱۳۳۲الحق والدین محمد بن نظام حسینی )متوفی  

میالدی    ۱۳۳۶یا بیت االدویه در مدرسة کمالیه وجود داشت. این مدرسه پیش از  دارالشفاء  یک  

ابوسعید    ، اش یعنی زمان مرگ سازنده   [ شمسی   7۱۴]  وزیر سلطان  ابوالمعالی،  الدین  کمال 

بخشی از یک  نهاد  (، ساخته شد. این  [ شمسی   ۶۹۶- 7۱۴] میالدی    ۱۳۱۶- ۳۵دورة حکمرانی  ) 

قنات  ته  ش بوده است. واقف یک ر ها  خانه   و   خانه، کاروانسرا مجتمع با خانقاه، بیت االدویه، حمام 

  / میالدی   ۱۳۲۰کرد و در سال  می را دریافت  آن  انگ  د   به سمت آن ساخت که بیت االدویه دو 

،  شمسی   7۲۵قمری/    7۴7  / میالدی   ۱۳۴۶در سال    ۱۹به اتمام رسید.   شمسی   ۶۹۹قمری/    7۲۰

 ۲۰در یزد نیز ساخت. دارالشفاء  پس از مرگ ابوسعید، محمد بن مظفر یک  

( (،  [شمسی  7۱8-8۱۰]میالدی    ۱۳۳۵-۱۴۱۱دورة حکمرانی  در دوران جالیریان 

 
 .۱۳۶ ، ۱۲۵-۲۶، ص۲۵۲7؛ کاتب ۱۵۰ ،۹۳  ،8۹، ص ۱۹۵۹/ ۱۳۳8 یجعفر ۱۹

 .۳۳، ص ۱۹۵۹/ ۱۳۳8 یجعفر ۲۰

 

 دهد. نقشة شیراز که مکان احتمالی دارالشفاء را نشان می
 . ۶8، طراحی فضای شهری، تهران، ص۱۳7۱بنیادی  -از توسلی 
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اداره  دارالشفاءیک   نبود و مانند رئیس بیمارستان  شد که پزشک  می  توسط یک رئیس 

بغداد   نامیده   « ساعور»نام  با  عضدی  و    شد. ساعورمی  بیمارستان  بود  یک مقام مذهبی 

نزد متولیان و متصرفان  مسئولیت بود. اختیار  دارالشفاء  هایش  برگزیدن و  شناخته شده 

بایست از رهنمودهای  می  ها آن  جراحان داشت و و    معزول کردن پزشکان، چشم پزشکان 

  7۳۴-7۶۳]میالدی    8۵۱۳-8۴دورة حکمرانی  شاه شجاع مظفری )  ۲۱کردند. می  او اطاعت 

تا دورة تیموریان فعالیت  دارالشفاء    در شیراز بنیان گذاشت. ایندارالشفاء  یک    ، ([شمسی

  ، تبریزدر    ۲۲داشته است.هم فعالیت  دوران صفویه  تا  که  وجود ندارد    یولی گزارش  داشت

نام  به  بیمارستان  به یک  آن    بیمارستان  ارجاعی  پیرامون  نورالدین وجود دارد که  شیخ 

است.بیانگر    ودانیم  نمی  جزئیاتی شهر  آن  در  بیمارستان  یک  مذهبی    ۲۳وجود  زمینة 

 بازتاب دارد.  ،شودمی  یافت صفوة الصفاءری که در عدر شهمچنین دارالشفاء 

 ء شفادست عیسی در تصرفگاه این دارال

 ۲۴روح بخشی کرد از نو این بیمار را

 
21 Nakhjevani 1964, vol. 1/1, pp. 46, 52; vol. 2, pp. 235-37. 

 از مدرسه هنوز موجود است(.  ی)بخش   ۳8۵، ص۱۳۴۳  ی، مصطفو۴۵۹، ص۱۳۱۲؛ فرصت  ۹۴۳، جلد دوم، ص۱۳۶7  ییفسا  ۲۲

 .۶۴، ص۱۳7۳ یلیاردب ۲۳

 شود.یدهنده« مجسم م به عنوان »شفا یسیع ،یاسالم اتی. در روا۳۳8، ص۱۳7۳ یلیاردب ۲۴



 

 

 

 

 تیموریدوران در ها بیمارستان

 ( ]شمسی  885-749[ میالدی   1370-1507)

 

 

 

مقامات   و  سلطنتی  خانوادة  تیموری،  دوران  تأسیس  همچنان    ، مهم در  به 

که  ها  بیمارستان  دادند  یک    بیمارستان این  معموالً    ، گذشته منوال  بر  ادامه  از  بخشی 

. ظاهراً خود تیمور دستوراتی داده  ند شد می نیز    که شامل مسجد و مدرسه   ند مجتمع بود 

  ۱باشد.  او وجود داشته   در قلمرو   ، بایست حداقل یک بیمارستان در هر شهر می   بود که 

که به این  ند چه برسد  باش ساخته شده    ها بیمارستان   این   نیست که واقعاً شواهدی  امّا  

داشته    ی عملکرد  تیمور  ش ا ب نیز  که  دارد  وجود  بیشتر  احتمال  این  واقع،  در  هرگز ند. 

  ، فقط تیموری های  . از بیمارستان است چنین قصدی نداشته و چنین دستوراتی نداده  

بودند ها آن  نوانخانه وجود   این باشند. در  می   شناخته شده   ، یی که در هرات  شهر، پنج 

حسین بایقرا    او   وزیر مشهور و دانای مدتی به نام  ر که پس از  علیشی دارالشفاء  داشت:  

دارالشفاء  عبداهلل امر،    ء الصیه بود. افزون بر این، دارالشفا خ بخشی از مجتمع ا   و نامیده شد  

  که دو مورد  نیز بودند   سلطان حسین دارالشفاء  شاهرخ و  دارالشفاء  همچنین    و آغا    که مل 

  دادهها  ز در یکی از نوانخانهنی ظاهراً آموزش پزشکی    ۲قرار داشتند.   هر آخر در بیرون ش 

 
 .۳7۱(، ص۱۹۶۳/ ۱۳۴۲تهران ة)نسخ ۱78۳اکسفورد،   ت،یوا یج راستاری. ویموریتزوکات ت ، یتربت ینیابوطالب حس ۱

2 Terry Allen 1981, A Catalogue of the Toponyms and Monuments of Timurid Herat. Cambridge: MIT, 
p. 156; 

شد.  یم  یاهلل سرپرست  بیحب  نیالد  حیمس  ،یحیپزشک مس  کیآغا توسط    کهمل  ة. نوانخان۳۴۲، ص  ۴، جلد۱۳۶۲  ریخواندم 

 .۲8۰-8۲، ص۱۳۵7 یقوام
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مهد  دارالشفاء  در    ، موالنا درویش علی طبیب   ، که پزشک مشهور شده  شد زیرا گزارش  می 

 ۳کرد. می تدریس    ، آغا   که علیا مل 

 
 .۱۵۹-۶۰، ص۱۳7۹تاجبخش  دیمعاصر، بنگر یاز پزشکان هرات یفهرست ی. برا۱7۹، ص۱۳78 ریخواندم ۳



 

 

 

 

 آق قویونلو دوران در ها بیمارستان

 ( ]شمسی  879-756[میالدی  1378-1501)

 

 

 

دورة  که توسط اوزون حسن )   وجود داشت بیمارستان(    به درستی رستان ) ا در تبریز یک م 

( ساخته شده بود. این بیمارستان بزرگ  [شمسی  8۳۲-8۵7]میالدی    ۱۴۵۳- 78  حکمرانی 

های  آراسته شده است، بخشزیباتر  حتی از مسجد  ”بسیاری داشت و  های  بود و ساختمان

  ، اندازهیارد درازا و چهار یارد پهنا دارد که هر کدام با یک فرش هم  ده بزرگ با حدود  بسیار  

”بیش از یک هزار  و پسرش سلطان یعقوب    نسلطنت اوزون حسطی  در    ۱“ .اندزیبنده شده

زندگیدر  نفر   باربارو»شماخی،  شهر  در    ۲کردند.“می  نوانخانه  نوانخانه   «جوزفا  یک  از 

یک درویش    وآرامگاه  وابسته بود چون  کرد که به یک ساختمان مذهبی    بازدید کوچک  

که مورد بازدید  داشت  ود  وجهمین منوال یک نوانخانه  به  ،  ماردیندر    ۳در آنجا بود.  ، نشسته

ه در  کبه ویژه، توصیف بیمارستان تبریز و همچنین این واقعیت    ۴یک درویش قرار گرفت. 

نشانگر آن است    ، کندنمیها  در آناز حضور افراد بیمار  اصالً ذکری    « باربارو»دو مورد دیگر  

 بیشتر نوانخانه بودند تا بیمارستان. ها که این مکان

دورة طی  قرن    در  از  میالدیپانزپیش  ب  ، دهم    ا یو    ی سنت  یهامارستانی تعداد 

  ی، تعداد احتمال مسلماً .  (۱)جدول    نبوده است  ری، هرگز چشمگتی، با وجود اهمهاشفادارال

 
1 Barbaro 1873, part 2, p. 177. 

2 Barbaro 1873, part 2, p. 178. 
3 Barbaro 1873, part 1, p. 95. 

4 Barbaro 1873, part 1, p. 48. 



 میالدی 1950تا   550ها در ایران؛ از سال تاریخ بیمارستان  60

فرض ده    یاگر حت  یبوده ول شتریکه در منابع موجود اشاره شده ب  آن چه از هامارستانیب

نبوده است. هر   شتریب  مارستانیب  ۱۰۰تعداد احتماالً از    نی ا  م،یریدر نظر بگهم  را    یبرابر

اتفاق نظر دارند که تعداد    نیاز پژوهندگان بر ا  یاریبس  ی وجود ندارد ول   یواهدچند ش

کاهش بر    نیاست. ا  افتهی کاهش    یلخانیبعد از دوران ا  ی م یبه صورت عظ  هامارستانیب

در هر شهر    مارستان ی ب  ک ی   حداقل   ه بوددستور داد  موریرخ داد که ت   تیواقع   نیخالف ا

وجود    ایکننده  اثباتدالیل  وجود داشته باشد. هر چند    اش یحکمرانة  گسترموجود در  

ول ب  یندارد  م  ییهامارستانی آن  کار  هنوز  ه  کردند،یکه  و  دادند  ادامه  خود  کار    چی به 

 ساخته نشد. ی جدید مارستانیب

 

 میالدی  ۵۵۰-۱۴۶۰های سالهای بنیان گذاشته شده در ایران میان بیمارستان :۱جدول 

  651-224 ساسانیان 

 بیمارستان مسیحی  پس از میالد   ۵۵۰ تیسفون

 مدرسة علوم دینی مسیحی/ نوانخانه  پس از میالد   ۵۵۰ نصیبین

 مدرسة علوم دینی مسیحی/ نوانخانه  8۰۰اوایل دهة   شاپور جندی 

   

  1258-750 خلفای عباسی 

 مدرسة علوم دینی مسیحی/ نوانخانه  7۹۰ تیسفون

 بیمارستان اسالمی ۹۰۰قبل از   مارستان ری 

 بیمارستان اسالمی + 8۹۰حدود   بیمارستان زرند 

 بیمارستان اسالمی ۹۰۰پیش از   بیمارستان مرو 

 بغداد  8۰۳پیش از   بیمارستان برمکی 

 بغداد  ۹۰۰پیش از   بیمارستان بدرغالم معتضد 

بیمارستان ابوالحسن علی بن  

 عیسی بن جراح 
 بغداد  ۹۰۰پیش از  

 بغداد  ۹۱8 بیمارستان مقتدری 

 بغداد  ۹۱8 بیمارستان شغب 



 61 میالدی( 1378-1501ها در دوران آق قویونلو )بیمارستان

 بغداد  ۹۲۴ بیمارستان علی بن عیسی 

 بغداد  ۹۳۰ فرات البیمارستان ابن  

 بغداد  ۹۳۰دهة   بیمارستان بجکام 

   

  1062-934 بویه آل

 ۹۳۴-۱۰۶۲ 
شیراز، اصفهان، نیشابور، فیروزآباد و بغداد  

 )عضدی( + 

   

  1187-1016 سلجوقیان 

 نیشابور، بلخ، اصفهان و بغداد +  دارالشفاء/ داروخانه 

 بردسیر +  ۱۰۹۰حدود   دارالشفاء 

 بردسیر، جیرفت و بم + ۱۱۴۵حدود   دارالشفاء 

 شیراز +  ۱۲۳۰حدود   دارالشفاء مظفری 

 شیراز +  ۱۲۶۵پیش از   دارالشفاء 

 شیراز +  ۱۲۶۵پیش از   دارالشفاء 

   

  1432-1250 ایلخانیان/ جالیریان مغوالن/ 

 یزد +  ۱۲۹۴پیش از   دارالشفاء صاحبی 

 تبریز، بصره، همدان، بسطام +  ۱۳۰۰حدود   دارالشفاء یا بیمارستان 

 سلطانیه  ۱۳۱۰حدود   دارالشفاء 

 یزد +  ۱۳۳۲پیش از   دارالشفاء رکنیه

 یزد +  ۱۳۳۶پیش از   دارالشفاء کمالیه 

 شیراز  ۱۳۶۰دهة   دارالشفاء مظفریه

   

  1506-1370 تیموریان 

 هرات + ۱۴8۰پیش از   دارالشفاء عبداهلل امر 

 هرات + ۱۴8۰پیش از   آغا   لکهدارالشفاء م
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 هرات + ۱۴8۰پیش از   دارالشفاء شاهرخ 

 هرات + ۱۴8۰پیش از   دارالشفاء سلطان حسین 

 هرات + ۱۴7۰حدود   دارالشفاء علیشیر 

   

  1501-1402 آق قویونلو 

 تبریز، شماخی، ماردین  ۱۴7۰حدود   مارستان 

 + بخشی از مجتمع شامل مسجد، مدرسه، حمام خانه، بازار. 



 

 

 

 

 صفویه دوراندر ها بیمارستان

 ( ]شمسی  1114-880[ میالدی  1501-1736)

 

 

 

وجود    یشینپ  یهاکه در سده  آن چه   با   ی، در زمان شاهان صفوها  بیمارستان  وضعیت

پزشک  یت )از لحاظ ماه  داشت تود  ی خدمات  تغة  به    ینا  با   نداشت.   ییریمردم( چندان 

کمتر بوده است.    یشین پ  ی هاها از سدهشفاوجود ندارد که تعداد دارال   یزن  ی وجود، شاهد

در هر شهر وجود داشته است.   یمارستان دو ب  یا  یک رسد دومان، به نظر میبر اساس نظر 

  ی ول   یمداراطالعات    ها یمارستانب  ین از ا  ی بدبختانه، ما فقط از وجود تعداد انگشت شمار

  یمارستانی ب یچه یه،تاورنة . بر اساس گفت ندکن یم ییداطالعات، مشاهدات دومان را تأ ینا

وجود، حداقل از    ین با ا  ۱. شدینم   یافت   یراندر اروپا وجود داشت در ا  آن چه   همسنگ

موافق    یه کامالً خوب بودند. امّا او با نظر تاورن  ها این بیمارستان  از   ی بعض  ن، شارد  یدگاه د

خانقاه    یک  یهشب  یشترنبود؛ ب  ییاروپا  یمارستانب  یکسنگ  رستان اصفهان همیماکه ب  است

  با   یفتوص   یناتاق نسبتاً خوب امّا کوچک. ا  8۰شامل    وباغ بود    یکدو طبقه در اطراف  

در    یصریه،ق  یکاصفهان در نزد  یمارستانب  ۲.دارد  یهمخوان  ه استدومان ارائه داد  آن چه

دارالشفاء  بازار را    ینداشت. ا  ی هم مشهور بود جادارالشفاء  پشت بازار مسگران که به بازار 

کارکنان    یکاروانسرا  چون  میدند نایم دستمزد  پرداخت  جهت  موقوفه  عنوان  به  آن 

شامل مدرسه و   ی از مجتمع سنت یبخش  همچنان  یمارستانساخته شده بود. ب یمارستانب

 
1 Tavenier 1930, p. 277; St. Joseph 1985, p. 133. 
2 Chardin 1811, vol. 7, pp. 389–390; Du Mans 1890, p. 219; Richard 1995, vol. 2, p. 171. 
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  ینا  یهاساختمان  وتان( بود  یمارسب  یک الزم جهت زوّار )مانند    یالت مسجد همراه با تسه

  ین به ا  یندهدر آ  ۳.گذاری کرده بودندنامدارالشفاء    مدرسه و مسجدِ   یهابه نام  را   مجتمع 

بوده    یمسافران  یگردر خدمت زوّار و د  بیشتردارالشفاء  اشاره خواهم کرد که معموالً  موضوع  

که    ی شهر  اکنین و نه لزوماً به س  آمدند می  مدرسه  -   مجتمع مسجد  یاو    یارتگاهکه به ز

داشت  یمارستانب قرار  آن  عملک  ین ا  از  . در  دشوارمنظر،  به  را  آن  بسان    توانیم   یرد 

بایست  میدانست. به صورت مختصر،    یانی م  یها آن در سده  ییاروپا  یدر معنا   یمارستان ب

 مستمندان و زوّار قلمداد کرد. ی نوانخانه برا یکهمانند  یشترب

  یا   یمارستانب  یزن  یزدر تبر  یراداشت ز  یمارستانب  یک نبود که    یتنها شهر  اصفهان،

  ([شمسی  8۳۲-8۵7]  میالدی  ۱۴۵۳-78وجود داشت که توسط اوزن حسن )  یستان مار

شده    یین از مسجد تز  یباترز   یآن حت   درون  و ”   یار بس  یهااتاق؛ بزرگ و با  ساخته شده بود

  یکپهنا داشت که در هر کدام    یارد  ۴طول و    یارد   ۱۰بخش بزرگ با حدود    ینبود و چند 

ابعاد به  اوا  یمارستانب  این  ۴“.بود  شده  پهن  هاآن  فرش  ماند. حدود    صفویه  یلتا  پابرجا 

ه  و ب  یزتم  یمارستانسه ب  ی حت  یزدر تبر  ن و پنجاه سال بعد، بر اساس نظر شارد  یکصد

داشت  نگه  یخوب وجود  شده  سال    ۵.داشته    یک،  [شمسی  ۱۰۵۹]  میالدی  ۱۶8۰در 

  گذاربنیان مگاه شامل آرا یا از مجتمع موقوفه ی بخش ؛ساخته شد یزر در تبریگددارالشفاء 

  یمارستانب  یک از    الگود  ۶.بود  یگرد  ة متفرف   یهامدرسه و ساختمان  یکمسجد،    یک آن،  

که مشهور    یندر قزو  یگرد  یمارستانی و بوابسته    الدین یصف  یخ ش   یارتگاهکه به ز  یلدر اردب

  کرده یبه عنوان پزشک در آن طبابت م   یافضل قط   ی عل  و بود    « یسلطنت  یمارستان ب»به  

 
3 Chardin 1811, vol. 7, p. 391; Gaube – Wirth 1978, pp. 284-285; 

 ؛ ۳۴۱،  ۱۴7- ۲87ص   ، ۱۳7۳  ی انصار     -     ی جابر  
 Gaube Wirth 1978, pp. 284-285; 

 .۱۱۱۰،  ۱۰7۰، جلد دوم، ص ۱۳۵۰  ی ؛ منش ۳۲۶، ص ۱۳۶۱  ی ناصرآباد  

4 Barbaro - Contarini 1873, part 2, p. 177; 
 .۱۶۲-۱۶۴، ص۱۳7۹تاجبخش  

5 Chardin 1811, vol. 2, p. 324. 
6 Werner 2000, p. 99 

 از آن نمانده است. یاوقاف(، که اثر هیظاهر) 



 65 میالدی( 1501-1736ها در زمان صفویه )بیمارستان

 7.کرده است ، یاد است

ة  خان»  ها آنبه    یزد در    وجود داشتند.  یران ا  ی جاها  یگرها در دو دواخانه  ها یمارستانب

سال    8. شدیم  گفته  « خانهصحت»   یا   «سالمت در    [شمسی  8۹۴]  میالدی  ۱۵۱۵در 

دارالشفاء  »  بهرا    یگرد  ی موقوفاتی  سترآبادا  یتکچی سترآباد، خواجه مظفر بن خواجه احمد با

پ   «یّهمظفر ا  یشکه  بن  یختار  یناز  را  افزود.    یانآن  بود،  ا  یک گذاشته  موقوفات    زسوم 

کنار    بایستیم به    یگرد   هایکاردر  پرداخت  دانشجو  یک جهت  )مدرس(،    یاناستاد 

  یمارانو ب  یبطب  یبرا  یگرسوم د   یک گماشته و    یکخدمتکار و    یک   ی،مرب  یک ها(،  )طلبه

  یراز در ش  ۹. باشددر طب سرآمد    بایست یآمده بود که استاد م   هوقفنام. در  رفتیبه کار م 

  یانبن [شمسی 7۶۳] میالدی ۱۳8۴در سال  ی که توسط شاه شجاع مظفردارالشفاء   یک

وجود ندارد   یگزارش  ی ول کرد یکار م یزن یموری در دوران ت  وجود داشت کهگذاشته شده 

گزارش    یکبر اساس    امّا  ۱۰.است  گرفته یمورد استفاده قرار م  یزن  صفویهدر دوران    یا که آ

وجود    صفویهمسجد در دوران    -  به مجتمع مدرسه  یالحاق  یمارستانب  یک چاپ نشده،  

م  داشت در  )به    یدان که  بنگر  یاحتمال   یت موقع  یبرا  ۵۹فحة  صة  نقششاه  قرار  (  ید آن 

 .گرفته بود

  یکن  یکارها  یاندر م  یراهجدهم پابرجا بوده است زة  احتماالً تا سد  یمارستانب  ینا

پاک  کریم  دستور  زند،  خ  یزه خان  مس  ها یاباننگهداشتن  ن  یرهایو  و  وجه  ة  یته   یزبازار 

از هر گونه هزدارالشفاء   فارغ  ب  ینهکه خدمات آن    وری یادآبود،    یتیمانو    ینوایانجهت 

 
7 Elgood 1970 p. 29; 

 .۱7۵- ۱8۳ص، ۱۳7۹تاجبخش  

 .۳۹8، ص۳ ، جلد۱۳۴۰ یبافق 8
 Elgood 1970, p. 29 

، جلد اول،  ۱۳۵۰  ی، منشآن  منبع  را یکه اشتباه است زگفته شده بود  عبادت    ی سرا  ایبه عنوان دارالعباده    مارستانیب  ن ای  به 

 .کنداشاره میمعروف به دارالعباده  زدیفقط به شهر  ۱۶8ص

 .۱8۴-۱8۶ص، 8، جلد ۱۳۶۶ستوده  ۹

از مدرسه هنوز    ی)بخش  ۳8۵، ص۱۳۴۳  ی؛ مصطفو۴۵۹، ص۱۳۱۲  یرازی؛ فرصت ش۹۴۳، جلد دوم، ص۱۳۶7  ییفسا  ۱۰

 وجود دارد(.
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  یز در دامغان ندارالشفاء    یک ، از وجود  [شمسی  ۱۰7۴]  میالدی   ۱۶۹۵سال    در  ۱۱.اندشده

مساجد آن    یاندر م   ینودر اشرف وجود داشته که راب  یزندارالشفاء    یک   ۱۲. شده است  یاد

مسجد   نام  با  را  آن  چندارالشفاء  شهر  وجود  از  امّا  است.  کرده  و    ینفهرست    یا مسجد 

  یمارستان ب  یک  ی حت  ۱۳.است  نشده مشابه از اشرف نام برده    های یفدر توص   یمارستانی ب

  یک و همچنین    ۱۴.اصفهان، وجود داشته است  یک بزرگ نزد  یاربس  یروستا  ،ن اصفهاندر بِ

داشت  (  یهیرخة  خان)شربت  یریهخة  خانمریض حک وجود  توسط    رانی طه  یعلیار   یمکه 

 ینمشهور بود و از ا   ینوایان شخص، از لحاظ مراقبت از تنگدستان و ب   ین ا .  شدیم  یریتمد

حک به  بود   « نیکوکار پزشک  »   یا   ّیر خ   یم رو  ا  ۱۵. ملقب  م  ین تمام  نشان  که   دهند ی موارد 

 یدگاهد   ین ا ة  ین در زم  تواند ی درست است و م   هایمارستان گسترش ب   یراموناطالعات دومان پ 

است،   هداد   ی رو  یراندر ا   ها یمارستان در تعداد ب   کاهشی چهاردهم  ة  که پس از سد   ی عموم

 باشد.  ییدیمهر تأ 

ر ب  نوانخانهعمدة اطالعات پیرامون عملکرد رسمی یک  در مشهد در زمان صفویه،  

تأسیس شد،    نوانخانهتمرکز دارد. هر چند آشکار نیست چه هنگامی این  حرم  دارالشفاء  

بیهقی    بر طبق گفتة   [شمسی  ۴۱۲]  میالدی  ۱۰۳۴خود حرم موقوفاتی در حدود سال  

ندمیر  ادریافت کرده بود. به همین منوال، غازان خان نیز امالکی به حرم اعطاء کرد. خو

جایی که هر  یعنی  حرم یک دارالحفاظ آراسته داشت  کند در پایان قرن نهم،  می  گزارش

 
/  ۱۳۵8تهران،    راز،یش  یاجتماع  خیطرح تار  ة مدارک منتشر شد  ،یادیبه نقل از ناصر بن  ۶8، ص۱۹۹۲/  ۱۳7۱ناصر     -   یتوسل  ۱۱

 .۲۵۵-۵۶، ص۱۳۴8؛ آصف ۱۹7۹

 .۱۱۵، ص۱۹۹۴/ ۱۳7۳ یرینص ۱۲

13 Rabino 1928, p. 64; 
 .۶۱۵-۱۶، ص۵، جلد ۱۳۶۶ستوده  

 .۳۲۳، ص۱۳7۳ یانصار - یجابر ۱۴

 ؛ ۱۶۹، جلد اول، ص۱۳۵۰ یمنش ۱۵
 Savory 1978, vol. 1, p. 265. 

در تهران بود   مارستانیب کیدواخانه  ن یاکه کند یاستنتاج ماز نسبت اسمی این پزشک  ۱۹۲- ۱۹۳، ص۱۳7۹تاجبخش  

که شاه   یشاهانه هنگام ن یدواخانه در بخش ملتزم کیکند  ی اشاره م نیوجود ندارد. او همچن یشاهدگفته ن ای ی که برا

 .۱۹۴در حرکت بود وجود داشت. همان ص
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دارالشفاء  وابسته به  کردند، عملکردی که معموالً  می  طعام دریافت  ،روز افراد فقیر و یتیم

شد  می ارائهنیز در آنجا پزشکی های این امکان وجود دارد که مقداری مراقبت ۱۶باشد. می

خانة حرم  وجود شربتبه  در عالم آرای امینی  ،  [شمسی  8۶8]  میالدی  ۱۴۹۰زیرا در سال  

نوشته  شود. این  می  بیمار اشارهشاهی جهت مراقبت از افراد  پادبه عنوان بخشی از مجتمع  

زیرا درمان صفویه،    ه است.در آن زمان وجود داشتدارالشفاء  ممکن است نشان دهد که  

 ۱7شد. می هدایت دار توسط شربت  نوانخانه

از سلطنت    ،در مشهددارالشفاء  زیرا یک    های ما دربارة قرن شانزدهم قطعی استداده

وجود داشت. در    ، ( [ شمسی   ۹۰۳- ۹۵۵] میالدی    ۱۵۲۴- 7۶دورة حکمرانی  اول )   تهماسب   شاه 

  [ شمسی   ۹۰۳] میالدی    ۱۵۲۴  سال   ة شد زیرا سند موقوف می   به بیماران یاری داده آن زمان،  

ها  بایست صرف بیماران و غریبهمی  دارد بخشی از عایدات امالک موقوفیمی  بیانحرم  

به  اول حتی یکی از پزشکان دربار به نام عمادالدین محمد که معتاد    تهماسب  شاه  ۱8شود.

 ۱۹. پرداختدرمان بیماران    بهدر آنجا    مدتی او    و  تریاک بود را به عنوان پزشک حرم برگزید

فقط    و در این ایامدر روزهای جمعه و تعطیالت ویژه مانند نوروز بسته بود    نوانخانهاین  

به  آن    ی د و نزدیکامسجد گوهرشدر  دارالشفاء  مکان    ۲۰شدند.می  بیماران بستری پذیرش

مسجد  ،مدرسه مجتمع  باستانی  الگوی  امتداد  .  بوددارالشفاء   - مدرسه -  نشانگر 

قمری/    ۱۰۱۳  /میالدی  ۱۶۰۴  به تاریخ   خانهمریضخانه یا  سند گویای مرضترین  قدیمی

تعمیراتبرمی  شمسی  ۹8۳ هزینة  به  و  )می  گردد  حدود  پردازد  ساختمان  بیمارخانه(. 

در    ،رعذ  ۵/۱8۳ داشت.  حجامت  ، قمری  ۱7/۱۱۱۴سال  اندازه  برای  اتاق  خانه  دو 

 
 .۱7۹، ص۱۳78 ریندماخو ۱۶

 .7۶همان ص دیبنگر ،یطرح سازمان کی ی؛ برا7۵، ص ۱۳۹۵ یسورشجان ۱7

 .۵، ص ۱۳8۹ ؛ هاشمی۴۰۱ص، ۱۳۴8مؤتمن  ۱8

 ؛ ۱۶8، جلد اول، ص۱۳۵۰ یمنش ۱۹
 Savory 1978, vol. 1, p. 264. 

 د یمشهد به کار گماشتند، بنگر مارستانیکه در ب گریپزشکان د یبرا 

 Elgood 1970, p. 29. 

 .۹۶، ص۱۳۹۵ ی؛ سورشجان۶۵، ص۱۳88 یدیشه ۲۰
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 ۲۱خانه( اضافه شد. )نفخه

را   خانه مریض باشی مسئولیت  ، حکیم بود دار  تحت مسئولیت شربت دارالشفاء  گرچه  

هر  تمرکز داشتند و  ان به صورت یک تیم بر مراقبت بیمار هر دو دار داشت. پزشک و شربت 

رویم، می   اّما هرچه ما به سوی انتهای دوران صفویه  ۲۲.کردند می   ثبت باید  دو مخارج روزانه را  

بیماران یا کمک به صورت سرپایی   ۲۳گردد.می   خانه جدامستقل گردیده و از شربت دارالشفاء  

در آنجا توسط طبیب و شد و می  داده  هاآن  به  نوانخانه کردند و یا تختخوابی در می  دریافت 

بیمارستان حمام خود را داشت زیرا بیماران .  گرفتند می   قرار مراقبت  مورد  )پرستار(    داربیمار 

یک   ،به دو بخش تقسیم شده بود   نوانخانه   ۲۴.ند عمومی منع شده بود های  از رفتن به حمام 

ند و با گذاشت می   ؛ گرچه هر دو یک فضای یکسان را به اشتراکمردانو دیگری   زنانبخش 

 زنو    مرد از بیماردار یا خادم بیماران    نوانخانه شدند. بنابراین،  می   یک پرده از یکدیگر جدا 

شد، می   )خدمة عورت بیمار( برخوردار بود. به بیمارداران به صورت نقد و غیرپولی پرداخت 

قسمت پرداخت به شد.  می   داده   ببه یک طبی   آن چه   یک چهارم و    یک ششمبه ترتیب  

بیمارداران زن البته کمتر تومان در سال متغیر بود؛    ۲دینار تا    7۵۰۰پول نقد از    صورت

بر حکیم یا طبیب  ۲۵کردند.می   دریافت  نیز  ر ج   ، ء شفا، دارال۲۶افزون   که دستمزد  داشت اح 

بود   هاآن  غیرپولی  پزشکی شامل حجامتگران    ۲7.به صورت  کارکنان  این بود  دیگر  به  که 

و همچنین یک دالک برای ماساژ ساخته شده بود  خانه  جامت یا ح   ه خان منظور یک نفخه 

 
 .7۳-7۴، ص ۱۳۹۵ یسورشجان ۲۱

 .۱۲، ص۱۳8۹ ؛ هاشمی۶۶، ص۱۳88 یدی؛ شه 8۳ ،7۹  ،7۵، ص ۱۳۹۵ یسورشجان ۲۲

 .8، ص۱۳8۹ هاشمی ۲۳

 .8۱، ص ۱۳۹۵ یسورشجان ۲۴

پرستار، خادم،   ؛یباشمارداریب  ماردار،یافراد بودند: ب  نیشامل ا  ریدرگ  ةگماشت  به کار  نی . مستخدم۱۲۲، ص۱۳۹۵  یسورشجان  ۲۵

  ی ااز مناصب نوانخانه  یشود. بعضی ذکر م  یمارداریاز خدمت ب  ی عنوان بخشدار( به  الهی)پ  چیاقی، ا۱7۰8خدمتگزار. در سال  

 .۱۲-۱۳، ص۱۳8۹ بودن داشتند. هاشمی یبه موروث شیگرا

و    یها به صورت نقد، که به آن۱۱۶، ص۱۳۹۵  یسورشجان  دیکردند، بنگریکه در حرم کار م  ییهامیاز حک  یفهرست  یبرا  ۲۶

 .۱۲، ص۱۳8۹ ؛ هاشمی۱۱7-۲۱، ص۱۳۹۵ یشد. سورشجانیپرداخت م یرنقدیغ

 ها(؛ هاشمی آن   یدستمزدها   نی ( و همچن۱۲۵( و ابزارها )۱۲۶ها )آن   یاز اسام  ی)با فهرست  ۱۲۵-۳۲، ص۱۳۹۵  یسورشجان  ۲7

 (.ی)جراح باش ۱۲، ص۱۳8۹
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دالک   دستمزد  داشت.  وجود  بود.  ۳۳۰بیمار  این   ۲8دینار  بر  یک   ، افزون  حرم  داخل  در 

بسیاری وجود دیگر  های  بود و این در حالی بود که داروخانه موجود  عطارخانه یا داروخانه  

کل مسئولیت داروخانه با   ، ولی ۲۹تش عهده دا . عطار مسئولیت فنی داروخانه را بر  ند داشت

دادند. می   را شکل  یو داروساز، تیم  طبیب  شد و او با کمک می   تهشبه اشتراک گذا دار  شربت 

را تعیین کرده هر دارو  شد که به شکل دقیقی اجزاء ترکیبی  می   داروها با دستورالعملی داده 

بیماران   ه و ارائه شده ب   هآماده شد   داروهای تجویزی،   ۳۰شدند. می   بود و در داروخانه آماده

معجون   شامل  ایارج؛  قرص ، سفوفات؛ حب ها عرقیات، جوارشات،  لعوقات؛ ها،  یا  لعوق  های 

 شیاف، فالسفه، تریاق فاروق، قرص بنفشه، تریاق اربعه، اطریفل، فلونیا، افیون و خشخاش

دینار برای داروها  ۹,۹۴۱. در یک هفته،  آیند به شمار می بودند که همگی مواد شبه افیونی  

 ۶۹خانه  ، مخارج سالیانه شربت شمسی   ۹۹۴قمری/    ۱۰۲۵  /میالدی   ۱۶۱۶هزینه شد. در  

دینار برای غذا و داروها یا   ۲,78۵تومان و    ۴۵دینار بود که از آن مقدار    ۳,۶۵۶تومان و  

 شمسی  ۱۰78قمری/    ۱۱۱۱  / میالدی   ۱۶۹۹  سال   درصد برای بیماران بود. در   ۶۵د  و حد 

تومان برای غذا و داروهای بیماران   ۵۲تومان هزینه شد که از آن میزان حدود    7۰حدود  

 ۳۱بود. 

که به ثبت بیماران    دکر می  استخدام   )عزب( یا کارکنانی   دفترداران همچنین  دارالشفاء  

  ها آن  کردند.می  اقدام  هاآن  وابستة های  سرپایی یا متفرقه، بستری )بالینی( و همة هزینه

های  کردند. تمام هزینهمی  خروار( دریافت  شش دینار و غیرپولی )  7,۵۰۰دستمزد نقدی  

 ۳۲شد. می از درآمد موقوفات پرداختدارالشفاء 

 
 .۱۲ص  ،۱۳8۹ اند. هاشمیکحال ذکر شده  وغسال  نی، همچن۱۳7-۴۲، ص ۱۳۹۵ یسورشجان ۲8

 .۱۴۲،  8۹، ص ۱۳۹۵ یسورشجان ۲۹

 دیبنگر ز ی؛ ن۶۶، ص۱۳88 یدی؛ شه۱۰۵، ۱۰۲، ص ۱۳۹۵ یسورشجان ۳۰
 Chardin 1811, vol. 3, p. 136. 

 دیبودند، بنگر یونیمواد شبه اف یداروها همگ نی. ا۶۶، ص۱۳88 یدی؛ شه۱۰۶-۱۱۲، ۹7-۱۰۰، ص ۱۳۹۵ یسورشجان ۳۱

 Floor-Javadi 2019, pp. 479-98. 
، maserمشرف؛    ر؛یمد  ،محرّر  ل؛یکفعزب،    ،ضابط  ،داره ناشامل: خز  یتیریکارکنان مد  گری. د۴8۱-۵۶، ص۱۳۹۵  یسورشجان  ۳۲

 .۱۲، ص۱۳8۹هاشمی 
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  بر   نظارت  شاملگماشت که  می  به کارنیز  نظارت  جهت  را  ناظران    نوانخانهبنابراین،  

سازی دارو،  پزشکی شامل آمادههای  ( اجراء مراقبت)ب  الف( به کار بردن قوانین موقوفات،)

هزینه) غذا،  پخش  بودن  درست  و  کیفیت  لباسها  ج(  همچنین    و ها  تختخواب،  هاو 

 ۳۳.بودبیماران های ملحفه

ها  حرم توسط طباخ  ةآماده شده در آشپزخان  یغذا  صورتگوشت به    ،بیماران نیازمند

ویژه    هبخورند، بغذای جامد  توانستند  نمی  چنانچه بیماران  ۳۴کردند. می  دریافت  ،یا آشپزها

با    دادند. گاهی جوجهمی  ه رپرهیز یا مزوش  آ  شوربا یا   هاآن  ، گیرزمیندر مورد بیماران  

.  شدداده می، بادام( و میوه )میوة آخر روز( به بعضی از بیماران  یسبزیجات )زرشک، سبز

یک  به  روشن بودند و  دارالشفاء  های  در شب، اتاق  ۳۵دینار در روز بود.   ۹۰هزینه معموالً  

  گیر، زمینبه بیماران    ۳۶شد با فرد بیمار بماند.می  عضو خانواده یا بچة کوچک اجازه داده 

تنه،  نیم  ،زنان بیمارو  پیراهن، قبا، زیرجامه، کفش، کاله    ،ندادند. مردا می  جدیدهای  لباس

و رختخواب ساخته    ملحفه  همچنین  ۳7کردند. می  و کفش دریافت  رجامهیروپاک، پیراهن، ز

شد  می  شده از موادی همچون چیت، کرباس، پشم، نخ و غیره برای بیماران ترتیب داده 

قمری/    ۱۱۱۱  /میالدی  ۱۶۹۹-۱7۰۰  شدند. در سالمی  که توسط پنبه زن یا حالج آماده

 ۳8دینار برای تأمین پنج لحاف و تشک پرداخت شد.  ۵۰۴، به یک دالک شمسی ۱۰78

مطمئن بود این مخارج بیانگر وضعیت  کاماًل  توان  ها نمی و سیاهه ها  با وجود صورتحساب 

گاه این کاماًل محتمل است که    باشد آن قرینه  حقیقی باشند. چنانچه وضعیت دورة قاجار یک  

 
 .۱۲، ص۱۳8۹هاشمی ؛ ۱۳۳-۳7، ص ۱۳۹۵ یسورشجان ۳۳

 .۱۲، ص۱۳8۹هاشمی  ۳۴

بدون گوشت،    ایبا گوشت    ماران،یداده شده به ب   یانواع غذاها  ی. برا۱۰۳،  8۲، ص۱۳۹۵  ی؛ سورشجان۶۵، ص۱۳88  یدیشه  ۳۵

 .۱۰۹- ۱۱۰، ص۱۳۹۵ یسورشجان دیبنگر

 .۱۴۲-۴۳، ص ۱۳۹۵ یسورشجان ۳۶

 دند کهشتعویض می  مارانیب یها. لباس۱۴۳-۴۵، ص ۱۳۹۵ یسورشجان ۳7
 Chardin 1811, vol. 5, p. 82 

 .۱۴7، ص۱۳۹۵ یشدند. سورشجانیها با صابون شستشو ملباس ن یگونه نبود. ا نیا دیگومی 

 .۱۴۵-۴7، ص ۱۳۹۵ یسورشجان ۳8
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بوده    اکم آن ح   استفاده از   سوء و  ده  ش می استفاده    حرم سوء های  ه نیز از بودجه در دورة صفوی 

بیت حرم بودند که بخشی از آن  به ارتقاء جذا   مند عالقه   دانیم که مدیران حرم بسیار می است.  

مده از مالحظات  آ ولی قطعًا بخشی دیگر نیز بر باشد  ممکن است برخاسته از ایمان و اعتقاد بوده  

 کند: می   چنین خاطرنشان این   ، پیرامون وضعیت امور   (Kaempfer)مالی بوده است. کمپفر  

مدیون وجود مقدس ]امام رضا )ع([ است    این شهر )مشهد(   ”توسعه و شهرت 

آیند. پس  می ایرانی برای زیارت به آنجاهای ار مسلمان به خصوص شیعهکه زوّ

  ها آن  از ]امام علی )ع([، داماد عزیز حضرت محمد )ص( و امام جعفر صادق )ع(،

بر این   ها آن تا دیگر امامان. نخست آن که دارند به امام رضا  ین اعتقاد رابیشتر

به استغاثه ایمان دارند ممکن است در این مکان بینایی    ند که افراد نابینا که وراب

شود که روحانیون برای جلب اعتقاد  می  در واقع، بارها خود را به دست آورند.  

با  هنگامی که    ،گذارندمی  کند را می  بازدید کنندگان، کسی که به کوری وانمود 

جمعیتی از تحسین    آورد،می  را به دستاش  بینایی  ،دروغینهای  و نیایش  دعاها

کنند، در همه  می را در یک صف دنبال مبتال  فردآورند که  می کنندگان را گرد 

نوازند و  می  ،شودمی  در یک پیروزی انجام  آن چه  همانندها  و طبلها  جا سنج

هر    ، جمعیکنند. از آنجا که در این حرکت دستهمی  یاری دهندة او را ستایش 

های  یک تکه از لباس  ،خواهندمی  کوچک از این معجرهای  ار نشانهکدام از زوّ

پاره دغل را  عبارتی  ؛ کنندمی  باز  چه   ، به  ارزش   آن  بود  پوشانده  را  بدنش    که 

جدید و هدایایی از  های  ، لباسرشود، بازیگمی  یابد. هنگامی که نمایش تماممی

یابد برود. این داستان در همة  می کند و اجازهمی رؤسای خزانه ]حرم[ دریافت

  که در میان ساکنین شهر موجب خنده ای  شود به گونهمی  نمایش داده ها  زمان

 ۳۹“. شود تا ایمان و سرسپردگیمی

 

 
39 Kaempfer 2018, p. 92. 
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 ناظران سلطنتی 

بوده    یباش یمارچیوجود داشته ت  صفویهدوران    یانکه تا پا  یدربار   ی مقام رسم  یک 

  ی مقام رسم   ین که ا  یقی از نقش دق   ۴۰. است  کرده یم   یفاءرا ا  یمارستان که نقش رئیس ب

  شاهی پاددر گسترة قصر    یا خانهمریض  یاو    یمارستان ب  یچ. هدانیمینم   یزیداشته است چ

ها در  دو تا از آن  یا   یک اصفهان )که    های یمارستانمقام در ب  ین وجود نداشت. احتماالً ا

اوجود داشته  یگر بزرگ د  یدر شهرها   یناصفهان و همچن    یناند( کارکرد داشته است. 

  ین شده است. ایبه کار گماشته مدارالشفاء  در    یپزشک دربار  یک بار نبوده که    یننخست

  گذاشته شده بود  یاناصفهان که توسط شاه عباس اول بندارالشفاء  توان در  یرا م   یوهش

پزشک    ینا یاد احتمال ز  به ۴۱. نظر پزشک دربار بود یرز  یمدت نیز دارالشفاء  ین ؛ ایافت نیز

اطباء مجبور بودند که    ینعهده داشته است و ا   اطباء را بر  یگرد  ینشگز  یتدربار مسئول

  ین که ا  یلخانی دوران ا  یمارستاندر ب  « رئیس اطباء»  نندرا اجرا کنند؛ هما  یدستورات و

 ۴۲. پزشکان بود یگرمقام سرآمد د

 

 های اروپایینوانخانه 

اگذشته   نوع خود در    یی اروپا  یمارستان ب  یک   یرانی،ا   هاییمارستانب  یناز  )که در 

  [ شمسی  8۹۵]  میالدی  ۱۵۱۶در سال    ها یهرمز توسط پرتغالیرة  بود( در جز  یناول  یرانا

  های کار  یان م   و در   ید گرد  ی اندازراه  ینی آگوست   توسط راهِبان   یمارستان ب  ین ساخته شد. ا

برا  یریه خدمات خ  یگر،د اثر  کردیفراهم م   ینوایان ب   یرا  مسلماً محدود  بیمارستان  ن  ای. 

زمان ش آن  در  که،  آن  نخست  است.  اروپا  یطبابت یوة  بوده  پزشکان  توسط  ارائه    ییکه 

  های یماریاز ب  یرانینداشت و دوم آن که پزشکان ا  یتفاوت  یرانیچندان با نوع ا  شد،یم

داشتند. مسلماً    یشتریب  یآگاه  ی،ل با راهِبان پرتغا  یسه در مقا  یرانفارس و ا  یجخل  یبوم

 
 .۶۴۴، ص۲۵۳۵  یشد. جرجانیم  ده ینام  مارداریبه عنوان ت  یمقام رسم  نیا  ی. در خوارزم قرون وسط۱۰۱، ص ۱۳۴8آصف    ۴۰

41 Du Mans 1890, p. 219; Richard 1995, vol. 2, p. 171; Savory 1978, vol. 2, p. 1295; vol. 1, p. 536. 
 .۱۱۱۰، ۱۰7۰دوم. ص  ، جلد۱۳۵۰ یمنش 

42 Naḫjavānī 1964, vol. 2, pp. 235–236. 
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آن    سوم  .آموختندیرا م   هایماریب  ینا  یرانیاز پزشکان ا  نخست   یراهِبان پرتغال   ینا  ودخ

ب نهاد  ا  یمارستانکه  نزد  حق   یرانیاندر  در  نبود؛  پ   یقتناشناخته  رس  یشدر    یدن از 

  یمارستانب یانم ییت ماه یتفاوت  ین،وجود داشت. همچن یرهدر جز یمارستانیب ها،یپرتغال

و    ی معنوآرامش    یافت در   یبرا  یی مثال هر دو جا  یوجود نداشت؛ برادارالشفاء  با    ی پرتغال

  یر که مد  یاز عنوان  توانیموضوع را م  ین . اشدندیمردن محسوب م   رایب  یی مراقبت و جا

)مسلماً در چند    یمارستان ب  یت ظرف   ین،نمود استنباط کرد. همچن   بیان   ی پرتغال  یمارستان ب

نبود اتاق در    یلمجبور بودند به دل  یمارانمحدود بود و اغلب ب  یارآن( بسفعالیت  اول سال  

جراح و    یکپزشک،    یکشامل  بیمارستان  . کارمندان  نندبما  ها یکشت   ی رو  یمارستان، ب

حال  یک در  بود.  )بوت  یککه    ی دالک  نیکا داروخانه  پرتغال  یز(  قلعة  مکان  در  )   ها یدر 

داشت(  یمارستانب ا  یحاک   هایافته  یناهمة    ۴۳.وجود  احتماالً  نهاد    یناز آن هستند که 

 بوده است.  بدون اثر یران،ا ی پزشک   یتوضع یبر رو ی پرتغال

کرده است.    یاد  یمارستاناز دو ب  یزبندرعباس ن  یکدهکدة کوچک نزد  یکدر    یر،فرا

استفاده   یظاهر حظاتاز مال یزاستفاده کرده است و الگود ن یمارستانهر چند او از واژة ب

از آن نام    یرکه فرا  آن چه  نبودند.  یمارستانب  این دو مؤسسه  یقتدر حق  ینموده است ول

بندرعباس بود که توسط مردم ناتوان    یکنزدگنو  آب سولفوردار    یهابرده است، چشمه

  یآب گرم جهت پزشک   یها . از زمان باستان، کاربرد چشمهگرفتندیمورد استفاده قرار م

به وفور    مآب گر  یهاکه چشمه  ییهامکان  یراندر ا  ۴۴.اهداف شناخته شده بود  یگرو د

 . گرفتمورد استقبال گستردة مردم قرار می شدند،یم  یافت

ما، بر روی هر کدام از    (Banyanبنیان )بیرام، دالل هلندی، و توکسری،    داخنا

اولی ]ناخدا  آن ند. اهآب گرم[ طبیعی، بیمارستانی زیبا بنا کرد های ]این حمام

 
43 Aubin 2000, pp. 401–403; Floor 2006, pp. 12, 27, 29, 54; Elgood 1951, p. 512. 

 آن ییکویدر مورد ن ۴۴
 Fryer 1909-15, vol. 2, pp. 330-335 

 .رانیها در امشاهدة شاردن در مورد استفادة آن  زین دیدهد؛ بنگر یشرح م لیبه تفص 
 Chardin 1811, vol. 5, p. 188. 
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  اطراف   ربیرام[ یک ساختمان روباز چهارگوش با چهار ایوان سرپوشیدة گرد د 

وسط   در  بزرگ  ایوان  وسیلة  است  یک  به  ستوندو  که  از  نگهداری  ردیف  ها 

ستون از    نُهخود را به وسیلة    ةد. دیگری ]توکسری[ ساختمان سرپوشیدوشمی

ستون در وسط بنا کرد، با داالن باشکوهی در ورودی و اتاقکی    چهارهر طرف و  

بسته در پشت برای عرق کردن، افزون بر ذخیره گاهی سنگی برای آب باران؛  

 ۴۵هر دو کاری تمیز و با دوام بودند.

ا  یفتوص  از که  است  آشکار  کامالً    بلکه نبوده    یمارستانب  یک ساختمان    ینباال 

بساز    یداربهره  یبرا  یساتیتأس بوده که همانند آن در  ا  یاریآب  وجود    یراناز مناطق 

  یکخود  اند )مانند کمپفر که  مکان نوشته  ین که در مورد ا  جهانگردان  یگر. دستا  داشته

  ی هاسودمند چشمه  یفیاتاند و فقط به کنکرده  یمارستان ب  ین از ا  یادی پزشک بوده( اصالً  

پرداخته گرم  برا  ها یهلند  ۴۶.اندآب  برا  هایشانیماریبدرمان    ینه  از    ی آسودگ   یبلکه 

  یمارستان و هرگز از آن به عنوان ب  رفتندیبه آنجا م  برخاسته از استخوان  یریپ  یدردها

آب گرم وابسته    ی هاچشمه  ین به ا  انگلیسی، و چه    یچه هلند  ی،پزشک   یچاند. هنام نبرده

ها  حمام  ین پنداشت، روشن است که ا  یمارستان را ب  یساتتأس  یناگر بتوان ا  یحت   ینبود. ول

ها  اثر آن  ین،است. بنابرا  قرار داشته ینبوده که تنها در دسترس مدعو  ی خصوص  یسات تأس

توسط    شد یکه گفته م   هایی یمارستانب  یرامونپ   ی مالحظات  ین محدود بوده است. چن  یار بس

در    و در بصره  [شمسی  ۱۱۰۶]  میالدی  ۱7۲7در بندرعباس در سال    یشرکت هند شرق

صادق است.    یزن اندگرفتهیمورد استفاده قرار م  [شمسی ۵8-۱۱۴8] میالدی ۱77۰دهة 

  یافت در  آرامش دارو و    توانستندیم   یمارانبود که ب  یهمانند اتاق   یشتربصره ب  یمارستانب

بود که به اصطالح   آن چه   همانند  سیار که ب  یابند ب یبهبود یا و  نمودهدر آنجا فوت  ، کرده

  میالدی   ۱۶۶۰در بصره در دهة    هایتکه کارمل  یمارانیتر در اتاق بدرست  یا   یمارستانب

 
45 Fryer 1909–15, vol. 2, pp. 329–330; Elgood 1951, p. 399. 

46 Kaempfer 1968, p. 137; Hamilton 1930, vol. 1, pp. 60–61. 
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بودند  [شمسی  ۱۰۳8-۴8] واقعاً    یزن  یساتیتأس  یناگر چن   یحت  ۴7. دادیم  یرو  ،ساخته 

  تخدما   یرابوده است ز  یزناچ   یرانا  پزشکی   یت وضع  یها بر رواند، اثر آنبوده  یمارستانب

به گروه وآن برا  اییژهها تنها محدود  بوده است؛  اروپا  یاز مردم  و همکاران    ها ییمثال 

 .کردندیها طبابت نمدر آن یزن یرانی پزشکان ا .هاآن یایی آس

 

 صفویهدر دوران  یرانا هاییمارستانب یاثرگذار چگونگی 

  ها ارستانیمتعداد ب  صفویهگسترة بحث من است که در دوران    ین ا  یده،صورت چک  به

بوده آن  از  اثر چشمگ  کمتر  بتوانند  رو  یریتا  تودة مردم گذاشته    یتوضع   یبر  سالمت 

  دانیم، یبوده که م  آن چه   از   یشتر ب  یلی ها خشفاکه تعداد دارال  یم اگر فرض کن  یباشند. حت 

مؤثر بوده باشند.    یلیخ  دتوانستن نمیتعداد پزشک،    یتمحدود  دلیل به    هایمارستانب  ینا

که    بردندیرا به کار م   ایروش پزشکی  نامیدند،یم  یمها را حکپزشکان که خود و مردم آن

  ی هاها به خانوادهها محدود بود بلکه اغلب آنبود. نه تنها تعداد آن ینوسی جال  ، یتدر ماه

وابستگ توانگران  و  کم  بنابراینداشتند؛    ی ثروتمندان  برا  ی زمان  ختصاص  ا  یگران د  یرا 

پزشکاندادندیم تما  ی.  ب  هارائ  یبرا  یزن  یلیکه  به  ب  یمارانخدمات  داشتند    یمارستاندر 

خ  توانستند ینم مردم خدمت  یلیبه  ا  یرساناز  من  ا  ینکنند.  در  را  رها    ین پرسش  جا 

نه؟    یا   آوردند یرا فراهم م  ی ها واقعاً خدمات سالمت کارآمدشفادارال  ین ا  یا که آ  سازم یم

  ی خانگ  یها( به دارو و درمانیو چه شهر  یی)چه روستا  یتآن است که اکثر جمع  یتواقع

طبّ ماه  سنتی  و  عمدتاً  اسالم   یش پ  یتکه  به    کردند یم   یهتک   ، داشته  یاز  وابسته  و 

 ۴8.ها نبودندشفادارال

در عصر   یرانا  هاییمارستانعملکرد ب  یرامونباال برخاسته از دانش اندک ما پ  تحلیل

 
47 Elgood 1951, p. 341; Wright 2001, p. 122; Martin 1990, p. 427. 

در  پزشک  کیها منظور شرکت ن یخود داشتند که به ا ماریکارکنان ب ی درمانگاه برا کی ی سیو انگل یهر دو شرکت هلند 

براآن  ن یترگماشتند. معروف  به کارها  آن  بود که  انگلبرت کمپفر  دسامبر    یشرکت هلند  یها    ۱۶88تا ژوئن    ۱۶8۵از 

 کار کرد.در بندرعباس  ]شمسی ۱۰۶7تا خرداد  ۱۰۶۴آذر  [میالدی 

 د یقاجار، بنگر رانیدر ا تیوضع لیو تحل هیتجز کی یبرا ۴8
 Floor 2004; Ibid., 1386/2007. 
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  ین ا  .آمدندینم  یمارستان جهت درمان به ب   یمارانمثال، در اصفهان، ب  یاست. برا  فویهص

حال  ا  یدر  که  کارکنان  یمارستانب  یناست  داروگر،    یک شامل    یمجموعه    یک پزشک، 

شاردن    بر اساس نظر  یرامجموعه نبود، ز  ین. جراح در اداشتباربر و رفتگر    ز،آشپ  ی، روحان

رشته در    ینا  یقت، در حق   ین، نبوده و افزون بر ا  یرشتة تخصص  یکبه صورت    ی”جراح

بود ناشناخته  م  یمارستان ب  در   “ .شرق  را  پزشک  ب  شدیاصفهان،  از ساعت    یمارستان در 

ارائه    یخود را مجان  یزاتهمراه با تجو  ی طبّ  هاییهتوص  کهنمود    یداپ   یمروزصبح تا ن  هشت

برا  یاز مردم   یتعداد  یبود ول   ی انداروها و غذا مج  ها، یه. هر چند که توص دادیم   یکه 

م  داروها  ات خدم   یبرا  آمدند،یدرمان  م  یو  پرداخت  پول  بخش کردندیخود،  ا  ی.    ین از 

برخوردار نبوده    یاز موقوفات خوب  یمارستان که ب  گرفت یسرچشمه م  یتواقع  یناز ا  یندفرا

ب بپول  تومان    ۶۶۶فرانک معادل    ۲۰۰۰  یمارستان،است.  به  دادن  در    یماران جهت غذا 

دشوار    یارها بسآن  یآورکه جمع  بودند  منبعی ها بر اساس  درآمد  ین ا  یداشت ول   یار اخت

  ی اتفاق نظر داشتند که به سخت ینا بر یژوزف، همگ سنت  .ید  جو ان نبود. دومان، شارد

ها مشاهده  که آن  آن چه  آمده باشد. الشفاء  داردرمان به    ی که برا  یافترا    یکس   توانیم

بود که    اییچارهب  یهند  یابودند و    شده  یرزنج  یواربود که به د  یوانهمرد د  یکردند تعداد

  ۶۰۰  یا فرانک    ۱8۰۰  یزبودجة ناچ  ین،. بر اساس نظر شاردبردیدر حال احتضار به سر م 

بود که نشانگر آن است که نه تنها گسترة    یافتهاختصاص    ی به کارکنان پزشک  ۴۹تومان

  یمارستان از بودجة ب  بلکه سالمت )اگر هم وجود داشته است(، محدود بوده    ی هامراقبت

کارکنان، تمام    یگردومان، پزشکان و د   ی بندبر اساس جمع  یااست و    شدهیم   یدزد  یزن

ه عباس اول منبع  بود که شا  یتواقع  ینبرخالف ا  ین. ا“خوردندی”مرا    یمارستانبودجه ب

آن را  مجاور بازار مسگران که او    یکاروانسرا  یدات فرانک را از عا  ۱8۰۰قابل اعتماد درآمد  

ب با  برا  یمارستانهمزمان  بود  نت  یمارستانب  یساخته  در  بود.  داده    ین ا  یجه،اختصاص 

 
 ی سطح دستمزدها زیکل و ن ةمجموع مقدار بودج  یبه طور مسلم اگر کس یکند ولیم یاب یارز یمقدار را ناکاف نیشاردن ا ۴۹

  ک ی دستمزد ساالنة    نیانگیکه م  نی( و ا۲جدول    دی حرم در مشهد را محاسبه کند )بنگر  مارستانیبه کارکنان ب  یپرداخت

 .بود ریچشمگدر واقع ن مقدار یافسر ارتش شش تومان در آن زمان بود، ا
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ای به شیوهدر آن    یوانگانو د  یماراناست که ب  یدر حال   یننبود و ا  یریهواقعاً خ  یمارستانب

این  به    یگانگانو ب  جهانگردان  یر،. افراد فق مردندیم  یتنها  در  یو حت   شدندیدرمان م   بد

ها در گفتمان مردم به  شفادارال   یگرو دمحل    ینرو، ا  ینو از ا   یرندتا بم   آمدندیم  محل

  ی چندان تفاوت  یت وضع یز،در تبر ۵۰.شدیشناخته م «دارالموت»  یاو  « خانة مرگ»عنوان 

. با  یافتدارالشفاء  در آن سه    توانیرا م  یکس   یاشاره کرده است به سخت  ننداشت. شارد

  ینا  یجه . در نتشدیداده مغذا    آمدندیکه به آنجا م   نیوجود، دو بار در روز به کسا  ینا

 ۵۱. معروف بودند « محل پخش آش»به عنوان  یزتبرنزد مردم  یمارستان سه ب

  

 
50 Du Mans 1890, p. 219; Richard 1995, vol. 2, p. 171 (دارالمرگ); Chardin 1811, vol. 7, pp. 389–393; 

St. Joseph 1985, pp. 132–133 )دارالموت(. 
و روان    یمارانبه شکل کاروانسرا ساخته شده است؛ که در آن بدارالشفاء  ”که    کندیم  یانب  ین معاصر چن  یمتن فارس  یک 

 .“شوندنگهداری می  یشانپر
 Gaube – Wirth 1978, pp. 284–285. 

51 Chardin 1811, vol. 2, p. 324. 
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 افشاریه دوران در ها بیمارستان

 ( ]شمسی  1172-1114[ میالدی 1736-1794)

 

 

 

برقرار بود.   هم با تغییراتی در مابقی قرن هجدهم همچنان دوران صفویه اداری نظام

در اسناد حرم مشهد در آن  مندی  خانه هر دو به صورت غیرنظامو شربتدارالشفاء  واژگان  

مسئول  دار  شوند که احتماالً نشانگر آن است که همانند پیش، حکیم و شربتمی  دیدهدوره  

)به ترتیب، برای بخش  اند  داشتهای  جداگانههای  هر چند که مسئولیت  اند؛بوده   نوانخانه

داشت که به ترتیب بیمارداران    زنانو  مردانهنوز یک بخش  دارالشفاء طبی و غیرطبی(. 

دورة صفویه به کار    نسبت بهبیشتری    پزشکان  ،حرم  ۱.کردندمی  خدمتدر آن  زن  و    مرد

تومان نقد    ۲۰  هاآن  د. در دورة صفویه، پرداختیگماشت زیرا موقوفات افزایش یافته بومی

بود ولی در دهة    شمسی   ۱۰7۹قمری/    ۱۱۱۱  /میالدی  ۱۶۹۹-۱7۰۰خروار در سال    ۱۴و  

خروار بود. همچنین تعداد ناظران    ۱۱۰-۱۲۰تومان نقد و    ۲۰این میزان  میالدی    ۱7۴۰

کارکنان   پیش،  همانند  بود.  یافته  افزایش  موقوفات  افزایش  نتیجه  شامل  ارالشفاء  ددر 

دربان و فراش بود.    دار، دار، انبارل، تحویدفتردار )عزب(، جراح، دالک،  زنو    مرد بیماردار  

ند  فترگمی  مزد خروار در سال دستیک تا دو  تومان و    یک تا سه بیمارداران در دوران صفویه  

. به  بودخروار در سال    هشتتومان به اضافه    چهاراین میزان  میالد    ۱7۴۰ولی در دهة  

بد  اقتصادی  های  زمان  و   شد که نشانگر فقدان پولمی  مقداری جواهرات داده  ،جای پول

 
 .۱۶8-۶۹، ص۱۳۹۵ یسورشجان ۱
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بایست خریداری شود  می  پارچه نیز فهرست شده است که  ،ءشفا در میان مخارج دارال  ۲بود. 

، پنبه و  سبز(  ةدارابی، رفرف )پارچهایی از جنس  پارچهتا بیماران مرده را بپوشانند مانند،  

 ۳کرباس.

آن است    یانگرب  [شمسی  ۱۱۲۶]  میالدی   ۱7۴7مشهد در سال    یارتگاه ز  ة سند موقوف 

تا    یست ن  ی بوده است، هر چند راه  یماران و در خدمت ب  کرده یم  ر هنوز کادارالشفاء  که  

آن    یتواقع   توانی)که در اصفهان م  وقفنامه  یطپول واقعاً بر طبق شرا  یاکه آ  یافتبتوان در

باین  نه؟    یااست و    شدهیم  ینهرا نشان داد( هز تومان    ۹۴در گذشته    کندمی  یانسند 

  یش اکنون با در نظر گرفتن افزا  ی است ول  شده یم   پرداخت ساالنه  دارالشفاء    هایینههز  یبرا

موقوفات    یهاساالنه از بودجه  یزانبر آن است که بر آن م  یمتصم  ینوایان،و ب  یماران تعداد ب

 اضافه گردد: یربه شرح ز

 

 مشهد دارالشفاء های دستمزدها و دیگر هزینه :۲جدول 
 [شمسی ۱۱۲۶] میالدی ۱7۴7در سال 

 جنسی نقدی  دستمزد

 خروار گندم ۲۰ تومان ۲۰ پزشک

 خروار گندم ۲7 تومان ۵/۱۲ دو ناظر 

 خروار گندم ۲ تومان 8 ها مرهمة جراح همراه با هزین

 خروار گندم ۲۰ - خدمتکار بیمارستانی، باربر و غیره

 - تومان ۲۰۰ های غذا، دارو و غیره هزینه

 خروار گندم ۶۹ تومان ۵/۲۴۰ جمع 

 . ۴۰۲، ص۱۳۴8مؤتمن  

 

 

 
 (.۱۶۹همان ص دیاز پزشکان، بنگر یفهرست  ی)برا ۱۶7-8۶، ص ۱۳۹۵ یسورشجان ۲

 دیاصطالحات منسوجات، بنگر ی. برا۱۶۵، ص ۱۳۹۵ یسورشجان ۳
 Floor 1999. 



 81 میالدی( 1736-1794ها در دوران افشاریه )بیمارستان

  [شمسی   ۱۱۳۰] میالدی    ۱7۵۰سال  اطالعاتی دربارة بیمارستان مشهد در دورة بعد از  

نوزدهم   قرن  دهة  دومین  دسترستا  آن    باشد نمی  در  علت  ملتهبکه  دلیل    زمانة  به 

 ۴و جنگ بود.مدیریت سیاسی، تحول های ناآرامی

،  [شمسی  ۱۲۲۹]  میالدی  ۱8۵۰  سال   از   یشپ  یرانکه ا  یتواقع  یندر نظر گرفتن ا  با

مورد    در   ی حتو بهداشت در رنج بوده و    یبهساز  هاییرساختکشورها از نبود ز  یگرمانند د

بوده است،    یطشرا  ینا  یز ن  [شمسی  ۱۳۲8-۳8]   میالدی   ۱۹۵۰ة  تا ده  یرانا حکمفرما 

با اشودیآشکار م  پیشاز    یشکارآمد، بسالمت    ةرانگیشپی  یها لزوم وجود مراقبت   ین . 

ب نه  نه پزشکان کاف   ی کاف  هاییمارستانوجود،  نداشتوجود    یو  تا    ی هابه مراقبت  یازند 

خدمات سالمت    یازن  توانستند ینم  یزموجود ن  هاییمارستانب  یسالمت را فراهم آورند. حت

برآورده کنند و در نت برجا  یرانا  یجه،را  در    ها شفارال ماند. دا  یدر کابوس سالمت مردم 

است که تصورمان را   یازرو ن  ینو از ا یوندی نداشتندمردم پ ة سالمت تود یت با وضع یرانا

.  یمقرار ده  یمورد بازنگر  یانی،م   یهاسده  یرانیاناة  نهاد در جامع  ینا  ی در مورد نقش آرمان

حت   یشه اند  ینا مریض  توان یم  ی را  محدود  اثر  مورد  و    یی اروپا  یهاخانهدر  مدرن 

که دانش    ی با وجود  ، قاجار  یران سالمت مردم در ا  یتوضع  یرامونپ  همچنین   ها، یمارستانب

بال  یصی تشخ داروها و ش   ی بهتر  ینیو  بودند،    یکارآمدتر  ی درمان  هاییوهو  در دسترس 

سالمت    یرو در روة  است که چالش عمد  یتواقع  ینبرخاسته از ا  یند فرا  ینگسترش داد. ا

و بهداشت    یبهساز  ی،بهداشت  یطعدم شرا  جهان(  هایکشور  یگرد  مانند)  یرانمردم در ا

محدود گرچه به صورت    ی درمان   یهامراقبت  همسئله، با ارائ  یناست. پاسخ به ا  یشخص

و بهداشت عموم بپردازد. در    ی بهساز  ه مسئل  ههرگز نتوانسته به ارائ  ی مؤثر بوده ول   یمورد

  های یماریب  یراز  کردندیم   یماریاحساس ب  یوستهپ  وربه ط  یامانده و    یمارمردم ب  یجه،نت

 . دادندیخود ادامه م   مداوم حیات به  ،بومیو  یرواگ

  

 
 .۱8۶، ص ۱۳۹۵ یسورشجان ۴
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 قاجار و پهلوی هایدورهدر ها بیمارستان

 (]شمسی  1328-1172[ میالدی 1794تا سال  1950)دهة 

 

 

 

)  طی قاجار  تغییر  [شمسی  ۱۱7۴-۱۳۰۴]میالدی    ۱7۹۴-۱۹۲۵های  سالدورة   )

از  به وجود  در شیوة درمان یا تسهیالت پزشکی ای  عمده این وضعیت پس    سال   نیامد. 

با به کار گماشته شدن پزشکان خارجی توسط    و   به آرامی  [شمسی  ۱۱7۹]میالدی    ۱8۰۰

و  ها  شاه و شاهزادگان سلطنتی تغییر کرد. یک تغییر چشمگیر از طریق تأسیس دواخانه

دولت ایران، دولت    مشتمل برتوسط چهار نمایندگی عمده رخ داد،  ها  سپس بیمارستان

،  صدراعظمار امیرکبیر،  به ابتک  ۱هندوستان )بریتانیا(، میسیونرهای آمریکایی و بریتانیایی. 

این دولت ایران بود که برای اولین بار یک بیمارستان در تهران تأسیس کرد که در سال  

باز شد. این بیمارستانی بود که از مدل اروپایی الهام گرفته   [ شمسی   ۱۲۳۲] میالدی    ۱8۵۲

زشکی با پ   ،پایة اصول پزشکی مدرن فعالیت نداشت زیرا کارکنان پزشکی   بود ولی هنوز بر

درمان سطح  تربیت نشده بودند. در نتیجه، شرایط بیمارستان بهداشتی نبود و    ،مدرن غربی 

بود. بنابراین، دولت ایران دو بیمارستان نظامی دیگر تر  ، پایین موردنظر بود   آن چه   بیماران از 

ساخت. این در  ( [ شمسی  ۱۲۵۳و  ۱۲۳۳] میالدی  ۱87۴و   ۱8۵۴های در سال در تهران )

 
  ی ها سازمان گریو د هیکردند مانند دولت روس سیتأس ییهامارستان یب ایها بودند که دواخانه یگرید  یخارج یها ی ندگینما ۱

نهادهای آنان   ن،یبودند. همچن زیذکر شده ناچی  ندگیبا چهار نما  سهیدر مقاکارشان  داشتند و   یکمتر تیاهم امّا یحیمس

مورد بحث   یشهرها  ناعنو  زیر ایو    این کتاب  ةمقدمدر    اینان  یهاتیعال. فندنبود  داری استثناء )در اراک(، چندان پا  کیبا  

 شوند.یذکر م کتاب حاضردر 
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دولتشان و هم سه  های  حالی بود که ایرانیان در قالب بخشی خصوصی با الهام از فعالیت

خارجی، تعدادی بیمارستان در آغاز قرن بیستم نیز تأسیس کردند. درگیر  های  نمایندگی

بیمارستان ایران در ساخت  دولت  از میل    ها، شدن  یافتة    به مدرن شدن وبخشی  رشد 

ن روند از اوایل قرن نوزدهم آغاز شد و دورة خود را تا اوایل قرن بیستم  خانگی بود. ای

تاد. امّا اهداف این روند،  از ایسب  حرکت   گذران کرد یعنی زمانی که برای مدت کوتاهی از 

میالدی    ۱۹۲۵-۴۱دورة حکمرانی  و در دوران رضا شاه )   دست یازیدندبیشتری    ةتوسعبه  

های  تحقق بخشیده شد. گرچه اولین بیمارستان( به این اهداف  [شمسی  ۱۳۰۴-۱۳۲۰]

دادند  می  خدماتی که ارائه   و  آمریکایی و بریتانیایی بودند های  مقدم بر بیمارستان  ،ایرانی

خارجی  های  بود که بیمارستانای  جراحی نبود و این گسترهخدمات  شامل    ماا  ،محدود بود

های  داشتند. افزون بر این، بیمارستانایرانی  های  در آن مزیت برتری نسبت به بیمارستان

خارجی منظرهای دیگری از مراقبت پزشکی مانند پزشکان تربیت شدة بهتر، پرستاران،  

 ۲دادند. می پزشکی مدرن درمانی و تجهیزاتی ارائههای شیوه

را در ایران بنیان گذاشت، دولت  هایی  و بیمارستان ها  نمایندگی دولتی دیگر که دواخانه 

سوءظن داشت که روسیه خواهان گسترش  همواره  هندوستان )بریتانیا( بود. از آنجا که بریتانیا  

این    اندازی روسیه هراس داشتند و از دست   نفوذ سیاسی و ارضی خود به سوی جنوب است، 

آورد. با  می شار  در هندوستان ف   ها آن   به موقعیت اما  نبود،  جدی  یک چالش    چه   اگر   موضوع 

خواستند ایران  ها می در نظر گرفتن موقعیت ایران در میان روسیه و هندوستان، بریتانیایی 

هدف،   این  به  نیل  تضمین  برای  کند.  ایفا  نقش  دو  آن  میان  کننده  خنثی  یک  همچون 

نیاز داشتند نفوذ خودشان را بر ایران افزایش دهند تا از افتادن ایران زیر سلطة  ها بریتانیایی 

خطوط تلگرافی میان هندوستان و اروپا از طریق خلیج فارس    اندازی راه روسیه اجتناب کنند.  

، اهمیت ایران را برای منافع راهبردی جهانی  [شمسی  ۱۲۴۴]میالدی    ۱8۶۵و ایران در سال  

 
مدرن  یپزشک  رساختیو ز  تیظرف  ةجهت توسع  یگذارهیدر سرما  رانیدولت ا  است یو س  رانیدر ا  یطب غرب  یمعرف  رامونیپ  ۲

 د یبنگر ،یخانگ
 Floor 2004 and Idem 2020. 
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  برقراری شامل  ) با ایران  خود  اد. از طریق حفاظت از منافع تجاری رو به رشد  افزایش د   بریتانیا 

نخبگان    و بریتانیا نفوذ سیاسی خود بر دولت ایران  ( کنترل کامل دریانوردی در خلیج فارس 

فقط در تهران و بوشهر(    در ابتدا )   بریتانیا   آن را مورد آزمون قرار داد. نمایندگی دیپلماتیک 

اطوری بریتانیا بودند. به دلیل موارد سالمت و بهداشت رایج در میان  مجریان سیاست امپر 

به   را  ایران، حکومت هندوستان یک پزشک  فارس و هم سراسر  وابستگی  مردم در خلیج 

، این پزشک،  [شمسی  ۱۲۵۲]میالدی    ۱87۳سال  . از حدود  افزود خود در بوشهر،    سیاسی 

ب های  باز کرد که در آن درمان   ای دواخانه  ارائه پزشکی  شد. هنگامی که  می   ه مردم محلی 

ایستگاه  بندر  های  حکومت هندوستان  کنسولی دیگر را در کرانة خلیج فارس )بندرعباس، 

نمود که    اندازی راه را در آنجا  هایی  دواخانه   ، به همین منوال   ، و اهواز( باز کرد   خرمشهر لنگه،  

از  از   ها آن   تعدادی  کوچکی  های  بیمارستان به    [شمسی  ۱۲8۶]میالدی    ۱۹۰7  سال   پس 

در کرمانشاه، مشهد، زابل  هایی توسعه یافتند. به همین صورت، حکومت هندوستان، دواخانه 

بود. هر دوی حلقه نیز  و زاهدان   های  باز کرد یعنی جاهایی که کنسولگری تأسیس کرده 

 سیاسی و تجاری بریتانیا، گسترش این خدمات پزشکی را برای جمعیت محلی در نظر گرفتند

بریتانیا استفاده   نفوذ  ابزاری جهت فزونی  به عنوان  ارتباطات مهم مردمی،  این  از طریق  و 

)شرکت    APOCو    (IETD)اروپا   -  بریتانیایی مانند بخش تلگراف هند های  شرکت   ۳نمودند. 

مرسوم    AIOCبه    [شمسی  ۱۳۱۳]میالدی    ۱۹۳۴انگلیس؛ که پس از سال    -   نفت ایران 

 فعالیت داشتند، تأسیس کردند.   که هایی  در مکان هایی  مارستان و بی ها  شد( نیز دواخانه 

بودند و از آنجا که    مندعالقه  هادو جمعیت میسیونری، به صورت اولیه، در نجات روح

روح بدنها  این  اغلبهایی  در  که  داشتند  بیماریمبتال    خانه  دو  می  به  هر  شدند، 

به زودی پی بردند که دادن کمک پزشکی نه تنها    ،میسیونرهای آمریکایی و بریتانیایی

.  مورد نظر داشتیک وظیفة مسیحی است بلکه ممکن است تغییر کیش را نیز بدین طریق  

انحصاری بودند و این در حالی بود که بیماران بهبود    خدماتاز همه باالتر، بیماران منتظر  

 
 د یها، بنگریی ایتانیبر یهازه یها و انگوه یدر مورد ش ۳

 James Onley, The Arabian Frontier of the British Raj: Merchants, Rulers, and the British in the 

Nineteenth-Century Gulf (Oxford Historical Monographs) Oxford University Press, 2008, pp. 33-38. 
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قدردان  پیا می  یافته  شنیدن  به  بیشتری  تمایل  شاید  و    پیدا  میسیونری  هایمشدند 

هدف قرار داده شد. این گونه    ،. برای چنین منظوری، تأسیس مدارس میسیونریکردندمی

بود که این مدارس بسیاری از برجستگان سیاسی، فنی، پزشکی، قضایی و دیگر رهبران  

 تخصصی ایران را آموزش دادند. 

های  فعالیت   (ABCFM)خارجی«  های  منصبان میسیون سازمان »هیئت آمریکایی صاحب 

میالدی    ۱8۳۵در سال  تبلیغات مذهبی مسیحی، آموزش و پزشکی( را  شامل  میسیونری خود ) 

ارومیه آغاز کرد.   [ شمسی   ۱۳۱۴]  این هیئت  [ شمسی   ۱۲۵۱] میالدی    ۱87۲از سال    ۴در   ،

میسیونری دیگری  های مأموریت خود را به تهران گسترش داد و این در حالی بود که ایستگاه 

  ۱۲۶۱] میالدی    ۱88۲، همدان در سال  [ شمسی   ۱۲۵۲] میالدی    ۱87۳تبریز در سال  در  

  ۱۲8۲] میالدی    ۱۹۰۳، رشت در سال  [ شمسی   ۱۲8۱] میالدی    ۱۹۰۲، قزوین در سال  [ شمسی 

میالدی    ۱۹۱۱و مشهد در سال    [ شمسی   ۱۲8۶] میالدی    ۱۹۰7، کرمانشاه در سال  [ شمسی 

تأسیس شد. اولین  ها  در همة این مکان گسترش یافتند. نهادهای پزشکی    [ شمسی   ۱۲۹۰] 

  ۱8۳۵در ارومیه از سال    ( Asahel Grant) پزشک میسیونری آمریکایی، دکتر اساهل گرانت  

اولین    (Joseph Cochran)کاکران    فعال بود در حالی که دکتر ژوزف   [ شمسی   ۱۲۱۴] میالدی  

اولین مدرسة پزشکی  پزشک میسیونری آمریکایی بود که نه تنها اولین بیمارستان مدرن بلکه  

اولین پزشک زن در ایران )در تبریز    ، (Mary Bradford)در ایران ساخت. خانم ماری برادفورد  را  

 کرد( بود و به زودی بسیاری از زنان دیگر راه او را دنبال نمودند. می   کار 

این جامعه   ۵را داشت.  ABCFMهمان اهداف    (CMS)»جامعة میسیونری مسیحی«  

 یعنی  آغاز کرد   [شمسی  ۱۲۴7]میالدی    ۱8۶۹در ایران در سال  اش  میسیونری های  فعالیت 

 نشین زمانی که پدر روحانی، رابرت بروس، یک ایستگاه میسیونری را در جلفا )حومة ارمنی 

سال را به کرمان، یزد ) اش  میسیونری های  فعالیت   CMSاصفهان( تأسیس نمود. پس از آن،  

 
 دیبنگر ران،یها در اتیجهت شروع فعال شانیهامالحظه یبرا ۴

 Thomas O’Flynn. The Western Christian Presence in the Russias and Qajar Persia, c.1760c.1870. 

Leiden: Brill, 2018, pp. 585f. 

 د یآن، بنگر یهاتی، مالحظه و فعالCMS رامونیپ ۵
 Stileman, Rev. Charles Harvey, The Subjects of the Shah. London: CMS, 1902, pp. 56-93. 
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( گسترش [شمسی  ۱۲78] میالدی    ۱۹۰۰سال  ( و شیراز )[ شمسی  ۱۲7۱]میالدی    ۱8۹۳

را در سال (Hoornle)داد. دکتر هورنل   کار  بود که  بریتانیایی  اولین پزشک میسیونری   ،

به زودی   (Mary Byrd)شروع کرد جایی که ماری بایرد    [شمسی   ۱۲۵8]میالدی    ۱88۰

 [ شمسی  ۱۲۶۹]میالدی    ۱8۹۱صفهان در سال  به او ملحق شد و یک دواخانه برای زنان در ا

توسط دکتر   CMS، اولین بیمارستان زنان  [شمسی  ۱۲8۴]میالدی    ۱۹۰۶باز کرد. در سال  

های که همچون الگویی برای بیمارستان   اندازی شد راه   ( Emmeline Stuart) امیلین استوارت  

 در ایران مورد پذیرش واقع گردید. CMSدیگر 

 

 تهران 

  یش ب یتی جمع ی و دارا یران ا یتخت پا [ شمسی ۱۱7۵]  میالدی  ۱7۹۶از سال  تهران

،  [شمسی  ۱۲۹۹]  میالدی  ۱۹۲۰ها در سال  گزارش  یبر اساس بعض  یهزار نفر )حت   ۲۲۰از  

  یت که جمع این شهر    [شمسی  ۱۲۳۱]  میالدی  ۱8۵۲بوده است. تا سال    (هزار نفر  ۳۰۰

در دورانی بعدتر،  نداشته است.    یواقع   یمارستانب  یک  یبوده حتنفر  هزار    ۱۰۰آن حدود  

فتحعل دارالشفاء    یک  (  [شمسی  ۱۱77-۱۲۱۳]  میالدی   ۱8۳۴-۱7۹8ه )شا  یکه توسط 

حوزه و   یکنهاد به   ین ساخته شده بود در تهران وجود داشت. همانگونه که مرسوم بود، ا

ها غذا  به آن  کردند که یدر آنجا اقامت م  ی اندک  یماران اوقات، ب  ی و گاه  وابسته بودهمسجد  

  میالدی ۱8۳۴-۴8محمد شاه ) ی نهاد تا هنگام زمامدار ین. هر چند که اشدیداده م  یزن

  یکبه    ی نهاد درمان  ین استفاده مانده بود. سپس ابی  ا ( وجود داشت امّ[شمسی  ۱۲۱۳-۲7]

تبد  آموزان    یلمدرسه  دانش  که  چند  )هر  نظر  کردند ینم   یافتدر   ی مقررآن  شد  به   .)

 ۱8۴8-۹۶شاه )  ینناصرالد  یدر زمان زمامدار  یفعال  یپزشک  یتفعال گونه  هیچ  که  آیدینم

 ۱.شده باشدانجام  این دارالشفاء ( در [شمسی ۱۲۱۳-7۵] میالدی

 
مسجد شاه واقع    ی رو . روبه ۲۱7، ص ۱۳7۹جبخش تا  ؛ ۱۱8۳ص   سوم،  جلد   ، ۱۳77  سپهر  ؛ ۳۰۶ص  اول،  جلد   ، ۱۳7۶ السلطنه   ن ی ع  ۱

تر شد،  پهن   ابان ی که خ   ی . هنگام ۳، شمارة  7۰۰، ص ۵، جلد  ۱۳۶8  ی بوذرجمهر قرار داشت. شهر   ابان ی از آن در خ   ی بخش   و   بود 

  ی اشغال شد. معتمد   ی از بانک بازرگان   ی ا که بعدًا با شاخه   د ی مکان برپا گرد   آن   ی ادگار ی   ی لوح برا   ک ی و    د ی گرد   ب ی دارالشفاء تخر 

 .۶۲۹،  ۱۹7،  ۱۰۴، ص ۱۳8۱
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سال   فرام[شمسی  ۱۲۲۹]  میالدی  ۱8۵۰در  تحت    یمارستان ب  یک   یرکبیر،ام  ین، 

بود، آغاز به    یرانمدرنِ ساخته شده در ا  یمارستانب  ین( که اولی دولتة  خان)مریض  ی دولت

کرد جا  یدجد  یمارستان ب  ۲. کار  تهران  از  خارج  در  ژانو  ی که  در    ۱8۵۲  سال   ةیداشت، 

ایافت  یش گشا  [ شمسی  ۱۲۳۰دی  ]  میالدی  و    یک   خانهیضمر  ین.  داشت  داروخانه 

  یمحک  ی محمد ول   یرزا آن م  یرمد   ین دهد. اول  ی در خود جا  را   یمار ب  چهارصد   توانستیم

پزشک ارشد  (،  [شمسی  ۱۱۹7-۱۲۳۰]میالدی    ۱8۱۹-۵۲)  یبود و دکتر کازوالن   یباش

را به عهده داشت. طبق گزارش    یطبّ  یهادرمان  یتمسئول  خور ولگرد،، یک جیرهارتش

کار درمان بودند  به  مشغول    در آن  یمروزهر روز پزشکان با سه دانشجو تا ن  ی،دولت  ةروزنام

را    یمارستان سالمت خوب، ب  یتبودند و با وضع  یراض   از خدمات ارائه شده  یزن  یمارانو ب

  ۱8۵۳  سال  ةیتا ژانو  [شمسی  ۱۲۳۰دی  ]  میالدی  ۱8۵۲سال  ة  ی. از ژانوکردندیترک م

تحت    یمارستانب  ین دشوار در ا هاییماریبا ب  یمار ب  ۲,۲۳8،  [شمسی  ۱۲۳۱دی  ]  میالدی

 ۳. درمان قرار گرفتند

 ۱۲۳۰آذر    ۵] میالدی   ۱8۵۱  سال  نوامبر   ۲۶دکتر پوالک، پزشک و استاد اتریشی در  

برنامة آموزشی صرف کرد که   اندازیراه را برای  ها  به تهران رسید و اولین هفته   [شمسی 

خواست چیزی بیش از می   او در دارالفنون شد. او همچنینهای  برای مابقی فعالیت ای  پایه 

 
 

2 Ebrahimnejad 2000, p. 171, 

نوشته شده بود ذکر  میالدی    ۱8۵۰دهة    ل ی خانه« که در اوا ض ی مر   س ی ناشناس به نام »رساله در خصوص تأس   متن فارسی   ک ی  

  شنهاد ی متن بنا به پ   ن ی کند. محتمل است که ا ی طرح م نیز  را    ی نظام   مارستان ی ب   ک ی   س ی تأس   گر، ی د   ی ها کار   ان ی کند که در م ی م 

کار ساخت    را ی نوشته شده باشد ز   ]شمسی   ۱۲۲8[میالدی    ۱8۴۹سال  در    ی ست ی با ی صورت م   ن ی که در ا باشد  نوشته شده    ر ی رکب ی ام 

 د ی متن بنگر   ن ی ا   ی س ی ترجمة انگل   ی شروع شده بود. برا   ]شمسی   ۱۲۲۹[میالدی     ۱8۵۰در سال    مورد نظر امیرکبیر   مارستان ی ب 
 Ebrahimnejad 2004. 

(  ۱8۵۳  ه،یژانو  ۱۹/  ۱۲۶۹  یالثان عیرب  8،  ۱۰۲)شمارة    ۶۱۱، جلد اول، ص۱۳7۳؛ روزنامه  7۳،  ۶۲، ص۱۳۰۶اعتمادالسلطنه    ۳

جلد اول    ی ( تحت مداوا قرار گرفتند ول۱8۵۱-۵۲  هیژانو - )دسامبر  شیاالول سال پعیاز رب  ماریب  ۱۲۳8کند که  یم  انیب

  عیاز ربنفر را    ۲,۲۳8( تعداد باالتر  ۱۲۳۱بهمن    ۱  /۱8۵۳  هیژانو  ۲۱/  ۱۳۶۹  یالثان  عیرب  ۱۰،  ۱۰۳)شمارة    ۶۱8-۶۱۹ص

 ؛ دهدی( ارائه م۱۲۳۱آذر  / ۱8۵۲)دسامبر  ۱۲۶۹االول 
 Elgood 1951, p. 512. 

او شد،   ن یاالطباء جانش   سی ، پوالک به عنوان رئ ]شمسی  ۱۲۳۰دی  [میالدی    ۱8۵۲  هی در ژانو   ی پس از مرگ دکتر کازوالن  

که او برادر   کرده   ان ی ب  ۳۲7، ص ۱۳۴8  تیمرگ او( و آدم زمان  )   ۳۰۳،  ۲۶۰،  ۶۴،  ۳۴، جلد اول، ص ۱۳7۳روزنامه    د ی بنگر 

 از مالت بودند.  یی ا ی تانی خانوادة بر   ک ی ها    ی نکردم. کازوالن   افت ی   ی شتر ی بوده است که در مورد او اطالعات ب   ی نقاش باش   ی کازوالن 
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آذر   ۲۶] میالدی    ۱8۵۲دسامبر    ۱7آموزش انجام دهد. بنابراین، با مقداری سرخوشی در  

ام نقل  به بیمارستان به خوبی مجهز شده”که یک هفته بعدتر، او    نوشت  [شمسی   ۱۲۳۱

عملی    دانش پزشکیشد که مقداری  می  در آنجا او با دانشجویانش یاری   “ .کنممی  مکان 

بعداً پوالک یک دواخانة کوچک در دارالفنون باز کرد جایی که پس    ۴کسب کرده بودند.

داد و اعمال جراحی کوچک  می  اش، بیماران سرپایی را تحت درمان قراراز آموزش روزانه

را شکست و به عنوان یک جراح  ش  معمول در آموزشیکنواختی    ،فعالیتداد. این  می  انجام

اجازه داد که    شاگردان  تغییر تئوری به عمل را داد. همچنین، او به  ةاو اجازتربیت شده به  

تیپ   این  تنهایی.  به  بعداً  و  او  نظارت  انجام دهند، نخست تحت  اعمال جراحی کوچک 

 ۵اعمال حتی شامل قطع عضو نیز بود. 

رو،    یننبوده است. از ا  ی کاف   ی خدمات درمان  هارائ  یبرا  یمارستانب  ین ا  درس ینظر م  به

  یگرد  یمارستانی شاه دستور ساخت ب ین ، ناصرالد[شمسی ۱۲۵۴] میالدی  ۱87۵در سال 

  های یتو فعال  هاکوششتهران، تحت    یروندر ب  یمارستان،ب  ینا  ۶. را در تهران صادر کرد

ز  پوالک، ساخته شد.  بدیپوالک    یرادکتر  بود که سربازان  اتاقک   یمارده    یک تار  ی هادر 

نگهدخ مانند  بسان حشرات    مه  و  آمردندمیداشته  اول  یا .    یمارستانیب  ین منظور پوالک 

چه بر سر    این که  یا  ؟ساخت  [شمسی  ۱۲۳۲]  میالدی  ۱8۵۲در سال    یرکبیراست که ام

کار    یمارستان ب ینچند که پوالک در ا هر .یستهنوز معلوم ن ؟آمده یمارستانب ین اول ینا

  یک  یمارستان، ب  یپوالک براة  یاول   ی هرگز آشکارا به آن اشاره نکرد. طراح  یکرده بود ول 

فضا را  گونه ینبود. او ا یفراخ و حوض مرکز   یاطساختمان پرنور و جادار مربع شکل با ح

  یزن  یوار د  یکشود و    ثسبز احدا  ی کرده بود که اطراف ساختمان درختان و فضا  یطراح

به    یطراح  ینبود. امّا ا  ینفوت از زم   یمها سه و نارتفاع اتاق.  گرفتیکل محوطه را در برم

 
4 Polak 1853, vol. 3/14, p. 219. 

 دیدارالفنون، بنگر رامونیپ 
 Floor 2020 pp. 1–90. 

5 Polak 1854, vol. 3/25, p. 396. 
6 Polak 1859, p. 140; 

 .8۱۳، ص۱۰، جلد ۱۳۳8-۳۹ تی؛ هدا۲۵۵، ۲۱8، جلد سوم، ص۱۳۰۰اعتمادالسلطنه  
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پوالک توانست تا    ی کرد ول  ییرتغ   یو  ی توسط ژنرال ارشد، در زمان مرخص  ی صورت کل

  ۱8۵7در سال    یمارستان که ب  ی روش خود را در آن طرح اعمال کند. در هنگام  یحد

آن را  ة  بودج  یدباونه  چگ  ید؛آغاز گرد  یشد، چالش بعد  هساخت   [شمسی  ۱۲۳۶]  میالدی

اکثر آن    ی در دست داشتند ول   یابودجه  یم، عظ   یسات تأس  یپزشکان ارتش برا  ؟ کرد  ینتأم

برا م  یرا  صرف  ک ضروری  یاربس  ی داروها  ی حت  کردند،یخودشان  مانند  را    ینین ، 

و به    کردند یم  یم را با افسران ارتش تقس  یمارستان ب  یاتی عملة  . پزشکان بودجخریدندینم

به آن  یان دانشجو  ی نداشتند. حت   یاعالقه  یزن  یه رو  ینا  ییرتغ او  ة  ینها در زمپوالک که 

تجه   یریتمد البسه،  برا  یزات غذا،  را  پول  داشت،  اعتماد  داروها  خودشان  ة  استفاد  یو 

به جاداشتندیبرم مناسب چگونه   یمارستان ب  یکآن که نشان دهد عملکرد    ی . پوالک 

در  ا  یافت است  م   یرانکه  اداره  اشودیچگونه  با  او   ین .  ز  یده فابی  وجود، تالش    یرا نبود، 

  یدند را د  یماران از ب  یاریگرفتند، بس  یاد را    یمارستانی ب  یریتمد  یم مفاه  ی پزشک   یان دانشجو

  بیمار امکانات، به سربازان کمک کرد. صدها    یتبا محدود  توان یگرفتند که چگونه م  یادو  

به    یماران ب  یمارستان،ها به بآنة  یخالف عدم اعتماد اول   درمان شدند و بر  یمارستاندر ب

 نمودند.آنجا را  یرشدرخواست پذ یج تدر

شخص  از پزشک  عنوان  به  پوالک  که  برگز  ی آنجا  د  یده شاه    توانست ینم  یگر شد، 

  ی داده شد. هنگام  یرانیپزشک ا یک به    یمارستانب  یریتو مد  ید نما  یریت را مد یمارستانب

  ی صحنه از جهنم پزشک  یک زده شد.  شوک  یمارانب  ینگهدار  یکه بعداً برگشت، او از چگونگ

در مدفوع و استفراغ    یبه راست  ی،و اسهال خون  یفوسبه ت  المبت  یمارانبآمده بود. ”  یدپد

  یز کرده بود ن  ینهسبز که با پول خود هز  یدرختان و فضا  ین“ همچن.ور بودندخود غوطه

 7. شده بودند ید اپدن

چنان   که  های  شیوه  ازاو  بود  شده  ناامید  بیمارستان  شرایط  و  در  به  کار  کارش 

اگر هم چیزی    ها آن  ؛ادامه دادندای  بیمارستان ادامه نداد. دانشجویانش به کار برای دوره

 
7 Polak 1859 b, p. 140; Idem., 1865, vol. 1, pp. 307-311; Idem 1862, p. 249. 

 بود. مریدکترها پوالک و شل  تیریتحت مد ابتدادر  مارستانیب ,Elgood 1951, p. 512 بر طبق 
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گرفتند.  در آنجا یاد نگرفته بودند حداقل در معرض طبابت در یک بیمارستان مدرن قرار  

 8مناسب و نوشتن تاریخچة بیمار نیز بود. ة این شامل معاین

همچنین بر    اوپوالک با وجود ناامیدی و ترک تعهد، کامالً بیمارستان را رها نساخت.  

بهداشتی سربازخانه بازرس  عنوان  به  پزشک  تعدادی  کرد.  های  انتخاب  پافشاری  ارتش، 

پیشگیرانه جهت نگهداشت شرایط بهداشتی  وظیفة آنان کسب اطمینان از انجام اقدامات  

و نیز آگاه نمودن سربازان جدید با قوانین پیشگیری طبّی بود. او  ها  مناسب در سربازخانه

ها  قادر بود ناصرالدین شاه را متقاعد کند دستور دهد پزشکان نظامی خودشان را در صبح

پزشکی مدرن را آموزش  اصول    هاآن  به دارالفنون معرفی کنند. طی آن زمان، پوالک به

بودند مانند ماالریا، اسهال خونی،  مبتال    مهمی که سربازان های  بیماریدربارة  داد و  می

  به ها  دستورالعمل  هبحث کرد. برای ارائ  ها آن  با  ، زدگی بافت بدن در اثر سرماتیفوس، و یخ

افراد مهماین  که  بود  نوشته  فارسی  به  را  دستوراتی  پوالک  پیرامون  ترین  ،  اطالعات 

داد. این پمفلت  می  ارائه  را  الذکر که پزشکان نظامی مجبور به مطالعه بودند فوقهای  بیماری

استان پزشکان  به  ،  [شمسی  ۱۲۳8]میالدی    ۱8۶۰در سال    ۹فرستاده شد.ها  همچنین 

، پزشک آلمانی که سالیان زیادی در شمال ایران کار  (Hantzsche)اساس نظر هانزشه   بر

ش  پوالک پیش از بازگشت  ۱۰بود، این فضا دیگر الیق نامیدن به نام بیمارستان نبود.  کرده

سال   در  اروپا  برای  می  ، [شمسی  ۱۲۳۶]میالدی    ۱8۵8به  بیمارستان  یک  خواست 

 ۱۱رو شد.هو فقدان مالیه و دارایی روبها تأسیس کند ولی با مخالفت ایرانیها خارجی

سال   نظامی    [شمسی  ۱۲۵۲]میالدی    ۱87۴در  بیمارستان  یک  حدود،  همین  یا 

از   اروپا ساخته شد. حاج میرزا  زمان  جدید  به  اولین سفرش  از  ناصرالدین شاه  بازگشت 

  اعظم، برای ساخت یک بیمارستان در تهران مانند صدرحسن خان مشیرالدوله سپهساالر،  

او یک بخش از مدرسة  برداشت که برای این منظور  هایی  یی که در اروپا دیده بود، گامهاآن

 
8 Polak 1862, pp. 249-50. 

9 Polak 1859 b, p. 140; Idem 1862, pp. 249-50. 
10 Häntzsche 1869, p. 442. 

11 Polak 1862, p. 249. 
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بیمارستانی تعیین کرد.    کاربریناصری که بعداً مدرسة سپهساالر نامیده شد را به عنوان  

آن گونه که الگود و رایت بیان    [شمسی  ۱۲۴7]میالدی    ۱8۶۹این بیمارستان در سال  

شد.   اند،کرده استفادة    ۱۲ساخته  برای  اکنون  هم  کهنه  بیمارستان  الگود،  گفتة  طبق 

که یک پزشک آلمانی بود    (Albo)ن اختصاص یافته و تحت مدیریت دکتر آلبو  شهروندا

قدیمی،  نوع  همبیمارستان جدید مانند    ۱۳کرد قرار داده شد. می  و در دارالفنون تدریس 

 کردند.می خانة دولتی نامیده شد. یک مدیر و دستیار، آن را مدیریتمریض

  یک)دواساز(، دو ناظر،    یمیدانش  یک )مباشر(،    یرمد  یک کارکنان شامل سه دکتر،  

  رختشوی دالک و پنج    یک حمام،    یمتصد  یک کننده، شش پرستار،    یرشپذ  یک ،  آشپز

  ید جددارالشفاء   همان باشد که با نام ”   ید جد  ی نظام  یمارستانممکن است ب  ۱۴.مرد بودند

  یکجراح،    یک کارمند شامل دو پزشک،    ۱۵  یوصف شده باشد که دارا  “توپخانهة  یناصر

هر   ۱۵. نگهبان بوده است  چهارو    یندهشو  ناظر، چهار پرستار، دو مرد آشپز/  یک   ، داروساز

اتاق   ی ساختمان کوچک با تعداد اندک یک  یقت در حق   ید،جد  ینظام  یمارستان چه بوده، ب

گورستان    به ”  یبدشگونبه طور    یمارستانب  ین. اداشتتختخواب    ۲۰حدود    بود که در

شد    رهبه آن اشا   یناز ا  یشکه پرا    صفویهدر دوران دارالشفاء  ة یکه کن دش“ ملقب  زندگان 

یاد می بآوردبه  ا  یماری.  ز  یمارستان ب  ین در  برم  یرانبود،  آن  لقب  از  که    آید یهمانگونه 

  یراز  کارمندان، آن را ترک گفتند؛   یمارستان، ب  یش. پس از گشاآمدیبه آنجا نم   یچکس ه

  بیمارستان   خلق آنة  ید. ایگرید  یزبود و نه چ  یافته   یصتخص  یاآن نه بودجه  یتفعال   یبرا

  آنخود را در    آموزش پزشکی از    یبتوانند بخش   دارالفنون  ی پزشک   یان بود که دانشجو  ینا

ارائه    یمارستانب  ین در ا  یسدوره تدر  یک که فقط    یی بگذرانند. پس از مرگ استاد اروپا

 
12 Elgood 1951, p. 512. Wright 2001, p. 126 

 نی ا   ی برا   ی مرجع   ی شد ول   س ی تأس   ]شمسی   ۱۲۴7[میالدی    ۱8۶۹با کمک آلمان در سال    مارستان ی کند که ب ی گزارش م او   

 شود.یپردازند، ذکر نمیم  رانی ا - که به ارتباطات آلمان  آثاریکدام از    چیکمک آلمان در ه  نیسازد و ای خود فراهم نم  انیب
13 Elgood 1951, p. 512. 

 .۴۰۵، ص۱۳۰۶اعتمادالسلطنه  ۱۴

 .۹7- ۹8، ص ۱۳۶8بود، سپهر    ب ی الحکما طب   . جراح ارشد ارتش، محمد نظام ۳۶۱،  ۳۴۹، ص ۱۳۰۶اعتمادالسلطنه   ۱۵
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  ی قل یعل   ،خود  ی عمو  شاهمادام سرنا، ة  . بر اساس گفتیدپروژه متوقف گرد  ینبود، انموده  

در تضاد    یسینفة  گماشت )که با گفت  یمارستان آن ب  یریتالسلطنه را به مد  اعتضاد   یرزام

اعتضاد شخص است(.  امور  صرف  را  بودجه  تمام  که    ی السلطنه  گذاشت  و  کرد  خود 

 ۱۶. دآرام آرام، رو به زوال رو یمارستانب

نیاز به بیمارستان موضوعی بود که بسیاری از ایرانیان )از جمله نخبگان( به آن توجه 

فوریه سال   نمونه در  برای  بودند.  را پذیرفته  آن  و    ۱۲۶۴بهمن  ]میالدی    ۱88۶داشته 

الدوله نوشت قصد دارد بیمارستانی در تهران بسازد و زمین آن را نیز خریده  آصف  [شمسی

  ۱7ای به این بیمارستان وجود ندارد.الدوله هیچ اشاره از آصف شر شده  است. اما در اسناد منت 

که  بود  ساخته  تهران  در  بیمارستانی  ایرانی،  نخبگان  این  از  دیگر  یکی  السلطنه،  اقبال 

بازدید و   [شمسی  ۱۲۶8اردیبهشت  ]میالدی    ۱88۹السلطنه در ماه مه سال  عین  از آن 

برداری  بیمارستان به بهره  رسد اینا به نظر می ام  ۱8اظهار کرد بسیار تمیز و مناسب است.

ای  تهران، تنها اشاره میالدی ۱8۹۹برابر  شمسی  ۱۳۱7کامل نرسید. در سرشماری سال 

ها( وجود دارد که در محلة دولت در تهران قرار داشتند  به دو بیمارستان )بدون ذکر نام آن

و    [شمسی  ۱۲۵۲]میالدی    ۱87۴که احتماالً به بیمارستان نظامی ساخته شده در سال  

  [ شمسی  ۱۲۲۹]میالدی    ۱8۵۱نمونة سابق آن اشاره دارد. اما بیمارستان عمومی در سال  

 ۱۹ساخته شده بود.

”  یزن  ی نظامة  دواخان  یک  بود  تهران  که  گلستان  کاخ   ورودی  یروهروب  یقاًدقدر   “

بر اساس گزارش افضل الملک،    ۲۰. کردندیبه آنجا مراجعه م  ئی جز  های یبآس  یسربازان برا

 
16 Serena 1883, pp. 143–144; Curzon 1892, vol. 1, p. 606; 

 ید در قرن نوزدهم، بنگر یرانمدرن در ا یاروپا یعلوم پزشک یمعرف  یبرا. ۵7، ص۱۳۲۵ یسینف 
 Floor 2004; Idem 2020. 

 .۲۲۰، جلد اول، ص۱۳77الدوله آصف  ۱7

 .۲۰8،جلد اول، ص۱۳7۶السلطنه  نیع ۱8

 نقشه در به  دیتوپخانه، بنگر دانی جنوب م ،یدولت مارستانیمکان ب ی. برا۴۵۱  ،۳۵۹ ،۳۵۳، ص۱۳۶8 هیاتحاد - انیسعدوند ۱۹
 Moghtader 1992, p. 47, figure 2. 

20 Collins 1925, p. 221. 
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  ی هااز دواخانه  یاریبس  یگذار بنیان  اعتبار   ، (ی محمد ناظم االطباء )جراح ارشد نظام  یرزام

  یزه انگشتر الماس جا  یک منظور به او    ین نسبت داده بود و به هم  د را به خو  ی مؤثر ارتش

 ۲۱. ه شدداد

بیمارستان   این نکته اشاره شود  به  از  بسیار جالب است  شاهنشاهی هنوز بخشی 

که  سه  خان  اکبر  علی  شاه،  بود.  بیمارستان  و  مدرسه  مسجد،  شامل  سنتی  گانة 

دولتی گماشت و او   ة خان مریض التحصیل اخیر دارالفنون بود را به مسئولیت ساخت فارغ 

سال   تا  را  خان    [ شمسی   ۱۲۵8] میالدی    ۱88۰بیمارستان  اکبر  علی  نمود.  مدیریت 

را ترک کرد   بیمارستان داد. هنگامی که او  می   نخست وزیر گزارش   مستقیماً به شاه یا 

که    شد مخبرالدوله جانشین  با  اعتضاد السلطنه فوت کرده بود(  اش  )پس از این که حامی 

نبود و در همان زمان مدیر دارالفنون   از دوره هم  پزشک  بنابراین، پس  کوتاه،  ای  بود. 

میالدی    ۱88۶ان برگزیده شد و تا سال  دکتر محمد خان کفری به عنوان مدیر بیمارست 

که    [ شمسی   ۱۲۶۴]  بهرامی  خان  ابوالحسن  دکتر  سال،  آن  در  ماند.  منصب  آن  در 

و مقام مدیریت بیمارستان    رسانده بود، جانشین او شد   پایان تحصیالتش را در پاریس به  

اشغال نمود. از آنجا که مدیران همچنین در    [ شمسی   ۱۲7۰] میالدی    ۱8۹۲را تا سال  

از آموزش خودشان را در  می   دارالفنون تدریس  کردند، دانشجویان آن مدرسه، بخشی 

، مدیریت  [ شمسی  ۱۲7۰] میالدی  ۱8۹۲از سال آید به نظر می  ۲۲. دیدند می بیمارستان 

ماند. بنابراین، بیمارستان گاهی  ها  بیمارستان برای بیش از یک دهه در دستان آلمانی 

شد. نخست، برای یک دورة کوتاه، دکتر  می   شناخته   « بیمارستان آلمان » اوقات به عنوان  

، مسئولیت بیمارستان را بر عهده داشتند.  (Kolnik)و سپس دکتر کولنیک    (Loew)لوو  

 
کردند. یم  تیریرا مد  دانیم  یهاوابسته به ارتش بودند که دواخانه  یاز آن زمان جراحان  شی. پ۱۳۹، ص۱۳۶۱الملک   افضل  ۲۱

 .۲۱۴-۲۱۶، ص۱۳7۹تاجبخش 

22 Elgood 1951, pp. 511-512; 

- ۳۲، جلد سوم، ص۱۲۹8-۱۳۰۰؛ همان 8۳، ص۱۳۰۶؛ اعتمادالسلطنه ۱۹، ص ۱۳۲۹-۳۱؛ همان ۵۶- ۵7، ص ۱۳۲۵ یس ی نف  

، ۱۳۳۲کرد. رهنما  ی م   س ی در دارالفنون تدر   ی االطباء شد که طب غرب   محمد دکتر معتمد   رزای بعداً م   مارستان ی ب   د ی جد   ر ی . مد ۳۱

 رانشی . شاه و وز ۵، ص ۱۳۶۱الملک    افضل   د ی قرار گرفت، بنگر   نون ف ال علوم و دارالشفاء و    ر یوز   ت یتحت حاکم   مارستان ی . ب ۵۱ص 

از   نی ا   ۲۶۲، ص۱۳۶۳گونه بود    نی ا   زین   یقرار گرفتند، شوشتر   یی اروپا   ی ها مارستان ی ب   ری نبودند که تحت تأث   یان ی ران یتنها ا 

 لندن روشن است.  ی اندازها ش از چشم ف ی توص 
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یک  ، مظفرالدین شاه، این ارتباط آلمانی را با  [ شمسی   ۱۲7۴] میالدی    ۱8۹۶در سال  

او دستور  به  به دکتر کولنیک بخشید و  فرمان شاهنشاهی، رسمی نمود و مدیریت را 

سال   در  داد.  را  بیمارستان  ایلبرگ [ شمسی   ۱۲7۵] میالدی    ۱8۹7بازسازی  دکتر   ،

(Ilberg)  ، بیکر    ، پیوست   کولنیکبه    ، به عنوان معاون بعداً دکتر  بود که  این در حالی 

(Becker) تومان برای نگهداری بیمارستان   ۱۲,۰۰۰ت ایران، ، مدیر بیمارستان شد. دول

نمود. در رخداد جنگ، دکتر  می پرداخت کرد. آلمان فقط حقوق دکترهایش را پرداخت 

نوامبر   بیمارستان بیکر   در  کرد.  ترک  ، [ شمسی   ۱۲۹۴آبان  ] میالدی    ۱۹۱۵  سال   را 

رگ دکتر باقی  رفتند. دکتر ایلب از ایران  سفارت آلمان به همراه دکتر ایلبرگ  کارکنان  

با خود برد. بعد از رفتن دکتر ایلبرگ، دکتر  نیز  ماندة آلمانی بود که بسیاری از ابزارها را  

برگزیده   به عنوان مدیر  احمد شاه،  الممالک، پزشک شخصی  لقان  العابدین خان  زین 

سال    ۲۳شد.  دوارزی[ شمسی   ۱۲۹۰] میالدی    ۱۹۱۲در  مام   ،  (Mam de Warzee) ،

تحت مدیریت آلمانی، ارائه داد که در تضاد کامل    ، وضعیت بیمارستان تصویری گلگون از  

 است )بنگرید پایین(:  (Neligan)با ارزیابی دکتر نلیگان  

به ارتش پروس  وابسته  آلمانی    یهم اکنون تحت مدیریت دکتر  بیمارستان  ”این

است و با دکتر نظامی آلمانی دیگری، یک دکتر ایرانی، یک شیمیدان و یک  

دو    بیمارستانشود.  می  یاری داده  اند،پرستاران که به خوبی تربیت شده  گروه از 

تختخواب خوب،  عمل  برای  های  اتاق  همچنین    8۰تا    ۶۰کافی  دارد.  بیمار 

 
23 Elgood 1951, p. 546; 

فرمان بود به دکتر مولر در سال    کیسفارت آلمان    دینوشت که تمه  گانیالدوله به نل  . وثوق۳۳۲-۳۳، ص۱۳۳۲نما  ره 

بودجة    ران، یکه دولت ا  ن یشد و ا  ده یبرگز  مارستانیکه به عنوان دکتر ب  ]شمسی  ۱۲7۵یا    ۱۲7۴[میالدی   ۱8۹7  ای۱8۹۶

 شد. ریمد  الممالک که مرحوم لقمان یهنگام ،دیتومان ثابت نما ۱۲,۰۰۰را در حد  مارستانیساالنه ب

 FO 248/1291, Neligan to M (20/01/1919). 

 توسط  یپزشکان آلمان نیخدمات ا 
 Olivier Bast, “Germany ix: Germans in Persia”, iranicaonline.org. 

 لبرگ یبود که دکتر ا  یابه گونه  مارستانیب  یمال  تی ، وضع]شمسی  ۱۲۹۲[میالدی    ۱۹۱۴شود. حداقل از سال  نمی  ذکر 

که در    یپول در زمان  ن یپرداخت کرد. ا  مارستانیو چرخش امور ب  ینگهدار  یخودش برا  ب یتومان از ج  ۱۳,۳7۲مقدار  

  ۱۲۹۶[میالدی    ۱۹۱8در سال    یحتو  را ترک کرد به او بازپرداخت نشد    تهرانبعداً    ای  ]شمسی  ۱۲۹۳[میالدی    ۱۹۱۵سال  

 درصد سود داد. ششآن را با   بازپرداختلدوله قول ا وثوق ]شمسی
 Ebrahimnejad 2014, pp. 158, 216, n. 194. 
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را در آن مستقر  ها از طبقة بهتر و اروپاییهای توان ایرانیمی دارد کههایی  اتاق

بانداژ مجانی   به همة فقرا، مشاوره، دارو و  شود و یک ]بخش[  می  داده نمود. 

 ۲۴“.به بیمارستان وجود دارد  وابستهجراحی و واکسیناسیون مجانی  

پزشکی آلمانی رضایت نداشتند و بر های  از شیوهها  طبق گفتة دکتر نلیگان، ایرانی

تر گزارش  دالیل خوبی برای این نارضایتی خود داشتند. او پیش  ایرانیان  این نظر بود که

  بیمارستان امتناعهای  همیشه از نشان دادن حسابها  از این که آلمانها  کرد که ایرانی

آبان ]میالدی    ۱۹۱۵کردند، آزرده بودند. به فاصلة کوتاهی که میسیون آلمان در نوامبر  می

از دولت    [شمسی  ۱۲۹۴ از پزشکان رفت، سفارت روس    ایران درخواست نمود که یکی 

را به عنوان مدیر بیمارستان برگزیند. سفارت آلمان اعتراض کرد ولی انتصاب انجام    هاآن

گرفته شد. نلیگان  در اختیار  شد و به زودی پس از آن بیمارستان توسط صلیب سرخ روس  

افزون بر این، دکتر    کرد دکترهای روس چیز زیادی برای بیمارستان داشته باشند.نمی  فکر

میالدی    ۱۹۱7و جانشین او در سال    [شمسی  ۱۲۹۴]میالدی    ۱۹۱۶برگزیده در سال  

  ۱۲۹7دی  ]میالدی    ۱۹۱۹  سال  پزشک روس تا ژانویه  جای، فوت کردند.  [شمسی  ۱۲۹۵]

صلیب سرخ روس از    ۲۵پر نشد یعنی هنگامی که یک پزشک ارمنی برگزیده شد.  [شمسی

به صورت  بیمارستان، کارکنان آن   بیشتر  آن  به  می  استفاده  سردستیو تجهیزات  کرد؛ 

بیمار    ۳۰، بیمارستان فقط توانست  [شمسی  ۱۲۹۶]میالدی    ۱۹۱8که در سال  ای  گونه

میالدی    ۱۹۲8  سال  در اوایل  (Baratov)پذیرش کند. بعد از عزیمت قوای ژنرال باراتوف  

ایرانی  [شمسی  ۱۳۰۶] دو پزشک  از آن هنگام،  بازگشت.  ایرانیان  به دست  بیمارستان   ،

 
24 De Warzée 1913, pp. 171-172. Wishard 1908, p. 234 

رسد یدر تهران باز کرده بود که به نظر نم  یمجان  یعموم  مارستانیب  کیدولت آلمان    راًی کند که اخیمورد گزارش م  نیدر ا 

بوده    یآلمان  مارستانیب  کیاشتباه گرفته است که    یشاهنشاه  مارستانیها را در بآلمان   تیریدرست باشد. او احتماالً مد 

 مثال   یگونه نبود. برا ن یاست که ا
 Litten 1925, p. 404 

 ی ااشاره   مارستانیب  در  گرید  ی آلمان  یریدرگ  به کند و  یرا ذکر م  کر یتوسط دکتر ب  یشاهنشاه   مارستانیب  تیریمد  طفق 

 شود.ینم
25 FO 248/1291, Neligan to Minister (i.e. ambassadors, 20/01/1919). 
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را مدیریت کردند.   ها در تهران تربیت  ”آنجوان، دستیاران پیشین پزشکان آلمانی، آن 

بود.“  بر همین منوال، محدود  بودند و مهارتشان  تختخواب    ۳۰به صورت رسمی،    شده 

بیماران  ۲۰و  برای فقرا  وجود داشت ولی در  ،  داخت کننده بودندکه پر   ی تختخواب برای 

و دکتر نلیگان بیان کرد این عمالً    جست“ نمی  ”رهاییعمل هیچ بیماری بدون پرداخت  

گیری کرد که عمالً  نیازمند را به آنجا فرستاد. بدین سان، او نتیجه افراد فایده است که بی

افراد خیلی  برای  تری  شرایط پذیرش بیماران بس  ها، نفری، برای ماه  ۲۵۰,۰۰۰در یک شهر  

بود که برای دو سال بسته ها . تنها جایگزین، بیمارستان آمریکایی ه است وجود نداشت فقیر،  

نیز بسته بود. افزون بر این، بیمارستان شاهنشاهی، وسایل   هاشده بود و همیشه در تابستان 

 محدودروزآمد مانند دستگاه اشعة ایکس نداشت و دسترسی آن به ابزارهای معمولی نیز  

 ۲۶بود. 

مورد نقش احتمالی بریتانیا در  در  بریتانیا در تهران  گوناگون  نلیگان، با کاردارهای  

بحث کرده بود و متوجه    [ شمسی   ۱۲8۴]  میالدی   ۱۹۰۶از سال    ، بیمارستان شاهنشاهی 

همة  که  تأسف  ها آن   شد  که  داشتند  توافق  این  بود بر  دستان    ه بار  در  بیمارستان  که 

نبوده است. در واقع، مارلینگ   بود که  (Marling)بریتانیا  این فکر  بر  بریتانیا،  ، کاردار 

  سال  انتهای  در بنابراین،  ۲7، تالش انجام دهد.بیمارستان آوردن   به دست   بریتانیا باید در 

، نلیگان موضوع را دوباره مطرح و آن را ارسال نمود؛ با  [ شمسی   ۱۲۹7] میالدی    ۱۹۱8

بریتانیا  واقعیت که  این  نظر گرفتن  افزایش داده و می   در  ایران  را در  خواست نفوذش 

نماید ها  لمان آ  منع  بود.  به دست   ، بنابراین  ، را  بیمارستان، سودمند  این   آوردن کنترل 

، نظراتی داشت. از آنجا که بیمارستان همانند یک  (Scott)، دکتر اسکات  نلیگان   همکار 

کند بلکه آموزش  می   بیمارستان بریتانیایی اداره خواهد شد نه تنها خدمات بهتری فراهم 

تضمین به   ارائه توان به دانشجویان ایرانی و دکترها ارائه نمود. نلیگان برای می  بالینی را 

بریت  بریتانیا کاری  کاردار  اگر دکتر  نمود که  را خاطرنشان  این  اهمیت طرحش،  از  انیا 

 
26 FO 248/1291, Neligan to Ambassador (20/01/1919). 
27 FO 248/1291, Memo on a proposal to secure an English instead of a German administration for the 

Persian Government Hospital, Tehran, 20 October 1918. 
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آلمان  ندهد  باز ها  انجام  که  حزب  می   هنگامی  یک  وجود  گرفتن  نظر  در  با  گردند، 

خواهند آورد. نلیگان برای تقویت   به دست   بیمارستان را دوباره   ، دار آلمان در ایران دوست 

گرچه دواخانه بریتانیایی کار خوبی    که   بیان کرد   نیز این را    ، بیشتر برهان و استداللش 

بیماران سر  ندارد.  می   انجام   پایی برای  بستری  بیماران  برای  وابسته  تسهیالت  امّا  دهد 

های  بنابراین، دکترهای بریتانیایی مجبور به فرستادن موارد جدی بیماری به بیمارستان 

کافی بود ولی تجهیزات خوبی نداشت و   ، آمریکایی ایرانی یا آمریکایی بودند. بیمارستان  

تابستان   همواره  برای موارد    ها در  بریتانیایی تسهیالتی  این رو، دکترهای  از  بود.  بسته 

جراحی در تهران یا برای اهداف پژوهشی نداشتند و وجود یک بیمارستان، این موارد را  

آموزش بودند و بریتانیا تنها    در جستجوی ها  نمود. افزون بر این، ایرانی می پذیر  امکان 

قدرت بزرگی بود که نهادی آموزش در تهران نداشت و بیمارستان بدین سان یک فرصت  

بیمار را در صورت    ۱۰۰توانست  می   عالی برای چارة این نقص بود. بیمارستان شاهنشاهی 

و   داشت آل نبود ولی یک تاالر عمل ساختمان کهنه و ایده هر چند وجود، پذیرایی کند. 

 .مرکز شهر قرار گرفته بود در  

آلمانی  فرمان  ایران،  دولت  دید  از  نمود  استدالل  آلمان   ی مانع   ، نلیگان  ها نبود. 

ها  رها کرده بودند. برای متقاعد کردن ایرانی آمیز  غیر افتخار ای  بیمارستان را به شیوه 

بیمارستان بریتانیا  که   فوری  نیازهای  به  و  است  جدی  میزان  نلیگان پردازد،  می   چه 

هزار پوند در سال در نگهداری بیمارستان  دو تا سه  بریتانیا نیاز دارد بین    کرد استدالل  

بایست تراز آن توسط دولت ایران پرداخت شود. اسکات و نلیگان  می   مشارکت کرده و 

ای  لحظه   ، این زمان   ، برعهده گرفتن مسئولیت بیمارستان تمایل داشتند. در ضمن   رای ب 

د  انجام  برای  با   کارها ادن  درست  نلیگان  زیرا  و  الدوله وثوق   بود  وزیر  نخست   ،

بسیار    لقمان  روابط  بود،  شاهنشاهی  دربار  پیشکار  که  بیمارستان  مدیر  الممالک، 

 .داشتای  دوستانه 
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 (شمسی ۱۲۹7 /میالدی ۱۹۱۹سال بودجة ماهانة بیمارستان دولت ) :۳جدول 

 قران/ سال  قران/ ماه  الف: موارد 

 ۱۲,۰۰۰ ۱,۰۰۰ امراض داخلینفر پزشک  ۲

 ۳,۶۰۰ ۳۰۰ دفتردار - نفر منشی  ۱

 7,۲۰۰ ۶۰۰ نفر بیماردار ۶

 ۱,۴۰۰ ۱۲۰ نفر باغبان ۱

 ۱,۲۰۰ ۱۰۰ نفر کارگر لباسشویی مرد ۱

 ۱,۴۰۰ ۱۲۰ نفر آشپز و کمک آشپز  ۲

 ۱,۲۰۰ ۱۰۰ نفر نوکر ۱

 ۱,۲۰۰ ۱۰۰ نفر خدمتکار و سقا  ۲

 ۹۶۰ 8۰ نفر قزاق ۲

 ۱,۲۰۰ ۱۰۰ نفر مباشر ۱

   های مختلف ب: هزینه

 ۵۴,۰۰۰ ۴,۵۰۰ قران( ۵بیمار )هر بیمار  ۳۰غذا و دارو برای 

 7۲۰ ۶۰ قران در روز( ۲) ذغال چوب و

 ۴8۰ ۴۰ تلفن

 ۱,۴۴۰ ۱۲۰ روشنایی الکتریکی

 7۲۰ ۶۰ صابون

 ۳,۶۰۰ ۳۰۰ نفت

 ۳,۶۰۰ ۳۰۰ شکر و چای

 ۲۴۰ ۲۰ پرستار

 ۱,۲۰۰ ۱۰۰ تدفین و غیره هزینة 

 ۱,8۰۰ ۱۵۰ تعمیرات 

 ۲,۶۴۰ ۲۲۰ های دفتریلباس برای خدمتکاران و هزینه

 ۳۶۰ ۳۰ انعام خدمتکاران 

 ۲,۴۰۰  هزینة آب و لباس برای دو پزشک

 ۱۱۰,۶۴۰ ۹,۰۲۰ ع مخارج ومجم

FO 248/1291, Neligan to Ambassador (20/01/1919). 

 



 میالدی 1950تا   550ها در ایران؛ از سال تاریخ بیمارستان  100

یکی از   ؛بود کرده به بیمارستان  تری مالی اضافههای کمک گزارش نشان داد که شاه  

الدوله پرسید آیا دولت  در ماه، برای حقوق دکتر آلمانی. نلیگان از وثوقها  تومان  ۱۵۰۰

برای حتی    به هیچ وجهتومان    ۱۲,۰۰۰ایران بودجه بیمارستان را افزایش خواهد داد زیرا  

رو به فزونی داشتند.    ،از آن زمانها  قیمت بود و این در حالی بود کهنتختخواب کافی    ۵۰

دو   عبارتی،  به  بود؛  احمدیه  نظامی  بیمارستان  برای  داشت  نلیگان  که  تخمینی  بهترین 

تختخواب. نلیگان    ۵۰تومان برای    ۳۵,۰۰۰تومان برای هر تختخواب در روز یا مجموعاً  

با آن  هزینه شود تا    بایست در بریتانیای کبیر می  کمک مالی بریتانیا   کردپیشتر پیشنهاد  

پوند برای سال    ۲۵۰۰ابزارهای نوین خریداری گردد. همچنین، کمک مالی پیشنهادی،  

  گرفت.می  مورد بازبینی قرارشرایط  سال    هربایست در پایان  می  ادامة آنبرای  اول بود و  

 ۲۴,۰۰۰کافی نبوده و گفت به کابینه پیشنهاد    تومان  ۱۲,۰۰۰پذیرفت که    الدولهوثوق

دولت می  انتوم آیا  پرسید  وزیر  نخست  از  پیشتر  نلیگان  دورة  ش  دهد.  یک  ساله    ۲۵با 

ترسید موجب  میمنفی بود زیرا    الدولهوثوق  مدیریت بریتانیایی موافق است. واکنش اولیة 

گفت کابینه شاید فردا توسط فردی که غیردوستانه  الدوله  وثوقسوءظن گردد. بعد از تأمل،  

او پیشنهادشود و بد  جا جابه  باشد این طرح پذیرفته شود. در  ش  ین گونه  آن است که 

نمود مبنی بر این که دولت بریتانیا به صورت رسمی در    ی درخواست   الدوله وثوق  بازگشت، 

و این که    ه بازسازماندهی بیمارستان یاری نموده و نیز دو دکتر بریتانیایی قرض داده شد

و این که بریتانیا یک کمک   نشوداز دولت ایران پرداخت حقوق دو دکتر بریتانیایی تقاضا 

پیشتر موافقت کرد یک نسخه از همة    الدوله وثوق  سازد.   پوندی در سال فراهم  ۲۵۰۰مالی  

بیمارستان را بفرستد. نلیگان پافشاری کرد چنانچه بیمارستان به دست بریتانیا  های  حساب

موافقت کرد    الدولهوثوق  ه شود مرحوم لقمان الممالک با پسر ارشدش جانشین نشود.سپرد

آیا حکیم پرسید  ا و  او  است؟  قبول  قابل  دیگر،  پسر  این    فزودالدوله،  بسیار شیفته  شاه 

خانواده است و دوست دارد یکی از اعضاء آن خانواده را به عنوان مدیر برگزیند. نلیگان به  

  ، ”لقمان الدولهالدوله وجود دارد. او پیشنهاد داد که   کان کار با حکیمگفت امالدوله  وثوق

کند. او  می  آید تریاک دودمی  شود و به نظرمی  از نظر ایرانیان دیوانه محسوب  ،پسر ارشد
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فکر من  منظور  این  به  و  است  بوده  یا  و  است  شاه  ارشد  اعلیمی  پزشک    حضرتکنم 

به  این  رها بخشد.  از او  س دانشکدة پزشکی خود را  او به عنوان رئی  برگزیدنخواهد با  می

 ۲8هر قیمتی غیرممکن است.“ 

  ۱۹۱۹فوریه    دردر یک یادداشت بدون تاریخ از نلیگان به کاردار بریتانیا ولی احتماالً  

که[شمسی   ۱۲۹7بهمن  ]میالدی   کرد  گزارش  نلیگان  است    الدوله وثوق  ،  گفته  او  به 

صادر شده است و حکیم الدوله، پسر مرحوم لقمان الممالک، به عنوان مدیر    ی خطدست

تومان دیگر به یک دکتر    ۲۰۰تومان دریافت خواهد کرد و    ۲۰۰برگزیده شده است. او  

شود.  می به عنوان پزشک ارشد برگزیده خواهد شد، داده  ها آن آلمانی یا روس که یکی از 

این  به دکتر دوم داده است ولی  هم  تومان    ۱۵۰د شاه  خاطرنشان کر  الدوله وثوق  نلیگان به

بندی  شکل  ها، ست. او پاسخ داد که دوباره بودجه بعد از ترک آلمانامده ادر بودجه نیهزینه  

ثابت خواهد شد و چشم انتظار    ، خواهد شد. او گفت تأمین مالی دکتر دوم در بودجه جدید

 طرح کاردار بریتانیا است. 

، سرپرسی کاکس  [شمسی  ۱۲۹8فروردین    ۱۳]میالدی    ۱۹۱۹  سال   در سوم آوریل 

شاهنشاهی   وثوق  به بیمارستان  از  بریتانیا  حمایت  رسمی  کاکس    را   پیشنهاد  داد.  ارائه 

بیمارستان   که  شد  و    ۳۰متوجه  ابزارها  از  بسیاری  فاقد  و  داشته  افراد  برای  تختخواب 

دند. برای بهبودی اوضاع، تجهیزات بوده و کارکنان پزشکی آن فقط تا حدی، تربیت شده بو

قصد حمایت بریتانیا، افزایش پذیرش فقرا، بازسازماندهی و تجهیز مجدد بیمارستان، فراهم  

پذیرفته  پیشنهادی  طرح  چنانچه  بود.  جراحی  و  پزشکی  در  بالینی  آموزش    آوردن 

گرفتند و همچنین مشارکت مالی با  می  گردید، دو دکتر بریتانیایی در دسترس قرارمی

برای  می  پوند شروع  ۲۵۰۰ ایرانی  ۲۵شد. تمهیدات  بودجه  و  بود  به  ها میسال  بایست 

امکان  ،تومان  ۲۴,۰۰۰ صورت  نیز  ،در  ساختمان  و  یافته  شرایط  می  افزایش  در  بایست 

مستمری  یک بخشی برای کارکنان پزشکی ابقاء شود. دکتر ارشد )ای.آر. نلیگان(، رضایت

کردند. با در نظر  می تومان در ماه دریافت ۱۵۰، پزشک جزء )جی اسکات( و تومانی ۲۰۰

 
28 FO 248/1291, Neligan to Ambassador (20/01/1919). 
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رفت که مشارکت بریتانیا به صورت  می  انتظار   ، گرفتن نیاز به تعمیر عمومی بیمارستان

 ۲۹هزینه شود.ایکس خرید ابزارها و تجهیزات در اروپا و دستگاه اشعة 

پاسخ داد   الدوله وثوق   ، [ شمسی   ۱۲۹8اردیبهشت    ۲۰] میالدی    ۱۹۱۹  سال   مه   ۱۱در  

تومان در سال افزایش خواهد    ۲۴,۰۰۰که دولت ایران موافق طرح است و مشارکت خود را به  

داد و به دو بریتانیایی که در مسئولیت کار پزشکی و آموزش دانشجویان دارالفنون در درمانگاه  

دو    ر روز و ه ”سه روز در هفته  کند.  می   طبی و جراحی خودشان هستند، مستمری پرداخت 

مشاوره  جهت  بیمارستان  به  که  است  بیمارانی  سزاوار  پذیرش می   ساعت،  مجانی  و    آیند 

تا زمانی که نیازهای بیمارستان به استخدام یک پزشک تمام وقت بریتانیایی الزم    .“ شوند می 

 ادامه   (IETD)اروپا    - با سفارت و بخش تلگراف هند  را  خودشان    وضعیت داشت، دو دکتر  می 

مالحظه  می این  ایران  دولت  بریتانیا،  مالی  مشارکت  مورد  در  افزوددادند.  چنین    را  که 

  مشارکتی به شکل تجهیزات و ابزارهای جراحی، طبّی و دارویی که هر سال مورد نیاز بود

ابزارهای الزم و داروها  در آغاز  بریتانیا  بایست داده شود. بدین سان، به جای پول نقد،  می

بازسازما  را تأمین خواهد کرد. برای  بیمارستان   میالدی   ۱۹۱۹سپتامبر    ۱8در    ۳۰ندهی 

اطالع داد که دکتر نلیگان و    الدولهوثوق  ، سفارت بریتانیا به[شمسی  ۱۲۹8شهریور    ۲۶]

خرداد   ۱۱]میالدی    ۱۹۱۹ سال   ژوئن  ۲در   ها ونامهدکتر اسکات بالفاصله پس از دریافت  

  در مورد مستمری، دکترها ترجیح   اند.دهبه خدمات بیمارستانی وارد ش   [شمسی  ۱۲۹8

تومان در    ۱7۵برخورد شود و بدین صورت هر کدامیک    هاآن  دادند که به شکل برابر بامی

بریتانیا ظهرنویسی  کردندمی  ماه دریافت  این مورد توسط سفارت  ترتیبات مربوطه در   ،

سال  ۳۱گردید.  در  نتیجه،  دولت  [شمسی  ۱۲۹7-۱۳۰۱]میالدی    ۱۹۱۹-۲۳های  در   ،

تختخواب( کمک نمود و کارکنان    ۹۰بریتانیا به سازماندهی بیمارستان دولتی تهران )با  

ا.را  آن   قرار داد )دکتر  بریتانیا    .آر  مورد حمایت  آی.  و دکتر  نلیگان، پزشک سفارتخانه 

(، همچنین امکانات و  IETDاروپایی    -   اسکات، رئیس کارکنان طبّی بخش تلگراف هند

 
29 FO 248/1291, Sir Percy Cox to Vothugh al-Dowleh, (03/04/1919). 

30 FO 248/1291, Vothugh al-Dowleh to Cox, (11/05/1919). 

31 FO 248/1291, Cox to Vothugh al-Dowleh, (18/09/1919) (ویرای ش های فرانسوی و انگلیسی). 



 103 میالدی(  1950دهة   - 1794قاجار و پهلوی ) هایدورهها در بیمارستان

 ۳۲تأمین کرد. تجهیزات آن را 

، دکتر نلیگان )به دستور  [شمسی  ۱۲۹8مرداد    ۱۳]میالدی    ۱۹۱۹  سال   آگوست  ۵در  

به   ایران(،  دریاها»دولت  ماوراء  پرستاری  )با    «انجمن  پرستار  یک  فرستادن  درخواست 

  ، پوند(، به اضافه غذا، مسکن، مستمری  ۱۰۰با حقوق  پوند در سال(، یک مترون )  8۰حقوق  

آمد، نلیگان  می  داد سه ساله کرد. از آنجا که مترون بعد از زمان انتظارو یک قرار  اونیفرم

برای جانشین خود گذاشت که حاوی دستورات نوشته شده )به فارسی( از سوی  ای  پرونده

انجمن  »قرارداد اولیه میان مترون و  همچنین  ؛  بوددولت ایران جهت استخدام یک مترون  

دولت  برای »هیئت« که توسط  الزم ؛ تمهیدلت ایران« به نیابت دوپرستاری ماوراء دریاها

دریاها»تهرانِ    ةتوسط شاخو  ایران   ماوراء  پرستاری  انگلیسی    «انجمن  پرستار  دو  برای 

کمک  ای؛ و یک نامه که دولت ایران پذیرفت  اجاره  ة شد؛ تمهید مسکن، یک خانمیانجام  

ر  نلیگان همچنین دستوری برای تجهیزات و تدارکات مقرّ  ۳۳را پرداخت کند.   سفر   ةهزین

کثیف یافتند    ه وویران شد  یبیمارستان  ، ، نلیگان و اسکاتاین تجهیزاتبا رسیدن    ۳۴کرد.

شرایط بیمارستان این    دربارةکه به آشیل یا رستم جهت پاک کردن آن نیاز بود. نلیگان  

 گونه گزارش کرد: 

بد بودند؛ بهسازی و رعایت اصول    و   ، تهویه نشده نامطبوعکهنه،  ها  ”ساختمان

پاکسازی   و  تعمیرات  بود؛  بد  بسیار  عمومی  صورت  به  محافظتی  و  بهداشتی 

برای زنان،  ای جا نیاز بود؛ مواد به صورت مطلق ناکافی بود؛ بخش جداگانههمه

مناسب،  های  حمام  ،خانهرختشویویژه،  های  بخش  برایها  له، اتاقایزوهای  بخش

مرده و  کالسی  ای  خانهآزمایشگاه  در  و  بودند  نشده  تربیت  پرستاران  نداشت؛ 

  شده و را تربیت کرد. بیمارستان به وضعیت بدی دچار    ها آن  نبودند که بتوان

بود و در  بودجه  به دست  در بدهی  دشواری داشت. شرایط جنگی  اش  آوردن 

 
32 Elgood 1951, p. 545. 
33 FO 248/1291, Memo Neligan 30 November 1922: Comments on McLean’s memo. 

34 FO 248/1291, Invoices medical supplies (14/01/1920) and (30/03/1920). 
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که    آن چه  محلی غیرمعمول، در تهران پیدا کردنهای  هنوز حاکم بود، قیمت

رسیدن آن چه از خارج ما  و همچنین ناپذیر بود امکانبه صورت فوری نیاز بود 

مقداری  . دکتر اسکات و من در واقع گرفتخواستیم به آهستگی صورت میمی

مّا با این وجود، حسن نیت دولت ایران، کارکنان  دلسرد بودیم. ا  ، اندازدر چشم

نویدی در افزایش  توقع    را داشتیم؛ همچنین   به صورت عمومیها  و خود ایرانی

 ۳۵“.ضرتحاعلیچشمگیر بودجه و قطعیت مشارکت فراوان از سوی حکومت 

مرخصی  نیز به  بدبختانه، حکیم الدوله یک ماه بعد به اروپا رفت و اسکات و نلیگان  

و    IETDاز    (Woollatt)دکتر اعلم الممالک، دکتر ووالت    ها آن  . به جای رفتندطوالنی  

، آمدند.  بود  نظامی   پزشکیک  که    (A. Irvine Fortescue)سکیو  ت. اروین فوریسرهنگ ا

. یک پزشک دستیار ایرانی تقاضای ترفیع کرد و  پدیدار شدند  از آن زمان بود که مسائل 

نش، اجازه یا اعالن، بیمارستان را ترک کرد. در نتیجه، بالفاصله از  بدون منتظر شدن واک 

جهت فراهم کردن  ها  کار برکنار و موجب ناخشنودی صنف محلی پزشکی ایران شد. تالش

نشس فرو  بیمارستان  در  بالینی  آموزش  با  پزشکی،  دانشکدة  از  هیچ  زیرا    ، تدانشجویان 

به احتمال فراوان به دلیل وجود احساسات  به مشارکت نداشت که  ای  عالقه  ،پزشک تهرانی

 ییحی دکتر )   هاآنضد بریتانیایی بود. در نهایت، سه پزشک ایرانی به کار گماشته شدند،  

موسی خان(  دکتر  خان عالیی و    محمد دکتر  پزشکی؛  با مسئولیت چشملسان الحکما    رزا ی م 

و   88را به  ها  کارکنان را قادر نمود تختخوابموضوع  در بریتانیا تربیت شده بودند. این  

 ۳۶بیمار در آن سال افزایش دهند.  ۴۰۰۰تعداد بیماران سرپایی را تقریباً به 

در   بریتانیایی،   ۱۹۲۰بهمن    ۱۴]میالدی    ۱۹۲۰  سال  فوریه  ۴در غیبت دو دکتر 

فورتسکیو، ک[شمسی مالی غم، سرهنگ  از وضعیت  را  بریتانیا  آگاه  اردار  بیمارستان  زدة 

 ۱۲۹8-۹۹]میالدی    ۱۹۲۰-۲۱  برای سال   پوند  ۲۰۰۰برای پرداخت سریع    نمود. او فوراً

مورد تیفوس و اسهال خونی در بیمارستان بود که    ۳۵بریتانیا فشار آورد زیرا    [شمسی

 
35 Elgood 1951, p. 546. 

36 Elgood 1951, pp. 546-47; Ebrahimnejad 2014, p. 158. 
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تومان قرض   ۲۰۰۰آلوده شده بودند. افزون بر این، بیمارستان بیش از  ،نو همگی در شهرِ

ود بودجه  اشت  که نمی  آمد نمیای  اگر  نمود  پافشاری  دهد.  ادامه  خود  کار  به    توانست 

نفر به    ۳۰-۴۰اجازه داده شود جان    ،خاطر غیبت کابینه یا وزیر اوقافه  بایست فقط بنمی

کتر ژوزف اسکات داده شود که به صورت مناسب  بایست به دست دمی مخاطره افتد. پول

  حکیم الدوله داده شود. مشارکت تحویل  پخش نماید و تحت هیچ حسابی نباید پول  آن را  

نیز به دست دکتر اسکات و دکتر    [شمسی  ۱۲۹7-۹8]میالدی    ۱۹۱۹-۲۰  های مالی سال

 ۳7نلیگان داده شده بود.

اردیبهشت    ۶]میالدی    ۱۹۲۰آوریل    ۲۶مترون در  به عنوان    (Oxley)خانم اکسلی  

ولی از آن زمان حقوق دریافت نکرده بود. گرچه حیکم الدوله   ه بود رسید [شمسی ۱۲۹۹

 ۳8. کارسازی کنداز دولت ایران  ای  تواند پرداختینمی  ادعا نمود که  ولیکرد  می  همدردی 

مترون   که  آنجا  خاطر از  شاک   به  مزایا  دیگر  و  حقوق  پرداخت  لین  عدم  مک  بود،  ی 

(MacLean)  دکتر نلیگان و دکتر اسکات  چرا که    ، عضو سفارت، به این موضوع پرداخت

  ، مک لین بیش [شمسی  ۱۲۹۹مرداد    ۱۶]میالدی    ۱۹۲۰ آگوست  7بودند. در  ندر کشور  

. با وجود  ه استبخش نبودرضایت  ، یک یادداشت منفی نوشت و بیان نمود که کل تمهید  از

بیمارستان، او نتوانست هیچ قیدی که حکومت    ة سال در بودجپوندی    ۲۵۰۰مشارکت  

هایش  در مدیریت بیمارستان و بودجهای  کنترل یا مشاوره ، بریتانیا یا دکترهای بریتانیایی

حساب به  رسیدگی  حق  حتی  باشند  یا  داشته  آوردهایش  دست  این  به  او  را  .  موضوع 

 :قلمداد کرد زیرا مشارکت بریتانیا  نپذیرفتنی

سود  ش  به ایران و مردم  آشکارا به    تابرای اهداف سیاسی، ]انجام شده بود[  

و ارتباطات  ها  بیماران و دانشجویان و مردم به واسطة شیوهشود و بر  رسانده  

بریتانیایی اثر بگذارد. اما اگر بیمارستان به صورت بدی اداره شود که شده است  

 
37 For 248/1291, Lt. Col. Fortescue to Ambassador, (04/02/1920). 
38 FO 248/1291, Neligan to Overseas Nursing Association (05/08/1919); FO 248/1291, Memo Neligan 

(30/11/1922) Comments on McLean’s memo. 
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. نه تنها بیمارستان به صورت بدی اداره شده است  یمادف دست نیافتهاین هبه  

زمینه تمهیدات،  ساختهها  بلکه  فراهم  اتهام  این  برای  بریتانیا  اند  را  که 

تا توسط ایران    یبرای دو دکتر بریتانیای  سودیپرهای  نامهاجازه تضمین کرده 

]...[ شود  بهتر   پرداخت  ما  منافع  که    این  برای  بود  بومی یک  خواهد    پزشک 

تا   باشدبایست از حمایت آهسته و ثابت دیپلماتیک برخوردار می برگزیده شود،

کنترلی بر مدیریت و   ی آورد یا حداقل نفوذ به دست کارآمد   یمدیریت  ،با تالش

داشته باشد.ها  و ممیزیها رسیدگی حساب

در    ۳۹پرستاران پیدا کند. تواند مستنداتی دال بر قراردادها با  نمی  او  افزود مک لین  

  ۱۹۲۱مارس    ۳۱به کاردار بریتانیا در تهران اطالع داد که در    (Curzon)کرزن    ضمن، 

یابد  می  پوند بعدی به شرطی تخصیص  ۲۰۰۰  مبلغ  [شمسی  ۱۳۰۰فروردین    ۱۱]میالدی  

 ۴۰تومانی خود را فراهم نماید.  ۰۰۰,۲۴  معهود که دولت ایران مشارکت 

رخصی به انتقاد مک بین با اشاره به این که او کجا خطا کرده  از م  نلیگان در بازگشت

پاسخ داد. او اشاره کرد پول بریتانیا توسط دکترهای بریتانیایی، به نیابت از بیمارستان  

حساب است.  شده  به های  خرج  شده  درخواست  زمان  هر  داده    هاآن  بیمارستان  نشان 

مشاوره کرده بود. این درست    هاآن  باها  همچنین، مدیر بیمارستان دربارة هزینه  اند.شده

  [شمسی  ۱۳۰۰اسفند  ]میالدی    ۱۹۲۲در مارس  بارها از زمانی که او    ، بود که بیمارستان

  ة که قرار بوده است بودج  اما علت این بودهبه مرخصی رفته بود، کمبود بودجه داشته است  

ان به شدت کمبود  از پیش توسط گمرک پرداخت شود. از آن زمان، دولت ایر  بیمارستان

بودجه داشته است ولی او بر این باور بوده است که تمهید قدیمی به حال اول برخواهد 

شوند. با این وجود، میفشار    این بیماران هستند که متحمل  ،گشت. اما در پیامد این اوضاع

کردند و بازدید کنندگان  میدانشجویان آموزش بهتری از هر جای دیگر تهران دریافت  

 انجام شده در آن تحت تأثیر قرار گرفتند.های ارستان با بهبودیبیم

 
39 FO 248/1291, Memo MacLean (07/08/1920). 

40 FO 248/1291, Curzon to Cox (telegram 29/10/1920). 
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نلیگان همچنین به این گفته که پرداخت به او و دکتر اسکات ممکن است موجب  

همان است که دکترهای آلمانی    هاواکنش نشان داد. او اشاره کرد پرداختی  ، رنجش شود

  ایرانیان به ندرت قدردانی خودشان را از کردند. افزون بر این،  می  پیش از جنگ دریافت

  ، پرداخت با نرخ معمول دارند. می ، ابرازهیچ چیز [پرداخت]بدون آوردن چیزی  به دست

در هر صورت پرداخت    ، بود.شدبر آن توافق    تمهید که در هنگام    آن چه   بسیار کمتر از 

نلیگان اشاره کرد که کار  به ِقران بود نه استرلینگ. همچنین، برای دفاع از خود، ها ایرانی

 ، بسیار پرزحمت بوده است.در حالت پر بودنبیمارستان  

به دلیل ماهیت موارد بیماری )جذام، تیفوس، سیاه زخم، کزاز، سل( و مقادیر  ”

  های مقاربتی، رشد بدخیمی های  خون در جراحی، بیماری پیشرفتة  عفونت    بسیار

خطرناک    ، ، بیمارستان به شکل دائمداشتندپیشرفته و غیره که تحت درمان قرار  

ناخوشایند  یا سالمت  باشدمی  و  جان  رفتن  از دست  برای  قرارداد  در  بندی   .

کارکنان پزشکی در هنگام رخداد عفونت، وجود ندارد. کار مهم است زیرا تعداد  

  [ شمسی  ۱۲۹۹]دی  میال   ۱۹۲۱  سال  جراحی وجود داشته و همچنین تا  زیادی 

فرانسوی سه    اند ابالینی دانشجویان پزشکی ایران بودیم. است   آموزشما مسئول  

ارائه باالتر  پرداختی  با  هفته  در  از  می  خطابه  خارج  سال  در  ماه  سه  و  دهند 

  شش   روزها   شخصاً اغلبمن  است.    همیشگی خدمت هستند در حالی که کار ما  

انداز کار شخصی را کاهش داده  شمام. این وضعیت چ کرده  کار ساعت در روز  

حمل مسئلة  اگر  تازه  ما  است،  آغاز  در  شود.  گذاشته  کناری  به    ارائه ونقل 

را   توصیه    رایگانخدماتمان  ما  به  کاردار  ولی  نظر گرفتیم  را    کرددر  این کار 

 .“ شودنمی پرداخت  ،بیش از اندازه ،نکنیم. بدین سان، به ما

در واقع یک پزشک بریتانیایی تمام وقت، استفادة فراوانی در بیمارستان    افزود نلیگان  

حقوق، خوراک، خانه، اسباب و اثاثیه(  شامل  )  یریشتب  ةهزیناین پزشک  خواهد داشت. امّا  

به صورت مرتب تغییر یابد    این پزشکو اگر  داشت  خواهد    ، تمهید کنونی است  آن چه   از

به  سال(  ۱۶به مدت سال در ایران( و او ) ۲۵اسکات )که ای  تواند هرگز ژرفای تجربهنمی
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بود  اند  آورده  دست انجام شده  به صورت پرشتاب  این ترس  را کسب کند. تمهید  چون 

به    کردند که این منصب رامی  تالشها  باز خواهند گشت و ایرانیها  آلمان  وجود داشت

محلی شد  ای  حرفه  آورند. با این وجود، تمهید انجام شده موجب خشنودی جامعة  دست

. در خصوص مترون، بدبختانه وقتی که او رسید اسکات و نلیگان  وجود نداشتو شکایاتی 

جانشین نیز مدارک را   گذشته و  تمام مدارک را برای جانشین هاآندر مرخصی بودند امّا 

به موضوع   ترسریع  را نشان داده بود و سفارت  ها آن  جانشیننشان داده بود. اگر    به مترون

همة چیزها درست بود. حتی مک لین گفت که  اکنون  کرد  می  عمل  ،عدم پرداخت مترون

ایران، حقوق مترون را در ژانویه   بود. در واقع، دولت  نگرفته  قرار  قرارداد مورد مشاجره 

تبا   [شمسی  ۱۲۹۹دی  ]میالدی    ۱۹۲۱ به دلیل مسائل  برابر کرد.  ارزی،  دو    گانینلدل 

خواست این موضوع )حقوق مترون( را پیش از ترک ایران رفع کند ولی رسیدن مترون  می

او با   خوددستور داد این کار را نکند زیرا  نلیگان تأخیر یافته بود که کاردار به ای به اندازه

کرد    بیان   مدیر به مدیر گفت و    موضوع را  رسیدن مترون ترتیب آن را خواهد داد. نلیگان 

 ۴۱رفع خواهد شد. ،بخشرضایتای که این پرسش را به دولت ارجاع داده و به شیوه

آمریکایی،   میسیونرهای  گفتة  طبابت طبق  که  خارجی  دکترهای  کنند  می  ”تعداد 

که جراحی  هایی  . شمار بیمارستانهمچنان کمبود پزشک داریمافزایش یافته است ولی ما  

تحت نظارت دکترها اسکات    ، افزایش یافته است. بیمارستان دولتدهند  می  برای فقرا انجام 

  بهبودی یافته، بدین گونهای  به صورت گستردهش  کند. تجهیزاتمی  به خوبی کار   ، و نلیگان

دهند. می  هاآن انجام  کاری  هر  آسیب  همچنین،  توانند  تمامیک  کار  شناس  به  را  وقت 

 ۴۲.“ ه بیندازندرا ، خودشان ایبر رود بخش اشعة ایکس می و انتظاراند گرفته

زود به عنوان    یلی خ  یمارستانب  یمارستان، ب  ین در ا  یتانیاییحضور پزشکان بر  یلبه دل 

  یتاز فعال  یقیحق یتحما یچ ه یرانمشهور شد. از آنجا که دولت ا “یسیانگل یمارستانب ”

کارکنان آن که به حال خود رها شده بودند و حقوقشان    آورد،یبه عمل نم  یمارستانب  ینا

 
41 FO 248/1291, Memo Neligan (30/11/1922) Comments on McLean’s memo. img 8734-38. 

42 RG 91-19-11-1, Notes on medical work of Teheran station Jan. 1922. 
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. امّا پزشکان  کردندیمشکالت سرزنش م ینبروز ا یرا برا ها یتانیاییبود، بر پرداخت نشده

دخالت    ، رو  یننداشتند. از ا  یریگ یمتصم  یتفقط مشاوره دهنده بودند و مسئول   یتانیایی، بر

ب  ها یتانیاییبر امور  خجا  یمارستاندر  شرامی  هاآن  ی زدگ لتموجب  که  آنجا  از    یط شد. 

  میالدی  ۱۹۲۳کمک خود را در سال    این دولت شده بود،    یتانیاییبر ضد  یار بس   یاسی س

  یدگی ( خواسته شد که رسیسو انگل  یرانباز پس گرفت. از شرکت نفت )ا  [ شمسی  ۱۳۰۲]

در    یتانیاکه نقش بر  یبه شرط  پذیرفت،این کار را  . شرکت  یردرا به عهده گ  یمارستانبه ب

  ینا  APOCرو    ینا  از   .یرفترا نپذ  این موضوع  یران امّا دولت ا  یابد، استمرار    یمارستان ب

عنوان    ی به روشن  ی را از سر گرفت ول   یمارستان به امور ب  یدگیگذاشت و رس کنار  را    یطشرا

  ین ن. همچ یدمتوقف نما  ی،بدون اعالم قبل  و  را در هر زمان  هایشکمک   تواندینمود که م 

 ۴۳.یرفتپذ  یزرا ن  یرانیو پزشکان ا APOCتوسط  یمارستان ب ی مشارکت یریتمد

حاد مبتال بودند. در تابستان،    یایبودند که به ماالر  یدرمان شده کسان  یمارانب  یشترب

  یمارستان. کارمندان بگرفتندیدرختان( تحت درمان قرار م   یراز آنان در باغ )ز  یاریبس

  یک  یار، پزشک   یک پزشک،    یککمک جراح،    یکجراح،    یک  ی،سرپرست پزشک   یکشامل  

  کردند، یکه جهت مشاوره مراجعه م   یمارانی وردست پزشک بود که با ب  یکوردست جراح و  

دو کمک پرستار و    یده،پرستار آموزش د  یک شامل    یسروکار داشتند. کارمندان پرستار

زن و   ۳۲مرد،    ۴۵۰)شامل    یبستر  ماریب  ۴۹۹  یمارستان،ب  ینخدمتکار بودند. در ا  شش

 ۱۹۲۴  سال   سمار  تا  [شمسی  ۱۳۰۱اسفند  ]  میالدی   ۱۹۲۳  سال  س رکودک(، از ما  ۱7

ط  [شمسی   ۱۳۰۲اسفند  ]  میالدی  در  گرفتند.  قرار  درمان  ،  یزمانة  دور  ینهم   یّ تحت 

منبع    ،بستری و سرپایی   یمارانب  یگیریدرمان شدند. جدا از پ   یزن  یی سرپا  یمارب  ۶,۴۵۰

ندارد  یگریدة  داد بعد،    ۴۴.وجود  سال  نام  این  چند  به  سینا»بیمارستان    « بیمارستان 

بخشی به عنوان  با  و    همین نام، با  [شمسی  ۱۳۱8]میالدی    ۱۹۴۰گذاری شد و از سال  نام

 
43 Elgood 1951, pp. 546–554 

 (.افتیچگونه بعداً توسعه بیمارستان که  نیساختمان و کارکنان و ا مار،یبودجه، مراقبت ب  تیوضع اتیبا جزئ)

 Litten 1925, pp. 6, 242; Wright 2001, p. 127. 

44 Gilmour 1924, p. 26. 
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عنوان   به  و همچنین  پزشکی  دانشکدة  درمانگاه طبی  عنوان  به  دیگر  بخشی  و  جراحی 

بیمارستان اصلی سوانح و حوادث، نقش ایفا نمود که برای این منظور، اورژانس به خوبی  

 ۴۵داشت. ای هشدتجهیز 

 

 بیمارستان میسیونری آمریکایی

  [شمسی  ۱۲۶۰]میالدی    ۱88۱  سال   میسیون پزشکی آمریکایی در تهران در پاییز 

  به تهران شروع شد. پیش از رسیدن   (Torrence)دکتر و خانم تورنس  آقای  با رسیدن  

پوند    و پنجاه بود    IETD، سالمت پرسنل میسیون آمریکایی در دست دکتر بیکر از  هاآن

احتماالً، دکتر تورنس نخست به یادگیری    ۴۶شد. می  به او پرداخت  ،در سال برای این خدمت

  ۱88۲در سال    ۴7میسیونرها بود.  همة  جا افتاده هنگام رسیدن   ةپرداخت که شیو  فارسی

تورنس یک دواخانه بسیار  [شمسی  ۱۲۶۰]میالدی   ایرانی، دکتر  با کمک یک دستیار   ،

در سراسر  اش  ، دواخانه[شمسی   ۱۲۶۱]میالدی    ۱88۳در سال    ۴8اندازی نمود. فعال راه

او ویزیت بود. همزمان  باز  انجام  های  سال  با رخداد میخانگی    داد که احتماالً در پیوند 

تب  گیری  همه و  دیفتری  موج  زمستان  اوایل  در  که  حالی  در  بود  تابستان  در  سرخک 

های  افزون بر کار پزشکی، به دکتر تورنس چند وظیفه داده شد که در سال  ۴۹.آمدمخملک  

”او به سرپرستی مدرسة دختران  د.  دانمی  به دکترهای جوان   ها را آن  بعدتر، میسیون ایران 

که   را برگزیده شد، منصبی  داشت  [شمسی  ۱۲۶۲]میالدی    ۱88۴تا سال    آن  به    .نگه 

استعفا بود    داشت بیان    هنگام  نیروی  مدرسه  بهتر خواهد  او    زنتوسط یک  اداره شود. 

 ۵۰کوچک بود.“   ی همچنین در مسئولیت طراحی و ساخت مدرسة پسرانه و برپایی کلیسای

 
45 Karamati 1999, Iranicaonline.org. 

46 RG 91-19-11-1, Historical Sketch. 
 وجود داشت. ۱87۲آمریکایی تهران از سال  ایستگاه مسیونری 

47 Presbyterian Church 1882, pp. 56-57. 

48 Presbyterian Church 1883, p. 66. 
49 Presbyterian Church 1884, p. 70. 

50 RG 91-19-11-1, Historical Sketch. 
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از امالک میسیون به دلیل  را  اش  ، دواخانه[شمسی  ۱۲۶۲]میالدی    ۱88۴در سال  تورنس  

کرد. این دواخانه در یک مکان مناسب در یکی از    جاجابهخطر عفونت با امراض مسری  

 ۵۱موسوم به فرنگی یا محلة اروپایی تأسیس شد. های خیابان

 ۱۲۶۱]میالدی    ۱88۳و دوباره در سال    [شمسی  ۱۲۶۰]میالدی    ۱88۲در سال  

  جایی که به مراقبت   ؛به یک بیمارستان نیاز داریم  شدت ”ما به  ، تصریح کرد که  [شمسی

بیشتر  ط من  توسپردازیم. در مورد جراحی، هیچ چیز  ب  ،یی که به جراحی نیاز دارندهاآناز  

خواست می  تورنس  و غیره انجام نشده است.“ها  رفتگی  از چند عمل کوچک، جا انداختن در

میالدی    ۱88۵در سال    ۵۲ع کند. وتختخوابی شر  هفت - شش با یک بیمارستان کوچک  

دالر    III  ،۵,۰۰۰از لیک فروست    (W.H. Ferry)فری    .اچ  .، خانم دبلیو[شمسی  ۱۲۶۳]

تأسیس یک بیمارستان به شرطی که    « هیئت»اعطا نمود.    ، بیمارستانبرای ساخت یک  

« تصمیم  هیئتت و »گرف ن  صورتگاه  هیچکار  دهد، تصویب کرد. امّا این  بوزیر زمین  نخست

( نزدیک میسیون بخرد.  [مترمربع ۲۰,۰۶7] یاردمربع ۲۴,۰۰۰به مساحت گرفت زمینی )

اعتراض نمود زیرا بسیار نزدیک سفارت بریتانیا بود  بریتانیا به مکان پیشنهادی بیمارستان  

شاه که  حالی  باشد.  سفارت،  خواست  نمی  در  دولتی  بیمارستان  نزدیک  بنابراین، زیاد 

  ،مترمربعهر  با قیمت پایین یک ِقران در  و  اش  نزدیک خانهرا  زمین بیمارستان    ،الدوله امین

در داخل دیوارهای شهر با  و  ربع  مترم  ۲۰,۰۰۰به مساحت    ، . این قطعه زمینکردپیشنهاد  

آب،   پایین  زمینی  حق  قیمت  بود.  ارزش  دوستاننیز  با  روابط  دلیل  امینبه  با    الدوله ة 

بود. ولی حتی بعد از خرید و تأمین    میسیون آمریکایی و ارجمند شمردن دکتر تورنس 

مالی با فرمان شاهنشاهی، دو سال پیش از این که اولین ساختمان بر پا شود، زمان برد  

بودجه از  ای  زیرا هنوز  نبود.   میالدی  ۱88۹یا    ۱888سال  مه    ۱8برای ساخت موجود 

)برای[شمسی  ۱۲۶8یا    ۱۲۶7اردیبهشت    ۲۹] بیمارستان  واقعی    ۲۰  پذیرش  ، ساخت 

 
51 Presbyterian Church 1885, p. 77. 

52 Presbyterian Church 1883, p. 66; Presbyterian Church 1884, p. 70. 
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وزیر،   برادر نخست  اقامتگاه دکتر شروع شد.  و  دکتر    ۵۳آجر هدیه کرد.   ۰۰۰,۲۰بیمار( 

اش، در غیبت دکتر بریتانیایی، کارکنان سفارت بریتانیا را نیز با  تورنس، جدا از دواخانه

الزحمه تحت درمان قرار داد. او همچنین شاه و بعضی از کارکنان کاخ شاهی  پرداخت حق

پ به دلیل غیبت  ،  [شمسی  ۱۲۶۵]میالدی    ۱887در سال    ۵۴زشک شاه، درمان کرد. را 

  ۱888نشان شیر و خورشید درجه دوم دریافت کرد. در سال    ، دکتر تورنس از سوی شاه

، شاه از او خواست فرستادة جدید ایران به واشنگتن را همراهی  [شمسی  ۱۲۶۶]میالدی  

 ۵۵بسته بود.نیز غیبت او، دواخانه  دورانداده شد. در به او پنج ماه غیبت  زة کند و اجا

 (Mary Smith)، دکتر ماری اسمیت  [شمسی  ۱۲۶8]میالدی    ۱88۹سال  در پاییز  

ایران که   از نوع خود در  برای  نوظهور و شگفت  پدیدةرسید. دومین زن پزشک  انگیزی 

به صورت ویژه درخواست مالقات با    ، ویشاه از بیمارستانبازدید  هنگام  به  تهران بود.  

دکتر تورنس    ۵۶بگو.“را  ”نبض مرا بگیر و وضعیت سالمتم  گفت:    شاه انم دکتر را کرد.  خ

افزوده  جراحی  بخش  دواخانه و یک  های  سپس اتاق  .بیمارستانی ساختهای  نخست بخش

شدنبدون    .شد بود.    بیمارستان  ها،بخش  افزوده  بدقواره  ساختمان  اجراییک  یک    با 

زیاد داده شد. یک تاالر    هدایای مالیبه بیمارستان    در ایرانکنسرت توسط جامعة خارجی  

دراز ساخته شد تا دو واحد را به هم پیوند دهد و یک بخش جراحی در قسمت شمالی  

دکتر ماری اسمیت به عنوان یک    ۵7.نداشتتاالر برپا گردید. تا آن زمان، بخش زنان وجود  

ادامه داد.    نیز  و به یادگیری زبان   کار کرد ترانه و مدرسة پسرانه  پزشک برای مدرسة دخ 

یک درمانگاه زنان باز کرد و دو صبح در    اسمیت ،  [شمسی ۱۲۶8]میالدی    ۱8۹۰در سال  

بیمار سرپایی را گزارش   ۳,۹۹7دواخانه را بر عهده گرفت. دکتر تورنس درمان کار   ، هفته

 
53 Presbyterian Church 1887, pp. 85-86; Presbyterian Church 1888, p. 88; Presbyterian Church 1890, pp. 

180-81; RG 91-19-11-1, Historical Sketch. 

54 Presbyterian Church 1886, p. 89; Presbyterian Church 1888, p. 88. 
55 Presbyterian Church 1889, p. 90. 

 نمود. افتیدررا نشان  نیهم زین شاردیدکتر و 
 RG 91-19-11-1, Historical Sketch. 
56 RG 91-19-11-1, Historical Sketch. 

57 RG 91-19-11-1, Historical Sketch. 
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دالر    ۶8۵بالغ بر    ،درسه دید. دریافتی کلیبیمار در خارج م   ۱۱7نیز  کرد؛ دکتر اسمیت  

 ۵8بود.تکمیل جدید زنان در حال  ة، دواخان[شمسی ۱۲7۰]میالدی  ۲8۹۱بود. در سال 

سال   تورنس  [شمسی  ۱۲۶8]میالدی    ۱8۹۰در  دکتر  غیرمعمول  میزان،  راکار    ی 

دنبال شد.  ای  تب نوبه تیپ شدید  آنفوالنزا بود که با  گیری  همه  گزارش کرد که دلیل آن 

بهداشت” طرد    نبود  بهزیستیو  کرد.“مسائل  تشدید  را  بیماری  پزشکان    ،  با  تورنس 

  ، یاری دادههازمینه، در تمام  (Basil)و دکتر باسیل    (Odling)بریتانیایی، دکتر اودلینگ  

آمد که موانعی در سر راه  می  با داشتن دو دکتر و یک ساختمان، چنین به نظر  ۵۹شد. می

این  ترین  که کار را برای چند سال به تأخیر انداخت. مهم  سائلی به وجود آمد منباشد ولی  

شد و ترجمه گردید میسیون    صادر»فرمان بیمارستان« بود هنگامی که این فرمان    مسائل

شد با آن موافقت کرد؛ برای مثال، این که  نمی  هراسان شد زیرا حاوی قیدهایی بود که

گو برگزیده شود تا از مسائل  یک اذانباید  کل کارکنان بیمارستان باید مسلمان باشند و  

و   به او حقوق داده شودبایست از سوی بیمارستان می رفاه معنوی بیماران مراقبت کند و

بیمار زنی  نهایت هیچ  استعفاء داد و در پی  بایست پذیرش گردد. دکتر تورنس  نمی  در 

  ،استعفاء دکتر تورنس و انتقال موقت دکتر ماری اسمیت به همدان   ۶۰رفت.   خود   وکار کسب

قرار داد، بیشتر از آن جهت که    تردیدکار پزشکی در تهران را مورد  ای  به صورت جدی

،  تکمیل شده بود. دکتر اودلینگ )سفارت بریتانیا(، در فقدان دکتر اسمیتتازه  بیمارستان  

 ۶۱جای او را پر کرد.

مسئولیت   گرفتن  از  نیز  میسیونری  دکترهای  دیگر  وضعیت،  گرفتن  نظر  در  با 

مدتی   برای  بیمارستان  کردند.  امتناع  امین   بالاستفاده بیمارستان  که   ماند،    الدوله 

خواست بیمارستان فعالیت داشته باشد در نهایت میسیون را متقاعد کرد که »فرمان  می 

 
58 Presbyterian Church 1890, p. 181; Presbyterian Church 1891, pp. 157-58; Presbyterian Church 1893, 

p. 161; RG 91-19-11-1, Historical Sketch. 
59 Presbyterian Church 1890, p. 181; Presbyterian Church 1891, pp. 157-58. 
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 قبول را منظور خواهد کرد. آن  غیرقابل   آور نبوده و او برداشت قیدهای بیمارستان« الزام 

بفرستد. در ضمن، دکتر ماری   از »هیئت« درخواست شد یک دکتر و یک جراح  گاه 

جدید در حال    ة آمد. در آن زمان، دواخان می   انه هر هفته به دواخ در  اسمیت دو صبح  

بود.   بودند تکمیل شدن  ، وبا در سال  در شرایطی که همه منتظر آمدن پزشک جدید 

ضربه    [ شمسی   ۱۲7۰]میالدی    ۱8۹۲ تهران  آوردبه  اورژانس،  وارد  شرایط  این  در   .

دک های  بخش  شد.  باز  وبایی  بیماران  از  مراقبت  برای  موقت  صورت  به  تر  بیمارستان 

، یاری  (Griffiths)  گریفیت تورنس، مسئولیت را پذیرفت و توسط شیمیدان بریتانیایی،  

از پرستاران، شش پسر )  از مدرسة    ۱۴- ۱8با سن  داده شد. یک گروه داوطلب  ساله( 

پسرانه میسیونری آمریکا، به مراقبت از بیماران پرداختند. بیمارستان تنها نهاد در تهران  

 ۲۰,۰۰۰تا    ۱۳,۰۰۰در تهران از  ها  کمک کرد. تعداد مرگ   ه وبا مبتالیان ببود که به  

  سرپایی بیمار    ۲۰۰۰بیمار بستری و    8۳شد. میسیونرهای آمریکایی از  می تخمین زده  

مراقبت کردند. ناصرالدین شاه قدردانی خود را برای کار انجام شده در هنگام وبا بیان  

 ۶۲. انجام داد کاری  نمود، کاردار بریتانیا نیز چنین  

سال   به  [شمسی  ۱۲7۱]میالدی    ۱8۹۳در  دواخانه  انتقال  اسمیت  ماری  دکتر   ،

محل جدید  گزارش کرد.    را   ساختمانی که برای این هدف در امالک میسیون بر پا شده بود

سازی و پخش داروها، یک اتاق انتظار و یک اتاق  سه اتاق، یک اتاق دارویی جهت آماده

داشت. دواخان  ۶۳مشاوره  در  همچنین  اسمیت  یهودی  ةدکتر  محلة  و    کار   نیز  هامرکزی 

ویشارد  [شمسی  ۱۲7۲اردیبهشت    ۲۰]میالدی    ۱8۹۳مه    ۱۰در    ۶۴کرد. می دکتر   ،

(Wishard)    [شهریور  ۲۹]  سپتامبر  ۲۰رسید و شروع به یادگیری زبان فارسی کرد. در ،

و بیش از    آغاز به کار کرد   به شکل رسمی  (Ferry)فری  بیمارستان  بیمارستان مرسوم به  

ر تربیت  کاعمل انجام داد؛ هر چند که کمک   ۲۰بیمار بستری را پذیرفت، دکتر ویشارد    ۲۰

به محوطة    [شمسی  ۱۲7۳]میالدی    ۱8۹۴  سال  ی نیز داشت. ویشارد در بهارکوچک   ةشد

 
62 Presbyterian Church 1893, p. 161; RG 91-19-11-1, Historical Sketch. 
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، یکی از  (Tholozan)  طولوزان. دکتر  دیدار کردچند بار با شاه    و  خوانده شدازنان کاخ فر

بسیار خشنود شد. و  بازدید کرد  بیمارستان  از  میالدی    ۱8۹۵در سال    ۶۵پزشکان شاه، 

را  [شمسی  ۱۲7۴] اتاقی  جداگانه شش  ساختمان  یک  تقاضا،  برآورد  برای  بیمارستان   ،

بیمار    ۶۰۰۰. تعداد  همانجا گردآوری شد  تومان(  ۱,۲۱۵به مبلغ  آن )  ةاضافه کرد که بودج

مسلمان بودند تحت درمان قرار گرفتند. تقریباً هر روز کارکنان پزشکی آمریکایی  که اکثراً  

بیمار    ۱۲۰بودند که علت آن فقدان فضا بود. تعداد  بیماران  مجبور به امتناع از پذیرش  

نیز   (Dale)بیماران جراحی بودند. خانم دیل    هاآن  مورد  8۴  ومسلمان(  نفر    ۱۱۰بستری )

ی  بیمارستان  مترون با  بود.  تلفن  توسط  بیمارستان  اتصال  پیشنهاد  تجاری  شرکت  ک 

مرکزی میسیون را با قبول پرداخت خدمات پزشکی بیمارستان و دواخانه  های  ساختمان

 ۶۶ارائه داد که به تسهیالت موجود افزود.ش به کارگران

درمانگاه در  سه بار در هر هفته    ، دکتر ویشارد [ شمسی   ۱۲7۶] میالدی    ۱8۹8در سال  

بیمار در آن سال   ۱۲,8۰۳. او به همراه سه دستیار، تعداد  یافت می   حضورمرکزی    ةدواخان   و 

نفر   ۴۱8  زنان یهودی و ارمنی   ، نفر  ۴۰۰۰دیدند. زنان مسلمان دیده شده در دواخانه حدود  

، [ شمسی   ۱۲77] ی  میالد   ۱8۹۹در سال    ۶7بودند. دیده شده  بیمار    ۴۳۶,۱7و روی هم رفته  

همسر دکتر ویشارد فوت کرد و او موقتاً به آمریکا برگشت. بنابراین، بیمارستان باز نبود ولی 

پزشکی کار   دواخانه   آموزش  فانک  ها  و  دکتر  و  اسمیت  ماری  انجام   (Funk)توسط دکتر 

 ۶8.صورت پذیرفت   [شمسی   ۱۲8۱] میالدی    ۱۹۰۳  سال   تا بازگشت ویشارد در  گرفت که می 

دانستند چرا همه نمی   لیدند و کر در آغاز زمستان، بسیاری برای پذیرش بیمارستان اقدام  

بود شده  محدود  نیز  ند. نه تنها بیمارستان مردان بسته شد بلکه کار پزشکی  شو می پذیرش ن 

 
65 Presbyterian Church 1894, pp. 199-200; RG 91-19-11-1, Historical Sketch. 

 نگار دکتر طولوزان، بنگرید برای یک زیست 
 Floor 2018 a, pp. 167-65. 

66 Presbyterian Church 1896, p. 184. 
67 Presbyterian Church 1899, pp. 187-88. 

68 Presbyterian Church 1904, p. 238. 

 بود.  ده یبه تهران رس ]شمسی ۱۲8۱[میالدی  ۱۹۰۲ فانک در سالدکتر  
 Presbyterian Church 1903, p. 246. 
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، [ شمسی   ۱۲8۳خرداد  ] میالدی    ۱۹۰۴سال  در ژوئن    ۶۹که علت آن غیبت دکتر مرد بود. 

تهران   همزمانوبا  گیری  همه در  کار  ای  دواخانه   آمد.  فقطدر  و  داروها آن   نبود  که   یی 

بسیار   [ شمسی   ۱۲7۳] میالدی    ۱8۹۴از سال  گیری  همه   . شدند پذیرش می خواستند،  می 

چه باید انجام داد، ابر آن  در بر ست و ی ن مردم از این که وبا چکرد   بود. برای آگاه  ترگسترده 

اقدامات احتیاطی الزم با تعدادی اشارات   -   وبا آسیایی دکتر ویشارد یک کتابچه نوشت: ” 

انگلیسی چاپ شد. بودجه به  به فارسی و هم  هم  این کتابچه   در فوریت“ ها مربوط به درمان 

با   فراهم گردید. در این زمان، چهار مرکز امدادی   مردم   عموم مشارکت  برای کار امدادی 

تحت هدایت بیمارستان گشایش یافت و طی سه هفتة اوج بیماری، این مراکز بسیاری از 

 ۴۰افراد را از مرگ نجات دادند. ویشارد متوجه شد نرخ بهبودی در مورد درمان بیمارستانی  

از فروکشی همه   ۳۰  درصد در مقابل  بعد  بود.  بود درصد در خانه  بیمارستان الزم  گیری، 

آمیزی کاری دوباره و رنگ جدید گذاشته شدند، دیوارها پاک، گچ های  ضدعفونی شود. کف 

گوناگون، های  دالر( توسط بانک   ۲,۵۰۰مجدد انجام شدند. بودجه برای پاکسازی و تعمیرات ) 

 
69 Presbyterian Church 1901, p. 263; Presbyterian Church 1902, p. 221; Presbyterian Church 1903, p. 

253. 

 

 ]شمسی  ۱۲78[میالدی  ۱۹۰۰بیمارستان آمریکایی در تهران، سال 
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  7۰اهدا شد.  ،، دولت و دوستان در تهران تجارهای  همکاری 

از   زودی بعد  به  پایان  تابستان،  از  معمول  گیری  همه  پس  کار  دوباره  ویشارد  وبا، 

انتظار که به  های  و اتاق  جدید  هایافزودهبیمارستانی و دواخانه را آغاز کرد. کار بر روی  

”اتاق ضدسپتیک و جدید، با آب گرم  دلیل رخداد وبا متوقف شده بود، از سر گرفته شد.  

دکتر ویشارد    برای جراح است.“ و آسایشی بزرگ  کامل، کمک  و سرد، نور عالی و تجهیزات  

بدروسیان   دکتر  همچنین  و  اسکات  دکتر  دو    (Bedrosian)توسط  که  ایوب  دکتر  و 

 7۱شد.میبودند، یاری داده  گذشته   التحصیلفارغ

 

 تعداد بیماران سرپایی، بیماران بستری، اعمال جراحی :۴جدول 
 ( [شمسی ۹۶-۱۲۶۱[میالدی  ۱88۲-۱۹۱7های بیمارستان آمریکایی تهران )و دریافتی

 هادریافتی اعمال جراحی بیماران بستری  بیماران سرپایی  سال

 دالر ۴۱۲ - - ۳,۳۵۲ ۱88۲

۱88۳ ۳,7۰۰ - - - 

۱88۴ ۲,۵۰۰ - - - 

 دالر  ۶8۵ - - ۳,۹۹7 ۱8۹۰

۱8۹۲ ۹,۶۶۶ - - - 

۱8۹۳ ۲,۰۰۰ ۲۰ ۲۰ - 

 دالر ۵۴۵ 8۴ ۱۲۰ ۶,۰۰۰ ۱8۹۵

۱8۹۶ ۶,۳۱۳ ۱۹۴ ۱۹۳ - 

۱8۹7 ۱۶,۹۳۶ ۲۰8 ۲۰۱ - 

۱8۹8 ۱۲,8۰۳ ۲۱۵ - - 

۱8۹۹  ۲۳۹   

۱۹۰۳ ۵,۰۰۰ 78 ۵8 - 

 
70 Presbyterian Church 1905, pp. 274-75; Presbyterian Church 1906, pp. 289-90; RG 91-19-11-1, 

Historical Sketch. 

 دیبنگر ران،یوبا در ا یهاموج رامونیپ 
 Floor 2018 a, pp. 16-28. 

71 Presbyterian Church 1906, pp. 289-90. 
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 هادریافتی اعمال جراحی بیماران بستری  بیماران سرپایی  سال

۱۹۰۴ ۹,8۴۶ ۲8۶ - - 

 قران ۲۰,8۹7 ۵۰۴ ۲۰۱ ۱7,۲۰۰ ۱۹۰۶

۱۹۰8  ۱۹7 - - 

 دالر ۲,۲۰۰ 7۴ ۲۵۰  ۱۹۰۹

 - - زن( ۵۱) ۲8۵ - ۱۹۱۰

 - - زن( ۵۱) ۱۱۲ - ۱۹۱۱

 - - زن( ۶۱) ۶,۹۰۰ ۱۹۱۳

۱۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۵8 ۲۹۰ - 

 - ۱۱۵ زن( ۱۴۹) ۳۹۹ ۱۹,۰۰۰ ۱۹۱۵

۱۹۱7 ۱8,7۲8 ۳۳۳ - - 

Presbyterian Church 1883, p. 66; Idem 1884, p. 70; Idem 1885, p. 77; Idem 1891, p. 158; Idem 

1893, p. 161; Idem 1894, pp. 199; Idem 1896, p. 184 ; Idem 1897, p. 157; Idem 1898, p. 178; 

Idem 1899, pp. 188; Idem 1900, p. 193; Idem 1904, p. 238; Idem 1905, pp. 274; Idem 1907, 

pp. 303; Idem 1909, p. 340 ; Idem 1910, p. 325; Idem 1911, pp. 325; Idem 1912, p. 351; Idem 

1914, p. 326; Idem 1915, p. 314; Idem 1916, p. 293; Idem 1918, p. 280. 

 

. پس از این که  وجود داشتفقط دو اتاق در بیمارستان مردان  برای زنان  در تهران  

برجست زن  ویشارد یک  امین)ایرانی    ة دکتر  گفت    ( وله الد همسر  زن  این  کرد  را درمان 

به بیمارستان آمد، مکان را    ؛شناسی، یک بیمارستان زنان بسازد خواهد به پاس حقمی

برگزید و پول هزینة تخمینی را داد. در عرض سه ماه، بیمارستان زنان ساخته شد و در  

را  بیمارستان  های دیوار ،هاساختمان، [شمسی ۱۲8۵تیر  ۳۱]میالدی  ۱۹۰۶ جوالی ۲۳

خانم مک کورمیک از شیکاگو و »دیوان  آمدن  زمان شد با  سفید کاری کردند. این اهدا، هم

فراهم آمد. کسانی  نیز  بودجه برای نگهداری و مبله کردن بیمارستان  بدین طریق،  زنان« و  

برای نگهداری  پول  برای پرستاران دادند و همچنین یک خانم  ها  ساخت اتاق  پولدیگر نیز  

 7۲و مبله کردن بیمارستان داد. 

 
72 Mercy and Truth 1906, vol. 10, pp. 373, 375; RG 91-19-11-1, Historical Sketch; Wilson 1896, pp. 

259-260; Elgood 1951, pp. 511-512, 534; Wishard 1908, pp. 12, 99; Richter 1910, p. 322. 

 .۶۳۲-۶۳۳، ص۱۳8۱معتمد ؛ ۱۴۴۹-۱۴۵۱، جلد دوم، ص ۱۳۴۳  ونسکوی؛ 8۶۵،  ۳77، جلد اول، ص۱۳7۶السلطنه   نیع 
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، ویشارد در مرخصی بود و دکتر جان فریم  [شمسی  ۱۲8۶]میالدی    ۱۹۰8در سال  

(،  پزشک دربار)  (Lindley)کرد و دکتر لیندلی  میبر بیمارستان در هنگام غیبت او نظارت  

( نلیگان  اسکات  از  دکتر  دکتر  و  بریتانیا(  را  (IETD)سفارت  در    7۳نمودند.میکمک    او 

بیمار    ۱۵ناچیز  رقم  پذیرش در دواخانه به  ،  [شمسی  ۱۲8۶- 7]میالدی    ۱۹۰8سراسر سال  

بیمار محاسبه   ۳۵ تعداد بیمار در بخش مردان بود که میانگین پذیرش 7۰-8۰ در مقابل

بزرگ    ة دواخان  مسئول کسی که    ؛کرد   د. بخش زنان تحت نظر دکتر اسمیت بهتر کار شمی

 
73 Presbyterian Church 1909, p. 340; Idem, 1914, p. 326. 

 

 . دکتر پاتر، ۳. خانم بارلت، ۲. خانم اسیلستین، ۱تصویر گروهی میسیونرهای آمریکایی: 
. پدر روحانی  7. دکتر ماری اسمیت، ۶. پدر روحانی چاس دوگالس، ۵. خانم چاس دوگالس، ۴

. دکتر اس. ام.  ۱۱. دکتر ال. اسیلستین، ۱۰. آنی مونتگومری، ۹. پسر اسیلستین، 8، جس هاوکز
 . خانم دکتر استید،۱۶. خانم جردن، ۱۵. ؟، ۱۴. دکتر فانک، ۱۳. خانم هاوکز، ۱۲جردن، 

یا زودتر از  ]شمسی ۱۲88[میالدی  ۱۹۱۰. دکتر الرنس. تصویر در سال ۱8. آقای استید، ۱7
 آن گرفته شده است.
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 ۱۲8۹]میالدی    ۱۹۱۰ه دلیل استعفاء دکتر ویشارد در پاییز  ب  7۴.بوددر سراسر زمستان  

انجام    ة، کار فقط در میان[شمسی برای  دسامبر آغاز گردید؛ در مابقی سال، کار زیادی 

  اشت شد. دو دواخانه وجود دمی  خانگی های  شدن وجود داشت که شامل بسیاری از ویزیت

بسته شدند تابستان  ماه در  برای دو  باز    وکار کسببرای  ها  گر، دواخانهدر موارد دی  .که 

بودند: سه صبح در هر هفته در بیمارستان و یک بعد از ظهر در امالک مرکزی. در مورد  

بخش زنان، دکتر اسمیت گزارش کرد که این بخش برای دو ماه در تابستان تعطیل بود. 

صبح در هر هفته در بیمارستان و یک بعد از ظهر  سه  برای  ای  دواخانهکار  ،  به طریق دیگر

بود که غیرممکن بود به هر بیمار   زیاد . حضور مردم چنان شتادامه دادر امالک مرکزی، 

بتوان زمان و توجه کافی نشان داد. همچنین، بسیاری از بیماران به لباس خوب و غذا،  

بودند که برای عمل آب مروارید در    زنانیپیر  بیماران بیش از دارو، نیاز داشتند. بعضی از  

واردها  به تازه  ها آن  ”بشنویم رفته بود و جالب بود که    هاآن  آمدند؛ ترس می  چشم دوم خود 

 7۵“.نددمون آنان را تشویق و ده داپند و اندرز 

 ی دیگر، کاهش های  با وجود افزایش در تعداد دکترهای خارجی و باز شدن بیمارستان 

وجود نداشت. بیش از نیمی از   [شمسی  ۱۲88]میالدی    ۱۹۱۰در تعداد بیماران از سال  

بارِ   ۲۳۴ بودند.  جراحی  بیماران  مردان،  بخش  در  جراح   بیمار  که  واقعیت  این  با   کاری 

پیچیده می  کند،  تربیت  زمان  همان  در  را  دستیارش  در می   تربایست  اسمیت  دکتر  شد. 

 7۶را ادامه داد.اش تابستان ماند و کار پزشکی دواخانه 

  کاری ، کار پزشکی و با فدااو  ویشارد و غیبت جانشین با وجود از دست دادن دکتر  

برای باز نگه    (IETD)ادامه یافت؛ گرچه کمک موقت دکتر ژوزف اسکات  ماری اسمیت  

بیمارستان  کاری  سال بعد، تداوم    ۲۰برای    77داشتن بیمارستان آمریکایی نیز مؤثر بود. 

 
74 Presbyterian Church 1909, p. 340 

 ار یبس  ،وست یپ  سال دستیاری به فرقة بهائیت   ۱۰پس از    ،میرزا ایوبکه    نیشد از ا   شاردیدکتر و  نی که جانش  می)دکتر فر 

 و دکتر اسکات خوشحال بود(. گانلیدکتر ن یهااز کمک نیابراز تأسف کرد. او همچن
75 Presbyterian Church 1910, p. 325. 
76 Presbyterian Church 1911, pp. 325-16. 

77 Presbyterian Church 1912, p. 351. 
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و دکتر اسمیت  د  شتعیین ن  مردیسال، هیچ دکتر    ۲۰سال از این    8بسیار شکننده بود. در  

فراهم   ،جوان ةتجرببی و مردبرای پنج دکتر ای تجربه ،به تنهایی کار کرد. این خانم دکتر

که   مابقی    ۱۲آورد  دوول    ،هسال  ۲۰  دورة سال  مک  دکتر  رسیدن  با  کردند.  خدمت 

(McDowell)  ای  ، بیمارستان خدمات غیرشکننده[شمسی  ۱۲۹7]میالدی    ۱۹۱۹سال    در

 78آغاز نمود. مردرا به واسطة یک دکتر 

  ها آن  موارد جراحی بودند که بسیاری از   ، چشمگیر از بیماران پذیرش شده  ی بخش

برای پذیرش افزایش یافت،    متقاضی آب مروارید داشتند. همچنین، از آنجا که تعداد زنان  

،  [شمسی  ۱۲8۹]میالدی    ۱۹۱۱در سال    7۹نیاز به بخش زنان به شدت احساس گردید. 

ویژة جراحی )عمدتاً چشم(   فقط موارد  بیمارستان  و  گرفتصورت میدر  . میرزا موسی 

کردند و در اعمال جراحی دستیاری نمودند. بسیاری از  یم میرزا قوام از دواخانه مراقبت  

برای جراحی ،  [شمسی  ۱۲۹۰]میالدی    ۱۹۱۲در سال    8۰آمدند. می  چشمهای  بیماران 

 
78 RG 91-19-11-1, Historical Sketch. 
79 Presbyterian Church 1905, pp. 273-75. 

80 Presbyterian Church 1912, p. 351. 

 

 ]شمسی  ۱۲۹۳[میالدی  ۱۹۱۵بیمارستان آمریکایی تهران، ورودی اصلی 
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بخش مردان بیمارستان آمریکایی زنان و مردان تقریباً یک سال بسته شد زیرا پزشک  

نداشت.    مردی سال  وجود  از  دوباره  مردان  اوایل  ۱۹۱7بخش  میالدی    ۱۹۱۹  سال   تا 

با رسیدن دکتر    [ شمسی  ۱۲۹7تا    ۱۲۹۵] به همین دلیل بسته شد یعنی هنگامی که 

بخش زنان در تمام این مدت باز ماند و    این بخش دوباره گشایش یافت.   (Post)پست  

گردید که به صورت متناوب با یک پرستار تربیت شدة  توسط دکتر ماری اسمیت هدایت  

دستیاری سال    8۱شد. می  آمریکایی  دکتر[شمسی  ۱۲۹۱]میالدی    ۱۹۱۳در    کوک   ، 

(Cook)    به هر نفر یک  بر اساس آن  از رسیدنش، رسمی بنیان نهاد که    و پسبه زودی

 شد که موارد زیر در یک طرف آن نوشته شده بود:می کارت سفید داده 

بیمار، تاریخ آمدن،  ”بیمار نام  ستان آمریکایی، روزها و ساعات کاری دواخانه، 

 ستوراتی دال بر نگهداری کارت و همیشه آوردن آن به دواخانه.دشماره با 

در سوی دیگر کارت این موارد وجود دارد: عیسی مسیح فرمود، روح خداوند بر  

 
81 De Warzée 1913, p. 171; Presbyterian Church 1919, p. 259; Idem 1920, p. 310; Griscom 1921, p. 239. 

 

 ]شمسی  ۱۲۹۳[میالدی  ۱۹۱۵بیمارستان آمریکایی تهران، ورودی اصلی 
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م و  دهم  بشارت  را  فقیران  تا  کرد  مسح  مرا  که  زیرا  است،  تا  من  فرستاد،  را 

دالن را شفا بخشم و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی موعظه  شکسته

 8۲“. کنم و تا کوبیدگان را آزاد سازم

بیمارستان  کار  بیشتری در  های  ، پیشرفت[شمسی  ۱۲۹۲]میالدی    ۱۹۱۴در سال  

بهسازی و بهداشت  گردید و شرایط  آمیزی  شد، ساختمان رنگ   بزرگتر   رخ داد. اتاق عمل 

حسی نخاعی انجام  بی  نیز بهبودی یافتند. در آن سال، برای اولین بار، یک عمل فتق تحت

از دوستانش   نفر  بیمار سه  این  آن،  از  داشتندرا  شد. پس  فتق  در طی    8۳فرستاد.   ، که 

انجام شد. بیمارستان  ای ، تعمیرات گسترده[شمسی ۱۲۹۳]میالدی  ۱۹۱۵ سال تابستان

 ۱۲۹۴خرداد    ۱۴تا    ۱۲۹۳مهر    ۱۲]میالدی    ۱۹۱۵  سال  ژوئن  ۵تا    ۱۹۱۴  سال  اکتبر  ۵از  

باز بود. کار انجام شده در بیمارستان بسیار مورد تقدیر قرار گرفت و نشانگر این    [شمسی

تقاضای دادن تختخواب به بیمارستان را ارائه دادند و  ها  واقعیت بود که دو نفر از ایرانی

در سال    8۴.را پذیرفتیک خانم اهدا کننده، ساخت یک اتاق اضافی برای کارهای زایمانی  

، بیمارستان  (Sutherland)، دکتر کوک و خانم سوترلند  [شمسی  ۱۲۹۵]میالدی    ۱۹۱۶

عد شده بود، دکتر کوک به  تهران را بازگشایی کردند ولی از آنجا که وضعیت سیاسی مسا

مسئولیت بیمارستان تهران گردید. دکتر ماری  دار  مشهد رفت و دکتر روال هافمن عهده

از   نیز دکتر کوک 8۵جی اسمیت از مرخصی برگشت و کار معمول خود را بر عهده گرفت.

باز کند و    [شمسی  ۱۲۹۶]میالدی    ۱۹۱7  سال  مشهد بازگشت تا بیمارستان را در پاییز

ژانویه  هجوم   در  ترک  به  امّا دکتر کوک مجبور  بالفاصله صورت گرفت.    ۱۹۱8بیماران 

دکتر اسمیت بود ولی    دوشکامل بر  به طور  کاری  بود. بار    [شمسی  ۱۲۹۶دی  ]میالدی  

 
82 Presbyterian Church 1914, p. 326. 

83 Presbyterian Church 1915, p. 314. 
84 Presbyterian Church 1916, pp. 293-94. 

85 Presbyterian Church 1917, p. 296; 

  ۲۹آمدم. من    ]مهر   ۱۱[  اکتبر   ۴)”من در  آنجا را ترک کرد    ]شمسی   ۱۲۹۴آبان    ۱۹[میالدی    ۱۹۱۵نوامبر    ۱۱در    دکتر کوک  
 (.ماژور بودند.“   ره، ی عمل بدون محاسبة تراخم، آبسه و غ   ۳۰انجام دادم که حدود    ی عمل جراح   ۶۰و در مجموع    د ی آب مروار   ی جراح 

 RG 231-1-2, Hoffman to Friends, Tehran, 26/12/1915. 
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 8۶یافت.می حضور هادر جراحی IETDبیمارستان باز نگه داشته شد، دکتر اسکات از  

دکتر اسمیت    د ولی دچار تأخیر شد. بهرفت دکتر کوک همان سال باز گرد می  تصور

که کاتولیک کلدانی تحصیل کرده در آمریکا بود و مسئولیت    (Petros)توسط دکتر پتروس  

زنان هنگامی که باز بود دارای    ةدواخان  87شد. می  دواخانه را بر عهده گرفت، کمک داده

ماه    هبود. دواخان  [شمسی  ۱۲۹۵]میالدی    ۱۹۱7مراجعه کننده همانند سال   برای سه 

دکتر    ةدر تهیة تدارکات و غذا بود. دواخانها  بسته شد که علت آن فقدان بودجه و دشواری

به آنج بود زیرا رفتن  باز  از سال  ا  اسمیت در ساختمان مرکزی فقط در بخش کوچکی 

کالسکه بود.  پیاده  ها  سخت  و  بودند  شده  ناپدید  بود.  رفتن تقریباً  غیرممکن  دکتر    نیز 

نزدیکی زندگی  آن  در  و دکتر سید خان که  نیازمندان  می  پتروس  از  به مراقبت  کردند 

 ۱۲۹۶]میالدی    ۱۹۱8در سال    88تمایل داشتند. بنابراین، بیماران بدون مراقبت نبودند.

با در نظر  که  ن بود  ایدر جنوب تهران باز شد. پرسش بزرگ  تر فهاضا   ة، دو دواخان[شمسی

آیا مناسب،  نظارت  در  دکترها  توانایی  عدم  خیر؟    هادواخانه  گرفتن  یا  شوند  بسته  باید 

  ها آن  بیماران و فقرا در بخشی از سال از   کمک بهباز باشند تا برای    تصمیم گرفته شد 

شود. گریسکام    8۹استفاده  ماری  سال    om)(Griscدکتر  از  آنجا  در  میالدی    ۱۹۱۹که 

 کرد گزارش کرد که می کار [شمسی ۱۲۹7]

دواخانه بیمار  ،”در  سی  تا  پانزده  هفته   را   من  هر  در  بار  سه  یا  بینم.  می  دو 

وزرای ایرانی و بستگان شاه همگی    هایخانواده فقیر، گدایان، اعضاء  های  ارمنی

چشمی دارند  های  بیماری  ها آن  اکثریتمالند.  می  در اتاق انتظار، آرنج خود را 

انتظار  هرگز  هستند.  عمل  متقاضی  خانمنمی  که  باال،  های  رفت  طبقة  ایرانی 

  به نوبت معاینه   باید   ؛گرفته بودند  جلوتر از دیگران دیده شوند. این درسی بود که

 
86 Presbyterian Church 1918, p. 280. 

87 Presbyterian Church 1918, p. 280. 
88 Presbyterian Church 1919, pp. 259-60. 

89 Presbyterian Church 1919, p. 259; Idem 1920, p. 310; Griscom 1921, p. 239. 

 وجود داشتند. مارستانی( در همان بزنانو  مردانسان دو دواخانه ) نیبد 
 Presbyterian Church 1921, p. 326. 
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 ۹۰ند.“ دشمی

باز  کوک  دکتر  که  آنجا  اسکات   از  دکتر  تا    نگشت،  آمد  باشد یاریدوباره  و    رسان 

آوردن    به دست   باز شد. با در نظر گرفتن دشواری در   [مهر  ۲۲]  اکتبر  ۱۵بیمارستان در  

(، فقط بیمارستان زنان باز  ة کم بیمارستانتدارکات و غذا برای بیمارستان )به دلیل بودج

اهم کنند در  توانستند غذای خودشان را فرمی  فقط بیماران خصوصی که   نگه داشته شد.

پذیرفته  مردان  سال  می  بخش  در  که  [شمسی  ۱۲۹7]میالدی    ۱۹۱8شدند.  هنگامی   ،

دچار   و  تیفوسی  بیماران  از  بسیاری  به  بیمارستان  آورد،  هجوم  تهران  به  تب  و  قحطی 

  ”ما به زنان گفتیم ماتغذیه کمک کرد. با گذشت زمان، پیدا کردن نان دشوار شد.  سوء

حضور در    ،این را پذیرفتند ولی بدون نان  نانی وجود ندارد. گرچه  پذیریم ولیمیرا    هاآن

و    را دشوار یافتند. از یک اتاق در بیمارستان، برای کار امدادی استفاده شد   بیمارستان 

راه  شد که مردم  می  شلوغای  شد خیابان به اندازهمی  پخشها  هنگامی که اعانهها  جمعه

بخش زنان بیمارستان برای سه    ۹۱نیاز داشتند.“   ها به غذا آن  ، بیش از دارو  . عبور نداشتند

اصلی به صورت نامنظم    ةدواخان  ؛ بسته شد  [شمسی  ۱۲۹7]میالدی    ۱۹۱8در سال  ماه  

آن   بود که علت  بودن  و    ها در خیابان  درشکه  نبود باز  موارد  ناممکن  اما  بود.  رفتن  راه 

مراقبت  تحت  کردند،  می  اورژانس توسط دکتر پتروس و سید خان که در آن نزدیکی زندگی

 ۹۲. گرفتندمی قرار

 
90 Griscom 1921, p. 239. 

 کرد.یکار م زین مارستانی، دکتر مک دوول در ب]شمسی ۱۲۹8[میالدی  ۱۹۲۰در سال  
 Presbyterian Church 1921, p. 328. 

را تحت درمان   ماربی  ۱۱,۵۶۱  مجموعاً  که  داشت  وجود  تهران  در  دواخانه  چهار  ]شمسی  ۱۲۹۶[میالدی    ۱۹۱8  سال  در 

 قرار دادند.

 Presbyterian Church 1919, p. 256 

درصد از  8۰که   شد، اشاره ]شمسی  ۱۲۹۹[میالدی  ۱۹۲۱اتاق عمل(. در سال  کیدر  تیاسم یاز دکتر مار یرتصوی با) 

بودند که   یشامل زوّار نیهمچن مارانیف بودند. بو دواخانه از خارج تهران و اکثراً از مناطق اطرا مارستانیهر دو ب مارانیب

 .رفتندی به آنجاها م ایآمدند یاز مشهد و کربال م

 Presbyterian Church 1922, p. 364. 
91 Presbyterian Church 1919, pp. 259-60; RG 91-19-11-1, Historical Sketch. 

92 Presbyterian Church 1919, p. 260. 
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  ، که دکتر کوک به خاطر بیماری نرسیداین  به دلیل    شدتکار بیمارستان تهران به  

داشت.  رو پیشلوغی  رو شد. دکتر اسمیت بیمارستان زنان را باز کرد و سال شهبا مانع روب

تحت نظر دکتر پست    [شمسی  ۱۲۹7  داسفن]میالدی    ۱۹۱۹  سال  بخش مردان در مارس 

(Post)    علتش بازگشت  به زودی متوقف گردید که    کار آن   باز شد ولی  «کمیسیون امداد»از

  ۱۹۱۹در سال    ۹۳کرد. می  بود. دکتر کریس کام در دواخانه، دستیاری  پست به عثمانی

ت در تهران از خدمات بستری که  ی، دکتر مک دوول و دکتر اسم[شمسی  ۱۲۹8]میالدی  

چند مورد  در بیمارستان    کردند، مراقبت می  جراحی بودند  موارد تعدادشان کم و عمدتاً  

به مرگ    منتهی نیز رخ داد زیرا سیاست این نبود از پذیرش بیماران  ای  الریهمرگ ذات

شود. بیماران  8۰”حدود    ۹۴امتناع  ولی    درصد  هستند  شهر  خارج  کنندگان از    مراجعه 

باشند. تعدادی زوّار نیز هستند که تمایل  می  عمدتاً از مناطق نزدیک ها  دواخانه و بخش

یی  هاآن  دارند برای درمان مناسب طوالنی آنجا بمانند. بسیاری از موارد جراحی به ویژه

 ۹۵دهند.“ می را افزایش ومیرمرگدرمان دارند، میزان   غیرقابل های که بیماری

که بحث پیرامون بسته شدن نهایی بیمارستان تهران در    بدانیمبسیار جالب است  

آن را باید در    شة یرخ داد ولی ر  [ شمسی  ۱۳۲۱شهریور  ] میالدی    ۱۹۴۲  سال   سپتامبر 

به وقوع پیوستند، جست. در ژانویه    [شمسی  ۱۲۹۹]میالدی    ۱۹۲۱که در سال  هایی  بحث

جلب  ، کارکنان پزشکی تهران توجه را به این واقعیت  [شمسی  ۱۲۹۹ی  د]میالدی    ۱۹۲۱

های  ههحومة آن متفاوت بود. در حقیقت، تهران طی د  باکه وضعیت در پایتخت    کردند

 به سختی تغییری را به خود دیده بود. ة شهرگذشته، تغییر کرده بود ولی حوم

به سختی چیزی    خود، دست نخورده هستند.  دور افتادگیدر جهل و  ها  ”دهکده

خرسند  ،  شانن بومیتاشارال  هایدانند و با دکترمی  در مورد پزشکی مدرن و علم

  ی در سراسر ایران مزیت   بزرگتر  هستند. تأسیس مرکز واکسیناسیون در شهرهای

 
93 Presbyterian Church 1920, p. 310. 
94 Presbyterian Church 1921, pp. 328-29. 

95 Presbyterian Church 1922, p. 364. 
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آن قدر    هاآن  ی هستند ولی تعدادداربه  شورایتحت نظر    این مراکز  بوده است.

 “ جمعیت رسیدگی کنند.های توانند به تودهنمی کم است که 

رو به افزایشی از ایرانیان هستند    با اروپا متفاوت است. تعداد  ارتباط  به دلیلتهران  

فرنگی شده    ها آن  شیوة زندگی و لباس  اند.بودهدر غرب  یا آموزش    وکار کسبکه برای  

متعلق به  های  زار وجود دارد. اتومبیلمانند سینما و تئاتر در اللهمختلف  است. تفریحات  

افزها  ایرانی یافتهبه صورت چشمگیری  نیاز    اند. ایش  مورد  اصالحات  آهستگی  به  دولت 

از   بعضی  از  بازرسی  و  الکل  و  مخدر  مواد  فروش  بهداشت،  و  بهسازی  کنترل  جهت 

انجامفروشیغذا را  خیابانمی  ها  الکتریسیته  ها  دهد.  با  بعضی  و  هستند  تعمیر  حال  در 

انیانی جهت آموزش  . همچنین، تغییراتی در گسترة پزشکی وجود دارد. ایراندروشن شده

تعداد    اما هنوز  اند.، به تهران برگشتهپرداختن به پزشکیپزشکی، به خارج رفتند و برای  

کنند. در نتیجه،  می  سنتی قدیمی مشورتهای  نتابا شارال  ، کردهتحصیل  مردمِاز  اندکی  

 

 ، ]شمسی ۱۲۹۶[میالدی   ۱۹۱8عمل آب مروارید، بیمارستان آمریکایی، تهران، سال 
 دکتر ماری اسمیت بدون کاله، ایستاده است.
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ها  بیماریعامل  ها  داند که میکروبمی  یک فرد متوسط در خیابان پیرامون پزشکی مدرن

را درمان کرد. تعداد زیادی فروشگاه دارویی وجود  ها  شود این گونه بیماریمی  هستند و

متداول گرفتن    ةشیو  ، توانید تقریباً هر داروی مورد نیاز را بخرید. تجویز تزریقیمیدارد که  

یداری خود را نشان  دپ  ،که نشانة تمدن پیشرفته است  پزشکی  روشنِ   دارو است. ترافیکِ 

  ۹۶.“ بودده دا

تهران نتیجه گرفتند بیمارستان  های  با در نظر گرفتن این تجزیه و تحلیل، میسیون

مسیحی نیاز دارد بهتر از هر بیمارستان دیگری باشد؛ در غیر این صورت مزیت نسبی خود  

خواهد    ”بر تبلیغات مذهبی مسیحی اثر مضر“را از دست خواهد داد که در آن صورت  

ی آن است که بیمارستان حداقل دو دکتر مرد و یک خانم دکتر با یک  داشت. این به معنا

تشخیصی،    پرستار نیاز داشت. افزون بر این، بیمارستان به تجهیزات مدرن، به ویژه اسباب

د، این  باش ن در پیوند  آ  انیازمند بود. چنانچه تصمیم بر این بود که یک دانشکدة پزشکی ب

کاریروزآمدسازی بود.  ها  قرار  گریزناپذیر  این  بر  تصمیم  چنانچه  که  می  امّا  گرفت 

های گاه ما باید همة انرژی خود را به بخش  ”آن  یستمورد نیاز ندیگر  بیمارستان تهران  

. این سیاست شایسته بوده و  وجود داشتدیگر کشور انتقال دهیم جایی که نیاز واقعی  

 ۹7چند سال پیش دکتر کوک آن را طرح نمود.“ 

چه تصمیم گرفته شد کار بیمارستان ادامه یابد، البته بدون دانشکدة پزشکی، پول  گرا

  ۱۹۲8مورد نیاز جهت نگهداری بیمارستان به صورت مدرن در دسترس نبود. در سال  

دواخانه ناکافی  های  دند که محوطهدا ، کارکنان بیمارستان گزارش  [شمسی  ۱۳۰۶]میالدی  

”در  شود.  می  انتظارهای  روند درمان و ایجاد تراکم در اتاقآهستگی در  ند و موجب  هست

 
96 RG 91-19-11-1, Notes on medical work of Teheran station Jan. 1922. 

 وجود داشته باشد.“   مارستانی در ارتباط با ب   یح ی مس  یکارمند مبلغ مذهب   کی   ست ی با ی ”م کردند که    انی ب   ی به روشن   ونرها ی س یم   ۹7
 RG 91-19-11-1, Notes on medical work of Teheran station Jan. 1922. 

 ی با دواخانه ها   ، هفته در سال   ۶، حدود  ]شمسی  ۱۲۹۴[میالدی    ۱۹۱۵فراوان در سال    ی ا دوره   ی دها بازدی   انجام   از   کوک   دکتر  

ونقل بهتر، شهر را ها و حمل . جاده د کنار گذاشته ش   ]شمسی  ۱۳۰7[میالدی    ۱۹۲۹کار در سال    ن یکند. ا ی م   یاد   ، یموقت 

 نمود و کار در شهر، همة وقتش را گرفت.  رتری پذ دسترس 

 RG91-19-11-1, Historical Sketch. 
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شدند که در هر جایی به اندازة  میهنگام بهار و تابستان، زنان به اتاق انتظار مردان سرریز  

مضافاً در سرزمین مسلمانان. سال گذشته، میسیونرها مورد    -  کافی این موضوع بد است

  که دکترِ بود ای و رشد طبابت گوش، حلق و بینی به اندازه درمانگاه حلق را عنوان کردند

 به دستجزء )دکتر مک دوول(، شانس کمی برای دیدن دیگر بیماران طی ساعات دواخانه  

با    [متر   ۲/ ۱× ۳  تقریبًا] فوتی    7× ۱۰درمانگاه حلق یک محوطة کوچک و محصور    .“آورد می 

تحمل بود که بیماران را    غیرقابل   ”به سمت ظهر تقریباً بیرونی به عنوان اتاق انتظار بود.  

 ۹8در زیر سایبان آبی عریض منتظر نگه داشت به همین منوال در سرما و باران زمستانی.“ 

میالدی    ۱۹۲۵-۳۶)  (Edward Blair)با وجود این وضعیت مالی سخت، دکتر ادوارد بلیر  

 ۹۹.گسترش داد   ،( تخصص بینی و حلق را افزون بر کار پزشکی عمومی [شمسی   ۱۴-۱۳۰۳] 

امین[شمسی  ۱۳۰۶]میالدی    ۱۹۲8خوشبختانه، در سال   پول  ، همسر  به    یالدوله 

این  تقویت گردید.  مالی  وضعیت    ،بخش سل داد و با هدایایی از سوی دیگر دوستان ایرانی

 ۱۳۰8]میالدی    ۱۹۳۰. در سال  بود  فراخ هایی  با ایوان  ، دو طبقه  ساخته شده در  یساختمان

آخرین  [شمسی بود ولی  بیمارستان مناسب    ها یانهمور  توسط،  ساختمان، پوشش سقف 

سازی سقف یک پروژة عمده  زکرد. بامی  سوراخ سوراخ شده بود و ساختمان را خطرناک

  ی ن جدیدساختما  ،گردید و ساختمان قدیمی نیز کامالً ناکافی بود. بنابراینمی  محسوب

مردان که توسط دکتر  های  ساخته شد. بخش  [شمسی  ۱۳۰8]میالدی    ۱۹۳۰در سال  

تاالر دراز ساخته شده با پول    ؛تورنس ساخته شده بود در ساختمان جدید ادغام گردید

 ۱۰۰چنین. همکنسرت نیز 

اوایل  بلیر[شمسی  ۱۳۰۹]میالدی    ۱۹۳۱  سال  در  و خانم  به    ، دکتر  ماه  نه  برای 

د تا این که دکتر هافمن در  فتا دکتر مک دوول ا  به دوشای  مرخصی رفتند و بار اضافی

از مشهد به جانشینی او آمد.    [شمسی  ۱۳۰۹اسفند    ۲8]میالدی    ۱۹۳۱  سال  مارس  ۱۹

بیماران بسیاری سرازیر  بندی خوب بود زیرا بعد از نوروز  کرد. زمانمیاو به تنهایی کار  
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تر واسعی، جانشین موقت دکتر بلیر، دچار تب سرخ شد و نتوانست برای شش . دکشدند

  [شمسی  ۱۳۱۱تیر    ۱۲]میالدی    ۱۹۳۲  سال   جوالی  ۳دکتر بلیر در    ۱۰۱هفته کار کند. 

 ۱۹۳۲سال  جوالی ۲۰در  (Taillie) هبازگشت، در حالی که دکتر مک دوول و خانم تیلی

 ۱۹۳۲  سال   مرخصی رفتند. دکتر هافمن در مارس  هب  [شمسی  ۱۳۱۱تیر    ۲۹]میالدی  

به دست دکتر واسعی و    [شمسی   ۱۳۱۰اسفند  ]میالدی   بازگشت و اوضاع را  به مشهد 

و دکتر علی اصغرزاده سپرد.    (Davies)دکتر دیویس    ةکار داوطلبان  و همچنین   دکتر بلیر

میالدی   ۱۹۳۳سال ژوئن   -   می بنابراین، بیمارستان مجبور به کاهش حجم کار بود، طی

، دکتر برینکمن از رشت جانشین دکتر بلیر به [ شمسی   ۱۳۱۲خرداد سال    -اردیبهشت  ] 

 ( Haikows Minassian) ، خانم هیکوز میناسیان  هشد. در غیبت خانم تیلی اش  دلیل بیماری 

التحصیل بیمارستان مسیحی تبریز بود کار را بر عهده گرفت. بر پرستاران نظارت  که فارغ

کارهای ثبت بیمارستانی و همچنین پرستاری را نیز انجام داد. دکترهای میسیونری  کرد و  

تدریس دولتی  پزشکی  دانشکدة  صورت  نمی  در  به  دانشجویان  از  بسیاری  ولی  کردند 

شدند. حداقل یک دانشجوی  می  بخش مهمی از پرسنل بیمارستانی محسوب ای  فزاینده

کارکنان آن بود. سه دانشجوی دیگر داوطلب  داوم در طول تمام سال از  مپزشکی به صورت  

ها  بودند و چهار تا پنج دانشجو به صورت مرتب، دستورات بالینی را در هنگامی که از کالس

 ۱۰۲. دادندمی انجام  ،آزاد بودند

سپتامبر  دوول [شمسی   ۱۳۱۲شهریور  ]میالدی    ۱۹۳۳  سال  اوایل  مک  دکتر   ،  

وجود نداشت. جدا از کارکنان معمول، بیمارستان  ای  بازگشت ولی هنوز پرستار آمریکایی

های و یکی متخصص بیماری   زنکه یک پزشک  از خدمات افتخاری دکتر علی اصغرزاده  

بیمارستان توانست او را نگه دارد معلوم نیست اّما هیکو   مدت برد. چه می   بهره  ، کودکان بود 

کار را ادامه داد و دو نفر دیگر اضافی    ،به عنوان سرپرستار   ، (Hikowe Boghasian) بوغازیان  

سال آخر تبریز بود   التحصیلفارغکه  ( Hosmik Karapetian) شامل هوسمیک کاراپتیان 
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وارتانوش میناسیان   از    (Vartanush Minasian)و  بعد  برای  التحصیلفارغکه  تبریز  از  ی 

فقط در اتاق عمل    میناسیاننیز حضور داشتند.  بوده مدتی در مشهد و کرمانشاه کار کرد

در عمدة سال    (Astqiq Hosepian)  سکیک هوسپیان اکرد.  می  کارای  و خدمات دواخانه

  ة جدید این بود که روند هشدار دهند رخداد به دلیل عفونت چشم، از کار افتاده بود. یک  

مرگ بیماران    در پیشهر    جنایی بر علیه جراحان بسیار مشهور ایرانی در های  دادخواست

بیمارستان بعضی  بنابراین،  گرفت.  و  محلی  های  شکل  بیمار  برای  شده  چاپ  فرم  ”یک 

بار   از  بیمارستان  و  جراح  آزادسازی  و  درمان  درخواست  بر  مبنی  امضاء  جهت  خانواده 

دادخواست پیشگیری کند ولی دکترهای  ارائه  تواند از  نمی  مسئولیت ]دارند[. چنین فرمی

اکثر مردم فکرردکمی  تحلیلایرانی     کنند می  امضاء  را  مفراین    کنند هنگامی که می  ند 

و پس از آن،    [شمسی  ۱۳۱۳]میالدی    ۱۹۳۵در سال    ۱۰۳حق تعقیب قانونی ندارند.“   دیگر

ادامه داد. یک توسعة جدید، درمانگاه   ارائه خدماتش  به  بود. دکتر علی اصغرزاده  چشم 

  ی متولد و تربیت شدة روسیه بود چندین ساعت کار  ،دکتر حمزوی که متخصص چشم

)سه روز بعد از ظهرها( در بیمارستان مسیحی، وقت خود را اهدا نمود. او بیماران خود را  

ساعات    ،دید. هر چندمی  ، شدمی  به عنوان درمانگاه کودکان استفاده  هاصبح  در اتاقی که

. یک مرد جوان  داشتنبود ولی او بعد از چهار ماه کار، مشتریانی  ترین  دیدن بیمار او راحت

و دانشجوی دانشکدة داروسازی به کارکنان بخش مردان ملحق گردید.    CMSمورد حمایت  

بخش در  دیگر  بخشی  و  بیمارستان  داروخانة  در  بخشی  دواخانهها  او  کرد.  میکار  ها  و 

ای  آموزش جدی  هاآن  شجوی پزشکی به عنوان اینترن کار کردند و بههمچنین سه دان

 ۱۰۴داده شد. 

، دکتر فریدون ورجاوند که زرتشتی،  [شمسی  ۱۳۱۵]میالدی    ۱۹۳۶  سال  در تابستان

آموز پیشین و سپس معلم کالج البرز بود از دورة پنج سالة خود در دانشکدة پزشکی  دانش

و به کارکنان بیمارستان آمریکایی، به عنوان پزشک  دانشگاه آمریکایی بیروت، بازگشت. ا
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و بخش زنان، جراحی  درمانگاه  در  در    ورجاوند.  پیوست  ها،وابسته  همچنین یک مطب 

را برای مدرسة پرستاری ترجمه کرد.    یمتوناش  بخش دیگر شهر باز کرد و در وقت اضافی

برای چندین سال، دکتر واسعی مسئولیت درمانگاه مردان را بر عهده داشت. دکتر بلیر  

های  مسئول دیدن بیماران گوش، حلق و بینی و همچنین به عنوان مشاور در درمانگاه

کی، یاری  مردان و کودکان بود. هر دوی این پزشکان با تعداد متنوعی از دانشجویان پزش

کرد تا دانشجویان بیشتری برای می  شدند. دانشکدة پزشکی به بیمارستان اصرارمی  داده

سال   در  بردارد.  افزایش[شمسی  ۱۳۱۴-۱۵]میالدی    ۱۹۳۶-۳7بیمارستان  در    ی ، 

حوادث و صنعتی وجود داشت و  های  در جراحی  یمعده و تیروئید و کاهش های  جراحی

 ۱۰۵جراحی آب مروارید را شکست. تعداد رکوردهای دکتر واسعی همة 

، فهرست  [شمسی  ۱۳۱۴اسفند سال    - بهمن  ]میالدی    ۱۹۳۶  سال  مارس  - فوریه

  بیشتری داشت های  برای اتاق خصوصی مردان وجود داشت. اگر بیمارستان اتاق  ی انتظار

بیمار  می بیشتری  تعداد  زیرا    پولیتوانست  بود  بیمارستان  قبول  مورد  بسیار  بپذیرد که 

بو را    جهدتخصیص  زیر  طبقة  تا  داشت  امکان  این  بود.  یافته  کاهش  »هیئت«  از سوی 

شد بیماران را در فصل گرم در آنجا قرار داد و از کاهش فصلی  می  تعمیر کرد جایی که  باز

از داشت و بیمارستان فاقد  به بودجه نی   کار   موارد جراحی و درآمد جلوگیری کرد؛ اما این

بودند که به اتاق بیشتر نیاز داشتند بلکه چنین موردی برای  ننه تنها بیماران    ۱۰۶بود.  پول

تعداد    مطلوب بود فاصله داشت،   آن چه   از   ها آن  زندگی پرستاران نیز صادق بود. محوطة  

ان آرامی  کان داده شده بودند. همچنین مک اس و در دو ساختمان متفاوت    ها زیاد بودآن

پرستار شب وجود نداشت. به دلیل رشد دانشکدة پرستاری، فضای کافی برای  خواب  برای  

این، مسئل  ،پرستاران بر  افزون  بود.  نیاز  فوریت  به    ؛وجود داشت  یآزار دهندة دیگر  هبه 

زیرا تقاضا    شدن بود  بدتر  در حالخصوصی  های  و اتاقها  عبارتی فهرست انتظار برای بخش

مراقبت به  های  برای  رو  موارد    بود.  افزایشبیمارستانی،  چگونه  که  این  این،  بر  افزون 
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چه باید کرد و همچنین به  ای  الریهعفونی را جداسازی کرد و با بیماران ذاتهای  بیماری

بایست  می  چهنیز  به دیفتری، مننژیت و غیره  مبتال    مدت پرستاری بیماراننیاز طوالنی

دیگر    کرد؟ به  ندرت  به  موارد  نوع  این  زیرا  کردند  خاطرنشان  را  موارد  این  دکترها 

کودکان در    این در حالی بود که حفاظتی برای بیمار با دیگر   . شدندمی  ارجاع ها  بیمارستان

  و  در همة انواع و اقسام  ،دانشجویان پزشکی مقیم و  ”پرستاران مرد  خانه وجود نداشت.  

شوند. فقط تدارک موقتی برای یک خانه جهت  می  جای داده  ،عجیب و غریبهای  هشگو

دارد.“  وجود  آمریکایی  در    پرستار  بهبودی  مقداری  محدود،  بودجة  وجود  اوضاع  با 

داد. سیمان رخ  اتاق    ها، ی کفکار بیمارستان  بازسازی  آشپزخانه،  دیوارهای  سفیدسازی 

م شدند. در مورد ابزارها و  غذاخوری کارکنان، تعمیر حمام بیماران بستری زن و غیره انجا 

تجهیزات فقط یک استریلیزر جدید و یک کوتری اضافه شدند. مبلمان بیمارستان تعمیر  

  ، . در ماه سپتامبر، بیمارستانگردیدو چیزهای جدیدی از یک دوست ایرانی دریافت    شد

  ۱۳۱۵-۱۶]میالدی    ۱۹۳7-۳8در سال    ۱۰7آمریکا دریافت کرد.   سرختدارکاتی از صلیب  

مردان، بخش بزرگ زنان،  های  کف بتونی در بخش  اجرای، بیمارستان اصلی با  [شمسی

تر،  کوچک های  بیمارستان زنان و همچنین اتاق  تاالر  اتاق بزرگ انتظار زنان و کودکان و

با سخاوت فرمانفرما که    ،)رمپ( دار  تاالرهای ورودی دیگر و سطح شیببهبودی یافت.  

کرد  ۱۰۰۰ اهدا  شدآسفال  ،دالر  تختخوابندت  همة  ارتفاع  ها  .  به  زنان  بیمارستان  در 

استاندارد افزایش یافتند تا پرستاری از بیماران تسهیل شود. یک میز پانسمان چرخدار  

طراحی و ساخته شد که بسیار کمک کننده بود. تعمیرات بسیار دیگری نیز انجام شدند.  

اتاق آنجا که کمبود  ادامه یافت، جداسا های  از  انبارخصوصی  اتاق  اتاق    ملحفه  ز میان  و 

شد یک یا دو  می به دست آمد که در آن یبزرگتر انباری برداشته شد و بدین طریق اتاق

گزینه کرد.  پذیرش  برایهای  بیمار  دست  دیگر  اتاق  به  دالیل  های  آوردن  به  بیشتر 

بود و    کم خصوصی به بخش، بسیار  های  نسبت تختخوابکنار گذاشته شدند.    ای،هزینه

ناسازگار بود. در واقع، اکثر دکترها به   ،جهت افزایش درآمد   نیازبا رشد مورد    موضوع  این
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این رو، به از  ادامه دادند و  بیماران مجانی  از  بر    هاآن  درمان همان تعداد  فشار آمد که 

کتر ورجاوند خدمات  بیماران ثروتمند تمرکز یابند. خوشبختانه، دکتر علی اصغرزاده و د 

  [شمسی  ۱۳۱7]میالدی    ۱۹۳8افتخاری خود را ادامه دادند. دکتر و خانم بلیر از تابستان  

داد  می  به آمریکا بازگشتند و این به معنای آن بود که مقداری از کار جراحی که او انجام 

کتر  برای جانشینی د   ۱۰8یک مدیر اجرایی عالی بود.  بلیردیگر قابل انجام نبود؛ همچنین  

، خانم هافمن  [شمسی  ۱۳۱۹]میالدی    ۱۹۴۰بلیر، دکتر هافمن از مشهد آمد. در سال  

را شروع کرد. محوطة پرستاران را با تسهیالت بهسازی بهبود یافته،  ها  تعمیر ساختمان

از سوی یک خانم ایرانی برای   ایخانم دکتر هافمن هدیه  . پرده و تهویه، بازسازی نمود

، دریافت کرد؛ بدین گونه  پرسبیتاری کشی آب از میسیون  پمپ و مقداری پول برای لوله

ساختمان  زیر    در   کشی داشتند. خانم دکتر همچنین یک طبقه پس از آن پرستاران آب لوله

استفاد به صورة  برای  آماده کرد گرچه مسکن پرستاران  بخوابد  آرام  ت  پرستار شب که 

 ۱۰۹موقتی ادامه یافت. 

  امّا از اوایل  بسته شد،   [شمسی  ۱۳۲۰]میالدی    ۱۹۴۲هر چند بیمارستان در سال  

دانستند که این موضوع  می تیم پزشکی آن از پیش  [شمسی ۱۳۱۶]میالدی  ۱۹۳8 سال

گزارش    ها آن  ،[شمسی  ۱۳۱7خرداد  ]میالدی    ۱۹۳8  سال  در حال رخ دادن است. در ژوئن

به احتمال فراوان پایان یک    نه”این گزارش ساالآغاز کردند.    این عبارت  خود را با  ةساالن

مدنظر باشند، به عنوان یک نهاد  ها چنانچه تعداد بیماران و دریافتی .زندمی دوران را رقم

به سوی    چه در بلندمدتو   مدتما چه در کوتاه  ةایم. راه آیندبه بلندای نشان خود رسیده

می منتهی  آن  ،  شودسراشیبی  زمان  پیشاگرچه  بود.“قابل  نخواهد  کارکنان    بینی  چرا 

ارتباطات خوبی با دولت و جامعة    داشتند؟ آن  از آیندة  ای  انهچنین دیدگاه بدبینبیمارستان  

  تقاضای محلی برای خدمات پزشکی بهتر و اهالی بیمارستان  . امّا  برقرار بودپزشکی محلی  

  آغاز  در شد. می  بیمارستانی نیز های  شامل هزینه  ی که رشد .دنددی حال رشد را  در   تریشب
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  ، پزشکی ساده بود ولی از زمان جنگ جهانی اول، دکترهای آن  های بیمارستانی، کار  کار 

با   مدرن  بزرگ در گسترة جراحی  اعمال جراحی  با  بغرنج  به سطحی  و  کرده  پیشرفت 

خود را نگه داشته    ،”ما پهلو به پهلوی توسعهرسیده بودند.  ها  از تخصص  بسیاری  پوشش

  ، مالیهای  توانیم این جایگاه را بدون پیشتیباننمی  بودیم و جایگاه رهبری داشتیم ولی 

با در نظر گرفتن    جدید، نگه داریم.“های  شتر و معرفی شیوهجهت خرید تجهیزات مدرن بی

  ، (Home Church)  گیاعمال شده از سوی کلیسای خان ای  کارکنان و بودجه های  محدودیت 

بود بیمارستان  روشن  بیشتر  یا  شدند. رفتن  می  بایست بستهمی  میسیونریهای  که یک 

درمان  محل  ایجاد کرده بود. پیش از عزیمت او بخش مردان، همیشه پر بود.  ای  بلیر مسئله

شلوغ   همیشه  او(  )تخصص  بینی  و  حلق  نشانهگوش،  انبوه  ایو  وجود  از  کارهای    بود 

عفونی انجام داد. بدون توانایی انجام  های  و سینوسها  بایست برای لوزهمی  که بهداشتی  

احساس کارکنان پزشکی  ویژه،  ادام  این خدمات  زیرا کارآمدی    ةکردند  راه دشوار است 

یافت. در هیچ جایی از شهر خدماتی مشابه در  می بیمارستان به شکل چشمگیری کاهش

 ۱۱۰وجود نداشت. ،توان مالی حتی طبقة متوسطدر حد دسترس عموم و  

  ، این ناتوانی در رویارویی با این پرسش و همچنین احتماالً مسائل مالی بیمارستان

استع دوولبه  مک  و  بلیر  دکترها  عمدهشمنجر    ،فاء  بحران  موجب  خود  که  در  ای  د 

وجود استانداردهای باالی پزشکی برای بقاء در تهران فقط یک گزینه    .گردیدبیمارستان  

و این در حالی بود  شد  می  یا بیمارستان بسته   بایست یا دو دکتر آمریکایی پیدا می  نبود.

از لحاظ شهرت، بیمارستان هنوز نوامبر    که  بود. در   ۱۳۱۹آبان  ]میالدی    ۱۹۴۰معتبر 

به  نبود. پذیر ، دکتر مک دوول به مرخصی رفت. بدون دکترهای دیگر، کار امکان[شمسی

بود؟ دکتر فریدون ورجاوند در    بیمارستان چه کسی هنوز در آن زمان در  جز دکتر هافمن  

فوری و موارد زایمانی فراوانی را  های  کرد. او بسیاری از عملمی  مجتمع میسیون زندگی 

  داشت و این که تا چه زمانی بیمارستان  شخصی بیرون    مطبدر شب انجام داد. اما یک  

بماندمی داشت   ، توانست  پرسش  این  به  بیمارستان   که   بستگی  را  ش  تواند حقوق می  آیا 

 
110 RG 91-19-11-1, Report Medical Work Teheran 1937-1938. 



 میالدی 1950تا   550ها در ایران؛ از سال تاریخ بیمارستان  136

تجربة همراهی کرده بود و  دکتر مک دوول را  او به عنوان پزشک برای چهار سال    ؟بپردازد

زایمان در بیمارستان دولتی زنان تهران داشت. دکتر علی اصغرزاده نیز    بارة چشمگیری در

د و این در حالی بود که دکتر ورجاوند و دکتر  کرنمیجراحی    اوادامه داد ولی    خود  به کار

از این دو عضو معمول بیمارستان، دکترهای  می  هافمن جراحی نیز   دیگریکردند. جدا 

در   که  کاربودند  سالمی  بیمارستان  واسعی  عبداهلل  دکتر  و  ها  کردند.  کرده   تجربةکار 

بخش  مدیریت  آورده بود. برای دو سال بعد از استعفاء دکتر بلیر،    به دست  جراحی خوبی

را   از سال  در دست  مردان  ولی  را  [شمسی  ۱۳۱8]میالدی    ۱۹۴۰داشت  ، همة وقتش 

بزرگ  صرف بیما  واسعی کرد.  ش  طبابت خصوصی  بیمارستان  اش  ران جراحیهنوز  به  را 

  زنبیمار داشت. همچنین دو پزشک   شش تا  دوداد جایی که معموالً  می آمریکایی ارجاع

زنان و اتاق عمل    ةکه در دواخان  چکسلواکی سوئیس و دیگر از  از  یکی  وجود داشت؛    نیز

این، دو دکتر که در بخش  می  ، دستیاری برای کارهای رایگان بر  افزون  سالمت  کردند. 

این در    ؛ آمدندمی  در جراحی  برای کمک  ، هر زمان که وقت داشتند  ،کردند می  دولت کار 

 آمدند. می حالی بود که چندین دکتر دیگر نیز

معموالً  صبح هنگامی که  یکشنبه  روزانه داشت. روزهای    شیفتدکتر هافمن هر صبح،  

به صورت    ، معمول بیمارستانکارکنان و دکترهای بازدید کننده حضور داشتند، پزشکان  

  دادند، وضعیت هر بیمار را چکمی  جمعیت بیماران بستری را مورد بررسی قرار   مند، نظام

نمودند. هر چند سیستم بایگانی  می  کردند و در مورد مسائل تشخیصی و درمانی بحثمی

واحدی وجود داشت که در دست نیم دوجین از افراد بود، ولی شاخصی وجود نداشت و  

همان  رفت و بیماران جدید در واقع  می  ز این رو، ردیابی بیماران بایگانی شده از دستا

بایگانی کارآمدی در مشهد   بودند. دکتر هافمن که سیستم  انداخته بیماران قدیمی    راه 

این   به عنوان    باید   د کهکررا قطعی  موضوع  بود،  فردی که  بایگانی و  اتاق جداگانه  یک 

کار آن  سال  کرد،  می  کارمند  از  نتیجه،  در  باشد.  داشته   ۱۳۱8]میالدی    ۱۹۴۰وجود 

شد  می  راای  که هر پروندهای  وجود داشت به گونهبیماران  ، بایگانی با شاخص نام  [شمسی

پیدا کرد حتی اگر بیمار کار خود را از دست داده بود. از آن پس، اتاق بایگانی و کارمند  
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اول و هم خانوادگی،  های  آن همچون یک منبع از رضایت، خود را نشان دادند. اسامی با نام

. گاهی اوقات،  نام وجود داشت  شدند زیرا عدم قطعیت چشمگیری دربارة هر دومی  نمایه

 دادند، نام پدرشان، شوهرشان و خودشان. می سه نام خانوادگی بیماران تا 

را بازگشایی کرد که توسط یک دکتر    کاره همه  یآزمایشگاهدکتر هافمن همچنین  

بسیار مناسب بود؛ هر چند که سودهای حاصل، به  کار چرخید. این می بیمارستان نظامی

اصرار داشت چنانچه بیمارستان  رفت نه بیمارستان. اما با این وجود، هافمن  می  دکتر   جیب

  هد، نیاز است که آزمایشگاه خود را داشته باشد. مسئلهد ادامه  بایست به کار  می  تهران

  ناپایدار بود و منبعی از خطر محسوب   یفرد از لحاظ روانی    ، دیگر، داروخانه بود زیرا داروساز

،  از بیمارستانبیرون موقت، یک داروخانه در  طور . به را مرخص کردندشد. بنابراین او می

پیچید. افزون بر  می  دکترهای بیمارستان برای موارد مجانی و بانک )قرارداد( های  نسخه

را به    کاریداروسازی بود، کمک   التحصیل فارغاین، دکتر اسالمی که دانشجوی پزشکی و  

  داروها را برای بیماران بستری آماده  درون سیاهرگی و دیگرهای  او محلول  . کار گماشت

بر طبق گفتة دکتر هافمن، دکتر اسالمی  می باارزش و غیرمعمول ساخت.    ی ”یک جوان 

  حسی بی  .کند، بسیار بشاش و همیشه مشتاق استمی  است که در بخش کودکان کار 

  دهد.می  کند و هر چیزی که الزم است انجام می  اورژانسی یاری های  دهد، در جراحیمی

بیمارستان زندگی  برای آیندة  می  او در  متنوع و بسیار  ای  تجربه  ،اش کار پزشکیکند و 

تغییری در وضعیت آزمایشگاه رخ نداد. از آنجا که    ، از آن پس  کند.“ می  سودمند انباشت

نظامی فقط سه صبح در هر هفته در دسترس بود، هافمن نیاز بیمارستان به داروساز    دکترِ

سازی داروها را انجام  بایست بعضی از آمادهمی  را اعالم نمود. بیشتر از این نظر که داروخانه

داروخانهها  قیمت  ؛دهد داروهای  های  در  ویژه  به  بودند؛  کشیده  فلک  به  سر  بیرونی 

 ۱۱۱ر کمیاب بودند.سولفانامید که بسیا

  بازگشته آمد بحران آیندة بیمارستان  می   ، به نظر [شمسی  ۱۳۱۹]میالدی    ۱۹۴۱در سال  
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دار  سال شلوغی بود. دکتر هافمن عهده [ شمسی ۱۳۱۹-۲۰]میالدی  ۱۹۴۱- ۴۲بود. سال  

علی   دکتر  نظر  تحت  کودکان  سرپایی  بیماران  و  بود  کودکان  و  زنان  بخش  مسئولیت 

موارد    ،باره از بخش مردان و از نیمه شب تا صبحو. دکتر ورجاوند داصغرزاده قرار داشت

کرد. دکتر  می  تمام بیمارستان، هنگام تعطیالت کوتاه دکتر هافمن، مراقبت از  نوزادان و  

  ،دکتر ورجاوند را به عنوان اولین دکتر ایرانی تمام وقت  ،هافمن امید داشت که »هیئت« 

یک   برگزیند.  آمریکایی  دکتر  یک  جانشینی  کار  مثبت    نکتة جهت  که  این  بود  در  آن 

ایران جدید  شدید    نوعی ،  حکومت  بسیار  ناسیونالیسم  جای  به  در  قبلی  آزادمنشی  که 

بود، به  میخارجی    خارجی بعد از بسته شدن مدارسهای  اندیشة بستن همة بیمارستان

شهری پناهندگان  های  ، کمپ[شمسی  ۱۳۲۰]میالدی    ۱۹۴۲وجود آمده بود. در سال  

بهسازی جدی و  بهداشتی  مسائل  پی  لهستانی، دچار  و  گیری  همه  در  تیفوئید  تیفوس، 

  اناز بیمارستان مسیحی مشهد با پزشک   (Norem)مسری بودند. دکتر نورم  های  بیماری

و بهداشت    مراقبتکرد.  می  ، کار [شمسی  ۱۳۲۱]میالدی    ۱۹۴۲هار  ارتش آمریکا، در طی ب

کمپ گردیدها  در  مراقبت    .برقرار  به  هندوستان  ارتش  بیمارستانی  واحد  یک  همزمان 

پاستور انستیتو  و  پرداخت  دکتر    ، شهروندان  به  ایران  دولت  کرد.  تولید  تیفوس  واکسن 

.  یک نشان اهدا کرد  آموخت  تکنیک ساخت واکسن تیفوس را   ، آمریکایی که به انستیتو

به پیوستن وادار نمود.  نیز  دکتر نورم شد و دکتر هافمن را   خواستار بازگشتارتش آمریکا  

خواست بیمارستانش را بدون دکتر آمریکایی ترک کند، پیشنهاد  نمی  آنجا که دکتر نورم  زا

شود دارد  می در دسترس قرار دادن بیمارستان برای هر سرباز آمریکایی که در آنجا بیمار 

سرباز و کارکنان    ۲۰یک دکتر در تهران رها ساخت. حدود    استقرارو بدین سان ارتش را از  

 ۱۱۲گوارشی در رنج بودند.های از ناراحتی آنان اکثر ؛ هوایی به بیمارستان آمدند

، گرچه در آغاز  شد  ، بیمارستان بسته[شمسی  ۱۳۲۱]میالدی    ۱۹۴۲در سال  اما  

رو به افزایش بود و چنانچه فقط یک دکتر  ها  الزحمهدر واقع حق  اما   درسی نمی  سال به نظر

 آمد. می روشنبرای ادامة کار انداز بیمارستان کرد، چشممی آمریکایی پیدا
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، میسیون ایرانی  [شمسی  ۱۳۲۱مرداد  ]میالدی    ۱۹۴۲  سال  آگوست  با این وجود، در

تعطیل کند.    را  خود  مارستانمجبور شد تصمیم بگیرد کدامیک از شش بی  ،پرسبیتاری

دیگر به    با مرخصی دکترها که به دلیل جنگ جهانی دوممیسیون    نیروی پزشکیذخیرة  

به ارتش(، تهی شده بود. تقریباً همة  در پی ورود  ) ها  گشتند، با مرگ و استعفاءبرنمی  ایران

باقی بیمارستان تهران فدا    دکترهای  بودند. تصمیم گرفته شد  زیرا  مانده مرخصی  شود 

  پزشکی بهتری به نسبت هر جای دیگر ایرانهای  کمک   تهران  ةماند  میسیونرهای باقی

،  [شمسی  ۱۳۲۱مهر    8]میالدی    ۱۹۴۲سال  سپتامبر    ۳۰آورند. در   به دست   توانستند می

بسته شد. کارکنان آمریکایی برای پر کردن    ، خدمت به جامعهنیم قرن  بیمارستان بعد از  

به کرمانشاه   (Fulton)پخش شدند. خانم فلتون    ،مسیحیهای  رستاندیگر بیما های  کاستی

بهآقای  و   به مشهد رفتند. مستخدمین معزول گردیده و  به    هاآن  دکتر و خانم هافمن 

داده شد. پرستاران مشکلی با پیدا کردن کار نداشتند  انعام  نسبت طول دورة خدمتشان  

برای فراوانی  تقاضای  بعداشت  وجود  هاآن  زیرا  دانشجویان.  از  خانم    باپرستاران    -  ضی 

فلتون به کرمانشاه و بعضی به مشهد رفتند. مجتمع به همراه دو اقامتگاه به دولت آمریکا  

بندی،  ت و تغییرات را آغاز کرد که طبقهاتعمیربالفاصله  ارتش آمریکا    تحویل داده شد.

حفر یک چاه    ، و رسیدگی به تجهیزات و تدارکات را دشوار نمود. یک چیز خوب  انبارسازی 

  کشی لوله  شد و از آنجا آب در سراسر بیمارستان می  آن به یک منبع پمپاژآب  ژرف بود که  

انجام    کشی لوله  و تعمیرات ها  دیوارها، دوشآمیزی  سازی و رنگ کفهمچنین  گردید. ارتش  

که پیش از این هرگز به خود ندیده بود. داروها و تدارکات    شدی  داد. بیمارستان، تعمیر کامل

پخش شدند؛ بسیاری از مبلمان توسط دولت آمریکا قرض داده  ها  برای دیگر بیمارستان

شد و بعضی از ابزارهای جراحی به دکتر ورجاوند که یک بیمارستان کوچک شخصی باز  

میسیون قرض داده  های  ر بیمارستانکرده بود، عاریه داده شدند. بعضی از چیزها به دیگ

 انبار گردیدند.  ، شدند؛ مابقی برای کاربرد آینده

  این مکان ؛ نه تنها میسیونرها به  ید بودشد  ةاز دست دادن بیمارستان تهران یک ضرب

کردند  می  دریافت  ، توانستند دریافت کنندها نمیآمدند و درمانی که در دیگر استانمی
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شدند به دولت ایران و  می  کایی در تهران در زمانی که مجبوربلکه حضور دو دکتر آمری

غیره    ها،وزارتخانه و  سرخ  صلیب  آمریکا،  بدهندسفارت  محسوب سرویس  مزیت  یک   ،  

داد  می  بسیاری از داروها و اقالم جراحی   ،مسیحیهای  شد. صلیب سرخ به بیمارستانمی

آنجا نبود تا با   اما   صورت احتماالً  رایزنی کند، این کار    هاآن  چنانچه دکتر آمریکایی در 

 گرفت. نمی

  برو  خواست بیمارستان تهران را بازگشایی کند اما قاعدتاً  می  ا میسیون ایران آشکار

داشتند و بر  می  بایست حداقل دو و ترجیحاً سه دکتر آمریکایی حضورمیاساس شرایط  

مراقبت و  دقیق  تشخیص  و  کنندآمیز  جراحی  ازنظارت  یکی  بایست  می  هاآن  . 

رادیولوژیست، دیگری با تجربة کار در آزمایشگاه سرولوژی و دیگری در پزشکی پیشگیری  

مدرسة    ة پرستار آمریکایی جهت توسع  دوبود. همچنین به حداقل  می  و آموزش سالمت

نیاز بود. افزون بر این، مواد و تجهیزات    ، پرستاری برای این که بهتر از هر مدرسة دیگر باشد

تختخوابی،    ۶۰-8۰هتر و همچنین مبلمان و اسباب و ابزارها برای یک بیمارستان  آموزشی ب

بود.  با    نیاز  آزمایشگاه  تکنسین  یک  همچنین  و  تکنسین  و  ایکس  اشعة  دستگاه  یک 

تجهیزات آزمایشگاهی کافی برای کار سرولوژیک، شیمی خون و همة آزمایشات معمولی  

وجود می  دیگر بیمارستان  داشتمی  بایست  برای  می  مچنین ه؛  مدرسه  یک  بایست 

. از آنجا که بعد از پایان جنگ،  شتدامیاشعة ایکس  کار با  آزمایشگاهی و  های  تکنسین

بودجه بود،  دسترس  در  آمریکا  ارتش  سوی  از  فراوانی  کناری  می  تجهیزات  به  بایست 

تا  می  گذاشته تجهیزات  شد  ازاین  که  پیش  ب  آن  دیگر  جای  مورد  ه  در  برسند  فروش 

از  یک اتومبیل به عنوان بخشی    ،هر دکتربرای  بایست  میخریداری قرار گیرند. در نهایت، 

 ۱۱۳. شدمیلوازم کار تهیه 

 

 زنان  درمانگاهی برای

زنان دکتر    ةبه »دواخان  زیادی، زنان  [شمسی  ۱۲7۶] میالدی    ۱8۹8گرچه در سال  

 
113 RG 91-19-11-1, Teheran Medical Report 1942-1943. 
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به صورت  از پذیرش بیماران زن  نان  به دلیل تعصب مسلمااو هنوز    اما   اسمیت« آمدند،

هراس   همداشتبستری  اما  فرونشستن  .  حال  در  تعصب  این  شد  متوجه  و    استزمان 

  اسمیت  ۱۱۴آمدند. می  به بیمارستان  وجود داشت  هاآن  ی برایجایبسیاری از زنان چنانچه  

مشاهده   گروه  کردهمچنین  از  ندارند. های  بعضی  را  دواخانه  ویزیت  فرصت  حتی  زنان 

دهد خانگی  های  ویزیتبه  گرفت    تصمیمابراین،  بن به  زیرا    اهمیت  رفتن  با  فقط  ”این 

  توان به این طبقه از زنان ]ثروتمند و با نفوذ[ رسید، زیرا بهمی  است که   هاآن  هایخانه

نخست، طی پنج سال، به سختی    ۱۱۵.“ شدداده نمیهرگز اجازة آمدن به دواخانه    هاآن

گزارش    [ شمسی  ۱۲8۴]میالدی    ۱۹۰۶شدند. اما، در سال  می  زنانی در بیمارستان پذیرش 

یّت و کیفیت برای زنان، افزایش یافته بود. کار پزشکی برای  شد که کار پزشکی در کمّ

  گردید. زنانی که به جراحی بزرگمی  زنان به موارد چشم و اعمال جراحی کوچک محدود 

مرگِ که  این  ترس  از  داشتند  آنان  نیاز  شدید  اتفاقی  پزشکی    یتعصب  کار  علیه  بر 

قرارتولید  میسیونری   پذیرش  مورد  سال  نمی  کند،  در   ۱۲8۴]میالدی    ۱۹۰۶گرفتند. 

شاه عالقة شخصی   افزود ، یک درباری مهم اصرار نمود که همسرش عمل شود و [شمسی

را   بنا  به خود  است.  داده  نشان  موضوع  بیمارستان  این  عمل    ؛ پذیرفترا  کار  این  براین، 

”من به زنان  درخواست پذیرفته شدن کردند.    یزنان دیگر  ،در پی آنبود.  آمیز  موفقیت

گفتند، اما شما یک زن مقام رسمی دربار را    ها آن  گفتم ما فقط یک اتاق کوچک داریم؛ 

هنگامی که دکتر اسمیت مرخصی بود، فقط دستیار جوانش،   ، چرا ما نه؟“کردیددرمان  

مادر یک فرد برجسته را درمان کند. در    از او خواسته شد دکتر مک دوول حضور داشت.  

طی ویزیت، دکتر به او توضیح داد که نیاز فراوانی به یک بیمارستان برای زنان در تهران  

به    مادر.  کردمارستان مردان درمان  که زنان و کودکان را در بی  است  وجود دارد و دشوار

الزم   ة باشد، بودج طرح خوبینشان دهد و قول داد چنانچه به وی را ش دکتر گفت طرح

سال هیچ ساختمانی جدا از اقامتگاه دوم در مجتمع    ۲۰باال(. برای    به  را خواهد داد )بنگرید

 
114 Presbyterian Church 1899, pp. 187-88. 

115 Presbyterian Church 1902, p. 221. 
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پرداخت کنند به    پولیتوانستند  می  بیمارستانی ساخته نشد. بیشتر بیماران ثروتمند که

داد کار برای فقرا را مجانی  می کردند و این به دکترها اجازهمیصورت غیرمستقیم کمک 

 ۱۱۶انجام دهند.

  سال  تختخوابی برای زنان، در اکتبر ۱۰ ة الحاقی جدید، به صورت یک سراینخست، 

الحاقی این مزیت را داشت که بیماران  بخش  باز شد.    [شمسی  ۱۲8۶مهر  ]میالدی    ۱۹۰7

  ۲۵خصوصی بیمارستان  های  توانستند پذیرش شوند زیرا اتاقمی  خصوصی بیشتری  مرد

  مرفه به  ة. بیماران طبق آمدندجهت استفاده برای زنان به کار نمیدیگر  ، تختخوابی مردان

که تا همین  هایی  ”آنمزیت درمان در بیمارستان نسبت به درمان در خانه پی بردند و  

برای ماندن در آنجا[ را ننگین و به آن به عنوان یک نهاد خیریه  ]اخیراً رفتن به بیمارستان  

افراد فقیر به  کردندنگاه میبدون خانمان    و  برای  را مفتخر  ، هم اکنون بسیار مایلند ما 

 ۱۱7آمدن خود کنند.“ 

قول تأمین مالی  ایرانی  ثروتمند    ة، یک خانواد[شمسی  ۱۳۰۶]میالدی    ۱۹۲8در سال  

را  سازی برای پی ونقل سنگحمل کار ها  آن ساخت یک بال جدید برای زنان مسلول داد؛ 

هنگامی که دولت بر کارگران برای کار کردن بر روی کاخ تابستانی    کردند یعنیشروع  

کار در بیمارستان به وجود    ة آورد. نتیجمی، فشار  اصلی شهرهای  شاه و تعریض خیابان

سال دستیاری   دکتر آمریکایی که برای دوخانم زشت سنگ بود. استعفاء  ةدیک توآمدن 

بیمارستان را با مشاوره یا نظارت ناچیز  های  کرد و انترنتر  کرده بود، بار کاری را سنگین

مردان،   درمانگاه  گذاشتدر  تنها  عهدهدست  منحصراً  دوول  مک  دکتر  مسئولیت  دار  . 

فراوانی برای درمانگاه و بیماران خصوصی و    :با دو نتیجهاما  بود  زنان    ةدواخان مشتریان 

نسبت تختخواب به  بیشتری  زنان  بودند،  های  همچنین  بیمارستان که متقاضی جراحی 

آ برای مراقبتمفراهم  زنان  بال  در  بیشتری  اتاق  اگر  از عمل وجود  های  د.  ،  داشتپس 

  تا اواسط تابستان   [روردینف]  توانست کار فوری بیشتری انجام دهد. از آوریلمی  بیمارستان

 
116 RG 91-19-11-1, Historical Sketch; Presbyterian Church 1907, pp. 302-03. 

117 Presbyterian Church 1908, pp. 342. 
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، روزی نبود که دو یا تعداد بیشتری بیمار منتظر  [شمسی  ۱۳۰7]میالدی    ۱۹۲8  سال

یک دکتر  که  شد احساس   این نیازشد( نباشند. می تختخواب )هنگامی که فردی مرخص

بازنشسته    [شمسی  ۱۳۰۱] میالدی    ۱۹۲۳جانشین دکتر اسمیت شود که در سال    ،زن

افزایش  شد زنان  بخش  کارآمدی  طریق  بدین  پزشکان  می  زیرا  همچنین  و    مرد یافت 

 ۱۱8. اختصاص دهندتوانستند زمان بیشتری را بر نظارت بخش مردان، می

د. طی  ش ادامه داد و در واقع بهترین بخش بیمارستان  خود  درمانگاه زنان به رشد  

ب  شدند  مجبور  دکترها  پاییز،  و  بهار  هنگام  در  سال،  زیرا  جدید   یمار چندین   نپذیرند 

در    جدید   کودک   -   مراقبت کنند. خدمات مادر   ها آن   توانستند به صورت مناسب از نمی 

ه  شد   رفته ی به عنوان روال معمول پذ   ی دوران باردار   ی ها و مراقبت میان ثروتمندان رایج  

مراقبت   ۱۱۹.بود  به  بود  های  دسترسی  دشوار  تولد  از  در  پیش  که  فقرا  ”اکثریت 

کنند، موارد غیرطبیعی هستند که  می   نسوان، زایشگاه و غیره وضع حمل ]بیمارستان[  

]در    درمانگاهِ پیش از تولد ین  بزرگتر   شوند. احتماالً درمانگاه ما می   ارجاع ها  توسط قابله 

مواردی که در درمانگاه دیده نشده    ، بیمارستان مسیحی   ، به صورت طبیعی   است.“   کشور[ 

در سال    ۱۲۰ورزید. می   کرد و بدین طریق از موارد عفونی، اجتناب نمی   بودند را پذیرش 

، بیمارستان دو دکتر زن به کار گماشت، یکی سوئیسی  [ شمسی  ۱۳۱8] میالدی  ۱۹۴۰

  زنان و اتاق عمل به عنوان کمک کنندگانِ  ة که در دواخان  چکسلواکی بود و دیگری اهل 

دستیاری بدون   بیمارستان    ۱۲۱کردند.می   پرداخت،  شدن  بسته  تا  زایمانی  خدمات 

 ۱۲۲ادامه یافت.   ، آمریکایی 

 
118 RG 91-19-11-1, Teheran Hospital Report 1928. 
119 RG 91-19-11-1, Report Teheran American Hospital 1937 

 ش یسال پ مانیزا ۱۳7 ی نسبت بهمورد ۳۰ شیافزا کی  مانی بودند. تعداد زا رخوارگاه ینوزاد در ش ۱۱تعداد سال  نیدر ا) 

 نشان داد(.

120 RG 91-19-11-1, Report Medical Work-Teheran 1937-1938 

 (.مانیزا ۲۴۵. میااست که ما داشته یزانیم نیزمان بزرگتر کیمورد در  ۱۵) 
121 RG 91-19-11-1, Report American Hospital Teheran 1940-1941. 

 .رندیاند جواز طبابت بگتوانستهی زن احتماالً نم یدکترها 
122 RG 91-19-11-1, Teheran Medical Report 1941-1942. 
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 دیگر تهران  هایبیمارستان 

  گیری جریان همهدر    ی پزشک  یها جهت کمک   یمارستانب  یک   یاح، حاج س ة  گفت  به

  ی آقا  ی همکار. با  یدگرد  یستأسدر تهران    [شمسی  ۱۲8۳]  میالدی  ۱۹۰۴وبا در سال  

  ی ، ساختمان[تهران  الصحهحفظارشد  محتسب  ]( و مختارالسلطنه  یدار عموم نوس )خزانه 

  یپزشک مدیر  به عنوان    یم،عبدالکر  یرزاالسلطنه م  یلسوفاجاره شد و ف  یمارستانب  یبرا

  ی را سازمانده  یستمیس  ینها همچن. آنیددر ماه استخدام گرد  انتوم  ۲۵۰آن، با حقوق  

  ی . کسانشدندیانتقال داده م  یمارستان با درشکه به ب  ی به صورت مجان  یمار کردند که افراد ب

رانان  . به درشکهشدندیخانه برده میشوبه مرده  یسسرو  ینبا همنیز    کردند یکه فوت م 

در    یژه، به وکار   یندر ا  ی. دکتر مورل فرانسوشدیپرداخت م  یمار هر ب  ی تومان به ازا  یک 

از افراد ثروتمند مانند    ی. بعضکردیم   یاریشده بود،    یانداززنان که راه  ارستانیم ب  یریتمد

 ۱۲۳. کردندفراهم  یشتریب یمال  یهامشیرالدوله کمک 

  ین ا  ین. بنابراکندیرا فهرست نم  یمارستان ب  ینا  تهران قدیم،   نگارتاریخ،  شهریجعفر  

  ی برا  یااجاره  یآمده باشد )ساختمان   یدگذرا پد  همسئل  یک حل    یبرا  یستی با  یمارستانب

 ۱۲8۳]  میالدی   ۱۹۰۴وبا در سال )  یدمیو فشار آورنده مانند اپ  ی مسئله فور  یک حل  

  [شمسی  ۱۲۹۹]  میالدی  ۱۹۲۰حدود سال    کندیم  یانب  یشهر  یقتدر حق   ۱۲۴.([شمسی

  ی شاهنشاه  یمارستانب  شاملدر تهران وجود داشته است که    یرانیا  یمارستان دو ب  نهات

احمد به  به دولت   و آن  ی)که سپس  نها  یگاه دوباره  و    ییرتغ  ینابه س  یت و در  نام داد( 

اندبود  یمهنج  یمارستانب  یگرید به  البته  با  ین.  و    یکاییآمر  هاییمارستانب   یدفهرست 

 
 .۵۳۶-۵۴۰، ص۱۳۴7 احیس ۱۲۳

  ۱۹۰۴  یریگهنگام همه   نویسدمیکه    ردیگیقرار م  دییمورد تأنیز    Wishard 1908, pp. 219–220توسط    گمان  ینا  ۱۲۴

 مارستان یخانه به عنوان ب  کی”  ن یشد؛ افزون بر ا  لی وبا تبدخاص    مارستانیبه ب  یعموم  مارستانی، ب]شمسی  ۱۲8۲[میالدی  
  ز سه مرک نی[ باز شد. اران؟ی]شم رانیمکان در ش کی ز ی[ گرفته شد و ناحیس  مارستانیشهر ]ب یپناهندگان در بخش غرب

متوقف    یریگکه همه  یزمان  یعن یداشتند    ت یماه، فعال  کی  باًیتقر  یشهر، شب و روز برا  انیهودیدواخانه در محلة    کیبا  
 د یبنگر یریگهمه  نیدر مورد ا .“دیگرد

  Burrell 1988, pp. 258–270. 
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راروس گفت  ۱۲۵. افزود  یزن  ی  اساس  سال  خانم  ة  بر  در   ۱۲۹۱]  میالدی  ۱۹۱۲دووارزه 

 ۱۲۶. وجود داشت ی(شاهنشاه یا و  یدولت   یمارستان)ب یرانیا یمارستانب یک، تنها [شمسی

او    .در دست ساخت است  ینظام  یمارستانب  یک   کندمی  یادآوری   یندووارزه همچن   خانم

( است  ید ربنگ  یین)به پا  یریوز  یمارستان ب  یادکه به احتمال ز  یدوم   یرانی ا  یمارستاناز ب

 نداشته است.  یتفعال  [شمسی ۱۲۹۱] میالدی ۱۹۱۲که البته در سال  برد ینام م

  با هدف شده بود   ی عموم  ی هابودجه  یکه موجب تباه  یرانی فرد گناهکار ا یک”

برا  یمیعظ  یراز مرگ، مقاد  یشدرست پ  ،هتوب   یمارستان ب  یک ساخت    یپول 

بهشت را دوباره به دست    تواندیکار م   یناهدا کرد. به او گفته شده بود که با ا

در    یکآورد.   بزرگ  سر  بیرونساختمان  کوهستان  به  رو  امّا    تهران  برآورد، 

  ی کاف  یز اتمام آن ن  یبلکه برا  یمارستان ب  یاندازراه  یبدبختانه، پول نه تنها برا

اقامتگاه نهاد   یساختمان برا ین است. ا و بدون کاربرد  یافته نبود تاکنون اتمام ن

 ۱۲7“   .یابدیاختصاص م یژاندارمر یسنو تأس

به    گرفت،یقرار م  یتسرخ آن کشور مورد حما  یبکه توسط صل   یروس   یمارستانب

  یریتمد  وسیه کرده و توسط پزشک سفارت ر  ی ها خدمت رسانتنها به روس  ی، صورت عمل 

  [ شمسی  ۱۲8۶]  میالدی  ۱۹۰7در سال    یمارستانب  ینا  یشارد، وة  گفت  بر اساس  .شدیم

که   ییقزاق روس، در جا  یگاردبر  یهادر ساختمان  ین همچن  درمانگاه  یک”  .یافت  یشگشا

ماهانه   مشاورةهزار مورد    یکاز   یش ب  .حضور داشتند وجود داشت  ها آنة  و خانواد  یگاردبر

 ۱۲8  “.است ی مجان یزآن نة و دواخان  گیردیانجام م درمانگاه   یندر ا

 
 .۲۹۴، جلد اول، ص۱۳۶8 یشهر ۱۲۵

126 De Warzée 1913, pp. 171-172. Wishard 1908, p. 234 
این د  رسیدر تهران باز کرده بود که به نظر نم  یمجان  یعموم  مارستانیب  کیدولت آلمان    راً،یکند اخیگزارش م  دووارزه  

 نگرید به باال(. ب دیبود )بنگرفهمیده را اشتباه  یشاهنشاه مارستانیها بر بآلمان  تیریدرست باشد. او احتماالً مدنوشته 
 Litten 1925, p. 404 

 کند.ی م ادی مارستانیبا ب یگرید یشدن آلمان ریو نه درگ کریتوسط دکتر ب  یشاهنشاه مارستانیببر  تیرمدی از قطکه ف 
127 De Warzée 1913, pp. 172. 

 (.نییپا دیآباد وجود داشت )بنگروسف یدر  ینظام مارستانیب کیدر واقع  
128 De Warzée 1913, pp. 171-172; Grothe 1911, p. 131; Wishard 1908, p. 234. 
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  ۱۲۹( نیز بیمارستان کوچکی در تهران داشتند.Filles de Charitéهای فرانسوی ) راهبه 

های مشاوره برای زنان و مردان  ”اتاقسرانجام باید از داروخانة هیئت بریتانیایی یاد کرد که  

و نیز اتاق عملی متصل به خانة پزشک هیئت بریتانیایی داشت؛ بودجة آن توسط دولت  

 ۱۳۰داد.“ شد و مشاورة رایگان ارائه میانگلیس تأمین می

شش بیمارستان شهری ایرانی و دو بیمارستان   [ شمسی   ۱۳۰۲] میالدی    ۱۹۲۴تا سال  

خانة مبارک مریض   هابیمارستان این  ترین  . بزرگترین و قدیمی وجود داشت نظامی در تهران  

 ۵۰باال( با ظرفیت اسمی  )بنگرید    [ شمسی   ۱۲۵۲] میالدی    ۱87۴دولتی بود که در سال  

 ۱۳۱تختخواب ساخته شد.

  ۱۵,۰۰۰، وجیه اهلل میرزا سپهساالر،  [شمسی  ۱۲8۲آبان  ]میالدی    ۱۹۰۳در نوامبر  

قطعه  به همراه  آباد در شمال غرب تهران  تومان جهت تأسیس یک بیمارستان در یوسف

تومان که نمایانگر عواید    ۵,۳۵۰افزون بر این، مجموعاً    اهدا کرد.  ی رعذ  ۱۵,۰۰۰زمین  

او در سال   برای مخارج بیمارستان تعیین گردید.  بود  قنات و پنج آسیاب    ۱۹۰۴چهار 

تعدادی    ،گرچه سند موقوفه؛  وبا فوت کردگیری  همه  در هنگام  [شمسی  ۱۲8۲]میالدی  

نام   را  )بنگرید بودوصی  است  داشته  فعالیت  اصالً  بیمارستان  آیا  که  نیست  آشکار  امّا   ،  

 ۱۳۲زیر(.

  ی از وزرا   یکی)  یتفرش  یسیع  یرزاتوسط اقدام م  «یریوز  یمارستانب»  ساخت  امکان

سوم    یکفراهم شد. او    [شمسی  ۱۲7۱]  میالدی  ۱8۹۲در سال    ی متوف   ،شاه(  ینناصرالد

که در آن    یمسجد  یزکوچک و ن  یمارستانب  یک   یتاز ثروت خود را جهت ساخت و فعال 

  گذاربنیان  و قبر   مدرسه مسجد و    یبدفن شده بود به ارث گذاشت. آشکار است که ترک

سنت   هاآن رسم  ب  یبردارالگودارالشفاء    یاز  بود. ساخت  سال    یمارستان شده   ۱8۹8در 

  یکه متول   ی آبادنجم  ی هاد  یخ حاج ش  ی، نظر مقام روحان  یرز  [شمسی  ۱۲77]  میالدی 

 
129 Hassendorfer 1954, p. 61; Wishard 1908, p. 234. 

130 De Warzée 1913, p. 172; Wishard 1908, p. 234. 
131 Gilmour 1924, p. 26. 

132 Rezai 2012, pp. 119-20. 
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  یلتکم   [شمسی  ۱۲7۹]  میالدی   ۱۹۰۰در سال    یمارستانبود آغاز شد. ب  یریوز  موقوفة

  یکو دکتر ولف )  یطبّ   بخشدر    یبه نام ابوتراب بران  یکی دو پزشک،    یمارستان . بیدگرد

کار   ی،آباد داشت. پس از فوت نجم   یاردر اخت  کرد، ی م   یدگی رس   ی ( که به بخش جراحیآلمان 

را    یمارستانب  یبود، منابع مال یدهآفر  یآباد که نجم  یادهاییبن  یراز  یدمختل گرد   یمارستانب 

ز م  یربه  مد  یوسفتوسط    یمارستانب  سپس   .بردیسؤال  السلطنه(  )اعلم    یریتبزرگمهر 

رو، دولت در سال    ینکار نکرد و از ا  ی به شکل مناسب  یچگاهه  یمارستان ب  ، ادامهدر    ۱۳۳.شد

 
 ؛ ۲۴۰-۲۴۲، ص۱۳7۹(؛ تاجبخش یوگرافی )با ب  ۵۱۴-۵۱۵، جلد دوم، ص۱۳۴7بامداد  ۱۳۳

 Rezai 2012, pp. 118-19. 
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  یتخت برا  ۳۰  یمارستان آن را به دست گرفت. ب  یریت مد،  [ شمسی  ۱۲۹7]  میالدی   ۱۹۱8

. او  بودهمان زمان    ی ارشد پزشک  یمارستان، داشت. سرپرست ب  ی و جراح  کارهای پزشکی 

. سه  کردیخدمت م   یمارستانو به عنوان جراح ب  یستدر  یپزشک ة  در دانشکد  ین همچن

پرستار که دو نفر از  . هشت  شدندیمحسوب م  ی و  یاران سال آخر به عنوان دست  یدانشجو

نآن بودند  زن  ب  یزها  م  یمارستاندر    میالدی   ۱۹۲۳-۲۴  هایی سال. ط کردندیخدمت 

را تحت    ییسرپا  یمار ب  ۱۱۰۴و    یرفته را پذ  یمارب  ۳۴۴  یمارستان، ب[شمسی  ۱۳۰۲-۰۳]

ب[شمسی  ۱۳۱۵]  میالدی   ۱۹۳۶درمان قرار داد. در سال     بهداریبه وزارت    یمارستان ، 

 ۱۳۴.یافتانتقال 

سال   وزارت  [شمسی  ۱۳۱8]  میالدی   ۱۹۴۰در  بیمارستان    بهداری،   ۱۱۰این 

تختخوابی را به دانشکدة پزشکی دانشگاه تهران انتقال داد. بیمارستان یک نهاد برجستة 

کلینیک دندانپزشکی، یک پلی  ؛ دادمی پزشکی شد و خدمات پزشکی عمومی و زایمان ارائه 

خانه داشت و به گوش و حلق و بینی و چشم پزشکی تسهیالت اشعة ایکس، آزمایشگاه و دارو 

 ۱۳۵اختصاص پیدا کرد.

  ۱۹۱8در سال    تخت بود، تنها   ۲۰کوچک با    ی یمارستانزنان که ب  یمارستان ب  سوم،

پ  [ شمسی  ۱۲۹7]  میالدی بود.  فعال  کامل  صورت  توسط    یمارستانبارائه    یشنهادبه 

. دولت  یدصادر گرد  [ شمسی  ۱۲۹۴اردیبهشت    ۱۴]  میالدی   ۱۹۱۵سال    می   ۵در    یراعلم ام

در    ینا را    یکو    یرفتپذ  [شمسی  ۱۲۹۴تیر    ۲8]  میالدی  ۱۹۱۵  جوالی   ۲۰طرح 

که    آیدیبه نظر م  ینچن  ید.گرد  یین تع  یمارستانبة  یبه عنوان مکان اول  یساختمان دولت

جنگ    یلاستخدام شده بودند امّا به دل  یرانیا  یهاجهت آموزش قابله  یفرانسوة  دو قابل

 
134 Gilmour 1924, pp. 26–27; 

، شمسی[  ۱۳۱۴میالدی ]  ۱۹۳۶بود؛ در سال  آنجا    ری مد   ی مدت   یزاده برا ملک   ی . دکتر مهد ۲۴۰- ۴۲، ص ۱۳7۹تاجبخش   

در   یفرانسو و دکتر روالند، پزشکان    لهلمی. دکتر و بیمارستان شد   ری مد   ،کا یآمر   ه درشد   تی پزشک ترب   کی دکتر جهانشاه صالح،  

بخش   ،ی و دکتر محمد حساب   ی بخش جراح  ر یدکتر م   سپس کار کردند.  شمسی[    ۱۳۰۹میالدی ]  ۱۹۳۱تا سال    مارستان ی ب 

کرد که بعداً   س ی تأس   مارستان ی ب   نی در ا   ی چشم پزشک   ک ی ن ی کلی پل   ک ی لسان الحکما    رزا ی م   یی ح ی را بر عهده گرفتند. دکتر    ی ب ط 

 آن را بر عهده گرفت.  ت یمسئول   ،دکتر باستان 

135 Karamati 1999, Iranicaonline.org. 
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که به عنوان قابله در اروپا آموزش    ینا رو، مادام فراسک  ین از ا   .یدامر انجام نگرد  ین، اجهانی

به صورت    یمارستانب  که   ی . زمان یدامر گرد  ینا  یر درگ  کرد،یبود و در تهران کار م   یدهد

  یکاف  یمارستان ب  یسازفعال  یبرا  یشده ول   یگردآور  یپول فراوان  یافت،   یشگشا  ی رسم

  یزات تخت و تجه  ۵۰بتوان  نبود که    ی پول  [شمسی  ۱۲۹۵]   میالدی   ۱۹۱۶سال    در  نبود.

خر  یگرد ول   یداری را  ا  ینمود  برا  ۳۶۰۰  یراندولت  کارکنان  حقوق  پرداخت    یتومان 

  از نموده و    یتزنان فعال  ییسرپاة  دواخان  یک به عنوان    یمارستانب  یجه، اختصاص داد. در نت

رضا  یدکتر عل   یریتتحت مد   [شمسی  ۱۲۹۵-۱۳۰۳اسفند  ]   میالدی   ۱۹۱۶-۲۴  سال مارس  

سپتامبر  مؤدّب  رامیبه در  گرفت.  قرار    ۱۲۹7شهریور  ]  میالدی   ۱۹۱8  سال   السلطنه 

مالوزارتخانة  ،  [شمسی منابع  تا  نمود  تالش  دهدآن    یبرا  ی اوقاف  افزایش  بتوان    را  تا 

. او  درآورد  یواقع  یمارستانب  یک و آن را به صورت    یزتجه  یساختمان را به صورت مناسب 

  ۱۹۱۹  سال مارس    شش تخت را فراهم آورد و از سپتامبر تا   ید خرة  فقط توانست بودج

  ین کردند. در ا یمانزن در آنجا زا ۶۰حدود  [شمسی ۱۲۹7از شهریور تا اسفند ] میالدی
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  ی، جنگ جهان  یان کرد. پس از پا  یتترب  یی ماما  یرا برا  یرانیزن ا  ۱۰  ینا، مدت، مادام فراسک

زنان که   یمارستان ( در بیمان)زا ی و جراح ی داخل  هاییماریبخش ب یانبن یبرا یابودجه 

با    ینا. مادام فراسکیدفراهم گرد  شد، یت میملک لقمان الممالک هدا  ید توسط دکتر سع

  [مسیش  ۱۳۱۳]  میالدی  ۱۹۳۴به نام دکتر درمس که تا سال    یپزشک زن فرانسو  یک 

همزمان  شد و    مارستانیب  ری در آن سال دکتر جهانشاه صالح مد  .شد  یگزینماند، جا در آنجا  

به عنوان مرکز    یمارستانب ینپس از آن، ا  بود.نیز  بیمارستان    مانیمسئول بخش زنان و زا

  هاییّ سالنمود. ط  یتفعال  یمانزا  امور   یبرا  یمارستانیب  یزطبّ زنان و نة  مدرس  یتیترب

ها  نفر از آن  ۲۰رفته شدند که  یپذ  یمار ب  ۱۰7،  [شمسی  ۱۳۰۲-۰۳]  میالدی   ۱۹۲۳-۲۴

  ۱۹۲ها  تحت مداوا قرار گرفتند که از آن  یی سرپا   یمار ب  ۱۳۲۴  مبتال بودند. تعداد   یابه ماالر

  ۱۳طبّ زنان،  ة  ، مدرس[شمسی  ۱۳۰۰]  میالدی   ۱۹۲۱بودند. در سال    یانفر دچار ماالر

به   که  داشت  دستورالعمل  یهاخانوادهدانشجو  داشتند.  تعلق    ی آموزش  یها برجستگان 

  هاییماریآموزش سه ساله با تمرکز بر بة  دور یکها بود. آن  یزبان فرانسو هب  یمارستان ب

زا و  زمان    و  کردند یم   ی ط  یمان زنان  درج  ی التحصیل فارغدر  کسب  موفق    دیپلم ة  به 

آن  شدند؛ یم چند  طب هر  ول   یبها  دگسترده  یاربس  ینبودند  آموزش  ماماها  از    یدهتر 

 ۱۳۶. بودند

، بیمارستان بخشی از دانشگاه تهران شد و  [شمسی  ۱۳۱8]میالدی    ۱۹۴۰در سال  

به ساختمان جدید انتقال یافت و از آن زمان به    [شمسی  ۱۳۲۱]میالدی    ۱۹۴۳در سال  

ساختمان قدیمی به    ؛تختخواب( نامیده شد  ۵۰بعد به نام بیمارستان جهانشاه صالح )با  

تبدیل شد که یک درمانگاه گوش و حلق و بینی دانشکدة پزشکی  امیراعلم    بیمارستان

 ۱۳7بود. 

شمارة    ،چهارم شهرداری  یا  بلدیه  سال  ۱بیمارستان  در  بیمارستان  این    ۱۹۴۰؛ 

بیمارستان  نام  به  دوباره    ،در زمانی که به دانشکدة پزشکی پیوست  [ شمسی  ۱۳۱8]میالدی  

 
136 Gilmour 1924, p. 27. 

137 Karamati 1999, Iranicaonline.org. 
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نام دهة  روزبه  اواسط  در  شد.  با  میالدی    ۱۹۵۰گذاری  روانپزشکی  بیمارستان    ۶۰به 

  ۱۳8تختخواب، یک درمانگاه و یک آزمایشگاه تبدیل شد. 

تملک آن را    یرانمستقر بود که دولت ا  یدر باغ   یفارابمرسوم به    یمارستانب  پنجم،

  ی فاراب  یمارستان از ب  یلمور به دست آورده بود. گ   [ شمسی  ۱۳۰۰]  میالدی   ۱۹۲۱در سال  

ول  یاد  ب  ید با  یمارستان ب  ین ا  ی نکرده  ب  یمارستانیهمان  عنوان  به  که    یمارستانباشد 

وجود   یچند سال  یبرا [شمسی ۱۳۰۳] میالدی ۱۹۲۴از آن نام برده و از سال  یشهردار

جراح، چهار    یک (،  یزولها  ۱۰  ی، جراح  ۳۲  ی،طبّ   ۳۰تخت )  7۲  یمارستان ب  این  داشته است.

پرستار مرد،   ۱۲ ی، پزشک  کارورز سه  یشگاه،سرپرست آزما  یکچشم پزشک،  یکپزشک، 

آن تحت  ة  در دواخان  یراناز سراسر ا  یمارانپرستار زن و دو داروساز داشته است. ب  شش

 
138 Karamati 1999, Iranicaonline.org. 
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  یمار ب  8۱8  ،مارستانیب  [شمسی  ۱۳۰۲]  میالدی  ۱۹۲۳. در سال  گرفتندیقرار م درمان  

و  یی سرپا  یمار ب   8۰  یال   ۵۰و حدود    یرفتپذ بشدندیم   یزیتروزانه  همانند    یمارستان. 

  ی در چادرها و بعض  یآزاد )بعض  ی در هوا  یی به صورت سرپا  یماران از ب  یاریبس  ی، شاهنشاه 

از    یکی   یا . هر چند ماالرگرفتندیقرار م   امداوتحت    ( یمارستاندرختان باغ ب  ةیدر سا  یزن

ول   هایماریب  ینترعمده تخت  کدام یچه  ی بود  پشهاز  بودجها  نداشتند.    ةماهانة  بند 

از سال    ۱۳۹. شدیتومان صرف پرداخت حقوق کارکنان م   ۲۵تومان بود که    ۵7۵  یمارستانب

  یاری با وجود بس  ،[شمسی  ۱۳۱۹]  میالدی  ۱۹۴۰تا سال    [شمسی  ۱۳۰۰]  میالدی  ۱۹۲۱

ااز گسست به شهردار  یمارستانب  یکبه عنوان    یمارستان ب  ینها،    یمارستان )ب  ی وابسته 

و    داده شد  یلدانشگاه تهران تحو  ی پس از آن به دانشکدة پزشک  و  ( فعال بوده۲شمارة  

چشم  ساختمان بیمارستان بزرگ و درمانگاه  .  گذاری شدبه نام بیمارستان فارابی نامدوباره  

دانشکدة پزشکی شد و همچنین بخشی از درمانگاه گوش و حلق و بینی را در    ،پزشکی

 ۱۴۰خود جا داد.

 بازسازی   [ شمسی   ۱۲۹۹] میالدی    ۱۹۲۱ششم، بیمارستان شیخ هادی که در سال  

فرانسوی دانشکدة پزشکی برگردانده شد تا موجب رضایت خاطر کاردار   ان د اگردید و به است

 ییبیمارستان دولتی جدید است که توسط پزشکان آمریکا همان  فرانسه شود. احتمااًل این  

های باز شد تا به فقرا مراقبت   ،در شهر نو   این بیمارستان گزارش کردند    . آنانشود می   ذکر

تختخواب برای بیماران شهر، با در   ۲۰۰ن است که حدود  رایگان ارائه دهد. این به معنای آ

بیمارستان آمریکایی، وجود داشت  ژانویه ه است نظر نگرفتن  . پزشکان آمریکایی پیشتر در 

تعدادی دواخان   [شمسی   ۱۳۰۰دی  ]میالدی    ۱۹۲۲ اخیرًا   ة گزارش کردند که شهرداری 

تحصیل کرده را به   مختلف شهر تأسیس کرده و دکترهای به خوبیهای  مجانی در بخش 

طبق   بر  بودند.  برخوردار  آن  در  مجانی  معاینات  از  بیماران  است.  گماشته  گزارش کار 

قرار    صدها   ،ها نهاد   ن ای   محلی،های  روزنامه  را روزانه تحت درمان  انتظارمی بیمار  و   دادند 
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های رو به کاهش رود. در نتیجة این توسعه   آرام آرام   ،ها با افت تازگی آن   این آمار  رفتمی 

پزشکی   در  ( ما دیگر تنها مرکز پیشرو۱”) گوناگون، پزشکان آمریکایی نتیجه گرفتند که  

 ۱۴۱یابد.“می   ( فن پزشکِی تهران به اروپا و آمریکا نزدیکی ۲مدرن نیستیم؛ ) 

بیمارستان  حکومتدر   افراد خصوصی ساخته  های  پهلوی،  بیشتری توسط دولت و 

مادر   توسط  نجمیه  بیمارستان  خانم  مصدق،  دکتر  شدند.  فیروز  شاهزاده  تاج  ملک 

تأسیس    [شمسی  ۱۳۰۶]میالدی    ۱۹۲8السلطنه، به عنوان بیمارستان خیریه در سال   نجم

، بیمارستان  [شمسی  ۱۳۱۱]میالدی    ۱۹۳۳در سال    ۱۴۲در خیابان حافظ واقع بود.  و شد  

اجاره ساختمان  یک  در  بیمارستان ای  رازی  این  گردید.  تأسیس  به  می  بزرگ  بایست 

تهران خدمت   ،  [شمسی  ۱۳۱۴]میالدی    ۱۹۳۶. در سال  دادمیجمعیت در حال رشد 

 
141 RG 91-19-11-1, Notes on medical work of Teheran station Jan. 1922. 
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حا توسط  که  یافت  انتقال  جدید  بزرگ  ساختمان  یک  به  الدوله   محتشم  ج بیمارستان 

سال   از  بود.  شده  مدیر  [شمسی  ۱۳۱۱-۱7]میالدی    ۱۹۳۹تا    ۱۹۳۳خریداری   ،

،  [شمسی ۱۳۱8]میالدی  ۱۹۴۰در سال  و بیمارستان، دکتر عباس ادهم اعلم الملک بود

  8۰تختخواب در بخش طبی،    8۰بخشی از دانشکدة پزشکی شد. این بیمارستان، دارای  

 ۱۴۳آمیزشی بود.های  تختخواب در بخش پوست و بیماری  ۳۳تختخواب در بخش جراحی و  

  [ شمسی  ۱۳۰8]میالدی    ۱۹۳۰بیمارستان معتمد در خیابان شیخ هادی در سال  

توسط  و  شد  گذاشته  پزشک  گذاربنیان  بنیان  تعدادی  و  معتمد  خان  حسین  دکتر  ش 

فروردین   بیمارستان دارای  ۱۹۳۱)مارس    ۱۳۱۰برجسته در  این    ۳۰( مدیریت گردید. 

اتاق بودهای  تختخواب،  مردان  و  زنان  بخش  یک  و  از  خصوصی  تعداد  که  چهار    این 

تمام شد،  بیمارستان هنگامی که ساخت  ،کودک و زایمان بود - تختخواب مربوط به مادر

پلی  ۲۰حدود   اضافه شد.  داد:  میارائه  را  زیر  های  کلینیک آن، تخصصتختخواب دیگر 

  های دندان بیماریآمیزشی،  های  زنان و زایمان، بیماریهای  داخلی، بیماریهای  بیماری

 ۱۳۱۰]میالدی    ۱۹۳۲تر، در سال  دندانپزشکی، اطفال و یک آزمایشگاه شیمی. پیش  و

، »بیمارستان طوطیا« تحت نظر دکتر محمد علی خان طوطیا، اعمال جراحی  [شمسی

کوچک و بزرگ مانند فتق، آپاندیسیت، سنگ مثانه، کیسه صفرا، فیستول، بواسیر، گواتر، 

استخوان و غیره  های  در رفتگی  ها،تروستومی(، شکستگیآن  و معده )گاستروها  روده  ها،لوزه

داد. دکتر طوطیا پیشتر رادیوسکوپی، اشعة ماوراء بنفش، همچنین درمان انواع می  ارائه

بیماری بیماریهای  گوناگون  الکتریسیته(،  )با  ارائه  های  آمیزشی  زایمان  و    داد. میزنان 

ادرار، معده،  توانست  میبیمارستان همچنین یک آزمایشگاه داشت که   آزمایشات خلط، 

انجام دهد. دکتر طوطیا مطالعة یک کتاب    و غیره را  (Wasserman)مدفوع، تست ویزرمان  

 ۱۴۴پیشنهاد داد. به مردم  را    ها آن  آمیزشی جهت پیشگیری از ابتال بههای  در مورد بیماری

، بیمارستان حکیم توسط دکتر موسی خان  [شمسی ۱۳۱۱]میالدی  ۱۹۳۳در سال 
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که   اعلم(  پزشکی،    التحصیل فارغ)حکیم  جراحی، چشم  متخصص  و  بود  لندن  دانشگاه 

 ۱۴۵شد. میآمیزشی و اورولوژی بود، مدیریت های بیماری

برای رادیولوژی، الکتروتراپی و هیدروتراپی، یک ساختمان   بیمارستان دکتر رضا نور

 
 .۱۶۴، بعد از ص۲شمارة  ی، آگه۱۳۱۲سالنامة پارس  ۱۴۵
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سه طبقه داشت که با یک باغ پوشیده از درخت احاطه شده بود. مکان این بیمارستان در 

 / میالدی  ۱۹۳۵  رافائل قرار داشت و به صورت رسمی در سال   خیابانتقاطع  خیابان شاه در  

خصوصی و دو های  ومی و اتاق عم های  گشایش یافت. این بیمارستان بخش   شمسی  ۱۳۱۴

الکتروتراپی های  از درمان ای  تختخواب با تمام ضمائم مدرن و پرستاران آلمانی داشت. گستره 

دکتر موسی خان همچنین درمان سل با پنوموتوراکس  داد. می  ارائه در آن و رادیولوژی نیز  

 مثانه انجام   داخلی وهای  و همچنین آزمایشات رکتوسکوپی و سیستوسکوپی برای بیماری 

اسید معده، مایع منی و آزمایشات   داد. بیمارستان یک آزمایشگاه کامل برای خون، ادرار، می 

در نوع خود در تهران ترین  مدفوع داشت. دکتر موسی خان بیمارستانش را به عنوان مدرن 

استفاده  فرانسه  در  اخیراً  که  تجهیزاتی  سانیتاس می   با  آلمانی  شرکت  توسط  و  شدند 

(Sanitas) به ایران انتقال ها دستگاه کرد. با هزینة فراوان، این می  ساخته شده بودند، تبلیغ

نیازی جهت درمان  فشرد که دیگر  می   داده شده بودند. دکتر موسی خان بر این واقعیت پا

توان دقیقاً در تهران انجام داد. دکتر رضا می   را ها  برای رفتن به اروپا نیست زیرا همان درمان 

نور یک رادیولوژیست و متخصص داخلی بود که در آلمان تحصیل کرده و معاون پزشک در 

  ۱۴۶بیمارستان خیریه برلین بود جایی که او در آنجا به خوبی شناخته شده بود.

  ند ، دو بیمارستان در جنوب تهران باز شد[شمسی  ۱۳۱۲]میالدی    ۱۹۳۴در سال   

بیمارستان فیروزآبادی بود که به صورت    هانآ  تختخواب داشتند. یکی از  ۱۵۰که مجموعاً  

( باز شد.  ۱۹۳۵ سال مارس ۱۶) ۱۳۱۳ سال اسفند ۲۵در   )ع( رسمی در شاه عبدالعظیم

که   اطالعات  روزنامة  توسط  و  بود  فیروزآبادی ساخته شده  آقای  توسط  بیمارستان  این 

 آورد.  به دست  ، مورد حمایت قرار گرفته و بودجهکردهدایت میساخت این بیمارستان را  

بیمارستان    ۱۴7کارکنان، داروها و غذا را بر عهده گرفت.های  دولت مسئولیت همة هزینه

 
 .۱۹۳و۱۹۲آالت در ص نیو ماش مارستانیب ریتصاو، ۱۹۰-۹۴، ص۱۳۱۵سالنامة پارس  ۱۴۶

ساخته    مربعمتر  ۰۰۰,۶۲  ی به وسعتنیدر قطعه زم  یروزآباد یرضا ف  دیتوسط حاج س  مارستانی. ب۱۳۵، ص۱۳۲۹اطالعات    ۱۴7

 مارستان یب کنارخانه در میتی کیمسجد و  کیامامزاده عبداهلل قرار داشت. او بعداً  یدر باال ، یشهر ر میشد و در جادة قد

استفاده شد. تاجبخش   مارستانیب   تیفعال  نةیکردن هز  رده برآو  یبه عنوان عضو مجلس برا  او  حقوق از    ،ساخت. نخست 

 .۲۴۳-۲۴۴، ص۱۳7۹
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بود که خدمات  بلدیه در خیابان سیروس، تحت نظر دکتر ارسطو  بیمارستان  به    ی دیگر، 

بسیاری از پزشکان جوان    ۱۴8داد که شامل جراحی و چشم پزشکی نیز بود.می  مردم ارائه

تجهیزات    هاآن  توانند در اینجا طبابت کنند و ما امیدواریم که”میتربیت شده در اروپا  

  فاقد بسیاری از ضروریات هستند.“  ها آن  ؛ در این لحظهه باشندالزم را برای ادامة کار داشت

ر واقع بیمارستان  را کاهش نداد؛ د ها  در نتیجه، وجود این بیمارستان کار دیگر بیمارستان

آمریکایی افزایش بیماران را تجربه کرد. این رشد به عنوان نشانی از قدردانی رو به فزاینده  

هنوز برای  ها  برای درمان و مراقبت بیمارستان قلمداد گردید. از آنجا که تعداد تختخواب

خوابی در  تخت   هزارساخت یک بیمارستان    مطالعاتی براینیازهای تهران ناکافی بود، دولت  

مکان از  این  بیرون و غرب شهر انجام داد. دکترهای آمریکایی با شگفتی ابراز نمودند آیا  

بیماران برای جذب  ن  خیلی   شهر  برای آن وجود خواهد    یست؟ دور  آیا کارکنان کافی  و 

تکمیل گردیده   [شمسی ۱۳۱7]میالدی  ۱۹۳۹این بیمارستان بزرگ در سال  ۱۴۹؟داشت

نا بیمارستان پهلوی  برای پانصد تختخواب طراحی شد و سپس در  و  میده شد. نخست 

شد و به یکی از بزرگترین و مجهزترین تر  گستردهمیالدی    ۱۹۴۰-۱۹۶۰های  ه اواخر ده

 ۱۵۰تهران با بیش از یک هزار تختخواب و خدمات پزشکی متنوع تبدیل شد.های  بیمارستان

دستور داد از    [حائری]شیخ عبدالکریم    اهلل، آیت[شمسی  ۱۳۲8]میالدی    ۱۹۵۰در سال  

بایست یک بیمارستان ساخته شود. نخست، این  می  که دریافت کرده استای  خیریه  محل

از جمعیت شیر و خورشید سرخ برای    ،تختخواب داشت. رهبران مذهبی  ۱۲بیمارستان  

 ۱۵۱توسعة این بیمارستان، تقاضای حمایت کردند.

امور درمان  ة یژ که و  وجود داشت ته به ارتش در تهران وابس  یمارستان دو ب  ین، افزون برا 

  یه احمد   ی نظام  یمارستان ها در خارج تهران قرار داشت و به ب از آن  یکی پرسنل ارتش بودند. 

 
سالنامة    ه،یبلد  مارستانیدکتر ارسطو از ب  یی ازاهادداشتیارسطو(.    ری)تصو  ۱7۴، قسمت اول، ص۱۳۱۵سالنامة پارس    ۱۴8

 .یپزشک یراهنما ینوع شامل،  ۱۱۱-۴۶، قسمت دوم، ص۱۳۱۵پارس 

149 RG 91-19-11-1, Report of Medical Work Teheran 1934; Idem, Report Tehran Medical Work 1934-1935. 
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تخت را دارا    ۲۵۰به    یت ظرف   یش تخت داشت که امکان افزا   ۱۵۰  یمارستان، ب   ین معروف بود. ا 

تحت    [ شمسی   ۱۳۰۳]   میالدی   ۱۹۲۴در سال    و قرار داشت    یمی قد   ة سربازخان   یک در    ؛ بود 

  یمارستان سربازخانه را به ب   یرخان، ام   دکتر   جراح و پزشک ارشد( بود.   یر، ها )مد روس   یریت مد 

  ی نظام  یمارستان نمود. ب  یش آن را گشا  [ شمسی   ۱۲۹۳]  میالدی  ۱۹۱۴داد و در سال  ییر تغ 

  یمار ب   ۱۰۰  یرش پذ   ی برا   ی ت بود ول تخ   ۵۰آن    یت که ظرف   قرار داشت در مرکز تهران    یگری د 

  آن   داشت. خدمات   یز مهم وابسته به خود ن ة  دواخان   یک   یمارستان، ب   ین . ا یافت توسعه    ی بستر 

البسه و    ی برا   ی منظم   زدایی گند   ی ول   شد ی مراقبت م   ی به خوب   یماران بود. از ب   خوب   یار بس 

  ین خود داشت. از ا ة  یژ و ة  پزشک و دواخان   یک هر هنگ،    ین، ها وجود نداشت. همچن رختخواب 

 ۱۵۲. داشته است   ی شهر ة  به نسبت جامع   ی بهتر پزشکی  سازمان    ، که ارتش   د رس ی رو به نظر م 

  سال  آگوست  ۲۶)شمسی    ۱۳۲۹سال  شهریور    چهاربیمارستان ارتش توسط شاه در 

شمارة  میالدی  ۱۹۵۰ بیمارستان  نام  به  و  شد  باز  بیمارستان  )  ۲(  از    ؛۱شمارة  بعد 

بیمارستان احمدیه  در این زمان  گذاری گردید. این به معنای آن است که  نام  (آبادیوسف

جراحی،  های  و بخش  داشتتختخواب    ۲۰۰ظرفیت    ۲شمارة  بسته شده بود. بیمارستان  

داشت. در همان  نیز  مسری و دندانپزشکی  های  داخلی، بیماریهای  چشم پزشکی، بیماری

آموزش تسهیالت  پرستاران  زمان،  برای  که    زنی  شد  این    هشتباز  کشید.  طول  ماه 

 ۱۵۳خانه و آشپزخانه داشت. بیمارستان همچنین حمام

اشاره  نیز    یندارالمجان  یا  یروان  یمارستان به وجود ب  یدبحث با   یت جامع  یبرا  یت، نها  در

  یرشپذ   یبرا  یالتیتسهگونه  هیچ  در تهران  [شمسی  ۱۲8۴]  میالدی  ۱۹۰۵. تا سال  یمکن

  یرامونپ  یسبه پل   یاتوجود نداشت. امّا در آن سال، پس از شکا  ی روان  یمارانو درمان ب

برهنه در خ  اییوانهد  یهاآدم به صورت  مفتر   ها یابانکه  السلطنه   یدسع  کردند، یوآمد 

 
152 Gilmour 1924, pp. 30–31; 

بنگرید شهری  ۱۲۵، جلد دوم، ص۱۳8۲روستایی    بیمارستان نظامی  اولین  برای تصویر و توضیحات  اول، ۱۳۶8.  ، جلد 

آباد، لوی شناخته شد( در یوسف بعدها به نام پهکه  احمدیه در خیابان سپه واقع بود و بیمارستان دیگر )  بیمارستان  .۲۹۵ص

 . دومی احتماالً بیمارستان ساخته شده توسط وجیه اهلل میرزا سپهساالر بوده است.۱7۹، ص، جلد اول ۱۳8۲روستایی 

 .۱۱۶، ص۱۳۲۹اطالعات  ۱۵۳
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فرستاد. در مشاوره با خانم دکتر    شاهنشاهی   یمارستانرا به ب  بیماران روانی  یه(رئیس نظم )

ساخته شد.    این بیمارستان در    ی وزارتة  با بودج  ی بخش روانپزشک  یکوتراب،  ابدکتر  لوف و  

بسته    یآهن   بدر  یک پنج اتاق کوچک بوده که با    یابخش شامل چهار    ینا  رسد یبه نظر م

در    شدیم ب  یک و  از  جدا  که    ی جا  یشاهنشاه  یمارستانبخش  آنجا  از  بود.  داده شده 

مجزا   ی نهاد روان یک بود، طرح ساخت  یه نظم های یتاز مسئول ی روان یمارانبه ب یدگیرس

ة  یکه رئیس کل نظم  یسوئد  (Westdahl)  هلدادر اکبرآباد توسط ژنرال وست  بزرگتر  و

چهار اتاق    ساختمان،   درآمد.  را( بود، به اج[شمسی  ۱۳۰۱-۰۳]  میالدی  ۱۹۲۲-۲۴تهران )

کوچک  ة  چهار حجر  یرزمینی، ز   ی هااز اتاق  یکی داشت. در    یرزمین زدر  همراه با چهار اتاق  

  یماران . درمان بقرار داشتحال    یشان آشفته و پر  یماران ب  ی نگهدار  ی برا  یکو تار  یکبار

وجود داشت.    یمارب  پنجاههر    یسامان دهنده به ازا  یک .  شدیناهنجار ارائه م  یبه صورت

  ی و غذا  کردند یم   نظم از خشونت استفاده  یجادا  یدهندگان که قلدر بودند، برا  مان سا

در رنج    یماری نه تنها از ب  یمارانبود. به صورت کوتاه، ب  یبد و ناکاف  یزن  یمارانب  یافتیدر

ها داده  به آن یزن ی بد یو غذا ندگرسنه بود کردند، یم یافتدر یزی بودند بلکه درمان ناچ

در    ی،روان  یمارانب  به جز  کند،یبعد اشاره م   یاکه به دوره  یشهرة  فت. بر اساس گ شدیم

به دال افراد  از جمله  یر غ  یلاکثر موارد،  ب  یاسی،س  یا و    یمال پزشکی    ی روان  یمارستاندر 

 ۱۵۴.شدندیم ینگهدار

 

 آبادان

انگلیس(    APOC،  [شمسی  ۱۲۹۳]  میالدی  ۱۹۱۴سال    از و  ایران  نفت  )شرکت 

پزشک را  یبرا  یخدمات  خدمات  آورد.  فراهم  را  خود  )شامل    ینا  یگانکارکنان  شرکت 

  یز نداشتند ن  شرکتبا    یارتباط گونه  هیچ  که  یمحل  یت( به جمعیدندانپزشک   ی هادرمان

 
  ی؛ شهر۳۴۶(، ص۱۹۰۵  آگوست  ۱۲/  ۱۳۲۳  یالثانی جماد  ۱۰)  ۲، ص۱۱، شمارة  ۵8، سال  ۱۳8۰  رانیو ا  یروزنامة سلطان  ۱۵۴

در مورد طرح و استفاده    شتر یب  اتی)با جزئ  ۵۲۲-۵۲۴،  ۴88، جلد اول، ص۱۳8۲  یی؛ روستا۴۳۶-۴۳7، جلد اول، ص۱۳۶8

 .۳۴۹، ص۱۳7۱افشار  دی نگرب مارستانیعکس از ت کی یگوناگون در دسترس(. برا یاز فضاها 
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  ین ا  بود.  یانهخاورم ی  هایمارستانب  ین تراز مدرن  یکی آبادان،    یمارستان. بیافتگسترش  

  یمان کرد )به اهواز و مسجد سل  ی اندازهرا  APOCبود که  یمارستانیاز سه ب  یکی ان  یمارست ب

،  خرمشهردر    یکی  ی،نفت  های یداندواخانه در م  ۹مجزا،  ة  دواخان  ۱۲  ین(. همچنیدبنگر

 داشتند.  یتفعال   یشگاهدر پاال یگریدر بوارده و د  یکی 

 

 انجام گرفته یهاتیفعال و  شده پذیرش مارانیب تعداد: ۵جدول 
 ( [شمسی ۱۳۰۵] میالدی ۱۹۲۶) آبادان APOC مارستانیب در

 تعداد فعالیت

 ۲,۲۲8 بستری بیمارستانی

 سرپایی 
 ۴۰,۱۲۹ )الف( موارد جدید 

 ۱۳7,۱۶۹ )ب( مراجعین 

 ۲۱۴ عمل جراحی بزرگ

 ۱,8۱۵ عمل جراحی کوچک 

 ۴,7۳۳ شناسیهای آسیبآزمایش

 8۹۲ دندان پزشکی 

 X ۹۹ة برداری با اشععکس

 Williamson 1927, p. 130. 

 

  ۶۰و    یریتی کارکنان مد  یتخت برا  ۳۶تختخواب )  ۱۰۰  یتآبادان ظرف   بیمارستان 

دواخانه،    یک  یی،بخش سرپا یک (، یژهو ی خصوص یهاکارگران به اضافة بخش یتخت برا

و    زداییگند   یستگاها  ی،شناسیبآس   یشگاهاتاق عمل، آزما  یک دندان،    یبخش جراح  یک 

آبادان،    یمارستان ، ب[شمسی  ۱۳۰۵]  میالدی   ۱۹۲۶. در سال  داشت یکساشعة ا  یزاتتجه

  یتدر روز مداوا کرده بود. در آن زمان، جمع   یمارب ۵۰۰حدود  یا یمارهزار ب ۱8۰از  یشب

ارشد،    یپزشک   یمتصد  یک   APOC.  را شاهد بود  یشی افزا  یهزار نفر بود و روند  ۳۰آبادان  

متصد  مشاجر  یک کننده،    یزیتو  ی پزشک  ی متصد  یک  یم،مق   ی پزشک  یدو    یک  ور،اح 

  یر)ز  ی پرستار محل  ۲۶کارکنان با    ینچشم پزشک را استخدام کرد. ا  یک و    یست پاتولوژ
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 ۱۵۵شدند.یم  یتحما یی ( و هشت پرستار اروپایینظر سرپرستار اروپا

یک بیمارستان دارای سیستم تهویه    AIOC،  [شمسی  ۱۳۱8]میالدی    ۱۹۴۰در سال  

یز داشت. اتاق  نرا  تختخواب    ۱۶۰به    مکان تختخواب داشت که امکان گسترش    ۱۴۰با  

نیز موجود بود. ها  کارمندی و دیگر ساختمانهای  تختخواب اضافه در ساختمان  ۱۰۰برای  

تختخواب و همچنین یک کمپ تفکیک    ۶۰شرقی »بوارده«، یک بیمارستان ایزوله با  جنوب

تسهیالت آشپزخانه و مستراح عمومی  مکان  . این  وجود داشتبا دو حصارکشی جداگانه  

ان دارای همة تجهیزات و تسهیالت ذکر شده در باال بود ولی هنوز دستگاه  . بیمارست داشت

شود.    بزرگتر  شناسی،اشعة ایکس قابل حمل نداشت. تصمیم بر آن شد تا آزمایشگاه آسیب

رختشوی کار  پشتیبان  که  داشت  بخار  با  لباس  کنندة  ضدعفونی  یک  خانة  بیمارستان 

 
155 Williamson 1927, pp. 128–132; Gilmour 1924, p. 39. 

 

دهد  آبادان که بیمارانی را نشان می APOCساختمان مدیریتی و اقامتی پرستاری، بیمارستان 
 اند. که در اوایل صبحگاه به خط شده
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اهواز، کوت عبداهلل،  های  همراه با وجود بیمارستان خرمشهر، دواخانه  ۱۵۶بیمارستان بود.

 ۱۵7ابقاء شدند. نیز دارخوین، گچساران، گناوه و آغاجاری 

 

 اهواز

  ۱۲و یا همین حدود، اهواز جمعیت تخمینی    [ شمسی   ۱۲۹۲] میالدی    ۱۹۱۴در سال  

  ۱۹۰۶در ژانویه    ۱۵8شد. نمی   نهاد پزشکی مدرنی در آن دیده گونه  هیچ   هزار نفره داشت و 

  آن زمان ، یک دستیار بیمارستان به کنسولگری بریتانیا رسید. اّما  [ شمسی   ۱۲8۴دی  ] میالدی  

میالدی    ۱۹۰۴هیچ تجهیزات بیمارستانی نرسیده بود اما با دریافت مابقی داروها در سال  

هشت سرباز ایرانی گلوله  آمد تا    به وجود   و با کمک از خرمشهر، این امکان   [ شمسی   ۱۲8۲] 

 
156 IOR/L/MIL/17/15/24, ‘Military Report on Oilfield Area’, p. 49. 
157 IOR/L/MIL/17/15/24, ‘Military Report on Oilfield Area’, pp. 49-50. 

158 Administration Report 1919, p. 10. 

 

 APOCکارکنان بیمارستان 
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مه    ۱۵۹د. ن را درمان ک خورده   ماه  تدارکات  [ شمسی   ۱۲8۵اردیبهشت  ] میالدی    ۰۶۱۹در   ،

اهواز  های  که جراح کنسولگری   (IMS)  (Crossle)با سروان کروسله  همراه  پزشکی و تجهیزات  

بود  بالفاصله    ، و کرمانشاه  نبود  قادر  بماند  زیادی  زمان  نتوانست مدت  او  آنجا که  از  رسید. 

های  ، محوطه [ شمسی   ۱۲8۶] ی  میالد   ۱۹۰7تمهیدات دواخانه را سازماندهی کند. از سال  

اجاره شد. در آن    ”سکونت مشترک دستیار بیمارستان، دواخانه و سرمنشی“ مناسبی برای  

ژوئن  در  داشتند.  وجود  فراش  یک  و  بیمارستان  دستیار  فقط    ۱۹۰۶  سال   جوالی   -   زمان 

طّی  ، سروان کروسله، نایب کنسول را همراهی کرد و در  [ شمسی   ۱۲8۵تیر    -   خرداد ] میالدی  

اگر امکان  را  بیماران  فوریة کر می بود، درمان  پذیر  مسیر،  بهمن  ] میالدی    ۱۹۰7  سال   د. در 

، سرپرستی مدیریت طبی از کرمانشاه به جراح مقیمی بوشهر انتقال یافت.  [ شمسی   ۱۲8۵

روزان  انجام   ۴۲  ، دواخانه   ة پذیرش  جراحی  عمل  بود؛  اهواز    ۱۶۰شد. نمی   بیمار  بیماران 

  ۱۲8۵- 8۶] میالدی    8- ۱۹۰7  در دواخانه دریافت کنند. در سال نیز  رایگان  توانستند درمان  می 

نوامبر    - آوریل    نفر در طی   ۴۴، دواخانه سراسر سال باز بود. پذیرش میانگین روزانه از  [ شمسی 

یی  ها آن   رسید.   [ اسفند   - آذر  ] مارس    -   بیمار در طّی روزهای دسامبر   8۴به    [ آبان   - فروردین  ] 

برای درمان  بادیه می   که  اعراب  بلکه  تنها ساکنین محلی  نه  از  آمدند  نشین و حتی کسانی 

ماه مه تا    ۶، دواخانه از  [ شمسی   ۱۲8۶] میالدی    ۱۹۰8در سال    ۱۶۱شوشتر و دزفول نیز بودند. 

، بسته شد زیرا دستیار بیمارستان در مسیر بازدیدی به  [ آذر   ۲۶اردیبهشت تا    ۱۶]   دسامبر   ۱7

مورد قدردانی بوده است    این دواخانه همراه نایب کنسول رفته بود. این که چه مقدار خدمات  

شود. تعدادی از رهبران  می   از آگاه شدن »جامعة ناصری« از بسته شدن موقتی دواخانه آشکار 

الهی، دستیار بیمارستان را رها سازد.  نمودند تا فضل این جامعه آمدند و از نایب کنسول استدعا  

. اّما مشیت  خواهد بود انگیز  خواهد آمد، حزن   ها آن   بر سر   آن چه   ”و چنانچه این گونه نشود 

  محروم د با فرصت ترکیب شده باشد تا جامعه را از فرد برجسته و اثرگذار  رس نمی   الهی به نظر 

سال    سازد.“  آن  طی  متوسط  صورت  به  بیماران  افزایش    ۹۳حضور  که  بود  روز  در  بیمار 

 
159 Administration Report 1905-06, p. 36. 
160 Administration Report 1906-07, pp. 24-25. 

161 Administration Report 1907-08, p. 29. 
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نشان   ی چشمگیر  پیش  سال  دو  با  مقایسه  را  می   در  آن  کنسول  نایب  که  افزایشی  داد، 

  ۱۶۲قلمداد نمود.   ش یان ن ی الهی« نسبت به پیش »فضل   تر“ ”شایستگی عظیم 

، دواخانه دوباره برای بخشی از سال بسته  [شمسی  ۱۲87]میالدی    ۱۹۰۹در سال  

در  ( زیرا دستیار بیمارستان، کنسول را  [آذر  ۵خرداد تا    ۳]  نوامبر  ۲۶ماه مه تا    ۲۴شد )

نفر بود    ۹۳همراهی کرد. هنگامی که دواخانه باز بود میزان متوسط حضور بیماران  سفری  

میالدی    ۱۹۰8عمل جراحی بیشتر از سال    ۲8شد؛ یعنی  میعمل جراحی انجام    ۶7  و نیز

  ۱۲. در هنگام سفر کنسولی، میانگین بیماران تحت درمان قرار گرفته  [شمسی  ۱۲8۶]

مهم نفر   میان  ترین  بود.  در  هم  و  استان  در  درمان  تحت  تپه قبایل  بیماری  در    ، ها ساکن 

آبله در بهار و ماالریا و اسهال  های  گیری چشم و ماالریا بود. در خرمشهر، همه های  بیماری 

میالدی   ۱۹۰۹پاییز و زمستان وجود داشتند. از زمانی که دواخانه در سال  های خونی در ماه 

 
162 Administration Report 1908, p. 21. 

 

 APOCاتاق عمل بیمارستان 
 

 APOCدواخانة بیمارستان 
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  ۱۰۱۹در سال    ۱۶۳ماالریا اولین بیماری ثبت شده بود.گیری  همه  باز شد  [ شمسی   ۱۲87] 

  [مهر  ۳۰فروردین    ۶]اکتبر    ۲۳مارس تا    ۲7از  دوباره  ، دواخانه  [شمسی  ۱۲88]میالدی  

  ۵7 ونفر در روز بود  ۱۰۵به دلیل سفر کنسولی بسته شد. حضور روزانه متوسط بیماران  

بیمار در روز درمان شدند.    ۳۱سفر به صورت میانگین  طول  ”در  عمل جراحی انجام شد.  

کرمهای  بیماری و  ماالریا  در  ها  بیماریترین  شایع  ها،چشمی،  و  استان  قبایل در    میان 

سرفه، آنفوالنزا و وبا به در حالی که در اهواز، آبله، سرخک، سیاههستند؛    هاتپه  ساکن در

 ۱۶۴“ .شدند  دیدهشمسی[   ۱۲8۹آذر میالدی ] ۱۹۱۰صورت تک درگیر، در دسامبر  

 الهی« از سوی هندوستان ، دستیار جراح، »فضل [ شمسی   ۱۲۹۳] میالدی    ۱۹۱۵در سال  

مراقبت از دواخانه تا رسیدن دستیار ،    APOCاز    (Moir)نامعتبر قلمداد شد. دکتر مویر  

 ۱۹۱۶بر عهده گرفت. عطا محمد مسئولیت دواخانه را سراسر سال    را   جراح، عطا محمد 

، مجموع [شمسی ۱۲۹۳]میالدی  ۱۹۱۵برعهده داشت. در سال    [شمسی ۱۲۹۴]میالدی 

قرار گرفته   بیماران جدید تحت درمان  و    ۱۲,۰۶۵تعداد  بود  جراحی کوچک و   ۳8۰نفر 

 ۱۲۹۵]میالدی    ۱۹۱7  جوالی  عطا محمد مسئولیت دواخانه را تا اول  ۱۶۵گ انجام گردید.بزر 

بیمارستان شهری جدید    [شمسی با  این   ادغامبر عهده داشت زمانی که دواخانه  گردید. 

تا رسیدن سروان تی.اچ. بیشاب   (K.S. Dick).اس. دیک  ی بیمارستان توسط دستیار جراح ک 

(T.H. Bishop)  (IMS)    در عنوان جراح شهری  مدیریت [شهریور  ۲۰]  سپتامبر   ۱۱به   ،

میالدی    ۱۹۲۰و    ۱۹۱۹،  ۱۹۱8های  عطا محمد به کار در بیمارستان شهری در سال   ۱۶۶.شد 

به  خیریه  ة بیمارستان شهری از یک دواخان  ۱۶7ادامه داد. [شمسی  ۱۲۹8و    ۱۲۹7،  ۱۲۹۶]

 
163 Administration Report 1909, p. 52. 

164 Administration Report 1910, p. 63. 
165 Administration Report 1915, p. 35; Administration Report 1916, pp. 54, 59 

 ماژور(. کیکوچک و  یعمل جراح ۱7۱ مار،یب ۵,۶۲7) 
166 Administration Report 1917, p. 37. 

167 Administration Report 1918, p. 43; Administration Report 1919, p. 44; Administration Report 1920, 
p. 41, 44 

  شمسی[   ۱۲۹۹فروردین    ۱۰]  ۱۹۲۰/ ۳/ ۳۰در    سیلوبی  .یشهر ادامه داد، سروان ج  یبه نظارت بر بهساز  ی)جراح شهر 

 . اولدهام گذاشته شد(.ی. سیاو سرگرد ا یترک کرد و به جا ایتانیآنجا را به مقصد بر
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  رشد نمود.   [شمسی ۱۲۹7]میالدی   ۱۹۱۹تختخوابی در سال    ۳۰یک بیمارستان  

جز” ا  به  جراح،  کمک  و  جراح  به  حقوق    ی شهر  یمارستانب  یک  ینپرداخت 

ام بتوان چ  یدخودگردان است که  فعال  یدماناست  آن را در    هاییتگسترش 

و   است  یردارو چشمگة  ینبه دزفول و شوشتر فراهم نمود. هر چند که هز یندهآ

  ینه هز  ینبدون شک ا  یعراق بوده است ول  یداتاواخر کامالً بر دوش عا  ینتا ا

  های یتکه از حما  یدر صورت)   شود   یمارستان در آیندهب  یتفعال   تواند مانعیم

و لرستان    یلویهکهگ  یاری،تمام طبقات، از بخت  یماران ب  .(برخوردار نباشد   یمحل

ا م  ینجابه  س   کنندیمراجعه  ارزش  بدون شک،  نهاد  یاسیو  نم   این    توان یرا 

است و    یشهردار  ی دهمانمسئول ساز  ینهمچن  یمارستانجراح ب  گرفت.  یدهناد

ا م   یناز  بهساز  تواندیرو  پاک  یکنترل  باشد،  داشته  را در دست  و    یزگی شهر 

که در شرق وجود دارد،    یگر دحرکت همانند  با هر نوع    یرانهکه چشمگ   ی نظافت 

 

 ها ، بخش ایرانیAPOCبیمارستان 
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  ۱۶8“ .خواهد بود یسه قابل مقا

  ۲,۲۳۶،  [شمسی  ۱۳۰۰]  میالدی  ۱۹۲۱سال    درشهر    یمارستانگزارش شده که ب

  ۱7۵عمده و    یجراح  ۱۴را تحت درمان قرار داده و    یبستر  یمارب  ۲۲۱و    ییسرپا  یمارب

در همان سال، جراح    یرابود؛ ز  یخوبة  یجنت  ینبود. ا  در آن انجام شدهکوچک    یجراح

  یت توقف فعال   به   یمکنسول تصم  ین،. بنابراوجود نداشت  ی و  یبرا  یگزینیفوت کرد و جا

باززنده  یمارستان ب نت  ۱۶۹. نمود  یریهخة  دواخان  ی سازو  دلاح  یجه، در  به  فقدان    یل تماالً 

ب در  یمارستانبودجه،  شد.    [شمسی  ۱۳۰۰اسفند  ]  میالدی  ۱۹۲۲مارس    شهر  بسته 

  یی هابسته شد. تالش  [شمسی  ۱۳۰۱آبان  ]  میالدی  ۱۹۲۲در نوامبر    یزن  یریهخة  دواخان

به نظر    اما  ۱7۰.یابد  یشگشا  مردم   ییاهداة  با بودج  یشهرة  دواخان  یک صورت گرفت تا  

 
168 Administration Report 1919, pp. 44–45. 
169 Administration Report 1921, p. 43. 

170 Administration Report 1922, p. 43. 

 

 ، مسجد سلیمانAPOCمجتمع 
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باشد ز  ینا  رسدینم ا  یگرید  یزچ  یراامر صورت گرفته  نشده است.    یدهمورد شن  ین در 

آشکار    [شمسی  ۱۳۰۰]  میالدی  ۱۹۲۱در سال    یرا تالش فرو گذاشته شده بود؛ ز  ینا  ید شا

ا   APOCشد که   نفت  انگل  یران)شرکت  تأس  ید جد  یمارستانب  یک(  یسو  اهواز    یس در 

شامل   که  کرد  متصدی خواهد  حق  ی پزشک  یک  در  بود.  خواهد  پرستار  دو    ین ا  یقت، و 

همان    یمارستان، ب  ینا  ۱7۱.فعال بود  [شمسی  ۱۳۰۱]  میالدی  ۱۹۲۲در سال    یمارستان ب

در آبادان و مسجد    APOC  یگرد  های یمارستانب  یتو امکانات، کارکنان و ظرف   یزاتتجه

  ۱7۲. را دارا بود یمان سل
 

 : بیماران مراجعه کننده و جراحی شده۶جدول 
 ([شمسی ۱۲۹7-۹۹] میالدی ۱۹۱8-۲۰بیمارستان شهری )غیر نظامی( اهواز )در 

 1916 1917 1918 1919 1920 

 ۴۵۲ ۶7۰ ۶۶۲ - - بستری 

 ۳,۲۳۵ ۶,۳8۳ ۵,۱۰۴ ۶,۶۶۱ ۵,۶۲7 سرپایی 

 ۶۰ ۵۵ ۲۹ 8 ۱ جراحی بزرگ 

 ۴۲۰ ۳۵8 ۱8۹ ۲۹۶ ۱7۱ جراحی کوچک 

Administration Report 1916, p. 59; Ibid., 1917, p. 40; Ibid., 1918, p. 45–46; Ibid., 1919, p. 48; 

Ibid., 1920, pp. 44–45. 
 

تختخوابی برای فقرا   ۱۰، بیمارستان  [شمسی  ۱۳۰۹دی  ]میالدی    ۱۹۳۱در ژانویه  

نفتی   بیمارستان مناطق  این،  بر  افزون  باز شد.  اهواز  در همین   APOCتوسط شهرداری 

  ۱7۵وجود داشتند.   آهن راه   و یک بیمارستان  ۱7۴و همچنین یک بیمارستان نظامی  ۱7۳شهر 

 
171 Administration Report 1921, p. 43; Williamson 1927, p. 124. 

 د.دهیارجاع م ،گریدواخانه به مکان دیک انتقال  ،در اهواز ایتانی، کنسول بر۱۹۳۳امّا در سال  
 IOR/L/PS/12/3650, Consul Ahvaz to Amb. R.H. Hoare, Tehran, 27/03/1933. 

172 Williamson 1927, p. 124. 
173 IOR/L/PS/12/3400, Diary of HBM’s Consul for Khuzestan, Ahwaz, no. 1, for the month of January 

1931, p. 3. 

174 IOR/L/PS/12/3400, Diary of HBM’s Consul for Khuzestan, Ahwaz, no. 6, 1933 for the month of June 

1933, p. 2. 
175 IOR/L/PS/12/3400, HBM’s Consulate for Khuzistan, Ahwaz, Diary no. 4 for the month of April 1933, 

p. 3. 
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ایران  نفت  با شش (AIOC)انگلیس    -  شرکت  اهواز  در  را  نفتی  مناطق  بیمارستان  یک   ،

به   [ شمسی  ۱۳۲۰]میالدی    ۱۹۴۲بیمارستان آبادان بود، در سال    ملحق بهتختخواب که  

  . راه انداخت عنوان یک دواخانه 

  سال   آگوست  ۹در    ۱7۶تختخواب موجود بود.  ۵۰دیگر، اتاق برای  های  در ساختمان

که میرزا حسن  مبنی بر این  ، خبرهایی رسید  [شمسی  ۱۳۱۲مرداد    ۱8]میالدی    ۱۹۳۳

نایب   موقر،  ب الحکومه  خان  و  فوت کرده  تهران  در  اساسخرمشهر،  امکانوصیت  ر    نامه 

خیریه بیمارستان  یک  تخمینی    ساخت  هزینة  با  اهواز  فراهم    ۴۰۰,۰۰۰در  شده  ریال 

از سران    ی، نشست[شمسی  ۱۳۱۲مهر    ۲8]میالدی    ۳۱۹۳  سال   اکتبر  ۲۰در    ۱77.است

و افراد برجسته جهت برگزیدن اعضاء جمعیت شیر و خورشید سرخ برگزار گردید.  ها  قبیله

تومانی    ۱۳,۵۰۰”ساخت بیمارستان از موقوفه مرحوم آقا موقر و همچنین هزینه به مجموع  

ایرانی   مقامات  اکثریت  گرفت.  قرار  بحث  مورد  بود،  شده  گردآوری  مردم  طریق  از  که 

 
176 IOR/L/MIL/17/15/24, ‘Military Report on Oilfield Area’, p. 49. 
177 IOR/L/PS/12/3400, Diary of HBM’s Consul for Khuzestan, Ahwaz, no. 6, 1933 for the month of June 

1933, p. 3. 

 

 شاپور، دورة رضاشاه بیمارستان جندی 
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به اعتبار جمعیت  های  بایست از بودجهمی  پیشنهاد دادند که بیمارستان شهرداری موجود

 ۱78شود.“  بزرگتر  سرخ، بهبود یافته و شیر و خورشید 

بود   (D’Souza)، یک دواخانه که تحت هدایت دکتر دوسوزا  میالدی  ۱۹۳۰در دهة  

اهواز  در  بریتانیایی  کلنی  سالمت  نیازهای  سال  می  به  از  ولی  میالدی    ۱۹۳۵پرداخت 

داشته باشد یا  ة”بر اساس مقررات ایران اجازه ]داده نشد[ که دواخان به او  [شمسی  ۱۳۱۳]

 ۱7۹پخش کند.“  ودار 

 

 اراک

  یسای کل  یسیونریمة  جامع  [شمسی  ۱۲۹۳]  میالدی  ۱۹۱۴شده که در سال    گفته 

اراک    یمارستانب  یک (  CMS)  یتانیابر )شهرسلطان  یادر  حدود    یآباد  نفر  هزار    ۲۰با 

 
178 IOR/L/PS/12/3400, Diary of HBM’s Consul for Khuzestan, Ahwaz, no. 9 of 1933 for the period of 

21st October 1933 to 30th November1933, p. 4. 
179 IOR/L/PS/12/3400, Diary of HBM’s Consul for Khuzestan, Ahwaz, no. 10 of 1933 for the month of 

December 1933, p. 2; IOR/L/PS/12/3592, copy letter no. 540 from vice-consul Mohammarah to Pol. 

Resident Persian Gulf, 07/06/1935 ( های پزشکیکاهش هزینه ). 

 

 بیمارستان اراک 
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خود را آغاز کرده    یت فعال   یمارستان ب   ین که ا   آید ی اّما به نظر نم   ۱8۰. گذاشت   یان (، بن جمعیت 

فعال   ی باشد و حت  از    یرا بوده است ز   یدار چندان پا که    د رس ی نم   نظر داشته است، به    یت اگر 

بر    افزون   ۱8۱. نشده است   یادی اراک    ی محل   یخ اصاًل در تار   CMS  یا و    یمارستان ب   ین ا   یت فعال 

  یت ونه فعال از هر گ  ی ذکر گونه هیچ   (، یره و غ   یس را  ینتون، )ل   CMSجا مانده از  ه  در آثار ب  ین، ا 

  یزد، خود را در اصفهان،    ی پزشک   یالت ها تسه که آن   ی در حال   خورد؛ ی در اراک به چشم نم 

با ا نمایند ی فهرست م   یراز کرمان و ش  ،  [ شمسی   ۱۳۰۵]   میالدی   ۱۹۲۶وجود، در سال    ین . 

  یرانی ا   یک آباد که توسط  را در سلطان   ی ا پروتستان هستند، دواخانه ة  فرق   یک که    ها یست ادونت 

  یک   ی، بود که پس از مدت کوتاه   ی شخص کس   ین باز نمودند. ا   شد، ی م   یت )دکتر آرزو( هدا 

  یس ، تأس [ شمسی  ۱۳۰8- ۱8دی ]  میالدی   ۱۹۳۰ة ده  یل را در اوا   ی تختخواب   ۱۵ یمارستان ب 

هزار نفر، تحت درمان قرار گرفتند.    ۱۲در سال و مجموعًا    یمار دواخانه چهار هزار ب   ین کرد. در ا 

  ین که ا   کردند ی هر تخت پرداخت م   ی ثابت به صورت روزانه برا   ی مقدار   ید با   ی بستر   یماران ب 

 
180 Elgood 1951, p. 535. 

181 Tabrīzī 1966–1967, pp. 362–460; Dihgān 1950. 

 

 کارکنان بیمارستان اراک
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 ۱8۲. را پوشش دهد   یمارستان ب   یر متغ   یت فعال ة  ین پنجاه درصد از هز   توانست ی م   ی مبلغ به دشوار 

از دهة   بعد  بیمارستان۱۹۳۰آشکارا،  این  نامعتبر“  ،    ۱۹۶۰در سال    ۱8۳بود.  ”عمالً 

تختخوابی در اراک را    ۱۰، همین سازمان هنوز یک بیمارستان  [شمسی  ۱۳۳8]میالدی  

سال قدمت    ۴۵انگیز است که این خدمات پزشکی با بیش از  این غم  ۱8۴کرد.می  هدایت

 ۱8۵کامل نسبت به اراک حاصل شود.   یدید تا  نشدهحتی در یک کتاب نیز ذکری 

 

 آشوراده

آشوراده در سال  ة  یردر جز  یه توسط دولت روس  یتختخواب  ۱۴کوچک    یمارستان ب  یک

  یایی در  یرویاد نگذاشته شد که هدف آن درمان افر  یان بن  [ شمسی  ۱۲۲7]  میالدی  ۱8۴8

  یستأس  یخبود؛ ممکن است تار  کاسپی  یایدرة  در کران  یکارکنان کنسولگر   یزو ن  یهروس

  ی ساختمان  [شمسی  ۱۲۲۳]  میالدی  ۱8۴۴سال    در  ۱8۶.زودتر بوده باشد   یمارستانب  ینا

 
  ة نیکه هز  یمارک[ بود در حال  صدم  کی]واحد پول آلمان برابر با    گ یفن  ۶۰  رانیکارگر در ا  کیپرداخت روزانه به    ن یانگیم  ۱8۲

 بود. مارانیب یبرا  یبود که بار فراوان گیفن ۱۰۰هر تختخواب 
 Rühling 1934, pp. 82-85. 

 .داشت آباد وجود  در سلطان   ی پرکردن پست بالتصد   ی برا   یی کا ی به پزشکان آمر   ی فراخوان   شمسی[   ۱۲۹۱میالدی ]   ۱۹۱۳  سال   در  

 Muirhead 1913, p. 205; Anonymous 1913, p. 205. 
صحنه و   ،آبادپزشکان در تهران، سلطان   ی برا  یبالتصد  یهاداوطلب«، پست  انیدانشجو  یها»جنبش  یِونریسیم  جوامع 

  ی ها پروتستاناز    یانام فرقه]روز هفتم    ستیدکتر ادونت  کیکردند. دکتر آرزو که    غیتبل  یدر منطقة خراسان شمال  زین  یکی

 .ردکیآباد کار مبود، در سلطان [یحیمس

 RG 231-1-6, Hoffman, Pioneering in Meshed, p. 12. 
 شد.ی م یاری وزی. هارگریا .یهنر ییایتانیمهندس بر کی توسط او ، شمسی[ ۱۳۰7میالدی ] ۱۹۲۹ سال در 

 Yearbook Royal Society 1932, p. xviii. 

183 DeNovo, 1963, p. 315. 

184 CARE 1961, p. 10. 

 .۱۳۶8محتاط  ۱8۵
186 Elgood 1951, p. 512; 

ن   ۲۶۹- ۲7۱، ص ۱۳۶۳  ی مور ی ت   را به دست ا در    مارستان ی ب   ک ی  س ی تأس   از یامت   ه ی کند روس ی گزارش م   ز ی که  سترآباد 

)گز( درخواست    استرآباد بندر    ی را برا   ی ازی امت   ن ی ها نخست چن ، روس شمسی[  ۱۲۲۶میالدی ]  ۱8۴8آورد. در سال  

در   مارستان یب   ک یها دوباره از ساخت  آن   شمسی[  ۱۲۲8میالدی ]  ۱8۵۰بود که در سال    ی در حال   ن ی کرده بودند و ا

 مارستانیب   ک ی ها اجازة ساخت  ( آن شتر ی ب   ت ی چند که بعداً )با موفق   آنجا با وجود درخواست مجدد، امتناع نمودند، هر 

 دی را درخواست نمودند، بنگر  استرآباد در  

 Kazembeyki 2003, pp. 55-57, 124. 

 کند.ی چاپ شده آن را ذکر نم  ی نساختند، حداقل منبع   استرآباد در   ی مارستان ی ب   ها روس   امّا  
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ا  یرهدر جز هولمز،  زمان چن  هیرجز  یننبود.  آن  در  ”کندیم  یفتوص   ینرا  مکان    :  تنها 

در آن جا داده شده    یماراناند و ببادبان ساخته شدهة  دو چادر است که از پارچ  یست،ز

  ر د  یمارستانبه عنوان ب  یساختمان چوب  یک پناه بوده و  بی  چادرها  ینها در ابودند. آن 

اُف  یستب  ۱87“ .حال ساخت بوده است گزارش کرد که چند ساختمان    سال بعد، ملگان 

  یاو خانه  یمارستانبها ”آن  یان وجود داشته است که در م  یره ساخته شده از چوب، در جز

)روس   یبرا پزشک  دو  ا   یهر  استیرانیو  بوده  توص   ،۱88“ .(  جز  یفیدر  حوال   یرهاز    یدر 

 ۱8۹.وجود ندارد یمارستانبه ب ای، اشاره[شمسی ۱۲7۹] میالدی ۱۹۰۰ ایهسال

 

 بندرعباس

 ، بندرعباس[ شمسی  ۱۲۹۲]  میالدی  ۱۹۱۴که در سال  یتواقع یندر نظر گرفتن ا   با 

و   یپزشک  یالتتسه گونه  هیچ   یول  ۱۹۰بوشهر( داشتهة  به انداز   یباً )تقر   نفر جمعیتهزار    ۲۰

 یتانیایی نخواهد بود که کنسول بر   ی شگفت  ی ، جا ۱۹۱موجود نبوده استیرانی  پزشک ا  یحت 

از   یمیوجود تعداد عظ   یلبه دل  یریهخ ة  دواخان   یک   یز انگ حزن به صورت  ”   کند  یانب   گونه  ین ا 

 ی پزشک  یدواخانه تحت نظر متصد   یک است.    یازدر بندرعباس مورد ن   یرفق   یارمردمان بس 

 ی ها شد که در رفع رنج  باز [مسی ش ۱۲8۴]اسفند  میالدی ۱۹۰۶سال مارس    در  ینهقرنط 

معموالً در   یینهادها  ینبود که چن   یاسیاثر س  یاثر، در ورا  ین سترگ داشت و ا   یاثر   ،مردم 

را   یمی قرار گرفت و سود عظ   یرشمورد پذ   یهر چند که دواخانه به خوب  ۱۹۲“.اند داشته   یرانا 

زمان، مصلحت در   ین در هم ”  : اظهار نظر نمود   ینمردمان به همراه داشت، کنسول چن   ی برا 

توان مانع نمی  مادون که  فرد   یک در دستان  یریهخة دواخان   یک  یزاتقرار دادن تجه  یاراخت 

که  رسد ی خود غرق شده است، به نظر م  ی از گرفتن پول توسط او شد و در طبابت خصوص

 
187 Holmes 1845, p. 250. 
188 Melgunof 1868, p. 75. 

189 Adamec 1981, vol. 2, p. 32. 

190 Administration Report 1919, p. 10. 

 .۱۶۹، ص۱۳۴۲ السلطنه سدید ۱۹۱

192 Administration Report 1905–06, p. 59. 
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 ینهقرنط   ی پزشک  ی متصد  فرد خود  ینموضوع آن است که ا   یقت باشد و حق   یز انگ بر پرسش  

 ی خواهیک خواهد شد که اثر ن   ین عملکرد ا  ینا ة  یج است. نت   یرانا   ی داربوده و در استخدام به

گونه هیچ   رو  ینو از ا   یدهمحو گرد   کنندی که به دواخانه مراجعه م   انیدواخانه از چشم کس 

 ید کنسول استدالل نمود دواخانه با   ین،بنابرا   ۱۹۳“. نخواهد آمد   به دستاز دواخانه    یاسی اثر س 

آماده  [ شمسی   ۱۲87]  میالدی  ۱۹۰۹که در سال  یدجد ی به کنسولگر ینهقرنط  یستگاه از ا 

بود که در   ییفقرا   یبرا   یه عط   یک   یقتدر حق   یریهخ ة  دواخان مکان دهد. ”  ییرتغ  شد،ی م 

را درمان  اکنون  هم  و  بودند  کرده  ازدحام   ییجا ه جاب   کردند، ی م  یافتدر   یگانبندرعباس 

 یتانیا بر   یشتر ب   ی موجب برجستگ  ،ی به کنسولگر   ینهقرنط  یپزشک  ی متصدة  دواخانه از خان 

 یتانیا ها با پرچم بر آن   ی و شادمان  ی تندرست  یط سان شرا   ین در نزد عموم مردم خواهد شد و بد 

 یش بود. گشا  یرو به فزون  یوستهاز آن پس، مراجعه به دواخانه به صورت پ  ۱۹۴“. یابد ی قرابت م 

تقو   [ شمسی  ۱۲۹8]   میالدی   ۱۹۲۰در سال    ید جد ة  یری خة  دواخان  مراجعه   یزان م  یت در 

 ة از دیدگاه گفتمان مدیریتی بریتانیایی، این یک دواخان  ۱۹۵.داشت   یرچشمگ  یکنندگان اثر 

بخش   جراح  دستیار  یک  با  دوم  هندوستان    پزشکیدستة  به  محسوب   (ISMD)وابسته 

، [ شمسی   ۱۲۹۳- ۹۹] میالدی    ۱۹۲۱تا    ۱۹۱۵شد که متصدی قرنطینة بندر بود. از سال  می 

یک متصدی  با تختخواب    ۳۰دسته پنجم با   ة ظامی بریتانیا در نایبند، یک دواخان در کمپ ن 

IMS  .۱۹۶و دو زیردستیار جراح وجود داشت 

 

 
193 Administration Report 1906–07, p. 50. 

از ا۱۶۹، ص۱۳۴۲  السلطنه دی وجود، سد  نیبا ا  که   یانه یبود و نه خدمات قرنط  ایتانیدولت بر  نیکه ا   موضوع  نی، کامالً 

 عموم فراهم ساخت، آگاه بود. یبرا پزشکیخدمات 

194 Administration Report 1908, p. 63. 
195 Administration Report 1920, p. 18. 

196 IOR/L/MIL/17/15/6/1, ‘Military Report on Persia. vol. iv, part i, p. 79. 

 ی مان ی هندوستان که پ  ی بود )برعکس خدمات پزشک  ی شک خدمات پز ی مان ی رپ ی (، شاخة غISMDوابستة هندوستان )  ی ادارة طّب 

شکل گرفت. نخست، مناصب   ی هند   انی به بوم   ی ارائه خدمات طب   ی برا شمسی[    ۱۱۹۰میالدی ]   ۱8۱۲شاخه در سال    نی بود(. ا 

با تبار بر  توانستند ی م   ی بوم   ی ها ی ها و سپس هند ی هند   -   ی س یگل . پس از آن، ان د ی اشغال گرد   یی ا ی تان ی باالرتبه توسط افراد 

از   ی ار ی هندوستان بود. بس  -   ا ی تان ی در بر   ی ( خدمات طب IMSهندوستان )   ی . خدمات پزشک رند ی مناصب ارشدتر را به دست گ

 کردند.ی خدمت م  یشهر   ی ها مارستان ی بودند در ب   ی هند هم  و    یی ا ی تان یآن که هم بر   ی ها منصب صاحب 
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 های جراحی انجام شدهتعداد پذیرش بیماران جدید و عمل :7جدول 
 ([شمسی  ۱۲8۶-۱۳۰۹] میالدی ۱۹۰8-۳۱های سالبندرعباس )ة دواخاندر 

 های جراحیعمل پذیرش جدید سال

۱۹۰8 ۱,8۹۴ - 

۱۹۱۰ ۲,8۵۵ - 

۱۹۱۱ ۲,۳۴۵ - 

۱۹۱۲ ۲,87۹ - 

۱۹۱۳ ۲,۰۹۲ - 

۱۹۱۶ ۳,۱۲۲ - 

۱۹۱7 ۳,۳88 - 

۱۹۱8 ۳,88۹ - 

۱۹۱۹ ۳,۶7۳ - 

۱۹۲۰ ۴,۲7۹ ۹۲ 

۱۹۲۱ ۴,۲۱۵ ۱8۲ 

۱۹۲۲ ۴,۵۲۶ ۱۹۵ 

۱۹۲۳ ۴,۴۲۵ - 

۱۹۲۴ ۴,۴۱۹ - 

۱۹۲۵ ۵,8۴8 ۲۵8 

۱۹۲۶ 7,۴۵۰ ۲8۰ 

۱۹۲7 ۶,۵۶8 - 

۱۹۲8 7,۶۲۰ - 

۱۹۲۹ ۶,۶۶۴ - 

۱۹۳۰ 7,۴۳۲ - 

۱۹۳۱ 7,۰۰۲ - 

Source: Administration Report 1908, p. 63; Ibid., 1899-1900; Ibid., 1912, p. 47; Ibid., 1913, p. 

48; Ibid., 1917, p. 13; Ibid., 1918, p. 16; Ibid., 1919, p. 19; Ibid., 1920, p. 18; Ibid., 1921, p. 

19; Ibid., 1922, p. 19-20; Ibid., 1923, p. 35; Ibid., 1924, p. 27; Ibid., 1925, p. 36; Ibid. 1926, p. 

21; Ibid., 1927, p. 18 (drop due toquarantine imposed due to cholera); Ibid., 1928, p. 29; Ibid., 

1929, p. 24; Ibid, 1931, p. 28. 
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  ی و پوست  چشمی  هاییماری ب  و  یاتحت درمان در دواخانه، ماالر   هاییماری ب  ینترعمده 

ب  ینا   ؛بودند  پذ   ۵/۵۲  یزانم  یماریسه  کل  از  سال    هایرش درصد  در    میالدی   ۱۹۰8را 

کنسول    ۱۹8. شدیانجام م   یزن  یناسیونواکس  ۱۹7. دادیبه خود اختصاص م  [شمسی  ۱۲87]

فراهم کرده است و   یتمندی رضا  ینداشته ول  یاسیاعتقاد داشت دواخانه اگر اثر س یتانیابر

  دواخانه  ین کرد، ا  ی گذاریهنهاد سرما   ین بر ا  یتانیا هر چند که بر  یرا بود. زهم  درست    ینظر و

در شهر و در منطقه بود و    یتنها نهاد پزشک   یراز  ید؛را رفع نما  یمیعظ  یازهایتوانست ن

افراد    ینپرنفوذتر  ی از سو  ی محل   یتسان توانست حما  ینبود. بد  یگان را  یزخدمات آن ن

نما به خود جلب  برایدبندرعباس را    [ شمسی  ۱۳۰۳]  میالدی  ۱۹۲۴در سال    مثال،  ی. 

تاجر   یک که  ی داراحمد گله یختوسط حاج ش یزآن نة ینشد و هز  یرکف اتاق عمل تعم  ”

اقدام   یازهادر رفع ندواخانه حفر شد که  ة  حلقه چاه در مجموع   یک بود پرداخت شد.    یمحل 

. گردید بود پرداخت    یگری که تاجر د   یوانیمختار د   یتوسط حاج   یزآن ن ة  ین بود و هز   یبزرگ 

ی هاکه از دهکده   یرافراد فق   یساخت ده اتاقک را به عنوان اقامتگاه برا ة  ین شخص هز   این 

م  اطراف  دواخانه  به  درمان  زمان   آمدند ی جهت  نمود.  اتاقک   یقبول  ب که  اتمام  به  رسند ها 

ة ین سقف با هز در سال بعد ”  ین،هم  مشابه  ۱۹۹“.فقرا خواهد شد   یخاطر برا   ینانموجب اطم

 یزن   یدار احمد گله   یخشد و حاج ش  یکار دوباره گچ   یوانیپرداخت شده توسط حاج مختار د 

 ۲۰۰“. و البسه( پرداخت کرد   ی اضاف   یداروها   ی)برا   یالر  ۵۲۰معادل  ة  ین هز 

که متصدی قرنطینة بندر بود مسئولیت    (D. L. Mackay) (IMD)کی  دی. ال. مک دکتر  

  ة در میان او  دواخانة کنسولگری بریتانیا و دواخانة خیریة شهر را بر عهده داشت. هنگامی که  

رفت به جای او دستیار جراح  به مرخصی    [ شمسی  ۱۳۰۴تیر  ]میالدی   ۱۹۲۵سال   جوالی 

 ۱۹۲۳سال  )  ۲۴۶از  ها  آمد. تعداد جراحی  (IMD)  (A. L. Greenway)ال. گرین وی  . ی ا 

 
197 Administration Report 1908, p. 63; 

 دیبنگر شتریب یهاداده  یبرا 
 Report 1921, p. 19; Administration Report 1922, p. 19; Administration Report 1923, p. 35, Idem 1925, 

p. 36. 

198 Administration Report 1907–08, p. 74. 
199 Administration Report 1924, p. 27. 

200 Administration Report 1925, p. 36. 
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سال  )  ۲۵8( و  [شمسی  ۱۳۰۲]میالدی    ۱۹۲۴سال  )  ۱8۶( به  [شمسی  ۱۳۰۱]میالدی  

جراحی[شمسی  ۱۳۰۳]میالدی    ۱۹۲۵ این  یافت.  افزایش  آبسهها  (  برش  و  ها  شامل 

برای  و غیره بود. یک عمل   تومورها، خارج کردن آب مروارید، ایریدکتومی، کشیدن دندان

  ۲۰۱بهبودی یافتند.   ، خارج کردن یک جنین کامل مرده انجام شد. همة موارد عمل شده

ال. از سرگیری کارهایش در سال  مک   هنگامی که دکتر دی.  برای  میالدی    ۱۹۲۶کی 

بازگشت، دریافت تعداد بیماران سرپایی به صورت چشمگیری در مقایسه    [شمسی  ۱۳۰۴]

  ها خشی از آن به دلیل این واقعیت بود که افراد کاروانپیش افزایش یافته که بهای  با سال

 ۲۰۲.کردندبه دواخانه مراجعه مینیز برای درمان 

رخ داد و از طریق  وبا  ، در میناب  [شمسی  ۱۳۰۶]میالدی    ۱۹۲7  سال   در تابستان 

رسید. دولت مرکزی سه دکتر از راه هوایی از  نیز  وبا تقریباً به بندرعباس    ،گریختن مردم 

دیگر از جزایر و    ینفر همچنین بسیار  ۱۰,۰۰۰و بیش از   ا واکسن ضد وبا فرستاد تهران ب

نزدیک   دواخانه  روستاهای  به  تلقیح  اقدامات  برای  دیگر  و  کارها  این  نتیجة  در  آمدند. 

به شهر نرسید. برعکس، در میناب و اطراف  دیگر وبا و پیشگیری فقط چهار مرگ رخ داد 

فراوانی توسط مردم نیمه    شکلبه    ،کردند. خدمات رایگان دواخانههزار نفر فوت    ۵تا    ۴آن  

سال خدمت آنجا را ترک    هفتکی بعد از  دکتر مک   ۲۰۳مورد قدردانی قرا گرفت.  ،گرسنه

بهمن    ۲۶]میالدی    ۱۹۲8فوریه    ۱۶در    (J. E. Sweeney)سوینی    .ای  کرد و دکتر جی.

میالدی    ۱۹۲8  آگوست  در اول  به عنوان پزشک کنسولی، جایگزین او شد.  [شمسی  ۱۳۰۶

ی با دکتر محمد علی خان مؤید حکمت به عنوان  ین، دکتر سو[شمسی ۱۳۰7مرداد  ۱۰]

 
201 Administration Report 1925, p. 36. 

کردند یم  بیکه داروها را ترک  یگردد. نخست، به عنوان کسان ی ( به سدة نوزدهم برمIMDهندوستان )  یخدمات ادارة پزشک 

ز  کردندمیشروع  نظارتی    پزشکیت  اخدمسطح  در سه    کردندمیپانسمان    ایو   عنوان  به  عنوان  ریو  به  و سپس  جراح 

در سال  شدندیم  لیتبد   یهند  یپزشک  ارانیدست  .۱8۶8  [ ها مجددشمسی[  ۱۲۴۶میالدی  آن  عنوان دست  اً،   اران یبه 

ارشد، رتبة افسران گماشتة   یمارستانیب  ارانی، به دستشمسی[  ۱۲78میالدی ]  ۱۹۰۰. در سال  دندی گرد  نییتع  یمارستانیب

 IMDجراحان    اریردستیبه ز  تیلقب در نها  نیا  شمسی[  ۱۲88میالدی ]  ۱۹۱۰شد و در سال  ی عطاء ما  یاالسلطنه  بینا

 مثال،  یبرا دیکردند، بنگریکار م یها عمدتاً با سربازان هند. آنافتی رییتغ
 Lt. Col. D.G. Crawford, Roll of the Indian Medical Service 1615-1930, 2 vols. London, 1930, vol. 1, p. xliv. 
202 Administraton Report 1926, p. 20. 

203 Administraton Report 1927, p. 18. 
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  ایههمة پزشکان قرنطینتهران    ؛جایگزین شد  بندرعباس به دستور تهران  ةمتصدی قرنطین

در مسئولیت دواخانة    یین دکتر سواما    ۲۰۴.را جایگزین کردبریتانیا در بنادر خلیج فارس  

بدون   و  ماند. دولت هندوستان خدمات خود را در دسترس مردمباقی کنسولگری بریتانیا 

ادامه داد و ساالنه بسیاری از داروها را فراهم نمود ولی به دلیل این    ، الزحمهحق  پرداخت

ر  تجا  ة که بودجه برای نگهداری این خدمات کم بود، کنسول گزارش کرد مگر آن که جامع

پرداخت آی  خودهای  با  دواخانهن جلو  شود.  بایستمی  د،  سو  ۲۰۵بسته  تا  ین دکتر    ۱۰ی 

یعنی زمانی که با   ؛به کار مشغول بود، [شمسی ۱۳۰۹مرداد  ۱۹]میالدی  ۱۹۳۰ آگوست

خود  به کار  به خوبی  جایگزین شد. دواخانه    (IMD)  عبدالرحیم  جمادار زیردستیار جراح و  

تجار برجستة  از  نمود.    ناگزیرتأمین مالی ضعیف، بسته شدن آن را  وجود  ادامه داد ولی  

رفت که بتوانند این کار را  نمی  بندرعباس که تاکنون به شدت مشارکت کرده بودند انتظار 

  از سوی دیگرباال بود.  های  مالیات  و همچنینادامه دهند که علت آن شرایط وخیم تجاری  

بری برای  دارایی  دواخانه  یک  تأسیس شد،  و  طراحی  نخست  که  زمانی  مانند  دیگر  تانیا 

محلی طفره    ةشود از تعهداتش به جامعمی  ”به نظر من دولت ایران ترغیب  سیاسی نبود.

و مالیاتی که پرداخت کرده است،  ها  نرخ  در مقابلکه به آن هیچ کمکی،  ای  جامعه  ؛رود

مشار   شود.“نمی  داده آن  نگهداری  در  نکردشهرداری  سال    ۲۰۶. کتی  میالدی    ۱۹۳۱در 

رحیم مسئول دواخانه بود. از آنجا که بودجه طی چند سال  عبدال  جمادار،  [شمسی  ۱۳۰۹]

نیاز بود. افزون    بیشتربه پرداخت    باالترهای  گذشته تحلیل رفته بود برای رویارویی با هزینه

حتمی  به جامعه،  اش  با وجود سودمندی  ،نزدیک  ایهبر این، بسته شدن دواخانه در آیند

از کنسولگری و منسوخ    پزشکی”به ویژه از این منظر که قصد بیرون کشاندن متصدی  ،  بود

 ۱۲۹7]میالدی    ۱۹۱۹با ترغیب کنسول بریتانیا در سال    ۲۰7کردن این منصب وجود دارد.“ 

 
204 Administraton Report 1928, p. 29. 

 دیبنگر نه، یگارد قرنط رییتغ نیبحث ا یبرا 
 Floor 2018 a, pp. 65-67. 

205 Administration Report 1929, p. 24. 
206 Administration Report 1930, p. 22. 

207 Administration Report 1931, p. 27. 
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بیمارستان« تأسیس شد و تحت کنترل   - پرداخت عمومی، »دواخانه   به واسطة  ،[شمسی

ماند یعنی زمانی    [شمسی  ۱۳۱۰دوم بهمن  ]میالدی    ۱۹۳۲سال  ژانویه    ۲۳این مقام تا  

متصدی   و منصب  بسته شد  بدون هیچ    پزشکیکه  فردی که  منسوخ گردید،  کنسولی 

 ۱۳۱۱آبان    ۱۶]میالدی    ۱۹۳۲  سال  نوامبر  7در آنجا حضور روزانه داشت. در  ای  هزینه

ریال    ۲۴,۰۰۰، بیمارستان به حاکم انتقال داده شد. او توانست با فراهم آوردن  [شمسی

دومری به عنوان کارمند    جیزهرمباد  ق کند. دکتر کی   ممکن پرداختی، بازگشایی دواخانه را  

آن    (IMD)پیشین   طبی  متصدی  تا  بود  حاکم  با  مذاکره  حال  در  کرمان،  از  طبیب  و 

 ۲۰8شود.

بهمن    ۲۵]میالدی    ۱۹۳۳فوریه    ۱۴ه بلدیه در  یّدرمانگاه خیریه از آن پس به نام صحّ 

یی که  هاآن  با دکتر دومری، به عنوان متصدی طبّی، بازگشایی شد. امّا  [شمسی  ۱۳۱۱

ملّی    خانةمریض»این مکان  تند و اصرار نمودند که  پول داده بودند، این نام را دوست نداش

نامیده شود. از آنجا که دواخانه از گذشته معروف بود، بیشتر از دفتر    «)بیمارستان ملّی( 

.  نشددر آنجا انجام  ای  قرار گرفت. به دلیل کمبود کارکنان، جراحی  استقبال قرنطینه مورد  

. فقط موارد  نظر شدقصد بر این بود که شش تختخواب داشته باشد ولی از این مورد صرف

گاه این بیماران توسط دوستان و    شدند و آنمی  جدی به عنوان بیماران بستری، پذیرش

قرار  مراقبت  مورد  مارس می  آشنایان،  از  دواخانه پس  کار  این که   ۱۹۳۴  سال   گرفتند. 

موارد طبی  ادام  [ شمسی  ۱۳۱۲]میالدی   که  دومری  دکتر  است چون  نامعلوم  یافت،  ه 

داد، دوست نداشت با این مقدار کم کارکنان، کار  می  کنسولگری را مجانی تحت مداوا قرار

، دواخانه با استعفاء دکتر  [شمسی  ۱۳۱۳]میالدی    ۱۹۳۴  سال   در آغاز تابستان   ۲۰۹کند. 

ز آن پس، کارکنان کنسولگری  مری به دلیل پرداخت پایین و کارکنان کم، بسته شد. اود

”کسی که درمان ناچیزی یا بهبودی  بریتانیا مجبور بودند به پزشک قرنطینه مراجعه کنند  

هایشان را به جیب  الزحمهحق  دهد ولی همیشه آماده است که می  کمی برای بیماران ارائه

 
208 Administraton Report 1932, p. 20. 

209 Administraton Report 1933, p. 21. 
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دسامبر  ۲۱۰بزند.“  پایان  در  حمیدی  خان  علی    ۱۳۱۲دی  ]میالدی    ۱۹۳۳  سال  دکتر 

 دکتر اشرف کار را ادامه داد. و به تهران فراخوانده شد  [مسیش

سال   در  زیرا  نبود  شهر  در  پزشکی  نهاد  تنها  قرنطینه  میالدی    ۱۹۳۶بیمارستان 

  ۲۱۱عباس وجود داشت. ر)و احتماالً زودتر( یک بیمارستان نظامی در بند  [ شمسی  ۱۳۱۴]

بسته شده بود بعدتر    [شمسی  ۱۳۱۲]میالدی    ۱۹۳۴بیمارستان در سال    -  گرچه دواخانه

بزرگ بیمارستان  سال  تر  یک  در  زیرا  گردید.  ،  [شمسی  ۱۳۲۴]میالدی    ۱۹۴۶تأسیس 

است امّا    موجود  تختخواب  ۵۰”یک بیمارستان شهری با  در بندرعباس    دادبریتانیا گزارش  

 ۲۱۲صالحیت ندارد.“   آنمناسب نیست و دکتر ها برای اروپایی

 

 بیرجند

، کنسولگری بریتانیا در بیرجند  [شمسی  ۱۲78]میالدی    ۱۹۰۰ل  ااحتماالً حدود س 

،  [شمسی  ۱۲88آبان  ]میالدی    ۱۹۰۹کوچک داشت. در نوامبر    ةیک بیمارستان و دواخان

دواخانه   داشت.  ۹۳7,۲این  سرپایی  سال    ۲۱۳بیمار  در  هنوز  میالدی    ۱۹۳۵بیمارستان 

 ۲۱۴وجود داشت.  [شمسی ۱۳۱۳]

  [ شمسی  ۱۳۰۶]میالدی    ۱۹۲8ود که از سال  همچنین یک دکتر شهرداری در شهر ب

دریافت دولت  از  تجهیزات  و  سال  می  دارو  در  ،  [شمسی  ۱۳۰7]میالدی    ۱۹۲۹کرد. 

 
210 Administraton Report 1934, p. 23. 

 .۳۱، صبردینام م نهیاز پزشکان قرنط 
211 IOR/L/PS/12/3413, HBM’s Consulate Kerman Diary no 11, 1936, p. 5 

 بندرعباس بود(. ی نظام مارستانیب ت یدر مسئول ن ی)سرگرد مه 
212 IOR/L/MIL/17/15/40, ‘Persia Intelligence Report. May, 1946’, p. 32. 
213 IOR/L/PS/10/328/1, Reductions in expenditure on Agencies and Consulates’, p. 6. 

 .دیگردیم تیهدا ،جراح اریدست ریز گ،یمحمد ب رزایتوسط م  نیا، شمسی[ ۱۲۹۰میالدی ] ۱۹۱۲در سال  
 IOR/L/PS/10/209, Consular Diary HBM’s Consul for Sistan and Kain, no. 42, for the week ending 

18th October 1913, p. 1. Idem, Diary no. 40 ending 4th October 1913, p. 1 

نفر بودند    ۱۰۹7و    ۴۴۳  بیبه ترت  یمی. موارد قد ستانیدر دواخانة س  دیمورد جد  ۱۴۶۰و    رجندیدر ب  دیمورد جد  ۱۲۲۰) 

 مورد بودند(. ۵۱و  یک زین یجراح یهاو عمل

214 IOR/L/PS/12/3406, HBM’s Consulate General Khorasan and Sistan. Diary for February 1935, p. 3 

 (.دیگردیم تی)دواخانه توسط دکتر فضل الحق هدا 
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 مسئولین محلی شهرداری، مکانی برای برپایی یک بیمارستان برگزیدند،

شک وجود دارد آیا  این . شدخواهد  مجهزو روشنایی برق  عملیک تاالر  با”که 

یک  می  کافی  ةبودج با  نیز  شوروی  کنسولگری  شود.  فراهم  سرعت  به  تواند 

پخش مجانی  داروهای  که  طبی  هم  می  متصدی  امّا  است.  شده  تقویت  کند 

توان در بیمارستان کنسولگری بریتانیا انجام  می  فقط  مهمی رااکنون، هر عمل  

 ۲۱۵داد.“ 

تر  از گزارش بعدی آشکار است بیمارستان در نهایت کوچک   کهگونه    همان  در واقع، 

 ۱۹۳۲بر پا شد. در سال    (رفت می  یا امید به آن)قصد بود   آن چه  و با الکتریسیته کمتر از

بیرجند  [شمسی  ۱۳۱۱]میالدی   در  صورت  ،  به  جدید  الکتریکی  روشنایی  ”تأسیسات 

تختخوابی باز    ۱۰گشایش یافت. یک بیمارستان کوچک    [ تیر  ۱۰]  جوالی  رسمی در اول 

نیاز واقعی برای    هزینة نگهداری باید از بودجة شهرداری تسویه حساب شود.“   -  شده بود

آن بیمارستان وجود داشت زیرا تیفوئید در شهر رو به فزونی بود؛ دلیل آن این بود که  

 
215 IOR/L/PS/12/3415, Annual Commercial Report for the Province of Sistan and the Kainat for the year 

1928-29, p. 7. 

 

 بیرجند( های عمل رها شده در کمپ سابق بریتانیا در خوسف )نزدیک اتاق 
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اندازی گردیده بود، آلوده شده بود. کنسول بریتانیا  کشی که سال پیش راهآب لوله  مخزن

  را  نظراین    نآبر اساس    هر چیز مدرن است که  بهها  چنین نظر دارد، ولی این باور ایرانی

به    ۲۱۶بالقوه ناسالم باشد.تواند  می  قیمتکشی گرانپذیرند که آب یک سیستم لولهنمی

که پیرامون خدمات پزشکی    [شمسی  ۱۳۱۹]میالدی    ۱۹۴۱این بیمارستان در گزارش  

نشده است. یک دکتر روس که عمالً یک شهروند ایرانی  ای  کند، اشارهمی  بیرجند بحث

امّا آشکار نیست    ، وجود داشت؛سال در ایران زندگی کرده بود  ۲۵و  شد  محسوب میشده  

ماتش چه بوده است؟ دولت ایران یک دکتر در آنجا برگزیده بود تا کارگرانی  کیفیت خد 

مشهد راه  را -  که  در  می  زاهدان  گردید  پیشنهاد  کنسول  به  ولی  کند  درمان  ساختند 

مانع دیگر برای    “.خواند  ”کامالً معقول نخواهد بود که او را فرابیمار است  او  هنگامی که  

نبودند،    دستیابی ”داروها مدتی بود که عمالً در ایران قابل  درمان طبی در شهر این بود که  

تهرانشاید   در  سال    ۲۱7“ .به جز  فرد  [شمسی  ۱۳۲۴]میالدی    ۱۹۴۶در  علم،  اسداهلل   ،

 ۲۱8تختخوابی در زادگاه خود ساخت. ۳۰برجستة بیرجند، یک بیمارستان 

 
216 IOR/L/PS/12/3403, HBM’s Consulate, Sistan and Kain, Diary for July 1932, p. 1. 
217 IOR/L/PS/12/3561, Personal aspects of life as Vice-Consul, Zabul (December 1941), p. 6. 

218 RG 231-1-6, Hoffman, Pioneering in Meshed, p. 147. 
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سال   بیرجند  [شمسی  ۱۳۴۱]میالدی    ۱۹۶۳در  و    نفر جمعیت  ۱۴,۰۰۰،  داشت 

ژاندارمری  ۱۰  شدگزارش   و  ارتش  که شامل دکترهای  دارد  که طبابت  می  پزشک  شد 

از  یکی  نداشتند:  نیز  )  هاآن  شخصی  دکتر عدل  ولی  در  توسط  بود  تربیت شده  تهران( 

از تسهیالت بیمارستان  شد تا می تسهیالت جراحی نداشت. گاهی اوقات، به او اجازه داده 

و خورشید سرخ استفاده کند. بیمارستان اصلی، بیمارستان اعلم، دو بخش داشت.    شیر

هر چند که در عمل با ظرفیت    ،تختخواب بود  ۵۰اولین بخش یک ساختمان تک طبقه با  

کودک بود که یک ماما داشت.    -بیمارستان مادر    ،کرد. ساختمان دوممی  تختخواب کار  ۱8

م بازدید، این بیمارستان تحت تعمیر قرار گرفت و بدین سان موارد زایمانی به  در هنگا

شدند. اتاق عمل بیمارستان یک میز عمل عالی داشت ولی ابزارها  می بیمارستان فرستاده

سزارین بود.   ها، جراحیترین  سفارش داده شده بود. شایعابزار  محدود بوده و مقدار زیادی  

این داروها  آمد که  می  شد و به نظرمی  اختیار بیماران قرار دادهدارو به صورت مجانی در  

تجهیز   خوبی  به  و  تمیز  آشپزخانه  باشند.  داشته  خوبی  گفتة    شده کیفیت  طبق  بود. 

ظرفیت    کمتر از   کارکرد ترسیدند که این علت  می  کارکنان، مردم از آمدن به بیمارستان 

مدرسة پرستاری  سه سالة    التحصیل غفاربود. مترون پرستاری )ماهره نوری(    بیمارستان 

به خوبی تجهیز یافته  و  تمیز    ، مشهد بود. بیمارستان ارتش یک بیمارستان شسته و رفته

بود و در فرایند نصب یک اتاق تاریک با اشعة ایکس قرار داشت. همچنین یک دندانپزشک  

خدمت    ارتشی با یک صندلی دندانپزشکی وجود داشت. بیمارستان فقط به پرسنل ارتشی 

 داد. می ارائه

خصوصی   پزشکان  دسترس و نه این تسهیالت در    داشت نه بیمارستان آزمایشگاه کافی  

داشتند.   پزشک    ة دواخان در  قرار  برای آنجا  محلی،  که  داشت  ایکس  اشعة  دستگاه  یک 

های قفسة صدری و معده، شناسایی اجسام خارجی و تشخیص استخوان های  فلوروسکوپی 

د. در شهر یک داروفروشی خصوصی با موجودی دارویی خوب وجود کرمی   استفادهشکسته  

شد و آخرین داروها می   داشت و به صورت مرتب توسط فروشندگان شرکت دارویی ویزیت 

کردند   تبیین نیز داشت. افراد برجستة محلی، نیاز به یک درمانگاه را    را   ن( وی )مانند گریسو 
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 ۲۱۹همسایه باشد.های  دمت دهکده توانست به صورت مرتب در خ می  که 

 

 بوشهر 

به جز اطباء  ای  مقیمی بریتانیا، جمعیت بوشهر هیچ گزینه  ةپیش از باز کردن دواخان

های  همانند شیوه  سنتی نداشت. طب    سنتی  تربیت یافتة با نظام جالینوسی و به ویژه طب

 ۲۲۰. خرافاتی بود که در مابقی کشور رواج داشت

 

 بریتانیادواخانة مقیمی 

را به  و پزشکی و دارهای چندین دهه، پزشک نمایندگی بریتانیا، خدمات و توصیه   طی

 صورت مجانی به عنوان بخشی از سیاست رسمی بریتانیا، به مردم بوشهر و اطراف آن ارائه

داشتند ای  در بوشهر دواخانه ها  ، بریتانیایی [شمسی  ۱۲۵۱] میالدی    ۱87۳داد. از سال  می 

این موفقیت بزرگی در میان مردم   ۲۲۱بندی کرده بودند. دوم درجه   هاخانة دست دو   آن را   که 

نیز بلکه خدمات آن برای فقرا    ، تنها تسهیالت پزشکی مدرن در شهر نه  بود از این منظر که  

شود و چنانچه ترتیبی برای می   ”این بخش، بسیار نزد مردم بومی، قدر دانستهمجانی بود.  

 ۲۲۲شود.“ می   از وضع فعلیتر  بخش رضایت   باز همبیماران بستری داده شود، نتیجه    ةمعالج 

 ،شمار بیماران به طور ثابت  ها،نظر از اکراه آغازین در برابر این هدیة فرنگی در نتیجه، صرف 

کنندگان به دواخانه، در  دهد باالترین رقم مراجعه  می  (. آمار نشان 8بود )جدول  فزونی رو به 

 
219 RG 280-1-14, Frances Zoeckler, Report on Medical Itineration, 1963. 

 دیبنگر ران،یطبابت در سدة نوزدهم ا رامونیپ ۲۲۰
 Floor 2004. 

  یمال  تیبود. دو کالس اول توسط دولت هندوستان مورد حما  یتیریو مد  یمال  تیماه  بر اساسدواخانه    یبندطبقه  نیا  ۲۲۱

  نیدر ا)از مردم    یهمگان باز بود، کالس دوم در خدمت بخش خاص  یکه کالس اول برا  یشد. در حالیم  تیریبوده و مد

 دبوشهر بو ت یو جمع (ایتانیبر یمیکارکنان مق ة ژیمورد و
 Government of India 1906, p. 36. 

 ، “بوشهر است گانیتنها مکان درمان را نیا” ۲۲۲
 Administration Report 1914, p. 12; Idem 1873-74, p. 7; 

 .۳8، ص۱۳7۱ السلطنه دیسد 
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بیشتر بیماران    ۲۲۳. ( بود [ تیر، مرداد و شهریور ]   آگوست   و   جوالی   وقت سال )مثاًل ژوئن، ترین  گرم 

  ۲۲۴بود.   فزونی طبق اطالعات در دسترس، رو به    ها آن   بودند شمار ها  مراجعه کننده زنان و بچه 

بیشتر    ، ۲۲۵[ شمسی   ۱۲۹8] میالدی    ۱۹۲۰نفر ساکن در حدود سال    ۰۰۰,۲۴بوشهر با جمعیت  

از بندرعباس یا لنگه با جمعیت مشابه، مراجعه کننده به دواخانه داشت که این موضوع به  

 ۲۲۶بود. ای  دلیل عادت کردن و خو گرفتن مردم به استفاده از خدمات دواخانه 
 

 بوشهر  یمارستانب -  در دواخانه یو بستر ییسرپا یمارانب :8جدول 
 ( مسی[ش ۱۲۵۱-۱۳۰۶میالدی ]  ۱87۳-۱۹۲8های سال)

 بیماران سرپایی  جمع کل  سال
بیماران  
 بستری 

های  جراحی
 بیمارستانی 

جمع کل  
 هاجراحی

۱87۳-7۴ ۱۹,۰۵۶ ۱۹,۰۵۶ - - - 

۱87۴-7۵ ۱۳,۶7۲ ۱۳,۶7۲ - - - 

۱87۹-8۰ 7,۰۲۲ 7,۰۲۲ - - - 

۱8۹8-۹۹ ۶,۴۱8 ۶,۴۱8 - - ۳۹۵ 

۱8۹۹-۱۹۰۰ ۵,۰۲۶ ۵,۰۲۶ - - ۳۱۵ 

۱۹۰۰-۰۱ 8,۰۵۰ 8,۰۵۰ - - ۵۲۵ 

۱۹۰7-۰8 ۱۳,۳۹۳ ۱۳,۲۵۴ ۱۳۹ ۶۹ ۶۰۹ 

۱۹۰8 8,8۲۱ 8,7۳۴ 87 - ۴7۶ 

۱۹۰۹ ۱۶,۵8۱ ۱۶,۴۲۲ ۵۹ - ۵8۹ 

۱۹۱۰ ۱۳,۰۹۴ ۱۳,۰۴۵ ۴۹ - ۳8۹ 

۱۹۱۱ ۱۳,۴7۰ ۱۳,۳۹7 7۳ - ۵۹۹ 

۱۹۱۲ ۱۳,7۴7 ۱۳,7۱۶ ۳۱ - ۵8۹ 

۱۹۱۳ ۱۵,۱۵۵ ۱۵,۰۰۹ ۱۴۶ - ۵۵۲ 

 
223 Administration Report 1907-08, p. 19. 

224 Administration Report 1914, p. 12; Idem, 1913, p. 34. 

  ان یکه در م  میافتی  یمارانیاز ب  یتعداد  یاژ ]دارو[ برازدو  زیو تجو  یسینو”ما دکتر را مشغول نسخه.  ۳۴، ص۱۹۱۳همان   
 زن و کودک بودند.“ یتعداد فراوانها آن 

 Cursetjee 2001, p. 114. 
225 Administration Report 1919, p. 10. 

 دیشروع شد، بنگر ۱۹۰7خدمات آنجا در سال  ن،یهمچن ۲۲۶
 Floor 2010, p. 23 and Idem 2011, p. 43. 
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 بیماران سرپایی  جمع کل  سال
بیماران  
 بستری 

های  جراحی
 بیمارستانی 

جمع کل  
 هاجراحی

۱۹۱۴ ۱۳,۲۹۵ ۱۳,۱۹۰ ۱۰۵ - ۶۳۶ 

 نامعلوم  - ۱۴۰ ۱۴,۵۳7 ۱۴,۶۶7 ۱۹۱۵

۱۹۱۶ ۱۵,۵7۵ ۱۵,۵۲۰ ۵۵ - ۶۳۹ 

۱۹۱8 ۱۴,7۵۹ ۱۴,۶۹۶ ۶۳ ۶۳ ۵8۳ 

 نامعلوم  نامعلوم  ۵۳ ۱۲,7۱۱ ۱۲,7۶۴ ۱۹۱۹

۱۹۲۰ ۱۲,۳7۴ ۱۲,۳۰۲ 7۲ ۶۹ 7۰۹ 

۱۹۲۱ ۱۱,۴۵۳ ۱۱,۳۶۵ 88 - ۶۱۴ 

۱۹۲۲ ۱۳,۵7۱ ۱۳,۴۶۱ ۱۱۰ - ۹۴۵ 

۱۹۲۳ ۱۰,۹۱۲ ۱۰,7۶۶ ۱۴8 ۱۴۶ ۶۶۴ 

۱۹۲۴ ۱8,8۵۲ ۱8,7۴7 ۱۰۵ ۹۴ ۱,۱۶۹ 

۱۹۲۵ ۴۲,۱77 ۴۲,۰۳۰ ۱۴7 ۱۱۹ ۱,۶۴۹ 

۱۹۲۶ ۵۹,۱۹8 ۵۹,۰۵۶ ۱۴۲ ۱۳۵ ۲,۲۶۳ 

۱۹۲7 ۴7,۴۵۴ ۴7,۲۹8 ۱۵۶ 87 ۱,8۲8 

 نامعلوم  نامعلوم  ۱۴8 ۴۰,۱۶۰ ۴۰,۳۰8 ۱۹۲8

IOR/V/24/2639, Medical Report on Bushire ending 21 March 1875, p. 1 (in 1873-74 of the total 

3,432 admissions were from fever, one year later that figure was 2,591); Government of India, 

Report on the Administration of the Bombay Presidency for the year 1879-80, pp. cclx-cclxi; 

Administration Report 1898-99, p. 15; Idem, 1899-1900, p. 11; Idem, 1900-1901, p. 11; Idem, 

1907-08, p. 19; Idem, 1908, p. 12; Idem, 1909, p. 17; Idem, 1910, p. 20; Idem, 1912, p. 43; 

Idem, 1913, p. 34; Idem, 1914, p. 12; Idem, 1915, p. 10; Idem, 1916, p. 10; Idem, 1918, p. 8; 

Idem, 1919, p. 10; Idem, 1920, p. 7; Idem, 1921, p. 9; Idem, 1922, p. 9; Idem, 1923, p. 14; Idem, 

1924, p. 8; Idem, 1925, p. 10; Idem, 1926, p. 6; Ibid, 1927, p. 7; Ibid, p.10. 

 
 شدند  ینهمرد، زن و کودک که در دواخانة بوشهر معا یمارانب: ۹جدول 

 . (شمسی[ ۱۲7۶-78میالدی ]  ۱8۹۹-۱۹۰۱های سال)

 کودک زن  مرد  حضور روزانه  جمع کل  سال

۱8۹8-۹۹ ۶,۴۱8 ۵/۵8 ۲,8۴۹ ۱,۹۵۹ ۱,۶۱۰ 

۱8۹۹-۱۹۰۰ ۵,۰۲۶ 7/۲7 ۲,۲۶۶ ۱,۶۵۲ ۱,۱۰8 

۱۹۰۰-۰۱ ۹,۰۵۰ 7/۴۳ ۳,۴۶۵ ۳,۴7۰ ۲,۱۱۵ 

Administration Report 1898-99, p. 15; Idem, 1899-1900, p. 11; Idem, 1900-1901, p. 9. 
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سال   عنوان  [شمسی  ۱۲8۵]میالدی    ۱۹۰7در  به  دواخانه  به  بار  اولین  برای   ،

سپس  دواخانه و   - بیمارستاناین محل  و معموالً پس از آن،    ۲۲7بیمارستان ارجاع داده شد 

  ةبه اسم بیمارستان شهری بوشهر و یا دواخان  [شمسی  ۱۳۰۰]میالدی    ۱۹۲۲در سال  

بریتانیا   شد.  بوشهردر  نمایندگی  نامیده  خیریه،  بیمارستان  بر    ۲۲8و  بیمارستان  کیفیت 

بیماران بستری تحت    [ شمسی  ۱۲8۵]میالدی    ۱۹۰7اساس این واقعیت است که در سال  

  انجام گرفتند  ها  عملو    داشتز وجود  انجام اعمال اصلی نی  امکاندرمان قرار گرفتند و  

 
227 Administration Report 1907-08, p. 19; 

 عباسک قرار داشت. ة ریجز یدر ساحل شرقمحل   ینا. ۲۳، ص۱۳۹۰سعادت  
 Lorimer 1915, vol. 2, p. 341. 
228 Administration Report 1922, p. 9; Idem, 1925, p. 10; 

 (.شمسی[  ۱۲۹۳میالدی ]خرداد  ۱۹۱۴خانه در ژوئن  ض ی )مر   ۱۶۳، ص۱۳8۵  یی نورا  

 

 شمسی[ ۱۳۱۱میالدی ] ۱۹۳۳کارکنان پزشکی بیمارستان دولتی بوشهر، سال 
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های کوچک عمدتًا شامل کشیدن  (. جراحی راه پیشاب )مانند عمل لیتوتومی، برداشت سنگ  

های درمانی به  شیوه   ن ی تر مدرن   ۲۲۹آبسه و بیرون کشیدن واکس گوش بود.   ة ها، تخلی دندان 

مثال، نمایندگی سیاسی بریتانیا  ند. برای  شد گرفت، انجام می مجرد این که در دسترس قرار می 

جدید    Nastineآمیز بیماری جذام به وسیلة روش درمانی  ”درمان موفقیت   با افتخار گزارش داد 

 ۲۳۰شروع شده بود، انجام گرفت.“   (Deycke Pasha)که توسط پروفسور ِدیکی پاشا  

  [شمسی   ۱۲87] میالدی    ۱۹۰8ای موفقیت داشت که در سال  دواخانة بوشهر به اندازه 

بیمارستان در تمام طول دوازده ماه گزارش باز بوده است. به دلیل باال رفتن  ” شدگزارش 

دواخانه    برایتاکنون  ها،  جهت برآورد نیازمندیهایی که  تدریجی مراجعه کنندگان، اتاق

آمدند. تجمع بیماران  در ساختمان نمایندگی بریتانیا اشغال شده بودند، بسیار کوچک می

از این رو، دولت هند از این    .دگی بریتانیا موجب ناراحتی و مزاحمت بوددر حیاط نماین 

ای با گنجایش مناسب در همسایگی ساختمان نمایندگی بریتانیا در شهر اجاره  که خانه

یافتند. انتقال  آنجا  به  دواخانه  و  بیمارستان  و  بود  خوشحال  ادراکی،    ۲۳۱“ کرده،  نظر  از 

چندان خوب نبود زیرا    [شمسی  ۱۲۹۰]میالدی    ۱۹۱۲جایی به امالک دیگر در سال  جابه

”برای پذیرش بیماران بستری چندان  ولی   قرار داشت گرچه بیمارستان در مکانی مناسب  

کرد. پس از اعتراض نسبت به کارکنان و کار برای کارکنان پزشکی را مشکل می   “سازگار نبود

جایی نیز مهم بود زیرا از آن جابه ها عوض شدند. از جهت دیگر این  آن   ة ، همدست ن یی پا 

 ۱۹۱7در سال    ۲۳۲کردند.پس تعداد زیادی زن مسلمان و یهودی به دواخانه مراجعه می 

 
229 Administration Report 1898-99, pp. 15-20. 

230 Administration Report 1908, p. 12. 

231 Administration Report 1907-08, p. 19. 

232 Administration Report 1913, p. 34; Trade Report 1921-22, p. 1. 

 ی تجار محلاز    تیحما  درگمرک بوشهر    سیرئ  یخان، معاون ارمن  ی، موسشمسی[  ۱۲۹۰میالدی ]تیر    ۱۹۱۱جوالی    در 

تومان    ۳۰۰به  مبلغ    نیداد. او برآورد نمود ا  شنهادیرا پ  یهر بستة واردات  یبه ازا   یشاه  در حد دو  اتیمالبه حاکم بستن  

ثروتمند، قول    یتاجر محل  کی  ضا،محمدر  دیکه س  مارستانیب  کی  ینگهدار  یمقدار برا  نیدر ماه بالغ خواهد شد که ا

م استفاده  بود،  داده  را  آن  موسیساختن  همچن  یشد.  برا  کی   دیخر  شنهادیپ  نیخان  )چگالنده(  خدمات   یکاندنسور 

ا  ت یکه مسئول  یانهیقرنط را  داد. حاکم  یم  یرانیا  مارستانیب  نیآن  قبول کند،  برا  ۹,۰۰۰توانست  منظور   نیا  ی تومان 

کنند،   نیرا تضم  ازیتراز مورد ن  یکه تجار محل  یبه شرط  رانیا   یاز بانک شاه  یشهردار  زین  ومانت  ۱۶,۰۰۰نمود و    یگردآور

 .دیاستفاده گرد ییایتانیاز دواخانة بر تیحما یبرقرار ماند و برا یمال تمهید یشد ولنساخته  مارستانیقرض گرفت. ب
 Political Diaries vol. 4, p. 410. 
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مالقات    (Dr. Hudson)با دکتر هودسن    (Cursetjee)، کرست جی  [ شمسی   ۱۲۹۵] میالدی  

اول یک خانة زهوار    ةدر درمانگاه خود، در طبق   ”دکتر هودسننویسد:  کند و چنین میمی

در رفته که رو به دریا قرار گرفته بود، حضور داشت. ما مجبور بودیم از یک پلکان کثیف  

با ارائه این توصیف از دواخانه، قابل درک است که نمایندة    ۲۳۳“ باال برویم.  ناکدار خطرشیب

بنویسد:   ببریتانیا چنین  بیمارستانی درخور  این موضوع ”ساخت  وشهر یک آرزو است و 

جامعه   برجستة  عضو  چند  می  وفصل حلبین  نظر  به  پسندیده  امّا  است،  که  شده  آید 

که   این  تا  باشد  بریتانیا  نمایندگی  دواخانة  همین  یافتة  توسعه  شکل  جدید  بیمارستان 

  ۲۳۴“ بیمارستانی باشد که به هر طریقی تحت شعاع یک نهاد هدایت شدة مستقل قرار گیرد.

یکی از مشکالت مهم مکان جدید آن بود که ساختمان نزدیک به کنسولگری و متعلق به  

ای قدیمی، کثیف و  داد و بنابراین خانهیای به حفظ آن نشان نمالتجار بود که عالقهمعین

کرد.  های کوچکی داشت که کار و عمل جراحی را مشکل میفقط اتاق و به خرابی بود رو

 معتقد بودند که به زودی به مکان بهتری نیاز دارند.کارکنان طبی 

آوری  ای محدود جمعبوشهر که بودجه  ة”با مشارکت تعدادی از ساکنین برجست

اخیراً  شود.  مقرر شده بود که آن پول صرف تهیة بیمارستان خوبی    ند،ده بودکر

.  تمایل بر آن است که بیمارستان جدید به دست ایرانیان اداره شود  شد آشکار  

شود  یک پیشنهاد متقابل که از جانب تعدادی از مسئولین مهم پشتیبانی می

آوری شده محلی صرف ساخت بیمارستانی شود که  جمع  ةاین است که بودج

باشد.  شده  زمین آن توسط مالک زمین به صورت مجانی در اختیار گذاشته  

ازه  اج  هداامید بر این بوده است که حکومت هندوستان حسن نظر به خرج د

دهد کارکنان دواخانة نمایندگی بریتانیا، امور جاری بیمارستان جدید را که قرار  

بر عهده بگیرند و همچنین حکومت هندوستان در    ،است جای دواخانه را بگیرد

ای  زمان قابل مالحظه  تاوجود دارد  تردید  هزینة ساختمان یاری رساند. کمی  

 
233 Cursetjee 2001, p. 114. 

234 Administration Report 1913, p. 34. 
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، برای ساخت و  اتحاد بیابندهای محلی، چنانچه  صرف خواهد شد تا این تالش

 ۲۳۵کفایت کنند.“   ، نگهداری یک بیمارستان خوب

 

 شودبیمارستان خیریه می  ه،دواخان

، بیمارستان جدید با کمک مالی بازرگانان  (Denis Wright)طبق گفتة دنیس رایت  

نادرست است. در    البته  که  ۲۳۶تأسیس شد   [شمسی  ۱۲۹۴] میالدی    ۱۹۱۶محلی در سال  

ها پیش شروع شده  ای برای ساخت یک بیمارستان و دواخانة مجانی از سالواقع، نقشه

 
235 Administration Report 1914, p. 12. 
236 Wright 2001, p. 127. 

که از    ییاز همة کاالمالیات    یبا گردآورو  شمسی[    ۱۲۹۲میالدی ]خرداد    ۱۹۱۳سال  ژوئن    از ماه مه/  را  تجار مشارکت 

ها ، آن]مهر[  تفاوت وزن آغاز کردند. در اکتبر  یقران به ازا  کیسته )نقله( و  در هر ب   ی شاه  ک یآمدند به صورت  یداخله م

 .۱۱۳، ص۱۳7۱ السلطنه سدیدتومان جمع کرده بودند.  ۱۰۰۰

 

 [یشمس ۱۳۱۱] ی الدیم ۱۹۳۳شهر، سال بیماران منتظر در بیمارستان دولتی بو
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امکان دارد که   ۲۳7بود ولی به واقعیت در آمدن آن به خاطر جنگ جهانی، به تعویق افتاد. 

»نایب کنسول« و    (Mr. Chick)های آن سال باشد که توسط چیک  فعالیت  رایت  منظور

فرسون   مک  جمع  ،(Major Mc Pherson)ماژور  جهت  بریتانیا،  نمایندگی  آوری  جراح 

. ماژور مک  شدهای مالی از منابع ایرانی و بریتانیایی برای ساخت بیمارستان انجام  کمک 

و بیمارستانی مناسب ساخته    شود التجار خریداری  ساختمان از ملک   کرد فرسون، پیشنهاد  

هایی  شود که او بتواند در آن اعمال جراحی را با ایمنی انجام داده و بیماران را در بخش

های بریتانیایی که با ایران و  نگهداری نماید. چیک پیشنهاد داد تا پولی از طریق شرکت

آوری شود زیرا منافع اصلی آن بیمارستان متوجه  ، جمعکنندستد می و تجار ایرانی داد

 ه استینافی نوشت که نتایج زیر را برداشت:زمینمردم بوشهر خواهد بود. او در این 

 

 در بوشهر یمارستانساخت ب ینةمشارکت کنندگان در هز :۱۰جدول 
 (شمسی[ ۱۲۹۶میالدی ] ۱۹۱8سال )

 روپیه پوند تومان  مشارکت کننده

BISNC  ،۴,۵۰۰   بمبئی 

 ۱,۵۰۰   ایران -ترنر، موری سون و شرکت خط بمبئی 

 ۱,۰۰۰   های بخار عربی ترنر، موری سون و شرکت کشتی

 ۱,۰۰۰   فارس، بمبئی شرکت کشتیرانی بخار خلیج

 ۵۰۰   سر، پی، زد کاکس، نمایندة سیاسی

 ۵۰۰   سرهنگ ترور، معاونت نمایندگی سیاسی

 ۴۰۰   سر پی ام سایکس 

 ۱,8۲۶   فرد بریتانیایی در بوشهر و هندوستان  ۲۰تعداد 

 ۱,۰۰۰   زیگلر و شرکت، منچستر 

 
تختخواب )افسران   ۶۶با    یی ا ی تان ی بر   یعموم   مارستانی و به ب   د ی اجاره گرد   ای ، خانه شمسی[   ۱۲۹۳میالدی ]  ۱۹۱۵در سال    ۲۳7

. دیگرد  لیتختخواب تبد  ۱8۲با    یهند  یعموم  مارستانیب  کیاجاره شد و به    گرید  یاشد؛ خانه  لیتبد  ( ۴۱  داران؛ درجه ۲۳

پزشکان و پرستاران   زین  گریباشند. دو خانة د  ماریب  ۵۰و    ۴۰۴  یرایپذ  بیبرپا شدند تا به ترت  یکیدر نزد   ییهاچادرها و کلبه

 .رفتندیرا در خود پذ
 Government of India 1924, p. 51. 
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 روپیه پوند تومان  مشارکت کننده

 ۱,۰۰۰   ای دی ساسون و شرکت، بمبئی 

 ۱,۰۰۰   گری پاول و شرکت، بصره و بوشهر

 ۱,۰۰۰   و پسران، منچستر  [شیرازی[ اکبریعلحاج 

 ۱,۰۰۰   آ، آ و آ گرجی، بمبئی 

 ۱,۲۰۰  ۴7۰ ها ها و عراقیهندوستان، هندیتجار دیگر در  

  ۲۰۰  اچ، سی دیکسون، منچستر

  ۱۰۰  انگلیس، لندن -شرکت نفت ایران 

  ۵۰  دیوید ساسون و شرکت، لندن

   7۵۰ بانک شاهی ایران 

 ۱۱,7۰۰   حکومت هندوستان   ة تخصیص یافته توسط نمایندگی سیاسی با تأییدی 

 ۲۹,۱۲۶ ۳۵۰ ۱,۲۲۰ جمع 

IOR/L/PS/11/182 
 

آقایان چیک و مک فرسون، مترجم    7,7۹۳مبلغ   ایرانی توسط  بازرگانان  از  تومان 

جمع شهرداری  رئیس  و  بریتانیا  آننمایندگی  شد،  برای  شب  ،هاآوری  را  بازرگانان  ها 

فرا میجمع ایننیز  خواندند. دریابیگی  آوری کمک  فعالیتاز    ، کردمیها پشتیبانی  گونه 

ای از تجار برای این کار درخواست کمک کرد.  نامهتقاضاچند نشست تشکیل داد و طی  

بندرعباس    ة تومان اهدا کرد و دو نفر از افراد برجست  ۱,۰۰۰، مبلغ  خرمشهرشیخ خزعل از  

ریال    ۱۳,۵۰۰تومان و    ۴۲۹جامعة بازرگانان بوشهر،    ترشی پریال دادند.    ۲,۰۰۰و لنگه،  

ای که  بر هر بسته  داوطلبانهاین مبالغ از طریق کسب یک شاهی    ند که ه بودمشارکت کرد

سال می  [شمسی  ۱۲۹۱-۹۳]میالدی    ۱۹۱۳-۱۵های  بین  ساخت  وارد  جهت  شد، 

پایان سال  بیمارستان جمع روی هم  ،  [شمسی  ۱۲۹7] میالدی    ۱۹۱8آوری گردید. در 

ده از منابع  ریال جمع گردید که مبلغ گردآوری ش   ۲۰۰تومان و    ۱,۰7۵به مقدار    رفته

ریال با مشارکت حکومت    ۱۱,7۰۰ریال بود. مبلغ    ۱۵,7۰۰تومان و    ۱۰,۲۹7ایرانی مقدار  

ای بود که در اختیار معاونت نمایندة بریتانیا برای  هندوستان فراهم شد، این پول از بودجه
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 ۲۳8اهداف خیرخواهانه گذاشته شده بود.

هیئت مؤسس تشکیل شد  ،  [شمسی  ۱۲۹۵-۹۶]میالدی    ۱۹۱7-۱۹۱8های  در سال

و    تومان خریداری کرد  ۵,۰۰۰التجار به مبلغ  که زمین و متعلقات امالک آن را از معین

ام  تومان را به خود بیمارستان اهدا کرد. در روز سی  ۱,۰۰۰از آن مبلغ    التجار نیزمعین

هر[شمسی  ۱۲۹۶بهمن    ۱۰]میالدی    ۱۹۱8  سال  ژانویه و    ،  ایرانی  مؤسس  هیئت  دو 

زمین برای    ةدر مورد معامل  برپا وایی همراه با مشارکت کنندگان، نشستی عمومی  بریتانی

دو  ایرانی و    دو نفرگیری کردند و اسناد زمین را به هیئتی متشکل از  بیمارستان تصمیم

 . متن قرارداد به شرح زیر بود:دادندبریتانیایی، انتقال  نفر

حاج محمدباقر بهبهانی سند  ،  التجارنیمع توسط    اجراییدر هماهنگی با وکالت  

کوزه به  مشهور  منزل  باب  دو  فروش  مؤسسین   - قانونی  نام  به  را  کنانی 

د و سپس مؤسسین بیمارستان این قرارداد فروش را  نکن بیمارستان تنظیم می

یکی کنسول بریتانیا    ، دهند. دو نفر از آن چهار نفربه هیئت چهار نفره انتقال می

و دیگری جراح نمایندگی بریتانیا و دو تای دیگر از بین هیئت مؤسسین که  

 شوند )توسط مؤسسین(.مناسب هستند، انتخاب می

چهار نفره )دو نفر ایرانی و دو نفر بریتانیایی(، به صورت رسمی، مسئول ساخت و    ة کمیت 

کمیل بیمارستان به سختی ادامه یافت  مدیریت بیمارستان شدند، فعالیت این هیئت پس از ت 

 ۲۳۹افتخاری بیمارستان، برگزیده شد.   دار خزانه ، به عنوان  ( IBP) اّما مدیر بانک شاهنشاهی ایران  

ریال برای کمک به ساخت    ۳۰,۰۰۰نایب نمایندة بریتانیا از حکومت هندوستان مبلغ  

 ۱۹۲۰نمود. در ژانویه  ریال برای تهیه تجهیزات پزشکی تقاضا    ۱۶,۰۰۰بیمارستان و مبلغ  

بیمارستان    ةریال سرمایه برای مخارج اولی  ۹7,۰۰۰، مقدار  [شمسی  ۱۲۹8بهمن  ]میالدی  

آوری شده بود. در همان زمان پرداخت یک شاهی عوارض برای هر بسته، از  بوشهر جمع

رفت که مبلغ دریافتی به  طرف بازرگانان، به طور داوطلبانه ادامه پیدا کرد و انتظار می

 
238 IOR/L/PS/11/182. Rs or Indian Rupees. 

239 IOR/L/PS/11/182; Elgood 1951, p. 548. 
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ریال در ماه برسد. با این بودجه پیشنهاد شد که بیمارستان با دو اتاق کوچک برای    ۵۰۰

تخت برای مردان ایرانی، یک سالن خوب برای عمل جراحی، یک    ۳۵بیماران اروپایی،  

قسمت و  مناسب  با  دواخانة  ساخت  که  شد  مقرر  شود.  ساخته  پرستاران  برای  هایی 

بودج  هایبودجه  وجود  صورت  در  و  شود  آغاز  دسترس  طبق   ةدر  به    ة کافی،  نیز  دومی 

بخش زنان مجزا  ”داد، قصد بر آن شد که  بیمارستان اضافه گردد. چنانچه بودجه اجازه می

)پرده(، ساخته شود مؤکد جداسازی  با شرایط  و    افزون   “ .همراه  موجود  دواخانة  آن،  بر 

ریال    ۳,۴۰۰دادند. بودجة ساالنه  را تشکیل می  کارکنان آن، هستة اصلی بیمارستان جدید 

  سال   ها را داشته باشد. در نهم سپتامبرداشت تا کفاف باال رفتن هزینهبه دواخانه ادامه می

، حکومت هندوستان تصمیم گرفت که مبلغ  [شمسی ۱۲۹۹شهریور  ۱8]میالدی  ۱۹۲۰

تهیه تجهیزات پزشکی   ریال را برای ۱۵,۰۰۰ریال برای خود بیمارستان و مبلغ  ۱۵,۰۰۰

ریال نیز برای نگهداری بیمارستان اختصاص دهد؛ مشروط    ۱۵۰۰اهدا کند و مبلغ ساالنه  

در زمان مقرر تأمین  و  بر این که مابقی بودجة ساخت بیمارستان به وسیلة افراد محلی  

رفت تسهیالتی برای اسکان خدمتکاران ساخته شود. در همان  گردد. همچنین انتظار می

بودجزمان این  ۳۴۰۰ساالنه    ة،  یافت.  ادامه  جداگانه،  فعال  دواخانة  برای  گونه  ریال 

ای  د که بیمارستان وسیلهدی ها بدون منفعت نبود، زیرا حکومت هندوستان گذاریسرمایه

تضمینی بود بر این    ،برای نفوذ در بین مردم است در حالی که تخصیص بودجة سالیانه

 ۲۴۰جراح نمایندگی بریتانیا مسئول و متصدی بیمارستان خواهد بود. که

ای  بّن  ة کار ساختمان بیمارستان به وسیل ” ،  [ شمسی   ۱۲۹۹] میالدی    ۱۹۲۰در پایان سال 

بنادر خلیج  بریتانیایی در  اجرایی  مهندس  نظارت  با  و  بریتانیا  فارس، شروع شده  نمایندگی 

، دواخانه به محل بهتری،  [ شمسی   ۱۳۰۰] میالدی    ۱۹۲۲رفت در سال  انتظار می   ۲۴۱“ بود. 

تر و بهتر تحت ساخت  مکان قدیمی تخریب و بر اساس موازین بهداشتی ” منتقل شود. بنابراین،  

  [ شمسی   ۱۳۰۰شهریور  ] میالدی    ۱۹۲۱آن در سپتامبر    ة اولین طبق   ۲۴۲“ گرفت. مجدد قرار  

 
240 IOR/L/PS/11/182, Finance Department to Secretary of State for India, Simla, 09/09/1921. 
241 Trade Report 1920-21, p. 1. 

242 Administration Report 1920, p. 7. 
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جایی که جراح نمایندگی    ؛ بود ساختمان موجود  کامل  این بهسازی    ۲۴۳تقریباً به اتمام رسید. 

انجام می  را  کار خود  نامناسب،  شرایط  در  سال    ۲۴۴داد. بریتانیا    ۱۳۰۱] میالدی    ۱۹۲۲در 

بودجة آن توسط عموم    که   د ی جد کار ساختمان بیمارستان خیریة  ” گزارش گردید:    [ شمسی 

تقبل شده بود، تا انتهای سال تمام شد. تجهیزات هنوز مانده تا خریداری شوند. امید بر این  

 که در واقع این طور هم شد.   ۲۴۵است که در سال دیگر بیمارستان گشوده شود“ 

گشایش   جدید  بیمارستان  شمسی[  ۱۳۰۲میالدی ]فروردین  ۱۹۲۳”در آوریل 

تلفیقی است از آن چه نیاز یک بیمارستان است و از    . طرح آن از طرفی یافت 

با   اما همچنان های معماری ایرانیان در آن به کار گرفته شده جانب دیگر ایده

می  مواجه  بودجه  بیمارستان  کمبود  که  زمانی  نتیجه،  در  شد باشد.  ،  ساخته 

فاقد چراغ برق، آب، آشپزخانه، سیستم فاضالب و بهسازی قسمت مخصوص  

برق، چراغکارکنان   با خرید دو موتور  برق نصب شده بود.  به  های  و برق  اند 

بنزین    . ساختمان آمد  انگلیس که گازوئیل و  ایران و  از شرکت نفت  بایستی 

مجانی در اختیار بیمارستان گذاشت، تشکر کرد. زهکشی مناسبی به سمت  

توالت بود.  شده  ساخته  بنا  دریا  انتها ش ها  در  و  روی    منبع   ، دند  آب  ذخیرة 

است.   ساخت الکتریکی خودکار روی چاه در دست    تلمبة بام با تأمین یک  پشت 

ساخته شده است که آب را به    دوار دستی نیمه    تلمبة انباری با اتصال با  آب 

رساند.  بام برای مصارف اتاق عمل و دواخانه میآب دیگری روی پشت  منبع 

بیمارستان  کارکنان،  قسمت  زمان ساخت  تا  دواخانة سرپایی    ولی  فقط یک 

 ۲۴۶توان به حساب آورد.“می 

 
243 Trade Report 1920-21, p. ii. 

244 Trade Report 1921-22, p. 1; also Trade Report 1922-23, p. 3. 
245 Administration Report 1922, p. 9. 

246 Administration Report 1923, p. 14. 

 ط یکار خودش را تحت شرا  می که جراح مق  ییدر ساختمان موجود ]در نظر گرفته شد[ جا  یکامل  ی”بهبودوجود    نیبا ا 
 داد.“ یناجور انجام م

 Trade Report 1921-22, p. 1 
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رسید. بنابراین تسهیالت برای پذیرش بیماران بستری هنوز هم ناکافی به نظر می

همچو را  خود  کار  هنوز    نبیمارستان  تجهیزات  از  بسیاری  زیرا  داد،  ادامه  دواخانه  یک 

 ۱۹۲۵در پایان سال    ۲۴7بودند و ضمناً مأمور پزشکی ارشد نیز هنوز وجود نداشت.نرسیده  

هم [یشمس  ۱۳۰۴]  یالدیم دواخان  ة،  و  رفت  بین  از  و    ةکمبودها  بریتانیا  نمایندگی 

بوشهر به طور کامل در مدار فعالیت قرار داشتند. در عین حال هنوز    ةبیمارستان خیری

داشت   بیماران    ةمراجع  چرا که هم مشکالتی وجود  بیماران سرپایی، گسترش کار  زیاد 

برای مراقبت مناسب  الزم  کار هنوز بهینه نبود زیرا تسهیالت    ۲۴8کرد.بستری را مشکل می

جا و مکانی    ،بودچنانچه می  اگرچه   ؛ پرستار نبودهنوز  ویژه  ، بهوجود نداشتبیماران بستری  

 ۲۴۹برای کارکنان پرستاری وجود نداشت.

گذشته از مشکالت پزشکی، کمبود بودجه نیز    ؛ ای نبوداین بیمارستان کار ساده  ةادار

های آن بود، حداقل  که مخارج بیمارستان بیشتر از دریافتی  راوجود داشت؛ چهمچنان  

ات چاپ شده در دسترس است. با وجود این واقعیت که در ماه  برای مدت زمانی که اطالع

، بیمارستان بوشهر، از ذخایر انتقال یافته از بیمارستان نظامی هندوستان  [اسفند]  مارس

  . دشمند  ، بهرهگاه بازگشایی نگردیدشد و هیچکه پس از ترک فوج پنجاب از بوشهر بسته  

  از حد بیماران سرپایی،   بیش، به دلیل حضور  [شمسی  ۱۳۰۴]میالدی    ۱۹۲۶ولی در سال  

بیمارستان دریافت    بیمارستان نبود که  تنها کمک جانبی  این  بودجه شد.  دچار کمبود 

از   بیمارستان  که  است  آن  نشده  داده  نشان  زیر  جداول  در  که  چه  آن  قرارداد  ” کرد، 

و صرف  های تخصیصی نمایندگی بریتانیا که حساب آن در دست نمایندگی بود  بودجه 

نیز بهره    “شدشد و از جانب پشتیبانی پزشکی بمبئی دریافت میحقوق، دارو و البسه می

 ۲۵۰برد.می

 

 
247 Administration Report 1924, p. 8. 

248 Administration Report 1925, p. 10. 
249 Administration Report 1926, p. 5. 

250 Administration Report 1926, p. 5. 
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 انگلیسی بوشهر های بیمارستان: دریافتی۱۱جدول 
 (شمسی[ ۱۳۰۳-۰۶میالدی ]  ۱۹۲۵-۲8های سال)

 
1925 1926 1927 1928 

 قران  قران  روپیه قران  روپیه قران 

هندوستان و  اعانات حکومت  

 کنسولگری 
- ۱,۴8۵ ۲,۰۱۵ ۱,8۶۰ 7,8۰۱ ۵,۶۹8 

اعانه از شرکت ملی نفت ایران و  

 و ادارة گمرکات  انگلیس
۴,7۵۰ - ۶,۶۰۰ - ۶,۵۰۰ ۵,۹۹۹ 

 داوطلبانه عایدات حاصل از مالیات 

 یک شاهی در هر بستة وارداتی
۱۶,۰۹8 - ۱۴,۵87 - ۱۲,7۹8 ۱۰,۳۳۹ 

 ۶۶ ۱,۲۲۹ ۹ ۵۴۵ ۱۵۲ ۵۵۰ فروش دارو

 - ۲,۰۴۲ - ۲,۵7۴ ۵۰۰ ۱,۹۴۶ متفرقه 

 22,302 30,730 1,669 26,321 2,137 23,324 جمع

Administration Report 1926, p. 5; Administration Report 1927, p. 6; Administration Report 

1928, p. 11. 
 

وارداتی بود که منبعی    ةیک شاهی در هر بست  انهترین منبع درآمد، مالیات داوطلبمهم

رسید زیرا نه تنها بستگی به حسن نیت بازرگانان داشت بلکه مربوط  غیرمطمئن به نظر می

انداز آن  ةبه  و معامله  بیمارستان  ها میکار  درآمد  آمدن  پایین  از روند  این موضوع  شد. 

، این منبع مالیات  [یشمس   ۱۳۰۳]میالدی    ۱۹۲۵آشکار است؛ به این صورت که در سال  

میالدی    ۱۹۲8شد، ولی در سال  ها بیمارستان را شامل میدرصد از دریافتی  ۶۹داوطلبانه،  

بیشترین    ۱۲جدول  برابر  های بیمارستان بود.  از وصولی  درصد  ۴۶  حدود  [شمسی  ۱۳۰۶]

)حدود  هزینه بود  اروپایی  پزشکی  کارکنان  حقوق  به  مربوط  تا  ۳۰ها  دارو  %۴۰  و   )%

این خواست   ۲۵۱گردیدند.شدند و در بازار خریداری می%( که از اروپا وارد می۳۰ ود)حد

 آینده برقرار کند.  برایتوازن بودجه را بتواند بیمارستان بود که 

 

 
251 Administration Report 1899-1900, p. 15. 
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 انگلیسی بوشهر های بیمارستانهزینه :۱۲جدول 
 (شمسی[ ۱۳۰۳-۰۶میالدی ]  ۱۹۲۵-۲8های )سال

 1925 1926 1927 1928 

 قران  قران  روپیه قران  روپیه قران 

 ۱۱,۵۱۲ ۱۵,۲۱۰ ۲8 ۲۲,۰۲۹ ۴۰۲ ۲۱,7۴۴ مخارج دارو و لباس 

 - - - ۶۲۳ ۲,۰۲۰ ۱۲,7۰۲ تجهیزات 

 ۳,۲۴۶ ۱,۹۰۳ ۵۵۶ ۹۵۲ ۲۰۶ ۲,۰۹۲ های برقی و تلفن چراغ 

 - ۳,87۲ - ۵,۳۵7 ۲۲8 7,۰۶۵ مخارج جزئی

 - ۴۵ - ۴۶۳ - ۱,۰۹۲ ثابت 

 ۱۳,۲۰۲ ۱۲,۹۱8 ۱,۶8۰ ۴,۱۵۹ ۱,7۵۰ ۲,878 ها حقوق 

 ۱,887 ۱,۰۲۳ - ۳8۹ - ۱,۹۴۴ متفرقه 

 ۱,۶۴۴ ۲,۴۳۲ - ۵,۹8۵ - ۲,۳7۱ غذای بیمارستان

 ۱,۵۲۹ ۳۹۴ - ۲۶۳ - ۵۰ تعمیرات و نگهداری

 ۲,۹7۱ - - - - - پیشامدها 

 ۳۵,۹۹۱ ۳7,7۹7 ۲,۲۶۴ ۴۰,۲۲۰ ۴,۶۰۶ ۵۱,۹۳8 جمع 

Administration Report 1926, p. 5; Administration Report 1927, p. 6; Administration Report 

1928, p. 11. 
 

رو  ، بیمارستان با تعداد زیاد بیماران بستری روبه [ ی شمس   ۱۳۰۵]   ی الد ی م   ۱۹۲7  سال در  

ِقران(    ۳7,7۹7هایی در مورد تسهیالت وجود داشت. مخارج ) شد ولی هنوز هم محدودیت 

ها را پایین  تصمیم بر این شد هزینه   ، بنابراین ِقران( باال بود   ۳۰,۳7۰هنوز هم نسبت به درآمد ) 

  ها ، دوباره هزینه [ شمسی   ۱۳۰7] میالدی    ۱۹۲۹در سال    ۲۵۲. ثبات یابد بیاورند تا وضعیت مالی  

،  [ ریور شه ]   فزونی گرفت که در واقع به خاطر این بود که در ماه سپتامبر   ها نسبت به درآمد 

که  قطع نمود.  خود را که سه ماه معوقه نیز داشت   ة گمرکات کمک یک شاهی داوطلبان   ة ادار 

، تعداد بیماران  [ شهریور ]   تومان در ماه بود. همچنین در ماه سپتامبر   ۱۱۰متوسط آن    سطح 

گمرک، پست و    ة امور پزشکی ادار   بر عهده گرفته شدن دلیل آن    که   تحت درمان پایین آمد 

 
252 Administration Report 1927, p. 6. 
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 ۲۵۳مالیه توسط مأمور ایرانی ارشد پزشکی قرنطینه بود.   ة دار تلگراف و ا 

 

 شود بیمارستان ایرانی می 

باال اشاره شد، تغییرات ، همان [ شمسی   ۱۳۰7] میالدی    ۱۹۲۹در سال   گونه که در 

فوریهقابل  نهم  در  افتاد.  اتفاق  بوشهر  بیمارستان خیریه  در وضعیت  ، [ بهمن   ۲۰]   توجهی 

بریتانیا پیوست.   ةدواخان  نمایندگی  به مجتمع  بیمارستان جدا شد و  از  بریتانیا  نمایندگی 

، عبداهلل خان منجمی »رئیس [ ۱۳۰7شهریور  ]   ۱۹۲8ن بود که در سپتامبر  آ جایی  دلیل جابه 

بود، به جراح نمایندگی بریتانیا خبر داد که نیز  مالیه« که همزمان جانشین حاکم بوشهر  

مسئولین بریتانیایی اشاره   ۲۵۴ر باید به مسئولین ایرانی واگذار شود. بوشه   ةبیمارستان خیری 

تأسیس و نگهداری بیمارستان به صورت عمده از منابع انگلیسی تأمین   ة کردند که سرمای 

افزون بر این مشارکت، اعانات حکومت هندوستان به ” شده است، این در حالی است که می 

بیمارستان اجازه داده تا از خدمات مجانی جراح نمایندگی بریتانیا و زیردستیار جراح، داروگر، 

ها از جانب حکومت هندوستان تأمین ها و غیره، که حقوق همة آن پانسمان کننده، جاروکش 

مشارکتی در این مورد نداشت. گونه هیچ  زمان، دولت ایران   آندر  “. مند گردد شود، بهره می 

تأسیس   ان گذار بنیان   کمیتة چهار نفره که از جانب به  اعتماد    باهمچنین، قرارداد بیمارستان  

توانست وضعیت بیمارستان شده بود، تنظیم گردیده بود. بنابراین دولت انگلیس قانوناً نمی 

، نمایندة بریتانیا [ شمسی   ۱۳۰7مهر    ۱۰] میالدی    ۹۲8۱  سال   در دوم اکتبر   ۲۵۵را تغییر دهد.

طبق    نو ی دهلبه   که  داد  ادام  گفتة گزارش  بریتانیا،  نمایندگی  از   ة جراح  بیمارستان  کار 

ای، غیرممکن است. مواردی از بیماری که او و کارکنانش دیده بودند برای نظر حرفه نقطه 

فنون حرفه  باشد،  ای آن نگهداشت  نبود. همچنین  ها که روزآمد  بیماران درصد    ۹۰کافی 

بودند و   به  بهتر می ایرانی  بیمارستان   درصد  ۱۰بود  بودند در یک  بقیه که عمدتًا هندی 

رسانی شود. به دلیل شده در ساختمان قدیمی نمایندگی بریتانیا، خدمت   سازیکوچک باز 

 
253 Administration Report 1928, pp. 10-11. 

254 Administration Report 1929, p. 8. 
255 IOR/L/PS/11/182, R.C. Parr, Britsh Legation to Taqi Esfandiary, Tehran, 12/10/1923. 
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یک دواخانه همراه با   ،ی ها خالی بود که با هزینة اندکة آن سربازخان،  نظامسواره گارد    رفتن

های مهیا شود. اضافه بر آن، با قطع اعانات سازمان در آن  توانست می   چهار تختهیک بخش  

کار   ة رفت، بیمارستان به هیچ وجه قادر به ادام مختلف دولتی ایران که انتظار آن نیز می 

لی جایگزین عملی نخواهد بود. بنابراین، بهتر بود که هر قسمت به راه خود برود که از نظر ما 

به دولت ایران بالفاصله اطالع   کرد . از این رو، نمایندة بریتانیا پیشنهاد  رسد به نظر می بهتری  

 ۲۵۶کند.که بریتانیا بیمارستان را ترک می  شودداده  

قانونی و استدالل به صورت  ایرانی  باقی  های دیگر، عالقهدر واقع مسئولین  به  مند 

ماندن وضع موجود نبودند. روی هم رفته، تصمیم در مورد انتقال بیمارستان یک موضوع 

ها  ویژه بریتانیاییها، بههر چه کمتر به خارجی  اتکاسیاسی، بر اساس افتخار ملّی و تمایل به  

پشت    ی نیزبرای این که فشار  ،گونه که نمایندة بریتانیا انتظار داشتشد. همانقلمداد می

، ادارة گمرکات بالفاصله مشارکت خود را با بیمارستان قطع  باشدپیشنهادات دولت ایران  

به کارمندان خود دستور داد که از این به بعد به درمانگاهی که در گمرک    در ضمنکرد و  

پست و ادارة    ةشد، مراجعه کنند. به زودی ادارباز شده و توسط پزشکان ایرانی اداره می

شبیه آن عمل کردند و مشارکت مالی خود را از بیمارستان قطع نمودند و بیماران  مالیه نیز  

جمع آوردند.  بیرون  آنجا  از  را  که  خود  داوطلبانه  شاهی  یک  درآمد    درصد  ۵۰آوری 

سال    چهار ماهةداد، به حداقل میزان خود پایین آمد و در آخرین  بیمارستان را پوشش می

پرداخت نشد. برای مسئولین بریتانیا    اصالً ،  [شمسی  ۱۳۰7شهریور تا آذر  ]میالدی    ۱۹۲8

که   بود  می  همةروشن  انجام  بیمارستان  کردن  ورشکست  هدف  با  کارها  تا  این  گرفت 

ها را منفعل نماید. در نتیجه، دولت بریتانیا تصمیم گرفت تا ارتباط خود را با  بریتانیایی

فوریه   نهم  در  خیریه  کند.    [شمسی  ۱۳۰7بهمن    ۲۰]میالدی    ۱۹۲۹بیمارستان  قطع 

بهرامی   به دکتر  فوراً  پزشکی  قرنطینه“ مسئولیت  پزشکی  ارشد  او    ”مأمور  یافت.  انتقال 

با دستیارش دکتر   انجام میخانیعل همراه  را  امور پزشکی  انگلیس تصمیم  ،  داد. دولت 

ی و تجهیزات جراحی را نصف کند و نیمی از وسایل را به داخل  طبوسایل    ةگرفت هم

 
256 IOR/L/PS/11/182. Johnston to New Delhi, 02/12/1928. 
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دواخانة نمایندگی بریتانیا انتقال دهد. در نتیجه تجهیزات اتاق عمل دواخانه ناقص شد که  

 ۲۵7توانست موارد جدی بیماران را مورد مداوا قرار دهد.نمی

رانی پیرامون نگرانی در میان مسئولین ای  همچنانپزشکی،    ةبا وجود جدایی دو مؤسس

خدمت  داشتن  نگه کیفیت  و  ژانویه  ظرفیت  در  داشت.  وجود  آن  پیشین   ۱۹۳۰رسانی 

محیط  بازدید  هنگام  در  ،  [شمسی  ۱۳۰8دی  ]میالدی   از  بریتانیا  نمایندگی  جراح 

انجام شد، متذکر   بوشهر  به درخواست حاکم  که  بیمارستان  ”:  گردیدبیمارستان  محیط 

در واقع حتی مطابق با استانداردهای    و ن در ردة خیلی باال  خا تمیز نبوده و دانش دکتر علی

این نظر در مورد سرپرست بیمارستان یعنی دکتر بهرامی نیز صادق    ۲۵8“ .یستپزشکی نیز ن

های پزشکی  توصیف نمود ولی شایستگی  خوشرواو را شخصی خوب و    ؛ جراح نمایندگی بود

مند بوده تا به جراحی که آن را  ی عالقهشناسیباکتربیشتر به    بهرامینبود.    اصالً روشناو  

داد و در موارد شدید و جدی بیماران را به پزشکان دواخانة بریتانیا و یا  به ندرت انجام می

 ۲۵۹داد.تلگراف شرقی(، ارجاع می ة )ادار ETDپزشکان درمانگاه 

ظرفیت خدمات پزشکی   ،ت بیمارستان، مسئولین ایرانیا خدمسطح رغم کاهش علی

،  [شمسی  ۱۳۰8]میالدی   ۱۹۲8را از طریق سازمان شیر و خورشید سرخ که در سال  آن  

توسط حاکم تأسیس شد و مدیریت آن را دکتر بهرامی، مأمور ارشد پزشکی قرنطینه و  

، سازمان  [شمسی  ۱۳۱۰]میالدی    ۱۹۳۰بهداشت به عهده داشت، گسترش دادند. در سال  

کیه را خریداری و آن را به بیمارستان  شیر و خورشید، ساختمان قدیمی کنسولگری تر

ها مبلغ  تبدیل کرد. سازمان در بیرون از شهر بوشهر نیز فعال بود، آن  ”مادر و کودک“ 

به مناطق سیل  ۵,۰۰۰ برای کمک  در فرانسه و مبلغ    (Seine)زدة سین  فرانک فرانسه 

 ۲۶۰دیگری به قربانیان زلزلة روستاهای ویران شدة دماوند پرداختند.

رسانی در بیمارستان دریافت  ، بریتانیا گزارشی منفی از نحوة خدمتهمین دوراندر 

 
257 Administration Report 1929, p. 8; IOR/L/PS/11/182. 
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259 Administration Report 1929, p. 3. 
260 Administration Report 1930, p. 4. 
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بیمارستان تحت   در  بریتانیا مراجعه کرده و قبالً  به دواخانة نمایندگی  بیماری که  کرد. 

که در بازار   (Eno)در بیمارستان دارویی غیر از امالح میوة انو ”مداوا بود، گزارش کرد که  

اندازوشمی  دوفروشیخر به  متفرقه،  صورت  به  همه  به  و  ندارد  وجود  قاشق    ة د،  یک 

آمده بود چنانچه مورد مهم و    یدر گزارش دیگر  ۲۶۱“شود.ی در هر بار، داده میخوریچا

شود که با ارائه به داروخانة محلی با پرداخت  یک نسخه نوشته می”نیاز بود،    یدرمان  ةپیچید

زیادی پول به  می  شود. گفته پیچیده می  ، مقدار  این داروخانه  از  شود که قسمت زیادی 

بهرامی، سرپرست دواخانة خیریه تعلق دارد. او و همکارانش علمداران واقعی استفاده از  

آمپولرپوست یزهای  سرنگ  و  ارزانی  وفور  های  به حد  بازار  در  آلمانی هستند که  قیمت 

ختم گردیده و حتی موجب مرگ بیماران شد    جاهاین موضوع به کاربرد ناب  “شود.یافت می

)بعد از تکرار تزریقات با استریکتین و کافئین( و یا حتی عوارض جانبی )پارگی طحال و  

 ۲۶۲ورم حاد مفاصل( ایجاد نمود. 

سال   و  [شمسی  ۱۳۰۹]میالدی    ۱۹۳۱در  بیمارستان  علیه  مداومی  شکایات   ،

تر منیری و همکارانش، وجود داشت.  درمان بیماران به وسیلة پزشک جدید، دک  تیکفاعدم

اندازی یک دواخانة شهرداری، بر این  شهرداری چنان از این موضوع ناراضی است که راه”

شهرداری به   “ .ستا ده شاساس که در بیمارستان خیریه هیچ دارویی وجود ندارد، مطرح 

که به شکل    )بازنشسته(“   I.M.Dنجمی،    محمدعلی   جمادار جراح،  ”زیردستیار  کارگیری  

به طور   بود،  به طبابت کرده  . ولی عوامل  فکر کرد،  وقتمهینخصوصی در بوشهر شروع 

شهر  هاخارجی ضد انجمن  خارجی  ،در  استخدام  بودند.  مخالف  وضعیت  ”ها  به  توجه  با 

ملّی عناصر  از کجا  که  نیست  قابل درک  ایران،  در  کنونی  پزشکی  بلدیه  آموزش  در  گرا 

رسد  به نظر میاز دکتر منیری پیدا کنند و    یتربخشتوانند مورد رضایت( می)شهرداری

 
  یملوانانای مانند کیک داغ به نمک میوه این    .انو نیوکاسلی  ی کراسل  مزیتوسط جمیالدی    ۱8۵۰ابداع شده در دهة داروی    ۲۶۱

محصول امروزه هنوز در    نیشد. ایم  فروختهبودند،    یطوالن  یسفرها  یخودشان در ط  یحفظ سالمت  یکه در جستجو

معده، سوءهاضمه   یجهت رفع نفخ، ناراحت  ، محبوب  دیضد اس  کیبه عنوان    یفراوان   ریبه مقاددسترس است؛ در سراسر جهان  

کند. در ی م  جادیبدون عوارض سوء شناخته شده، ا  ،تهید یاز گاز و اس  عیسر  نیشود و تسکیم  استفاده و سوزش سردل  

 شده است. لیکربنات تشک میو سد دیاس کیتریس کربنات،یب می شود. از سدیاستفاده م اریبس یهند یآشپز
262 Administration Report 1930, p. 12. 
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 ۲۶۳“ چنین پیشنهادی به نتیجه نخواهد رسید.

به جای دکتر بهرامی، به عنوان مأمور قرنطینه و بهداشت که    جانشینی دکتر منیری 

امیدی  گونه  هیچ  ، اتفاق افتاد [شمسی  ۱۳۰۹بهمن    ۲۹]میالدی    ۱۹۳۱  سال  فوریه  ۱8در  

که   بود  این  بالقوه  تغییر مثبت  تنها  نیاورد.  به وجود  بیمارستان  تغییر در عملکرد  برای 

تومان در    8۰حقوق  برای مدتی با    و   داشتهمسر دکتر منیری دیپلم مامایی از فرانسه  

، [۱۳۱۰فروردین  ]  ۱۹۳۱سال  بود. او در آوریل    تهران کار کرده بیمارستان مادر    درماه،  

”مامایی  زمینة  ها را در  کالسی متشکل از ده دختر با درجة مدرسة ابتدایی را آغاز کرد تا آن

،  [شمسی  ۱۳۱۱]  ۱۹۳۲سال    اوایل تابستاندر    ۲۶۴تربیت نماید.  های زنانه“و درمان بیماری

خدمات پزشکی ایران، از بوشهر   رکلی مد فرانسوی،    (General Coulonger)ر  گ کلون ژنرال  ” 

دیدن کرد و دواخانه را به او نشان دادند. هنگام بازدید او از بیمارستان خیریه، بیست تخت 

ریال به   سه روزانه  قرار شد    ؛بیمارستان توسط بیمارانی که چندان رغبتی نداشتند، پر شد 

ریال در   پنج خواهان  پس از یک یا دو روز ماندن اعتصاب کردند و    پرداخت شود اما ها  آن 

های بیمارستان خالی هستند و د. به طور معمول، تخت ی رد گها پرداخت  روز شدند که به آن 

از دیدار شاه و گزارش جنرال    ۲۶۵“شوند.یا به وسیلة کارکنان بیمارستان اشغال می  پس 

ان  به ارائه درمان مجانی و پذیرش و معالجة بیمار”ر، بیمارستان خیریه بوشهر شروع  گکلون

میالدی   ۱۹۳۳ید، زیرا در سال ید این تغییرات، مدتی طوالنی نپارس به نظر می ۲۶۶“نمود.

اوایل  [شمسی  ۱۳۱۱] بنابراین، در  دانست.  ناکافی  را  بیمارستان  ، شورای شهر، خدمات 

های جدید شهری وضع گردید با این هدف  ، مالیات[شمسی  ۱۳۱۱]میالدی    ۱۹۳۳سال  

  ۲۶7بستری افراد فقیر در درمانگاه کوچک شهرداری گذاشته شود. تخت برای اتاق    ۱۰که  

 
263 Administration Report 1931, p. 14. 

  ا ی گوشت را مردود شمرد و به در  یشد. او مقدار  ده یسالمت برگز  یرضاپور به عنوان متصد  بی حب، دکتر  ۱۹۳۰در ژانویه   

 هفته وجود نداشت. کی یبرا یها اعتصاب کردند و گوشتپرتاب کرد. قصاب 

 Political Diaries, vol. 9, p. 4. 

264 Administration Report 1931, p. 5; Political Diaries, vol. 9, p. 483. 

265 Administration Report 1932, p. 11. 
266 Administration Report 1932, p. 4. 
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برای یک پزشک محلی   این، شهرداری  بر  از آن”افزون  ها و درمان دیگر  جهت مراقبت 

آید که بعد از آن، وضعیت  تأمین بودجه نمود. به نظر می  “بیماران فقیر به صورت رایگان 

میالدی    ۱۹۳۴م باقی بودند. در سال  ای بهتر تغییر کرد، گرچه مشکالت هنوز هبه گونه

 ، زمانی که خانم هاوکس از بیمارستان دیدن کرد، گزارش نمود: [شمسی ۱۳۱۲]

گونه ”  وسواس  نحو  به  ]بیمارستان[  شستشوی  گرچه  از  پس  ولی  بود،  تمیز  ای 

در بیمارستان  وجود داشت. تعداد اندکی بیمار    هایی چاله   ، صبحگاهی در سطح زمین 

ای  رسیدند تا مفید. به اندازه به نظر تزئینی می   ، وسایل و تجهیزات   بیشتر بودند و  

می  دیده  تخت شد  بیمار  وجود  می که  نظر  به  عجیب  خالی،  پزشک  های  آیند؛ 

بزرگ  نوروز که  ایام  به دلیل  بهبیمارستان گفت  بیماران  بود،  تعطیل سال    ترین 

زایشگاه    . کنند ولی بخش بیماران سرپایی بسیار شلوغ بود بیمارستان مراجعه نمی 

ی خوب وجود داشت، ولی بعد از یک سال پس از این که در  ت ی وضع کوچکی با  

 ۲۶8بسته شده بود.“ آنجا نیز  دست شخصی کاماًل ناشایست قرار گرفت،  

مالی هم[شمسی  ۱۳۱۴]میالدی    ۱۹۳۶در سال   تأمین  به  ان خدمات  ، شهرداری 

، ادامه داد. در همان  ه بودشروع شد   [شمسی  ۱۳۱۱]میالدی    ۱۹۳۳پزشکی که در سال  

بودجه برای  سال شهرداری  دیوانه و خانه”ای  نفر  ای  یک آسایشگاه کوچک جهت چند 

بودجه برای خدمات پزشکی    ۲۶۹“ نفر جذامی، مهیا نمود.  ۲۰جداگانه برای اسکان حدود  

، تأمین شد؛ با  [شمسی  ۱۳۱۵-۱7]میالدی    ۱۹۳7-۳۹های  شهری مشابه در طی سال

تخت تقلیل یافت. به منظور پایین    هشتهای دواخانة کوچک به  این تفاوت که شمار تخت

  ة ، دواخان[شمسی  ۱۳۱7مهر  ]میالدی    ۱۹۳8بیمارستان، در اکتبر    ةآوردن کسری بودج

، وجود یک  [شمسی  ۱۳۱7مهر  ]  ۱۹۳8در اکتبر    ۲7۰یمارستان ادغام شد.شهرداری در ب

این که گفته شود چه زمانی تأسیس  می  طرح  بیمارستان نظامی در بوشهر شود، بدون 

 
268 Merritt-Hawkes 1935, p. 6. 

269 Administration Report 1936, p. 5. 
270 Administration Report 1937, p. 11; Administration Report 1938, p. 3; Administration Report 1939, p. 

3; Political Diaries, vol. 13, p. 180. 
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جایی    ؛احتماالً در بهمنی بوده استاین بیمارستان  گردیده و در چه مکانی واقع شده بود؛  

  ة اطالعی دربارگونه  هیچ  ،[شمسی  ۱8۱۳]  ۱۹۴۰در سال    ۲7۱که سربازخانه قرار داشت. 

د در  رسگذاری شهرداری در دست نیست. امّا به نظر میزیربنای پزشکی بر پایة سرمایه

دارای   بیمارستان  که  شده  گزارش  زیرا  داشته  وجود  هنوز  بوشهر  بیمارستان  زمان،  آن 

است. بوده  بیماران  بستری  برای  تخت  دسامبر    ۲7۲بیست    ۱۳۲۰آذر  ]  ۱۹۴۱سال  در 

ی به عمل  کوبآبلهگیر شد. فقط در بوشهر و روستاهای قابل دسترس،  ، آبله همه[شمسی

نفر مریض بستری داشت که به طریق   ۲۰آمد. تنها بیمارستان موجود در شهر، گنجایش 

 کرد. نمی زیندارو ناکافی بود و حتی کفاف نیازهای شهر  ،بدی هم تجهیز شده بود

به عنوان محل سکونت  ن ساخته شد، امّا تا آن زمان  بیمارستان کوچکی در برازجا

استفاد ادار  ةمورد  گرفت.   ة سرپرستی  قرار  سپتامبر    ۲7۳اقتصاد،  میالدی    ۱۹۴۳سال  در 

  منطقة ، دکتر سیادت، کارمند بهداشت عمومی، آسایشگاهی در  [شمسی  ۱۳۲۲شهریور  ]

های گرمسیری  مشکری در خارج از شهر باز کرد و مستمندانی که دچار فقر غذایی و زخ

در    (APRRF)شدند. صندوق بازسازی و رفاه ایران و انگلیس  بودند در آنجا پذیرش می

تأمین دارو و لباس مشارکت کرده امّا دکتر سیادت برای یافتن پول جهت نگهداری بیماران  

تومان اهداء کنند    ۲,۰۰۰رو شده بود. بازرگانان متعهد شده بودند مبلغ  خود با مشکل روبه

تا   بود. خوشبختانه،    آنولی  او داده نشده  به  پولی  با قبول مسئولیت    (APRRF)لحظه 

ة بهداشت قول داد که کارکنان مناسب حفظ کیفیت خدمات  ادارمک نمود و  تأمین غذا، ک

 ۲7۴پزشکی در آسایشگاه را تأمین نماید. 

سال   گنجایش  [شمسی  ۱۳۲۵]میالدی    ۱۹۴7در  رسماً  بیمارستان  بیمار    چهل، 

  ۱۵-۲۰و پرستار و غیره، گنجایش واقعی آن    ملحفه   بستری داشت، ولی به دلیل کمبود

های کوچک را انجام بدهند ولی استاندارد  توانستند جراحین آن میمریض بود. کارکنا

 
271 Political Diaries, vol. 12, p. 179. 
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های پزشکی پایین بود؛ این وضعیت برای دواخانة شهر بوشهر در همان زمان نیز  مراقبت

نگهداری تجهیزات پزشکی و  ”بود که    وهواآبصادق بود. دلیل آن تا حدی به دلیل بدی  

کرد که مورد آخر ]وسایل جراحی[ وار میوسایل جراحی در یک موقعیت خوب را بسیار دش

 “ .رسید مناسب نیازهای پس از مرگ باشدبه نظر می

غذا و دارو برای بیماران بود ولی بیشتر  افزون بر این، گرچه بیمارستان مجهز به   

، گذشته از  [شمسی  ۱۳۲۵]میالدی    ۱۹۴7شد. در سال  ها در بازار سیاه فروخته میآن

مقاربتی و سل در حال زیاد  های یمار ی بهایی مثل امراضی که در باال بیان شدند، بیماری

بروز بیماری  میزان  مقاربتی داشتند و  های  یماریبدرصد    هفتشدن بودند؛ از کل جمعیت،  

  ة های حاصل شده، به اندازسل حتی باالتر بود. امّا وضعیت سالمت بوشهر به دلیل پیشرفت

تاریک   سال گذشته  بین  مثال،  برای  نبود.  کدر   ۱۳۲۳- ۲۵] میالدی    ۱۹۴۵- ۴7های  و 

سرپرست  [ شمسی  عطاءاهلل،  دکتر  در  بهداری  ،  را  ماالریا  عمالً  توانست  جزیرة شبه دولتی 

ها دندانپزشک کند. او به وسیلة سه پزشک که یکی از آن   کنشه یر بوشهر و شهر برازجان  

 

 شمسی[ ۱۳۱7میالدی ] ۱۹۳۹ساختمان قرنطینه و بیمارستان در سال 
 )اکنون درمانگاه حضرت ابوالفضل )ع( وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر(
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 شد.بود، یاری می 

بوشهر، شش دواخانه   از  برازجان، دیلم،    وجود داشت:در خارج  اهرم،  در خورموج، 

  ها یک دستیار پزشکی که در بیمارستان بوشهر آموزشگناوه و کنگان. در هر کدام از آن

ها، سرپرست پزشکی یا معاونین  کرد. به منظور نظارت بر کار این دواخانهدیده بود، کار می

 کردند. ها بازدید میوی به طور مرتب از آن

بوشهر پزشکان مرگ  ،در  وجود  دلیل  به  تولد  بدو  در  کودکان  و  مادران  که    یومیر 

تر  دادند، نسبت به نقاط دیگر حکمرانی پایینبیماری را انجام می  ة مراقبت از موارد پیچید

  ة دادند که نتیجهای سنتی هنوز کارهای درمانی را انجام میبود. در خارج از بوشهر، قابله

ومیر کودکان زیر یک سال در بوشهر،  ها اغلب وحشتناک بود. با این حال، مرگکار آن

که در مواقعی از سال،    وهواآببود؛ احتماالً به دلیل  نسبت به جاهای دیگر ایران، باالتر  

 شیر بز و گاو در دسترس نبود.

حکومتی شهر که تحت نفوذ   ة خواست وضعیت سالمت عمومی را در منطق دولت می 

در سال   بنابراین،  دهد.  بهبود  بود  بهدا   [ شمسی  ۱۳۲۵]میالدی    ۱۹۴7خود  ، ری وزارت 

کیلومتری بوشهر خریداری کرد. در آنجا،   ۱۰در  بزآباد،  ها را در ساقامتگاه قدیمی بریتانیایی 

تخت   ۱۰۰  با   ، تمایل داشت که بیمارستانی جدید [شمسی ۱۳۲۵]میالدی   ۱۹۴7در سال  

باز کند. اّما با در نظر گرفتن وضعیت عرضه و تقاضا برای کارکنان خدمات بهداشتی و شرایط 

که بتوان کارکنان شایسته و   د یرس به نظر می زندگی بهتر در جاهای دیگر، بسیار دشوار  

آب   ة، همچنین چشم بهداری سان بازگشایی بیمارستان به مخاطره افتاد.  کافی یافت و بدین 

 ۲7۵اهرم و خورموج را برای درمان روماتیسم و امراض مربوطه مورد توجه قرار داد.گرم  

 

 کار دواخانة نمایندگی بریتانیا  ةادام

ایرانی در فوریه   به مسئولین  بیمارستان خیریه  انتقال  از  میالدی    ۱۹۲۹سال  پس 

داد.    ، به کار خود ادامهگذشتهنمایندگی بریتانیا همچون   ة، دواخان[شمسی ۱۳۰7بهمن ]
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بانک شاهی    ةها، کارکنان و خانوادآن  ةبه کارکنان نمایندگی بریتانیا و خانواد”این دواخانه  

، (Mesopotamia Persia)ایران    نیالنهرنیبهای شرکت  ایران و سه شرکت اروپایی به نام

و   ای(Ziegler and Company)  شرکازیگلر    “ (A.T.J Malcolm)ملکم    یج.تی.، 

امّا به دلیل باال رفتن قیمت وسایل پزشکی، دواخانة نمایندگی    ۲7۶کرد. رسانی میخدمت

رو شد. بنابراین، نمایندگی بریتانیا از حکومت هندوستان  بریتانیا نیز با مشکل مالی روبه

نمود که کمک  مبلغ  تقاضا  مالی ساالنه  ادامه دهد.    ۴,۰۰۰های  را  از سال  اصالتاًریال   ،

به شرح زیر تقسیم می،  [شمسی   ۱۲۹۰]میالدی    ۱۹۱۲  ۳,۰۵۰شد: بوشهر )این مبلغ 

،  [شمسی ۱۲۹۹]میالدی  ۱۹۲۱ریال(. در سال  ۳۰۰ریال( و جاسک ) ۶۵۰ریال(، لنگه )

ریال جهت دواخانه لنگه در دسترس قرار گرفت ولی این دواخانه در    ۲۰۰مبلغ اضافی  

بود[شمسی  ۱۳۰7]میالدی    ۱۹۲۹سال   بودن  ناکافی  دلیل  به  بسته شد.   ۳,۰۵۰جة  ، 

از   بریتانیا  نمایندة  مبلغ ساالنه    نویدهلریالی،  تا  به    ۱,۵۰۰درخواست کرد  که  را  ریال 

بیمارستان خیریه اختصاص داده شده بود را ادامه دهد. با این دو مبلغ، به عالوه مبلغ  

های خود  کافی برای پوشش هزینه  ةریال برای لنگه، دواخانة نمایندگی بوشهر، بودج  8۵۰

 ۲77آورد.  به دست

ها را تا سال ها بیماران آن با وجود پایین آمدن شمار بیماران مؤسساتی که بریتانیایی 

تحت درمان قرار داده بودند، شمار بیماران سرپایی دواخانة   [ شمسی  ۱۳۰7]میالدی    ۱۹۲۹

ده   [شمسی  ۱۳۱8]میالدی    ۱۹۴۰ها تا سال  نمایندگی بریتانیا فزونی گرفت اّما تعداد آن 

ه هزار نفر در سال ثابت ماند و سپس به شکل چشمگیری افزایش یافت تا به شمار یا یازد

(. در آغاز، شمار ۱۳جدول  رسید )  [شمسی  ۱۳۲۳]میالدی    ۱۹۴۵نفر در سال    ۳8,۰۰۰

به   [شمسی  ۱۳۱۰]میالدی    ۱۹۳۲ها در سال  بیماران بستری نیز رشد کرد ولی تعداد آن 

 ۱۹۲۹در مقایسه با سال    درصد  ۹۰  [شمسی  ۱۳۱۳]میالدی    ۱۹۳۵و در سال    درصد  ۵۰

از    (.۱۳، کاهش داشت )جدول  [شمسی  ۱۳۰7]میالدی   وارداتی  با خرید وسایل جدید 

 
276 Administration Report 1929, p. 8. 
277 IOR/L/PS/11/182, Foreign Secretary India, New Delhi to Under-secretary for India, London. 

07/01/1930. 



 209 میالدی(  1950دهة   - 1794قاجار و پهلوی ) هایدورهها در بیمارستان

ها به وجود آمد، به طوری که عمده اعمال  بریتانیا، امکان افزایش اولیه در عمل جراحی

، لیست انتظار طوالنی است.  ”امّا به دلیل محدودیت گنجایشاورژانسی، قابل انجام بودند.  

در واقع، هر کس که نیاز به عمل جراحی دارد یا مجبور است به دواخانه بیاید و یا این که  

  ۱۹۳۲احتماالً پایین آمدن اعمال جراحی پس از سال    ۲78به بحرین، بصره و یا هند برود.“ 

زند  [ شمسی  ۱۳۱۰]میالدی   بوشهر  در  که  بود  اروپاییانی  شمار  کاهش  دلیل  گی  به 

 این موضوع نیز ناشی از رکود اقتصاد جهانی بود. کهکردند می

 

 یتانیابر یندگیدر دواخانة نما یو اعمال جراح یمارانتعداد ب :۱۳جدول 
 (شمسی[ ۱۳۰7-۲۴میالدی ] ۱۹۲۹-۴۶ هایسال)

 اعمال جراحی بیماران سرپایی  بیماران بستری  سال/ فعالیت

۱۹۲۹ ۵۴ ۹,۳۲۰ 8۶ 

۱۹۳۰ ۶7 ۹,۳۴۶ ۲۳۵ 

۱۹۳۱ ۴۹ ۱۳,۱۳۶ ۲7۹ 

۱۹۳۲ ۲7 ۱۰,۱۱۹ ۱۲7 

۱۹۳۳ ۲۴ ۱۰,87۳ ۱8۱ 

۱۹۳۴ ۲۲ ۱۱,۳۵۳ ۲۱۴ 

۱۹۳۵ ۶ ۱۱,۵8۰ ۲۴۵ 

۱۹۳۶ ۱ ۱۰,۹۹۰ ۱۶8 

۱۹۳7 ۶ ۱۱,۳۳۹ ۲۰7 

۱۹۳8 ۱۵ ۱۳,۰۶۹ ۲۶۱ 

۱۹۳۹ ۵ ۱۰,۱۰۴ ۱۹8 

۱۹۴۰ 8 ۱۱,۲۳7 ۱۱7 

۱۹۴۱ ۱۴ ۱۶,7۵۴ ۳۶۱ 
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 اعمال جراحی بیماران سرپایی  بیماران بستری  سال/ فعالیت

۱۹۴۲ ۱8 ۳۵,۴8۶ ۳8۵ 

۱۹۴۳ ۱۴ ۳7,۴۵۵ ۴۰7 

۱۹۴۴ 7 ۳۵,87۶ ۳۶۹ 

۱۹۴۵ - ۳8,۱۲۲ ۳۹۱ 

۱۹۴۶ - ۳۵,۱۶۶ ۳۲۳ 

Administration Report 1929, p. 8; Idem, 1931, p. 14; Idem, 1932, p. 11; Idem, 1933, p. 11; 

Idem, 1934, p. 11; Idem, 1935, p. 13; Idem, 1936, p. 11; Idem, 1937, p. 11; Idem, 1938, p. 11; 

Idem, 1939, p. 11; Idem, 1940, p. 11; Idem 1941, p. 15; Idem 1942, p. 22; Idem 1945, p. 18; 

Idem 1946, appendix I. 
 

دواخانه  بیماری  عمدة  همچنان  ماالریا   در  میالدی    ۱۹۳۱. در سال  بوددیده شده 

تب[شمسی  ۱۳۰۹] و  ماالریا  بودن  باال  دلیل  به  باال    ، غیرماالریاییهای  ،  بیماران  شمار 

به خصوص   آخر سال    ششگرفت،  نیز   آنفلوانزا،  [شمسی  ۱۳۱۰]میالدی    ۱۹۳۱هفتة 

های  شایع شد. افزون بر این، بیشتر این ازدیاد مراجعین، مربوط به حضور کارکنان و خانواده

بخش   مارس    (M and E)مکانیک    وادارة کار عمومی،  از  پیش  بود.    ۱۹۳۱در دستک 

  (IETD)شرکت تلگراف هند و اروپایی    ة ها به دواخانآن  [شمسی  ۱۳۰۹اسفند  ]میالدی  

ویزیت میدر ریشهر می بریتانیا  نمایندگی  از آن توسط جراح  بعد  به  رفتند ولی  شدند. 

  ۱۹۳۱جراح، شمار اعمال جراحی پایین آمد. در نوامبر و دسامبر    ةدلیل غیبت دو ماه

، باران زمستانی وجود نداشت ولی در عوض هوا چند  [یشمس  ۱۳۱۰آبان و آذر  ]میالدی  

بیماری   شیوع  موجب  موضوع  این  بود.  همراه  شمال  کوبندة  باد  با  و  سرد  بسیار  روزی 

فوریه تا  که  گردید  پنومونی  از  مواردی  با    ۱۳۱۰بهمن  ]میالدی    ۱۹۳۲  سال   آنفلوانزا 

ر اثر آن چند صد  زنگ خطری برای بوشهر بود زیرا د موضوع  ادامه داشت. این    [شمسی

نفر بزرگسال و رنجور از پنومونی فوت کردند که دلیل آن وجود ضعف حاصل از بیماری  

هایی که بیشتر  در ساختمان” ، نداشتن لباس گرم و مناسب و زندگی کردن  بومیماالریای  

به دلیل کمبود باران    “.بادهای شمالی سوزناک  داشتننگه مناسب جریان هوا بود تا به دور  
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، ماالریای کمتری وجود داشت و در مورد علت  [شمسی  ۱۳۱۱]میالدی    ۱۹۳۲در سال  

  تر میمالکرد زیرا به طور کلی، زمانی که هوا  های دیگر نیز این موضوع صدق میبیماری

  [شمسی  ۱۳۱۱]میالدی    ۱۹۳۲سال  شد. مثل مورد  بود، مراجعه به درمانگاه نیز کمتر می

چشمگیر بود. در حالی که    گان در پاییز و اوایل زمستان شمار کم مراجعه کنند ” ه  زمانی ک

در سال    ۲7۹“ های طبیعی، این فصول، زمان پرکاری برای کارکنان بیمارستان است.سال

، هوا مالیم، باران خوب و توزیع بارش مناسب بود. اضافه  [شمسی  ۱۳۱۲]میالدی    ۱۹۳۳

شد،  های تنفسی میها، باد شمالی که موجب بسیاری از بیماریدنبال بارشبه  بر این،  

انبار  های خود بود. پر بودن آبترین فصل. گذشته از آن، فصل گرم هم یکی از مالیمنوزید

چنین    ۲8۰نفر(.   ۳,۶۱۹به    نفر  ۱۲۰۰االرونده از  ب  ی ها به معنی ازدیاد ماالریا بود )جهش خانه

وجود داشت، همانند سال پیش  نیز    [شمسی  ۱۳۱۳]میالدی    ۱۹۳۴نمونه هوایی در سال  

سوم همة موارد(. با وجود این روند  این نیز موجب افزایش مبتالیان به ماالریا گردید )یک 

انجام ندادند و نظارت بر  اقدام ضدماالریایی  گونه  هیچ  مسئوالن بهداشت،”،  کننده  نگران

  ۲8۱“آمد.ها بود، مشکل به نظر میذخایر آب خصوصی مردم که تنها منبع آب آشامیدنی آن

بارید ولی  ، هوا مالیم و باران در حد متوسط می[شمسی  ۱۳۱۴]میالدی    ۱۹۳۵  در سال 

مردم بومی و  ها بود که موجب اذیت و آزار  ترین تابستانو طوالنی  ترینگرمتابستان آن از 

ادامه داشت و یک   ابتالها شد. موارد  همچنین خارجی بیماران دیده  به ماالریا  سوم کل 

، شمار مراجعه کنندگان  [شمسی  ۱۳۱۵]میالدی    ۱۹۳۶در سال    ۲8۲شد.شده را شامل می

به درمانگاه به دلیل کاهش جمعیت بوشهر کمی پایین آمد ولی ماالریا هنوز هم موجودیت  

  ۱۹۳7گرفت، این روند تا سال  سوم کل بیماران را در برمیده بود و یک خود را حفظ کر

،  [شمسی  ۱۳۱7]میالدی    ۱۹۳8در دسامبر    ۲8۳نیز ادامه داشت.   [ شمسی  ۱۳۱۶]میالدی  
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ها  ترین تابستانسرخک شیوع مختصری پیدا کرد؛ در حالی که تابستان آن یکی از گرم

ان جمعیت بومی اتفاق افتاد؛ علتی از  مورد مرگ در اثر گرمازدگی در می  ۲۶گزارش شد.  

شد. سهم ماالریا  ندرت دیده میه  ب  [شمسی  ۱۳۱7]میالدی    ۱۹۳8مرگ که تا قبل از سال  

  درصد   ۲۵پایین آمد و تا حدی مقداری بیشتر از    ،در کل موارد آمار بیماران دیده شده

یکی از بهترین  ، تابستان، مالیم و در واقع  [شمسی  ۱۳۱8]میالدی    ۱۹۳۹در سال    ۲8۴شد.

ها بود. شمار مراجعه کنندگان به دواخانه پایین آمد، نه به خاطر مالیم بودن هوا، تابستان

بلکه به خاطر نبودن کمک جراح نمایندگی بریتانیا که از طبابت خصوصی، منع شده بود.  

، دولت ایران از دادن مجوز طبابت بیشتر  [شمسی  ۱۳۱۶]میالدی    ۱۹۳7سال  ”از پایان  

طبابت    ة زشکان خارجی خودداری کرد، اما به دستیار جراح، به طور غیررسمی، اجازبه پ

درصد از همة موارد    ۲۵  بیش از را  ماالریا موقعیت خود    “.داده شد  [خرداد[تا ماه ژوئن  

 ۲8۵دیده شده در دواخانه نگه داشت.

، در [شمسی  ۱۳۱۹فروردین   -  ۱۳۱8اسفند  ]میالدی    ۱۹۴۰  سال   آوریل  -   در مارس 

کوبی عمومی گیر شد و در نتیجه مواردی نیز به بوشهر سرایت کرد. آبله برازجان آبله همه 

فروردین  ]میالدی    ۱۹۴۰سال  در آوریل  ” انجام گرفت و شهر از تهدید بیماری رها شد.  

، دواخانة کوچکی در سبزآباد افتتاح گردید. کارکنان نمایندگی بریتانیا همراه [شمسی  ۱۳۱۹

آیند. دستیار جراح هر ها و مردم روستاهای اطراف، برای درمان به آنجا می آن های  با خانواده 

، ماالریا به عنوان یک بیماری میالدی  ۱۹۴۰  دهة در سراسر    ۲8۶کند.“روزه مردم را ویزیت می 

، به دلیل مشکالت تأمین آب، [شمسی  ۱۳۲۰]میالدی    ۱۹۴۲اصلی باقی ماند و در سال  

رو   و  نیز شایع  فزونی گذاشت.اسهال خونی  دسامبر  ۲87به  آذر  ]میالدی    ۱۹۴۴  سال   در 

از آنجا که تاکنون  ، نمایندگی بریتانیا با یک دواخانة سیار جدید به آنجا رفت. [شمسی  ۱۳۲۲

ها و جراحات ها، سوختگی هیچ پزشک ایرانی در آن منطقه نبود، مردم برای مداوای زخم 
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کردند. روستاها به خاطر خشکسالی به ی مبه آن دواخانه مراجعه    گروه گروه دار خود  چرک 

در سال   صدمه دیده بودند و بسیاری از مردان برای یافتن کار به آبادان رفته بودند.    تشد 

به   [شمسی   ۱۳۲۳]میالدی    ۱۹۴۵ توانست  تنها  سیار  دواخانة  بارندگی شدید،  دلیل  به 

برود. در دومین نیمة همان ماه، دواخانه به خشت و کنارتخته رفت و تعداد خوشاب و هلیله  

، دواخانه )سیار( به برازجان، احمدی و چغادک [ بهمن ]   بیمار مداوا شدند. در فوریه   ۳۰۰

ماهبیمار را درمان نمود. در    ۴۰۰رفت و در مجموع تعداد   از حسینکی، چغادک،   همان 

 شمسی[(   1312شهریور    8میالدی ]  1933آگوست    30قانون راجع به اطباء خارجی )

های اتباع خارجه اجازه تواند به اطباء و دواسازان و دندانسازان و قابلهدولت می  - مادة اول  

این که عالوه بر دیپلم فارغ تحصیل  بدهد که به شغل خود در ایران اشتغال ورزند مشروط بر  

از مدارسی که به موجب نظامنامه از طرف وزارت معارف معین خواهد شد مدارکی ارائه دهند  

 ها را مستقالً به شغل طبابت مدلل دارد.الاقل پنج سال اشتغال آن که

ادارة کل صحّیّه بر طبق نظامنامه که به تصویب وزارت داخله خواهد رسید جواز  - مادة دوم 

 و محل اشتغال داوطلب را در هر نقطه که صالح باشد، صادر و معین خواهد کرد. 

های اتباع خارجه که قبل از این تاریخ در اطباء و دواسازان و دندانسازان و قابله  -مادة سوم  

اند نیز مشمول این قانون و دو نظامنامة مزبور خواهند  ایران اشتغال به مشاغل خود داشته 

 الرعایه نخواهد بود.ها الزمبود ولی مدت مذکور در مادة یک در مورد آن

های اتباع خارجه وقت هیأت وزرا عدة اطباء و دواسازان و دندانسازان و قابله  هر  -مادة چهارم  

را در ایران کافی بداند وزارت معارف از رسیدگی به دیپلم یا شهادتنامة آنان خودداری کرده 

 و وزارت داخله جواز اشتغال نخواهد داد. 

دهند از  ها مینسازها و قابلهعالوه بر مالیات جواز طبابت که کلیه اطباء و دندا  - مادة پنجم  

های خارجی  و دندانسازها و قابله  اطباء و جراحان خارجی مبلغ دو هزار ریال و از دواسازها

 مبلغ یک هزار ریال در موقع صدور جواز مذکور در مادة دوم اخذ خواهد شد. 

 باشند. وزارت معارف و وزارت داخله مأمور اجرای این قانون می - مادة ششم 

قانون که مشتمل بر شش ماده است در جلسه هشتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و   این
 دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. 

IOR/L/PS/12/3472A, Annual Report 1937, p. 26. 
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، [شمسی  ۱۳۲۳اسفند  ]میالدی   ۱۹۴۵ سال  ر مارس خارک بازدید کرد. د ة جزیر   و  سورال 

به اهرم رفت جایی که تعدادی از کودکان به تراخم مبتال بودند. ترتیبی داده شد که پزشک 

ای به مدت دو هفته به اهرم اعزام شود تا به کسانی که دچار تراخم هستند، آموزش دیده 

ها مراجعه روستاهایی که قباًل به آن قطرة چشمی مجانی بدهد. همچنین ویزیت مجدد در  

، موارد [شمسی  ۱۳۲۴]میالدی    ۱۹۴۵دوباره، در پاییز و زمستان    ۲88.شد کرده بودند، انجام  

گدا   8۵از کاروانسرای شکری که    APRRFبسیاری از بیماری ماالریا دیده شد. در آن سال،  

بوشهر و روستاها که نه   در آن بودند، پشتیبانی نمود؛ داروهای مجانی به افراد مستمند در 

شد، توزیع گردید. در سال از طرف دولت و نه افراد خصوصی خدمات پزشکی فراهم می 

در  [شمسی   ۱۳۲۴]میالدی    ۱۹۴۵ را مداوا کرد.   ۹۰۰۰،  مجموع ، دواخانة سیار،    ۲8۹نفر 

بریتانیا    ةدواخان  پایان سال  احتمااًل  نمایندگی  را در   ۱۳۲۵]میالدی    ۱۹۴۶فعالیت خود 

سال    [شمسی میانة  که [شمسی  ۱۳۲۶]میالدی    ۱۹۴7یا  زمانی  یعنی  کرد،  متوقف   ،

 نمایندگی بریتانیا بسته شد.

 ۱۹۴۵  سال   فوریه   ۲سیاری را بنیان گذاشت که در    ةدواخان   ، دولت ایران  ، از دیگر سو

که دو   بصیریاندکتر  نورالدین پزشکی و   دکتر، توسط  [شمسی  ۱۳۲۳بهمن    ۱۳]میالدی  

می اداره  داشتند،  قسمتدستیار  تمام  به  مراجعه  آن  هدف  منطق شد.  نفوذ    ةهای  تحت 

بوشهر، به مدت چهار ماه ماندگار شد و یکی از شش    ة حکومتی بود. واحد سیار در منطق 

از نظر   دواخانة سیار  دواخانة سیاری بود که جهت گردش به دور کشور تأسیس شده بود.

 ۲۹۰شد. ای از سوی شاه حمایت میهدیهبه عنوان ت عمومی و بهداش ةمالی توسط ادار

 

 دامغان 

  کی   ش یامکان گشا  ،یی کایآمر  یونرهایسی ، م[شمسی  ۱۲۹۳]میالدی    ۱۹۱۵در سال  

  ۱۰۰۰و    مارستان ی ب  ک ی   یبرا  ن یکه زم  یی کردند، در جا  ی در دامغان را بررس  مارستان یب

 
288 Political Diaries, vol. 16, p. 271, 292, 295, 329, 349, 352-53, 375; vol. 17, p. 5. 
289 Administration Report 1945, pp. 15, 18; see also IOR/L/PS/12/3542. 

290 Political Diaries, vol. 16, p. 323. 
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  یهشت روز  طی بود.    ا یمه  ی مارستان یب  ة شاخ  کیساختن    ی دالر( برا  ۹۰۰۰)حدود    تومان

عمل ماژور انجام داد و هر روز    ۶  و  د یعمل آب مروار 8  ییکای آمر  می آنجا بودند، ت  هاآن  که

 ۲۹۱. دیعمل انجام گرد ۲۱روز،  ۱۲ ی شدند. در سمنان در ط ده ید  ماریب ۲۰۰ زین

 

 ی انزل

اساس تابستان   ین، المتحبلة  روزنام  گزارش   بر    ۱۲7۶]  میالدی  ۱8۹7  سال  در 

گذاشتند.    یاندواخانه را بن  یک و    یدند رس  یبه انزل  یگروه از پزشکان روس  یک،  [شمسی

مشهور    یی به مقوا  یانهساخته استفاده کردند که در گفتار عام   یشپ ة  نوع خان  یک از    هاآن

از هم جدا کنند و دوباره س  توانستند یبود و م   ی، . پزشکان روسیندنما  یبند رهمآن را 

  یک  یز و ن  ینین ک   یماران کرده بودند و به ب  ی مجانرا    یر افراد فق   یبرا  یپزشک   یهامراقبت

  ی فراوان  یماران رو ب  ینو از ا  دادند یانجام م   ی. اعمال جراحدادندینوع روغن چرب )مرهم( م 

ب با   یماران داشتند.  هز  یخدمات پزشک   یبرا  یستیثروتمند  آن  ینهخود  به  و  ها  بپردازند 

که   یستن  روشن   ۲۹۲.یندنما  یهخود را ته   یدارو  یانزل   یدجدة  تا از داروخان  ند دادینسخه م

  یمارستانی ب  یانبن  یبرا  یاقدام   یا ماندند و آ  ی در انزل  ی تا چه زمان  ی گروه از پزشکان روس  ینا

شد،    یس حدود تأس  یندر هم  یاو    [شمسی  ۱۲8۳]  میالدی  ۱۹۰۵در آنجا که در سال  

 هزار نفر سکنه داشت. هشتآن زمان، شهر حدود  در  اند؟انجام داده

  یتشکا  یمارستان ب  هایاز کمبود  ی ، مردم انزل[شمسی  ۱۲8۶]  میالدی  ۱۹۰8سال    در

م داشت نشان  که  ا  یش پ  ییمارستان ب  دهد یند  است  یخ تار  ین از  داشته  قطعاً  وجود   .

  ینحبل المت ة  روزنام  یراوجود داشته ز  [شمسی  ۱۲8۵]  میالدی  ۱۹۰7در سال    ییمارستانب

  میالدی  ۱۹۱۱آن به چاپ رسانده است. در سال    هایینهدر مورد درآمد و هز  ییهاداده

حمله که   یک  یقرباناز  ایروزنامهة مقال یراهنوز پابرجا بود ز یمارستان ، ب[شمسی ۱۲8۹]

 
291 Presbyterian Church 1916, p. 294. 

،  ۱8۹7دسامبر    ۲7/  ۱۳۱۵شعبان    ۲، کلکته،  8شمارة    ن،یبه نقل از حبل المت  ۲۱۰-۲۱، جلد دوم، ص۱۳7۱  یلیتحو  ۲۹۲

 .۱8۹۹جوالی  ۲۴/  ۱۳۱8االول عیرب ۱۵، ۳۶ و شمارة  ۹۰ص
 Andreeva 2007, p. 193. 
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 ۱۳۰۲] میالدی  ۱۹۲۴. در سال کندیم  یادتحت مداوا قرار گرفته بود،  یمارستاندر آن ب

  یمردان و پنج تخت برا  یتخت برا  دهتخت داشت )  ۱۵ی،  شهردار  یمارستان، ب[شمسی

ا بر  افزون  دا  ین،زنان(.  و  )  یزن  روخانهدواخانه  آن  محدود  امکانات  وجود  با    یکداشت. 

خدمات    یمارستان،بود که ب  ینا  یلمورگ  پرستار مرد(، نظر  یک پزشک، دو پرستار روس و  

 ۱۲۰8اسفند  ]  میالدی  ۱۹۲۴سال  مارس    تا  ۱۹۲۰سال  مارس    است. از   دادهیارائه م   یعال 

را تحت مداوا قرار داد که اکثر    ی بستر  یمار ب  ۳7۵  یمارستان، ب[شمسی  ۱۳۰۲تا اسفند  

هنوز در    بیمارستان  شده بودند.  یزیت و  یزن  یی سرپا  یمار ب  ۳۰۰۰بودند و    یاها دچار ماالرآن

زنان که    یمارستان ب  یکداشت. در آن زمان،    یت فعال  [شمسی  ۱۳۰۴]  الدیمی  ۱۹۲۶سال  

ن  یهاآن در سال  یتفعال  بود. ظاهر  یزبعد    یک که    یمارستانب  ینا  اًادامه داشت موجود 

 ۲۹۳. ه استداشتقرار   یدرست پشت شهردار  ،اتاق بود ی ساختمان دو طبقه با تعداد

  مارستان ی ب   کی ”   هافمن گزارش کرد ، دکتر  [ شمسی   ۱۳۲7] میالدی    ۱۹۴۹سال    در 

  ی شد و دارا می   گرم   ی [ مرکز ستم ی ]س   ق ی ساخته شد که از طر   ی در پهلو   شکوه با    ی دولت 

برداشته   در   نه ی دالر( هز   ۱7۵,۰۰۰)   ال، ی ر   ون ی ل ی م   ۱۰بود؛ تا کنون    ز ی ن   ه ی تهو   ستم ی س 

 ۲۹۴است.“
 

 گلپایگان

دستور داده شد که    هایتانیاییبرة  به هم  [شمسی  ۱۲۹۳]  میالدی  ۱۹۱۵سال    در

جوان به نام   یشی بازگشتند. کش   یر کب  یتانیای به بر   یاریرو، بس   ین را ترک کنند. از ا   یران ا 

به اهواز   کردی در اصفهان کار م   [ شمسی   ۱۲۹۳]   میالدی   ۱۹۱۵آگارلند که در سال    آر.   . ی ج 

به اصفهان   ، آمد ثبات بیشتری در ایران پدید  که    [شمسی   ۱۲۹۴]   میالدی   ۱۹۱۶رفت و در  

 
  ه یفور 8/  ۱۳۲۶محرم    ۵، تهران،  ۲۲۵شمارة    ن،ی، به نقل از حبل المت۲۲۳- ۲۲۴،  ۲۱8-۲۲۰، ص ۲، جلد۱۳7۱  یلیتحو  ۲۹۳

 ؛ ۳۱۹، ص۱۳۵۱ رالدولهی؛ ظهشمسی[ ۱۲8۶بهمن  ۱8میالدی ] ۱۹۰8
 Gilmour 1924, p. 29. 

 ، شمسی[  ۱۲87میالدی ] ۱۹۰۹امّا در سال  

 the Diplomatic and Consular Reports (henceforth DCR) 4828, pp. 11, 14 
 .کندنمی  یسترآباد ذکرا ایدر رشت  مارستانیاز ب «یتحت عنوان »سالمت عموم 

294 RG 231-1-5, Personal Report 1949 and Rasht Hospital Report. 
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هزار سکنه   ۱۵که    یگان دواخانه در گلپا   یک که انجام داد،    کارهایی  یان . او در م بازگشت 

مورد نظارت قرار گرفت.   یمحک  یوب ا   یرزاو م  یمحک   یوسف  یرزا . کار او توسط مکرد داشت، باز  

 ، هی مدت کوتا   ی احتماالً فقط برا   یدواخانه پابرجا ماند ول  ی تا چه زمان   یستمن روشن ن   ی برا 

پزشک   ی انسان   یروین   یازن  برا   یخدمات   ۱8- ۱۹۱7  های سال   یبا خشکسال   یارویی رو   ی را 

 ۲۹۵.برآورده کرد یران  در ا   یفوس و سپس رخداد آنفوالنزا، وبا و ت  [ شمسی   ۱۲۹۵- ۹۶]   میالدی 

 

 همدان 

هزار نفر    ۶۰حدود    یت ی ، همدان جمع[شمسی  ۱۲78]میالدی    ۱۹۰۰  سال   یحوال

. از سال  آمدبه دست می یبه سخت  یپزشک های کمک  ت،ی تعداد جمع  نیا یداشت که برا

  دکتر  ، یپزشک  ونریسیم   ک ی شامل    ییکایآمر  یونرهایس ی، م[شمسی  ۱۲۶۰]میالدی    ۱88۲

در   ی ( در همدان فعال بودند؛ هر چند که اطالعاتE. W. Alexander)   الکساندر   . و ی دبل   ، ی ا 

کار   ط   پزشکیمورد  در  ا  نی اول   یاو  در  اقامتش  ندارد.   ن ی سال  وجود  نخست،   ۲۹۶شهر 

گرفت می   مورد مخالفت قرار  ینه تنها توسط دولت محل  ،یی کا یآمر   یونرها ی س یمهای  ت یفعال 

رهبران جوامع    ۲۹7بود.  ن ی چن  زی ها( ن ی هود ی و  ها  ی )ارمن  ی مذهب  یجوامع قوم   یبلکه از سو 

در   ونرهایسیم کوشش توسط  شیک  رییتغ  یجی در نت تیاز کاهش جمع یح یو مس یهودی

  دند یترسمی  از رقابت و از دست دادن درآمد  زین  یمحل   ی مندان پزشکهراس بودند و حرفه

شوند.    ییکایآمر  یونرهایسی م های  تیمانع فعال  ، یمحل  نی مسئول  د یکه منجر به آن گرد

بر خالف مخالفت    دکمک او بودن  یدر جستجوکه  را  هایی  یرانیاز ا  ی اری، بس الکساندر   دکتر 

داد، یرانیا   ی سنت  یدکترها  زیآمخشونت قرار  درمان  تحت  [  یرانیا  یسنت   ی”]دکترها  ، 

  که  نیا  ییگو  رند،یپذمی  را  یخارج   یحُسن داروها   انهی هستند که به صورت مخف   ی کسان

 
295 Waterfĳield 1973, p. 121. 

 .کندینم یدواخانه ذکر نیاز ا ،پردازدیم گانیکه به موضوع سالمت در گلپا یهنگام 88۶، ص۱۳8۳ یاشراق 

296 Presbyterian Church 1883, p. 90. 

297 Presbyterian Church 1884, p. 71. 
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میالدی    ۱88۵در سال    ۲۹8شوند.“ ها  یمانع خارج  ست یبامی  که امکان دارد  ییتا جا  هاآن

  ل یبه دل  را یشد زاش  یپزشکهای  تیمجبور به قطع فعال  الکساندر  ، دکتر[شمسی  ۱۲۶۳]

شد  همسرش    یماریب آمرمجبور  گردد.  کایبه  خانم  ۲۹۹باز  و  دکتر  بعد،    الکساندر   سال 

  ازیشهر واقعاً ن  آن چه   که  د یاو متقاعد گرد  ی کردند ول  یانداز راه  دواخانه  ک ی برگشتند و  

به    الکساندر  دکتر  ،[شمسی  ۱۲۶۵]میالدی    ۱887در سال    ۳۰۰است.   مارستانیب  ک ی دارد  

خود   بزرگ“  ک ی ”قول  و  باوقار  بودجه  ساختمان  با  طبابت  های  را  از  آمده  دست  به 

کار    ن یو در ا  افتی  شیافزا  یکار پزشک   جه،یدوستان ساخت. در نت   یا یو هدااش  یشخص

 . ندداد  ی اری ، او را  الکساندر  دکتر   ی پزشک  ان یاز دانشجو  یک ی د،ی سع  رزا ی( و مTerril)  لیتر

  ماران یب  از جمله   مارانیهمة ب  تا این زمان   ی تهیه کنددی ساختمان جد  مجبور بود   او

  یمقدمات   د، ینبود. در امالک جد  ی آل دهیکه مکان اکرد  میرا در خانة خودش درمان    یمسر

برا  یبرا فزا  دهیتدارک د  ژهیموارد و  یچند تختخواب  نظر گرفتن تعداد  با در    ندة یشد. 

  ،هایطبابت خارج   هینهفتة در ژرفا بر علهای  آشکار شد که تعصب  ان،تحت درم  مارانیب

 ۳۰۱در حال رخت بربستن است.

  ه ی از سال را در اروم   ی بخش   الکساندر   ، دکتر [ شمسی   ۱۲۶۶] میالدی    ۱888در سال    گرچه 

  ی و اعمال جراح  ی خانگ های ت ی ز ی و  و   دند ی را د  مار ی هزاران ب   ارش، ی او و دست   ؛ کار کرد   ز ی و تبر 

را تحت    مار ی ب   ۶۰۰۰  الکساندر   ، دکتر [ شمسی   ۱۲۶7] میالدی    ۱88۹در سال    ۳۰۲انجام دادند. 

(. دواخانه  نفر   ۱۰۰۰  [ اردیبهشت ]   مه   ماه بود )در    ر ی در هر ماه متغ  ها آن   درمان قرار داد. تعداد 

  ی م ی آمدند. ن می   توانستند، می   که   ی هنگام هر  در زمستان    ماران ی در بهار و تابستان شلوغ بود، ب 

روستاها    ها آن   از  از  و  از  ب   پنج تا    چهار پس  به  سفر  بنابرا دند رسی ی م   مارستان ی ساعت    ن، ی . 

 
298 Presbyterian Church 1885, pp. 78-79. 

299 Presbyterian Church 1886, p. 90. 

300 Presbyterian Church 1887, p. 87. 
301 Presbyterian Church 1888, pp. 91-92. 

 دیو موافقت دکتر الکساندر با آن، بنگر یپزشک لیاو به تحص میو تصم دیسع رزایم رامونیپ 
 Rasooli and Allen 1958, p. 60. 

302 Presbyterian Church 1889, p. 94. 
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  که به درمانگاه   ی را هر زمان ران  بیما   که خانه بود   ی نکرد و زمان   ن ی را مع   ی ساعات خاص   الکساندر 

کوچک    ار ی بس   ، ی ساختمان باوقار پزشک   د ی معلوم گرد . در همان سال،  رفت ی پذ می   آمدند، می 

شوند.    ده ی منتظر بمانند تا توسط دکتر د   اط ی نوبت خود در ح   ی مردم مجبور بودند برا   را ی است ز 

  این گذاشته شدند و    اط ی در ح   یی ها ، تختخواب [ شمسی   ۱۲۶8] میالدی    ۱88۹در تابستان  

  از ی ن   مارستان ی ب   ک ی کرد واقعًا به    ح ی تصر   الکساندر   . دکتر بود   مارستان ی ب ساخت    ی برا   ی از آغ 

دالر(    ۱۲۰۰با  کند )   ل ی تبد   مارستان ی ب   ک ی را به    ی اتصال   ة و دواخان ها  است. او قصد داشت خانه 

)که شامل   ی در حد متوسط، کارکنان پزشک  مارستان ی ب  ن ی دالر(. ا   8۰۰با خانه بسازد )   ک ی و 

مراقبت    ، ی مار ی ب   ی از موارد جد   ساخت ی ( بود را قادر م عقوب ی   رزا ی و م   د ی سع   رزا ی م ش  ان ی جو دانش 

  ن ی ش ی اقامتگاه پ   ان، ی م   ن ی داشت. در ا   از ی ن   ی پزشک اضاف   ک ی به    ن ی انجام دهند. او همچن   ی بهتر 

  الکساندر  که دکتر ای  اضافه شد؛ به گونه   ی بخش الحاق   ک ی و   د ی دواخانه متصل گرد  ه پزشک ب 

همدان که از    ة را دارد. در آن سال او نه تنها در دواخان   مار ی ب   ۳۰از    یی را ی امکان پذ   کرد فکر  

  ک ی )   ن ی دواخانه در شور   ک ی کار کرد بلکه    ، شب باز بود   مه ی صبح هر روز تا ن   هفت ساعت  

و دو بعدازظهر هر هفته  باز کرد  ( شهر  ی لومتر ی ک   هفت در   اد ی ز های با باغ  نشین ی دهکدة ارمن 

شنبه بعدازظهر  ، او فقط سه پنج [ شمسی   ۱۲۶8] میالدی    ۱8۹۰گذراند. در سال  می   در آنجا   را 

مانند بهار    ؛ داد   ب ی همدان، ترت   ک ی نزد تر  کوچک   ی در شهرها   یی دها ی بازد   ن ی کار کرد. همچن 

  فقرا کار کرد. دکتر   ان ی در آنجا در م   الکساندر   بود و   ت ی هزار نفر جمع   شش با وسعت    ی که شهر 

بار در    ک ی   با فعالیت دواخانه    ک ی داشت تا    بهار خانه در    ک ی به گرفتن    د ی ام همچنین    الکساندر 

ا    ی ، به جا « بهار » به    ه ی همسا   ی که از روستاها   ساخت ی را قادر م   ماران ی ب   ، ن ی هفته باز کند. 

  ن ی دهند و بنابرا می   او بهتر گوش فرا   ی اندرزها به دستورات و  اییان  روست دید  . او  ند ی ا ی همدان ب 

احساس    الکساندر   توسعه، دکتر   ن ی ا   جة ی . در نت دند کر می   افت ی در   ی داروها را با زحمت کمتر 

های  ”در سال . در واقع نوشت:  است   کش نموده مدرن فرو   ی پزشک   ه ی کرد شک و مخالفت بر عل 

  رفتنشده و موجب از دست    ر ی به عنوان فقدان مهارت تفس   مار ی ب   ک ی از دست دادن    ه، ی اول 

درد انجام    ن ی تسک  ی توان برا می   آن چه  هر  رش ی پذ   ی برا  ی ل ی اکنون تما  ی ول  د ی گرد ی اعتماد م 



 میالدی 1950تا   550ها در ایران؛ از سال تاریخ بیمارستان  220

 ۳۰۳باشد، وجود دارد.“   ر ی ناپذ که مرگ اجتناب   ی هنگام   ی داد، حت 

دل [شمسی  ۱۲۶۹]میالدی    ۱8۹۱سال    در به  دکتر   بت یغ  لی،  استعفاء  سپس    و 

و    د یسع  رزایتوسط م  یادیز   یادواخانه  های اختالل رخ داد. کار  ی، در کار پزشک الکساندر

  ن یو همچن  الکساندر  دکترها بودند و توسط دکتر  اران یکه دست  دیانجام گرد  عقوبی  رزایم

بودند.  شده ت یکمک آمده بود، ترب یاز تهران براموقت به صورت که  ت یاسم یدکتر مار

ش  کوتاه  ی در زمان توقف موقت  ی خانگهای  تیزیدر دواخانه و و  یخانم دکتر، کار فراوان

( از G.W. Holmesهولمز )   وی، دکتر جورج دبلالکساندر  دکتر   ی نیگزیجا   یانجام داد. برا

خوبگسیل  همدان    به  زیتبر سالمت  از  که  نبود.  یشد  جس  ۳۰۴برخوردار  .  یس  .یدکتر 

بود به   ده یرس  [شمسی  ۱۲7۰]میالدی    ۱8۹۱  زیی( که در پاJessie C. Wilson)  لسونیو

مسئول  موقت  م   تیصورت  گرفت.  عهده  بر  را  م   د یسع  رزایدرمانگاه  را    عقوب ی  رزایو  او 

به مراقبت از   لسونیو یو دکتر جس مرد مارانیدو نفر به مراقبت از ب نیدادند. ا یاریدست

  ماریب  دوازده تواند می  فقط  مارستان یبداد  گزارش   لسونیاقدام نمودند. دکتر و  زن   ماران یب

دکتر هولمز    ۳۰۵د. شد  نخواه  روبا مراجعة زیاد مردم روبهکند و با بودن دکتر هولمز    رشیپذ

  زنان را برعهده داشتند. دو  یکار پزشک   لسونیمردان و دکتر و  ی کار پزشک  تیدر مسئول

خاتون و طاوس )طاتوس هم ذکر شده است(، به خانم دکتر در گرفتن    ،یهود ی  اریدست

  کمک   ،یزیتجو  ی و استفاده از داروهاای  هیمانند امور تغذهایی  ییو دادن راهنما  هانهیهز

  ک ی   ،یمحل   ارانی دست  ن،ی داشت بنابرا  ازین  یادیبه کار و زمان زها  فعالیت  نیکردند. امی

ضرور پزشک  ی بخش  مراقبت  بس   ۳۰۶شدند. می  محسوب   ی از  هولمز  از    ی اریدکتر 

 
303 Presbyterian Church 1890, pp. 182-84 

 ی ها در دهکده   یطبّ یادوره  یدها ی بازد ارشیبه عمل آورد، دست دی آباد بازداز بهار، کورزارا و سلطان ،)خانم دکتر آلکساندر 

 اطراف همدان انجام داد(؛
 Presbyterian Church 1891, pp. 161-62; Alexander 1890, pp. 404-06 

 (.“.روندی م هاها و دارولیها با انجکردن در دهکده  ها جهت کارهستند که اغلب هفته عقوبیو  دیسع رزایها م”کمک ) 

304 Presbyterian Church 1892, p. 198. 
305 Presbyterian Church 1893, pp. 164-65. 

ش را  یرو، استعفا ن یرا خاتمه دهد و از ا ونیسی او دوست داشت خدمتش با م د،ی”دورة قراردادش به اتمام رس د یسع رزایم 
 کرده بود.“  فهیدکتر و سپس پزشک، انجام وظ اریسال به عنوان معلم زبان، دست دوازده  یبرا  تیارائه داد. او با خلوص ن

 Rasooli and Allen 1958, p. 70. 
306 Presbyterian Church 1896, p. 185. 
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  ت یحما  ی به دست آوردن و نگهدار  یبراکار    ن یا  رایداد ز  ام را انج   ی اجتماع های  فراخوان

 ۳۰7مهم بود. ،یونریس یم  - یپزشک فعالیت  افراد برجستة صاحب نفوذ جهت 

که    دی مردان قطع گرد  یبرا  ی ، کار پزشک[شمسی  ۱۲7۶]میالدی    ۱8۹8سال    در

نه ماه باز بود   یدواخانة زنان برا  دادگزارش    لسونیدکتر هولمز بود. دکتر و  بتیعلت آن غ

  آگوست  و  جوالی   در کرمانشاه گذارند و همچون روال معمول، دواخانه در را  ماه    کی او    رایز

 ۳۰8.بسته بود [تیر و مرداد]

 ینبود ول  ییکا ی آمر  ی پزشک  ی ونر ی سی م چی، ه [ شمسی   ۱۲78] میالدی  ۱۹۰۰سال  در

شده بودند، ثابت کردند   ت یترب   لسونی و   یکه توسط دکتر هولمز و دکتر جس  یمردان جوان 

های را در شهر و شهرستان   ماران یموارد ب   هاآن   از  ی چالش هستند. بعض  نی با ا   یی ارو یآمادة رو 

به عنوان پزشک ارشدِ حاکم، خدمت  ی حت د ی سع رزای به نام م ی کی رفتند؛ ی دور به حضور پذ 

( Blanche Wilson)   لسون ی ، دکتر بالنش و[ شمسی   ۱۲7۹] میالدی    ۱۹۰۱در سال    ۳۰۹کرد.

اول کار پزشک  د یرس  تنها در سال  نه  نمود  قصد  مطالع   ی و  به  بلکه  ن  ةانجام دهد   ز ی زبان 

 کترباز کرد و د   ایدواخانه،  ]آذر  ۱۰[  دسامبربپردازد. اّما تقاضا چنان فراوان بود که او در اول  

، دکتر هولمز و دکتر الکساندر   توسط دکتر  افته ی   ت ی ترب   گر ید   یران ی (، پزشک ا Meyer)   ر ِیِم

ساده را تحت درمان قرار دهد. او   مارانیگماشت تا همة ب   ت ی را به مسئول  لسون ی و   یجس 

 یدوشنبه و چهارشنبه، در زمان   یها آورد، در صبح نمی   سر در  ها آن بیماری    که ازرا    یماران ی ب 

خانم دکتر موارد   به صورت فقط    ن ی ا   ری فرستاد و در غ می نزد او    دکتر حضور داشت  انمکه خ

پر شده بود   ی و جراح ماران یان با ب چن  ی دو روز کار   ن ی کرد. ا می  ی معرف را  اورژانس   ماران ی ب 

و زنان اختصاص   یموارد جراح  یبعدازظهر را برا   ک یگرفت    میتصم   لسونی که دکتر بالنش و

نوشت که واقعًا نیز  او  ش  ان ی نی شی او در همة اوقات در دواخانه بود. همانند پ  جه، یدهد. در نت 

کشند، ما می   درازاتاق  هم اکنون کف    مارانی ”بدارد.   از ی ن  مارستان ی ب  ک ی همدان به   ستگاهی ا 

 
307 Presbyterian Church 1897, p. 159. 
308 Presbyterian Church 1899, pp. 191-92. 

309 Presbyterian Church 1901, p. 242. 

 دیخدمت کرد، بنگرپزشک و ملتزمش به عنوان الدوله  نیبه عسال  کی یبرا دیسع رزایم 
 Rasooli and Allen 1958, p. 88. 
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 ی برا  مردپزشک   ک ی دن ینرس  لی به دل ی کار پزشک  ۳۱۰.“م یندار ییسرپا  مارانی ب ی برا یی جا 

 ن ی کردند و ا می   مرد مراقبت   ماران یطاوس از ب   رزا ی و م   ر ی م   رزای . مد یفلج گرد   ،بخش مردان 

 ۳۱۱عمل ماژور انجام داد.   ۱۴  ر، ی م  رزای بود که م  یدر حال 

( کار  Clara H. Field)  لدی، دکتر کالرا اچ. ف [شمسی  ۱۲8۳]میالدی    ۱۹۰۵سال    در

  خانم دکتر، افزون بر مطالعة زبان،  ،ی فقدان مهارت زبان لی زنان را آغاز کرد. به دل ی پزشک

  ییکایآمر یونریسی توسط پزشکان م افتهی تیترب یِرانیا یدکترها  یعمدتاً کار مشاوره برا

خانم دکتر  توانستند.“  نمی  هاآن  یزنان کار کنم ول   یتوانستم برامی  ”من   را یز  داد؛ یانجام م 

در سال   ۳۱۲انجام داد.  کلروفرمبا استفاده از   مارستانیعمل در خانة افراد و ب ۱۰ نیهمچن

  نیازدواج کرد و همدان را ترک نمود، بنابرا  لدی ، دکتر ف [شمسی   ۱۲87]میالدی    ۱۹۰۹

،  [شمسی  ۱۲۹۱آبان  ]میالدی    ۱۹۱۲سال  نداشت. در نوامبر    زن دکتر    گرید  مارستانیب

زنان را   یبه کارکنان فشار مضاعف آورد که دوباره کار برا( Mary Allen) آلن یدکتر مار

کنند فارسآغاز  او  هنوز  گرچه  بس می  ادی   ی.  در    ی اریگرفت،  و  دواخانه  در  را  زنان  از 

ملتهب    طیشرا  ل یبه دل  مارانیو زمستان، تعداد ب  زیی. در پادید   دخو  یخانگهای  فراخوان

ول   دا یپ کاهش  کشور،   فزون  یکرد  بهار  همچنافتی  ی در  ب  ن، ی.  در    ی بستر  ماران ی تعداد 

کامالً با    مارستانیکه ب  یزمان   یعن ی  افتی  شیو بهار افزا  ز ییدر پا   یبود ول  نییزمستان پا

 ۳۱۳پر شد.  یزخم   یسربازان دولت 

 
310 Presbyterian Church 1902, pp. 224, 231. 

 ازدواج کرد. دیاست ام. اف. یبا پدر روحان لسون ی، دکتر بالنش وشمسی[ ۱۲8۰میالدی ] ۱۹۰۲در سال  
 Presbyterian Church 1903, p. 246. 

. الرنس یت  .نسال بعد او با دکتر ا  کی  افت؛ یانتقال    ن یبه قزو  لسون یو  ی، دکتر جسشمسی[  ۱۲8۰میالدی ]  ۱۹۰۲در سال   

 .افتیانتقال  نیازدواج کرد که از رشت به قزو

 Presbyterian Church 1904, p. 233. 
311 Presbyterian Church 1904, p. 245. 

312 Presbyterian Church 1907, p. 299, 313-14. 

 اقدام نمود. یادوره  یدها یبه بازد دیاست - لسونیدکتر و 
 Presbyterian Church 1906, p. 300. 
313 Presbyterian Church 1913, p. 317 

 دیو صحنه انجام داد، بنگر جاریآباد، ببه کرمانشاه، سلطان  یپزشک یرهاسفدکتر فانک  
 Joseph Wright Cook, “In the Heart of Kurdistan,” The Princeton Alumni Weekly vol. 32/20 (26 

February 1932), pp. 458-59). 
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 بیماران تحت درمان قرار گرفته و اعمال جراحی انجام شده  :۱۴جدول 
 ( شمسی[ ۱۲۶۵-۹۳میالدی ]  ۱887-۱۹۱۵های لسادر بیمارستان آمریکایی همدان )

 مرد زن  

 سال
بیماران 
 سرپایی 

بیماران 
 بستری 

اعمال 
 جراحی

بیماران 
 سرپایی 

بیماران 
 بستری 

اعمال 
 جراحی

۱887 - - - ۵,۰۰۰ - - 
۱88۹ - - - ۶,۰۰۰ - - 
۱8۹۲ ۳,۰۰۰ ۱۲ - - - - 
 تعدادی - ۴,۵۴۹ - - ۶,۰۰۰ ۱8۹۶
۱8۹7 - - - ۵,۵۵۶ - ۴۳ 
۱۹۰۱    ۲,۰۰۰ - ۲7 
۱۹۰۲ ۲,7۹7 - ۲۰ - - - 
۱۹۰۳ ۲,7۶۶ - ۱۴ - - - 
۱۹۰۴ ۳,۵۶۶ ۲۲ ۱۹ - - - 
۱۹۰۵ - - - 7,۵7۶ ۳۹ ۱۳۹ 
۱۹۰۶ - - ۱۰ ۱۲,۵۲۱ ۵۳ ۹۰ 
۱۹۰7 - - - ۵,۴۹۲ ۳8 ۵۴ 
۱۹۰8 - - - 8,۲۴۹ ۴۴ ۶۶ 
۱۹۱۲ - - - ۳,۱۰۰ 7۲ - 
۱۹۱۳ ۱,۰7۳ - - ۳,۲8۵ - 22< 

۱۹۱۴ ۱,۵۲۹ - - - ۹7 ۴۹ 
۱۹۱۵ - - - ۳,۶۶۱ ۴۳ ۴۵ 

Presbyterian Church, 1888, pp. 91-92; Idem 1890, pp. 183; Idem 1893, p. 165; Idem 1896, p. 

185; Idem 1897, p. 159; Idem 1898, p. 183; Idem 1902, p. 224; Idem 1903, p. 256; Idem 1904, 

p. 245; Idem 1905, p. 282; Idem 1906, p. 300; Idem 1907, pp. 313-14; Idem 1908, p. 353; Idem 

1909, p. 343; Idem 1913, p. 317; Idem 1914, pp. 329-30; Idem 1916, p. 295; 

 

 ایدواخانه کار

دواخانه    رایباز بود ز  ، ماه در سال  دهتا    نه  ،راه انداخت  الکساندر   که دکترای  دواخانه

رفتن    یماه برا  کی  یاز دکترها برا  یبسته بود و بعض  [و مردادتیر  ]  آگوست  و  جوالی   در
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  ؛ قرار داشت  ان یدواخانه در محلة کباب  ۳۱۴داشتند.  بتی غ  ،ی غات یتبل  یونریس یم  ی به سفرها

سال    ۵۳  یشهر برا  ن یی”دواخانه پا  شد گزارش    [ یشمس  ۱۳۱۴]  ی الدیم   ۱۹۳۶در سال  

از    ۳۱۵“ .شناسندمی  آن را اییان  مردم شهر و روست  یمکان بوده است و به خوب  نیدر هم 

احتماالً بعد    دیآمی  شود، به نظرنمی  یادی  الکساندر  بعد از رفتن   نیشور  ةآنجا که از دواخان

سال   سال    تیفعال   [شمسی  ۱۲۶8]میالدی    ۱8۹۰از  در  است.  میالدی    ۱۹۰۳نداشته 

مق[شمسی  ۱۲8۱] و  ی دار،  خانم  توسط  که  براWhipple)  پل یپول  بود  شده  اهدا   ی( 

  مارستان ی در آن زمان، ب  ۳۱۶. شداستفاده    انیکباب  ةزنان در دواخان  یبراها  مناسب کردن اتاق

اتاق  ساخته شد    [شمسی  ۱۲8۲]میالدی    ۱۹۰۴در سال    پل یو  ادبودی دو  بر  ”مشتمل 

  ن یامّا ا  .“شده بود  سازیمناسب  یاکار دواخانه  یکه براتر  جفت اتاق کوچک   ک یبزرگ و  

 ۳۱7(. نییپا دی)بنگر  قرار نگرفتاستفاده   موردسال  ۲۰تا ای کار دواخانه یمکان برا

سال باز بود.  روزهای  عمالً در همة  ها  کشنبهی به جز    ان، یکباب  ةدواخان  ستم، ی قرن ب  در

های  مردان و زنان در اتاق،  [شمسی   ۱۲8۶اردیبهشت    ۳]میالدی    ۱۹۰7سال    ل یآور  ۲۴تا  

خود را باز    ة( دواخانة زنانField)  لد یگرفتند؛ پس از آن دکتر ف می  مردان تحت درمان قرار 

اکتبر    ۳۱8کرد. مار[شمسی  ۱۲۹۲مهر  ]میالدی    ۱۹۱۳سال  در  دکتر  )  ی ،   Maryآلن 

Allen،)  یاز سو  ییباز نمود که با پول اهدا  پلیو  ادبودی   مارستانیرا در ب   یدیجد  ةخاندوا  

  ماران یساخته شد. ب  (Bussey)  ی خانم بوس  اد ی به  و    کا« یوتی  پرسبیتاری »جامعة  های  خانم

آلن   یشدند. دکتر مار می  دهی د مارستان ی سه روز در هفته در شهر و دو روز در هفته در ب

روحان پدر  با  )  ژئو.  یکه  کردGeo. Zoecklerزوکلر  ازدواج  بود(    خاچاطور   سط تو  ه 

(Khachatur)،  شد که  می  داده یاری،  یونریسیم   یمدرسة پزشک   التحصیلفارغ  ی ارمن  ک ی

ا  شیپ بود.    زین  نیاز  کرده  م  التحصیل فارغ  ک یکمک  دخترانة    که  یونریس یمدرسة 

 
314 Presbyterian Church 1899, pp. 191-92. 

315 RG 91-19-27, Healing in the Home of Avicenna 1936. 

316 Presbyterian Church 1904, p. 245. 
317 Presbyterian Church 1905, p. 282. 

318 Presbyterian Church 1908, pp. 352-54. 
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گرچه در سال    ۳۱۹کرد. کار میدر دواخانه    زیکند ن  لیتحص  ی خواست در دانشکدة پزشکمی

)[شمسی  ۱۲۹۶]میالدی    ۱۹۱8 فانک  دکتر   ،Funkسلطان همدان،  به  تهران  (  و  آباد 

با    یو  ة(، کار در دواخانداشت  بتی از دو ماه غ  شیب  هااین  فراخوانده شده بود )در همة 

از پ  رشیپذ برا  ۳۲۰.افتیادامه    ش،یکمتر    ۱۹۱8سال  در مارس    ی مرخص  یدکتر فانک 

تا    هفته پنج روز در    یدواخانه برا  ی آنجا را ترک کرد ول  [ شمسی  ۱۲۹۶اسفند  ]میالدی  

 ۳۲۱خود ادامه داد. تیاو به فعال بازگشت زمان 

(، بار  نییپا  د ی، با بسته شدن دواخانه )بنگر[شمسی  ۱۲۹8]میالدی    ۱۹۲۰سال    در

  [ شمسی  ۱۲۹8مهر  ]میالدی    ۱۹۱۹سال  کامالً بر دوش دواخانه بود که از اکتبر    یپزشک

را در همدان در سال    سیپنج روز در هفته باز بود. دکتر زوکلر که دختر خود فرانس  یبرا

را در دواخانه بگذراند.    یادیتوانست زمان زنمی  بود،  دهیزائ  [شمسی  ۱۲۹8]میالدی    ۱۹۱۹

. دکتر زوکلر  شدیدکتر فانک انجام م   اری، دستخاچاطور  اکثر کار توسط دکتر   جه،یت در ن

برا برا  هژیو  نات ی معا  یفقط  ن  ی مارانیب  یو  واقعاً  بمی  بود  از یکه  اکثر  و    ماران، یآمد.  زن 

نسطور  زین  تیاکثر )از    یپناهندگان  نسطور  ۲,78۶  مار،یب  ۳,۰۳۴بودند  بودند(.    ینفر 

  خاچاطور   شدند. از آنجا که دکترمی  ارجاع داده  یپزشکان محل   سطاکثراً تو  گرید  مارانیب

ها  صبح  یداده شد تا زنان نسطور  یبیبود، ترت  کا«یآمر - رانیامداد ا  تةیپزشک »کم  زین

دکتر    ی از سو  از، ی . در صورت نندیای بعدازظهر ب  و به مطب    ی به دواخانه و مردان نسطور

در    ای تانیبر  ینظام   مارستان ی ( از بCampbell( و دکتر سروان کمپل )Beltسرهنگ بلت )

 ۳۲۲.شدیهمدان، به دواخانه کمک م

 
319 Presbyterian Church 1914, pp. 329-30; RG 280-1-10, Report of the Women’s Medical Work. 

Hamadan, July, 1914. 

320 Presbyterian Church 1919, p. 263. 

321 Presbyterian Church 1920, p. 313. 
322 Presbyterian Church 1920, p. 313; Idem 1921, pp. 332; RG 280-1-10, M. A. Zoeckler, Report of the 

Medical Department, Hamadan Station, July 1, 1920. 
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( به Cookکه دکتر کوک )   ی ، هنگام[ شمسی   ۱۳۰7] میالدی    ۱۹۲۹در سال    احتماالً 

مصال« باز شد. دکتر کوک معموالً شش   ی در »پا   ی دوم  ة دواخان   وست، ی همدان پ   یپزشک   م ی ت 

کار انجام دهد و   شتریب   ست ی بامی   حس کرد کهاما  گذراند.  می   در آنجا را  صبح در هفته  

 

 شمسی[ ۱۲۹۳میالدی ] ۱۹۱۵(، Joe Cookدکتر جو کوک )خانم و آقای 
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 یعنی سه بعدازظهر در هفته باز شد    ت در محلة »بن بازار« به صور ی گری دواخانة د   ن،ی بنابرا 

، [ شمسی   ۱۳۱۰] میالدی    ۱۹۳۲نداشتند. بعد از مرگ او در سال    یت یکه پزشکان فعال   یزمان

 شش صبح فقط سه  یبه جا   یول   قبل،مصال را همانند   یپا  ةگرفت دواخان   میتصم  ونی سی م 

 .افت ی، ادامه  در هفته پنج روز   یبرا   انیکباب  ة که کار دواخان   یدر حالادامه دهد  صبح 

دوشنبه  دکتر  در  جمعهها  فانک  آندرها  و  دکتر  روزها  ۳۲۳( Andreas)  اسی و    ی در 

  ان یدر درمانگاه کباب  زینها  دوشنبه  اسی هر چند که آندر  ؛رفتندمی  مصال   ی به پا  چهارشنبه 

  « ی»بازگشت   مارانیب  هاآن  اکثراً  رایکرد ز  زشیمصال ر  یدر دواخانة پا  ماران ی بود. تعداد ب

که دکتر کوک باز کرده بود،    یدیجد  ةدر نظر گرفته شد دواخان  خست،ن  ن،یبودند. بنابرا

  بعدازظهر  چهارتا    سه کار کردن در آنجا به صورت    ا ب  اسیبعداً دکتر آندر   یشود ول   لیتعط

آزاد    ،یجراحهای  به جز انجام عمل  مارستانیکه او از حضور در ب  یبه شرط  موافقت کرد؛

  ی شدند ول  سیتأس  یمجانهای  مصال به عنوان درمانگاه  یبن بازار و پا های  شود. دواخانه

  ک ی   انی. گرچه کبابافتندی یحضور م ها  دواخانه  نیدر ا  زیباالتر ن  ةطبق   مارانی از ب  یتعداد

  ی ار یپرداختند و بس نمی  مشاوره را  نةیهز  ماران،ی سوم ب  ک ی از    شیب  ی بود ول  پولیدرمانگاه  

، برنامة  [شمسی  ۱۳۱۱]میالدی    ۱۹۳۳  ال در س  ۳۲۴کردند.می  افت ی در  ی مجان  ی داروها  زین

کار خود را در دواخانة بن بازار    اسیدکتر آندر  ،یمدت  ی. براافتیادامه  ای  دواخانه  یکار

که به صورت کامل    افتیبخش  تیرضاریآن را چنان غ  یشهر ادامه داد ول  رتریدر بخش فق 

  ی بعض “آمدند بپردازد.می که  یتوانست به مراقبت انبوه مردمی”نم گریآن را رها نمود و د

ب آنرید  ی لیخ  ماران ی اوقات،  از  و  هاآن  بتوان  که آمدند  می  تر  کرد  درمان  نتیجه    را  در 

 ۳۲۵مردند.می

 
 بود. “انیسیهوانوس  یمان دکتر آندریارمن اریدست” او احتماالً ۳۲۳

 RG 91-19-27, Hamadan, Healing in Hamadan 1939-40. 
324 RG 91-19-27, Medical Work Hamadan 1932. 

بهمن    ۲۲میالدی ]  ۱۹۱8 فوریه  ۱۱دادند که به همدان در ی م  لی موسوم به دانستر فورس را تشک  یبخش  یی ا ی تانی سربازان بر  

 بنگرید بودند،   ده ی رس شمسی[  ۱۲۹۶
 Dunsterville 1920, p. 24. 

325 RG 91-19-27, Hamadan Medical Report 1933; Presbyterian Church 1933, p. 179. 
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مصال به    یو پا  انی، فقط دو دواخانة کباب[شمسی  ۱۳۱۲]میالدی    ۱۹۳۴سال    در

مصال تا اول دسامبر    یدر تمام طول سال و پا  انی کباب  ةخود ادامه دادند، دواخان  تیفعال 

 ۱۹۳۴سال  )سپتامبر    دنی( با رسLichtwardt)  چواردیکردند. دکتر لمی  تیفعال  [آذر  ۱۰]

از  [شمسی  ۱۳۱۳شهریور  ]میالدی   بآخرین  (  در  مسئول  مارستانی منصبش    تیمشهد، 

پا ر  یدواخانة  نت  امصال  و  گرفت  عهده  بخش  یریگجهیبر  دواخانه  چنانچه  از    ی کرد 

  مردان،   مارستانیبتر  نییپا  ةدر طبق ها  اتاق  ن،یود. بنابرارمیپیش    بهترکار  باشد    مارستانیب

سه    چوارد یو دکتر ل  افت ی   اختصاصای  کار دواخانه  یکه از اول مقصود بود، براگونه   همان

 در آنجا ادامه داد.   مارانی ب دنی به د یهفتگ  ی صبح کار

موقع  یمقدارمردم    یبرا که  برد  ب  دی جد  تیزمان  چهد  سن اشن را  از    اگر  آن  مکان 

شدند  می  جذب   یم یبه مکان قد  ی اری بود که بس  ی در حال  نی”ابه دور بود،    شان یهاخانه

توانستند مکان  نمی  آمدندمی  به شهر  ی قرار داشت و وقت   با تردد بسیار   ی ابانیدر خ  چون

معنا  ن یا  کنند.“   پیدا را    د یجد ول  یکمتر   یی سرپا  ماران یب  ی به    ة دواخان  ت یمز  ی بود 

  ای و    یبود، بستر  ازیشدند و چنانچه نمی  دهید  بارهک یبه    ماران،ی بود که ب  ن یا  مارستانیب

  مراجعه به ،  [شمسی  ۱۳۱۳]میالدی    ۱۹۳۵. در سال  گرفتندیقرار م  ی تحت عمل جراح

بود.    ونیسی م  خیتار تعداد در    نیشتری ب  و  شیهمانند سال پ  انی شهر کباب  نییدواخانه پا

به تدارکات    از یبرابر شدن کارکنان و ن  دو   ی به معنا  مارستان ی داشتن دواخانه به دور از ب

  یبرا ؛داشت یگرید تیبود. امّا نگه داشتن دواخانه در آنجا مز زاتیر داروها و تجهدو براب

برا  واقعدر مرکز شهر  ها  مدت بود و  ب  یاریبس  یشده  به آن    ی دسترس  قوهبال   ماران،ی از 

بنابرا بود.  اضاف   ک ی  ن،یآسان  ترک  یاتیتجرب  با  یوابستة  به و  ب یدر  در    ژهیکردن داروها 

 ۳۲۶. به کار گرفته شد زاتیفراهم آوردن تجو

دکتر فانک    ان، ی شهر کباب   ن یی ، کار در دواخانة پا [ شمسی   ۱۳۱۳] میالدی    ۱۹۳۵سال    در 

  مارستان ی در ب   د ی در دواخانة جد   ماران ی مشغول نگه داشته بود. حضور ب   ار ی را بس   اس ی و آندر 

انجام    برای دکتر    ک ی راحت بود که    ار ی . بس افت ی رشد    وسته ی به طور پ   چوارد ی توسط دکتر ل 

 
326 RG 91-19-27, Medical Report Hamadan Station 1935. 
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در    فه ی وظ  روز  تمام  آندر   ۳۲7باشد.   مارستان ی ب در  ب   اس ی دکتر  از  مراقبت    ة روزان   ماران ی به 

  ۱۹۳۶- ۳7پرداخت. در سال  می   بودند   رون ی ب   چوارد ی که دکتر فانک و ل   ی در زمان   مارستان ی ب 

کار  مارستانیب  ةدواخان،  [شمسی  ۱۳۱۴-۱۵]  میالدی  بود در  ها  از صبح  یشش روز  باز 

دواخان  ی حال ب  یم یقد  ة که  حضور  بود؛  باز  صبح  دو    ماران ی پنج  هر  رشد    دواخانه، در 

،  در هر هفتهروز  شش    ،، سه دواخانه[شمسی  ۱۳۱۵-۱۶]میالدی    ۱۹۳7-۳8در    ۳۲8داشت.

شد  می  ت یتوسط دکتر فانک هدا  طوالنیکه به مدت    انی کباب  ةباز بودند. دواخان  هاصبح

بود.    چواردی دکتر ل  تیمسئول  افوت کرد( ب  [ شمسی  ۱۳۱7]میالدی    ۱۹۳۹)که در سال  

بود که    ی در حال  نیا  .را بر عهده گرفت  مارستانیب  ةدواخان  ت یزوکلر مسئول  ی دکتر مار

ن را  آ  ت یشد و مسئول  ییافتاده بود در آن زمستان بازگشا   ت یمصال که از فعال  ی پا  ةدواخان

در    ن یا  ؛بودند  پولی   ماران ی اکثراً ب  انیدواخانة کباب  ان یبر عهده گرفت. مشتر  اس یدکتر آندر

ب  مارانیب  گریبود که د  یحال دوا  رایگان  مارانیعمدتاً  آنجا که  از    مارستان یب  خانةبودند. 

،  [شمسی  ۱۳۱7]میالدی    ۱۹۳۹سال    ۳۲۹را داشت.   ماران یتعداد ب  نیشهر بود، کمتر  رونیب

  ن یو سوم  هاصبحدر هر هفته  روز  بود. دو دواخانه شش  ها  دواخانه  خیسال تار  نیترشلوغ 

  مورد درمان در  ۲۴,۰۰۰از  شیاز سال باز بودند. هر سه شلوغ بوده و ب یدواخانه در بخش 

داد. بخش  می  نشان  شیپهای  نسبت به سال  یدرصد  ۳۵  شیافزاکه    دیارائه گرد  هاآن

ا  یادیز ب  لیبه دل  شیافزا  نیاز  آشور  ۲۰۰۰از    شیحضور  از روس  یپناهندة    ه یبود که 

  ن یداشتند و از ا  یت ینه کار و نه حما  هاآن  اخراج شده و به همدان فرستاده شده بودند.

ب آنان  یفراوانهای  یماریرو،  بود  بین  دواخاندرمان    ی براها  آشوری  . شایع    ی حیمس ة  به 

 ۳۳۰شدند. می رشیپذ  مارستانی در بتر یآمدند و موارد جد می

مصال بسته شد. از    یپا   ة، دواخان[شمسی  ۱۳۱7]میالدی    ۱۹۳۹سال    در  تیدر نها

وجود داشت به جز    مار یب  و تعداد زیادی  ییصبح، دو دواخانه سرپا شش روز   یآن پس برا

 
327 RG 91-19-27, Healing in the Home of Avicenna 1936. 

328 RG 91-19-27, Hamadan Medical Report 1937. 
329 RG 91-19-27, Report Medical Work Hamadan 1937-1938. 

330 RG 91-19-27, Christian Healing in Hamadan 1939. 
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  ان ی سیهوان  اسیشدند. دکتر آندرمی  با گل و برف مسدودها  که جاده  یدر زمستان، زمان

ب  (درمانگاه  مسئول )   ة در دواخان  چوارد یل  دکترکه    یبود؛ در حال   مارستانیهمه روزه در 

  ۱۹۴۰در سال    ۳۳۱.افتیمی  کارکنان، حضور  ش یایو ن  مارستانی روزانة بشیفت  شهر، بعد از  

  ة در دواخان  ییسرپا  مارانی شدند؛ همة ب  یکی، دو دواخانة شهر  [شمسی  ۱۳۱8]میالدی  

بود که دو دواخانة    یی کایآمر  مارستان ی س، همدان تنها بشدند. از آن پ می  دهید  انی کباب

  یی کایآمر  گریدر شهر. پزشکان د  یگریو د   مارستان ی در ب  ی کی کرد،  می  ت یروزانه را هدا

ب  ی با محدودساز  احساس کردند  بهترمی  دواخانه،  ک ی در  ه  روزان  مارانیتعداد    ن یتوانند 

از    اس یکه دکتر آندر  یبه جز هنگام  ،هرگز  مارستان یب  ةخدمات را ارائه دهند. امّا دواخان

همة کار    رسید بهتر استبه نظر    ن، ی. بنابراپر نبود  ، کردمی  مراقبت   ی پناهندگان آشور

ا  یدرمانگاه تنها مسئله  باشد.  دواخان  نیدر شهر  برا  انیکباب  ةبود که  دو دکتر    یهرگز 

انجام    ی بدون سردرگمو    یدشوار بود کارها را به آرام   ار یبس  جه، یو در نتنشده بود    یطراح

  انجامخودش    شهی همکار را  این    چوارد ینداشتند. دکتر ل  یگان یبا  ارمند ک  ها آن  ن یداد. همچن

)می پاکارد  دکتر  اقامت  هنگام  در  و  )مارس  Packardداد  اسفند  ]میالدی    ۴۲-۱۹۴۱( 

  ی مدت   یداد. برامی  را انجام بایگانی  کار  بود که    اس یدکتر آندر  نی( ا[شمسی  ۱۳۱۹-۲۰

ا  ،یح یمس  یمبلغ مذهبخانم  (،  Murray)  یمورا ا  نیدر  امّا  استفادة    نیکار کمک کرد 

 یکی ی زودبه    یانجام داد ول  ی مدت  یدکتر زوکلر آن را برا  ن،یخوب از وقت او نبود. بنابرا

د. تا سال کرصرف    مارانیب   یگانی با  یدر دواخانه برا ها  از پرستاران وقت خود را در صبح 

های بود: دواخانه شش روز هفته و عمل   نی چن   ی کار  ة ، برنام [شمسی  ۱۳۲۱]میالدی    ۱۹۴۳

برنامه   ن،ی دکتر پاکارد بود. بنابرا   یبرا   ی زیاد  یکار فشار   ن یدو بعدازظهر هر هفته. ا  ی جراح 

 یو برا ها  و جمعه ها  ها، چهارشنبه شهر دوشنبه   نییکرد: دواخانه در مطب پا   ریی تغ   نی چن 

برنامة   نی ها. ا شنبه ها و پنج شنبه ها با سه شنبه   ی هاصبح   مارستان، یدر ب   ی جراحهای  عمل 

 ۳۳۲برنامه راحت بود.  ن ی ا  ن، ی سنگ   ی گرفتن بار کار  ظربا در ن   نکرد؛  ریی پس از آن تغ  یکار 

 
331 RG 91-19-27, Healing in Hamadan 1940. 
332 RG 91-19-27, Medical Report Hamadan 1941; Idem, Report of Medical Work Hamadan 1943; 

Presbyterian Church 1943, p. 83. 
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 ی مارستانیب کار

( Blanche Wilson)  لسونی، دکتر بالنش و[شمسی  ۱۲7۹]میالدی    ۱۹۰۱سال    در

کشند و ما  می  دراز  هااتاق  در کف   مارانیب  م، ی دار  از ین  مارستانیب  کی”ما واقعاً به  نوشت:  

در    مارستان یب  یبرا  الکساندر   دکترتر  شیپ  یکه تقاضا  .“می ندار  ی بستر  ماران ی ب  یبرا  ییجا

 ۱۲8۲]میالدی    ۱۹۰۴در سال   ۳۳۳.دادیبازتاب م را    [شمسی  ۱۲۴۶]میالدی    ۱88۶سال  

زنان    یبرا  پلیو  ادبودی   مارستانی ب  پل،ی خانم و  قیدر دسترس از طرهای  جه، با بود[شمسی

شد که  می  ل یتشکتر  جفت اتاق کوچک   ک ی از دو اتاق بزرگ و    مارستانیب  ن یساخته شد. ا

که    ی هنگام  ی زن بود ول   مارانیاستفادة ب  یبرااین بیمارستان    دواخانه ساخته شدند.  یباال

  استفاده نیز  مردان    یبرا  از آن   بود،ای  دوره  ی دهایدر بازد  د یاست  - لسونیدکتر بالنش و

 . شدمردان ساخته  مارستانیب کی که   یشد تا زمانمی

آغاز شد و تا اول  وبا   ی مار ی ب   ، ]اول خرداد [ ماه مه  ۲۳  اما در تابستان بسته بود    مارستان ی ب 

  ی برا   ن ی ، زم [ شمسی   ۱۲8۶] میالدی    ۱۹۰7در سال    ۳۳۴. د ی کش   طول   [ شهریور   ۹] سپتامبر  

کامل بود.    باً ی تقر سال    ان ی در پا آن  و ساختمان    به دست آمد («  Reid)   د ی ر   ادبود ی   مارستان ی »ب 

  بازگردانده   ست ی با می   ماران ی ب   ی پر بود و گاه   مارستان ی تختخواب ب   ۱۰زمستان و بهار،    ی در ط 

  (، Lily Reid-Holtهولت )   -   د ی ر   ی ل ی ل   ، خانم دخترش   ادبود ی را به    مارستان ی ب   د، ی شدند. خانم ر می 

  یونرهایسیم  یو اقامتگاه برا  مارستانیمبلمان ب  ورک«،یوی زنان ن  ئتیکرد. »ه   ی مال  نیتأم

، زنان و  [شمسی  ۱۲8۶اردیبهشت    ۳]میالدی    ۱۹۰7  لیآور   ۲۴را فراهم کرد. تا    ی پزشک

اتاق  انمرد قرارهای  در  تحت درمان  ف می  مردان  دکتر  آن خانم  از  تا پس    ، لدیگرفتند، 

  ی ورود  ک ی   یی از مردان برجستة همدان قول برپا  ی کیزنان خودش را باز کرد.    ةدواخان

دروازه و اتاق دروازه، به عنوان سپاس از درمان همسرش    کی داد، شامل    مارستانیب  یبرا

 ۳۳۵که از خواهران شاه بود.

 
333 Presbyterian Church 1902, pp. 224, 231. 

334 Presbyterian Church 1905, p. 282. 
335 Presbyterian Church 1908, pp. 352-54. Idem 1906, p. 299-300. 
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و روشن    دبخشیدوران نو  رسیدمی، به نظر  [شمسی  ۱۲8۶]میالدی    ۱۹۰8سال    در 

و پس    دی رس  [شمسی  ۱۲8۱]میالدی    ۱۹۰۳آغاز شده است. دکتر فانک در سال    یدیجد

  ۱۲8۶آذر    7]میالدی    ۱۹۰7نوامبر    ۲۹در    ن،ی. همچنافتی   یشتریاز آن کار مردان توجه ب

  ی در حال   نیو ا  رفتیخود را پذمردانة    مار یب  ن یهولت« اول  د یر  د یجد  مارستان ی، »ب[شمسی

  پلیو  ادبودی   مارستانی، ب[شمسی  ۱۲8۶بهمن    ۱۰]میالدی    ۱۹۰8  هیژانو  ۳۱بود که در  

بالفاصله پر نشد که    مارستانینمود. امّا ب  رشیرا پذش  مارانی ب  نیزنان باز شد و اول  یبرا

ی  ریفق اییان  روست  مارستان، یب  مارانِ ی التهاب کشور بود. اکثر بپر  ط یشرا  لیاحتماالً به دل 

جا که  ش  یبرا  ییبودند  در  کردن    ۱۹۱۹تا    ۱۹۰۹دورة    ۳۳۶کردند. نمی  افتی  هرمنزل 

ده[شمسی  ۱۲87-۹7]میالدی   س  ة،  و  ی اسی آشوب  به  ساالرالدوله   ژهیبود،   شورش 

ها  و ترکها  توسط روس  ینظام   اتی ( که با عمل[شمسی  ۱۲88-۹۱]میالدی    ۱۹۱۰-۱۳)

 
336 Presbyterian Church 1910, p. 327; Idem 1909, p. 343. 
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  ی آن دوره، همدان گاه  طی  ۳۳7. ([شمسی  ۱۲۹۳-۹۵]میالدی    ۱۹۱۵-۱7)  د یدنبال گرد

  نیکه ا  ی وقت   ی حت  یول شد  می  از احزاب متخاصم، اشغال  ی کی   ا ی  ان یاوقات توسط شورش

نبود،   غارتگر  ، شهراطراف  محیط  گونه  به صورت عظ  یصحنة  که  بود  بر   ی م یو کشتار 

  یی کایآمر  یدکترها  ماران یب  انی در م  هاآن  از  ی اریگذاشت، بسمیاثر    ییروستا  تیجمع

آلن بر کارکنان    ی ، دکتر مار[شمسی  ۱۲۹۱آبان  ]میالدی    ۱۹۱۲سال  بودند. در نوامبر  

ماری    را یزنان بسته شد ز  مارستانیهر چند ب  ، آغاز کنندفشار آورد که دوباره کار با زنان را  

فارسآلن   بود  پزشک  ۳۳8.ردی بگ  ادی   یمجبور  کار  بعد،  نوساز  یسال  با    مارستانیب  یزنان 

  پرسبیتاری »جامعة  های  خانم  ییاهداهای  کار با کمک   نیا  .اخانه آغاز شدو دو  پلیو  ادبودی

 شد. پذیر امکان کا«، یاوت

اصل   یفرانسوهای  ”پنجره و پنجره  ی در بخش  بسته  های  برداشته  جفت شدة 

  ة پنجر   ک ی.  بودند  یبا کاش شده    دهیپوش  یهامنگاینشدارای  گذاشته شد که  

  رات ییتغ  نیآور بود که چنبزرگ در وسط بخش جا داده شد و شگفت  ی اضاف

  راً یدواخانه و اخ  باالیکه    گریکردند. اتاق بزرگ د  جاد یابزرگ    ی تفاوت  ای،ساده

  ی سازکف و سقف  ک ی قرار داشت، با  ی بد طیاز آن استفاده نشده بود و در شرا

اجاق خوب در مکان    ک ی شد و    ی کارآشپزخانه گچ  افت؛ ی   رییتغ  یبه خوب  د،یجد

ا )اجاق  تاالرهای ذغال  یرانیدودکش  شد؛  ساخته  شدند؛    ی کارگچ  ی ورود  ی ( 

آمیزی  رنگ   ی ساختمان، به تازگ  ة هم  د؛ یگرد  یبه دواخانه نوساز   ی پلکان منته 

شدند.    رنگ  آور،رهیخ  دی سف   یبخش، به جابا رنگ سبز آرامش  وارهایشد و د 

با دوازده تختخواب   د،ی ر ی لیل  ادبودی مارستان یب از ای هیبا هد سپس  مارستان یب

  تاه کو  یل یمرد، خ  ماران یب  یبراها  تختخواب  نیا  د یمعلوم گرد.  دی گرد  ی غن  ،یآهن

بهست مقدار  و  ما    ی شتری ند  پول  تشک   برایاز  برا  یها ساخت    ن ی ا  ینو 

 
 د یبنگر دادها،یرو نیدر مورد ا ۳۳7

 Floor 2018 b, pp. 336-65 and Idem 2018 c, pp. 34-68. 

338 Presbyterian Church 1913, p. 317. 
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انجام    ی. هنگام دیخرج گردها  کهنه  یبازساز   ن یو همچنها  تختخواب کار  که 

  مت یق گران  ای   بای ز  یق ی طر  چی که به ه  میافت ی  یمارستانیشد، ما خودمان را مالک ب

دو بخش، دو  شامل  و    شده  زیجهت   یو به خوب  زهیو پاک  زیوجود، تم  ن ینبود؛ با ا

همراه با تختخواب   یخانه، اتاق انباراتاق عمل، آشپزخانه، حمام ،یاتاق خصوص

 ۳۳۹“ .دبو ماریهجده ب یبرا

  ة دواخان  کی   [شمسی ۱۲۹۲مهر  ]میالدی    ۱۹۱۳  در اکتبرزوکلر،   - آلن  ی مار  دکتر 

  ةرا قبالً در دواخان  ماران یاز ب   یاری زنان باز کرد؛ گرچه خانم دکتر، بس  مارستانیزنان و ب

  یمار ی به بش پرستار خود را از دست داد که علت آن مبتال شدن تنها ما ا ،بود ده یمردان د

بود. خوشبختانه،   به  به کار گرفته شدو کوشا  درست  منش    باتر  زن مسن  ک ی سل  او   .

در سال    ۳۴۰. افتی   ها هماهنگیآنبا    یرا آموخته و به خوب  یمارستانیبهای  وهیش  سرعت

دکتر    رایزنان( ز  ة)امّا نه دواخانزنان بسته شد    مارستانی، ب[شمسی  ۱۲۹۳]میالدی    ۱۹۱۵

 
339 RG 280-1-10, Report of the Women’s Medical Work. Hamadan, July, 1914; Presbyterian Church 

1915, p. 316-17. 

340 Presbyterian Church 1914, pp. 329-30. 
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  مارستان ی رفته شدند و در بیحال، چهار زن پذ  ن یآباد نقل مکان کرد. با ازوکلر به دولت

 ۳۴۱مردان مورد عمل قرار گرفتند. 

،  [شمسی  ۱۲۹۶]میالدی    ۱۹۱8  سال   و آغاز   [شمسی  ۱۲۹۵]میالدی    ۱۹۱7در سال  

مرد به    مارانیب  نیبنابرا  ؛را اشغال کرد   هولت -  دیر  ی لیل  مارستان یب  ه یسرخ روس  بیصل

توانست  نمینبود. دکتر فانک    یبخش تیرضاکار  فرستاده شدند که    پلی زنان و  مارستانیب

ماه    یبرا باشددو  حاضر  کار  سر  کار  در  پزشکیو  ز  های  انجام شد  شاگردان    را یتوسط 

فانک،    ی ارمن  اریدست دیگردکتر  با  ترس خشم  ها  یارمن  همراه  از  ترکو  )که  ها  کشتار 

 را ترک کرده بود. بیمارستانبودند(  ختهیگر

  ی دانخوک  یهشب  ساختمانرا ترک گفت،   یمارستانب یهسرخ روس   یبکه صل  یهنگام

گم شده    یاها نابود و  شود. از آنجا که تمام رختخواب  یزبه صورت کامل تم   بایست یبود و م 

  ی زمان  یشوند ول  یا مهدوباره    بایستیم  یرهها و غحفهمل  ها،ها، بالشبودند، تشک و لحاف

را   یمارستانببار دیگر وبار، بندیب یشدن بود، سربازان روس  یزه پاک ال در ح یمارستان که ب

آس   یبرا و موجب  اشغال کردند  هفته  ب  ی تومان  یستدو  ینی تخم  یبشش    یمارستان به 

 شدند.

بود که  کمیسیون    میتصم قرض داده  مقدار خسارت    نیا  ییکایآمر  ونیسیمبه  آن 

میالدی    ۱۹۱8  سال  هی. در فورهم نبودنداز آن  یک پنی  دیدن  چشم انتظار    هاآنولی    دوش

  یتوانند از ساختمان برامی  ا یآ  دند یو پرس  دند ی رسها  ییا ی تانی، بر[شمسی  ۱۲۹۶بهمن  ]

  مارستانیموافقت کردند. دواخانه در ب  ونرهایسی مالبته  که    ؟ سربازان خود استفاده کنند

خوب بود، گرچه تعداد    مارانیداد؛ حضور بمی  به صورت معمول کار خود را انجام   پلیو

  مارستان یبسرپرستی ها  ییایتانیکه بر  نیاز ا ش ینبود. پ  نی شی پهای از سال بیش  ماران یب

روز    دهبود و    فیکث  بسیار  را پاک کردند. مکان   ساختمان  ونرهایس یم  رند،یرا بر عهده بگ

انجام  هاکثافت  تراشیدن زنان  ها  ییای تانی. بردیبه طول  به دنبال آشپزها،  به صورت دائم 

 
341 Presbyterian Church 1916, p. 295. 

 .ه شود ادامه داد   ور“ چاط با کمک دکتر خا   د ی جد   ی ونر ی س ی م   ق ی ”کار موجود را از طر زوکلر نوشت قصد بر آن بوده است که    ی مار  
 RG 280-1-10, Report of the Women’s Medical Work. Hamadan, July, 1914. 
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کار    ۳۴۲بودند.  مارانیب  ینجاران، خدمتکاران و ملحفه و تختخواب برا  اطان،یخ   ،یرختشو

توسط ارتش    مارستانیل بآن اشغا   ل یبود که دل  شده  در همدان کمتر از معمول  ی پزشک

  [ شمسی  ۱۲۹7اسفند  ]میالدی    ۱۹۱۹در مارس    یدکتر فانک به مرخص  متیو عز  ایتانیبر

شدند. دکتر فانک کار خود  می  رشیپذ  پلی زنان و  مارستان ی در ب  ماران ی از ب  ی بود. فقط اندک 

 ۳۴۳ادامه داد.  یی ایتانیبر یکاف ی دکترها  دنی تا رس ای تانیارتش بر ی پزشک رستة یبرا

بود    ی دکتر فانک در مرخص  چون ،  [شمسی  ۱۲۹7اسفند  ]میالدی    ۱۹۱۹مارس    از

ول  ل یتعط  مارستان یب توسط دست  ی شد  فعال خاچاطور  دکتر  ارش، یدواخانه  به  خود    تی، 

مردان را اشغال    مارستانیهنوز ب  ایتانیزن بودند. از آنجا که ارتش بر  مارانی ادامه داد. اکثر ب

کنند. با    رشیزنان پذ  مارستانیمرد را در ب  مارانیبکمی    کرده بود، مجبور بودند که تعداد

  شدند و به  التحصیلفارغدکتر فانک    مت یبا عز  ی ها، چهار کارآموز پزشک افت  نیوجود ا

طبابت به عنوان پزشک    یگواه  ها آن  همة  رایب  رانیدولت ا  و  داده شد  MD  یگواه  هاآن

  ی پزشک  ونیس یم  تیولبازگشته بود تا مسئ   ریزوکلر که از مال  یدکتر مار   ۳۴۴در کرد. صا

دکتر   بت یغ  لیبه دل رایگزارش کردن نداشت ز  یبرا یادی ز  زیچ رد،یهمدان را بر عهده گ

شده    ی نهاد امداد  کی دوباره    مارستان ی بود. با رفتن سربازان، بشده  بسته    مارستان ی فانک، ب

  ی به معنا  ن یبگذارد که ا  ی طبابت شخص  برای  ی ادیوقت ز  توانست یبود. دکتر زوکلر نم

 یونرهایس یوجود، م  نی. با اآمدبه دست می  یپزشک  ونیسیم  یبرا  یدرآمد کمتر  هآن بود ک

بزرگ شکر و    ةمحمولیک  را به شکل    ران«یا - کایامداد آمر  تةیاز »کم   ی کمک  ییکایآمر

میالدی    ۱۹۲۰  سال  زییبرنج دادند. در پا  زیکردند و دوستان در شهر ن افتی در  رخشکیش

ک پرستار  ی که    شد می( کمک  Taillie)  ه یلیخانم ت  توسط، دکتر زوکلر  [شمسی  ۱۲۹۹]

به   ونیسی خود مدرسة م التحصیلفارغ کی موقت در رشت بود.  و  دهی شدة تازه رس تیترب

 
342 Presbyterian Church 1918, pp. 283-84; Idem 1919, p. 263. 

در کارخانة    مارستانیب  کیجا شدند و  ه ها به همدان جابییکای، آمرشمسی[  ۱۲۹۵فروردین    ۴میالدی ]  ۱۹۱۶مارس    ۲۴در   

 کردند. ینینشعقب نیها به قزوش برقرار نمودند. بعداً آنفر
 History of American Red Cross Nursing. American National Red Cross. Nursing Service 1922, pp. 

159-60. 
343 Presbyterian Church 1920, p. 313. 

344 Presbyterian Church 1921, p. 332; Idem 1920, p. 313. 
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مترون   پرستار  بود؛عنوان  مسئول  مشغول  آماده  ژةیو  ت یامّا،  و  عمل  اتاق  در    یسازاو 

اعمال    توانستندیگونه پزشکان م  ن یبود و بد  یخوبکار  کمک بود. او    زهیلیاسترهای  پانسمان

  ۱7  دارخانه  دختر  ک یمترون    ار یساعت انجام دهند. دست   ک ی اورژانس را ظرف    یاحجر

عموماً    کردند کهوزانه را بررسی میر  یساله بود. در آغاز سال، دکتر زوکلر و مترونش، غذا

 ۳۴۵کار کردند.   زین ییغذا  می رژ ک ی  ی شد و آن دو بر رومی استفاده یرانیا یاز غذاها 

به کار در دواخانه    خاچاطور   ، دکتر [شمسی  ۱۲۹8-۹۹]میالدی    ۱۹۲۰- ۲۱سال    در 

 و درمان موارد خاص، کمک  نات ی که دکتر زوکلر به صورت مرتب در معا  ی ادامه داد؛ در حال 

  ان از مهاجر   یی ، خبرها [شمسی  ۱۲۹۹شهریور  ]میالدی    ۱۹۲۰کرد. در اواخر دسامبر  می 

)برای  پل  ی و   ادبود ی   مارستان ی . از آنجا که ب د ی رس   ی هزاران پناهندة نسطور   ختن ی و گر   ز ی تبر 

  ی مارستان ی داروخانه به عنوان بخش ب های  از اتاق   ی ک ی استفاده نشده بود    ی مدت   ی برا (  زنان 

دکتر    دن ی . با رس د ی زنان آماده گرد   رش ی جهت پذ   مارستان ی که ب   ی در حال   ، شد   ل ی مردان تبد 

را بر عهده    مارستان ی ب   ت ی ( که مسئول ز ی تبر از  ( ) Wells( و خانم ولز ) ه ی اروم از  ( ) Doddدود ) 

  د ی رس   ای یی همدان به چنان کارآ   مارستان ی (، ب ه ی اروم از  )   ی ران ی ا   ستار سه پر   ن ی گرفت و همچن 

ماه، دکتر    ک ی نمود. بعد از    گزارش را دکتر زوکلر  اتفاق    ن ی سابقه نداشت و ا   ن ی از ا   ش ی که پ 

اول  را بر عهده گرفت. در    مارستان ی ب   ت ی دکتر زوکلر مسئول   جه ی رفت، در نت   کا ی دود به آمر 

  برگشته ، دکتر فانک که دو روز زودتر  [شمسی  ۱۳۰۰فروردین    ۱۲]میالدی    ۱۹۲۱  ل ی آور 

به    از ی ن   لی را به دل   د ی ر   ی ل ی ل   ادبود ی   مارستان ی بر عهده گرفت. اّما نتوانست ب را    ت ی بود، مسئول 

اشغال عمده    رات ی تعم  از  همچن   پس  و  روس  عنوان    از استفاده    ن ی ارتش  به    ة خان م ی ت ی آن 

ب باز کند   ی آشور های  بچه  را در  اّما چند مورد خاص  باز کردن    رفت ی زنان پذ   مارستان ی .  و 

وقفة   ک ی در این زمان    ۳۴۶نمود.   حواله   ، شود   کامل   رات ی تعم   که   زمانی مردان را به    مارستان ی ب 

دوره، دکتر فانک مسئول   ن ی ا   ی همدان وجود دارد. در ط   های بیمارستان ساله در گزارش   ۱۰

بازگشت(    ر ی به مال   [شمسی  ۱۳۰۱]میالدی    ۱۹۲۳در سال  که  بود و دکتر زوکلر )   مارستان ی ب 
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 ، به او ملحق شدند. [شمسی ۱۳۰۰]میالدی   ۱۹۲۲در سال    و خانم ژانت جونز 

  ی حیمس  مارستانیب»  به  مارستانیبنام  ،  [شمسی  ۱۳۰۹]میالدی    ۱۹۳۱سال    در

میالدی   ۱۹۳۰. در سال  در پی نداشت  ید یانتقاد شد  چیهالبته که  تغییر کرد   «ییکایآمر

به    کایدر آمرحضور  ها  کوک بعد از سال  وی و خانم ژوزف دبلکوک  ، دکتر  [شمسی  ۱۳۰8]

  ک ی  مارستانیبعدتر ب اهامّا شش م  ۳۴7نمودند.  یرا دو دکتر  مارستان یهمدان بازگشتند و ب

از دست دادند  نیز خانم جونز را   ،یدکتر کوک فوت کرد. کارکنان پرستار رای شد ز  یدکتر

مرخص  رایز کل  یبه  خانم  خوشبختانه،  از  Kelley)  یرفت.    له ی ه  یعرب  ونی سیم  ارانی ( 

(Hillahعراق که تابستان در همدان )  بازگشت خانم جونز در  هنگام  ، موافقت نمود تا  بود

اقامت به    ا ب  یاستعفاء داد و خوشبختانه خانم کل  همدان  از کار در  خانم جونز  مّاآنجا بماند. ا 

ای  سه هفته   التیتعط  یموافقت کرد. دکتر پاکارد، دکتر فانک را برا  گری سال د  ک یمدت  

حضور داشتند. تعداد    ییکایپرستار آمر   ک یدکتر و    ک ی در سال بعد، هنوز    ۳۴8آزاد نمود. 

به رشد خود ادامه    مارستانینمود. کار زنان در دواخانه و ب  شیاافز   یمقدار یبستر   مارانیب

  “ یاز تعصب و اندوختة شرق   یآزاد  شیو افزا  مرد”نشانگر اعتماد فراوان به پزشکان    ؛داد

شهریور  ]میالدی    ۱۹۳۴  سال  سپتامبر  لیدر اوا  ۳۴۹را دکتر فانک مشاهده نمود.   نیا   ،بود

که    یحالدکتر شد در    نیاو دوم   دند؛یرس  چواردیو خانم للیچوارد  ، دکتر  [شمسی  ۱۳۱۳

همدان  در    رایدکتر فانک بود زبرای  زمان    نی بهتر  نی کمک نمود. ا  یدر پرستار   چواردیخانم ل

 رسدبه نظر نمی   درست  یاز لحاظ فن   نی ا  اما  .کردمی   تیدکتر فعال  ک یسه سال گذشته    یط

بر    یشک  که  به کار گماشت  زیرا ن   یرانی ا  اریدست - پزشک   اس، یدکتر آندر  مارستان،یب  رایز

و    چواردی ، دکترها ل[شمسی  ۱۳۱۵]میالدی    ۱۹۳7که در سال    یهنگام  .او نبود  یستگیشا

در    اگر چه  پرداخت.  مارستانیدر ب  مارانیبودند او به مراقبت روزانة ب   خارج از همدانفانک  

  یبرا  هیاروم( از Pease)  سی رفت، خانم پ  یخانم کل  [شمسی  ۱۳۱۲]میالدی    ۱۹۳۴سال  
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ب بر  پرستار   مارستان ینظارت  نتیجة   ۳۵۰آمد.   یو  جد  در  خارج   دی قانون  پزشکان    ی که 

نیز  طبابت داشته باشند و    کارِ  نامةیگواه  افتیرا قبل از در  ایتجربة پنج ساله   ستیبامی

در   یفقط دو دکتر خارج ، خدمت کنند  رانیشده توسط دولت ا   نییدر مکان تعبایست می

 ۳۵۱ردند. کمی  همدان کار

رفت و   ی مرخص  ی ، دکتر فانک برا [ شمسی   ۱۳۱۵] میالدی    ۱۹۳7  سال  آگوست  در

 [شمسی   ۱۳۱8مهر  ] میالدی    ۱۹۳۹را بر عهده گرفت؛ او تا اکتبر    ت ی مسئول  چواردی دکتر ل

. خانم دکتر تا بازگشت رد ی گر عهده  از کار را ب   یکار کرد. خوشبختانه، دکتر زوکلر آمد تا بخش

اسفند   ۱۴] میالدی    ۱۹۳۹  سال  مارس   ۵بازگشت. در    ر ی سپس به مالدکتر فانک ماند و  

خدمت در همدان فوت کرد. در هفتة آخر    سال  ۳7دکتر فانک پس از    ،[ شمسی   ۱۳۱۴

به    کایبازگشته بود. در آمراز مرخصی    [شمسی  ۱۳۱7دی  ]میالدی    ۱۹۳8  سال  دسامبر

  ی ول   توصیه شده بود به آرامی کار کند هشدار داده شده بود و    اش سالمتی  طی او دربارة شرا

،  یح یو مس  ی هودیغرق نمود. صدها مسلمان،    شیکار معمول خو  او بالفاصله خود را در

او،    یبرا با  اکوچک    ی سای به کلبدرود  برا  ک ی   ن یآمدند.  بود.    ی پزشک   ون یسی م  یضربه 

؛  مورد احترام بود را از دست داد  اری بسکه در محل    ی و پزشک  با تجربهعضو    کی  ونیسیم

  کی فرستادن    یبرا  درخواستی  چوارد یوجود داشت. دکتر ل   زیکمبود پرستار ن  در عین حال 

  در این دوره( به مشهد رفته بود و  Harvey)   یخانم هارو  رایفرستاد ز  ییکایپرستار آمر

ل  بمی  نظارت  یپرستار کار  بر    چوارد یخانم  ا  ک ی فقط    مارستان ی کرد.    ی رانیپرستار 

 ۳۵۲داشت. زی تبر مارستانیاز ب لیالتحصفارغ

به    [شمسی  ۱۳۱۹فروردین    ۲۳]میالدی    ۱۹۴۰  سال  لیآور  ۱۲در    چواردیل   دکتر

او آمد.    ینیگزیبه جا  ریدکتر زوکلر از مال دیکه دکتر پاکارد رس  یتا زمان بازگشت و    کایآمر
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 ۳۵۳را بر عهده گرفت.داری  و خانه  ینظارت بر پرستار   چواردیخانم لسوی  خانم پاکارد از  

و دار ، دکتر پاکارد و خانواده )همسرش خزانه[شمسی ۱۳۲۱]میالدی  ۱۹۴۲در سپتامبر 

فشار    ییکایآمر  ونیسیبازگشت به م  نیبازگشتند که ا  کایبود( به آمر  یپرستار  رپرستس

  مارستان ی ب  تیریزوکلر را وادار نمود که مدد و دکتر  نک  لیآباد را تعط دولت  ةدواخانتا  آورد  

، به  [شمسی  ۱۳۲۱]میالدی    ۱۹۴۲  سال   در اواسط   ایدوره  ی. براردیهمدان را بر عهده گ

  دبسته شو  ستیبا می  ییکایآمر  یونریسی م  ینبود دکترها  لی ه دل ب  مارستانیب  رسید مینظر  

شد. خوشبختانه، خدمات دکتر آلفرد    لیتهران بود که تعط   مارستان ی ب  نیا  ت یدر نها  یول

جراح  یک  و    گ ی پزیاز دانشگاه ال  یآلمان  -  یهودی  لیالتحص( که فارغAlfred Cohnکوهن )

ها  روس  ی در مازندران بود ول   اهش   مارستانیبا تجربه بود، در دسترس قرار گرفت. او جراح ب

به عنوان جراح ارشد    [یورشهر]در سپتامبر    کوهنرا ندادند.    مازندارن به او اجازة ماندن در  

که دکتر زوکلر    یدر حال   ؛ را بر عهده گرفت  مرد   ماران یب   تیشروع به کار کرد و مسئول 

  انی سال  یکه برا  اسیبود. در آن زمان، دکتر آندر  تیریو مد  مان ی ، زازن   ماران ی مسئول ب

از کار او توسط دو نفر بر عهده گرفته   ی بود آنجا را ترک کرد. بخش مارستان یدر ب یفراوان

مهر  ]میالدی    ۱۹۴۱  سال  کردند. در اکتبرمیکار    ار یشد که به عنوان داروفروش و دست

.  دیاز هندوستان رس  (Gertrude Winkelman)  نکلمنی، خانم گرترود و[شمسی  ۱۳۲۰

  محسوس بود. در دسامبر  ی تارپرس  وةیدرس زبان را آغاز کرد، اثر او بر ش وینکلمن گرچه 

شده در    تیترب  ی رانیا  لیالتحصپرستار فارغ  کی ،  [شمسی  ۱۳۲۱آذر  ]میالدی    ۱۹۴۲  سال 

شامل دو پرستار    و کادر پرستاری بیمارستانملحق شد    یکرمانشاه به کارکنان پرستار

سالة زبان خود    کی مطالعة    ، نکلمنیپرستار و  ۳۵۴بود.  کیو پنج پرستار پرات  ل یالتحصفارغ

نکرده بودند را برعهده    رییکه تغ  یپرستار   کناننظارت بر کار  تیکرد و مسئول   لیتکم   را

  شگاهیآزما  ار یدست   ک ی کرده بود به کار گماشته شدن    رییتغاز نظر تعداد  که    آن چه  گرفت.

در آبادان کار کرده بود   AIOC یبرا یشگاه یآزما نیبه عنوان تکنس ها بود که سال دیجد
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را نداشت    زم ال  زاتیتمام تجه   مارستان ی در همدان بازگشته بود. گرچه بش  و به زادگاه

 ۳۵۵. آمدبه شمار می مارستان یب یبرا یی دارا  ک ی کار او   یول

 

 
 شمسی[ ۱۲۹۹میالدی ] ۱۹۲۱مسیونرهای آمریکایی در همدان،  
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  ، مارستانی، ب[شمسی  ۱۳۱8]میالدی    ۱۹۴۰در سال    چواردیدکتر ل  متی زمان عز  از

بسته شدن بود. گرچه بسته    همواره در خطرنامطمئن داشت و    یاندهیپرمخاطره و آ  ئیبقا

  مارستان ی ب  تی، وضع[شمسی  ۱۳۲۱]میالدی    ۱۹۴۲تهران در سپتامبر    مارستان ی شدن ب

در مخاطره قرار گرفت.    ارهدوباش  ندهیدو سال بعد آ  اما   د،ی رسمی  با ثباتهمدان به نظر  

دکتر    یاز مرخص  ش یبتوانند پ   چواردی وجود داشت که دکتر و خانم ل  غیرقطعی   د یام  نیا

جهت    نکلمنی، خانم و[شمسی  ۱۳۲۴]میالدی    ۱۹۴۵در اواسط    ن،یزوکلر برگردند. همچن

  ست یبامی  مارستانی که ب  دی رسمی  به نظر  نیبه مشهد منتقل شد. چن  ی پرستار  درسادامة  

دکتر    تیبا مسئول  مارستانیاز کارکنان، ب  ی بعض  چینششود. خوشبختانه، با باز  لیکالً تعط

 رظنا(  Arthur Mullerخانم آرتور مولر )  .باز نگه داشته شد  یو جراح  یکوهن در کار طب 

در سال    ۳۵۶.دبودنبیمارستان    ی( سرپرست عموم Endersonو خانم اندرسون )  پرستاران 

عمل    ۲۹  ،یکمک تخصص  چ ی زوکلر بدون ه  ی ، دکتر مار[ی شمس  ۱۳۲۰]  یالدیم  ۱۹۴۲

  سال  دکتر زوکلر در سپتامبر  ۳۵7انجام داد.   یمانیمشاورة زا  ۱۴و    مانیمورد زا  ۲7ماژور،  

  ۱۹۴۵  سال  جوالی  رفت و در اول  ی، به مرخص[شمسی  ۱۳۲۴شهریور  ]میالدی    ۱۹۴۵

را بر عهده    مارستانیب  تیری مد  تی، خانم اندرسون مسئول [شمسی   ۱۳۲۴تیر    ۱۰]میالدی  

  یدر سو  ی راتییبه مشهد رفته بود. الزم بود تغ  [خرداد]ژوئن    رد نیز    نکلمن یگرفت. خانم و

چهار روز در    ی گانیدر آنجا به عنوان کارمند با  ی سرپرست پرستار  رایزنان انجام شود ز

  را ترک کرد و در دسامبر  بیمارستان  ک، یاز پرستاران پرات  یک ی   ن، یکرد. همچنمی  هفته کار

به کار گماشته شد.  دیگر به جای او  نفر    ک ی ،  [شمسی  ۱۳۲۴آذر  ]میالدی    ۱۹۴۵  سال

از زنان از    یاری . بسافتیخانم دکتر زوکلر کاهش    رفتنبعد از    زن  مارانی ب  عدادمسلماً، ت

  مارستان یحاکم در ب  که زنِ  نیبعد از ا  یول   دندیورزمیتوسط دکتر کوهن امتناع    نهیمعا

خ  مان یزا زا  ی زشیکرد  موارد  داد.    ی مانی در  حاکم رخ  پرستاران    ی کی توسط    همسر  از 

بود تا در صورت    ستادهیا  مان یاتاق زا  رونیب  درکرد و دکتر کوهن    مانی زا  لیالتحصفارغ
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  رفت، استعفاء کرد می  که هراس آنگونه    همان  چوارد،یدکتر ل  پس از آنکمک کند.    ازین

  ۱۹۴7  سال  هیدکتر زوکلر در فور  ۳۵8. شدهمدان، کانون بحث    ی حی مس  مارستان ی ب  ةندیآ  و

  ؛ چرخدمی  ی به آرام  مارستان ی ب  دیدبه همدان بازگشت و    [شمسی  ۱۳۲۵بهمن  ]میالدی  

  تیبه فعال   وکار کسب  ریرا از خانم آندرسون که با عنوان مد  مارستانیب  ی سرپرست  تیمسئول

ژانو  تحویلداد،  میادامه   ، خانم  [شمسی  ۱۳۲۵دی  ]میالدی    ۱۹۴7  سال  هیگرفت. در 

. دکتر کوهن به عنوان جراح  دی از خانم مولر رس  یپرستار  ی گرفتن سرپرست  یبرا  سیپ

و    تیریمادر و کودک، مد  خش و دکتر زوکلر مسئول زنان، ب  مرد  مارانیارشد و مسئول ب

،  [شمسی  ۱۳۲۵اسفند  ]میالدی    ۱۹۴7  سال  ماندند. در مارس  یکمک در اتاق عمل، برجا

سال گذشته سرپرستار بخش    ۱۲( که در  Evert Harutunianاورت هاروطونیان )خانم  

مردان بود به آمریکا بازگشت. پس از این، بیمارستان تنها یک پرستار ایرانی که از ایران  

کار کرده بودند،    آنجاها در  ه سالالتحصیل شده بود و دو پرستار کارآزموده داشت کفارغ

 ۳۵۹بودند. در آغاز راهاما یکی از آن دو در شرف ازدواج بود؛ دو پرستار دیگر نیز 

،  می فر  دسونیوی، دکتر جان د[شمسی  ۱۳۲۶آذر  ]میالدی    ۱۹۴7  سال  دسامبر  در

د فور  یحالهمین  در    ، دیرشت رسساکن    و  م ی. فریپسر دکتر جان    ۱۹۴7  سال  هیدر 

خود    ی شخص  مطبرا ترک کرد و    بیمارستان ، دکتر کوهن  [شمسی  ۱۳۲۵بهمن  ]میالدی  

آذر  ]میالدی    ۱۹۴۶سال    ان ی)پسر( در پا  م یدکتر فر  دنی رس   کرد.  ی اندازراه  در شهر را  

خوبی   ندة یآ ، خود را در رشت گذرانده بود ی دانست و جوانمی ی که فارس  [ شمسی ۱۳۲۵

در سال    مارستانیب؛  رخت بربست  ی به زود  د یام  ن یا  اام   ۳۶۰. دادمینشان    مارستان یببرای  

  مارستانیب  ۳۶۱. بسته شد  ینبود کارکنان پزشک   ل یدلبه    [شمسی   ۱۳۳۱]میالدی    ۱۹۵۳

 
358 RG 91-19-27, Hamadan Hospital Report 1945-1946. 
359 RG 280-1-10, Report Medical Work Hamadan 1946-1947. 

 شد. ریپذامکان یملّ یاستخدام دکترها یبرا پرسبیتاری ئتیبودجة ه قیبه کار گماشته شدن دکتر کوهن از طر 
 Presbyterian Church 1948, p. 53. 

360 RG 91-19-27, Christian Healing in Hamadan 1938-1939 

 (.شمسی[ ۱۳۲۶میالدی ] ۱۹۲8در سال   ره یو غ کسیاشعة ا یبرا یدالر ۳۰۰۰ ةی)هد 
361 Presbyterian Church 1955, p. 50. 

 فوت کرد. شمسی[ ۱۳۲۶میالدی ] ۱۹۴8دکتر زوکلر در سال  
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  س یدکتر هومر را  اماشد    یی، بازگشا[شمسی  ۱۳۳۴آذر  ]میالدی    ۱۹۵۵سال  در دسامبر  

(Homer Riceپ )مناسب قادر    شکل به    یبدون دانشکدة پرستار  مارستان یکرد ب  شنهاد ی

او از   ن،یبود. بنابرا  رانیدر ا  ستهیکمبود مزمن پرستاران شا  انگری ب  نیست که  تیبه فعال

دارد!    ی بستگ  نیبه ا  زی”همه چدرخواست کرد.  را  مدت  فرستادن پرستار کوتاه  ئت«،ی»ه

ببوده  صادقانه    یول  ست ین  ن کردنیآسا  ی به سادگ واقعاً    یکل   همسئل  دی کنندة کل  ان یو 

اصرار کرد که    سیداد، دکتر را  یپرستار  ن یقول فرستادن چن  ئت«یگرچه »ه  ۳۶۲است.“

( و خانم  Wheeler)  لریخانم و  ،یی کایدو پرستار آمر  رایدارد ز  از ین  پرستار   ر او به چهار نف 

که   ی زمان نگران این بود رایسدر آنجا کار کرده بودند.  یطوالن  ( برای مدتPease)  سیپ

  ار ی بس  یبرود، کار   یبه مرخص  [شمسی  ۱۳۳۵تیر  ]میالدی    ۱۹۵۶  جوالی  در   لریخانم و

  ی ( هنوز داشت فارس Ira Walstrom)   لشتروم وا  را یکه دکتر ا  چراباشد    باقی مانده  ی ادیز

نشان    لیرشت تما  لیالتحص که دو پرستار فارغ  یزمان  یمسئله پرستار  ۳۶۳گرفت. می  ادی

مارس    شش( در Kellerکرد. خانم کلر ) دا ی، انحراف پبیایندبه همدان    دادند پس از نوروز

آنجا که   ازو  دی رسمی یبه زود اوپس از نیز ( Stetnerو خانم استتنر ) د یرس  [اسفند ۱۵]

  سال   در ماه مه  ۳۶۴را شروع کند.   خودتوانست بالفاصله کار  می  نداشت  ازیبه آموزش زبان ن

خانم    را یبود ز  افته یچندان بهبود ن  تی، وضع[شمسی  ۱۳۳۵اردیبهشت  ]میالدی    ۱۹۵۶

اکوتاهپرستار  استتنر )   ی کار پرستار  چ یهها  نفر که سال  کیو    ی رانیمدت(، سه پرستار 

پرستار بود، کل کارکنان  نداده  ا  ۳۶۵.دندش می  را شامل  یانجام  در    ت،یوضع  نیبا وجود 

م[شمسی  ۱۳۳۵آبان  ]میالدی    ۱۹۵۶نوامبر   ساخت    ونرهایسی ،    مارستان یب  ک ی طرح 

شلوغ بود    ار یبس   یدولت   مارستانی ب  رایدر همدان ارائه دادند ز  دی جد  یتختخواب  ۵۰  یح یمس

  ار یدست  ای  اریبود که به یمارستانی تنها ب یح یمس مارستانی داشت و ببر دوش  ی ادیو بار ز

 
362 RG 161-3-44, Ms Francis Gray to Dr. Rice, 26/01/1956; Rice to Ms Francis Gray, 12/02/1956. 

363 RG 161-3-44, Rice to Ms Francis Gray, 12/02/1956. 
364 RG 161-3-44, [Extract of] Action taken at the Meeting of the Executive Committee of the Iran Mission 

on 6-8 March, 1956. 

365 RG 161-3-44, Walstrom to Dr. Dodd and Dr. Stevenson, 15/04/1956; Idem, Walstrom to Ms Francis 
Gray and Dr. Romig, 29/04/1956 

 (.یک ماه در همدان بوده است ،کند دکتر تئودور اف. رومیگاین منبع اشاره می) 
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ترب برا می  تیپرستار،  امّا  به    ی و مدرسة پرستار  مارستان یبپرستار    ت، یترب  د ییتأ  یکرد. 

رابود  ازین  التیتسه  یبهبود ب  ن یا  سی. دکتر  که  را  و    مارستانی نظر  بسته شود  همدان 

  ان، یرانیدر نزد چشمان ا  چرا که ترک آنجاکرد رد   کارکنان آن به کرمانشاه منتقل شوند، 

  مارستانیب  بود که  ستهیکامالً شا  انی دکتر مراد  ن،یداد. همچنمی  را احمق جلوه  ونرهایسیم

  آغاز ساخت   یبرا  ی توانست بودجة کاف   سی دکتر را  ها،یبا وجود همة دشوار   ۳۶۶را بچرخاند.

در آن    ۳۶7. ردیبگرا    [شمسی  ۱۳۳8]میالدی    ۱۹۵۹  سال  انةیدر م   دی جد  مارستانیب  ک ی

 ۱۲8۴]میالدی    ۱۹۰۶بال مردان داشت که در سال    ک ی   ی تختخواب  ۳۰  مارستانیزمان، ب

ساخته    [شمسی  ۱۳۰۵]میالدی    ۱۹۲7بال زنان که در سال    کیهمچنین  و    [شمسی

و    یبرق، آب سرد جار  مارستانی، ب[شمسی  ۱۳۳7]میالدی    ۱۹۵۹شده بودند. در سال  

شد.  می  کردن آب استفادهگرم    یداشت. از سماور برا  ییسبک اروپابه  دار  فالش  یهاتوالت

  ک ی   یول   د یاستفاده گرد  یارتشقابل حمل    یسوزندة نفت   ک ی کننده از   زهیلیبه عنوان استر

برق  آزما  (Wilmot Castle)کاستل    لموت یو  ی واحد  بود.  شده  داده    شگاه یسفارش 

مدفوع، خلط و    شیادرار، شمارش خون، آزما  زیآنال  ة ساد  شاتیتوانست آزمامی  بیمارستان

س[(  Kline)  نیکل   ا ی(  Kahn)  نهکا  های شیآزما تشخیص  دهد.    ]فلیسی برای  انجام 

ا  ، ییکای پرستار آمر  دو  ،یی کایدو پزشک آمر  شاملکارکنان آن     ک ی و    یرانیپنج پرستار 

ا   ۳۶8بود.  ی رانیا  نیتکنس  وجود  م   مان یبا  استقامت  استمرار    هاآن  لذت  ونرها،یس یو  در 

  یونرهایسی ، م[شمسی  ۱۳۴8]میالدی    ۱۹7۰در سال    رایچندان پابرجا نماند ز  مارستان، یب

 خود را در همدان متوقف کردند. های تیفعال ، ییکایآمر

 

 مارستان یب یبازساز

ب  یبرا به  بهتر  مرتب  ماران، یخدمت  طور  ب  به  صورت  هایی  افزوده  مارستان ی به 

  افزوده   مارستان ی زنان به ب  بخش   ک ی ،  [شمسی  ۱۳۰۵]میالدی    ۱۹۲7. در سال  گرفتیم

 
366 RG 161-3-44, Rice to Sundberg, 18/11/1956. Later the school of nursing was discontinued. 
367 RG 161-3-44, Memo Sundberg to Cochran, 30/11/1959. 

368 RG 161-3-44, Questionnaire for the medical office 1958. 30/01/1959. 
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زنان و  های  بخشدر    دی جدهای  ، توالت[شمسی  ۱۳۱۳]میالدی    ۱۹۳۵در سال    ۳۶۹شد.

  ی اتاق خواب جدا برا  ک یدر بخش مردان ساخته شدند.    دیجد  ک ی سپت  تانک با  مردان  

ساخته شد و    د یجد  ةخانحمام  کی زنان،    مارستان یب  ی شرق  وان یپرستار شب ساختند. در ا

سال  به  نسبت    رایبود ز  دیمفکاری    نیا  د؛ یگرد یبازطراح  رخوارگاه، یش  کیحمام کهنه به  

 ۳7۰وجود داشت.  یمانی در موارد زا  شیدرصد افزا ۴۰ ،[شمسی ۱۳۱۲]میالدی  ۱۹۳۴

دو طبقه    ساختمان  ک ی   کا، یدر آمر  ییسای گوناگون کلهای  سازمانای  هدایسپاس از    با

بد شد.  پ  ک ی   قیطر  نیساخته  عمل  اتاق  با  اتصال  با  عمل  آمد؛    ن یشیاتاق  دست  به 

در ساختمان    ن یشیپ   یپرستاران ساخته شد. اتاق انبار  یبرا  یاتاق نهارخور  ک ی ،  همچنین

استفادة    یاتاق طبقة باال برا  ک ی   ق یطر  ن یو بد  د ی گرد  لی تبد  کس یا  عة مردان به اتاق اش

  یی کای آمر  یپرستارهای  قسمت  یبرا  ک ی سپت   تانک   ک ی  ن،یآزاد شد. افزون بر ا  یاتاق شخص

در سال    ۳7۱ساخته شدند.   زم یه  کردن   انبار   ی برا  دیجد   یرونیساختمان ب  کی   نیو همچن 

آشپزخانه    ها، کف  شد،   یدکاری بخش مردان سف   یوارها ی، د[ شمسی  ۱۳۱۶]میالدی    ۱۹۳8

اتاق عمل، س  ی منته  دور یو کر  ۱۳۱7]میالدی    ۱۹۳۹در سال    ۳7۲شدند.   ی کارمانیبه 

رفت که  می  دی شد؛ امکار  بزرگ ساختمان مردان،    یدر بخش اصل   ی مانی ، کف س[شمسی

گران بود. افزون    ار یبس  رانیدر ا  مانیس  رایشود ز  ی کارمانی س  مارستان، ی همة ب  یبه آرام

روکش    ک ی و مبلمان اتاق عمل،    همگی بازسازی شدند   یداخل های  وارید  رات، ییتغ  نیبر ا

  ، کوهستان  در  آبی  نیروگاه  ک ی وجود    لیبه دل  ،برق  قیمت. از آنجا که  افتندی   دیجد  دیسف 

پزشکبود  مناسب کارکنان  ب  یک یالکتر  زاتیتجه  ، ی،  را  پ  شیخودشان  کار   ش،یاز    به 

اجاقمی ب  ی کی الکترهای  بردند.  در  بسهای  مارستانیکوچک  زنان،  و  مناسب    اریمردان 

  مارستان ی ب  یجنوب  یدر سو  وان یا  ری، ز[شمسی  ۱۳۲8]میالدی    ۱۹۴۰در سال    ۳7۳بودند. 

 
369 Presbyterian Church 1928, p. 188; RG 91-19-27, Tower to Speer, 29/12/1925 

 زنان و خانة پرستاران(.افزودن بخش  یبرا کاگویاول ش یسایکل ةیهدگزارش ) 
370 RG 91-19-27, Healing in the Home of Avicenna 1935-1936. 

371 RG 91-19-27, Hamadan Medical Report 1936-1937. 
372 RG 91-19-27, Report Medical Work Hamadan 1937-1938. 

373 RG 91-19-27, Christian Healing in Hamadan 1938-1939. 
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نهارخور  ک یمردان   امار یب  یبرا  یاتاق  بود.  به    ماًی اتاق مستق   نیداران مرد ساخته شده 

  به صورت دوست داشتند    کارکنان   رایمناسب و راحت بود ز  ار یشد و بس می  آشپزخانه باز

شد    دهیکش  یرانیپرستاران اهای  به بخش  کشیلوله آب  ستمیکنند. س لیم  ا غذ  ،یخصوص

میالدی   ۱۹۴۶در سال  ۳7۴انجام شدند.  مارستان،یدر سراسر ب گرید راتیکه تعم یدر حال 

ا[شمسی  ۱۳۲۴] تعم  کشی لوله  آب  ستم ی س  نی،  گونه  ازی ن  راتیبه  به  که  ای  داشت 

اتاقهای  بخش و  بر طبق گفتة دکتر    ۳7۵.شدند  کشی لوله  خدمت، دوبارههای  پرستاران 

  [ دکتر فانک ]سه طبقة به روز بود که او    مارستان ی ب  ک ی”(، ساختمان،  Mortonمورتون )

معمار،    ک ی که انگار او واقعاً  ای  بر آن نظارت کرد به گونه  یاتیو در هر جزئ  یآن را طراح

بود.“   مانکاریپ سازنده  ا  ۳7۶و  ا  نیبا  وجود  با  سال    ن،یتحس  نیحال،  میالدی    ۱۹۴7در 

  ی هنوز نامناسب و ناکاف  مارستانی ”ببود که    دهی عق   نیدکتر زوکلر بر ا  ،[شمسی  ۱۳۲۵]

 ۳77است.“

 

 گر ید یمحل های مارستان یب

دوره  همچنین، در  است  در    یشهردار  یتختخواب  ۱۲  یمارستانب  یک  ،ایگفتنی 

  یمارستان ب  ین. اداشتقرار    یاز آن در ساختمان شهردار  یهمدان وجود داشت که بخش

مال  و  یستأس  [شمسی  ۱۲۹8]  میالدی  ۱۹۲۰  یحوال تأمبر حمل  یاتبا    ی مال  ینونقل، 

در    یمارانب  آن چه  از  یبهتر  یها درمان  ینداشت ول  یخوب  یگرچه اقدامات درمان ؛  شدیم

  یار از نوع بس  ی حت  ی خدمت جراح  یچ وجود، ه   ین . با اآوردیفراهم م   کردند یم   یافت در  خانه

 ۳78. وجود نداشت در آن   یزن ییابتدا

 
374 RG 91-19-27, Healing in Hamadan 1939-1940. 

375 RG 280-1-10, Report Medical Work Hamadan 1946-1947. 

376 Morton 1940, pp. 262, 268 (تربیت کارکنان ایرانی). 
377 RG 280-1-10, Report Medical Work Hamadan Station 1946-1947. 
378 Gilmour 1924, p. 29. 

  ن یا  یهاتالش  او   ساننیکند، بدینم  یذکر  هیاول  یها مارستانیب  ن یاز ا  یحت   ۱7۶، ص۱۳8۲  یاست که همدان  زیانگغم 

 فرستد.ی م خیدان تاررا به زباله ییکایو چه آمر یرانیپزشکان، چه ا
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تغ  تا  تیوضع  نیا بعد  ب   یرییده سال  بود. در آن زمان،    ی شهردار  مارستانینکرده 

کوچک  های  یبودند و فقط جراح  ریفق   ی همگ  ماران یداشت، ب  یمک   یتختخواب  تیهنوز ظرف 

 ۱۳۱۳]میالدی    ۱۹۳۵  که در حدود سال   ی پهلو  د یجد  مارستان ی ب  ۳7۹شد.می  در آن انجام 

  مراقبت   اش یو در بخش بستر  خانهدر دوا  ریفق  ماران ی ب  یساخته شده بود از تعداد  [شمسی

وجود،   نیبا ا ۳8۰کاهش داد.  ی را مقدار ی حیمس  مارستان ی ب ی سان بار کار نیکرد و بدمی

  داشت   ینظر  ن یچن  چواردی، دکتر ل[شمسی  ۱۳۱۹]میالدی    ۱۹۴۰سال    در اواخر  یحت

ب به  ا  ازین  یونری سیم های  مارستانی”هنوز  ا  کارهایی  رانیاست هر چند که دولت    ن یدر 

  ی مجان  ةدواخان  ک ی کوچک و    ی مجان  یدولت   مارستان ی ب  ک ی گرچه    دهد.“ می  انجام   نه یزم

  ه علت آن کهب.  ندیایب  ی حی مس   مارستان ی دادند به بمی  ح ی، مردم ترج وجود داشتدر شهر  

کوچک که    ی دولت  مارستان ینه در ب  ن،یهمچن  دهد.“می  سال تجربه به شما شهرت   ۵۰”

  شد. نمی  انجام  یجراح  ،یشهردار   یمحل   مارستان ی بود و نه در ب  زاتیحداقل تجه   یدارا

  ، یانجام جراح  یبراها  یحی ، از مسبهداریادارة    نیجراح نداشتند و بنابرا  هااین بیمارستان

در    یونریس یم  یکار دکترها  ،یمجان  یو دو دواخانة دولت  ن ینمود. با وجود امیدرخواست  

میالدی   ۱۹۴۱داشت، مانند سال  جودو هم اصطکاک ی مقدار یگاه  ۳8۱بود. شیحال افزا

  اعزام شهر  در    یپهلو  مارستانیادبانه به بیب  ،ماریب  ک یکه    یزمان  یعنی  [شمسی  ۱۳۱۹]

خانواد گاه  آن  کرد.  فوت  آنجا  در  و  بیمارشد  عل   یت یشکا  ة  ل  هیبر  تدارک    چواردی دکتر 

نوامبر    ۳8۲.نددید م [شمسی  ۱۳۳۵آبان  ]میالدی    ۱۹۵۶در    کی   ، ییکایآمر  یونرهای سی، 

  مارستان ی ب  کیشهر فقط    رایساختند ز  داندر هم  د یجد  یتختخواب  ۵۰  ی حی مس  مارستان یب

  ماران ی پر بود که بای  به اندازه  مارستانیب  نیا  ی گاه  یداشت، ول  یتختخواب  ۱۰۰  ی دولت

 
379 RG 91-19-27, Medical Report Hamadan 1934-1935. 

380 RG 91-19-27, Healing in the Home of Avicenna 1935-1936. 
381 RG 91-19-27, Christian Healing in Hamadan 1938-1939; Idem, Healing in Hamadan 1939-1940. 

382 RG 91-19-27, Medical Report Hamadan 1940-1941. 

  ۱۳۱7میالدی ]  ۱۹۳۹که در سال    دیآیبه نظر ماما  کنند،  ی نم  ادیدیگری    مارستانیاز ب  ییکایآمر  یونرهایسیگرچه م 

 است.“  یپنجاه تختخواب مارستانیب کیهمدان در حال ساخت  ی”شهردارشمسی[ 
 Jarman 1997, vol. 1, p. 184. 
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کف   بودند  )]  بخوابند.ها  اتاقمجبور  کوریه  گی  سال  همین  همراه Gay Currieدر   )

بازدید کرد و چنین گزارش داد   از همدان  ایرانی،  نظر میسرپرست پرستاران  رسد  ”به 

  8۵سیع است و حدود  های زیادی دارد. ساختمان آن به نسبت وبیمارستان دولتی نقص

اند دارد؛ اما  کارمند، از جمله هشت پزشک و چهار خدمتکار که آموزش ندیده ۵۳تخت و 

التحصیل بوده و واجد شرایط پذیرش خدمات پرستاری باشد وجود  هیچ پرستاری که فارغ

کنند و در نتیجه بیمارستان در بسیاری  های خود کار میندارد. بیشتر پزشکان در مطب

ها پزشک ندارد. اگر چه در موارد اضطراری ممکن است دستیاران آموزش ندیده  نزمااز  

با پزشک تماس بگیرند. جالب است بدانید دو نفر بیمار مبتال به تیفوئید بدون هیچ اقدام  

در بخش چهار پذیرش شدند، در حالی که    ،احتیاطی معمول و محافظتی در برابر عفونت

  - به جز چند گلدان گل شمعدانی هیچ چیز وجود نداشت.“بخش مجاور کامالً خالی بود و  

موجود  هم   یدوّم  ی دولت مارستان ی ، ب[شمسی ۱۳۳7]میالدی  ۱۹۵۹در سال  ۳8۳[قاسملو

متوسط در نظر    ی گریرا خوب و در د  ها آن  از  ی ک یخدمات در    تیف ی ک  ونرهایسیبود؛ م

 ۳8۴گرفتند.

 

 حصار

ب[شمسی  ۱۲8۳اسفند  ]میالدی    ۱۹۰۵  سال   مارس ماه    در فخرخان  حاج    ات ی، 

در    مارستانی ب  ک یساخت    یرا براهایی  بودجه  تومان«  ری صمصام الملک، معروف به »ام

شد    ده ینام  « هیصمصام »   مارستانیب  ن یاراک فراهم آورد. ا ی لومتریک ۳۵دهکدة حصار در  

  اتیجزئ  ۳8۵.دی گردمشخص  آن    ی عملکردهای  نهیدهکده جهت هز  ن یچندوقفی    دیو عوا

  مارستان ی ب  نیدربارة ا  یگری د   اتیجزئ  ؛وجود داردآن    یدر سند وقفهای بیمارستان  فعالیت

 خود ادامه نداده باشد.   اتی به ح یو ممکن است بعد از مرگ وص  ست یدر دسترس ن

 
383 RG 161-3-44, Rice to Sundberg, 18/11/1956. [ICA, Health Summary. International Cooperation 

Administration, Washington DC. January 1957, p.33]. 
384 RG 161-3-44, Questionnaire for the medical office 1958. 30/01/1959. 

385 Rezai 2012, pp. 120-21. 
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 وقفنامهحصار بر طبق  ه درهای بیمارستان صمصامیهزینه :۱۵جدول 

 جمع ساالنه به تومان هاهزینه حقوق مدیریتی

 (۲۵/۳۴۶عشر ) ۱  

 ۶۰۰ دستمزد پزشک  

 ۵۰ خانهرختشویدستمزد کارکنان و هزینة  

 عشر( ۴) ۱۵ دستمزد آشپز  

   های بیمارستانیهزینه

 7۰۰ داروها غذا، وسایل پزشکی  

 ۲۰ نگهبان 

 ۲۵/۱,7۳۲  جمع

Rezai 2012, p. 121. 
 

 اصفهان 

دارالشفاء   کی  یحت  رسیدنمی نظرکه به نفر جمعیت  هزار  ۶۰بود با  ی شهر اصفهان

دوران صفو در  باشد.  به مسجد    ی ول   داشت   دجوو  ی نهاد  ن یباال(، چن  دی)بنگر  ه یداشته 

  نیآن که ا  ادآور ی  ؛ وجود داشت  زیندارالشفاء  مدرسة   کیشده بود.    ل ی( تبدء شفاال   )مسجد 

از حضور    گریبوده است. نشانة د  ی اسالم  -   ی مذهب   جتمع از م  ی بخش   ی نهاد به صورت سنت

خ   ،نهاد  نای  ن یشیپ سال    ۳8۶است.دارالشفاء    ابانیوجود  از   ۱۲۶۱]میالدی    ۱88۳امّا 

شده  اصفهان باز  ی هر جنس در جلفا یانتظار براهای مدرن با اتاق ةدواخان کی، [شمسی

ا دکتر  توسط  که  افیبود   ..  ( مE. F. Hoernleهورنل  »جامعة  از    یسا یکل  یونریس ی( 

  تیریمد  یتوسط و  [شمسی  ۱۲۵8]میالدی    ۱88۰و از سال    دی گرد  س یتأس  «ییایتانیبر

که موارد    ییبود جا  دهیمقرر گرد  مارستان ی ب  ک ی به صورت جدا به عنوان    یگری”اتاق دشد.  

از Collins)  نزیکه دکتر کول  یهنگام  ۳87.“ رندیگمی  قرار  ی تحت درمان جراح  تریجد  )

 
 .۳۴۱،  ۲87، ۱۴7 ،۱۳7، ص۱۳7۳جابر انصاری  ۳8۶

387 Wills 1893, p. 164; Elgood 1951, p. 534; Waterfield 1973, p. 150. 

  ک ی و در آن    دیآباد خردر عباس  ینیقطعه زم  CMS،  میالدی  ۱887-88  / مسیش  ۱۳۰۵جناب، در سال    نوشتة   بر طبق 

 .۶۶، ص۱۳۰۳ساخت. جناب  دیجد  مارستانیب
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بر    ۳88جلفا انجام داد.   مارستانیچشم در ب  یبر رو  یجراح  عملچند  کرد،    دی اصفهان بازد

ب فقط مقدارنیخانة مرسلضی)مر  یونریسیم  مارستانی طبقة گفتة جناب،  ابزارآالت    ی ( 

داشت که مردم در اصفهان    د یجد  ی داروها  ی و مقدار  یتختخواب چوب   ی تعداد  ،یجراح

 ۳8۹استفاده نکرده بودند.ها از آن ،نیاز ا شیپ

مار[شمسی  ۱۲۶۹]میالدی    ۱8۹۱در سال   از  Mory Birdبرد )  ی ،   )CMS  ، ک ی  

ش،  مارانی مقبول از ب  ت یحما  ل یزنان مسلمان در بازار اصفهان باز کرد که به دل  یدواخانه برا

به    [شمسی  ۱۲7۲-7۵]میالدی    ۱8۹۴-۹7  هایسال  طی  با وجود مخالفت علما که در

اتفاق   نیکه ا یبار نیاول ۳۹۰باز ماند. اما همچنان کردند،  ل یزور حداقل پنج بار آن را تعط

  کیبرد    یکه خانم مار   یبود زمان  [ شمسی  ۱8۹۱دی    ۱۴]میالدی    ۱8۹۱  هیژانو  ۴افتاد  

توسط    [بهمن  ۲۶]  ه یفور  ۱۵در  این دواخانه  اصفهان باز کرد.    دآباد یزنان در محلة ب  ةدواخان

بود. سپس خانم برد به محلة دردشت    دهید  ماریب  ۵۳7بسته شد؛ در آن زمان او    مالها

  این بار نیز  ها در آنجا باز کرد. مال  ان یهودی  انیکار در م  یدواخانه برا   کینقل مکان کرد و  

به مس زنان  و گفتند  نتیجه  دیخواهند گرو  تیحیمخالفت کردند  الدوله،  حاکم، رکن  در 

. به هر صورت،  ندینما  یری تا از ورود زنان جلوگاخانه گمارد  دومردان مسلح را در درب  

که  ها ، طلبه[آبان ۲۳] نوامبر ۱۴. در آمدندها میبامپیش از سحر و از روی پشت ی اریبس

خواست وارد دواخانه شود او  می  که خانم برد  یهنگام  دند،شده بو  ختهیتوسط مالها برانگ

 ۳۹۱جلفا باز گردد. را محاصره کردند و فشار آوردند که به 

میالدی    ۱8۹۱  سال  در منطقة اصفهان نبود. در مارس  CMSضد    تیتنها فعال   نیا

نجفهایی  تیفعال  CMS،  [شمسی  ۱۲۶۹اسفند  ] با  در  شرع  ک ی آباد  یک  و    اتیمعلم 

 
388 Anonymous 1895, pp. 264. 

 .۶۶، ص۱۳۰۳جناب  ۳8۹

 دیبنگر تی داستان مخالفت روحان نیا یبرا ۳۹۰
 Rice 1916, pp. 70-77; Waterfield 1973, pp. 155-156. 

391 Anonymous 1895, pp. 264 (April 1895). 

 دیبنگر ت یروحانمخالفت داستان  نیا یبرا 
 Rice 1916, pp. 70-77; Waterfield 1973, pp. 155-156. 
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. در  دی مورد در ماه رس  ۴۵۰به    مارانیآغاز کرد. حضور بای  اجاره  ةخان  ک ی دوافروش در  

حاکم با زور، خانه را    ة، شاهزاد[شمسی  ۱۲7۰مرداد    ۱۴] میالدی    ۱8۹۱سپتامبر    پنجم 

ارشد شهر،    ا یکاروانسرا انتقال داده شدند. ضابط    کی به    رهی و غها  بسته بود و داروها، کتاب

به عوامل   تا  بود  فلک    ای،رهاجا  ةخان  بازگشت دهد. صاحب  ةاجاز  CMSقدغن شده  به 

 ۳۹۲شد.  دهی کش

سال    )[شمسی  ۱۲7۲]میالدی    ۱8۹۴در  کار  دونالد  دکتر   ،Donald Carr ،)

  CMS،  [شمسی  ۱۲۴7]میالدی    ۱8۶۹را بر عهده گرفت و در سال    یپزشکهای  تیفعال 

جلفا  مارستانیب  ک ی در  دواخانه،  و    یبا  کرد  باز  بهبود  یفراوانکارهای  اصفهان    ی در 

قرار داشت که در    یارمن  کیاز    ایاجاره  ةخان  ک ی در    مارستانیآن انجام داد. ب  التیتسه

 ۳۹۳بود.  دهی، »کار« آن را خر[شمسی ۱۲۶7]میالدی  ۱88۹ سال

 
392 Anonymous 1895, p. 264 (April 1895). 

 .۶۶، ص۱۳۰۳جناب  ۳۹۳

 

 شمسی[ ۱۲8۳میالدی ] ۱۹۰۵بیمارستان جدید زنان، 
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نمود.   نییتعاش  در خانه  ییسرپا  مارانیب  رشیپذ  یدر هفته برارا  »کار« دو روز    دکتر

  ماران یاستوارت و خواهرش، ب  ن یل ی(، دکتر امBishop Stuartاستوارت )  شاب یبرادرزادة ب

  نی، دکتر استوارت، اول[شمسی  ۱۲77]میالدی    ۱8۹۹در آغاز    ۳۹۴.دندی دها میرا شنبه  زن

  لیتما  ی شتریب  ماران یآن بود که ب  جه یت انجام داد. نتیرا با موفق ها  عمل برداشت تخمدان

دکتر    بتی غ  لیچند ماه به دل  یمردان در جلفا برا  مارستانیب  ۳۹۵داشتند.   یبه انجام جراح

در سال   ۳۹۶شد.  ییبازگشا  د،ی( رسGriffith)  گریفیتکه دکتر  یهنگام  یکار بسته بود ول 

 کرد:گزارش  دکتر کار   [شمسی ۱۲7۹]میالدی  ۱۹۰۱

آنجا   یمارستان ب   به که    ی ”زمان  شرا   آمد  در  تعم   یار بس   یط را    یافت   ی ت یرا بد 

تا    ا کاروانسر   یک همانند    یشتر ب بیمارستان  )  با سه  یمارستان ب   یکبود  ( فقط 

  میالدی   ۱۹۰۱بودند. در سال    یرفته زن را پذ   7مرد و    یمار ب   ۶  ها ، آن بخش 

و    یک ،  [ شمسی   ۱۲7۹]  زنان  کامل  برا   ۲۳بخش  مردان وجود    ی تختخواب 

سال   در  وجود   ی پرستار گونه  هیچ   ، [ شمسی   ۱۲7۲]   میالدی   ۱8۹۴داشت. 

. در سال  شد ی م   ت بستگان خود مراقب   یا وسط دوست و  ت   یمار نداشت و هر ب 

  ، یی توسط خواهر کانادا   ی پرستار   ی ها ، مراقبت [ شمسی   ۱۲7۹]   میالدی   ۱۹۰۱

  ۱۲7۲]   میالدی   ۱8۹۴. در سال  ید گرد   ی دچار دگرگون   ین ک هلن مکخانم  

میزان ،  [ شمسی  پاک   کمترین  و  ب   یزگی بهداشت  و  داشت  با    یماران وجود 

.  شدند ی م   بستری   یمارستان بودند در ب   ین خود که اغلب پاره و چرک   ی ها لباس 

سال   ب [ شمسی   ۱۲7۹]   میالدی   ۱۹۰۱در  پو   یز تم   ة ملحف  یماران ،    شاک و 

کننده در    ی از مواد ضدعفون   یی باال   ی داشتند و استانداردها   یز تم   یمارستانی ب 

ب   یمارستان ب  داشت.  سال    یمار ب   ۶۰۰تا    ۵۰۰  ین وجود    میالدی   ۱۹۰۰در 

 
394 Mercy and Truth 1900, vol.4, p. 188. 

395 Stuart 1902, vol. 6, p. 116. 
396 Mercy and Truth 1900, vol. 4, p. 188. 

گر  کر  تیفیدکتر  دکتر  همان  جناب    ستیکر  ا ی  تیاحتماالً  توسط  که  ص۱۳۰۳است  است.    ۶۶،  شده  از   یکیذکر 

 کرد.ی م سیتدر یپزشک یهادر کالس ز یبود. دکتر کار ن یعل یسیدکتر ع ،ت یفیدکتر گر یِاصفهان النیالتحصفارغ 
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ها  آن   ی زمان بستر   یانگین مراجعه کردند و م   یمارستان به ب   [ شمسی   ۱۲78] 

 ۳۹7“. روز بود  ۱۴

اصفهان باز    درمانگاه در خودِ  ک ی  CMS،  [شمسی  ۱۲8۰]میالدی    ۱۹۰۲سال    در

در کنار رودخانة اصفهان    مارستان یب  کی   [ شمسی  ۱۲8۲]میالدی    ۱۹۰۴کرد و در سال  

  مارستانیب  کی اهداء کرد، ساخته شد. سپس،    یتاجر ثروتمند محل   ک ی که    ی ن یبا کمک زم

( قرار گرفت.  Emmeline Stuartاستوارت ) ن یلیگذاشته شد و تحت نظارت ام ان ی زنان بن

تختخواب( و در بال    ۱۱۰با  در بال مردان )  یبستر  مار یب  ۲۰۰  رشیمارستان، توان پذیب

 ۳۹8تختخواب( داشت. 8۰با زنان )

مردان از جلفا به اصفهان و در    مارستان ی، ب[شمسی  ۱۲8۲]میالدی    ۱۹۰۴سال    در

مردان    مارستانیو به ب  زنان منتقل  مارستانیب  زیسال ن  نیهم   [فروردین]  لیهفتة سوم آور

  مارستانی، ب[خرداد]  با شروع ژوئن  د، یتختخواب رس  ۴۰. شش هفته بعدتر،  دیالحاق گرد

هم  ۶۰ داشت.  ب  زی چ  هتختخواب  جمله  االغ  ماران، ی از  در    نتقال ا  اهتوسط  شدند.  داده 

  یارمن   ، ییشامل اروپاای  خانهسه قسمت گرم  CMS.  صورت گرفتبار انتقال    ۲۰۰،  مجموع

 داشت.  یرانیو ا

 
397 Waterfĳield 1973, p. 158. 

 پوند در سال است.“  ۱۰ رانیتختخواب در ا کی از  تیحما نةی”هز 
 Mercy and Truth 1906, vol. 10, p. 375. 

 ماران یب  یبرا  ژه یفالنل، به و  یها. ”باالپوش کنند  تیحما  یرنقدیغ  هدایای، با  CMS  مارستانیاز بتوانستند  یم  زنی  مردم 
  ۴۲×۲۲  مردان  مارستانیب  یهاهستند. بالش  دیمف   اریبودند، بس  ]خرداد[از ژوئن    شیها در پمورد از آن  ۶۰دچار فتق که  

  یکردة بوم  باد  یها است؛ لحاف  ازین  ز یهستند. به پتوها ن  ازیمناسب اندازه، مورد ن  یهایبزرگ هستند، روبالشو    ینچیا
  پ یلیهم اکنون باز شده است. خانم ف  مارستانیباشند. ساختمان بی بخش نمتیبوده و رضا  نیسنگ  یشوند ولیاستفاده م

  تمام   ،پهن  یوجود دارند؛ بانداژها  یخصوص  یهابخش  سدینویم  شمسی[  ۱۲8۵خرداد    ۱۱میالدی ]  ۱۹۰۶در دوم ژوئن  
پزشکان    یهابر چهره   ،یسیانگل  یبا یز  یهادرست کند. نمونه را  ها  از آن   یبخرد و مقدار  یبوم  یکاال  توانستشده بودند و او  

 ند.“ دآورلبخند اتاق عمل 
 Mercy and Truth 1906, vol. 10, pp. 253-54. 

398 Wright 2001, pp. 118, 122; Stead 1906, pp. 13-14 (18 October, 1906). 

 در شهر وجود داشت.“  ییایتانیبر مارستانی”دو بها اشاره کردند که ییایتانیبر ن،یبنابرا 
 Adamec 1981, vol. 1, p. 251. 

 متولد شد. شمسی[  ۱۳۱۱میالدی ]  ۱۹۳۲سابق در سال   ةملک ا،یبود که ثر مارستانیب نیدر ا نای 
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سه اتاق خواب و    دین یبمی  ارانی که شما در سمت چپ اتاق دست  یریتصو  ”در

های  ما لباس  یدر طبقة باال قرار دارد. چهار پرستار ارمن   یمنگاهیاتاق نش   ک ی

  ی ک ی  .اتاق است  چهار  ر،یدارند. در ز  دیسفهای  بندشی با پ  یصورت  متحدالشکل

  ی است که برا  ی ارمن   ی به خانم  وطمربها  از اتاق  ی ک یاست،    هآشپزخان  ها آن  از

کند. دو بخش  می  جوان عملهای  کند و به عنوان مالزم خانممی  یآشپز  هاآن

  ن یباغ کوچک وجود دارد که ا  کی  ، است و در جلو  ی زنان ارمن  یکوچک برا

ارمن  محوطهمی  ی را خصوص  ی محوطة  از  فراتر  توان  می  اران، یدستهای  سازد. 

بها  آشپزخانه چاه  د  مارستان ی و  ب  دی را  اتاق  قسمت رونیو  بخش    یزده،  از 

ای  شود و اتاق گوشهمی  باز  ییاست. درب به اتاق انبار دارو  ییسرپا  مارستانیب

که در حال انجام    یدواخانه در هنگام   ارانیدست  یبرا  ی منگاهی به عنوان اتاق نش

  ، یجنوب  واریاست. در د  داری در کنار درختان سپ  ی باشد. ورودمی  هستند،  فهیوظ

 

 اصفهان ،یک بخش زنان در بیمارستان جلفا
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  ماران یکوچک و موارد بهای  پنجره است که ما عمل  دواتاق عمل کوچک با  

های  بخش  یاز آن قرار دارد. بال جنوب  پس. اتاق بزرگ  میریپذمی  را   ک ی سپت

)Clifton)  فتونیکل برادفورد  و   )BradFord  اتاق و  اتاق خدمه  اتاق مترون،   ،)

  مارستان ین، باغ ما را از باغ بیسمت راست( را دارد. پرچ  هیعل   یگر )منته استعالم

قرار دارد، حمام و درب    یچند اتاق انبار  ی از ساختمان اصل  پس کند.  می  جدا

شود سه بخش  نمی  که نشان داده   ی زیشود. چمی  ی مردان منته   مارستان یبه ب

خصوصچ  ون،یزوالسیا بخش  د  ، خانهمرده  کی و    ی هار  مجاور  در    وار یمستقر 

  مارستان یب  یرا از جنوب  ینظر دارد که بال شمال  ی است. اتاق عمل به باغ  یشمال 

( و Memorial) الیدو بخش بزرگ است، ممورشامل  یسازد. بال شمال می  جدا

های  جدا از بخش  د، یکودکان و آب مروارهای  بخش  ای(  Rawtenstallراتنستال )

و    باتری  اتاق  ک ی   بال   نی. در احالبد  مارانیموارد ب  یبرا  یدو تختخواب  ای   ک ی

 

 یک بخش بیمارستان جلفا، اصفهان
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  ال یوجود دارد. ممور  فهی در حال انجام وظ  اریدست   یبرا  یمنگاهینش   اتاق  ک ی

دارد.    گر یسه بخش بزرگ د  ن یتختخواب و همچن  ۱۲پدرم و    اد یلوحه به    کی

( و خانم  Ironside)  د یسا  رونیکه آ  یحال من در آنجا خطابه دارم؛ در  ها  کشنبهی

 ۳۹۹.“ دهندمیارائه    دکان کو  بهکتاب مقدس    گر،ی د  یی ( در جاProctorپروکتور )

  را یبسته شد ز  ی به صورت موقت  مارستانی، ب[شمسی  ۱۲۹۳]میالدی    ۱۹۱۵سال    در

 ۱۲۹۵]میالدی    ۱۹۱۶در سال    هاآن  یداده شد ولشهر  ترک  به  دستور    ییایتانیبه عوامل بر

همان سال اشغال کردند،    [ اردیبهشت]شهر را در ماه مه  ها  که روس  ن یاز ا  پس  [شمسی

  [ شمسی  ۱۳۰۰]میالدی    ۱۹۲۲تا سال    مارستان یب  مدیر(  Carrدکتر کار )  ۴۰۰برگشتند. 

او    ن یپا باز گشته بود. جانشوار  یکه از مرخص  ن یکه فوت کرد؛ پس از ا  یزمان   ی عن یماند  

ت  اچ  )   یدکتر  از سال  H.T. Marabelleمارابل  بود که حداقل   ۱۲8۳]میالدی    ۱۹۰۵( 

 ۴۰۱بود.شده او  ار ی، دست [شمسی

را در جلفا  اش  یپزشکهای  تی( فعال Hoernle)  که دکتر هورنل  نیپس از ا  ی به زود

  رزایماسکندر    ؛ را در اصفهان برقرار نمودند  پزشکیدارالفنون،    لیالتحصشروع کرد، دو فارغ

  ی عن یبود    ی با پزشکان سنت  ی ه از خاندانحّه؛ حافظه الصّحّخان حافظه الصّ  یموس  رزایو م

خان،    ی. پسر موسریکب  نی قرابادکتاب  صاحب    [علوی خراسانی]  نیمحمد حس  داناز خان

بودند که   یانیرانیا نیاول هااین ه شد.حّادارة حفظ الصّ سی پزشک بود و رئ زیخان ن حیمس

  ی از شهرها ی سنت پزشکان از   ی اریبس  جه، یمدرن را در اصفهان آغاز کردند. در نت ی پزشک

  ان یشوند. در م   تیمدرن، ترب  یزشک در پ  خته، یدو پزشک فره  نیآمدند تا توسط امی  گرید

  یعبدالباق  رزایم  م،یعبدالکر  رزایم   ب،یحب  رزایصدراالطباء، م   یباش   میباقر حک   رزایم  هاآن

 
399 Stuart 1906, pp. 368-70. 

400 Waterfield 1973, p. 162; Rice 1916, p. 189. 

این افراد    حضور داشتند  شمسی[  ۱۲8۳میالدی ] ۱۹۰۵که در اصفهان در سال    CMS. کارکنان  ۶۶-۶7، ص۱۳۰۳جناب    ۴۰۱

  دلیاس. اچ. ب  یآقا  پس؛یلیاف. ف  .یخانم ا  م،یک. مارابل در اصفهان؛ خانم اچ. مکیت  کار و اچ.  ویدبل  .ی: دکترها دبودند

.  ی. پروکتور، خانم پیخانم ا  ؛ یام ب  دیرونسایام. ا  .ی. استوارت؛ خانم سی(؛ خانم دکتر ام. امسیحی  یکامب )مبلغ مذهب

 ( یحیمس یهارتنل )مبلغ مذهب - نیبر
 Mercy and Truth 1906, volume 10, p. 378. 
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  ی عل   رزا یمانند م  ببینند، آمدند تا آموزش    ز ین  دی جد  یشاگردان  ی به زودبودند.    گرانیو د

  نیحس   رزایمحمد خان، م  خی ش  رزای، م یفوج  بیطب  بیحب  رزایاکبر خان ناظم االطباء، م 

  یپزشک که از پزشک   ۱۰، حدود  [شمسی  ۱۲۶۴]میالدی    ۱88۶سال  . در  گرانیخان و د

  نیدارالفنون بودند. همچن  لیالتحصردند در اصفهان طبابت نموده و فارغبمی  بهرهمدرن  

  نتیجه کرده بودند.    افتیطبابت در  یکه گواه  وجود داشتند  یپزشک سنت   ۲۰از    شیهنوز ب

پزشک    تیتربدر اصفهان  ،  [شمسی  ۱۲۹8-۱۳۰8]میالدی    ۱۹۲۰آن شد که در دهة  

 ۴۰۲به صورت کامل قطع شده بود. ی سنت

 

 هامارستان یب گرید

کوچک    مارستان ی ب  ک ی   ،یقل   ی سی عدکتر  ،  [شمسی  ۱۲8۶]میالدی    ۱۹۰8سال    در

که او به اروپا رفت.    یزمان  ،کرد که چهار سال بعد بسته شد   سیبا چند تختخواب را تأس

 
 .۶۶-۶8، ص۱۳۰۳جناب  ۴۰۲

 

 بیمار در حال گرفتن گرافی با اشعة ایکس در بیمارستان جلفا، اصفهان
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تأم  مارستان ی ب  ک ی ،  [شمسی  ۱۲۹۱]میالدی    ۱۹۱۳در سال   و  مردم    ی مال  ن یبا کمک 

  مارستان یب  نیالسلطان قرار داشت. ا  نیگذاشته شد که تحت نظر دکتر مز  انیاصفهان بن

  ن یبسته شد و ا  فعالیت   سال  ن یدر سوم  یتختخواب داشت ول   بیستو    یزات کافیتجه

  رزایتحت نظر م  یاسالم  ارستانم یب  ، یمدت  یوارد شهر شدند. براها  بود که روس  یزمان

احتماالً در    ۴۰۳.دی گرد  لیتعط  یبود ول  رزایاحتشام االطباء و محمد حسن م  خان،  حیمس

دهة   در  ی قشون  مارستانی )ب  ینظام   مارستانیب  ک ی،  ۱۹۳۰دهة    لیاوا  ای  ۱۹۲۰اواخر   )

پادگان اصفهان ساخته شد.   ک ی ،  [شمسی  ۱۳۱7]میالدی    ۱۹۳۹در سال    ۴۰۴مجاورت 

 ۴۰۵شاپور اصفهان ساخته شد. ابان یتختخواب در خ  ۱۰۰با  یشهر مارستانیب

 

 کرمان

، حاکم کرمان، بهجت الملک،  [شمسی  ۱۲7۶شهریور  ]میالدی    ۱8۹7  سال   سپتامبر   در 

  ی تختخواب همراه با کادر پرستار   ۲۰که    ساخت در ارگ کرمان    ر ی افراد فق   ی برا   ی مارستان ی ب 

دکتر    ل، ی دل  به همین احتمااًل  ۴۰۶بود.  ی آن حاج محمود خان کرمان  ی داشت. سرپرست پزشک 

  د ی شش ماه به ام   ی از اصفهان برا   [ شمسی  ۱۲7۶]میالدی    ۱8۹7که در سال    ی هنگام کار  

ا  به کرمان آمد،  اقامت  اجازة  ن   ن ی گرفتن  را به دست  بازگشت.   اورد ی اجازه  که    ن ی ا   ا ی آ   ۴۰7و 

هنوز نامعلوم است    ، نه   ا ی   اشد مانده ب   همچنان حکمران  حکومت    ن ی از زمان ا   پس   مارستان ی ب 

 (. ن یی پا   د ی )بنگر   احتمال وجود نداشته باشد   ن ی که ا   د ی آ می   به نظر   ی ول 

تلگرام از حاکم    کی   زدیدر    ت ی، دکتر وا[شمسی  ۱۲8۰]میالدی    ۱۹۰۲  سال   بهار   در

دکتر و خانم  آقای  .  دیایدرمان همسرش ب  یکرد که از او خواسته بود برا  افتیکرمان در

از مردم اقامت کردند. پس از آن    ی اری دو هفته جهت درمان بس یآمدند و برابه یزد    تیوا

 
 .۶۶-۶8، ص۱۳۰۳جناب  ۴۰۳

 .۱۵۰، ص۱۳7۳ یانصار-یبراج ۴۰۴

405 Jarman 1997, vol. 1, p. 184. 

 .۱۶۹-۱7۰، ص۱۳۶8سپهر  ۴۰۶
407 Griffith 1902 a, p. 12. 
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زود فعال   CMS  ی به  آغاز  را در  ش یهاتیاجازة  م  افت ی در کرمان  و    ی پزشک  ون یسی کرد 

  که داشت ) ی تدارکات محدود ت،یفیمّا دکتر گر( باز شد. اGriffith)  تیفیتوسط دکتر گر

وا بود  تیتوسط دکتر  داده شده  قرض  او  به سختبه  و  م  ی(  آن    ده ید  یابزارآالت  انیدر 

  گریفیت.  دیمانند آب مروار  ی چشم  مارانیموارد ب  یبرا  ژهیبه و   ،بود  ی شد که نقص بزرگمی

ب به  که  شد  چن   دیبگو  ماران ی مجبور  و  گردند  باز  بعد  ماه    ”من که    شد   گزارش   نیسه 

  به  ماران، یب  ن یخود ا  یاست که دکترها  ی زیچ  ن یشما انجام دهم و ا  یبرا  ی توانم کارنمی

  ها آن  بود که  دواریبود و او ام  دهیزمان، ابزارآالت به بوشهر رس  نیدر هم   .“ندیگومی  هاآن

  رایبود ز ی زبانهای فقدان مهارت  گر،ینقص دد. ینما  افت یدر  [شهریور] آگوست ان ی را در پا

شود اگر  می  نظر داد خوب   گریفیت  نیزبان داشتند. بنابرا  ی ریادگی  یبرا  ی وقت کم  هاآن

کاف  ونرهایسیم تصورمی  زبان  یریادگی  یبرا  یزمان  و خانم  می  داشتند.  برد  رفت خانم 

در    هاآن  شدند،   ضیمر  زدی که دکتر و خانم مالکوم در    یزمان  ی ول  ند یا یببه کرمان    لموتیو

  اری دست  یگریبه عنوان داروساز و د  یک ی   ییکای”من دو آمربود.    از ین  ها آن  به  رایماندند ز  یزد

  ل یشد و به جلفا بازگشت. فقط طبقة تحص  ماریارشد ب  ار یدست   یول   همراه داشتمارشد  

  شکست   ا ب  زیکه همه چ  یافراد فقط زمان   یمدرن را باور دارد، مابق  ی پزشک  تیارجح   ،کرده

  رندیبگ  می انداختند تصممی  حی تسب  اینان  .ندی آمی  سراغ پزشک اروپایی   شده است  روروبه

بندها  به نزد شکسته  ابتدا   ها، یو شکستگها  یدررفتگ  ی. براریخ  ا ی رند  خورا ب  شان یداروها  ایآ

  ا یاست( و به قانقار  نیشود )که در اکثر مواقع چن  اوضاع خرابروند و اگر  ها میقصاب  ای

برآورده    ازی با وجود اندازة کوچکش، مسلماً ناین محل    ۴۰8.“ ندیآمی  شوند، نزد من  دچار

  ماریب  ۲8داد و گواه آن که حدود  می  سکنه پاسخ   ۵۰,۰۰۰با    ی را در شهر  زیادی نشدة  

 ۴۰۹با بخش زن و مرد جداگانه تحت درمان قرار گرفتند.   یرانیکوچک ا  ةخان  ک ی در    یبستر

 ۲۰۰۰از    بیش   تیف ی، دکتر گر[شمسی  ۱۲7۹]میالدی    ۱۹۰۱سه ماهة اول سال  در  

که  داشت. او گزارش کرد    ی بستر  مار ی بود و سه ب  یمورد، فراخوان خانگ  ۵۰۰  ؛ دی د  مار یب

 
408 Griffith 1902 a, pp. 12-15. 

409 Administration Report 1933, p. 31. 



 261 میالدی(  1950دهة   - 1794قاجار و پهلوی ) هایدورهها در بیمارستان

( Carlessکارلس )  یوحانو مالها، دوستانه بود و او خانة مرحوم پدر ر  یت محلا مقامرفتار  

  مارستان ی ب  ک یبه    باید ساختمان راباور بود که    نیابر    گریفیت.  برگزیدرا به عنوان دواخانه  

  مت یرا به ق  ساختمان بود    لیض بود و ماوقرم مالک خانه    رایداد ز   رییتغ  یتختخواب  ۱۵

  نیاستفاده کرد که در اشد به عنوان خانة دکتر  می  زیخانه ن  نیااز  پوند بفروشد.    ۳۰۰

کند و    ی داریخر  مارستان ی ساختن ب  ی مجاور را برا  نیمجبور بود که زم  گریفیتصورت  

اش  یبستر  ماریچهار ب  یبرا  تیف ی شد. دکتر گرمی  پوند  ۱۰۰۰  نهیصورت جمع هز  نیبد

( به  ی)احتماالً حاج محمود خان کرمان   ی رانیا  یمحل   یدکترها  رایخوشحال بود ز  یلیخ

کرده بود    سیتأس  مارستان ی ب  ک ی )احتماالً بهجت الملک(    ن یشی گفته بود حاکم پ  گریفیت 

  ،کردبه آن مراجعه نمی  کس  چی ه  ی ول  کردکار میدر آن به عنوان مسئول    ی و پزشک محل

  ب یعج  یساخت داروها  یخواستند برا می  که  یسیانگل  یگفتند او با دکترهامردم می  رای”ز

  ی باغ در کرمان متعلق به دکترها  ک ی هنوز    دارد.“  همکاری بردارند،    ها آن  بدن  یاز چرب

  ارد یچند  با    تیف ی بود. دکتر گرو بهتر    نیشیپ   یاز روزهاای  بازمانده  وجود داشت که  یرانیا

نخست    او   ها،کرد. صبحمی  ی در دواخانه زندگ  ، اشیارمن  اران ی مسافت از دواخانه و دست

  مراقبت ها  از پانسمان  ارانی وجود دارد؟ دست  یدی جد  مارانی موارد ب  ایکرد که آمی  یبررس

کوچک    ی ابزارآالت فقط اعمال جراح  قدانف  ل یبه دل  ی کردند. دوشنبه روز عمل بود ولمی

  یبه خوب  زیمناسب دواخانه بودند. قرائت دعا ن  یشنبه و جمعه، روزهاشدند. سهمی  انجام

( Behring)  نگیدستگاه بهر  تیفیبودند. دکتر گر  ع یشا  یچشم های  یماریشد. بمی  انجام

  مکک  ک یآن به  ةتهی یکه برا  مقدار کافی سرم نداشت یداشت ول  یفترید  نیتوکس ضد

  کروسکوپی م  ک ی مانند    داشت  ازین  گرید  یزهایاز چ   یاریداشت. او به بس  ازین  انهیسال   یمال

 ۴۱۰گوش و حلق(. های  یماریچشم و بهای یماری ب ،ی)جراح  یپزشک های و کتاب

  ۱۹۰8مساعد و مناسب نبود. در سال    اری چندان بس  ش اندازچشمو  ش  ریپذنخست،  

”نه معقول    CMS  مارستانی گزارش کرد که کار ب  ایتانی، کنسول بر[شمسی  ۱۲8۶]میالدی  

برعکس،    است.“   ت یمنبع عصبان  ، من باشد  ی که کمک کار  ن یا  ی و نه مقبول است و به جا

 
410 Griffith 1902 b, pp. 48-52. 
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بود.  ای  حرفه  نیزو    یشخص  یاسئلهآن م  لیدل   ۴۱۱مقبول عامه بود.  ار یبس ش  مدرسة کوچک

( دودسون  وظDodsonدکتر  که  ب  فة ی (  سال    را   کرمان   مارستان یچرخاندن    ۱۹۰۶در 

به   ا ، آشکار۴۱۲داشت بر عهده ( تیف ی دکتر گر نیجانشبه عنوان )  [شمسی ۱۲8۴]میالدی 

در   CMS تةی به کم کنسولشد.  ایتانیموجب خشم کنسول بررفتار کرده بود که ای وهیش

  تیاز کرمان شد. از آنجا که دکتر وا  سوندکتر دود  ی و خواستار برکنار  گزارش دادلندن  

لندن    CMS  د،ی با دکتر دودسون امتناع ورزهمکاری  از    نیز   زدیدر    CMS  مارستانیاز ب

  ی”براگفت به اصفهان برود    کرمان گرفت و به دکتر دودسون  مارستانیبه بستن ب  م یتصم

در کرمان    یاسی ت سیامّا با گذشت زمان، وضع  تحت نظر دکتر آنجا.“  یتیگذراندن دورة ترب

  ا یتانیبرده بود که نظارت کنسول بر  ی دکتر دودسون پ  تیدر نها   ن یکرده بود. همچن  رییتغ

  کنار گذاشتهرا    پروابی  ”اقدام به عملاو    جهی و در نت  ردیمورد مالحظه قرار گ   ستیبامی

کم  ن،یبنابرا  بود.“ به  د  تةی کنسول  دودسون  دکتر  عزل  که  داد  اطالع    مطرح  گر یلندن 

  CMSکرمان، بر خدمات پزشک  های  ییاز اروپاای  قابل مالحظه  گروه   ن، ی. همچنستین

  ی ”کسانقرار گرفت    یجامعة محلکامل    ت یکرده بود. درخواست کنسول مورد حما  هیتک

  ی و جراح  ییطب اروپااز  آموزش داده بود که در محدودة منطق،    هاآن  به  ونیس یکه م

درجة  در    رایانداخت ز  ریتأخرا به    مارستانیشدن ب  هفقط بست  اما این کارها   قدردان باشد.“

بود که در    یمتک ها  نهیپرداخت هز  یبرا  یمحل های  کمک و    الزحمهحق  بر  مارستانیب  اول

کاهش  های  زمان به  رو  بنابرا  گذاشتهنزدیک  و  مورد    بیمارستان توانست  نمی  نیبود  را 

میالدی    ۱۹۰۹  لیدر اوا  مارستانیب  ، گرفت  م یلندن تصم   تةی رو، کم  ن یقرار دهد. از ا  ت یحما

 
411 Administration Report 1907-08, p. 69. 

. دودسون یا  .یج  ک؛ ی. وست لیا  .ویدر کرمان شامل: خانم دبل  CMS، کارکنان  شمسی[  ۱۲8۳میالدی ]  ۱۹۰۵در سال   

 آدامسون بودند. - ام. ستون .یدودسون، خانم او خانم 
 Mercy and Truth 1906, vol. 10, p. 378. 

  ی جناغ  ةها )پارچپرده   ،یبافتن  ی ها : کاله به زودی پس از رسیدن به کرمان فهرست درخواستی ارائه نمودخانم دودسون  ”  ۴۱۲
ساق بلند زنانه،   یهاهر کدام(، جوراب  اردی  ۱۲فالنل، فالنل و فالنلت )  یها ها، باالپوشدستمال   ارد؛ی  ۲/ ۵×۲/ ۲۵سرخ(  
لباس  یها جوراب کوتاه،  پ  یهاساق  پزشک،  ج  مرد  اریدست  یبرا  بندهاشیکار  ها،  ملحفه  ،یچشم  یهاروپوش  ها،بیبا 
 هستند.“ ازیمورد ن اریبس یمردان و پسران؛ چهار قلم آخر ی(، شلوار براهیها )بدون حاشحوله ،یکوتاه روتخت یهاملحفه

 Mercy and Truth 1906, vol. 10, p. 93. 
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 ۴۱۳بسته شود. [شمسی ۱۲87]

کرمان    مارستان ی ب   ت یبه حما   CMS  را ی ز   توجه شد   ی محل های  خواست   ی ندا   اما به 

  ۱۹۰۹در سال    یی و سرپا   ی بستر   ماران ی ب   ن ی انگ ی تحت نظر دکتر دودسون ادامه داد. م 

 ۱۲88] میالدی    ۱۹۱۰در سال    ۴۱۴. د ی نفر در روز بالغ گرد   ۶۰به    [ شمسی   ۱۲87] میالدی  

پزشک [ شمسی  کارکنان  ل   مارستان ی ب   ی ،  وست  دکتر  ک Westlake)   کی توسط    ک ی   ه ( 

 ۲۹] میالدی    ۱۹۱۰نوامبر    ۲۱  شد. در   ت ی تقو   زن دیگر دو پرستار  نیز  پزشک زن بود و  

و    کی رخ داد. دکتر دودسون و دکتر وست ل   ی فی خف  ی وبا   ی مار ی ، ب [ شمسی   ۱۲8۹آبان  

نیز تا  حاکم    ؛ از دیگر سو فراهم کردند   ی پزشک های  جراح کمک  ار ی (، دست Saltسالت ) 

اکثر    ی شد ول   ت ی ع انجام داد. رخداد وبا موجب خروج جم  ه ی اول   رانة ی شگ ی اقدامات پ   حدی 

پا  در  شهر    [ آذر ] دسامبر    ان ی مردم  سال    ۴۱۵برگشتند.به   ۱۲۹۰] میالدی    ۱۹۱۲در 

آبله  گیری  همه   ، [ شمسی  بهارة  داد معمول  برا   رخ  مضطرب  و  آماده  مردم  انجام   ی و 

ت   ون ی ناس ی واکس  ب می   محسوب   بومی   ، سرفه اه ی آبله و س   د، ی فوئ ی بودند.  های  ی مار ی شدند. 

توسط  دواخانه    ک ی ز  ی ن   IETDبودند.    ی و چشم   ی تناسل های  ی مار ی ب   ع، ی شا  داشت که 

) ن ی اشت   ، جراح   ار ی دست  مسئول   د؛ ی چرخ می   ( Steinhoffهوف    یکنسولگر   ی پزشک   ت ی او 

 ۴۱۶بر عهده داشت. ز ی ن را    ا ی تان ی بر 

 

 اروپایی کرمان  -عملکرد دواخانة بخش تلگراف هندی    :۱۶جدول 
 (شمسی[ ۱۲۹۰میالدی ] ۱۹۱۲سال )

 زن  مرد 
 ۳۱۶ ۶۲۰ موارد تازه

 نامشخص نامشخص های تکراریویزیت
 کوچک ۲۵و عمل بزرگ  ۱۵ ۹7 های جراحیعمل

Administration Report 1912, p. 56. 
 

413 Administration Report 1908, p. 58. 

414 Administration Report 1909, p. 33. 
415 Administration Report 1910, p. 33-34. 

416 Administration Report 1912, p. 56; Administration Report 1914, p. 20. 
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  ی با بودجه و اهدا  بزرگتر  مارستانیب  کی ،  [شمسی  ۱۲۹۱]میالدی    ۱۹۱۳سال    در

سو  نیزم محل  یاز  شدکرمان    ی جامعة  سال    ۴۱7. تکمیل   ۱۲۹۲]میالدی    ۱۹۱۴در 

ب[شمسی هم  مارستانی،  و  تر  شلوغ  شه یاز  ظرف   ماران یب  هجومبود  فشار    تیبر  کارکنان 

از آن جهت    ژهیبه و  دش  م یاول وخ  ی جنگ جهان  ی در ط   رانیدر ا  ی اسی س  ت یوضع  ۴۱8آورد.

میالدی   ۱۹۱۵در اواخر  جه،یکردند. در نتنقض را  رانیا یطرفیب ،متخاصم های که طرف

بعض  [شمسی  ۱۲۹۴]   یبود، اعضاء تندخو  هاآن  ان ی در مهم  کرمان  از شهرها که    ی در 

بودند، قدرت را به    رانیا  ی در امور داخل  هایکه مخالف دخالت خارج   یمل های  دموکرات

آذر    ۲۵]میالدی    ۱۹۱۵دسامبر    ۱7در    ییایتانیهمة عوامل بر  ،بر این اساسچنگ آوردند.  

دموکرات  [ شمسی  ۱۲۹۴ گرچه  کردند.  ترک  را  مه  ها  کرمان  ماه  میالدی    ۱۹۱۶تا 

پلیس  تفنگداران  گروه  که توسط    ی زمان  ؛ تا در قدرت ماندند  [شمسی  ۱۲۹۵اردیبهشت  ]

میالدی    ۱۹۱7سال    ان یتا پا  مارستان یبرکنار شدند. ب  ا یتانیبر  ی فرمانده  تحت  ، رانیجنوب ا

ا  [شمسی  ۱۲۹۶] بر عل  لیبه دل  نی بسته ماند.  بود که    ی می تحر  ییایتانیبر  املعو  ه یآن 

در دسامبر  شدند. امّا  می  قلمداد  نیز جزء این تحریم شدگان   CMSوجود داشت و کارکنان  

( و دکتر  Dodson. دودسون )یا  .یکه دکتر ج  یزمان  ،[شمسی  ۱۲۹۶آذر  ]میالدی    ۱۹۱7

 بیکارکنان، مبلمان و مواد را به ترت  یگردآور  کار  بالفاصله  بازگشتند  ک ی گرترود وست ل

نمودهای  مارستانیب  یبرا آغاز  زنان  و  تجهندمردان  اکثر  توسط    ای  مارستانیب  زاتی . 

 ۱۲۹۳]میالدی  ۱۹۱۵در سال ها  دموکرات  یرگ ی)بعد از چ ی رانیکارکنان ا  ای ها دموکرات

  ران یجنوب ا  پلیستوسط    ی رانیا  مرد  ( غارت شده بود. از آنجا که همة کارکنانِ[شمسی

(SPRبه خدمت گرفته شده بودند ).   زاتیتجه   یسازباز  و پاداشِ  مزدبی  فةیوظ  ، دو پزشک  

ب  انجام دادند ورا   ا  بازگشاییرا    مارستانی توانستند  گونه توسعه   نیکنند. مردم قدردان 

پرس دکترها،  بازگشت  دربارة  کنسول  از  مرتب  و  ،  دوبارهآغاز    ۴۱۹کردند. می  وجوبودند 

 
417 Rice 1916, pp. 133-134. 

418 Administration Report 1914, p. 25. 
419 Administration Report 1915, p. 23; Administration Report 1916, pp. 19, 24, 42; Administration Report 

1917, p. 26. 
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  سان   ن یو بد  ودب  یو ناکاف   ، کوچکساختمان کهنه  رایداشت ز  زیخودش را نهای  تیمز

ست  آغاز شدند. دکتر دودسون و دکتر و دی ساختمان جد کی داشتن  یبراها طرح یبررس

در سال    ۴۲۰انجام دادند.  دی جد  مارستان یب  زیبا ساخت و تجه   یاد یزهای  شرفتیپ   ک،یل

ب[شمسی   ۱۲۹7]میالدی    ۱۹۱۹   ی اریرا با    مارستان ی، دکتر دودسون و خانم دودسون 

سه ماه    رایدر آن سال کمتر بود ز  ماران یکردند. حضور ب  تی ریمد  ی رانیا  ی کارکنان پرستار

در    افت ی ادامه    قدیمیدر ساختمان    ی بودند. کار پزشک  ماریب  یی کارکنان اروپا  ،اول سال

،  همردان  د یجد  یی که بخش سرپا  یی جا  ،است  افته یادامه    د ی”کار ساختمان جدکه    ی حال

و   یانبارهای و اتاق د یجد ة آشپزخان ن، مردا برای تختخواب ۲8 با د یبلوک بخش جد ک ی

بمیالدی  ۱۹۲۰در دهة    ۴۲۱“ اند.شده  بینی پیش  ، دکتر  د یجد  ةاز خان  ی بخش   مارستانی ، 

 ۴۲۲شد. تر و مدرن بزرگتر
 

 کرمان  CMSفهرست کارکنان پزشکی بیمارستان  :۱7جدول 
 (شمسی[ ۱۲8۰-۱۳۲۴میالدی ] ۱۹۰۲-۴۶های سال)

 سال
 پزشک 
 در کار 

 پزشک 
 در مرخصی 

 پزشکان 
 کمک کننده 

پرستاران  
 زن 

کارکنان  
ایرانی  

 مرد 

کارکنان  
ایرانی  

 زن 
 - -  - - دودسون ۱۹۰۲-۰۹

۱۹۱۰ 
 -دودسون  

 لیک وست 
- - 

خانم پاری و  
 خانم کاریک 

  

۱۹۱۱ 
 -دودسون  

 لیک وست 
 دودسون در

۲8/۱۰/۱۹۱۱ 
- 

خانم پاری و  
 خانم کاریک 

  

 همان لیک وست  ۱۹۱۲

والی  ج دکتر کار ) 
اکتبر(؛ دکتر    - 

  - )نوامبر    شافتر 
 دسامبر( 

خانم پاری و  
 خانم کاریک 

  

 
420 Administration Report 1918, p. 31. 

421 Administration Report 1919, p. 31; Cash 1930, p. 40. 

به دست آورده  شمسی[    ۱۲۹8میالدی ]  ۱۹۲۰  سال  اصفهان که در حدود  مارستانیمدرن ب  زاتیاز تجه  یفیتوص  یبرا  ۴۲۲

 دیبود، بنگر
 Stuart n.d., pp. 17-19. 
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 سال
 پزشک 
 در کار 

 پزشک 
 در مرخصی 

 پزشکان 
 کمک کننده 

پرستاران  
 زن 

کارکنان  
ایرانی  

 مرد 

کارکنان  
ایرانی  

 زن 

۱۹۱۳ 
  -لیک  وست 

 شافتر 

بازگشت  
 دودسون در

۱۱/۱۹۱۳ 

شافتر در اکتبر  
 رفت.

خانم پاری و  
خانم کاریک  
)در دسامبر  

 (رفت

  

۱۹۱۴ 
 -دودسون  

 لیک وست 
- -    

۱۹۱۵ 
 -دودسون  

 لیک وست 
     

 بیمارستان بسته بود.  ۱۹۱۶-۱7

۱۹۱8 
 -دودسون  

 لیک وست 
- -    

 ۴ 7  - لیک وست  دودسون ۱۹۱۹

 همان دودسون ۱۹۲۰
دکتر آیرنساید  

 دسامبر(   - )آوریل  
گریو  پتلی؛ سی 

 ( جوالی   )از 
۶ ۳ 

 ۵ ۳ گریو پتلی؛ سی  - دودسون لیک وست  ۱۹۲۱

۱۹۲۲ 
  -شافتر  

 لیک وست 
 ۳ ۵ گریو پتلی؛ سی  - همان

 - ۵ گریو سی پتلی؛   - همان شافتر  ۱۹۲۳

۱۹۲۴ 
شافتر )تا ماه  
مه(؛ دودسون؛  

 ماری پرایس 
 - - گریو پتلی؛ سی  - -

۱۹۲۵ 
 -دودسون  
 پرایس 

 - - گریو پتلی؛ سی  - -

۱۹۲۶-۲7 
 -دودسون  
 پرایس 

- - - - - 

۱۹۲8 
 -دودسون  
 پرایس 

 دودسون
 در اکتبر

 دکتر مولونی 
 از نوامبر 

- - - 

۱۹۲۹ 
  -پرایس  
 مولونی 

- - - - - 

۱۹۳۰-۳۱ 
 -دودسون  
 پیگوت 

- - - - - 
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 سال
 پزشک 
 در کار 

 پزشک 
 در مرخصی 

 پزشکان 
 کمک کننده 

پرستاران  
 زن 

کارکنان  
ایرانی  

 مرد 

کارکنان  
ایرانی  

 زن 

۱۹۳۲ 
ای.    -دودسون  

بی. جی. بیلی 
 )نیمة دوم سال( 

خانم دکتر  
 پیگوت 

- - - - 

۱۹۳۳ 
 -دودسون  

 بیلی
 - - - - همان

۱۹۳۴ 

دودسون؛  
پیگوت؛ خانم  
پیگوت )از ماه  

)در  مه(؛ بیلی  

 مارس ترک کرد( 

دودسون از  
 سپتامبر 

 - - پتلی؛ جیمز  -

۱۹۳۵ 

پیگوت؛  
دودسون؛ خانم  
پیگوت، خانم  

 انریکس 

  پیگوت در
؛  آگوست 

دودسون تا  
 اکتبر

روبرتسون،  
شناس؛  آسیب 

اودی، برقکار؛  
یک دکتر ایرانی  

 وقتنیمه

 7 7 پتلی؛ جیمز 

۱۹۳۶ 
دودسون؛  
 انریکس 

 - - پتلی؛ جیمز  - -

۱۹۳7 

ماه    ۹دودسون  
مه؛ انریکس؛  
کارپنتر در  

 نوامبر 

- 
دکتر مارتین  

  -والی  ج)
 اکتبر( 

 - - پتلی؛ جیمز 

۱۹۳8 
کارپنتر؛  
 انریکس 

انریکس در  
 اکتبر

 - - پتلی؛ جیمز  -

۱۹۳۹ 
کارپنتر؛ خانم  
 دکتر هوگیت

 - - - - کارپنتر در اکتبر 

 - - - - همان هوگیت ۱۹۴۰

۱۹۴۲ 
هوگیت؛  
 انریکس 

 - - - - همان

۱۹۴۴-۴۵ 
دکتر وایلد؛  
خانم دکتر  

 وود بلک
- - ۰ ۱۲ ۱۱ 
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 سال
 پزشک 
 در کار 

 پزشک 
 در مرخصی 

 پزشکان 
 کمک کننده 

پرستاران  
 زن 

کارکنان  
ایرانی  

 مرد 

کارکنان  
ایرانی  

 زن 

 وود وایلد؛ بلک  ۱۹۴۶
وود در  بلک

 آوریل 
- - - - 

Administration Report 1908, p. 58; Idem 1909, p. 44; Idem 1910, p. 33; Idem 1912, p. 56; Idem 

1913, p. 70; Idem 1917, p. 26; Idem, 1920, p. 30; Idem 1921, p. 29;Idem 1922, p. 31;Idem 1923, 

p. 49; Idem 1924, p. 32; Idem 1925, p. 39; Idem 1926, p. 22; Idem 1927, p. 19; Idem 1928, p. 

32; Iem 1929, p. 28; Idem 1930, p. 25; Idem 1931, p. 30; Idem 1932, p. 26; Idem 1933, p. 31; 

Idem 1934, p. 34; Idem 1935, p. 38; Idem 1937, p. 27; Idem 1938, p. 20; Idem 1939, p. 18; 

Idem 1940, p. 20; Administration Report for 1944, Administration Report 1945, p. 4; 

Administration Reports of the Persian Gulf, 1946, p. 3. 

Mr. Robertson, the pathologist retired and returned to Great Britain in April 1936. 

IOR/L/PS/12/3413, ‘Persia; Diaries; Kerman Consular 1931–1939’, f. 279. 

 

  سال  ۳۴. گذاشت   گذاشته بود   ان ی که بن   ی مارستان ی خود را بر ب  د یی دودسون مهر تا  دکتر 

 ۱۲88]میالدی    ۱۹۱۰از سال  بود.    عالقهمورد احترام و    اری بس  ،خدمت کرد و در شهر

 Parry  یو دو پرستار )خانم پار  ک ی ، دکتر گرترود وست لزندکتر    کی در کرمان،    [شمسی

  ک ی دکتر و خانم دودسون  آقای  ملحق شدند که همراه با  به او  (  Carrick  کی و خانم کار

از آن، چند   [ شمسی   ۱۳۰۰] میالدی    ۱۹۲۲تا سال  را    ی پزشک  م ی ت  دادند. پس   نی شکل 

فراهم   CMS  ی دو سال، از سو   ا ی  ک ی  با مأموریت   د ی افراد جد  ا ی  بان یپزشک به عنوان پشت 

چه   شدند.  هم  ق ی تشو   آن  که  بود  آن  بود   ی سرپرست  ی برا زن  پزشک    ک ی  شهی کننده 

(، دو پزشک زن وجود [شمسی   ۱۳۲۰] میالدی    ۱۹۴۲سال  زمان )  ک یزنان و در    مارستانی ب 

شدند می  داده  یار ی ، مرد و هم  زنهم  ها،ی ران ی توسط ا  ییای تان ی بر  یداشتند. کارکنان پزشک

 طبابت خود را به دست آوردند. گواهینامة کار،   نی آموزش ح   ق ی از طر   ها آن   از  یبعض   و 

برای  های  ، تختخواب[شمسی  ۱۳۰۲]میالدی    ۱۹۲۴سال    در   مارستان یببیشتری 

کار    یآمدند. مقدارمی  در سراسر سال  یلومتریک  ۱۶۰از شعاع    مارانیمورد تقاضا بود و ب

شد. کار  می  انجام   زیمردان ن  مارستان ی ب  نیش یپ   ار یدست   کی در بم و کرمان توسط    ی پزشک

میالدی    ۱۹۲۵رفت که در سال  می  بود و انتظار   شرفت یدر حال پ   د یجد  مارستان ی در ب
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 ۴۲۳را داشته باشد.  یبستر ماریب 8۰تا  7۰ تیو ظرف  ه آماده شد [شمسی ۱۳۰۳]

  ی آماده برا   باً ی تقر   د ی جد   مارستان ی ، ب [ شمسی   ۱۳۰۳] میالدی    ۱۹۲۵سال    ان ی با پا 

بود.   هشت  استفاده  حدود  اِیکر ] ر  ک ا ”مجتمع  مدرن   [ یا  و  دارد  های  پ ی ت ترین  اندازه 

  ۱۹۲۵در سال    ل ی اتومب   کی   به دست آوردن   گر ی مثبت د   ةتوسع  “ اند. برپا شده   ، ساختمان 

چهار  در گذشته  را کارآمدتر نمود.    یی روستا   ی ها ویزیت بود که    [ شمسی   ۱۳۰۳] میالدی  

  ن ی داشت و اکنون هم   از ی روز ن   ۲7قاطر به    ا ی بر پشت اسب    یی ستا رو   ماران ی از ب   د ی بازد 

در    ۴۲۴تحت درمان قرار گرفتند.   مار ی ب   7۰۰  د؛ ی انجام می   ساعت به طول   ۴۲سفر فقط  

مار [ شمسی   ۱۳۰۴]میالدی    ۱۹۲۶سال   دکتر  و  دودسون  دکتر   Mary)   س ی پرا   ی ، 

Price ویزیت   مار ی ب   ۱,7۵۵تابستان انجام دادند و    ی را ط   ی گر ی د ای  دوره   ی دها ی (، بازد

دکتر دودسون،    بت ی در هنگام غ   ۴۲۵مردان باز شد.  د ی جد   مارستان ی . در همان سال، ب شدند 

پرا  رس   را   مردان   مارستان ی ب بر  نظارت    س ی دکتر  ا   دن ی تا  مولون ی دکتر   .E.F)   ی .اف. 

Moloney معمول با    ی کارکنان   مارستان ی ، ادامه داد. در آن زمان، ب [ آبان ]   ( در ماه نوامبر

طبابت به دست   ی ران ی ا   گواهینامة   ها آن   شده داشت که دو نفر از   ت یترب   ی ران ی ا   ار ی دست   ۱۲

بودند.    ۱۹۲۹در سال    ۴۲۶( شد. ی )ژاندارمر  ه ی امن   ی پزشک   ی متصد   ها آن   از   ی ک ی آورده 

  لی تحت درمان وجود داشت که دل   ماران ی ب   ی در تعداد ، کاهش [ شمسی   ۱۳۰7] میالدی  

اثر   ی آن مرگ دکتر مولون  از  Hodgkinson)   نسون ی د. خانم دکتر هاجک بو   فوس ی ت   بر   )

برا   ماران ی ب   رش ی پذ  نمود.  امتناع  ا   ی مرد  برگز   ت ی وضع   ن یحل  جراح    کی   دن ی دشوار، 

»کار«  دکتر  بازگشت    ت، ی در نها   ی شد ول   شنهاد ی پ   ی به عنوان جراح کنسول   IMD  ار ی دست 

،  برد به سر می   ی سال خدمت، در بازنشستگ   ۳۰کرد و پس از  می   ی زندگ   ا ی تان ی که در بر 

آمد و تا بازگشت    [ شمسی   ۱۳۰8خرداد  ] میالدی    ۱۹۲۹و در ژوئن    ن شکاف را پر کرد ی ا 

 
423 Administration Report 1924, p. 32. 
424 Administration Report 1925, p. 39. 

425 Administration Report 1926, p. 22. 
426 Administration Report 1928, p. 32, 39 

نسبتاً خوب بود    یشهر نداشت. سالمت عموم  یبهساز  یبهبود  یبرا  یابودجه  یبود ول  ه یّصحّ  سیرئ  ی)دکتر حسن زمان 

 قابل توجه بود(. ه،یبود که فقر مطلق و سوءتغذ یدر حال نیبود و ا نییپا  اریبس یاستاندارد زندگ یول
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مردان و    مارستان ی تختخواب ب   7۰به    مارستان ی ب   ت ی دودسون در نوامبر اقامت نمود. ظرف

های  برابر تخت   دو   مردان های  تخت   و   افته ی   ش ی زنان، افزا   ن مارستا ی تختخواب در ب   ۳۵

زنان دو برابر    یی سرپا   ماران ی تعداد ب   [ شمسی   ۱۳۰8] میالدی    ۱۹۲۹زنان بود، در سال  

بود. تغ [ شمسی   ۱۳۰۹] میالدی    ۱۹۳۰در سال    ۴۲7مردان  پزشک   ی ریی ،  کارکنان    ی در 

یی  ها آن ن ی گز ی به کار گماشته شدند تا جا  د ی جد  ی ران ی ا  ار ی دست چند انجام نگرفت گرچه 

بودند. کرده  ترک  را  آنجا  گذشته  سال  که  د   ۴۲8شوند  کس  هر    کی که    گر ی همانند 

  یبرا   ی اد ی مجبور بود پول اضافة ز   ز ی دودسون ن   د، کر می   ت ی ر ی را مد   ی خصوص   مارستان ی ب 

  وضع   آن   ل ی خرج کند که دل   ی پزشک   ی مخارج واردات کاالها   گر ی و د   ی گمرک های  نه ی هز 

 بود.در ایران    د ی مقرّرات جد 

دی تا ]میالدی    ۱۹۳۲جوالی سال    -گیری تیفوس در فاصلة ژانویه  در پی بروز همه 

 ۴۲۹ارائه شد.  یفوس یت  مار یب   ۶۰۰از    شی به ب   ی مجان  تی ز ی و   ۲۰۰۰  دود ح   [ شمسی   ۱۳۱۱تیر  

ب   دینصب گرد   یپزشک  بیمارستان در  تلمبة آب    -مولد برق    ک ی   ی برا   مارستان یو هر دو 

نور  دی کشی که موتور آب م یفقط زمان  های شدند. بدون باتر  یکشم یس   ،ی کی الکتر  ییروشنا 

 یآقا  دنیآن رس   لی که دل   افتی   یفراوان  یبهبود   ،ی پزشک  ی شناسب ی آس   وجود داشت. کار

 ۴۳۰کرد.می   راهمین کار   IETD یبرا   ن یاز ا   شی ( بود که پ A. Robertson. روبرتسون ) ی ا 

می  ۱8  جدول دواخانهنشان  که  حت   مارستانیب  -  دهد  سال  یکرمان  که  در  هایی 

کمّ داده نآن    یهای  دسترس  سال    ستیدر  (،  [شمسی  ۱۲۹۲]میالدی    ۱۹۱۴)مانند 

 ۴۳۱.کردزیادی جلب می ماران یب

کار    ی که به خوب   CMS  مارستان ی ب  -   ، دواخانه [ شمسی   ۱۲۹۳] میالدی    ۱۹۱۵در سال  

توسط    ی محل   ی آن کودتا   ل ی که دل   و غیرمنتظره را تجربه کرد گرد عمده  پس   کی کرد،  می 

 
427 Administration Report 1929, p. 27. 

428 Administration Report 1930, p. 25. 

429 Administration Report 1932, p. 26. 
430 Administration Report 1933, p. 31. 

431 Administration Report 1914, p. 25. 
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میالدی    ۱۹۱۶در سال    ۴۳۲. د ی موقت کارکنان گرد   مت ی ها بود که منجر به عز دموکرات 

میالدی    ۱۹۱7سال    در   ۴۳۳نبود.   ی ات ی کرمان، عمل   مارستان ی ب   -   ، دواخانه[ شمسی   ۱۲۹۴] 

وضع [ شمسی   ۱۲۹۵]  گرد   ی اس ی س   ت ی ،  مساعد  کارکنان    د ی دوباره  کرمان    CMSو  به 

امّا   تقر   CMSبازگشتند.  آغاز  شد  مجبور  ز   ی د ی جد   باً ی کرمان  باشد  اکثر    را ی داشته 

از    ۴۳۴بودند.شده  کارکنان غارت    بت ی ها در هنگام غ توسط دموکرات   ی پزشک   زات ی تجه 

  شی افزا رفت  گونه که انتظار می   ، حضور مردم همان [ شمسی   ۱۲۹۶] میالدی    ۱۹۱8سال  

میالدی    ۱۹۲۵همانگونه که در باال ذکر شد، به دست آوردن یک اتومبیل در سال  .  افت ی 

تسریع کرد   [ شمسی   ۱۳۰۳]  را  روستاییان  بر پشت    یی روستا   ماران ی ب  ویزیت”.  ویزیت 

به    ا ی قاطر   گذشته  در  هم   ۲7اسب  و  طول    ۴۲فقط  اکنون  سفر    ن ی روز  به  ساعت 

 ۴۳۵انجامد.“می 

سپتامبر  که    یهنگام در  ،  رفت   [شمسی  ۱۳۱۳شهریور  ]میالدی    ۱۹۳۴دودسون 

( Baillie)  یل ی. خانم دکتر بآمد  (I.W. Pigott)  گوتی. پوی .دبلآیاو توسط دکتر    جانشین

( Charis Pigott)  گوتیپ  س یو خانم دکتر چار  افتیانتقال    زدی  به  [اسفند]در ماه مارس  

گرفت.    هدهزنان را بر ع  مارستانیب  تیبازگشت و مسئول   یاز مرخص  [اردیبهشت]  در ماه مه

ا پتل یج  .یخانم  ام. جE. J. Petley)  ی.  خانم  و  ترتM. James)  مزی(  به  مترون   ب،ی( 

آقا  مارستان یب بودند.  زنان  و  تکنسG. N. Oddy)   ی اود  ان.   .یج   یمردان  برق    ن ی(، 

نوامبر    مارستان یب آقا  یبه مرخص  [ آبان]در  میالدی    ۱۹۳۴ر سال  رابرتسون د  ی رفت و 

ادامه داد.    رشناس و حسابدا بیبه عنوان آس  مارستان ی به ادامة کمک در ب  [شمسی  ۱۳۱۲]

بخش گوش،    ک یرا شروع کرد  خود  کار    گوتیدکتر پ  [شهریور]در سپتامبر  که    یهنگام

 شد.   یمورد استقبال قرار گرفت و از آن قدردان یبه خوب که باز کرد  یهفتگ  یِ نیحلق و ب

 
432 Administration Report 1915, p. 23. 

 قرار گرفت. دیمورد بازد یتوسط سربازان آلمان زین مارستانیب 
 Waterfield 1973, p. 162. 

433 Administration Report 1916, p. 42. 
434 Administration Report 1917, p. 26. 

435 Administration Report 1925, p. 39. 
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 های جراحی انجام شده در کرمانتعداد بیماران ویزیت شده و عمل :۱8جدول 
 ([مسیش ۱۳۱8-۱۲88] میالدی ۱۹۱۰-۴۰های سالو ویزیت در خانه )

  1928 1926 1925 1924 1921 1920 1919 1913 1912 1910 نوع/ سال
            مجموع 

          8۴۴۲  مرد 
          ۱۲۶۴7  زن

  ۵۲۳۰       ۴۹8۱   پذیرش جدید 
    -  ۲۱7 ۱۵۰۲ ۱۴۶۶ - ۲۰۴۰ ۲۹۳۳ مرد 
    -  ۲۰78 ۲۰۹۴ ۱۶۱۵ - ۲۶۶۹ ۲7۰۵ زن

  ۱8۹۲۲       ۱۲۰۴۲   پذیرش تکراری
    -  ۱۰۳۵ ۳۱۰۹ ۴۳۹۴ - ۶۰۲۵ 7۰8۰ مرد 
    -  ۶۵۳۵ 8۲۰۳ ۳۲۶7 - ۹۵۵۵ ۹۰۳8 زن

  ۵۳۲۰       ۴۹8۲   سرپایی 
    -  - - - - - ۲۳۱۱ مرد 
    - ۲۱۴۴ 8۶ - - - - ۱۴۱7 زن

  7۹۲ ۶۲۱ ۵8۱ ۵۶۵ ۴۴7   ۴۶۹   بستری 
    -  ۳۰ ۱۵۵ ۱۶۹ - ۲۰8 ۲۲۴ مرد 
    -  ۱۱۱ ۱۴8 ۱۵۵ - ۱۶۶ ۲۱۴ زن

           ۲۰۴ عمل جراحی
  ۵۰۰  ۵۲۲ ۵۴۰ 8۰/ ۲۰۱ مرد ۱۴۴ ۲87 ۳77 مرد ۱7۵ - بزرگ 

 کوچک 
ثبت 
 نشده 

 زن۱۵7
 ثبت
 نشده 

-  -  -    

  ةویزیت در خان
 ساکنین شهر

    ۲۱۵۰ افزایش  ۲۱۰۳ 8۰۳ ۲۴۲7 ۱۵۳7 - -

ویزیت 
 یانیروستا

- - ۴7۵ ۵۰۵ - -  7۰    

  های آزمایش
 پاتولوژیک

- - - - - - - - - -  

معاینات جدید  
 زنان و زایمان

- - - - - - - - - -  

Administration Report 1910, p. 33; Ibid., 1912, p. 56; Ibid., 1913, p. 70; Ibid., 1919, p. 31; 
Ibid., 1920, p. 30; Ibid., 1921, p. 29; Ibid., 1924, p. 32; Ibid., 1925, p. 39 (581 in-patients 
compared with 565 last year [1924] and 447 the year before [1923]; 522 operations as 
compared with 540 in 1924.). Administration Report 1926, p. 22; Administration Report 
1928, p. 32; Administration Report 1929, p. 27; Ibid, 1930, p. 25; Ibid, 1931, p. 26; Idid. 
1932, p. 31; Ibid, 1934, p. 34; Ibid 1935, p. 38; Ibid., 1939, p. 18; Ibid., 1940, p. 20. 
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) 

 1940 1939 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 نوع/ سال 
          مجموع  
          مرد  
          زن 
          پذیرش جدید  
          مرد  
          زن 
   ۱۶7۶8 ۱8۵۵۴ ۱۹7۶7 ۲۱۹8۱ ۱۶۶8۰ ۲۵۹۴۲ ۱۲۲8۰ پذیرش تکراری 
          مرد  
          زن 
 ۱۵۹۹۴ ۲۹۰۰۰ ۴۶۱۶ ۶7۰۶ ۶۳۲۶ ۶۴۲۹ ۵۹۶8 7۳۴۰ 8۱۲8 سرپایی  
          مرد  
          زن 
 ۶۹7 77۴ ۵۵۰ 7۲8 78۲ ۶۹۹ 8۰۵ ۱۱۰۴ ۶۳۲ بستری  
          مرد  
          زن 
          عمل جراحی 

 
 بزرگ 
 

۳۱۱ 7۳7 ۵۲۹ ۵۲۹ ۶۴۲ ۶۳8 ۵۰7 ۲7۲  

 
 کوچک 

 
       ۲۱۰۳  

 
ویزیت در خانة  

 ساکنین شهر
  ۲۱۲۵ ۴۵8۹ ۲7۰۱ ۲۳۴7 8۲۹   

 
ویزیت 

 روستاییان
     ۲۴7    

 
آزمایشات 
 پاتولوژیک

     77۰ ۱۱۲۹   

 
معاینات جدید  
 زنان و زایمان

     ۱۹۰ ۵۴   
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  از  مرخصی،  گوت ی پ   س ی دکتر چار   . با بازگشت افت ی   ش ی افزا   ی شناس ب ی آس   های ش ی آزما 

بود. با وجود    ص ی تشخ   ی برا   ی د ی مف  ار ی د که کمک بس ش آغاز    س ی فل ی س   ی آزمون کاهن برا 

  ۱۹۳۶که در سال    ی هنگام   ۴۳۶. افت ی   ی فزون   ی افت ی در پول  و    ماران ی دودسون، تعداد ب   بت ی غ 

از مرخص [ شمسی   ۱۳۱۴] میالدی   افزا   ی ، دکتر دودسون  در   ی ر ی چشمگ   ش ی بازگشت، 

  ین ی نگ س   ة ضرب   مارستان یب   ن،ی بنابرا   ۴۳7او بود.  ی محل   ت ی محبوب   انگر ی که ب   شد دیده می کار  

سال کار در    ۳۴، پس از  [ اردیبهشت  ۱۹]   مه   ۹که دکتر دودسون در    ی زمان متحمل شد  

 جوالی  او همة طبقات جامعه حضور داشتند. در   ی کرمان، فوت کرد. در مراسم خاکسپار 

دکتر  اختیار  مردان به صورت موقت در    مارستان ی ب   ت ی مسئول ،  [ ۱۳۱۶تیر  ]   ۱۹۳7  سال 

  پذیرش در    ی پزشک دائم، افت   ک ی   بت ی غ   ل ی به دل   ی بود ول   راز ی ( از ش Martin)   ن ی مارت 

 ۱۹۳7  سال   ( در اواخر اکتبر R. H. Carpenterاچ. کارپنتر )   ر. آ رخ داد. دکتر    ماران ی ب 

را بر عهده گرفت.    مارستان ی درمانگاه و ب   ت ی و مسئول   د ی رس   [ شمسی   ۱۳۱۶آبان  ] میالدی  

آر. )استال( هنر ی خانم دکتر ج  ب Stella Henriques)   س کوئ ی .  زنان    مارستان ی ( مسئول 

، خانم دکتر  [ شمسی   ۱۳۲۰تا    ۱۳۱8مهر  ] میالدی    ۱۹۴۱تا    ۱۹۳۹  سال   از اکتبر   ۴۳8بود.

 یمرخص  کوئس ی هنر بود )کارپنتر و  آنجا  ( مسئول  D. M. Howgate)   ت ی . ام. هوگ ی د 

میالدی    ۱۹۴۲در سال    ۴۳۹بود.  ی کنسولگر   ی پزشک   ی متصد   ن ی همچن   هوگیت بودند(؛  

و   ت ی احتماالً هوگ   ؛ دو خانم دکتر بود اختیار  در    مارستان ی ب   ت ی مسئول ،  [ شمسی   ۱۳۲۰] 

پرستار   ، کوئس ی هنر  کارکنان  همراه  محل  ی به  زن  و   ۱۵۰  ت ی ظرف  کی با    ی مرد 

 لدی . وا ی ب   . ی دکتر ا ،  [ شمسی   ۱۳۲۱- ۲۴]میالدی    ۱۹۴۳- ۴۶  های سال   طی   ۴۴۰تختخواب.

 (E. B. Wild مسئول ب ) ۳تختخواب داشت. در  ۱۱۰بود که در آن زمان فقط  مارستان ی  

 
436 Administration Report 1934, pp. 34-35. 

437 Administration Report 1936, p. 26. 

438 Administration Report 1937, p. 27; Administration Report 1938, p. 20. 
439 Administration Report 1940, p. 20. 

440 IOR/L/MIL/17/15/13, M.T. Routes in Persia, p. 269. 

 بر طبق  
 Waterfield 1973, p. 171 
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) بلک  . ی ، خانم دکتر ک [ شمسی   ۱۳۲۲بهمن    ۱۳] میالدی    ۱۹۴۴  سال   ه ی فور   .Kوود 

Blackwood با وجود رد ی زنان را بر عهده گ   مارستان ی ب   ت ی تا مسئول   رسید   ا ی ( از استرال .

ادامه    ی خود به خوب   ت ی به فعال   مارستان ی ب   ، یی اروپا   ی بودجه و کارکنان پرستار کمبود  

  ی باال   نة ی شد( با هز می   را شامل   مارستان ی ب مراجعان  درصد از    7۵داد. درمان فقرا )که  

فراهم    مارستان ی ب   ی را برا   هزینه   AIRF. خوشبختانه،  بود دشوار    ، ی داروها و مواد پزشک 

معرفنمود.   چشمگ   ن، ی ل ی س ی پن   با درمان    ی ”با  صورت  به  تأث   ی ر ی شفا  قرار    ر ی تحت 

  CMSو مدرسة    مارستان ی ، همة کار ب [ شمسی   ۱۳۳۰] میالدی    ۱۹۵۲در سال    ۴۴۱گرفت.“ 

 ۴۴۲شده بود.  ل ی در کرمان تعط 

  CMS( بود که  WWWزنان )   یکار رفاه   ،یپزشک های  در مراقبتمهم    ینوآور  ک ی

  ی آن بود. پس از آن، کار مشابه  شگامیکرمان پ در    [شمسی  ۱۳۰۰]میالدی    ۱۹۲۲در سال  

. بر طبق گفتة  دی در مشهد و رشت آغاز گرد  ییکایآمر  یونریسیم های  مارستانیتوسط ب

  ی هدف اصل  د،بو  WWW( که مسئول  E. C. H. Strattonاستراتون )  . . اچیس   .یخانم ا

  زایمان  مادران در انتظار   با این هدف کهفرش بود  مفلوک  ”تماس با بافندگان    یکار اجتماع 

  افت ی داشتند، در ازین که به شدت به آن یبرد تا توجه طبّ  مارستانیب را بتوان به)آبستن( 

و ناپسند    نفرین شده، غیرانسانی   ی کارعمدتاً    طیبه واسطة شرا  تیوضع   نیا  ۴۴۳.“ ندینما

بود که  ای  به گونه  ط ی. شرابه وجود آمد فرش کرمان  های  در کارگاه  زن کودکان و کارگران  

)ب  یاریبس زنان  و  کودکان  برا  شتری از  اغلب  دوران  یدختران(    ر یگنیزم  ، یزندگ  تمام 

سرد، مرطوب    ، بسیار بد  ییروشنا  ؛ اغلب غارمانند  هاینیرزم یاز کار در ز  ی شدند. جدامی

نشستن اغلب به    ةویش  نی نشستند. امیدوال    شه یشده، کارگران هم  هیتهوریغ  با هوایو  

بازوهاهای  یکل ”بدش جبران  ، دائم  صدمة  و  پاها  عموم  ریناپذساق  سالمت    منجر   یبه 

 
441 Administration Report 1944, p. 5 

 کرد. افتیدر  ایتانیاز سفارت بر نیز ون سینما کیکرمان  CMS ،شمسی[ ۱۳۲۳میالدی ] ۱۹۴۵در نوامبر (؛ زدی)کرمان و  
 Administration Report 1945, p. 11. 
442 Waterfield 1973, p. 174. 
443 Administration Report 1924, p. 32. 
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در اغلب  شکم بودند.  یتحتان لوزیبه آنکمبتال  در کرمان، کارگران دختر اغلب ۴۴۴“ .شدمی

که    ی زمان  اما کرد.  می  فوتمادر  هنگام تولد بچه،    ند شدمی  حامله   موارد و پس از آن که 

پدر  انجام داد.    ن یعمل سزاردرصد از تولدها    ۵۰شد در  میدر دسترس بود،    ی مارستانیب

  ی انصاف یب  نیا  همواره”آدم  کرد  میمشاهده    نیکرمان، چنهای  ابانی در خ  لندیبو  یروحان

  . آوردمی  اد یو از رشد باز مانده به    افته یشکل    رییزنان تغ  دن یدر حق کودکان کار را با د

  رییدستانشان اغلب تغ   رایکار کردن ندارند؛ ز  یی توانا  گریکه د  [بینیمیرا  ]  ی مردان  ی گاه

 ۴۴۵“.اندافتاده ییو به گدا افته یشکل 

شامل  که اکثراً    مان یزا   ۵۹،  روی هم رفته،  [شمسی  ۱۳۰۲]میالدی    ۱۹۲۴سال    در

  ا یتانیسالمت، کنسول بر  یابرنامة توسعه  ن یا  ةجی. در نتدی انجام گرد  ،زنان مسلمان بود

از    بافان ”سالمت فرش  داد گزارش   بهتر    ی همکار  ۴۴۶سال گذشته است.“   ۱۵-۲۰اکنون 

وجود  WWWبود و مرکز  زن پزشک   ک ی زنان که تحت نظارت   مارستانیب ان ی م ی کینزد

  ی بیشد. دو درمانگاه ترک می  دهیاز تولد توسط دکتر د   شی داشت. همة موارد مشکوک پ

  ی برا  ژهیبه و  هاآن  از  یکی   شد،یبرگزار م  ی از تولد و بعد از تولد به صورت هفتگ  شیپ

و    شدندمی  دهی آمدند. زنان حامله در آنجا دمی  نیبافندگان فرش بود و کودکان همة سن

، کارکنان  [شمسی  ۱۳۰۶]میالدی    ۱۹۲8در سال    ۴۴7شد.می  به مادران دادههایی  هیتوص

 
444 Chaqueri 1978, pp. 210-12 

 همانند  ییونرهایسیبه نقل از م 
 Reverend Boyland (FO 248/1343) Kirman 1921; Bishop Linton (1924). 

 مثال  یبرا دیگزارش نشدند، بنگر یمسائل مشابه رانیمناطق ا گریداز قابل توجه است که  

 Chaqueri 1978, p. 205 

 آباد در سلطان  ایتانینامه از کنسول بر کی 

 (FO 371/10131, f.140, f.14) 

 زیدر تبر ایتانیکنسول بر زنی و 

 FO 371/9030, f.215 
  ن یاز زم یزنند و همچنان که کار به آهستگیم مهکف چمبات  یفرش، کارگران رو کی ی”با آغاز بافندگ کند. ی م ینیبازآفر 

شود ی در نظر گرفته نم  یکار سخت  نی. انندینشی الوارها، چهار زانو م  یو بر رو  زندیخی با آن بر م  زیها نشود، آنیبلند م
من شک .  رندیگیبه خود م  ،کنندی استراحت م  شانیهاکه در خانه   یها در هنگامیرانیاست که معموالً ا  یحالت  نیا  رایز

 “.کردندیاستقبال م ینوآور نیها از اشد آن ی( فراهم مگرید یراحت منگاه یهر نوع نش ای ) یها صندلآن یاگر برادارم 

445 Chaqueri 1978, p. 210. 
446 Administration Report 1924, p. 32. 

447 Administration Report 1925, p. 39. 
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WWW    خانم  ییاروپا  کیشامل(    استراتونStratton  ،)وقت و دو زن    مه ین  یی اروپا  کی

و مراقبت مادرهم    WWW.  ندبود  دهی آموزش د  یارمن رفاه کودک  کودک تمرکز    -  بر 

ماما  شیپ های  داشت؛ هم مراقبت کار  تولد و هم  از  میالدی    ۱۹۲8. در سال  ییو پس 

ب  ۲,۰۵۵  مورد و تعداد   ۳,۹۹8ها  تیزی، جمع و[شمسی  ۱۳۰۶] در مرکز    ز ین  ماریمورد 

WWW  .شدند ا  WWWمرکز    ۴۴8درمان  خانم  نظر  روب  .یتحت  .M.  E)  نسونیام 

Robinsonی مرخص  لیخانم استراتون به دل  بتی ( با قدرت به کار خود ادامه داد؛ با وجود غ  

  ۱۳۱۲آذر  ]میالدی    ۱۹۳۳که در دسامبر    [شمسی  ۱۳۱۱مهر  ]میالدی    ۱۹۳۲در اکتبر  

  منددو کار  WWW، مرکز  [شمسی  ۱۳۱۲]میالدی    ۱۹۳۴در سال    ۴۴۹بازگشت.   [شمسی

را شروع کرده بودند. دو    ییماما  تیترب  یجزء داشت؛ افراد گروه آخر  مند ارشد و سه کار

سپتامبر    CMS  یدکترهای  آزمون  مندکار در    [ شمسی  ۱۳۱۳دی  ]میالدی    ۱۹۳۴را 

میالدی    ۱۹۳۵  هیدر ژانو  گر ی( و نفر دی مرکز  یی ماما  ئتی ه  =  CMB  ارز باگذراندند )هم

تعداد موارد    WWWهای  تیفعال  ة جینتدر  صدد گرفتن آن بود.    در  [شمسی  ۱۳۱۳دی  ]

و    ی بافندگ  ط یدر شرا  یبهبود  ل یبه دل  ی در حال کاهش بودند؛ بخش  یی ماما  ی ع یطبریغ

از    ش یکه پ  یکه اعمال ترسناک   دندی ترسی”م  یبوم  یعلت که ماماها  نیبه ا  گرید  یبخش

  یی کار ماماانجام  ها  سال  وةی به عنوان م  زیعموم ن  دگاهیدادند را انجام دهند. دمی  انجام  نیا

  ۱۳۱۳]میالدی    ۱۹۳۵در سال    ۴۵۰شده بود.“   ختهی، برانگ CMSتوسط کارکنان    ی و رفاه

  ی خانم در شهر بود که توسط سه ماما  WWW، خانم رابرتسون مسئول مرکز  [شمسی

از    شیدستورات معمول پ   نة یبرنامة استاندارد خودشان در زم  شد.می  داده  یاری  یرانیا

  ۱۹۳۶در سال    ۴۵۱ادامه دادند.  را داشتند و به آن  تدر هنگام نقاه  شتریتولد و آموزش ب

  نسون، یخانم راب  رایکرد ز  دا ی پ  کاهش   WWWهای  تی، سطح فعال [شمسی  ۱۳۱۴]میالدی  

آور حال   رفت  یمرخصبه    ، [فروردین]  ل یدر  اکتبر    ی در  در  استراتون  خانم    [مهر]که 

 
448 Administration Report 1928, p. 32. 

449 Administration Report 1933, p. 31. 
450 Administration Report 1934, pp. 34-35, 45. 

451 Administration Report 1935, p. 38. 
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بعد  ۴۵۲برگشت. دروة  استراتون در مسئول  ،ی در  م  WWW  ت یخانم   ۱۹۴۵  سال   انةی تا 

به مرخص  یزمان  یعن یماند؛    یباق  [شمسی  ۱۳۲۴]میالدی     ۱۶]  ژوئن  ۶رفت. در    یکه 

 ۴۵۳. دیاو رس یسازآزاد ی( براWoodruff، خانم وودراف )[خرداد

 

 ، کرمان CMS  -های مرکز رفاهی زنان  فعالیت :۱۹جدول 
 شمسی[ ۱۳۰۲-۱۳میالدی ]  ۱۹۲۴-۳۵ هایسال

 ۱۹۲۴ ۱۹۲۵ ۱۹۲۹ ۱۹۳۱ ۱۹۳۲ ۱۹۳۳ ۱۹۳۴ ۱۹۳۵ 

 7۵ ۶8 8۹ ۹۲ 7۶ ؟ ۹7 ۵۹ ها زایمانتعداد 

های خانگی  ویزیت

 بیماران 
- - ۳,۹7۲ ۱,۶۱۴ ۱,۹۳۶ ۲,۰۴۹ ۱,۲۵۱ ۱,۳۲۲ 

بیماران حضوری در  

 مرکز
- - - ۳۴7 ۳۲۱ ۲7۴ ۲8۴ ۳7۶ 

 ۶۴۴ 7۹۳ 8۶7 ۱,۱۲۵ ۱,۱۲۵ ۱,۱۲۵ - - های مجدد ویزیت

موارد ارجاعی به  

 بیمارستان 
- - - ۱۲۶ - - - - 

Administration Report 1924, p. 32; Idem 1925, p. 39; Idem 1929, p. 28; Administration Report 

1924, p. 32; Idem 1925, p. 39; Idem 1929, p. 28; 1935, p. 38. 

 

 اروپایی کرمان  -بخش تلگراف هندی  ة عملکرد دواخان :۲۰جدول 
 (شمسی[ ۱۲۹۰میالدی ] ۱۹۱۲سال )

 زن  مرد 

 ۳۱۶ ۶۲۰ موارد تازه

 نامشخص نامشخص های تکراریویزیت

 کوچکعمل   ۲۵و عمل بزرگ  ۱۵ ۹7 های جراحیعمل

Administration Report 1912, p. 56. 
 

 
452 Administration Report 1936, p. 26. 

453 Administration Report 1945, p. 4. 
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ب ب  CMS  رافزون  پزشکیسیونری)م   ینمرسل  یمارستان و  مؤسسة  دو  در    یگرد  ی (، 

در کرمان    IETD، دواخانة  [شمسی  ۱۲۹۰]  میالدی   ۱۹۱۲. در سال  وجود داشتکرمان  

  یار دست  ه وسیلة آن نامعلوم است. دواخانه ب  فعالیت   یان زمان آغاز و پا   ی داشت ول  یتفعال 

 ۴۵۴شد. یم یریتمد (، اف یناشت  ی آقا)جراح 

 ۱۲۹۵]میالدی    ۱۹۱7که در سال    داشت   ود وج  هینورنام  به    ی مارستانی ب  ت،ینها در  

  الممالک  ریه ظتوسط نوراله خان  که    ی وقف   ی نهاد پزشک  کی  .شده بود  سیتأس  [شمسی

  حاً ی)ترجدار  نامهیگواه  یدو پزشک رسمداد باید  توضیح می  وقفنامه.  گذاری شده بودپایه

دیده   اروپا(  آموزش  ترب  کیو    یغرب  یپزشکبرای  در  پزشک  تینفر  در  و    یسنت   ی شده 

  ست یبامی  مارستانید. بنبه کار گماشته شو  مارستانیب  در  ست یبایماما م   کی  ن یهمچن

، دکتر  [شمسی  ۱۳۰۲]میالدی    ۱۹۲۴. در سال  داشتیم  زین  ی برنامة آموزش پزشک  ک ی

به کرمان آمد    ، یسیانگل  ةو تجرب   یفرانسوهای تیبا صالح   یرانیپزشک ا ک ی خان،    یموس

بعد از  اما  .  ردیشهر را بر عهده گ  ه یّصحّ یسمت متصد  نیو همچن   مارستانیب  تیتا مسئول 

هزینة پرداختی برای داروها  نتوانست    را ی”زچند ماه، او استعفاء داد و کرمان را ترک کرد  

،  [شمسی  ۱۳۰۳]میالدی    ۱۹۲۵در سال    ۴۵۵.“ تولیت موقوفه بگیردرا از  های دیگر  یا پول

،  [شمسی  ۱۳۱۱فروردین  ] میالدی    ۱۹۳۲  ل یدر آور  ۴۵۶او دکتر ارسطوخان آمد.  یبه جا

  ه یّادارة صحّ دار  به صورت موقت عهدهو نیز    هینور  مارستانی مسئول ب  یرانیا  رزاخانیدکتر م

ف   یزمان   یعنیبود    زین احمدخان  دکتر  صحّو    لسوفیکه  و    هیّمسئول  کردند  استعفاء 

 ۴۵7.رفتند

توانست عقب بماند. در  نمی  دولت  اد، ی ز  ی خصوص  هایتیفعال  نیبا در نظر گرفتن ا

 
454 Administration Report 1912, p. 56. 

455 Rezai 2012, pp. 127-28; Ebrahimnejad 2014, pp. 152-53; Administration Report 1924, p. 36. 

 .۴۵، ص۲، جلد ۱۳8۲ ییروستا ۴۵۶
457 IOR/L/PS/12/3413, Diary of HBM’s Consulate, Kerman, no. 4, for the month of April 1932, p. 1. 

)یک    در کنسولگر  کیدکتر روس  و شوهر(  ولد  هیروس  یزن  بودند  تهران    ]فروردین  ۳۰[  لیآور  ۱۹در    ی ر کرمان  به 

 ر؟یخ ای را درمان کردند  یمار یها بآن ایآ ستیفراخوانده شدند. معلوم ن

 Administration Report 1928, p. 39. 
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  ۲۰,۰۰۰  ی ، حاکم کل کرمان، قصد گردآور[شمسی  ۱۳۱۰آذر  ]میالدی    ۱۹۳۱دسامبر  

انتظار    داشت و البته منتظر دریافتدر شهر  ای  هیریخ  مارستانی ب  ک ی  سیتومان جهت تأس

  سال   در نوامبر  را یداشت زخوبی    ج ی اقدامات نتا  نیا  ۴۵8.نیز بود  ه یکمک از اوقاف و ادارة بلد

و    هیریخ  مارستان ی ”بد  داگزارش    ا یتانی، کنسول بر[شمسی  ۱۳۱۲آبان  ]میالدی    ۱۹۳۳

  از  ات ی شکا  ةجیکه نت اند  ادارة آموزش قرار داده شده  م یمستق   تیریتحت مد  ایخانهمیتی

 ۴۵۹بوده است.“  «استعالم ون یسیکم » دو نهاد و  نیا

 ۱۹۲۵سال  پس از    ، از آن   ر ی غ   ا ی   ی پزشک گوناگون    ینهادها   ن ی وجود ا   ل ی به دل   چه 

  بومی   های ی مار ی از ب   ی و رخداد به وقوع نپیوست  ای  ی ر ی گ ، همه[ شمسی   ۱۳۰۳] میالدی  

 ی”سالمت عموم نداد. در واقع، برخالف کثافت ترسناک شهر،    ی از معمول، رو   بزرگتر 

  هیّ صحّ  س ی ، رئ [ شمسی  ۱۳۰7] میالدی   ۱۹۲۹در سال  نگه داشته شد.“  ی به خوب  ، مکان 

بهداشت و سالمت    ، ی بر بهساز   ی سالمت( چند بار دست به دست شد ول   ی متصد   مقام ) 

  ار ی از آنجا که مردم بس اشت. گذ ن ی ، اثر وجود نداشت ای آن بودجه  ی شهر که برا  ی عموم 

بدان   ق ی تشو   ن ی ”ا بودند،    ه ی تغذ و دچار سوء   ر ی فق   یشغل های  ی مار ی ب   م ی کننده است که 

  کی از  بودند(    ها آن   ان ی بافنده قربان   کان )که کود   ی سل مفصل   ی مار ی و ب   سم ی ت ی راش   ج ی را 

  یکرمان، تالش   ه یّ صحّ بودجه، مقامات    نبود با وجود    ۴۶۰هستند.“   ع ی دهه قبل کمتر شا 

حد   ی بهساز و    ی بهبود   ی برا  تا  ناسالم  اقدامات  و  دادند  انجام  قرار   ی شهر  نظر  تحت 

  ی تصد ، م [ شمسی   ۱۳۱۱] میالدی    ۱۹۳۲سال    ان ی گرفتند. دکتر سهراب برخوردار، در پا 

  آمد   فوس ی ت گیری  همه ،  [ شمسی   ۱۳۱۰دی  ] میالدی    ۱۹۳۲  سال   ه ی بود. در ژانو   ه یّ صحّ 

که تمام    یی ”جا نمود،  مبتال    اکثراً فقرا را   ، ی ر ی گ همه   ن ی فرو نشست. ا   [ تیر ]   جوالی   که در 

مبتال  به نوبت    ی گر ی پس از د   ی ک ی   ا ی و    گر ی کد ی و همة اعضاء را با    د ی درنورد را  ها  خانواده

داشت و اگر در سطح    ی کم   ومیر مرگ   ی مار ی ب   اد، ی ز   ی ل ی . با وجود موارد مکرر تب خکرد 

 
458 IOR/L/PS/12/3413, Diary of HBM’s consul, Kerman, no. 10, for the month of December 1931, p. 1. 

459 IOR/L/PS/12/3413, Diary of HBM’s consul, Kerman, no. 11, for the month of November 1933, p. 1. 
460 Administration Report 1926, p. 24-25; Administration Report 1929, p. 35; Administration Report 

1930, p. 25. 
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افراد کم  از پا   ه ی بن گسترده گفته شود، فقط  کارکنان    در آورد.“   ی و تودة سالخورده را 

CMS    از کردند.   مار ی ب   ۶۰۰باالتر  درمان  حاکم    ک ی   ۴۶۱را  مثبت  بستن  شهر قدم   ،

 ۱۹۳۳  سال   سط آب در اوا   ر ی و اضافه کردن ش   ی عموم های  حمام در حمام های  خزینه 

با کردند که    ت ی به تهران شکا   ، مسلمان   ی قشر های  بود. گروه   [ شمسی   ۱۳۱۲] میالدی  

میالدی    ۱۹۳۳  سال   ی رو، در انتها   ن ی انجام داد. از ا   را   ی غسل مذهب توان  نمی این کار  

دوش    ها، وجود، اکثر حمام   ن ی ”با ا آب آمد.    ی رها ی ، دستور برداشتن ش [ شمسی   ۱۳۱۲] 

آبان ] میالدی    ۱۹۳۳سال  در نوامبر    ند.“ داشت   حمام را نگه   دات ی شده در تمه   ی تازه معرف

  ،ی از بودجة عموم   ه یّ صحّ اطالع داده شد که بودجة ادارات    ستان به حاکم ا   [ شمسی   ۱۳۱۲

  هزینة  ی برا   ی دات ی تمه خود    ست ی با ها می ی و شهردار   ده ی قطع گرد   [ آبان  ۱۰] از اول نوامبر  

  ن ی کرمان، مسئول   ی انجام دهند. با در نظر گرفتن فقر شهردار   خ ی از آن تار   ه یّ صحّ خدمات  

 ۴۶۲دچار افت گردد.   ، سالمت   دات ی تمه   دند ی ترس 

از آنفلوآنزا از شهر گذشت و    ی پی ، ت[شمسی  ۱۳۱۳] میالدی    ۱۹۳۵  سال  لیاوا  در

در محلة    ژهیبه و  فوسیت کوچک  گیری  همه  کی  ن یشد. همچن  ومیر مرگ  یموجب تعداد

به صورت فراوان،    ای،. سل از هر گونهدیده شد  شهر در تابستان   گریدر بخش د  انیهودی

موارد    ژهیپر بود به و  شه یمه   ونیسی م  مارستان ی هر دو ب  ”بخش سلِ.  بودوجود  مدر شهر  

ا  یاستخوان خورش  ،روزانه  ،مارانیب  نی]سل[.  نور  تحت  سال    دی درمان  تمام طول  در  را 

  ج ی خوب و اسکراپ دائم، نتا ةیکاد، تغذ  یبا روغن جگر ماه بیکه با ترک کنندیم افتیدر

 ۴۶۳.“ شودیحاصل م ی خوبدر اکثر موارد  ی آهسته ول

که از  )  رئیس جدید بهداری  ،یل ی، دکتر وک[شمسی  ۱۳۱7]میالدی    ۱۹۳۹در سال  

در    یل ی. دکتر وک( گردیدشدمی  ده یعنوان نام   نیبه ا  [شمسی  ۱۳۱۴]میالدی    ۱۹۳۶سال  

  ی شهردار  یپزشک  یازدواج کرده بود. به عنوان متصد  یخانم آلمان  ک ی و با    لیتحصآلمان  

 
461 Administration Report 1932, p. 26, 31 

 (.فیخف یآنفوالنزا سالِ انی )در پا 
462 Administration Report 1933, pp. 31, 39. 

463 Administration Report 1934, pp. 34, 44-45. 
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و    هافروشمیوه  نانواها،    ها،ماهانه از قصاب  یمسئول بازرس   ، بار در هفته  به صورت دو  و

پرداخت مناسب،    کی به    سالمت و پاکیزگی  ی گواه  کیشود که  می  ”گفتهبود.    ها فاحشه

در دهة    ۴۶۴فراهم آورد.هم  را    رایگان  ح یو تلق  واکسیناسیون ،  بهداریادارة    شود.“می  اعطا 

بمیالدی  ۱۹۴۰ واقع، در سال  داشت  ی دولت   مارستانیب  کیاز    شی ، کرمان    ۱۹۴۴. در 

  یبود: بهدار  مارستانیب  ک یمسئول دو دواخانه و    یلیوک  کتر ، د [شمسی  ۱۳۲۲]میالدی  

  مارستان ی ب  نةی(. هزیریگهمه  مارستانیمبارزه )ب  مارستانیو ب  ی شهردار  یاستان، بهدار 

  ، یجدهای  یریگهمه  هایرخداد  ی بررس  ی. براآمدبه دست می  ی مشارکت مردم  از  یآخر

که فقرا    یی جا   ژهیبه صورت مرتب به مناطق گوناگون شهر، به و  بهداری ادارة    ی دکترها

  د یکه از دیی  هاآن  کنند.  ی آورو گداها را جمع  ازمندانیدند تا نز میسر  کردند،  می  یزندگ

داده    منزل و غذا  هاآن  در آنجا به  کهشدند  می  بودند به نوانخانه فرستاده   سالم  یپزشک

 ة نخانگرفتند و سپس به نوامی  مبارزه« تحت درمان قرار  مارستان یدر »ب  مارانی. بشدمی

فرستاده  بدمی  کرمان  ت  ۱7  قیطر  نی شدند.  اسهال خون  8۶و    فوسی مورد  )که    ی مورد 

  ةتی »کم  کی درمان شدند.    ،یزیآمتیکنند( به صورت موفق  جاد یاگیری  همه  ممکن بود

  ی جداساز  یبرا  ریافراد فق  یدر گردآور   بهداریشکل داده شد تا به ادارة    زیفقرا« نبه  امداد  

  ۰۰۰,۱7۰شاه با اهدا  ،  [شمسی  ۱۳۲۳]میالدی    ۱۹۴۵در سال    ۴۶۵در نوانخانه کمک کند. 

گذاشته شده    ش یآن سه سال پ   یکه پ   ی تختخواب  ۶۰  مارستانی ب  ک ی ساخت    یتومان برا

 ۴۶۶بود، مشارکت نمود. 

ب فقرا  به  ها  مارستانیهمة  نشان  درمان  ب دادند.  میعالقه  در    دیجد  مارستان ی”دو 

بودجه    ی گردآورد یبرا  یفراوانهای باز شد و استاندار، تالش  فقرا  یکرمان و رفسنجان برا

 ۴۶7انجام داد.“ ها آن جهت امور درمان

 

 
464 Administration Report 1939, pp. 18, 20; Administration Report 1940, p. 20. 

465 Administration Report for 1944, p. 9. 
466 Administration Report for 1945, p. 6. 

467 Administration Report for 1945, p. 8. 
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 کرمانشاه

  ی سالمت عموم  تیدر وضع  ی مثبت  رات یی، تغ[شمسی  ۱۲8۲]میالدی    ۱۹۰۴سال    در

های  موضوع مراقبت داد،یدو رو را یسکنه( مشاهده شد، زنفر هزار  ۶۰با  ی کرمانشاه )شهر

آن    [۱۲8۳دی    ۶]  دسامبر  ۲7در  .  کردتر  ک ینزد  هرش  از ساکنان  ی اریرا به بس   ی پزشک

تازه ساخته    مارستان ی ب  ک ی حاکم کرمانشاه،    در مقامفرمانفرما،    رزایم   نی، عبدالحس سال

  یپزشک   ل یالتحصزوّار باز کرد و دکتر محمود معتمد که فارغبیماران    یشده در شهر را برا

  مارستان یفرمانفرما عزل شد، بکه  سال بعد    کی. امّا  گماشتآن    یتریبود را به مد   س یپاراز  

الملک   د یکه فر  [شمسی ۱۲8۳]میالدی  ۱۹۰۵در سال . دی و مخروبه گردشد  شفراموش

محل   این  ب  د یبازداز  نبود   یمار یکرد،  آن  طب   ؛در  عبداهلل  دکتر  پزشکش،  و    ب یگرچه 

تومان    7۰در ماه  گفت فرمانفرما    دی رضا، حضور داشتند. پزشک به حاکم جد  ی عل  رش،یمد

به جز حقوق پزشک    رایبوده است ز  یناکاف   مارستانیب  تیفعال   یهانهیهز  یده که برادامی

خواست  می  تومان در ماه بوده است. فرمانفرما  ۱۰۰  مارستان ی بهای  نهی، هزذغال  نةیو هز

 قیاز طر  ونقل اموات به کربالحمل  یپرداخت   اتیاز مال   یرا با اختصاص درصد   ایه بودج

  ی م یتصم   نیادارة گمرک نوشت ا  س یئامّا ر  برای بیمارستان پدید آورد ادارة گمرک    سیرئ

  ی هدف اصل   ها، ییایتانیبر طبق گفتة بر  ۴۶8توسط تهران اتخاذ شود.  ست یبامی  است که 

او  بود.“    یمقاصد شخص   یبرا  ی مجان  نیزم   کی”گرفتن    مارستان ی ب  سی تأس  ازفرمانفرما  

 ۴۶۹.ندبرقرار ک زینرا دو سال بعدتر در کرمان   ییشما نیچن کوشید

  کی   ا یتانیپر شد. بر  ایتانیبر  ی و کنسولگر  ییکایآمر  یونرهایس یبا م  یشکاف پزشک   نیا

میالدی    ۱۹۰۴احتماالً در سال    امانامعلوم    یخی در تار  یشهر  مارستان یو ب  هیریخ  ةدواخان

  کی  کنسولگری   کارکنان  رایباز شد ز  یکه کنسولگر  یزمان  ی عنیگشود    [شمسی  ۱۲8۲]

 
 یی ؛ روستا۲۲۳،  ۲۳8،  ۲۲8،  ۶۴-۶۵، ص۱۳۴۵  یهمدان  الملک  دی، به نقل از فر۵۳۳-۵۳۴، جلد اول ص۱۳7۰  یسلطان  ۴۶8

 ؛ ۳۳۳، جلد اول، ص۱۳8۲

 Presbyterian Church 1904, p. 242; Ebrahimnejad 2014, p. 153. 

469 Political Diaries, vol. 1, p. 379. 
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  یخدمات مشابه  زیروس ن  یسرکنسولگر  ای آ  ستیمعلوم ن  ۴7۰. ندداشت   یی ای تانیپزشک بر

استمی  ارائه چند    ؛؟داده  به    ک ی هر  وابسته  روس  محلپزشک  در  حضور    کنسولگری 

  کرمانشاه ،  [شمسی  ۱۲8۴آذر  ]میالدی    ۱۹۰۵دسامبر    لی(، در اواOstداشت. دکتر اوست )

در شهر  روس    یپزشک وابسته به سرکنسولگر  کی  شه یهم  د یآمی  به نظر  ی را ترک کرد ول

، رخداد مشکوک  [شمسی  ۱۲۹۱اسفند  ]میالدی    ۱۹۱۳سال    سوجود داشته است. در مار

 ۴7۱فرستاده شد.  یبررس  یروس برا   یکه پزشک کنسول   ییجا   دیده شد؛وبا در منطقة کلهر  

  مار یب  ۶۰-8۰  هروزان  ایتانیبر  یکنسولگر  ة، دواخان[شمسی  ۱۲8۳]میالدی    ۱۹۰۵در سال  

میالدی    ۱۹۰۶-7در سال    ۴7۲کردند.می  افتی و مشاوره در  ی مجان  ی داشت که دارو  ییسرپا

  ها آن  . اکثرشدنده میدیدر روز د  ماریب  ۱۰۰  نیانگی، روزانه به طور م[شمسی  ۱۲8۴-8۵]

 ۱۲8۶]میالدی    ۱۹۰8در سال    ۴7۳بود.  ش یکرد رو به افزاریغ   مارانیکرد بودند و تعداد ب

 .افتیشهر انتقال  ی در ترمناسب ةبه منطق  یاز کنسولگر یی ای تانیبر ة، دواخان[شمسی

دو    ی، ااتاق دواخانه  یمارستان،ب  یار شامل دفتر جراح، دفتر دست دواخانة کنسولگری  

اتاق    یکزن(،    یماران ب  یگریو دمرد    یماران ب  یبرا  یکی انتظار،    وچکاتاق البسه )دو اتاق ک

برا  یک عمل،   کوچک  اقامتگاه  یبخش  و  ا  یمارستان ب  یاراندست   ی هااورژانس    ین بود. 

کنسول را در    ،پزشکی، کارکنان  روزها ی در مابق یرا روز در آن سال باز بود ز ۱7۴دواخانه 

  دواخانه،  ین، در ا[شمسی  ۱۲87]  میالدی   ۱۹۰8. در سال  کردندیم  ی همراه  هایشسفر

کودک( تحت مداوا قرار    ۵,۹۴۲نفر زن و    ۱۰,7۶۲هزار نفر مرد،    8  شامل )  یمارب  ۲۰,۹8۱

شامل    ؛تحت درمان قرار گرفتند  یبستر  یمارب  ۳۰8مجموعاً    ی،شهر  یمارستان گرفتند. در ب

اغلب    یزمسئله بود، سل ن  ین ترمهم  یا شهرها، ماالر  یگرزن. مانند د  ۲۴نفر مرد و    ۲8۴

در دواخانه    ینبودند. همچن  یع شا  یاربس  یزن  یچشم   هاییماریو ب  یسفلی و س  شدیم  یدهد

 
470 Administration Report 1905-06, p. 45; Administration Report 1908, p. 49; Wilson 1941, p. 114. 

471 Political Diaries, vol. 1, p. 237; Administration Report 1908, p. 45; January 1907 Russian physician 

Velonsky. Political Diaries, vol. 2, p. 29; Further Correspondence Persia no. 1 (1914), p. 60. 
472 DCR 3683 (Kermanshah 1905-06), p. 5. 

473 Administration Report 1906-07, p. 43. 
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بسته شد    یچه زمان  ییا یتانیبر  ةدواخان  ست یمعلوم ن  ۴7۴.گرفتیساده انجام م   هایعمل

که    یبوده است زمان   [شمسی  ۱۲8۹]میالدی    ۱۹۱۱سال  از    ش یپ  ا ی  حدود   ست ی بامی  ی ول

 حضور نداشت. ی کنسولگر  در  یپزشک  گرید

هنوز  ولی  شد،  می   به مردم کرمانشاه ارائه   ی کنسولگر   ی که خدمات پزشک   ی وجود   با 

  ۱۲8۵] میالدی    ۱۹۰7وجود داشت. در سال    نوع خدمات   ن ی ا   ی برا   ی شتر ی ب   ت ی ظرف

و خانم  ساله    ۳۵(  B.W. Stead)   د ی است   . و ی . دبل ی ب   ی آقا   یی کا ی آمر   ی ونرها ی س ی ، م [ شمسی 

است  نام دوش   د ی دکتر  و   ة ز ی )با  بالنش  ارائه    ی (، خدمات پزشک لسون ی دکتر  در کرمانشاه 

سال    دو   ی باز کرد و برا نیز در شهر  کوچک    ة دواخان   کی   استید دادند. در همان سال،  

از میان این  .  د ی د می   از ظهر   ش ی پ هر  در روز، در    مار ی ب   ۲۰- ۳۵و    داشت   ی طبابت فعال 

 نی کردند. او همچن می   را ترک دواخانه    ل، ی از گوش دادن به انج   ش ی پ   ی تعداد کم   ، بیماران 

زخم   ی برا   ی خانگ های  ت ی ز ی و  غ   ها بستن  جراح   و   ره ی و  مانند    ی اعمال  کوچک 

  مارستان ی ب   کی را به  اش  خانه   ، استید عالوه بر این داد.  می   انجام   ی ب ی ترک های  ی شکستگ 

  ۴7۵کرد.  ل ی کردند، تبد می   ی زندگ   ف ی کث   کی تار   های که در اتاق   ر ی فق  ان ی هود ی   ی برا   ی موقت 

با    د، ی خانم است   [ شمسی   ۱۲8۵] میالدی    ۱۹۰7در سال   چند  افزودن  دواخانة خود را 

سال    ا ی   ۱۹۰۹. در سال  رفت ی پذ   ز ی را ن   ی بستر   ماران ی پس ب   ن ی کرد و از ا   بزرگتر   ، اتاق 

رفت    کا ی به آمر   ، ی سال مرخص   کی   ی برا   د ی ، است [ شمسی   ۱۲88یا    ۱۲87]میالدی    ۱۹۱۰

بازگشت. زخم   [ شمسی   ۱۲8۹] میالدی    ۱۹۱۱و در سال     ی ابان ی خ های  ی به کرمانشاه 

و سلطنت مشروطه   ان ی م های  جنگ در  خواهان   ۱۲۹۰- ۹۱]میالدی    ۱۹۱۲- ۱۳طلبان 

اول [ شمسی  اول   ی بستر  ماران ی ب   ن ی ،  در  که  پزشک   ن ی بودند  عجوالنه   ی ا ی ساختمان  که 

 یبرا   دها ی که است   ی دواخانه در ملک   نی ا شدند.    ی ساخته شده بود، بستر   دها ی توسط است 

 
یک تیپ از [جونده    ی ها برداشت زخم   ؛یی آروارة باال   ی برداشتن قسمت بافت مردة زائدة کام ” تر شامل  ی جد   ی اعمال جراح  ۴7۴

 بودند.  ی“ دکتوم ی ر ی ا   د،ی آب مروار   ،ی جانب  ی توتوم ی ل  ، ی مقعد   ستولی چشم، ف  یداخل   ةی در زاو   ]سرطان پوست 
Administration Report 1908, pp. 49–54. 

475 Stead 1907, p. 234; RG 91-19-28, Westminster Hospital Report no. 2, 1932. 

 بود. دهیبه تهران رس شمسی[ ۱۲8۰میالدی ] ۱۹۰۲در سال  دیاست یپدر روحان 
 Presbyterian Church 1903, p. 246. 
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معموالً    ی درمانگاه عموم   ن ی کرده بودند، ساخته شد. در ا   ی دار ی خر   ون ی س ی م   ی دائم   محل 

روز حضور   ۵۰-7۰ هر  در   ۱۲۹۲] میالدی    ۱۹۱۴در سال    ۴7۶. افتند ی می   زن مسلمان 

است   ة و ی ب   کی ،  [ شمسی  خانم  به  در می کمک    د ی جوان  کار    طی   کرد.  او  ماه،  هشت 

  ۲,877در جمع  استید  انجام داد.    ی خانگ   ت ی ز ی و   ی سه ساعت در روز با تعداد   ی درمانگاه 

در   ها آن از    نفر   ۱,۱۳۹که    د ی د   مار ی ب  هز   افت ی درمان  توانستند  و  را  های  نه ی کردند  او 

 ۴77بپردازند.

گمرک    تیری( که وابستة مدBruneel)  لیبه نام دکتر برون  زین  یک یپزشک بلژ  ک ی

  ی پزشکهای  مراقبت  نی. او همچن، وجود داشتکار کرده بود  رانیدر ا  یبود و چند سال 

این مطب   .فراهم نمودش  مکان مطب  در  یمردم محل  یبرا بر کارهای   برونیل  ،در   عالوه 

میالدی    ۱۹۱۵  هیداد. در ژانومیانجام    دیرمانند آب مروا  ی از اعمال جراح  یاریبس  گر،ید

  ی که در کنسولگر  ییهمة داروها  دیخر  شنهاد یپ  ،لی، به دکتر برون[شمسی  ۱۲۹۳دی  ]

ای  از سفارت خود در تهران چنین اجازه  ا یتانیهنوز انبار بودند، داده شد. کنسول بر  ایتانیبر

  سرانجامداروها    قیطر  نیوجود نداشت و بد   کنسولگریدر    ی پزشک  گرید  خواست چرا که

 یروین  ،[شمسی  ۱۲۹۴بهمن    ۳]میالدی    ۱۹۱۶سال    هیژانو  ۲۴در  . امّا  افتندیمی  یخوب

در پی    و  زدی گرفت به بصره بگر  م یتصم  لیپرداخت. دکتر برون  به جستجو  یاشغالگر آلمان

سال    هیدر اواسط فور  شد اما  یزخم   ی که داشت به صورت جد  یکُرد   یراهنما  انتیخ

 ۴78. دیبه بصره رس [ شمسی ۱۲۹۴بهمن ]میالدی  ۱۹۱۶

میالدی    ۱۹۲۱و    ۱۹۱۵  انةی با خود آورد. در م  زین  یگریمسائل د  ، اول  یجهان  جنگ 

 
476 RG 91-19-28, Westminster Hospital Report no. 2, 1932; 

 ؛ ۱۴۵۱، ص۲، جلد ۱۳۴۳  ونسکوی؛ 8۶۵،  ۳77، جلد اول، ص۱۳7۶السلطنه   نیع 
 Elgood 1951, pp. 511-512, 534; Waterfield 1973, pp. 139-140; Presbyterian Church 1915, p. 313. 

 دیآشوب کرمانشاه، بنگر یبرا 

 Floor 2018 b, pp. 306-16. 
477 Presbyterian Church 1915, pp. 318-19 

 قران(. ۲,۳۰۰ها نهیقران و هز ۲,۹۶۹ها الزحمهداروها و حق یافتی)در 
478  Guillaume 1994, pp. 11, 24-27; Laureys 1996, pp. 320-23; FO 248/1112, McDoual to Legation, 

26/01/15; 

 .7۹۴، ص۴، جلد ۱۳7۲ یسلطان 
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  ی رو یهر سه ن  ۴7۹شد. اشغال    گانهی، کرمانشاه توسط سه ارتش ب[شمسی  ۱۲۹۹و   ۱۲۹۳]

  تیریخود را داشتند. مدخاص    ی نظام  مارستان ی ب  ها،ییای تانیو بر  سرو  ، عثمانیاشغالگر،  

از  [شمسی  ۱۲۹۴]میالدی    ۱۹۱۶آن در سال    عثمانی  مانانیپ و هم  یرانیا  یمحل   ک ی ، 

  ن یاآمد می استفاده کردند. امّا به نظر یموقت  مارستان یدر قلب شهر به عنوان ب  ختمانسا

است  یمحدود   تیظرف  مارستانیب مارس  که    یهنگام  ؛داشته  میالدی    ۱۹۱۵سال  در 

  ی مارستانی ، به شدندبه کرمانشاه آورد  سرخدی نبرد در بهای  یزخم   ، [شمسی  ۱۲۹۳اسفند  ]

،  [شمسی  ۱۲۹۴بهمن  ]میالدی    ۱۹۱۶سال    هیردر فو  ۴8۰.در آن بستری شوند  نبود که

پر از    مارستان، یب  کی مقام مدیر  را در    دی و دکتر است  دندی از کرمانشاه عقب کشها  ترک 

با قشون روس که کرمانشاه را گرفتند  همراه    ۴8۱گذاشتند. تنها    ی و زخم  ماریبهای  رک تُ

آمد که  نیز    [شمسی  ۱۲۹۵اردیبهشت  ]میالدی    ۱۹۱۶سال  در ماه مه    یواحد پزشک   ک ی

این  شد.  می  تیحما  ییکایسرخ آمر  بیتوسط صل بر  آقرار  از  استفاده    مارستانیب  نشد 

  ی را یرفت بسمی  انتظار  و  نشده بود  یبرده بود و ضدعفون  ورشیبه آن    فوسیت  راینشود ز

رها    نشینکُرد  یروستا  ک ی   ،روس به دلگشا  -  ییکایآمر  ی پزشک  میتوسط تها  یاز زخم

در   شهر  یلومتریک  ۵/۱شده  قصرِابندیانتقال    ،خارج  در    با، ی زهای  باغبا    ،روستا   خانِ  . 

ها  یبود تا همة زخم   روستا کوچکتر از آن   ت ی. از آنجا که ظرفدی گرد  پا بر  ی جراح  مارستان یب

باغ ساخته   یوارهایدر کنار د ،هاآن بر یبا حفاظ ،یاتختههایی  ، تختشونددر آن مستقر 

  یداریموجود در بازار خر  یساخته شد و همة گازها   زین  یکاه   ی هاو تشک ها  شدند. بالش

  ی داده شد. اکثر کار توسط دکترها  ها جهت حفاظت از پشه  ی پوشش  ،شدند. به هر سرباز

هر روز  انجام شد.    ی دارو دو مسئول بهکار  کمک دکتر روس و پرستار، دو    کی   ، ییکایآمر

و بانکدار بانک    ییکایآمر  ونیس یم  گر،ید  یجاها  یِآمدند. کارکنان پزشک می  یصدها زخم 

اتاق عمل گرچه روشنا  کمک   یهمگ  ران،یا  یشاه آن  کف    یداشت ولخوبی    ییکردند. 

 
 دیدوره، بنگر نیدر ا ۴7۹

 Floor 2018 b, pp. 377-439. 

 .8۴، ص۱۳۳۲عزالممالک  ۴8۰
481 RG 91-19-28, Westminster Hospital Report no. 2, 1932. 
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. تدارکات  داشتوجود    ی کی الست های  کننده و نه دستکش  زه یلیبود. نه دستگاه استر  ی گل

که    نیاز ا  شیدر پ   دیوکلرایپنبه در ب  رسیدند و می  لیاستر  یکاغذهای  در بسته  لیاستر

  ی باز عرق، الکل تقل  کل تمام شد، و ال   ک ی کاربول  د یاس  وقتی شد.  می  غرقه شود،    زهیلیاستر

روس از صفحات  و    ییکایآمر  یاستفاده کردند. کارکنان پزشک   وهیجهای  قرص  دِیکلربی  و

  کی از    ز یکردند. آب تممی  استفاده  شدند،یم  زهیلیکه با الکل استرهایی  و لگن  یتیگران

  ها لباس  ی شدند ول  سوزانده  فیکث های . لباسشدانتقال داده می  ی لومتریچشمه در سه ک

را دفن   ها این لباس کارکنان تالش کردند ن،یکردند. بنابرامی در تمام روز دود و بودند تر 

های به دست  و لباس  کردندمی  ی حفارها را  این مکان  ،کاسب  انِ یرانیا  ، هاشب  ی ول  کنند 

را می و  آمده  بازار می  خشکشستند  در  و سپس  هر فروختند.  می  کردند  پرستار روس 

انبرک  یزیچ با  به دست  ل یاسترهای  را  کارکنانمی  دست  به  و  به  ی کرد    ازین  هاآن  که 

  انجام ها  صبح   ی جراح های داشتند. عمل می بانداژها را بر  داری نیز به  ن ی داد. مسئول می  داشتند 

ب می  زخم   ی ماران ی شد.  هنگام   ز ی ناچ های  که  بهبود   ی داشتند  داده   ، افتند ی می   ی که    برگشت 

.  شدند ه می فرستاد   ه ی به روس   ی ماندند و سپس با گار می   مارستان ی در ب   ، تر ی شدند؛ موارد جد می 

ژوئن    ۲8. در  رسیدند   روز سفر   ۶تا    ۳معمواًل پس از    ممکن   لة ی سربازان از جبهه با هر نوع وس 

گفته شد که کرمانشاه را ترک    ی ، به واحد پزشک [ شمسی   ۱۲۹۵تیر  7] میالدی  ۱۹۱۶سال 

  مارستان ی که سه ب   یی جا   ؛ د ی به همدان رس   [ تیر   ۱۴]   جوالی   ۵کار انجام شد و در    ن ی ا کند،  

 ۴8۲( وجود داشت. Zemsky Zayust  وست یی ا ز   ی و زمسک   ی سرخ، نظام   ب ی )صل   ی روس 

اهل  ،شدند می  فرستاده  ماران ی ب  ستیبایم نخست  ” گاه  تدارکات    تیب آن  و 

در حال    رفتند؛ دکترها با ارتشِ می  خواهران بودند که  نیو در آخر ا  ی مارستانیب

به اتاق    ی گوناگون خود رفتند، بعض  ف یبه سر وظا  یماندند. همگ می  ، ینی نشعقب

  ی بند تدارکات را بسته  گرانیرفتند و د  دیجدهای  یپانسمان زخمبرای  عمل،  

ساختند. ما  می  آماده   ،یسفر بازگشت   یرا براها  ضیو مرها  یزخم  ای کردند  می

 
482 McClintic 1917, pp. 34-40, 102-06. 



 289 میالدی(  1950دهة   - 1794قاجار و پهلوی ) هایدورهها در بیمارستان

  ی بند بر رورگ  ک ی که با   ماری ب  ک ی   م،یمورد قطع عضو داشت  ک ی در آن شامگاه  

  ن یتر. مهمه بودبسته شد دو روز    ی بند برارگ  ن یآمد که احتماالً ا  شی ساق پا

بعض  افتند؛ یانتقال    زها،یچ چ  یگرچه  شد را    زها یاز    که   کنیمرها    م یمجبور 

کردنآنها  یرانیا غارت  را  کامدها  و  توده  ،سربسته  ی هاونی.  انباشته شدند  وار 

از  ، نشستند.  راه رفتن نداشتند  ةکه بنیسربازان در دوران نقاهت    هاآن   یبررو

وس نوع  گارحمل  لةیهمه  شد:  استفاده  لهای  یونقل    ناکاها یدوچرخ؛ 

(Lineakasکالسکه ،)  شترها.  و  ها  االغ  ها،اسب  ن، ییپهلو پاهای  منگاهی با نشهای

توانست فشنگ با  می  و تا آنجا که داشت    ریتهفت  ا ی  زهیسرن  با  تفنگ   یهر فرد

آرامبمیخود   به  ما  که  همچنان  ب  یرد.  سواریبه  کرمانشاه    م، ی کردمی  یرون 

  گران یو د نیغمگای . پارهنندیما را بب رفتنپر بود تا از مردم  ها خانههای سقف

  ی سفر طوالن   ک ی بود که رواج داشت. اکنون    یجانیآن ه  لیخوشحال بودند؛ دل 

. امّا همچنان که به  پیش رو بود  زا تاول  دیخورش  ر یبدون غذا و آب، در ز  گر،ید

  ار ی بسسرمان    ،یزخم   یگو و به سخت انیوحشتناک، هذ  مارانینگرم، با بمی  عقب

. هر  می مان داشتیشخص  یازها ینفکر کردن به    یبرا  ی کم  فرصت شلوغ بود و  

برپا  وقتیشامگاه،   داده می  چادرها  داروها  و  و هر  می  شدند، شام پخته  شدند 

که   یی و تا جا نی سنگهای نیو پوت اونیفرم در واگن، با  ا یو  ن یزم یسرباز بر رو

  [ یانجمن اراض]  وستییاز  ی. زمسکدیکشمی  شده، دراز  یسازممکن بود راحت

درست کرده  ای کنار جاده ی هاهستگایا ه، یروسدر رو  شی پهای از سازمان ی کی

  حال که مجبور به راه رفتن بودند  شانیو پر ضیمر مهی. چگونه با سربازان نبود

در  کردند،  می  در راه، تنازع بقاءپاره  های  نیبا پوتکه  شد!  می  رفتار  ستیبامی

  ی هاستگاهیمکان ]ا  ن ینداشتند، در ا  دن ینوش  ای خوردن    یبرا  ی زیچطول روز  

شب سفر    نیفراهم نمود. در دوم  هاآن  یشد برامی  یزی[ چه چیاکنار جاده

ستونِ دراز    نیا   ی سوار که در جلو  ماران ی ب  ،بامداد  کی حدود ساعت    ای، جاده

حملة   مورد  گرفتند.  یوحشو  تندخو    فةیطا   ک یبودند،  قرار  همة    هاآن  کُرد 
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اها  پانسمان به  برداشتند،  بانداژها را  پول  ن یو  پنهان شده    هاآن  ریز  ی فکر که 

شد. همة سربازان در    یزخم  یایبه صورت جد  یاز مأموران بهساز  یکیاست.  

ستو  تیوضع و  بودند  بعدازظهر    نغش  تأخروز  تا  با   ریبعد  خواهران،  نمود. 

سربازان، تالش نمودند و به    ی سازآرام  یبرا  یشجاعت عمل کردند و به سخت 

نیز  سرباز روس    کی.  دیاعطاء گرد   ها آن  مقدس به کار، نشان جورج    ن یخاطر ا

 .“ گرفت یو نارنج  اهی جورج مقدس با نوار روبان س ب یشجاعت، صل یبرا

  یازده   و  بازگشتند  [یشمس   ۱۲۹۵تیر    8]  یالدیم  ۱۹۱۶سال  ژوئن    ۲۹در  ها  عثمانی

های  مارستانیب ن یدر ا د یاز دکتر است عثمانیدر کرمانشاه برپا کردند. فرماندة  مارستان یب

برا  ی نظام از زخم   نیا  ی مدت دراز  یکمک خواست.  و  ها  یخانم دکتر مسئول مراقبت 

را دادند.    ی مارستانیخانه به نقاهتگاه ب  کی  ل یدستور تبدها  عثمانی  ۴8۳.بودروس    ماران یب

گردو  عثمانیقشون   بزرگ  همنطقه  آن    یدرختان  عنوان  به  و  کندند  استفاده    زم یرا 

  [شمسی  ۱۲۹۵اسفند  ]میالدی    ۱۹۱7سال  در مارس  ها  عثمانیکه    یهنگام  ۴8۴نمودند.

 ۱۹۱7سال  . امّا در اکتبر  باقی گذاشتندخود را    مارستانیآنجا را ترک کردند، ساختمان ب 

خود را بسته بود    ی محل  مارستانی ، بیهسرخ روس   ب ی”صل،  [شمسی  ۱۲۹۶مهر  ]میالدی  

  مارداران ی دارد که توسط دو دکتر زن و پرستاران، ب  مارستانیدو ب  ه،یروس  ی انجمن ارض  یول

مبتال    ر مای ب  تعداد زیادی  ی نبود ول ای  یزخم  شوند.“می  دهیدو جراح، گردان  ای   ک ی مرد و  

به    مارستان یازدحام بودند. ب پر  اری بسها  بخش  ن،یبنابرا  وجود داشت.  ای و ماالر  فوسیبه ت

نگران بودند، خود   انشیهاخانوادهدربارة  زنان مسئول گرچه    یشد ول نمی  تیریمد  یخوب

 
483 RG 91-19-28, Westminster Hospital Report no. 2, 1932. 

 یزدی  هیها توسط نائب التولیعثمان  لیبر خالف م  ،)عراق(  نیکه در کاظم  دیو خورش  ریها توسط شمارستان یاز آن ب  یکی 

تعداد  انیبن با    ایتانیمتروکة بر  یدر کنسولگر  مارستانیب  کی  اودر منبع داده شده است(    ی)اسام  گرید  یگذاشته شد. 

نواختند. در  یم  یقیموس  مارانیب  یها براکردند و بعدازظهرها آنیها از مکان محافظت مگروه از ژاندارم  کیکرد.    سیتأس

دفتر    ی برا  یو سوم  یعثمان  مارانیب  یگرید  ،یرانیا  مارانیب  یها برااز آن  یکیسه ساختمان کوچک بود که   ،یکنسولگرباغ  

 مارستان یگرفتن ب  یدسته مسلح را برا  کیو    تندرا دوست نداش  دیو خورش  ر یها نشان شیشد. عثمانیاستفاده م  تیریمد

،  ۱۳۴۲  یکردند. قدس  نیگزیجا  ، بود  یو آن را با هالل سرخ که نشان عثمان  را پاره کردند  یرانیا  یهافرستادند، پرچم و نشان

 .88-۳87جلد اول، ص 
484 Hale n.d., p. 225. 
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کردند،  می  آنجا را ترک  روسسرباز    نیآخر  تا زمانی که موجود وفق داده بودند.    ط یرا با شرا

  یزیماندند چ  یباق  مارستانی تا چه مدت در ب  ۴8۵مانده بودند.  ی باق   مارستانیخواهران در ب

  ی زمان  ی عنی  ؛[شمسی  ۱۲۹۶بهمن  ]میالدی    ۱۹۱8سال    هیز فورنه فراتر ا   ی ول   م یداننمی

آخر بر  نیکه  بودند.  رفته  روس،  ب  کیها  ییایتانیسربازان  خارج    ی مارستانی مجتمع  در 

آور تا    د ی)بنگر  [شمسی  ۱۳۰۰فروردین  ]میالدی    ۱۹۲۱سال    ل یکرمانشاه ساختند که 

. در  دندیقشون خود را عقب کشنیز    هاآن  بود که   یزمان  نی ( از آن استفاده کردند و ان ییپا

کار    بود که  ی دندانپزشک  ،کنسول روس  اری ، زن دست[شمسی  ۱۲۹۵]میالدی    ۱۹۱7سال  

 ۴8۶.داشتاقامت کوتاهش در کرمانشاه   ی را در ط یاب یکاماز  موفق و پر ی عمل

در کرمانشاه  و وبا    فوسی ، ت[شمسی  ۱۲۹7تیر    ۹]میالدی    ۱۹۱8سال    جوالی  در

هنوز کار    ی شد ول  زتریانجام داد؛ گرچه شهر تم  یداربود. نائب حاکم، اقدامات به  عیشا

، پس  [شمسی  ۱۲۹7شهریور  ]میالدی    ۱۹۱8سال  در سپتامبر    ۴87. باقی مانده بود  یادیز

  ؛دی گرد  ی اریبس  ومیرمرگآنفوالنزا شد که موجب    ی ریگکرمانشاه دچار جهان  ، یاز قحط 

و کرمانشاه،    دشتی ماههای  دره  ی ، تمام روستاها[آبان]  اکتبر  پایان در    . روستاها  در  ژهیبه و

  ۴88. توانستند بکنندنمی  یمردم مقاومت   ش، یسال پ  یقحط  لیگور داشتند. به دل  ۱۰تا    8

فهرست موجب    یدر باال  ا ی و ماالر  هیالر”ذات:  گزارش داد  ی بانک شاه  ری(، مدHale)  لیه

  ماریو همدان پر از ب  نجایاهای مارستانیب  .انیهند  انیدر م  ژهیبه و  اند،شده  یاریمرگ بس

ن  است نظر  ت یاز جمع  یمی...   ۱۹۱8در سپتامبر    ۴8۹باشند.“مبتال    شیوبکم  د یآمی  به 

پر ازدحام    گرید  ها، مارستانی”بگزارش کرد که    لی، ه[شمسی  ۱۲۹7شهریور  ]میالدی  

روحان  ستند ین پدران  )و  دکترها  کار  پیو  از  کمتر  است.“ طاقت  ش، ی(  تنها    ۴۹۰فرسا  نه 

 
485 Hale n.d., pp. 212, 216; McClintic 1917, p. 40. 
486 Hale n.d., p. 226. 

487 FO 248/1204, Kermanshah report no. 6, 02/08/1918 by Lt. Col. Kennion. 

488 FO 248/1204, Kermanshah report no. 9, 01/11/1918 by Lt. Col. Kennion. 
489 Hale n.d, p. 237. 

 دیبنگر ،یپاندم رامونیپ 
 Floor 2018 a, pp. 96-103. 

490 Hale n.d., p. 240. 
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  -  س. فوربدرگیر شده بود  زین  ای تانیبود بلکه قشون برآنفوالنزا  به  مبتال    ،یمحل   تیمعج

:  گزارش داد  ، بازگشت  رانی به ااول    ی که بعد از جنگ جهان  ی( زمانForbes-Leith)  ثیل

ام و تحت  ملعون، از دست داده  یماریاز دوستان و افرادم را از همة انواع ب  یار ی”من بس

که تا زمان  یی  هاآن   ژهی، به ومافسر  انبرادراز    یار یبس  نیست  یشگفت  یجا  ،یطیشرا  نیچن

  ۴۹۱نگرند.“می  ن یزم  ی را به عنوان جهنم رو  رانیا  اند،از انگلستان نبوده  رونیجنگ هرگز ب

کار کرد    ی ریناپذیخستگ به صورت    د،یآنفوالنزا، دکتر است ی ریگو جهان  ی در هنگام قحط 

به قحط رساندیو  امداد  بمیت ی  کی  ؛ زدگان  مراقبت  به  و  نمود  برپا  و    یرانیا  ماران، یخانه 

مورد قدردانی    ا،ی تانیدر پارلمان بر  ی همه حت  از سوی  د، یپرداخت. کار دکتر است  یی ایتانیبر

 ۴۹۲قرار گرفت.

استید  دواخانة بس   دکتر  بزرگ،  جنگ  زمان  ط دیدسختی    ار یدر  در  واقع  در    ی . 

 
491 Forbes-Leith 1927, p. 21. 

ها م یتی  نیاز ا  یاریپناهندگان مراقبت کرد و جان هزاران نفر را نجات داد. بس  یها م یتیاز    یاری( از بسStead)  دیدکتر است  ۴۹۲

 کنند.یکار مهم اکنون نیز ها به عنوان معلم و پرستار از آن یما بودند و بعض یهادر مدرسه 
 RG 91-19-28, Westminster Hospital Report no. 2, 1932. 
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و فقدان تدارکات  ها خصومت لی، به دل[شمسی ۱۲۹۵-۹۶]میالدی  ۱۹۱7-۱8 های سال

،  [شمسی  ۱۲۹7]میالدی    ۱۹۱۹در سال    ۴۹۳شد. می  لیتعط   ستی بامیدواخانه    ی پزشک

  ماران ی ب  یرا فقط برا  ی پزشکهای  مراقبت  یول   د ینما  ییتوانست دواخانه را بازگشا  دیاست

  ا یتانیبر  ی رستة پزشک  قیاز کارش از طر   یزمان، مقدار  ن ی. در همدادانجام می  ییسرپا

شهروندان    گریدکه   دیرس یرسته از فارس دستورات  نیگرچه همان سال به ا  د؛یانجام گرد

اسفند  ]میالدی    ۱۹۲۰در مارس    دیاست  با بازگشت دکتر  ۴۹۴را تحت درمان قرار ندهند.

  را  ماریب  ۳۰  ی باز کرد و روزاش  ی، دواخانه را در اتاق دوزندگاستید، خانم  [شمسی  ۱۲۹8

آشوررفتیپذمی کودکان  مدرسة  که  آنجا  از  ب  ا یماالر  ی همگ  ی .    مارستانیداشتند 

  ی بستر مار ی ب ۴۴او را به خود اختصاص داد. او خانة  اط یاز ح  ی ع یاش، بخش وسییصحرا

دو بخش    اخت اجازة س   د ینداشت. از آن زمان، دکتر است  یامراجعه کنندة دواخانه  چ یو ه

  رسبیتاری پ ون یسی م تة یاو مواد مورد لزوم را داشت. امّا کم ، هاآن یکرد که برا  افتیرا در

  ۴۰از    شیبا ب  یمارستانیب  د ینبا  ی ستگاهی ا  چی ”هگرفت    می کرمانشاه، بر اساس قانون تصم

  ه داشت کسیدستگاه اشعة ا ک ی و    مرددو پزشک    مارستان ی که ب یداشته باشد تا وقت   مار یب

 او بسته شد.  بت یغ لی ، دواخانه به دل[شمسی ۱۲۹۹] میالدی  ۱۹۲۱در سال  باشد.“

 ۱۳۰۰فروردین  ]   میالدی  ۱۹۲۱  سال   یل کرمانشاه را در آور  یتانیا که ارتش بر  ی زمان

.  فروخت  یکاییآمر  یسیونرهایخود را به صورت حراج به م  ی هاترک گفت، کلبه  [شمسی

که    ۲۱ رو  8۰ها  آن  یتا  ۱۲کلبه  بر  داشتند  درازا  ب  یاتپه  یفوت    ی شهر جا  یروندر 

را    یی روستا  یمارستان ب  یک  یس بود که امکان تأس  ی طور  یگر ها با همدآنة  داشتند. فاصل

م آمرکردیفراهم  را  آن  هایکایی.  از    تریینپا  یاربسکه    ییمتق  ؛یدندتومان خر  ۳,۳۵۰ها 

  یند “ خود را رها نمالآیدها  یمارستانب”ة  یشها مجبور بودند که اندآن  یارزش بازار بود ول

ن  چون دکتر  یبرا  ی انسان  یروینه  نه  و  که    ی حفاظت  بیمارستانداشتند    ؛ کندکار    در 

 
493 Presbyterian Church 1919, p. 266. 

 شد.  لیتعط دینبود خانم است لی، دواخانه به دلشمسی[ ۱۲۹۹میالدی ] ۱۹۲۱سال در  
 Presbyterian Church 1921, p. 335. 

494 Presbyterian Church 1920, p. 318. 
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 ۴۹۵بود.  شدهتاراج نیز  ی همزمان مواد ساختمان

 

 ییکایآمر  مارستانیب ای  نستریم وست

  ( باز ه ی)اروم  رانی( به اHarry Packardپاکارد )  یکه دکتر هار  یزمان  بر این اساس

  ی براپاکارد  که    یی جا  ؛کرد  دا یپ  ضیمر  ار یبس  ،نیریرا در قصر ش  دی گشت دکتر استمی

  ه یفور  ۲۱در    اما استید   .را به کرمانشاه برد  استید   ، رفته بود. دکتر پاکارد  شدوستاندیدار  

فوت کرد.  در این شهر    یسالگ   ۵۲در    [شمسی  ۱۳۰۰دوم اسفند  ]میالدی    ۱۹۲۲سال  

  مارستانیاز دکتر پاکارد درخواست نمود در کرمانشاه بماند و ساختمان ب  یشرق   ونیسیم

. دکتر  تحویل دهد  د،ی(، پزشک جدBussdicker)  کریدکتر بوسد  آن را بهرا تمام کند و تا  

کوچک به    ی سایکل  کیاقامتگاه پزشک و    کیرا ساخت بلکه    مارستانیپاکارد نه تنها ب

کانزاس،  شهر    ی سایکلو  شوهر او    قیآن از طر  ةدجساخت که بو  د یاست   کترد  ادمانی عنوان  

پاکار  دکتر  گرفت.  قرار  دسترس  استراحت    ددر  کمپ  موادِ  از  استفاده  با  را  ساختمان 

اها  ییایتانیبر کاف  ن یساخت.  هنوز  ول   ی ساختمان  با    مارستان ی ب  کیآغاز    ی نبود 

شد    ی بود. دواخانة کهنه، نوساز  نه یمعاهای  دواخانه و اتاق  کی  ی ابر  دی جدهای  ساختمان

و همچن  کیو   افزوده،  خانهرختشوی  ک ی   ن یآشپزخانه  که    به ساختمان  آنجا  از  شدند. 

  مارانیب ی برا شتری ب یجهت فراهم نمودن فضا ن یبود و همچن ی اتاق انتظار ناکاف  تیظرف 

  تسی بامی  بالفاصله   دیجد  ی اتاق عمل مناسب، طبقة دوم در ساختمان پزشک   ک ی و    یبستر

برآورده    ی کار پزشک  یفور  ی ازهای. امّا ندرخواست کردرا دکتر پاکارد    ن یا  شد؛ یاضافه م 

  ابد، یکوچک گسترش    یسا یاتاق انتظار کل   یتوانست بر رومی  شدند. چنانچه طبقة دوم

  ن ینبود. پاکارد همچن  کم  گر یآن د  تیو ظرف   ردیرا بپذ  ماریب  ۶۵توانست  می  مارستانیب

شود    افزود اضافه  دوم  طبقة  و    ک یچنانچه  کاف  ک یدکتر  براستین  یپرستار  تقاضا    ی . 

  جه یکرد و در نتمی  پزشک را گرفتار  کی شهر چنان بود که    ی از سو  یپزشک   یهامراقبت

مورد    اگر چه این بازدیدها سخت   ؛ ممکن بودریاو در مناطق اطراف، غای  دوره  ی دهایبازد

 
495 Presbyterian Church 1922, pp. 68, 368-369; RG 91-19-28, 30/08/1921, Mrs. Stead to [Mission HQ]. 
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های  مراقبت  یبرود، براای  دوره  ی دهایبازد  نیبه ا  خواستمیدکتر تنها    کی. اگر  ندبود  ازین

تحت    ماریب  ۹7  ها آن  که از   دی د  مار یب  ۱۶۰روز    ک ی بود. دکتر پاکارد در    بار انی ز  مارستان، یب

  هاآن  که  یداشت. در حال   مار یب  ۲۵  یکه اتاق فقط جا برا  یدرمان قرار گرفتند در حال

  یپرداخت. هنگام می  هاآن  یمعنو  یازهایبه ن  د، یاست  شی منتظر دکتر بودند، جناب کش

انتهاکریو خانم بوسد  کریکه دکتر بوسد  ۱۳۰۱آبان  ]میالدی    ۱۹۲۲سال  اکتبر    ی، در 

شده بود.    رشیپذ  ماریب  نی و اول  دهیبه اتمام رس   مارستانیب   دند،ی به کرمانشاه رس  [شمسی

بوسد دکتر  که  آنجا  فارس   کریاز  مدانستنمی  یهنوز  پاکارد    یشرق   ونیسی ،  دکتر  از 

آنجا    [شمسی  ۱۳۰۲]میالدی    ۱۹۲۳  سال   او در بهار   و   درخواست نمود، زمستان آنجا بماند

را ادامه دادند و توسط دختران    یکار پزشک   کریو خانم بوسد  کری را ترک کرد و دکتر بوسد

ندیدهو پسران    افته ی  می تعل  مهین   کی   دنی با رس  هاآن  کار شدند.  می  ، کمک داده تعلیم 

مار خانم  بورگس  یپرستار،  سال  Mary Edna Burgess)  ادنا  در  که  میالدی    ۱۹۲۲( 

 ۴۹۶. دیگرد  لیملحق شد، تسه  ی پزشک می به ت [شمسی ۱۳۲۱]

که    ی، پاکارد به کرمانشاه برگشت در حال[شمسی  ۱۳۰۴]میالدی    ۱۹۲۶سال    در

شود و    آزاد (  Frame)  میتا دکتر فر  ند ماه به رشت رفت   ۱8  ی، براکریدکتر و خانم بوسد

  ی . از آنجا که بار کاررددبه کرمانشاه برگ   [ شمسی  ۱۳۰۶]میالدی    ۱۹۲8در سال  بتواند  

میالدی    ۱۹۲8در سال    ییکایآمر  یونرهایسیتوانستند نشست م   هاآن  بود،   افته ی   شیافزا

  م ینشست تصم   ن یاعد سازند. ابه پزشک دوم متق دائم    ازین  ورد را در م  [ شمسی  ۱۳۰۶]

  ی کار پزشک  یبرا  ی کاف  یجا   ی کرمانشاه درخواست طراح  ستگاه یا  یونرهایس یگرفت از م

 
496 Presbyterian Church 1922, no. 48, p. 27. 

  لیتکم  یداد که برا  دیبه خانم است  ادبودیدالر به عنوان    ۴,۰۰۰(  Mo  ،کانزاسدر شهر  وود )  نیل  پرسبیتاری  یسای”کل 
 خواهد شد.“  نهیهز یو طرح پزشک مارستانیب

 RG 91-19-28, Trull to Speer, 21/12/1922; Idem, Letter for the Supporters of the Orphanage at 

Kermanshah, 1923; Idem, Harry Packard to Dr. Speer, 08/03/1923; Idem, Dr. Packard to [?]. 

(undated/rec. 15/03/1923). 
زده بود.    ن یتومان تخم  7,۵۰۰  را  تومان و اقامتگاه پزشک   ۲,۰۰۰  را  دیجد  یساختمان طب  ل یتکم  ةهزین  دیخانم است) 

.  (دالر  ۲,۵۰۰کوچک    یسایدالر برآورد کرد؛ طبقة دوم کل  ۴,۵۰۰شامل اتاق عمل را    مارستانیطبقة دوم ب  نةیپاکارد هز
 کرد. فیتوص “یم یقد اخانةبه دو یالحاق ی”ساختمانرا به عنوان  مارستانیب یونریسیم کی

 RG 91-19-28, [?] to Mrs. Cyrus McCormick, 11/01/1923. 
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پزشک دوم در کرمانشاه    ک ی مطلب پرداخت که    نیحال، به ثبت ا  ن یو در هم  دینما  هاآن

ن و بوسد  ۴۹7است.  از یمورد  میالدی    ۱۹۳۰هر دو رسماً در سال    ه)ک  کریدکترها پاکارد 

خودشان را در    ی شدند(، کار پزشک   نییبه صورت دائم در کرمانشاه تع  [شمسی  ۱۳۰8]

کلمی  انجام  ، یناکاف های  محوطه آخر  یسایدادند.  توسط    یساختمان  نیکوچک،  بود که 

مانده  باقی  و سقف    وارهایاز دای  فوت کرد فقط پوسته  او  که  ی ساخته شد؛ زمان  دی دکتر است

خانم   ساختمان  استیدبود.  در  را  وقتش  زمان  مناسب ناهای  همة  در  در    ی ادی زهای  و 

  مارانیخدمت ب  یساختمان برا  نیاو نبود، کار کرد. ا  یازهای که مناسب نای  اجاره  ی هامکان

 ۴۹8.به آن افزوده شد زی اتاق عمل را ن کی و  دی به اتمام رس مناسبیبه صورت  یبستر

  نستر یوست م  ی سایکل   کوشید بازگشته بود    کایبه آمر  ۱۹۳۰اکارد که در سال  پ   دکتر

  هی)که طرح اول   ه یدر کرمانشاه تا اروم  مارستان ی ب  ک یرا به ساخت    ورکیوین  ی در بوفالو

بنگر همدینمامتقاعد  (  هیارومبه    دیبود،  در  بوسد  نی.  پرستار    ک ی با    کرها،یزمان، 

 ۱۳۰۹]میالدی    ۱۹۳۱بعداً در سال    ؛ ادامه دادند  نشاهکار خود را در کرما  ل، یالتحصفارغ

شدند.[شمسی ملحق  پاکارد،  دکتر  به  ا  شیپ   ۴۹۹،  ساختن    نیاز  بتوانند  دکترها  که 

حل شوند )مانند موضوع    ست یبا میبود که    یرا آغاز کنند مسائل  دشان یجد  مارستان یب

  کس یدستگاه اشعة ا  یبرابرق    نیگرچه تأم  ن یهمة مواد الزم(. همچن   یا؛ گردآوربنّ  ی خبرگ

مناسب    نیشش ساعت در دسترس بود و ا  یبود، برق فقط برا  ی کاف  مارستان ی ب  یی و روشنا

  ک ی به    به این نتیجه رسیدند که دکترها    نینبود و بنابرا  د ی جد  مارستان ی ب  یهایازمندین

 
497 Elgood 1951, pp. 511-512, 534; Waterfield 1973, pp. 139-140; Presbyterian Church 1919, p. 266. 

Idem 1921, p. 335; Idem 1928 a, pp. 12, 17. 
498 RG 91-19-28, Westminster Hospital Report no. 2, 1932. 

 قرار خواهد گرفت.“در دسترس  هیدالر هد ۶۰,۰۰۰مجموعاً   مارستانی”بزرگ کردن ب یبرا 
 RG 91-19-28, Note 14/04/28. 

499 RG 61.3.46, Bushdicker/Kermanshah to Huntwork/New York, 29/09/1957. 

و    مارستانیب یسازبزرگ  یبرانیز   یدالر ۴۵۰ نقدی ةیهد  کیداده شد.   مارستانیب زاتیتجه یبرا ا یهدا یمقدار  لیدر اوا 

 داده شد. کروسکوپیعمل و م ز یم زات،یتجه
 RG 91-19-28, Note 27/07/1927. 

دار، ابزارها و چرخ   یصندل  کننده، دو  زه یلیاستر  کیها،  عمل، تخت روان  زیم  کی  یبرا  یدالر  ۱,8۱۲/ ۶۲  گرید   ةیهد  کی 

 .ها داده شدبکنار تختخوارِ داقفل ة قفس ۲۵

 RG 91-19-28, Note 29/10/27. 
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  اجی تکه برق شهر قطع بود، اح  یدر زمان  ایاتاق عمل و    یازهای رفع ن  یکوچک برا  مولد برق

در سال    نستریوست م  مارستان ی ساخت ب  یدالر را برا  ۰۰۰,۳۰بوفالو،    ی سای کل  ۵۰۰دارند.

  سال  در مارس  نیدر کرمانشاه در دسترس قرار داد. زم  [شمسی   ۱۳۱۰]میالدی    ۱۹۳۲

میالدی    ۱۹۳۲  سال  اکتبر  ۱۵کلنگ زده شد و در    [شمسی  ۱۳۱۰اسفند  ]میالدی    ۱۹۳۲

و    ی. رجبعل دی گرد  ل یتکم  مارستانیب  [شمسی  ۱۳۱۱مهر    ۲۳] ناظر ساخت  نوذر،  خان 

  ییکایپرستاران آمر  ةبه خان  ن یشی. اقامتگاه پزشک پ دنظارت نمو  ییابر کار بنّ  ، استاد رمضان

دکتر    دی کامل گرد  زین  [مهر  ۲۳]اکتبر    ۱۵پزشک در    د یشد. اقامتگاه جد  ل یتبد  یرانیو ا

 ۵۰۱کامل گردد.  یی کردند تا بخش باال  ی زندگ   ی مدت   یبرا  ین ریپاکارد و خانواده در طبقة ز

  ران یدر اساختمان در نوع خود  ترین  یرا عال  نستر یوست م   مارستان ی ب  ونرها،یسیم

تمایل    ی شمال غرب  سمت  به  ی زیناچ  زانی”به م،  باقی مانده استدند. ساختمان که هنوز  دی

ای  درجه  ۱۳۵  ةیپا در زاو  7۰به طول  ها  پا است. بال  ۱۰۲آن    یانی قطعة م  یو بلند   دارد 

  ی شرق ورود  یساختمان در سو  ن،یزم  بیش  لیبه دل  .شوندگسترده می  ،یانی م  ةبا قطع

سوو    طبقه چهار   طبقه    غرب   یدر  ساستسه  در  غذابر  آسانسور  و  آسانسور    یها مت. 

د ز  هاواریمخالف  طبقة  در  دارند.  اتاقآب  ک ی   :ریقرار  بزرگ،  و    ، یانبارهای  انبار  توالت 

خواب پرستاران شب،  های  اتاق درس پرستاران، اتاقآن    ری طبقة ز  در خانه قرار دارند.  مرده

توالت اهای  اتاق  ها،حمام،  اشعة  اتاق  شگاه، یآزما   کس،یبخش  انبار،  های  آشپزخانه، 

  بد   یهوا  یاتاق بزرگ خشک کردن برا  ک ی و    ی رفوکردن و اطوکشاتاق    ،خانهرختشوی

شد. مردم از استحکام   لیتبد شگاهیبه آزما «یامتری شدة »د ی اتاق نشان گذار .“قرار دارد

نسل را برآورده سازد.    ک ی   ازینساختمان  رفت که  می  قرار گرفتند و انتظار  ری، تحت تأثبنا

های  و اتاقها  و مردان در طبقة اول و بخش  یخصوصهای  با داشتن اتاق  مردو    زن  مارانیب

در طبقة باال    یزنان و کودکان در طبقة دوم جدا شده بودند. بخش جراح  یبرا  یخصوص

کرد.  می  به فرد  منحصر  رانیرا در ا  مارستانیب  نیوجود داشت و ا  ی. در همه جا آب جاربود

 
500 RG 91-19-28, Packard/Kermanshah to Holmes/Buffalo, 15/11/1931. 

501 RG 91-19-28, Speer to Butzer, 16/10/1933. 
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  جاد یا  ی شوق خاص  ، دوش  کی   ز یو ن  ی راحتوسایل و  ر  داقفلهای دکترها با قفسههای  اتاق

  یککودکان،    یتختخواب برا  ۹بزرگساالن،    یتختخواب برا  ۵۲طبقه،    نیکردند. در امی

کنار    زِ یم  ۵۰  ن،ینوزادان وجود داشت. افزون بر ا  ی سبد برا  ۵کودک و    ی اتختخواب نرده

  کیمربوطه گذاشته شده بودند. جای ساخته و در  یبدون پشت  هیارپاهچ ۵۰و  یتختخواب

را به صورت    ی اتاق خصوص  کی   گرید  یرانیا  کی داد،    یسابق بود، شش صندل   مارینجار که ب

  اسکراب لگن    ک ی دادند.    یگوناگون  یزهایچ  ایقول اهد  گر،یدهای  یرانیکامل مبله کرد. ا

وجود داشتند.   یقسمت جراحو دوش در  دار توالت فالش  ک ی  نیجراح و همچن یبرا بایز

بود امّا به صورت    ی عال  ی کی الکتر  ییبود. روشناآن    تیمزین  بزرگتر  ساختمان،  ی آب جار

. دواخانه  دیاز عهده آن برآ  توانستنمی مارستانیشد که هنوز ب سته ینگر ی تجمالت یزیچ

آن بود که هر دو پزشک    ی به معنا  د یکهنه بود. ساختمان جد  مارستانیدر ساختمان ب

  رامونیپ  گریکدی مشاوره با    ن یسان ا  ن یشدند و بدمی  سقف منزل داده  کی   ریاکنون در ز

  ی در حال  نیبود و اتر  راحت  ،یارتباط های  اتاق  قیآمدند، از طرمی  که به درمانگاه  ی مارانیب

شوند. اتاق    جاجابه  مشاوره و پانسمان،های  اتاق  نیتوانستند بمی  هاآن  ارانی بود که دست

حال در  بود،  جادار  آزما  ی انتظار  مبلّ  مارستان ی ب  یشی نما  یواقع   قسمت  شگاه،یکه  غ  بود. 

او مجبور    رایز  د نبو  یاکار ساده  ن یکرد. امیکار    ماران یب  یگان یدر بخش با  ی ح یمس  یمذهب

داشتند    همراه  سهتا    دو  نیکند که هر کدام ب  یگانیبا را    ماریب  ۱۰۰تا    7۵  نیب  اطالعات  بود

  کار  ی به سخت  زین  گرید یکسان  ۵۰۲داد. می  بعدازظهر انجام  یکصبح تا    نه   نیکار را ب نیو ا

بمی تا  به    مارستانیکردند  تبد  ک یرا  برا  لینهاد کارآمد    ی براها  هفته  یکنند. پنج زن 

  ز یو صدها چها  بالش  ها،ها، روکشتشک   ،ی راحتوسایل  ساخت    ها،ملحفه  کردنسجاف  

دوزنده  گرید زن  دو  بودند.  ملحفه  ،مشغول  بودند.  مشغول    اریبس  ی روس های  هنوز 

بوده و در تهران قابل به دست آوردن    یواردات   ی زهایاز چ  دارتریو پاتر  نیبخش، سنگ تیرضا

  قابلهای  روکش تشک  یبرا  یساخت محل  دةنش  دی سف  یموصل  ت یاز چ مارستانیبودند. ب

از مواد رنگ شده    خانهرختشوی  یمواد برا  ن یاستفاده کرد. اها  خود تشک نیز  و    ییجاجابه

 
502 RG 91-19-28, Westminster Hospital Report 07/03/1933; RG 91-19-28, Westminster Hospital 1933. 
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 ۵۰۳بهتر بودند. 

اول[شمسی  ۱۳۱۱مهر    ۲۵]میالدی    ۱۹۳۲سال  اکتبر    ۱7  در  در    مارانیب  نی، 

  ی و نجار  ی زیآمشدند؛ گرچه کار رنگ   رش یپذ  ای،چهار طبقه  یتختخواب  7۵  مارستان یب

  ی آن بود که آب جار  دیجد  مارستانیب  ةبرجست  یماها یاز س  ی کیبود.    انجام در حال  هنوز  

بخش مردان   ۵۰۴کرد. می دمنحصر به فر  ران یدر ا  باًیدر همه جا وجود داشت که آن را تقر

کوچک    ی تختخواب و دو اتاق خصوص  ۱۰در طبقات دوم و سوم بود. بخش طبقة دوم  

ا تقر  نیداشت.  ب  باًیطبقه  رزرو  ادارة  فرس  مارانیدر  توسط  شده  کهتاده  بود    بهداری 

  آنجا مزمن داشتند و اکثراً در  های  یمار ی ب  ،یاریبودند. بس  مارانیب  نِیرتریو فق ترین  دیناام

. طبقة  رندیبم ی خود را بگذرانند و به راحت یروزها نیتا بتوانند به سهولت آخر ماندندمی

مسلول و    ماران یب  یبسته با چهار تختخواب برا  وانیا  ک یتختخواب،    ۲۱سوم، دو بخش با  

های  نهیاز هز  ی بخش  ا یتوانستند همة  می  آنجا   مارانیاز ب  یار یداشت. بس   یپنج اتاق خصوص 

بودند. بخش زنان در طبقة    رایگان  مارانِی هنوز کامالً ب  یکنند. بعض  پرداختخودشان را  

 
503 RG 91-19-28, Linens and Laundry [undated]. 

504 RG 91-19-28, Packard to Butzer 03/06/1933. 
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با چهار و شش    بیعمل قرار داشتند. سه بخش به ترتهای  اتاق  زیجا ن  ن یباال بود؛ در هم

با چهار تختخواب وجود داشت. شش    مانیبخش زا  ک ی و    ی تختخواب، دو تختخواب عموم

دوتا  یاتاق خصوص که  بود  با    مهین  وانیا  ک یبودند.    مانیزا  یبرا  هاآن  یموجود  بسته 

تختخواب  ای  شهیشهای  رهپنج تا شش  باز، چهار  بخش  بود؛  موجود  تختخواب  با چهار 

 ۵۰۵شد. می داشت که فقط در تابستان استفاده

بود.    دی داشت که متصل به ساختمان جد  یجا   ی میپرستاران در اقامتگاه قد  محوطة 

برا  نیباتری ز  مارستان،یب و  بود  کرمانشاه  در    یار یبس  ةکنند  دیبازد  نیهم  یساختمان 

  نصبکرد،  می  ت یبدون اجازه حکا  ورودِ عدم  که از    عالمتی دکترها مجبور شدند    داشت، لذا 

  ،ییسرپا  ماریدرمانگاه و بخش ب  ک یبه عنوان    کهنه،مناسب کردن دواخانة    یند. براکن

  ۱۹۳۲سال    جوالی   را در اول  مارستانیو ب  کنند مرخص  را    ماران یمجبور شدند همة ب  هاآن

ا  لیتعط  [شمسی  ۱۳۱۱تیر    ۱۰]میالدی   ب  یبرا  نیکنند.  بود ول  مارانیدکترها و    ی بد 

به عنوان مطب دکترها و    د یاست   ی ادمانی  ی سایوجود نداشت. دو اتاق در کل  ی گرید  حلراه

 هاآن   زی ر و سر   دیانتظار استفاده گرد به عنوان اتاق    هاآن   انیم   دور ی استفاده شد. کر   داروخانه 

 
505 RG 91-19-28, Report Westminster Hospital Kermanshah 1938-39. 

 

 ساختمان بیمارستان کرمانشاه 



 301 میالدی(  1950دهة   - 1794قاجار و پهلوی ) هایدورهها در بیمارستان

 یسه اتاق مشاوره، دو اتاق انتظار بزرگ برا   د ی بود. ساختمان درمانگاه جد  اط یح   ی به سو 

 یاتاق پانسمان برا   ک ی داشت.    ی موارد خصوص ی اتاق انتظار کوچک برا   ک یمردان و زنان و  

ساخته   به تازگی  بخشوجود داشت. داروخانه در    زی زنان ن   یک اتاق درمان برا یمردان و  

 سهیدر مقا   پیشرفت بزرگی  یجادار نبود ول   یساختمان درمانگاه  ک ی  نی شده قرار داشت. ا 

  : ی نبود و در مواقع   ی مکان ساکت  نی نو   مارستان ی ب   ۵۰۶شد.می   محسوب  نی ش یپ  تی با وضع 

.  مارستانیب  کیتا    در زنگ تفریح شده   رستانیدب  کی  دکرد او وارمی  فکر   انسان”

باشند    د یآن گونه که با  زها یها[ چکه ]بر اساس آن  ین یقوان  م، ی دار  ن وبله ما قان

داشته قوانمی  نگه  قواندیبازد  یبرا  نیشوند،  مردم    یول  ، بسیار  نیکنندگان. 

  شاهد آن ندارند و شما    رباو  گر، یدهای  از مردم مکان  ش یب  ن،یکرمانشاه به قوان

به  همراه پنج نفر   ایهرگز بدون چهار  یماریب چی ه ها،نسل طی . چرا دردیهست

  ن ی ا  د یبااو    ا ی؟ آشودتنها گذاشته نمیخود    یمار ی بهیچ وقت با  ،  هاعالوه بچه

ب   ی را هنگام   ات یضرور ما  می  مارستان یکه وارد  بر شمارد؟ مسلماً  شود، مقدم 

  ل ینخست دال  می گرفت   ادی  ی باشد ول  دی بانمی  زهای چ  ن یچرا ا  م یدار  یفراوان  لیدال

  به دست   اثبات و گواه  ، ها تالشپس از سال  دی و شا  م یخود را به اثبات برسان

  مار یب  ن یگوسفند از پلکان به اتاق ا  کی تالش نمودند    ماریب  کی . دوستان  ندیایب

 ۵۰7.“ دکنن   یآمده بودند با آن باز  د یبازد  یکه براهایی  تا بچه  بیاورید  در طبقة باال 

بهتر از آن بود   ی حت  مارستان ی ساخت، ب   ی رها ی تأخ   ل ی گفتة دکتر پاکارد، به دل   اساس بر 

  ز ی ن ها  کشنبه ی  ست ی با می   تأسف دانست که کار   ة ی ن را ما ای کرده بودند. اّما او   ی که آن را طراح 

به    رفتن از مسلمانان، در مورد کار و    ی ار ی ”بس چون که کارگران مسلمان بودند.    یافت ادامه می 

را اجازه    این موضوع   ون ی س ی م   تة ی کم   “ اند. عبادت، خاطر نشان کرده   ی ما در روزها های  اط ی ح 

 
506 RG 91-19-30, Westminster Hospital News vol. 1/3 -15/09/1932 

کمک کرد. خانم وارتانوش دکترها    به  قاهره   یعموم  مارستانیاز ب  سیسرج  د یوید  یاست؛ آقا  التیدر تعط  می)دکتر ابراه 

 را به مقصد تهران ترک کرد(. کرمانشاه ل،یالتحصپرستار فارغ  ان،یناسیم
507 RG 91-19-30, Westminster Hospital 1933. 
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  ۵۰8زند. می  صدمه   ها آن   ی ح ی مس   ون ی س ی به م موضوع   ن ی کرد ا می   احساس   پاکارد   ی داده بود ول 

گرچه    تاب آورد؛ را    [شمسی  ۱۳۱۰-۱۱]میالدی    ۱۹۳۲- ۳۳  های سال   ساختمان، زمستان 

ای  ی موارد جزئ   ی رخ نداد ول   ی نشست   چ ی بستند اّما منفجر نشدند. ه   خ ی آب  های  از لوله   ی بعض 

بود که  از   ست ی با می   هنوز  بهار   ها آن   به مراقبت   ۱۳۱۲]میالدی    ۱۹۳۳  سال   پرداخت. در 

  ی ار ی و بس   س ی پل   س ی بودند. حاکم، رئ   کرده رشد    ، ی ورود   ب جلوی در   ها، و گل ها  ، بوته [شمسی

  سال   ژوئن   ۲۶موضوع در    ن ی داشته باشند و ا   ی نمودند که افتتاح رسم   ب ی پزشکان را ترغ   گر، ی د 

که سرهنگ تئودور روزولت و    ی زمان   ی عن ی رخ داد    [شمسی  ۱۳۱۱تیر    ۵]میالدی    ۱۹۳۳

را    د ی درگذشت خانم است   ی آگه   ، ی صحبت کردند. پدر روحان   د، ی است   ی پدر روحان   ن ی همچن 

شرکت    ه ی نصب شد. چند صد نفر از مردم در مراسم افتتاح   مارستان ی ب   ی نوشت که در نبش 

سال بود و همة    ن ی ، سردتر [ شمسی  ۱۳۱۴-۱۵]میالدی    ۱۹۳۶- ۳7  سال   زمستان   ۵۰۹کردند. 

آقا   خ ی   مارستان ی آب ب های  لوله  زوکلر در کرمانشاه بود که در ساخت    ی بست. خوشبختانه، 

  رات، ی الزم را انجام دهد. پس از تعم   رات یی و تغ   رات ی توانست تعم می   کمک کرده بود و   مارستان ی ب 

زدن دوباره، وجود    خ ی احتمال    ن ی سقف طبقة باال گذاشته شدند و بنابرا   ر ی در ز ها  همة لوله 

  ی روب ی به ال   از ی ن   ک ی سپت های  . تانک د ی گرد   ی چرخش آب گرم، طراح   ستم ی س   ی ار نداشت. برقر 

 ۵۱۰. گرفت کمک    APOC  ی ا ه ی عار های  کش از لوله   مارستان ی منظور ب   ن ی ا   ی داشتند که برا 

مجبور به    ماران یماند. ب  ی مسئله باق   ک ی به صورت    کس یدستگاه اشعة ا  کی   فقدان

  د یبودند. گرچه از د  کسیبا اشعة ا  یربرداریگرفتن تصو  یبرا  شتریب  ای  یلومتریک  ۱۶۰سفر

  کس،ی دستگاه اشعة ا  کی مجهز بود، دکترها واقعاً به داشتن    یبه خوب  مارستان یب  ،یابزار

  ن ی، دکترها از ا[شمسی  ۱۳۱۴]میالدی    ۱۹۳۶در سال    ۵۱۱. ندداشت   د یام  ک، ینزد  ندة یدر آ

 یندارد شاک  کسیاست که دستگاه اشعة ا   ییکا یآمر   مارستانی تنها ب  هاآن   مارستانیکه ب 

 ۱۹۳7داشتند. خوشبختانه، در سال    از ی و درمان بهتر واقعاً به آن ن  ص ی تشخ   یبرا   را ی بودند. ز 
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انجام شد تا ها  ی نوساز   ن، یقول دستگاه داده شد و بنابرا   ها آن   ، به [ شمسی   ۱۳۱۵] میالدی  

 ۲۲] میالدی    ۱۹۳8  سال   ماه مه  ۱۲در    ۵۱۲نمود.  افت یدر   کس ی دستگاه اشعة ا  ک یبتوان  

 ۳۰]   ماه مه  ۲۰بار استفاده و در    ن یاول   یپانسمان، برا   زری ل ی ، استر[شمسی   ۱۳۱7اردیبهشت  

اول[ اردیبهشت  ا   ری تصو   ن ی ،  ا   کسیاشعة  و    نی گرفته شد.  در    مولددستگاه  راه برق،  طول 

  ن یاول   ، [ اردیبهشت   ۳۱[  ماه مه   ۲۱داشتند. در    از ین   ری بودند و به تعم   دهیصدمه د   مقداری

د با  شد.   یاترم یدرمان  ا  ۵۱۳داده  اشعة  د  کسیبخش  ب  ی اترمیو  دکترها   یشتریوقت    از 

تنها دستگاه در استان بود و    نیشدند. امی  اکثراً بعدازظهرها انجام   ن،یو بنابرا  دی طلبمی

  ی برا  توانمی  کردند که از آن می  مردم فکر  رایباال بود زاش  استفاده  ی تقاضا برا  ه جیدر نت 

ب  صیتشخ هر  درمان  شرا  ی ماریو  کرد.   ک،ی پاتولوژ  طی و    یسودمند   یبرا  ۵۱۴استفاده 

 ۵۱۵انجام شد. یی در درمانگاه سرپا یفراوان  یاترمیدرمان د ماران، ی از ب ی اریبس

بودند.    مارستان ی ب   ی ها مکان ترین  از شلوغ   ون، ی زاس ی ل ی پانسمان و استر   ی ساز آماده های  اتاق 

کردند. معموالً همة  می   کار   ی پرستار   ی دانشجو   ک ی و    ی پرستار   ل ی التحص فارغ   ک ی   نجا ی در ا 

  یو به انگشتان چابک و کار سخت برا   شدند ی شده و کاالها استفاده م   زه ی ل ی گاز استر   رة ی ذخ 

میالدی    ۱۹۳8  سال   ماه مه   ۱۲بود. در    از ی ن   زر ی ل ی استر   ی ها برا ملحفه   ی ساز دادن و آماده   ن ی چ 

پانسمان   د ی جد  زر ی ل ی استر  ک ی از بار  ن ی اول   ی برا  مارستان ی ، ب [شمسی  ۱۳۱7اردیبهشت    ۲۲]

  ی در بوفالو. نوع نفت   نستر ی وست م   ی سا ی بود از کل ای  ه ی استفاده کرد که هد   ی ک ی الکتر   ان ی با جر 

  بان ی وجود، به عنوان پشت   ن ی با ا   ی رساند ول می   لبش   ه کرد و صبر پرستار را ب می   اه ی آن اتاق را س 

  ها آن   نستر ی وست م   مارستان ی بودند که ب   ی و مدرن   د ی جد   ی زات ی موارد تجه   ها این   نگه داشته شد. 

بود که در    یی و ی راد   ة برنام ها  مارستان ی ب   گر ی و د   ران ی ا   ی برا   ی واقع   ی نوآور   ک ی نمود.    ی را معرف 

  ۱۰:۳۰  ساعت   آن را در   نستر ی وست م   مارستان ی ب   ة برنام   [شمسی  ۱۳۱۶]میالدی    ۱۹۳8سال  
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های  روز در فرکانس شبانه ساعت   ۲۴ ن ی و همچن  WHK ستگاه ی ا  ق ی از طر  ESTشب به وقت  

  و ی دوشنبه، چهارشنبه، جمعه از استود   ی ها کرد. برنامه در صبح می   پخش   نظم م ر ی و غ   منظم 

  شد. می   ها از اتاق عمل پخش شنبه و شنبه شنبه، پنج سه   ی ها . صبح د ی گرد می   درمانگاه پخش 

در   ی کرد و به سراغ مرد می   با دکتر سفر   کروفون ی م   ی متنوع بودند؛ گاه ها  برنامه   هرها، بعدازظ 

  ز ی از پرستار ن   ی بود. ساعت قدردان   ی اوقات برنامه، آموزش   ی رفت، گاه می اش  خانه   ا ی   ابان ی خ 

زمان  از طر های  ت ی فعال   مارستان ی ب   گر ی د های  بخش   گر، ی د های  وجود داشت. در  را    ق ی خود 

KHW   پس از  های  سال   یی و ی برنامة راد   ن ی ا   ا ی کنم آ   نیستم بررسی من قادر    ۵۱۶. کردند ی ارائه م

 ر؟ ی خ   ا ی   افت ی ادامه    نیز   آن 

 

 ی مارستانیب کار

  مدتی سه پزشک در    ی زمان حت  کی نخست دو پزشک داشت و در    ، مارستانیب  گرچه

  مارستان ی ب  یکار   بار  یآن نبود که تعداد دکترها برا  ی به معنا  ن یکوتاه حضور داشتند، ا

شد. دکتر  می  مغتنم شمرده  شهی هم  ارانی پزشکان و دست  گریکمک د  ن،یبود. بنابرا  یکاف

  ( که درروتیب  ]دانشگاه آمریکایی[  ی در دانشکدة پزشک  لی تحص)با سه سال    رستم صرفه

در اتاق عمل، دواخانه    یعال   اری دست  ک ی ماند،    [شمسی  ۱۳۱۲]میالدی    ۱۹۳۳سال    تابستان 

  یوقت   ن،یبنابرا  ۵۱7رها ساخت.  بسیاری  ج یبود و پزشکان معمول را از کار را  شگاه یو آزما

دوباره آمد، از کمک او    [شمسی  ۱۳۱۳]میالدی    ۱۹۳۴  سال  که دکتر صرفه در تابستان 

، به کار در  [شمسی  ۱۳۱۴-۱۵]میالدی    ۱۹۳۵-۳۶  هایلدر سا   ۵۱8شد.  ی قدردان  ار یبس

  یاریتوانست اختصاص دهد و بسمی  از وقت خود را   ی مین   فقط  یادامه داد ول   مارستانیب

  در حال رفتن   کریدکتر بوسد  رایتأسف بود ز  ةیما  نیتوانست انجام دهد. انمی  را  هاکاراز  

  دیفقط ام   و  بودند  ی سترگ  ی بار کار  رینظر گرفتن آن که کارکنان ز  بود و با در   یمرخصبه  

زوکلر از    ی ، دکتر مار[شمسی  ۱۳۱۵مهر  ]میالدی    ۱۹۳۶  سال   به خدا داشتند. در اکتبر
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  دنی از رس  ش یآمد و بالفاصله مراقبت از زنان و کودکان را بر عهده گرفت. بدبختانه، پ   ریمال

  ی استخدام شد. خوشبختانه، دکتر جن  APOCدکتر زوکلر، دکتر صرفه استعفاء داد و در  

  ت یوضع  ۵۱۹کمک کرده بود.   در تنگناها اغلب    ز یدر گذشته ن  وا  ؛ دراز کرددست کمک    د یاست

برگشت، دکتر پاکارد در    کریکه دکتر بوسد  یزمان  راینکرد ز  دا یپ  یرییکارکنان پزشک تغ 

، دکتر زوکلر  به مرخصی رفت  [ شمسی  ۱۳۱۵بهمن    ۲8]میالدی    ۱۹۳7سال    ه یفور  ۱7

  تی، به صورت موقت از مسئول(Estelle Chambers)چمبرز  به همدان رفت و خانم استال

  ت یمسئول  دی است  ی داشت. خوشبختانه، دوباره خانم جن   بت ی رشت غ  ی دانشکدة پرستار

وقت بر عهده    مه یبه صورت نرا  و درمانگاه    مارستان یکل بخش زنان و کودکان در هر دو ب

م در  پزشک [شمسی  ۱۳۱7]میالدی    ۱۹۳8  سال  انةی گرفت.  کارکنان  در    مارستانیب  ی، 

  ی ران ی پنج پرستار و چهار کارمند ا   ة ضاف زشک به ا بودند که شامل سه پ   تعداد   ن ی باالتر 

پرات  ی )منش  قسمت مردان، پرستار  پانسمان کننده در  داروساز(    کی ثبت،  زنان،  قسمت 

 ۱۹۳۶های  سالدر تابستان    التش،یدکتر رستم صرفه که در هنگام تعط   ن،ی. همچن شدمی

ب  [شمسی  ۱۳۱۵-۱۶]میالدی    ۱۹۳7و   در    مارستانیدر  با همسرش که  بود  کار کرده 

از    ش یپ   هر روز،   ۵۲۰ملحق شدند.  یپزشک   م ی بود، به ت  دهیآنجا آموزش د  ی پرستار  ة کددانش

مطالعه  ی مارستانی ب  هایشیفتانجام   را  شب  پرستار  توسط  شده  نوشته  گزارش  دکتر   ،

امی انجام  از  پس  در صورت  هاشیفت  نیکرد.  پرستاران،  به  دستورات  دادن  روز    ی و  که 

  ی برا تاب بود.  بی  یدوره، زندگ   نیشد. در اشروع می  انهنبود، کار دواخ  ی های جراحعمل

   ۳۰۰۰از    ش ی ب   ی برا   [ شمسی   ۱۳۱۵- ۱۶] میالدی    ۱۹۳7- ۳8  های سال مثال، در  
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ب تقر   ییسرپا   تی ز ی و  ۹۰۰۰از    شینفر،  شد.  انجام  درمانگاه  آن   ۱۱۰۰  بًا،ی در  در نفر  ها 

های گوناگون را درمان ب ی آس  ای  ی ماری ب  ۱۶8تحت درمان قرار گرفتند. دکترها    مارستانی ب 

 ا ی  ی درصد گوارش  ۱۴  ؛ یهای چشم ی مار یدرصد ب   ۱۴  ؛ ی های عفون ی مار یدرصد ب   ۳۰کردند؛  

زخم و  ی برا  زی ن  ی درصد ۳۲زنان و تراز  یها ی ماری درصد ب  ۱۰حدود  ؛ ی اهای روده ی مار ی ب 

  یداشتند که برا ازین یبه مراقبت طوالن بوده ومبتال  از سل یبه نوع  ماریب ۱۵۱  .ها ب ی آس 

بودجه  ،مارستانیب  هاآن نه  و  مکان  بنابراای  نه  اندک   ن،یداشت.  در    هاآن  از  یتعداد 

  ۵۲۱شد. می  چشم را شاملهای یماریدرصد از ب ۲۰بودند. تراخم و عوارض آن  مارستانیب

با سه تختخواب    ی خال   ی خصوصهای  نداشتند، از اتاق  یی فضا  ی عمومهای  که بخش  ی هنگام

  یبرا  یپرداخت   ی اضاف   یدرآمدها  ؛یمانیو زا  یجراحماران  یبا ب  نیشد؛ همچنمی  استفاده

  مسلول استفاده   ماران یب  یبه صورت دائم برا  وانیآمد. امی  فراهم   ریفق  ماران ی درمان ب  ةنیهز

 ۵۲۲ماندند. می یطوالن ی زمان یبرا ماران یب نیشد، امی

از   ان ی در م   ک ی داد. سه صبح  می   را شکل   ی مارستان ی از کار ب   ی ر ی بخش چشمگ   ، ی جراح 

 یدر طبقة باال   ت ی که اکثر فعال   ی زمان   ی عن ی   ؛ کنار گذاشته شده بود   ی اعمال جراح   ی هفته برا 

های  عمل   ، [شمسی  ۱۳۱۰-۱۱]میالدی    ۱۹۳۲- ۳۳در سال    ۵۲۳بود.   ان ی ساختمان در جر 

باال بود.    ز ی ن   ماران ی و تنوع ب   شتر ی ب ها  ت ی فور   ی بود ول   ش ی از نظر تعداد کمتر از زمان پ   ی جراح 

  ک ی بود.    رفته ی دخترش او را نپذ   را ی کرده بود ز   ک ی خود شل شکم  به    سی پل   ک ی مثال،    ی برا 

ناح  در  خودش  به  شل   ة ی سرباز  ز   ک ی سر  بود  کرده    را ی کرده  او تصور  به  افسرش  که    بود 

بهبود است کرده    ی احترام بی  کامالً  و  ماند  زنده  او  ب افت ی   ی ،  توسط دکتر    ی عموم   ی هوش ی . 

از اعمال    ی ار ی ( داده شد. بس Oozhenig Maliksayidian)   ان ی د ی س ملک   ک ی اوژن   و خانم   م ی ابراه 

ساکرال    ة ی با بالک ناح   ی و تعداد   ن ی نوواکائ ای  تا آنجا که ممکن بود با بالک منطقه   ی جراح 

 
521 RG 91-19-30, Report Westminster Hospital Kermanshah 1937-1938. 
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دکترها،  [شمسی  ۱۳۱۵-۱۶]میالدی    ۱۹۳7- ۳8  های سال   در   ۵۲۴شدند. می   انجام   ،۹۶۲  

که دکترها داشتند از   ی با متوسط شش عمل در روز. تنها کمک   ؛ ادند انجام د   ی عمل جراح 

از عمدتاً    ها آن   آموزش که    ی بودند و کسان   ده ی ند   ی گر ی د   مارستان ی بود که هرگز ب   ی کارکنان 

زمان بودند و پرستاران مجبور    ک ی مشاهده بود. دو اتاق عمل اغلب در استفاده در    طریق 

  ز ی را ن   ماران ی را مرتب نموده و ب   ی از ابزارآالت جراح   ی کار کنند تا تعداد ناکاف   ی بودند به سخت 

کند. دو   ی ار ی پزشکان دست   ی مجبور بود برا   ل ی التحص پرستار فارغ   ک ی   ی آماده سازند و گاه 

کاش  با  عمل  در    دی سف   ی اتاق  باال  طبقة  و    ی ساز آماده ی  مرکز   اتاِق  ک ی طرف    دو در 

  نفر اهل   ک ی   اهدایی برق    مولد که با    ه ی سا بی   المپ   ، ی موجود بود. در اتاق اصل   ون ی زاس ی ل ی استر 

  ک ی   ۵۲۵توانست در روز و شب استفاده شود. می   گونه   ن ی بد   ؛ موجود بود   ، کرد ی کار م   انا ی ند ی ا 

  ا ی توسط خودشان    ماران ی ب   ن ی در کرمانشاه، انسداد روده بود. بدبختانه، اغلب ا   ع ی شا   ی مار ی ب 

  آمدند ی م و وقتی    ر ی د   ار ی داشتند بس   از ی ن   ی اح که به جر   ی شدند و کسان می   درمان وابستگان، سوء 

و   ک ی بار های  ابان ی بودند، خودروها در خ تر  ع ی شا   موارد تصادف کشنده بود.  بسیار    ت ی که وضع 

 ۵۲۶موارد بودند. ترین  بدون نرده، عمده های  سقف 

که پاکارد از    ی ، زمان [ شمسی   ۱۳۱۹اردیبهشت    ۲۰] میالدی    ۱۹۴۰سال  مه  ماه    ۱۰در  

  سوم از   ک ی   ی وجود، برا   ن ی با ا   ۵۲7رفت.   الت ی به تعط   د ی است   ی بازگشت، دکتر جن   ی مرخص 

،  ۵۲8نفره بود   ک ی   ون، ی س ی م   مارستان ی ، ب [ شمسی   ۱۳۱7- ۱8] میالدی    ۱۹۳۹- ۴۰  های سال 

سال  تا    خوبی نبود چون   ت ی وضع   ک ی   ن ی پس از آن معمول بود. ا   ی ها که در سال   ی ت ی وضع 

در استان   ی شهر  مارستان ی نستر تنها ب ی وست م  مارستان ی ، ب [ شمسی   ۱۳۱8] میالدی  ۱۹۴۰

 
524 RG 91-19-30, Report Westminster Hospital 1932-1933. 
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  ی استان وجود داشت. تعداد   ن ی شهر ا   ن ی به آن در چند   ی فراوان   از ی پنجم بود، هر چند که ن 

را    ت ی جمع   ی ازها ی توانستند ن نمی   ی کردند ول می   بودند که در کرمانشاه کار   بهداری   ی متصد 

قادر نبودند به مراقبت    ی حت   جود مو   ی نظام های  مارستان ی بود که ب   ی در حال   ن ی برآورده سازند. ا 

وست    مارستان ی که ب   ن ی از ا   ش ی در واقع، پ   ۵۲۹ماژور قشون در منطقه بپردازند. های  ی از جراح 

از پزشکان    ی نظام   ن ی کامل شود، مسئول   [ شمسی   ۱۳۱۰] میالدی    ۱۹۳۲در سال    ی حت   نستر ی م 

بر رو   ۲7۰آن درخواست نمودند   انجام  ترین  در کوتاه   د ی جد   فة ی سربازان وظ   ی عمل  زمان 

  که   سرعتی سرباز به    ۳۰تختخواب پر هستند و با    ۳۰آن است که    ی به معنا   ن ی ”ا دهند.  

پر می  دوباره  شوند،  مرخص  وجود    ک ی خوشبختانه،    ۵۳۰شوند.“ می   توانستند  مثبت  توسعة 

 کرد. می   را جبران   نستر ی وست م   مارستان ی ب   ت ی داشت که از دست دادن ظرف 

و    ر ی ش  ی دولت  مارستان ی دور از انتظار، ب   ی ، زمان [شمسی  ۱۳۱8]میالدی   ۱۹۴۰سال    در 

زده  محنت   ماران ی توانست به مراقبت از اکثر ب می   شد که   س ی سرخ در کرمانشاه تأس   د ی خورش 

شدند، بپردازد. از آنجا که ادارة  می   فرستاده   نستر ی وست م   مارستان ی به ب   ی همگ   ن ی از ا   ش ی که پ 

بار    ی منطقه اقدام کند، مقدار ای  ه ی ر ی به همة موارد خ   ی دولت   مارستان ی ب که  داشت    از ی ن   بهداری 

ا می   را سبک   نستر ی وست م   مارستان ی ب   ی کار    مارستان ی ب   ن ی آن بود که ا   ی به معنا   ن ی کرد. 

انجام آن را داشتند. هنگام    ت ی صالح   ، که کارکنان آن   ابد ی تمرکز  تر  ی بر کار تخصص   توانست ی م 

  ک ی داروفروش،    ک ی سه دکتر،    دید سرخ او    د ی و خورش   ر ی ش   مارستان ی دکتر پاکارد از ب   د ی بازد 

کردند و کمک  می  مراقبت   ی بخش ت ی به صورت کامالً رضا  مار ی ب  ۲7از    ار ی کمک  ن ی ماما و چند 

ساخت   ی برا هایی کند. طرح   ی ار ی  ز ی ن  گر ی توانست به نصب پنج تختخواب د می  ی د ی جد  ی مال 

  ی کنون   مارستان ی ب   کنار در    ، ی عفون های  ی مار ی ب   ی ا شده بر   زوله ی ا   ی تختخواب   ۲۰  مارستان ی ب   ک ی 

خو گرفته  ها مارستان ی با ب  شتر ی شده بود. مردم ب   ی دار ی خر آن   ن ی اکنون زم هم  و  وجود داشت 

وست    مارستان ی کردند. ب می   افت ی در   ی پزشک های  مراقبت   ، بهتر از خانه   جاها در آن   که   ن ی بودند و ا 

برتر    الت ی و تسه   کس ی کاربرد دستگاه اشعة ا   دة در محدو   ی دولت   مارستان ی با کارکنان ب   نستر ی م 
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 ۱۳۲۱]میالدی    ۱۹۴۳در سال    ۵۳۱کردند. می   ی همکار   مان، ی و زا   ی جراح های  نه ی آن در زم 

هنگام [شمسی ب   ی ،  م   مارستان ی که  داشت،    ک ی فقط    ی تختخواب   7۵  نستر ی وست  پزشک 

 ۵۳۲تختخواب به کار گماشت.   ۳۵  ی سرخ پنج دکتر برا   د ی و خورش   ر ی ش   ی دولت   مارستان ی ب 

  ی ش یافزا  یونریسی، پزشکان م[شمسی  ۱۳۱8-۱۹]میالدی    ۱۹۴۰-۴۱  هایسال  در

ب ت  یمسرهای  یماریدر  تب  ت  فوسیمانند  مراقبت    و   دندی د  دیفوئی و  که  شدند  متوجه 

  ن، ید یریسولفاپ  دها، یمانند سولفانام   د یجد  ی کند. داروهامی  جادیا  یتفاوت کل   ،یمارستانیب

پرونتوس  دیآلبوس ذات  یاثر  لیو  درمان  در  هنگ  ه،یالرشگرف  سرخ،    مان،یزا  ام تب  باد 

میالدی    ۱۹۴۳  سال   هی فور - هیدر ژانو  ۵۳۳داشتند. ها  از عفونت  گر ید  ی اری و بس  ت یدیماستوئ

بود. بر طبق   بار بتیدر کرمانشاه مص  یسالمت عموم  تی، وضع[شمسی  ۱۳۲۱بهمن   - دی]

رخ داده    فوسیت  بر اثرمرگ فقط    ۱,۲۳۰  ،بهداری شهر  ر یمد  ، یمحمد دفتردکتر    ة گفت

نهاد  ۵۳۴. بود ن  یکند و حت  فراهم  یتوانست کمک مؤثرمی  که  یتنها  نبود،    یکاف   زیآن 

را در    فوسی ت  یریگهمه  نیبدتر  دادگزارش    کریبود. دکتر بوسد  نستری وست م  مارستانیب

نفر    ۱۴  هاآن  مورد را تحت درمان قرار دادند که از  ۱۰۵  هاآن  .نداهدیکرمانشاه د  خیتار

، دکتر پاکارد به همدان منتقل  [شمسی  ۱۳۱۹]میالدی    ۱۹۴۱در سال    ۵۳۵فوت کردند.

ول بود  سال    یشده  عل  [شمسی  ۱۳۲۱]میالدی    ۱۹۴۳خوشبختانه در  بر  تا    ه یبرگشت 
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  ۳7پس از آن، او و خانم پاکارد پس از    ی به مبارزه بپردازد. به فاصلة کوتاه  فوسی رخداد ت

براسال   ا  یونریسی م  پزشک  یکار  عاد  ران، یدر  مردم  شدند.  همچن  ی بازنشسته    ن یو 

  ی احتمال  ی پرداختن به رخدادها  یدادند. برا  جام از او ان  یئاستثنا   ی م یتکر  ، یمحل   ن یمسئول

کرمانشاه، دولت    فوسیت  ةندیآ که    فوسی ت  ةژیو  مارستانی ب  ک یدر  باز کرد  در آن شهر 

  کی  ایتانیارتش بر  ،یبنابر درخواست دکتر دفتر  ۵۳۶بوده است.  ی موقت  د یتمه  ک ی احتماالً  

  [ شمسی  ۱۳۲۲]میالدی    ۱۹۴۴  سال  ةیکننده فراهم ساخت که در ژانو  یضدعفون  ةنمون

کرد    یخال   یع یطب  ریبشکة ق   ۱۲  ا یتانیدرخواست او، ارتش بر  ی ریگی. در پدی به دست او رس

  ی محل  تةیکم   ریاستبه    نیهمچن   یشود. دکتر دفتر  لیکننده تبد   ی ضدعفون  تا به مادة 

مشهور،    ی کنترل بر فروش داروها توسط داروسازها  یبرا  رانیا  ییدارو  ی شاهنشاه  اد یبن

سال    ته یکم  ن یا  ؛منصوب شد اعضاء    [شمسی  ۱۳۲۲]میالدی    ۱۹۴۴در  گرفت.  شکل 

 ۵۳7بود. نستر یوست م  مارستان یاز ب کریو دکتر بوسد هیمال  ر یشامل مد تهی کم

عز  بعد بوسد  مت یاز  دکتر  پاکارد،  تنها  کر یدکتر  کار  کرد می  کار   یی به  بار    ی و 

و اشعة    شگاه یآزما  نیجراح، پزشک، انترن، تکنس   ر، یمد  ست،یبامی  داشت. او  یی فرساطاقت

  اری نه تنها آموزش  او   یی کایو حسابدار باشد. پرستار آمردار  پرستاران، خزانه  ار یآموزش  کس، یا

بود. کوتاه سخن آن    زین  یهوشبر، پرستار مراقب و پرستار تدارکات   که و ناظر پرستاران بل

 ۵۳8داشت. یفراوان  یکه هر کس بار کار

  لیالتحص، دکتر محمد اعظم زنگنه که فارغ[شمسی ۱۳۲۲]میالدی  ۱۹۴۴ در سال 

ملحق شد.    یجذب و به کارکنان پزشک   یخاص  یمال   دیتهران و برن بود با تمههای  دانشگاه

سال   بوسد[شمسی  ۱۳۲۳]یالدی  م  ۱۹۴۵در  آمر  یمرخص  یبرا  کر ی،    ۵۳۹رفت.  کا یبه 

به سو  ی، سال شلوغ[شمسی  ۱۳۲۲-۲۳] میالدی    ۱۹۴۴-۴۵  های سال و  چرخة    یبود 

 
536 RG 61.3.46, Bushdicker/Kermanshah to Huntwork/New York, 29/09/1957. 
537 FO 371/40177, Kermanshah Diary January 1944 

 آباد وجود داشت(.در شاه  زین مارستانیب کی) 
538 RG 91-19-30, Report Westminster Hospital Kermanshah 1944-1945. 

539 RG 91-19-30, Report Westminster Hospital Kermanshah 1944-1945. 
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بودند که  ها  دشمنان در سراسر سال، تبین  بزرگتر  افت.یسوق    بومی  یهایماریمعمول ب

گردد )که  می  آغاز  فوسیت”سال با تب  شدند.  می  را شامل  ی بستر  مارانیدرصد از کل ب  ۱۴

  شودیتمام م   بیماری  نیکه ا  یاست(، هنگام  ی آلدهی مکان ا  ، «یکرس» و مثل آن    دیتول  یبرا

است و    زییعلت تب در تابستان و پاترین  عی شا  ای ماالر  د،یآمی  در آغاز تابستان  دیفوئیتب ت

میالدی    ۱۹۴۴-۴۵  هایدر سال  ،“ هستند  ه یالرو ذات  تیمننژدر زمستان    ی اصل   ی ماریدو ب

میالدی    ۱۹۴۴  سال  در تابستان  رایوجود داشت ز  یکمتر  ای ، ماالر[شمسی  ۲۳-۱۳۲۲]

ماالر   یخشکسال   [شمسی  ۱۳۲۲] داروها  هیالرذات  ا، یبود.  به  سل    از ی ن  متی ق گران  یو 

  مارانیبودند و اقامت ب  یسولفا عال  ی. داروهادندبو  یافتنیجنگ دست نا  لیداشتند که به دل

کوتاه  پن می  را  امّا  همچن  نیل یسیکردند؛  بود.  دولت  و  ارتش  دسترس  در  در    ن، یفقط 

وآمد  فاقد آن بودند. با آغاز رفت  زیدولت و ارتش ن  یو حت  سردخانه وجود نداشتکرمانشاه،  

راجعه   تب  کنه  ای زوّار،  بلندای  تب  تشخ می  سر  بررس  صیکرد.  وجود  به  با    ی آن  خون 

  کر یداد. دکتر بوسدمی  نئوسالواران آن را شفا  قیداشت و آن گاه دو تزر  ازی ن  کروسکوپیم

آموزش هنوز الزم    دید بوسدیکر میکرمانشاه اعالم کرد.    یافراد پزشک   گر یرا به د  افته ی  نیا

دیگر    ،که در آن صورت  ؛صبر کنند  این که   تا  مراجعه کنند   مارستان یاست تا مردم زود به ب

درصد    ۲۵  حدود   ،[شمسی  ۱۳۲۲-۲۳]میالدی    ۱۹۴۴-۴۵  ی هاسال  خواهد بود. در   رید

روزها ب  یبستر  یاز  آن  سوانح  یمارانی از  دچار  که  نقا  ،بود  و  شده    ی کی زیف   ص یحوادث 

دهة    لیتا اوا  مارستان ی کردن در ب  خوشبختانه، دکتر محمد اعظم زنگنه به کار  ۵۴۰بودند. 

وجود، به خدمت    ن یاآورد. با    ی رو  ی پرداخت و پس از آن به طبابت شخصمیالدی    ۱۹۵۰

گوش مشاور  عنوان  ب  ،به  و  همچنان    مارستان یب  ی برا  ین یحلق  زنگنه  دکتر  داد.  ادامه 

، دکتر  [شمسی  ۱۳۲۴]میالدی    ۱۹۴۶داد. در سال  می  ارجاع  مارستان یرا به بش  مارانیب

بخش    ت یملحق شد و مسئول  ی ( به کارکنان پزشک Frances Zoecklerزوکلر )  س یفرانس

 ی مرخص  یبرا  [شمسی  ۱۳۳۱]میالدی    ۱۹۵۳. او در سال  رفت زنان و درمانگاه را بر عهده گ

 
540 RG 91-19-30, Report Westminster Hospital Kermanshah 1944-1945; Idem, Social and Education 

Project 1944-1945. 
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دا برتون  با دکتر  و  را ترک کرد  )یآنجا  در سال    و شد    ن یگزی( جاBurton Dysonسون 

 ۱۹۵۵  سال   بازگشت. دکتر زوکلر در سپتامبر  کایبه آمر  [شمسی   ۱۳۳۳]میالدی    ۱۹۵۵

میالدی    ۱۹۵۲”در سال  بازگشت و با شوق و ذوق نوشت:    [شمسی   ۱۳۳۴شهریور  ]میالدی  

هم  .بود  ای رو  ک ی آب،    کشی لوله  ستمی، س[شمسی  ۱۳۳۲]   همراه را    یکش لولهاکنون  ما 

  کای ( که در آمرArt Moradian)  ان ی دکتر زنگنه با دکتر آرت مراد  ۵۴۱.“ می دار  تصفیه   ستمیس

استال  نیگزیبود، جا  دهیآموزش د بود.   شد. خانم    مارستانیب  ۵۴۲چمبرز هنوز سرپرستار 

  ی بسته شد که همزمان با بازنشستگ  [شمسی  ۱۳۳۶]میالدی    ۱۹۵8در سال    نستریوست م

 ۵۴۳دکتر و پرستار استخدام و به آنجا بفرستد.  توانستن  ونیسی م  را یبود ز  کر یدکتر بوسد

دکتر بالنش های  از تالش  که  مارانیاز ب  یار یدر سالمت بس  ریمشارکت چشمگ   ل یبه دل

م  مارستانی ب  د،ی آغاز گرد  د یاست - لسونیو م  ی حی مس  مارستان ی ب  ای  نستری وست    ان یدر 

 ۵۴۴. شدمشهور  یی کایآمر مارستانیب ا یخانم  می مردم کرمانشاه به باغ حک

 

 دواخانه

به    شانارانیکه دکترها و دست   ی زمان  ی عنیسه صبح در هفته باز بود    یی سرپا  درمانگاه

 ۵۴۵. دندیدمی  ماریب ۱۰۰تا  ۵۰ نیانگیطور م

رود و نام، سن،  می  ی گانیبا  ز یشد، به ممی  ده یبار اول د  یچنانچه برا  مار، یب  ”هر

ک  ا هنک  یکار توسط آقا  نیکند. امی  خود را ثبت  یاصل   اتیمحل اقامت و شکا

(Hancock)،  ّدارد،    از ین  ار یدست  کیبه    اوشود؛  می  انجام  ،یحی مس  یغ مذهب مبل

 
541 RG 91-19-28, Frances Zoeckler to Board of Foreign Missions 08/02/1956. 
542 RG 61.3.46, Bushdicker/Kermanshah to Huntwork/New York, 29/09/1957. 

543 Miller 1989, pp. 328. 
544 RG 61.3.46, Muradian to Bussdicker, 06/08/1959. 

 .دیدر آتش سوخت و نابود گردشمسی[  ۱۳۹8بهمن   ۲7میالدی ] ۲۰۲۰ هیفور ۱۶ مارستانیبدبختانه، ب 

و    یبازگشت  تیزیو  ۳۹۲,۵  د،یمورد جد  ۵۱7,۴  ینی، درمانگاه بالشمسی[  ۱۳۱۱-۱۲میالدی ]  ۱۹۳۳-۳۴مثال، در    یبرا ۵۴۵

 داشت. یدرصد ۶7اشتغال به تخت  ایروز  ماریب ۱۴,۳۹7 ی انجام داد. بخش بستر یفراخوان خانگ ۵۱۶
 RG 91-19-28, Speer to Butzer, 22/10/1934. 
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  ز یدوباره دارند ن  تیزیکه و  یافراد  رددر مو  مار، ی ب  خچةیمجبور است به تار  رایز

تواند هر کدام از سه دکتر را انتخاب  می  د؛یآمی  با پروندة خود  ماری. بمراجعه کند

  و درمان خود را در پرونده   نات یمجدد، معا  خچةیتار  ها، ادداشتی   ،دکتر  کند.

اتاق پانسمان داده   ا ینسخه    ک ی و    سدینومی به  اکثر بمی  دستور    ماران یشود. 

برا را  در   یِبعد  ة دفعتا    ای روز    سهتا    دو   یداروها  درمانگاه،  به    افت یمراجعه 

فامی پرونده در  ب  ل یکنند.  بزرگمی  مارستان ی موجود در    ی برا  ی ماند و کمک 

 ۵۴۶گزارشات، آمار و پژوهش.“ یبرا ن یهمه است؛ همچن

بهتر  زنان فقها  دهخانوا  نیاز  ب  نیرتریو  زنان  طبقة  در    گر یکدیبا    مارستان،ی آنان، 

  ی کوین  ی گذاشتند و فقرا از کردارهامی  خودشان را به اشتراکهای  ممزوج شده و داستان

مجبور    مارستانی، ب[شمسی  ۱۳۱۲]میالدی    ۱۹۳۴کردند. در سال  می  ی ثروتمندان، قدردان

درمانگاه    ی از کار مجان  یاریکه بس   ی کسموافقت کند؛  آقاجان    م یدکتر ابراه  با رفتن شد  

الزم بود.   یاقتصاد امر یحفظ نموده بود، ول ار یرا انجام داده و وقت دکترها را بس  یی سرپا

  بعدازظهر، ترک  دواوقات دکترها، دواخانه را پس از ساعت    ی آن بود که گاه  یبه معنا   نیا

مجبور بودند   ماران ی ب  شد، می   بسته   ۱۲ساعت  دواخانه  صورت، چنانچه    ن ی ا  ریکردند در غمی

داشت،    بت ی دکترها غ از    ی کیکه    ی تا روز بعد به انتظار بمانند. هنگام  ها دکتر   دن ید   ی برا 

کرد.  می   و دواخانه کمک   مارستان ی ( در ب Jemy Crozier-Stead)   د ی است   -   ر ی کروز   ی دکتر جن 

  شتر ی داشتند که او ب   د ی او ام   مرد بود و همکاران   ی بزرگ  ی خانم دکتر کمک پزشک  ک ی داشتن 

  شتر ی با چاقو ن ها  توأم بود، آبسه   دن ی دردها با کش همة دندان   ها، در دواخانه   ۵۴7. د ی ا ی به کرمانشاه ب 

  ی جراح   ی برا   ی ار ی شدند و اعمال بس می   تجویز   ی د ی ور   ی از داروها   ی ار ی شدند و بس می   زده 

،  [ شمسی   ۱۳۱۴- ۱۵] میالدی    ۱۹۳۶- ۳7  های سال . در  شد می تراخم، انجام    ی مار ی چشم در ب 

 ۱۳۱7-۱8]  میالدی   ۱۹۳۹- ۴۰های  سال در    ۵۴8شدند.   ده ی د   مار ی ب   ۴۰۰- ۵۰۰مجموعًا  

 
546 RG 91-19-30, The out-patient clinic. 

547 RG 91-19-30, Report of Westminster Hospital 1933-1934. 

 .ندکردمی( کار Faramanهمسرش در فرامان )و او  
548 RG 91-19-30, Kermanshah Medical Report 1936-1937. 
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،  یدواخانه به نوساز  ل یدل  ن یبودند؛ به ا  یی سرپا  ماران ی درصد ب  ۴8  روی هم رفته   ،[شمسی

 ۵۴۹را انجام دهد. مارانی داشت تا بتواند مراقبت بهتر ب از ین ی نیگزیو جا راتیتعم

 

 یمحل های مارستان یب

ی از ادارة  بخش  ا ی  یبهدار  کی  ی ، شهردار[شمسی  ۱۳۱۹]میالدی    ۱۹۳۱سال    در

هم چون دکتر فخر پزشکان و    یتوسط پزشکان  ریدرمان مردم فق   یبرا  بهداری استان را

ابراه ت  میدکتر  که  جادی ا  یزابیخان  ترتیب  کرد  در  الیر  ۳۰۰و    ۶۹۰  به  ماه    افت ی در 

  باغ حاج آقا محمد   با اجارة  یروان  ةنوانخان  ک ی   نیهمچن  یکردند. در همان سال، شهردارمی

دکتر    ،کارمند استخدام کرد و به نوبت  ینهاد تعداد  نی. انمود  سیتأس  یمهدو  ضیف  یهدم

م عبدالعل  د،یؤاهلل خان  و    ی دکتر  احمد خان  آراسته، دکتر  آن    گرانیدخان  خدمت  در 

بر ا افزون  برا  کی   ن،یکردند.  ام  معلوالن  یخانه  در    ، یگروس  رنظامیدر شبستان مسجد 

  8۲نهاد  نیرها شده بود. ابه حال خود  ها سال یکه برا دی گرد جاد ی امع اجنوب مسجد ج

کار نکرد، در واقع اصالً    یبه خوب  د یتمه  ن یامّا ا  ۵۵۰کودک را منزل داد.  ۱۱زن و    ۶۹مرد و  

  نستریوست م  مارستانیاز ب  ی ، شهردار[شمسی  ۱۳۱۲]میالدی    ۱۹۳۴  سال  کار نکرد. در

کمتر    یشهردارکه    بیترت  نی دست، درخواست کمک کرد؛ به ایته  ماران ی مراقبت از ب  یبرا

 ۱۹۳۵سال  در اواسط    ی کرد. ولمی  فرستاد پرداخت می  را که  ی مارانیب  ة نیسوم هز  کی از  

 ۵۵۱باال(.  دیعقب مانده داشت )بنگر ی بدهها ماه ،ی، شهردار[شمسی ۱۳۱۳]میالدی 

سال   پزشکان [شمسی  ۱۲۹7]میالدی    ۱۹۱۹از  پزشکی    ،  کار  به  پرداختن  برای 

  تحانات بود که در آن ام  ییاز شهرها  ی کی و کرمانشاه    داشته باشند  نامه یگواه  یست یبامی

 
549 RG 91-19-30, Report Westminster Hospital Kermanshah 1939-1940. 

 .۵۵۳-۵۴، جلد اول، ص۱۳7۳ یسلطان ۵۵۰
551 RG 91-19-30, Westminster Hospital Annual Report 1934-1935. 
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با    ۵۵۲ر؟ یخ  ای دارد    افتیدر نامهیگواه  دتوانمی  دکتر  ک ی   آیاشد تا مشخص شود  می  برگزار

گرفت    جه ینت  ن یچن  ا یتانی، کنسول بر[شمسی  ۱۳۱۴]میالدی    ۱۹۳۶  سال   وجود، در   نیا

ستند. همان  نیسال گذشته  بیست  هم اکنون بهتر از    ،پزشکانو دندان  ی محل  ی”دکترها

شوند و  می  اکنون استفادهشدند هم  میداری  ش نگهیسال پ  ستیکه ب  فیکثهای  حمام

از جرم مملو  قنات  و  آب  برا  بوده  بارها  و  بارها  اکنون  استحمام    یاپ یپ های  دسته  یهم 

جوش پ  کیکه  گونه    همان  شود؛ می  ده یکنندگان  م   نیانیز    ش یقرن  انجام  .  شدیکار 

از  بهداشت عموم  یبهساز  نیز  اکنون  ، شرفتیپ  ی دوران کنون  همچون پیش    ، یاندک  یو 

آور  ۵۵۳“ شود می  درک اساس  [شمسی  ۱۳۲۳  ن فروردی]میالدی    ۱۹۴۴  سال   لیدر  بر   ،

حضور    در شهر  فقط شش داروساز مشهور  «ی داروساز  یشاهنشاه   اد ی »بن  ی محل   تةی کم

 ۵۵۴داشتند. 

 

 یخو

  [شمسی  ۱۲۹۴آبان  ] میالدی    ۱۹۱۵  سال  در نوامبر  کایسرخ آمر  بیاز صل  می ت  ک ی

فرستاده شد.    یخو  بهسربازان روس    یبرا  یتختخواب  ۲۰۰  مارستان ی ب  ک ی   سیتأس  یبرا

خود را در آن  های  که شتربانان، کاروان  ی خشت  یدر ساختمان  مارستانیب  ک ی ها  ییکایآمر

 ۵۵۵دادند، برقرار نمودند. می منزل

 

 جانیاله

فر ای  دوره   یدها ی بازد   جةی نت  در دارو  میتصم   م،یدکتر  اتاق  که   ک یو    ییگرفته شد 

آن بر   ت ی مسئول  و   گردد  پا بر   جانی در اله   [ شمسی   ۱۲8۹] میالدی    ۱۹۱۱در سال  دواخانه  

 
اول، ص۱۳8۲  ییروستا  ۵۵۲ جلد  بنگر۳۲،  اول، ص۱۳7۳  یسلطان  دی؛  جلد  مسئول۵۳۵،  اگر  ا  نی.  بر  قرار    نیسالمت  باور 

، جلد اول،  ۱۳8۲  ییشد. روستایاو فرستاده م  یاخطار برا  کی  زد،پردایبدون مجوز به طبابت م  یگرفتند که شخصمی

 .۹۴-۹۵ص
553 FO 371/21900, f. 113. 
554 FO 371/40177, Kermanshah Diary April 1944. 

555 Red Cross 1922, pp. 159-60. 
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 م،ی نظر دکتر فر   برابر گذاشته شد.    م،یدکتر فر   اری (، دستBaron Hagopعهدة بارون هاگوپ ) 

ی رفت و آمد داشت و گرچه آموزش کامل  مانمسل   انیران ی ا  ان یدانست، در م می   لی انج   هاگوپ

داشت. با   دو وج   جانی بود که در اله   ی بی هر طب  یاحتماالً به خوب   یول   یده بودند   ی پزشک  در

که احتمااًل   یی”جا بود    افتهیتمرکز    ییدارو   کارهای داد و بر  نمی   انجام  یوجود، کار پزشک   ن ی ا 

دهند، می  ارائه   رانی در سراسر ا ها  فروش داروساده که همة های  ی نوع درمانِ ناراحت  ن یاو هم 

شامل   ن ی آغاز  ة نی هز   یخودکفا باشد ول   ستی بامی   کار آن است که   نی دهد. تعهد ا می   انجام

 یپزشک   درآمدهای از    ت، ی فعال  نی ا   یبود که برا   دواریام  م یفر   چهارصد تومان خواهد بود.“ 

سال اول،   طی  ۵۵۶.کرد را ناممکن    این کاراش  ی طوالن  بتی غ  یپرداخت کند ولپولی  رشت،  

 ۵۵7.د ی د  ماری ب   ۲۰۰از    ش یاز رشت داشت و ب   د یبازد   چهار تا    سه ماهانه   م،یدکتر فر 

  اری دست  رایآمیز رها شد زتی سال کار موفق   کی بعد از    جانی، کار در اله۱۹۱۶در سال  

سفارش داده    یآن بود که داروها  تیمز  ک یدچار شد.    یروان   یافتادگ  کار  مربوطه به از

  ۵۵8.ها استفاده کردشد در آنجا از آنرشت در دسترس نبود و می  در  جان،یاله  یبرا  شده

  ستگاه ی ا  میها متشنج بود، فری، استان هنوز با حضور دولت جنگل۱۹۲۰هر چند در سال  

  در   ی ان ق کوهست ط از منا   ی ای در بعضدوره   ی دها ی کرد و قصد بازد   یی را بازگشا   جان ی اله 

  ار ی دست   ، ( Hagop Kachaturiants)   انس ی ور ط ا چ دکتر هاگوپ کا   ۵۵۹. ت تابستان را داش 

  قینمود و از طر  ن ییتع  یاد ی زمان ز  یرا به عنوان مرکز کار خود برا  الهیجان   ،می فر  ن یشیپ

،  میالدی  ۱۹۳۰دهة    لی. در اواپدید آوردگروه گسترده از دوستان    کی   رهیو غ  دها یبازد

  ی روز در هفته پرداختند و از زمان  کی به صورت    جان یاله ز ا   دی به بازد  یی کایآمر  ی دکترها

میالدی   ۱۹۳۲در سال  ۵۶۰قرار دادند.   دی مورد بازدهم را  ه یهمسا ی شهرها گر،ید به زمان

   جان یدرخواست نمود کار در اله  ییکایآمر یونرهایسی، ادارة آموزش از م[شمسی ۱۳۱۰]

 
556 RG 91-1-12, Report of Resht Station 1910-1911. 

557 Presbyterian Church 1914, p. 332. 

558 Presbyterian Church 1917, pp. 299-300. 
559 RG91-19-9, Report Medical Work 1919-1920. 

560 RG 91-19-9, “History of Resht Station,” p. 2. 
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 باز شد.  شمسی[ ۱۲8۹میالدی ] ۱۹۱۱آمریکایی در الهیجان که در سال داروخانة میسیونری 
 شمسی[   ۱۲۹۱میالدی ]   ۱۹۱۳  سال   بارون هاگوپ )سمت راست(، داروساز مبلغ مذهبی مسیحی، 
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با دکترها  م ی ها تصمرا آغاز کنند و آن بر  م یفررشت )   ی داشتند کار را  انجام  نکمن یو   )

ب ا  شتری دهند؛  دولت    ن یاز  معموالً  که  برای”آزادخاطر  غ   ی مان  و  دارو  را    ره“یآموزش، 

توانست اقامت  می  که دکتر هاگوپ  یی جا  ی عنیخانه اجاره کرد    ک ی   میکرد. فرمی  محدود

  د یبازددر آنجا    ان ی هفته در م  کی   زین  نکمنیداروخانه داشته باشد و دکتر بر  کی کند و  

  ماران یشد بمی  برقرار ماند که اغلب موجب  جان یبه اله  ی هفتگ  ی سفرها  ۵۶۱باشد.   هداشت

ب کنندرشت    مارستان یبه  عز  جان یاله  ی دهای بازد  ۵۶۲. مراجعه  فر  متیتا    ی برا  می دکتر 

  یخوب  ة ری. دکتر هاگوپ با ذخافتیادامه    [ شمسی  ۱۳۱۳]میالدی    ۱۹۳۵در سال    یمرخص

  ن یرا تسک  انی از مبتال  یاری بود بس  ر رفت و قادمی  به کوهستان   نین یک  ژهیاز داروها، به و

 ۵۶۳پس از آن ادامه داد.  ها تا مدت کار را  ن یدهد او ا

 

 لنگه

نامعلوم    یی بازگشا  ینا  یخ کردند که تار  در لنگه باز   یریه خة  دواخان  یک  ها بریتانیایی

  ها، یماریب  ی از یکسانبا بوشهر و بندرعباس و داشتن نوع    ۵۶۴مشابه  یت است. با وجود جمع

پا  ین تعداد مراجع ن  ی به معنا  ینا  ۵۶۵.بود  ترییندواخانه  ا  یست آن  دواخانه مورد    ین که 

  یراز جزا  یزدوردست با کاروان و ن  ی هااز بخش  یماران ب  یرامردم نبوده است زة  مقبول عا

( هم E. M. Cuzen. ام. کوزن )یراح، اج  اریدست.  کردندیدرمان مراجعه م   یافتجهت در

  یکنسولگر  یالحاق ساختمان  بود که در ای هیریخ ةو هم مسئول دواخان نه یقرنط  یمتصد

میالدی    ۱۹۲۵در سال    یبودند ول   تیزن در اقل   ماران یجا داده شده بود. گرچه ب  ایتانیبر

 
561 RG 91-19-9, Rest Medical Report 1931-1932; Idem, Resht Medical Report 1932-1933. 

562 RG 91-19-9, Resht Medical Report 1933-1934. 

563 RG 91-19-9, Report Resht Medical Work 1934-1935; Idem, Medical Report Resht 1935-1936. 

 نفر داشت. ۰۰۰,۲۰حدود  یتیجمع شمسی[ ۱۲۹7میالدی ] ۱۹۱۹لنگه در سال  ۵۶۴
 Administration Report 1919, p. 10. 

کردن    ریها از تعم  یرانیا  است  است. روشن   مانده   به دور  اریبس  ریاست که از تعم  بزرگ  یلیعمارت خ  ک”ی  دکتر  خانة 
 دارند.“  یزاریب

 Cursetjee 1918, p. 72. 

 بودند. یگوارش دستگاه و  یچشم  یهای ماریب ا،یماالر ع،یعمدة شا یهای ماریب ۵۶۵

 Administration Report 1913, p. 43; Ibid. 1914, p. 16; Ibid. 1923, p. 36. 
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ا  [شمسی  ۱۳۰۳] که    نیبه  مراجعه   باالتر”زنان طبقة  اشاره شد  دواخانه  به  اکنون   هم 

 ۵۶۶“ کنند.می

 

 تعداد مراجعات انجام شده  :۲۱جدول 
 ( [ شمسی   ۱۲۹۰- ۱۳۰۳]  میالدی ۱۹۱۲-۲۵های سالی لنگه )به دواخانة خیریه 

 دختران پسران  زنان مردان  مجموع  سال

۱۹۱۲ ۹۴7 - - - - 

۱۹۱۳ ۱,8۴۶ - - - - 

۱۹۱۴ ۲,۰7۲ - - - - 

۱۹۱۶ ۲,۵87 - - - - 

۱۹۱7 ۲,۰۲۳ - - - - 

۱۹۱8 ۲,۶۳۰ - - - - 

۱۹۱۹ ۲,۳۱8 - - - - 

۱۹۲۱ ۱,۵۲۱ - - - - 

۱۹۲۲ ۱,۶۳۰ - - - - 

۱۹۲۳ ۲,۲۰۳ - - - - 

۱۹۲۵ ۲,۰۹۵ ۱,۲8۴ ۴7۶ ۱۹۰ ۱۴۵ 

۱۹۲۶ ۱,8۵۰ - - - - 

۱۹۲7 ۱,8۳8 - - - - 

۱۹۲8 ۱,8۵8 - - - - 

Administration Report 1914, p. 16; Ibid., 1915, p. 15; Ibid., 1916, p. 15; Ibid., 1917, p. 14; 

Ibid., 1918, p. 14; Ibid., 1919, p. 14; Ibid., 1923, p. 36; Ibid., 1925, p. 37; Ibid., p. 21; Ibid. 

1928, p. 30. 

 
566 Administration Report 1923, p. 36; Ibid. 1925, p. 37. 

  ک یکوچک داشت که شامل    ی نظام   گاه ی پا   ک ی   ا ی تان ی ارتش بر   ۱8۲۳از سال  قشم،    رة ی در جز   دو، ی باس   ی ک ی در نزد  
ا هم  کوچک    مارستان ی ب  ماند.    ی باق   ی ات ی که متروکه شد به صورت عمل   ی هنگام   ۱8۳۳تا سال    مارستان ی ب   ن ی بود. 

ا   وجود ندارد که نشان دهد   ی . شاهد وجود داشت   ۱۹۲۵هنوز در سال    مارستان ی ب   ة ساختمان متروک    ن ی خدمات 
 د ی ن ی بب   ۱8۵۶در سال    دو ی باس   ی نظام   مارستان ی از ب   ی ف ی توص   ی بوده است. برا   دو ی در دسترس مردم باس   مارستان ی ب 

 Shepherd 1857, pp. 71, 73, 75-76, 97. See also Administration Report 1882-83, p. 6; Wilson 1928, 

p. 212. 

 دیبنگر ر،یتصو کی یبرا 
 IOR, Mss Eur F111/354, f 9. 
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دست[شمسی  ۱۳۰۵]میالدی    ۱۹۲7سال    در ج  اری،  وودسل ویدبل  .یجراح،   . 

(J. W. Woodsell)  ،M. C. IMD  ۲۳و مسئول دواخانه بود. وودسل تا    نه یپزشک قرنط  

  جراح،   ار یکه با دست  ی زمان  ی عنی  [شمسی  ۱۳۰۶سوم اسفند  ]میالدی    ۱۹۲8  سال   هیفور

  سال  آگوست  انی. در پادر شهر باقی ماند  شد   ن یگزیجا  IMD (E. R. Hill)  ل یر. هآ  .ای

او  [شمسی  ۱۳۰7شهریور  ]میالدی    ۱۹۲8 فق،  خان  محمد  دکتر  تهرا  ی هیبا  از    ن که 

 ۵۶7شد.  ن یگزیجا  ران،یبه دولت ا  نه یانتقال خدمات قرنط  امدی فرستاده شده بود به عنوان پ

  [شمسی  ۱۳۰8خرداد    7]میالدی    ۱۹۲۹  سال   ماه مه  ۲8در    ا یتانیبر  ی از آنجا که کنسولگر

  [شمسی  ۱۳۱۲]میالدی    ۱۹۳۴سال  در    ۵۶8بسته شد.  زین   هیریخ  ةدواخان  د،یگرد  تعطیل

  یبرا  یدهد[ ولمی  و فقرا ]انجام  مارانیاز ب  یکم مراقبت  ”  بهداری   یکه متصد  شدگزارش  

  . توانست انجام دهدنمی  یدر اکثر مواقع کار   ونداشت    ییاو دارو  زند.“ می  پول دست و پا 

  نیبه بحر  کایآمر  یونریسی م های  درمان توسط دکتر  یبودند برا  ماریچنانچه مردم واقعاً ب

 ۵۶۹ند.شدمیفرستاده   مسقط ای

 

 ر یمال

دولت [ شمسی   ۱۲۹8] میالدی    ۱۹۲۰سال    در نفر   8۰۰۰با    یشهر   ری مال   ای آباد  ، 

 فاصله با خودرو    لومتر یک   ۱۰۰با راه کاروان رو و    لومتری ک  7۰بود. شهر از همدان  جمعیت  

  [شمسی   ۱۲۹۲] میالدی    ۱۹۱۴از سال    مالیر را کار کردن در    یی کا یآمر   ی ونرها ی سی داشت. م

  ت یماهعمدتاً  کارها    ،سال کار  ۱۵پس از    یول  یبرنامة آموزش  ک یآغاز کردند، نخست با  

جورج    ی)پدر روحان  یح یمس  یغ مذهبداشت. از آنجا که همسر مبلّ  تیحی مذهب مس  غیتبل

میالدی    ۱۹۱۴  ز ییدر پا،  ۵7۰زوکلر، زادة دکتر آلن(   ی پزشک بود )دکتر مار  ک ی زوکلر(  

بود    یی جا  ؛کوچک باز کرد  ةدواخان  ک ی   ای،خانة اجاره  ک ی   ریطبقة زدر    [شمسی  ۱۲۹۲]

 
567 Administration Report 1927, p. 18; Administraton Report 1928, p. 30. 

568 Administration Report 1929, p. 34. 
569 Administraton Report 1934, p. 31. 

 باال(. دیکرد )بنگری آنجا کار م مارستانیبود که او در دواخانه و ب ده یرسزوکلر شمسی[   ۱۲۹۱میالدی ]  ۱۹۱۳در سال  ۵7۰
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  کی کرد. دواخانه  می  ی زندگ  و  مدرسه به راه انداخته بود  ،دکر می  که او با همسرش موعظه

آمدند تحت  می  که  ی هر زمان  ماران ی ب  راینداشت ز  ی ساعت مرتب  یباز بود ول   ان یم   روز در

خانم  »مردم از    رایداشت ز  مار ی ب  یادیدکتر زوکلر تعداد زگرفتند. در آغاز،  می  درمان قرار

و   ستی گر نبردند که او معجزه یپ  ها آن ی انتظار معجزات داشتند. امّا پس از مدت «یفرنگ

درخواست پول    نیدهد و افزون بر امی  قرص و پودر   هاآن  به  یرانیا  ی مانند پزشکان سنت

 ۱۹۱۴  سال   اول اکتبر  نیب  ن، ی. بنابراافتیکاهش    ماران ی تعداد ب  جه،ی کند. در نتمی  زین

،  [شمسی  ۱۲۹۴تیر    8]میالدی    ۱۹۱۵  سال  ژوِئن  ۳۰  تا  [ شمسی  ۱۲۹۳مهر    8]میالدی  

بودند. دکتر    دیجد  مارینفر ب  ۲۰۰  دآنان، حدو  از میان  شدند که  دهی د  ماریب  7۶۵جمعاً  

داشت. از آنجا که اتاق    یبستر   مار یب  کیانجام داد و    یخانگ  تیزیو  ۱۲۰  ن یزوکلر همچن

. چون که  فتیا می  به طبقة باال انتقال  ستیبایشد، دواخانه م  یدچار آب گرفتگ   ریطبقة ز

که    ی. هنگامافتی  انتقال یگریدواخانه بعداً به اتاق د ،نکرد ریرا تعم زمینریمالک هرگز ز

نواقعاً    یماریب به    ازی به عمل  ب  کیداشت، دواخانه  و بخش    ل یتبد  مارستان یاتاق عمل 

  تختخواب درست   ک ی   ون، یسیم   ی مسافرتهای  و تشک   ۵7۱ی . با استفاده از دو کرسشدیم

  ز،یروپوش شب تم  کی هوشبر عمل کند. از    کی به عنوان    ست یبامی  زوکلر  ی شد. آقامی

بود که    ی بهتر از آن درمان  ، یدرمان  وةیش  ن یشد. گرچه امی  به عنوان روپوش عمل استفاده

اتاق    کیاحساس را داشت که حداقل    نیآورد، دکتر زوکلر امی  در خانه به دست  ماریب

  یتمام شد ول   اهی س  یاست. گرچه سال مال   ازین  یگاه به گاه  مارانِیب  نیچن  یجداگانه برا

و  که داروها    یهنگام  چونسال قرمز باشد  شاید  که  شد    ه ریهراس بر او چ  این  زمانیک  

  مت یبا ق   هاآن  یداریمجبور به خر  کلروز  ،دندینرس  ایتانیتدارکات سفارش داده شده به بر

  مازاد   ک ی با    آن بود که سال   یانتظار به معناریباال در بازار همدان شد؛ هر چند که مبلغ غ

از آغاز دکتر    یارزان را دوست داشتند ول  داروی  دیخرها  یرانیکه ا  ی. با وجوددشمیبسته  

  ی داشت. به جا  شیاثر کاه  ماران،یبرقرار نمود که بر تعداد ب  یثابت  نیو قوانها  متی زوکلر ق 

 
 دیبنگر یدر مورد کرس ۵7۱

 Willem Floor, ‘Korsi’, iranicaonline. org. 
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او »نظام پرداخت در برابر خدمت« را انتخاب کرد که به او   ، یمجان ةدواخان  ةویش نش یگز

آهستة کارش شد و با کار ارزان،    موجب رشد   ، این کارداد که خودکفا باشدمی  اجازه را   نیا

پرداخت    ةواقعاً از عهد  مارانی که ب  ی . او فقط هنگامرفتیاش، از دست نمیوقت و انرژ  گرید

  یشدة خارج   تیکرد. دکتر زوکلر تنها پزشک تربمی  درمان  یرا مجان   هاآن  آمدند،نمیبر

  ماران، یاز ب  ی جز تعداد اندککرد. به  نمی  ، واقعاً طبابت گری فرد دآن  نبود امّا    بادآدر دولت

کردند،  می  پرداخت  مارانی که ب  تیواقع  نیزنان و کودکان بودند. با وجود ا  مارانیهمة ب

  ت ین  ن یانتظار داشت که ا  ی مدرن وجود داشت ول  ی پزشک  هیهنوز تعصب گسترده بر عل 

  ل ی. به دلابدیبا گذشت زمان کاهش   ندیرخو گ  یخارج های  وهیش  نیکه مردم با ا یهنگام

مکان  یموقت   طیشرا ساخت  دواخانه  یو  اجازة  زوکلر  دکتر  در    کیاش،  کوچک  دواخانة 

 ۵7۲نمود. ارائهسال به دست آورده بود،   طیکه   یبا تراز پول را   ونیسیامالک م

،  [شمسی  ۱۲۹۴]میالدی    ۱۹۱۵-۱۶  های سال  در استان در  ی با وجود آشوب و ناآرام

بعد  یکار پزشک داد. همچن  شرفتیپ  ،دکتر زوکلر در سال  سه زمستان،    یبرا  ن،ینشان 

نداشت. از    ی تماس  ه یهمسا  ی با روستاها  ی آباد با جهان خارج قطع بود و حت تماس دولت

توانستند، خانوادة  می  که یی  هاآن  بود،   بنا آرام و ملته  اری درون شهر بس   ط یآنجا که شرا

جرأت رفتن    ی ماندند، به سخت  باقی که  یی هاآن  اما از روستاها فرستادند؛    یخود را به بعض

با سال    سهیدر مقا  یادواخانههای  تیزیآن بود که و  یبه معنا  نیداشتند. اها  ابانیبه خ

  ی دگ یدر دواخانه به جز درمان خراش  یت یفعال   چی سه ماه، عمالً ه  یکرد. برا  دای افت پ  ش،یپ

کبود شدگ و  در جنگ    یسرانپ   هایِیو ضرب  برا  ایکردند  می  شرکت که  دارو   یدادن 

خانواده م هایی  سردرد  مجتمع  در  کار  ونیسیکه  داشتند،  نگرفت.    ی اقامت    طی صورت 

ب  ز، ییپا هنگام  ز یناچ  ماران ی حضور  فقط  و  روس  ی ماند  کرده   را استان  ها  که  به    اشغال 

ب  ، بارهک ی تعداد    آغاز   ماران یحضور  ول   آنانشد؛ هر چند که  بود  اندک  نسبتاً  از    ی هنوز 

پ   نیانگیم نظر می  شتر یب  ش یدو سال  دواخانه همچن رسیدبه  آلمان  کی   نی.  و    ی ستوان 

 
572 RG 280-1-10, Report of Medical Work for Women, Daulatabad, 1914-1915; Presbyterian Church 

1916, p. 295. 
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که با آلمان    ییهایاریاز بخت  ی بعض  زیبودند و ن  خته یگر  هی که از روس را    یش یاتر  انیزندان

بودند را تح دکتر زوکلر روس  تمتحد  بعداً  قرار داد.    ان یدر م نیز  را    یزخم های  درمان 

مورد    ۱۳۰حدود    ان ی که از آن م  دی بالغ گرد  مار یمورد ب  ۵۳۹به    مجموعدر    دید، ش  مارانیب

از    ی از چند روستا در بعض  د یبازد  نیو همچن  یخانگ  تی زیو  ۱۲۵بود. او    دیجد  مارانیب

را تحت درمان    ی اضاف   ماری ب  ۳8۳او بودند و    یهاروزترین  داد که شلوغمیانجام  ها  جمعه

دواخانه کنار گذاشت.    یکه برا  د یرس  ان ی به پا  یتومان  ۱۵۰  مازاد قرار داد. سال، دوباره با  

به س  که  فقط    است یهر چند  داد، در روستاها  ادامه  ثابت خود در شهر    هزینةدستمزد 

بودند،   ی شهر ماران ی ب انیدر م اییان از روست ی اری کرد. از آنجا که بسمی افت ی دررا داروها 

  آمار  گریساز شود و دکمتر مسئله  هندیدستمزد ثابت در آ  استی انتظار داشت که سزوکلر 

مسئله    کیتوانست  میخود    ، ییدارو  رةیدر رشد طبابتش نداشته باشد. امّا ذخ   ن ییبه پارو  

باز  ش یپ   ن دسته داروهایی که آ  فقط  را یباشد ز بغداد  دواخانه در دولتکردن    از  از  آباد 

  تمام شده بودند و واردات  ی ضرور  یاز داروها  یبودند. بعضش  سفارش داده بود در دسترس

بازارهایی  هادارو  بود که  یدر حال  ن یا  .بود  رممکنیغ  هاآن در دسترس    یمحل   یکه در 

اگر در  حتی  شدند و  می  سوب مح  ده یفابی  سان عمالً   نینامرغوب بوده و بد   ار یبودند؛ بس

  ۱۲۹۴]میالدی    ۱۹۱۶  سال  لیدر اوا  ۵7۳گران بودند.  یگزاف   شکلبودند به    زیندسترس  

  بیاز صل   یی ای تانیپرستار بر  ک ی و    یی کایدو پرستار آمر  ،ییکا یدو پزشک آمر  ی، حت [شمسی

  حضور آنانعلت    وآوردند  می  فراهم  ی و جراح  یطب  یموقتهای  دند که مراقبترسیسرخ  

  شرفت یآباد پ در دولت  ی ، کار پزشک۵7۵با وجود جنگ  ۵7۴.ودب  یک یدر آن نزد  ی نظام  ات ی عمل

در دواخانه و    ماریب  ۱,۱۰۰دچار افت شدند. تعداد  ای  دوره  یدهایبازد   کمیداشت؛ فقط  

 
573 RG 280-1-10, Report of Medical Work, Daulatabad, 1915-1916. 
574 Presbyterian Church 1917, p. 298. 

آباد برگشتند، جرج  به دولتبار دوم  یبراشمسی[  ۱۲۹۶میالدی ]فروردین   ۱۹۱7 سال لیدر آورها که روس نیپس از ا ۵7۵

  ن یرا در چن  یرانیشهر ا  کیکه    ستین  یکار کامالً آسان  نی”اپنج روز حاکم شهر کردند.    یبرابر خالف میلش  زوکلر را  
  ن یخشمگ  شیاز مردم کم و ب  شانیهاسرباز و اسب  ۲۰۰۰  یبرا  تدارکات  ستیبایمکه    یهنگام  ژهینمود، به و  تیریمد  یزمان

  یبرا  توانستند تحمل کنند از آن ها خون گرفته شده است.“ی تا آنجا که م  گر ید  ی شود که هم اکنون توسط ارتشمکیده  

 دیبنگر ذاشت،آباد اثر گدولتة مردم منطقها بر ی ها و عثمانروس انیکه چگونه جنگ م نیا فیتوص
 RG 280-1-8, Mary Allen Zoeckler to the Women’s Guild, North Church, Buffalo, 16/05/1917. 
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تحت درمان قرار    هادر دهکده  ماریب  8۱۶که    یدر حال   دی انجام گرد  یخانگ  تیزیو  ۵۱۵

اندک دندش  دهید  ماریب  ۱,۴7۴گرفتند و جمعاً   تعداد  بعض  یجراح  مارانیب  ی.  و    یبودند 

ز  یجراح  ی هاعمل شد،  انجام  دست  کی )  الت یتسه  رایکوچک  و  عمل  در  (  اران ی اتاق 

به    ی سختبه  از آن    یکه بخش  د یرس   انی به پا  اهیس   تینبود. سال، دوباره با وضع  دسترس

نبودند(   هم  در دسترس  )که  داروها  میمخارج  پگشتباز  د   شرفتی .  درمان    گر،یمثبت 

بود که پزشکان محلروضه  ک ی آمیز  تیموفق  او    یرانیا  یخوان پرنفوذ  امید کرده از    قطع 

  ی و حت   افت ی بهبود    شک داشت امّا   روحانی پرنفوذ  یبهبود  دربارةبودند. گرچه دکتر زوکلر  

روضه محرم  ماه  در  هم   که  یی جا  ،کند  یخوانتوانست  او  کرد  ضد    شهیاعتراف    کار بر 

  نیهرگز ا  گرید   ی شان صحبت کرده بود ولمدرسه  ه یو بر عل  اقدام   یی کایآمر  یونرهایسیم

  ۵7۶صحبت نمود.  یونریسی م  بعداً فقط با کالم مثبت دربارة   این روحانیکار را نخواهد کرد.  

  مارانیمورد ب  ۱۰۰  باً یتقر  ها آنمیان    شدند که از  دهی د  ماریب  ۵۲۰ماه،    ۵/۴  نیا  طی   در

در  ( انجام شدند.  ی شکر)دو مورد لب  ی و پنج عمل جراح  یخانگ   تیزیو  7۲بودند و    دیجد

  یکارش به خوب  رایمتأسف بود زاز این که مجبور بود مالیر را ترک کند  دکتر زوکلر  نهایت  

آبان  ]میالدی    ۱۹۱8آقا و خانم دکتر زوکلر در نوامبر    مت ی با عز  ۵77رفت. می  ش یداشت پ 

پزشک   [شمسی  ۱۲۹7 کار  همدان،  دولت  یبه  ندر  ادامه  دکتر    ۵78.افتیآباد  همدان،  در 

از    زوکلر.  ردیتا بازگشت دکتر فانک بر عهده گرا    مارستان ی ب  ت یمسئول  ست یبامی  زوکلر

ب تا    ۵7۹ارضاء کننده است.   شتری ب  ،کار دواخانه  افت ی در  اما برد  می  لذت   یمارستانیکار  او 

آور اول  در  فانک  دکتر  و  ماند  همدان  در  فانک  دکتر  میالدی    ۱۹۲۱  سال  لیبازگشت 

در    ت یولمسئ  [ شمسی  ۱۳۰۰فروردین   ۱۲] گرفت.  عهده  بر    ۱۹۲۱سال  ژوئن    ۱۵را 

  کی از  آباد، پس  را در دولتاش  تر زوکلر دواخانهک، د [شمسی  ۱۳۰۰خرداد    ۲۵]میالدی  

 
576 RG 280-1-8, Report of Medical Work. Daulatbad 1916-1917. 

 دیرخ داد، بنگر یادوره  دیدر بازد یگزارش که چه اتفاق کی یبرا 
 RG 280-1-8, Report on 25 Days Itineration, Malayir. July-August 1916. 

577 RG 280-1-8, Report of Medical Work, Daulatabad, July 1--Nov. 12, 1917. 
578 Presbyterian Church 1919, p. 263. 

579 RG 280-1-8, Mary Allen Zoeckler to the Women’s Guild, North Church, Buffalo, 15/02/1921. 
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 ۵8۰کرد.   ییبازگشادوباره ساله،   سه و نیم بتیغ

در روز وجود    ماریب  ۱۰تعداد   نیانگیبود و به طور م  نی شی از دورة پتر  مرتب  یکار   بار

  جوالی  گرفتار بود.   ار ی ، دکتر زوکلر بسای از کارهابا در نظر گرفتن مجموعه  ی داشت ول 

  لد یگ  وریژون  ی از سوای  هیعمل هد  زیم   ک ی ، او  [شمسی  ۱۳۰۰تیر  ]میالدی    ۱۹۲۱سال  

(Junior Guidکل از  دواخ  افتی در  ورکیوین  یبوفالو  یشمال   یسای(    ستی بامی  انهکرد. 

برا می  یبازسازمانده  تا جا  ا  یشد  کوچک    یجراحهای  شود. هر چند که عمل  جادیآن 

انجام دهد.  ماژور را  های  توانست عملنمیچون دستیار نداشت    شد، دکتر زوکلرمی  انجام

ب   کی  ریز  ،تشک   ی شش هفته رو  یبودند برا  دهید  بیتفنگ آس  ةلر که با گلول  ماریدو 

به او دو گوشوارة طال، شش پوند کره، شش پوند    یشکرلب  برای جراحی  ندند،درخت ما

  ی مجان  ماران یبود، درصد ب  ابیکم   رانیبز پرداخت شد. پول در آن زمان در ا  ک ی و    ریپن

با کمبود   ی سال مال جه،یباالتر رفته بودند؛ در نتها نهیکه هز  یبود در حال  بیش از گذشته

 ۵8۱.افتی  انی قران( پا ۲۳۰برابر )مالی 

پزشک   کی  ، دکتر زوکلر تنها رقیب ، [ شمسی  ۱۳۰۱]میالدی  ۱۹۲۳سال  ل ی اوا  در 

در    ت ی وضع   ن ی گرفت. ا می  قرار  ت ی جمع   ت ی که هنوز مورد مشورت اکثر بود    ی ران ی ا   ی سنت 

کار کرده بود بازگشت و طبابت به    ر ی در مال   ن ی از ا   ش ی که شاگرد دکتر فانک که پ   ی زمان 

پزشک    کی   که استقرار داشت    در شهر   ران ی قشون ا   ن، ی کرد. همچن   ر یی راه انداخت، تغ 

 ۱۹۲۳  سال   در ماه مه   ن، یسرش شلوغ بود. افزون بر ا   ، ی خصوص  ماران ی با ب   نیز داشت اما 

شاگرد دارالفنون    ک ی توسط    ی مجان   مارستان ی ب   ک ی ،  [ شمسی   ۱۳۰۲اردیبهشت  ] میالدی  

شد.    ی مال   ن ی بود، تأم بزرگی  قاجار و مالک    ة شاهزاد   که   الدوله   ف ی س   ی باز شد که از سو 

کرد. در    جاد ی ا   ( که موجب افتخار هر کس بود ) با در خارج شهر  ی پارک ز   کی   ن ی او همچن 

به   وقف کرد؛ پنجم از امالک خود را  کی ، شاهزاده [ شمسی  ۱۲۹8]میالدی  ۱۹۲۰سال 

 
580 RG 280-1-8, Report of Medical Work Hamadan 1920-21. 
581 RG 280-1-10, Medical Report. Daulatabad 1921-22 
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و    ک ی   مارستان، ی ب   کی برای    ژه ی و  از   ی خانه. حت م ی ت ی   کی مدرسه  پول  کش رفتن    پس 

که    ردد تومان در سال بالغ گ   ۶۰۰۰رفت که درآمد موقوفه به  می   انتظار   ان، ی توسط مجر 

مقدار   آن  برا  ۲۰۰۰از  ب   مارستان ی ب   ی تومان  شد.  گذاشته  محوطة    مارستان ی کنار  در 

با شش    ی نداشت ول کاملی    زات ی شد. هنوز تجه   س ی الدوله تأس   ف ی زنان س عمارت    ی اندرون 

همة  که  گرد   ها آن   تختخواب  افتتاح  شدند،  زوکلر  د ی پر  دکتر    شی افزا همچنین  . 

  یی دهکده، جا   کی در    ی مان ی مورد زا   کی   ی برا او  را مشاهده کرد.    ها مان ی زا   ی در ر ی چشمگ 

که    ی ”هنگام   زوکلر نوشت   ، فراخوانده شد. شده بود   ناتوان   مان ی زا انجام  از    ی که قابلة محل 

و  داشت  زن ادامه  تا کمر    ذغال   رنگ  . افتم ی در خاکستر    ده ی زن را دراز کش   دم ی من رس 

  بسته شده بود.“  زن [ که باز شده و بر شکم  ؟ ی وان ی ]ح   ی ا شده تازه کشته    پوست جانور 

. در  د ی طول کش   مان ی زا   ل ی تکم   ی برا   قه ی سپس پنج دق  و کردن زن    ز ی تم   ی ساعت برا   کی 

زن  .  معاینه کند وسط زمستان، حاکم شهر از دکتر زوکلر درخواست کرد که همسرش را  

قرار گرفته   ص ی مورد سوءتشخ   ی شده و توسط دکتر ژاندارمر   گرفتار   مان ی تب زمان زا   ه ب 

 زن  ، این دکتر زوکلر بدتر شده بود.    مار ی ب   ط ی شرا   اه، اشتب   ی ول   د ی بود. با وجود درمان شد 

دو هفته تا    ی برا را به خانة خود آورد و آنان  از خدمه    ی ار ی بس نیز  پنج عضو خانواده و    و 

. حاکم سپاسگزار بود و دکتر زوکلر را  داد اقامت خود در خانة فوت کرد،  بیمار که  ی زمان 

ندانست  او  از  می   بود که متفاوت   یی هر چند که در شهر صداها   ؛ مسئول مرگ  گفتند. 

قصد    دکتر زوکلر   آمدند، ی اطراف م   ی از روستاها ای  دواخانه   ماران ی از ب   ی ار ی آنجا که بس 

  فیبدبختانه، اغلب، وظا  ی برود ول  کی نزد  ی از روستاها  ی روز در هفته به بعض کی داشت 

ا   گر ی د  تداخل  کار  مال می   جاد ی در  سال  مازاد   کی با    ی کردند.  پرداخت    مبلغ  شامل 

 ۵8۲.افت ی   ان ی پا   ش، ی سال پ   های قرض 

 
582 RG 280-1-10, Report of Medical Work, Daulatabad 1922-23 

در    یبستر.  دیموارد جد  ۱۵۹شده در روستاها:    ده ی. د۱,۱۴7؛ جمع:  7۱8:  یمی؛ موارد قد۴۲۹:  دیموارد جد  -  )دواخانه 

؛  8۵۹  یمی ؛ قد۶۵۶:  دی . جمع موارد جد۲۰7جمع    د،ی جدمورد    ۱۲۱  ،یمیقد  8۶:  یشهر  یها: دو نفر. فراخوانمارستانیب

 (؛ یعمل جراح ۱۳؛ ۱,۵۱۵جمع: 
 Zahereddini 1966, p. 38; Gilmour 1924, pp. 29-30; Momeni 1976, pp. 46, 49. 
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 ساده بود:ای دواخانه زاتی، تجهمیالدی ۱۹۲۰دهة   لیدر اوا

  ی با لنزها  کروسکوپیم   ک ی کوچک بدون فشار،    زریل یاستر  ک ی عمل،    زیم  ک ی

  ی کاف   ةریدستگاه فشار خون و ذخ  ک ی از ابزارآالت شامل    یخوب  رةیذخ  ،یارتماس 

شوند و فقط  می  نگه داشته   مارانیب  همةمختصر از  های  از داروها. ثبت  یخوبو  

از شعاع    ماران ی. اکثر ب داردوجود ن  یی سرپا  التیگردد؛ تسه می  اعمال ساده انجام

شود  می  صرفای  دوره  یدها یوقت به بازد  ی. مقدارندیآمی  یلومتریک  شانزده

  ی خانگ های  تیچون که مسئول   ریدو سال اخ  یآباد، روستاها(؛ ط )نهاوند، سلطان

انجام  بازدیدهای روستایی بیشتر    ،استشده    لی کمتر هستند و کار مدرسه تعط

  مبلغ مازاد و   ها،سال  اکثر ندارد و در    یرونیب  ی مال  نیدواخانه اصالً تأم.  شوندمی

 ۵8۳.دارد یمختصر

در پارک    مارستان یدوستانه با پزشک مسئول ب  یمثبت، همکارکار مشترک و    ک ی

ب دکتر،  خانم  نم  ی مارانی بود.  ب  توانستند یکه  برا  مارستان یبه  بروند  زوکلر    ی همدان 

دشوار داشتند را نزد خانم  های  عمل  که   ی موارد  زینزوکلر  حال    نیدر هم و  فرستاد  می

داد.  می  جامعه ارائه  یارا بر  ی خدمات  ی نبود ول   ی آلدهی ا  مارستانیفرستاد. گرچه بمی  دکتر 

جمعه بود که وقت او را از   یدر روزها  کینزد  یدوباره از روستاها   دی طرح دکتر زوکلر بازد

  ۱۳۰۳تیر  ]میالدی    ۱۹۲۴سال    جوالی   در  یگرفت ول   ی خانگهای  فراخوان  گر یدانجام  

سفر[شمسی برا  ۱۰  ی،  ترت  ماریب  ۲7۵  دن ی د  یروزه  نهاوند  بعد،    ۵8۴داد.   ب یدر  سال 

  ۱۹۱7-۱8  هایفقط در سال  ن یشدند و ا  دهید  ماریب  ۱,۶۰۶بود. جمعاً  سال  ترین  شلوغ 

علت  و  بود    شتر یتعداد ب  نی ا  کهشد    دهی د  مار یب  ۲,۵۱۱، که  بود  [ شمسی  ۱۲۹۶]میالدی  

  ۱۹۲۴-۲۵  هایسال  که در  ی بود؛ در حالای  دوره  یدهایهنگام بازد   ماریب  8۹۶  دنیآن د

 
583 RG 280-1-10, Report of Medical Work, Daulatabad 1924-25 

کوچک. اکثر    ۱۰ماژور،    7:  ی، اعمال جراح۱,۰۵۳  ییسرپا  مارانی، مجموع ب۱۶۵  یفراخوان خانگ  مار،یب  ۵7۳)سال گذشته:   

 زن هستند(. مارانیب
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  اری . کار در شهر بسدیروزه د  ۱۰سفر    ک ی در    مار یب  ۱۴۴، فقط  [شمسی  ۱۳۰۳]میالدی  

توأم بود. گرچه    مانیزا  ةافت ی  ش یافزاموارد  شبانه و    یهااز فراخوان  ی اری ن و با بسیسنگ

  رفتار  یمارستان یب  روشبه    مارانیاز ب  یاوقات با بعض  یگاه  ینداشت ول   یمارستان یب  زوکلر

 کرد که   به دنیا آورد ینوزاد  ونرهایسیاز م  ی کی شد. می

ترین یکرا در نزد   یمار چادر ب  ی کس اما  رخ داد آباد در دولت  یمان مورد زا  یک” 

  یی تر کند؛ جا آمدن بچه را سهل   تا کلون نگذاشت    ی بر رو   یا گرو    ی بقال   ة مغاز 

که  این  شد و نه  بنوخواست  که می   ی آب   هر مقدار اجازه داده شد تا    یمار که به ب 

حدود،    ین در هم   یا چهارم گالن    یکتر مجبور باشد  یعشدن سر خوب  به جهت  

اقدامات   یی کند؛ جا   یل روغن دنبه م  دور نگه داشته    « آل »   برای آن که   ی که 

  هنگام زایمان زنان دارند، مبادا در  زیادی  ها هراس  یرانی . ا صورت نگرفت   شود 

آورده و  را به چنگ    یمار و قلب و جگر ب   یاید ب   ارد، ها تعلق د آل که به نژاد جن

اوقات، آل    ی فوت خواهد کرد. گاه   یقیناً   یمار ب   ، صورت   ین که در ا   با خود ببرد 

به   ی . برا گذارد می   ی واقع   ة بچ   ی بچه جن را به جا   یککشتن مادر،    ی به جا 

  یک را بر  ی پیاز و بچه را تنها گذاشت.  یمار [ ب یستبا ی دور نگه داشتن آل ]نم 

زنند و  اطراف ضربه می   ة اتاق در هم   یوارهای و به د   کنند فرو می   ی آهن   یخ س 

و پسرش    یم دهد ”به خاطر مر پاسخ می   یگری و د   “ ی پرسد ”به خاطر ک می   یکی 

کارد    یا   یچی جفت ق  یکمانند    یگر د   یز ت   یز چ   یکو    یاز با پ   یخ . سپس س “ یسی ع 

شود تا آل را ترسانده و دور دارد. شب هفتم،  گذاشته می   یمار در کنار سر ب 

ند  بند می   یمار به دور تخت ب   ی یاه شب، بند س آن  ان است. در زم   ین خطرناکتر 

بس  ب مهمان دعوت می   یاری و  تا کمک کنند  م   یمار کنند  از  شب    یانة تا پس 

 ۵8۵“رفته است.   ین ود خطر از ب ش که تصور می   ی زمان   یعنی بماند    یدار ب 

بود، روند رو به   افته ی  شی افزا   ر ی همدان که شهرت آن در مال   مارستان ی با ب  ی همکار

 
585 On the Al, see Eilers 1979. 
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را   آن  شد در شهرنمی   داشتند و  ازین   یکه به اعمال جراح  ی مارانیبه خود گرفت. ب   یرشد 

آباد داشت کوتاه از دولت   د یبازد   ک ی  ز ی دکتر فانک ن .  شدند می   انجام داد به همدان فرستاده

. در آن داد نجام  ا در نهاوند  ای  دوره   د یهمراه با دکتر زوکلر، بازد   و  د یرا د   ماران ی از ب  ی اریو بس 

. کردند ی او دعوا م  دنید   ی از زنان برا  یار یبود و بس تر  زمان، دکتر فانک از خانم دکتر محبوب 

  ایه یالر ذات   -  ی عوارض برونش  ل ی و شهر رخ داد که به دلها  سرخک در دهکده   شیوع در بهار،  

 همراه بود. یی باال ومیرمرگبا 

پارک    مارستان ی آمد که بمی  به نظر  نی، چن [شمسی  ۱۳۰۳]میالدی    ۱۹۲۵در سال   

دچار    ا یاستفاده شد    ات یپرداخت مال   یبودجة کنار گذاشته شده برااز  خواهد شد.    هبست

به    یمنصب نظام  ک ی سرد شد، استعفاء داد و  . پزشک مسئول، دلدی گرد  صیسوءتخص

  وکارکسبداشت قصد نمود به    ی طبابت شخص  کهاز شاگردان دکتر فانک    ی کی دست آورد.  

  ی رانیآباد به پزشکان اآن بود که در دولت  یآباد برود که به معناپردرآمدتر فرش در سلطان

تدارکات سال بعد به اتمام    دن یبعد از خر  یتومان   ۶۱  مبلغ مازاد   کی با    ی . سال مال است  ازین
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سال   ک ی (  محل هفته حضور در    ۴۰  با )  [شمسی  ۴۱۳۰]میالدی    ۱۹۲۵-۲۶سال    ۵8۶. دیرس

 یفراخوان خانگ   ۳۴۳بود. دکتر زوکلر    گر ی د  یداد ی هر رو  ا ی  یآرام و بدون واقعة خاص پزشک 

همچون   ی گر ی د   ف ی وظا   را یباال بود ز   ی او را صرف نمود. فشار کار   ی داشت که زمان و انرژ 

 نتظاردکتر زوکلر ا   ن،ی گرفت. بنابرا می   از او   یاد ی و مدرسه رفتن دخترش، وقت زداری  خانه 

خود را کاهش دهد. سال   یبرگردد مجبور خواهد شد کار پزشک  ی از مرخص   وقتیداشت  

میالدی    ۱۹۲۶سال  نوامبر    -   جوالی   طی   در   ۵87.افت ی  ان یتراز مثبت پا   ک یدوباره با    ی مال

  ؛ دید  یم یمورد قد  ۱۶۰در دواخانه و    ماریب  ۱۲۱، دکتر زوکلر  [شمسی  ۱۳۰۵آبان   - تیر]

با    ز یدوره ن  ن یبودند. ا  دیجد   ماران یمورد ب  ۲8  ها آن  ز انجام داد که ا  ی فراخوان خانگ  ۵8

  ۵88.دی به اتمام رس یبه مرخصش مت ی و با عز [یمال] اهی س تیوضع

  مه ماه    ۲8بازگشت، اّما دواخانه را در    [ اردیبهشت   ۲8] مه  ماه    ۱8دکتر زوکلر در    گرچه 

به صورت  اش را  برنامة کار در دواخانه باز کرد.    [ شمسی   ۱۳۰7خرداد    7] میالدی    ۱۹۲8  سال 

به    ای بود. نامه   [ فرزندان   ی برا ] در خانه    ل ی تحص   ف ی آن انجام وظا   ل ی داد که دل   ب ی کامل بازترت 

  ک ی   ن ی . همچن فرستاد   بودند   شده   مند او بهره   ات افراد برجستة شهر که در گذشته از خدم 

داد و  می   ح ی را توض   ر یی تغ   ل ی نصب کرد. نامه دال   ی ونر ی س ی نسخه از نامه را در درب مجتمع م 

از   هفته  در  روز  پنچ  به صورت  دواخانه  نمود که  م   ۱۲تا    ۱۱اعالم  و  است  باز    زان ی صبح 

مردم    ی بودن، برا   باز کرده بود را فهرست نمود. گرچه زمان    ر یی تغ   ی قدار الزحمه که م حق 

بهتر از آن بود که دواخانه    زوکلر   ی برا   این   به آن احترام گذاشته شد.   ی به خوب اما  مناسب نبود  

دورة    طی   ساخت. در می   خانه و مدرسه آزاد   ی کارها   ی را برا ش  صبح   را ی د ز اش تمام صبح باز ب 

  د ی د   ی م ی قد   مار ی ب   ۳۶و    د ی مورد جد   ۴7، دکتر زوکلر تعداد  [ خرداد   7- ۳۰]   ژوئن   ۲۰  -   مه   ۲8

 ۵8۹بودند.   ی م ی مورد قد   ۲۰  ها آن   داشت که از   ی خانگ   وان فراخ   ۳7و  

، دواخانه در تمام طول سال باز بود و  [شمسی  ۱۳۲7]میالدی    ۱۹۲8-۲۹  سال   در

 
586 RG 280-1-10, Report of Medical Work, Daulatabad 1924-25. 

587 RG 280-1-10, Report of Medical Work, Daulatabad 1925-26. 
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باالتر دستمزد تحت کنترل بود.    یمحدود دواخانه و مقدار جزئهای  با ساعت  مارانیتعداد ب

نت  زوکلر ول  تیرضا  جهیاز  باز   شی ساعت پ  سهتا    دوکه اغلب    مارانیب  یداشت    از زمان 

بود    یدر حال  نینبودند و ا  ی رکمت  مارانیب  ن،یبودند. با وجود ا  یآمدند کمتر راض می  شدن

پرداخت  ای کردند  نمی  پرداخت  ایآنان  درصد    ۵۰که   ثابت  مبلغ  از  کردند.  می  کمتر 

زا  یخانگهای  فراخوان موارد  به  مربوط  بسی مانی )اغلب  بعدازظهرها،    ی ار ی(  در    ای اغلب 

نوشتن    ای  وداد( مشغول جمع کردن  می  را آموزش  هاآن)که او در خانه  ها  که بچه  یهنگام

شدند.  می  از صبحانه، انجام   ش یپ  ماران یب  دن ی با زود برخاستن و د  ا یبودند و    تکلیف خود 

پزشک    ک ی پارک    مارستانی مجتهد برجسته بود. در آن سال، ب  ک ی مورد جالب، دختر    ک ی

 ۵۹۰داشت. در اختیار با دکتر زوکلر  یهمکار رایکمتر ب اما با میل

  ی مابق  ی پنج ماه و در ط  یدواخانه ط   [شمسی  ۱۳۰8]میالدی    ۱۹۲۹-۳۰  سال  در

به  و مسافرت  ای  دوره  یدهایاو مانند بازد   گرید  ی تقاضاها  ل یسال به صورت مکرر، به دل
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  ل یدل  کهبود    ش یشده، حدوداً همان تعداد سال پ   ده ی د  مارانیهمدان، بسته بود. تعداد ب

شت.  ندا  ی مارستانی بود؛ هر چند که او ب  زوکلر   ط روز توس  کی در    مارانیب  شتر یب  دن یدآن  

ب  زییدر پا با مقررات دولت  یبستر  ماریسه  برا  ک ی  ،ی نمود. در موافقت  زهر در    یگنجه 

 ۵۹۱دواخانه ساخته شد. 

شدند که پنج    دهید  ماریب  ۶,۰۶۰  تعداد  ،[شمسی  ۱۳۰۹]میالدی    ۱۹۳۰-۳۱سال    در

به    ،بود  نیاز ا  شیپ   هایسال  تعداد در  نیاز باالتر  شیو سه برابر ب  شیاز سال پ   شیبرابر ب

  زوکلرهای  که بچه ن یشدند و ا ده یدای  دوره  دی در چهار بازد  مارانیاز ب ی می که ن  علت آن

در دواخانه که پنج روز در    یشتری توانست وقت بمی  از مدرسه فارغ بودند و دکتر زوکلر

  ی به بعض  این که  بعد ازدواخانه  هفته از صبح تا ظهر باز بود، بگذراند. در اواخر تابستان،  

ب دواخان)  اعالم شد  یمجان  مارانیاز  به  تا  تیمأمور  یونریسی م  ةدولت  است  و    داده  دوا 

  که   دندش   افتی  زین  یار یفقرا بس  ان یدر مالبته  شد.    مار ی، غرق در ب(بدهد   یدرمان مجان 

”اگر ما  پاسخ دادند:    شد  پولدرخواست    ها آن  که از   ی توانستند پرداخت کنند. هنگاممی

  یما نزد دکتر  م؟ یآمدمی  ما نزد شما   دی کنمی  شما فکر   ا یآ  م، ی کن  ی پرداخت  م یتوانستیم

زوکلر  دواخانه  یورشکستگ   یر یجلوگ  یبرا  .“ میرفت می  ی واقع با    یط یبل  نظام   کی ، دکتر 

ن،  اسه قر  ین، مبلغ معمول بود ولا. پنج قربرقرار نمود  یو مجان   یپنج، سه قرآنهای  طیبل

به صورت    ی. سال مال افتیکاهش    ماران ی شد. بالفاصله، تعداد بمی  محسوب  فیتخف   ک ی

 ۵۹۲. افتی ان یپا اهیس

نسبت به سال    مارانی ب  تعداداز    ییم ، ن[شمسی  ۱۳۱۰]میالدی    ۱۹۳۱-۳۲  سال   در

اثر خود را    زین  ط ی و نظام بل  د یانجام گرد  ی کمترای  دوره  ی دهای بازد  را یشد ز  ده ید  ش یپ

موجب رشد طبابت دکتر  موضوع    ن یا  ی شهر آنجا را ترک کردند ول   گر یداشت. دو پزشک د

عامل آن  ( ممکن است  مورد ۵۰۰)باالتر از  یخانگهای فراخوان زیادزوکلر نشد. امّا تعداد 

  ی مورد روانپزشک  ماران، یاز ب  فقرهبر بودند. سه  زمان  یخانگهای  فراخوان  ن یا  را یز  باشد بوده  
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بدون در نظر گرفتن    یکی از بیماران  درمان کرد. بستگانها را  آندکتر زوکلر    بودند که

که او با    ندداد  شنهادیپ   یازدواج کردند و حت   هیتوص   مرد بیمارسرنوشت تازه عروس، به  

  ”کاسه نشستن“  ندیفرااصرار کردند که    نیهمچن  هاآن  ازدواج کند.اش  وانهید  ی دختر عمو

رواین کار را    البتهانجام شود؛   امتحان    تیبدون موفق  ،شتازه مجنون  یدختر عمو  یبر 

  ،د یس  کیبود.    زمیپنوتیتوسط ه  ی طانیدور کردن روح ش   یبراای  وهیش  نیکرده بودند. ا

  آب ةکاس  ک یدختر جوان در اطراف  ک ی و  ماریب و”او بود.  این روش درمانی یاصل گریباز

بر    یزیخواند، چمی  یاوراد  دیس   شد.“می  دختر جوان در ملحفه پوشانده  و  نشستندمی

د که  ی پرسمی  گاه از دختر  . او آن ختاندامی  و به درون آب  شتنویم  تکه کاغذ   ک ی   یرو

احضار  در جلسة  و    کاسه نشستنحضور در مراسم  اجازة  . به دکتر زوکلر  ه استدیچه د

ها  به شدت پرسش  هاکاسه نشین  دانست.  وجواطالعات را با پرساین  او    یداده نشد ول   حاروا

برمی  تیرا هدا بب می  د ی س  آن چه  تا   ختند یانگمی  کردند و دختر را    ن ی. در اندیخواهد 

تواند خوب شود مگر  نمیگرفتار شده است و    مار ی که به عشقِ ب دی د  ی پر  کی مورد، دختر  

محفوظ    یبرا  یی دعاها  دی از او جدا شود. پس از جلسة ظهور ارواح، س  ی پر  ن یآن که ا

  رییاو تغ   انی هذ  تیآن بود که فقط ماه   هجینت   یول  نوشت  یپرهای  بیاز فر  مار یماندن ب

به   گر، یدر مورد د  د؟“ ی گرفت  را  ”چرا شما همراهم : دیپرسمی ی به صورت تکرار بیمار کرد. 

جن را کشته بود و جن به انتقام او   کیبچة  اًسهو  یفرد؛ درمان تأثیر کرد   یصورت روشن 

تجربه، دکتر زوکلر    ن یا  لحاظ. به  افتیبهبود    بیمار جن،    ری. بعد از تسخ دادمیرا شکنجه  

  ۱۹۳۱-۳۲سال    ، ینمود. از لحاظ مال  درکرا    ران یدر ا  یروانپزشک   مارستانیب  کی به    ازین

 ۵۹۳بود.  ی، سال خوب[شمسی ۱۳۱۰]میالدی 

سال   دو[شمسی  ۱۳۱۱]میالدی    ۱۹۳۲-۳۳در  دادگیری  همه  ،  مارس رخ  در   .  

  تیامّا خوشبختانه، هر دو ماه  آمدسرفه    اهی ، آنفوالنزا و در زمستان س[فروردین  -  اسفند]

سل  به نظر آمد که    نیرخ داد. همچن  یاندک مرگ  ن،یاز خود نشان دادند و بنابرا  فیخف 

در شهر    ی مترکه پزشکان ک   ت یواقع  ن یو ا  ها این  ن ی. با وجود همة ااست  ی در حال فزون
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مردم بر  که    رساند  تیواقع نیرا به ا  و زوکلر  نداشت  شیبودند، کار دکتر زوکلر چندان افزا

در    زوکلر   البته   که   ستیسرفه ن  اه یآنفوالنزا و س   یبرا  یند که دارو و درمانهستباور    نیا

 ۵۹۴نبود.  مخالف هاآن مورد با  نیا

  ۲۰۰۰  ریبه ز  ماران ی ، تعداد ب[شمسی  ۱۳۰7]میالدی    ۱۹۲۹بار از سال    نیاول  یبرا

  ی کمترای  دوره  ی دهایکرد و بازد کارهفته    ۴۰دکتر زوکلر فقط   رایکرد ز  دا یپ   کاهش نفر  

ا و  داد  ب  ی حال  در  ن یانجام  که  به  ی شتریب  ماران یبود  نسبت  شهر   ۱۹۳۲-۳۳  سال   در 

  رهایی سرفه    اهی س  یدم یاز اپ  یشدند. شهر و منطقه به سخت   دهید  [شمسی  ۱۳۱۱]میالدی  

در   ی اری بس موجب مرگ یمار ی ب نیو ا دی گرد روروبه  ایبا ماالر در همین زمان بود و   افته ی

زا[شمسی  ۱۳۱۲]میالدی    ۱۹۳۳-۳۴  سال  روستاها شد. در زمستان    مان ی، تب هنگام 

  ی از معمول در موارد پزشک   شیشد. در آن سال، دکتر زوکلر ب  یار یموجب مرگ مادران بس

قرار    ،یقانون مشورت  مومیمورد  در  او  با  معمول،  صورت  به  تجاوز  اگرفت.  مشکوک  رد 

  ( مدرسة پسران همدان  لی التحصفارغ  ک ی )  یسال دادستان محل   ن یا  یشد ول می  مشورت

ت  ای   یخشونت )خودکش   ا یدر مورد مرگ مشکوک   از  اغلب  خانم    یتخصص   ةیوص قتل(، 

بود و    ی کاف   دات یفاقد تمه   چون  افت یموارد را مشکل    اما زوکلرشد.  می  مندبهرهدکتر،  

مورد که او توانست نشان دهد که مرگ    کی شد؛ به جز در  نمی  اجازه داد  زین  یاتوپس   جامان

  ن یشی پ  ی پزشک  های کار  نسبت بهتری  او شهرت فراوان  یبرا  کار   نیسوم است. ا  نفر  ل یبه دل

شاکی پس از آن  تعداد زنان    ش ی، افزارییدر حال تغ   یرانیجامعة ا  ة نشان  کید.  روفراهم آ  او

قانون    کار به وسیلة   ن یاوقات ا  یشدند )که در بعضمی  همسرانشان کتک زده  که از سوی 

  ، روستاها  دی بازد  ی می نهاوند، طرح قد  ازای  دوره  دی . جدا از بازدبودشد(  می  اجازه دادهنیز  

 شد. اواسط  دا ی پکار اختالل    نیدر ا  گر،ید  فیبه واسطة وظا  یمانند قبل بود ولر جمعه هه

 مارستان ی »ب  تی ر ی که مد   بهداری آمدادارة    دیجد   ر ی ، مد[شمسی  ۱۳۱۲]میالدی    ۱۹۳۴  سال

کردة آلمان   ل ی و تحصتبار  یی ا یتان ی بر   یران ی ا   ک یاو  افزون بر آن بر عهده داشت.    ز ی نرا  پارک«  
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-۳۵سال  در    ۵۹۵.بود   دوار ی ، ام شان ی نی شی پ  بهبا او نسبت    شتر یب   ی زوکلر به همکارو دکتر  بود  

  الهان« یبه »ل  یکیداشت  ای  دوره  دی دکتر زوکلر دو بازد  ، [ شمسی  ۱۳۱۳]میالدی   ۱۹۳۴

که بدون  به بروجرد    نیز سفریبودند و    نشینیارمنهای  به »کنده« که دهکده  یگریو د

ز  مشکل خارج  یی هامکان  ،ی دولت  دیجد  نیقوان  راینبود  پزشکان  کار کردن    یکه  اجازة 

( متخاصم،  ی بهدار  سی)رئ سالمت  ریمد  ک ی   با حضوررو،    ن یداشتند را مقرر کرده بود. از ا

 ۵۹۶شود.  روروبه  ممکن بود با مانع یکار پزشک 

اش  رفت و دواخانه یمرخصبه ، دکتر زوکلر [شمسی ۱۳۱۳]میالدی  ۱۹۳۵سال  در

ا  لیرا تعط از  بازگشت، پس  برا  نیکرد. در  اوا  ۵/۳  یکه  بود، در    لیسال دواخانه بسته 

تعمدولت  ةدواخان  [شمسی  ۱۳۱۶دی  ]میالدی    ۱۹۳8  سال  ةیژانو از  پس    یرات یآباد 

غ  ییبازگشا هنگام  در  تغ  بتیشد.  زوکلر،  بودند.    یاد ی ز  راتییدکتر  داده  مسئول  رخ 

شده    تیترب  CMSاز  ر دکتر »کار«  پزشک جوان بود که تحت نظ  کی  ک پار  مارستان یب

به    یتختخواب  ۱۲  مارستانی بهتر بود. ب  رسیدمنصب    نیا  به  کهای یرانیبود. او از هر دکتر ا

  ها، جراح خوب )فتق  ک یبه عنوان    . پزشک ایرانیشده بود  لیتبد  زیمکان کارآمد و تمیک  

او    بیمارستان  هایتختخوابشد.  می  ( شناختهی شکم  هو ن  یاستخوان  یهاعفونت  رها،یبواس

را تحت    مار ی ب  ۱۱,۰۰۰، تعداد  [شمسی  ۱۳۱۵]میالدی    ۱۹۳7معموالً پر بودند و در سال  

داد قرار  بوددرمان  بس ه  برا  ی همکار  ةیروح  ار ی.  را  زوکلر  دکتر  و  فرا  یداشت    مشاوره 

داد. افزون بر می  شنهاد یخانم دکتر، پ  مارانی استفادة ب  یخود را برا  مارستانیخواند و بمی

از    شیدر حال ساخت بود؛ پ  یگرید   مارستانیخانم ثروتمند، ب  کی  یاز سو  هیهد  با  ن،یا

به شهر    مارستان ی ب  نیدر شهر ساخته بود. اهم  مدرسة دخترانه را    ن یاول  این خانم   ن،یا

بتر  ک ینزد عنوان  به  و  بنابرا  ده یگرد  یطراح   مارستانیبوده  هدف    این   یبرا  ن،یبود؛ 

ای شوند؛ به گونه  ب یترکبا هم  که دو موقوفه    د بو  ان یدر حال جرای  بود. مذاکرهتر  مناسب

  مارستانیاستفاده شود و ب  یی و درمانگاه سرپا  مارستان یبه صورت ب  دی جد  مارستان ی که ب
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شد، با نگهداشت پزشک  می  محقق  نی. اگر ارانیعالج ناپذ  ی منزلگاه برا  کیپارک به عنوان  

   .گرفتمی  قرار  رانیا  ی در گر یاز هر شهر د  ی بهتر  تیدر موقع  ر ی، مالCMS  شدة  تیترب

که دکتر زوکلر در    ی بود. هنگام  دهآم   روت،یشدة ب  تیترب  یرانیا  ی ماما  کی   ن، یافزون بر ا

  ی بد بود. کس  یل یماما خ  تی موقع  د،یرس  [شمسی  ۱۳۱۶دی  ]میالدی    ۱۹۳8  سال  ةیژانو
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  رزنیاو )سه پ های  نیفوت کرده بود و جانش  شیکرد سال پ می  زنان طبقة باال را درمان که  

ماما    ک ی   دنی رس  ن،یبدتر بودند. بنابرا  او از    ینداشتند( همگ ای  تجربه  چی که ه  چند نفر و  

خودشان را به  ای  شده  تیزنان ترب   نیچن   ،یمنف  دید بود؛ هر چند از    یتیشده، مز  تیترب

  ن یکردند. با وجود امی  یمعرف  زیننبودند(،  البته  زنان )که    یهایماریعنوان متخصص ب

  هر چند   ؛بود  ییزنان، نازا  اتی از شکا  یکیداشت.    یفراوان  هایدکتر زوکلر کار  رات،ییتغ

فقط   یا .نمانده یزیمن چ ی”برابود:  نیشان احرف هشت بچه داشته باشند. امّا  ممکن بود

]  کی دهد.“[،  نیبنابرادارم  دختر  مرا طالق  است  ممکن  برخالف   ت یوضع  ن یا  شوهرم 

دکترها که  بود  کرمانشاه  و  فراخوانده  یونریس یم  ی همدان  زنان    شدند می  اغلب  تا 

  ی اطالعات ضدباردار  اینجات دهند و    ،ییخود القاهای  را از اثرات ناجور سقطتر  ختهیفره

  اریبس  ی کچل   یاستات برا  وم یدرمان با تال  د؛ی طلبمی  یشتری توجه ب  زین  ی ارائه دهند. کچل 

  یبرا  ناسب م   یترازوها  رایدرمان را به کار ببرد ز   ن یخواست انمی  دکتر زوکلر اما  بود.    ج یرا

ب کردن  کاله    مارانیوزن  که  آنجا  از  کچلنمی  چارقد  اینداشت.  د  یتوانست  را    گر یسر 

فراوان بود.   یمورد تقاضا  یشدند و درمان کچل می  بیرون کشیدهاز مدرسه  ها  بپوشاند، بچه

  بالی سان،    ن ید، بسته شدند. بدوشنصب    که دوش   ی تا زمان  ی عمومهای  حمام  ن، یهمچن

به گذشته تعلق داشت. بعد از بازگشت، دکتر زوکلر    گرید  ،ت یدر نها  ،یگستردة کچل   باًیقرت

  نیبه ا  د یقدر آسان نبوده است که شا  نیهرگز ا  ماران یاز ب  الزحمهحق  افتیکه در  افتیدر

 ۵۹7شد. می یبهتر قدردان  ،یطوالن بت یغ  ک ی بود که از کارش پس از  لیدل

  گر یماه د ک ی و  ی بانیپشت  ی، دو ماه برا[شمسی ۱۳۱8]میالدی  ۱۹۳۹-۴۰سال  در

در شهر انجام شد. با    یگونه فقط نه ماه کار پزشک  نیو بدبود  در همدان  ها  نشست  یبرا

ب  نیا »نسبت  سال  -  ماری وجود،  هر  از  باالتر  هفته«  پ  ی دکتر در  دل   و  ش یاز  به    ل یاکثراً 

  ی بود. همکار  یسال خوب  یال از لحاظ مداروها،    یباال  ةنیبا وجود هزبود.  ای  دوره  ی دهایبازد

  د یانجاممی  یایبه اعمال جراح  یهمکار  نیپارک وجود داشت که ا  مارستانیبا بای  یعال 

غ در  فرستاده  ستی بامی  ورت ص  ن یا  ریکه  همدان  و  می  به  باق  ا یشدند  نشده    ی درمان 
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  را یبود ز  دی خود نداشتند. ماما نا ام  ر سف   نة یپرداخت هز  یبرا  ی پول  مارانی ب  رایماندند زمی

میالدی    ۱۹۴۰سال    لیخاطر نداشت و در آور  تیاز درآمدش رضا  یکرد ول میکار    یبه خوب

موارد پابرجا ماندند  ترین  یاصل   ، ییو نازا  ی را ترک کرد. کچل   شهر  [شمسی  ۱۳۱۹فروردین  ]

  کچلی به عنوان یکشدند.  می  در خانه درمان   ناوریوسرفه و    اه یکه سرخک، س   ی در حال 

آلوده به قارچ،  های  د که خود را از کالهنرا متقاعد ک مارانی تا ب  ندپا برجا ما  آن قدر   مسئله

 ن یبود که چگونه خودش انسول  یابتیدجوان    ک ی، آموزش  یگرد  چالش  نیرها سازند. همچن 

مجبور بود  زوکلر . خانم دکتر دی ها را محاسبه نمایکالر گریو د کربوهیدرات کند و  قیتزر

به    د، ی نما  ل یتبد  ی رانیا  یرا به غذاها  هاآن  استفاده کند و   یی کایآمرای  هیاز جداول تغذ

  ج یگ   ی زهایاز چ  ی ”و شامل تنوع بودند،    ج یرا  ار یکه بسها  آشو    طاس کباب   ل یتبد  ژهیو

 ۵۹8.“ شوندیپخته م  گریکدی با  ی کننده که همگ

  8۶۱بود که    ماریب  ۵,۱۵۴با    ی، سال شلوغ[شمسی  ۱۳۱۹]میالدی    ۱۹۴۰-۴۱  سال

  را یآمدند، زمی  از مناطق دور افتاده  یاز موارد کچل   یار یبودند. بس  یموارد کچل   هاآن  نفر از

سرفه و سرخک    اهی از س  یرخداد جد   ک ی کن شده بود.  شهیر  باً یتقر  یماریب  نیدر شهر ا

(  نیشی )همانند سال پ  دیفوئی ت  یماری. هر دو بدیکه سرخک موجب چند مرگ گرد  رخ داد 

(، ممکن بود  کوتاهزمستان    لی)به دل   فیکث   خی  ةریذخ  بودند.  فراواندر آن سال    فوسیو ت

  م یوجود، خانم دکتر تصم  نیهرگز باال نبود؛ با ا. درآمد  نقشی در این موضوع داشته باشد

. امّا همان تعداد  ودرا دوباره آغاز کند؛ هر چند پر دردسر ب  طی گرفت استفاده از نظام بل

  ز یپرداخت ناچاین  خواستند از  می  زیپرداخت کنند نپول  توانستند  می  از مردم که  ی کم

در مناطق »بربرود« و »کماره«    ین نشیارمن   یبه روستاهاای  دوره  دی . بازدندی اجتناب نما

درمان    ، زن  ک ی   دی که با  دیانجام شد. بربرود سرچشمة تراخم بود و دکتر زوکلر متقاعد گرد 

  ۱۹۴۰در سال    ۵۹۹داشت.ی  کودکان ادامه دهد که اثر قابل توجه  یرا برا  یبا قطرة چشم 

دکتر    رایشد زمی  بسته  یبه صورت موقت  ستیبامی  ریمال  ة، دواخان [شمسی  ۱۳۱8]میالدی  
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پاکارد در همدان شد.   ن یگزیزوکلر جا  ی مار  ۱۳۲۰]میالدی    ۱۹۴۱- ۴۲سال    ۶۰۰دکتر 

  ک ی  ل یبه دلموضوع    نیدرمان شدند. ا  یرکمت  ماران یبود؛ گرچه ب  ی شلوغسال  ،  [شمسی

ادر  کردن    دای پ  یبان ی پشت  و   ها )نشست  بت یماه غ بود و  آغاز اشغال    با که    ن یکرمانشاه( 

به روستاها  ی اریبس   ا،یتانیبر و    ی از مردم  به ترک خانه  ا ی خودشان رفتند    شانیهامردد 

همچن زوکلر  دکتر  راای  دوره  ی دهای بازد  ی تعداد  ن یبودند.  دکتر  پزشک    ستان، داشت. 

  آمد میکه به نظر    ندتحت درمان قرار گرفت  ی مورد کچل  ۶۰۰از    ش یپارک بود. ب  مارستان یب

بودتبدیل    یناشدن  یته  رةیذخ   ک ی به    ی کچل   ی ماریب دکترهاشده  بر  ی.    ای تانیارتش 

درصد از کودکان    ۵که کمتر از    افتند ی در منطقه انجام دادند و در  ا یماالر  یبرا  یش یمایپ

ای برجسته سال  ، یبود. از لحاظ مال  یطحال بزرگ بودند که خبر خوب ی سال دارا ۱۰ ریز

از سال باز بود   ی فقط بخش  ری مال   ة ، دواخان [ شمسی   ۱۳۲۰] میالدی    ۱۹۴۲در سال    ۶۰۱بود. 

آمر   ة ، خانواد [ شمسی   ۱۳۲۱شهریور  ] میالدی    ۱۹۴۲سال  سپتامبر  در    را ی ز  به   کایپاکارد 

اافتند یانتقال   بود که دواخان   ی به معنا  ن ی .  دکتر زوکلر   را ی شد زمی   بسته باید    ری مال   ةآن 

نشد؛   ییپس از آن بازگشا  ری مال   ةواخان د   ۶۰۲همدان شد.  مارستانیدکتر پاکارد در ب   نی نشجا 

 ۶۰۳.شد ی استفاده ممیالدی    ۱۹۶۰تختخواب هنوز تا دهة    ۱۰پارک با    مارستانی اّما ب

فقط    یشد ول می  خالصه نگه داشتهای  پرونده  مارانیهمة ب  یبرا  ر یدواخانة مال  در

  ی وجود نداشت ول  یبستر  مارانیب  یبرا  التید. گرچه تسهگردیمی  ساده انجامهای  عمل

بودند    یزنان  ماران،ی داشت. اکثر باش  خانه  ا یدر دواخانه    یبستر  یمارانیزوکلر ب  گاهی اوقات 

به    یونریسی م  کیآمدند. دکتر زوکلر به عنوان  می  آباددولت  یلومتریک   ۱۶که از شعاع  

  ی ست، زماننخدر  آباد، بروجرد، روستاها(.  نهاوند، سلطانبه  رفت ) می  ز ینای  دوره  ی دهایبازد

  ، دادمیآموزش    در خانه  هاآن   کوچک بودند و او به  یونری سی در مجتمع م  شیهاکه بچه

 
600 RG 91-19-27, Healing in Hamadan 1939-1940. 

601 RG 280-1-10, Report of Daulatabad Medical Work 1941-1942. 
602 RG 91-19-27, Report of Medical Work Hamadan 1942-1943. 

  ]شمسی  ۱۳۲۴تیر    ۱۰[میالدی    ۱۹۴۵جوالی    رفت و خانم اندرسون در اول  یبه مرخص  ]شهریور[دکتر زوکلر در سپتامبر   

 را بر عهده گرفت. تیمسئول
 RG 91-19-27, Hamadan Hospital Report 1945-1946; Presbyterian Church 1943, p. 84. 

603 Zahereddini 1966, p. 38; Momeni 1976, pp. 46, 49. 



 341 میالدی(  1950دهة   - 1794قاجار و پهلوی ) هایدورهها در بیمارستان

  و   کمتر داشت  یخانگهای  تیکه مسئول  یزمان  یول   رفتیمای  دوره  یدها یکمتر به بازد

انجام شدند.   شتری ب دهایبازد نی، ابه پایان رسیده بودها بچه یآموزش مدرسه در خانه برا

  نینکرد. ا افت یدر  یرونیب کمک  ،ی منبع چی در سراسر کل دوره که دواخانه فعال بود، از ه

داشت. در    ز ین  با مبلغ مازاد اندکیها  سال  اکثر کامالً خودکفا بود و    ی دواخانه از لحاظ مال 

”هرگز  آباد  دولت  ستگاهیخاطر نشان کرد ا  «پرسبیتاری  ئتیکه »هموضوع این    نیاثبات ا

 دارد.“  زیدر گردش ن   مبلغ مازادکرد و هر سال نمی صیدرخواست تخص
 

 مشهد 

اوقات،    یدر نوسان بود و بعض  جمعیت شهراز    ی عمده، بخش  یارت یشهر ز   ک ی عنوان    به

برابر    تیجمع دو  به  بالغ  ۵۰آن  نفر،  پ می  هزار  دهة    شیشد.  همیالدی  ۱۹۲۰از    چ ی، 

)ع( در    رضا  در حرم امامدارالشفاء    ک ی وجود نداشت، گرچه  در شهر    یواقع   مارستان یب

که  موجود  مشهد   ا  ۶۰۴شد. می  محسوب   یصفو  ی می قددارالشفاء    ادامةبود  وجود،    نیبا 

عالق   یمتول داشت.برای    یزیناچ  ة آن  مناسب  سال    یهنگام   ۶۰۵عملکرد  در    ۱8۶۰که 

  ده یحرم برگز  ی به عنوان متول  رالدوله یجعفرخان مش  رزایم د ی، س[شمسی  ۱۲۳8]میالدی  

)حجامت(    یفلبوتومهای  جدا از الحاق اتاق  ،نوانخانه  ی میساختمان قد  هیشد، از زمان صفو

  ر یبار تعم  ن یچندبنا  نکرده بود. هر چند    ی نچندا  ر یی، تغ[شمسی  ۱۰8۰]میالدی    ۱7۰۲در  

ت و به  گوهرشاد قرار داش  ا یدر مجاورت مسجد جمعه  ساختمان  کوچک بود.  باز    ی شد ول

کرده بود و    لیدر اروپا تحص  رالدولهیعدم استفاده کامل افتاده بود. از آنجا که مش تیوضع

  ن، یکند. بنابرا  ل یبهتر تبد  یرا به نهاد دارالشفاء  شناخت تالش کرد که  می  را  نینو  ی پزشک

. ه بودکرد  یمال   نیخودش تأم  ةانتقال داد که آن را با بودج  دیجد  ینوانخانه را به ساختمان

  مردانه ساخته شد. بخش    بایزو  باغ آرام    کیدر    «ابانیباال خ»در  نوانخانه    د یساختمان جد

 
اول،   ، جلد۱۳77؛ آصف الدوله ۲۳۵، جلد دوم، ص۱۰۳۱-۳ ن،یشی؛ همان پ۵۵۲، جلد اول، ص۱۲۹۴-۹7اعتمادالسلطنه  ۶۰۴

 .۵۱۲، ص۲، جلد۱۳8۲ یی)دارالشفاء(؛ روستا ۳۹ص خانه(، ضی)مر ۲۰ص

،  ۱۳۹۵(؛ خاکستر  ۱۹۹-۲۰۲انجام داد، همان، ص  یی هاکار   یخان فراهان  یموس   رزای)فقط م  ۲۰7، ص۱۳۹۵  یسورشجان  ۶۰۵

 .۵۴ص
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جدا شده  ها  بخش  گر یاز د  یمسرهای  یماریافراد با ب  یبراها  داشت و اتاق  گانه جدا  زنانةو  

  د ی ساختمان جد  نیفوت کرد. بنابرا  ،تیدو سال فعال  بعد از  رالدولهیبودند. بدبختانه، مش

جداگانه داشت که    زنانةبخش    ک ی   د ی. نوانخانه جددیگرد  ل ینوانخانه توسط پسرش تکم

در سال    ۶۰۶به اشتراک گذاشته شده بود.  مردانهفضا با بخش   نیهمدر  در ساختمان کهنه  

  مارستانی”از ب  و گزارش کرد  دی از مشهد بازد  ک ی وستی، ا[ شمسی  ۱۲۴۰]میالدی    ۱8۶۲

]مش  دیجد توسط  بازد  مار ی ب  هشتاد[ جهت  رالدولهیکه  بود،  ا  د یساخته شده    ن یکردم. 

ای  به من گفت که قصد دارد بودجه  ریقرار دارد و مش  ی عال  و  باغ بزرگ  کی در   مارستانیب

 ۶۰7به آن اهدا کند.“ 

 
السلطنه    ۶۰۶ جلد۱۳۰۱-۳اعتماد  ص۲  ،  مؤتمن  ۲۶8،  ۲۳7،  ص۱۳۴8؛  سورشجان ۴۰۳،  ص۱۳۹۵  ی؛   ،۲۰۳-۶    ،۲۲۰ 

 .۵۵-۵۶، ص۱۳۹۵متر درازا داشت(؛ خاکستر  ۳۰۰و دفاتر  اطی. کل ساختمان شامل حماریب ۱۵-۲۰ تی)با ظرف
607 Eastwick 1976, vol. 2, 213. 

 

 بران در حال حمل کود هستند. کوله 
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نشده بود پسرش محمد    لیتکم   رالدولهیمش  یدر هنگام تصد  مارستانیآنجا که ب  از

  نیگزیجا   دیساختمان جد  ۶۰8د.کر لی، تکموقفی پدرش  ةصادق خان ساختمان را با بودج 

 ۶۰۹. استدر شهر    ی پزشک  الت یتنها تسه  همه باخبر بودند که این  رایشد ز  یم یقددارالشفاء  

 شناخته شد.  «یناصر یسرا» کهنه بعداً به عنوان   انساختم 

 

 و دستمزدهایشان مشهددارالشفاء کارکنان  :۲۲جدول 
 (]شمسی ۱۲۴8[میالدی  ۱87۰ سال  حدود)

 پرداختی )به تومان(  نام و وظیفه

 ۱۵ حاج مال حسین، ناظر بیمارستان

 ۵ حاج مال حسین، ناظر غذا و داروها 

 ۵/۱7 میرزا محمد طبیب 

 7 میرزا باقر مشرف )بازرس(

 ۱۰ آقا محمد اسماعیل

 ۵ میرزا ابوالقاسم

 ۵ مال عبدالرحمان 

 قران( ۵+  ۵قران؛ زنان:  ۵+  8)مردان:  ۱۴ زن ۲مرد؛  ۶خدمتکارها: 

 ۹ مال کریم، دوا فروش 

Utaredi 1371, pp. 501-502. 

 . ۱۳، ص ۱۳8۹شویی. جمشیدی  ، رختشویی و کهنه خدمتکاران ذکر شده است: پرستاری   برای وظایف نیز  این  

 

 
608 Elgood 1951, pp. 511-512; 

؛ تاجبخش  ۴۹8-۵۰۱، ص۱۳7۱  ی؛ عطارد۲۶8،  ۲۳7، ص۲، جلد  ۱۳۰۱-۳؛ اعتمادالسلطنه  ۵۶-۵7، ص ۱۳۲۵  یسینف 

ص ۱۳7۹ طبق  ۲۴8-۲۴7،  »حاگزارش  .  که  الحکما  ملک  خان  حسن  الصّمحمد  بود،  حّفظه  زمان  آن  در  مشهد  ه« 

او   م،یتصم ایناز  شیکرد. پیم  ن یینقص دارالشفاء را تع ۳۲که گرفت  ایدریافت نامهرا بعد از  میتصم نیشاه ا نیناصرالد

 .۵۱۲- ۵۱۳، ص۲، جلد  ۱۳8۲ ییروستا دیبنگر اتیجزئ یآن را مدرن کرده بود. برا ةداروخانو  یجراحبخش 

  وانهیاز افراد د  ید که بعضشگزارش  میالدی    ۱88۱. در سال  ۲۰، ص۱۳۲۹- ۳۱  یسی؛ نف۲۵۹، ص۱۳۵۶الممالک    میحک  ۶۰۹

شهریور    ۱۳  / ۱88۱سپتامبر   ۴/ ۱۲۹8شوال    ۹)  ۱8۶8، ص ۱۳7۵  رانیدرمان آورده شده بودند. روزنامة ا  یبه دارالشفاء برا

 .۴۰۳، ص۱۳۴8؛ مؤتمن ۲۶8 ،۲۳7، ص۲، جلد ۱۳۰۱-۳السلطنه  اعتماد (؛۱۲۶۰
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  ی عموم  یرمدیک  نظر    یرحرم زدارالشفاء  ،  شودبرداشت می  ۲۲که از جدول    همانگونه

پزشک تحت    یکتنها    یمارستانبه عهده داشت. ب  یز غذا و داروها را نبر  بود که نظارت  

  ی چ. داروخانهشدیم  یچیپنسخه  ،یچاو توسط داروخانه  یهااستخدام داشت که نسخه

و  انگرنکته نش  یناگرفت؛  نمی  یادی پول ز چندان تقاضا نداشته    یآن است که خدمات 

است؛    بودهکار مرد و زن    ، یمارستانبدر    یف تنظبینیم  میکه    یست ن  ی شگفت   ی است. جا

اند  که فهرست شده  یگریاست. افراد د   جداگانه وجود داشته ان  دو بخش زنان و مرد  زیرا

چه که حائز توجه است آن است که    آن   اند.داشته  ی مذهب  یا و    یادار  هاییتاحتماالً فعال 

بود. به هر حال،    هیکمتر از دوران صفو  اریکارکنان نوانخانه بس  یتعداد رسم   دیآبه نظر می

داشت،    د یشاه از مشهد بازد   ن یناصرالد  [شمسی  ۱۲۴۶]میالدی    ۱8۶8در سال  که    ی هنگام

دالک،    ک ی عطار،    کیجراح،    کی(،  بیفرد شامل دو پزشک )طب  ۲۴دارالشفاء  کارمندان  

  تعداد پس از آن،    ۶۱۰.بودند  ی ت یریمردان و زنان( و کارکنان مد  ی)برا ماردارانی دو دربان، ب

 .افتی ش یکارکنان افزا

. بر اساس  دانیمینم  یرضو   یمارستان در ب  ی خدمات پزشک  یفیتک  یرامونپ  یادی ز  چیز

غذا و    یسازآماده  صرف ”دارالشفاء    یتاز فعال  یادی روشن است که مقدار ز  ،گزارش  یک 

مسافران و زوّار    ها، یبها غرآن  یان است که در م  شده یم  یماران دردمندان و ب  یدارو برا

قرآن و    ی کار، پرستار، قاریف، تنظچشم پزشک، جراح  ،آستان قدس بودند. پزشک، ناظر

درمان درد و    یبرا  یماران دردمندان و ب  ؛دادندیم   یلرا تشک  یمارستان ب  ین کادر ا  یار،دست

در  یماری ب از  پس  و  آمده  مکان  آن  به  باز    یافت خود  را  خود  سالمت  دارو،  و  غذا 

که نوانخانه    ست یخوب داشت امّا محتمل ن  ر یتأث  کی   دیساختمان جد   گرچه   ۶۱۱“ .یافتندیم

در سال    .است  در باال اشاره شد، داشته   آن چه   بر اساس مفاد موقوفه و همانند عملکردی  

ا  احی، حاج س[شمسی   ۱۲۶۰]میالدی    ۱88۲ حرم    یاختصاص  داتیکه عا  تیواقع  نیاز 

 
، ۱۳8۹جمشیدی    بودند.  ییشوو کهنه  ییرختشو  ،یشامل پرستار  گریشدة د  ان یب  ی. کارها ۲۱۴-۱۶، ص۱۳۹۵  یسورشجان  ۶۱۰

 کند.یم فیتوص ”تنگ و نامناسب“ . اعتمادالسلطنه، دارالشفاء را۱۳ص

 .۴۹8، ص۱۳7۱ یعطارد  ۶۱۱
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اهداف ابراز تأسف کردنمی  صرف  موقوفه آمدهدر    که   ی جهت   رانه یو  مارستان ی”ب  ؛ شوند، 

ه  هشد انجام   یی شفا   چی و مطلقاً  آنجا   ۱۲۶۲]میالدی    ۱88۴در سال    ۶۱۲د.“ وشنمی  در 

معتادان    یو حت   در آن گماشته شده فرد    ۳۰نوانخانه که  دربارة  افضل الملک  نظر  ،  [شمسی

دادند  می  شانروزانه  اکیهمان مقدار تر  ها آن  بهگرفتند و  می  تحت درمان قرار  زین  اکیبه تر

 ۱۹۰۰در سال    ۶۱۳بود. تر  مثبت  یکردند، تا حد می  افتیغذا و دارو در  مارانیب  گریو مانند د

دادگاه    ک ی که به قطع عضو توسط    ی( نوشت مردانYate)  ت ییِ،  [شمسی  ۱۲78]میالدی  

  ی کنسولگر  ة دواخانبه  درمان    یبرا”با نقص در پاها و دستان خود  شده بودند    ه یتنب  یقانون

 
میالدی   ۱88۱، در سال  ۵7، ص۱۳۲۵  یسینفنوشتة  . بر طبق  ۲۱8، ص۱۳۹۵  ی؛ سورشجان۱۳۴، ص۱۳۴۶  احیحاج س  ۶۱۲

اصول   ابرا    دیجد  یرضو  مارستانیب  و سال به مشهد رفت    کی  یظم االطباء براااکبر خان ن  یعل  رزایم  ]شمسی  ۱۲۵۹[

رهنما نوشتة تواند درست باشد. بر طبق  ینم داده گزارش  احیچه که حاج س  بر اساس آناین نوشته نهاد که  انیبن ییاروپا

 .مطابق نیست  احیگفتة حاج س با زی ننوشته  نیا یحت یرا مرتب نمود ول جافقط آنناظم االطباء ، ۵۶، ص۱۳۳۲

 .۵7-۵8، ص۱۳۹۵؛ خاکستر ۲۲۱، ص ۱۳۹۵ یسورشجان ۶۱۳

 

 ها با مشک، پیش از سنگفرش پاشی خیابانآب 
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حرم    مارستانیبه ب  یطیشرا  نیتحت چن  یام که کسدهی. من هرگز نشن دندی رس  ایتانیبر

  ۱۹۰۵حدود سال    ۶۱۴.“باشد  همه باز  یبر رو  ست یبامی  برود، هر چند که درب آن مکان

شش    یاحدود پنج  شامل    ، کارکنانة  ”مجموعحرم،    یمارستان ، ب[شمسی  ۱۲8۳]  میالدی

انجام    آن در    یز ن  هایاز جراح  ی پر است و بعض  یشه هم  یباًتقر  یمارستان دارد. ب  ی پزشک بوم

اکثراً توسط زوّار استفاده    یمارستان. بیستندتوأم ن  یبخشیترضا  یجکه اغلب با نتا  دنشویم

  یشتر حرم رو به وخامت ب  یمارستان در ب  یط شرا  کندی»هافمن« اشاره م  دکتر  ۶۱۵.“ شودیم

به مشهد    [شمسی  ۱۲۹۱]   میالدی  ۱۹۱۳که در سال    یهنگام   کندیم   یانه بود. او برفت

پنجره در آن مکان    یهقاب شب   ی به سخت   رفتند؛ یمردن م  یبود که مردم برا  یی جا”  ید، رس

 ۶۱۶.“ [بود]  یو بدون بخار  یفکث   یکفبا    ش، و بال  ملحفه  بدون  یچوب  ی هاتخت  شد،یم   یافت

و مسائل    تیریمد  رامونیپ  یادداشت ی،  [شمسی  ۱۲88آذر  ]میالدی    ۱۹۰۹سال  دسامبر    در

  ان ی ب  ادداشتیاین  دارالشفاء  فساد در حرم به دولت ارسال شد. در مورد    نیو همچن   ی مال

  رایکرده بود ز  کاهش پیداتومان  ۲۰۰۰تومان به  ۱8,۰۰۰از  دارالشفاء کرد که مخارج  می

  ل یدولت به دال  ی شد. ولمی  مقامات حرم استفاده   یمصرف شخص  یآن برا  ةاکثر بودج

  ی که به سختای  ماند، به گونه  یبد باق  تیانجام دهد و وضع  یتوانست اقدام نمی  گوناگون

بود. در واقع، گزارش    یبهداشتریآن غ  طیکه شرا  یی شد، جامی  غذا و دارو در نوانخانه پخش

اگر   که  م  ی تقاضا  مار یب  کی شد  در    یبرا  ست ی بامی  کرد یآب    ختپردا  [ پول]  ابتداآن 

  سال   نوامبر  ۱۹حرم در    تیریدر مورد مد  ی مجلس اقدام کرد و قانون  ت، یدر نها  ۶۱7. کردیم

 
614 Yate 1900, p. 336. 

615 Adamec 1981, vol. 2, p. 486. 

که   ستیآن ن  یلزوماً به معنا  نیامّا ا  داشته  نهیهزچقدر  دهند دستمزدها، غذا و داروها  ینشان م  یفراوانگرچه مستندات   

  ،یبازرس ونیسیاز کم ی، عضو]شمسی ۱۲7۹[میالدی  ۱۹۰۱که در سال   تی واقع نیشده بودند. اهزینه مخارج واقعاً  نیا

لباس خوب پوشانده    یگاه به گاه  مارانیب  نیدهد که به اینشان م  دیگرد  أثر مت  مارانیب  یهاها و کفشلباس  تیفیاز ک

  ای  یهودیقبرستان    کیبدتر از    ی”مکانسال بعدتر نوشت که نوانخانة حرم    کیفرد    نیاز آن جهت که هم  شتر یشد. بیم
السلطنه    ن یو ع  ۶۱-۶۲، ص۱۳۹۵خاکستر    د،یبنگر  زی ؛ ن۲۲۹-۳۱، ص۱۳۹۵  یسورشجان  است.“   یبرج خاموش زرتشت

 .۱7۴8، ص۱، جلد ۱۳7۶
616 Morton 1940, p. 253. 

  ی برا  رزایو برادرش هاشم م  سی الرئ   خ یش  ژه،ی)به و  ۲۵۶،  ۲۳۵-۴۳، ص۱۳۹۵  ی؛ سورشجان۶۱-۶۲، ص۱۳۹۵خاکستر    ۶۱7

 سال گذشته مسئول شناخته شدند!(. ۵۰ یحرم در ط یهااختالس بودجه
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گر آن بود انیباین قانون    ۱۲. بند  نمود  بیتصو  [شمسی  ۱۲۹۰آبان    ۲7]میالدی    ۱۹۱۱

ن دارالشفاء  پزشک   ازیکه  اصول مستدل  با  پزشکان می  یدارد  و    با   ستی باچرخانده شود 

  درآمد و مخارج   ن،ی. افزون بر ادشده باشن  دیی و توسط وزارت اوقاف تا  ختهیتجربه و فره

و کشور با    دی ماه بعدتر مجلس منحل گرد  ک ی که    تیواقع  نیا  ۶۱8در تراز باشد. دیبامی  آن

  ان یو طغ   یو سرکش   نیشی به ستوه آمد )تاخت و تاز توسط شاه پ  ی اسی و س  ی مسائل مال

سر اقدام  هر  از  مانع  ساالرالدوله(  نوامبر  .دی گرد  ع یتوسط   میالدی   ۱۹۱۴  سال   در 

ساخت و با    ای از همة موقوفات دارالشفاء مه  یاوقاف فهرست  رتوزا  [شمسی  ۱۲۹۳آبان  ]

  رخانیدکتر ام   ،که اوقاف  دش   از اصالحات را آغاز کند. اعالم   یتلگراف تالش نمود بعض

برا الممالک را   ۱۹۱۴سال  دسامبر    ۱۴در  امیراعلم    فرستد. اصالحات می  ی اجرا  یاعلم 

  رایبه همراه نداشت ز یدلخواه ج یامّا نتا دی به مشهد رس [شمسی  ۱۲۹۳آذر  ۲۲]میالدی 

به نظر  ؛  رخ نداد  اتفاقی   و  بود  ی محتاط   اری مرد بس  د، یجد  ی متول   االسالم،   ر یهظجواد    دیس

فعال   دیآمی به    گریگرچه دارالشفاء مشهد د  ۶۱۹خود را متوقف کرد.   تی که نوانخانه اصالً 

  ۱۹۱۵-۱۶های  موقوفات مانند آن چه که در سال  افت یکرد، امّا به درمی  تیفعال  یسخت

ادامه داد.   گرفت، صورت   [شمسی ۱۲۹8]میالدی  ۱۹۱۹- ۲۰و  [شمسی ۱۲۹۴]میالدی 

 ۶۲۰باشد.  شیهاتی غفلت و قطع فعال  لیتوانسته دل سان، فقدان بودجه نمی نیبد

 تی با موفق شدند و    خته یبود که برانگ   [شمسی   ۱۲۹۵] میالدی    ۱۹۱7فقط در سال    ن ی ا 

شهر حی مس  مارستانی ب  تصم  ن ی مسئول   ، ی  بهبود  می حرم  گرفتند مارستانی ب   یبه    ۶۲۱.شان 

شد،  می  دهینام   «مکان شفا»کهنه که حرم مقدس مالک آن بود و  و  زمخت    مارخانةی”ب

 ی گر ی و سپس به مکان د  بازسازی   [ شمسی  ۱۲۹۵] میالدی  ۱۹۱7سال   ر با   ن ی اول برای 

 
 .۳۵۰-۵۱، ص ۱۳۹۵ یسورشجان ۶۱8

 د ی موقوفات جد   رشی به پذ   مارستان ی . گرچه دارالشفاء مشهد کار خود را متوقف کرده بود، ب ۳۵۱- ۵۴، ص ۱۳۹۵  یسورشجان   ۶۱۹

قدان بودجه ف  نی ادامه داد، بنابرا   ]شمسی  ۱۲۹8[میالدی   ۱۹۱۹-۲۰و  ]شمسی   ۱۲۹۴[میالدی  ۱۹۱۵- ۱۶همچون در سال  

 .۲۵8-۲۵7، ص 8جلد   ؛ ۵۶۱- ۵۶۲، ص 7، جلد  ۱۳۶۶بوده باشد. ستوده   ش ی ها ت ی بر مسامحه و عدم ادامة فعال  ی ل ی تواند دل ی نم 

 .۲۵7-۲۵8، ص8؛ جلد ۵۶۱-۵۶۲، ص7، جلد ۱۳۶۶ستوده  ۶۲۰

 .7۹، ص۱۳۹۵خاکستر  ساخته شد، زین دیجد ةداروخان کی، ۱۹۱۶. در سال ۱۴، ص۱۳۹۰زاده و نجف فه یخل ۶۲۱
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 ها با مشک، پیش از سنگفرش پاشی خیابانآب 
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ام[شمسی  ۱۲۹۶]میالدی    ۱۹۱8در سال    ۶۲۲“ .منتقل شد اوقاف، دکتر  وزارت    رخان ی، 

نما  به عنوان  را  الممالک  ا  ندهیاعلم  فرستاد. هدف  به    یاری  د یبازد  نی به مشهد  رساندن 

  نیبود که بهتریی  هاآن  ادامة رقابت با  ن یو همچندارالشفاء  کار    ی حرم در بهبود  ن یمسئول

  ۱۹۱7آهسته در سال    ی با حرکت  هاآن  که   یرقابت   دادند، یمشهد را ارائه م   ی خدمات پزشک 

  ی و متول  راعلم یدکتر ام  ۶۲۳آغاز کرده بودند.دارالشفاء    ریبا بازتعم  [مسیش  ۱۲۹۵]میالدی  

آن    ی و بهبود خدمات پزشک  جدید   یرضودارالشفاء    کیساخت    یبرا  یدستورات   ، دیجد

به ساخت    ازو آغ   ران یکهنه را ودارالشفاء  ه(،  حّادارة حفظ الصّ  س یاعلم )رئریداشتند. دکتر ام

  سال   آگوست   در همان مکان کرد. در اول   ه و دو طبق در  جادارتر    د یجد  مارستانیب  کی

که    گشایش یافت  دی بخش ساختمان جد ن ی، اول[شمسی ۱۲۹7مرداد  ۹]میالدی  ۱۹۱8

،  مردانهو    زنانهساخته شده بود. جدا از بخش جداگانة    رانی از سراسر ا  یادیافراد ز  ةبا بودج

وجود داشت. در دوران    زی ن  شگاه ی آزما  کیو    ی جراح  ،یزشیآمهای  یماری ب  یبرا  یبخش

بوده و در  ۲۰نوانخانه    تیظرف  ه،یصفو   [ شمسی  ۱۲۹۶]میالدی    ۱۹۱8  سال  تختخواب 

از آن ظرف  ۱۵-۲۰آن    تیظرف  بود؛ پس  افزا   تیتختخواب    ک ی   نی. همچن افتی  شیآن 

 ۶۲۴در خارج شهر وجود داشت. ها  نوزادان و مجنون یمکان برا

را هدف قرار    یی کایآمر  مارستان ی و نفوذ بها  تیزدودن موفق   ی به روشن  رات ییتغ  نیا

 :سدینومی نیتوسعه چن  نیا رامونیداده بودند. دکتر هافمن پ

زمخت   یآنان فقط پناهگاهدارالشفاء  که    سازدمی   حرم را مشوش  نی ما مسئول   ”کار

تهران آمد  یدانشکدة پزشک  سی رئ   راعلم،ی ما زّوار در حال مرگ است. دکتر  ی برا 

جد   ک یو   ملحفه   دی ساختمان  عمل،  اطاق  و ها  تختخواب   ی برا  دی سف های  با 

 
622 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1934-1935. 

 .۱۴، ص۱۳۹۰زاده و نجف فه یخل ۶۲۳

 که یکنم هنگامی. من فکر م۶۲-۶8، ص۱۳۹۵؛ خاکستر  ۲۹۹-۹، ۲8۵، ۲۵۹-۶۶، ص۱۳۹۵ یسورشجان ۶۲۴
 Gilmour 1924, pp. 29-30 

آن، طی  به مشهد داشت و    یارت یز  هالصّحّمجلس حفظ    سی، رئنموده گزارش    ]شمسی  ۱۲۹7[میالدی    ۱۹۱۹در سال    که 

استان    یبرا  ه الصّحّادارة حفظ    نیبرداشت و همچن  ی رانیا  مغفول ماندة مخروبه و    مارستانیدو ب  ییجهت بازگشا  ییها گام

 دهد.ی ارجاع م ]شمسی ۱۲۹7[میالدی  ۱۹۱8-۱۹اعلم در سال ریدکتر ام دیکرد، او به بازد یخراسان سازمانده
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از تهران آورده شد و   وانجراح ج   ک یمددکاران برپا کرد.    یبرا   د یسف های  روپوش 

شان ی که ساق پاها  یآن سه نفر   همگی  یول  کرد مبادرت    یاعمال جراح   ی به تعداد

ها شد و بعد از هفته   فوس یبه تب ت   مبتال  جراح   گاه خوِد  مردند. آن  ،شد قطع  

شده بود از   مارستانیب   سی که دوباره رئ  ی فوت کرد. سپس دکتر حجاز  ،ی مار ی ب 

انجام دهم.   دشانیدر اتاق عمل جد   یعمل جراح  یکه تعداد   کرد  تمن درخواس 

کوچک انجام دادم و با خود ابزارآالت   یل جراحعم  نی دو روز من چند   ی در ط

در   را   ی حی مس  ک یتوان  نمی [  را ی ]ز   انجام نشد  ی گری الزم را بردم. سپس دعوت د

 ۶۲۵“. د کر حرم مقدس تحمل   مارستانی ب 

دارالشفاء   ی کل  تیریو مد  ی داخل  د یبودجه، عوا یبرا ی د یجد مقررات امیراعلم  دکتر 

داری  ، خزانه[شمسی  ۱۲۹7یک فروردین  ]میالدی    ۱۹۱8سال  مارس    ۲۲از     .وضع کرد

 
625 RG 231-1-6, Pioneering in Meshed, pp. 48-49 

را شروع    خودکار    ]شمسی  ۱۲۹۶[میالدی    ۱۹۱8ش در سال  فوسیپس از تو  زود    یلی بود؛ خمردن  به    کی)دکتر هافمن نزد 

در تهران در دسترس نبودند از    ناتیرا بست و از آنجا که معا  مارستانیبه تهران فرستاده شد. ب یپزشک یبررس یکرد و برا

 سفر کند(. کایتواند به آمریکه گفتند م ییبه استانبول رفت؛ جا یادوره  یدها ی بازد قیطر

 

 ( ]شمسی ۱۳۰8[میالدی  ۱۹۳۰دروازة ارگ مشهد )ویران شده در سال 
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پرداخت    رایب  ی تعهد  ستی بامی  موقوفه  ی اجاره کنندگان اراض  د؛ی نوانخانه از حرم جدا گرد

موقع  امیشان  اجاره  به  و  روزنامه  ه یانیب  نیدادند  در  مد   رساندندمی  چاپبه  ها  را    ریو 

قرار دهد  را   د یعوا  ش یافزا  ستی بامینیز    موقوفات  به    کی .  مدنظر  تاجر ثروتمند محترم 

را    ی نقدریغ   د یتوانست همة عوامی  کهشد    ده ینوانخانه( برگز  ی)عامل مال   لدار یعنوان تحو

به جزء  برا  آن چه   بفروشد،  داخل  یکه  توسط  دارالشفاء    ی مصرف  آن  مقدار  و  بود  الزم 

گزارش مالی  سال    ان یدر پا ستی بامیدار  لی. تحودی گردمی  ن ییتع   یاستان  ی بهساز  یشورا

  نگاه را ذکر کرد.    ها آن  توان همةنمی  که نیز وجود داشتند    ی اری بس. مقررات  دادمیارائه  

 ۶۲۶دهند.   شیرا افزا  یی گوو پاسخ ت یشفاف   ،یآن بود که کارآمد دی مقررات جد  یکل

 
- ۶۵، ص ۱۳۹۵؛ خاکستر  ۲8۲-8۵شوند(،  ی سه دسته مقررات داده م   ی همة بندها   نجا ی )در ا   ۲۶7- 8۱، ص ۱۳۹۵  ی سورشجان   ۶۲۶

عطار و   مارداران،ی ها، نام دکترها، ناظران، دربانان، جراحان، کحاالن، ب ی مار ی ب  انبار شده،  ی فهرست و مستندات داروها   ی. برا ۶۴

 .۳۲۱-۶7، ص ۱۳۹۵  ی سورشجان  د ی بنگر  زات، ی از تجو   یی ها نمونه  ن ی ها و همچن   آن   ی دارالشفاء شامل دستمزدها   گران ی د 

 

 ]شمسی ۱۳۰۰[میالدی  ۱۹۲۲حرم در سال  مارستانیب یورود
 . کردیم  تیکه فقط به عنوان دواخانه فعال
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سال در مشهد اقامت کرد و سپس به تهران بازگشت و به    ک ی   یبراامیراعلم    دکتر

فرد    ی. در هنگام تصددیبرگز دارالشفاء    ریالسلطان را به عنوان مد  نیخود دکتر مز  یجا

بود.    یناکاف  مارانیتعداد رو به افزون ب  یبودجه برا  رایز  افتندی  زشیخدوباره  مسائل    ،جدید

  هاآن  ی که برا  ی مارانی نوشت فقط ب  مزین السلطان به    ،یاالسالم، متول   ریجواد ظه   د یس

فرستاده شوند. دکتر    ابانی به خ  ستیبا می  ی مابق   رد؛یتختخواب در دسترس است را بپذ

و موقوفات آن،    مارستانیب  تیریسال فوت کرد و پس از آن مد  ک یالسلطان بعد از    نیمز

پ دورة  بودجه  ن یشی به  از  استفاده  و سوء  مه    ۶۲7بازگشت.   ،هاغفلت  ماه    ۱۹۲۰سال  در 

  ر یجواد ظه  د یس  و  شد   یشهردار  ی ، شهر مشهد دارا[شمسی  ۱۲۹۹اردیبهشت  ]میالدی  

  انی مبتال  نةیهزدارالشفاء  نوشت که در گذشته    سینهاد تازه تأس  نیبه ا  ،یمتول   االسالم،

  نیا ست یبامی یشهردار ی عهده داشته است ول را بر  یسرراه های و بچه یروان  یماریبه ب

دارالشفاء    [شمسی  ۱۲۹۹خرداد    ۲۱]میالدی    ۱۹۲۰سال  ژوئن    ۱۱بار را متحمل شود و از  

اسئم  گرید تهران  امیراعلم    دکتر  ۶۲8.شودینم  کارها   نیول  مد   کردتالش  از    ت یریبر 

  کی قول داد که مشهد،  آن را بهبود بخشد. او  های  تیانداز فعالو چشم  افتهینفوذ  دارالشفاء  

دانشکدة    ک ی   یخواهد شد و اگر اصالحات انجام شوند، مشهد به زود  یپزشکآموزش  مرکز  

خواهند    ل یتحص  یبرا  هیهمسا  ی از کشورها  ان یکه دانشجو  ییجا  ؛ خواهد داشت  ی شکپز

  در همین زمان اوکند  سیدارالفنون در مشهد تأس  کیخواست می منظور، او نیآمد. به ا

  ۱۹۲۳گذاشت و در سال    انیبا اهداف انسان دوستانه بنرا  سرخ    دیو خورش  ریش  تیجمع

خواهد بود که توان    یی فقرا خدمت نهاد در    ن ینمود که ا  نی تضم   [شمسی  ۱۳۰۱]میالدی  

خان    ی، محمد ول میالدی  ۱۹۲۰در اواسط دهة    ۶۲۹برخوردار بودن از دکتر و دارو را ندارند.

مد  ،یاسد برادارالشفاء  حرم،    ریمعاون  و  مناسب    ی پزشکهای  مراقبت  یرا  ندانست 

تحت    انستندتومی  مار یبری  بیشتکه تعداد    ییجا  ی عنی  دی آن را به مکان جد  یی جاجابه

 
 .۲۹۵-۳۰7، ص ۱۳۹۵ یسورشجان ۶۲7

 .۳۱۶-۱7، ص ۱۳۹۵ یسورشجان ۶۲8

 .۳۰۵-۹، ص۱۳۹۵ ی؛ سورشجان۱7- ۱8، ۱۴، ص۱۳۹۰ زاده و نجف فه یخل ۶۲۹
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ا  یزیرطرح  رند،یدرمان قرار گ نداد ولفرآیند    نیکرد.    ت یترب  یاو توانست پزشکان   ی رخ 

  ۱۹۲۶در سال    رایاحتماالً رخ نداد ز  د،ی شده در اروپا استخدام کند. انتقال به ساختمان جد

صادر شد. در    دیکامالً جد  مارستان ی ب  ک ی   یحادستور شروع طر  [شمسی  ۱۳۰۴]میالدی  

، خانه تاج خانم اجاره شد و به عنوان  [شمسی  ۱۳۰۶]میالدی    ۱۹۲8  ل زمان، در سا  نیهم

دکتر    ک ی ،  [شمسی  ۱۳۰7] میالدی    ۱۹۲۹در سال    وقرار گرفت    بخش زنان مورد استفاده

  ۰۰۱,۱،  شفا، دارال [شمسی  ۱۳۰۶]میالدی    ۱۹۲7-۲8  سال  در  ۶۳۰.دی دائم منصوب گرد

  ۱۹۲۹  سال  درصد کل( فوت کردند. در  ۵۱/۱۴نفر )  ۱۴۶  ها آن  داشت که از  ییسرپا  ماریب

  مارداریهفت پزشک، پنج انترن، هشت ب  تختخواب،  ۶۵دارالشفاء  ،  [شمسی  ۱۳۰7]میالدی  

نفر    ۱۴,۱۵۱  ها آن  که از   مار ی ب  ۵۶,۹77داروساز داشت. در آن سال، در دواخانه    کی و  

ب  ی مجان   شی آزما  ۳۰۶داشت و    شگاهی آزما  کی   ن یهمچن  مارستانی بودند، درمان شدند. 

فوت    (درصد   ۶)  هاآن  نفر از   ۱۹داشت که    مار یب  ۲8۲آن    یساده انجام داد. بخش جراح 

سنگ    ها،یانجام شده شامل موارد ساده مانند تومورها، ختنه، سوختگهای  یکردند. جراح

 ۶۳۱شکسته و موارد مشابه بودند. های مثانه، استخوان

،  میالدی  ۱۹۳۰دهة    ل یدر اوا  ی در حال انجام بودند ول  گی آهستبه    رات ییتغ  گرچه

از مشهد    ی می ”ن  گزارش کرد   ا یتانیبود. سرکنسول بر  رییدر تغ  یریمشهد به شکل چشمگ

  ن یا  ۶۳۲“ .شوندمی  ی پاش هستند و دائم آب  ز یتمها  ابانیدارد. خ  کشی لوله  هم اکنون آب

  [شمسی ۱۳۰8]میالدی  ۱۹۳۰که از سال   حرم د ی جد مارستانیب کی با  شرفت یپ ریتصو

جا و  بود  ساخت  دست  حال  دارالشفاء  ساختمان    نیگزیدر  تقومی  نابودیدر    تیشد، 

آغاز شده    [شمسی  ۱۲۹۵]میالدی    ۱۹۱7حرم که از سال    نیرقابت مسئول  رای. زدی گردمی

خانه وجود  در مورد جذامهایی  یهر چند که همکار  افت؛یادامه    زیدو دهة بعد ن  یبود در ط 

 
 .۱۰۳، 7۰- 7۱، ص۱۳۹۵خاکستر  ۶۳۰

 .7۱-7۶، ص۱۳۹۵خاکستر  ۶۳۱

632 Secret. Diary for February 1935. HBM ConsGen Khorasan and Sistan, IOR/L/PS/12/3406, Coll 28/10 

‘Persia. Diaries; Meshed Consular Jany 1931 – May 1940. Khorassan Political 1934 – May 1940. 

Khorassan Fortnightly Reports’, f. 451. 
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از سال   و  پزشک   [شمسی  ۱۳۱۲]میالدی    ۱۹۳۴داشت  صورت گرفت    یتبادل خدمات 

 (. نییپا دی)بنگر

ب  دکتر  از  زرا    یدادهاروة  یرزنج  یکاییآمر  یسیونریم  یمارستانهافمن  شرح    یر به 

 گزارش داد: 

  یمارستان داد: ب  ی رو  یاصالحات   [شمسی  ۱۲۹۵]  میالدی   ۱۹۱7در سال    اما  ”

بازساز لباس  ید پزشک جد  یک  و   یحرم  کارکنان  و  کار گماشته شد    ی هابه 

  ی ساخته شد و جراح   ی اعمال جراح  یبرا  یدجد  یتسوئ  یک تن کردند؛    بر  ید سف 

ما    [در هیئت میسیونری]  که  ی. دوباره، هنگام یدکوچک آغاز گرد  یاسدر مق

ب  یک  بهتر    یبزرگتر  یمارستانیساختمان   ۱۲۹7]  میالدی  ۱۹۱۹سال    در و 

بهتر و بزرگتر نقل مکان کرد و  ة حرم به خان یمارستانب یم،برقرار کرد [شمسی

 

 رضا خانم اما دگنر و پرستاران در بخش هشت تختخوابی بیمارستان شاه
 باشند. پرستاران با کاله، ارشد می
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 ۱۹۲۴که دوباره در سال    یو هنگام   شدبه کارکنان آن افزوده    یشتریپزشکان ب

جلو    یگام مصمم به سو  یک   یسیونریم   یمارستان، ب[شمسی  ۱۳۰۲]  میالدی

تثب برافراشتن    ین زم  یت با  و  با    یک خود  همراه  خوب،    اصالحات ساختمان 

مسئول   یگرد  یاری بس زود   ینبرداشت،  به  مقدس،  ساختمان    یطراح  یحرم 

با    یمارستانب بعد  آغاز کردند که سه سال  را  مدرن    یار بسة  مجموع  یکواقعاً 

 ۶۳۳“  دالر شروع شد! یلیونم یک به ارزش حدود  یچیده،پ

  ۱۵۰تختخواب به    ۵۰از    ستی بامی  شاه رضا   د یجد  مارستان یبهای  تختخواب  تعداد

وجود، در سال   نی. با ادیرسمی تختخواب  ۳۰۰به  تیو در نها افتیمی شیتختخواب افزا

فقط  [ شمسی   ۱۳۲۳] میالدی    ۱۹۴۵ هنوز  بخش   ۱۵۰،  و  داشت   یها تختخواب 

  ۶۳۴داشتند.  وجوددواخانه    ن یو همچن   یولوژی زنان و باکتر های  ی مار یپوست، ب   ،ی شناسب ی آس 

”انجام دکتر هافمن:    ةنبود. بر طبق گفت   ی بدون مسائل مال  مارستانیدر هر صورت، ساخت ب 

یی ها آن   ی برا   ای هدا  نی نو و همچن های  ممتاز و جاده   ی هامارستان ی ب   ینما برا بزرگ های  برنامه 

 که بر   ی موقوفات  اهداف   ی سازد که پول برا می   حرم ناممکن  یباال بودند، برا های  رده که در  

 ۶۳۵کنند.“  پیدا اند، شده  ن ی مع  هاآن   ی برا   اولویتیکنند و می   ت یر ی مد  ها آن 

  ا ی  ریسان، تأخ  نیپروژه بود و بد  نیران در پشت اشی پ  یرویوجود، رضاشاه ن  نیا  با

گز نت  یانتخاب  یهانهیشکست،  در  رو  جه،ینبودند.  بر    ی تختخواب  ۳۰۰  مارستانیب  یکار 

  ۱۳۱۲]میالدی    ۱۹۳۴که رضاشاه آن را در سال  ای  به گونه  افتی رضاشاه، شب و روز ادامه  

ساخت    یبرا  ال یر   ونیلیم  ۵/۶. در آن زمان،  دیگردپذیر  امکان  د، ینما  ش یگشا  [شمسی

 
633 Morton 1940, p. 254. 

پس از    یکیرا    یتیهر حوزة فعال  یش بود که به آهستگاستیس  ن یا  رایدر نظر گرفت ز  یخوب  ز یرقابت را چ  نیدکتر هافمن ا 

 حذف خودش است.“ ی”در جستجو ونیسیم مارستانیب تیدر نها رایمحول کند ز یرانیا یها مارستان یبه ب یگرید
634 Government of Great Britain 1945, p. 410. 

بود. او در سال   ده ید  نیشد که آموزش خود را در استانبول و برل  یطراح  زیزاده بهزاد، اهل تبرم یتوسط طاهر کر  مارستانیب 

رضا  شاه   مارستان یاستخدام شد. او به عنوان طراح ب  یشهرداربازگشت و توسط    رانیبه ا  ]شمسی  ۱۳۰۴[میالدی    ۱۹۲۶

 .۱۰۳-۴، ص۱۳۹۵آغاز کرد. خاکستر  ]شمسی ۱۳۰۶[میالدی  ۱۹۲8شد و ساخت آن را در سال  ده یبرگز
635 IOR/L/PS/12/3607, Meshed Consular Diary no. 24 for the period ending 31at December 1931, Coll 

29/45 ‘General reorganization of consular posts’, p. 2. 
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حل کمبود    یبرا  ۶۳۶بود.  از یآن ن  ل یتکم  یبرا  گر ید  ال یر  ونیل یم  ۵/۱شده بود و    نهیهز

د  مارستانیب  ی مال امالک مهدوعلم  یروستا  ون،یزاسیمدرنهای  پروژه  گریو  از    ، یدست، 

  روستا  ن ی”ا.  دی خراسان، به عنوان ملک حرم توسط دادگاه اظهار گرد  والی  ن یشیمعاون پ 

  کشیلوله  آب   نیجهت تأم  لوله   د یخر  یبرا  ست یبامی  یفروخته شود و وصول   ست یبایم

رضاشاه اختصاص خواهد    مارستانی ب  یبه نگهدار  ینیبر آب تأم  اتیمشهد استفاده شود. مال 

مال افتی مشکل  مسئله  ب  نی تأم  ةی.  و  خوشحال  نیبد  مارستانیآب  به  هز  ،یسان    نةیبا 

 ۶۳7بدبخت، حل شده است.“ یمهدو

شامل    مارستان یب  نیشهر ساخته شد. ا  رون یحرم در ب  ن یشاه رضا در زم  مارستان یب

اصل   یتعداد که  بود  ا  ۶۵۰  هاآن  یساختمان  بر  افزون  داشت.  طول    ن یدوج  م ین  ن،یپا 

  یموجود بودند که به فواصل گسترده در اطراف آن قرار داشتند )برا  یاادارههای  ساختمان

ا اشعة  غ  شگاهیآزما  مان،یزا  ،یجراح  کس، ی آشپزخانه،  حدود  ره یو  در    ۱۰۰(.  باغبان 

  نیکردند. دکتر هافمن نظر داد که امی  کار   میدرختان، در باغ عظ و  ها  بوته  یسازمرتب

شما    یشوخ  ک ی مثل   که  برا  ا ی  تیاسک به  ”بود  ساختمان  دنیرس  یدوچرخه  های  به 

  زانیبه م   ی نگهدار  نةیهز  ی ز به معناین  مارستان یب  ة. اندازدیداشت  از ین  گستردة پراکنده“ 

را در    مارستان ی ب  یکه شاه به طور رسم   نیاز ا  شیبود. پتر  ساختمان متراکم  ک ی باالتر از  

درخواست    ییکا یآمر  مارستانیب  از  د،ینما  شی گشا  [شمسی  ۱۳۱۲]میالدی    ۱۹۳۴سال  

که   تشک تختخوابهای  ”ملحفهشد  حوله  ی هاها،  و  تجه  ها،شستشو    ی تعداد   ز یجهت 

بودند    ضعیفوسازها چنان  از ساخت  یاری]قرض داده شود[. بس  شیمان  ک ی  یتختخواب برا

رخ    یآغاز   ی کردند. ول  دای نشست پ ها  شدند و سقف  گودها  نشت کردند، کفها  که لوله

دکتر هافمن با شوق و ذوق    ۶۳8.“ هایی به دست آمدیداده بود و با گذشت زمان، بهبود

سه پروفسور    ۶۳۹است.“  ما بهتر مجهز  ازمتخصص در مشهد    کیبار،    نیاول  ی”برانوشت:  

 
636 IOR/L/PS/12/3415, Annual Commercial Report for the Province of Khurasan and Zabulistan for the 

Persian Year 1312 (21st March 1933 to 20th March 1934), p. 6. 

637 IOR/L/PS/12/3406, Secret. Diary for February 1935, f. 451. 
638 RG 231-1-6, Hoffman, Pioneering in Meshed, pp. 100-01. 

639 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1935-1936. 
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رها  یهودی  یدکترها  و  یآلمان مشتاق  نازدست  از    ییکه  شدند؛    یآلمان  وارد  بودند، 

آلمان  ن یهمچن پرستار  .  یآلمان  ست یولوژیراد  ک یو    یشگاه یآزما  نیتکنس   کی  ، یچند 

  کس ی دستگاه اشعة ا  ک ی )  کسیآلمان شامل پنج دستگاه اشعة ا  ازشده    یداریخر  زاتیتجه

تعداد    یبود ول   زاتیتجه  گریماوراء بنفش و دهای  چراغ  ،یاترمی (، به اضافه دی ولتلویک  ۲۰۰

  ی از دکترها  ی کی.  یبودند تا عمل   یتفنن  یجراح  یابزارها  شتریموجود بود؛ ب  لمی ف   ی کم

  مارستان یزنان، سرپرست بهای  یماری(، متخصص بHammerschlagهامر اشالگ )   ی آلمان

بخش    ، یپرستار آلمان  ک ی .  دیرس  [شمسی  ۱۳۱۳]میالدی    ۱۹۳۴سال    زییبود که در پا

  ی کی کرد.  می  کمک  کس یدر کار اشعة ا  ی آلمان  نیتکنس   ک ی کرد و  می  تیریرا مد  مان یزا

ب پرستاران  گرچه    ،ییکایآمر  مارستانیاز  شود.  عمل  اتاق  پرستار  تا  کرد  ترک  را  آنجا 

  وجود م  ی”سازمان محل   د،یچرخمی  اکنون برقرار بود و  یشاه رضا به صورت رسم  مارستانیب

ا  یناکاف   یبزرگ  جای  نیادارة چن  یبرا ن  نیاست و  از  تختخواب    ۳۰۰از    یمیتازه کمتر 

،  [شمسی  ۱۳۱۴]میالدی    ۱۹۳۶در سال    باشند.“می  استفاده  حال  شده است که در  یطراح

تختخواب در اشغال رستة    ۶۰  ها آن  تختخواب وجود دارد که از   ۲۵۰”حدود  هافمن نوشت:  

 

 ]شمسی  ۱۳۱۳[میالدی  ۱۹۳۵رضا در زمستان سال بیمارستان شاه
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برا  ۳۰ارتش، حدود    ی طب بخش دیزندان  ماران یب  یتختخواب    یموارد مسر  یبرا  گری، 

مابقمی  یشهردار و  ب  ،ی طب  ، یجراحهای  بخش  انی م  یباشند  و  های  یماری چشم،  زنان 

معنا   ن یا   شوند.“می  می تقس  مان یزا برا  یبه  کمتر  ز  ییکایآمر  مارستان ی ب  یکار    رایبود 

را    مارستانیب فقرا  رضا  نشان می  درمان  رایگانشاه  که  ن  یکرد  از  به    از یبود  گسترده 

شاه رضا دو    مارستانی، ب[شمسی  ۱۳۱۴]میالدی    ۱۹۳۶در سال    ۶۴۰. یپزشکهای  تمراقب

  شگاهی آزما  ن یتکنس  کیتوانست    یخود را از دست داد، ول   ی دکتر از سه نفر دکتر آلمان

 ۶۴۱استخدام کند.  ،متخصص اطفال بودکه  ی رانیا ک ی شده در فرانسه و  تیترب یرانیا

، کل  [شمسی ۱۳۲۰شهریور ]میالدی  ۱۹۴۱سال  آگوست در رانیاز تجاوز به ا پس

فرودگاه و  ها  که روس  یروز  ی عن یرا ترک کردند،    بیمارستانرضاشاه    مارستان ی کارکنان ب

تنها کسان بمباران کردند.  را  باروش )  یپادگان مشهد  ماندند جراح چک،    ،(Baruchکه 

  چ ی ساعته ه  ۲8دورة    کی  ی ا”بربودند.    [...]  هامر اشالگ  ،ی آلمان  یم یقد  ر یهمسرش و مد

که در    یرانیسرباز ا  ۱8شامل    ماران ی از ب  ی سه خارج  نی ا  ی نبود ول در بیمارستان  کس  

چندان    مارستان یب  یانزوا  ۶۴۲کردند.“   مراقبتشده بودند،    یبمباران فرودگاه و پادگان زخم 

در سال    ن، یافزون بر ااز آن را مصادره کردند.    یم یها بخش عظ روس  را یز  دی به درازا نکش

های  دستگاه  جةی را بردند. در نت  ی آلمان  ستی ولوژیراد  ها آن  ،[شمسی  ۱۳۲۱]میالدی    ۱۹۴۳

داشتند و    یشدة محل  تیترب  نیتکنس   ک ی شاه رضا فقط    مارستان یبه زحمت راه افتادة ب

ب آمر  یرونیپزشکان  بودندها  ییکایمانند  تصاو  ی ریتفس  خودشان   مجبور  داشته    ریاز 

  ی در باق   ۶۴۴بود.   نیتأم  یو داروها، به خوب  زاتیبا تجه  مارستان یوجود، ب  نیبا ا  ۶۴۳باشند.

 
640 RG 231-1-6, Hoffman, Pioneering in Meshed, pp. 100-01; RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1935-

1936; Khakestar 1395, pp. 105-08. 
641 RG 91-20-2, Mashhad Medical Report 1936-1937. 

 .۱۰۹-۲۰، ص۱۳۹۵خاکستر  دیبنگر مارستان،یپزشکان استخدام شده در ب یو تخصص ها یاسام یبرا 
642 Skrine 1962, p. 106. 

  یمسئول جراح  آنجا را ترک کردند، دکتر باروش  ]شمسی  ۱۳۲۰[میالدی    ۱۹۴۱در سال    یکه کارکنان آلمان  نیپس از ا 

  داده شد،   یاری  ،یو توسط پرستاران فرانسو  دیگرداو    نی جانش  یفرانسوبوتارو  رضا بود؛ سپس پروفسور  شاه   مارستانیدر ب

 .۱۵، ص۱۳8۹هاشمی 
643 RG 231-1-6, Hoffman, Pioneering in Meshed, p. 142. 

644 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1942-43. 
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نظر دارد:    ن ینکرد. دکتر هافمن چن  ی رییتغ  ت یدوم، وضع  ی جنگ جهان های  ماندة سال

بزرگ شاه رضا    مارستان یمشهد رو به زوال رفته است. بهای  مارستانیب  گر یدر د”طبابت  

دارد.    ، داشت  شی که چند سال پ  یسه پزشک   یجراح، به جا   کیو    ی دکتر آلمان  کیفقط  

اشغال    ینظام   مارستان یبه عنوان بها  هنوز توسط روساش  یاز ساختمان اصل  ی بخش بزرگ

ا  ساتیشده است. تأس شدة    تیترب  نیتکنس  ک یفقط    کس،یبا زحمت نصب شده اشعة 

  ن یهستند. از آنجا که ا  متی ق و گران  ابی کمها  لمیکند و ف می  کار  هاآن  دارد که با  یمحل

تا آنجا که ممکن است    میدر کل استان است، ما مجبور   [تنها دستگاه]کس  ی دستگاه اشعة ا

 ۶۴۵.“ می کار را به سرانجام برسان کس یبدون کمک از اشعة ا

روس  یهنگام سال  ها  که  را    [شمسی   ۱۳۲۵]میالدی    ۱۹۴۶در  ترک  بیمارستان 

 
645 RG 91-20-2, Mashhad Medical Report 1944-45. 

 

 رضا با خانم دگنر پرستاران بیمارستان شاه
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. بر طبق  خواهد دادشاه رضا رخ    مارستانیب  یبرا  یآن نبود که بهبود  یکردند به معنا

  ن یرا ترک کرد. از ا  بیمارستان نیز آنجا   یی دکتر اروپا  نیآخر   ،یی کایپزشکان آمرگزارش  

اغلب    بیمارستان  یبودند. دکترهاشده  تر  فیضع  شی از سال پ  یحت  یجراح  التیرو، تسه

شاه رضا فقط    مارستان یفرستادند. بمی  یی کایآمر  مارستان ی به ب  یجراح  یماران را برایب

داشت. از آنجا که    کسیبا چند دستگاه اشعه ا  ر“ی”گرفتن تصاو  یبرا  یمحل   نیتکنس   ک ی

دشوار بود. افزون   هاآن ینگهدارای ندهیها ساخت آلمان بودند؛ به صورت فزاهمة دستگاه

زیاد همراه    ریشدند و تأخمی  د ینا امپزشکان    اغلب   ؛وجود نداشت  لمیاوقات ف   یگاه   ن،یبر ا

  مارستانیکودک ب - . خدمات مادرداشتوجود    [هالمیبه دست آوردن ف  یبرا]  زیاد  نةیبا هز

 ۱۹۴۶مشهد در سال    مارستانیب  تی. دکتر هافمن از وضع رفتیپذمی  زن در ماه  ۵۰-۶۰

دستگاه    ک ی پزشک دوم،    کیبه  میسیونری  گرفت که    جهینت  [شمسی  ۱۳۲۵]میالدی  

  ی بهترهای  و ساختمان  افتهی بهبود    یمدرسة پرستار   ،بهتر  شگاه یآزما  کی  کس، یا  اشعة

 ۶۴۶دارد.  ازین

 

   ی ران یا ی پزشک   ینهادهاگر ید

ة  دواخان  یک  ی، رضو  یمارستان، افزون بر ب[شمسی  ۱۲۶۴]  میالدی   ۱88۵سال    در 

شد. که گفته    یستأس  نظام خراسان“   ی باش   یمحک  ینمالحس  یرزا”م و مجهز توسط    یزتم

دواخانه    ینا  یاامّا آ  ۶۴7.سربازان در مشهد فراهم نمود  یها را برااز مراقبت  ی، سطح شودیم

 نامعلوم است. یر؟خ یاخود ادامه داده است   یتبه فعال 

الملک   رصمنت  یرزا در مشهد وجود داشت. محمد حسن م  یگرید  یرانیا  بیمارستان 

واگذار    (السلطنه احترام  )زن چهارم خود    هدهکده را رسماً ب  یتعداد  ،خود  یات در زمان ح

در مشهد به کار ببرد. در   یمارستانب یکساخت  یامالک را برا ین که او ا  ی به شرط ؛ کرد

از    ی حاصل از فروش بخشة  یسرمااحترام السلطنه  ،  [شمسی  ۱۲۹۶]  میالدی   ۱۹۱8سال  

 
646 RG 91-20-2, Mashhad Medical Report 1945-46. 

 .۱7۶، ص۱، جلد ۱۳77آصف الدوله  ۶۴7
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جنت  ة  درواز  یابانمترمربع که خ  ۳,۵۰۰ة  به انداز  ین زم  قطعه  یک   ید خر  یآن امالک را برا

امالک را وقف   یرا ساخت. او مابق یهرصمنت یمارستان صرف کرد و در آنجا ب  داشت راقرار 

آن به حرم    یریتموقوفه ماند و سپس مد  یرمد  ،کرد و خود او تا زمان مرگش  یمارستانب

  یمارستان ب  ین را فهرست نموده است از ا  یران ا  ی پزشک  یکه نهادها   موریل گ  ۶۴8. یافتانتقال  

 نکرده است. یاد روشنی به شکل 

بود که دو    دیده شدهگونه    نیا  گیلموراحتمال وجود دارد که در مشاهدات    نیا  اما

با    ی گریتختخواب و د  7۰با    ی کی   ؛ مشهد )مربوط به حرم  ی و خصوص   ی موقوف  مارستان یب

که    ۲۰ تعط  یبزرگضربة  تختخواب(  بودند،  شده  متحمل  ز  لیرا  بودند،    رایشده 

وکار در  کسب  یهنوز برا  ی تختخواب  ۲۵  مارستان یب  ۶۴۹ده بود.ی به اتمام رس  شانیهابودجه 

 ۶۵۰باز بود.میالدی  ۱۹۴۰دهة  ان یپا

که توسط   یکوچک   ی خصوصمه ین   مارستانی، ب [ شمسی   ۱۳۱۳] میالدی    ۱۹۳۵در سال  

طراح کوک  بود   یدکتر  در    ،شده  بود.  حال  هنوز  و   یژاندارمر   مارستانیب   ک یاستفاده 

 ی به جا  ی سرباز   نی که مشمول   ییجا   یعنی وجود داشتند    ز ی ن  ی نظام  مارستانیب   ک ی  ن ی همچن

 دی و خورش  ر ی ش   ت ی ع جم  ن، یشد. افزون بر ا می   عمل   ها آن   شوند فتق معاف  از خدمت    این که 

 یمجان های که چهار دکترش درمانگاه   وجود داشت زی ( ن ی بهدار ایسرخ )بعداً ادارة سالمت 

 نهی واکس  رانی ساخت ا های  آبله با واکسن   هی ان را بر علکردند و کودکمی   تی فقرا هدا   ی برا 

 د توانستن  هاآن   برداشته شد و  ییکایآمر   مارستانی ب  یسان فشار کار از رو   نی بد   ؛کردندمی 

 مارستانی ذکر شده شامل ب  گر ی د های  مارستان ی ب   ۶۵۱.نند ی آمدند ببمی   را که   ی مارانیهمة ب 

بود ر ی واگ  مارستانی)ب   یمسر های  ی مار یب   یبرا   یتختخواب  ۹۰  ۱۹۴۰سال  از    شی پ  .دار( 

 
 .۲88، ص۱۳۹۵ ی؛ سورشجان۵۰۹- ۵۱۰، ص۱۳7۱ ی(؛ عطارد مارستانیاز ب یری)با تصو ۴۱۴، ص۱۳۴8مؤتمن  ۶۴8

649 Gilmour 1924, p. 29. 

 .۹7، ص۱۳۹۵خاکستر  دیبنگر اتیجزئ یبرا ۶۵۰

651 RG 231-1-2 Rolla Hoffman Correspondence 1910-1919, Hoffman to McClanahan, 03/07/1932; RG 

231-1-6, Pioneering in Meshed, p. 119; RG 91-20-2, Mashhad Medical Report 1934-1935; Khakestar 
1395, pp. 189-95, 201-03, 

و درمانگاه   ]شمسی  ۱۳۲۱[میالدی    ۱۹۴۳که از دو درمانگاه )درمانگاه صالح از سال    ۲۰۱-۳؛  ۱8۹-۹۵، ص۱۳۹۵خاکستر   

 کند.ی( ذکر م]شمسی ۱۳۲۶[میالدی  ۱۹۴8از سال  یراز
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ب [شمسی   ۱۳۱8] میالدی   سال    ی شهردار  ی تختخواب  ۴۰  مارستانی،  میالدی   ۱۹۴۱در 

 ۱۳۲۵] میالدی    ۱۹۴7کودک در سال    -  مادر   یتختخواب  ۱۵۰  مارستانی، ب [ شمسی   ۱۳۱۹] 

و   [ شمسی   ۱۳۱۰] میالدی    ۱۹۳۲زندان شهر در سال    ی تختخواب   ۱۹  مارستانی، ب [ شمسی 

 ۶۵۲گذاشته شدند. انی بن  مارستانیت  ک ی  [شمسی  ۱۳۳۱] میالدی    ۱۹۵۳در سال  

بر[شمسی  ۱۳۱7]میالدی    ۱۹۳۹سال    در سرکنسول  کرد   ا یتانی،    ک ی”  گزارش 

دواخانه در    کی   زیتختخواب در مشهد باز شده است و ن  ۱۵۰  ی حاو  ه یریخ  مارستان یب

اطالعات    هاآن  که من در مورد  ۶۵۳“ .شهر  یل یما  ۱۴در حدود    یاصل   یطرقبه، پاتوق تابستان

  کا یسرخ آمر  بیاز صل  یافت ی دالر در  ۵۰۰۰سرخ با    دیو خورش  ریش   تی. جمع افتمین  یشتریب

خانمان ساخت که در هنگام زمستان  بی  معلول، کور و افراد   ۱۰۰۰  یبزرگ برا  نوانخانه  ک ی

،  [شمسی  ۱۳۱۳]میالدی    ۱۹۳۵در سال    ۶۵۴شد. می  غذا و منزل داده  ایشان   بهدر آنجا  

  ۳۰۰از    شیشده با ب  یدهسامان  یخانة به خوبمیت ی  ک ی” دکتر هافمن گزارش کرد که  

شوند ]وجود می  هیتغذ  یبه خوب  یو مدرسة مرتب که همگ  یبا نظارت طب  ریکودک فق

ها  ابانیشدند. گداها از خ می برده نما یکردند، اغلب به سمی رفتار یدارد[؛ چنانچه به خوب

  کی  که   ییشوند، جامی  ینگهدار   ز،یتم  اریبس   یفقرا  ةخان  ک ی و در  اند  شده  آوریجمع

 ۶۵۵“ فرستد.می عمل یبرا ی ما موارد یکه اغلب برا ی فرد  د، کننده دارن د یدکتر بازد

  میالدی   ۱88۴در سال  وجود داشت که    یزخانه نجذام  یک   ها، یمارستانب  ینبر ا  افزون

ارگ    یرونب  یلومتریک  یکدر    [شمسی  ۱۲۶۳یا    ۱۲۶۲]  میالدی   ۱88۵  یا در  مشهد 

 
 .۱۹7- ۹۹، ص۱۳۹۵خاکستر  ۶۵۲

653 IOR/L/PS/12/3406, Khorasan Political Diary for November 1939, p. 2 [Persia. Diaries; Meshed 

Consular Jany 1931 – May 1940. Khorassan Political 1934 – May 1940. Khorassan Fortnightly 

Reports’] 
654 RG 91-20-2, Mashad Medical Report 1929-1930, p. 9. 

  ۱۳۰۱[میالدی    ۱۹۲۳نوانخانه در سال    نیداشت؛ ا  یمارستانیتختخواب ب  ۶۵فرد و    ۳۰۰۰  ی، اتاق براةدارالعجز  اینوانخانه   

 .۱۹۶، ص۱۳۹۵گذاشته شد. خاکستر  انیبن ]شمسی
655 Mashad Medical Report, 1935-36 [img1850-65 ]; 

»پرورشگاه اطفال« بود که در سال    یکیکند دو نهاد وجود داشتند.  یم  انیکه ب  ۹8-۱۰۱، ص۱۳۹۵خاکستر    شتریپ  دیبنگر 

د  سیأست  ]شمسی  ۱۳۰۴[میالدی    ۱۹۲۶ و  ا  یگریشد  سال    ه«یدارالترب  تامی»پرورشگاه  در  که  میالدی   ۱۹۲8بود 

 .دیگرد سیتأس ]شمسی ۱۳۰۶[
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بن  رابحم پ  یان خان  بود.  تار  یش گذاشته شده  آن  م   یان جذام  یخ، از  د  یان در    یگر مردم 

نزد  ی زندگ در  و  به گدا  هشدحرم جمع    یک کرده  نظر گرفتن  پرداختندیم   ییو  در  با   .

ة  ینشهر متمرکز کنند. هز  نیروها را در بگرفته شد که آن  یمتصم  یماری،ب  یریواگ  یتماه

 ۶۵۶.شدیحرم فراهم م  یقمراقبت از طر

 

 یخارجهای مارستان یب

  زیو ن  ابندهی رشد  یتقاضا   یبرا  یرضو  مارستانیاثر ب  ، آمددر باال    آن چهبر اساس  

.  ه استبود  ز یمشهد، به صورت آشکار، ناچ  مارستانیب  در دسترس  گریزوّار و خدمات د  یبرا

پزشک   ی خارج  یپزشک   ینهادها منبع خدمات  ز  یتنها  بودند،   ۱۹۱۴در سال    را یمدرن 

در کل استان    ، افتهی  تیترب  مهی ن  یرانیا  یدکترها  ی”فقط اندک،  [شمسی  ۱۲۹۲]میالدی  

داشتند“ وجود  نهخراسان  و  نهاد  ۶۵7.یگرید  مارستانیب  در  ؛  تعداد    ی پزشک   یهاگرچه 

  [ شمسی ۱۲۹۳]میالدی  ۱۹۱۵در سال  ی از لحاظ تعداد افت کردند ول ی به زود ی خارج

فعال   یخارج  ةدواخان  - مارستانیب  چهارهنوز   مشهد  در  که  داشت    کردند.می  تیوجود 

 یکنسولگر   یعموم ة  ( دواخان ۲یس؛  انگل  یکنسولگر   یعموم ة  دواخان  -   یمارستان ( ب ۱شامل:  

دواخان ۳  یه؛ روس  روسة  (  دو    .یکایی آمر   یسیونریم   یمارستانب   -  دواخانه (  ۴  و  یه؛ بانک 

تختخواب( به    ۲۰با    یهتختخواب و منتصر  7۰حرم با  دارالشفاء  مشهد )  یرانی ا  یمارستان ب

فقدان بودجه، احتماالً در   یل بودند و گفته شده است که به دل دهشصورت کامل فراموش 

 خودشان را متوقف کردند. یت فعال [ شمسی ۱۲88] میالدی ۱۹۱۰سال 

 

 یی ایتانیبر مارستانیب

کارآ  آشکار انداز  یرضو  یمارستانب  ییاست که    ی تقاضا  یرانبوده است ز  یکافة  به 

 
656 See Floor 2020, pp. 284–312. 

657 Donaldson 1972, p. 108. 

اش یخدمات پزشک  ایروس وجود نداشت و    ینظام  مارستانیآشکارا ب  یدر مشهد بودند ول  یاریبسسربازان روس  گرچه   

 .۱۱۲همان، ص .آمدندی م ییکایآمر مارستانیدرمان به ب یسربازان روس برا رایشد زیدر نظر گرفته م یناکاف
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قابل دسترس در مشهد    هاییمارستانب  یمردم و زوّار برا  ی خدمات از سو  یبرا  اییندهفزا

ب نخست،  )  ۱۲با    یتانیا بر  یکوچک کنسولگر  یمارستانوجود داشت.  تخت    ۶تختخواب 

و    یتانیایی دکتر بر  یک   یمارستان،ب  ینا  ۶۵8. زنان( وجود داشت  یتخت برا  ۶مردان و    یبرا

ا  ی هند  یار دست   یک  در  ب  ۶حدود    یمارستان ب  ینداشت.    ۱۹۰۰  سال  ی حوال  یمار هزار 

به    یمارستان ب  یاردکتر، دست   نبودتحت درمان قرار گرفتند. در    [شمسی  ۱۲78]  میالدی

 یکایی، آمر  یسیونرهایم  یدناز رس یشتا پ  ۶۵۹. کردیم  یدگیامور دواخانه رس

 ی در شهر است که برا یمارستانیتنها ب یتانیابر یکنسولگر  یعموم یمارستان ”ب

و    ی بستر  یماران ب  ی برا  ی علم  ی هاشده است و درمان  یزتجه  یماران ب  یرشپذ

به صورت    یراًاخ  مارستان یب  ین. اگیردیدر آن انجام م   یجد  ی جراح  یهاعمل  یزن

تغ  ی بازساز  یر،تعم   ی، اعمده مدرن    تجهیزات  همچنین داده شده است؛    ییرو 

  یک افتالموسکوپ   یک اتاق تار  یک اتاق عمل مناسب و    یک  ید، اضافه گرد  یزخوب ن

  یّ نفر است. ط  ۱۱۲روزانه در سراسر سال    ییسرپا  ینمراجع  یانگینافزوده شد. م

  یز و تجه  ی از آن که بازساز  یش، پ [شمسی  ۱۲8۳]  میالدی  ۱۹۰۴-۵  یهاسال

شود،   کامل  آن  جراح  ۴۱مجدد  ز  یعمل  تعداد  و  جراح  یادیعمده    ی عمل 

از    یمی به بعد، نسبت عظ  ینشده است. اعمال چشم از اکوچک در آنجا انجام  

  یده در هر سال د  یمارهزار ب  ۳۶ص داد. حدود  اعمال عمده را به خود اختصا 

 ۶۶۰.“شوندیم

  یمارستان بة  ینبه فقرا، به هز  .کردندیم   یافتدر  رایگاندارو و درمان را   یماران،ب  تمام 

ة  ینشده و احتماالً هز  یزیتخانه و  ثروتمند در  یماران. بشد یداده م نیز  غذا    یتانیایی، بر

 
658 Gilmour 1924, pp. 29-30; Grothe 1911, p. 131; 

 .۱۵۹-۶۳، ۱۵۳، ص۱۳۹۵خاکستر  

659 Yate 1900, p. 336; Wright 2001, p. 126. 
 ا یتانیبر  یکه کنسولگر  یبه احتمال فراوان هنگام  اما   ه است خود را شروع کرد  ت یفعال  یچه زماناین نهاد    ابمیمن نتوانستم ب 

 باز شد. ]شمسی ۱۲۶7[میالدی  ۱88۹در مشهد در سال 

660 Adamec 1981, vol. 2, p. 487. 
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 ۱۲8۳]  میالدی  ۱۹۰۵در سال    یمارستانیخدمات ب  ین،بنابرا.  کردندیمربوطه را پرداخت م

  یرش دور همچون هرات پذ  ی را از جاها  یماران ب  یمارستان ب  ین . اشودیم   ترمردمی  [شمسی

  ۵، حکومت هندوستان مجموعاً  [شمسی  ۱۲8۳]  میالدی  ۱۹۰۵  ه سالی. در فورکردیم

روپ بودج  یمارستان بدوبارة    یز تجه  ی برا  یه هزار  بعداً  و  داد  در    یز ن  یشتری بة  اختصاص 

 ۶۶۱.شوند ی ز و بازسازیبه صورت کامل تجه یمارستانب یها دسترس قرار داد تا ساختمان

که به دکتر آن داده شد.    الت یماه تعط  کی به جز    باز بود در تابستان    ییایتانیبر  ةدواخان

  ار یبا درجة دست IMSکامل از   تیبا صالح ییایتانیدکتر بر ک ی اول  ی از جنگ جهان شیپ

ساعت    ۳تا    ۲او    ی بود ول  ی اس یاز کارش س   یبخش بزرگ   ن،یحضور داشت. بنابرا  یکنسول 

در سال   مار ی ب ۲۲,۰۰۰ داشت و حدود ی هند ار یدست  کی کرد؛ دواخانه کار می ر در روز د

ن  سروا  آمد،  ی هند -ییا ی تانی، قشون بر۱۹۱7سال  ماه مه    لیکه در اوا یهنگام   ۶۶۲. دیدمی

  مارستان یب  ک ی  ای، های اجاره در خانه   V. C. I. MS (J. A. Sinton)  نتون ی . س ی ا   . ی ج 

 ف ی توص   ریبه شرح ز  مارستانی ب  نی، ا[شمسی  ۱۲۹7]میالدی    ۱۹۱۹در سال    ۶۶۳برقرار کرد.

 تا   ۱۵۰  ها صبح   داشت که  ی دکتر هند ک یبا    یمجان  ةدواخان  ک ی   ایتانیبر  ی”کنسولگر  شد:

  ماریب  دوستانِ  ؛داددر بعدازظهرها انجام می  یهای جراحعمل  یو تعداد  دیدمی  ماریب  ۲۰۰

. حرم  تنددارو داش  ی مقدار یرانیا  ةداروخان  ک ی و    یروس  ةداروخان  ک ی کردند.  می  ی پرستار

توانستند از  ار حداقل میکه زوّ   یی ، جاآماده نامکان    کیکوچک داشت،    مارستانیب  کی

  ل یدر آور  ایتانیکه قشون بر ی هنگام ا یتانیبر یولگرنسک  مارستانیب ۶۶۴.“ ابندی  ییباران رها

  ن یرا ترک کردند، بسته شد. با اشهر    [ شمسی  ۱۳۰۰اردیبهشت  ]میالدی    ۱۹۲۱سال  

دواخانه سال  وجود،  در  داد.  ادامه  خود  کار  به  ،  [شمسی  ۱۳۰۶]میالدی    ۱۹۲8اش 

 ۶۶۵بست.نیز اش را یمجان  ةدواخان  ای تانیبر یکنسولگر

 
661 Sykes 1905, p. 22. 

662 RG 231-1-2, incomplete letter Hoffman to Speer, October 1918 [img2701]. 

663 RG 231-1-6, Hoffman, Pioneering in Meshed, p. 44. 
664 RG 231-1-6, Hoffman, Pioneering in Meshed, p. 34; 

 بیمارستان کنسولگری بریتانیایی یک دکتر هندی جدید داشت. 
 RG 231-1-2, Hoffman to Donaldson, Mashhad 10/10/1918 img2680. 

665 RG 231-1-6, Hoffman, Pioneering in Meshed, p. 68. 
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 تعداد بیماران پذیرش شده در بیمارستان بریتانیایی در مشهد :۲۳جدول 
 [شمسی   ۱۲8۳] میالدی ۱۹۰۴-۰۵های در سال

 نکته مجموع  کودک زن  مرد 

 سرپایی 

 )جدید و قدیم( 
۲۱,8۱۴ ۱۱,۳87 ۲,۵۶۱ ۳۵,7۶۲  

 سرپایی 

 )فقط جدید( 
7,۹۲۶ ۳,۰8۲ ۱,۱۹۵ ۱۲,۲۰۳  

 بستری 

 )جدید و قدیم( 
۳۳ ۱۲ 7 ۵۲ 

  میالدی  ۱۹۰۴نوامبر    ۱۱آوریل تا    ۱از  
،  [ شمسی   ۱۲8۳آبان    ۲۰فروردین تا    ۱۲] 

  ۱۲فقط بیماران جراحی ثبت شدند. از  
  میالدی  ۱۹۰۵مارس    ۳۱تا    ۱۹۰۴نوامبر  

  ۱۲8۴فروردین    ۱۱تا    ۱۲8۳آبان    ۲۱] 
، موارد طبابت و جراحی، هر دو  [ شمسی 

 اند. لحاظ شده 

عمل جراحی 

 بزرگ
۲7 ۱۰ ۴ ۴۱ 

 ؛ ۲؛ استخوان،  ۲8مروارید،  آب  
 ؛ ۲؛ قطع عضو،  ۲کبد،  ة  آبس 

 ؛ ۳؛ لیتوتومی،  ۱سنگ شکنی مثانه،  
برداشت سنگ مثانه از طریق شکاف فوق  

 ۲های جراحی دیگر،  ؛ عمل ۱زهاری،  

 مجموع 

)به غیر از 

 های جراحی(عمل 

۲۹,77۳ ۱۴,۴8۱ ۳,7۶۳ ۴8,۰۱7  

Sykes 1905, p. 22. 

 بود.  ۳۹  دیجد   ییسرپا   مارانی ب   ةمتوسط حضور روزان   و  ۲۵/۱۱۴(  یم یو قد   دی)جد   ییسرپا  مارانی ب   ةمتوسط حضور روزان 
 

 ی های پزشک در مراقبت   یمحل  تی از لحاظ ظرف   ا یتان ی بر   ی کنسولگر   ةبسته شدن دواخان 

داللت   ک یرا درمان کرده بود.    ازمند ین   ماران یب   ار، یبس   انی سال  ی ط  را ی فقرا بود ز  ی برا زیانی  

 شود.نشان داده می   [شمسی   ۱۲۹7] میالدی    ۱۹۱۹های سال آن در داده   تی از اهم 
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 مشهد  یی ایتانیبر یاه یریدواخانة خ

 

 

 دواخانة مجانی کنسولگری بریتانیا 
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 بیماران بیمارستان کنسولگری بریتانیایی مشهد  :۲۴جدول 
 شمسی ۱۲۹7میالدی/  ۱۹۱۹در سال 

 
فقط بیماران  

 جدید سرپایی 
فقط بیماران سرپایی  

 جدید و قدیم 
بیماران  
 بستری 

های عمل 
 جراحی بزرگ 

 7۱ ۱۱۳ ۲۲,۹۵۰ ۱۰,78۲ مردان 
 ۳۰ 8 ۱8,۵8۶ ۹,۰۰۵ زنان 

 ۱۵ ۶ ۱۰,۴۰۲ ۴,۹8۰ کودکان 
 ۱۱۶ ۱۲7 ۵۱,۹۳8 ۲۴,7۶7 جمع 

میانگین حضور روزانه برای روزهایی  
 که بیمارستان باز بود. 

۲۱/۱۰7 8۴/۲۲۴ - - 

میانگین روزانة بیماران بستری در  
 بیمارستان برای یک سال 

- - - ۶۶/۰ 

میانگین تعداد روزها در بیمارستان  
 برای هر بیمار 

- - ۰۰/۱۲ ۴۴/۹ 

 ۲ ۴ - - مرگ 

FO 248/1291, unfoliated. 
ماه  همچنین  و   ایرانی  ادیاع  و  کشنبهیروز در سال با احتساب جمعه،    ۱۳۴به مدت    مارستانیب  یادداشت: 

،  مورد  ۳۱  یچشم  یهاعمل  ری، سامورد  ۲۴  دی: آب مرواربود  ریبه شرح ز  یبود. اعمال جراح  لیرمضان تعط
یک  تخمدان    ستی، کمورد  چهار  میبدخ  ی، تومورهامورد  ۱۲  میخخوش   ی، تومورها مورد  7  یغدد سل

  ی ها تاندون   موضعی  ، انقباضمورد  ۱۵، فتق  د ورم  دو، سنگ مثانه  مورد  ۹  خوانو نکروز است  سی، کمورد
.  مورد   پنج  گری، همه علل دیک مورد  بسته، مقعد  مورد  دو  دی ، هموروئمورد  سه  یدست پس از سوختگ

ناتوان با    ار یبس  رمردی پ(  ۱)است:    ریوجود داشت که به شرح ز  بستری  مارانیب  نیمورد مرگ در ب  شش
  ار یرکوم بسامورد س  کی  (۲)درگذشت.    یقلب  ییروز پس از عمل بر اثر نارسا  دوسنگ بزرگ در مثانه  

  مارستان یخراسان که در ب  سربازان ارتش( از چهار مورد از  ۳ران پس از قطع عضو فوت کرد )  ةشرفتیپ
  ی ممتاز عل  .Sdد،  ه بودند. مش  یبرونکوپنومون بر اثر  حاد و دو مورد    یفوت کردند، دو مورد بر اثر اسهال خون 

 .کفیل جراحی نمایندگی  ،  IMD  ر،دای وبص،  .K.Sخان،  

 

 ه یروس مارستانیب

 نی ا کردن    هبرآورد   ی نبود و برا  یکاف   ی همة مردمتقاضا  یبرا   ا یتان ی بر   یپزشک   خدمات 

 ی که توسط پزشک کنسولگر  نیز وجود داشت   هی ر ی خ  ة کوچک با دواخان   مارستانیب   ک ی  تقاضا 

در تابستان   ییسرپا   یمارب   ۵۰تا    ۴۰روزانه   ین مراجعدواخانه ”   ینا   شد.می  سرپرستی   هی روس 
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 یهروس   یکه پزشک کنسولگر   یهنگام   ۶۶۶.“شد ی مکمتر  ها  تعداد آن در زمستان    یداشت، ول 

 یمارانب   فقطکه    ییجا   [ یه روس] بانک  ة  به دواخان کرد، ” می اتمام    روسیهة  خود را در دواخان   کار

که همسر   شوند ی م   یده د   ی خانم دکتر روس  یک زن توسط    یماران. ب رفت دید می را می مرد  

نفر است که در   7۰در تابستان حدود    ینتعداد مراجع   یانگیناز کارمندان بانک است. م  یکی

م  کمتر  دواخ شود ی زمستان  »   انه.  عنوان  کشش به  براعامل  روس  ی «   Russian)   یبانک 

Banque d'Escompte de Perse  )بود   یستأس سال    ۶۶7.“شده  میالدی   ۰۵- ۱۹۰۴در 

 ۶۶8انجام داد.  ی عمل جراح  ۴۱و    کرد را درمان    ماری ب   ۰۰۰,۳۶، دواخانه  [ شمسی   ۱۲8۳] 

در مشهد و    یفراوان  ی حضور نظام   هی، روس[شمسی  ۱۲۹۰]میالدی    ۱۹۱۲از سال  

  یوجود، خدمات پزشک   نی را اشغال کرده بود. با ا  جااستان خراسان داشت که در واقع آن

بود. در واقع، به صورت    یناکاف  یدهد به صورت کل ش  توانست به سربازانمی  ه یکه روس

ب  یم سربازان زخ  آمیز،طعنه به    ای تانیبر  یبه سرکنسولگر  تهوابس  ی مجان  مارستانیروس 

دور  ۶۶۹آمدند.می ا  یبا  از  تحق  نی جستن  روسآمیزریمضمون  دولت    ک ی خواست  می  هی، 

قابل    ایتانیبر  یبرا  نیبسازد. ا  ای تانیبر  یسرکنسولگر  ک یدر مشهد، درست نزد  مارستانیب

کاستن از احساسات آزاد دهندة    ی. برارداعتراض ک  ا یتانیبر  ر یسف   نینبود و بنابرا  رشیپذ

  آن   یدر باغ ارگ موافقت کرد امّا ورود  مارستانیساخت ب  یبراها  تهران با روس  ا،یتانیبر

  ی خوشبختانه برا  ۶7۰.قرار گیرد  ا یتانیبر  ی سرکنسولگر  یدروازة اصل   ی روروبه  ست یبانمی

 ۱۲۹۶]میالدی    ۱۹۱7  سال   ساخته نشد. در واقع، در اواخر   مارستان ی ب  ا، یتانیعزت نفس بر

 
666 Adamec 1981, vol. 2, p. 486; Grothe 1911, p. 131. 

ترس و در یک حالت  روس    ی”کلن   در مشهد گزارش کرد  ایتانی، سرکنسول بر]شمسی  ۱۲8۹[میالدی    ۱۹۱۱در سال   
  زی خود و ن  یهاپول.  است  دوخته شده ها  آن  یکه جواهراتشان در استرخوابند  می   شانیهاها با لباساضطراب است. آن

  ژه یبه و  هاآن   دهند.یم  یشب و روز نگهبان  یکه کارکنان دفتر  ییجا  ؛اندشان را به باغشان در خارج شهر انتقال داده دواخانه
ها در حالت  آن  تیوضع  ،قزاق روس فرستادند  ۱۰که همکاران من    یتا هنگام  و   ترسندیشان میرانیا  یهااز گارد قزاق

 بود.“ زیآمهشدارِ مخاطره 

 IOR/L/PS/10/209, Meshed Consular Diary No. 50 for the week ending 11th December 1911, p. 1. 

667 Adamec 1981, vol. 2, p. 486. 

 .۰۱۳، ص۱۳۹۵خاکستر  ۶۶8

669 IOR/L/PS/10/209, Diary of the Military Attache, Meshed, no. 30, for the week ending August 3rd, 

1912, p. 2. 

670 IOR/L/PS/10/209, Meshed Consular Diary no. 6, for the week ending 8th February 1913, p.1. 
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 ۶7۱عملکرد خود را متوقف کردند.  ه ی، دو دواخانة روس[شمسی

در    یو شورو  رانیا  ی، انجمن روابط فرهنگ [شمسی  ۱۳۲۳]میالدی    ۱۹۴۴در سال  

 ۱۹۴۴  سال   نوامبر  ۲8انجمن، از    نیسالمت ا  ونیسی شد. تحت توجهات کم  سی مشهد تأس

دکتر روس    ک یباز شد که توسط    یدرمانگاه مجان  ک ی،  [ شمسی  ۱۳۲۳آذر    7]میالدی  

  مار ی ب  ۵,۰۰8، درمانگاه  [شمسی  ۱۳۲۳]میالدی    ۱۹۴۴-۴۵  سال   ی شد. در ط می  تیریمد

 ۶7۲را تحت درمان قرار داد. 

سال    نیا در  روس  [شمسی  ۱۳۲۱]میالدی    ۱۹۴۳فقط  که    کی دوباره    هیبود 

  یس یو نه انگل  یسه دکتر داشت که نه فارس  هاآن  مارستانی در مشهد باز کرد. ب  مارستانیب

ه  دانستند می عمالً  را کار  چ ی و  ندادند.    ی مجان   ی  آورانجام  میالدی    ۱۹۴۶سال    لیدر 

  ی ساختمان   ها روس  را ترک کرد،شهر  که ارتش سرخ   یهنگام  [شمسی  ۱۳۲۵اردیبهشت  ]

  مت یلخت کردند. بعد از عزها  و پنجرهها  در  ی الها، حتلو  ها،از قفل  ودندکه اجاره کرده برا  

سال  ژوئن    ۳۰در مشهد در    یتختخواب  ۳۰  مارستانیب  ک ی   ه یدولت روس  ه،یارتش روس

پس از  بود ) در ایران    هاآن  نیباز کرد که چهارم  [شمسی  ۱۳۲۵تیر    ۹]میالدی    ۱۹۴۶

  ه دستگا همانند  باً ی”تقرداشت،    کس ی دستگاه اشعة ا ک ی   مارستانی و رشت(. ب  زیتهران، تبر

المپ کوارتز و    ، یاترمیاسباب د  ن یچند  نیهمچن   م،ی ما در تهران داشتکه    ی آلمان  ی م یقد

  کی جراح و    ک ی   ست،یولوژیراد  ک ی روس سه دکتر داشت )  مارستان یگرچه ب .“یوتراپیزیف 

آن که    ل یاحتماالً به دل   ؛نکردندبالفاصله شروع به کار    اما  (،یداخلهای  یماریمتخصص ب

  ی مارستانیب  التیتسه   یبودن کل  یناکاف   لیکردند. به دلنمی  صحبت  یس یانگل  ای  یفارس 

همچن شهر   ظرف  شهیهم  ، یاستان  ازی ن  نیو    استقبال   جدید  مارستان یبهر    ی اضاف   تیاز 

 ۶7۳.رفتیپذ میرا  بسیار کمی  ریفق  ماران ی ب ه،یروس  مارستانیشد. امّا بمی

 
آن را به عنوان    ]شمسی  ۱۳۰۴آذر  [میالدی    ۱۹۲۵سال  در نوامبر    یعنی  ؛دواخانة بانک روس نشدمدعی    یدولت شورو  ۶7۱

 .۱۲۹، ص۱۳۹۵بانک محسوب نکرد. خاکستر  یهایی از دارا یبخش

 .۱۳۳- ۳۴، ص۱۳۹۵خاکستر  ۶7۲
673 RG 231-1-6, Hoffman, Pioneering in Meshed, p. 147; 

 پزشکان روس(. فوس،یضدت یهاتیفعال ه،یروس مارستانی)ب ۱۳۴-۴۹، ص۱۳۹۵خاکستر  دیبنگر زین 
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 ییکایآمر ی حیمس مارستانیب

در را  خود    ی ونر ی سی (، کار م Lewis F. Esselstyn)  ن ی ستیل ی اف. اس  سی لو   ،ی روحان   پدر

مشهد در   او از  دی بازد  ن یاول  ۶7۴در تهران شروع کرد.  [شمسی   ۱۲۶۵] میالدی    ۱887سال  

او موجب غوغا شد و   ی ونر ی س یکار م اما  .  شد انجام    [ شمسی   ۱۲7۲] میالدی    ۱8۹۴سال  

، او [ شمسی   ۱۲8۹] میالدی    ۱۹۱۱. در سال  زد ی حفظ جان خود بگر   یبرا   دیمجبور گرد 

موجب هتک حرمت نشد. در سال اش  ی ح یمس   یمذهب  غاتی زمان کار تبل   نی ا  ربازگشت و د 

کوک   .و ی دبل   دکتر ژوزف.  ،یی کا یآمر   یونر ی س ی، او به پزشک م [ شمسی   ۱۲۹۳] میالدی    ۱۹۱۵

 (CookJoseph w.  ملحق گرد )ن یبه ا  ۶7۵در مشهد آغاز کرده بود.خود را    یکه کار پزشک  د ی  

  کی   نیلستی، اس[شمسی  ۱۲۹۳]میالدی    ۱۹۱۵  سال  سمسیاز کر  شی منظور، درست پ

  شهر   یاتاق داشت در قسمت روس   ازدهیساخته شده بود و    قرانهکه مح را  خانة کوچک  

شامل سه اتاق    نی”اباز کرد.    یتختخواب  ۱۲  مارستان ی ب  ک ی در آن  )جنوب( اجاره کرد و  

پرده در    ک ی بخش زنان است.    کیو    یبخش جراح  کیبخش مردان،    ک ی باال،    ةطبق   در

بخش به  را  آن  انتظار،  تقسهای  اتاق  زنان  و  مسئول    کترد  کند.“ می  می مردان  کوک 

  ک ی درمان شده در    ماران ی تعداد ب  ن یشتریکرد. بمی  کار  ز یدر دواخانه ن  وبود    مارستان یب

با   ماریب ۵,۰۶۱ماه  کیدر   ،یعمل جراح ۳۶هفته با  ک یدر   مار ی ب ۲,۲۶۶ و نفر ۲۶۵روز 

انجام شد.    یرانیا  ار یدست   کی توسط دکتر کوک با    هاآن  بود که همة   ی عمل جراح  ۱۲۲

تا این  ماند و  در مشهد    [شمسی  ۱۲۹۵تیر  ]میالدی    ۱۹۱۶سال  ژوئن    انیکوک تا پا  کتر د

  ییاکثراً به صورت سرپا  ا را تحت درمان قرار داده بود که آشکار  ماریب  ۱7,۰۰۰از    ش یب  زمان

  گرفتن افغانستان و ترکستان آمده بودند.    ی از سراسر خراسان و حت  ماران یبودند. همة ب

ب   ۱۲,۱۶۳ از  و پرداخت تمام   ضروریجهت استفادة    مارستانیب   تجهیز  یبرا   مارانیقران 

 
674 Presbyterian Church 1888, p. 77. 
675 Donaldson 1972, pp. 108, 113; Elgood 1951, pp. 511-512, 534; Funk 1920, p. 153. 

 بر طبق  
 Miller 1989, p. 50, 

وجود دارد و دکتر هافمن    یطب ون یسیکار م  یبرا  یامکان  ایآ  نندیدکتر و خانم کوک فقط چند ماه در مشهد گذراندند تا بب 

 .آمد ]شمسی ۱۲۹۴[میالدی  ۱۹۱۶در سال 
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 [ شمسی   ۱۲۹۵مرداد  ] میالدی    ۱۹۱۶  جوالی  دکتر کوک در  ۶7۶بود.  یکاف   یجار  یها نه ی هز 

( Rolla Haffmanکه دکتر روال هافمن )   یدواخانه هنگام   مارانی به تهران بازگشت. تعداد ب 

  نیلستی. هافمن و اس افتیکاهش    رفت، یپذآنجا را    ت یمسئول  ، یفارس زبان    اندک از با دانش  

”تعداد  باز کردند.    [شمسی  ۱۲۹۵شهریور  ]میالدی    ۱۹۱۶  سال  را در سپتامبر   اه درمانگ

  ی برنامة کار  کافر آمدند.“  یخارج  یح ینزد دکتر مس  با هراس فراوان  انی از مبتال  یاندک

که وقت    ی)در زمان  یخانگهای  هافمن شامل شش صبح در هفته در دواخانه و فراخوان

عمل انجام    یاو تعداد  .دکرده بو  انتخاب  یاعمال جراح  یبرارا  ها  (، بود. بعدازظهرشدیم

ول که   ،ی موضع  ی حس یب  ر یز  ی داد  چون  شود  اجتناب  مرگ  از  بسمی  تا    ار یتوانست 

 ۶77باشد.آمیز فاجعه

نه از ابزارآالت.    یبا فهرست   ، یفارس  زبان   شروع کردم با نه ماه دانشرا  کار    ”من

 ،یبهداشتآب    نی نه تأم  ،یگریشدة د  تینه مددکار ترب  داشت ووجود    ی پرستار

ادارة سالمت  ان ینه جر نه  بس  ؛برق،  پول  فقط    ار ی با  اجاره  کی اندک  ای  خانة 

م زمخت،  تختخواب  چند  با  صندل  زها یکوچک    و   سوزبچوهای  اجاق  ها،یو 

  ا ی  ی بدون تدارکات جراح  ،موجود بود  جوشاندن ابزارآالت  یبرا  ی نفت   موسیپر

کرد و  می  تیریرا مد   خانهرختشویآشپزخانه و    نیلستی. دکتر اسییدارو  رةیذخ

ها  پارچ  ،یجراحهای  اسفنج  ها،حوله  ها، ملحفه  ها،مواد جهت روپوشتهیة    یبرا

از داروها،   یبعض ی حت و و پتوها ها لحاف ل،یآب استر یسماورها برا ها،و تشک 

به سبک   یبخار  زریلیاستر ک یمسگر داشت که   ک یکرد. او می بازار را جستجو

 
676 Presbyterian Church 1917, pp. 301-02; Anonymous 1918, p. 303; RG 231-1-6, Hoffman, Pioneering 

in Meshed, pp. 13 

 ی زیما کم است و مقدار ناچ  رة ی ذخ  دارد؛  ازیاند؛ به تدارکات ناش گرد آمده مردم در دواخانه  سدینوی)دکتر کوک از مشهد م 

 ، جنگ وارد شده است(  لیبه دل
 57; Donaldson 1920, p. 534; Donaldson 1972, pp. 108, 113; Elgood 1951, pp. 511-512, 534; Funk 

1920, p. 153; Miller 1989, p. 50. 
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 مارستان ی در باز حرکت به مشهد    ش ی پ   ی و چند ماه   د ی به تهران رس   ]شمسی  ۱۲۹۴[میالدی    ۱۹۱۵  ان ی در پا دکتر هافمن   

 تهران کار کرد.
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بر  زریلیاستر ب  ییایتانیدواخانة  خانم  به  من  ساخت    سیساخت.  دونالدسون 

ساختن    ی نجار برا  کیآموزش دادم و    را   هاو روپوشها  حوله  ، یجراحهای  اسفنج

 ۶78.“ اتاق عمل داشتم یچوب زیم

  ت یحما  ا یلوانیپنس  وکاسلیدر ن  پرسبیتاری   یسایکل  ن یاول  از سوی هافمن    ون یسیم

  یحت   ها آن  . سدیبنوگزارش    ها آن  ی سای کل  یبولتن خبر  یبرا  ی گاه  ست یبای. او م شدمی

خودرو در    ک ی و نه مکان  نی از آنجا که نه گاراژ، نه بنز  یخودرو فرستادند ول   ک یاو    یبرا

خوشحال شد، فروخت   ار یکه از داشتن آن بس  ایتانیمشهد بود، هافمن خودرو را به ارتش بر

  ی های کمک   نیاو همچن  ۶7۹استفاده کرد.   یمارستان یب  زاتیتجه   دن یخر  یو او از پول آن برا

 کرد.  افتیدر  یمحل  یاز اعضاء جامعة پزشک  یاز بعض

من شود.    ار یفرستاد تا دسترا که شاگردش بود  مرد جوان    کی  ”صدراالطباء،

 
678 RG 231-1-6, Hoffman, Pioneering in Meshed, pp. 36-37. 
679 RG 231-1-6, Hoffman, Pioneering in Meshed, pp. 3-4. 

 

 ( ]شمسی ۶-۱۲۹۳[میالدی   ۱۹۱۵-۱8سال اولین بیمارستان آمریکایی مشهد )
 ارمنی. - در محلة روسی ایدر یک ساختمان اجاره

 تختخواب( ۱۲در طبقة باال ) داروخانه در طبقة پایین و بیماران بستری
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آقا، حدود    رزایم نه کالس  سن  سال    ۱8حاج  مقدار  سوادو حدود    ی داشت، 

انگل  یول   یروس موسمی  ، یسی نه  برا  ی دانست... سپس  پسر  مخان،    رزا یدرش، 

  ة یبر پا  یجزئ  زدبا دستم  هاآن  من باشد.  ار یدست  ن یرا فرستاد که دوم  یمرتض

 ز یتجو  قات،یگرفتن درجه حرارت، دادن تزر  هاآن  کار کردند. من به  یشاگرد

 ۶8۰دادم.“   ادی ی در اعمال جراح  یاری، اسکراب و دستکلروفرمبا  یهوشبر

  شه ی”که هم  نیلستی اس  ،یبود، پدر روحان   یتخصص  ار ی گرچه دکتر هافمن فاقد دست

ر  لیتما دادن  ش  روپوش  ریز  شیبه گذاشتن  و  و کمک  اسکراب  در  تا  کلروفرمداشت،   ،

  ی اریمرا  ]،  کرداعتماد    هاآن  که بتوان به   ند گرفت  اد ی   یتا حدکار را  من    ی رزاهایکه م  ی زمان

  یهوشبر  ی آمدند و از جادو  ی جراحهای  مشاهدة عمل  یبرا  یدکتر محل   ن یچند  .“ [دادمی

  ی تعداد  .“ردیمنمی  ییکایآمر  مارستانیدر ب  یکس گفته شد: ”  یدر شگفت شدند. به زود

مثانه، فتق  های  سنگ   ، یسالخوردگ  د یآب مروارشامل  ماژور انجام شدند )  ی اعمال جراح

برگشت پلک به درون چشم و  های یعمل، جراح نیرگذارتریو تأثترین دیمف ی ( ولی مغبن

 
680 RG 231-1-6, Hoffman, Pioneering in Meshed, p. 36. 

 

 ]شمسی ۱۲۹۴[میالدی   ۱۹۱۶اتاق انتظار در بیمارستان آمریکایی با بیماران، مشهد سال 
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  ، یموضع ی حسبی تاثیر ”به سرعت تحتاز تراخم بودند.   ی ناش  ،برگشته به داخلهای مژه

با مشمع چسبنده، چسبانده شده و    یشانیبه پ   اه یس  لکیس های  هیشدند و بخمی  جراحی

  لند،ب یبا صدا  مارانیب متحرک بود.“ غاتیتبل ک یشدند که خود می رها یطوالن یبه مدت

بود، تمج  « شفا»را    ها آن  که   ی از دکتر بر عل  یکردند. بعضمی  د یداده  دکتر    ة یاز مالها 

باور نداشت.    این چیزها را  یکس   رایبود ز   ی خوب  غات یتبل  نی ا  ی موعظه کردند ول  یی کایآمر

بودند. دکتر هافمن    خوبی  دوست  ار یاالطباء، بس   ح یملک االطباء و پسرش مس  ن،یهمچن

ا واکس  نیبا  ارتقاء  در  حت  ونیناس ی پسر  و  همکار  یآبله  هندوستان  از  واکسن    ی واردات 

  ۶8۱کرد.

میالدی    ۱۹۱8  سال  ل یتا اوا  [شمسی  ۱۲۹۵فروردین  ] میالدی    ۱۹۱۶  سال   لیآور  از

باران[شمسی  ۱۲۹۶زمستان  ] تابستان نیامده  در خراسان    ی ، عمالً  در    ۱۹۱7  سال   بود. 

  ینی و ساکن  یآن خشکسال  ل یشدند که دل   خالیدهکده    نی چند   [شمسی  ۱۲۹۶]دی  میال

گر مازندران  به  که    ی ریگ ، همه[مهر  - مرداد  ]  اکتبر  -  آگوست  یبودند. در ط   ختهیبود 
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 ]شمسی ۱۲۹۶[میالدی  ۱۹۱8بیمارستان آمریکایی مشهد در سال 
 با حضور پدر روحانی اسیلستین و در کنار او دکتر هافمن
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  صدها نفر فوت کردند. در دسامبر  ییوستادر مناطق ر  و   دی از وبا استان را درنورد  ی میمال

  ش یافزا  ی ع یبرابر حالت طب  ۵/۵نان به    متی ، ق [شمسی  ۱۲۹۶آذر  ]میالدی    ۱۹۱7  سال

  ن یلستیاس ی ، پدر روحان[شمسی  ۱۲۹۶دی ]میالدی  ۱۹۱7سال دسامبر   انی. در پاافتی

ثروتمند فراهم  های  یرانیاز ا  ی و تعداد  ییاز جامعة اروپا  یافت ی درهای  با پول  یامداد  ةبودج

قادر   او را  امداد آمر  یفرد غذارسان  دهابه ص  ساختنمود که    زانیم   ییکایکند. صندوق 

دوره، از هافمن درخواست شد    نیا  ی در ط  ۶8۲صندوق اهدا نمود.  نیپول به ا  یریچشمگ

 ۶8۳بسته شد.  مارستانیسان، ب نی شود و بد ه الصّحّحفظ  ریتا مد

  یک   وبا آمد. حاکم   می مالگیری  همه  [شمسی  ۱۲۹۵]میالدی    ۱۹۱7سال    ”در

  نة یدر زم  یی بهداشت جهت راهنما  یشورا  ک ی  ل یتشک  یاز پزشکان برا  نیج  دو

  ه ی در بازار نصب شدند و به مردم توص  یی، فرا خواند، پالکاردهابیماریکنترل  

و بعد از دست    بجوشانند را    یدنیپخته شده بخورند، آب نوش  یشد فقط غذاها

به   انیمنتشر شد که مبتال ی. قطعاً، گزارش ندیرا بشوها دست ماریفرد ب هزدن ب

ادارة    ،یریگرا متوقف کنند. بعد از همهگیری  همه  شدند تا بتوانندمی  وبا کشته

حاکم در مورد اقدامات سالمت ادامه داد.    دهی بهکار مشورتبه    هالصّحّحفظ  

ب که  نمود  اصرار  تدف  یمسرهای  یماریشورا  شود،  شهر  نی گزارش    داخل 

ا  ستیبامی و  گردد  حمام  ن یمتوقف  در  آب  ماه    ک ی  ی عمومهای  که  در  بار 

اقدامات انجام نشدند. فکر مردم هنوز آمادة    نی کدام از ا  چ یشود. امّا ه  ضیتعو

صورت  که  هایی  که اغلب با درمان  بودند   خته یلجام گسها  یمار ی اصالحات نبود. ب

 ۶8۴“ .دش می مساعدت [هاپخش آن] گرفت می

هر  و هافمن    ن یلستی، اس [شمسی  ۱۲۹7  اردیبهشت ]میالدی    ۱۹۱8  سال  ماه مه   در

و تب راجعه    فوس یت  ی با مقدار  د یفوئی ت  د یشد  یل یخگیری  همه  ان یقربان  . شدند  مار ی بدو  

 
682 RG 231-1-6, Report of Famine Relief Work; see also, RG 231-1-2, Hoffman to Parents, 16/04/1918. 
683 RG 231-1-6, Hoffman, Pioneering in Meshed, p. 46-47. Presbyterian Church 1919, p. 269. 

684 RG 231-1-6, Hoffman, Pioneering in Meshed, p. 39 img2835. 
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  ی فوت کرد ول   [خرداد  8]ماه مه    ۳۰در    ن یلستی؛ اسندآورده بود  ورشیبه شهر    آن  ی در رو

  ی پزشک سرکنسولگر  نتون،ی س  سروان .  شده بودند  هیهافمن زنده ماند؛ هر چند که کم بن 

ب  ماران ی ب  ا،یتانیبر را بست. در آخر  یونریسی م  مارستانیاندک    آگوست   را مرخص و آن 

اپ[شهریور]   ی پدر روحان  ۶8۵.دی دنبال گرد  یجهان  آنفوالنزای  یریگبا همه  فوسی ت  یدمی، 

 نوشت: نی( چنMurray) یمورا

  فوس، ی ت  د،یفوئی... ت استکرده  مبتال    کل منطقه را  یگریپس از دیکی  گیری  همه”

درصد    ۱۰۰  باً یتقر   د یآمی  موج آنفوالنزا که به نظر  نیدتری شد  راً یتب راجعه و اخ

مرگ شده است؛  ای  موجب تعداد قابل مالحظهکرده است و  مبتال    را  تیجمع

چهارم    ک یبه    گرید  یو روستاهااند  شده  یته  تی کامالً از جمع   ک ی نزد  یروستاها

شود کشت  می  گفته  ، ییهادر مکان  اند. افتهیکاهش    ی ریگهمهاز    ش یپ  ت یجمع

وجود ندارد که غله را درو  ای  ییروستا   رایشدن است ز  عیدر حال ضا در مزارع  

  ی می مالگیری  همه  به صورت  ی در خود مشهد نبوده ول  به صورت آشکار  وبا کند.  

 ۶8۶شده است.“  داری پد ک، ی نزدهای از مکان ی اری در بس

، دکتر هافمن گرچه  [شمسی  ۱۲۹7شهریور    ۱7]میالدی    ۱۹۱8  سال  سپتامبر  ۹  در

کرد.    یی که در تمام تابستان بسته بود بازگشارا  و دواخانه    مارستان ی بود، ب  ه یهنوز کم بن

  نیبودند. او همچن  یزن هرات  نیچند  هاآن  انیکه در م   د ید  ماریب  ۴۵در روز اول تعداد  

در    ماریب  ۱۰۹تعداد    ؛در دواخانه رشد کرد  مارانی. حضور برفتیرا پذ  ی بستر  ماریشش ب

  از سراسر استان و کشور  مارانیبودند. ب  یموارد جراح   یادی ثبت شد. تعداد زنیز  روز    کی

 
685 RG 231-1-6, Hoffman, Pioneering in Meshed, p. 45; IOR/L/PS/10/211, Meshed Diary no. 22 for the 

week ending the 1st June 1918, p. 1. 

بازکردن دواخانه   یبرا  یزی”ما در حال برنامه ربه دوستانش نوشت:    ]شمسی  ۱۲۹۶اسفند  [میالدی    ۱۹۱8هافمن در مارس   
 آغاز شده است.“ پیگر یدمی ... اپوستیاز رشت به من خواهد پ یمورا یکه آقا دمیو امروز من شن میدر دوشنبه هست

 RG 231-1-2, Donaldson? to friends, Mashhad 20/07/1918; Idem, NN to friends, Mashhad 30/08/1918. 
 دیبنگر ،رانیدر ا یبر مشهد و به صورت عموم ژهیآنفوالنزا، به و یاثر پاندم رامونیپ 

 Floor 2018 a, p. 100. 
686 RG 231-1-2, Murray to Speer, Mashad 12/10/1918. Idem, Hoffman to parents, Mashad 02/10/1918 
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  را یبسته بود زها  کشنبهیو  ها بودند. دواخانه در جمعه  یارتیدر سفر ز  ها آن  آمدند؛ اکثرمی

سرعت    د،رشد کر  مارانیکار کند، همچنان که تعداد ب  یگرفته بود با فشار کمتر   میتصم

  ی کی   ن،یگران بودند. همچن  اری و بس  اب یداروها کم   د،یگرد  پرشتاب  ار یاو بس  یبرا  شرفت یپ

در    گرید  اریدست  ۶87تهران رفته بود.  یبه دانشکدة پزشک   لی او جهت تحص  اران یاز دو دست 

مناسب  تیوضع نداشت.    ی سالمت  جا  افتنی   یبرا  هافمنقرار  ول   نیگزیدو    یتالش کرد 

اجازه داده شد که بعد از دو هفته بروند. هافمن    هاآن  صورت، به  ن یبد  ؛ نگرفتای  جهینت

خود    هنوز  رایز  فکر کرد   ،[آذر و دی]  هیدسامبر و ژانوهای  در ماه  یبه بستن تمام کار پزشک 

ادارة مرکزمی  احساس  هخست  اریبس  را از    پرسبیتاری   یکرد. در آن زمان، دکتر هافمن 

  درب بسته،  دیدنباال بود و با    ار یبس   مارانیب  ازی ن  رایدرخواست کرد زرا  دکتر دوم    ،ورکیوین

  یرا برا  مارستانیبهای  . در هر صورت، او فقط قادر بود دردند یخرمی  خطر را به جان  هاآن

دسامبر   در  دارد.  نگه  باز  اوقات  سوم  ترک[شمسی  ۱۲۹7آذر  ]  ۱۹۱8سال  دو  مالک   ،  

ساختمان استفاده    ستیبامی  مبنی بر آن که هافمنعرضه کرد    ی ، اعالن رسمساختمان

  [شمسی  ۱۲۹7دی  ]میالدی    ۱۹۱۹  سال  هیدواخانه را در ژانو - مارستانیشده به عنوان ب

جستجو را آغاز    گر، یدای  خانه  یکند. از آنجا که ساختمان مخروبه بود، هافمن برا  هیتخل

ساخته شده در شهر    یهاخانه  نیاز بهتر  ی کی   که  افتیتر  مکان بهتر و ارزان  ک ی کرد و  

کرد. ساختمان    وت ف   یکند ول  یخواست در آن زندگ می  اکبر،  ی عل  رزای. طراحش، مبود

پمپاژ شهر    ستگاهی آب آن از تنها ا  ن،یداشت. همچن  فاصلهاز مرکز شهر    قهی فقط شش دق 

از  تأمین می که  آبی  از طر  ةچشم شد،  آلودگ   و  یآهن های  لوله  قیخالص    آورده  یبدون 

گرچه هنوز در به دست    د؛آب شهر بود. دواخانه پنج روز در هفته باز بو  نیشد و بهترمی

از    مارانیاز ب  یاری شروع به کشاندن بساما  وجود داشت    یمشکالت   یآوردن تدارکات پزشک 

پزشک  یک    نیکه فقط چند تختخواب داشت و همچن   مارستان یب  ۶88سراسر مرز نمود. 

 
 دیتهران، بنگر یدانشکدة پزشک رامونیپ ۶87

 Floor 2020, pp. 1–73. 
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  ی گاهها  ی”دهات.  بودده  ش( مشهور  د یجد  یای)دن  ایدن  نگهیبه    ینزد مردم محل   ،ییکایآمر

 ۶8۹“اند.رفته  کای روند انگار به آمرمی مارستانیبه ب یوقت  ندیگومی ن یاوقات چن

از سر    « خانهتلفن»در    ی ، کار پزشک[شمسی  ۱۲۹7] میالدی    ۱۹۱۹سال    ة یفور  در

ش  دنیماه اول رس   ۹  یکه برا  یی جا)تهران    مارستان یب  یبرنامة کار   از   گرفته شد. هافمن 

  افت ی کرد. باز بودن دواخانه به سه بار در هفته کاهش    یالگوبردار   (کار کرده بود  رانیبه ا

معنا  ن یا  یول ساعت  ی به  در  بودن  د  شتری بهای  باز  روز  سه    ،یجراح  یبرا  گریبود. 

اختصاص    ه یو روس  ایتانیبر  یدر سرکنسولگر  سی اوقات تن  ی و گاه  یخانگ  یهافراخوان

در    ماریب  ۲78تا    ۱۲۶، او  [ شمسی  ۱۲۹8  نفروردی]میالدی    ۱۹۱۹سال    لی. در آوریافت

شدة    تیبا مددکاران تربفقط    یعمل جراح  ۱۵7و    د یدر هفته د  ی کاردر سه روز    ،روز

کار انجام داده بود.   ار یبسش  فوسی ت  ی ماریاز ب  دبع  رایانجام داد. او خسته شده بود ز  یمحل

سالمت خود بپردازد.   ی و به بررس د یا یببه تهران به هافمن گفت تهران  ون یس یم ن،یبنابرا

عبث در   ی مورد لزوم را انجام دهد و بعد از تالش  شات یتوانست آزما نمی   تهران   مارستانیاّما ب 

نشان دادند   شاتی که آزما  ییا ج  ؛هافمن به استانبول رفت   س،ی باکو و تفلهای  مارستان ی ب 

پرستار به نام خانم    کی با    تهران به مشهد بازگشت و   قیآن گاه هافمن از طر  سالم است.

بود.    مهم  مسئله  ک یبه دست آوردن دارو    ۶۹۰و با او ازدواج کرد. مالقات  (  Easton)  ستونیا

  ی محل   یهاتوانست به داروخانهنمی  گری، هافمن د[شمسی  ۱۲۹7]میالدی    ۱۹۱۹در سال  

سان    ن یکردند و بدمی  نیگزیرا جاها  نسخه  ی زیتجو  یاز داروها  ی اریبس  ها آن  .کند  کاات

به    ازیکار ن  نیخودش را بدهد. ا  مارستانی ب  یداروها  ،مارانیبر او فشار وارد آمد تا به ب

به    داروها را هافمن  داشت.    یی اجزاء دارو  افتن یجستجو در شهر جهت    یبرا  ی ادی وقت ز

به   براحمل  نة یهز  لیدلهندوستان سفارش داد که    د یمانند اس   می حج  یداروها  یونقل 

از هندوستان    شتریدرصد ب  ۱۰-۱۵  ، و گران  ی ظ یغلت  یداروها  یچهار برابر و برا  ،ک یبور

 
689 Donaldson 1972, pp. 108, 113; Donaldson 1920, p. 534; Elgood 1951, pp. 511-512, 534; Funk 1920, 
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کمک    نیا  یکمک کند ول ش  مارانیساخت که به بمی  او را قادر  نیدر برداشت. ا  نهیهز

فقرا    ی داروها  نیجهت تأم ،یقحط  یبرا  یامداد  ةاز بودج  ی بخشاز    هاستفاد  قیفقط از طر

  زیو قائن و ن، تون  از طبس  ن یاز همة نقاط استان و هرات و همچن  مارانیبود. بپذیر  امکان

 ۶۹۱آمدند.می رانیا گریزوّار از نقاط د

  بت یغ  لیبه دل   [شمسی  ۱۲۹8]میالدی    ۱۹۱۹هشت ماه آخر سال    یبرا  ی پزشک   کار 

  گری، دکتر هافمن د[شمسی  ۱۲۹۹]میالدی    ۱۹۲۰از سال    یشد ول  لیاو در مشهد تعط

به عنوان    خانم   فهیشر  زی( و نHartman Lichtwardt)  چواردیدکتر هارتمن ل  رایتنها نبود ز

را بر عهده    مرد   مارانیب  تی به او ملحق شده بودند. هافمن مسئول  ل،یالتحصپرستار فارغ

ل   ی گرفت در حال  را داشت. ط  ت یمسئول  چوارد یکه  و کودکان  ماه    ی زنان  سال  از  شش 

افزا  هاآن  ،[شمسی   ۱۲۹۹]میالدی    ۱۹۲۰ کارکنان  پزشک  افته،ی  شیبا  سر    ی کار  از  را 

مارس    کیگرفتند.   در  و  آماده شد  مشاوره   ۱۲۹۹فروردین  ]میالدی    ۱۹۲۰سال  اتاق 

ل[شمسی   ترجم که مکرد  خانم    فهیبا شر   ییسرپا  مار ی ب  یتعداد  دنیشروع به د  چوارد ی، 

  ی سفارش  زاتی، خوشبختانه تجه [شمسی  ۱۲۹۹خرداد  ]میالدی    ۱۹۲۰سال  بود. در ژوئن  

  [راها  آن]  ”من کردند که  می  ابزارآالت کار   ی با تعداد اندک   هاآن  ن، یاز ا  شی. تا پ دندیرس

سال    یهنگام در  صندوقم    آمدممی  [شمسی  ۱۲۹۳]میالدی    ۱۹۱۵که  گوشة  در  و 

کند    یتثن تهران توانست ما را مس مارستانیکه ب  یکرده بودم به انضمام تعداد  ی بندبسته

  هاآن  هم اکنون  .“می برداشت نما  یمحل های  در داروخانه  توانستم یکه م  شتر یب  ی و تعداد

جهت راه انداختن دو اتاق عمل در    ی و کار چشم پزشک  ی عموم   یجراح  هایعمل  یبرا

ازدواج کرده بودند که در    یبا پرستاران  چواردیهافمن و ل  یبودند. هر دو  یزمان، کاف  ک ی

به نام شریفه  شده    تیترب  یرانیپرستار ا  کی  ها آن  ؛ در این زمان ردند کمی  کار  مارستان یب

  فه ی ظارت داشت و شردواخانه ن  یبر اتاق عمل و پرستار   چوارد یل  لدایهم داشتند. هخانم  

باز را  مترجم  نقش  آشپزخانه،  می  ی خانم  بر  هافمن  هلن  بخش    خانه رختشویکرد.  و 

دانست و به  می ه یدر ارومو حضور اش یزمان بچگ ز را ا یکرد؛ او ترک می نظارت ی پرستار

 
691 Presbyterian Church 1920, pp. 320-21. 
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خانم در اتاق عمل    فهیدانستند. شرمی  ی اکثر کارکنان، زبان ترک  راینداشت ز  ی ازیمترجم ن

  ی حد  تا  مارستان یب  کی”ما  کرد. سه پرستار به دکترها گفتند:  می  کمک  زیو دواخانه ن

داشته  ف یکث نگه  برا  زتریتمهای  لباس  .“میارا  بهتر  و    د ی سف   یبندها شیپ   ماران،یب  یو 

براهای  لباس پاک  یمتحدالشکل  و  که ها  مکان  ی عموم  یزگ یمددکاران  داد    نشان 

 ۶۹۲.“ ستی ن مارستانیبدون پرستار، ب مارستان ی”ب

در تمام طول    مارستانیبار ب  ن یاول  یبرا  حضور داشتند آنجا که اکنون دو پزشک    از

روز در هفته باز بود. گرچه ساختمان    سه  یسال باز بود و در تابستان بسته نشد. دواخانه برا

  کی  یفراخ، راحت بود، امّا براهای  وانیبلند و اهای  کلفت، سقف  یوارهایبا د   مارستانیب

شدند که    افزودهمجاور و سه اتاق    اطیح  ک ی  ن،یبود. بنابرا  کوچک   یلیبا دو دکتر، خ   میت

 ۶۹۳شد. می باز مارستانیب اط یدرب به ح هاآن از

بر  ی هنگام اوا  ای تانیکه ارتش    [ شمسی  ۱۲۹۹زمستان  ]میالدی    ۱۹۲۱  سال   لیدر 

کرد   مشهد ترک  دکتر  ۶۹۴را  تقر،  غذاها  باًیهافمن  داروها،  مبلمان،  شده    ی همة  کنسرو 

های  زشیو خها  ک یتجاوز بلشو  دی . آن گاه، تهددیخر  نییپاهای  متی را با ق   ها آن  مارستانیب

همة    [شمسی  ۱۲۹۹فروردین  ]میالدی    ۱۹۲۱سال  در مارس    ن،ی. بنابرارخ دادند  یمحل

  یی کا یآمر  ی مشهد را ترک کردند. دکترها(،  Donaldson)   ها جز دونالدسون  بهاییان  اروپ

در    ،زابل  ،جنوب   یسو  به  و   فروختند   ی را در حراج  ه یرا بستند و اسباب و اثاث  مارستان یب

  د یکرد )بنگر  سیتأس  ی پزشک  ستگاهیا  کیمشهد    می که ت  ییجا  ؛رفتند  یلومتریک  ۱۰۰۰

  ها آن  ،[شمسی  ۱۲۹۹زمستان  ]میالدی    ۱۹۲۱  سال  جوالی  (. در ترپایینبخش زابل در  

توانستند هر و  بازگشتند  دوباره خر  آن چه   به مشهد  بودند  فروخته  کنند؛    ی داری را که 

میالدی    ۱۹۲۱در سپتامبر    چواردهای کردند و با بازگشت ل  ریرا تعم  مارستانیساختمان ب

 
692 Presbyterian Church 1921, p. 338; RG 231-1-6, Hoffman, Pioneering in Meshed, pp. 51-52. 
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به آن    یو عثمان  یعوامل آلمان  به دست گرفته بودند تا از ورود  ۱۹۱۵  لیکنترل مرز با افغانستان را از آور  ستانیس  یقوا  ۶۹۴

 دیکنند، بنگر یریشگیپ ایتانیبر یمسئله برا ختنیکشور و برانگ
 James, Frank 1934, Faraway Campaign. Experiences of an Indian Army Cavalry Officer in Persia 

and Russia. London: Grayson & Grayson; Dickson, W. E. R. 1924, East Persia. A Backwater of the 

Great War. London: Edward Arnold & Co. 
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دواخانة زنان را  کار    چواردیدکتر ل  ۶۹۵را باز کرد.   مارستان ی ، هافمن ب[شمسی  ۱۳۰۰مهر  ]

در    مارستانیبار، ب  نیاول  یخانم و دکتر هافمن با قسمت مردان شروع کردند. برا   فهیبا شر

آب در  ساختمان  و  نشد  بسته  تابستان  برا  یوهواسراسر  گرچه  بود؛  راحت   ک ی  یگرم، 

و    یکنار   اط یح   ک ی آن با افزودن    ت یشد. ظرف می  با دو دکتر، کوچک محسوب  مارستان یب

اتاق، کل  یشورا  تی »جمع  ۶۹۶شد.   بزرگتر  سه  را    مارستان یب  وا«،یا  یی سایجامعة  مشهد 

را    د یسف   بیدالر مشارکت نمود و اقالم خشک صل   ۵۰,۰۰۰امالک آن    یبود و برا  رفته یپذ

 
695 RG 231-1-6, Hoffman, Pioneering in Meshed, pp. 52, 54-55. 
696 Presbyterian Church 1922, p. 371 

 ش داشت(.نیجهت درمان مستخدم IBPبا  ی)هافمن تماس  

 

 (. ]شمسی ۱۲۹۹[میالدی  ۱۹۲۱ن )سال جشن عروسی شریفه خانم و میرزا عبدالحسین خا
التحصیل پرستاری  هلن هافمن سمت راست ایستاده است. شریفه خانم اولین زن مسلمان فارغ

 بود.  ]شمسی ۱۲۹7[میالدی   ۱۹۱۹از بیمارستان آمریکایی تهران در کالس سال 
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ابزارآالت و کل  ۶۰۰  ولند،یکل   یفرستاد. دکترها  به شکل  اهدا    دارو   وکاسل،ین  یسای دالر 

همةکردند ا  دی جد  مارستانیب  سیتأس  شنهاد یپ  هاآن  .  و  طرح    نیدادند  ارائه  موجب 

میالدی    ۱۹۲۴  سال   به اضافه اقامتگاه هافمن شد. در دسامبر  ی دالر  ۳۰,۰۰۰ساختمان  

هافمن متوجه شد  شدند.    جا جابه  دائم،و    د یجد  مارستان یبه ب  هاآن  ،[شمسی  ۱۳۰۳آذر  ]

میالدی    ۱۹۲۴،  ۱۹۱۹،  ۱۹۱۶های  سال)   جا داده است  ریی را سه بار تغ   مارستان ی که او ب

برابر شده   دو  زین  مارستان یب  تی، ظرفبا هر تغییر جا( و  [شمسی  ۱۳۰۲و    ۱۲۹7،  ۱۲۹۴]

  د یو بهتر بود. ام  بزرگتر  اریاتاق داشت که بس   ۴۴  مارستان،ی و سوم ب  دی جد  ماناست. ساخت

  ن یداشته باشد. همچن  شتریبشاید  پرستار دوم و    کی تختخواب،    ۵۰  ی بر آن بود که به زود

  ن یا  .آسمان بود  یانگشت قرمز بزرگ به سو  ک ی آن مانند    شدة قرمز“آمیزی  ”سقف رنگ 

شمال بخش  در  نزد  ی ساختمان  در  داشتحرم    یک یشهر  لوله.  قرار  آب    ، یکش ”بدون 

 

 ای،بخش مردان بیمارستان آمریکایی با دکتر هافمن در یک ساختمان اجاره
 ]شمسی ۱۲۹۹[میالدی  ۱۹۲۱سال 
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ا  ،یک ی الکتر  یی روشنا  ، یمرکز  شی گرما  ، ین یماش  ةخانرختشوی   ک ی   ا ی  کس ی اشعة 

نماموضوع    نیا  ، یواقع   شگاه یآزما ز  کی  انگری هنوز  بود  جلو  به  م   را یگام  صدها    ان یدر 

 ۶۹7آن وجود نداشت.“   یبه خوب اینمونه [مارستانی]ب

  باتری   ةریبرق با ذخ  مولد  کی برگشت با خود    یاز مرخص  چواردیکه دکتر ل  یزمان

و    ۱۱۰ ا  ک یولت  اشعة  آورد. پدر روحان  کسیدستگاه  مورا  ،یکوچک  از    یک ی  ،یچارلز 

را    مولدبرپا کرد که    ی باد  اب یآس  یبرج برا  کی مشهد،    ونیسی م  ی حیمس   ی مذهب  نیمبلغ

داشت؛    ی کی الکتر  ییفقط در شامگاه روشنا  مارستانیق، بیطر  ن یانداخت. به امی  به کار 

 
697 Presbyterian Church 1926, pp. 206, 217; RG 231-1-6, Hoffman, Pioneering in Meshed, pp. 57-59. 

و به    ددا  ]شمسی  ۱۲۹7[میالدی    ۱۹۱۹در سال  را  بزرگتر    مارستانیب  کیبودجه جهت ساخت    یبرا  یهافمن درخواست 

 شود.  یالزم، گردآور   هزینةکه ممکن بود    یاکرد به گونه  مارستانیدالر سهم در ب  ۱۰  دیخر  شنهادیاش پخوانندگان روزنامه 

 

 دکتر لیچوارد با بیماران افغان )بربری( در بیمارستان آمریکایی مشهد
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  شد. سپس می  ( استفادهDietz)  تزیداهای  و فانوس  ی نفت های  شب از المپ  ۹بعد از ساعت  

  کی موتور برق از    ک یها نیز  کردند. بعد  دا یپ  مولد  یاندازراه  یبرا  یموتور نفت   ک ی  هاآن

استفاده    ؛ داشتند  ییروشنانیز  شب    مه ینبعد  از آن  کردند و    ی داریخر  یمحل   ی شرکت تجار

ا اشعة  دستگاه  بود. نیز    کسیاز  شامگاه  به  سال    ۶۹8محدود   ۱۳۰۶]میالدی    ۱۹۲8در 

داروها و    ،یی کایآمر  مارستانیرا بست. باش  یمجان  ةدواخان  ایتانیبر  ی، کنسولگر[شمسی

  میسیون آمریکاییبا    یقرارداد  هیو روس  یی ایتانیبرهای  یو کنسولگر  د یرا خر  آنجا  زاتیتجه

  وقت طلب  ی درآمد، خوب بود ول یبرا نی. ادیمراقبت نما ها آن مارانیمنعقد کردند تا از ب

امی معنا  ن یهمچنموضوع    نیکرد.  هم  یبه  که  بود  در    کی  ست یبامی  شه ی آن  دکتر 

 ۶۹۹کرد. می را دشوار ی در هنگام مرخص ونیناسیباشد و انجام واکس  بیمارستان

را    CMS  ی خانوادگهای  کرد و نظام بخش  دی هافمن از اصفهان بازددکتر  مدتی بعد  

از همة    یدادن و پرستار  کنند و غذا  یزندگ   مارانیداد تمام خانواده با بکه اجازه می  دید

انجام دهند.  مارانیب تا آن حد  در مشهد آن  7۰۰را  در مورد ساعات    ی نرفتند ولپیش  ها 

هرچند با    ، یظهرها، روزانه، بدون صدا و شلوغهمة بعداز  در نبودند که    ریگمالقات سخت

 7۰۱شدند. انجام می ییهاتیمحدود

محسوب  خوب    یی دارا  کی   ،یاستخوان  های کار  یبه خصوص برا  کس ی اشعة ا  دستگاه 

در کارهامی هر چند  برا  یشکم   ی شد  بود.    ی لیافراد خ   یبه جز  دستگاه کوچک  الغر، 

 یکی الکترکوچک    مولد نداشت.    ی بوک  افراگم ی د  ا ی  ده ستا ی فلوروسکوپ ا  کی هنوز    مارستان یب

امّا  می  نی ساختمان را تأمهمة  از سال،    یش بخ  ی و برا   کس ی برق اشعة ا  مارستان، ی ب  کرد. 

بود که روشناکوچک  آن  از  اقامتگاه  مارستانی ب  یبرا  یبخش تیرضا  ییتر  وو  دستگاه    ها 

  چی داشتند. بدبختانه، ه  ازی بزرگتری ن  مولدهای ها  آن  نیفراهم سازد و بنابرا  کس یاشعة ا

   ن یا  ن،ینبودند. افزون بر ا  مارستان یب  کینزد  هر، شتولید برق  شرکت  هشت   -  هفت  کدام از

 
698 RG 231-1-6, Hoffman, Pioneering in Meshed, p. 63. 

699 RG 231-1-6, Hoffman, Pioneering in Meshed, p. 68. 
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701 RG 91-20-2, Mashhad Medical Report, Year 1932-1933. 
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 برپایی یک آسیاب بادی جهت تأمین برق بیمارستان آمریکایی، مشهد، 
 ]شمسی ۱۳۰۴[میالدی  ۱۹۲۶ سال
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شب   ۱۱بودند و فقط از غروب تا حدود ساعت ها، کوچک، غیرقابل اعتماد و گران شرکت

تأم برامی  نیبرق  ا  یکردند.  ا  کنانکار   ی نگهدار  ن یکار و همچن  نیانجام  قادر    نیو  که 

  داشت.  ازی دالر اضافه در سال ن  ۵,۰۰۰به    مارستانیباشند مددکاران بهتر استخدام کنند، ب

  تیترب  نیتکنس   ک یدوم و    یپزشک هند  اریدست  ک یخواست  می  زینکه هافمن    آن چه

پ  7۰۲بود.   شگاهی آزما  ةشد دکتر  به  که    (Piyara Singh Ranjit)  ت یرانج  نگی اراسی او 

  [دی]  هیکه از ژانو  یکس   ی عن یالهور بود، ارجاع داده شد    یدانشکدة پزشک   لیالتحصفارغ

دواخانه   سال    7۰۳کرد.   کاردر  روشنا [شمسی  ۱۳۱۰]میالدی    ۱۹۳۱-۳۲در  طرح    یی، 

.  دیگرد  یکش میآورده شد و ساختمان دوباره س  رونیآماتور ب  ی کشمی س  .شد  ادهی پ  ی کی الکتر

بهتر    ، ییو روشنا  کس یدستگاه اشعة ا جهینصب شدند و در نت   رهیذخ های  باتری  ن، یهمچن

کم    اریبس ش  تیظرف   رایبود ز  ازی که مورد ن  یزینه آن چ  یبود ول   نتیجه خوبکار کردند.  

هم    د، یو تدارکات جد  بزرگتر  موتور  کی به    مارستانیهافمن تکرار کرد که ب  ن،یبود. بنابرا

 7۰۴دارد. از ین کس یدستگاه ا  یبرا یبوک افراگم ید  ک ی و  ی اترمیچون د

  ی محدودساز   ایبه رشد خود ادامه داد، مسئله عمده کنترل    یاز آنجا که کار پزشک 

  کارهاییبر    ستیبا میکه    نی که هافمن از ا  ه یاز آن زاو  شتری بود. ب  مارانیتعداد رو به رشد ب

مددکاران  شاک می  که  بگذارد،  وقت  انجام دهند،  رس  یتوانستند  با    دنیبود. خوشبختانه 

آدال سال  Adelaide Kibbe)  ب یک  د یدکتر  در  ،  [شمسی  ۱۳۰۹]میالدی    ۱۹۳۱( 

زنان    یبهتر برا  یکار پزشک   قدیمی   از یتوانست ن  از این راه سه پزشک داشت که    مارستان یب

سازد.  برآورده  آور  7۰۵را  نوح[شمسی  ۱۳۱۲فروردین  ]میالدی    ۱۹۳۳  لیدر  دکتر    ی، 

  مارستانیب  ة بودج  .داشت  بت طبا  ةاجاز  که محدود    تیجوان با ترب  ی رانیا  ک ی استخدام شد.  

 7۰۶. آمدیدر سطح اول بر نم  ار یدست   ک ی از پس استخدام 
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  مارستان یب  هایاشغال تختخواب  تیدرصد ظرف  جهیو در نت   ماران ی در تعداد ب  یافت  

بنفری    ۵۰۰  یباال   ش یافزا  ی ول  آمدوجود  به   تعداد  .  دیمشاهده گرد  ییسرپا  مارانیدر 

کمک نمود و اجازه  ها  به کاهش ازدحام در بخش  ، یمارستانی کاهش اقامت ب  رایتالش ب

تختخواب    ۶۰  تیبود که حد ظرف  نیهافمن ا  ة نظریماران کمک کنند.  یبه ب  شتر ی داد تا ب

  ار ی ، بسنبودند  قابل استفادهها  وانیکه ا  یتختخواب در زمستان، هنگام   ۵۴در تابستان و  

  یاشغال تختخواب، مواقع   زان یبا کاهش م  ی بود. حت  اجراازدحام قابل    لیباال و فقط به دل 

اجتناب و  ی ریاپذن تراکم  به  داشت،  بهازمستان  ژهیوجود  که  آن  مگر    ازمند ین  ماران ی ؛ 

 رفتن نداشتند.  یبرا گرید  ییکه جا ی کسان ؛ شدندمی برگردانده

نداشت مگر وجود    یمکان   نیبود که چن  یمسر  مارانی ب  یجداساز  ،دیگر  بزرگ  همسئل

اتاق  وقتی  که    ی خال  ی خصوصهای  که  موضوع  بودند  معنااین  به  درآمد    ی البته  کاهش 

بزرگ  ، یمسر  ی هایمار ی ببرای  بخش جداگانه    ک ی بود.    مارستان یب بود و خطر    ی کمک 

دکترها قرار    ازی در فهرست ن  ن،یکرد. بنابرامی  کم  مارستان ی در برا    ها یماریب  ن یانتشار ا

 

 ]شمسی ۱۳۱۰[میالدی   ۱۹۳۲دکترها هافمن، لیچوارد و کیب، سال 
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هستند،    ی خال  ی چند ساعت  ی براها  ندرت تختخواب”به  مشهد،    مارستان ی در ب  7۰7گرفت.

مختلف استفاده  های  و کاناپهها  مکتیتاشو و نهای  از تختخواب  می ما مجبور هست  یمواقع

  ی صندل  یرو  یساعت   چند  یبرا  بیایندمرخص شده    ماری بتا بستگان  که    نیا  ا یو    می کن

 7۰8.“ می کنمی  تر، پریو فور  دیجد  ماریب  کیزمان، ما تختخواب او را با    نیو در هم  ینندبنش

با    یگاه   ار،یبس   یبالتصدهای  پستو    ی کارکنانهای  یکاست   ی اری با بس  ی کار پزشک

، دکتر والتر  [شمسی  ۱۳۱8]میالدی    ۱۹۴۰در سال    7۰۹.افتیادامه    ها و استعفا  ی بازنشستگ

کار    اری بس  شگاهی آزما  نیهمسرش که تکنس  و  ( به مشهد آمده بودWalter Noremنورم )

آزما  ایآزموده بهبود  شگاهیبود،  شدن    ن یتکنس  با هدف را    یی رضا  یبو طو  بخشید   یرا 

نورم استعفاء داد و به ارتش ، دکتر  [شمسی  ۱۳۲۰]میالدی    ۱۹۴۲آموزش داد. امّا در سال  

  ۲۰خوشبختانه، دکتر هافمن در  ( را تنها گذاشت.  Cochran)کاکران    بازگشت و دکتر  کا ی آمر 

  ک ی برومند،    ی با خانم شمس همراه    [شمسی  ۱۳۲۱مهر    ۲8]میالدی    ۱۹۴۲  سال   اکتبر 

و دو دانشجو پرستار  اتاق عمل  بازگ   ، ی پرستار   سال گیری  همه   ل ی به دل   7۱۰. شت به مشهد 

پر شد. با    ی دیفوئی و ت  فوسی ت  ماران ی دو بخش با ب  ، [شمسی  ۱۳۲۱]میالدی    ۱۹۴۲-۴۳

  ی لیقادر بودند به افراد خ   ییکای(، پزشکان آمرAIRC)  رانیا -  کایامداد آمر  تةی کم حمایت

  بیمارستان   ماندند و هنگام ترکمی  مارستان یهفته در ب  کی   ی برا  یار یبس   ؛ کمک کنند  ر یفق 

AIRC  یحرکت، مورد قدردان  نیااما    7۱۱داد.میکفش    اینان    ،ذغال  ،کوپن برنج  هاآن  به  

میالدی    ۱۹۴۳سال    هیدر فور  .به نام آتش شرق، قرار نگرفت  یهطرفدار روس  یروزنامة محل

باین روزنامه    [ شمسی  ۱۳۲۱اسفند  ]   خون مردم را  ها ییکایآمر  مارستان ینوشت که در 

  را پخش   تیح یمس  نییکارکنان آن آ  حال  نیرا جاسوس کنند، در هم  هاآن  تا  رندیگمی

  کی   نیگران است و ا  هاآن  خدمات  ن،یکنند. افزون بر ا  یح یرا مس  مارانیکنند تا بمی
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708 Presbyterian Church 1945, p. 71; RG 91-20-2, Mashhad Medical Report 1942-1943. 

709 Presbyterian Church 1943, p. 84. 
710 RG 231-1-6, Pioneering in Meshed, p.138. 

711 RG 91-20-2, Mashhad Medical Report 1942-1943. 
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غ کث  ی بهداشت ریمکان    ۱۹۴۴  آگوست  ۱۵تا    جوالی   ۱۵از    مارستانیب    7۱۲است.  فیو 

روز در    ۱8بسته شد و دوباره    الت یتعط  یبرا  [ شمسی  ۱۳۲۳مرداد    ۲۴تیر    ۲۴]میالدی  

دکتر بود.   ی ماریبآن  لیبسته شد که دل [شمسی ۱۳۲۴فروردین ]میالدی  ۱۹۴۵ لیآور

 
آن را   خیدوم رخ داد، منبعش تار یجنگ جهان یدر طموضوع  نیکه ا سدینوی. گرچه خاکستر م۱8۱، ص۱۳۹۵خاکستر  7۱۲

برابر است با  باشد که  ۱۳۲۱ یبرا  یاشتباه چاپ کی ۱۳۳۱دهد. احتمال دارد که یارائه م  ۱۹۵۳ هیفور ۲۱ ای ۱۲/۱۳۳۱/ ۲

 .۱۹۴۳ هیفور ۲۱

 

 دوولباال از سمت چپ: پرستار تیلی، دکتر کیب و دکتر مک
 نشسته: دکترها فریم و بلیر
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  یبرا  ئت« ینشد، »ه  دای مشهد پ  ی حیمس   مارستان یب  یبرا  یی کایدکتر آمر  چ یاز آنجا که ه

دکتر    کی ،  [شمسی  ۱۳۲۲] میالدی    ۱۹۴۴بودجه داد. در تابستان    ، یرانیا  یگرفتن دکترها

  روتیاز ب یدکتر آشور ک ی  تیبه او اجازه داده شد که برود. در نها یجوان امتحان شد ول 

استخدام پزشکان    ةنیگرفت و فوت کرد. گز  فوسی ماه ت  ک ی بعد از    یبه کار گماشته شد ول 

”بهتر    رایرا استخدام کند ز  یح یمسریغ   یدکترهاتوانست  نمی  مارستانیب  رایمحدود بود ز

  جوالی  در  7۱۳که با آرمان ما خصومت دارد.“  یباشد با دکتر  یکی نباشد تا    یمارستانیاست ب

ب[شمسی  ۱۳۲۴تیر  ]میالدی    ۱۹۴۵سال   اکتبر    مارستانی ،  از  شد.   ۱۹۴۵سال  بسته 

ب[شمسی  ۱۳۲۴مهر  ]میالدی   نوراهلل    ی رانیا  ل یالتحصفارغ  کی   مارستان ی،  دکتر  نام  به 

آن که    گر یته بود. خبر خوب درفدر خدمت تمام وقت به کار گ  را   اعلم، از تهران   م یحک

بود  ک ی   مارستانیب به دست آورده  به آن   دستگاه خنک کنندة خوب  انبار    هاکه  اجازة 

داد که از آن پس با  می  راها  ک یو ارسن   دهای سولفانام  ن،ی لیسیمانند پن   ییهاکردن دارو

و    یاضاف  یاز داروها  یم یمقدار عظ  ن یهمچن  مارستانیدر دسترس بودند. بتر  نییپا متیق 

میالدی   ۱۹۴۵سال  هیدر ژانو 7۱۴کرد.  افت یرا در   کایارتش آمر یپزشک  زات یاز تجه یبعض

  مار ی ب  ۵۵مراقبت از    یجه برایرفت در نت   کا یبه آمرکاکران    ، دکتر[شمسی  ۱۳۲۳دی  ]

وجود  در هفته    ی سه روز کار  ، دو دکتربا    مار یب  ۱۵۰-۲۰۰به اضافه درمانگاه با    یبستر

،  [شمسی  ۱۳۲۵]میالدی    ۱۹۴7سال    لیاوا  7۱۵. گذاشتیم باقی    یکه وقت آزاد کم   داشت

آمده بود و    کا ی( که تازه از آمرThomas Murray)  یدکتر توماس مورا  ، کاکران  به دکتر 

بر عهده گرفت.   مارستانیب  تی، مسئول کاکران  دکتر  .کمک داده شد  م،یک دکتر ح  7۱۶را 

میالدی    ۱۹۶۰. در سال  بگیرد  بیاز دکتر ک   ی تیرشت رفته بود که مسئول   به  دکتر هافمن

فقدان بودجه و کارکنان بسته شد و   ل یمشهد به دل  ی حیمس   مارستان ی، ب[شمسی  ۱۳۳8]

 
713 RG 91-20-2, Mashhad Medical Report 1944-45. 
714 RG 91-20-2, Mashhad Medical Report 1945-1946. 

715 RG 231-1-6, Hoffman, Pioneering in Meshed, p. 141. 
716 RG 231-1-6, Pioneering in Meshed, p. 148. 

 ی کردند شامل دکتر ماری کار م  ]شمسی  ۱۳۲8[میالدی    ۱۹۵۰  سال  بعد از  مارستانیکه در ب  ییکا یپزشکان آمر  گرید 

 .۱8۵، ص۱۳۹۵]؟[ بودند. خاکستر  و دکتر داکس سیدکتر را گلر،یز
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 7۱7.افتیانتقال  ی به وزارت بهدار

 

 مارستان یب یبازساز

تختخواب    ۲۰، حدود  [شمسی  ۱۳۰۲]میالدی    ۱۹۲۴ساخته شده در سال    مارستانیب

  با نورو  باز  و دل  رینورگ  یهمگ   ند؛شده بود  می که به سه بخش تقسداشت  زن    مارانیب  یبرا

  زمین  ک ی ، دکترها  [شمسی  ۱۳۱۰]میالدی    ۱۹۳۲در تابستان    7۱8. یصبحگاه  دیخورش

  زین  ی رانیپزشک ا  ک ی شامل  از جمله  آمدند  می  ی باز  یکه برا  ی نند؛ دوستاساخت  سیتن

  کی کرده بودند.    نیرا تأمها  و راکتها  توپ  هاآن  رایبود ز  بود کفش   ازیکه ن  آن چه  بود.

وجود  و توپ  راکت  پنگ همراه با  نگ ی پ  زیم   ک ی نصب شد. در زمستان،    زیدوش حمام ن

استراحت جهت آرامش، مطالعه    افزوده شد امکان  رانپرستا  دی جد  آن چه به اتاقو    داشت

 7۱۹داد. میبه آنان   در اوقات آزاد ی باز ای

مسئول[شمسی  ۱۳۰7]میالدی    ۱۹۲۹سال    در هافمن    مارستان، یب  ی پاکساز  تی ، 

  مارستان ی ب ساختمان    را ی ز   7۲۰را بر عهده گرفت.   رات ی تعم   گر ی ها و د آمیزی اتاق رنگ 

سنگ  یهانشانه خود    نیاستفادة  داداز  نشان  سال    هرا  در   ۱۳۰8]میالدی    ۱۹۳۰بود. 

دالر    ۱۰۰۰آن    نةیشد که هز  نیگزیجا   یو با سقف حلب   خت یفرو ر  ی، سقف گل [شمسی

فلز جهت پوشاندن    دیخر  یبرا  ی ، پول کاف [شمسی  ۱۳۰۲]میالدی    ۱۹۲۴شد. در سال  

زارشی مبنی بر  گاز آن با گل پوشانده شد. هافمن    ی بخش  ن،یسقف، وجود نداشت. بنابرا

ب  نیا بازساز  مارستان ی که  به  نمود.   ازی ن  یواقعاً  ارسال  سال    7۲۱دارد  میالدی    ۱۹۳۲در 

گونه انتقادی    چ یکه ه  « ییکایمرآ  ی ح یمس  مارستان ی »ب  به  مارستان ی، نام ب[شمسی  ۱۳۱۰]

  ی سا ی ، کل [ شمسی   ۱۳۰۹] میالدی    ۱۹۳۰- ۳۱در سال    7۲۲. افت ی   ر یی ، تغ برنینگیخت 

 
 .۱8۲، ص۱۳۹۵خاکستر  7۱7

718 RG 91-20-2, Mashhad Medical Report 1930-1931. 
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  لیبه دل   یمشهد فراهم نمود ول   مارستان ی ب  دی بال جد  ک ی   یدالر برا  ۱۵,۰۰۰  وکاسل،ین

خودش به پول    سایکلچون   بودجه در بانک مسدود شد و  ن یاز ا  یم یرخداد رکود بزرگ، ن

که پول    ی منحرف نمود. هنگام  ، یکاربرد محل   یپول را برا  ن یا  از  گرید  یم یداشت، ن  ازین

ساخت    نیکرد که ا  افتیدالر در  ۱۰۰۰ای  دالر و به صورت قطره  ۵۰۰  مارستانیب  ،آزاد شد

امکان را  نمود.بال مذکور  ا  7۲۳پذیر  آمد  وجود،    نیبا  به وجود  انتظار  برای  عامل دیگری 

  گرفتنرا با  برای شهر  شده    ی طراح  دی جد  ابانی خدر ابتدا    ستی بامشهد می  ی”شهردار

کوچک  از گوشة  پ اط یح  ی  برپا  شی مان  طراح  یی از  می  ی بال  زنان،  کل    ساخت.“ شدة 

  داری سپ یو الوارها  ی گل  یداشت و عمدتاً از آجرها   نهیدالر هز  ۳۰,۰۰۰ساختمان کمتر از  

ا  ۱۰  ی شد. طساخته    وکاسلین  ی سایکل  اهدایی  ةنیهز  با به حدود    مارستان ی ب  نیسال، 

را منزل داد و    یتربس  ماری ب  ۱۰۳,۰۰۰کرد و    یرسانای خدمتدواخانه  ماریب  ۳۲۰,۰۰۰

های  یکاش   ،[شمسی  ۱۳۱۲]میالدی    ۱۹۳۴در آن انجام شد. در سال    یجراح  ۱۵,۰۰۰

  ، یک یالکتر  یی روشنا  ی کشمیدر مشهد، س   کی تانک سپت  نی های آب، اولتلمبه  ، یژاپن   د یسف 

کار بهتر،    یرا برا  محیط  ، یچوب  یها بخشهمة    یکف و رنگ بر رو  یمانیس   هاییکاش

  ی حی مس  مارستان یب  چون بایدبود    ازین  آنکه به    نینه به خاطر ا  ینوساز  7۲۴مناسب نمودند. 

  شاه رضا  دی جد  مارستانیآن را با ب  تا بتواننزد مردم خوب جلوه دهد، انجام شد    رونیاز ب

، هافمن  [شمسی  ۱۳۲۰]میالدی    ۱۹۴۲در سال    7۲۵. کرد  سه یمقا  ،کامل شده بود  راًیکه اخ

  یبا یهای زباغ  ان ی تواند تضاد مکند نمیمی  دی که از مشهد بازد  ی”کس نوشت    زمینه   ن یدر ا

بخش از    ک ی اند و در  حرم حلقه زدهدولتی    مارستانیهای مجلل بساختمانگرد  گل که  

محقر   ون یسیم  مارستان یکه اطراف ب  ور های رنجاز انسان ی ت یبا جمع  کند می ت یشهر فعال

 7۲۶“نادیده بگیرد.  ،اندحلقه زدهپاک و بدون زرق و برق  اط ی ح اما با

 
723 RG 231-1-6, Hoffman, Pioneering in Meshed, p. 4; RG 231-1-2, Hoffman to the New Castle church 

(31/07/1934). 

724 RG 91-20-2, Mashhad Medical Report 1932-1933; RG 231-1-6, Hoffman, Pioneering in Meshed, p. 

122. 
725 RG 91-20-2, Mashhad Medical Report 1934-1935. 

726 Presbyterian Church 1943, p. 84. 
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 دواخانة شهر با بیماران بربری
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 های پزشکان در مشهد ساخت بیمارستان آمریکایی و خانه
 ]شمسی ۱۳۲۲[میالدی   ۱۹۲۴در سال 

 ها های گلی؛ زیر: ساخت پی ساختمانباال: ساخت قالب
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 های پزشکان در مشهد خانهساخت بیمارستان آمریکایی و 
 ]شمسی ۱۳۲۰[میالدی   ۱۹۲۴در سال 
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 های پزشکان اتمام یافته در مشهد باال: بیمارستان آمریکایی و خانه
 پایین: نمای جلویی بیمارستان آمریکایی مشهد 
های  مطب و اتاق  هفتدر طبقة پایین پشت ایوان، بخش بیماران سرپایی با سه اتاق انتظار،  

های مردان و در انتها نیز  اخانه در انتهای ایوان. در طبقة باال در این بال، بخشدرمان و دو
 سوئیت عمل جراحی است. 
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 خانة دکتر هافمن در مشهد 

 

 
 ؛ ]شمسی ۱۳۱۶[میالدی   ۱۹۲8ها در بیمارستان آمریکایی مشهد بچه 

بودند. پرستار در  دو پرستار در زمینه، دختران مسیحی هستند که در بیمارستان تربیت شده 
 التحصیل مدرسة پرستاری تبریز است. سمت چپ، یک فارغ
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کوچک  آالت  نیو عملکرد ماش  یدر نگهدار  تابه کار گماشت    ک ی دو مکان  مارستانیب

در   ی ک ی الکتر  همچن   افت ی که  و  بود  جهت   ی ک ی الکتر   تلمبة کار    ن ی کرده    ی اریآب  آب 

سال    7۲7.کنند  کار  مارستان،یبهای  نیزم ،  [شمسی  ۱۳۱۵]میالدی    ۱۹۳۶-۳7در 

  ؛ شد  ی کارمانیکارکنان، س   ناهارخوریصورت گرفت. کف اتاق    مارستانیدر ب  هاییبهبود

انبار   یبرا  ییپرستاران ساخته شد؛ اتاق خشکشو  یبرا  ناهارخوریاتاق    یدر باال   یاتاق 

آماده شد و اتاق    ی مانیس  آجربا کف    زین  ی عال   مان ی اتاق زا  کی   د؛ یگرد   ر یتعم  خانهرختشوی

ا  ن یشیپ ز   کس ی اشعة  طبقة  آن  که    افتیانتقال    ریبه  از  بیش  خوتا  اتاق  عنوان    اب به 

  وکار کسببه عنوان دفتر    (پرستاران   یم یقد  تیسوئ)  گریاتاق داز  شد.  می  پرستاران استفاده 

  رات ییتغ  ن یشد. همة ا  لیخانه تبددربان به مرده  ن یشیاتاق پ   د؛ یاستفاده گرد  ، یل یسه  ی عل

 ۵۰۰  ةیهد  ک ی  قیاز طر  که داد    شیرا با پنج اتاق افزا  مارستانی ب  یکار  یو بهبودها، فضا

رفت  می  انتظار  آن چه  از  راتییتغهای  نهی. هزدیگردپذیر  امکان  وکاسلین  یسایاز کل   یدالر

  مان یس   یباال  متیماهر در شهر و قهای  کشآن نبود لوله  ل یدلمهمترین  بود که  بیشتر  

میالدی    ۱۹۲۰-۳۰خانم هافمن که در سراسر دهة    ، ییدالر اهدا  ۳۰۰با سپاس از    7۲8بود. 

م دهة    یادی ز  دتو  موجود  مارستانی ب  ونمترمیالدی    ۱۹۴۰از  و  ها  ملحفه  یبود، 

انبار  ای  آالت را به گونهین یآالت و چشهی نمود و ش  یسازرهیاتاق عمل را ذخهای  روپوش

ساده نصب شد    کشی لوله  آب  ستمی س  ن، یدند. همچنکردن بو  دای قابل پ  یکرد که به سادگ 

،  [شمسی  ۱۳۱۶]میالدی    ۱۹۳8در سال    7۲۹. دیگرد   یزنان در برابر حشرات، تورکش   وانیو ا

و نوع کهنه    دیخر  زریلیاستردستگاه    ک ی   مارستانیب  وکاسل،ین  یسایکلهای  دوباره با بودجه

  ی منگاهیافزودن بال زنان، اتاق نش  وکاسل، یشد. با پول ن  به کار گرفته   بان یبه عنوان پشت 

پذیر زنان امکان   یازهای برآورد ن   یبرا  ،ی انبار   ةو اتاق حمام و گنج   ری گپرستاران، بالکن آفتاب 

شد  می  اکنونکه    وجود داشت انبار کردن چوب    یاتاق بزرگ برا  کی  زمین ریدر ز  .د یگرد 

 از آن استفاده کرد.  گرید  یکاربردها یبرا

 
727 RG 231-1-6, Hoffman, Pioneering in Meshed, p. 121. 
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ب شد، اکنون ما  می  تأمین  ین یزمریز  ی از آب انبارهاو  با دلو    آب ما  شتری ”قبالً 

که آب پمپ شده را به حدود    م یهست  ی کامالً کاف   یساده ول   ستمیقدردان س 

با    ز ین  هند. اتاق حمام و توالت مردانرسامیدر ساختمان    ی نقطة ضرور  زدهیس

صورت    خانهرختشویدر  هایی  ینوسازو  اند  شدههمان منبع نصب  های  بودجه 

 7۳۰.“گرفته است

چمن[شمسی  ۱۳۱8]میالدی    ۱۹۳۹-۴۰  سال  در پرچها  ،  در    شیده ک های  نیو 

  ی ریجلوگشده،    کشیدههای میرو با علف پوشانده شده بودند و با وجود س ادهی پ  ی رهایمس

بودند  جلویکه    یمردمتوسط    باغچهدر    یاز خرابکار بود  ،درمانگاه منتظر  نردة  دشوار   .

شد    نیگزیجا  یقو  لیطبقة باال قرار داشت با لولة است  ییجلو  وانیا  یکه رو  ی سست  یآجر

شد.    ی کاردوباره سقف  یپشت   وانینمود. ا  ل یتبد  ی من به مکان ا  ،ماران ی ب  یکه آنجا را برا

دوم،    ی جنگ جهان  پایانگرچه در    7۳۱شدند. آمیزی  دوباره رنگ   مان ی زنان و زا  یهابخش

های  نظارت  جة یبرد که نتمی  به سر   یخوب  های انجام شده در وضعیتریتعم  با ساختمان  

  ساختمان کامالً  ی ، فرسودگیسال از کاربر  ۲۱بعد از    یخانم هافمن بود ول   تحسین برانگیز

پرستاران    ةخان  مارستان، یمبرم ب   ازین  اما داشتند    ازین  یکارمانیبود. راهروها به س  دایهو

به صورت    ن یمستخدم  نیک دوجی کردند و  می  یزندگ   های خودبود؛ اکثر پرستاران در خانه

  از یمورد ندیگر    ،یونریسیم   نیروی کار کاهش  دیگری که به دلیل های  پراکنده در اقامتگاه

خرید  و    مارستانیب  راتی تعم  ةبودج  ی برایدکتر هافمن درخواست   7۳۲. اقامت داشتند  نبودند

رشت ترک    مقصدرا به    مشهد  این که  پیش ازداد؛    ارائه  کس ی اشعة ا  دی دستگاه جد  ک ی

 7۳۳کند. 

 

 
730 RG 91-20-2, The American Christian Hospital, M. Report for year 1938-39. 

731 RG 91-20-2, Mashhad Medical Report 1939-1940. 

732 RG 91-20-2, Mashhad Medical Report 1944-1945. 
733 RG 91-20-2, Hoffman to Allen 03/12/1947 asking for money for various repairs to the hospital 

img1742; RG 91-20-2, Allen to Hoffman 25/06/1946 money for X-ray. 
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 دواخانه

اسفند    8تا    ۱۲۹۴دی  ]میالدی    ۱۹۱۹  سال  هیفور  ۲8تا    ۱۹۱۵  سال  دسامبر  از

 ۵۳,۵۴۵ماه باز بود و    ۲7  یو دواخانه برا  یی کایآمر  یونریس یم   مارستانی، ب[شمسی  ۱۲۹7

اعداد    نیا  7۳۴در ماه.   مار یب  ۰۰۰,۲حدود    نیانگیبا م   ؛ تحت درمان قرار گرفتند  در آن  ماریب

ارائه    یهاقبتمرا  ییهستند. از سو  مارستان ی ب  هایدغدغهو همزمان،    تینشان دهندة موفق 

پزشک    ک ی   تنهاکه اغلب    ن یدادند امّا با در نظر گرفتن امی  را پاسخمردم    یواقع  ازین  ،شده

  است یس  ن یشدند. مسلماً امی  زده ارائهها شتابمراقبت  نی ا  رو،یدر دسترس بود، از لحاظ ن

ا  یخوب که  نهادهاها  ازمانس]  رایزدیده شود    مار ی ب  همه   ن یبود  ب  [ییو  را    مارستان ی که 

میالدی    ۱۹۲۶در سال    ن،یشدند. بنابرامی  دلگرم  مارانیب  ی کردند، از تعداد باالمی  تیحما

گزارش را به چاپ رساند که دواخانة    نیمغرورانه ا  «پرسبیتاری  ئتی، »ه[شمسی  ۱۳۰۴]

  ییکایآمر  یونریس یم  مارستان یدر ب  ان زمهم. امّا  است  دیده  ماری ب  ۳7۵روز    ک ی در  مشهد  

  دهید  یشتری ب  مارانیاز مشهد داشت( ب  یکه کارکنان کمتر  ت یواقع  ن ی)با وجود ا  زیتبر

با افتخار گزارش    چوارد،ی ، هافمن و ل [شمسی  ۱۳۱۱]میالدی    ۱۹۳۳سال    در  7۳۵شده بودند.

  کینزد  د یجد  مارستانیباشغال  هنگام  و    [شمسی  ۱۳۰۲]میالدی    ۱۹۲۴دند که از سال  دا

 7۳۶مورد درمان در دواخانه انجام شده بود. ۰۰۰,۳۰۰به 

را نشان    تیواقع   نیبلکه ا  از،ی نه نای  دواخانه  ماران یب  ندهیافزا  ی و حت  زیادتعداد    نیا

آن    از تر  عیسر  ی پزشکهای  مراقبت  داد که مردم آن قدر بیدار شده بودند که خواستار می

  یروین ز یجامعه ن شدن ند. مدرنباشرا برآورده سازد،  هاتوانست آنمی یحرفة پزشک  چه

پنج  های  )که در حلبی  نیبنز  بهتر  ی، خودروهامیالدی  ۱۹۲۰دهة    ؛بوددیگری  ران  شیپ

بود( و جاده  یدر شهرها  ی گالن قابل حصول  های  وجود داشتند. جادهخوبی  های  بزرگ 

 ۱۹۱۵در سال  7۳7آورد.می مارستان ی ب یرا براتر فراوان مارانیب شتر،یب ی بهتر و خودروها

 
734 Donaldson 1920, p. 534. 

735 Presbyterian Church 1927, p. 121. 
736 RG 91-20-2, Mashhad Medical Report 1932-1933. 

737 RG 231-1-6, Hoffman, Pioneering in Meshed, pp. 63-64, 71. 



 میالدی 1950تا   550ها در ایران؛ از سال تاریخ بیمارستان  402

هنگام[شمسی  ۱۲۹۳]میالدی   تهران    ی،  از  دکتر کوک  طول  روز    ۲۲،  حرکت کردکه 

با اتوبوس همین سفر    [شمسی  ۱۳۱۳]میالدی    ۱۹۳۵تا به مشهد برسد، در سال    دی کش

نبود که فرد به صورت خودکار    نیا  یامّا حضور در دواخانه به معنا  7۳8دو روز زمان برد. 

ب  یار ی. بسشود  دهی توسط دکتر د از زمان    گرید  یاریو بس  شدندیبرگردانده م   مارانیاز 

داد:    گزارشهافمن    ن،یگشتند. بنابرانمیدوباره بر  گریو د  شده یم   دیام   نا  ی انتظار طوالن

از    ان یمشتر  ،هایاست که ما خارج  دهی پسند  نی”ا در حال رشد    یاحرفه  [یدکترها ]را 

مورد تقاضا    ار ی بس  نجا ی دکترها در ا  را یز  م؛ یکن نمی  کنند، دور می  ما کار  ی که به سخت  یبوم

دانش در گسترة    نیبه عنوان آورندة آخر  ی پزشک  یونرهایسیاو شاهد نقش م   هستند.“ 

ب  اریبس هایی  ”به جز گسترهبود.    یپزشک  یهامراقبت و محدود،  ما  های  مارستانیاندک 

  ی و حتاند  نگه داشته  نیسرزم  نیکار انجام شده در ا  تیفی ک  خود را برای  یهنوز سرآمد

به    ، یرانیا  ی . دکترهازندسایم   ختهیبرانگ  ی محل ای  کار حرفه  ی برا  یباالتر  یاستانداردها 

 7۳۹دهند. “ می را به ما ارجاع  ماران یب ن،یتست کل یبرا ژهیو

مراقبت   وه ی ش  ارائه  روال  حت   ی پزشک های  و  رشد    بزرگتر   گروه   ک ی   ی به  حال  در 

باز بودن دواخانه بلکه   ت نمود. نه تنها ساعا   ر یی و در گذر زمان، تغ   افت ی توسعه    ماران ی ب 

در دسترس    ی شتر ی ب   ة شد   ت ی کارکنان ترب   را ی شد ز   تر رسمی و  تر  ای حرفه   ز ی ن   ی سازمانده 

پرده در اتاق   کی . از آغاز، دواخانه پنج روز در هفته باز بود و مردان و زنان با  ند قرا گرفت 

 ۱۹۱7- ۱8های  سال   یط   نده ی اما بعد از تجربة فرسا   7۴۰شدند.می   جدا   گر ی کد ی انتظار از  

برا   [ شمسی   ۱۲۹۶] میالدی   کار   ها، ی ر ی گ همه   ، ی قحط   ی )امداد  و    ی طوالن   ی ساعات 

  کشنبه ی و  ها  ، دواخانه جمعه [ شمسی   ۱۲۹۶]میالدی    ۱۹۱8سال    ز یی خسته کننده(، در پا 

تعداد   چون که  ؛ خود را کاهش دهد  ی گرفت فشار بار کار   م ی هافمن تصم  را ی ز  ، بسته شد 

و    اب ی بود؛ داروها، کم   شتابان   ی ل ی او خ   ی برا   ز ین   ر یی و سرعت تغ   ه رو به رشد بود   ماران ی ب 

 
738 RG 91-20-2, Mashhad Medical Report 1934-1935. 

739 RG 91-20-2, Mashhad Medical Report 1936-1937. 
740 RG 231-1-6, Hoffman, Pioneering in Meshed, p. 46-47; RG 231-1-2, Murray to Speer, Meshed 

12/10/1918. 
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بودند.  ی ل ی خ  تصم [ شمسی   ۱۲۹7] میالدی    ۱۹۱۹در سال    7۴۱گران  هافمن    م ی ، دکتر 

  یبه معنا   ن ی کاهش دهد، گرچه ا   ه دواخانه را به سه روز در هفت کاری    ی گرفت روزها 

،  [شمسی   ۱۲۹8] میالدی    ۱۹۲۰که در سال    ی هنگام   7۴۲بود.تر  ی طوالن   ی ساعات کار 

خود    ی نداد ول   ر یی را تغ   ی برنامة کار   ن ی ا هافمن    . د ی ملحق گرد هافمن  به    چوارد ی دکتر ل 

  همسر ان و کودکان شد.  زندار  عهده   چوارد ی مرد را به عهده گرفت و ل   ماران ی ب   ت ی مسئول 

با شر   چوارد، ی ل   لدا ی ه   چوارد، ی ل   دکتر  دواخانه  ا   ، خانم   فه ی در  عنوان   که   ی ران ی پرستار  به 

دواخانه و نه   ی سه روز در هفته برنامة کار   7۴۳نمود.  ی ار ی کرد، دست می   کار نیز  مترجم  

)ساخته شده در    مارستان ی ب   دِ ی جد   ة نکردند. در دواخان   ی ر یی تغ   ، زنان و مردان   ی جداساز 

ب [ شمسی   ۱۳۰۲]میالدی    ۱۹۲۴سال   به    ی طراح   ر ی مس   ماران ی (،  انتظار  اتاق  از  شده 

تزر  اتاق  پانسمان،  اتاق  دکتر،  نها   قات ی مطب  در  دارو   ت ی و    کردند. می   دنبال   را   اتاق 

پ الزحمه حق  مرد   اپیش ش ی ها  جمع می   ط ی بل که    ی توسط  شدند.  می   ی آور فروخت 

هایی که به عمل آن   ی ها برا الزحمه چانه زدن دربارة حق  قات، ی ها، تزر مددکاران، پانسمان 

 رهی ، حمام کردن و غ ه ی دربارة تغذ   ح ی داشتند و توض   از ی ن   یی های سرپا و مراقبت   ی جراح 

  رای سه روز داد ز بیشتر از   ی داروها را برا   از لحاظ ایمنی مناسب نبود که دادند. انجام می 

ها  شدند همة آن می   ده ی ا و مناطق اطراف د ای در روستاه دوره   ی دها ی که در بازد   ی ماران ی ب 

از راه دهان در   ا ی و    دند ی بلع می   ا ج   کی را   کاغذ    ی حت   ی ”بعض کردند،  می   افت ی مرهم را 

می  را  آن  آب  و  جوشانده  را  بنابرا   کم   ی بطر   نوشند.“ نسخه   ستی با می   ماران ی ب   ن یبود 

را می  بطر ظروف خودشان  کث ی آوردند که شامل  و  پوسته   و حتی   ف ی های شکستة  ها 

اگر سوزن   ماران ی ”ب خوب بودند و    ی ل ی خ   قات ی در زدن تزر   رزاها ی بودند. م   ی گیاه ها برگ 

 7۴۴بودند.“   ی گرفتند شاک نمی 

 

 
741 RG 231-1-6, Hoffman, Pioneering in Meshed, p. 46-47. 

742 RG 231-1-6, Hoffman, Pioneering in Meshed, p. 48-50. 
743 Presbyterian Church 1921, p. 338; RG 231-1-6, Hoffman, Pioneering in Meshed, pp. 51-52. 
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 باال: پنجرة داروخانه با سید ابوالقاسم
 تحی( ا)ملک الف پایین: اتاق اسکراب با ناصر خان و لقمان
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 های ابزارهای جراحی خریداری شده از ارتش بریتانیا باال: قفسه
با   ی سنگین، بیمارستانپایین: به دلیل نبود آسانسور، جهت تسهیل در انتقال بیماران و کاالها

 طراحی شد.دار های شیبرمپ
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 آشپزآشپرخانة بیمارستان با اجاق روسی همراه با محمد و ابراهیم 
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 کارکنان بیمارستان آمریکایی مشهد
 )پایین(  ]شمسی ۱۳۰7[میالدی  ۱۹۲۹)باال( و  ]شمسی ۱۳۰۳[میالدی   ۱۹۲۵ هایدر سال
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 ]شمسی  ۱۳۰8[میالدی  ۱۹۳۰کارکنان بیمارستان آمریکایی مشهد در سال 

 

آن  از    یشتریب  ییسرپا  مارانیب  شهیبود و هم  نیسنگ  یبا دو پزشک، بار کار  یحت

ببچه   ول   ند، یبتوانند  داشت  کار   ی وجود  دادمی  ی چه  انجام  کس   ؟ شد  شد  می  را   ی چه 

  ی داروها  ، یمی مزمن قد  [مارانیب]  ”به موارد   ی بازگشت  مارانی کاهش تعداد ب  یبازگرداند؟ برا

شود که زودتر باز نگردند: از درمان  می گفته  هاآن شود و بهمی ک هفته داده ی  یبرا یکاف

ا  یحت   یول  شود“ می  امتناع  نرمیبه    ریناپذعالج  بیمارانو    اهای پوکندریه وجود،    نیبا 

بود. در    ی بانی به کارکنان پشتی  دسترس  ، یاضاف   همسئل  7۴۵وجود داشتند.   یاریبس  ماران یب

بودجه، نرخ باالتر   نبوداز    مارستان یرکود، ب  لی، به دل [شمسی  ۱۳۰۹]میالدی    ۱۹۳۰  الس

تعداد کارکنان   ستیبامی ن،یدر رنج بود. بنابرا رهیباالتر و غ یگمرک های نرخ ،یتبادل ارز

هر یک از  به  قادر نبودند    که   نیا  ل یبه دل  ن یهمچن  .دهد  سوم کاهش   ک ی را به  اش  یمحل

 
745 RG 91-20-2, Mashhad Medical Report 1928-1929. 



 409 میالدی(  1950دهة   - 1794قاجار و پهلوی ) هایدورهها در بیمارستان

دیده   ییکایدکتر آمر  ک یتوسط نخست  مار یهر ب رای”زرا ارائه دهند  درخورتوجه  بیماران

  به مراقبت  یرانیا  ارانیکه دست  ییشود جامی  پانسمان فرستادههای  سپس به اتاق  ،شودمی

از  بلیطی اش ییبر اساس توانا ستی بامی حل آن بود که هر کس تنها راه پردازند.“می از او

که    ی کس  آوردند، هرکه دکترها برهان  گونه    همان   چونکند    ی داریقران خر  ۱۰  تاقران    ۲

  یگان یبا  ی از منش  ی طی بل  ستی بامی  ماران ی ب  ، ابتداتوانست پرداخت کند. در  می  ی باشد حداقل 

  دهید   رهیو غها  پانسمان  قات،ی آن توسط دکتر، بخش درمان و دارو، تزر  ةیکه رو  دندیخرمی

تکرار    ل یبه دل  کردند و نگاه می  زیشفاآمای  همچون معجزه  قات یتزر  ه ب  یار یشد. بسمی

هر کس که پس    .“ شدیداده متزریق    ی اری به بس”  ،یدهان  ی در استفاده از داروهاکوتاهی  

  ی برا  یگریدای  نهیدکترها گز  ی بود ول  زیانگشد. غممی  برگردانده  د، یرسمی  ط یاز اتمام بل

در    ی اری که بس ن ینامطلوب، دکترها از ا می تصم ن ینداشتند. با وجود ا ت یف ی انجام کار با ک

  ط یبل  د یبه خر  زین  ی بازگشت های  تیزیکنند و در و  یداریخر   ط یبل  کیتوانستند  می  ان یپا

د  دا، هافمن گزارش  [شمسی  ۱۳۱۱]میالدی    ۱۹۳۳ادامه دهند، مبهوت بودند. در سال  

شده  بهتر    زینها  یافت ی، درپسندند میرا    ت« یزیوبه ازاء    الزحمهحق  مردم نظام »پرداخت

چند    ی صبح، تن  ان ی. در پاشدحاصل میدر هر روز از دواخانه    ال یر  ۵۰۰تا    ۲۰۰  رایز  بود

 ۱۳۱۱]میالدی    ۱۹۳۳در سال    جه، یشدند. در نتمی  ده ید ی ماندند که مجانمی  ماران یاز ب

داده    ی مجانهای  مراقبتای  دواخانه  ماران یدرصد از ب  ۱۵-۲۰فقط به  مجموع،    در  [شمسی

که    ی زمان  یعن ی  هم رسید درصد    ۵۰به    زان یم  ن یکه چند سال گذشته ا  ی حال  شد و در 

روز  مار یب  ۲۵۰-۳۰۰دکترها،   سدندی دمی  در  کاربرد  ب  ، بلیطی  استی .    ماران یتعداد 

و به دکترها وقت    ردک  دای پ  شیمراقبت افزا  تیفیک   اما کاهش داد    ی را تا حدای  دواخانه

ب  یپزشک   یگانیبا  یبرا  یشتریب اداد  ماریهر  همچن   نی.  ب  نینظام  خود    یشتریپول  با 

 7۴۶آورد.

  بازگشت   ی ، هافمن از مرخص[شمسی  ۱۳۱۱  فروردین] میالدی    ۱۹۳۳سال  در مارس  

  ار یبس  ،بایگانی جاری  ستم ی س رایگذاشت ز یگانیبا  ستمیس ی خود را برقرار  ة ف یوظ  ن یاول  و

 
746 RG 91-20-2, Mashhad Medical Report 1930-1931; Idem, Mashhad Medical Report 1932-1933. 
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ا  ییابتدا ب  اییتجرب  ة پروژ  نیبود.  که  آخر  مارستان ی بود  در  ساالن  نیمشهد    ة نشست 

  یرا برابود  معلم  که    ان یمراد  انوشی خانم ه  ،هافمن   نی. بنابرابه دست آورد  ران، یا  ونیسیم

.  افتی  ی بهبود  ار ی بسای  کار دواخانه  ، یگانیبا  ستم ی س  ی معرف   جةی آورد. در نت  پروژه   تیریمد

  ی بود؛ به عبارت شده  ( استوار  هی)سور  طرابلس  ون یسیم   مارستانیبروش  بر اساس    ستم یس

همة   و شدمی شماره داده  ک ی  ماریدفتر. به هر ب  ک ی در  هانام فهرستی ازبا   یکارت پروندة 

  شد می  هافهرست از نام  ک ی به واسطة    نی. همچندی گردمی  آن شماره ضبط  ریدر ز  تاطالعا

  ها آن  هایبه کارت  یبستر  مارانی بهای  کرد. پرونده  دایپها  بعد از سال  یرا حت  ماریپروندة ب

وجود   یی و سرپا یبستر مارانی ب یپروندة واحد برا ک ی فقط  قیطر ن یشدند و بدمی رهیگ

ها  در دسترس بود. پروندهبه فوریت    ی بازگشت های  تیزیدر و  فرد پروندة کامل هر    ؛داشت

 

 ای از اتاق داروخانه، جایی که داروساز و دستیارانش داروها راگوشه 
 سازند. میبرای استفاده در بیمارستان آماده 
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  کی شدند.  می  ثبت  یفرانسو  یو حت   یاز موارد به فارس   یبودند هر چند بعض  یسیبه انگل

را    مار یب  ۱۰۰۰  ةهر کشو پروند  .دی گرد  ی بندشده و قفسه  ی بخش از اتاق انتظار جداساز

داد. از  می  یرا در خود جا هانام  فهرستهای کارت  زیکوچک ن ةقفس  ک ی و    گرفتیدر برم

  ی گرید  کوچک و نام    یبرا  یک یشد،  می  ستفاده ا  مار یهر ب  یبرا  هانام  فهرستهای  کارت

  از   ی بعض  ی ؛ حتنداشتند   یخانوادگ   ی اسام ها  یل یهنوز خ  رایز  ، )سجلد(  ی نام خانوادگ  یبرا

( Poulos Sagdaپاولوس سجدا )  طتوس   ی گانیرا فراموش کرده بودند! با  اسم خود   هاآن

 شده بود.   لیکه تعط یونیس ی معلم مدرسة م ؛ با شدمی ، چرخاندههیاروم هلا ی آشور ک ی

  ی ماریب  کی خودشان را بعد از    نام  چون  از مردم موجب دردسر بودند  ی”بعض

شمی  عوض   یجد تا چشم  خنث   طان یکردند  بعض  یرا    ی اسام دیگر    یسازند. 

برسد و    یدولت   نی به دست مسئول   ،اطالعات  دندی ترسمیچون  دادند  می  ن یدروغ

خودشان    رخواهیرا از دوستان خ   یاطالعات های  کارت  یموجب دردسر شود. بعض

  کی بود، معموالً چهل نفر در    محدود  د یجد  ماران ی ب  پذیرش   رایگرفتند ز می  قرض

.  کرده بودند  نام و شمارة پرونده استفاده  ک ی که از    دند آمبار سه خواهر    ک ی روز.  

و  ۱۲۱۱شمارة    دریافت دکتر   در  اکنون    ی دنداناول    تیزیکه  هم  نداشت، 

 بود! افتهی رییتغ ۱۶به  ۶۰دندان داشته و سن او از  ی از مجموعة کامل 

در    ایگل( بود. مالقات کننده  بیگل )س   ةشکوف   دیگر، مورد   زیانگرتیمورد ح

گل! مردم دهکدة ما    بیس   یواای  تعجب بانگ زد ”  یو از رو  دی بخش او را د

پرستار به او  ولی  گشت  می  توآمد و دنبال    نجای ا  ییک  ؛یاکنند، مردهمی  فکر

  “.وجود ندارداینجا  نام  نیبا ا یگفت که کس 

اوقات    یگالبتون بر خود داشت. گاه بود که نام  را قرض گرفته    ی ت کارت دوس   سیب گل 

با    یدی جد  مار ی ب  تیو هوها  داده  یدارد که حاو  ی کارت  افت ی یپاولوس در م بوده است؛ 

مرد    ؟“ یبود  نجا ی ا  شیسال پ   یی گونمی  ”چرا به من گفت    اشاره کرده وبه مرد  انگشت  

وقتی  تا    ، نوزادانتواند افکارم را بخواند!“ ممکن بود  می  مرد  ن ی”اگفت    ن کنان مِنو مِ  دیلرز
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  ی برده نشده بودند، نام  یکه به حمام عموم 

  یا تا زمان ختنه در چهار    اید و  نباشنداشته  

سالگ موقت  با    ، یپنج  زده  نام  د.  نشوصدا 

دارد،    یهودیجماعت   نام  دو    ی کی معموالً 

. به خاطر آن  یهودی  ی گریو د  ی سلماننام م

گرفته    مورد آزار قرار  شیسال پ   ستیکه دو

  مان یشد به اسالم امی  فشار آورده  هاآن  و به

  ده ینام   دیجد  یبا اسام   سان  نیبد  اورند،یب

و  نخست    یاز زنان اسام   ی بعض   شدند.می

زمان   یخانوادگ  یاسام ازدواج   یرا    که 

نام  هم  یبعضدادند.  می  رییتغ  کردند، می

  خودشان را نگه   نام پدر   ی ند، بعضشد  همسر

دمی و    د یجدهای  نام  یحت  گرانیداشتند 

بگرفتندیبرم اکثر  امّا  های  کارت  ماران، ی . 

گنج  یی شناسا را  شتند؛  انگامی  نهی خود 

شد و    قیقد  مارستان یآمار ب  د، یافزوده گردها  ارزش پرونده  ها، سان با گذشت سال  نیبد

تارمی  کارتازهپرستار    کی   یحت دکترها  ماریب  خچة یتوانست  بداند.    اداشت ی  یرانیا  ی را 

  شدند ومی  ا یبودند جومراجعه کرده    مارستان ی شان که در بمارانیب  رامون یفرستادند و پمی

 7۴7.“ میدر مشهد داررا قابل اعتماد    یگان یگفتند ما تنها بامی

بمی  تالش   ییکایآمر  ی دکترها تعداد  به    دیجد  یی سرپا  مارانیکردند    ۴۰تا    ۲۰را 

  7۰-۱۰۰  ن،یدر روز، محدود سازند. افزون بر ا  «نشسته»  ی، بسته به تعداد دکترها مورد

  نفر با سه دکتر در حال کار   ۹۰-۱۵۰وجود داشت که تعداد را به مجموع    یبرگشت  تیزیو

 
747 RG 231-1-6, Hoffman, Pioneering in Meshed, pp. 117-18. 

 

 اتاق داروخانة بیمارستان آمریکایی مشهد 
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نوحمی م  ی برگشتهای  تیزیو  ، یرساند. دکتر  ارجاع  او  به  که  م  د، ش یرا   7۴8. دادیانجام 

  ۵۰. حدود  دیدمی  را ماریب  ۲۰۰اوقات تا    یکرد و گاهمی  تا غروب آفتاب کار اغلب  هافمن  

  کی   یمعموالً برا  زین  ی کردند و تعداد اندکمی  افتیدر  یبازگشت   ی هادرمان  ها این  نفر از

بعمل   توانند  می  که چقدر   شدآغاز می  زنی چانه  گاه  آن   ؛شدندمی  یبستر  مارستان ی در 

بس  کنند.  ب  یار یپرداخت  ن  مارانیاز  فقر،  بود  مه یاز  مصرف   یغذا  ای  هگرسنه    نادرست 

کنندة باد«،    د ی»تول  یغذاها  [دوری از]یه  فرض  یکردن از رو یخودداربا    ناً یقی”کردند، می

 7۴۹ها.“ نیتامیاز و ی پوش»سرد« و چشم ا ی»گرم«   یغذاها

مثال، کاهش تعداد    یبهتر بود؛ برا  ت یریآن، مد  ی طی و نظام بل  ی گانیاز اهداف با  ی کی

ا  مارانیب ول  ی تا حد  استی س   نیمراجعه کننده.  روز    یگاه   یکارکرد  در  اوقات سه  کار 

دو نفر  پزشکان  که    ی هنگام  یحتچون  شبانه بود    یدکتر، کابوس  کی تنها    یبرادواخانه  

میالدی    ۱۹۴۵سال    جوالی  . در واقع، در ندینما  اعامتن   ر مای ب  رشیبودند مجبور بودند از پذ

  ی حت   رایماه بست، ز  ک ی  یتنفس دوباره برا  ی، هافمن دواخانه را برا[شمسی  ۱۳۲۴تیر  ]

که وجود    یمار ی تعداد ب  شهی، هم دواخانه  تا  (“Obstacle race)  انعوبا م  ةمسابق ”  وجود  با

زود، شروع   صبح در  آمدن    اب   مارانیبود. ب  شتریب  ند،یتوانست ببمی  که اوتعداد  داشت از آن  

  انجام ماریب ۵۰از  شیرا با ب یمارستان یب شیفت کوچک،   یسا یل کردند. هافمن بعد از کمی

آن  تازه  کرد و  می  را گوشزد ها  یآن روز و مرخص  ی داد و به پرستاران دستورات درمانمی

از  نفر  ۵۰۰گاه حدود   انتظار داشت که  ب  ۱۱۰  هاآنمیان    در  ا  مارینفر  کامالً    نیبودند. 

  ، همراهانشود.    ی همراه  دوستان  ا ینفر از بستگان    پنج تا    سه با    ماریبود که هر ب  ی عیطب

سواره، خودروها و    ریدند. در مسکرمی  رخنه   زین  اطیو به ح  بزرگ را پر  وانیاتاق انتظار ا

فروخته    شیها، از پ الزحمهحق یآورجمع یبرا ها طیند. بلونقل در انتظار بودحمل لیوسا

در حالمی  صادر ها  پرونده  ند.شدمی از مستخ  ن یکه چند  ی شدند،    مارستان یب  ن یدمتن 

 
748 RG 91-20-2, Mashhad Medical Report 1932-1933. 

749 RG 91-20-2, Mashhad Medical Report 1944-45. 
از اغتشاش    ،طینظام بلایجاد  از مردم مجبور بودند تا بعدازظهر در انتظار باشند، ما با    یمنتظر بود و بعضزیادی    تی”جمع 

 بپردازد.“ شتریب ای الیر کیتواند ی م ماریب ایباشد آ اریهوش دیبا طی. فروشندة بلمیاآن کاسته
 RG 91-20-2, Mashhad Medical Report 1939-1940. 
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ت  شد تا صحّمی  نشان داده   دی را انجام دهند. کارت با  دستوراتاز    یتا بعض  کردند یتالش م

  ۲۴۰به  ها  یپرداخت  [شمسی  ۱۳۲۰]میالدی    ۱۹۴۲در سال  مشخص شود.  ها  یپرداخت

  یار یپرداختند. بس   الیر  ۱۰۰،  هنفر بعد از انتظار چند روز  نی دالر( بالغ شد؛ چند  ۵/7)  الیر

  منتظر   ،ساعت بود  8تا    7کار که    ان یپاساعت  تا    ست یبامی  آمدند. فقرامی  دور های  از راه

  ن یکه اول  یخوردند. در حال ها میعلف  یآوردند و بر رومی  با خود ناهار  ی اریماندند؛ بس می

او و اتاق انتظار    مطب   انیدر راهرو در م  یبعد  ن یدوج  مینشست، نمی  در مطب دکتر  ماریب

 شد.می نظم داده  ،روال زین نجا ی در ا  یشدند. حت می  قفل   شیبودند که درهاایستاده 

برا  ی”وقت  را  در    م،ی آورمی  به صدا در  گرید   ماریب  یما زنگ  خدمتکار نشسته 

ای  خچهی فرستد. پروندة تارمی  نفر را به داخل  کی کند و  می  راهرو درب را باز 

تار  [یپروندة پزشک]  یماریب برگ  خیکه  با    ی نسخة خال  ةزده شده است همراه 

ده، در دست  شکه پرداخت    ای استالزحمهحق  که نشانگر  «ط یبل»و  دار  خیتار

تأهل    تیجنس، وضع   مار،یبارز مانند سن ب  تیدر پرونده چند واقع   .است  مار یب

  را نگه   مارستان یب   یبستر  ماران یب  ةپروند  زیشود. پاولوس نمی  و آدرس نوشته

 7۵۰را دارد.“  ی زمان بیبه ترت ها، و سالها دارد و آمار ماهمی

ب  یهنگام را    مارانی که  به دستدیدمیدکتر  دواخانه  ارانی ند  در  پرستاران    ارجاع   و 

انجام   ژهیو ناتیمعا یبرا هاآن یسازو آماده نیتوز ها،پانسمان زخم قات،یشدند تا تزرمی

داد و داروفروش با دقت  می را انجام یعموم  شات ی مجموعة آزما شگاه،ی آزما نیشود. تکنس 

  موجود استفاده های  یبندو تا آنجا که امکان داشت از فرمول  د ی چیپمی  را ها  و سرعت نسخه

صبح تا   7از ساعت    ، کارمند ۱۵کرد تا وقت خود و دکتر را حفظ کند. در جمع، تعداد  می

 7۵۱بعدازظهر در درمانگاه بودند. ۵-۴

 
750 RG 91-20-2, Mashhad Medical Report 1942-1943. 

رو نظام    نی، از ادانستمی  یسی و انگل  یفارس  ،یآشور  ،یترک  ،یاش نوشت که روسی گانیبا  ی، منشپاولوسهافمن دربارة   

 .بود ناچیزبدون او  یگانیبا
751 RG 91-20-2, Mashhad Medical Report 1942-1943 

 کرد(.یم یگردآور ها را الزحمهحق زد ویوکار چانه مکسب ریمد  ،یلیسه ی)عل 
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ب   ی قادر باشد کار خود را انجام دهد ضرورهافمن  که    نیا  یبرا  مارستانی کارکنان 

. در  کردندیرا حفظ م شرو، وقت  نیساختند و از امی رها ها تیفعال  یاریاو را از بس ؛بودند

شدند.    دهیدر روز د مار یب ۱8۰حدود  نیانگی، م [شمسی ۱۳۲۳]میالدی  ۱۹۴۴-۴۵سال 

،  (یشدة محل   تیگر تربپانسمان)(  Ajari)  یرتوسط اجَبیماری که  نفر    ۵۰-7۵  تعداد   از

بهبود  مارانی بشامل  شدند  می  دهید به    ها آن  جراحاتبیمارانی که  فقط    ا یو    یدر حال 

  گرید  ای   قاتیمزمن که تزر  طی با شرا  یمی قد  مارانیب  ایداشت    ازیپانسمان پس از عمل ن

  ،این  بردهد. افزون  ها را  آنتوانست دستور  می  ی رکه اجَشد  میکردند  می  افتیرا در  اداروه

افراد  طیری  اجَ از  به مراقبت  برا  ی ساعات مطب،    ها، دندان  یعفون  ةشی ر  دنی کش  یکه 

گرفتن    ،یبندشکستههای  برداشتن گچ  ایها  نتیگذاشتن اسپل  ،یشکم   تیآب آس  دنی کش

  یراتاق عمل، اجَ  ی پرداخت. در روزهامی  کردند،می  مراجعهها  به آبسه  شتریفشارخون و ن

کوچک متنوع    ی ( و اعمال جراحونیانتروپ)  خل برگشته به داهای  مژه  ی جراحهای  عمل

پنتوتال    ی دیدرون ور  قیتزر  ی اتر( و گاه  ای)کلروفرم    یعموم   یبه اضافة هوشبر  گر،ید

بعدازظهر  می  انجام   م یسد دهکدة جذام  یجهت سرکش داد؛    مار یب  ۴۰۵.  رفتیم   انیبه 

  یبرا  مار ی ب  ن یدوج  م یشدند که خود او نمی  ده ید  علم ا   می توسط دکتر حک   گر ید  یی سرپا

هافمن  نزد  مشاوره   مابقمیدکتر  د  یآورد.  هافمن  حال می  دهی توسط  در  که    یشدند 

فارغ برا  یساز گرفتن درجه حرارت، آماده  ماران، یب  نی در توز  لیالتحصپرستاران   ی زنان 

خون    ،شگاهیماآز  نیکردند. تکنس میکمک    قاتیو دادن تزرها  پانسمان زخم  ژه،یو  ناتیمعا

و گرفتن    یخونهای  داد. شمارش سلولمی  قرار  ی و تب راجعه مورد بررس  ا یماالر  یرا برا

، سرگرم  گر مردپانسمان  ک یشد.  می  در روز بعد انجام  یسرولوژ  شاتیآزما  یبراها  نمونه 

  ی هادرمانانجام    یا که دکترها دستور داده بودند    بود  ی قاتی تزر  شتریب  ی و حت  ۲۰۰  ای  ۱۰۰

دستور    یداروها  یساز شده بود. داروساز و مددکار او به آماده  نییاو تع  یکه براای  ژهیو

  یمشغول بودند. منش   هاآن  به کار بردن   یداده شده و دادن دستورات مصرف و چگونگ

و    گرفت میشان را  یپزشک  ن یشیپ   خچة یتار  ها آن  کرده و از   ثبت را    ماران یهمة ب  یگانیبا

آمی  یبررس که  پرداخته  شانیهاالزحمهحق  ماران یب  ایکرد  بلاند  را  همزمان  های  طیو 
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به  را جمع  هاآن  فروخته شده  فراش  بامی  یآورتوسط  اتاق  یی  هاآن  کرد. مباشر  به  که 

  های الزحمهپرداخت، حقمی  یزنداشتند به چانه  ازین  یو مراقبت بستر  یجراحهای  عمل

  را جواب ها نمود، تلفنمی  یدگ ی آشپزخانه رسهای کرد و به حسابمی ی آوررا جمع هاآن

 7۵۲پرداخت.می مارستان یب وکار کسبداد و به امور  می

به پزشکان  بود و  آمیز  دقتو    شتریکار ب  یبرا  ایزهیانگ  یگانیسخن آن که، با  کوتاه

نظام    ن،یسازند. همچن   ای( مه ی ادارة سالمت )بهدار  یکمک کرد تا گزارش ماهانه را برا

کننده داشتند    ج یکه عالئم گیی  هاآن مند نمود. مرا نظا  مارستانیکار دواخانه و ب  ،یگانیبا

که    شد یم تهیه    یاپرونده  ها آن  یشدند و برامی  مارستان نگه داشتهی مشاهده در ب  یبرا

را قدر دانسته و در  ها  پرونده  نیا  شتری ب  هر روز  مارانیرا داشت. ب  یدائم   یارزش انباشت 

ب  7۵۳کردند.می  یهمکار  هاآن  ینگهدار تنها  پرونده  مارانینه  بلکه  ها  قدردان  بودند 

فرستادند  می دکتر هافمن   رایخود را بهای ادداشتی  ، اینانن یچنهم زین یرانیا یدکترها

قابل    یح یمس  مارستانیگفتند بمی  داشتند ودرخواست اطالعات  شان  مارانیب  رامونیو پ

 7۵۴را دارد.   اهپروندهترین اعتماد

 

 یجراح های عمل

نبود. بر عکس، تعداد    ی کاهش موارد مراقبت  ی به معنا  رانهیشگی پهای  بر مراقبت  د یتأک

توسعة قابل انتظار بود   نتیجةفقط   ن ی. ایجراح ماران ی موارد ب ژهیبه و ، شدافزوده  ماران یب

  ی رانیجراحان اداد؛  می  انجام   یبود که جراح  یتنها مکان  ونی سیم   ییکایآمر  مارستان ی”ب  رایز

،  [شمسی  ۱۳۰۴]میالدی    ۱۹۳۶  هنگامی سال ریبه د  ی در واقع، حت   7۵۵.“ ندوجود نداشت

اعمال جراح  ش یافزا  7۵۶. وجود داشتجراح در کل خراسان    کیفقط     ل یبه دل  ی تعداد 
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756 RG 91-20-2, Mashhad Medical Report 1935-1936; Idem, Mashhad Medical Report 1944-45. 
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ترغیب  عمل  برای  را    مار یعمل بود. در آغاز دشوار بود که ب  ی به سو  ماران ی منش ب  رییتغ

انجام   ز یعمل ن ی اندک هد،ن از زمان آغاز اقامت موقت خود در مش ، گرچه دکتر هافمنمود

دسامبر   در  نوشت:    [شمسی  ۱۲۹۴آذر  ]میالدی    ۱۹۱۵سال  داد.  در  او  کوک  ”دکتر 

در  مشهد  ،  [شمسی  ۱۲۹۴آبان    ۱۹]میالدی    ۱۹۱۵سال  نوامبر   ۱۱ من  کرد؛  ترک  را 

انجام دادم، در    د یعمل آب مروار  ۲۹من    ، کوک  مت یاز زمان عز  . آمدم  [مهر  ۱۱]اکتبر   ۴

  7۵7“.رهیو غ ها  عمل ماژور بدون محاسبة تراخم، آبسه  ۳۰حدود    ،یعمل جراح  ۶۰مجموع  

که بخش مردان  داد  گزارش  هافمن    [ شمسی  ۱۲۹۹تیر  ]میالدی    ۱۹۲۰سال    جوالی   در

 7۵8. شدمیانجام در آن در هفته    ی عمل جراح ۱۰-۱۲و  هپر بود

باید  توأم باشد    ت یو با موفق   افتهی   شیافزا  یکه کار جراح  نیاز ا  شیمسئله در پ   دو

در خراسان بود و    سته ی شا  ی وجود کارکنان پزشکعدم    تی مسئله واقع  نی. اول شدحل می

 در کل کشور.   دیشا

  مدرن“   یاز پزشک   یبا دانش سطح  ن یدو ج  ک در تعداد ی ”و    می حک  ای  یعلف   ی دکترها

، دکتر هافمن گزارش  [شمسی   ۱۲۹۹مهر  ]میالدی    ۱۹۲۰سال  در اکتبر    7۵۹. وجود داشتند

مرد را قطع کرد که    کی  یساق پا   ،یرانیا  د یحرم، دکتر جد  مارستانیدر ب  روزی”دکه    داد

  ن یدر مشهد بود و سوم  دی عمل دکتر جد   نیاول   نیفوت کرد. ابیمار  بالفاصله پس از آن  

فوت کردند؛    مارانیدکتر مختلف و همة ب  کیشد، هر کدام با    نجامقطع عضو در آنجا ا

از آن که    ش یداشتم، ب  مار ی ب  ۱۶۱من    یما خوب است ول   یبرا  ن ی! ادرصد  ۱۰۰  ومیرمرگ

بتوان مناسب   میما  صورت  آن  یبه  به  موجود،  کارکنان  رسبا  فقدان    7۶۰.“ می کن  یدگ یها 

ا تهران    یشده حت   تیترب  یرانیجراحان  ی در  تابستان  ع   مسئله  ک هم  بود. در  سال  مده 

  گرفتن درجه اعتبار  یدانشگاه تهران برا  ی ، سه دانشجو[شمسی   ۱۳۱۴]میالدی    ۱۹۳۶

 در  انجام اعمال جراحیکمبود   رایمشهد کار کردند ز یحی مس مارستانیدر ب ، یدر جراح
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 سال با دو پسرش ۱۴کربالیی حسین، مستخدم بیمارستان برای 
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 آزمایشگاه )باال( اجری، تکنسین 
 )پایین(  ]شمسی ۱۳۱۲[میالدی   ۱۹۳۴ سال کارکنان بیمارستان آمریکایی مشهد،
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 ]شمسی ۱8-۱۳۰8[ میالدی ۱۹۳۰ها در دهة در حال ساخت تختخواب  (نجار) علی 

 

  در سال   رایماند ز  یباق مسئله دائم   ک ی به صورت  موضوع    نیااما    7۶۱. آزار دهنده بودتهران  

مشهد کار کرد و در اتاق    در نه ماه  امیراعلم    ، دکتر [شمسی  ۱۳۲۴]میالدی    ۱۹۴۵-۴۶

اعمال  امیراعلم    در دانشگاه تهران ناقص بود.  یآموزش جراح  رایانجام داد ز  ی اری عمل دست

  یبرداشت تومورها  ، یدوباره پرکردن پنوموتراکس، غدد سل  ها، برداشت لوزه  فراوان برای

  ه بود که ب  نیمسئله دوم ا  7۶۲کوچک انجام داد.   ی از اعمال جراح  گرید  ی اری کوچک و بس

  یاعتقاد به سرنوشت، بخش ل یبه دل ی”بخش آمدند می رید  ماران ی ب ،یاکراه در جراح لیدل

به دل  لیبه دل   تیاز فور  هاآن  جهل  لیفقدان اعتماد به دکترها به صورت عموم، عمدتاً 

از رفتن    ش یدر پ  هاآن  که هایی  نتابا شارال  ماران یاغلب مسائل ب  ن، یافزون بر ا  7۶۳عالئم“ 

 7۶۴.شدند یشوند، بدتر م  دهی رفتند تا دمی ها آن اول نزد ،به دواخانه
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. از  افتی  ش یافزا  یجراحهای  ، تعداد عمل[شمسی  ۱۳۰7]میالدی    ۱۹۲۹سال    در  

عمل    ۱۱,۰۰۰ماژور و    یعمل جراح  ۲,۶۰۰از    شی ب  [شمسی  ۱۳۰۲]میالدی    ۱۹۲۴سال  

، دکتر هافمن  [شمسی ۱۳۱۴]میالدی  ۱۹۳۶در سال   7۶۵.شده بودکوچک انجام  یجراح

ماژور دارم، به   یجراح ۵تا   ۲معموالً در هر روز ”من به مادرش نوشت:  ؛ گرفتار بود ار یبس

چند کو  ن یاضافه  نهم  چندان    ها آن  از   ی بعض  [ البته]که    چکعمل   7۶۶.“ ستندیکوچک 

بودند.    شتر یقادر به انجام عمل ب  یی کایآمر  ی دکترها  زات،ی تجه  شیافزا  ل یبه دل  ن یهمچن

  نیا ی متقاض  ی شتریب مارانیب ، یجراحدر پی  ی ماریاز درد و ب ماران ی رها شدن ب دن ی با د

کرد که    ی از زمانتر  جیرا راها  عمل  ،ی و نخاع  یع موض  یحسبی  بودند. کاربرد  درماننوع  

”از لحاظ عفونت  .  افتیبهبود    زیاتاق عمل ن  ط یشرا  7۶7شد.می  انجام   ی عموم  یهوشیتحت ب
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ها  بود، پانسمان  ی متک  بر مراقبت بعد از عملتوان  میخون، اتاق عمل قابل اعتماد است،  

انجام  نگرانکه کار فراوان دارند  ی ی شوند و دکترهامی  بدون عفونت  از    یی فراوان، رها  ی، 

 7۶8.“ ابندیمی

کوچک بودند مانند تراخم و عوارض آن که عمدتاً    تی در ماه  ی جراحهای  عمل  اکثر

  شتر، ی. بشدمیشامل    شود رامی  هیقرنباعث خراش  که  به داخل  ها  مژه  نبرگشت  ون،یانتروپ

کرده بودند؛ دختران ازدواج نکرده    دی را به طالق تهد  انآن  ظاهراً زنان نازا که شوهرانشان

شان، با  صینشان دادن نقا   ی برا  ا یپوست سر    ای صورت    ت جراحا  ا یچشمان تنگ    ل ی”به دل

به    ی عمل جراح  یبراشدند  می  ب یترغ  ماران یاز ب  ی اری بس  “ .اریو سرخ شدن بس   یشرمندگ 

ب  مارستانیب سنگ   ند یای مشهد  لب  ها،)فتق،  ای شکرتومورها،    یجراحهای  عمل  نی(. 

  یی مجبور به گدا  ،در صورت کور شدن  هاآنبزرگ بودند زیرا    یزیچ  انی مبتال  یبرا  کوچک 

براشدندمی جاهای  عمل  ی.  داشت.    زین  یسنت  نیگزیچشم،  انبرکوجود  با  های  ”زنان 

دکتر    کی .  که فقط یک درمان موقت است  کشندمی  رونی برا  دردسرساز    یکوچک، موها

چشم یک بیمار را باال    ییاز پوست پلک باال  نیچ   ک ی کند که  این گونه عمل می  ی محل

  ،حاصله و اسکار    جدا افتاده   وب یکه عای  به گونه  زندگره میدو چوب    نیبرا  و آن    کشدمی

قرن از  را  دور می  هیپلک  م به  او عمل  کرد    اسازد.  مقرا مشاهده  او    ی دارو  به  ابزارآالت 

مورد از    ۲۶۰لقمان،    رزایاو کمک خواهد کرد. م  کیبه تکن مطمئن هستیم که  و    م یفروخت

ا  عمل پلک   ۴۱۵ انجام داد.“   نیرا در  تا    زینبودند مبتکر    وردکترها مجب  7۶۹سفر  باشند 

توماس توسط  های  نتیاز اسپلای  مثال، مجموعه  یرا به دست آورند؛ برا  ازینمورد    یابزارها

بد  ی آهنگر محل   کی بازوها   نیساخته شد.  و  پاها  را   یسان، ساق  توانستند  می  شکسته 

 77۰کنند. ی بنداستخوان ر،یبدون تأخ

منبع آب داغ آن بود.    دار، معمول بود. سماور بخارریغ   یدر اتاق عمل مقدار   طیشرا

اوا بستگان    ل، یدر  می  مار ی ببه  داده  عمل شد  اجازه  اتاق  سال  بمانند  در  امّا در   .۱۹۳۰  
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را    بستگان و همراهان بیماران  تالش کردند   چوارد ی، هافمن و ل[شمسی  ۱۹۰8]میالدی  

کار را به صورت کامل    نی نتوانستند ااما    ؛بماننداتاق عمل    رونیباست  کنند بهتر    بیترغ

  ها،دندانشود شامل  می  آورده  رونیب  مارانیببدن  از    یزیکه چ   یهنگام   رای”زانجام دهند  

سل،  مثانههای  سنگ  لوزه  ی غدد  آنها  و  مایلند  بستگان  نگه  این  حتی  و  ببینند  را  ها 

 77۱.“ دارند

 

 مانیسل  مسجد

ا[شمسی  ۱۲۹۲]  میالدی  ۱۹۱۴سال    در نفت  شرکت  انگل  یران،  از    یکی   یس و 

میدان نفتی  این  .  ساخته بودیانه را در میادین نفتی خود  خاورمهای  یمارستانب  ینترمدرن

به شهر مسجد سل ایافتنام    ییرتغ  یمان بعدها  برنام  ی بخش  یمارستان،ب  ین.  ة  توسعة  از 

  یمارستان . بشدیم  یتهدا  یانگ جامع بود که توسط دکتر    یمارستانو ساخت ب  متسال

)  88  یش گنجا  ی نفت  یادینم برا  ۲7تختخواب  ادار  یتخت  برا  ۵7  ی،کارکنان    ی تخت 

  زنان کارمند(  یتخت برا  دوبا    یگربخش د  یک   و  ییاروپا  یها خانم  یتخت برا  دو  ،کارگران

(،  ی عفونیرموارد غ   یبرا  یگریو د  ی موارد عفون  یبرا  یکی دواخانه، دو اتاق عمل )  یک  داشت.

تحت درمان در    یماران . تعداد بنیز وجود داشتند  یولوژیواحد راد  یکو    یشگاهآزما   یک 

 هزار نفر بوده است. ۱۲8بالغ بر  [شمسی ۱۳۰۴] دیمیال ۱۹۲۶در سال   ینفت  یادین م

  ی ارشد، دو متصد  ی پزشک  ی متصد  شرکت نفت ایران و انگلیس یک   ی، نفت  یادینم   در

چشم    یکو    یست پاتولوژ  یک جراح مشاور،    یک مدعو،    ی پزشک  ی متصد  یک  یم، مق   ی پزشک

همراه    یی،نظر سرپرستار اروپا  یرز  ی پرستار محل  ۳۶  همچنین.  کرده بودپزشک استخدام  

میالدی    ۱۹۴۲سال    در  77۲.وجود داشت  کردندیها کمک مکه به آن  ییپرستار اروپا  8با  
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 داشت(. نهیتومان هز ۵۰ثروتمند  یرانیا کی یبرا دیآب مروار ی)عمل جراح 

 شدند.یم ینگهدار APOCتوسط  زین یانه یاهداف قرنط یبرا ایزوله یهامارستان یب 77۲
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و    و نیز سیستم خنک کننده داشتتختخواب    AIOC  7۰  مارستان ی ، ب[شمسی  ۱۳۲۰]

  کی و    کسیاشعة ا  زاتی. تجهابدیتختخواب گسترش    ۱۰۰به    توانستندها میتعداد تخت

 77۳داشت.نیز وجود  یشناس بیآس  شگاهیآزما

 

 ة های انجام شدتعداد بیماران پذیرش شده و فعالیت :۲۵جدول 
 ([شمسی ۱۳۰۴] میالدی ۱۹۲۶سال ) APOCبیمارستان 

 تعداد فعالیت

 ۱,۶۶۶ بستری بیمارستان 

 سرپایی 
 ۳8,۲7۰ )الف( مورد جدید 

 88,۹۱۳ )ب( تحت نظر

 ۲۹۰ عمل جراحی بزرگ

 ۱,۳78 جراحی کوچک عمل 

 ۶,۰۳۹ شناسیهای آسیبآزمایش

 ۶۰7 پزشکیدندان

 X ۴8۳ة برداری اشععکس

 Williamson 1927, pp. 127–128. 
 

 خرمشهر 

جهان   پس  جمع   ، ی از جنگ  داشت  ۲۵  ی ن ی تخم   ت ی خرمشهر  نفره  تا  اما  ،  77۴هزار 

وجود  در شهر    ی پزشک   گر ی نهاد د   چ ی ه   ، ا ی تان ی توسط دولت بر   ه ی ر ی خ   ة دواخان   جاد ی از ا   ش ی پ 

  ی ست ی با   اد ی به احتمال ز   ی شد ول  س ی دواخانه تأس   ن ی ا   ی چه زمان  ست ی نداشت. روشن ن 

سال   ا   [ شمسی   ۱۲8۶] میالدی    ۱۹۰8حدود  باشد.  متصد   خانه دوا   نی بوده   یتوسط 

بود    ه ی روپ   ۱۵۰آن  ساالنه    نة ی شد. هز می   حکومت هندوستان چرخانده   ة ن ی قرنط   ی پزشک 

هز  اضافه  می   ی مجان  ی داروها   نة ی به  داده  بیماران  به  در  شد که  دواخانه  سال  سراسر  . 

 
773 IOR/L/MIL/17/15/24, ‘Military Report on Oilfield Area’, p. 49. 

774 Administration Report 1919, p. 10. 
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میالدی    ۱۹۱۱در سال    77۵مردم باز بود.  ی بر رو   [ شمسی   ۱۲87- 88] میالدی    ۱۹۰۹

یک وبای  ماهانه تحت درمان قرار گرفتند.    مار ی ب   ۲۴۲روی هم رفته  ،  [ شمسی   ۱۲8۹] 

موارد    درصد   ۱۱بود و    بومی شهر   ، ا ی که ماالر  ی حال   در   رخ داد   [ تیر ] شدید در ماه جوالی  

های  مانند کدورت   ی چشم های  ی مار ی داد. ب می شده در دواخانه را به خود اختصاص    ده ی د 

در رنج    ی از کودکان از افتالم   ی ار ی بودند. بس   ع ی شا   ره ی و غ   د ی آب مروار   ون، ی نتروپ ا   ه، ی قرن 

 7  ی زش ی آم های  ی مار ی بودند. ب   ی چشم موارد  برای    ماران یب   ة مراجع درصد از    ۱۴بوده و  

  مقدار واقعی   ی نسبتاً خوب برا   ن ی تخم   کی   ، درصد   ۵۰شد که  می   برآورد   ی درصد بودند ول 

ب باشد آن   ب   ۶)   ی پوست های  ی مار ی .  برونش   ی تنفس های  ی مار ی درصد(؛  و    ت ی )مانند  حاد 

ناراحت   ۵مزمن   )  ۳)   ی سم ی رومات های  ی درصد(؛  سل  ن   ۱۵درصد(،  وجود    ز ی درصد( 

  ،دواخانه  ن ی آن است که ا  انگر ی ب ها ت ی ز ی روشن، تعداد رو به رشد و  رت به صو  77۶. داشتند 

 (.۲۶جدول    د ی کرده است )بنگر می   را برآورده شهر    ی واقع   از ی ن 
 

 تعداد بیماران پذیرش شدة سرپایی   :۲۶جدول 
 ( [شمسی   ۱۲8۹- ۱۳۰۳]  میالدی ۱۹۱۱-۲۵های سال) خرمشهردر دواخانة 

 سرپایی پذیرش   سال

۱۹۱۱ ۲,۲۰۹ 

۱۹۱۲ ۳,۳۹۵ 

۱۹۱۳ ۴,۲7۵ 

 ۵,۵۰۰بیشتر از  ۱۹۲۱

 ۴,۰۰۰بیشتر از  ۱۹۲۴

۱۹۲۵ ۳,8۰۰ 

Administration Report 1913, p. 86; Ibid., 1921, p. 38; Ibid., 1924, p. 49; Ibid., 1925, p. 60. 

 
775 Administration Report 1909, p. 38. 

 بود،  یمجان یبه اضافة داروها هیروپ ۱۵۰دواخانه  ةساالن نةیهز 77۶
 Administration Report 1909, p. 38; Administration Report 1911, p. 67. 

 د یفقدان بهداشت در شهر، بنگر نیها همچنآن یو فراوان های ماریب نیترعیشا  رامونیپ یبحث یبرا 

 Administration Report 1912, p. 65; Idem 1913, p. 86. 
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 خرمشهر های شایع درمان شده در دواخانة بیماری :۲7جدول 
 ([شمسی ۱۲8۹-۹۱] میالدی  ۱۹۱۱-۱۳های سال)

 1913 1912 1911 بیماری/ سال 

 ۴,۲7۵ ۳,۳۹۵ ۲,۹۰۹ ها همة بیماری

 ۴۱۵ ۳۱۲ ۲۱۳ تب ماالریا 

 ۶۱8 ۴۹۱ ۴۳۰ های چشمیبیماری

 ۲8۰ ۲۶۵ ۱8۲ های پوستی بیماری

 ۶8۳ ۴87 ۲7۲ سیستم گوارش 

 ۳۰7 ۲۲۰ ۲۱۲ آمیزشی

 ۲,۳۰۳( %۵۴) ۱,77۵( %۵۲) ۱,۳۰۹( %۴۵) های نام برده شده مجموع بیماری 

Administration Report 1913, p. 86; همچنین بنگرید Ibid., 1912, p. 65. 

 عمل جراحی کوچک انجام شد.“(  ۶۶های چشمی بسیار شایع هستند. تعداد )”بیماری
 

 های دولت، گزارش [ شمسی   ۱۳۰۲و    ۱۲۹۱] میالدی    ۱۹۲۴و    ۱۹۱۳های  سال   ی برا 

 با  777کنند.می   ذکر  افتندیمی   در آن حضور“  ماران ی ب  ی ”به خوب که  را  فقط دواخانه    ایتان ی بر 

مطرح   ، یمارستانب   یک نهادن    یانبه بن   یم تصم  ی،خدمات پزشک  یدر نظر گرفتن تقاضا برا 

 یپزشک   یکه متصد   ی، در زمان[ شمسی   ۱۲۹۲]   میالدی  ۱۹۱۳طرح در سال    ین. ا ید گرد 

 یوس مأ  یاربسوضع ”  یننظر داد که ا  یتانیاییرا ترک کرد، به مخاطره افتاد. کنسول بر   شهر 

خود را استوار و اثر خود را   یرگیچ   توانیمی ما م  که  ای یوه حداقل ش  یرا بوده است، ز  کننده

که حکومت   یافتدست    باور  ینبر ا   یداست. با   یمارستانب   یک سربرافراشتن    یم،گسترش ده

 ین که برخالف ا   کندی اشاره م  ین“ او همچن نکته را درک خواهد کرد.   ین ا  یت اهم  ی،پادشاه

با   یمارستان،ب   ساختشور و شوق    778.ه بود شد   یشنهادپ  یمارستانب   یگرد، طرح برا عقب 

جهان فروکش    ی رخداد جنگ  پ   یآشفتگ  ”   یراز   کرد اول،  مانع  یک ساخت    یشرفت کشور 

 یکار خود را به خوب   شد ی م   ی نگهدار  [ یتانیا بر ] حکومت    یت بود. دواخانه که با حما   یمارستانب 

 
777 Administration 1914, p. 36; Idem, 1916, p. 53; Idem, 1918, p. 42; Idem, 1919, p. 43; Idem, 1920, p. 

40; Idem, 1923, p. 62. 

778 Administration Report 1913, p. 86. 
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متصد   و  کارکنان  داد   ینهقرنط   ی پزشک  یبا  سا   77۹.“ادامه   ۴۱۲۹]   میالدی  ۱۹۱۶  لدر 

“ . دارد استمرار    ی به خوب   ی شهرة  یری خ ة  به دواخان   یماران ب ة  مراجع، گزارش شد که ”[ شمسی 

 یها نقاهتگاه   78۰.وبا و طاعون در آن سال بوده است   شیوع روند مربوط به    یناز ا   یبخش 

وجود داشتند. بانک   [شمسی   ۱۲۹۴]   میالدی  ۱۹۱۶از سال    خرمشهر در    یو هند   یتانیاییبر 

کرد که دست اندرکاران   یشنهاد پ  یمارستان خود را به عنوان ب   ار حسابد ة  خان   یران، ا   یشاه 

 ۱۲۹۶تیر    ۱۰]   میالدی  ۱۹۱7  جوالی   ساختمان در اول   ین ا  یجه،. در نت یرفتند آن را پذ   یطّب

 . . اچ ی ت  یتان ”کاپ  ی،نظامیر که با جراح غ)  یک د   اس.   . ی طرح ک  یاردست   یت تحت حما   [ شمسی 

 ته به کار گرف   یمارستان به عنوان ب   ( شد  یگزینجا   [ شهریور   ۲۰] سپتامبر    ۱۱در    “ IMS  یشابپ 

 ی به خوب   یریه خة  به دواخان   یماران بة  مراجع ،  [شمسی   ۶۱۲۹]   میالدی   ۱۹۱8در سال    78۱.شد 

 یز طاعون و نة  رخداد گسترد   [ مهر تا آذر ] نوامبر    یان از شروع اکتبر تا پا.  گرفت ی صورت م

 78۲. مردم شد   یموجب از دست رفتن زندگ  یر بود که به صورت چشمگ  یایی اسپان   ی آنفوالنزا 

در   ؛ رو شده روب   ی استقبال خوب همچنان با  [ شمسی  ۱۲۹7] میالدی   ۱۹۱۹در سال دواخانه 

 78۳از طاعون رخ داد.  یموارد   [ شهریور   -خرداد  ] آگوست    -   ژوئن 

تاجر برجسته    یک که    C.L.Eهندوستان    یامپراطور  دارای نشان از   التجار،رئیس  حاج

در    [شمسی  ۱۳۰۰]  میالدی  ۱۹۲۱را در سال    یتختخواب  ۲۰  یمارستان ب  یک بود، ساخت  

  جمعیت و    ییکارکنان اروپا  یشآسا  یبرا  یامکانات کاف   یمارستانب  ینآغاز کرد. اخرمشهر  

 
779 Administration Report 1914, p. 36. 

 .بود ینه افسر قرنط ینکلن،ل .اچ .یجراح، س یاردست 78۰
 Administration Report 1916, p. 53. 

781 Administration Report 1917, pp. 36, 37; Administration Report 1916, p. 52. 

 به کار خود ادامه داد.بود ها ی مربوط به هندآن که  یبسته شد ول ۱۹۱8سال در اول دسامبر  ییایتانینقاهتگاه بر نیا 

 Administration Report 1918, p. 41. 

 .افتیبسته شد و به بصره انتقال نیز   نیا ۱۹۱۹ سال لیدر آور 
 Administration Report 1919, p. 43. 

782 Administration Report 1918, p. 42. 

  IMS  ریسرگرد ناپ  ]آبان[عربستان آزاد نمود تا نوامبر    یبه عنوان جراح شهررا   IMS  شابی، سروان بRAMC  رکیسروان ک 

 .۳۹همان، ص کردند.یعمل م یاسیافسران س اریبه عنوان دست زی شد. هر دو ن ده یبرگز

783 Administration Report 1919, p. 43; Administration Report 1920, p. 40; Administration Report 1922, 

p. 40. 
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لزوم    یمحل مواقع  در  نمود.    APOC.  داشترا  اهدا  را  بیمارستان  کامل    یخشتجهیزات 

  هگرفت ب  یم ، تصمخرمشهر(، حاکم  [شمسی  ۱۳۱۵]  میالدی  ۱۹۳۶به سال  خزعل )فوت  

  یمارستان ب  و   “آن   یازهاینرفع    یبرا  ی کاف  یاس در مق ”  موقوفاتی اختصاص دهد؛  ، یمارستانب

خزعل(    یختوسط سردار اقدس )ش  یناز ا  یشپ   یمارستانشد. ب  یدهنام  یهبه افتخار او اقدس 

  یافته   یشگشا  یبه طور رسم  [شمسی  ۱۳۰۱دی    ۱7]  میالدی  ۱۹۲۳سال    یهژانو  8در  

بر  مارستان ی بمدیرة    ئتیه  .بود کل    ری(، مدیو منش   سی)رئ   ایتانیشامل معاون کنسول 

APOC ری، مد  IBP  اس ی. دیتوسط دکتر ا  مارستان یالتجار بود. بسی و حاج رئ  (A. Dias  ،)

سال    78۴شد. می  تیریمد دواخان[شمسی  ۱۳۰۲]میالدی    ۱۹۲۴در  از    شیب  هیریخ  ة، 

م  یی سرپا  ماریب  ۴,۰۰۰ آن  در  که  کرد  درمان  و    ۴۰  انی را  طاعون  وبا    ۲۶مورد  مورد 

  ییسرپا  ماریب  8۰۰,۳نهاد حدود    نی، ا[شمسی  ۱۳۰۳]میالدی    ۱۹۲۵در سال    78۵بودند. 

به نظر    ی ول  ستیدواخانه در دسترس ن  نیدر مورد ا  یشتر یاطالعات ب  78۶را درمان کرد. 

، سایه افکنده  خرمشهردر    APOCبا دواخانة تأسیس شده توسط  عملکرد آن  آید بر  می

 787.شد

 ۵۰شهر با    ک ینزد   یرانی ا   مارستانیب   ک ی،  [شمسی  ۱۳۰۲]میالدی    ۱۹۴۲سال    در

 یو بهداشت  ز ی شد که تممی بود و گزارش    د یساختمان آن جد   وجود داشت که تختخواب  

است. در همراه ب   یبوده  دواخانه   نی ا   مان،یمسجدسل   مارستانیبا  تمبهایی  نهاد،  در   ،ی را 

 788.اندازی کرد راه هفتکل   و  ی، چشمه علی نفتون نفت  دان ی م 

 

 نیقزو

بودند که    ی کسان   ن ی اول   یی کا ی آمر   ی ونرها ی س ی ، م [ شمسی   ۱۲7۶] میالدی    ۱8۹8سال    در 

  ن ی سکنه ارائه دادند. ا نفر    ۴۰,۰۰۰با حدود    ی شهر   ن، ی قزو   ة مدرن را به جامع   ی درمان طب 

 
784 Administration Report 1923, p. 60-61, 62; Gilmour 1924, p. 30. 

785 Administration Report 1924, p. 49. 

786 Administration Report 1925, p. 60. 
787 Williamson 1927, p. 129. 

788 IOR/L/MIL/17/15/24, ‘Military Report on Oilfield Area’, p. 49. 
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  ( Bartlett( و خانم بارتلت ) Dale)  ل ی خانم د های توسط دو زن به نام  ی که کار پزشک  ت ی واقع 

انجام    ه ی اروم   ی دانشکدة پزشک   ل ی التحص فارغ   ، ( Bedrosian)   ان ی تحت نظارت دکتر بدورس   و 

،  [ شمسی  ۱۲8۰] میالدی  ۱۹۰۲در سال  78۹بود.  مایة افتخار آن روزها، کامالً   ران ی ا  ی شد برا 

در    منتقل شد و   ن ی از همدان به قزو به صورت دائم  (  Jessie Wilson)   لسون ی و   ی دکتر جس 

ازدواج کرد    ( E. T. Lawrence) الرنس    . ی . ت ی ، با دکتر ا [ شمسی   ۱۲8۲] میالدی    ۱۹۰۴سال  

مدیریت  رنس،  بعد از ازدواجشان، دکتر و خانم دکتر ال  7۹۰شدند.  نییتع  نیقزو  یدو برا  و هر

ارا    نیقزو  ةدواخان دادند.  نزد  نیادامه  مرکز شهر،  قرار    ک ی دواخانه در  هتل  و  پستخانه 

را    مرداناز زنان و    یاریبس ها  رنسباز بود. در آنجا ال  ها هر روز به جز یکشنبه  7۹۱داشت.

شان  در دواخانه  یی سرپا   ماریب  یگزارش کردند تعداد فراوان  نآنا  تحت درمان قرار دادند. 

کردند مسلمانان را به  می  تالش   زینا  هرنسال  ، کارهای پزشکی. افزون بر  اندشده  تیزیو

مالها ما را به    ی ”حت ؛  هایشان نشداین کار مانع ادامة فعالیت  ی کنند ول   ت یهدا  ت یحیمس

الرنس    در دواخانه، دکتر  مارانی افزون بر موعظه و درمان ب  7۹۲خوانند.“ می  فرا  شانیهاخانه

  یدهای بازدصرف    [شمسی  ۱۲8۴]میالدی    ۱۹۰۶از وقت خود را در سال    یاد یمقدار ز

 ی ، برا[شمسی ۱۲8۵]میالدی  ۱۹۰7در سال  7۹۳.کرداطراف شهر  یدر روستاهاای دوره

  ی می قد  تمانساخ   ها،رنسکنند، ال تر  جذاب  دکنندگانیبازد  یکه محل کارشان را برا  نیا

را   بهداشت   تمیزکاریدواخانه  را  آن  و  بس تر  یکردند  ارمن  ی ارینمودند.    ی محل های  یاز 

  ی خانگهای  درخواست فراخوانالرنس    از دکتر   ها آن  ؛ به دواخانه داشتند  ی ادیوآمد زرفت

ها  بزرگ از روس  یکلون  ک ی که    یی جا  ، درخواست شد که به »بکنده«  زیداشتند. از او ن

  یبراها رنس، ال[شمسی  ۱۲87]میالدی  ۱۹۰۹در سال  7۹۴. برود بودند یسازادهج  ریدرگ

 
789 Presbyterian Church 1899 pp. 188, 191. 
790 Presbyterian Church 1903, p. 249. 

 .۲۴۶همان، ص شده بود. رانیرنس سال قبل وارد ادکتر ال 
791 Wishard 1908, p. 80; Grothe 1911, p. 131; Funk 1920, p. 142; Richter 1910, p. 322; Presbyterian 

Church 1919, p. 260; Idem 1920, p. 314; Speer - Russell 1922, p. 348. 

792 Presbyterian Church 1905, p. 276. 
793 Presbyterian Church 1906, p. 293. 

794 Presbyterian Church 1907, pp. 306-07. 
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برگشتند و بالفاصله    [ شمسی  ۱۲۹۱]میالدی    ۱۹۱۲در سال    ی رفتند ول  کا یبه آمر  یمرخص

، دواخانه هر روز هفته  ی مرخصدوران  از   شیهمانند پ  7۹۵باز کردند.  نیدواخانه در قزو  ک ی

از   شیاز پ  ربهت ، اشدر دورة جدید کاریالرنس   . از آنجا که دکترباز بود ها کشنبهیبه جز 

کارآمدتر  نیز    ی پزشک  هایفعالیتبود،  شده  مجهز    [ شمسی  ۱۳۰۶]میالدی    ۱۹۰8سال  

بود،    زیگرچه ناچ   ، یپزشکهای  الزحمهحق  آن بود که درآمد  ی به معنا  نیهمچن  نید. اش

از گذشته  اما   ا   7۹۶. شدمیباالتر  به دست  وجود، دکتر ال  نیبا  با هدف  را  رنس، دواخانه 

 7۹7داد. می   ح یترج   ی موعظه را بر کار پزشک  کار   را ی چرخاند ز می   جهت موعظه  تی آوردن جمع 

در هفته در دواخانه   ی ها، شش روز کار رنس ، ال [ شمسی   ۱۲۹۵] میالدی    ۱۹۱7در سال  

الرنس   شد. دکتر می   در حال انتظار موعظه   ماران یب   رای ب   لی آن زمان انج   طی که  داشتند  

بازد  تبل ای  دوره   یدها ی اغلب  از کار  بعد   ک یدر روستاها،    اش ی حی مس  ی مذهب  غی داشت و 

قران در  ک یکمتر از ها ی افتینسخه نوشت؛ در   ۳,۵۰۰آن    طی  باز برقرار کرد که در  دواخانة

 7۹8.شد می مان تو   ۳۰۰او بالغ بر حدود  های  ی افتیدر  ق ی طر  ن یهر فقره بود و بد 

نبود    لی، دواخانه به دل [شمسی  ۱۲۹7فروردین  ]میالدی    ۱۹۱8سال    ل یاز آور  اما

  7۹۹. ماندبسته    [شمسی  ۱۳۰۰]میالدی    ۱۹۲۲سال    تا  و  بسته شدبه صورت موقت    ،مندکار

فعال  ،پرسبیتاری   ةدر گزارشات ساالن   ن،یدر قزو  گرید  زیهر چ  ا ی   یطب  یونریسی م  تیاز 

دواخانه شدن  بسته  از  سال    پس  ذکر[شمسی  ۱۲۹7]میالدی    ۱۹۱8در  میان    ی،  به 

کرد که    س یمدرن، گرچه کوچک را تأس  مارستانیب  ن یاول  ه یروس  یساز. شرکت راهآیدنمی

 .پرداختیمش  کارکنان  یپزشک مشکالت به 

شرکت به دولت    ینا  های ییکه دارا  ی، زمان [شمسی  ۱۳۰۲]  میالدی   ۱۹۲۳در سال  

شد    نبه تهرا  بیمارستان  یزاتتجهة  تهران خواستار انتقال هم  یشهردار  یافت،انتقال    یرانا

 
795 Presbyterian Church 1912, p. 356. 
796 Presbyterian Church 1913, p. 318. 

797 Hoffman 1916, p. 589. 

798 Presbyterian Church 1918, p. 281. 
799 Wishard 1908, p. 80; Grothe 1911, p. 131; Funk 1920, p. 142; Richter 1910, p. 322; Presbyterian 

Church 1919, p. 260; Idem 1920, p. 314; Speer - Russell 1922, p. 348. 
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ا با    ینو  روبهاعتراض  کار  قزوین  شدمردم  اطم رو  وجود  با  ا  ینان.  به    اعتراض   یندادن 

  یمارستانب  یک  یهاول، دولت روس  ی آغاز جنگ جهان  در  8۰۰. ، انتقال انجام گرفتکنندگان 

را به    یندر قزو  سپهدار  کاخ یه،که ارتش روس  بود  یکرد و آن زمان یستأس  یندر قزو  یگرد

خواهران    یل تبد  یمارستان ب روس،  میسیون  دلسوز  کرد.  سال    بیمارستان ارتدکس  تا  را 

نموده و سپس    یریت را ترک کرد، مد  قزوین  یهکه روس  [شمسی   ۱۲۹۶]  میالدی  ۱۹۱8

بر دست  به  را  م  8۰۱.دادند  هایتانیاییآن  نظر  بر  د رسیبه    یمارستانب  یک  ها یتانیاییکه 

  [شمسی  ۱۲۹7]  میالدی  ۱۹۱۹سال    یلدر اواالبته  کردند که    یستأس  یندر قزو  یزن  ینظام

 8۰۲.بود ی خال

 

 

 ]شمسی ۱۲۹۰[میالدی  ۱۹۱۲دواخانة آمریکایی قزوین، سال 

 
 .۱8۲۲، ص۲، جلد ۱۳77ورجاوند  8۰۰

801 Elgood 1951, p. 512; Presbyterian Church 1918, p. 281. 
  ۱۳۹۴بهمن    ۲۲[میالدی    ۱۹۱۶ سال   ة ی فور  ۱۲در  ؛  ۱8۲۲،  ۱8۱8، ص ۳، جلد  ۱۳77؛ ورجاوند  ۲۶۹- ۲7۱، ص ۱۳۶۳تیموری   

ها  آن   نجا، ی شده بود. در ا  س ی سرخ تأس  ب ی صل   مارستان ی که ب  یی جا   رسیدند   ن ی قزو به    کا ی سرخ آمر   ب ی صل   ی ، کارکنان طب ]شمسی

شود تحت درمان قرار    ن ی کن ی و استر   اک ی فراوان تر   ر ی با مقاد   ی مرتکب خودکش که تازه ازدواج کرده و تالش نموده بود  را  زن    ک ی 

  نه   ا ی زند چه الزم داشته باشند  ی بار در ماه م   ک ی ”او همة همسرانش را  زن گفت که    ن ی . شوهرش او را شالق زده بود. شوهر ا د دادن 
 نشان دهد.“ ها  به آن را  شان  گاه ی آن که جا   ی فقط برا 

 Nursing Service– 1922, pp. 159-60. 

802 Griscom 1921, p. 239. 
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  ینی، ام  یتالش حاج محمد عل ة  ی، در سا[شمسی  ۱۲۹۵]  میالدی  ۱۹۱7سال    در

قزوینیامة  خان)مریض  ینیام   یمارستانب در  ا  ین (  شد.    ۲۵-۳۰یمارستان  ب  ینساخته 

  ینی، ، حاج محمد امبیمارستان  یتفعال  هایینه هز  یدواخانه داشت. برا  یکتختخواب و  

از سال  کرد.    آن وقف    دهکدهچند   بعد  بیمارستان عمالً   ۱۲۹7]میالدی    ۱۹۱۹گرچه 

 ۱۹۲7بود ولی تا سال    گذاربنیان  رو به افول نهاد که علت آن سوءمدیریت پسران   [شمسی

  یمارستانب  ینابه فعالیت ادامه داد. در آن زمان به دلیل این که    [شمسی  ۱۳۰۵]میالدی  

کفایت  آن    یتنگهداشت فعال   یبرا  ی وقف ة  ، بودج[شمسی  ۱۳۰۵]  میالدی  ۱۹۲7تا سال  

 8۰۳. داشت، بر عهدة دولت قرار گرفت یاز ن ی بازسازبه و  کرد نمی
 

 قم

در    [ ع ]   فاطمه حضرت  به حرم    متصل دارالشفاء    یک   رود، ی که انتظار م   گونه   همان 

)شهر  حدود    ی قم  مظفرالد   ۳۰با  داشت.  وجود  سکنه(  سال    ین هزار  در    ۱۹۰۳شاه 

ممکن است  دارالشفاء    این   8۰۴. کرد   ید بازد دارالشفاء    ین ا از  ،  [ شمسی   ۲۱۲8]   میالدی 

فتحعل   ی همان  توسط  که  )   ی باشد    ۱۱7۶- ۱۲۱۳]   میالدی   ۱7۹7- ۱8۳۴سلطنت  شاه 

و  [ شمسی  مدرس   ده ش   یاء اح   یا ( ساخته  در شمال  و  داشت   یضیه فة  بود  مورد    و   قرار 

ة  دستمزد ساالن   ی روستا برا   یک . شاه، درآمد  گرفت ی مسافران و زوّار حرم قرار م ة  استفاد 

مقرر نموده بود.    یند، ناخوش را عالج نما   ان زوّار و مسافر   یستی پزشک و جراح که با  یک 

شد    تبدیل   ها به مدرسه و خوابگاه طلبه   یمارستان ب   ین زمان آن نامعلوم است امّا بعداً ا 

ا  از  مدرس   ین و  نام  به  سال    8۰۵. شد معروف  دارالشفاء  ة  رو  در    میالدی   ۱8۴۹حداقل 

که آبوت    ی زمان   یعنی ،  داشت در حرم قم وجود    یمارستان ب   یک، هنوز  [ شمسی   ۱۲۲۶] 

 
 ؛ ۱8۲۰، ص۳، جلد۱۳77ورجاوند  8۰۳

Ebrahimnejad 2014, p. 159; Rezai 2012, pp. 123-24 

 از متن سند وقف نامه(. ی)بخش 

 (.۱۲8۲آذر  ۹/  ۳۱۹۰  سال / اول دسامبر  ۱۳۲۱ سال رمضان ۱۱) ۱۵۶، ص۱۳8۰ یسلطان رانیاروزنامة  8۰۴

 ای ساختمان    نی. در هم۱۰۶، ص۱۰، جلد  ۱۳۳8-۳۹  تی؛ هدا۱۴۰، ص۲؛ جلد  ۲8-۳۰، جلد اول، ص۲۵۳۵  ییطباطبا  8۰۵

 .۱۹۹، ص۲، جلد ۱۳8۲ ییوجود داشته است. روستادارالشفاء  کیدر قم بعدتر  درسیبه نظر م اما یدیساختمان جد 
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  یزی ناچ ة  ساالن   ی مقرر   یک قرار داده و گزارش نمود که ”   ید را مورد بازد   ی شهر مذهب   ین ا 

  دهد ی آبوت ادامه م   “ . نهاد برقرار شده بود   ین ا   ی نگهدار   ی برا   ی کشور   یدات قبالً از عا 

  یزی چ   شود، ی لخت ارائه م  ی ها که به صورت اتاق  ی جا و مکان   ی هم اکنون، در ورا   ی ول ” 

ب   ی برا  و  اساس    8۰۶“ . یست ن   هیّا م   یماری درد  شفاه   یک بر    یمارستان ب   یک  ی، گزارش 

ة  ده   یل وجود داشت که احتماالً مربوط به اوا   یز ( در قم ن یه سهام   یمارستان )ب   ی سهام 

  خ ی  حاج ش اهلل ت ی آن را آ است که    شده ی م   [ شمسی   ۱۲۹8- ۱۳۰8دی  ]   میالدی   ۱۹۲۰

در    ؛ ارسال شده بود، ساخته بود   ی و   ی که برا   ی ا ه ی ر ی خ   ی ها از کمک  ی، حائر   م ی عبدالکر 

 8۰7تخت داشت.   ۱۲ابتدا فقط  

 

 رفسنجان 

  ی براجدید    مارستانی ب  ک ی در رفسنجان  ،  [شمسی  ۱۳۲۳]میالدی    ۱۹۴۵در سال  

بیماران آن    درمان  یبراهایی  نمود تا بودجه  یار یبسهای  ”تالشفقرا باز شد. حاکم کرمان  

 8۰8“ .به دست آورد

 

 رشت

) آقای  ،  [ شمسی   ۱۲8۲] میالدی    ۱۹۰۳  سال   ز یی پا   در  شولر  خانم  و  (  Schulerدکتر 

هزار نفر    ۴۰را در رشت که در آن هنگام  خود    ی ح ی مس   ی مذهب   غات ی و تبل   ی آموزش   ت ی فعال 

کار    ی ( برا N. T Lawrence. الرنس ) ی . در همان زمان، دکتر ان. ت جمعیت داشت آغاز کرد 

، او  [ شمسی   ۱۲8۲] میالدی  ۱۹۰۴شد اما بعد از ازدواجش در سال  ن یی در رشت تع   ی پزشک 

 
806 Abbott 1855, p. 9. 

در    یمراقبت پزشک  ای  ماریکرد از وجود ب  دیدن  ]شمسی  ۱۲۱۴[میالدی    ۱8۳۶دارالشفاء در سال  از  که    هیدالمارن  زیلوئ 

 .کندی نم یذکر ،ساختمان
 Calmard 2019, p. 240. 

 .۲۴۵-۲۴۶، ص۱۳7۹؛ تاجبخش ۵7، ص۱۳۲۹روزنامة اطالعات  8۰7

808 Administration Report 1945, p. 8. 
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  ، ی پزشک خارج   ی افزون بر تعداد   چون الرنس تنها پزشک شهر نبود    8۰۹منتقل شد.   ن ی قزو   ه ب 

  ک ی ،  [ شمسی   ۱۲8۲] میالدی    ۱۹۰۳سال  نیز حضور داشتند. در    چند پزشک سنتی ایرانی 

  ی پزشک برا   ن ی ازدواج کرد. ا   ی زن سوئد   ک ی که با    حضور داشت در رشت    ی ران ی ا مدرن  پزشک  

و کالج    ی ران ی ا   مارستان ی ب   ک ی را در  خود    وزش کرد و آم می   در ترکستان کار   ی سوئد   ون ی س ی م 

د  تهران  در  دارالفنون(  )احتمااًل  ا   ده ی شاه  با  م وجود،    ن ی بود.  عبدالفاضل    رزا ی شاهزاده 

  ۱۲8۱- 8۴] میالدی    ۱۹۰۳- ۰۶  های در سال   تجربه و جوان رشت بی   حاکم   ، السلطان   عضد 

کشور،    ی مانند مابق   8۱۰. د او بفرست   ی برا   یی کا ی پزشک آمر   ک ی از شولر در خواست نمود    ، [ شمسی 

وبا قرار گرفت. شولرها  گیری  همه   مورد تهاجم   [ شمسی   ۱۲8۳] میالدی    ۱۹۰۴رشت در سال  

  خانم شولر.  ند یاری رساند   ان ی به مبتال خود  توان  در حد    ی نتوانستند انجام دهند ول   ی کار چندان 

وبا کمک نمود. خانم    ان ی کوچک از داروها داشت و به مبتال ای  ره ی و ذخ   ی مارستان ی کار ب   ة تجرب 

  ون ی س ی م   مارستان ی ( از ب Wishard)   شارد ی توسط دکتر و که    ی به فارس ای  کتابچه   ن ی شولر همچن 

  یی وبا   ماران ی درمان ب   ی چگونگ   ز ی از وبا و ن   ی ر ی شگ ی پ   ی که برا   ی اقدامات   رامون ی تهران پ   یی کا ی آمر 

پس    را ی داشت. ز   اثر   ی مقدار این کتابچه    د ی آ می   پخش نمود. به نظر در شهر  نوشته شده بود،  

گونه که در  ”همان د.  دی   ونرها ی س ی رشت به م   ی در منش مردم محل   ی ر یی غ از آن خانم شولر ت 

های  بچه  ن ی همچن   م؛ ی را متوجه شو   ی ار ی بس  ة افت ی  ر یی منش تغ   م ی توانست می   م ی زد می  بازار قدم 

کردند،  نمی   ی درنگ   چ ی ه   « ی ح ی مس های  که قبالً پشت ما از گفتن »سگ ها  ابان ی کوچک در خ 

باز   م ه  حال   ی اکنون  در  و  کرده  ترک  را  گذر   ی خود  شدت،    م، ی کن می   که  ما  با    سالمبه 

سال    8۱۱کنند.“ می  خ [ شمسی   ۱۲8۳] میالدی    ۱۹۰۵در  انجمن  در    مارستان ی ب   ک ی   ه ی ر ی ، 

به نام او    مارستان ی کرد و پس از آن ب   س ی تعلق داشت، تأس   ی فومن   ی عل   د ی که به آقا س ای  خانه 

 
809 RG 91-19-19, “History of the Resht Station (1934), p. 1; 

 ؛ ۱۴۴۹- ۱۴۵۱، ص۲، جلد ۱۳۴۳  ونسکوی؛ 8۶۵،  ۳77، جلد اول، ص۱۳7۶السلطنه   نیع 
 Elgood 1951, pp. 511-512, 534; Wishard 1908, p. 76; Waterfield 1973, p. 139; Richter 1910, p. 322. 

 .دیرس رانیبه ا ]شمسی  ۱۲8۱[میالدی   ۱۹۰۲نس در سال ردکتر ال 

 Presbyterian Church 1903, p. 246. 
810 Presbyterian Church 1904, p. 239. 

 دیاش و حکومت بد، بنگری تیریمد یها فقدان مهارتدر مورد شاه بود.  نیفرزند مظفرالد نیاو چهارم 
 Sepehr 1368, pt. 2, pp. 50, 164, 310, 319. 

811 Presbyterian Church 1905, p. 276; RG 91-19-9, “History of Resht Station,” p. 1. 
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باال دو اتاق بزرگ داشت با شش تختخواب؛    ة طبق   ؛ دو طبقه بود   ة خان   ک ی این  شد.    ده ی نام 

با اسم    ی ثروتمند اهدا شده بودند و بر هر تختخواب، عالمت   ه و توسط افراد برجست ها  تختخواب 

مردان(    ی )فقط برا   ی مارستان ی دواخانه بود. خدمات ب   ن یی پا   ة شده بود. طبق   زان ی اهدا کنندگان آو 

  ، مارستان ی دادند. ب می   یی پول بدهند، پول را به عنوان اهدا   واستند خ می   که   ی ران ما ی بود و ب   ی مجان 

سه سال ادامه داد. از    باً ی تقر   ی برا   وه ی ش   ن ی شد و عملکرد خود را به ا   ده ی نام   ی ملّ   مارستان ی ب 

بود.    از ی بزرگتر مورد ن   ت ی با ظرف   ی مارستان ی رشد نمود ب   ی مارستان ی خدمات ب   ی آنجا که تقاضا برا 

 8۱۲(. ن یی پا   د ی دوم و بزرگتر گرفت )بنگر   مارستان ی ب   س ی به تأس   م ی تصم   ه، ی ر ی خ   نجمن ا   ن، ی بنابرا 

که   پولی با    مارستان ی ب  ک یرشت(،  وقت  السلطان )حاکم    همان سال، با ابتکار عضد   در

اساس   خود اهدا نمود، ساخته شد. بر  یشخصهای  پوند از بودجه   ۱,8۰۰  زانی خود حاکم به م 

قرار دارد. ای گزینش شده   یدر مکان سالم و به خوب  مارستان ی ”ب  ش،ی تی بر   ةدر مجل  ای مقاله 

اتاق   ک یاتاق مشاوره و    ک یدهد.  می   یرا در خود جا   ماریب   ۱۵تا    ۱۰هفت بخش و هر کدام  

 ن ی ا  ی برا   هی مدرن را دارا است. اسباب و اثاث  مارستانیب   ک ی اسباب و آالت   ةعمل دارد و هم 

خر  رشت  از  است   یدار یمکان  م   عضد   8۱۳“. شده  برا   ییکایآمر   یونرها ی س یالسلطان،   ی را 

میالدی   ۱۹۰۵سال    ز یی دعوت کرد. در پا   مارستانیب این    تی ری فرستادن پزشک جهت مد 

امور   رامون ی پ و مذاکرات را    د ی( رس John D Frame)   م یفر   ی، دکتر جان د[ شمسی   ۱۲8۴] 

 مارستانیدر مورد ب   یبا مقامات محل   ی اّما، مذاکرات طوالن  8۱۴شروع کرد.  مارستانیب   تی ر ی مد 

 
 .۲۳-۲۴، ص۱۳8۴طائب  8۱۲

 Ebrahimnezhad 2014, p.152. 

813 Anonymous 1905, p. 458. 

  یبرا یگریدشخص توسط  یسفارش وة یبه ش رسد این مقالة تمجیدیبه نظر میمقاله،  یدیتمج تینظر گرفتن ماه با در 
و پزشک خود، دکتر    شکاریشاهزاده ممکن است توسط پ  .۱۰۴، صسمت دوم، ق۱۳۶8سپهر  شاهزاده نوشته شده بود.  

 .۳۲، ص۱۳۵۳ ییشده باشد. فخرا خته یابتکار برانگ ن یا یبرا یسیالدولة نف دبؤم
814 Presbyterian Church 1906 p. 293. 

 د یآقا س  مارستانیخانة دو طبقه موسوم به ب  کیدر    مارستانیب  کی  ه یری، انجمن خ]شمسی  ۱۲8۳[میالدی    ۱۹۰۵در سال   
  یها بر روآن  یهاداده شدند که نام ی ها توسط افراد برجستة محلکرده بود. تختخواب سیمالک خانه، تأس ادیآقا، به  یعل
چهار   مارستانیوجود داشتند و ب  مرد  مارانی. فقط بدکه به هر تختخواب چسبانده شده بود، نوشته شده بودن  یادداشتی
پا  مرد  مارداریب در طبقة  برا  کی  نییداشت.  ب  یمارانیب  یدرمانگاه  مراقبت  به  داشت.    ازین  یمارستانیکه  نداشتند وجود 

سه   یبرا  مارستانیب  نینمودند. ظاهراً ایخانه در هر روز، فراهم م  یتعداد  یبه نوبت، خدمات خود را برا  یمحل  یدکترها
.  ستیدر دسترس ن  یکه در مورد آن اطالعات  افتیمکان بزرگتر انتقال    کیبه    هیریداشت. پس از آن، انجمن خ  تیسال فعال

 نکرده است. یاد ی  مارستانی ب  نیاز ا می. دکتر فر۲۳-۲۴، ص ۱۳8۴طائب 



 میالدی 1950تا   550ها در ایران؛ از سال تاریخ بیمارستان  436

 ،بخش نبود. در آغاز ت یآن دعوت شده بود، رضا   تی گرفتن مسئول   ی برا   ونی س یکه م  یدولت 

 همة کارهاپرداخت شد    ن ی آغازهای  نه ی هز  ی تومان برا   ۱۰۰۰رفت؛    شی پ  یبه خوب   راتمذاک 

تقو   ن ی ا  را  قرارداد  می   تی باور  به زود   ۵کرد که  ول   یساله  با ها  روس   یامضاء خواهد شد 

 میوجود، دکتر فر  نی د. با ای رس ن شده مخالفت کردند و قرارداد به امضاء   یز ی ر طرح  تی ر ی مد 

تا اواسط   را باز کرد و  مارستان ی ب  [ شمسی   ۱۲8۵دی  ] میالدی    ۱۹۰۶  سال   در اواخر دسامبر 

آنجا    [شمسی   ۱۲8۶فروردین  ] میالدی    ۱۹۰7سال    لی آور   [منصور ] ”سردار  کار کرد،  در 

تعداد   “. مهر شود   یپرداخت شود تا قرارداد رسم   شی ماهانه پهای  نه یموافقت کرد که هز 

 الو اعم  دید   ماریب   78  می سه ماه، دکتر فر   نی ا   ینفر بود؛ ط  ۱۲که بر آن توافق شد    یماران ی ب 

قرارداد هنوز امضاء نشده بود. دکتر   ،[ فروردین ]  لی کوچک را انجام داد. اما در ماه آور   یجراح 

بسته شد. چند روز   مارستانیرا مرخص نمود و ب   مارانیموضوع اشاره کرد و ب   نی به ا   میفر 

در رشت   ی چند سال  ی( داد که برا Sterlini)   ی نی استرل  ،یی ا یتال یرا به دکتر ا   دهای بعد، او کل

 ی زمان  استرلینی دکتر  آنجا را ترک کرد.    [ شمسی   ۱۲8۱] میالدی    ۱۹۰۳در سال    ی ولبود  

از اروپا، به عنوان   او آغاز کرد در کشور نبود.    ییکا یآمر   ی ونرها ی س یکه شاهزاده مذاکرات را با م 

بازگشته بود و با مقامات   م،یدکتر فر   دنیاز رس   شی پ   ی کم  ة روس، با فاصل  یپزشک کنسولگر 

تضم  ی ران ی ا  و  گرفت  قرار  مشاوره  از   مارستان ی ب های  ت ی فعال   یبرا هایی  ن ی مورد  بعد  داد. 

خود کار را ادامه داد که درست در مرکز شهر واقع  ةبا دواخان  می شکست مذاکرات، دکتر فر 

رشت و   انی م  گری د   ییدانست، در آن زمان، تنها پزشک اروپا می   میتا آنجا که فر   8۱۵بود. 

 ۱۲8۶] میالدی    ۱۹۰8در سال    8۱۶بود که در »مشهدسر« اقامت داشت.  یونان ی   ک یسترآباد  ا 

در اش  که در دواخانه   یهنگام   یاز سال در تهران بود ول زیادی  بخش    م ی، دکتر فر [ شمسی 

تا بعضمی   رشت کار ب   ی کرد، نخست مجبور شد  به دل   مارانیاز  باز اتاق    تی محدود   ل یرا 

 
815 Presbyterian Church 1907, pp. 304-06; 

 ؛ ۱۴۴۹-۱۴۵۱، ص ۲، جلد۱۳۴۳  ونسکوی؛ 8۶۵،  ۳77، جلد اول، ص۱۳7۶السلطنه   نیع 
 Elgood 1951, pp. 511-512, 534; Wishard 1908, p. 76; Waterfield 1973, p. 139; Richter 1910, p. 322; 

RG 91-19-9, “History of Resht Station,” p. 2; RG 91-19- 9, “Resht Medical Work.” 

 .۳۱۹، ۳۱۰، ۱۶۴، ۵۰، قسمت دوم، ص۱۳۶8سپهر  
816 Presbyterian Church 1908, p. 344; RG 91-19-19, History of the Resht Station (1934), p. 2. 



 437 میالدی(  1950دهة   - 1794قاجار و پهلوی ) هایدورهها در بیمارستان

 ک ی  نی ا  د کننمی   ها فکر”آن کردند.  نمی   درکآن را  ها  ی رانی بود که ا   یز ی چ  نی و ا   گرداند

 که  گردند،  بعدًا باز  شدها که درخواست می آن از  بر این اساس  و    است.“  یت یکفا بی   اقرار به

 ۴7 می، دکتر فر [ شمسی  ۱۲۹7مرداد ] میالدی  ۱۹۰8سال   آگوست گشتند. درنمی بر اصالً 

وجود   یبازگشت  تی ز ی و   ۱8۰از    شی و ب  ماریب   ۹8تعداد    [ مهر ]داشت، در سپتامبر    دی مورد جد

زمان   زیی ”پا کردند  می   فکرها  ی رانی که ا   بودعلت    نی به ا   ن یمشاوره. ا   ۲78بالغ بر    ایداشت  

 ک یاین  زن    ک ی  یبرا ”هم اکنون    متوجه شد  م یدکتر فر گرفتن درمان است.“    یبرا   ی مناسب

 8۱7.“اعتراض کند ش مناسب مسائل   ةن ی قاعده که به معا  ک یاستثناء است تا  

 

 ییکای آمر یونریسیم ةدواخان

شد،  می دواخانه که اکثر کارها در آن انجام [شمسی ۱۲87]میالدی  ۱۹۰۹سال  در

  ک ی اتاق مشاوره و    کیمردان و زنان،    یبراای  انتظار جداگانههای  . اتاقداشتچهار اتاق  

  دند یرسمی  صبح  ۶:۳۰ساعت  در    مارانیوجود داشت. در تابستان، ب  زیکوچک ن  ییاتاق دارو

  ی ک یرا    مارانیکرد؛ سپس بمی  در اتاق مردان شروع  شیا یرا با ن  کار روزانه  می و دکتر فر

فقرا    انی م  هیچ جداییکرد  می  فقرا کار  ی. گرچه او سه روز هفته برادی دمی  یگریپس از د

ت و  گرف می  نوبت خود را  ست ی بامی  و ثروتمندان در اتاق انتظار وجود نداشت. هر کس 

هز بود  قادر  پرداخ  ةنیچنانچه  را  درمان  و  فرمی  تداروها  دکتر  در    یار ی  یبرا  میکرد. 

از زخم  ن  یهنگام ها  یمراقبت  فور  ی انقالب  یروهایکه  بهمن  ]میالدی    ۱۹۰۹سال    هیدر 

  ۱۲8۹]میالدی    ۱۹۱۰سال  در تابستان    8۱8تند، فراخوانده شد.شهر را گرف  [ شمسی  ۱۲87

 
817 Presbyterian Church 1909, pp. 347-48 

 بود(. یادوره   یدهایاو در حال انجام بازد ]تیر[جوالی  )در 

818 Presbyterian Church 1910, pp. 329-31 

: ه ی همسا   ی بازارها سفرهای به  شده در    ده ی د   ۳,۵87ماه:   8/ ۵  ی ، جمع در ط ۲,۵7۰  ی بازگشت   ی ها ت ی ز ی ؛ و ۱,۰۰8  د ی )موارد جد  

مورد صفر    ؛یفراخوان خانگ   ۳۳۱ها در رشت:  . از آن مار ی ب  ۴,۲۵۰سال    ی. جمع برا ۳۶۹  یا دوره   ی دها ی شده در بازد   ده ی ؛ د ۲۹۴

برابر  8,۵۴۰مجموعاً   ا ی  ۲,۳7۵داروها:  یقران؛ برا  ۶,۱۶۵ ا ی ا ها و هد الزحمه مورد اعمال کوچک بودند. حق   صفر  ؛ی بستر  مار ی ب 

روم(. ی م   ی ا دوره   ی دها ی من به بازد   ]خرداد   -اردیبهشت  [ژوئن    -  باشد. در مه ی سان کار من خودکفا م  نی دالر، که بد   78۰با  

 دی رشت، بنگر   ری تسخ   رامون ی پ 
 Pezhman Dailami, “Gilan viiia. In the Constitutional Revolution of 1905-11”, iranicaonline.org. 
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موضوع    نیدر رشت ا  یاطراف دوباره دچار رخداد وبا شدند ولهای  طیو مح  ی، انزل[شمسی

مانند معمول،    ی جستند ول  یاری   ی خارج  زشکاناز پ  نیچندان قابل مالحظه نبود. مسئول

  م یکمتر از آن بود که فر  ماران یتعداد ب  شیانجام نداد. افزا  یکار  می دکتر فر  یشنهادها یپ

فقرا باز کرده    یدواخانه برا  کی   یبود که انجمن محل   لیدل  نیاحتماالً به ا  و  انتظار داشت 

از پزشکان    یانی جر  ن،یبود. همچن  یرانیدکتر ا  کی تحت مراقبت  چند ماه    یبرابود که  

  ةکنند. بر طبق گفتمی  درمان  ی کردند فقرا را مجانمی  غیتبل  یکه همگ   وجود داشت   یرانیا

پزشکان  از  یبعض  م،یفر شا  این  البتهبودند    ستهیکامالً  تمام  های  شارالتان  زین  یبعض  و 

 ی براها  یرانیرو به بهبود بود و ا  ی محل  ی دکترها  تیف ی شدند. در کل، کمی  محسوب   ی اریع

میالدی   ۱۹۱۰سال  زییپا  لیتابستان و اوادادند. در اواخر می کار انجام   شیاز پ ش یفقرا ب

آن بود که    یبه معنا  نیکه ا  داشتند  بتی غ  ی از پزشکان خارج  یاری، بس[شمسی  ۱۲8۹]

  یع یبه شکل طب  ی، همگ[آذر ]  بود. در دسامبر   ای مه  م یفر  ی برا  یو خصوصای  کار دواخانه

ز در هفته بود و  سه رو ی درمانگاه مجان افت؛ ی ادامه  یوصکار بودند. دواخانه و کار خص سر

با پرداخت هز اندازه  یکار خصوص   نیو همچنشدند  داده می  نه یداروها  اوبود  ای  به    که 

،  [شمسی  ۱۲۹۰فروردین    ۱۱]میالدی    ۱۹۱۱سال    لی. در آوردیتوانست از پس آن برآمی

فر بازد  م ی دکتر  تربای  دوره  د یبه  پزشک  و  آمر  ت یرفت  در  ج   کا،یشده  تش    انزیدکتر 

(Tashjiantz)  چند سال    یبرا  8۱۹.ردیاو را برعهده گ  ةدواخان  ت یمسئول  ه موافقت کرد ک

فر و  ،می بعد، دکتر  به صورت    یخصوصهای  و مشاوره  یخانگهای  تی زیدواخانه،  را  خود 

برای مرخصی  که    یزمان  یعن ی  ادامه داد  [شمسی  ۱۲۹۳]میالدی    ۱۹۱۴سال    ز ییتا پا  ی عاد

از    می ، دکتر فر[شمسی  ۱۲۹۴مهر  ]میالدی    ۱۹۱۵سال  در سپتامبر    8۲۰رفت.   کا یآمربه  

  یکه با دشوار  ه بود دیخر  یی انوی در باکو پاو  .  ردآو  به دست   اریبازگشت و دو دست  یمرخص

 
819 RG 91-1-12, Report of Resht Station 1910-1911 

 ای  ۳,7۰۳:  ارانیها توسط دستها و پانسمان ؛ درمان۳,۴۹8دکتر:    دنید  یبرا  یبازگشت  یهاتیزی؛ و۲,۴۳۲:  دیموارد جد) 

  ۳,۵87  میماه در شهر بود  ۱۰که ما    یسال گذشته زمان  یبودند. مجموعاً برا  یفراخوان خانگ  ۴۰۴ها  . از آن ۹,۶۳8مجموعاً :  

 (مورد بود.
820 Presbyterian Church 1911 p. 320; RG 91-1-12, Report of Resht Station, 1910-1911; Presbyterian 

Church 1914, p. 332. 
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رشت  فراوان   گردبه  اکتبر  دیحمل  در   .

،  [شمسی  ۱۲۹۴آبان  ]میالدی    ۱۹۱۵

گر  فریم خانم   Grace)  ی مورا  سیبا 

Murray)   .۱۹۱۶در سال    8۲۱ازدواج کرد 

فر[شمسی  ۱۲۹۵]میالدی   که    دید   م ی، 

است   شیتعداد دکترها در شهر رو به افزا

  یی توانا  یدارا فریم  از نظر    هاآن  از  یو بعض

خوب که    ینسبتاً  آنجا  از  فریم  بودند. 

نه    ونریسیم و    ، یپزشک   ب یرق  کی بود 

طبابت کند    گرانیخواست همانند دنمی

دمی  ارائه  ی خدمات  یول که    از   گرانیداد 

بنابرا  هاآن بودند.    ة نیمعا  ن،یناتوان 

  یِ و کار چشم پزشک   نک یع   یبراها  چشم

همچن   یبهتر  یِ عموم های  وهیش  نیو 

،  [شمسی ۱۲۹۵]میالدی  ۱۹۱7در سال  8۲۲. دارائه دا صی تشخ یبرا ی بهتر یِ شگاهیآزما

فقدان    ل یبه دلاین افت تعداد  از    یرا درمان کرد که بخش   مار ی ب  ۳۰۰فقط حدود    میفر

موجب آوردن    هااین  شد کهمی  به عنوان مشاور و جراح تقاضا  یگاهفریم  دارو بود. از    یجد

کرد که موجب    ی دولت سامانده  یبرا  ون یناسی واکس  ةبرنام  ک ی   ن یشدند. او همچنمی  پول

او همچن  یدر ط  ونیناسیسواک  ۵,۰۰۰انجام   ماه شد.  و جراح    یرسم ریپزشک غ  ن یدو 

  8۲۳بود. س یپل نیروهای

پا  ةدور از  پرالتهاب  ةاول دور  ی جنگ جهان  ان یبعد  و  گ  یبرا  یسخت  و    النیاستان 

استان را به دست آوردند که رشت    ةکنترل عمد  ،یانقالبهای  یآن بود. جنبش جنگل  ةسکن

 
821 Hoffman 1916, p. 586. 
822 Presbyterian Church 1917, p. 300. 

823 Presbyterian Church 1918, p. 285; RG 91-19-9, Resht Medical Report, 10/07/1919. 
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می  زینرا   هم  8۲۴. شدشامل  روس  ن یدر  با  تجارت  پذیرندةکه    ه یزمان،  و  مهم    خواهان 

بود. در  ها  ک ی بلشو  یرگیکه علت آن چ  د یرس  زانیمترین  نییبود به پا  الن یمحصوالت گ

وجود نداشت    هاآن  کاالها و خدمات   یبرا  یداریخر  چون  شدند  ریفق   الن یمردم گ  جه،ینت

دیگر  و امن  از سوی  ب  یاقتصاد  تیفعال   دار،ادامه  ت یعدم  داد.    شتریرا  سال    طی کاهش 

داد  می  ارائه   یاشغال بود و امور امداد  م ی، عمدتاً دواخانه فر[ شمسی  ۱۲۹7]میالدی    ۱۹۱۹

ب  دی)بنگر جنگلمارستانیبخش  چند  هر  مل ها  ی(؛  شدت  به  یبه  نسبت  امّا  بودند  گرا 

  مشارکت   ها آن  یدر امور امداد  ی داشتند و حتای  رفتار دوستانه  ،ییکایآمر  یونرهایسیم

  ةکه به دواخان  یمارانیتعداد ب  ةدر نوسان گسترد  یو اقتصاد  یاس یس  ی کردند. اثر آشفتگمی

که    ی هنگام   پیش از این و   ی ”در روزها:  فریم گزارش دادبود.    دایهو  ز ین  ند آمدمی  م یفر

که    م یقابل احترام را داشت   یاز فقراای  انتخاب شده  ةطبق   شتریروس باز بود ما ب  ةدواخان

 
 د یها، بنگریدر مورد جنگل 8۲۴

 Pezhman Dailami, “Jangali Movement”, iranicaonline.org. 
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روس رفته    ةامّا، دواخان  خود را پرداخت کنند.“  یی داروهای  نهیداشتند تا هز  ل یحداقل تما

  ماران یرفته بود. در واقع، اکثر ب  زین  [قابل احترام  یفقرا]طبقه    نیفقر، ا  شیبود و با افزا

را    مارانیمجبور بود ب  فریمنسبت به قبل،    شتری ب  مقیاسدر    ن،یبودند. بنابرا  ریفق  اریبس

بسیار  تازه بود تعداد    [شمسی  ۱۲۹7]میالدی    ۱۹۱۹در سال    آن چه  درمان کند.  گانیرا

  ش یمترجم را ب  به  ازیموضوع، ن  نیآمده بودند و ا  یبود که از مناطق کوهستانها  ترک زبان

 ۱۲۹7]میالدی    ۱۹۱8سال  تابستان    ة کرد. دواخانه در بخش عمدمی  از گذشته، گوشزد

 مار یب   ۳۵  ن ی انگی مبه طور    انز، یو زمستان، تحت نظر دکتر تش ج   ز یی بسته بود. در پا   [شمسی 

. در د یدر روز رس   ماریب   ۱۰۰به    زانی م  نی در بهار ا  یشد ول  دهیدر روز در فصل زمستان د 

 در تابستان  یبود ول   یبود و زمان شلوغ   ش یآشکار رو به افزا   ورتبه ص   مارانیتابستان، تعداد ب 

 8۲۵فقدان بودجه بسته شد. لی رشت به دل   ة، دواخان [ شمسی   ۱۲۹8] میالدی    ۱۹۱۹  سال

در    ها به صورت نامنظم تابستان  م یهر چند که فر  افت،ی رشد    ییسرپا  ماران یب  تعداد

تعداد  (،  Baron Hagopبارون هاگوپ )  ارش،یتحت نظر دست  یول  افت یمی  دواخانه حضور

پا  ی فزون  ماران یب ب  ی کاهش   یبه جا   ز، ییگرفت. در  بود، تعداد    ش یافزا  ماران ی که معمول 

  در روز  ماریب  ۲۰۰تا    ۱۰۰  ن یب  م ی. معموالً فرافتی  امهروند اداین    زیو در زمستان ن  افتی

  د ی جد  ماریب  8,۲۱7مجموعاً    می، فر[شمسی  ۱۲۹8]میالدی    ۱۹۱۹-۲۰. در سال  دیدمی

جذام    ،داشتدر زمستان ادامه    ی زییپا  ییایماالرگیری  همه  .دی د  می قد  ماریب  ۱۵,۱۹۵و  

در   ل ی. به دلشدداده نمی ها آنبه  یخدمات  یاز معمول بود ول تر عیشد که شامی  دهید زین

  یک ی ”  ی مقاربتهای  یمار یبه زنان داده شد. ب   یمؤثرترهای  دسترس بودن پرستاران، درمان

جنگ،    یط  شود.“  روروبه  هاآن  با  ستی بامی  دکتر  ک یبود که  هایی  یماریب  نیاز مکررتر

اگر    نهی پرهز  اریبستر  دیجدهای  وهیش )تازه    یبرا  ن یشدند( و همچنمیهم    افتیبودند 

اما در سال    پیچیده  اریبس   زین  می محدود فر  نان کارک  ۱۲۹8]میالدی    ۱۹۱۹-۲۰بودند. 

  ی برجاها  در قفقاز توسط آلمان  ی ادی ز  ر یدر دسترس بود )به مقاد  ، نئوسالواران [شمسی

 
825 RG 91-19-9, “History of Resht Station”, p. 2; Idem, Resht Medical Report, 10/07/1919. 

 .۳۴-۳8، ص ۱۳8۴طائب  دیبنگر ،هایکمک کننده به جنگل یاز کارکنان پزشک یکل دید کی یبرا 
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  ن،یشدند. بنابرامی  به رشت قاچاق ای  قابل مالحظه  مت یآن با ق های  نیگزیمانده بود( و جا 

در    ماربی  ۱۰-۳۰  نیو معموالً ب  راه انداخترا دو بار در هفته    س یفلی او درمانگاه درمان س

تا ژوئن    ۱۹۱8سال  نئوسالواران از نوامبر    ی سطح  قیتزر  ۹۳۵کرد. مجموعاً  می  روز درمان 

آمد که  به نظر میداده شد و    [شمسی  ۱۲۹8تا خرداد    ۱۲۹7آبان  ]میالدی    ۱۹۱۹سال  

امداد    یمجبور بود اکثر زمان خود را برا  می د. از آنجا که فرردن کمی  هیرا توجها  نهیهز  جینتا

را کاهش  اش  ینظام  ی پزشکهای  مراقبت  نیو همچن   یشخص  ابتبه پناهندگان بگذارند، طب

را فقط با انجام طبابت  اش  دواخانه  م یتا حاال فر  رایبودند ز  ی مهم های  می تصم  ها این  داد.

تأمین مالی کرده  توانستند پرداخت کنند  می  بهتر که  ةبا طبق   مارانیب  یبرااش  یشخص

را بعد از    یعموم   ون یناسی خواست واکسمی  در تهران   هالصّحّمجلس حفظ    ن یبود. همچن

  الن یگ  ةبخش مربوطدار  یعضو کرس   ،دو سال  یبرا  می. فرردیاز سر گها  یشکست جنگل 

  جانیدر رشت و اله  ستگاهی دو افریم    یآشفته بود ول   یلیبود. استان هنوز خدر این مجلس  

خواست    می برود. حاکم از فر  زین  ی به مناطق کوهستاندر تابستان  کرد و قصد داشت    سیتأس

  د یاو مجبور به امتناع گرد  یکند ول   سی تأس  سیپل  یروهاین  یدائم برا  مارستانیب  کیتا  

  ون یسیدر واقع، کل م   8۲۶بود.  یرفتن به مرخص  یبرا  رانیالوقوع ا  بیکه علت آن ترک قر

میالدی    ۱۹۲۰( در سال  ندچرخاندمی  آمرمن که مدرسه را )شامل دکتر و خانم    یی کایآمر

میالدی    ۱۹۲۱م در اواخر تابستان  یرشت را ترک کردند. فر  یمرخص  یبرا  [شمسی  ۱۲۹۹]

به طور    م ی ، فر [ شمسی   ۱۳۰۰] میالدی    ۱۹۲۱- ۲۲سال    ی در ط   8۲7بازگشت.   [ شمسی   ۱۳۰۰] 

در روز در بهار    مار ی ب   ۶۰تا    ۵۰سه روز در هفته در زمستان و  برای    ، در روز   مار ی ب   ۱۰۰متوسط  

را در بعد از ظهر مورد درمان    مار ی ب   ۱۰۰  ی توان به صورت کاف نمی   رسید   جه ی نت   ن ی . او به ا د ی د 

  ی مؤثر   ة ممکن است برنام ر ی غ   ی کرد ول   یی ساده است که سل را شناسا   بسیار   ن ی ”ا   د، قرار دا 

 8۲8“ . کند، ارائه داد می سرپرستی  سنت در روز    ۲۵با  را  ای  که خانواده   ی مرد   ی برا 

دکتر    یآمدند ول می  دو بار   ای بار    ک ی   مارانی بود که ب  نیمسئله ا  ،ییبخش سرپا  در

 
826 RG 91-19-9, Report Medical Work 1919-20; Idem, “History of Resht Station”, p. 2. 
827 RG 91-19-9, Resht Medical Report 1923-24. 

828 RG 91-19-9, Medical Report Resht 1921-22; Idem, Report Medical Work 1919-20. 
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بود که    دیگر این  مسئله  ر؟ یخ  ای اند  افتهیبهبود    هاآن  ایکند آ  یریگیتوانست پنمی  میفر

همانند  و    دیامتناع ورز  یزن از درمان داخل  ک یمدرن مأنوس نبودند.    یبا داروها  مارانیب

اولمی  قیتزر  قبل از  بعد  بنابرا  دی ناپداش  مسئله  ق،یتزر  نیخواست؛  و  بود    زن   نیشده 

  ی به آسان   رایز  دیگر کاری ندارد احساس کرد    ماریخواست. بمی  زمان قبل  هیرا شب  قات یتزر

را    مارانشیبلکه ب  ارانش یرد مجبور است نه تنها دستب  ی پ  می فر  ن،یبود. بنابرا  درمان شده 

فقر شراآموزش دهد.    نیز فراوان،  نظر گرفتن جهل  در  آموزش  نبود  و    یاجتماع  ط ی”با 

جهت  بیماران  خود    تیاستاندارد کمک کنندگان و هدا  تی ترب  ،یکاف  ی پزشکهای  مراقبت

  ماران یاز آنجا که ب  گرفته شدند.“  رخودشان، هدف قرا  یبرا  ی درک امکانات بهتر مراقبت

  ی گانیانجام امور با  نیآمدند و همچنمی  که  یکسان  یبرا  می وجود داشت، فر  یکم   ییسرپا

با حضور   یگان یدقت در با م، ی کنمی دایرا پ  مارانیب ة ”ما تعداد شمارداشت.   یشتری زمان ب

و مجموعاً    مار یب  د یمورد جد  ۲,۱7۶نشان داد که    یگانیدر نوسان است. با   ماران یب  ی کل

 8۲۹صورت گرفت.“  تیزیو ۶۲۴,7

ای  ساختمان اجاره  می ، دکتر فر[شمسی  ۱۳۰۲مرداد  ]میالدی    ۱۹۲۳سال    آگوست  در

  در نهایت نداشت تا    یمکان  گریرو، د  نیدر آن بود را رها کرد و از ااش  یمجان  ةکه دواخان

مارس    د یجد  مارستانیب  8۳۰آماده شد.   [شمسی  ۱۳۰۲اسفند  ]میالدی    ۱۹۲۴سال  در 

در تابستان بسته شود و    ست ی بامی  دواخانه  - مارستانینظر بود که ب  نیبر ا  م ی گرچه فر

ط  تعطیالت   [مرداد  - تیر  ]  آگوست  - جوالی  یکارکنان   سراسر  در  دواخانه  باشند،   در 

.  کردکار    توجهی  قابل  مقدار   و  بود  باز   [شمسی  ۱۳۰۵]میالدی    ۱۹۲۶-۲7سال    تابستان 

( Brinkman) نکمن ی، دکتر بر[شمسی ۱۳۰۵مهر  ۲۹]میالدی  ۱۹۲۶سال اکتبر  ۲۲در 

  یبه مرخص  [شمسی  ۱۳۰۶فروردین    ۲۲]میالدی    ۱۹۲7سال    لیآور  ۱۲در    م یو فر  د یرس

های  درمانگاه  می کردند. دکتر فر  میرا تقس   رداشتند، کا  یپوشانهم  هاآن  که  یزمان  یرفت. ط

  یدرمانگاه مجان در  سه بعدازظهر    یدواخانه در ط   تیمسئول  نکمنیچرخاند و برمی  صبح را

 
829 RG 91-19-9, Resht Medical Report 1924-25. 

830 RG 91-19-9, Resht Medical Report 1923-24. 
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ساعت در هفته در درمانگاه سرگرم کار بود و    ۳۰  ، نکمنی بربر عهده گرفت. در آن سال  

  یک یمردان و    درمانگاهپسر ترک زبان، به دکتر در    ک ی   8۳۱کرد. می  عمل   ز یزمان ن  ی مابق 

کار کرده،    رشیزبان در اتاق پذ  یپسر فارس   ک ی کرد،  می  به زنان کمک   یاز پرستاران ارمن

 ی مل  مارستانیدر ب   گانی با وجود درمان را  8۳۲شست.می   راها  ی داد و بطر می   را انجام ها  فرمان 

 اریبس   می که سر فر  نی کنند( و ا   افت ی در  نه یهز   وها دار  ی تالش کردن تا برا   یی کا ی )پزشکان آمر

میالدی    ۱۹۲8- ۲۹در سال    ابد،ی به صورت منظم در دواخانه حضور    شهیهم   تا شلوغ بود  

ای  رخ داد. در دواخانه، مجموعه  ییسرپا  ماران ی در تعداد ب  یز یناچ  ش یافزا  ، [شمسی  ۱۳۰7]

  نه مخصوص چشم، گوش و حلق وجود داشتند که در کار روزا  د یجد  ی کیالکتر  یاز ابزارها

  ی بود ول   یتخصص  یابزارها  ن یتنها متخصص ا  م یفر  ن،یاز ا  شیپ  تاکمک کننده بودند.  

گستره    نیا  ،یمدت  یبرا  و  کردمی  پزشک روس به عنوان متخصص کار  ک ی چند سال جلوتر  

را    مارانیب  زین  ین محل باز گشتند و پزشکا  میفر  یبه سو  مارانیب  یرا به دست گرفت ول 

ارجاع او  فر[شمسی  ۱۳۰7]میالدی    ۱۹۲8-۲۹سال    ی ط   در   8۳۳دادند.می  به  و    می ، 

  ۱۰شهریور تا    ۱۰]مه    ۳۱از معمول سرشان شلوغ بود. از اول سپتامبر تا    شیب  نکمنیبر

 ن ی انگی بستند. دو پزشک به صورت ممی   دواخانه راها  کردند و در تابستان می   کار  [خرداد 

در   یشی که افزا  ی داد؛ با وجودمی   را نشان  یدرصد   ۳۰  ش یکه افزا   دندیدر ماه د  ماری ب   ۴7۰

 ۱۳۰8] میالدی  ۱۹۳۰در سال  گری د   ریی تغ 8۳۴در شهر وجود داشت. یمارستانیب  التی تسه 

تنها   ییکا ی آمر  ی ونر ی سی م  ة ، دواخان[ شمسی   ۱۲۹8] میالدی    ۱۹۲۰رخ داد. در سال    [شمسی 

شد. هم اکنون دو می   ماری ب   مملو ازمورد در روز    ۱۰۰- ۲۵۰در رشت بود و با    ی مجان  ةدواخان 

که ای  ونه به گ   ،کردند می   مشارکت   یفشار کار   نی وجود داشت که در ا   ی رانی ا   یمجان   ةدواخان 

گونه نام گذاشته بود،   نی را ا  هاآن   بهتر« که  ری فق   ةرا به »طبق   یشتریتوانست وقت ب می   میفر 

 8۳۵را بپردازند.  شانی پول داروها  [ حداقل ] توانستند  می  که ی کسان ی عنیاختصاص دهد  

 
831 RG 91-1-12, Report Resht Medical Work 1926-1927. 

832 RG 91-19-9, Medical Report Resht Station 1927-1928. 
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به تهران رفت تا    نکمنیدکتر بر  [ شمسی  ۱۳۱۲]میالدی    ۱۹۳۳آنجا که در سال    از

  ی از دکترها  ی کی خان شفا که    یاز دکتر عل   م ی( را آزاد سازد، دکتر فرBlair)  ریدکتر بل

  بتیزمان غ   ی مردان را در ط  ةدواخان تیخوب بود درخواست کرد که مسئول  یرانیا  یمحل

آمد و پس  می  و به صورت رایگان سه بعدازظهر در هفته    ،شفادکتر  .  ردیبرعهده گ  برینکمن

  ن یبود بتواند چن  دوار یام  می برقرار نمود. فر  یی کایآمر  مارستانی با ب  یک یاز آن ارتباط نزد

سال    لیدر آور  یجهت مرخص  میفر  8۳۶برقرار سازد.  یمحل  یبا دکترها  یشتریارتباطات ب

تنها    نکمن یرفت. از آنجا که دکتر بر  کایبه آمر  [شمسی  ۱۳۱۴فروردین  ]میالدی    ۱۹۳۵

از   آنجا را ترک کند،  م یکه فر ن یاز ا شیوجود داشت، پ  دکتر کی  یبرا یاریبود و کار بس

مسئول کردند  درخواست  شفا  برا  تیدکتر  را  مردان  کار  یدرمانگاه  روز  هفته    یسه  در 

های  فوت کرد. او بارها در درمانگاه  فوسیت  و در اثر  ی به صورت ناگهان  شفااما    ردیبرعهده گ

ه  کرد  رفتند، کار می  ییکای آمر  یرهااز دکت  ی کی که    یزماننیز  و  بدون پرداخت    و  یمجان

مورد انتقاد    ن،یداد و بنابرامی  جام اناش  یدر طبابت شخص  زین  ه یریکار خ  نیهمچن   شفا .  بود

 8۳7قرار گرفته بود.اش  یرانیهمکاران ا

  یی سرپا   مارانیدر ب  یر یچشمگ  شی، افزا[شمسی  ۱۳۱۳]میالدی    ۱۹۳۴  سال   بهار   در

  ۱۹۱۹-۲۰های  سال  یکه در ط  «ی»کار امداد   یاز زمان روزها  شیپ  گاه چیوجود داشت. ه

بگرفت،  می  صورت  [شمسی  ۱۲۹8]میالدی   درمانگاه    نی ا  مارانیحضور  در  فراوان  قدر 

  ارشنبهشنبه، چه کردند. سهمی  داروها را پرداخت   ةنیهز  ستیبا می  گرچه اکثراً  ؛ نبود  یمجان

  ماران ی ب  از، یرزرو شده بودند و در صورت ن  ی مجانهای  مشاوره  یو شنبه بعدازظهرها برا

  ۱۰۰بود که دکترها    یعیآن سال، طب   یگشتند. در ط می  باز   ژهیوهای  درمان  یبرا  هاصبح

وجود داشت. دکتر    زین  ماریب  ۲۰۰هر چند که رکورد    نندی بعدازظهر بب  کی  ی را ط  ماریب

  ة قفسهای  یماری به ب  یتوجه خاص  نیبخش مردان ماند و همچن  تیدر مسئول  نکمنیبر

چشم و گوش، حلق    یهایمار ی به زنان و کودکان و ب  میزنان داشت. فر  ی و ادرار  ی صدر
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هنوز    نکمن ی، بر[شمسی  ۱۳۱۳]میالدی    ۱۹۳۴سال  مردان پرداخت. در اواسط    انی در م

  ؛حضور داشتخانم، دربان و مترجم    می زنان دواخانه، مر  ی کرد. در سومی  زبان مطالعه

برادرش بهرام در   گر،ید یمطب و در سو یسو ک ی پرستار آماده در اتاق پانسمان در   ک ی

  ی کچل  یمار ی داد و به مراقبت از موارد بمی  را انجام  یفورهای  شیکه آزما  بود  شگاهیآزما

 پرداخت.می

زن از    ن ی. ایبندو دسته  ی پاکساز  ستگاه ی ا  ک ی نبود به جز    یزیچ   [هاهمة این]”

کند که  می  فکر  دیشادارد و    تیشکم شکا  یآب دهان، ناراحت  زشیر  د،ی د  یتار

او   نکن!  نهفته دارد. درنگ  و چمی  متقاعدتب  به جز    یزیشود که کرم دارد 

بردیپذنمی  مرِکِ  یدارو کردن  بحث  مر  هودهی.  بود.  ر  میخواهد    یی اهنماخانم 

سه بچه هستند که    ی . بعدسدینومی  نسخه   یکه دکتر به آرام  ی دهد در حالمی

  ش ی را آزما  شانشوند که ادرار می  به بهرام ارجاع داده  هاآن  .ندیآمی  سر  یماریبا ب

  کند، می  وارد  یبخش است در فهرست تیرضا  ناتی را اگر معا  هاآن  خواهد کرد، نام

با دقت وزن   هاآن   ن یرا مع   ی دستورات پاکساز  ها، یریگ ازهاند  نی کند. امی  را 

ها  مراقبت ارائهبعد از  [به ما] مان ی و ا ی سرسپردگ ختنیکنند و موجب برانگمی

خود  های  دست  دیآمی  که  یدر حال   یاست. نفر بعد  تیموفق   یشود که بهامی

خود را کامالً در شب با صابون و آب مالش  های  گستراند. خارش! دستمی  را

شش ماه    یزن است که برا  ک ی   ی . بعدیرا بپوشان! بعد هاآن  ن پماد یبده و با ا

اومی  سرفه بعد  ستیبامی  کرده است.  اتاق  او    یی برود جا  یبه  به  که پرستار 

لباس حجمی  کمک  که  براش  م ی کند    رون یب  ی صدر  ة قفس  دقیق  ة نیمعا   یرا 

داشته    تیرآورد و چنانچه مورد، فومیرا    [خود]از خلط  ای  نمونهروز بعد  آورد. او  

 8۳8“.غروب معطل خواهد ماندهنگام  تا  کس،یا ةبا اشع نهی معا یباشد برا
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(، Vartan Oganessian)  ان یآنجا که دکتر شفا فوت کرده بود دکتر وارتان اگانس   از

.  دیای روز بود، بترین که شلوغها  شنبهداشت پنج  لیرشت، تما  گریاز پزشکان خوب د ی کی

  را   هاآن  آمد می  ماریکرد و هر تعداد بمی  زودتر کار را شروع  نکمنیبر  گر،ید  یدر روزها 

مسلول    ماریدرمانگاه عمالً ب  را یکاهش نشان داد ز  یی و سرپا  یبستر  ماران ی . تعداد بدیدمی

طوالن نداشت.می  مدت یکه  شکا  یگاه   8۳۹ماندند  ب  ات ی اوقات،  درمانگاه    ماران ی دائم  در 

شنبه  هر پنج  انی کرد. خوشبختانه، دکتر اگانسمی  را فرسوده  نکمنیطاقت دکتر بر  ،یمجان

آنجا   به  آمدن  به  سنگبعدازظهر  بترین  نیادامه داد که معموالً  و  بود    را   مرد   ماران یروز 

  ی پ   ها آن  .دیشتاب نما  دیکرد که در آن روز با نمی  احساس  نکمنیبر  جه،ی. در نت دیدمی

ب ک  ماران یبردند که مسلماً  میالدی    ۱۹۳۶-۳7  در سال  8۴۰شدند. می  برخوردار  ت یف ی از 

برا  ک ی ،  [شمسی  ۱۳۱۵] ترب  ةدواخانکار در    یزن جوان را  او وارد کار    تیزنان  کردند. 

اش، زن و  ازدواج، آنجا را ترک کرد. اما بعد از تولد بچه  لیبه دل   ی شد ول  یآموزش پرستار 

 8۴۱نبود.  یمناسب آموزش پرستار  ،زن ازدواج کرده   ک یبه عنوان    یشوهر از هم جدا شدند ول

ظهر( از ز )سه بعدا   یمجان   ةدر دواخان   ی، فشار کار [ شمسی   ۱۳۱۶] میالدی    ۱۹۳8در سال  

کار را در   تی ف یتوانستند کنمی   نکمنیو بر   میفر   ط،ی شرا  ن یبود. تحت ا   گذشتهحدها،    ةهم 

در آن صورت  را ی انتخاب نکردند ز   مارانی تعداد ب  ی را برا   ی حدود ها آن   نگه دارند.   ل ی حد تما

بود   فور   یموارد ممکن  برا   ده ید   ، داشتند  یشتر یب های  ت ی که   ،ی کارآمد   ش ی افزا  ینشوند. 

انداختند  یفرد   ی گانی باهای  کارت   ها آن  برا   یهنوز کس  یول  راه  ا   ی را   ن یبر عهده گرفتن 

 8۴۲بودند.  افته ی ن  ماران ی ب  دن یبرگز   یچگونگ   یانداز راه  د یو شا   ی گانی با  ستم ی س 

سال    یدر ط   8۴۳شد. می  ی ریگیکار داوخانه پ  مارستان،یب  ی صبحگاه  های شیفتاز    بعد

بازسازمانده[شمسی  ۱۳۱7]میالدی    ۱۹۳8-۳۹ به  دکترها  سرپا  ی،  بخش    یی کامل 
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تغ سال    قبالً   ر ییپرداختند.  معرف  [ شمسی  ۱۳۱۶]میالدی    ۱۹۳7-۳8در    ستمیس  یبا 

  تعدد  رایآغاز شده بود ز  انماریب  ورود   انیجر  کردن  جهت محدود  ماران ی ب  یاسام   یگانیبا

بود.    مارانیانتخاب ب  ،یاصل  هزد. مسلماً مسئلمی  را صدمه  ی خدمات درمان  ت یف ی ک  ماران، یب

بود    یدر حال   نیآمدند و امی  صبح  8  ا ی  7زودتر در ساعت    ماران ی ، بورودی   ی با محدودساز

تا   دواخانه  باز   دو که  شلوغنمی  بعدازظهر  چنان  آن  رقتمی  شد،  و  نظر آمیز  کردند    به 

بپردازند.    هاآن  زمان ممکن به مراقبت ازترین  د در کوتاهگرفتن  می آمدند که دکترها تصممی

از دمی  هاآن  ،ی مال  لیبه دال به    ازین  یکردند ول نمی  که پرداخت  یمارانیب  دنی توانستند 

  ۲۵  نیتالش کردند ب  می( و فرKibbe)   بیداشتند، امتناع ورزند. دکترها، ک   هاآن  خدمت

  که  یماریبه اضافه هر تعداد ب  نند ی دواخانه ببدر  در سه روز ثابت در هفته    ماریب  ۳۰تا  

مجبور    ریفق  مارانیآن بود که ب  یهنوز به معنا  نیتوانستند پرداخت کنند؛ هر چند امی

ای  ستهی به فرد شا  مارانیب ی گانیبا  ستمی س  به دلیل این کهبودند تا بعد از ظهر صبر کنند.  

گ  کی   ها آن  ، داشت  از ین به  گماشتند  کار  به  را  اولای  ونهداروساز    آنان  ار یدست  ن یکه 

های  دولت به داده  ن یبپردازد. همچن  رهیمکاتبات و غ  ماران،ی ب  رشیتوانست به ثبت، پذمی

س   بر  شتر،یب گزارش  ها آن  ستمیاساس  ا  از ین  ی آمارهای  و  از  شغل    کیرو،    نیداشت. 

و    ند هنوز به عنوان هوشبر ارشد ما  ار ی دست  نیوجود، ا  نی . با ادی وقت محسوب گردتمام

 8۴۴کرد.می کمک نیز  ها اغلب در عمل

به    یی ، سه صبح در هفته، بخش سرپا [ شمسی   ۱۳۱۹] میالدی   ۱۹۴۰- ۴۱  سال   ی ط   در 

درمان خود را    ة ن ی توانستند هز می   که   یی ها آن   ی برا   ی عن ی باز بود    ماران ی ب   ی برا   ی طور رسم 

  را   ی مجان   ماران ی پرداخت کننده و هم ب   ماران ی ”در اکثر روزها، الزم است هم ب پرداخت کنند.  

  از ی ن   ا ی   ماران ی ب   دن ی زمان ممکن بر اساس رس ترین  مربوطه در کوتاه های  ط ی محدود نمود، بل 

وابستگانشان   ا ی با دوستان    ماران ی ب   ة هم   بًای تقر   گردد.“ می   پخش  ماران، ی ب   ة دهند   فشار  ی ک ی ز ی ف 

  یدر روزها   ی بود. حت   مار ی ب   دو تا    یک   انگر ی نفره ب   ۵تا    ۴گروه    ک ی   ن، ی ند. بنابرا د ش می   ی همراه 

بود.  ها  ت ی آمدند. باالتر از آن، مورد فور می   کتر د   دن ی د   ی پرداخت کننده برا   ماران ی ب   ز ی ن   ی مجان 
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  ن ی ش ی داروساز پ  ة در داروخان ها  نسخه  ن ی بود. ا  ی مجان   ، در هر ماه   زات ی مورد تجو   ۱۰۰از  ش ی ب 

شد که  می   ماه محاسبه   ان ی در پا   مارستان ی آن با ب   ة ن ی شدند و هز می   عرضه   ون ی س ی م   مارستان ی ب 

افزا ود ب   ال ی ر   ۳,۰۰۰آن    زان ی م   [ شمسی   ۱۳۱8] میالدی    ۱۹۴۰در سال   با  و  ها  نه ی هز   ش ی . 

ساختمان، اتاق پانسمان  . به سمت غرب  یابد  ش ی مبالغ افزا  ن ی رفت که ا می   انتظار  ، فقر   ی فزون 

های  که شماره   ی افزون بر کسان   ماران، ی از ب   ی قرار داشت که تعداد فراوان   شگاه ی مردان و آزما 

منتظر    ، ی درمان کچل   ا ی (، گرفتن دارو  ون ی گاس ی )ار   ی گاز، شستشو   ر یی تغ   ی داشتند برا   ط ی بل 

  افت ی در  د یی تأ   ا ی  ون ی ناس ی واکس  ی کوچک برا های  زنان، کودکان و بچه   ز، یی بهار و پا  ی بودند. ط 

مورد    ۵۳7، تعداد  [ شمسی   ۱۳۱8] میالدی    ۱۹۳۹- ۴۰در انتظار بودند. در سال    ون ی ناس ی واکس 

و  ها  که زنان و بچه  یی جا   ی عن ی اتاق انتظار بود   ک ی انجام شد. در شرق دواخانه    ون ی ناس ی واکس 

گرفتن    ، ی جلد   ر ی ز   ق ی منتظر تزر   ط ی دارندگان بل   ان ی که شماره نداشتند در م   ی کسان   ن ی ن همچ 

از آنجا که به مطب دکتر مجاورت داشت،    ی پرستار مسئول آنجا بود ول   ک ی بودند.    ره ی دوش و غ 

  زات ی از آنجا که زمان و تجه   شگاه ی قرار داشت. آزما   ماران ی ب   ة هم   ی بر رو ای  چشم حرفه   ک ی انگار  

  ی به صورت عموم   ی بستر   ماران ی ب   ة داد. ادرار و مدفوع هم می   انجام   ز ی ن را    ی رون ی ب   های داشت، کار 

  فقط به دستور دکتر انجام   ژه ی و های  ش ی آزما   گر ی د   گرفتند. خلط، خون و می   قرار   ش ی مورد آزما 

توانند کار کنند. در  نمی   ها آن   ، شگاه ی آزما   ک ی که بدون  بود  باور    ن ی به شدت بر ا   م ی شدند. فر می 

انجام شد؛ افزون بر   ش ی آزما   ۲,۴۳8  ، مجموعاً [ شمسی  ۱۳۱۹] میالدی   ۱۹۴۰- ۴۱سال    ی ط 

 8۴۵. ی درمان کچل   ۵8۱,۱پانسمان مردان و    ۲۰۰,۲
 

 مارستان یب

ساختمان کوچک    کی   م ی، دکتر فر[شمسی  ۱۲87]میالدی    ۱۹۰۹  سال   اواسط   در

به دست  همان سال    [تیر]   جوالی  آن را در  تیاجاره کرد و مالک  یمارستان یاهداف ب  یبرا

کوچک    ةطبق   ک ی ساختمان    کی”قرار داشت.  اش  خانه  یمتر  ۱۰۰در    مارستان یب  نیآورد. ا
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 شدند(. ده یمورد د ۳,۰۱7، مجموعاً ]شمسی ۱۳۱8[میالدی   ۱۹۳۹-۴۰)در سال  
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  ماران یب  یراب  وانیا  ک یتمام و  مهیو دو اتاق ن  یجراح  یشده برا  یکاردی اتاق سف   ک یبا  

  رش یرا پذ  مار یب  سهتا    دو  ،خدمه و اتاق سوم  یتمام برامهی نهای  اتاق  ن یاز ا  ی کی  بود.“

  مار یپنج ب  یبار حت   ک ی  ،شب  ک ی در    ؛بود  ماریب  چهارتا    سه  یفراخ، جا برا  وانیکرد. در امی

ا شدند.  داده  اقامت  آنجا  برا  ن یدر  فقط  ب  یساختمان  نفر  و    ،مار یدو  داشت  تختخواب 

ن ول  زیآشپزخانه  ب  یاریبس   ینداشت  غذا  لیوسا  مارانی از  مواد  و  را   ییخواب    خودشان 

میالدی    ۱۹۱۰در سال    8۴۶کرد. می  ا یغذا مه  ک ی او از بازار نزد  مارانیب  گر ید  یآوردند؛ برامی

ب  .بود  ی جراح  م یفر  یاصل   ة ، عالق [شمسی  ۱۲88] تختخواب  مارستانی در  عموماً  ش  اهدو 

کمتر  ها رشی. در زمستان، پذدندیخوابمیزمین    در کف  ماری ب  سه تا    دواشغال بود و اغلب 

ماه مه   ب[شمسی  ۱۲8۹اردیبهشت  ]میالدی    ۱۹۱۰سال  بود. در  او  برا  مارستان ی،    یرا 

به    ن یازمندتریو ن  [افراد]  نی رتری”فقط فق   دریافت   ی به زود را یکرد ز  ل یتعط  ی چرخش کار

تالش  .“ندیآ می  [مارستانیب]  ینهاد  نیچن مناسبتر  جذاب  یبراهایی  بعداً  کردن  تر  و 

  یناکاف  ،یرونیب  های کمک بدون    ،مارستانیکار ب  ةادام  یدرآمد برا  ی داد ول  جامانها  محوطه

خوب جلب کند و ما    مارانیمحقرتر از آن بود که ب  مارستانی”ببود. کوتاه سخن آن که  

خودشان    یغذا  هاآن  مگر آن که   م یاز فقرا را تحت درمان قرار ده  یاریبس  م ی نداشت  ی امکانات

،  [شمسی  ۱۲8۹]میالدی    ۱۹۱۰شولرها در سال    متیاز عز   بعد  8۴7“ . ساختندمی را فراهم

( به عنوان دربان، به اقامتگاه شولرها  اقوتیو همسر او )دهقان    ارش ی با دست  می دکتر فر

کرد.    لیتبد  مارستانیرا به ب  یو ساختمان اقامتگاه  نیشیپ   ةمدرسفریم  مکان کردند و  نقل

  ةعمد  ، یپزشک . کار  دشمی  برگزار   من یدر اتاق نش   یح یمس  ی مذهب   غات یتبلهای  نشست

در زمستان  او    د،ی جد  مارستانیبود. در ب  جیکار را  هاآن  ةکرد که هم می  زمان او را طلب

  ی غذا  یاکثراً برا  ی داد ول  ی مجان  ی غذا  ماران،یاز ب  یبه تعداد  میهفت تختخواب داشت. فر

  شان ی هااتاق  یبرا  نیهمچن  یآوردند؛ تعدادمیغذا    رونیاز ب  ای کردند  می  خودشان پرداخت

هرگز به صورت    مارستانیبهای  تختخواب  ن،یبنابراکردند.  می  پول پرداخت  م،ی و خدمات فر

 
846 Presbyterian Church 1910, pp. 329-31 

 (.یادوره  یدها یبازد ]خرداد -اردیبهشت [ژوئن  - )در مه 
847 Presbyterian Church 1911, p. 320; RG 91-19-9, “Resht Medical Work”. 



 451 میالدی(  1950دهة   - 1794قاجار و پهلوی ) هایدورهها در بیمارستان

خوب    ی را آغاز  نیا  م ینداشت. اما فر  ی بستر  مار یاو اصالً ب  ی کامل اشغال نشده بودند و گاه

اساس  داشت ا  ی. حت افتیکار    ةادام  یبرا  ی و  بر  داشت  پول  که    نیاگر  بود    ارائهبرهان 

  ی اندازراه  یبخش مجان   ک ی مؤثر نخواهد بود، هر چند که    مارستان یدر ب  ی خدمات مجان

باز شد که با    یرانیا  ی محل  مارستان ی ب  کی،  [شمسی  ۱۲8۹]میالدی    ۱۹۱۱کرد. در سال  

خارجها  ی رانی ا   یپرداخت  حما ها  ی و  ا   تی مورد  بهار،  در  گرفت.  پی   مارستانیب   نی قرار  در 

 بود  دواری ام  می کرد. فر  یرا بازساز توان آن  می   ای آ که  بود    تردید   ی سوخت و جاسوزی  آتش 

اجاره   رد، ی قرار گ   ی نسبت به مکان کنون   ی که بتواند به صورت مناسب  د یکه ساختمان جد 

 ئتیبا ه   دی ام  نی ا   8۴8کار همچون زمان قبل را داشت.   ة صورت او قصد ادام  نی ا   ری در غ   د؛ینما 

 [شمسی   ۱۲۹۰] میالدی    ۱۹۱۲منوال سال    نی به اشتراک گذاشته نشد و بد  پرسبیتاری

 است  نظر بود بهتر   ن ی بر ا   پرسبیتاری   ئت ی سال بود. هترین  ده کنن  د یام   نا   م، یدکتر فر   ی برا 

 ، یی دارو های  اتاق   ة و باز کردن شعب ای  دوره   ی دها ی خودش را به دواخانه، بازد  م ی”اگر دکتر فر 

 ک ی   س ی ( به تأسیکان که خود را )در هر م   ن ی معطوف سازد تا ا  جان یاله   ةهمانند دواخان 

 8۴۹“.شود   فی تکل   نیی تع   ستیبا می   بعداً   یکار  نی محدود سازد، در خصوص چن   مارستانی ب 

  کی انجام نشد، گرچه  مارستان ی کار ب ة ادام یبرا یتالش چ ی ه ،اول ی جنگ جهان یط

شده بود. امّا   افتی [شمسی  ۱۲۹۵]میالدی  ۱۹۱7در سال  مارستان ی ب یمناسب برا ةخان

 ۱۰۰از    می دکترها، فر  گری وجود نداشت. همراه با د  یواقع  مارستانیباز کردن ب  یبرا  یپول

پاسخ دادند.    یتعداد اندک  ی د انجام شود ول یبا  یفرد برجسته درخواست نمود که چه کار 

کنند    ن یخودشان را تأم  یتوانستند غذا می  گرفت که  ی خصوص  مار ی ب  یاو تعداد  ن،یبنابرا

  ی کرد. بدون پرستار او حتمی  را کمک  ر یفق   ماران ی ب  یآن را بپردازند و او گاه  ةنیهز  ا یو  

( Dunsterforceفورس )  ردانست  دن یفکر کند. رس  یتوانست در خصوص اعمال جراحنمی

 
848 RG 91-1-12 Station Reports East Persia 1910-12, Report of Resht Station 1910-1911; Presbyterian 

Church 1912, p. 356. 

آن مشارکت نمود.    ساخت  در  ]شمسی  ۱۲۹7[میالدی    ۱۹۰۹سال  است که ظل السلطان در    یمارستانیبهمان    دیشا  نیا 

سوم    کیتومان آزاد شد که از آن مبلغ    ۳۰۰,۰۰۰اخت  دشد و فقط پس از دادن قول پر  ریبه رشت او دستگ  دنیرسراه  در  

، ۱۳۵۳  ییفخرا.  دادرشت    مارستانیآموزش )معارف( و ب  یاش را براتومان، حقوق ماهانه  ۱۲,۰۰۰. بعداً او  دیپرداخت گرد

 .۱۴۴ص
849 Presbyterian Church 1913, p. 319. 
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  انیموجب جنگ سه روزه م  [ شمسی  ۱۲۹7خرداد  ]میالدی    ۱۹۱8سال  در اواسط ژوئن  

  ی و مردم شهر که زخم ها یشد. جنگل ی شهرهاابانیدر خها  یو جنگل  ییایتانیبرسربازان 

ها  یکشتار ارمن   یعمده برا  ی دی تهد  در همین حال   بستری شدند.  مارستان ی شده بودند در ب

را  شهر  بینند    صدمهها  یکه ارمن  ی در صورتها تهدید کردند  اما بریتانیاییوجود داشت.  

میالدی    ۱۹۱8سال    جوالی  ۲۴. در  افتی  ی بهبود  تیوضعدر نتیجه  و    خواهند سوزاند

ها  یبر سطح شهر پرواز کردند و جنگل  یی ای تانیبر یماهای، هواپ[شمسی ۱۲۹7اول مرداد ]

با    هاجنگلی  نکرد. بعداً  یخوددارها  یاز مراقبت جنگل   می. فرفراری دادندشهر    رونیرا به ب

  ، کنترل استان را به دست گرفتند. در سراسر زمستانصلح کردند و پس از آن  ها  ییایتانیبر

چنانچه دکترهاهای  یزخم  هاجنگلی را  برنمی  هاآن  ی خود  از دستشان  نزد  آمدکاری   ،

 8۵۰فرستادند. می میفر

غذا  نیهم  در پا  ییزمان،  از  بعد  آرد.  نه  و  برنج  نه  نبود،  نبرد،    انی در شهر موجود 

مها  ییایتانیبر کم  شنهاد یپ   ،یی کایآمر  یونرهایسی به  محل  به  دادند.    یترآشوبانتقال 

آنجا را ترک کردند. بساش  با خانواده  می فر  ییکایآمر  اریدست از    گرید   یاریو همکارانش 

  یشرویکه در باکو پ ها  ترک  یقوا  دن یرا از ترس رس  یشدن فور  ر افراد، مقدمات رهسپا

را ترک کند  شهر  خواست  می  زین  می کاذب، فرعالمت    . بعد از چنددندیکردند، تدارک دمی

  ت یدر نها  انیحیاز مس   یار یبود که بس  ی در حال  ن یا  هایش کرد.بستن چمدنو شروع به  

. از آن پس، خبرها  ختندیگر  [شمسی  ۱۲۹7مرداد    ۹]میالدی    ۱۹۱8  سال  آگوست  در اول

به    د یدمی  که   ی ریفق   ماران ی ب  یدواخانه را باز کرد و تالش نمود غذا برا  می بهتر شد و فر

شد و    ض یمر  م یخانم فرهمزمان  داشتند.   از یاز دارو ن  شتری که به غذا ب  ی آورد، کسان  دست

  که بهتر  ییجا  ،یاو را به انزل  ها،ییایتانیبر  یبا قرض گرفتن آمبوالنس موتور  م یدکتر فر

باکو را در اکتبر    ها،ییایتانیکه بر  افت ی سپس در  فریمو  برد  از او مراقبت کند    نستتوامی

رو به رشت بازگشت. در    نی ند و از ااکرده  ه یتخل  [شمسی  ۱۲۹7مهر  ]میالدی    ۱۹۱8سال  

 
 دی. در مورد دانستر فورس در رشت، بنگر۳۴-۳8، ص۱۳8۴طائب  دیها، بنگرها و بستگان آن یجنگل یکارکنان طب یبرا 8۵۰

 Dunsterville 1920, pp. 165-66. 
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بود و او را به    ختهیگر  وانکه از  افتی شده در وان    تیپرستار ترب ک ی بازگشت او به رشت،  

فوت کرد. در    سل گرفت و در راه خانه  پرستار. اما  اشته کار گمعنوان پرستار و مترون ب

از  ها  یارمن   یمحل   ةتی از باکو به رشت آمده بودند. کم  یارمن  ۲۰۰۰زمان، حدود    نیهم

  دا ینمود. با پدرخواست    ،نهیتختخواب و پرداخت هز  ۲۵با دادن    هاآن  مراقبت از  یبرا  میفر

سال  کرد. در نوامبر    یماندهکار خود را سا  فریم  ،پناهندگان   انی پرستار در مچند  کردن  

که اهل (  Wilbur N. Postان. پست )   لبری، دکتر و[شمسی  ۱۲۹7آبان  ]میالدی    ۱۹۱8

  ن یکرد. همچنمیکار    «   (APRC)  ران یا  -   کا یامداد آمر  ةتی»کم   یبرا  رسید کهبود    کاگویش

ترکیبی    ی پاپابه  و  د یرشت را در نورد  ی قحط  [ شمسی  ۱۲۹7]میالدی    ۱۹۱8سال    انیدر پا

شهر را جاروب    ة که همرفت  تب راجعه    و   دیفوئی ت  فوس،ی ت شامل  گیر  همه  های یماریباز  

که    ن یمردند؛ بدون اها میابانی . مردان و زنان در خندرا ستاندها  یاز زندگ   یاریو بس  کرده

تعداد    APRC  گزارش کرد  میمرگ در روز شمارش شد. فر  ۲۵را دفن کند؛    هاآن  یکس

 نبود.  دیشد که چندان شد داری وبا پد تیماه دفن کرد. در نها ک ی نفر را در  ۵۰۰

  ة در منطق   شان یکار امداد  تیدرخواست کرد تا مسئول  می از دکتر فر  APRCهمزمان  

گ  کاسپی   ی ایدر عهده  بر  داد   یول   ردیرا  جواب  انزل  هاکارها  ییای تانیبر  فریم  در    ی را 

  یپول خوب  هااند. آندر رشت انجام داده  یکار خوب  یمحلهای  یو ارمن اند  کرده  یسازمانده

  تختخواب را پوشش  ۶۰دادند که    شنهاد یها( پ یو محلها  یارمن برای  )  مارستانیب  ک ی  یبرا

  م یپرداخت. فرمی  بودند،و گرسنه    ریکه فق  ی النیگ  نانینشداد و به مراقبت از پشت کوهمی

امداد  یبرا کار  شرط   یانجام  به  کرد  سرپرستی    یبرا  ی نیگزیجا  APRCکه    یموافقت 

شده    تیترب  کایآمر  رکه د  انزی کار را کردند. دکتر تش ج  نی ا  هاآن  ارائه دهد که  مارستانیب

از    ایتانیگاه، کنسول بر  را بر عهده گرفت. آن  یو کادر درمانگاه  مارستانیب  تیبود، مسئول

.  نداشتوجود    ی در انزل یاتاق  رایمراقبت کند ز  ی شتری ب  یِخواست از پناهندگان ارمن   م یفر

  صورت به    می کارها را فراهم سازد؟ فر  نیپناهنده در رشت ا  ۶۰۰۰  یتوانست برامی  او  ایآ

ساعت بعد    ۴8گروه،    نیترک کرده بود. اول   نیز شهر را   ا یتانیتنها بود و کنسول بر  ی کل

  خته یگر  یاز باکو به انزل  به باکو وها  ترک  مقابلبودند که از    ییروستا  هاآن  . اکثردندیرس
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و از آنجا با    ی با کشت  ی تا مرداب انزل  پناهندگان   ؛ وجود نداشت  ها آن  یبرا  یی بودند و جا

کوچک  ب  آورده به رشت    یقطار  ک مجبور    هاآن  8۵۱. ودندشده  تا    لومتریبودند سه  را  آخر 

ا  ادهیپ  یامداد های  کمپ از  تعداد    ۱۵۰۰  ن یبروند.  اول،  ن  ۳۰۰نفر  به    ی فور  ازی نفر 

که به کار گماشته شده بودند کامالً   ییداشتند. بدبختانه، دکترها یمارستانیبهای مراقبت

  می که فر  ی چند روز در حال  ی برا  .تفاوت بودندبی  شان یهاتیو نسبت به مسئول  ست یناشا

به صورت کامل  ای  یمراقبت پزشک  چی بود، پناهندگان ه  یبه کار امداد   یدر حال سامانده

”مشتاق،  که پیدا کند  پرستار را از موج اول پناهندگان   ک ی توانست  مینکردند. فر افتیدر

پناهندگان  کمپ  بزرگ به    ة اتاق و سه کلب  8-۱۰. حدود  بود  ر“ یناپذیو خستگ  مان یبا ا

لباس خواب،    ها آن  کدام از  هر  دادند.می  را در خود اقامت  ماریب  ۳۵بودند که    افزوده شده

مورد    یزهایچ  نیشتریپناهگاه و غذا، ب  ،ییگرما  لیکردند. وسا  افتیو بالش در  یراحت   ک ی

  تیریانتخاب شد و مد  یاسیلزوم بودند. بالفاصله پس از آن، سروان وارن به عنوان افسر س 

فاقد    می فر  نکردند و   خوبی پیدا   ة افتی سازمان    یدکترها  چوقتی ه  هاآن  را بر عهده گرفت.

کرد. مترون    دای کردند، پمی  کار  یدکتر جوان که به خوب  یتعداد   یبود ول   یزبانهای  مهارت

به کمپ    م یو فر  انزی بعداً وبا گزارش شد. دکترها تش ج  ی گرد آورد ول  یآرام کارکنانآرام

که پرستار   نجا اتاق کوچک جا داده بودند. از آ ک ی در  مار ی ب هفت تا  شش که  یی رفتند جا

بود. پناهندگان آغاز    ی قلبش گرفت. خوشبختانه عالمت کاذب  م ینداشت، دکتر فر  یهراس

که مانده بودند  ییهاآن مراقبت از ،یمحلهای یارمن ةتیکم  یبه بازگشت کردند و به زود

دسامبر  اواسط  در  گرفت.  عهده  بر  تعداد    [ شمسی  ۱۲۹7آذر  ] میالدی    ۱۹۱8  سال   را 

  ی در شهر منتقل شدند و کمپ امداد  مارستانیبه ب  هاآن  کم بود کهای  به اندازه  ماران یب

 بسته شد. 

  ی بهبود  یرانیا  یفقرا  یبازگشتند تا کمپ را برا  می سروان وارن و دکتر فر  گاه   آن

  ۱۲۹۶]میالدی    ۱۹۱8  یکوهستان بودند که از قحط   نی ساکن  اغلب مردمان    نیدهند. ا

 
 دیآهن، بنگردر مورد راه  8۵۱

 Shireen Mahdavi, For God, Mammon, and Country. Boulder: Westview, 1999, pp. 126-31. 
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از مردان تندرست و تنومند وجود داشتند   یتعداد  ها آن انیبودند. در م  خته یگر [شمسی

توانستند  نمی  ی حت  بودند که   یقوت بی  و   ی بودند که چنان دچار نزارهایی  امّا اکثراً زنان و بچه

  وارهایمجاور را اجاره کردند، د  یدو کاروانسرا  می ، کار کنند. وارن و فریسازماندهدر صورت  

ن  با  و    یرا  را    ة ساد  مارستان ی ب  ک ی پوشاندند  غذا  بخش  و  کردند  برقرار  مردان  و  زنان 

پناه    این افراد   که   ی . هنگامتندپناهنده داش  ۲,۵۰۰  هاآن  زمان،  کی نمودند. در    ی سازمانده

 ۱۲۹8]میالدی    ۱۹۱۹سال  . در بهار  افتی کاهش    ومیرمرگ  یباال   زانیو غذا داده شدند، م

به    [اردیبهشت]بود. در ماه مه    یماریاز ب  یف ی شد که شکل خف   داری ، اسهال پد[شمسی

را   پولی بدهند بیمارستان این که  از شیپ  یاریدست لباس داده شد و بس  ک یپناهندگان  

  م یفر  یکه کنترل استان را به دست داشتند، شرکاها  یبه مقصد خانه ترک کردند. جنگل

 شدند.ها یرانیا یبرا ی در کار امداد

بود،    ی در دست سازماندهها  یرانیا  یگشتند و کار امداد می  بازها  یکه ارمن  یهنگام

که    ی و پرستار )تا زمان  انزی و درمانگاه خودش بازگشت. دکتر تش ج  مارستان ی به ب  م یفر

شد(، صادقانه کار  بیمار    [شمسی  ۱۲۹7آذر  ]میالدی    ۱۹۱8سال  پرستار در دسامبر    نیا

  ة هم  ی ول  ند ی را بب  یرانیا  مارانی از ب  ی دکرد که تعدا  د یبازد  مارستان ی از ب  م یکرده بودند. فر

مبارک دکتر تش ج  هاآن دستان  پا  زانیدر  تا  او  میالدی    ۱۹۱۹سال  مارس    ان یبودند. 

ا   تی، مسئول[شمسی  ۱۲۹8فروردین  ] برعهده داشت و    ة ف یبود که وظ   یزمان  نیآنجا را 

  برد که او به مکان   یپ   میگاه فر  به خانه را بر عهده گرفت. آن  یرانیفرستادن پناهندگان ا

  را با قرار دادن   ماریب  ۹۰تا    فریم .  افتی دارد و آن مکان را    ازیمارستان نیب  یبرای  بزرگتر

اقامت داد. فضا مناسب    هاآن آنجا  و    ۶۰در کف  بود  فر  APRCتختخواب    ۲۰۰۰  م یبه 

ماه مه   کار    [شمسی  ۱۲۹8اردیبهشت  ]میالدی    ۱۹۱۹سال  تومان در  عنوان شروع  به 

و کارآمدتر آن بود  داشت  ود  وجتختخواب    ۶۰  یبرا  یی تقاضا  ی. امّا به سخت پرداخت کرد

ب  تا به  نزدمی  فریمکه  ای  به گونه  ؛آورده شود  مارستانیدرمانگاه  به    ک یتوانست  به کار 

 مورد کاهش داد.  ۴۵را به ها تعداد تخت نیوقت باشد. او اصورت تمام

پرستاران روس   م یفر فارسمی  استفاده   یارمن   -   از  که  این    دانستند. نمی  ی کرد  اما 
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  ها آن  توانست بامی  م ی شدند که فر  نیگزیجا  ی محل   ی با دختران ارمن  پرستاران به تدریج

ترب هر چند  کند.  ابتدا  تیصحبت  اصول  امّا  نبودند،  فرا    یپرستار  ییشده  به سرعت  را 

  این که  کرد. بعد ازمی  کمک   ی رسانمداداز همدان بازگشته و در ا  می فر  ار یگرفتند. دست

هنوز تمام نشده  ش  بازگشت، مسائل  مارستانش ی به ب  م ی پناهندگان آنجا را ترک کردند و فر

از  افتیپرستاران گسترش    انیدر م   دی فوئیپارات   دیشدگیری  همهبود.   نفر    هاآن  و شش 

نفر د  مار یب بعداً سه  و  فراوانگریشدند  ب  شتوجود دا  ی. در شهر موارد  به    مارستانیکه 

تعو با  م  یمورد   ها، لباسآمیز  بتمراق  ضیآمدند.  همچن  مارانیب  ان ی در  و  نداد    ن یرخ 

، او  [شمسی  ۱۲۹7]میالدی    ۱۹۱8-۱۹از پرستاران فوت نکردند. در زمستان    کدامچیه

روز    ۹,۰۴۰نفر از شهر که مجموعاً شامل    ۳۰۰داشت و    مارستانیپناهنده در ب  مار یب  ۳۳۲

 شد.می درمان 

  مارستان ی ب  یاصل کار    م یفر  ت ی، در نها[شمسی  ۱۲۹7]میالدی    ۱۹۱۹سال    هیژانو  در

امداد    یزمستان برا  یگرفته بود ط  می تصم  APRC  رایبود را آغاز کرد ز  یکه جراح  یعاد

  زر یلیاستر  ک ی   م یقرار دهد. در شهر، فر  ت یرا مورد حما  بیمارستان  ها،و پناهندهها  یمحل

تا    دیطول کش   [شمسی  ۱۲۹7]میالدی    ۱۹۱۹  سال  یةتا فور  ن یا  یول   افتیفشار  تحت  

اعمال اورژانس )قطع    ی. تعدادنندیرا آموزش بب  ی کاربرد آن و مقدمات جراح  ان پرستار

به عقب  را    ی جراح  می که امکان داشت، فر  یتا زمان   ی ( وجود داشت ولای عضو در مورد قانقار

امدادانداخت   کار  فشار  پا  ی تا  ف   ان یبه  عمل،  اتاق  پرستار  عنوان  به    کی   م یررسد. 

مدرس  التحصیلفارغ انگل  یونریسیم  ةدختران  ة از  که  در  می  یسی داشت  و    ک ی دانست 

امتناع داشتند و    از آنمردم    راینبودند ز  ادی ز  یکرد. تعداد اعمال جراحمی  کار  ی داروفروش

تخمدان و فتق،    ست یشامل ک   ی عمل اصل  ۵۰  م ینبرده بودند. فر  ی پ  افته یبهبود    ت یبه وضع

های  استخوان  د، یآب مروار  انه،مث های  سنگ   ، یکبدهای  با ترس محدود از عفونت، آبسه

  ح یآوردن گلوله انجام داد. افراد ثروتمند ترج  رونیمرده و بهای  قسمت  ی نکروز شده حاو

بروند. هر چند که  می باکو  نزد جراحان مجهزتر  ب  APRCدادند  را شروع    مارستانیکار 

متوقف کرد، ادامه    را اتشی عمل  APRCکه  ی و کارکنانش کار آن را هنگام  م ی ، فرکرده بود
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 8۵۲دادند.

ب  میتصم   میفر  دکتر بستن  ط   مارستانی به  ول  یدر  گرفت  بهار  یتابستان    سال   در 

ا[شمسی  ۱۲۹۹]میالدی    ۱۹۲۰ دولت  برا  ی سربازان  رانی،  ب  یرا  جنگل  ن یاز  ها  یبردن 

را بستند.    ینظام  مارستانی باند  افتهیتصور که به اهدافشان دست    نیبا اسربازان  فرستاد.  

  رد یرا بپذ  ی دولتهای  یزخم  کهدرخواست شد    م یامّا مبارزه دوباره از سر گرفته شد و از فر

تختخواب اشغال    ۲۵اوقات    ی آمدند. گاهها مییزخم  ز،ییو در طول سراسر تابستان و پا

  بودند. در سپتامبر  ی نفر زخم   ۵۵  هاآن  شدند که از  رفته یپذ  ینظام   ۶۵شده بود؛ در مجموع  

او ح[شمسی  ۱۲۹8شهریور  ]میالدی    ۱۹۱۹  سال که چگونه  رانی،  اندازمی  بود    ةتواند 

همه  را    مارستانیب اتاقمناسب  دارد.  گونهها  نگه  که    بیترتای  به  بودند  شده    او داده 

ارقام وجود نداشت. اگر او    ن یا  ان ینفر اقامت دهد و امکان اقامت م  ۳۵  ا ی   ۱۵توانست  می

را اشغال کرده و  ها  تختخواب  ةهم  ،سربازانداشت ممکن بود  می  تختخواب نگه  ۱۵فقط  

مدیریت    یبرا  ی داشت پولمی  تختخواب نگه   ۳۵  اگرنماند.    ی بر جا  ان ینظام ریغ  ی برا  ی اتاق 

بود که  تر یاقتصاد نی. هر چند ارفتیپذمی آن را  ةنیوجود نداشت مگر دولت هز هاتخت

تختخواب را نگه دارد و در    ۳۵گرفت که    م یتصم  فریمکرد.    تیرا هدا  بزرگتر  مارستانیب

ببندد    لیاوا را  آن  ته   ی زمان  ی عنیبهار  بودجه  عزدیکش می  که  از  بعد  سربازان،    مت ی. 

امداد  ک ی دوباره    مارستانیب ب  ینهاد  تعداد  کنند  می  که   یمارانیشد.  پرداخت  توانستند 

  ی ادی قت زوتوانست  نمی  می بود و خود فر  نییپا  وکارکسب  ت یکم بود. از آنجا که فعال  یلیخ

شخص طبابت  بر  قبل  درآمد چشمگ  یبرا  اندازیچشمبگذارد،    ی همانند    ی برا  ریکسب 

  ی اهدا  ن یو همچن  APRCاز    ده یچگال  ر یبار شکر و ش  ة. محمولوجود نداشت  مارستان، یب

پوند برنج اهدا  ۲8۰ ز ی ن  مردم محلی شهر کرد و   ی انی کمک شا ،ی پول نقد و تدارکات پزشک

اسفند   ۱۰] میالدی    ۱۹۲۰سال  مارس    کمیرا تا    مارستانیرا قادر ساخت ب   م یفر   هااین   کردند.

 
 موارد باال بر اساس:  8۵۲

 Presbyterian Church 1919, pp. 264-65; RG 91-19-9, “History of Resht Station”, p. 2; Presbyterian 

Church 1920, pp. 315-16; RG 91-19-9, Resht Medical Work 10/07/1919; Idem, Resht Medical Work 

1919-1920. 
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 اش.یاز مرخص ش یچند هفته پ یعنی ؛ باز نگه دارد [ شمسی   ۱۲۹8

سال    ز ییدر پا  RN (Taillie)  ایلیه خانم ت  دن ی کارکنان فراوان بود همانند رس  کمک

آنجا را ترک    ،به همدان  رفتنکه پس از چند ماه جهت    [شمسی   ۱۲۹۹]میالدی    ۱۹۲۰

قبل،   )بنگر  ،یونریسی م  ةمدرس  نالتحصیالفارغاز    یک یکرد. مانند  بود    د یپرستار مترون 

ا مسئول   نیباال(.  آمادهات  ةژی و  تیپرستار،  و  عمل  استر  ی سازاق  عهده    لیپانسمان  بر  را 

ساعت انجام دهد. امور   ک ی عمل را ظرف    ک ی توانست  میداشت. او چنان خوب بود که فر 

  هاآن  شد. در آغاز سال، می  مترون بود، انجام   اری ساله که دست  ۱7  یتوسط دخترداری  خانه

  ماران ی ب یغذا  ی رو برگذشتند و ها یرانیعموم ا ی در دسترس و از بشقاب غذا ی از غذاها

به مقدار اندک    ض،یافراد مر  یبراای  ژهیو  ییبشقاب غذاها  یرانی”اکار کردند.    گریکدیبا    زین

از    ها آن  کنند. خوشبختانه، اکثرنمیی  ما، چندان توجه  ماریاتاق بهای  دارند و به معجون

  ساده تر یجد  مارانِیبامکان مراقبت از  قیطر نیکه بد  بردند“می شده لذت نیریش خامة

بلکه    ستی کردند و نشان دادند که کارشان شغل نمی  کار   یبه خوب  گریشد. پرستاران دمی

  مارانیدر بخش ب  ، یپزشک  ار ی(، دست Baron Hagopبه فقرا است. بارون هگوپ )  ی خدمت

آزما ها  پانسمان  تی( مسئولYezneek)   ک یزنیکرد؛  می  کار  ییسرپا کار  بر   یشگاهیو  را 

فر  هعهد را    م یداشت.  او  کرد  آزما  برایتالش  ول  تیترب  ی شگاهیکار  مواد    ی کند  فقدان 

از آن شد؛    ،یضرور بعض  اگر چه یزنیک مانع  بود. گاه  شاتیاز آزما   یدر  اوقات    یخوب 

  یکند. هنگام   ل یدارکات تعطفقدان ت لیرا به دل مارستانی کرد مجبور است بمی فکر میفر

تواند  می  الکل   ل یخوانده بود که مت  ی می دق های  به روغن سدر نداشت در کتاب  ی که دسترس

د  نیگزیجایک   از  باشد.  مطالع  [بهتر]  صی”تشخ  تیمز  مارستانی ب  م،یفر  دیخوب    ة و 

 را داشت.  جامعه“های یماریب

و توانست    دی را د  ایقانقار  و   او کزاز  رایجالب بود ز   میفر  یبرا  یپزشک   د یاز د  ینظام   ةدور

رخ    نیش یپهای  مانند سالای  یریگرا امتحان کند. همه  Bippو    Dakinمحلول مشهور  

  ی جد  ید ی، آنفلوانزا به صورت تهد[شمسی  ۱۲۹8]میالدی    ۱۹۲۰سال    یة . در فورنداد

شدند. خوشبختانه، برف  مبتال    ماران یاز ب  ی تعداد  واز پرستاران    یخود را نشان داد؛ بعض
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  ن یکرد. با امی  ی ریجلوگ  ماران یاز ب  ی اری بس  رسیدن متر( که از    ۲/۱-۵/۱)  آمد   ی نیسنگ

فر دکتر  داد:    نیچن   می وجود،  پ نظر  بر  که  است  مانده  به    یبرا  ی داورشی”هنوز  آمدن 

موضوع در    نیا  .“میابی   یرگیچ  [ددارن  ازیبه آن ن  مارانیکه ب]   یعمل جراح  ا ی  مارستانیب

مدرن    یآمدند. همچنان که پزشک میتر  عیسر  ، نیساکنریبود. غتر  مردم شهر برجسته  ان یم

به دست  ب  افت یآورد و رهمی  اعتماد مردم را  انجام   ماران یبه  به می  با دقت    ها آن  شد و 

  یدکترها   نوزشوند. امّا ه  ی که جراح  رفتندیپذمی  هاآن  شد،می  داده  حی عمل توض  ةدربار

های  وجود، عمل  ن یفتق، مشکوک بودند. با اهای  عمل  تیدر مورد موفق   م یقد   ة مدرس  یرانیا

  الن یاز آنجا که در گ  دیبودند. عمل آب مروار  یجراحهای  عملترین  عیفتق و سنگ، شا

انجام  عیشا کم  م می  نبود  در  که  چند  هر  روزمزدِ  انیشد  کارگران  و    پناهندگان 

 بودند.مبتال   به آن ی عدادت ن، ینش کوهستان

اردیبهشت  ]میالدی    ۱۹۲۰سال  در ماه مه    یمرخص   یبرا   متیاز عز   شی پ   م یدکتر فر 

 ا ی آ   ؛خت ی پرسش را برانگ   ن یانجام داد و ا اش  گذشته   ة از تجرب   یاب یارز   ک ی  ،[شمسی  ۱۲۹۹

هایی ادامه دهد و چه گام در رشت را    ی پزشکر ی غ  ای   ی پزشک  ی ونر ی سیکار م   د یبا   ران ی ا   ون ی سی م 

ن ممکن   تا    ازی است  از مناطق   ی کیو    یار مرکز تج  ک یرشت    ؟انجام شود   نده ی آ در  باشد 

  ، یلومتریک  ۶۰و با حومه در شعاع    داشت هزار سکنه    ۶۰- 7۰بود.    ران ی در ا   یتی پرتراکم جمع

ترک    یکوهستان   ةرشت منطق   ةمنطق   ی . جنوب غربدی رسمی  هزار نفر  ۳۰۰به    ت یجمع  نیا

کردند. با در نظر  می  مهاجرت  ی به صورت فصل  نان ینش بود؛ کوهستان  پزشکبدون  و  زبان  

  رانیا ی مانند مابق ای دوره  ی دهایخانه در استان، بازد - تک مزرعه ةاسکان پراکند فتنگر

  مارستان یداشت. او تنها ب  ی بازار انحصار  ک ی در شهر    م ی دکتر فربود که    ی در حال   نینبود و ا

  ۱۹۱۹که در سال    ی مارستانیب  نشان داده بود برای   میرداشت. ف  اریدر استان را در اخت

شش    ی تقاضا وجود دارد. در ط   ، بود  ساخته   APRCهای  با بودجه  [شمسی  ۱۲۹8]میالدی  

گذشته، دواخانه  های  عمل عمده انجام داد. در سال ۵۰را درمان کرد و  ماریب ۳۰۰ماه، او 

خصوص طبابت  با  اخمی  تیحما  م ی فر  یفقط  عموم  راً،یشد.  صورت  به    ی تعداد  ،یاو 

پرستار خودشان    ا یرا پرداخت کنند    نهیتوانستند هزمی  که  ی بستر  ماران ی ب  یتختخواب برا
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 در دسترس داشت. ند، یتوانستند فراهم نمامی را

با  کار    ة به ادام  م یتصم  ورکیویدر ن  پرسبیتاری میسیون    ی آنجا که بخش سرپرست  از

  ۱۵-۲۰  مارستانیب  برای  ن یا  پیشنهاد کرد   میدر رشت داشت، فر  ونریس یم  -  پزشک   ک ی

با در نظر گرفتن ظرف   یکاف  یتختخواب امّا  بود.  برا  تیخواهد    به دست آوردن   یمحدود 

  شتر ی درآمد ب  یدوم که به معنا کتربا حضور د یبود. حت هزینه زیادتومان  ۲۰۰۰پزشک، 

نهاد خودکفا   کی را به  مارستانیبتوان ب بود. امکان نداشت  از یهنوز مورد ن این هزینهبود، 

توانست  می  مارستانیب  جهی فقر مردم گسترده بود و در نت  رایکرد ز   ل یتبد  ی از لحاظ مال 

عمل باال    ة نیبود که هز  ی در حال   ن یکند و ا  افت ی در  نییدر سطح پاهای  الزحمهحقفقط  

نسبت به    ی کمترهای  الزحمهحق  ی خارج   ی دکترها  را یبود ز  ن ییپا  ی بود. امکانات درآمد

ِقران،    ۱۰و    ۵  ةالزحمقران با حق  ۲۰,۰۰۰  ی ”گردآورکردند.  می  افت یتهران و مشهد در

 ۹,۵۰۰حدود  مار یب ۳۰۰قران و   ۴,۱۵۰الذکر کمتر از عمل فوق  ۵۰تعداد  برد.“ می زمان 

  8تا    ۳  نیرا ب  ماریهر ب  ةنیهز  نیانگی طور مه  ب  فریم در برداشت.  درآمد    ئت یه  یراقران ب

»باکو«    نیبود. همچن مار یهر ب  یِقران به ازا ۲۰۰ها نهیکه هز  یدالر محاسبه کرد در حال 

کسان   اریبس و  بود  دسترس  داشتند  یدر  پول  های  مارستانیب  بهدادند  می  ح یترج  ، که 

بنابراتر  معروف بروند.  آنجا  مجهزتر  هزنمی  که   یی هاآن  با   م یفر  ن،یو  را  ها  نهیتوانستند 

کند. کوتاه    رییبا گذشت زمان تغ   ت یبود گرچه انتظار داشت که وضع  وندیبپردازند در پ

تومان    ۱۰,۰۰۰  ،یتختخواب  ۴۰  مارستان یب  کی چرخاندن    م،یاساس نظر فر  سخن آن که بر 

  حدود داد و  می  نشان  یتومان  ۱۰۰۰  مبلغ مازاد  کی  یی داشت، بخش سرپا  نهیدر ماه هز

ارقام در    ن یشد )امی  نیتأم  رونیاز ب  ستی بامی  تومان  ۲۰۰۰گذاشت و    ی تومان باق   ۴۰۰۰

  ةنیهز  ن یدو برابر شد(. همچن  [ شمسی  ۱۳۰۰]میالدی    ۱۹۲۱حالت معمول بود و در سال  

توانست درآمد  می  باالتر بود. دکتر دوم  گرید  یونریس یمهای  مارستانیبه نسبت ب  ی پرستار

کالس اول    ة خوب استفاده شد  زر یلیاستر  دستگاه   کی دهد. افزون بر اتاق عمل،    ش یرا افزا

نیز  دار  لوال  یعمل چوب  زی م  کیوجود داشت.    وسایلکامل از  ناکارآمد و  فهرست    ک یو  

در دسترس نبود.    نایرنگ م  ی شده بود ول  ی ناکاری م  زیم  ن یاز جنگ ا  شی موجود بود؛ پ
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ابزارها    ة رنگ شده بودند. گنج  یصورت خشن و زبر هابزار از چوب کاج بوده که ب  یزهایم

مجموع رد  ة شامل  و  تعم  و  ی می قد  یچوبهای  فیکشوها  بار  که  ریچند  بود    برای  شده 

ام تر  یطوالن  ةاستفاد فر  ی دیآن  ن  نیهمچن   م ینبود.  تر  مناسب  شگاهی آزما  کیبه    از یبر 

. مشکالت  تندداش  ازین  یموارد گوارشتر  قیدق   شاتیبه آزما  در رشت  راینمود ز  ی پافشار

عموماً   ی معمول میدرمان    که  مشکل  را  ز  کردافراد  بودند    ة مجموعها  یرانیا  را یفراوان 

  ةدستگاه اشع  ک ی خود داشتند. داشتن  های  بیماریعالئم  بیان    یبرا  یمبهم   ینولوژیترم

جان افراد    یکرد و حت میتر  را ساده  کارها با زخم گلوله،    ماران ی در مورد ب  ژهیبه و  کس،یا

 8۵۳.زده بود ی گوناگونهای ثالمورد او م نیداد. در امی را نجات 

گها  روس  م،یفر  ی مرخص  جریان   در  )ژوئن    الن یبه  آوردند  تا    ۱۹۲۰سال  هجوم 

مهر    ۱۲۹۹خرداد  ]میالدی    ۱۹۲۱سپتامبر     ی دکتر  هاروس  8۵۴(. [شمسی  ۱۳۰۰تا 

  ک یآن را ربودند و از آن به عنوان    زاتیو تجه  یونریسیم   مارستانیب  نینداشتند و بنابرا

  ی پزشک  زاتیتجه  تیکه در شهر بودند استفاده کردند و در نها یتا زماننظامی    مارستانیب

  [شمسی  ۱۳۰۰]میالدی    ۱۹۲۱سال  در اواخر تابستان    م یبردند. فر  ه یبه روس  خود آن را با  

  سپتامبر  ۲۳شهر را در    یدولت   یکه قوا  نیاز ا  شیبازگشت، درست چند روز پبه رشت  

کُرد   کی شهر که  ی اقدامات سرپرست دولت نیاز آخر ی کی دوباره اشغال کنند.  [ اول مهر]

  یبرقرار  ة به او اجاز  د یبود. دولت جد  یمحل   اتیاز مال  میتدارکات فر  ةبود معاف نمودن هم

گمرک   مارستانیب  ک ی حقوق  پرداخت  از  فارغ  تدارکات،  واردات  بازد  یو  با  از    دیداد. 

  ؛شده بود  منتقل  ه یبه روس  یمارستان ی ب  زاتیکه تمام تجه  افتیدر  میفر  ن،یش یپ  مارستانیب

  م،ی را نجات داده بودند. فر  ها آن ق، یصد  ة که خدم یجراح  ی و ابزارها کروسکوپ ی به جز م

را دوباره    مارستان ی آورد و ب  به دست   زات یتجه   ی را اجاره کرد و مقدار کم  ن یشی ساختمان پ

کردند. در   ی را انجام دادند تا زمستان را سپرها نیبهترش م ی او و ت ی مجهز نمود ولکامالً 

 
853 RG 91-19-7, Resht Medical Report, 10.7.1919; Idem, Report Medical Work 1919-1920; Presbyterian 

Church 1921, pp. 332-34. 

 د یبنگر الن،یگ خیدر تار دادیرو نیدر مورد ا 8۵۴
 Chaqueri 1995 and Persits 1996. 
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که    آن چه  .رسیداز تدارکات    یبزرگ   ة، محمول[شمسی  ۱۳۰۱]میالدی    ۱۹۲۲سال  بهار  

  این دستگاه   ی آهنگر محل  کی   خوشبختانه،خوب بود.    زریلی استر  کیداشت    از ین  م یواقعاً فر

کند.    دا یگرم کردن آن پ   یآتشخان برا  ک ی نتوانست    میفر   یشش ماه ساخت ول   ی را ط

  چ ی ه  ها،دستگاه ییِجاجابه نیبخارپز آشپزخانه استفاده کرد. با وجود ا  گ ی او از د  ن،یبنابرا

  ة توسط مدرس  یی اهدا  کسی ا  ةعدستگاه اش  کی  مارستانی رخ نداد. ب  ،عفونت پس از عمل

شکست بود،    ک ی   نیفرستاده شدند. ا  یاشتباه  ی آن هاوبیبدبختانه ت  یداشت ول   یساند

را داده    ی فراهم کردن برق مجان  شنهادیپ  سینمای کنار بیمارستاناز آن جانب که    شتریب

  م ی فر  نیداشت. بنابرا ازیدستگاه ن پیت  ن یتهران به ا  ونیسی م  مارستانیبود. خوشبختانه، ب

 .اوردیب ی دیدستگاه جد بتوانددوست،   ک ی که   دیام نیداد؛ به ا  هاآن بهدستگاه را 

  ن یکه ا  ی هنگام  یکرد ولمی  افت ی در  APRCاز    هنوز بودجه  م ی فر  ، چند هفته  یبرا

کند که علت آن فقدان بودجه بود. به   لیرا تعط   مارستانی او مجبور شد ب  د یمنبع ته کش 

داروها و    ةنیهز  گر،ید  ینداشتند. از سو  یمردم پول   ه،یبا روس  ی تجار  انیانسداد جر  لیدل

سنت    ۱۰توانست  می  او  نی از ا  ش یمثال، پ   یبودند. برارفته  باالتر    اری بس  ز ینها  پانسمان

هز  8-۹که    ییداروها  یبرا ب  نهیسنت  از  اکنون   ردیبگ  ییسرپا  ماران ی داشتند   ها آن  اما 

افتد  می  ندرت اتفاق ه  پرداخت نداشتند. ب  یبرا  یپول   ماران ی داشته و ب  نهیسنت هز  ۲۵-۳۰

  مارستان ی استفاده کند. ب  یسنت   ۳۵  متی ارزان ق   ةزنان  ینازک لباس  ة گاز از پارچ  ی به جا

جوان، تالش    اریبس   یمترون ارمن - را کاهش دهد. پرستارها  مجبور بود حقوق  نیهمچن

های  عدم به کار گماشتن کمک   شنهاد ی پ  ن ینگه دارد. او همچن  ن ییرا پاها  نهیکرد تا هز

داد.  می انجام یشتری کار ب  دیخودش با آن بود که  یبه معنا نیکمتر کارآمد را داد. البته ا

  ها آن  او از  رندیبگ  رون یبتوانند غذا از ب  ماران ی که ب  ی داد هنگام  شنهاد ی او پ  ن، یافزون بر ا

ن  ید حت ن مراقبت ک ا  زیحاضر شد که شب  به  پنج تا شش    مارستانیب  ق،یطر  نیبماند. 

اوضاع بهتر    ن، بود. خوشبختانه با گذشت زما  ل یتعط  مارستانیداشت؛ هر چند که ب  مار یب

ب تعداد  و  افزا  ی خصوص  ماران یشد  به  ول  شیرو  ب  ی گذاشت  تعداد  از    ماران ی هنوز  کمتر 

بود. ا فر  نیگذشته  ب  ،ترقی دق  ناتیمدارک و معا  یگانیبا  یبرا  م یبه    فراهم  ی شتری زمان 
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  یحال کسب شهرت بود: جراح  در چهار گستره در  مارستانیب  نیکرد. متوجه شد امی

وجود داشت و    ی ادیهنوز ترس ز  ی زنان. در جراحهای  یمار یپوست، چشم و ب  ، یعموم

  ی آزاد  ن،یبود. همچن  رییدر حال تغکرد  روی  نیا  یکردند به باکو بروند ولمی  تالش  مارانیب

  ک ی آمدند. دختر  می  پزشک مرد   دنی د  یوجود داشت که بر آن اساس، زنان براای  ندهیفزا

پس   همین روحانی دختر ش، یسال پ ۱۰ د؛در آن سال آم   میفر  دنی د یارشد برا یروحان

 بود. دهیبرگز ، پزشک مرد  ک ی مرگ را در برابر درمان توسط  مان،یاز زا

توانست ساخته شود.  نمی  مارستانی در رشت نداشت، ب  ی نی زم  ،ونیس یآنجا که م  از

  ی داری ن خریقطعه زم  ک ی، پول فراهم شد و  [شمسی  ۱۳۰۱]میالدی    ۱۹۲۲در سال    اما

گونه  یرانیا  ة کلب  کی ”با    د یگرد به  برا  رییتغای  که  تا  بود  شده  داده    ة استفاد  یشکل 

وجود داشت که در اقامتگاه    یگرید  یرانیساختمان ا  ک ی.  دی ازدواج نکرده به کار آهای  خانم

کار را   نی خانه را شروع کردند که ا  یسازشکل و مدل  ریی تغ  ها،م ی فر   .“ دیپزشک ادغام گرد

مجاور آن بسازند که    ی انجام دادند که قصد داشتند ساختمان کوچک ای  بودجه   ة ماند ی با باق 

  ۱۰,۰۰۰به    ی تختخواب   ۴۰  مارستان ی بود. طرح کامل ب   ی تختخواب و دو اتاق خصوص   ۱۰شامل  

به    [ شمسی   ۱۳۰۰- ۰۱] میالدی    ۱۹۲۱- ۲۲های  در کل، در سال   8۵۵داشت.   از ی ن بودجه  دالر  

های  نهیهز  ة که پرداخت کنند  ی مارانیب  جه یبود و در نت   یسخت، کار کمتر   ط یشرا  ل یدل

ن  ی درمان بودند  بنابرا  زشی ر  زیخودشان  و  ا  نیکرد  فر  ط،یشرا  نیدر    گرید  میدکتر 

  ن یدر تأم  ژهیداشت، به و  ریفق   مارانی درمان ب  یراب  ن یاز ا  شی که پای  یتوانست به آزادنمی

 ۱۵۰درآمد حدود    ن،یبپردازد. بنابرا  مارستانی در ب  هاآن  شدن   یو بستر  یمجان   یداروها

ماند،  می فقط شش ماه  یتومان ۱۰۰۰ ص یبود. تخصها نهی هز زانیتومان در ماه کمتر از م 

  ی که زمان بهار، زمان کساد  نجاداشت. از آمی  نگه  هر چند که او تمام سال دواخانه را باز

  [ شمسی  ۱۳۰۰اسفند  ]میالدی    ۱۹۲۲را در مارس    مارستانی ب  میبود، فر  النیکار در گ

که او انتظار داشت ساخت   یزمان  یعنیقصد نمود    [آبان]و به باز کردن آن در نوامبر  بست  

 
855 RG 91-19-7, Medical Report Resht 1921-1922; Idem, Report Medical Work 1919-1920; Idem, 

“History of Resht Station”, p. 3. 
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بسته    دواخانه  که   ی زمان  یشود. حت   یبرداربهره  ة و آماد  دهیبه اتمام رس  د یجد  مارستان یب

آمدند. از آنجا که خدمات  می  داشت که از راه دور   ی ساورژان  مار یب  سه تا چهار بود معموالً  

به نسبت    یشتریب  ماران یاو ب  مارستانیب  ،از سر گرفته شده بود  کاسپی  یایدر در  یق ی قا

 8۵۶کرد.می رشیاز زنجان پذ شتریب یتنکابن و مازندران و حت  ل، یسابق از اردب

در   د یجد مارستان یب ن ی، زم[شمسی ۱۳۰۲خرداد  ۱۰]میالدی  ۱۹۲۳در اول ژوئن 

انجام    [دی]  هیکار را در ژانو  ن یبود ا  نیبر ا  م یفرقصد    8۵7کلنگ زده شد.   برق،چراغ    نیال

  [ شمسی  ۱۳۰۲]میالدی    ۱۹۲۳سال  بهار    لیرا در اوا  دیدهد و استفاده از ساختمان جد 

  ۱۵او را به عقب انداخت. ساختمان در    م یتصم  ،یاس یانداز نامعلوم س چشم  ی شروع کند ول 

  مارستانیب  ی بود و چند فوت از پ  البیس  [مرداد]  آگوست  کامل شد. در   [آبان  ۲۳]نوامبر  

 ةبه انداز  وارهایباران بود که د  ر،یتأخ  یحاصل نشد. علت واقعای  صدمه  یول   رفتآب    ریز

  ن، یبتوان داخل را کامل نمود. همچن  ای خشک نشدند تا بتوانند سقف را تحمل کنند    یکاف

برا بودجه  فقط  ت  وساختمان    یاو  فر  زات یجهبدون    ۲۵,۰۰۰  ة نیمجموعه هز  م ی داشت. 

دالر    ۱۶,۰۰۰دالر از  ۱۰,۰۰۰او فقط  ن یزم دن یبعد از خر ی زده بود ول ن یتخم ا ر ی دالر

 ۱۲۹۹]میالدی    ۱۹۲۰در سال    «ی ساند  سمسیکر  ة»مدرس  ییاهدا  ةداده شد  صیتخص

  ارد ی   ۱۵×۲۴به ابعاد    یاصل  ةیرایپبی  ساختمان  لیتکم   یدر دست داشت. برارا    [شمسی

  ی انتها  بخشگرفت    م یتصم  فریم  ن،یبود. بنابرا  ازین  نهیدالر هز  ۱۳,۰۰۰  (، یبدون الحاق)

،  [شمسی  ۱۳۰۲آبان  ]میالدی    ۱۹۲۳سال  نوامبر    ةانی تمام رها سازد. در ممهیساختمان را ن

عمل و  های  اتاق  مار،یتختخواب ب  ۱۵تا    ۱۲با    ی بخش مردان، بخش زنان، دو اتاق شخص

بودند. در    شده   و حمام آماده   کس ی ا  ةپرستاران، دستگاه اشع  یبراها  کننده، اتاق  زهیلیاستر

و مشاوره وجود داشتند. اتاق    ییداروهای  و اتاق  نهمکف، دو اتاق انتظار، دو اتاق پانسما

  مار یب  ۱۰۰توانستند باالتر از  می  گریکدی  با   بیشده بود که در ترک  یطراحای  انتظار به گونه

گونه به  گنجاای  را  باشند،  مجزا  زنان  از  مردان  برگزار  ش یکه  امکان  و  خدمات    یدهد 

 
856 RG 91-19-7, Medical Report Resht 1921-22. 
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  ن یاو کوچک بود، ا  یازهای ن  یهنوز برا  مارستانیفراهم بود. هر چند بها  کشنبهیای  موعظه

از دو    نیهمچن  م یداشت. فردر اختیار    نیاز ا  ش یو بهتر از آن بود که پ  شتر یب  مارستان یب

 ۱۳۰۴]میالدی    ۱۹۲۵در سال    8۵8احتمال گرفتن پرستار سوم خشنود بود.   زیپرستارش و ن

( اضافه  رهیو غ  زهکشی  ، یستگاه ی اهای ییآب )حمام، دستشو ة و شبک یی ، روشنا[شمسی

بخش  ژهیو  یای هدا  یاز سو  هاآن  های نهیاز هز  ی شدند که بخش در  گرید  ی و  ها  یافت یاز 

پرداخت کنند نشانگر آن بود ها  یافت ی توانستند از درمی  که اضافات را  نیپرداخت شدند. ا

از زمان    ، یمارستانیبهای  و مراقبت  ینسبت به جراح  یدر منش محل  یبزرگ   راتییکه تغ

و درمان    ی مارستانی مراقبت ب  تیثروتمند به مزهای  یرانیجنگ تاکنون، صورت گرفته بود. ا

  یونریسی م  مارستانیفقرا فشار بر ب  یبرا  یرانیا  یمحل   مارستانیب  سیبردند. تأس  یپ  یجراح

ارائه دهد. در    ماران ی ب  ةبه هم  ی را قادر نمود خدمات بهتر  میسیون و    کامالً کم کرده را  

  داضافه شد تا بتوان  مارستانیبال کوچک به ب  ک ی ،  [شمسی  ۱۳۱۰]میالدی    ۱۹۳۱سال  

پرستاران فراهم سازد. با    یرا برا تری  یکاف   باتینموده و ترت  رش یپذ  ی شتریزن ب  ماران یب

کنند.    ی زندگ  مارستانیپرستاران وجود نداشت تا در ب  یبرا   یاقامتگاه  ، هااین  ةوجود هم

مسلول    مارانیب  یبرا  یرونیپناهگاه ب  یبرا  ی ، آغاز[شمسی  ۱۳۱۱]میالدی    ۱۹۳۲در سال  

اضافات از    نیا  ةشد. عمد  بزرگتر   [شمسی  ۱۳۱۳]میالدی    ۱۹۳۴که در سال   دیانجام گرد

 8۵۹صورت گرفت.  مارانیاز بها یافت یدر قیطر

دل[شمسی  ۱۳۰۲]میالدی    ۱۹۲۳-۲۴سال    در به  از    نبود   لی،  انتقال  و  بودجه 

  مارستان یب  ل یآن سال، تکم  ةبرجست  ة انجام شد. نقط  یکار کمتر  د، یساختمان کهنه به جد 

  RN  یی کا یپرستار آمر  نی(، اولEllen D. Nicholson)  کلسونی. نیخانم الن د   دنیو رس

  ۱7( و رمضان )شروع  مارس  ۲۱نوروز )  ن یبودجه و همچن نبود   بیترک   لیرشت بود. به دل 

  مارستانیگرفت ب  م یتصم  م ی (، فر[شمسی  ۱۳۰۲فروردین    ۲7]میالدی    ۱۹۲۳  سال  لیآور
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سال    یبرا  یت یوضع   نیکند. چن  لی، زودتر از سال قبل، تعط[فروردین]   ماه مارسرا در  

میالدی    ۱۹۲۴  سال  لیآور  ۶صادق بود که رمضان در    زین  [شمسی  ۱۳۰۳]میالدی    ۱۹۲۴

  ماران یب  رش یبه پذ  مارستان ی شد. در هر صورت، بمی  شروع [ شمسی  ۱۳۰۳فروردین    ۱7]

 8۶۰( ادامه داد.ی خارج رحم یلگ )مانند حامها  تیدر موارد فور یبستر

  مارستان، ینگه داشتن ب  باز  ی، بودجه برا[شمسی  ۱۳۰۳]میالدی    ۱۹۲۴-۲۵در سال  

  ۱۹۲۴  سال  آگوست  در  مارستانیبود. ب  یطول سال کاف  برایکامل،    تیهر چند نه در ظرف 

مراقبت    میبودجه، فر  رامونیپ  تیعدم قطع   لیباز شد. به دل  [شمسی  ۱۳۰۳مرداد  ]میالدی  

 ۱۳۰۳آذر  ]میالدی    ۱۹۲۴سال  . در دسامبر  در نظر گرفتبه طور متوسط    ماریب  ۱۰از  

بهمن    - دی  ]میالدی    ۱۹۲۵سال    هیفور - هینو. در ژاافتیهدف دست   ن ی، او به ا[شمسی

 لیبه دور داشت. در آور  گریکدی را از    نانیروستانش  ،نیسهمگهای  ، طوفان[شمسی  ۱۳۰۳

روز گذشت. در ماه  در    مار ی ب  ۳۰۰از هدف    فریمرمضان،  فرا رسیدن  با وجود    ،[فروردین]

  ماران یکارکنان مجبور به گذاشتن ب  ن،یداشت. بنابرا  یشتری ب  ماریب  ی او حت   [اردیبهشت]مه  

  دوریدر کرنیز  کهنه    یوبچهار تختخواب چ  بود که  یدر حال  نیشدند و اساختمان  در کف  

و دو نوزاد بود.   ماریب  ۱8تعداد روزانه    نیقرار داده بودند. باالتر  گر،یکدیکنار    ن،ییپا  ةطبق 

روز و    مار یب  ۴78  مارستان ی ، ب[شمسی  ۱۳۰۴  تاردیبهش]میالدی    ۱۹۲۵سال  در ماه مه  

بزرگتر  ی افتی تومان در  ۶7۵مجموعاً   بر طبق    ماران ی ب  ینگهدار  م،یفر  ة مسئل  نیداشت. 

بود    یخصوص های  اتاق  یبراای  ندهیفزا یاتقاض   چنانچهبود.    هاآن  یاجتماع   ةجنس و طبق 

برد    یپ   فریمکرد.  می  استفاده  زین  کس یا  ةاز اتاق استراحت پرستاران و اتاق دستگاه اشع

  بود   نیسنگ  یکه فشار کار  یهنگام   رایپرستاران است ز  ی برا  یبار اضاف   ک یکار    نیکه ا

  لیکه زنان ثروتمند تما  شدزده  شگفت  م یداشتند. فر  ازیبه اتاق جهت استراحت ن   هاآن

 گرفت.   ی. در واقع، تقاضا از انتظاراتش فزونندیایب ی خصوصهای دارند که به اتاق

از بستگان و    یک ی   یو سوم را  خواهرش    یگریدکتر، همسرش را فرستاد، د  کی”
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پرداخت کرد.    ،ی اتاق خصوص  کیرا در  ش  روسدار  کامل خانه  ةنیهز  ی چهارم

ب  کی به  روز  یجراح  یبرا  مارستان یخانم  آمد.  رفت،    ی کوچک  خانه  به  که 

  رش یتا دوباره پذ  برگشتاحساس کرد. صبح روز بعد    جه یضعف و سرگ  ی مقدار

  ی برارا  ما اتاق    رای شد ز  یموجب برآشفتگ  [مارستانیب]او به ترک    یلیمبی  شود.

  رک یدچار کفگ  جان یمالک ثروتمند از اله  ک ی.  می داشت  ازی دارتر نتیموارد فور

و    رنگش پرید را دادم    مارستان یآمدن به ب  شنهاد ی که من به او پ  ی هنگام   شد.

دوستش درمان کنم. بعد از چند    ةاگر من او را در خان  ؛ داد  ی ادزی   غ مبل  شنهاد یپ

امتناع نمود و   مارستانیدر بحضور  روز   آنجا  از ترک کردن  او در  می  او  گفت 

بتر  راحت  یگرید  یاز هر جا  مارستانیب از ترک   ستیبوده است.  و  ماند  روز 

 داشت.“ هاکرا ابد،ی کامالً بهبود بش زخم  این که  از ش یپ  مارستانیب

بازار، بس  ی وجود کساد  با ب  ی اری تجارت در  پرداخت کنند و  می  ماران یاز  توانستند 

درآمدها برای  بود، باالتر رفت. در هر صورت،   دواری ام میکه فر  آن چه از  مارستانیدرآمد ب

از   ای هیدر زمستان او هد ی ول نبود ی داشت، کاف می فقرا باز نگه یرا برا مارستان ی که ب آن

  یتدارکات   ةمحمول  ک ی   میفر  ن، یکرد. همچن   افتیدر  خاصهدف    نیا  یبرا  کایدر آمر  یدوست

جهت    هیپول نقد به صورت هد  یبا مقدار  نیبروکل  یسای کتان از کل  ةاز پانسمان و پارچ

از مردم    ای هدا  یمقدار  نی نمود. همچن  افتی در  یونقل و گمرک حملهای  نهیپرداخت هز

قول فرستادن پانسمان  (  Northumberland) نورث آمبرلند    پرسبیتاریکرد.    افتیدر  یمحل

انتظار    م یفراز آن که    یشتری بة  عام  ت یمقبول  د یجد  مارستان یچند که ب  را داد. هر  شتریب

تا اعتماد مردم حاصل    ردیالزم بود انجام گ   یشتریب  یبود؛ اما هنوز کارها  افته ی داشت،  

  و ا  ش یهارا آموزش دهد. در پشت نسخه  ی مارستانیبهای  مراقبت  تیمز  ها آن  آمده و به

موارد    ، یدر مورد جراح  ژه،یچاپ کرده بود و به و  ی مارستانیدرمان بهای  تیاز مز  یفراز

 ذکر کرده بود. زیرا ن یاز امراض طب  یبعض یو مراقبت بهتر برا صیتشخ  ، یمانیزا

  ی کس   یبه سخت  رایبود زها  یانجام جراح  مارستان، یب ای  سهی مقا  تیقوت و مز  ةنقط

 نیا  یوجود، افراد هنوز برا  نیانجام دهد. با ا  یتوانست جراحمی  بود که  النیدر گ  گرید
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  ار یدارد از موارد بس  ازین نوشت میاکراه داشتند. فر ند، یایب  مارستانی به ب یکه جهت جراح

  د یموارد کمتر شددر  هراسناک    ز یموجب گر  قیطر  نیتا بد  د یجو  ی دور  رخطرسخت و پ

تکن   مارانیب او  ز  یموضع   یحسبی  یبرا  یک ینشود.  بود  داده  ب  رایتوسعه  از    یهوشیافراد 

فردندیترس می  ی عموم و    8۰  م ی.  بزرگ    ۱۹۲۴-۲۵کوچک در سال    ی جراح  ۱7۶عمل 

  ی رانیتا زنان ا  رد خواهد ب  یاد یبرد که زمان ز  ی انجام داد. گرچه پ   [شمسی  ۱۳۰۳]میالدی  

نوع از    نیا  ت یبودند که به مز  ی اوقات تعداد  یگاه   ی ول   ندی ایب  مارستان ی به ب  مان یزا  یبرا

که   ماران یب یبرا شنهاداتش یمثبت به پ های  پاسخ  افتیاز در می برده بودند. فر ی مراقبت پ 

شد. نه تنها    قیبمانند، تشوبیماری خود    صیتشخ   یبرا  مارستان یدر ب  هاآن  یچند روز

پی برده    ی نهاد پرستار  ک ی به عنوان    مارستان یبه بهتر بودن ب  زین  روتمندان فقرا بلکه ث

فربودند ب  نیهمچن  می.  کرد  کند    یابت ید  مارانیتالش  وادار  برا  او  ندی ایبیمارستان  به   .

داشت.  ( در اختیار  Lilly of Indianapolis)  سیناپول ایندیا  یل یل  یاز کمپاناهدایی    نیانسول

  نیتا اول   ردیدهد بم می  حیاو ترج   این که  ”با گفتن امتناع نمود:  از آن    ،بیمارمورد    ن یاما اول

 8۶۱فوت کرد.“  در نهایت بیمار  م؛یکن او امتحان  یمورد در شهر باشد که ما دارو را رو

در سراسر تابستان باز نگه    مارستانی، ب[شمسی  ۱۳۰۵]میالدی    ۱۹۲۶-۲7سال    در

نظر بود که    ن یبر ا  می وجود، دکتر فر  نی. با اداشتکار وجود    یداشته شد و مقدار خوب

  [مرداد  -تیر ] آگوست - جوالی یدر تابستان بسته باشد و کارکنان در ط  دی با مارستانیب

  ۱۳۰۶اردیبهشت ]میالدی   ۱۹۲7سال  ل یدر آور می داشته باشند. از آنجا که فر التیتعط

( از کرمانشاه در  Bussdicker)   کر یرا ترک کرد، دکتر بوسد  رشت   ی مرخص  یبرا  [شمسی

  فریم در   تا زمان بازگشت   د یرس   [شمسی  ۱۳۰۵مهر    ۲۹]میالدی    ۱۹۲۶سال  اکتبر    ۲۲

  ی او شود. در ط  نیگزی، جا[شمسی  ۱۳۰7فروردین    ۱۲]میالدی    ۱۹۲8سال    لیاول آور

توانستند  می  شتری ب  کار،  م یتقس   نیکردند. با ا  م یرا تقس  یبار کار   ها آن  ، یپوشانزمان هم

ب و  داشته    یبهترهای  صیتوانستند تشخمی  نینند. همچنیبب   یشتری ب  مارانیکار کنند 

فریم  وقت در اتاق عمل،    یساعت در هفته در درمانگاه و مابق  ۳۰با    ن یاز ا  ش یپ  را یز  باشند 
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  کری کردند دکتر بوسدمی  را ترک کرد مردم فکر  شهر  میکه فر  ی گرفتار بود. هنگام  ار یبس

  ن یداد، هر چند که ا یرو  ی در موارد جراح در نتیجه کاهشانجام دهد   یتواند جراحنمی

 8۶۲کرد.  رییتغ یبه آرام  دگاهید

تا آنجا  را  تری  فراوان  ی مجان  ماران یتالش کرد ب  مارستان یدر دسترس، بهای  بودجه  با

  ست یبامی  بودند و  یموارد جراح  ها آن  از  یاریکه ممکن بود تحت درمان قرار دهد؛ بس

به   دنیاز خواب ،یخصوصهای ماندند. افراد در اتاقمی مارستانیدر بای یزمان طوالن یبرا

کوچک    ی ل یکردند که اتاق خ  تیعادت به آن نداشتند و شکا   را یز  د داشتن  ی دشوار  ، ییتنها

پرداخت    ماران ی وجود، تعداد ب  ن یخواستند. با امی  شب   یدر ط   یی روشنا  ن،یاست. همچن

در    ی بود ول  ش یرو به افزا  ژه، یو درمان و  یخصوص  مه ین  ای  یخصوصهای  اتاق  یکننده برا

  ی کردند کار واقعمی، مردم فکر  در شهر نبود  م یفر ه کمتر بود. از آنجا ک مارانیکل تعداد ب

  ی هنگام  ی عن ی  افت ی  تیمقبول  ی به زود  کر یمتوقف شده است. اما دکتر بوسد  مارستان یب

فر  افتند یدر  مردم  که بازگشت  از  او پس  آمر  م،ی که  ز   کا یبه  تعداد    از   ی ادیخواهد رفت. 

  ماران ی ، تعداد ب[شمسی  ۱۳۰7فروردین  ]میالدی    ۱۹۲8سال    ل یآمدند و در آور  مارانیب

. از آنجا که  ثبت شد  مارستانی ب  ةخچی در تار  ش یاز ماه پ  یشتریب  ی نقدهای  یافت یدرو  

  ۲۴خرداد تا    ۲۵]  آگوست  ۱۵ژوئن تا    ۱۵از    مارستان یمجبور بود به کنفرانس برود. ب  م یفر

  ان یروز در م کیو  [تیر] جوالی در سراسر ی درمانگاه مار ی ب یبسته شد. امّا تعداد [مرداد

و تدارکات    یکافها  ملحفه  جی درتبه  سه سال آخر ما    نی”اوجود داشتند.    [مرداد]  آگوست  در

که هم اکنون پرستاران به  ای  به گونه  میو بخش، انباشت کرده بود  یجراح  ماران، یجهت ب

  احساس  ، می دار  د یجد   مارانی ب  ان یو جر  ی هفته بارندگ  کی که ما    ی اضطراب، هنگام   یجا

»  کنند.“میراحتی   بانوان  از  سپاس  بنورث  پرسبیتاری با    ن یهمچن  مارستان ی آمبرلند«، 

رنگ شده نسبت به هر زمان    ی به تازگ  ی چوب  یکارها  ز،ی با روکش تم  یشتری بهای  اتاق

خدمت  ها  سال  ی رنگ شده و آماده برا  ز، یتم  ی کنار تختخواب  ی زهایداشت و م   نیاز ا  ش یپ

  محسوب  یخدمات تجمالت   ، نیشی پهای  سال  ط یبا شرا  سهی واقعاً در مقا  ن یوجود داشتند. ا
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 8۶۳اندازها و نقاش دهکده که تحت نظارت، کارها را انجام داد. سپاس از پس باشد؛ می

ب[شمسی  ۱۳۰7]میالدی    ۱۹۲8-۲۹سال    در کارهای    یبرا  یشتری ب  مارانی، 

درصد گذشته(    ۵۰رو به کاهش بود. فتق کمتر بود )  مارستانیآمدند. ترس از ب  یراحجریغ

بنابرا گسترده  نیو  جراحتری  تنوع  اعمال  ارزش  یاز  با  داشت.  به    یافزودنترین  وجود 

بود.  دار  برق  مارستان،یب  یک یزیف  زاتیتجه   ةجازا  ،های یک اهدا کنندهکوشششدن آن 

را    ییروشنا  ،یشهربرق  را فراهم آورد. خدمات بهتر در خطوط    مارستانیکل ب  یکشمیس

محدود در    ةدور  ک ی  یوجود، خدمات فقط برا  نیبود. با ا  یکمک بزرگ   که   د یبهبود بخش

  ییساخت. قول خدمات روشنا می  را محدود  ی مارستانیبهای  تیکه فعال   داشت شب وجود 

 یشتر ی ب   زاتی قصد داشت تجه  م یرو، فر   ن ی و از ا  اشت وجود د   ک، ینزد   ة ند ی آ   یدر روز برا

داشت که موجب ها  استفاده در بخش   ی برا   ینور   ز ی آو   ی تعداد  ز ی ن  مارستان ی اضافه کند. ب

فقط چهار   یول   دیخر   ستوسکوپ ی س  ک ی  نی همچن   می . فرد ی گرد  مارانیاز ب   یار یبس   دلخوشی 

آن   جامبه ان،  [شمسی ۱۳۰7آبان ]میالدی   ۱۹۲8سال  آن در نوامبر   دنی از زمان رس  ماری ب 

حجم کارها مانند سال  ،  [شمسی  ۱۳۰8]میالدی    ۱۹۲۹- ۳۰در سال    8۶۴داشتند.  لیتما 

دارای  و زنان    ی ملّ  مارستانیدو بدر شهر    رایبود زمیانتظار    غیرقابلالبته    بود که   شیپ

  نیهمچن   میشدند. فرمی  پر  ماریاز ب  یو به خوب  از پیش بودند  یبزرگتر و بهترهای  محوطه

یک مکان برای یک    مارستان ی”ب  ی مارستانیبهای  راقبتمتوجه شد منش مردم نسبت به م

بمیرد تا  است  مراقبت  ر ییتغ  “ فقیر  از  و  بودند.  ،یمارستانی بهای  کرده  در    8۶۵قدردان 

فر[شمسی  ۱۳۰8]میالدی    ۱۹۲۹-۳۰های  سال به    م ی ،  بیمارستان  رسید  نتیجه  به 

توانست  می  او  ون، یسی مهای  تیاز مسئول   رهایی و با    دهیرس   خود   حد گسترش  بیشترین

سال گذشته    ی از ط  بیش را    ی درصد  ۲۰  ش یتمام سال باز نگه دارد که افزا  در را    مارستان یب

واقع،  می  نشان در  بهتر[شمسی   ۱۳۰8]میالدی    ۱۹۲۹-۳۰داد.  زمان    نی،  از  سال 

 
863 RG 91-19-7, Medical Report Resht 1927-1928. 

864 RG 91-19-7, Resht Medical Report 1928-1929. 
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  یشده توسط بعض  انینظر ب  نیرو، ا  نیاز ا  درآمدها بود.  نی با باالتر  و  « یامدادهای  »سال

ب با ظرف   مارستان یکه  را    دهیرس   یکنون  کنانو کار   زات یتجه  ت،یبه حد گسترش ممکن 

متقاضمی  قلمدادنادرست   مردم  جا  ،شتریب  یمارستانی بهای  مراقبت  یکرد.  فقط    یبه 

  را یز  پس بزندرا   یشتریزن ب  مارانیمجبور بود ب  میفر  ن،یبودند. بنابرا  یپزشکهای  مراقبت

  آمارهاو    افتی  شیدرصد افزا  ۵8بود. درآمد تا    زنان  یبرا  ی کاف  الت یفاقد تسه  مارستانیب

  مارانیب  مارستان، ی . بدادمی  یبه جز موارد جراح  ماران،یدر ب   ش یدرصد افزا  ۴۰نشان از  

  یی فضادر  شلوغ بود که تختخواب اضافه  ای  از قبل داشت؛ بخش زنان به اندازه  ی شتری زن ب

کودک در آن   یکی دوشش بزرگسال و    ی داشته شد و گاه  نگه  ،بزرگسال  ماریچهار ب  یبرا

بزرگ    یدرصد از اعمال جراح  ۴۵.  افتی  شیدرصد افزا  ۴8  یمانیفضا قرار داشتند. موارد زا

و آنفلونزا،   یپنومون  ها،آبسه  ، یبود. با وجود موارد عفون  مان ی زا  ا ی زنان  های  یبه منظور جراح

حر  بسیار  که  بود  زا  یبرا  ی منیا  م یدشوار  جراح  یمان یموارد  آورد.  های  یو  فراهم  پاک 

  کیاضافه کردن  ی( براMeytag) تگ ی خانم م یدالر از سو ۱۰۰۰از اهداء  میفر ن،یبرابنا

پرستاران، خوشحال شد. او قصد داشت، هفت  های  زن و اتاق  مارانیبال کوچک جهت ب

نوزادان بود که تا آن   یبرا  یشامل اتاق   یکیکوچک اضافه کند.    یتخواب در واحدها تخ

اتاق  به  شدند و چنانچه  می نگه داشته  (استفاده از آن   عدمدر صورت )هنگام در اتاق عمل 

ن نوزادان در هر جا  از ی عمل  ب  یی بود،  پ  مارستان ی از  .  شدندگذاشته می  کردند، می  دا یکه 

ن  یبرا  یتی وضع  نیچن که  زی مادران  بود  عموم  ستی بانمی  صادق  بخش  موارد    ی در  با 

پنومون غ  کیسپت  ط یشرا  ،یآنفوالنزا،  بنمی  قرار   رهیو    نیهمچن   فریم   ن،یابراگرفتند. 

  باشد مجزا  ی موارد پاک اضافه کند که از بخش عموم یبخش کوچک برا ک ی خواست می

به درمان    ماران ی ب  ی ادی عداد زسه تختخواب. ت  یبرا  ریگ آفتاب  من یاتاق نش   کی   نیو همچن 

  از یمورد ن  اداری  بخشدو  توسعة    ، یاول الحاق   ةد. در طبق داشتن  ازین  ریگ آفتاب  منیاتاق نش

که تا آن  ای ملحفه  تدارکات   یروشن برا  ریانبار هواگ  ی کیساخته شوند.   ست یبامی  که  بود

پرستاران    یخواب هنگام روز برا  یاتاق برا  کی   یگریپخش بودند و دها  هنگام در گنجه

ب پرستاران  زندگ   مارستان ی شب.  خانه  بنابرامی  ی در  و  روه  ب  ن،ی کردند  در    یبرا  ز ندرت 
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  ی می قدهای  تختخواب ینیگزیجا ةگوناگون، اجاز  گریدهای ییداشتند. اهدافرصتی خواب 

 8۶۶را دادند.  یو چوب یارتش

  ی مان ی هشت مورد زا  می فر،  [شمسی  ۱۳۱۰مرداد  ]میالدی    ۱۹۳۱سال    آگوست  در

پر کرد. در    هاآن  ت یرا در حد ظرف   ی خصوصهای  روز داشت که بخش زنان و اتاق  نه  طی

  ی چوب  هایکارنداشت و    را   کاری نهایی گچفقط    .تمام شده بود  باً یتقر  یآن زمان، الحاق

د از  بع  مار ی ب  ن یدهم  نیقابل سکونت بودند و بنابراها اتاق  ی ول  رهیهنوز رنگ نشده بود و غ

  ی آفتاب  من ی پنج تختخواب و اتاق نش  ش ی گنجا  ، یبه آنجا منتقل شد. بخش الحاق  قه ی ده دق 

  ی کاربرد بعض  ة استفاد  یبالفاصله برا  ،ی آفتاب  منگاهیداشت. اتاق نش   مار ی ب  چهار تا    سه  یبرا

شده بود، قرار داده   یمسلول که فرنکتوم مار یب کی مفصل ران و  ی ماری از کودکان دچار ب

و مراقبت از نوزادان آزاد    ی مانی زا  یکارها  یبرا  یفضا را در اتاق اصل   ،ی الحاق بخش  شد.  

 ۱۳۱۹]میالدی    ۱۹۳۰-۳۱سال  مورد در    ۳۳از    یمانیکرد و با در نظر گرفتن موارد زا

مورد    ۳۵تا    ۲۵و از    [شمسی  ۱۳۲۰]میالدی    ۱۹۳۱-۳۲سال  مورد در    ۵۳به    [شمسی

باک  ینوزادان ا  ت یبود. ماه  ی ضرور  ر ییتغ  ن یشدند، امی  مراقبت   ی ستیه  موارد    ن یسخت 

بزرگ قرار    ی ، تحت عمل جراحهاتای آن  ۴۰مورد،    ۵۳است که از    دایاز آنجا هو  ماران یب

  چنان مقاومت   یرانیاهای  بد توسط قابله  یدگ ی رس  رغمعلیوجود، زنان    نی”با اگرفتند.  

در حال مرگ  بیمارستان    رش یهنگام پذ  هاآن  از   ی کی کنند که فقط چهار نفر مردند،  می

رنج    دن یپس از روزها کش   و   ل یا اتومبی اسب و    یبر رو  لومترهایک ها  اوقات، زن  ی گاه  بود.“

اکتبر  رسیدندمی   نکمن یبر  ی ، دکتر هنر[شمسی  ۱۳۱۰مهر  ]میالدی    ۱۹۳۱سال  . در 

از    که دهند بلکه آن بود    شی کار را افزا  ت ینبود که چگونه کم  نیا  ها آن  اول  ة شی. انددیرس

معا  قیطر آزماتر  قیدق   ناتی مشاوره،  کار  ثبت    کار   ،بهتر  یشگاه یو  و  شود    دقیقانجام 

. با  دی حاصل آ ی بهبود ،تی ف یدر ک و  گردد  ی نگهدار ها آن های در پرونده ی به خوب ماران یب

 یمجان   ی خود در دادن داروها  ی بخشندگ  است یمجبور بود س   ی ملّ   مارستانیوجود، ب  نیا

بر مبتنی آمدند می   ی ونر ی س یم ة به دواخان  مارانیاز ب  یار یبس  شدآن  جهی کاهش دهد که نت
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. حضور پول را به اینجا بدهند دادند  می   حی پول پرداخت کنند، ترج ی ستیبا   اصل که اگر  ن ی ا 

اش ی کنند و با کارآمد   م یمردان و زنان را تقس   ةاجازه داد دواخان   ها آن   به   نکمنیدکتر بر 

ب   نکمن، ی . دکتر بر د ی گرد   ماران ی ب   شتر ی درصد ب   7۰موجب جذب   های  ی مار ی آموزش سل و 

بود   ی تناسل   -   ی ادرار  بنابرا دیده  س اش  تجربه   ن، ی ؛  در    ی اورولوژ   ة گستر   ستوسکوپ، ی با  را 

و موارد    ی و ی کل های  با سنگ   مزمن   ماران ی توانستند ب   ها آن   که ای  ؛ به گونه راه انداخت   مارستان ی ب 

بر    ا نمود ت   ق ی را تشو   ها آن   ی صدر   ة قفس   ی او با جراح   یی آشنا   ن، ی . همچن ند ی عمل نما   را   گر ی د 

 8۶7شوند.   ن ی مسلول   ی برا   ی پناهگاه   جاد ی از موارد سل عمل کرده و موجب ا   ی تعداد   ی رو 

چند هفته(    ی)هر کدام برا  ی پزشک  ییکای مختلف کارکنان آمر  یاعضا  بتی وجود غ  با

  مارستان ی ، درآمد ب[شمسی  ۱۳۱۲]میالدی    ۱۹۳۳-۳۴های  در سال  ،یبد اقتصاد  طیو شرا

  ل یبه دل  ن یبود. ا  ش یسال پاز  کمتر  درصد    ۱۰و فقط    دیرس  خش یدر تار  زان یم  نیبه باالتر

تخصص  و  بهتر  بتری  یخدمات  که  دلاددمی  ارائه  مارستانیبود  به    ماران، یب  شیافزا  لی. 

در موارد   ن،یپر نبودند. بنابراها  بخش ةاوقات شلوغ بود، هر چند که هم ی گاه مارستان یب

که دوران نقاهت    یماریب  ای  ،شدمی  بخش اضافه  ک ی تختخواب در    ک ی  ماران،یب  یزیسرر

  قرار داده   دور یدر کر  مار یب  کی   ا یشد  می  فرستاده   یرونیکرد به بخش بمی  ی خود را ط

  بخش یگرفته شد انتها  می چنان بود که تصم  یخصوص مهینهای اتاق یشد. تقاضا برامی

شکل گرفت اتاق استراحت    ق یطر  نیکه بد   ی دیشود. اتاق جد  ی کش واریمردان د   بزرگتر

 8۶8. کاربری داد رییبخش دو تختخوابه تغ ک ی به  هاآن و اتاق استراحت شدپرستاران 

  ؛ رفت  کایبه آمر یجهت مرخص [شمسی ۱۳۲۳]میالدی  ۱۹۳۵سال  لیدر آور م یفر

وجود    یدر جراح  ی شی. در واقع افزابود  مانده  ی دکتر باق   ی برا  یادیکار ز  که   معنا این  به  

میالدی    ۱۹۳۶سال  بهار    ی ط  8۶۹داد. می  را نشان   ها عمل  به  در اعتماد   ی داشت که فزون

  یدکاری با گچ، سف   وارهاید  ن، یااز    شی انجام شد. پ  ی بازسازو  آمیزی  ، رنگ [شمسی  ۱۳۱۵]

شستشو در صورت    ة شدند که اجاز  دهی شده بودند و هم اکنون با رنگ روغن خوب پوش

 
867 RG 91-19-7, Resht Medical Report 1931-1932; Idem, Resht Medical Work 1933-1934. 
868 RG 91-19-7, Resht Medical Report 1933-1934. 
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خدمات،  های  اتاق عمل، اتاق  ن،ییپا   ة اتاق انتظار بزرگ طبق   یداد. برامی  شدن را   فیکث

  ی ق ماب   یو برا  یاتاق خصوص  کیزنان و به جز    یبخش چهار تختخواب  دور،یکر  دو  مان، یزا

اتاق  یکار  نیچن  زینها  اتاق تنوع،    ر،یدلپذهای  در رنگ   یخصوصهای  انجام شد.  جهت 

  یک یاتاق خدمات و در    ،در اتاق عمل  دی جد  کفپوش شمعی   ن، یشدند. همچن آمیزی  رنگ 

 .دی گرد مارستانی ب یزگ یگذاشته شد که موجب جلوه و پاک دورها یاز کر

  ی پزشک   نیازمندکردند و  می  فوت  مارستانی که در ب  یافتاد اجساد افراد می  اتفاق  اباره

. از آنجا که  درسب  یتا اجازه از دادگستر  شدند داری مینگه  ی طوالن  هایمدتبودند،    یقانون

  یخصوص های  از اتاق  یکیجسد در    یبه جز نگهدارای  نهیخانه نداشت، گز مرده  مارستانیب

  [شمسی  ۱۳۱۵]میالدی    ۱۹۳۶در سال    ن،ی. بنابراوجود نداشتانتظار،  های  از اتاق  ی کی ا  ی

  ی وارها یاز د  ی کی   کناردر    ی مانی با کف س  یاتاق کوچک آجر  کی   ؛خانه ساخته شدمرده  ک ی

به    ،بدون جلب توجه  اجساد را شد  میکه از آنجا    یبزرگ آجر  ة درواز  کی نزد  ، مارستانیب

 87۰شوند. ده انتقال دا رونیب

که    یشکم موارد حاد ادی تعداد ز از، دکترها [شمسی ۱۳۱۶]میالدی  ۱۹۳7سال  در

  ی مارستانیکه مردم از ارزش درمان ب  نیبود از ا  ینشان  این موضوع  زده شدند.شگفت  دند،ید

همچن آگاه بودند.  شده  ناش  ن، یتر  جاده  ی حوادث  تصادفات    ن یسنگ  ی کارها  ای،از 

غ ها  کارخانهوساز،  ساخت افزا  رهیو  به  و  ،ی خارجهای  بودند. شرکت  شیرو  موارد    ژهیبه 

  موضوع  ،دی جد  نیدر قوان  رایفرستادند زمی  یونریسی م  مارستانیخود را به بهای  یشکستگ 

آمدند.  می  یلومتریک  ۳۰۰موارد از    نیاز ا  یکرده بود. بعض  دای پ  تیغرامت کارگران، اهم

  ماران یب ة نیقابل حمل، معا  کسی ا ةاشع ه دستگا  ک ی بدون  رایبودند ز ساز موارد مسئله نیا

  مارستان،یب  یخانگ  بالکان ساخته شدةهای  میفردر اغلب موارد،  در تختخواب ممکن نبود.  

  سروقت از خارج   (،Adhesive)  چسبمواد  ،  اوقات  ی نبودند. گاه  ی کاف   ژهیواین موارد    یبرا

  طی را در شرا  ماران یب  نیابتکار دکترها و پرستاران بود که ا  ةقو  نیا  ن،ی. بنابرادی رسنمی

، بخش خواب پرستار شب به  زن  ماران یب  یبرا  ی شتریب  یفضا   جاد یا  ینگه دارند. برا  بخو
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  جاد یاها  اطراف تختخواب  ی شتری ب  یزمان، فضا  نی. در هم افتیساختمان مجزا انتقال    ک ی

  ر،ییتغ  نیزمان، ا  نیبه صورت معمول اضافه شوند. در هم  یشتریبهای  شد تا تختخواب

 87۱کرد.  جادیموارد خاص ا یرا برا ای شدهجدا  مهین قیآالچ

اکتبر  Adelaide Kibbe)  ب یک  د ی آدال  دکتر    ۱۳۱۶مهر  ]میالدی    ۱۹۳7سال  ( در 

دکتری    ؛ داشته باشد  زن دکتر    کیشهر بود که    ی برا  دیجد  ةتجرب  کی   ن ی. ادی رس  [شمسی

دکترها    گریرا بدون کمک د  نیخانم دکتر سزار  نیو هم جراح بود. ا  مانی دکتر زا  که هم

  کار  یملّ   مارستانیکه در ب  دی گرد  ییایتانیداد که موجب مبهوت شدن دکتر برمی  انجام

را ترک کرد و    بیمارستان ،  مرد  مار ی ب  کی(،  Hoffmanهافمن )  ی ماری ب  ی کرد. در طمی

ش  تواند شانسمیگفت    نیشی پ  مار ی ب  ک ی ماما؛ امّا    ک ی خواسته است نه  می  دکتر   کیگفت  

، دکتر دودز  [شمسی ۱۳۱8]میالدی  ۱۹۴۰در سال  87۲امتحان کند. زن پزشک  ک ی را با 

(Dodds از )۳۰ یبرا یبهتر التیبه تسه مارستانی و موافقت کرد که ب دیبازد  بیمارستان  

ن بودجهمی  دیام  ن یدارد. همچن  ازیتختخوابش  بتوان    ن یو همچنکار    نیا  یبرا  ایرفت 

 همسر از آنجا که    87۳آورد.  به دست   مارستان،ی ب  یشرق  ةپرستاران، در قطع   ة خانساخت  

فوت کرده بود، او با   [ شمسی  ۱۳۱8شهریور  ]میالدی    ۱۹۳۹سال  در سپتامبر    میدکتر فر 

  ل ی ازدواج کرد. در اوا   [شمسی ۱۳۱۹دی  ۲۱]میالدی   ۱۹۴۱سال    ه ی ژانو   ۱۱در    ب ی دکتر ک 

  م فری   -   ب ی . دکتر ک د یی دختر زا  ک ی   کیب ، [شمسی  ۱۳۲۰آذر  ]میالدی    ۱۹۴۱سال  دسامبر  

  [ شمسی  ۱۳۲۰]میالدی    ۱۹۴۱- ۴۲سال  کرد. در  می   وقت کار   مه ی پس از آن به صورت ن 

و نه هفته    الت یتعط  یشد؛ چهار هفته در تابستان برا  لی هفته تعط   ۱۳  یبرا  مارستان یب

  ره، یشدن و غ  بسته . با وجود  میدکتر فر  یماریب  ل یبه دل  [اسفند  -آذر  ]  هفوری  -در دسامبر  

از    ی ار یبس  مارستان،ی . بعد از بسته شدن بیخانگهای  تیزی و  از جمله انجام شد    ی ادی کار ز

میالدی   ۱۹۴۱سال سپتامبر  - آگوست شدند. در دای که دوباره باز شد، پ یهنگام  مارانیب

.  دی گردها یماری از ب یاریبس  منشأ، شهر بمباران شد که [شمسی  ۱۳۲۰شهریور  -مرداد ]

 
871 RG 91-20-8, Resht Medical Report 1936-1937. 
872 RG 91-19-7, Resht Hospital Report, 1937-1938. 

873 RG 91-20-8, Resht Medical Report 1944-1945. 
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افتادن از    لیمچ دست به دل  یبعدتر با شکستگ ها  ماه  یو حت  ختندیمردم به روستاها گر

  باز  ره یکردن در روستا و غ  ی زندگ   ة جیدر نت  یو اسهال خون  ا یماالر  ا ی  ز،یاسب در هنگام گر

اکثر  یزخم   نی . چندگشتند  که  وجود   یو شکستگ   یعفون های  زخم   هاآن   بمب  داشتند، 

 داشت  رشنر«ی ک   نترکش   ن ی»پ  ةل یوس   مارستانی خوشنود بودند که ب  اری داشت. دکترها بس

 ۱۹۴۲  سال   تا اواسط ماه مه   ه یاز اواسط فور   میگرفت. دکتر فر می   که اغلب مورد استفاده قرار 

 ژوئن  ۱۱کرد؛ در  کار کردن را دوباره شروع    [شمسی   ۱۳۲۰اردیبهشت    - بهمن  ] میالدی  

 87۴کرد. می وقت کار  مه ی از آن پس ن  می فر  -  ب ی فوت کرد. دکتر ک فریم  ، [خرداد   ۲۱] 

دوباره باز شد.    مارستان ی ، ب[شمسی  ۱۳۲۱مرداد  ]میالدی    ۱۹۴۲  سال  آگوست  در

  ک ی با قرارداد    یفرانسو  -   ی آلمان   یح ی(، پزشک مسKar، دکتر محمد کار )[آبان]  در نوامبر

سه صبح درمانگاه    کاردکتر  آمد.    ییدرمانگاه سرپا  به  ، در صبح  ژهیوقت، به و  مه یکار ن  ةسال

کرد.  میپرداخت کنند، کار    پولتوانستند  می  که  یمارانیب  تیزیو  یو سه صبح برا  یمجان

ک  دکتر  مساو  باًیتقر   می فر - بیدرمانگاه  صورت  کار،    میتقس   هاآن  نیب  ی به  دکتر  شد. 

بود   ید یموجب نا ام   یتا حد   نی بود. ا  یشگاهیموش آزما   ک یداد و اصواًل  نمی   انجام  یجراح 

های ک یانجام دهد و کش  یداشت که بتواند جراح  ی به پزشک  دیام   میفر  -   ب ی دکتر ک  را ی ز 

 مارستان ی سان ب نی استعفاء داد و به تهران رفت و بد  یمل مارستانی شبانه را بردارد. جراح ب

مکان ت  رشی پذ   یبرا   یبه  ژوئن   87۵درآمد.  فوسیت  -   د یفوئ ی موارد  میالدی   ۱۹۴۴  سال  در 

 رشت:  یِ حی مس  مارستانینوشت که ب   م یفر  -   ب ی ، دکتر ک[ شمسی   ۱۳۲۳خرداد  ] 

و    ک ی” کارآمد  شلوغ،  حال    کپارچهی نهاد  در  که  باشد.  می  فروپاشیاست 

فرسوده شده است. پر  زریلیاستر برا  موسیکامالً  گرم کردن در حال    یبزرگ 

هستند به    از ین  نه یمعا  یکه برا  ستوسکوپ ی ابزار مانند س  ن یاست. چند  نابودی

 
874 RG 91-19-7, Medical Report Resht Hospital 1941-1942. 

میالدی    ۱۹۰۹ضدزنگ هستند که در سال    یصاف فوالد  و  زیشده، ت  زهیلیاستر  یهالچهیم  رشنر،یک  یهالچهیم  ایها  میس 
مارت  ]شمسی  ۱۲87[ ا  یمعرف   رشنر یک  نیتوسط  در جراحمیس  نیشدند،  اکنون  هم  استفاده  یها  به صورت گسترده  ها 
 زن بود. کی یاز مر یکچنگ چهار یصفحة دندان دنیکش رونیسال، ب نیجالب ا یهاشوند. در رشت، از عملیم

875 RG 91-19-7, Resht Hospital Report 1942-1943. 
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مداوم، شکسته شده  لیدل از    یآب جار   ستمیس  اند.کاربرد    ل سا  ۱۵-۲۰بعد 

که رطوبت بوده، هایی  شده است؛ پوشش کف در مکان  یاستفاده، دچار خراب

ده است و درهم و برهم به  ، فرسوده شاتاق  کفپوش شمعیشکسته شده است،  

خودشان را دارند  های  رمق  نیآخر  ها،وبیو ت  کسیا  ة دستگاه اشع  د؛ یآمی  نظر

وسیلهو   خ  کل  و  افتاده  مد  اجاقمی  کوچک  یلیاز  کننده   وها  باشد.    گرم 

تغ  یبازساز  ست یبامی و  و حت   ریی شده  اح  ک ی به    نیز  دکتر   یکنند    اء ی مقدار 

 دارد.“   ازی ن یک یزیف   یبازساز یحت  دی و شا یمعنو ،یروان

و مواد در حال    زاتیبود. نه تنها تجه   ی در بحران و لنگ  مارستان ی ب  آن که  سخن   کوتاه

  م یتصم   م یفر - بیدکتر ک ”بلکه قلب و مرکز آن در حالت ضعف قرار دارد.“  زوال بودند  

تقاضا    ماران ی را وقف دخترش و خانه کند. اما ب  گرشیروز کار کند و زمان د  مهیگرفت ن

( به  Benz)  گاه خانم بنز  گذشت. آنمی  مارستانیدر ب  زین  او وقت آزاد    ةداشتند و عمد

مجبور بود کار چند نفر را    RN  کلسونیآن بود که خانم ن  یبه معنا   ن یرفت و ا  یمرخص

از    یار یکه او بس  یپرستار  ةو مدرس  یپرستار  ی( سرپرست۱  گرید  یبه عبارت  .انجام دهد

در    یریکه شامل درگ  نبود  مارستانی( مترون ب۲داد.  می  خود را در آنجا ارائههای  آموزش

ها  و کتابها  رفت، او حساب  مارستانیبدار  که خزانه  نی( بعد از ا۳کار دشوار تدارکات بود و  

امی  ی نگهدارنیز  را   ا  اد یز   یل یخ  نفر   ک ی   یبرا  ن یکرد.  به  فقط  و  که    ن یبود  ماند  علت 

کرد و  می  در درمانگاه کار  بح ص بتوانند کار کنند. دکتر کار    کس یا  ة دواخانه و واحد اشع

بعدازظهر   کی ، اندر درمانگاه نوزاد ن یکرد. او همچنمی را کم ی از تراکم کار ی مقدار نیا

  ی هنگام یو دو بعدازظهر در هفته در درمانگاه سل بود. حت آمد میمشاوره  یبرادر هفته 

  تیرا حفظ و فعال خود  کار   مارستانیکارکنان ب  ، شدند  مار ی ب  ی که دو پرستار با اسهال خون

 کردند. زیادی 

کرد. به    فیرا ضع  مارستانیب  ی مال   ت یدستمزدها، موقع  نیو بنابراها  متیق  افزایشی 

اعمال    ، یخصوصهای  دواخانه، اتاقهای  طیبل  مت یفشار آورده شد تا ق  میفر  - بیدکتر ک

غ  یجراح افزا  رهیو  کار  ابدهد    شیرا  خ  این  درآمد  مبهوت    زشیگرچه  مقدار  اما  کرد 
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از  شد.  می  رهیو غ  زمیتدارکات، غذا، ه  جدستمزدها، خر  صرف  ستی بامیبودجه  ای  کننده

ا  ی اضاف   یپرداخت  یبرا  ئت« ی»ه  ی مال  تیحما داروها   یرانیبه کارکنان    مت، ی ق گران  یو 

کمک    یاز داروها، پتو و تدارکات جراح  یبانداژ، بعضدر تهیه  سرخ،    بی. صلدی استفاده گرد

ق   یکرد که موجب شد بخش جراح به  بازار  پنبه در  و  بماند. گاز  گزاف  های  متیفعال 

به    م یفر - بی، دکتر ک [شمسی  ۱۳۲۳]میالدی    ۱۹۴۴سال   زییدر پا  87۶شدند.می  فروخته

دار  به نام خانم گرترود بنز، عهده ،یی کایآمر یپرستار تنها  ک ی قرار  ن یرفت و از ا یمرخص

  افته ی کاهش  ای  وهی”به شرا    مارستانیب  گر،یشد. همراه با کارکنان د  مارستانی ب  تیمسئول

ندارد    یی کایدانستند که دکتر آمرمی  بودند؛   قدردانباز نگه داشت. مردم    و آرام“ وجود 

در کالس   ن یدهد اولمی ما ارائه مارستان ی ب آن چه  که هر وجود داشت  احساس  ن یا ی ”ول

  نیوقت و همچن   مه یبود. خوشبختانه، دکتر کار به صورت ن  یکاف  ها آن  یبراو    خود است“

. اکثر اوقات، چهار پرستار  دبه کار خود ادامه دادن  کزاد،یآقا ن  یعل   مارستان،یداروفروش ب

به    مارداری محافظت بهتر، باغبان و ب  یشده قرار داشتند. برا  ی سازمانده  ی در کار پرستار

شد. در  می  در شهر انجام   ی دزد   یاد یمقدار ز  رایانتقال داده شدند ز  ی مارستانیمجتمع ب

  انو پسر شوهرش، دکتر ج   م ی فر - بیکای    .یبازگشت دکتر اِ  همه منتظر زمان،    نیهم

 877)پسر(، بعد از اتمام خدمت نظام بودند.  میفر  ید

بازگشت،    [شمسی  ۱۳۲۳]میالدی    ۱۹۴۵در سال    می فر - بیکه دکتر ک   نیاز ا  بعد

بود. او کار معمول خود را با رفتن به دواخانه    یتختخواب  ۳۰  مارستان یهنوز تنها دکتر ب

از   ب  ی صبحگاه  شیفت بعد  سر   مارستان یدر  روزهامی  از  سه  یگرفت.    ها،شنبهعمل 

  انجام   یجراح  هاتیدر موارد فور  زینها  بود هر چند که بارها در شبها  و شنبهها  شنبهپنج

  یجعبه باتر  ک ی   مارستانی برق شهر قابل اعتماد نبود ب  تی فیو ک   نیشد. از آنجا که تأممی

  ی جراح مارانیاز ب ی به فرستادن تعداد یرانیا ی آماده داشت. دکترها شه یرا هم   یاورژانس

  ی رانیخوب ا  ی لیخ   مارستانی ب  ک ی ”  نوشت  بیادامه دادند. دکتر ک  یح یمس  مارستانیبه ب

 
876 RG 91-19-7, Resht Hospital Report 1943-1944. 

877 RG 91-20-8, Resht Hospital Social Service Center 1944-1945. 
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ول  دارد  جراح  یکس   یوجود  آنجا  بنمی  ی در  خ  مارستان یکند.  کار    انجام  هیریروس 

  مارستانیبهای  تمام ساختمان  ک« یشرق نزد  ادیبود، »بن  عی شا  ای از آنجا که ماالر  “ .دهدنمی

با   ک  پاشیسم  DDTرا  دکتر  آمر  کیتوسط    م یفر  - بیکرد.  نام خانم    یی کایپرستار  به 

  ت یقطع را با وجود عدم  یپرستار  ةشد که مدرسمی  داده   یاری(  Eunice Baber)  بربا  سیونی

  می فر - بیک  د یکه دکتر آدال  ی زمان  ی عن یچرخاند  می  مارستان،ی بسته شدن ب  ت یو در نها

او،    ن یبسته شد. جانش  مارستانی استعفا داد و ب  [شمسی  ۱۳۲7]میالدی    ۱۹۴8در سال  

میالدی    ۱۹۴8سال    جوالی( که از مشهد آمده بود  Rolla Hoffmanدکتر روال هافمن )

  ار ی دست  878باز کرد.   [مرداد]  آگوست  را در   مارستان یو ب  دیرسبه رشت    [شمسی  ۱۳۲7تیر  ]

بود.    AIOCحاصل از پرداخت بهتر به او در    ن یدکتر کار هم استعفا داده بود که ا  ،یرانیا

  کیحداقل    یی کای”دکتر آمرخواست. او نوشت:  می  کمک  یبرا  ی رانیدکتر ا  کی هافمن  

  ن یماش  ة رانند  کی   ه یصورت او شب  نیا  ر یدارد داشته باشد در غ  ازین  سته یشا  یرانیدکتر ا

سابق    ار یخوشبختانه، دست   کند.“ می  شروع  یدکی  ک ی الست  ک ی است که سفرش را بدون  

سه سال گذشته در    یبود و ط  یجوان  یح یاعلم که دکتر مس  می  حکهافمن، دکتر نوراهلل

را  ها  یجراح ةعمدکار کند. او  در رشت شش ماه   یداشت برا  لیمشهد کار کرده بود، تما 

را به    مارستانیب  ت یمسئول  یی سه ماه به تنها   یآموزش داد و براانجام داد، به پرستاران  

  مارستانیب  و کار خود را درنقل مکان کرد    تیترویسپس به د  حکیم اعلمعهده داشت.  

اش  یپزشک   ریمد   ن،یشی همکار پ  ک ی(،  Lichtwardt)  چواردی که دکتر ل  یمکان  ؛زنان کار کرد 

بود را    یجوان  یح یکه مسرا    انی. مرادیکردن او دکتر هافمن دکتر ا  نیگزیجا  یبود. برا

که    ی تا زمان  ی گانیبا  ن یبه عنوان مباشر و داروشناس و همچن  کزاد ین  ی به کار گماشت. عل 

  ةبه چهل سال خدمات برجست  کیبه کار گماشته شد، به کار ادامه داد. نزد  دی فرد جد

 
878 Mrs. Helen Hoffman died in early 1949; 

  ]شمسی  ۱۳۲8[الدی  می  ۱۹۵۰فوت کرد؛ در سال    ]شمسی  ۱۳۲7زمستان  [میالدی    ۱۹۴۹  لیخانم هلن هافمن در اوا 

مجبور به    ]شمسی ۱۳۳۲[میالدی  ۱۹۵۴ها در سال به رشت بازگشت و با دکتر هافمن ازدواج کرد. آن بیک دیدکتر آدال

 بود. یسالگ 7۰در سن  یاجبار یشدند که علت آن بازنشستگ رانیترک ا
 RG 231-1-7, Pioneering in Meshed, p. 148. 
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  نام موسوم بود،  ن یطور معمول به اه  که ب  م« یفر  مارستان ی »ب  یبرا  م ی فر  ی دکتر جان د

باال بود  ییشهرت  اتاق  ؛ کسب کرده  که  و    ی لیخ  مارستانیبهای  هر چند  بودند  کوچک 

 87۹داشت. از ین رات یساختمان آن به تعم

خواست. می  بهتر  مارستان ی ب  کیو از همه باالتر    د یجد  مارستان ی ب  کیهافمن    دکتر 

پرستاران و    ةخان  ی دالر برا  ۱۰,۰۰۰و    د یساختمان جد  یدالر برا  ۵۰,۰۰۰او    ن،یبنابرا

رقابت کند    د یجد  ی پهلو  مارستانی خواست با بنمی  درخواست نمود. هافمن   هیاسباب و اثاث

پر زرق  هایی  از ساختمانای  در پوسته  ییبا بزرگ نما  اشتندد  لیتما  یرانیا  ی”نهادها  رایز

بوده و به    ی داشته و فاقد راحت  یناکاف  زاتیکه تجه   یو برق خود را نشان دهند در حال

  یح یمس   مارستانیشد که بمینشده داشتند. امّا وجودشان موجب    تیپرستاران ترب  ژهیو

  رات یجدا از تعم  .“ردیقرار گتاکید  مدرن مورد    مارستان یب  کی شود و وجود    دهی د  زیغم انگ

اشع  ک ی   مت،ی ق گران که    یگانیبا  ستمیس  کی   نینصب شد همچن   کسیا  ة دستگاه  بهتر 

  د، یجد  زریل یاستر  رات،یتعم  ةنی. هزدیگرد  یشدند، معرف می  فهرستخود    یبا اسام  مارانیب

پمپ ساکشن،  بعض  یابزارها  چاه، های  پمپ  و  پنکه  یگوناگون  توسط    ی کیالکترهای  از 

اردیبهشت  ]میالدی    ۱۹۴۹  سال   پرداخت شدند. در ماه مه   کا یدوستان در آمرهای  ییاهدا

باال،    دیبا وجود عوا  88۰دالر( بود.  ۰۰۰,۳)  الیر  ۰۰۰,۱۶8درآمد در حد  ،  [شمسی  ۱۳۲8

داشت. دکتر هافمن    یکسر  ، یمحل  ة افتی  یفزون  ةنیهز  لی به دل  الیر  ۵,۰۰۰  مارستانیب

جبران کند    شتری بهای  یپرداخت   ی و گردآورها  حقوق  لیرا با تعد   یتالش کرد که کسر

نگهدارها  تالش  نیا  د یترس  یول است  بنابرا  مارستانیب  یممکن  زند.  صدمه    کی  ن،یرا 

 
879 RG 231-1-5, Hoffman/Rasht to Friends, 12/09/1948; RG 231-1-6, Personal Report 1949 and Hospital 

Report 

 ،اش(یعموم طیو شرا مارستانیگستردة ب راتیدر مورد تعم اتی)با جزئ 
 RG 231-1-5 Rolla Hoffman Correspondence 1930-1949. 

تهران    یبانک مل  مارستانیشد و دکتر هافمن او را به ب  ضیمر  ]شمسی  ۱۳۲7آذر  [میالدی    ۱۹۴8)خانم هافمن در دسامبر   

  ر که د  یجراح برجستة تهران  ،یبودند. دکتر راج  ییکایآمر  ونیسیم  یها مارستانیکه پرستاران عمدتاً از ب  ییانتقال داد جا

سال    هیفور  چهارمدر    اما در نهایت خانم هافمنو    افتیخانم هافمن که سرطان داشت، حضور    ن یشده بود بر بال  تیاروپا ترب

 فوت کرد(. ]شمسی ۱۳۲7بهمن  ۱۵[میالدی  ۱۹۴۹

880 RG 231-1-6, Personal Report 1949 and Hospital Report R.E. Hoffman 

 (.بود ریگ و مقررات دست و پا یریدر بارگ رات ی، تأخزمان برد که علت آن کایگرفتن تدارکات از آمر یماه برا ۹تا  ۶ نی)ب 
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  ی گذارهیباور بود که سرما  نیرا درخواست کرد. او بر ا  یاضاف   یالیر  ۵۰۰ماهانه    صیتخص

دهد.    ش یرا افزا  د یتواند عوامی  مردان و زنان   ی برا  یتختخواب خصوص  ۱۰  یدر فضا برا

ساز شود که علت آن  رفت مسئلهمی  مارستان ی ب  یرانیو ا  ییکایدادن پرستاران آمر  کنمس

بود.    ة مدرس  ةو توسع  ونیس یرشد کارکنان م  کارمند    ک ی به    نیهمچن   هافمن پرستاران 

 ن، یرا خواستار بود. افزون بر ا  رهیثبت مدارک، گزارشات و غ  ،دولت  رایداشت ز   ازین  یگانیبا

  ن یبال  یقابل حمل برا  کسی ا  ةدستگاه اشع  ک ی بودند مانند    ازیمورد ن  زین  ژهیو  زاتیتجه

  ت یظرف  جادیو ا  یمن یا  یبرا  مارستانیمجدد ب  یکش میس  ، یک یالکتر  خچالی  ک ی   ماران،یب

دولت  ی برا  یرانیا  ةکنند  پیتا  ک یو   میالدی    ۱۹۶۰  سال  تا   مارستانیب  88۱. یمکاتبات 

 که بسته شد به کار ادامه داد.  ی زمان  یعن ی [شمسی ۱۳۳8]

 

 یرانیاهای مارستان یب

 ۱۲87]میالدی    ۱۹۰۹سال  احتماالً حدود    ه،یریکه توسط انجمن خ  ی مارستانیباز  

ذکری  باال(، اصالً    دیبنگر؛  بودشده  کوچک    یل یکه خ  یبعد از اول)شد    سیتأس  [شمسی

سوم بود از  وم  ی که به ملّ  مارستان ی ب  نی؛ هر چند اسال بعد  ۲۰تا    شودنمی  توسط فریم

  ی ک ینزد  یل یبا او ارتباطات خ  میرکه ف   یفرد   یعن ی  ؛ کردمی  استفاده   انزیخدمات دکتر تش ج 

  ی موارد جراح  یتختخواب آن برا  هشت تختخواب داشت که    ۲۴  مارستان ی ب  نیداشت. ا

  ن یگذاشته شده بود. همچن   مانیموارد زا  یسه تختخواب جدا برا  ،یبود. در بخش جراح

گرفت  می  قرار  ت یمورد حما  هدایاتوسط    مارستانیپخش داروها وجود داشت. ب  یبرا  ی اتاق 

بودند و    ریوجود، مردم فق  ن یشده بودند. با ا  زانیدر بازار آوهایی  منظور جعبه  نیکه به ا

از سو  نیبنابرا فراوان  ب  یپول  آمد.  فراهم  برجسته  انجمن خ   مارستانیافراد    هیریتوسط 

بمی  تیریمد دکتر    یملّ   مارستان ی شد.  خدمات  مشهور  داله یاز  جراح  که    ،بود  ی خان 

جمی  دهاستفا  تش  دکتر  تکو  انزی کرد.  خانم  بودند.  Takuʼi)  ییو  زنان  بخش  مسئول   )

خان و    دالهیبود و جدا از دکتر  ها  یفراوان جنگل  ی مورد تقاضا  ی محل   مارستان یخدمات ب

 
881 RG 231-1-6, Memo Medical Needs Rasht Hospital undated, probably 1948. 



 میالدی 1950تا   550ها در ایران؛ از سال تاریخ بیمارستان  482

محمود    د یخان شفا و دکتر س   ی(، عل Tubدکتر ابوالقاسم خان فربود، دکتر آقاخان توب )

در    88۲دادند. می  و هم در جنگل ارائه  مارستان ی هم در ب  هاجنگلی  خان، خدمات خود را به

ب[شمسی  ۱۲۹۰اردیبهشت  ]میالدی    ۱۹۱۱سال  ماه مه     سوزی در پی آتش  مارستانی ، 

  ن یا  . دردینما  یگردآورآن    زیبازسا   یبرا  ایتالش کرد بودجه  هیرینابود شد و انجمن خ 

نها تا    یملّ  مارستان ی ب  رایبود زآمیز  تیات موفق اقدام  تیخصوص، در  کار خود  ششم  به 

و    بزرگتر  یکه به ساختمان   ی زمان  یعن یادامه داد    ۱۹۲۹سال  مه  ماه    ۲7  ا ی  ۱۳۰8خرداد  

 88۳مکان کرد. بازگشت، نقل یاز مرخص م یکه فر ی هنگامدر   دیجد

قسمت   کی. دیبه دو بخش مجزا گردو در هفت هکتار ساخته شد  دی جد مارستانیب

 88۴)پرورشگاه( دختران بود.  رخوارگاهیش  یبرا  ی گریو قسمت د  ی عموم  مارستان یب  یبرا

ورود  زم   ن یا  یدر  »ب  نیقطعه  بود  شده  سال    یملّ   مارستان ینوشته  در    ۱۹۳۹رشت«. 

  ، یو مسئول سالمت عموم  ه یل او  ان گذاربنیان  ، پس از عدم توافق با [شمسی  ۱۳۱7]میالدی  

  ر ییرشت« تغ  نای »پورس  مارستانیرا بر عهده گرفت و نام آن به ب  مارستانیب  تیریدولت مد

  کی و    یکمد چوب  ،یتختخواب آهن  ماریزمان خود مدرن بود و هر ب  در   مارستانی. بافتی

 مارانیب  ةهم غذا بخورد.   روی آن توانست می   ماری که ب یداشت به طور   ییجا جابه  قابل زی م 

با گذشت زمان،   ام ی ن   یی و جاجابه   قابل ای  پارچه   ة با پرد بودند.  شده در چوب، جدا شده 

آمد. می   خود را از دست داد و فرسوده به نظر  ةو تاز تر    ی رطوبت، نما  لی ساختمان به دل 

 (.[ شمسی   ۱۳۲۹و    ۱۳۴۶]میالدی    ۱۹۵۱و  ۱۹۶8شد )   ده یو دوغاب پوش  مانی با س  ن،ی بنابرا 

  ی ابر  یدر روزها   ی حتساختمان  بلند بودند،    هاو پنجرهها  آنجا که در داخل، سقف  از

برق    رایشدند زمی  استفاده  ی روغنهای  شبانه و المپهای  روشن بود. از شمع  ار یبسنیز  

ذغال موجود در    ا یبا چوب  ها  ساعت در شب در دسترس بود. اتاق  چهارتا    دو   یفقط برا

بمی  گرم   ، یروسهای  یبخار ب  پنج   مارستانیشدند.  داشت:    ، یعفونهای  یماریبخش 

 
 .۱۱7-۱8، ص ۱۳8۴. برای تأمین مالی اولین بیمارستان ملی، بنگرید طائب ۲۵-۲7، ص۱۳8۴طائب  88۲

883 Ebrahimnejad 2014, p. 214, n. 154; RG 91-19-7, Resht Medical Report 1928-1929. 

 .۲۰۵-۱۵، ص۱۳8۴طائب   دیخانه، بنگرمیتی نیا تیدر مورد فعال 88۴
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و غذا. بخش    تیریمد  ،یجراح  ،ی داخلهای  یماریب انبار داروها  و آشپزخانه،  و درمانگاه 

  ی از مابق  ی داشت و به صورت عمل   ی طبقه در قسمت جنوب غرب  کی  ی عفونهای  یماریب

  ک یو    متر  ۵×۶دو اتاق    هر کدام  مارستانیب  یجداهای  جدا شده بود. بخش  مارستانیب

کوچک   بود  ۵/۱×۳اتاق  تختخواب  پنج  اتاق  هر  در  داشتند.  برا  ؛ متر  کوچک    یاتاق 

  زنانو    مردان بخش    ک ی شد.  می  به مرگ بودند، استفاده   کیکه نزد  ی مارانیب  ی جداساز

دو    یبال غرب  کی   مارستانیوجود داشت. هر بخش پرستار مربوط به خودش را داشت. ب

ب ا  ی را در خود جا  ی اخلدهای  یماریطبقه داشت که بخش  بود. کار در  بخش    نیداده 

میالدی    ۱۹۲8شروع شد. در سال    [شمسی  ۱۳۰۵]میالدی    ۱۹۲7سال    از  مارستانیب

؛ هرچند که هنوز به  پذیرفت  مار ی که ببود    ی زمان  ن یو ا  د ی گرد  ل یتکم  [ شمسی  ۱۳۰۶]

متر در سطح بودند و به    ۵۰۰مربع شکل حدود  های  باز نشده بود. همکف  ی صورت رسم 

  ای، شهیسالن استراحت ش   ک ی ارتفاع سقف و    ر( با چهار متیمتر  ۵×7و    ۵×۳پنج اتاق )

  گریبودند و اتاق د  یبد  طی که در شرا  یمارانیب  یاتاق کوچک برا  ک ی شدند.  می  می تقس

بود    یاتاق کوچک   ،به آن  دهی بودند، وجود داشت. چسب  یکه در حال بهبود   یمارانیب  یبرا

استراحت  آن  در  پرستاران  تعومی  که  و  گاه می  ضیکردند  که  چند  هر    یبرا  یشدند، 

( به  یمتر  ۵×۵)  گریبود که اتاق د  ی در حال  ن یشد و امی  استفاده  زین  ماران یگذاشتن ب

 اتاق، سه وعده غذا در روز توسط پرستار گماشته بر  ن یکرد. از امی  زخانه کار عنوان آشپ

  کی دوم   ة بود. در طبق   آزمایشگاه  ک ی ،  طبقه  ن یشد. در امی  اساس دستورات پزشک، سرو

تختخواب(    ۲۴متر با    ۱۳×۲۰بزرگ )ای  شهی سالن ش  ک ی   نجا یبودند. در اها  حمام و توالت

  یرسم   ت یمتر( با ده تختخواب وجود داشت. ظرف   8×۱۳)تر سالن کوچک  ک ی   ن یو همچن

ول  8۰  مارستانیب بود  تختخواب  یبرا  یتختخواب  دو سالن،  هر    ی شتریبهای  مثال، در 

اتفا  از یتوانستند در صورت نمی بر    مارانیب  ی افتد گاهمی  قاستفاده کنند.  بودند  مجبور 

باالتر    ةمردان و طبق   یبراتر  نییداشتند. اتاق پا. هر دو طبقه، بالکن  بخوابند  ن یزم  یرو

 زنان بود. یبرا

میالدی    ۱۹۲۵در سال  ساخت  کار    ؛ ساخته شد  هیریبا کمک انجمن خ   ی جراح  بخش
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تکم  [شمسی  ۱۳۰۳] بعد  سال  دو  و  شد  دارادی گرد  ل یشروع    ۳۵۰حدود    ی سطح   ی. 

اتاق بزرگ    کیشد.  میند  م بهره  یع یکه از نور طبای  پنجره بود به گونه  یاریمترمربع با بس

  ی سازمادهآ  ماران یب  ه اتاق ک  کی تعداد اتاق موجود بودند.    ک ی داشت که اتاق عمل بود و  

اتاق دمی برامی  عمل آماده  یبرا  که جراحان  گریشدند و  اتاق سوم  و  حفاظت    یشدند 

  یاتوکالو برا ک ی شد. اتاق عمل می استفاده ،یو مواد در برابر آلودگ یجراحهای پانسمان

پرستاران جهت استراحت    یاتاق برا  ک ی آشپزخانه و    ک یکردن ابزارها داشت.    زهیلیاستر

تختخواب(،    ۲۰شد )می  اشغال  مارانی توسط ب  ماندهیباق های  موجود بود. اتاق   زین  ضیتعو  و

  نگه داشته   گریکدیدر حالت مردن، جدا از    ایبد    طیدر شرا  مارانی که ب  یجدا از اتاق کوچک 

وجود داشت. بخش،  ها کوچک و پانسمانهای  یجراح یاتاق برا ک ی  ت،یشدند. در نهامی

  یدادند و پرستاران می  انجام  ی عفونهای  که پانسمان زخم  یپرستاران   ؛ شتدو گونه پرستار دا

را انجام    گر یکدی شد کار  نمی  اجازه داده   هاآن  دادند. بهنمی  نوع پانسمان را انجام   ن یکه ا

شد.  می  پرستاران اتاق عمل و پرستاران بخش مشاهده   ان یمحض م   ی جداساز  ن یهم  ؛ دهند

پرستار کالس    یبرا  8  کی کاله خود داشتند )  ی روبر    8عالمت    ی پرستاران بخش جراح

ساختمان،    ی پرستار کالس اول(. در بخش جنوب  ی برا  8کالس دوم و سه    یبرا  8سوم؛ دو  

پس از عمل وجود داشت. در سال    مارانیب  یمتر( برا  8× ۱۳بزرگ )  ریگ اتاق آفتاب  ک ی

جراح  کی،  [شمسی  ۱۳۲۶]میالدی    ۱۹۴8 جد  یساختمان  که    دیکامالً  شد  ساخته 

باز شد.   [شمسی ۱۳۲8]میالدی  ۱۹۵۰ساختمان در سال  نیشاه؛ ا ی وبود از سای هیهد

و گوش و حلق و    یچشم پزشک  ةو دواخان  شگاهیمابه عنوان آز  م یقد  یساختمان جراح

مجبور بود    یت یری، بخش مد[شمسی  ۱۳۲۹]میالدی    ۱۹۵۱استفاده شد. در سال    ینیب

 88۵به اشتراک گذارد. دی جد یولوژیخود را با بخش راد نیش یپ  یفضا

سال    دید  میفر ب[شمسی  ۱۳۰۹]میالدی    ۱۹۳۱در  گرچه  تعداد    یملّ   مارستانی ، 

به    مارانیاز ب  ی اریبس   ،یمالحظات مال   ل یبه دل  ی داده بود ول  شیرا افزا  شیهاتختخواب

وجود  ها  مارستانیبه نفع ب  ی فراوان  ی داور  ش ی”هنوز پشدند،  می  ت یهدا  بیمارستان مسیحی
 

 .۱۰۳-۱۶، ص۱۳8۴طائب  88۵



 485 میالدی(  1950دهة   - 1794قاجار و پهلوی ) هایدورهها در بیمارستان

پرستار ه  ب  ؛دارد و  بهتر  خدمات  ارائای  یخاطر  ما  موضوع    نیا  88۶.“ میده می  هکه  خود 

بهتر آن بود که به    یباشد ول   یرقابت ریغ  ی حی مس  مارستان ی خواست بمی  م یشد. فر  یمحور

گستره  ژهیو دهایی  در  که  دهد  ارائه  انمی  گرانیدرمان  تعد  نیتوانستند.  و    لیبه  دائم 

لب  یِریادگ ی در  ماندن  پابرجا  دکترها  از ین  ی برجستگ  ة چگونه  و  با    یونریس یم  ی داشت 

و خدمات    یثابت بخش بهداشت دولت   ة”توسعآن را انجام دادند. با در نظر گرفتن    تیموفق 

  ی بستگای  به صورت عمده  ونیس یم یمارستانی به کار ب  ازیثبات و ن   ،یرانیا  ی عموم یپزشک

  ان یرانیکه هنوز اهایی  نهیمشارکت در زم  ةو ادامها  برنامه   نی در ا  یشگام یما در پ   ییبه توانا

نکرده  هاآن  در ا  اند،ورود  از  و  پ   نیدارد  جد  یشگام یمنظر،  خطوط  های  تیفعال  د یدر 

 887“ .یپزشک

جراح    ک ی،  [شمسی  ۱۳۱۵]میالدی    ۱۹۳7بودند. در سال    در راه  یگرید  راتییتغ

کرد  می  کار  زین  یملّ   مارستانی . او در بافتیانتقال  به رشت  بعد از چند سال    ی نظام  ةستیشا

توسط    م یاو، از فر  متیبعد از عز  888بود.  از ی همکارانه، مورد ن  یة مشاوره دهنده با روح  کی و  

آن که تنها بود او    لیبه دل   فریم  ی باشد ول  هاآن  درخواست شد که جراح  ی ملّ  مارستان یب

جوان از لندن را به کار گماشتند.    کی   ها آن  گاه  درخواست شد. آن   ن یا  رفتن یمجبور به نپذ

سال   وار[شمسی  ۱۳۱۶]میالدی    ۱۹۳8در  دکتر  بادواگان  Vartan)   ن اط،  دکتر  و   )

(Badvaganاز انزل ) نزد    کسیا  ة با اشع  صیتشخ  یبرا  ا ی  یاز موارد جراح  یاری که بس  ی

 88۹بهتر، به تهران رفتند. های فرصت یبرا د، فرستادنمی میفر

ب[شمسی  ۱۳۱۹-۲۲]میالدی    ۱۹۴۴تا    ۱۹۴۱سال    از در    نای پورس  مارستانی ، 

فق   مارانینداشت و ب  یپول   یدولت مرکز  رایقرار داشت. ز  یمی وخ  یتنگناها   ر یآن عمدتاً 

نداشت. اوضاع چنان بد شد    ی درآمد  مارستانی رو، ب  نیشدند. از امی  درمان   یبودند و مجان

 
886 RG 91-19-7, Resht Medical Report 1932-1933. 

887 RG 91-19-7, Rest Medical Report 1932-1933. 

 .۵7و   ۱۳۱-۳۲، ص۱۳8۴طائب  دیخان مقدم بود، بنگر ن یسرهنگ دکتر حس نیا 888
889 RG 91-19-7, Resht Hospital Report 1937-1938. 
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ب برا  یحت   مارستانیکه  انوشتن نس  ی کاغذ  از  مجبور    ریفق  مارانیب  پس،  نیخه نداشت. 

  یبرا  مارستانیکمک، ب  یادها یبا وجود فر  جهی خود را بخرند، در نت  یبودند داروها و غذا

  عنوان   ن یرا به ا  نا یپورسبیمارستان    م ی)فر  ی دولت   مارستانیگرچه ب  8۹۰بسته شد.   ی مدت

  ی به سخت  ؛ شد  ییبازگشا،  [شمسی  ۱۳۲۲]میالدی    ۱۹۴۴( در رشت در سال  د یناممی

  ک ی که   ی”هنگامبود.    زیناچ  ی لیخ   هاآن  هایبودجه  رایز  دانجام ده   ی توانست کار مجانمی

به    ابتدا   د یبا  ماران یجوش، ب  کیزدن به    شتری ن  یبه کوچک   ی عمل   ی عمل الزم است، حت

 8۹۱“.بخرند  ی حسبی  ةماد  ل، یتما  ا ی   ازیپنبه، الکل و در صورت ن  د، یبازار روند و گاز، بانداژ،  

به    تیوضع  ۱۳۲7شهریور  ]میالدی    ۱۹۴8  سال  مبررفع نشد. در سپتا  سرعتاسفناک 

  یکس   یوجود دارد ول   یرانیخوب ا  ی لیخ  مارستان ی ب  ک ی” ، دکتر هافمن نوشت:  [شمسی

که   ست ین ی کس ی دارند ول  کسیا ة دستگاه اشع کی هاآن  دهد.نمی انجام یدر آنجا جراح

افراد    یمال   تیبا حما  گرید  بار   ک ی خوشبختانه در همان سال،    8۹۲“ .بتواند با آن کار کند

موقع  نایپورس  مارستانیب  ،یمحل  ةبرجست بهتر  یعیطب  تیدر  بتواند    یو  تا  گرفت  قرار 

ارائه دهد. همچن    کی همانگونه که در باال اشاره شد،    نیخدمات خود را به عموم مردم 

 8۹۳.دی فراهم گرد زین د یجد ی ساختمان جراح

مت   پس تجاوز  ا  نیفقاز   ۱۳۲۰شهریور  ]میالدی    ۱۹۴۱سال    آگوست  در   ران یبه 

موسوم    یکه در مکان را    ینظام   مارستان یرا اشغال کرده بودند، ب  النیکه گها  ، روس[شمسی

سربازخان )  ةبه  داشت  Nobelنوبل  قرار  کردند(  اتصرف  که  آنجا  از    مارستان ی ب  کی  ن ی. 

که در    ی اختماندر س   مارستان ی ب  کیگرفتند    م ی تصم  هاعموم مردم بود، روس یبرا  یشهر

میالدی    ۱۹۴۴سال    زییدر پا  دادگزارش    م یکنند. دکتر فر  سیقرار داشت، تأس  هیباغ اتحاد

روس[شمسی  ۱۳۲۳] کردند    یتختخواب  ۲۰  مارستانیب  کیها  ،  هباز    اد، یز  یاهوی ”با 

 
 کند(.ینم یاز بسته شدن موقت ی)او ذکر  ۱۲۰، ص۱۳8۴طائب  8۹۰

891 RG 91-20-8, Resht Hospital 1944-1945. 

892 RG 231-1-5, Hoffman/Rasht to Friends, 12/09/1948. 

،  ۱۳8۴طائب    دیها، بنگرساختمان   ریتصاو  زیو ن  یکارکنان پزشک  ریاطالعات در مورد تصاو  ی. برا۱۲۰-۲۱، ص۱۳8۴طائب    8۹۳

 .۱۱۹-۲۰۵ص
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دارا های  فرش مبلمان  نظر  یول   ؛یرومبل   یروشن،  دکترها    دی آنمی  به  پرستاران    ا یکه 

باشدای  ستهیشا تعداد  ی وروسکوپفل  کی  ها آن  . داشته  و  کردن  کار  های  المپ  ی قابل 

پرداخت    یبرا  دهی ثروتمندان تازه به دوران رس  زات،یتجه  نیا  یدارند که برا  ک یتراپئوت

خوشحالهای  متیق  بسهاآن  ة همهای  الزحمهحق  شوند.می  خوب،  است.“   اری ،   8۹۴باال 

به آنجا جهت    ماریب  ی”تعدادداشت و دکتر هافمن    کسیا  ة اشع  زاتیروس تجه   مارستانیب

 8۹۵“ .کندنمی هیریکار خ  مارستانیب نیاثر. ابی ج ی، با نتا[فرستاد] یبررس

  ت یداشت. مسئول یداخلهای یماریبخش ب ک ی و  یبخش جراح ک ی  مارستانیب نیا

  ی اری روس، او را    ماردار یب  ی بود که تعداد  (Kavaltarovبا دکتر کوالتاروف )   مارستان یب

داشت،    یروابط خوب  هاآن  که با  یرانیبود او از پزشکان و جراحان ا  ازی دادند. چنانچه نمی

  را تحت درمان قرار   ریدواخانه داشت که افراد فق   ک ی   نیهمچن  مارستانی. بکردمی  استفاده

 ۱۳۲۳]میالدی    ۱۹۴۵سال  از    پس  ، دکتر هافمن  ةاساس مشاهد  برو  آشکارا    یداد ولمی

را باز پس دهند.    مارستان ی خواستند بها نمیگونه نبود. پس از جنگ، روس  نیا  [شمسی

توانست مسئله را فرو    یب یترک  ة تیبود که کم  [ شمسی  ۱۳۲7]میالدی    ۱۹۴8در سال    نیا

 8۹۶. افتی انتقال  هیبه وزارت مال یی نشاند و دارا

روس   ی هنگام  کردند ها  که  تجاوز  رشت  حما   ی محل   ئت ی »ه   ، به  و    ت ی بنگاه  مادران 

  [ شمسی  ۱۳۱۹آذر  ]میالدی    ۱۹۴۰سال  که توسط رضا شاه در دسامبر    ی نهاد   ، نوزادان« 

بود، تصم   س ی تأس  مادر   ک ی گرفت    م ی شده    نا ی پورس   مارستان بی   خارج   در   کودک   -   درمانگاه 

تأس   د ی )بنگر  ا   س ی باال(،  به  ا   ن ی کند.  درمانگاه    ی ن بنگاه ساختما   ن ی منظور،  و    ۱۰اجاره کرد 

باز کرد. در    [ شمسی  ۱۳۱۹فروردین    ۲۱]میالدی    ۱۹۴۰سال    ل ی آور   ۱۰را در    ی تختخواب 

.  افت ی   ش ی به پانزده تختخواب افزا ها  ، تعداد تختخواب [ شمسی  ۱۳۲۲]میالدی    ۱۹۴۴سال  

های  ط ی بر بل   مالیات شد مانند  می   ن ی تأم ها  نه ی از هز ای  درمانگاه توسط محدوده   ت ی فعال   ة ن ی هز 

 
894 RG 91-20-8, Resht Hospital 1944-1945. 

895 RG 231-1-5, Hoffman/Rasht to Friends, 12/09/1948. 

 .۲۲۱ص ن،یشیاز ساختمان در همان پ یری، با تصو۲۱7-۱۹، ص۱۳8۴طائب  8۹۶



 میالدی 1950تا   550ها در ایران؛ از سال تاریخ بیمارستان  488

غذا   ات ی مال   نما، ی س  مواد  رستوران   یی فروش  جعبه   ی پول   و ها  و  از    ی گردآور بازار  های  که 

  گونه فکر   ن ی داشت اّما آشکارا عمومًا ا   بسیاری در اعضاء خود مردان    ئت ی گرچه ه   8۹7شد. می 

، دکتر هافمن  [شمسی  ۱۳۲۳]میالدی    ۱۹۴۵شد که توسط زنان اداره شود. در سال  می 

تأم   ی ده تختخواب   مارستان ی ”ب   گزارش کرد  برا   ی از سو   ی مال   ن ی با    ی کارها   ی زنان برجسته، 

  راً ی اخ   ی انجام داد ول   ی روس، کار فراوان   ی ماما   ک ی ادامه داد.    ، ی ار ی به ارائه کمک به بس   ، ی مان ی زا 

  ی ونر ی س ی م   ی بود. دکترها   وسته ی پ   ها آن   به جمع کارکنان   ی ح ی مس   مارستان ی از پرستاران ب   ی ک ی 

  ی مال   ن ی تأم   ره ی گروه و غ   نما، ی بر س   ژه ی و های  ات ی که با مال   ی مدن   ة پروژ   ن ی داشتند که ا   د ی ام 

داشتند که    د ی ام   ن ی مردم همچن   ادامه دهد.“   از، ی مورد ن   ة گستر   ن ی کار خود در ا   ه شود ب می 

کودک    -   درمانگاه مادر   ک ی شاه،    ی با بودجه از سو   8۹8ترک کنند.   ی آنجا را به زود ها  روس 

  ی درمانگاه دارا   ن ی . ا د ی باز گرد   [شمسی  ۱۳۲8]میالدی    ۱۹۵۰ساخته شد که در سال    د ی جد 

 8۹۹خاص بود.   ی مان ی زا موارد    ی و پنج تختخواب برا   ی تختخواب عموم   ۳۰

ب  یبرا  مارستانیب  ک ی ،  [شمسی  ۱۳۲۰]میالدی    ۱۹۴۲سال    در های  یماری درمان 

ایزهراو  مارستان ی)ب  یزشیآم شد.  باز  باال  ،ها یماریب  ن ی(  م   یی رخداد    ان یرانیا  ان یدر 

  ماران یاول، بخش ب  ة قرار داشت. در طبق ای  ساختمان اجاره  ک ی در    مارستان ی ب  نی. اداشتند

حال در  خ  یبود  در سطح  دواخانه  دا  ابانیکه  کاظم شتقرار  دکتر  بخش    ،ی.  سرپرست 

در    که  یرا بر عهده داشت. هنگام  مارستانیب  نیا  تیمسئول  نا،یپورس  یداخلهای  یماریب

  نیجانش   کو،ی به تهران رفت، دکتر حسن نکاظمی    [ شمسی  ۱۳۲۲]میالدی    ۱۹۴۳سال  

  مارانیدرمان ب  یبرا  مارستان یدر رشت در آن سال رخ داد، ب  فوسی که ت  ی او شد. زمان

میالدی    ۱۹۴۴و در سال    شد آلوده    فوسی با ت  کو یدکتر ن  ، استفاده شد. بدبختانه  ی فوسیت

  ة دور  فوسیشد؛ در آن زمان ت  نیگزیجا  روسیدکتر س فوت کرد. او با    [شمسی  ۱۳۲۳]

استفاده شد.    ، یزشیآم های  یمار ی ب  یدوباره منحصراً برا  مارستانیکرده بود و ب  ی خود را ط

 
 .۲۲۵-۲۶، ص۱۳8۴طائب  8۹7

898 RG 91-20-8, Resht Hospital 1944-1945. 
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فقدان درآمد، بسته شد و    لیبه دل  مارستانی، ب[شمسی  ۱۳۲۳]میالدی    ۱۹۴۵در سال  

  ۱۳۳۶]میالدی    ۱۹۵8تا   تیوضع   نیبازگشتند. ا  نا یدرمان به پورس  یبرا  یزشیآم   مارانیب

های  یماریب  هیمبارزه بر عل  یبرا  یکه در رشت مرکز  یهنگام  یعنی  دیبه طول کش  [شمسی

 ۹۰۰.دی گرد س یتأس یزشیآم

هافمن   ب  [شمسی  ۱۳۲7]میالدی    ۱۹۴۹سال    دردکتر  که  کرد   مارستان ی اشاره 

  مارستان یزمان، ب  نیاز موارد را برعهده داشت. در هم   ی اریمراقبت بس   ،یکودک محل  - مادر

  به دست  شاه   یاز سو  ییبه عنوان اهدا   با یزو    دیجد  یساختمان جراح  ک یرشت    یشهر

ا بر  افزون  ب  ن، یآورد.  هر کدام   د یجد  یخصوص   مارستانیدو  بودند که    ۲۰  کیباز شده 

عدل    مارستانیو ب  یالنی دکتر م  مارستان ی منظور او ب  اد،ی به احتمال ز  ۹۰۱تختخواب داشتند. 

ارزان  های  بخش با اتاق  ک یشده بود.    م یبه دو بخش تقس  یالنیدکتر م  مارستانیبود. ب

  مارانیب  یگران براهای  با اتاق  گریشدند و بخش دمی  درمان  ی بود که مجان  ی مارانیب  یبرا

گرد ارتش  که سر  یری. دکتر نکار کردچند سال    یفقط برا  مارستانیب  نیثروتمند بود. ا

ب در  جراح  عنوان  به  و  کار   ی نظام   مارستان ی بود  بمی  رشت  پا  مارستانیکرد  را    ه یعدل 

  مارستانی ب  افت،یبه تهران انتقال    یریکه دکتر ن  یداشت. هنگام  یگذاشت که بخش جراح

 ۹۰۲بسته شد. ز یعدل ن

 

 سبزوار

قاسم  حدود، به ابتکار دکتر    ن یدر هم  ا ی  [ شمسی  ۱۲۹7]میالدی    ۱۹۱۹در سال  

در آن زمان  ساخته شد.  ،ی محل ة جامع یمال  نیدر سبزوار با تأم  یکوچک  مارستانی، بغنی

،  [شمسی  ۱۳۰۶]میالدی    ۱۹۲8در سال    ۹۰۳داشت.   تینفر جمع  ۰۰۰,۱۵شهر حدود    نیا

سبزوار داشت. در    ازای  دوره  دی بازد  کیمشهد    ییکایآمر  مارستانیدکتر روال هافمن از ب

 
 .(ری)با تصاو ۲۳۵-۵7، ص۱۳8۴طائب  ۹۰۰

901 RG 231-1-5, Personal Report 1949 and Hospital Report R.E. Hoffman. 
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به  اما  داشت.    ی تختخواب  ۱۰۰  مارستان ی ب  ک ی و    ت ینفر جمع  ۳۰,۰۰۰شهر    ن یزمان، ا  آن

  مت یبعد از عز  ایِبودجه  لی بسته شده بود که علت آن تعد  مارستان ی بودجه، ب  نبود   ل یدل

بود و    زیتم  اریبس  مارستانیبود. ب  رانیااز    ییکایکل آمردار  (، خزانه Millspaugh)  ولسپیم

  پزشک رئیس   ،یخواهد شد. دکتر حسن خان افتخار  باز  ی زود  هشد که دوباره بمی  گفته 

  ی اری عمل و بس  یزهایاو م  “.و آزاد از تعصب  ی ”با روح علمبود    یرانیا  ه، یحشمت  مارستان یب

، میسیونری  به   نیهمچن افتخاری  قرض داد.    یی کایآمر  یپزشک   یونرهایس یرا به م  زهایچ

ب  خودِ با   ی”ول داد،    نیز پیشنهادرا    مارستانیساختمان    را یز  م، یدی امتناع ورز  ی لیم بی  ما 

مشکل    شیبرا  ن ینجس از آن استفاده کنند، متعصب  نیاگر او اجازه دهد ملحد  م یدانمی

و اقامتگاه    مارستانیب  یرا برا  بیمارستان  مجاور   ةما دواخان  ن،یدرست خواهند کرد. بنابرا

  را یکرد زمی  کمکمیسیونری    یی کایآمر  پزشکروزانه به    ، یدکتر افتخار  .“میاجاره کرد

را به عنوان    نیدر آلمان داشت و ااش  ساله  آموزش چهار جریان  در    یزیناچ  یجراح  ةتجرب

مهارت  ک ی بهبود  جهت  ا  یگرید  اطالعات  ۹۰۴دانست.   ش،یهاشانس  سر  بر  چه    ن یکه 

 .ستیشهر اتفاق افتاد در دسترس ن یپزشکهای توسعه گرید  ای  مارستانیب

 

 سلماس 

( که  Yohanan Sayaed)  د یس   وحنای، دکتر  [شمسی  ۱۲7۳]میالدی    ۱8۹۵سال    در

خود را به اتمام    التیتحص  ورکیوین  ی شده بود و در کالج پزشک   تیتربکاکران    توسط دکتر 

  سرپایی   مار ی ب  ۲۰۰و  بستری    مار ی ب  ۴۵۰دواخانه در سلماس راه انداخت و    کیرسانده بود  

  یونرهایسی گرچه م  ۹۰۵دالر بود.   ۱۵۰پنج ماه    یدر ط ها  یافت یرا تحت درمان قرار داد. در

م  ی آموزشهای  تیفعال  یی کایآمر دادند  یونریسی و  ادامه  را  سلماس  نظر  . در    د یآمی  به 

 وجود نداشته است. ها ییکایآمر ی از سو یگرید ی پزشک تیفعال 

 
904 RG 231-1-2, Report Itinerating 4 April -19 May 1928; RG 231-1-7, Pioneering in Meshed, p. 81. 

905 Presbyterian Church 1895, pp. 160-61. 
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 ی سار

وقت  الدوله، حاکم    ری ه ظ، حسن  [شمسی  ۱۲۹8دی  ] میالدی    ۱۹۲۰سال    هیژانو  در

وقف    یشهر  یعموم  مارستانیب  رایو آن را ب  دیشهر خر  رونیکاروانسرا در ب  ک ی   یسار

  مارستانینگهداشت ب  یبرا  گریدای  بودجه  ،ی. امّا وص دینام  یمهدو  ةخانضینمود و آن را مر

دچار   ستی بامی  داشته است   ت یعالف   دوره آن  در    مارستان ی چنانچه ب  ن،ینکرد. بنابرا  نییتع

  ل یدر اوا  مارستانیب  نیآن بود. ا  ی قطعریغ  یبوده باشد که علت آن اساس مال   زیافت و خ 

  مارستان یآن، ب  یِ هکتار  دوکه در مکان حدود    ی زمان   ی عنی خراب شد  میالدی    ۱۹۳۰  ةده

  و داد  می  ل یرا تشک  مارستان ی ب  نیا  یاساس مال   ،موقوفه  نی ساخته شد. چند  ،یپهلو دیجد

انقالب    سپ ب  ،[شمسی  ۱۳۵7]میالدی    ۱۹7۹از  خم  مارستانیبه  نام    ی نی امام  تغییر 

 ۹۰۶. یافت

 

 سمنان 

(  یرزام  یروان، حاکم سمنان )انوش[شمسی  ۱۲۶۳]  میالدی  ۱88۵در سال   یاحدود و  

  یس تأس  ، داشت  یهزار نفر  ۲۰حدود    یتی خانه( در شهر که جمع )مریض  یمارستان ب  یک 

  میالدی   ۱888  یلدر اوا  یرزام  یروانحکومت انوش  یانخانه احتماالً بعد از پا مریض  ینکرد. ا

ز  [شمسی  ۱۲۶۶] شد  استفاده   ۱۲8۰تیر  ]  میالدی  ۱۹۰۱  سال  جوالی  در  یرابدون 

کردند که در   یسبا داروخانه تأسفاء  دارالش یک آوردند و    گردسمنان پول  ة  ، سکن[شمسی

.  دادندیفقرا و زوّار ارائه م   ی را برا  ی دارو و درمان مجان  بوده و  جراح  یک آن دو پزشک و  

نهاد پابرجا    ینا  ی که تا چه زمان  یستمعلوم ن  ۹۰7.رسیدیتومان م   7۰۰آن به    ی کلة  ینهز

 نشده است. یادی دارالشفاء  یناز ا ی محل هاییخبوده است؛ در تار

 

 
906 Reza’i 2012, pp.125-27. 

جوالی   ۲۹/  ۱۳۱۹  ی الثانع ی رب   ۱۲،  ۹۹8)شمارة    ۴۰۲۰، ص ۱۳7۴- 78  رانی ؛ روزنامة ا7۹، ص ۱۳۰۶اعتمادالسلطنه    ۹۰7

 (.۱۲8۰مرداد    7  /۱۹۰۱
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 راز یش

در    CMS  ةدواخان  ک ی ،  [شمسی  ۱۲78-87]میالدی    ۱۹۰۹  سال  تا   ۱۹۰۰سال    از

داشت  رازیش شوجود  هنگام  آن  در  جمع  ۳۰با    یشهر  ،رازی.  نفر    ن یااما  بود    تیهزار 

( که  Carrکه دکتر کار )  د یآمی  به نظر  ۹۰8فقدان کارکنان بسته شد.   ل یبه دل  مارستان یب

م بود، مسئول  یونریسی پزشک  بر عهده داشت  ن یا  تیاز اصفهان  را  البته  ه استدواخانه   .

پس از   یبود ول   رازیدر ش هنوز    [ شمسی  ۱۲۹۰]میالدی    ۱۹۱۲گزارش شد که او در سال  

میالدی    ۱۹۱۰او در سال    بتیغ   ی ط  ۹۰۹.افتی  ر ییتغ  ورپولیبه ل  ی ، آدرس وتاریخ  نیا

  کی  د یخر یبرارا دو دهکده   د یاز عوا عشر ۵/۵ زان یمبه ، حاج عزالملک [شمسی ۱۲88]

، او  [شمسی  ۱۲۹۰]میالدی    ۱۹۱۲. در سال  اختصاص داد  مارستانیآن به ب  لیخانه و تبد 

  ینگهدار  یشد. برا  ساختهدر آن    مارستانیو ب  دیباغ شاه خر  ةباغ در خارج از درواز  ک ی

ساالنه  های  نهیهز  ۹۱۰کرد.   ر واگذاها  آن  ةاز امالک خود را با قبال  ی می عزالملک ن  مارستان،یب

 وجود دارد:  ریبه شرح ز یدر سند وقف ،اتیمربوطه با جزئ

  ی تا چه مدت این که  و    مارستان یب  ن یا  ی عملکرد واقع  رامونیپ  ی قابل دسترس  اطالعات 

 .ستیاز آن ن ی ذکر ، یمنبع ارجاع چ ی پا برجا بود وجود ندارد. در ه

که    ی زمان ی عنی   شدآغاز    ی کار پزشک [شمسی  ۱۳۰۰] میالدی    ۱۹۲۲در سال   دوباره

ام دکتر  کمک  به  کار  )  نی لیدکتر  آلEmmeline Stuartاستوارت  خانم  و    ندر یور  س ی( 

 
908 Grothe 1911, p. 131; Cash 1930, p. 54. 

 رایگونه نبود ز نیا د،ینام مارستانیگرچه گروت آن را ب 

 Richter 1910, p. 330 
که او    یهنگام  یعنیهنوز کامل نشده بود    ی ساخته شود ول  مارستانیب  کیدارد که قصد بر آن بود که  یم  انیب  روشنیبه   

، به عبارتی بود  رازیدر ش  CMSکارمند    کیفقط    یمدتبرای  ،  ]شمسی  ۱۲8۴[میالدی    ۱۹۰۶کتابش را نوشت. در سال  

 .M.B .۱۹۰۵خانم ملکوم 
 Mercy and Truth vol. 10 (1906), p. 378. 
909 Year Book 1922, p. x, xiii. 

ه  استخدام شد  IETD. او توسط  افتمین  یشتریوجود داشت که دربارة آن من اطالعات ب  التدر آن زمان دواخانة دکتر وول 

 .بود
 IOR/L/PS/20/224, Biographies of the notables of Fars and certain Persian officials who have served 

at Shiraz. Delhi: Government of India, 1925, p. 50 (see, 174. Mirza Muhammad Hasan Dast-Ghaib). 
910 Reza 2012, pp. 121-23. 
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(Alice Verinderپرستار بر )دواخانه    ک ی   یمحل   یح یاز پرستاران مسو تعدادی    یی ایتانی

تنگ    یهای شلوغ و جاکردند )محوطهکار می  یسخت   طی ها در شراباز کرد. آن  رازیدر ش

شد. در آغاز،  می  دهی د  مار ی ب  ۲۵۰  ، اوقات، در هر صبح  ی(؛ گاه ییدارو  ز یو تدارکات ناچ

  ی ، با اهدا[شمسی  ۱۳۰۲]میالدی    ۱۹۲۴در سال    یول   دیباغ اجاره گرد   ک ی در    یساختمان

  نیه شد. اکودک، ساخت -  مادر  مارستانیب  ک ی   ،ینماز  نی توسط حاج محمد حس  نیزم

به    مارستانیب مال   یعموم   مارستان ی ب  ک ی سپس  کمک  با  شد.    لیتبد  IETD  یبزرگ 

بخش    ک ی بخش زن و مرد،    ک ی و    شدمیشناخته    نیمرسل  مارستانی با نام ب  مارستانیب

بود که توسط    یمارستانیب  نیآخر  مارستان،یب  نیا  ۹۱۱داشت.  ییبه اضافه بخش سرپا  یقابلگ

CMS شد.  سی تأس رانیدر ا 

 

 عزالملک مارستانیب  هزینه شده در  ةساالن ةبودج :۲8جدول 
 (]شمسی ۱۲۹۰[میالدی  ۱۹۱۲سال ) رازیشدر 

 یک عشر دفتردار و مباشر بیمارستان مدیریت و نظارت

 عشر ۵/۰ تعمیرات، پاکسازی تعمیرات 

  حقوق پزشک 

  دستمزد کارکنان 

 عشر ۴ ابزارهاداروها، غذا، تجهیزات،  های بیمارستانی هزینه

 تومان ۱,۹8۰  جمع 

Reza’i 2012, p. 123. 

 
  ت ی( مسئولJ. Vaughnوگان )  .ی، دکتر ج[شمسی  ۱۳۱۰]میالدی    ۱۹۳۲سال    در

(،  Sharp)  پاز جانب دکتر شار   هاییداشت و کمک عهده    بر  را  رازیش   CMS  مارستانیب

 
911 Elgood 1951, pp. 534-535; Waterfield 1973, p. 166; Anonymous 1924, p. 182; Williams 1994, pp. 

60-61; Azizi, Bahador, and Ghanbar 2014, p. 240. 

 کرده بود تا درخواست    CMSاز    IETDکه  تسهیل شده بود    تیواقع  نیبا ا  ]شمسی  ۱۳۰۰[میالدی    ۱۹۲۲انتقال در سال   

 .ردیکه پزشک خودشان بازنشسته شد، بر عهده گ یهنگام ییروش را با گشاده نیمستخدم یمراقبت طبّ  تیمسئول
 Waterfield 1973, pp. 165-166. 



 میالدی 1950تا   550ها در ایران؛ از سال تاریخ بیمارستان  494

بخش    ک ی تختخواب در    ۲۰  مارستانی نمود. بمی  افتینرمان شارپ، در  ،یهمسر پدر روحان

بود که اعمال    یی جا  نیآن داشت و ا  کیخانه نزد  کی اتاق عمل کوچک در    کی بزرگ و  

را در سال    ت ی( وضعCashشد. کش ) می  ( انجام یی ابتدا  ط یدر شرا  شتر یساده )ب  یجراح

گونه    [شمسی   ۱۳۰۶]میالدی    ۱۹۲8 بکند،  می  فیتوصاین    ةخان  ک ی   مارستان ی”خود 

موجود استفاده شده    یشده است. هر گوشه از فضا  لیهدف تبد  نیاست که به ا  یشخص

ا  یول   ،است با  است.  وحشتناک  آغاز   ن یتراکم  گرفته   یوجود،  کارکنان    ست ا  صورت  و 

  ۱۳۰۹]میالدی    ۱۹۳۱در سال    ۹۱۲کنند.“ می  شجاعانه با مسائل گسترده دست و پنجه نرم

ن بزرگ که تحت ساخت و ساز بود  ساختما   ک ی در دست اجرا بود تا    ی، طرح[شمسی

؛ هر ۹۱۳نبود   رازیدر ش   یگرید  مارستانیشود. در آن زمان، ب  CMS  مارستان یب  نیگزیجا

،  [شمسی  ۱۳۰۹]میالدی    ۱۹۳۱داشت. در سال    دوجو  ینظام  مارستانی ب  ک ی  در شهرچند  

و    افت یساخت و ساز ادامه    ی شد ول   ران یتحت ساخت، با آتش و  CMS  مارستان ی سقف ب

تقر پا  باً یساختمان  شد.  [شمسی  ۱۳۱۰]میالدی    ۱۹۳۲سال    انی در  سال    ۹۱۴تمام  در 

اهداء    نیرا در زم   دی جد  یتختخواب  ۵۰  مارستانیب  CMS،  [شمسی  ۱۳۱۳]میالدی    ۱۹۳۵

پ حاکم  توسط  کرد.  میرزا    نیعبدالحس  ن،یشی شده  باز  دکتر    ک پزش  ک یفرمانفرما  زن، 

.  دی دکتر وگان گرد  نیآن را بر عهده گرفت و جانش  تی(، مسئولE.T. Messe. مس )ی.تیا

سوپروا Molly Williams)   امز ی ل ی و   یمول ب   ی پرستار   زر ی (،  خدمات    ن ی همچن   مارستان ی بود. 

  ( J. Coleman)   . کلمن ی داشت. بعد از دکتر مس، دکتر ج   ی مان ی کودک و زا   -   مادر   ة افت ی بهبود  

میالدی    ۱۹۳۵سال    انیرا بر عهده گرفت. در پا  مارستانی ب  تیسال مسئول  شانزده  یبرا

در سال    ۹۱۵. دیرس   CMS  مارستانیکار در ب  ی( براMartin)   نی، دکتر مارت[شمسی  ۱۳۱۴]

ظرف   CMS  مارستان یب ،  [شمسی  ۱۳۱۵]میالدی    ۱۹۳7 کار   ت یبا  دکتر می   کامل  کرد. 

 
912 Cash 1930, p. 54. 
913 Administration Report 1931, p. 20. 

914 Administration Report 1932, p. 17. 
915 Administraton Report 1935, p. 27; Administration Report 1936, p. 23 

 (.دیمداخله حاکم کل، رفع گرد قیمسئله داشت که از طر یمقدار یسالمت شهردار یبا متصد CMS مارستانی)ب 
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مس   ی. ت ی به نام دکتر ا   ی پر انرژ  اریبس   ییای تانی و پزشک زن بر   منتقل شدبه کرمان    ن ی مارت

  ۱۳۲۳]میالدی    ۱۹۴۵در سال    د یآ به نظر می   ۹۱۶گذاشت.   شیراز باقیبا سه پرستار را در  

را بر عهده   راز ی ش  CMS  مارستان ی ب  ت ی ( مسئول S. Henriques)   خ ی، دکتر اس. هنر [شمسی

میالدی    ۱۹۵۴احتمااًل در سال    ران،ی در ا   CMSهای  مارستان یب   گر ی همانند د   ۹۱7.داشته است 

 خود را متوقف کرد. های  ت ی فعال   زی ن   رازی در ش  بیمارستان  ن ی ، ا[شمسی ۱۳۲۴]

 

 گر یدهای مارستان یب

پا  ای  یمدت طوالن  یبرا  راز یمدرن در ش  مارستان یبه عنوان تنها ب  CMS  مارستان یب

سال   در  نماند.  توسط  ،  [شمسی  ۱۳۰۹]میالدی    ۱۹۳۱برجا  که  ساختمان  دو  ”ارتش 

  ۹۱8“.به دست آوردبودند،  ساخته    مارستانیب  به عنواناستفاده    یدر گذشته براها  یرانیا

  ی پزشک   ةدانشکد  التحصیلفارغکه    تیهدا  میتحت نظارت ژنرال دکتر کر  ینظام   مارستانیب

فقط    سیپار او  گرفت.  قرار  که    اریدست   ک یبود،    ی پزشک  ةدانشکد  التحصیلفارغداشت 

 ۱۳۰۲]میالدی    ۱۹۲۴در سال    ۹۱۹داشت. نیز    ی طبابت خصوص  ، تیتهران بود. دکتر هدا

داد بلکه    CMSبه    شگاهیزا  ک ی ساخت    یبرا  نینه تنها زم   ی نماز  ن ی، محمد حس[شمسی

  م یمشهور شد. دکتر کر  ینماز  مارستانیکوچک ساخت که به ب  مارستانیب  کی  زیخودش ن

را پرداخت  ها  نهیهز  ةهم  یرا بر عهده گرفت و نماز این بیمارستان جدید    تیمسئول  تیهدا

او،   از فوت  بعد  ا   ی و شهردار  ادارة بهدارینمود.    صیتخص  مارستان،یب  نیبر سر کنترل 

میالدی    ۱۹۳۲سال    ر آن که د  جهی به جدال پرداختند. نت  گریکدی بودجه و کارکنان، با  

قربان    ح ی از دکتر ذب  یدر همان سال، شهردار  اما بسته شد.    مارستانی، ب[شمسی  ۱۳۱۰]

تا مسئول نمود  گ  مارستان یب  ت یدرخواست  بر عهده  برا  ۳۰و    رد یرا  را  فقرا    یتختخواب 

 
916 Administraton Report 1937, p. 25; Ghorban 1989, p. 3. 
917 IOR/L/PS/12/3713, Intelligence Summary no. 22 for the month December 1945. 

918 Administration Report 1931, p. 20. 

 شد. ده ی( برگزی)بهدار یسالمت عموم دیجد ریبه عنوان مد ز ین یدر آن سال دکتر بهرام 
919 Ghorban 1989, p. 3. 
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دهد پزشک اختصاص  کارکنان  نبودند   ی.  در دسترس  ن  دیگری  قربان  دکتر    یحقوق  زیو 

بنابرا  افتیدر فقط صبح  ن،ینکرد.  ب8-۱۰)ها  او  به  به  می  ن مارستای(  زدن  سر  با  و  آمد 

  ساعت   کرد. بعد ازمی  فراهم  مارستانیب  ةاز داروخان  یمجان  یداروها  ماران،یب  یدواخانه، برا

. پرداختمی  بخش   ماران یب  ی داد و به سرکش می  کوچک انجام   ی صبح، اعمال جراح  ۱۰

او   ،یرانیپزشکان ا گرید انندوجود، م نیخود را داشت. با ا  یطبابت شخص زیبعدازظهرها ن

نداشتند، ضجه    یو کارآمد  تیفیک   ها آن  که تعداد داروها اندک بودند و اکثر  تیواقع  نیاز ا

  وه یو محصوالت ج  سموتی ب  نیما فقط آرسفنام   س،یفلیدرمان س   ی”براکرد.  می  یو زار

  ی درمان سوزاک، ما از شستشو  یو برا  هستند   نیخطرآفر  مارانیب  یکه اغلب برا  میدار

ما فقط    ایماالر   ی. برامی کنمی  مانند محلول پرمنگنات استفاده  ک ی با مواد ضد سپت  شابراهیپ

  ا ینقره    تراتین  ةو تراخم را با خراش دادن ملتحمه و قطر  م یدار  نینی ک  یق ی تزر  ای قرص  

نبود و    رازیدر ش در آن زمان    ی مدرن  ةداروخان  .“می کنمی  سولفات مس درمان های  محلول

ندیده بودند    یدر داروشناس   ی که آموزش  ی که در شهر بودند توسط افرادای  پنج داروخانه

رو، پزشکان مجبور    ن یبخوانند و از ا  ن یتوانستند حروف التنمی  ها آن  شدند.چرخانده می

 .سندیبنو یخود را به فارس های بودند نسخه

از دانشگاه    ییو ماما  یپرستارهای  رشتهدختر دکتر قربان در    هان،یکه ک   یهنگام

را بر عهده    ی پرستار  تیمسئول  خواستاو از وی میشد،    التحصیلفارغ  روتیب  یی کایآمر

  تیشوند را ترب  فه یوظ  نی داوطلب ا  کرده بوداز کارکنان زن که متقاعد    یو تعداد   ردیگ

که به طور رسمی  از کشف حجاب   شی پ)کردند کار میحجاب  بی  کند. تمام زنان به شکل 

  بسیاری  د یعمل موجب گرد  ن یا  .صورت گرفت(  [شمسی  ۱۳۱۴]میالدی    ۱۹۳۶در سال  

بر ها از روزنامه ی زمان بعض  ن یدر هم  .ندی ایب ده یپد ن یا دنی د یبرا مارستان یاز مردم به ب

زنان  هیعل ببی  کار  در  نوشتند  مارستانی حجاب  ا چیزهایی  با  که    شهر  موجود، حاک   نی. 

حفاظت از   یبرا یشتریب سی کرد و پل   تیدکتر قربان حما های  بود از تالش ی مترق  یمرد

  گر ی، عضو د[شمسی  ۱۳۱۱] میالدی    ۱۹۳۳فرستاد. در سال  ای  هر حمله  ه یپرستاران بر عل

کمک در اتاق عمل    یشده بود برا  تیترب  روتیدانا که او هم در ب  منتیخانواده، خانم م
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بود،    دهی آموزش د  ی چشم پزشک  یکه در بمبئ   ونیدکتر ع نام  به    ی پزشک محل  کیآمد.  

مروارهای  عمل آب  و  سال    د یتراخم  در  کرد.  آغاز  ،  [شمسی  ۱۳۱۳]میالدی    ۱۹۳۵را 

 ن ینداشت. امّا اای  بودجه  یشهردار   رایانتقال داده شد ز  ادارة بهداری  به  ینماز  مارستانیب

بهبود با  بود.    هممکن شدریغ  ی به شکل  ی کار  ط یشرا  راینبود ز  کارها همراهدر    ی انتقال 

  ةدواخان  کیبه    مارستان یکارکنان زن او استعفاء دادند. از آن زمان ب   ة دکتر قربان و هم

 ۹۲۰شد. دهی نام کی ة و به نام درمانگاه شمار افت یفقرا تنزل   یبرا یی سرپا

پ[شمسی  ۱۳۱۴]میالدی    ۱۹۳۶سال    در با  آن    ی عل  یشگام ی ،  از  و  اصغر حکمت 

هزار    ۲۰دستور داد تا    یقربان، دولت به شهردار   حیداخله و دکتر ذب  ریهنگام به بعد وز

کند. امروزه    یداریخر  یسعد   مارستانیساخت ب  یبرا  رازیدر خارج از ش  نیمترمربع زم

دوم رخ داد    ی هانکه جنگ ج  یهنگام شود. امّا  می  دهینام  یه یفق   د یشه   مارستان،یب  نیا

ب ب  مارستان یساخت و ساز  و مردم   ع یشا  ی ماریمتوقف شد. گرچه  مردند، دکتر  می  بود 

فارس شده بود، از مردم    ریکل بهداریمد  [شمسی  ۱۳۱۹]میالدی    ۱۹۴۰قربان که از سال  

ها  نداشت. مشارکت  یپول  مارستان یب  رایرا کامل کنند ز  مارستانیدرخواست نمود ب  رازیش

اثاث  گریو دها  تختخواب  دیخر  یبرا با    یکاف  ه یاسباب و  کارکنان و    یمحدود  تعدادبود. 

. خوشبختانه، دکتر قربان  رندیتوانستند تحت مداوا قرار گمی  فقط موارد اورژانس  لیوسا

که موجب تب راجعه و  ها  انتشار شپش  ن، ی. بنابرابیاورددست  به    DDT  یتوانست مقدار 

تب    یبرا  ی نبود ول  فوسیت   یبرا  ی ار گرفت. درمانتحت کنترل قر  یتا حد   بودند  فوسیت

بود.    ی درمان کاف   یکه برا  در دسترس بود )سالوارسان(    نی از نئوآرسفنام  ق یتزریک  راجعه  

رخ داد؛ بعداً به    [شمسی  ۱۳۲۴]میالدی    ۱۹۴۵سال    انیدر پا   یسعد  مارستانی ب  لیتکم

همچن  یتختخواب  ۲۰۰  مارستان ی ب  ک ی که  و    یبرا  یوزشآممرکز    ن یمجهز  پرستاران 

  نی، ا[شمسی  ۱۳۲۴]میالدی    ۱۹۴۶در سال    ۹۲۱. افتیبود، گسترش    یپزشک  انیدانشجو

داخل  ر یزهای  بخش  مارستان یب داشت:  پزشک  ، یجراح  ، یرا  زا  ، یچشم  و  و    مان ی زنان 

 
920 Ghorban 1989, pp. 3-5; Azizi, Bahador, and Ghanbar 2014, p. 240. 

921 Ghorban 1989, pp. 9-10; Administration Report 1936, pp. 18, 23. 
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  ة نیهز  ینماز  دیجد  مارستانی، ساخت ب[شمسی  ۱۳۲8] میالدی    ۱۹۵۰در سال    ۹۲۲اطفال. 

م در  یدالر  ونیل یدو  داشت  را  سال    .بر  ساخت  ،  [شمسی  ۱۳۴۰]میالدی    ۱۹۶۲در 

در سال    یبه صورت رسم   ینماز   یتختخواب  ۲۵۰  مارستانیآغاز شد. ب  یل یخل  مارستانیب

از    [شمسی  ۱۳۳۴]میالدی    ۱۹۵۵   [ شمسی  ۱۳۳۳]میالدی    ۱۹۵۴سال  گشوده شد و 

شده بود،    ی گذارهیسرما  یمحمد نماز   ی که توسط آقا  یآبرسان  ة شبک  د یدرآمد آن با عوا

ادیگرد  نیتضم با  ثابت شد    ن ی.    ولتبوده و کمبودها توسط د  ی ناکاف  د یعوا  ن یاوجود، 

میالدی    ۱۹۵۵)  راز یش  سی با دانشگاه تازه تأس  مارستان یکه ب   ی شد به شرط  ی مال  نیتأم

ادغام  [شمسی  ۱۳۳۳] پزشک  ن، یهمچن  ۹۲۳.ابدی (    یبرا  ی کاف   ة افتی  تیترب  ی کارکنان 

بنابرا  یبزرگ   مارستان یب  ن یعملکرد چن با    ی انیحل مراه  ک یبه عنوان    ن،یوجود نداشت. 

 یبراها  نیو تکنس  هیتغذ  ن یپرستاران، متخصص  ،یی کایآمر  ی ، دکترهاCARE  ی کمک مال

 
922 Azizi, Bahador, and Ghanbar 2014, p. 240. 
923 Ghorban 1989, p. 10; Azizi, Bahador, and Ghanbar 2014, pp. 241-42; 

 .۱۲۲-۲۴، ص۱۳8۴فرهمندفر  

 

 بهبودستان، شیراز 
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برا  ینماز  مارستانیب آمدند.  ب  یفراهم  کارکنان  شتریحل    ICA،  بیمارستان  مسئله 

اای  ژهیو  ی تیتربهای  برنامه  برا  االتی در  و معلم   ،یرانی ا  ی دکترها  یمتحده    نیپرستاران 

 ۹۲۴فراهم آورد.   ،ی نماز مارستانی بای حرفه ةجهت مدرس

شده )که در آن زمان    تیترب  ی مدرن به کارکنان پرستار  مارستان ی در ب  ماران یب  درمان 

اصغر  ی، عل [شمسی  ۱۳۱۵] میالدی    ۱۹۳7در سال    ن،یداشت. بنابرا  ازی(، نتعداد کمی بودند

وز  عال  ریحکمت،  آمر  کی  کمک  ، یآموزش  ا  یی کایپرستار  خانم  نام   .A)ر  . ستزالیبه 

Setzlarبرا را  کار  شروع    ی(  ش   یپرستار  ةمدرس  ک یبه  نمود.    رازیدر    کیهماهنگ 

  حضورها  خطابه  یبرا  انیکه دانشجو   یی، جاCMS  مارستانیب  کیساختمان کوچک نزد

آموزش  افتند، یمی مکان  عنوان  برا  ، یبه  شد.  مسئله    ی رگ یچ  ی اجاره    دختران  ن افتیبر 

دختران را دعوت کرد و آنان   ن یا نیوالد  ، کالس نهم، دکتر قربان  التحصیلفارغ  مند عالقه

  ت، ی. در نهاابندیحضور    یار یآموزشگاه پزشک  یتیترب  ةنمود تا دخترانشان در برنام  بیترغرا  

  امز ی لیو یو توسط خانم ستزالر که با خانم مول  افتند یدو ساله حضور   ةشش دختر در دور

به  نیز    ی نماز  ی قرار گرفتند. خانم صغر  ت یشد تحت تربمی  داده   ی اری(  CMS)پرستار  

آموزش    ی پزشک   ی نولوژیو ترم  ی ولوژیزیف  ، یکرد. دکتر قربان، آناتوممی  ار عنوان مترجم ک

  کا یمجبور به بازگشت به آمردوم    یجنگ جهان  ل یم ستزالر به دلکه خان  ی داد. هنگاممی

  مارستان ی شده بودند که در ب  تیترب  اریپزشک  ۲۰. تا آن زمان  دیگرد  لیشد، مدرسه تعط

در    یالتیا  زشیرهبران خ  ان یتوافق م  ةجیدر نت  ۹۲۵کردند.می  و بخش سالمت کار  یسعد

  در اکتبر   راز یدر ش  یبهدار  یآموزشگاه عال و دولت،    [ شمسی  ۱۳۲۴]میالدی    ۱۹۴۵  سال

که    د یدانشگاه جد  ک ی با    ۹۲۶. دیگرد  س یتأس  [شمسی  ۱۳۲۴مهر  ]میالدی    ۱۹۴۵  سال

ب  یپزشک   ةمدرس ا  مارستانیو دو  در    راز یش  ،یپرستار   ةمدرس  ک ی داشت و    ی رانیمدرن 

که   ی گاهیجا گرفت  مسائمی  قرار  به  فارس  های  چالشرفع  و    ی پزشک  لتوانست  استان 

 
924 CARE 1961, p. 6 

 (CARE رازیش  یمدرن برا یآبرسان ستمیس کی ز ین .)توسعه داد 
925 Ghorban 1989, pp. 11-12; Administraton Report 1938, p. 18. 

926 Ghorban 1989, pp. 13-17; Farahmandfar 1384, pp. 118 (با متن موافقتنامه). 
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  ی نماز  ی پرستار  ة در مدرس  ی خدمات پرستار  ر یمد  کی   ینماز   اد یبن   یبرا  CAREبپردازد؛  

 ۹۲7فراهم آورد. 

 

 رجان یس

هزار تومان   ۲۰کرمان   یمحل  ادارة بهداری، [شمسی ۱۳۲۳]میالدی  ۱۹۴۵سال  در

 ۹۲8کرد.  افتیدر رجانیس  یدولت  مارستانیساخت ب یبرا

 

 تبریز 

اساس سال    ین،اوبة  گفت  بر  حدود  جامع[شمسی  ۱۲۵۳]  میالدی   ۱87۵در  ة  ، 

دواخانه    یک با    یتختخواب  ۱۵  یمارستان ب  یک(  APMS)  یکاییآمر  ریایتپرسب  یسیونریم

. گرچه منابع  کردیم  ی رسانارامنه خدمت  یت ساخت که نخست عمدتاً به جمع  یزدر تبر

باقی   ،یگرد فعال   گذارند ینم  شکی  سال    یسیونریم  یتکه   ۱۲۵۲]  میالدی   ۱87۳در 

  .یبود که دکتر ج  [شمسی  ۱۲۵۹] میالدی  ۱88۱تنها در سال  ین آغاز شد امّا ا [شمسی

کار خود    [شمسی  ۱۲۶7]  میالدی   ۱888براد فورد، از سال    ی و دکتر مار  ۹۲۹هولمز   یودبل

  یلیام با دکتر و  [شمسی  ۱۲7۱]  میالدی  ۱8۹۲هولمز در سال    دکتر  آغاز کردند.  یزرا در تبر

  میالدی   ۱8۹۶شد. تا سال    یگزینخدمت کرد، جا  تبریز سال بعد در    ۴۰  یکه برا  وانمان

 میالدی  ۱8۹۳که از شروع سال    نویسدیم   یلد، دو دواخانه )البته واترف [شمسی  ۱۲7۴]

از آنیک   [ شمسی  ۱۲7۱]   یبرا  یگری مردان و د  یبرا  یکی بوده است(،    یمارستان ب  ها ی 

 ۱۲7۶]میالدی  ۱8۹8این فقط در سال  وجود داشت. ،جداگانه یرش پذ ی هازنان، با اتاق

 
927 CARE 1961, p. 6. 

928 Administration Report 1945, p. 6. 

 دیشود، بنگریذکر نم زیدر تبر یپزشک یونریسیم چیه ۹۲۹
 Presbyterian Church 1882, p. 62. 

داشت توأم    تیهر کس که از خدماتش رضا ی، بازگشت دکتر هولمز با شادمان]شمسی  ۱۲۵۹[میالدی    ۱88۱امّا در سال   

از    یکیدارد.    یطبّ  گاه ی”دکتر هولمز جاکه:    دیتر در آنجا بوده است. در واقع، گزارش گردشیدهد او پیبود که نشان م
 اش است.“یادواخانه اریکران تمام کرد، دستاش را با دکتر کالتی که تحص لیمویش رزایاو، م نیشیپشاگردان 

 Presbyterian Church 1882, p. 62. 
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 ۹۳۰بود که دکتر ماری برادفورد یک بیمارستان برای زنان در تبریز تأسیس کرد.  [شمسی

آغاز کرد    ه یدر اروم  ی پزشک   ونریسی ( کار خود را به عنوان مHolmesهولمز )  دکتر 

آغاز کرده    زینرا  ه عنوان پزشک  ب  یآشور  ان یمسلمان و دانشجو  ان یرانیا  تیکه او ترب  یی جا

مجبور شد کار خودش    یسالمت  ل ی، او به دال[شمسی  ۱۲۵۶]میالدی    ۱878بود. در سال  

که    [ شمسی  ۱۲۵۹]میالدی    ۱88۱  ل در سا  رانیبه اش  در بازگشت  ن،یرا قطع کند. بنابرا

 Mirza)  لیموی ش  رزایخود به نام م  نیشیپ   انیاز دانشجو  یک یاو    .بود  زیتبرمقصد  بار به    نیا

Shimoilار یکرده بود به عنوان دست   لیتکم  هیدر ارومکاکران   را با دکتر   التشی( که تحص  

  ز یدر تبر مارستان ی ب کیفراوان به  از یگزارشش، هولمز ن نی دواخانه به کار گماشت. در اول

نمود. نفر    ۰۰۰,۲۰۰با    شهری  که را   بود گوشزد   ۱88۲هولمز در سال    ادیفر  ۹۳۱سکنه 

در سال    را یشد ز  ده ی شن  زیدر تبر  مارستان یب  کی   سیتأس  یبرا  [ شمسی  ۱۲۶۰]میالدی  

دالر    ۳,۰۰۰  زانیم  (W.H Ferry)  یفر  .. اچویخانم دبل  [شمسی   ۱۲۶۲]میالدی    ۱88۴

ز  یمارستان ی ب  نیچن  سیتأس  یبرا شد  گذاشته  کنار  طرح  امّا  کرد؛    ة ف یوظ   نیا  رایاهدا 

هولمز    یبرا  یدشوار ا  ۹۳۲بود.   فیضع  یمزاج  یقوا  با دکتر  در    ن یبا  هنوز  پول  وجود، 

  ی زهایچ انی در م زیتبر ونیسی، م [شمسی ۱۲۶8]میالدی  ۱8۹۰دسترس بود و در سال 

توانستند در خانه  نمی  یبه درست  یجراح  مارانیب  رایز  دیخر  مارستانیب  یبرا  ین یزم  گر،ید

 ۹۳۳نبود.  زیدر تبر ی واحد مارستان ی ب هیچ ،در این زمان. رندیتحت درمان قرار گ 

  ی مارستانی اتاق ب  ک ی(  Vanneman( و دکتر وانمن )Bradfordدکتر برادفورد )  آشکارا، 

 ۱۲7۱]میالدی    ۱8۹۳در سال    هاآنگزارش  به    رایکرده بودند ز  جادیزنان ا  ةدر دواخان

 
930 Aubin 1908, p. 45; Wilson 1896, p. 259; 

 ؛ ۱۴۴۹-۱۴۵۰، ص۲، جلد۱۳۴۳ ونسکوی 
 Waterfield 1973, p. 137. 

 کرد.یکار م زیبود که در تبر هیروس یسازپزشک شرکت جاده  کی 

 Grothe 1911, p. 131. Presbyterian Church 1899, pp. 208-09. 
931 Presbyterian Church 1883, pp. 62-63 

  ،هولمز  ن یشی از شاگردان پ  یکی دیگربود.    MDکرد که برابر درجة    افتیدر  اینامهیگواه  لیمویش  رزای سال بعدتر، م  کی) 

 شده بود(. رانیجراح وابسته به هنگ در ارتش ا
932 Presbyterian Church 1885, p. 76. 

933 Presbyterian Church 1891, p. 176. 
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از آزار و    ی پزشک  یونری سی گرچه کار م  ۹۳۴روز اشغال بوده است.  ۱۳۱  زانیبه م   [شمسی

تبر  ن یمسئول  تیاذ بعض  ز یدر  بود  م  یرها  با  افراد که همراه  رفتار    ونرهایسی از  از  بودند 

  ۱۲7۱]میالدی    ۱8۹۳وجود، در سال    نیبا ا  ۹۳۵بردند.می  اریرنج بسها  و خانواده  گانیهمسا

خودشان اظهار تنفر کردند،  های  یمذهب هم  ش یک  رییکه از تغها  ی، با القاء ارمن[شمسی

  ستورد  یمحل   نیوجود داشت. مسئول  یی کایآمر  ونیسیمخالفت توسط دولت نسبت به م

از مسلمانان که شهامت   یار یبود به بس  یدادند که هشداررا   ونیسی م ة بسته شدن مدرس

موضوع ممکن    نیرا نداشتند. ا  یپزشک های  گرفتن مراقبت  یبرا  ونیس یآمدن به مجتمع م

دکتر وانمن با    ةگستردهای  کند. تماس  هیدر آن سال را توج  مارستانیب  یاست اتاق خال 

های  یثابت نمود که در آرام کردن دولت و ارمن  یارمن   ةدولت و جامع های  رده  نیباالتر

  کی   ی زنان گاه  ةاحتماالً از آن روز به بعد بود که دواخان  ۹۳۶ارزشمند است.   ن، یخشمگ

  مارستانی، اتاق ب[شمسی  ۱۲7۳]میالدی    ۱8۹۴داشت. در واقع، در سال    یبستر  ماریب

، اتاق  [شمسی  ۱۲7۴]میالدی    ۱8۹۵روز اشغال بود. در سال    ۲۰۲  یدکتر برادفورد برا

  یمارستانیاتاق ب  زیدر تبر  هنوز  ی ول  ۹۳7زن اشغال شده بود   8روز توسط    ۱۱۲  مارستان یب

 .نداشتمردان وجود  یبرا

اهدا[شمسی  ۱۲7۵]میالدی    ۱8۹7سال    در امالک  از  و  یی،  و  آقا    پل یخانم 

(Whipple  ،)د یخانم ر   ةژیوهای  ییامر با اهدا  نیساخته شد. ا  مارستان یب  کی  (Reid  از )

ل  ادبودیبه    IIIفورست    کیل )  -  د یر  ی ل یدخترش  امکانLillie Reid-Holtهولت  پذیر  ( 

همچن د یگرد  پول  نی .  به صندوق    ی از  چا   دوستان توسط    یادمانی که  )هنرمند   لد ی تئودور 

 ۱8۹7- ۹8سال زمستان و بهار  یّ ط  ۹۳8.د یاستفاده گرد  ، ، داده شده بود درگذشته در ایران( 

 
934 Presbyterian Church 1894, p. 191. 

935 Presbyterian Church 1884, p. 66. 
936 Presbyterian Church 1894, p. 191. 

937 Presbyterian Church 1896, pp. 197-98. 
938 Presbyterian Church 1898, p. 195 

  ی هنگام  یپابرجا ماند. حت  یسنج، مورد استقبال قرار گرفت، مسئلة امکان  زنپزشک    کی اگرچه خدمات دکتر برادفورد،  ) 
از آب بر   یاقطره   یدقت تحت نظارت بود که حت  تی”هر حرکت من با نهاشد،    رفتهیپذ  دیس  کی در خانة    تیکه او در نها

 (.“ردیقرار نگ ماورس ریانگشتم در تماس با ش ی و حت فتدیفرش ن یرو
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شده بودند و هشت    تیترب  ارانیتمام شد، دست   مارستان یب   ،[شمسی  ۱۲7۵-7۶]میالدی  

که از    ییبود جا  پل یو  مارستان یب  مدیر   فورد در منصباددکتر بر  ۹۳۹شدند.   رفته یپذ  مار یب

  ۹۴۰مسلمان بودند.  هاآن  نفر از  ۱۳شده بودند که    رفتهیپذ  ماریب  ۱8  ریاخ  [شهریور]  رسپتامب

  مارستان یدر ب  یبستر  ماری ب  ۲۰، دکتر برادفورد  [شمسی  ۱۲7۹]میالدی    ۱۹۰۰در سال  

، دکتر  نداشتمردان وجود    مارستانیبهای  ساخت اتاق  یگرچه پول برا  ۹۴۱زنان داشت. 

مؤثرتر بود.   ی خانگ  تیزیو  ة ویش  را یکار انجام نشود ز  ن یباور بود بهتر است ا  ن یوانمن بر ا

  مار ی ب  ۲۰، او  [شمسی  ۱۲8۰]میالدی    ۱۹۰۱کرد و در سال  می  دکتر برادفورد متفاوت فکر

ب[شمسی  ۱۲8۱]میالدی    ۱۹۰۲در سال    ۹۴۲داشت.  یبستر   ۱8زنان،    پل یو  مارستانی، 

 ۹۴۳داشت.  یبستر ماریب

ب[شمسی  ۱۲8۲]میالدی    ۱۹۰۳سال    در مه  پلیو  مارستانی،  در  ژوئن    -   زنان 

  ن یدکتر برادفورد در ا  رایبسته بود ز  [مرداد]  آگوست  و دو هفته در  [خرداد  -اردیبهشت  ]

و  ای  سه بخش کوچک دواخانه  ۹۴۴هفته باز بود.  یتمام روزهاگرنه در    در سفر بود و  امیا

  یکه برا  دند ی به اتمام رس  [شمسی   ۱۲8۳]میالدی    ۱۹۰۴  سال   زییاتاق عمل در اواخر پا

دالر    ۵,۲۵۰. از  داشتندتختخواب    ۱۲-۱۴  ،هابود. بخش  ری د  یل یوبا خگیری  همه  ماران یب

و    ی الحاق های  ، ساختمانمارستان یب  ةساخت اقامتگاه دکتر و دواخان  یبرابه دست آمده  

اثاث و  از در  ۲,۳۰۰  ه، یاسباب  پزشک های  افتی دالر  آمد. در سال    یخالص    ۱۹۰۶فراهم 

سان،    ن ینگشت و بد  باز   گریرفت و د  کا ی، دکتر برادفورد به آمر[شمسی  ۱۲8۴]میالدی  

به خوب  پلی و  مارستانیب تا آن زمان  کرده    رشیرا پذ  مارانیب  یزنان بسته شد هر چند 

دکتر    یبرا  نیگزیجا  ک ی بود که    [شمسی  ۱۲۹۰]میالدی    ۱۹۱۱فقط در سال    نیا  ۹۴۵بود. 

 
939 Presbyterian Church 1899, pp. 208-09. 
940 Presbyterian Church 1900, pp. 207-08. 

941 Presbyterian Church 1901, pp. 255-56. 

942 Presbyterian Church, 1902, pp. 236-37. 
943 Presbyterian Church 1903, pp. 269-70. 

944 Presbyterian Church 1904, p. 262. 
945 Presbyterian Church 1905, p. 203; Idem 1906, p. 315 

 .۳۲۹، ص۱۹۰7؛ همان بود( شیاز سال پ شتری)حضور در دواخانه ب 
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  د یرس  زیی( بود اما خانم دکتر در پاOrcuttدکتر اورکات )   ی شد که به عبارت  دا یبرادفورد پ

آذر بود  مجبور  نخست  بنابراردیبگ  اد ی  یو  ب  ةدواخان  ن،ی.  و  زنان    پلیو  مارستان یزنان 

که دکتر وانمن    ی، هنگام[شمسی ۱۲۹۱]میالدی  ۱۹۱۲در سال  ۹۴۶بسته ماند. همچنان 

مرخص پ   ی از  همانند  کار  وجود  ای  شده  تیترب  ار یدست  ی ول   افت ی ادامه    نیش یبازگشت 

  مارستان ی ب  ک ی   تیریمد  یبرا  یی کایآمر  یونرهایس یم  یپزشک  ت یظرف   جه، ی. در نتنداشت

از    ی اریباز بود. بس   ۱۲تا    ۳۰/8وجود، دواخانه هر روز هفته از ساعت    ن ینبود. با ا  ی کاف

  ۴۰حدود    ؛بود  شی پهای  همانند سال  مارانیآمدند. حضور بمی  دور  یاز روستاها  مارانیب

مهم    اریرا بس  یخانگهای  تیزیمسلمان بودند. دکتر وانمن و  ها آن  اکثر  کهدر روز    ماریب

  ،یخانگهای  تیزیو  نیدر روز در بعدازظهرها داشت. ا  یخانگ   تیزی. او چهار ونستدامی

مشاوره    یپزشکهای  تیزیو  نی”بخش اعظم انوشت:    وانمنفرما نمود.  شیرا خواش  دواخانه

ای  زمان قابل مالحظه نیاطباء است و بنابرا  گریشده در خارج و د  تیترب یبا پزشکان بوم

،  [شمسی  ۱۲۹۱اسفند  ]میالدی    ۱۹۱۳  سال   در مارس  ۹۴7“ دهد.می  را به خود اختصاص 

  د ی به دکتر وانمن داد تا بر ساخت مجتمع جد یشتریو وقت ب دیرس (Lammeدکتر الم )

( Whipple-Kirkwoodوود )رکیک   پل یو  مارستان یب  ةنظارت داشته باشد. دواخان  ون یسیم

که در    یموارد  یعن یدشوار بودند،    یشدند که همگ   رشی پذ  یمانیمورد زا  ۱۲باز بود و  

 ۹۴8گرفتند.می قرار”در خطر شهرت پزشک“  مسلمانان های خانه

  مارستان ی با ساخت ب  ی ، آغاز[شمسی  ۱۲۹۲اسفند  ]میالدی    ۱۹۱۴  سال   مارس   در 

  ک ی   ر یمردان فراهم آمد که هر دو در ز  یبرا  د یجد  مارستان یوود زنان و برککی  -   پلیو

او در    کار که    یدرست در زمان  ؛زمان، خانم دکتر اورکات فوت کرداما همان  سقف بودند.  

  ن ، چهار اتاق در ساختما[شمسی  ۱۲۹۳]میالدی    ۱۹۱۴  زیی زنان رو به رشد بود. در پا  ان یم

  کی و به عنوان    ردیرا بپذ  مارانیدکتر الم آماده شدند تا ب  ةاستفاد  یبرا  ی عموم  ةدواخان

اتاق کوچک دارو و دو اتاق    کی اتاق عمل،    کیشامل    ؛کوچک استفاده کند  مارستان یب

 
946 Presbyterian Church 1912, p. 368. 
947 Presbyterian Church 1913, p. 333. 

948 Presbyterian Church 1914, p. 347. 
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کوچک.   به    الم خواب  شروع  در  سپس  کار 

به طور   رشیپذ   .روزانه نمود  یجراح  ةدواخان

مورد بود. در مارس    ۱۰متوسط روزانه حدود  

،  [شمسی  ۱۲۹۲اسفند  ]میالدی    ۱۹۱۴سال  

بزرگ   اتاق  اورکات،  دکتر  مرگ  از  پس 

اتاق ب به  به دکتر    لیتبد   مار یدواخانه  شد و 

پنج    رشیپذ   ی برا  امکاناتیوانمن و دکتر الم  

ا  ک یدر    ماریب داد.  ها  تختخواب  نیزمان 

ب  شهیهم بودند.  تا    ک ی از    ن مارایپر    سه روز 

بماندندمیماه   که  بود  الزم  و    ماران،ی .  غذا 

یاری داشته    رسان همراهان  را  خودشان 

ز فقط   رایباشند.  با  توانستند  می  پزشکان 

داشتند    یمحدود  زاتیتجه های  مراقبتکه 

نما  ی پزشک بندی فراهم  ترب  کی فقط    مارستانی .  اکتبر    تیپرستار  در    ۱۹۱۴سال  شده 

از    ی استون )بعداً خانم هافمن( بخش بزرگ  زهیدوش   ؛داشت  [شمسی  ۱۲۹۳مهر  ]میالدی  

بزرگ شده بود.    هیدانست و در اروممی  ی که او آذر  نیا  ژهیوکار را بر دوش داشت، به  

  کی وجود داشت، به اضافه    مار یب  ۳۶-۴۰  یبرا  شد فضا آماده    د یکه ساختمان جد  ی هنگام

  ۳۳. دکتر الم،  زنپزشک  دکتر الم و    یدواخانه برا  ک یپزشک زن و پرستار و    یخانه برا

داشتند؛    ی بستر  مار یب  ۳۵  ها آن  داد؛ کوچک انجام    یاعمال جراح  ی اریبزرگ و بس   یجراح

  ةکار دواخان  ۹۴۹بود.میکمتر  ها  نهیهزاز  داشت که    یافت یتومان در  8۲۰  مالی  منابع  ة از هم

  [شمسی  ۱۲۹۴]میالدی    ۱۹۱۵دالر در سال    ۳۰۰۰از    شی ب  ی خانگهای  تیزیو و  وانمن

  ادبودی زنان    مارستانی( و بColtonکلتون )  ادبود ی  مارستان ی کمک به ب  یحاصل آورد که برا

از آن جا که    دیساختمان جد  ک ی از آن پس در    ها آن  ی . هر دوبود  ی کاف  پلیو بودند. 

 
949 Presbyterian Church 1915, pp. 330-31. 

 

 دکتر وانمن
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 ۹۵۰امکان داشت، کمتر بود. آن چه زنان از، کار با  وجود نداشتزن   پزشک 

از آن  بلکه    ح یاساس ترج  داشت. نه تنها بر  مارستانی در بکمی    مار ی وانمن، ب  دکتر 

  ی مارستانی نشده بود. اکثر موارد بها  هنوز کامالً مجهز به تختخواب  مارستانی ب  جهت که

)پزشک    نگ یفلم   یبودند و تحت مراقبت دکتر الم و دکتر مار   ی جراح  مارانیب  ت، یدر ماه

رفت که  می  مارستان یدواخانه دکتر وانمن دوباره به ب  مبلغ مازاد زن( قرار داشتند.    د یجد

ا  [شمسی  ۱۲۹۴]میالدی    ۱۹۱۶در سال    یبه خوب با وجود    که   ت یواقع  نیعمل نمود؛ 

  ل یاز وسا  ی اریبس  ن،یبزرگسال را در زمان داشته باشد. افزون بر ا  مار یب  ۱۴توانست  می

  مارستان یب  تدارکات بود که    ن یا  گرید ه مسئل  .ناکامل، کهنه و فرسوده بودند  ار ی بس  یجراح

با هر   زین ی بود که بعض ی در حال ن یا .آمدندمی به دست  یبا دشوار  ز ین ی گران بود و بعض

  ی را اضافه بر کارها  مارستان یب  ت یبودند. دکتر چالز الم مسئول  یابی دست  غیرقابل  ییبها

تا مارس  یپزشک   گرید نوامبر  از  تا اسفند  ]میالدی    ۱۹۱۶  سال   بر عهده داشت.  آبان  از 

  . زنان را نگه داشت  ة( دواخانه ی( )از ارومLaura Muller، دکتر لورا مولر )[شمسی  ۱۲۹۴

کرد.  می  کمک   یجراحهای  کتر الم در عملو به د   رفتیپذ می  مارستان ی را در ب  ماران یب

.  داشتدو روز در هفته    را   زنان   ةدواخان  نگ ی دکتر فلم  ه،یپس از بازگشت دکتر مولر به اروم

ب ب  مارانیاو  در  دکت  رفتیپذمی  مارستان ی را  به  عمل  رو  در    کمک  ی جراحهای  الم 

ب[شمسی  ۱۲۹۶]میالدی    ۱۹۱7از سال    ی بخش  ۹۵۱کرد. می در    مارستانی،  و  بود  بسته 

  ةشدند. امّا پس از بازگشت دکتر الم، برناممی  رشیفقط موارد اورژانس پذ  گرید  یبخش

  ت،یآن تا حد ظرفهای  به روال گذشته بازگشت و به تختخواب  مارستانیکامل ب  ی کار

 ۹۵۲فشار وارد آمد. 

سال  به همدان در ژوئن    یکاییکارکنان آمر  سرازیر شدن  یلآن به دل  هاییتفعال  اما

(، گسسته  یزها و اشغال تبرترکة  از حمل  یش)پ  [شمسی  ۱۲۹7خرداد  ]  میالدی  ۱۹۱8

ترک دوره،  آن  در  بشد.  کارکنان    یکاییآمر  یمارستانها  زمان،  آن  در  کردند.  چپاول  را 

 
950 Presbyterian Church 1916, pp. 302-03. 
951 Presbyterian Church 1917, p. 312. 

952 Presbyterian Church 1918, p. 293. 
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کلتون    یادبود  یمارستانب  ی که سرپرست  بودالم    یودبل  شامل دکتر چارلز.  یزتبر  یمارستانب

به عهده داشت و دکتر ادموند    [شمسی  ۱۲۹7اردیبهشت  ]  میالدی   ۱۹۱8  سال   تا ماه مهرا  

ام دکتر  و  اممی  یاریرا    یو  ینگفلم  .آر  یمار   .اس  .دود  دکتر  .  آر  یمار   .اس  .کردند. 

امّا    شدیم  یدهنام  یپلو  یادبود  یمارستان زنان بود که ب  یمارستانمسئول بخش ب  ینگفلم

حق دبل  یمارستانب  یک   ی هابال  هااین  یقت،در  دکتر  دوشیوبودند.  و  وانمان  اس    یزه. 

. در آن زمان،  شدندیمحسوب م   یمارستان ب  ین کارکنان ا  یگر از د  ( پرستار) ولز    ینج .یا

 ۹۵۳. ترک کردند را به مقصد همدان  یزها تبرآنة هم

  مارستان یاشغالگر، بهای ، ترک[شمسی ۱۲۹7خرداد ] میالدی  ۱۹۱8 سال  ژوئن  در

  ی توسط سازمان پزشک   مارستانیب  ن یکردند. از آن پس ا  لیتبد ای  هیرا به ترک  یی کایآمر

نها  یبرا  عثمانی ارتش     ن یا  .از آن استفاده شد  تی ظرف   ت یپنج ماه اشغال شد و تا حد 

تختخواب از  تاشوها  ار یبس  ی چوبهای  موضوع  تختخواب  وجود    یکف   یو  همکف  در  که 

، ارتش  [شمسی  ۱۲۹8مهر  ]میالدی    ۱۹۱۹سال  که در اکتبر    ی داشتند، آشکار بود. هنگام

ا  ین ینشعقب  عثمانی انتقال   یزهایتنها چها  تختخواب  نیکرد،  با    هاآن  بودند که  یقابل 

ابزارها نبردند. خوشبختانه،  به مجتمع مدرس   یخود  بود و    ةدکتر الم  برده شده  پسران 

ب بو  مارستان ی ساختمان  نخورده  نوامبر  ددست  در    ۱۲۹8آبان  ]میالدی    ۱۹۱۹سال  . 

ا[شمسی اE.M. Dodd. ام. دود )ی، دکتر  -  کلتون  ابودی   مارستانیب  ه،یاروم  ستگاهی( از 

با    پلیو - وودرککی  از سف  ۱۰را  تعم  سازیپاک  ، کاریدیتختخواب پس  کرد.    ، ریو  باز 

بودند. رختخواب و تشک   زاتیتجه ناهمگن و محدود    ادبود“ی   ة”مدرستوسط  ها  موجود 

در محل ساخته    یعمل چوب  زیم  ک ی و    دی گرد  یداریبازار خر  از  ی . مابق ندقرض داده شد

شهر    ةداروخان  یبراها  داشتند و اکثر نسخه  ی مک   ار یبس  یداروها   ییکایشد. پزشکان آمر

 
953 New York Times 1918. 

  متیاز عز  شیفراهم ساختند. پ  یها را از لحاظ مالکه امکان ساخت آن  بود  ییهاخانواده   برگرفته از نام  مارستانینام ب 

اردیبهشت    ۱7[میالدی    ۱۹۱8  سال  مه   8را در    زیبود؛ او تبر  مارستانیها، وانمن مشغول دواخانه بوده و الم گرفتار بآن 

 ترک کرد. ]شمسی ۱۲۹7
 Presbyterian Church 1919, pp. 271-80 

 رخ داد(.  ه ی و اروم   ز ی آنچه که در تبر   ات ی )با جزئ  
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ماهمی  نوشته سه  در  کم  ةشدند.  تعداد  که  ماری ب  یاول،  آن  مگر    دای پ  لیتما  داشتند 

سال  شد. در بهار  می  پر  مارستانیمورد ب  ن یا  درکه    بپذیرندرا    یفوس یت   مارانیکردند تا بمی

شد[شمسی  ۱۲۹۹]میالدی    ۱۹۲۰ بهتر  اوضاع  فلم  ؛ ،  دکتر  بازگشت  آن  و    نگی علت 

از )کم  یمقدار  هاآن  بود.  [اردیبهشت]ولز در ماه مه    زهیدوش ا  ونیسی ابزار  -  رانیامداد 

اثاث  گرفتند(  کایآمر  و  اسباب  تختخواب،  به  تجه   یعموم  هیامّا  شامل  تدارکات    زات یو 

ب  زهیدوش   تیر یداشتند. مد  از ی ن  ی شگاهیآزما از  بهبود بخش  ماران ی ولز، مراقبت  . در  دیرا 

  ن یکرد و ا  افتی را در  یشتریب  زاتیتجه   مارستان،ی، ب[شمسی  ۱۳۰۰]میالدی    ۱۹۲۱سال  

انجام شد. در آن    یو پناهندگان ارمنها  یآشور  یبرا  یشتری ب  یمانی بود که کار زا  یدر حال 

و   هیاروم ةاچیدر  انی مدرن م مارستان ی تنها ب پلیو - وودرکیک  -  کلتون  مارستانی زمان، ب

 ۹۵۴، ارس و همدان بود.کاسپی  ی ایدر

  ۱۰بسته شد.  ،یلیماه تعط ک ی یبرا زیدر تبر پلیو -  وودرکیک - نکلتو مارستانیب

 ۱۹۲۰سال  . در نوامبر  دندیمسلمان از قفقاز رس   ة ، چند صد پناهندگشاییروز بعد از باز 

به ترک   م یتصم   ، یکیترس از تجاوز ارتش بلشو  لی، به دل [شمسی  ۱۲۹۹آبان  ]میالدی  

به فروش    زها یچ  ة که هم  شد بر آن    م یسپس تصم   ۹۵۵گرفته شد.  مارستان ی و بستن ب  زیتبر

ارتش  اشغال    جریانکه در    یزمان  یعنیبود    ترشیدو سال پ   ةرسانده شود که علت آن تجرب

گرد  مارستانی ب  ،عثمانی بدی غارت  آمر  مارستان ی.  کنسول  و    کا،یتوسط  شد  موم  و  مهر 

 شدند. گماردهدر مجتمع    یمحافظ دولت  یروهاین

سال    جوالی   دست نخورده ماند. در  اونرهیسیتا بازگشت م   مارستان ی ب  خوشبختانه،

دکتر    ةشد؛ نخست، کار در دواخان  ییبازگشا  مارستانی، ب[شمسی  ۱۲۹۹]میالدی    ۱۹۲۱

زمان،    نیشدند. در هممی  دهی د  مارانیب  ، صبحگاه  ،که هر روز هفته  ییوانمن آغاز شد جا

ب  راتیتعم گرد  مارستانیدر  و    زیتم  مارستان ی ب  د؛یانجام  مکان  زاتیتجهشد  های  در 

 
954 Presbyterian Church 1920, p. 331-32; Idem 1921, p. 346; Speer 1920, p. 69. 

 د یبود، بنگر ختهیگر زیکه به تبر یاز پناهندگان قفقاز یکیاز  یو شرح کیبلشو دیدربارة تهد ۹۵۵
 Hamideh Khanim, Awake. translated from Azeri by Hasan Javadi and Willem Floor with an 

Introduction and appendices. Washington D.C.: MAGE, 2016. 
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  مارستان ی را به ب  حتاج یکه ما  رانیگذاشته شدند. بدون کمک ارتش اکار  خودشان دوباره  

پنج    ی)با اتاق برا  یتختخواب  سی   مارستان یب  کی   جه، ینبود. در نت  یی فروخت، امکان بازگشا 

  اس زن به شدت احس  پزشک وجود، فقدان    ن یخود را از سر گرفت. با ا  ت ینوزاد(، دوباره فعال

توسط پزشک    ازشان، ین  تی در نها  ی حت دادند  نمی  به خودشان اجازه  ران یزنان ا  رایشد، زمی

 ۹۵۶شوند. نه یمرد معا

ب[شمسی  ۱۳۰۶]میالدی    ۱۹۲8سال    در که  بود  آن  بد  خبر    ز یتبر  مارستانی، 

خبر خوب آن بود که    و  و پرستار کار کند   یی کایآمر  یدکترها  تعداد   با نصف  ست یبامی

و کار کودکان    ند ی آمی  فراوان  یرانی”زنان ا  از بین رفته بود  مارستان ی بر ضد بها  یداورشیپ

ز  ن  یریگیپ است. کار    افته ی  ش یافزا  ی ادیبه صورت  بودن    مارستان،ی ب  یرویبه علت کم 

  ینهادها  نیاز کارآمدتر  ی کی به عنوان  داشت    زیتبر  مارستانیب  ۹۵7“ .شده است  کمتر اجباراً  

  ة هم  ازکه    ییو مناطق روستا  ی شهر  مارانیشد. تعداد بمی  بهتر شناخته   رانیا  یپزشک

استان  فزونمی  درمان  یبرا  نقاط  به  رو  معنایا  ۹۵8بود.  یآمدند،  به  ب  ین    یبرا  شتریکار 

فقط  سال    هایبیشتر ماه  [شمسی   ۱۳۰7]میالدی    ۱۹۲۹بود که در سال    ی کارکنان پزشک

بعد از مرگ دکتر وانمن    ،یمارستانیدکتر ب  کی وجود    یعنی   تیوضع   نیداشت. ادکتر  ک ی

 ۹۵۹نکرد.  یر ییبعد تغهای ، در سال[شمسی ۱۳۱۱]میالدی  ۱۹۳۳در سال 

  ر ی و به شدت درگ  مار ی پر از ب  زیتبر  مارستان ی ، بمیالدی  ۱۹۴۰و    ۱۹۳۰  هایدهه  در

  ال یر  یکاهش بها   ل یبود. به دل  ره یپرستاران و غ  ی تیتربهای  کالس  ، ینوزادهای  درمانگاه

نبود از پزشکان    یمنطق  ،یزندگ   یباال  ةنیو هز  [شمسی  ۱۳۲۳]میالدی    ۱۹۴۵پس از سال  

  ئتی به ه  زیتبر  ونیس یماز همین رو  مدرن کار کنند.    زاتیخواسته شود که بدون تجه

  بر  یکنون  ةشود. بودج  یبازنگر  ستیبا ها میصیتخص  شینوشت در مورد افزا  پرسبیتاری

 
956 Presbyterian Church 1922, pp. 377-78; Anonymous 1922 b, p. 146. 
957 Presbyterian Church 1929, p. 103. 

958 Presbyterian Church 1930, p. 194. 
959 Presbyterian Church 1932, p. 175; Idem 1930, p. 165. 

 فوت کرد. ]شمسی ۱۳۱۱[میالدی  ۱۹۳۳دکتر وانمن در سال  
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گرفته    شیپ  ،بودجه  از  یمارستانیبهای  که بودجه  یبود در حال   یم یقد  الی اساس ارزش ر

به    رنجبراناز    یاریو از بس  میکن می  مراقبت  اری ”ما از ثروتمند بس  داشت  ی امدیپ  نیبود. ا

پرداخت کنند رونمی  که  نیا  لیدل باشد،   ةحرف   این که  یبرا  .گردانیتوانند  امان  در    ما 

 ۹۶۰“ . میبودجه داشته باش ستیبامی

سال خدمت به    ۳7، دکتر الم بعد از  [شمسی  ۱۳۳۰] میالدی    ۱۹۵۲  سال  لیاوا  در

دکتر  های  توسط دو پزشک جوان به نام  مارستانیکار ب  و  بازنشسته شد   جانیمردم آذربا

( ادامه Arnold Schneider)   در ی( و دکتر آرنولد اشناAshton Stewart)  وارتیشتون استا

  ی همکار  ن،ینوهای  وهیش  د،یجد  یوهاکاربرد دار  شیجالب افزا  ة”نکتدیدند    هاآن  .افتی

  ۱۳۳۱]میالدی    ۱۹۵۲  سال  در بهار  بود.“  ی و مقامات رسم   ی محل   ی دکترها  ان یم   دیجد

ب[شمسی . در همان سال،  شدمدعو سودمند    ییکایچهار جراح آمر  ةاز تجرب  مارستانی، 

 ۹۶۱از سر گرفته شد.  انی خدمت به جذام

 

 های خانگی انجام شده، بیماران دیده شده، فراخوان  :۲۹جدول 
های گردآوری شده، روزهای بیمارستانی و اعمال جراحی انجام شده در بیمارستان  دریافتی

 ([شمسی ۱۳۰۹-۱۲۶۲[میالدی  ۱88۴- ۱۹۳۱های سالآمریکایی تبریز )

 سال 
دواخانة  
 وانمن 

های  فراخوان 
خانگی  
 وانمن 

های  دریافتی
 وانمن 

دواخانة  
 زنان 

های  فراخوان 
 خانگی زنان 

روزهای  
 بیمارستانی 

دواخانة  
 مردان 

 بیمارستان 
اعمال  
 جراحی 

۱88۴ - - - - -  ۱۲۰۰   

۱88۶ - - - - -  ۳۵۰۰   

۱88۹ - - - ۲۶۶۹ -  -   

   -  - ۵۹۰۰ دالر۱۲۵ - ۱۰۰۰ ۱8۹۱

 
960 Presbyterian Church 1947, p. 55-56. 
961 Presbyterian Church 1951, p. 67. 

 دی، بنگررخ داد زیتبر مارستانیدر ب یسوزآتش  

 RG 161/3/51. 
 د یبنگر ران،یدر ا انیدرمان جذام خیتار یبرا 

 Floor 2020, pp. 271-318. 
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 سال 
دواخانة  
 وانمن 

های  فراخوان 
خانگی  
 وانمن 

های  دریافتی
 وانمن 

دواخانة  
 زنان 

های  فراخوان 
 خانگی زنان 

روزهای  
 بیمارستانی 

دواخانة  
 مردان 

 بیمارستان 
اعمال  
 جراحی 

۱8۹۲ ۲۰۰۰ - - - -  -   

۱8۹۳ ۴۳۳۱ ۵۵۲ - ۳۰۲۵ ۵8۲  -   

   - ۲۰۲ ۶۲۵ ۳۰۱۳ دالر۶۰۰ 7۴۲ ۵۳۴8 ۱8۹۴

   - ۱۱۲ - ۳۰۹۵ دالر77۵ - ۴۳۲۰ ۱8۹۵

   - - - - دالر۱۵۰۰ ۹۴۳ ۵۴۵7 ۱8۹۶

۱8۹7 8۵7۹ ۱۱۵۳ - ۳۴۹ ۱۱۴ - -   

   - بیمار  8 ۲۶۴ ۲۴۵۶ - 8۳۳ ۹۳۰۰ ۱8۹8

  ۱8 - بیمار  ۱۶ ۵7۵ ۳۳۶۴ - - - ۱8۹۹

  ۰ ۰ بیمار  ۲۰ ۶7۲ ۵۰۶8 - - - ۱۹۰۰

   - بیمار  ۲۰ 88۵ ۶۱۵۵ ۱۲۰۰ ۲۰8۰ 8۳۵۳ ۱۹۰۱

   - بیمار  ۱8 ۹۹۹ ۶8۵۶ تومان ۱۵۱۶ ۱۳۲۰ ۱۹۶۰ ۱۹۰۲

 ۳۴ - - بیمار  ۱۰ ۶۹۹ ۶8۹۳ - - 7۱۴۰ ۱۹۰۳

۱۹۰۴ 8۱۵۲ ۱۰7۲ ۱8۰۰ - - - - -  

  - - - - - تومان ۲۰۰۰ ۱۴۰۶ 8۹۹۰ ۱۹۰۵

۱۹۰7 ۱۰۹۰۵ ۱۴۱۹ - - - - - -  

  - - - - - تومان ۲8۰۰ ۱۴۰۵ ۱۲7۳7 ۱۹۰8

  - - - - - تومان ۲۹۰۰ ۱۲۰۰ ۱۳8۲۵ ۱۹۰۹

  - - - - - قران ۲7۳۴۰ ۱۲۰۰ ۱۳۲۵۰ ۱۹۱۳

  - - - - - تومان ۳۰۰۰ ۱۱۲8 ۱۲۱۱8 ۱۹۱۴

 ۶8  >2000 - - - دالر۳۰۰۰ 88۲ ۱۱۶7۲ ۱۹۱۵

۱۹۱۶ ۱۳۱۹۵ 88۰ - - - - - ۱۴ - 

۱۹۱7 ۱۲۰۰۰         

Presbyterian Church 1885, p. 76; Idem 1887, p. 81; Idem 1890, p. 175; Idem 1892, p. 212; 

Idem 1893, p. 182; Idem 1894, p. 190; Idem 1895, p. 159; Idem 1896, p. 197; Idem 1897, p. 

167; Idem 1898, p. 195; Idem 1899, p. 209; Idem 1900, p. 207; Idem 1901, p. 255; Idem 1902, 

pp. 236-37: Idem 1903, p. 270: Idem 1904, pp. 262-63; Idem 1905, p. 302; Idem 1906, p. 315; 

Idem 1907, p. 330; Idem 1908, p. 367-68; Idem 1910, p. 342; Idem 1911, p. 332: Idem 1913, 

p. 333; Idem 1914, p. 347; Idem 1915, p. 331; Idem 1916, pp. 302-03; Idem 1917, p. 311; Idem 

1918, p 293. 
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 دواخانه

، به  [شمسی  ۱۲۶۰]میالدی    ۱88۲در سال    زیدر تبرش  هولمز از زمان اقامت  دکتر

  ن ی. او همچنافتی، تمرکز  بیماران بسیاری داشت سال،    نیکه در اول   ییجا  یعنی  کار دواخانه

رفت  گ جهینت   هولمز.  دادانجام    هاآن  به درخواست  ،یرانیا  ی دکترها  ه ب  یفراوانهای  مشاوره

بودند که توسط پزشکان    یکسان  هااین  امّا   هستند.“  کاردان  ی خوب  به”واقعاً    ها آن  چند تن از 

  تیوضع   لیگرچه پول در دسترس بود، دکتر هولمز به دل  ۹۶۲بودند.  دهیآموزش د  یی اروپا

  قدرتش را   یخانگهای  تیزینسازد. دواخانه و و  مارستان یگرفت که ب  می تصماش  یسالمت

سال  می در  واقع،  در  پزشک[شمسی  ۱۲۶۳]میالدی    ۱88۵گرفت؛  کار  دلاش  ی،    ل یبه 

شد. یماریب گسسته  اول    ۹۶۳،  ماه  شش  در  هولمز  دکتر   ۱۲۶۴]میالدی    ۱88۵گرچه 

رفت. در بازگشت،    ه یاستراحت به اروم  یشد و سپس برا  ماری دوباره ب  اما کار کرد،    [شمسی

  ار ی مجبور شد بگذارد که دست  ها، یافت یکاهش در  ل یبه دل  ی نمود ول  ی ی دواخانه را بازگشا

در    ۹۶۴را آغاز کرد. ش  فرد طبابت پر منفعت  نیکه چهار سال با او بود، برود. ا  یارزشمند

بخش  های یافتی در. دید ماریب ۳,۵۰۰، دکتر هولمز، [شمسی ۱۲۶۵]میالدی  ۱88۶سال 

او به عنوان پزشک    دنیموجب برگز  هولمز   خودکفا نمود. شهرت   باًیرا تقر  دواخانه  ، یپزشک

مخالفت    مورد توسط علما،    به شدت امر،    نیا  ی شد ول   رزایم  ن یمظفرالد  عهد یشاهزاده ول

مقام پزشک ارشد    تیافتخار سر باز زد در نها  نیقرار گرفت. دکتر هولمز که نخست از ا

او در کاخ  آمیز  تیموفق   هایکه موجب طبابت  رفت یسال پذ  کی   یرا برا  عهدیده ولشاهزا

 ۹۶۵. دیگرد

پزشک    ن یاول  ، برادفورد  ی، دکتر مار [شمسی  ۱۲۶7] میالدی    ۱888  سال   زییپا  در

ا در  تقاضادیرس  رانیزن  زن    ک ی   یبرا  یریچشمگ  ی .  داشتپزشک    او چنانچه    ؛وجود 

  روبیش از گنجایشش روبه  بسیار  ماران یبالفاصله با ب  ،زبان نبود  یریادگ ینخست مجبور به  

 
962 Presbyterian Church 1883, p. 63; Idem 1884, p. 67. 

963 Presbyterian Church 1885, p. 76. 
964 Presbyterian Church 1886, p. 86. 

965 Presbyterian Church 1887, p. 81; Idem 1889, p. 85. 
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بار در هفته و  دواخانهاو    شد.می به دو دانشجو  کردمی  تیزیرا دو    آموزش  یپزشک   یو 

درمانگاه زنان    کی   برادفوردبعد از چند ماه    ۹۶۶. افتی می  در درمانگاه حضور   زیداد و نمی

ساعات به    ةاز زنان در هم  ی اریبس  را یبار در هفته باز کرد ز  ک ی   و حفاظت از خودش    یبرا

از  می  او  ةخان بعد  او روز دوم  ک ی آمدند.  برنام  یماه،  به  به ااش  یدرمانگاه  ةرا    ن یافزود 

میالدی    ۱88۹  سال  آگوست  ساعت برقرار بود. از  سهدرمانگاه در هر روز،    ن یکه ا  رتصو

 ۱8۹۰  سال   در نوامبر  ۹۶7د.ن ن مترجم کار ک بدوبرادفورد توانست  ،  [شمسی  ۱۲۶8مرداد  ]

  ی ماری. در آن سال، بدندی وانمن رس  ام یلی، دکتر و خانم و[شمسی  ۱۲۶8آبان  ]میالدی  

  ایگسترده  وعیبا سرخک گسترده، دنبال شد و ش   باً یکه تقر  ی فتری شامل د  ز یدر تبر  یفراوان

اولدفادر، مبلّغ    یکه آقا  یشد. هنگام   داری پد  زیاز تب دانگ وجود داشت. تب مخملک ن

  ۱8۹۱در سال    ۹۶8شد.  لی به دواخانه تبداش  بازگشت، خانه  کا یبه آمر  ون،یسی م  یح یمس

نسخه    ۱۰۰۰حدود    یکرد ول می  ، دکتر وانمن عمدتاً زبان مطالعه[شمسی  ۱۲7۰]میالدی  

از    ی رانیا  یدانشجو  پنجتا    چهار با    ی نوشت و کالس ادامه    ز ین  آنداشت که پس  را  آن 

  سا یکل  ةزنان به محوط  ة”انتقال دواخان،  [شمسی  ۱۲7۲]میالدی    ۱8۹۳در سال    ۹۶۹داد.

زنان    رایانتقال صورت گرفت ز  نیا  در نظر گرفته شد.“  تی موفق   ک ی   یتجربه بود ول  ک ی

آمدند  می  یدرمان پزشک   ای  لیقرائت انج  یبرا  ایدکتر برادفورد    ةبه خان  کشنبهی روز  مسلمان  

  دهی موارد د  انی در م  ۹7۰.کردمی  ل یرا تسه  غ یکار تبل  سا، یکل   ةدر محوط  هو داشتن دواخان

 ۹7۱را داشتند. رتبه  نیدوم ی تنفسهای یماریب وچشم برجسته بوده های یماریشده، ب

  ة و دکتر برادفورد دواخان  همردان  ة از آن روز به بعد بود که دکتر وانمن دواخان  د یشا

دخترانه را به عنوان    ةمدرس  التحصیل فارغ  ک ی   تیخود را داشتند. دکتر برادفورد، ترب  ةزنان

 
966 Presbyterian Church 1889, pp. 83, 85. 
967 Presbyterian Church 1890, p. 175. 

968 Presbyterian Church 1891, p. 176. 

969 Presbyterian Church 1892, p. 212; Idem1893, p. 181. 
970 Presbyterian Church 1894, p. 191. 

971 Presbyterian Church 1894, pp. 190-91. 
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بود. بار در  [شمسی  ۱۲7۳]میالدی    ۱8۹۵در سال    ۹7۲پرستار آغاز کرده  ، جو خشونت 

بار دکتر وانمن   ن یچند عهدیکرده بود. شاهزاده ول  دا یپ رییتغ دوستانه  یفضا  ک یبه  زیتبر

  ی رانیو ا  ییاروپا   ی دکترها  ان ی م  ایمانهی را به کاخ خود فراخواند؛ در همان زمان روابط صم

محل زندگی    ةبه دهکدبرای درمان مجتهد اعظم تبریز    نیهمچن   وانمنوجود داشت.    یمحل

فراوان  مجتهد، مورد احترام   ةپس از آن توسط خانوادماند و  آنجا  دو روز    . فراخوانده شد  او

  ان یجزام  ة دکتر برادفورد هر صبح پر بود، خانم دکتر به دهکد  ةقرار گرفت. گرچه دواخان

  ی زندگ  ییبودند که با گدا جذامی آنجا نفر  ۲۰۰رفت؛ حدود می زیتبر یلومتریدر چهار ک

خود را    ةمجبور شد دواخان  ، وانمن[شمسی  ۱۲7۵]میالدی    ۱8۹۶در سال    ۹7۳کردند. می

شود و   اب ی شرف   دی که او مجبور شد به حضور شاه جد  یزمان  ،ماه بسته نگه دارد کی یابر

  ۱۲7۵]میالدی    ۱8۹7  جوالیدکتر برادفورد    ۹7۴به تهران حرکت کرد.  برای این منظور

 ۹7۵بازگشت و کار زنان را از سر گرفت. ی از مرخص [شمسی

دادند. از  می  خود را انجام  ةمعمول روزان  ةبرنام  ،ییکای آن زمان، هر دو پزشک آمر  در

ها  ، دکتر وانمن فقط در درمانگاهوجود نداشتمردان    مارستانیب  ز یآنجا که هنوز در تبر

  یبراها  مردان، هر روز هفته، صبح  ةداد. دواخانمی  انجام  یخانگهای  تیزیکرد و ومی  کار 

و    ۵/۳ بود  باز  وانمن ساعت  اینجا  فق   شدمتوجه    در  بی افراد  پ   شیر  .  ندیآمی  ش یاز 

و به  وانمن  ب  ن ی”ارفت.  می  یخانگ  تیزی بعدازظهرها، دکتر  از هر  ما است که    مار ی رسم 

است؛   یی اروپا ی همانند دکترها الزحمه حق ثروتمندان، ی. برامی کن  افت یدر ای الزحمهحق

استوار    دهیا  نیبر اکار    نیدو سنت و ا   ای   ک ی فقط    است،  ی اسم  الزحمهحق  فقرا  یامّا برا

  داروچنانچه    را یکنند زمی  افت یدز، در  کی دارو را در    ةهم   هاآن  د ی نما  ن یاست تا تضم

ای  الزحمهحق  م، یکن می  اعتماد   ها آن  که به   یی . فقراندیجومی  ی دور  از خوردن   باشد   گانیرا

 
972 Presbyterian Church 1895, p. 160. 
973 Presbyterian Church 1896, pp. 197-98. 

 دیبنگر ران،یرخداد و درمان جذام در ا رامونیپ 
 Floor 2020, pp. 271–318. 
974 Presbyterian Church 1897, p. 167; Anonymous 1897, p. 431. 
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میالدی    ۱8۹8  سال  زنان در اول نوامبر  یبرا  یدیجد  ةدواخان  ادفورد، دکتر بر  .“ پردازندنمی

باز کرد، هر چند کار ساخت و ساز آن هنوز تمام نشده بود.    [ شمسی  ۱۲77آبان    ۱۰]

  د یبازد  انی جذام  ةدو بار از دهکد  نیهفت ماه در آن سال باز بود. او همچن  یدواخانه برا

  ن،یرفت. بنابرا  یمرخص  ی، دکتر وانمن برا[شمسی  ۱۲77]میالدی    ۱8۹۹در سال    ۹7۶کرد.

فقرا   یدکتر برادفورد اکثراً برا  یرونیبهای تیزیو ۹77مردان موجود نبود. یبرا ی پزشک ار ک

  شان یکه پول برا  یگرانی”د  مدتی بعد دید او    مندرس.“   یلباس  ینداشتند، حت   ی”که پول بود،  

بر    که  نیاز ا  شی و روزها پها  ساعت  ،ماریدادند تا بمی  اجازه را به خود  نینبود اای  مسئله

که با    ی دکتر را فراخوانند، کس  [خانم]گاه    زجر بکشد و آن  ابند،ی  یرگ یتعصب خودشان چ

های  فکر آمدن به خانه  از لحاظاز زنان که    یاری... بس  کردمی  را نجس  زیهمه چش  لمس

 ۹78“.اندما شده  یبرا  یدوستان گرم زیکار را کرده و اغلب ن نیبودند، ا  بسیار استثنایی ما،  

  ن یشیپ  ةبازگشت و برنام [ شمسی ۱۲7۹]میالدی  ۱۹۰۰سال  ان یوانمن در پا دکتر 

  بخش نظارت  ة( در دواخانه بود و بر هم۳۰/8-۱۲معمول خود را از سر گرفت. هر صبح )

اEshooکرد. اشو )می بخش نظارت کرده و اکثر    ةدر دواخانه بود و بر هم  یرانی( دکتر 

از فقرا، ثروتمندان    یکه مخلوط  د ید می  را   ماران یاز ب  ی اری ساخت و بسمی  داروها را آماده 

که خوش طعم هستند    ییداروها  م یثروتمندان، ما مجبور هست   ی”برابودند.  ها  ییو اروپا 

از ثروتمندان    تیحما  .“ندی آمی  اکثراً از لندن   رد؛یگمی  یادی امر وقت ز  ن یکه ا  می داشته باش

توانست  می دکتر وانمن شانی اهالزحمهحق کردند و با می پول پرداخت  هاآن را یمهم بود ز

  زیو زوّار ناییان  از روست   یار یشهر نبودند بلکه بس   ی درمان کند. فقط فقرا  گانیفقرا را را

قفقاز. بعدازظهرها که معمول کار    از جملهدور  های  از راه  یبعض  یآمدند؛ حت میبه تبریز  

در    ییکایو آمر  یی اروپا  یگرچه تعداد دکترها  ۹7۹داد. می  انجام  یخانگهای  تیزیاو بود و

نداشت؛ در واقع کار    یاثر  ،ییکا یآمر  مارستانیب  ةدواخان  مارانیرو به رشد بود، بر ب  زیتبر
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  ن یبه هم  ی ما، هر کس  ة”در دواخاننوشت:    بود. دکتر وانمن تر  نیسنگ  شیاز سال پ  ی پزشک

پرداخت   یریفق   و کنار   نوبت  بهژنرال مجبور است    ک ی شود،  می  درمان   قیطر پول    که 

 ۹8۰منتظر بماند.“  د،کن نمی

مؤثرتر   یمارستانیبهای  از مراقبت  ی خانگ  تیزیو  ةویباور بود که ش   ن یوانمن بر ا  دکتر 

  یی اروپا  ة شد ت یپزشک ترب شش تا  پنج  ت، یهزار نفر جمع  ۲۰۰با  یشهر ز،یدر تبر است.

  کی شهر،    ةمنطق   دوازده )مسلمان( وجود داشت. در اکثر    ایران   ةشد  تیترب  یو تعداد اندک 

  ماران یبود. در موارد ب  دهیآموزش د  ییاروپا   ی با پزشک  یوجود داشت که مقدار  یرانیدکتر ا

  ت یجراح ترب  چ یخواندند. همی  فرا   ه وان مشاوردکتر وانمن را به عن  ،این پزشکان   دشوار،

  ی که اکثراً مشاوره با دکترها  یخانگهای  تیزیدر شهر وجود نداشت. در واقع آن وای  شده

اروپا  یرانیا ز  یی و  وقت  امی  یاد ی بود،  به  امّا  دواخانه    ق یطر  ن یگرفت  از  بهتر  مردم  به 

بسته نبود. از    یونریسیدکتر م  یبر رو  یدر  چیشد و از همه باالتر آن که همی  یدگ یرس

  ست ی بامی  بودند که   ی مارانی بودند در واقع موارد ب  دهیکه در بستر آرم  ی مارانی ب  ةآنجا که هم

ب وانمن    یبستر  مارستانیدر  میشوند،  مح  کردبرداشت  در  کار  ها  خانه  طیواقعاً  دارد 

چه    کند   راه پیداها  خانه  ة توانست به هممی  او  قیطر  نی دهد. به امی  انجام  یمارستانیب

شهر بزرگ قرار داشت    ک ی در مرکز    دواخانه   رایاصل وابسته بود ز  ن ی. او به اریچه فق   ، حاکم

پاسخ دهد. او    ها آن  ةسان امکان نداشت به هم  نیبد  .او را احاطه کرده بودند  ماران یو ب

  ند ده شده بودفرستا  یرانیدکتر ا  کی توسط  که  به عنوان مشاوره  فقط  راه دور را    ماران یب

  تیزیو  ۱,۴۱۹، دکتر وانمن مجموعاً  [شمسی  ۱۲8۶]میالدی    ۱۹۰7. در سال  رفتیپذمی

( وقت  اعتس۵/۰  - ۵/۱)  کای از زمان آمرتر  یرفت و طوالنمی  داشت. او سوار بر اسب  یخانگ

بلکه    می انجام ده  زینهایی  ییو راهنما  م یس ینسخه بنو  ستی بامی  ”ما نه تنها کرد.  می  صرف

پرستار  دیبا نما  زین  یبر  ا  یپرستار  را یز  میی نظارت  ندارد.“   ران یدر  که    وجود  آنجا  از 

را   ة عمد  ی خانگهای  تیزیو او  و  وانمن گرفت،  می  وقت  چهار  بعدازظهر   ت یزیفقط    در 
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 ۹8۱. شدمیانجام  به صورت کامل پرداختها تیزیو نیا یبرا ی دهد ول  جامتوانست انمی

توانست ساختمان جد[شمسی  ۱۲8۱]میالدی    ۱۹۰۳سال    در وانمن  دکتر    ی دی ، 

  قیاز طر  ها آن  ةنیدواخانه بسازد که هز  ک ی اقامتگاه پزشک با    ک ی و    ی پزشک کارهای  یبرا

  مرد   ماریب  7,۱۴۰  نجا، ی. در ادیگرد  ا یمه  کا ی از آمر  ی دوستان  ی ای و هدا  ی پزشک   ةالزحمحق

و دو    [خرداد  -اردیبهشت  ]ژوئن    -   در مه   ی شد. دکتر برادفورد به صورت چرخش   ده ید

الذکر،  فوقهای  زنان به جز ماه  ةرفت اما دواخانبه مرخصی    [مرداد]  آگوست  در  زیهفته ن

از    ی اری مانند بس  زی، تبر[شمسی  ۱۲8۳]میالدی    ۱۹۰۴در سال    ۹8۲هر روز هفته باز بود.

شروع   [مهر]در اکتبر  گیری  همه  وبا قرار گرفت.گیری  همه  مورد هجوم  رانیاهای  قسمت

 ۶۰۰۰کردند حداقل    برآوردند  ییکای. پزشکان آمردیاز دو ماه به طول انجام  شیشد و ب

. در  دانندمینفر    ۱۰,۰۰۰را ها تعداد مرگ  گرید   یبعض  اندبر اثر بیماری مرده  زینفر در تبر

  ساپ یج  ی زمان، دواخانه هر روز به صورت تمام وقت باز بود. خانم وانمن و آقا  ن یا  یط

(Jessup مراقب داروها بودند در حال )داد.  می  انجام  یخانگهای  تیزیومن  نکه دکتر وا  ی

بودند    ختهیگر  ی و خارج  یپزشکان بوم  ةهم  باًی . تقردیدممی  ماریاوقات تمام شب ب  ی”گاه 

وجود    ه، کار زنان[شمسی  ۱۲8۴]میالدی    ۱۹۰۶در سال    ۹8۳“ .میکه ما باز بود  یدر حال 

ها( و  )صبح یبود. دکتر وانمن بر کار درمانگاه  کایخانم دکتر برادفورد در آمر  چوننداشت  

  ت یدکتر ترب  سه تا    دو نمود. در آن زمان، فقط  می  ی )بعدازظهرها( پافشار  ی خانگهای  تیزیو

  فرا ها  زمان  ةرا هم  یونریسی م  پزشکانمردم،    نیوجود داشت بنابرا  زیدر تبر  ییاروپا  ةشد

، دکتر  [شمسی  ۱۲87]میالدی    ۱۹۰۹در سال    ۹8۴. ندیایآنان بهای  خواندند تا به خانهمی

و    ابندیمی  حضورها در درمانگاه  صبح  ،تقریباً هر روز هفته شد افراد ثروتمند   هوانمن متوج

  هاآن  ةکه دکتر به خان  نی دادند تا امی  ح یترجاما این را  آمدند  می  که   ی با وجود زمان بد
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  یدر حال   ، رفت  ی، دکتر وانمن به مرخص[شمسی  ۱۲8۹] میالدی    ۱۹۱۰در سال    ۹8۵.دیایب

  خانم دکتر برادفورد وجود نداشت. دکتر وانمن گزارش کرد که   یبرا  ی ن یگزیجا  ز که هنو

سال گذشته بوده    ۲۰  یسال طترین  نیسنگ  [شمسی  ۱۲88]میالدی    ۱۹۰۹-۱۰  سال

بود. هنگامی    ش یبا سال پ  ی مساو  ی خانگهای  تیزیباال بود و و  اریبس  ماران یب  رش یاست. پذ

را ترک کرد، بخش مردان    تبریز  [شمسی  ۱۲8۹خرداد  ]میالدی    ۱۹۱۰ژوئن    وانمن در   که

خانم دکتر برادفورد    نی ، جانش[شمسی  ۱۲8۹]میالدی    ۱۹۱۱در سال    ۹8۶و زنان بسته شد.

.  آموختمی  ی اول زبان آذر  ست یبامی  خانم دکتر  ن یا  یول (  Orcutt) رکات  ودکتر ا  ؛ شد  دا یپ

ب  یپزشک  یونریسیم  ةدواخان  ن،یبنابرا و  مارستان ی و  ماندند.   پل یزنان  سال    ۹87بسته  در 

  افت یسابق ادامه    نند، دکتر وانمن برگشته بود و کار هما[شمسی  ۱۲۹۰]میالدی    ۱۹۱۲

ا  یول  ی برا  زیتبر  ییکایآمر  ینداشت. کارکنان پزشکای  شده  تی ترب  اری زمان دست  نیدر 

میالدی    ۱۹۱۳در سال    ۹88نداشتند.   یبه روستاها، توان کاف  یسرکش   ای و    مارستان یب  ةتوسع

بعدازظهرها    ی خانگهای  تی زیمردان هر روز هفته صبح باز بود و و  ة، دواخان[شمسی  ۱۲۹۱]

 ۹8۹وود دو صبح در هر هفته باز بود.رکیک - پلی زنان و مارستانیب ة . دواخاندشمی انجام

و بعد    د ی ، دکتر چارلز الم رس[شمسی  ۱۲۹۱اسفند  ]میالدی    ۱۹۱۳  سال   مارس   در

کار    ة کردند. هم  می خود تقس  ان یاو و دکتر وانمن کار را م   ،آموخت  ی که زبان آذر  نیاز ا

بعدازظهرها    مار، یب  ۴۰-۴۵  رش یدواخانه با متوسط پذ  ها،وانمن بود )صبح  ة بر عهد  ی پزشک

وانمن در دواخانه    اران ی( دستIsrael Karamکرم )   لیو اسرائ  ی عل  رزا ی(. می خانگهای  تیزیو

  سال   مارس   8بود. در    هیسال سوم دکتر پاکارد در اروم  یپزشک   ی نفر دوم دانشجو  ؛بودند

که نفوذش    ی، خانم دکتر اورکات درست هنگام [شمسی  ۱۲۹۱اسفند    ۱7]میالدی    ۱۹۱۳

میالدی    ۱۹۱۴سال    زیی. در پادرگذشت  یپنومون  بر اثرزنان رو به گسترش بود    ان یدر م 

 
985 Presbyterian Church 1910, pp. 341-42. 

986 Presbyterian Church 1911, p. 332. 

987 Presbyterian Church 1912, p. 368. 
988 Presbyterian Church 1913, p. 333. 

989 Presbyterian Church 1914, p. 347. 
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  هدکتر وانمن آماد ةاستفاد یبرا  ی عموم  ةساختمان دواخان، چهار اتاق در [شمسی  ۱۲۹۳]

  ژوئن   ان ی تا پا  ۹۹۰.دی کوچک عمل نما  مارستان ی ب  کیو به عنوان    رد یرا بپذ  مارانی شد تا ب

جدا    ،ییپانسمان سرپا  8,88۰، دکتر وانمن،  [شمسی  ۱۲۹۳خرداد  ]میالدی    ۱۹۱۴  سال

 ی خانگ  تیزیو  ۱8۴  ن،یدر دواخانه انجام داده بود. او افزون بر ا  گرید  مار یب  ۴۶۰  رشیاز پذ

بس  داد  اوره مش  هاآن  از  ی اریکه  انجام  بودبودند  سال    ۹۹۱.ه   ۱۲۹۳]میالدی    ۱۹۱۵در 

در[شمسی از  های  یافتی ،  باالتر  وانمن  نما  ۳۰۰۰دکتر  کمک  او  به  تا  بود  از    دی دالر 

زن    ت یحما  مارستان یب پزشک  نداشت هنوز  کند.  امکان  نیبنابرا  وجود  زنان  پذیر  کار 

سال    ۹۹۲نبود. عهده[شمسی  ۱۲۹۴]میالدی    ۱۹۱۶در  الم  چارلز  دکتر    ت یمسئولدار  ، 

  نیشد؛ او همچنمیروز هفته باز نگه داشته    ۶  یبرا  مارستانیب  ةدواخان  وبود    مارستانیب

سال  میانجام    زین  یرونیبهای  تیزیو در  ذخ[شمسی  ۱۲۹۵]میالدی    ۱۹۱۶داد.    ةری، 

خود پزشکان    ن،یرا درمان کرد. بنابرا  مارانیبود و دشوار بود که ب  دهیداروها به اتمام رس

  ماه مه   ۳۰در    ۹۹۳کردند. می  خود انتخاب   یی داروهای  نهیگز  یبراهایی  نیگزیجا  ، ییکایآمر

  ز،یتبر  یونریسی مهای  وابسته  ة هم  باً ی، تقر[شمسی  ۱۲۹7خرداد    8]میالدی    ۱۹۱8  سال 

  یزندانها  ماندند که توسط ترک   ساپیج  یفقط دکتر وانمن و آقا  ۹۹۴شدند.   نیقزو  یراه

  تمام   شهر با   ة برجست  ی، دو روحانها آن  از  ز یمردم تبر  یشهرت و قدردان  ل یشدند. امّا به دل

بود در مسجد موعظه کرد   عه یشهای از گروه ی کی که رهبر  ی کی دفاع نمودند. ها از آنقوا 

شناسد  می  زیبه تبر  دنشانی را از زمان رس  هاآن  نمود. او گفت که   ت یحما  ها آن  و آشکارا از

  از   تیاست و چنانچه آزاد نشوند او شهر را به حما  دهیند  هاآن  از  یزیچ  ،یو به جز خوب

  یکرد حت می  یرا رهبر  یگر ید  عهیکه گروه ش   گرید  یآورد. روحانیبه جنبش درم  هاآن

 
990 Presbyterian Church 1914, pp. 347-48; Idem 1915, pp. 330-31. 

991 Presbyterian Church 1915, pp. 330-31 

 ها کمتر بودند(.نهیکرد، هز افتیتومان در 8۲۰) او  
992 Presbyterian Church 1916, p. 302-03. 
993 Presbyterian Church 1917, p. 312; 

 آغاز کرد. ]شمسی ۱۲8۳[میالدی  ۱۹۰۵را از سال  هیدر اروم کار نگیآر. فلم یدکتر مار 

 Presbyterian Church 1906, p. 301. 

994 Presbyterian Church 1919, pp. 271-80. 
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پاشا  نزد  شخصاً  از  یعثمان  یخودش  تا  کند.    هاآن  رفت  توسط  شهادت  ک یدفاع  نامه 

  ی نظام  وانیآن دو در د  ةبرجسته و تجار آماده شده بود تا در صورت محاکم   ونیروحان

 ۹۹۵ارائه شود.

برا[شمسی  ۱۲۹۹]میالدی    ۱۹۲۱سال    در دواخانه  باز    ی،  هفته  هر  در  روز  پنج 

ب[شمسی  ۱۳۰۳]میالدی    ۱۹۲۵در سال    ۹۹۶بود.  و    هیدر اروم ها  و دواخانهها  مارستانی، 

  ماران ی با وجود کارکنان اندک، ب  زیدر تبر  ۹۹7را درمان کردند.   مار یب  ۰۰۰,۳۰از    شیب  زیتبر

وجود داشت که شهرتش   مارستان یدواخانه در ب  کیهر صبح   ۹۹8شدند. می ده ید  یشتریب

 [است]از هر نژاد    ماران یب  ی”مکه برادکتر وانمن در مرکز شهر مانند    ةبود. دواخان  ریگعالم

های  مشاوره  نیوانمن همچن   شود.“می  دهی به آن نام نام  ابانی چنان شناخته شده که خو  

، دکتر  [شمسی ۱۳۰۹]میالدی   ۱۹۳۱در سال  ۹۹۹ادامه داد.  ی رانیرا با پزشکان ااش  یطب

  د ید  یشتریب  ماران ی بود ب  ده ید  ی سال کار  ۴۰  ی که در ط  آن چه   ازاش  انهوانمن در دواخ

  ون یسیمدار  را ادامه داد و خزانه  یپزشک های  مشاوره  نی(. او همچننفر  ۱۴,۰۰۰)باالتر از  

 ۱۰۰۰بود. نیز 

 

 گر یدهای مارستان یب

  ز ی(، کنسول تبر[۱۲87مهر    ۱۶]  ۱۹۰8  سال   اکتبر  8)  ۱۳۲۶  سال   رمضان  ۱۲  در

  ؛ این بیمارستان کند  سیمعروف بود تأس  زین  یکه به ملّ  یشهر   مارستانیگرفت ب  میتصم

  سال   دسامبر  ۲۹در    کوالسین  ۱۰۰۱باز شد.   [ شمسی  ۱۲87]میالدی    ۱۹۰۹سال    ل یدر اوا

  س یتأس  مارستانیب  ک یشهر  انجمن    کرد   گزارش  [شمسی  ۱۲87دی    8]میالدی    ۱۹۰8

 
995 Presbyterian Church 1923, pp. 224-35. 

996 Presbyterian Church 1922, pp. 377-378. 

997 Presbyterian Church 1926, p. 222. 
998 Presbyterian Church 1927, p. 212. 

999 Presbyterian Church 1930, p. 194. 

1000 Presbyterian Church 1932, p. 175. 

 .۵۰۰، ۴۹۹، ۳۲۱،  ۲۰7روزنامة انجمن، جلد اول، ص  ۱۰۰۱
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فرانسه،   بود. کنسول  کار  کرده  این  مهم در    مارستان، ی ب  سیتأس  ۱۰۰۲داشت.  یمشارکت 

بر  ی منطق  امد یپ حاکم  والیتی های  انجمن  قانون  و  مسئول۹7)بند    ایالتی  که  بود    ت ی( 

تعها  مارستانیب  سیتأس مشابهمی  ن ییرا  فشار  بلد  ی، کرد.  نیاز    ۱۰۰۳داشت.  هیقانون  اما 

  ختهیبرانگ  ی مشروطه طلبان و سربازان دولت  انیجنگ م  جریانواقعی به بیمارستان در  

که تعداد   یوقت   ی به مشارکت گذاشته شد ول  هیریخ  ةدواخان  ادر آغاز، ساختمان ب  ۱۰۰۴شد.

به    ه یریاستفاده شد و خ  مارستان ی ساختمان منحصراً به عنوان ب  افت، ی   شیافزاها  یزخم

  هاآن  به  و   تحت درمان قرار گرفتند  زیدشمن ن  یزخم   نی. مبارز افتی انتقال    ی گرید  یجا

  د یبازد  مارستانیاز ب  دخو  ، مشروطه  رهبراناز    ی کی داده شد. ستارخان،    ملحفه  تختخواب با

داد.    یدشمن پس از بهبود  یسربازان زخم  از  یک یبه    دیجدهای  کرد و قول پول و لباس

های  ییاهدا  نیاز انجمن و همچن  غذا و دارو  ةبه اضاف   یتومان  ۱8۶  ةماهان  ةبه اعان  مارستانیب

شدند؛  می  قرار داده   رسدر دست  یداروها به صورت مجان   و  وابسته بود  ی خصوص  مارستان یب

  مارستانیب  یتحت نظارت انجمن بود ول   ی خارج  ةنخست با اصرار جامع  مارستان یگرچه ب

مستقر    یدر ساختمان خوب  مارستان یب  ،یکسرو  ة اساس گفت  . بردی منتقل گرد  یبه شهردار

ب  ۲۵  ؛بود بودند.  شده  پخش  اتاق  هفت  در  که  داشت  بخش    مارستان یتختخواب  در 

اولودب  نشین شهریارمن باش   رزایآن م  رئیس  نی.  دکتر    ،یپزشک   ریمد  و  یمحمد حکاک 

پزشک،   کیشامل  ی مساوات، کارکنان پزشک ة روزنام نوشتة( بود. طبق Sarkis)  سیسرک

دست شب،    ار، یدو  پرستار  چهار  روز،  پرستار  آشپز،    کیآشپز،    ک ی چهار    کیکمک 

  از   [محرم]  )آغاز  ۱۳۳۰  سال  حداقل تا محرم  مارستانیو دو خدمتکار بود. ب  شویلباس

  ز ی( فعال بود. بعد از اشغال تبر[شمسی  ۱۲۹۰آذر    ۳۰]میالدی    ۱۹۱۱  سال  دسامبر  ۲۲

  مارستان ی ، ب[شمسی  ۱۲۹۰دی    ۵]میالدی    ۱۹۱۱ل  سادسامبر    ۲7روس در    یتوسط قوا

(، انتقال  یخصوص   مارستانی ب  ک ی ( )به عنوان  Vahanبه پزشک روس به نام دکتر واهان )

 
1002 Nasiri 2016, doc. 78, p. 345. 

 .۲۰۱-۲ص ،۱۳۹۵ اریفرد ۱۰۰۳

1004 Nasiri 2016, doc. 77, 19 October 1908, p. 338. 

 .۹۱۰، ص۲روزنامة انجمن، جلد دیبنگر ،یباز شدن رسم یبرا 
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  ۱۲۹۳آبان  ]میالدی    ۱۹۱۴  سال  . تا نوامبرنداشت  یدرمان مجان  گرید   جهی و در نت  افت ی

و[شمسی دکتر  آن،  می  افتیدر  یتومان  ۲۰۰حقوق    ایماهانه    ةاعان  اهان،  از  پس  کرد. 

ادار  مارستانیب نظارت  با  الملک  اعلم  احّالصّ  حفظ  ةدر دستان دکتر  با  قرار گرفت.    نیه 

  یی جا  ؛ نقل مکان کرد  گری د  به مکانی را مناسب ندانست و    مارستان ی وجود، دکتر اعلم، ب

 ۱۰۰۵را باز کرد.  هیاحمد  یتختخواب ۳۲ مارستان ی که او ب

  یی بازگشا   زیدر تبر  ی شهردار  مارستان ی، ب[شمسی  ۱۳۰۲]میالدی    ۱۹۲۴سال    در

گفته    را یباشد ز  ی م یقد  مارستانیب  کار   ة ادام  رسد این بازگشایی در اصل به نظر میشد.  

(  Gilmour)  موریل وجود، گ  ن یبسته شده بود. با ا  مارستان یب   ن یا  ینامعلوم   خی که در تار  هشد

  به دست   آن  ن یشی پهای  تی در مورد فعال  ی نتوانست اطالعات  کردهیاد  را    مارستان یب  ن یکه ا

 ۱۰۰۶آورد.

دواخانه در    کی   یارمنهای  تی، ادونتس[شمسی  ۱۳۰۳]میالدی    ۱۹۲۵  سال  لیاوا  در

دواخانه توسط    ن یماند. ا  فعال  [ شمسی  ۱۳۰7]میالدی    ۱۹۲8باز کردند که تا سال    زیتبر

در    ۱۰۰7. دشمی  تی( هداH.E. Hargreaves)  وز ی. هارگریبه نام دکتر اچ. ا   ی سی انگل  ک ی

  سیمردان و زنان تأس  یبرا  ی دولت  مارستان ی ب  ک ی ،  [شمسی  ۱۳۰8]میالدی    ۱۹۳۰سال  

 ۱۰۰8. دیگرد

 یدریه ح تربت

( وجود داشت.  نفر  ۵,۰۰۰جمعیتی حدود  )با    یدریهکوچک در تربت ح  یمارستان ب  دو

بر  یکی و  یستأس  هایتانیاییتوسط  کنسولگرة  یلوسه  ب  شد  .  شدیم   یریتمد  یپزشک 

د   یمارستان ب روس  یگریکوچک  همتوسط  به  که  شد  باز  دکتر    ینها  توسط  صورت 

  یستأس  ها یمارستانب  ینا   ی در چه زمان  یست . معلوم نگردید  یت هدا  یه روس  ی کنسولگر

زمان چه  تا  و  پا  ،نهاد   ین ا  یشدند  بر  پابرجا    یاسیس   هاییزهانگة  یکه  بودند،  برخاسته 

 
 از ساختمان و کارکنان دارد. یاد یز ریاست که تصاو ۱۳۹۵ اریفردنوشتة الذکر بر اساس مورد فوق ۱۰۰۵

1006 Gilmour 1924, p. 29. 
1007 Sajjadi 1989, p. 261; Rühling 1934, p. 82. 

1008 Presbyterian Church 1930, p. 165. 
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ب  ۱۰۰۹.ماندند بریدگرد  یس تأس  ی روس  یمارستان نخست،  کنسول  ژانو  ا یتانی.    سال   یهدر 

مس  یتانیاییبر  یمارستانب  دادگزارش    [شمسی  ۱۲8۲دی  ]  میالدی  ۱۹۰۴ در    یر هنوز 

تعداد انبوه به خط    و به  یخدمات پزشک   یافت در  یبرا  یمارانامّا ب  د قرار ندار  ی کار  درستِ

”شدندیم م .  نظر  عظ  آیدیبه  ب  یمی نسبت  درمان  یمارانیاز  تحت  قرار    یروس   یهاکه 

بب گرفته که  هستند  مشتاق  اکنون  هم  آ  ینند اند  موفق  یسی انگل  یهادرمان  یا که    یتبا 

  یت ها با موفقاگر آن  یرااست ز  ضروری  دیموار  ینچن  به  یژه توأم است؟ توجه و  یشتریب

  ای هیروس  مارستان یب  ۱۰۱۰.“ رودیباره باال م   یکبه    یسی انگل  هاییوهدرمان شوند، اعتبار ش

  بیمارستان   نیا  را یباز بوده باشد، ز  [شمسی  ۱۲۹۵]میالدی    ۱۹۱7ممکن است تا سال  

 . دادیک پیوند در حائل بهداشتی روسی میان مشهد و سیستان را تشکیل می

 

 هیاروم

 ۱8۳۵( در سال  Asahel Grantدواخانه توسط دکتر اساهل گرانت )  سیاز تأس  پس

  ه یخود در اروم  یپزشکهای  کمک   ارائهبه    ییکایآمر  یونرهای س ی، م[شمسی  ۱۲۱۳]میالدی  

  یونریسی ، کار م[شمسی  ۱۲۲۲]میالدی    ۱8۴۴ادامه دادند. پس از مرگ گرانت در سال  

 ۱۲۱8-۴۳]میالدی    ۱8۴۰- ۶۵)  تیرا  نیپزشک شامل دکتر آست  ن یتوسط چند  یپزشک

ت[شمسی  ۱۲۴۴-۵۱]میالدی    ۱8۶۶-7۳)  (T.L.van Orden)  ن. ال. وان اردی(، دکتر 

.  ی( و دکتر ج [شمسی  ۱۲۴۹-۵۳]میالدی    ۱87۱-7۵)کاکران    .یک   زه ی(، دوش[شمسی

  طی . در آن روزها، محادامه یافت(  [ شمسی  ۱۲۵۲-۵۵]میالدی    ۱87۴-77هولمز )  لویدب

چندانآمیزی  خصومت  کار  و  داشت  بنمی  ی وجود  هنوز  داد.  انجام  وجود    یمارستان یشد 

و هزاران نفر تحت درمان    د یروستاها دنبال گردای  دواخانه با کار توسعه  کی نداشت و فقط  

در سال    یول   می داننمی  هیاول   ی و اسباب پزشک  لیدر مورد وسا  یچندان  زیقرار گرفتند. چ

 
 ز ی ها در کاراز آن  یکیدو دکتر داشت که    هیروس  ی که کنسولگر  یداشت در حال  ی پزشک  یمتصد  کی  ایتانیبر  یکنسولگر  ۱۰۰۹

 بود. نهیمقررات قرنط یکار پزشک روس اجرا  نیتریمستقر بود. اصل
 Grothe 1911, p. 131; Adamec 1981, vol. 2, pp. 653–654; Bricteux 1912, p. 192. 

1010 Tchalenko 2006, p. 47, see also pp. 54-55. 
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بود به    افته ی ، دکتر هولمز گزارش کرد که دواخانه انتقال  [ شمسی  ۱۲۵۴]میالدی    ۱87۶

  رش یاست. جهت پذ  مارستانی عنوان جامع ب  ةستیآن شاهای  با انتصاب  کهجادار    ی”مکان 

وقت    گر،ید  فیوظا  راینشده است ز  ی طراح  ،یبه جز درمان موارد جراح  ،یبستر  مارانیب

های  تیبود بلکه فعال  یو جراح  ی اقدامات درمان  ریدرگهولمز نه تنها    .“اندگرفتهپزشک را  

 توسعه داد. او هر سال  زیرا ن رانهیشگیپ

انتظار   ی ”هنگام کس  هر  از  دستمی  که  دسته  ی رفت  کند،  های  دراز 

  ی دهکده در حال  کی در    را   زن   کی   ی انداخت. من بازومی  به راه  ون یناسیواکس

را  ها  دادم. مردم تعمداً بچهمی  خود را نگه داشته بود، مالش   ةدچار آبل  ةکه بچ

.  مبتال شونددادند تا  می قرار هایی  یمار ی ب چنیندر معرض سرخک، مخملک و  

اثر آبله،    کی   ی درمان دکتر هولمز بدون حت  یآبله داشت ول   ی دیهال  زهیدوش

 ۱۰۱۱او را به سرانجام رساند.“ [یماریب]

راه    یکالس پزشک   ک ی ، دکتر هولمز  [شمسی  ۱۲۵۵] میالدی    ۱87۶  سال  زییپا  در

میالدی    ۱877در سال    ۱۰۱۲گرداند.بخود  را  اش  یتا بخش پزشک   کرد تالش    سپس.  انداخت

ز  تعطیل   ه یاروم  ی پزشک  های فعالیت،  [شمسی  ۱۲۵۶] دال  رای شد  به  هولمز    ل یدکتر 

 ۱۰۱۳بازگشت. کای به آمر ،یسالمت

 

 دواخانه

جوزف[شمسی  ۱۲۵۶]میالدی    ۱878سال    در دکتر  با  هولمز  دکتر  کاکران    ، 

(Joseph Cochranجانش آور  ن ی(  در  و    ۱۲۵8فروردین  ]میالدی    ۱87۹  سال   لیشد 

 
1011 Johna 2003, pp. 47, 119. 
1012 Presbyterian Church 1876, p. 42; Idem 1877, p. 42. 

  گ ی استوک  یاز دفن کردن آقا  یگفته شود همگ  یکاملش با مردم، اگر از لحاظ انسان  ییو آشنا  [کراناخانم ک]  ی”دانش پزشک 
 .“ جلوگیری کرد در کنار همسرش

 Wells 1878, p. 26. 

1013 Presbyterian Church 1878, p. 41. 
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و خانه  ماریب  ۵,۰۰۰در دسامبر،    دنم ی”از زمان رسنوشت که    [شمسی دواخانه  ام  را در 

بدرمان کرده آمدند و درمان  می  یهر خدمت مذهب  دنیشن  یبرا  یاز هر قوم  مارانیام. 

آمدند.  می  دورتراز    ی حت   یو بعض  اده ی پ  ی مسافت چهار روز پا  ا ب  یکردند. بعضمی  افتیدر

به صورت  کاکران    دکتر  ی کار  ةبرنام  ۱۰۱۴.“ ستین  ی لیما  ۱۲۰  ةدر فاصل  یپزشک ماهر  چیه

  یی سرپا مارانیاو ب ۱۰۱۵بود. یخانگهای تیزیشامل کار کردن در دواخانه و انجام و یاصول

  د ی( بازد۴و )  ی خانگهای  تی زی( هنگام و۳شهر؛ )  ةخان( دوا۲)  مارستان؛ یب  ة ( دواخان۱را در )

  پابرجا ماند.   ه یاروم  یی کایآمر  ونیس یم  ات ی در سراسر حای  برنامه  نی. چن دی دمی  از روستاها

و  ها  شنبهکه دو بار در هفته )سه  یی خانه بود جاادر دوش  ارانیو دستکاکران    کار   ة عمد

هفته،    ة ماندیو در چهار روز باق  دند ی دمیرا    ن مارای ب  ۱۳۰  ها آن  ،۱۲تا    ۱۰ها( از  چهارشنبه

در خارج زمان  کرد.  می زینسخه تجو مارستان،یدر مطب ب  ماریب 7۰ یاز ظهر، او برا شیپ

روستاها و    دیبازد  ۴۳مورد اورژانس وجود داشت. او    ۱۰تا    ۵هر روز    اًب یتقردواخانه    یعاد

در شهر و    ییرا به تنها  ماری چند صد بش  ارانیو دست   انیدانشجو  ن،ین داشت. همچها  خانه

  مار ی ب  ۳۰۰۰  باًی، در مجموع تقر[شمسی  ۱۲7۶]میالدی    ۱8۹8. در سال  دندی روستاها د

ب  دهید  مارستانیب  ةدر دواخان برابر د  ،از دواخانه  رونیشدند؛  شدند. هر چند که    دهیدو 

کرد.    ن ییتع  ها تیزیدارو و و  یبراالزحمه  حق  ی مقدارکاکران    بود، دکتر  ی مشاوره مجان

در    هاآن ی به توانمند یبستگ نیشد که امی افت ی در الزحمهحق زین یبستر مارانیب یبرا

  دوم   ةمیدر ن  ۱۰۱۶داشت. یدر برم  نهیهزچقدر    هاآن  که درمان  ن یانیز  و  داشت  پرداخت  

 ۱۲۶8]میالدی    ۱88۹سال  طول    ةعمد  باًیو تقر  [شمسی  ۱۲۶7]میالدی    ۱888  سال

(، Oshanna Badalبدال ) شانا او می شهر تحت نظر حک ة، دو روز در هفته، دواخان[شمسی

 
1014 RG 91-20-7, Famous Urumia Hospital to be rebuilt. 

1015 Presbyterian Church 1883, p. 60. 
1016 Presbyterian Church 1884, p. 66; Idem1885, p. 71; Idem 1886, p. 82; Idem 1892, p. 206; Idem 1899, 

p. 202; Idem 1918, p. 290. 

بر پشت    اینر    بر اسب، االغ، گاو  گرانید  اده،یپ  ی”بعضآمدند  یفراوان بود. مردم دسته دسته هر روز م  یبه درمان طب  ازین 
 روان“  یهابر تخت ایدوستانشان و 

 Presbyterian Church 1885, p. 72. 
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 ۱۰۱7. شدندمیه دیدر هفته د یی سرپا  ماریب ۱۰۰بود و حدود  یرانیپزشک ا اریدست

رس [ شمسی   ۱۲7۰] میالدی    ۱8۹۲سال    در  اما   دن ی ،  )   . ی ت  دکتر   .Emma Tمولر 

Muller خود  های  توانست هم اکنون کمک می   بود که   ی پزشک   م ی به ت   ی افزودن   ن ی ( خوشامدتر

ماند و توسط دکتر    ی سرپرست بخش طّبکاکران    گسترش دهد. دکتر   ز ی زن ن   ماران ی را به ب 

  در دست آنجا را    ی پرستار   و بخش زنان بود    ی شد. ِاما مولر پزشک خانگ   ی ار ی ِاما مولر، دست 

شهر به صورت چهار روز    ة در دواخان کاکران    دواخانه با دکتر   ی کار   ک ی شر   ن ی داشت. او همچن 

در   ۱۰۱8کرد. می   کار   ز ی ن   ی نسطور   ار ی (، پزشک Isaacکه دکتر اسحاق )   ییجا   ی عن ی در هفته بود  

  تر وبا مورد حمله قرار گرفت. دک گیری  همه با    ران ی ا ،  [ شمسی   ۱۲7۱] میالدی    ۱8۹۲سال  

را    ی مار ی ب   د ی با که چگونه    ن ی ا   رامون ی پ   دفترچة راهنما   ک ی وبا،  گیری  همه   از   ش ی پ کاکران  

  ها آن   ی به چاپ رسانده بود. هر دو   ی و فارس   ی ان ی سر   های و درمان کرد به زبان   ی ر ی شگ ی پ 

میالدی    ۱۹۰۴در سال    ۱۰۱۹وبا فعال بودند. گیری  همه   ی ط   ماران ی کران و مولر( در درمان ب ا )ک 

  ۱۹۰۴  سال   در اول نوامبر   ه، ی را مورد هجوم قرار داد. در اروم   ران ی ، وبا دوباره ا [ شمسی   ۱۲8۳] 

در   . نفر مردند   ۳,۲۰۰شش هفته، حداقل  ی آمد. در ط وبا  [ شمسی  ۱۲8۳آبان   ۱۰] میالدی 

 کردند. نمی   اقدام   ی پزشک   ة به مشاور اییان  روست   را ی باالتر بود ز   ومیر مرگ   زان ی روستاها م 

پ  مار یب  ۳,۵۰۰حدود    ه، یاروم  در لوست   ی ریشگیبا سرم  برن Lustig)  ک ی دکتر  از   )

(Berneا )بعد از    ۱۰۲۰وبا قرار گرفتند. ةفقط پنج نفر مورد حمل  این تعداد  شدند که از  منی

 
1017 Presbyterian Church 1889, pp. 82, 94 

 بود(؛ ارومیه یمدت یبرالکساندر از همدان ا)دکتر  
 Presbyterian Church 1890, p. 168. 

1018 Presbyterian Church 1892, p. 206; Idem 1894, p. 188; Idem 1895, p. 156; Idem 1900, p. 202. 
1019 Presbyterian Church 1893, pp. 177-78. 

راهنمامی  انیب  یگرچه متن به روشن  فارس  دارد که دفترچة  بود، من فکر م  یبه  نوینوشته شده    ست یبایم  سنده یکنم 

دارد که احتمال فراوان وجود    ن،یدانستند. بنابرای م  یزبان فارس  ،جانیمردم در آذربااز    یتعداد کم  رایباشد ز   کرده   یاشتباه

 نوشته شده بود. یآذر   ای یبه آسوردفترچة راهنما 
1020 Presbyterian Church 1905, pp. 291-92 

مراقبت   زیمهم هستند. ما ن یخانگ  یهاشود؛ فراخوانیدرخواست م ییها راهنما شوند و از آنی)دکترها در جاده متوقف م 

  یو مدارس فرانسو  ییایتانیبر  ون یسیو اغلب در م  میداربر عهده  اش را  و مدرسه  ه یروس  ون یسیم  ،یخانة آلمانمیتی  یطب

 (.میشویفراخوانده م
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حمله   هیچند هفته به اروم   یدوباره برا، وبا [شمسی ۱۲8۴]میالدی  ۱۹۰۵ سال  تابستان 

اقدامات پ  ی کرد.  گرد  ت یاز سرا  ی ریشگی جهت  انجام  واکس  ۵,۰۰۰  د؛ یآن    ونیناسیمورد 

ی  دفترچة راهنما.  دیگردمبتال    به وبا   یکس  یبه سخت   ،شده  نه یانجام شد که از افراد واکس

توسط  نوشته فارسکاکران    شده  زبان  سر  ی به  سال    یانیو   ۱۲7۳]میالدی    ۱8۹۴در 

 ۱۰۲۱.دی پخش گرد [شمسی

 

 مارستان یب

شد.  هولمز    نیجانش  ، کاکران  ، دکتر جوزف[شمسی  ۱۲۵۶]میالدی    ۱878سال    در

  ی موارد جراح  رایرا گوشزد نمود ز  هیدر اروم  مارستانیب  ک ی   ییبه برپا  ازی بالفاصله ن  کاکران

  ن،یافزون بر ا ۱۰۲۲گرفتند. می  تحت مراقبت و کنترل او قرار نبودند مگر آن که  ت یبا موفق 

برآورد کردن    تی”مز  یدارا  مارستانی ب  ک ی نمود،    یشاربعداً پاف   یونریسیهمانگونه که م

  ژهیبه و  ون،یسی بر کار م  یسودمند   ری( تأث۲)  ماران؛ یوار بحی و مس   انهی گراشیبخشا  ازی ( ن۱)

 ۱۰۲۳“هاآن ة به هم ح ی مسلمانان و نشان دادن روح مسهای و تعصبها یداورشی در رفع پ

 باشد. می

در بوفالو    پرسبیتاری وست منچستر    ی سا ی کل   ی از سو   ی درخواست، واکنش مثبت   ن ی ا 

آورد  برا   و   به دست  ب   ی بودجه  سال    ی مارستان ی ساخت  در   ۱۲۵8] میالدی    ۱88۰که 

  یلومتر ی در سه ک   مارستان ی د. ب دی ر گ می   ا ی شد، مه می آن آغاز    ی ساختمان   ات ی عمل   [ شمسی 

با    مارستان ی ب   ۱۰۲۴بر پا شد.   نام   ن ی به هم ای  رودخانه   ة در کران   با ی ز   ای دهکده در    ه ی اروم 

  مارستان ی . ب د ی گرد  ل ی تکم  [ شمسی  ۱۲۶۰]میالدی  ۱88۲در سال  « نستر ی وست م »  نام 

تختخواب    کی   را ی خدمات خود بود ز   ارائه   ی برا   ماران ی از ب   الزحمه حق   مجبور به گرفتن 

توانستند مخارج  می   ماران یاز ب   ی داشت. امّا هر چند بعض   ه ن ی هز دالر    ۲۵سال    کی   ی برا 

 
1021 Presbyterian Church 1906, p. 308. 

1022 RG 91-20-7, Famous Urumia Hospital; Presbyterian Church 1880, p. 40. 
1023 RG 91-20-7, Famous Urumia Hospital. 

1024 RG 91-20-7, Famous Urumia Hospital. 
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پردا  ا   گران ی د   ؛ کنند   خت را  به  د   ن ی قادر  خانم  نبودند.  پ ی کار  مترون  کاکران   . ی .   ،

تر و جذاب تر  را روشن ها  اتاق   ، کا ی در آمر   یی سا ی کل های  بود و با کمک خانم   مارستان ی ب 

رو به    ی جراح   ة ، گستر وکار کسب گشوده شد به منظور    مارستان ی که ب   ی هنگام   ۱۰۲۵کرد. 

هیچ گونه    را ی کار دشوار بود ز   در آغاز   مارستان ی ب   گرداندن وجود،    ن ی با ا   ۱۰۲۶گرفت.   ی فزون 

  ماران ی موارد دشوار ب   ة مشاوره دربار   ی برا   ی گر ی نداشت. پزشک د   ساختار حمایتی وجود 

وجود نداشتند. به صورت   ماردار،ی حضور نداشت، نه هوشبر، نه داروخانه، نه پرستار و نه ب 

را انجام دهد و   ی ت ی حما  ی کارها  ن ی از ا  ی ار ی خودش مجبور بود بس کاکران  دکتر  ، ی اصول 

خودش را    ی ز ی تجو   ی شد. داروها   ار ی کمک  ت ی مجبور به ترب   کار   ن ی آسان نمودن ا   ی برا 

مدرسه می   ب ی ترک  پسران  خدمه ای  کرد،  ترب ها  و  عمل    ت ی را  اتاق  در  تا    کلروفرم کرد 

  ی کند و ابزارها   ش ی عمل پا   ی را در ط   مار ی بدهند، خود او مجبور بود نبض و تنفس ب 

داشته    ی دسترس   ها آن   عمل به   ن ی در ح   ی کرد تا به سادگ   ی سامانده ای  وه یخود را به ش 

 یکرد. برا می   حمل   مارستان ی را به تخت ب   مار ی ، ب اران ی باشد. بعد از عمل، با کمک دست 

  ی شگاه ی وجود نداشت و کار آزما   ی جراح   ی کارها   ی اتوکالو برا   ک ی   ی حت   ان، ی سال   ی بس 

با ا   و   ی کامالً سطح   ز ی ن    زبانزددر سراسر منطقه  کاکران    وجود، نام و اثر   ن ی ناقص بود. 

 ۱۰۲7بود.

  ( Mrs George Howard) وارد  ا ، خانم جورج ه [ شمسی   ۱۲۶8] میالدی    ۱8۹۰سال    در 

  د یداد. ساختمان جد   مارستانی ب  گریساختمان د  یی برپا  یدالر برا  ۲۰۰۰  ورک،یویاز بوفالو ن

است با سه طبقه شامل همکف با    یمربع  [ ساختمان]  نی”ا شد.    ده یهووارد« نام  ی »الحاق 

اتاق  یی نما از  جدا  قرمز.  آجر  همکف  ها  از  استفاده  ای انبار  های  اتاق  یبرا  که در    چوب 

  ی . پیمترون، خانم د  یاتاق برا  ت یسوئ  ک ی جدا از    ماران، ی ب  یبرا  گر یشود، چهار اتاق دمی

  گر ید  یو در سو  بودواقع    یساختمان اصل   یسو  ک ی ساختمان در    نیا  ، وجود دارد.“کاکران

کارکنان    یقرار داشت. ساختمان برا  ارانی و دست  یپزشک  انیدانشجو  یدواخانه، اتاق برا

 
1025 Presbyterian Church 1883, p. 60; Idem 1884, p. 65; Idem 1885, p. 72. 
1026 Presbyterian Church 1920, p. 326. 

1027 RG 91-20-7, Last annual report of the Cochran Memorial Hospital, 1934. 
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جداساز  ی پزشک قد  یامکان  ساختمان  آورد.  فراهم  را  زنان  و  برا  ی می مردان    یمنحصراً 

  مار یب  ۱۲۱  ، زنان  یهووارد برا  ی، الحاق[شمسی  ۱۲۶۹]میالدی    ۱8۹۱مردان بود. در سال  

  کی ،  [شمسی  ۱۲8۹و    ۱۲88]میالدی    ۱۹۰۱و    ۱۹۰۰های  در سال  ۱۰۲8داشت.  یبستر

  سیاپول ین یم  روان یپ  یاز سو  یی اهداپول  ؛  دالر اهدا کرد  ۴۰  ،یرانیا  ة سرشناس زادبینج

  ادبود ی ای بر  به عنوان افزوده   را   مناسب   ار ی و بس   از ی مورد ن   ار ی عمل بس   یک اتاق   ساخت   ةنیهز

  ک ی ( بود با Lymans)   مانز ی ل   ادبود ی بعدًا، آن چه که مرسوم به   ۱۰۲۹خانم کاکران فراهم نمود. 

  ی برا هایی  اقامتگاه   ن ی اضافه شد. مجتمع همچن   ، ی بخش چهار تختخواب   ک و ی   د ی اتاق عمل جد 

از    یی را ی امکان پذ در آن  فوت، در دو طبقه بود که    7۵× ۳۰  ، ی . ساختمان اصل داشت پزشکان  

 
1028 Presbyterian Church 1892, p. 206 (رسیدن دکتر ام. تی. می لر). 
1029 Presbyterian Church 1901, p. 250; Idem1902, p. 232. 

 

 یک روز عادی دواخانة بیمارستان ارومیه 
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ساخته شد.    ی هکتار   ۱۵  ن ی در قطعه زم   نستر ی وست م   مارستان ی ب   ۱۰۳۰وجود داشت.   مار ی ب   ۳۰

نها   ی هنگام  ابعاد  به  سال    یی که  در    ک ی به    د، ی رس   [ شمسی   ۱۲8۴] میالدی    ۱۹۰۶خود 

 
1030 Wilson 1896, pp. 74, 259; 

 ؛ ۱۴۴۹، ص۲، جلد ۱۳۴۳ ونسکوی 
 Presbyterian Church 1920, p. 237. 

 بازگشت. یاو پس از مدت کوتاه یداشت ول ۱۹8۰در دهة  هیدر اروم یپزشک ونیسیم کی کنیآنجل ونیسیم ،یمدت یبرا 

 Richter 1910, pp. 310, 313. 

 

 بیمارستان ارومیه کران با رؤسای کرد در ادکتر ک
 (]شمسی ۱۲88[میالدی  ۱۹۰۰ سال  )حدود



 531 میالدی(  1950دهة   - 1794قاجار و پهلوی ) هایدورهها در بیمارستان

باال،    ة ند و در طبق بود   ن ی زم ر ی ز   ح ی . سردخانه و اتاق تشر د ش   ل ی تبد   ی تختخواب   ۱۰۰  مارستان ی ب 

. ساختمان  قرار داشت کوچک    ة زول ی اتاق ا   ۱۰داروخانه و    ک ی دو اتاق عمل،    ماران، ی ب های  بخش 

  جه، ی . در نت ساخت می نما    ک ی د و  کر می   اتصال   گر ی کد ی را به  تر  ی م ی قد های  دو ساختمان   د، ی جد 

 ۱۰۳۱بود.   ی بهتر   ی جراح   زات ی و تجه   ی بستر   مار ی ب   7۵  ی برا اتاق    ی دارا   مارستان ی ب 

از سال،   ی فقط توانست بخشکاکران   محدود، دکتر ةموجود و بودج  ی تقاضا ل یدل به

م  مارستانیب باز    نستری وست  داردرا  ماهبیمارستان  ؛  نگه  در  بسته های  معموالً    تابستان 

میالدی    ۱88۶در سال  و  ماه    ۵/۹  ی، برا[شمسی  ۱۲۶۴]میالدی    ۱88۵شد. در سال  می

ماه و    ۵/8  یبرا  [شمسی  ۱۲۶۹]میالدی    ۱8۹۰ماه، در سال    7-8  یبرا  [شمسی  ۱۲۶۵]

بود.  ۹  یبرا  [شمسی  ۱۲7۳]میالدی    ۱8۹۴در سال   باز    رخ   ییاستثناها  یگاه  ۱۰۳۲ماه 

خانم مهم آمد    کی که   ی، کارکنان هنگام[شمسی  ۱۲7۱]میالدی   ۱8۹۲داد. در سال  می

  ۱۰۳۳.“ میآماده کرد ش  محافظ   وهاو و گر  ی ”ما دو اتاق براسان    ن یرا بستند و بد  مارستان یب

سه ماه تابستان    یط   مارستانی ، مانند معمول، ب[شمسی  ۱۲7۶]میالدی    ۱8۹7در سال  

در سال    ۱۰۳۴شدند.   رشیکه از دور آمده بودند، پذ  مار یب  ی وجود، تعداد   ن یبسته شد؛ با ا

  ی گاه  ۱۰۳۵باز بود.  [خرداد  ۱۱]تا اول ژوئن    مارستانی، ب[شمسی   ۱۲77]میالدی    ۱8۹8

که بعد از   یزمان  [شمسی   ۱۲۶7] میالدی    ۱888بسته بود مانند سال    سرهک ی  مارستانی ب 

 ۱88۹سال  زمستان  در    ۱۰۳۶رفت.  ی مرخص  به  [ فروردین ]   ل یدر آور کاکران    سال، دکتر   ۱۰

هنگ[ شمسی   ۱۲۶7] میالدی   اوا کاکران    که  یام ،  بازگشت،    لی در  بیمارستان زمستان 

 داشتوجود    ز ی ن   ییبسته شدن کامل، استثناءها   های زمان در    ی اما حت  ۱۰۳7شد.  ییبازگشا 

 
1031 Presbyterian Church 1909, p. 353. 
1032 Presbyterian Church 1886, p. 82; Idem 1887, p. 77; Idem 1891, p. 172; Idem 1895, pp. 155 -56 

مال  آنجا که سال  اول  ی)از  تا    ۱۰[ژوئن    ۳۰تا  جوالی    از  بعد  ۹تیر  ب  ]تیر سال  از    مارستانیبود،  تا    ۱8۹۳/ ۹/ ۱۰واقعاً 

 باز بود(. ]۱۲7۳خرداد  ۳۰تا  ۱۲7۲شهریور  ۱۹از [ ۱8۹۴/ ۶/ ۲۰
1033 Presbyterian Church 1894, p. 188. 

1034 Presbyterian Church 1898, p. 188. 

1035 Presbyterian Church 1899, p. 202. 
1036 Presbyterian Church 1889, p. 82. 

1037 Presbyterian Church 1890, p. 168. 
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سال   دل  ی زمان  [ شمسی   ۱۲77] میالدی    ۱8۹۹مانند  به   ،کاکران   دکتر  بتیغ   ل ی که 

 ۱۰۳8ند.کن   نی تأم خود را    ی توانستند غذامی   شدند که   رش ی پذ   ماری ب  ۱۶بسته شد،    مارستانی ب 

موارد    ها آن  از   ی میمردان تا زنان. ن  شتر ی بودند؛ ب  یاکثراً آشور  ی بستر  ماران ی آغاز، ب  در

  ،بودجه  نبود  لیبه دل   یمدت ماندند ول   یطوالن  یبرا  مارانی از ب  یاریبس  ۱۰۳۹بودند.   یجراح

آمدند.  می  و قفقاز   نوا یدور مانند نهای  از راه  مارانی از ب  یبعض   ۱۰۴۰شدند.  رشیپذ  ی تعداد کم 

فرستادند.  می  یی ای، معموالً هدابیمارستان   ثروتمند بودند که بعد از ترک  ماران یاز ب  ی اندک

  وانیلباس و ح  یبدهند و حت  یزیتوانستند چنمی  بودند که  ریچنان فق   ماران ی از ب  یاریبس

وست  شد. در آن زمان،  می  داده  ها آن  به  ستیبامی  بازگشت به خانه  وسوار شدن    برای

،  [شمسی ۱۲7۱]میالدی  ۱8۹۳تهران بود. در سال از در خارج   مارستانی تنها ب مینیستر

 ۴۰۰۰  مارستان، ی ب  نیتحت درمان قرار گرفتند. در جمع، ا  مارستان ی در ب  ماریب  ۵۰۰حدود  

  ماران،ی ب  ةگرچه هنوز عمد  ۱۰۴۱داد. میدر سال را تحت درمان خود قرار    ماریب  8۰۰۰تا  

ول  یح یمس سال    یبودند  ب[شمسی  ۱۲7۹]میالدی    ۱۹۰۱در  تحت    یشتری ، مسلمانان 

قرار گرفتند.  تجه   دیبا ساختمان جد  ۱۰۴۲درمان  اتاق عمل،   ن یا  ۱۰۴۳آمد.   یبهتر  زاتیو 

چنان جدا افتاده بودند    هیاروم  یونرهایسیم  رایبودند ز  خوبی  اریبس  هاییافزودن  ،زاتیتجه

  مینیسترکارکنان وست    ۱۰۴۴داشتند.   از ی ن  یشتریب  یو جراح  ی پزشک  ل یبه وسا  شه یکه هم

غ موارد  با  داشتند.  اما  لزوم  ریاغلب  سروکار  عملدشوار،  هم   یجراح  های”در  با    شه یما 

  ا ی که  اند  را چنان دچار سوءدرمان کرده  مار ی ب  یکه جراحان بوم  م یهست   روروبه  یموارد

  محدود توأم   تیمدت و دشوار، با موفق   یحاصل تالش طوالن  اینجات داد  را    مار یبتوان  نمی

  مار یب  7۵۴,۱۲  یپزشک  ن، کارکنا[شمسی  ۱۲8۲]میالدی    ۱۹۰۴در سال    ۱۰۴۵گردد.“ می

 
1038 Presbyterian Church 1900, p. 202. 

1039 Presbyterian Church 1886, p. 82. 

1040 Presbyterian Church 1892, p. 206. 
1041 Presbyterian Church 1894, p. 188. 

1042 Presbyterian Church 1902, p. 232. 

1043 Presbyterian Church 1909, p. 353. 
1044 Presbyterian Church 1895, p. 155] -56. 

1045 Presbyterian Church 1905. 
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  مارستان ی، بمیالدی  ۱8۹۰  ةدر ده  ۱۰۴۶را تحت درمان قرار دادند.   دینیو    ی از هر گروه قوم

متوسط   طور  تنوع   یبستر  ماریب  ۳۰۰به  و  شامل    یداشت  که  داد  انجام  را  اعمال  از 

نهای  یجراح پزشک    ۱۲  تعداد   ، [شمسی  ۱۲7۴]میالدی    ۱8۹۶بود. در سال    ز یچشم 

  ۱۲8۴]میالدی    ۱۹۰۶پس از سال    دی اتاق عمل جد  ک ی . افزودن  دندی آموزش د  یرانیا

جراح[شمسی عمل  امکان  رو  ی ،  همچن  یبر  آورد؛  فراهم  را  ن  ۲8  ن یشکم  به    زیتخت 

ا  نمارستایب  تیظرف    ق یشد از طر  ده ینام  “کاکران  ادبودی ”که به  ها  اضافه  نیافزوده شد. 

  دکتر ژوزف پالمب  ۱۰۴7فراهم آمد.کاکران    مرحوم دکتر  ادیبه افتخار و    ژهیوهای  ییاهدا

در    [شمسی  ۱۲۳۳دی    ۲۴]میالدی    ۱8۵۵  سال   ه یژانو  ۱۴در  کاکران   و  شد  متولد 

فوت کرد. پدر او،    هیدر اروم  [شمسی  ۱۲8۴مرداد    ۲7]میالدی    ۱۹۰۵  سال   آگوست ۱8

  ۱۲۲۶]میالدی    ۱8۴8و مادرش دبورا پالمب در سال  کاکران    .یژوزف ج   ، یپدر روحان

او    یبرا  ی اری سفر کردند. بس  رانیبه ا  یی کایآمر  یونرهایسی نسل م  نیبه عنوان اول   [شمسی

ب  یسوگوار و  اافتندی  حضوراو    یسپار نفر در مراسم خاک  ۱۰,۰۰۰از    شیکردند  و در  . 

»س  ی بیسراش  گرید  یسو   یروروبه  اش، درستیچوب  ةخان  اندازدر چشم  ر«یکوهستان 

  زیهمسر او ن  نیوالد  و  کاترینکه همسرش    یی جا   یعن ی  ،«ر یس»  ة دهکد  یونیمدرسه پانس

به خاک سپرده شد. در سا بودند،  ب  یة دفن شده  او و همکارانش، شهرت    مارستان ی کار 

سال،    ۲7  ی. براافتیگسترش    یجنوب  یةروس  یو حت   عثمانی شرق    ران، یدر سراسر ا  هیاروم

را که به    رانیا  ی بود که پزشکان بوم  ی کس  نی”او اولدر خدمت جامعه بود.  کاکران    دکتر

 نمود.“کار و جامعه شده بودند، رهسپار   تیترب ی دانش غرب ةویش

درجه دوم    د یو خورش  ریدکتر کاکران و دکتر هولمز، هر دو نشان ش   ل،یدل   نیا  به

 در سال   ۱۰۴8. به دست آوردند  ی نی عناو زینوست مینستر    یرانیا  ی کردند و دکترها افتیدر

 
1046 Speer 1911, pp. 166, 270, 328-329. 
1047 Speer 1911, chapter 16; Wilson 1896, pp. 267, 275; Presbyterian Church 1920, p. 237; Idem 1894, 

p. 188; Idem 1920, p. 326. http://www.ams.ac.ir/AIM/0252/0252127.htm. 

1048 RG 91-20-7, Famous Urumia Hospital to be rebuilt; Yourdshaian et al. 2014, pp. 280-81. 

 د یبنگر ،ییکایآمر یونرهای سیتوسط م یرانیکردن پزشکان ا تیترب یبرا 
 Floor 2020, pp. 75–82. 
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 ، نقشة ارومیه که مکان میسیون آمریکایی
 دهد. نشان می را [شمسی ۱۲۹7[میالدی  ۱۹۱۹ سال پیش از
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 قلعه )زیر به سمت چپ( نقشة ارومیه با مکان 
 [شمسی ۱۳۰8[میالدی  ۱۹۳۰ سال میسیونری با بیمارستان و مدارس،  مجتمع جدیدو مکان  
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  [ شمسی  ۱۲8۴]میالدی    ۱۹۰۶، دکتر پاکارد که در سال  [ شمسی  ۱۲87]میالدی    ۱۹۰۹

  د، یجد  ادبودی  مارستان یدر بنوشت که    شده بود،کاکران    دکتر   جانشینآمده و    هیبه اروم

جمله عمل    نیچند که میرا    فتق  از  داد  انجام  ا  شیپ  توان  انجام  توانستند  نمی  نیاز 

  و  تابستان بسته شد   یط   مارستان ی ، ب[شمسی  ۱۲۹۰] میالدی    ۱۹۱۱در سال    ۱۰۴۹دهند.

  یزیتم   ة ملحف   پر از ها  گنجه  ”   ، شد  مار ی پر از ب  مارستان یباز شد، ب   [مهر  8]در اول اکتبر  

  م؛ یداشت  مار یب  ۱۰ما حداقل    ن یشیباشد. در اواسط زمستان پ می  خدمه   از یاست که مورد ن

در سال    ۱۰۵۰کامل بودند.“ ها  و بخش  م ینداشت  ماریب  ۵-۶کمتر از    گاهچی سال ما ه  ن یدر ا

  مارستان ی که دکتر پاکارد از همدان بازگشت ب  یهنگام  [شمسی   ۱۳۰8]میالدی    ۱۹۱۲

دوباره  دو ماه   یبرا  جهینت  ر شد و د   مار یب  دیفوئی بعد از دو ماه او با تب ت  ی شد ول  یی بازگشا

ژانو در  شد.  ب[شمسی  ۱۲۹۱دی  ]میالدی    ۱۹۱۳سال    هیبسته  باز    مارستانی،  دوباره 

کارکنان    ی بود ول   مار ی، دکتر پاکارد هنوز ب [شمسی  ۱۲۹۲]میالدی    ۱۹۱۴در سال    ۱۰۵۱شد.

  ی که بتوانند غذا  ی مارانیب  یدادند امّا فقط برا  نمارستایبر باز نگه داشتن ب  یرأ  ونیسیم

  مارستانیب  افت، ی   یبهبود  پاکارد   کترد بیماری  که    یهنگام   ۱۰۵۲خودشان را فراهم سازند.

، [شمسی  ۱۲۹۳دی    ۱۰]میالدی    ۱۹۱۵سال    هیقدر پر نبود؛ بعد از اول ژانو  نیا  وقتچیه

بود که کار    اد یچندان ز  مارانی شد. تعداد ب  ماریبا پناهندگان جنگ، غرقاب ب  مارستانیب

  دچار   یگریپس از د یک یکه   یهنگام تا  ش  ارانی ممکن بود. دکتر پاکارد و دستریغ   ی پزشک

تب   و  به سختمیبیماری  نفرمی  کار   ی شدند،  دو  ت  هاآن  کردند؛  .  کردندفوت    فوس یبا 

نامنظم    یروهاین  ،یح یمتخاصم بود؛ پناهندگان مسهای  دسته  انگری نما  ی تی جمع  بیترک

روس  عثمانیکُرد؛ سربازان    یزخم ، سال  [شمسی  ۱۳۹۴] میالدی    ۱۹۱۶سال    ۱۰۵۳.یو 

با مردم خودشان، آنجا  همراه    ی آشور  روشو دارو ف   اریبود. پزشک  مارستان یب  یبرا  ی سخت

 
1049 Presbyterian Church 1910, p. 337. 

1050 Presbyterian Church 1912, p. 363. 
1051 Presbyterian Church 1914, p. 341. 

1052 Presbyterian Church 1915, p. 326 

 برکهو به عنوان داروفروش(. یوردا و راب لیکران، دکتر دان امولر، خانم ک  : دکتر اماهی)اروم 
1053 Presbyterian Church 1916, p. 301. 
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بودند؛ افزون بر    خته یو اکثر خدمه گر  ی پزشک  انیدانشجو  ةهم  ن، یرا ترک کردند. همچن

فرار کرده بودند. خانم پاکارد و خانم برگس،    ی در شهر نبود و همگ  یگریپزشک د  ن،یا

  ی عموم  خدمتکارپزشک، داروفروش و   ،بودند و دکتر پاکارد مارستان ی ب یبازرس صبحگاه

بودند به شهر  روس، مجبور    یقوا  نیو همچن   ماران ی درمان ب  یبرا  هاآن  هر کدام از  وبود  

با  و    کایبا حمل پرچم آمر  ، ردهاکُ  ی را از سالخ  انی حیمس  ةدهکد  ک ی بروند. دکتر پاکارد  

از   سواره  صورت  به  سنگ  میان عبور  ز  ن یخط  داد  نجات  احترام   راینبرد  او  به    کردها 

پاذاشتندگمی در  خوشبختانه،  ال[شمسی  ۱۲۹۵]میالدی    ۱۹۱۶سال    انی.  دکتر    س ی، 

(Ellis  و )زیاز تبرنیز  مشارکت نمودند. دکتر اِما مولر    نیهمسرش آمدند و در کار سنگ  

  ةو دواخان  مارستان ی ب  سیزنان به کار گماشته شد. دکتر ال   ة آمد و در درمانگاه زنان و دواخان

  ان یحی مس  هیمسلمانان بر عل  یزاریب  وبا آشوب    هاآن  سرجمع،  ۱۰۵۴مردان را بر عهده گرفت. 

باز ماند. به    مارستان ی ب  یبسته شدند ول   ون یسی بودند. مدارس م  روروبه  یعثمان  ورشیو  

امن نبودند  ها  ، جاده[شمسی  ۱۲۹۶]میالدی    ۱۹۱7در استان در سال    ی رواج نا امن   ل یدل

به تعداد زنمی  ماران یب  نیبنابرا به و  ادیتوانستند    ور راه داز    مارانیب  ژه،یمسافرت کنند؛ 

آن   ی به معنا ن ی. ا(آمدندشدن می یبستر که برایساوجبالغ  ی )به جز کردهاآمدند  نمی

 ب ی. موارد اورژانس و آسافتیبود، کاهش    افتهی   شیکه تا آغاز جنگ افزا  یبود که فشار کار

  تیریاز آن که دکترها قادر به مد شتریب مارانیب زین یکرد و گاهمی با گلوله آن را جبران

داد.  میانجام  ها  در شهر و روستا  ه یریخ روس، کار خسر  بی آمدند. دکتر صلمی  باشند،  هاآن

دکتر روس انجام داد. دکتر دود    یرا برا  یدشوار  یدر مقابل، دکتر پاکارد اعمال جراح

(Doddبرا )به  ( هیوبا در آنجا رخ داده است )به درخواست دکتر روس ای که آ  نیا یبررس ی

 ۱۰۵۵عازم شد.ساوجبالغ 

هر  و    شیبه هزاران پناهنده و سرباز از هر ک  مارستانی جنگ، بهای  در سراسر سال

به کار خود    مارستان ی ب  ،یوتازها، کشتارها و تهاجم عثمانخدمت کرد. با وجود تاخت  ی طرف 

 
1054 Presbyterian Church 1917, pp. 306-07; RG 91-20-7, 

 شود. زیبایست بازسابیمارستان مشهور ارومیه، می 
1055 Presbyterian Church 1918, p. 290; Idem 1920, p. 326. 
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  ۲۰۰با  مارستان ی ، ب[شمسی ۱۲۹7]میالدی  ۱۹۱8 سال تابستان  لیاوا یادامه داد. در ط

کمک کنندگان    ة هم  باًیتقر  ی موجب پراکندگ  ان یحی مس  ز یپر بود. گرشده    یبستر  مار یب

میالدی    ۱۹۱8سال    جوالی  ۳۰شده بود. در شب    ماران ی از ب  ی م یو ن  مارستانیب  ی محل

و  ها  یخطوط آشورها  عثمانی،  [شمسی  ۱۲۹7مرداد   7]   ی ح یمس  8۰,۰۰۰را شکستند 

گرفتند    م یو تصم   افتند ی   یآگاه   این موضوع  ازبامداد  دو  در ساعت    ونرهایسی م  ختند؛یگر

  هاآن  به دنبال  زیقرار گرفت و مرگ ن  یو غارتگر  غمایتوسط کردها مورد    هیکه بمانند. اروم

که در پشت مانده بودند، کشته    یی هاآن  اکثر  یمسلمان فرار کردند ول   ت یآمد. اکثر جمع

بعد،    کیشدند.   تبد  مارستانیبها  عثمانیروز  را  آن  و    مارستان ی ب  ک ی به    لیرا گرفتند 

. پزشکان  افتندیکه قتل عام نشدند به ساختمان مدرسه انتقال    ی مارانیردند. آن بک  ی نظام

بخش نبود.  تیرضا  طیشرا  ی کالج دنبال کردند ول های  کار خود را در ساختمان  ،ییکایآمر

ماالر ها  ترک  ن، یهمچن خود  د  م یبدخ   یایبا  خانم ها  یماریب  گر یو  پرستاران  آوردند.    را 

توانستند  میفقط    ی ادامه دادند. گاه  ماران ی به مراقبت از ب  ییکای آمرو دو نفر پزشک  کاکران  

  هشتم تا  ها  مراقبت  نیتمام شده بودند. اها  رهیذخهمة    رای بدهند ز  فنجان آب خنک  ک ی

 ونرها یس یکه م  ی زمان  یعنی  افت ی ادامه    [شمسی  ۱۲۹7مهر    ۱۵]میالدی    ۱۹۱8سال  اکتبر  

  ونرها،یسی از اخراج م  عد را پشت سر گذارند. ب  ماران ی و مجبور شدند که ب  دند یاخراج گرد

شدند و دکتر اولخوس    یگردآور  ییکایآمر  ونیسیم  یشهر  ةدر محوط  یپناهندگان همگ

بود و    یپزشک  گروه  نیآخراز  عضو    نی( که بهترOlkhus S. Amrikhus)  خوسیاس. امر

موجود در  های  یو زخم   مارانی بت از بشد، مراق می  یاری  تی توسط سه پرستار در حال ترب

مسلمانان انجام    یبرا  یخانگ  یپزشک   دیبازد  یرا بر عهده گرفت و تعداد  نپناهندگا   انیم

میالدی   ۱۹۱۹سال ماه مه  ۲۴تا کشتار  را  مانده  ی باق  ةپناهند 8۰۰خدمت به  ها آن داد.

بود که دکتر اولخوس    یزمان نیشهر، ادامه دادند و ا  ةدر محوط  [شمسی  ۱۲۹8خرداد    ۲]

شدند. دکتر    دهآور  زیو به تبر  افتندیکشته شد؛ خوشبختانه، پرستاران و پناهندگان نجات  

کشته شد. پس از کشتار،    هیجنگ در اروم   ی بود که در ط  ی پزشک   ن یدوازدهم  ساولخو

  ه یدر اروم  یکار پزشک  نی. آخردی غارت گردها  و پنجرهها  درباز جمله    مارستانیب  زیهمه چ
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 ۱۹۱۹سال  ژوئن    ۱8ماه مه تا    ۲۴حاکم شهر از  خانة    اطیدر ح   انیح یاسارت مس  دوراندر  

  د، ی مراقبت گرد  ماریب  ۱۰۰انجام شد. از حدود    [شمسی  ۱۲۹8خرداد    ۲7تا    ۲]میالدی  

  مار یب  کی بود که فقط    ی در حال  ن یا  .کوچک انجام شدند  یاعمال جراح  ی قطع عضو و بعض

که مسلمان بود    ی پزشک  نی ش یپ  یدانشجو  کی موارد توسط    ن یا  یی ”مراقبت نهافوت کرد.  

  .“شدرها کرده بود، انجام    ه مین  ، لیاز تکم  شیو در امتحانات رد شده بود و درس خود را پ

  ز یدر تبر  یکار خود را متوقف کرد. کار پزشک  ه یاروم  مارستانیزمان بود که ب  نیپس از ا

  هیاروم   یبا کارکنان پزشک  زیتبر  مارستانیب  رایز  افتیپناهندگان و مسلمانان ادامه    انیم

بازگشت م  یی بازگشا تا  بود و  ادامه داد. هنگام   ز یتبر  یونرهایسی شده  که    ی به کار خود 

 ۱۹۱۹  ه سالیدر فور  ؛بردندبا خود  را    زاتیداروها و تجه  ةآنجا را ترک کردند هم ها  عثمانی

برگشت، فقط    زی( به تبرLammeکه دکتر الم )  ی هنگام   [شمسی  ۱۲۹7بهمن  ]میالدی  

 مانده بود.  یبر جا ها  یو صندل   یمحل   ة ساخته شد  ز یم  یاتاق عمل و تعداد  ه یاسباب و اثاث

کردها توسط ارتش    ،[ شمسی ۱۳۰۱]میالدی  ۱۹۲۲  سال  ز ییاز سه سال، در پا  پس

اروم  رانیا مری   رونیب  هیاز  و  نوامبر  ونرهایسی خته شدند  )در  بازگشتند.  [آبان]  بالفاصله   )

که تنفر و   یهنگام  یرا آغاز کرد. حت  مارستانی و ب ی)پسر( کار پزشککاکران  دکتر جوزف

از    سیآمدند. دکتر ال   دواخانههزاران نفر به    ،هنوز حکمفرما بود  انیح یمس  هیبر عل  یزاریب

بازگردد.    زیتبر  مارستانیرا آزاد نمود تا به کارش در بکاکران    بازگشت و دکتر  یمرخص

شده    نیتأم  کایکه توسط دوستان در آمر  یبا آذوقه تازه و ساز و برگ جراح  سیدکتر ال 

  خدمات   ونرهایس یباز ماند و م  مارستانی ب  یرا بست ول  یونریسی م  ةبود آمد. حاکم، مدرس

  مارستان ی شد، در ب  ماریب  توز کینهکه حاکم    یخود را در آنجا از سر گرفتند. هنگام   ی مذهب

عوض کرد و نسبت  کامالً  رفتار خود را    ن،یتحت درمان قرار گرفت. بنابرا  س یتوسط دکتر ال 

پ  ی رفتار  ونرهایس یبه م بر    ۱۰۵۶. نمود  دا یدوستانه  آن  اثر  امّا  بود  تمام شده  گرچه جنگ 

هنوز از اثرات جنگ در عذاب است. در    رانی”غرب اسوز بود.  جنگ، خانمان  نیش یپ  ةمنطق 

 
1056 RG 91-20-7, Famous Urumia Hospital; Presbyterian Church 1920, Presbyterian Church 1920, pp. 

326-28. 
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  ی کشت است و روستاها  ری ز  ن یکوچک از زم اری بس  ی بخش  ه،یسولدوز، جنوب اروم  ة منطق 

،  هاآن  از   یار یکنند. بس می ی فقر زندگ  ت یمردم در نها  اند.افتهین  م ی هنوز ترم  ، شده  بیتخر

کاله، کفش، نه جوراب    چی روند بدون همی  زمستان  نیا  شواز یبه پها  زنان و بچه  ،مردان

 ۱۰۵7پوشاند.“می را شان ی هالباس نازک که بدن ی ساق بلند و فقط با مقدار

ا  بعد نوامبر  که    ن یاز  به   ونرهایس یم  [ شمسی  ۱۳۰۱آبان  ]میالدی    ۱۹۲۲سال  در 

سردار  هیاروم به  موسوم  مجتمع  در  دواخانه  کار  نوامبر    ی بازگشتند،  از  شد.  سال  انجام 

به    ، روی هم رفته  مارستان ی ، ب[شمسی  ۱۳۰۴آذر  ]میالدی    ۱۹۲۵سال  تا دسامبر    ۱۹۲۲

ترین  بود. در واقع، دواخانه، فعالقرار گرفته  پسرانه    ةمدرس  یدر سالن سخنران  ی شکل موقت

 ۱۳۰۹]میالدی    ۱۹۳۱در سال    دی جد  مارستانیتا ساخته شدن ب  ی پزشک  ونیسیبخش م

ب  [شمسی راه  مارانیبود.  خو  یدورهای  از  سولدوز،    ،یهمچون  مرند،  مراغه،  سلماس، 

حضور در دواخانه از مجموع تهران و همدان    ۱۰۵8آمدند.می  ی ساوجبالغ و مناطق کوهستان

خود    یبه جز مشهد که برا  ،یونریسی مهای  مارستانیب  گری آن از د  مارستانیبود و ب  شتریب

زنان    ، ییسرپا  ماران ی از ب  ی م ی. نگرفتقرار می  استفادهمورد    شتریداشت، ب  ی خاص  ةجلو

.  دی انجام گرد  ی ح یزنان مس  ی برا  نهی معا  ۲۶زنان مسلمان و    یبرا  نه یمعا  ۶۳مسلمان بودند؛  

 ۱۰۵۹ود. در هموار کردن کار دواخانه، کمک نم وفیرزایدکتر اسکندر خان م 

بر[شمسی  ۱۳۰۳]میالدی    ۱۹۲۵سال    در ا  ،  دولت  اطالعات  فقط    ران،یاساس 

مس  یآشور  ۱۵,۰۰۰ اروم   یارمن  ی حیو  منطق   هیدر  فضا  ة و  که  بودند  مانده    ی سولماز 

آبان   ۲۱]میالدی    ۱۹۲۵سال  نوامبر    ۱۲بود. در    یی کایآمر  یونرهایسی م  یبرا  یمحدود

  انیکار را از سر گرفت. در پا  یآمد و به آرام   هیاروم)پسر( به  کاکران    ، دکتر[شمسی  ۱۳۰۴

ب[شمسی  ۱۳۰۴]میالدی    ۱۹۲۵سال   ای  اجارههای  را در بخشهایی  قسمت  مارستان ی ، 

 
  ۰۰۰,۳۰۰ما حداقل از  میریشدند را در نظر گ ده یما د یپزشک النیکه توسط فارغ التحص ییهاسال اگر آن 8۳ ی”در ط ۱۰۵7
 .“میمراقبت کرد ماریب

 Presbyterian Church 1920, p. 327. 
1058 RG 91-20-7, Report Medical Work Urumia 1924-1925. 

1059 RG 91-20-7, Medical Report Urmia 1925-1926. 
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  اد یبه  و    ة ختیر عمارت فرو  کی ”شدند.    ی داریگرفت که بعداً خردر دست  مجاور مجتمع  

  ش یهاآن سقف  زیانگشگفت  تیسطح گوناگون تا کف دارد و ماه   ۱۵  رایز  ؛یرانیا  یماندن

نبود و  تسه   هستند  به    التیمطلق  را  آن  که    خودِ   ۱۰۶۰.“ دسازنمی  تریماندن  ادیمدرن 

سال پس از    کیاز    شیب  یهنوز برا  یول   ه بودماند  ی باق   ی مارستانی مجتمع ب  ،ساختمان

  رانیارتش ا  تیکه در نها  یاشغال شده بود. هنگام   رانیتوسط ارتش ا  ،ونرهایس یبازگشت م 

گذاشت که به هزاران  بر جای  مخروبه    مهیرا به حالت ن  مارستانیرا ترک کرد، ب  محوطه

به کار خود ادامه داد. تنها ساختمان    مارستان یوجود، ب  نی داشت. با ا  از ی ن  ریتعم  یدالر برا

( Kasha Yaku)   اکوی   کاشا  یساخته شده برا  ةو خان  یسردار  ةپسران  ةدر دسترس، مدرس

تا زمان بتوانند تعم  ی بود.  اتاق ساختمان مدرسه را  به    ک ی کنند    ر یکه دو  اتاق در خانه 

  زات یداروها، تجه داشت کار در نبود    نتا آنجا که امکا  و  ساخته شد  یموقت  ةعنوان دواخان

  ی داد و به بعضمی را انجام  یخانگ یدهای عمدتاً بازدکاکران   دکتر ادامه یافت. ارانی و دست

 
1060 RG 91-20-7, Cochran Memorial Hospital Report 1932-1933. 
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سر روستاها  پذمی  از  م   ی مقدار  ،ی مارستانیب  رش یزد.  های  مارستانی ب  گرید  نیانگ یاز 

  یشامل غذا برا  مارستان یمتوسط روزانه ب  ةنیهز  ۱۰۶۱بود.تر  نییپا  ، ییکایآمر  یونریسیم

بود.    ،جزئی  ةخدم ِقران    که در آشپزخانه استفاده   ییسوخت و روشنا  هزینةکمتر از دو 

از    یئشد جزمی که    الکساندر   بود. بدون در نظر گرفتن دستمزد دکتر  یشاه   ۱۵کمتر 

دارو، البسه،    ةر روز بدون محاسبهکل    ةنیزقران بودند. ه  ۲/ ۳۵قران بود، دستمزدها    ۰۵/۱

شد. گرچه در اواسط  می  قران  ۰۵/۵بالغ بر    رهیو غ ها  ساختماننگاهداری    ،یج حقوق خار

  ی گرفت ول  ی شی از اعتبار آن پ  مارستانیب  ة نی، هز[شمسی  ۱۳۰۴]میالدی    ۱۹۲۵سال  

 ۱۰۶۲را نگه دارند.  صیکردند حدود تخصمی تالش پزشکان 

میالدی   ۱۹۲۶سال   هی)پسر(، در ژانوکاکران   دکتر ز،یکوتاه در تبر  اقامت ک ی از  بعد

  یمارستانیاهداف ب  یاتاق مدرسه برا  ی شتری بازگشت. تعداد ب  ه ی، به اروم[شمسی  ۱۳۰۴]

  ی دختر آشور  ک ی   ،شدند. آنامی  را شاملها  بخشترین  و ناراحتترین  شدند که تنگ   ریتعم

که    یکمک کرد در حال کاکران  به    ت،داشرا    زیامداد در تبر  مارستانیدر بحضور    ةتجرب  که

بود    ازی که مطلقاً مورد ن  یاز ملزومات   یاز ابزارها را قرض داد و بعض  ی( بعضزیدکتر الم )تبر

شرقِ   زینرا   »امداد  نمود  ها  ملحفه  و ها  تختخواب  از   ی بعض  ک« ینزد  فروخت.  اهدا  و  را 

را    ماریب  ۱7توانست  کاکران    ردکت  ی در محل ساخته شدند. به زود  یچوبهای  تختخواب

خانم  رشیپذ نمود    ک ی همانند    زین  )بزرگ(کاکران    کند.  تالش  و  کرد  عمل  مترون 

  د یجد   یقیموس  ةکند. سه صفح  لیتبدآمیز  آور تا نفرتمکان لذت  ک ی را به    مارستان ی”ب

از    “اند.کار داشتهاین  در    ید نقش مهم رسی  نستریوست م  یسای که با سه فونوگراف از کل

  ی برا  یاریکرد. بسمی  رشیپذ   مار ی ب  ۴۰-۵۰روزانه  ن زمان دواخانه هر صبح باز بود و  یا

.  شدخودداری می  یاز جراح  از،ی مورد ن  ی فقدان ابزارها  لی به دل  یآمدند ول می  یکار جراح

به  ش  کوچک تا زمان بازگشت  ی جراح  چهاربزرگ و    یعمل جراح  نُه)پسر(  کاکران    دکتر

  ماران ی از ب  یم یمسلمان و ن  ،یی سرپا  مارانیداد. اکثر ب  جامان  ، [فروردین]  ل یدر ماه آور  ز،یتبر

 
1061 RG 91-20-7, Report of Medical Work Urumia 1924-1925. 

1062 RG 91-20-7, Report of Medical Work Urumia 1924-1925. 
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از    [شمسی  ۱۳۰۴اسفند  ]میالدی    ۱۹۲۶سال  از مسلمانان بودند. در مارس    زین  یبستر

و    د یای ب  هیبه اروم  هماه  هفتبا قرارداد    زیدرخواست شد از تبر  وفیرزایم  الکساندر   دکتر

دن  ی سپرده شد. از زمان رسبه او  کار در دواخانه    ی و مقدار  مان ی تی  ی پزشکهای  مراقبت

ال ذخ  سیدکتر  ول ای  رهیبا  تجه   یکوچک  و  ابزارها  از    ماران ی ب  ،یمارستانیب  زاتیکامل 

  باًیکه تقر  آن  ةمخروب  مه یبا ساختمان ن   مارستان ی ب  ی میشدند. مکان قد  رش یپذ  یشتریب

چهار سال تجربه در شهر، کارکنان    یرها شد. ط   حال خود شهر بود به    یلومتریدر سه ک

  کینزد  ها آن  به  یتوانستند به حدمی  و   افتندیمردم    یبراپذیر  دسترس  ا خود ر  ی پزشک

نادر بود که    ن، یاز ا  ش یبه زنان مسلمان. پ  ژه یداد، به ونمی  رخ   ن یاز ا  ش یشوند که هرگز پ

میالدی    ۱۹۲۶در سال    ی شد ولوجود داشته با  مارستان یزن مسلمان در ب  ی مانیمورد زا  کی

داشتند. زنان از رفتن به خارج شهر جهت    زایمان به صورت ثابت    ها آن  [ شمسی  ۱۳۰۵]

  توانستندمی  یکه دوستان و خانواده فقط به سخت  ییجا  ؛ یدندترسمی  یم یقد  مارستانیب

مسئله رفع شده بود.   نیهم اکنون در شهر ا  به بیماران خود دسترسی داشته باشند. اما

سردار قدرت  یساختمان  جنگ  زمان  ا  گوناگونهای  که  عنوان  به  آن    سیپل   ستگاهیاز 

از آنجا که مدرسه مجبور    داده شد.  لیتحو  بهداری به  سال    کی   یبراکردند،  می  استفاده

شد  می  برپا   دی جد  که جای ساختمان    ک ی به    باید  مارستانی، بکار خود را از سر گیردبود  

  آماده  [شمسی  ۱۳۰۶]میالدی    ۱۹۲7سال  در بهار    این ساختمان نو باید   . مکان کندنقل  

امی معنا  نیشد.  م  یبه  که  بود  )از جمع    ۴۰,۰۰۰به    هیاروم  ونیس یآن  زمان  آن  دالر 

 ۱۰۶۳داشت.  از یدالر(، ن ۰۰۰,۶۵

  ی را برا  یطرح پرسبیتاری  ی رانیا ونیسی ، م[شمسی ۱۳۰۴]میالدی  ۱۹۲۶سال  در

  پیشین پذیرفت.  یدر غرب مجتمع مرکز  یاصل   مارستانیاقامتگاه و ساختمان ب  ک یساخت  

زم  کی از  جدید    ن یبخش  ساختمان  از    ی داریخراین  کمک  شده  اعظم  محل  اسقف 

گرفت. دکتر  می  در درون شهر قرار  یم یقد  یساختمان در مجتمع مرکز  نیا  .بود  یکانتربر

 
1063 RG 91-20-7, Report Medical Work Urumia. Nov. 1922 to June 30, 1923; Idem, Famous Urumia 

Hospital; Presbyterian Church 1926, p. 221; Presbyterian Church 1931, p. 177. 
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با در نظر گرفتن    ۱۰۶۴نداشت.ای  جهبود  یدو ساختمان را بسازد ول   ن یاخواست  می  سیال

در    نستریوست م  یسایکل  ة یگذار ساختمان اولهیسرما  د،یجد   مارستان ی به ساختمان ب  ازین

 ۱۰,۰۰۰پرداخت  ، متعهد به  [شمسی  ۱۳۰۶]میالدی    ۱۹۲8، در سال  ورکیوین  یبوفالو

  ۱۰۶۵شد.  لیوسا  یبرا  توجهی هزینهمقدار قابل    ةسه سال به اضاف   به مدت  و  دالر در سال

ا مخالف  ن  ن یامّا  ز  زیطرح  داشت  برا  میسیون   رایوجود  ساخت  های  طرح  یکرمانشاه 

بودجه  یمارستانیب بنابرامی  خود  اروم  ن،یخواست.  و    یبنداسیمق  ةدربار  یبحث  هیدر 

مربوطه،    ةنیسان کاهش هز  نیشهر و بد  ةدر محدود  مارستانی ب  ةوجور کردن اندازجمع

  الزم که    یواحد را مطرح نمود و هنگام  ک یفشردن سه واحد به    سی. دکتر ال رفتصورت گ

  مارستان یساخت و ب  دیبه عنوان واحد جدبود آن را    پرستاران  ةخان  ایدواخانه    به توسعة

  ی بیتصوهای  حرکت به جلو با ساخت ساختمان  ازیبر ن  الیسماند.  باقی    خود  یة اول  شکلدر  

امکان    ا یآ  پرسید   نستر یوست م  ی سایو از کل  ود نم  ی ممکن، پافشار  ترین زمان در کوتاه

 توافقی بر سر وجود، عدم    ن یبا ا  ؟وجود دارد  ی به صورت فور  هیدرصد سرما  ۵۰پرداخت  

در مکان    مارستان ی خواستند بمی  یکجا ساخته شود وجود داشت. بعض  بیمارستان که    نیا

پاکارد   ی ساخته شود در حال  ی م یقد درست    ها، یآلمان  محوطة ست در  خوامی  که دکتر 

با   ونیسیخواست و ممی را در داخل شهربیمارستان  سیدکتر ال  ؛خارج شهر ساخته شود

  یادآوری  نستریوست م  یسا یکل  رهبربه دکتر هولمز،    سی موافق بود. دکتر ال   این دیدگاه

کل می  نمود درک  پ   یسا یکند که  که  ای  ژهیو  وندیاو  پاکارد  ب  بعداًبا دکتر    مارستان ی در 

در نظر گرفته شد    ریاخ  ةمالحظ  نیا  ۱۰۶۶کرد، دارد. میکار    رمانشاهک  ییکایآمر  ونیسیم

وست    یسایبه کل  [شمسی  ۱۲۰7دی  ]میالدی    ۱۹۲۹سال    هیدر ژانودکتر پاکارد    رایز

  هاآن  مفهوم که  نی( تکرار شده بود به اه ی)اروم  هیکالم دو بار در رضائ  نی”انوشت:    نستریم

توانند اوضاع و احوال خودشان را در زمان موعد شکل دهند تا از انتقال منافع  نمی  احتماالً 

 
1064 RG 91-20-7, Ellis to Nesbitt/NY, 08/11/1927. 

1065 Presbyterian Church 1929, p. 102. 
1066 RG 91-20-7, Dr. W. Ellis/Rezaieh to Dr. Samuel Holmes/Buffalo, 29/11/1926. img1935-36 

04/10/1928. 
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 ۱۰۶7به کرمانشاه اجتناب کنند.“ ارومیه شما از 

  پرسبیتاری   ئتیبه ه  س ی، دکتر ال [شمسی  ۱۳۰۶آبان  ]میالدی    ۱۹۲7سال  نوامبر    در

ز  ورکیوین است  شده  ساخته  پزشک  اقامتگاه  فقط  اکنون  هم  داد  دولت    را یاطالع 

بود که درست    در نظر گرفته شهر    ان ی از م  د یجد  ی شیآزما  ابان یخ  کی   ی براهایی  میدان

برا  نِ مکا نظر گرفته شده  بنابرامی  را قطع  مارستان یب  یدر  بود    م یتصم  ن،یکرد.  گرفته 

برا  نیزم نکند  ،ساخت  یرا  خ  یهنگام  ۱۰۶8. گودبرداری  شد،    دیجد  ابانی که  ساخته 

  مت ی ق   جه، ی کردند. در نت  بی را تخر  یی کایآمر  ونیس یمجتمع م   ی وارهاید  یمحل   ن یمسئول

  ن یو همچن  مانع   نیا  لی به دل   ۱۰۶۹. افتی   شیافزا  ابانی خقرار گرفتن در کنار    ل یبه دل  نیزم

از    ی دستور بعد شهر ساخته    ة در محدود  ی مارستان یب  چ ی ه  د ینبادولت که    ی سوصادره 

ال پ  ی آلمان  ةخانمی تی امالک    دیخر  شنهاد یپ   س یشود، دکتر  ا  شیکه    توسط دکتر   ن یاز 

 ۱۰7۰شد. خواستاررا  نیزم  دیخر بی. او با تلگرام، تصورا داد مطرح شده بودپاکارد 

در    نستریوست م   یسای ترس داشت رخ داد. کل  از آن  ه یاروم  ونیس یکه م   چه   آناما  

لغو  هیاروم  مارستان یباز    ت یبوفالو حما انتقال داد. خوشبختانه،    را  کرمانشاه  به  را  آن  و 

داده    صیتخص  ورکیوین  پرسبیتاری  ی سای کلهای  ونیسیم  ئت یتوسط ه  یگریدهای  بودجه 

شهر به    دی جد  مارستانیساختمان ب  ل،یدل  نیا  ه. بدیصادر گرد  نیزم  دیخر  ةمصوب  شد و

که  یجا ب  این  م  مارستانی هنوز    « کاکران  ادبودی   مارستانی ب»شود    ده ینام  نستریوست 

 ۱۳۰8شهریور  ]میالدی    ۱۹۲۹سال  در سپتامبر    هیاروم   ون یسیم  ۱۰7۱. دیگرد  گذارینام

  ی ن یعلوم د ةملک توسط مدرس  ن یکرد، ا  را تصاحب   ۲۰  ةشمار   سرداری ، مجتمع  [شمسی

ساخت    باقی مانده مخالفت دولت با شد. تنها مسئله    هی( تخلFiske Seminary)  سکیف 

  محلساخت در  امکان    هی اروم  ونیسیم  ن،ی. بنابرابوددرون شهر    ة در محدود  مارستانیب

 
1067 RG 91-20-7, Holmes/Buffalo to Speer/NY, 28/02/1929; see also Idem, Ellis/Rezaieh to Speer/NY, 

28/08/1929; Idem, Holmes/Buffalo to Speer/NY, 21/11/1929; Idem, Trull to Speer/NY, 04/10/1928. 

1068 RG 91-20-7, Ellis/R to Nesbitt/NY08/11/1927; Idem, Ellis/R to Holmes/Buffalo 11/11/1927. 

1069 RG 91-20-7, Ellis to Williamson, charge d’affaire Tehran 30/09/1930. 
1070 RG 91-20-7, Speer/NY to the Executive Council, 07/06/1929. 

1071 RG 91-20-7, Last annual report of the Cochran Memorial Hospital 1934. 
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را بخرند. از    نیآن زمها  ییکایخواست آمرنمی  دولت  یکرد ول  بررسیرا    یآلمان  ةخانمیتی

  تیجمع   رایشهر گرفت زداخل  در    مارستانیبه ساخت ب  می تصم  یی کایآمر  ونیسیرو، م  نیا

در سال  میسیون  شهر بسازد.    رونیبرا  سرخ قصد داشت ساختمان خود    د یو خورش  ریش

  نیدر قلب شهر ساخت و بر ا  ی عال   اریبس  مارستان ی ب  ک ی ،  [ شمسی  ۱۲۰8]میالدی    ۱۹۳۰

در بخش    وچکک مارستانیب  کی   ،یدو دکتر آلمان  ن، یرا خلق نمود. همچنای  منوال سابقه

  ی ملک ساالر  ،نیکرده بودند. افزون بر ا  سیشهر تأس  داخلدرست    د،ی جد  ابانیشلوغ خ

شد.  می  جدا  دیوار شهر فقط با یک یارد فاصلهبود که از    سک یف  ی نیعلوم د   ة مدرس  ک ینزد

کرد،  نمی  اگر دولت امتناع ی حت  رایز   دی ساخت درخواست نما  ة اجاز  هراس داشت  ونیسیم

از طرح ساخت در    ونیسی آزار ممکن، م  ن یتسک  یهرگز اعطاء نشود. برااجازه  بود    مکنم

از    خسارت  یادعا  برایخود    وقحق از  و    خودداری کرد  ی آلمان  ةخانمی تیامالک   حاصله 

انمودنظر  صرف  د، یجد   ابان یخکشیدن   م  ، آخر  مورد   ن ی.  ساخت    یبرا  ون یسی طرح 

  هیرا وادار نمود به طرح اول  میسیونرو،    ن ینابود کرده بود و از ارا   این محل در    مارستان یب

مسائل  این  از آنجا که    ۱۰7۲کند.  ی ریگیرا پ  یدر مجتمع ساالر  مارستان ی ببازگردد و ساخت  

  س یشده بود، دکتر ال اعمال مارستان ی بساخت مکان  هیبر عل یرانیا یتوسط مقامات رسم 

در مکان    مارستان یساخت ب. او اشاره کرد دولت با  گزارش داددر تهران    کایبه سفارت آمر

  سربازان ارتش که  های  به پادگانمحل    یکی با در نظر گرفتن نزد  ،میسیونری  ةشد  نییتع

و صدا دل  ،انداختندراه می  یاد یز  یآن سر  مطلب    ن یا  ؛ورزدمخالفت می  یشلوغ   لیبه 

  ی لومتریدر سه ک  مارستان ی ب  می مکان قد  ،گرچه قلعه  الیس همچنین دیدبود.  آمیز  هیکنا

انجام شد  در آن زنان  یبرا یزیناچ ی از جنگ، کار پزشک ش یپ اما . داشتخارج شهر قرار  

زنان مسلمان دشوار بود که تا آن    یبرا  را یصورت نگرفت ز ی کودک - کار مادر  چ ی و عمالً ه

 ۱۰7۳بروند. مسافت 

به صورت    ران ی ا   ون ی س ی ، م [ شمسی   ۱۳۰8اسفند  ] میالدی    ۱۹۳۰  سال   مارس   در 

 
1072 RG 91-20-7, Ellis/Urmiyeh to Speer/NY, 27/01/1930; Idem, Ellis/Urmiyeh to Speer/NY 25/02/1930; 

Presbyterian Church 1930, p. 192. 

1073 RG 91-20-7, Ellis to Williamson, charge d’affaire Tehran 30/09/1930. 
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 ۳۳,7۹۹بودجه )   ب یتصو   ی برا   ورک« ی و ین   ئت ی را به »ه خود    ی ساختمان های  طرح   ی رسم 

بق ا ط م ای  ، ارسال نمود. طرح به شکل قابل مالحظه آغاز گودبرداری زمین   ة دالر( و اجاز 

ساخت   ران ی ا   ون ی س ی وجود، م   ن یبود. با ا   [ دی]   ه ی در ژانو   س ی دکتر ال   ی شنهاد ی پ   ة ی طرح اول 

جهت    ل ی تعد   ی با مقدار   ی ول   [ داد   شنهاد ی پ را  ]   ی آلمان   ة خان م ی ت ی ”امالک  در    مارستان ی ب 

برا   ساختن مناسب   ساالر   ی آن  مجتمع  در  ا   ی طرح   ، “ ی استفاده  دولت  آن    ران ی که  با 

  ی ن ی علوم د   ة که مدرس   یی جا   ی عن ی بود    ی سردار ملک  مجاور    ی مخالف بود. مجتمع ساالر 

دواخا   سکی ف بعداً  آن  در  و  ب   نه قرار داشت  م ساخته شدند   مارستان ی و    ارومیه  ون ی س ی . 

  ی ک ی در آن نزد   ی اط ی دواخانه در ح   ست؛ ی ن   مارستان ی مناسب ب   ]این محل   [”   داد   شنهاد ی پ 

اتاق  برا هایی  در  افتاده است.“   اند سازی شده آن هدف مناسب   ی که موقتاً    نی بنابرا   راه 

 یفضا را برا  وانست ت می   شود که   ی دار ی خر   ی ساالر مجتمع  مجاور    ی دیگر   ن ی قطعه زم 

که    س ی دکتر ال   ۱۰7۴پرستاران فراهم سازد.   ة شامل خان   گر ی د   ة شد   ی طراح های  ساختمان 

مصمم    ه ی . کارکنان اروم کرد ارسال    ورک ی و ی را به ن   مارستان ی ب های  بود، طرح  ی طراح اصل 

ب  ز   مارستان ی بودند  بسازند  قلع   را یرا در درون شهر    آن، مکان    ل ی به دل   ، ی م ی قد   ة مکان 

وجود داشت، به خود   ل ی امکان داشت و تما  آن چه  را نسبت به  ی مسلمان کمتر  ماران ی ب 

  ارانشی دیگر  ( و  Speer)   ر ی و همکاران او، اسپ   س ی خوشبختانه، دکتر ال   ۱۰7۵کرد.می   جلب 

ب نیز   ساخت  بودند.  مارستان ی موافق  شهر  درون    د، ی جد   مارستان ی ب   یی برپا  ی ط   ۱۰7۶در 

به بخشِ عمارت،   اتاق   تخریب بخش  تا  اقامتگاه    هایی در آن شد  به  ساخته شود. زنان 

  چی توانست بخرد انتقال داده شدند. هنوز ه می   ون ی س ی مجاور که م   ة در محوط   ی کوچک 

  بود. خانم  ده ی تازه رس   ، یی کا ی کارکنان نبود و پرستار آمر   ان ی در م ای  شده   ت ی پرستار ترب 

های  ی بود بار آشفتگ  ی مارستان ی ب  وکار کسب در جریان  سال  ۲۵ ی برا که  بزرگ( ) کاکران 

خانه   ی گوناگون  در  ال   د ی متحمل گرد داری  را  به دکتر  پ   س ی و  خانم  در Pease)   س ی و   )  

بب   یی جا جابه  را  شده  تمام  محصول  نتوانست  او  کرد.  در   را ی ز   ند ی کمک  که    هنگامی 

 
1074 RG 91-20-7, Wilson/Tabriz to Speer/NY. 01/03/1930; Presbyterian Church 1930, p. 192. 
1075 RG 91-20-7, Memo Dodd to Speer, 26/03/1930. 

1076 RG 91-20-7, Memo Dodd to Speer, 20/05/1930. 
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کاکران    ، دکتر [ شمسی   ۱۳۰۹] میالدی    ۱۹۳۱سال    ل ی در اوا   ۱۰77فوت کرد.   ، بود   ی مرخص 

دوم کامالً آماده    ة . طبقم ی ا شده   جا جابه   د ی جد   مارستان ی ”ما هم اکنون به ب   داد گزارش  

آذر  ] میالدی    ۱۹۳۱سال  دسامبر    ل ی در اوا   ۱۰78آماده خواهد شد.“   ی به زود   ی ول   ست ی ن 

  ها آن   شدن است و   ل ی در حال تکم   مارستان ی ب   داد گزارش    س ی ، دکتر ال [ شمسی   ۱۳۱۰

اول انتقال    ة به طبق  ی شلوغ کنون های  از بخش   سمس ی از کر   ش ی پ را    ماران ی قصد دارند ب 

  د ی ساختمان جد   ۱۰7۹گرفت.می   در دسترس قرار   ی به زود   و   آن   ز دوم پس ا   ة دهند. طبق

همکف، دواخانه    ة . در طبقداشت که تاکنون اشغال کرده بود،  هایی  با محوطه   ی تفاوت کل 

اتاق   ن ی اول، دو بخش و چند   ة جا گرفت. در طبق  ، ی و قابل دسترس   مناسب به صورت  

  ماران ی بود که ب   یی جا   ن ی و ا   دند ش می   بالکن باز   ی به رو ها  ؛ بخش وجود داشت   ی خصوص 

که    یی جا   قرار داشتند   زنان های  دوم، بخش   ة دند. در طبقگذران می دوران نقاهت خود را  

نصب شده  ها  پنجره   به تازه،  هایی  آراستند و پرده می   را   یکنار تختخواب   ی زها ی م   ها، گل 

در    اد تولد نوز   8۶  مارستان ی کودک قرار داشت؛ ب  -   بودند و در تقاطع با سالن، بخش مادر 

در تقاطع با سالن، اتاق    ن، ی داشت. همچن   [ شمسی   ۱۳۰۹]میالدی    ۱۹۳۰- ۳۱سال    ی ط 

دلربا  های  ی که با روتخت   قرار داشت رنگ جذاب کودک    د ی سفهای  کودکان با تختخواب 

شده بودند. در مجاور    زان ی آو   ها آن   بر   ی ر ی رنگ شده و تصاو   وارها ی شده بودند. د   آراسته 

نوزادان جا  اتاق  نوزادان   بود.   شدند می   قرار داده   د ی سفهای  در گهواره   ها آن   که   یی آن، 

البس ها  پوشش  دوستان   یی دلربا   ة و  توسط  که  آمر   ی داشتند  بود   کا ی در  . ند ساخته شده 

نوزادان   ی هنگام  ترک   مارستان ی ب   فقیر   که  جا می   را  به  و  های  پوشش   ی کردند  ژنده 

 ۱۰8۰. کردند اهدا می   ی های به آنان، لباس   ی مندرس، کارکنان پزشک 

  مارستان، ی در کنار موضوع ساختمان ب   گر ی منظور مدنظر قرار دادن ملزومات د   به 

به  ها باشند. تختخواب می   اول ما  ضرورت  ، زات ی ”تجه شد که  ادآور ی  ر ی به اسپ  س ی دکتر ال 

 
1077 RG 91-20-7, Cochran Memorial Hospital Report 1932-1933. 

1078 RG 91-20-7, Memo Tower to Speer/NY 10/04/1931. 
1079 RG 91-20-7, Ellis/R to Speer 07/12/1933. 

1080 RG 91-20-7, Cochran Memorial Hospital Report 1932-1933. 
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که هم اکنون ما   ی چوب های  تختخواب   از   ی اد ی ز   ماران ی در اضطرار هستند. ب   ژه ی صورت و 

اروم   ۱۰8۱دارند.“   ت ی شکا   م، ی کن می   تفاده اس  بعد    ک ی   ه ی کارکنان  ا سال  موضوع    ن ی به 

را   د ی جد  زات ی به تجه  ی فور  از ی ن  و  ساخته شده بود  د ی جد   مارستان ی که ب  ی زمان  ند گشت ر ب 

  ز ی مدرن تجه   و   کارآمد   ی با استانداردها   ست ی با می   یی کا ی آمر   مارستان ی ”ب   ؛ گوشزد نمودند 

  زاتی به تجه   ن، یبنابرا   شود.“   شرو ی پ   ان ی ران ی ا   ی موجب برآورده شدن تقاضاها   ا شده باشد ت 

در   ، ی و نه خصوص  ی نه در بخش دولت  ی الت ی تسه  ن ی داشتند و چن  از ی ن  ی کاف ی شگاه ی آزما 

 ةهم وجود  با    ن، یبود. افزون بر ا   از ی مورد ن   ز ی ن   کس ی ا   ة . دستگاه اشع داشت وجود    ه ی اروم 

نمود که    اثبات   س ی توانست دو برابر شود. دکتر ال می   مارستان ی خدمات ب   زات، ی تجه   ن ی ا 

  ن ی باشد و همچن می   ی ک ی الکتر   یی نصب زنگ فراخوان و روشنا   از، ی مورد ن   ار ی بس   ستم ی س 

کودک رو   -   به کار مادر   از یدارند. از آنجا که ن   از ی ن تر  ساده  ی و درمان   ی ص ی تشخ  ل ی به وسا 

بود.    از ی ن   ی مان ی موارد زا   ی راب   ی تختخواب اضاف  ۱۲و    مان ی مناسب زا به رشد بود، تخت  

بودند.    از ی مورد ن   ی پرستار های  بخش   ی برا   زات ی و تجه   ی تخت شکستگ   کی   ن، ی افزون بر ا 

  یةو اسباب و اثاث ها  فرش   ها،ساکن شدند؛ تختخواب   مارستان ی پرستاران موقتاً در خود ب 

 ۱۰8۲ند.د ش ی م   د ی در محل تول   ست ی با می   ها آن   مورد لزوم 

به   یپزشک  میکه ت   یهنگام  یعنی   [شمسی  ۱۳۰۹دی  ]میالدی    ۱۹۳۱  سال  هی ژانو   تا

تختخواب   ۲۰افزوده شدند:    دی جد   زاتی از تجه  ی هر ماه بعض  افت،ی انتقال    دیساختمان جد 

آمر   ،ی آهن  از  نوزاد  سبد  سه  کودکان،  تختخواب  م   کایسه  کنار های  ه ی ارپا ه چ  زها،ی و 

در محل ساخته   که   ذوقه ابزار و آ های  و قفسه   مکت یچهار ن   ، ی راحت  ی چهار صندل  ها،تختخواب 

چه  شدند. می کمتر    آن  چشم  خان   بهبودی  آمد به  توسط  که  گرد  سی پ  مبود   ؛د ی انجام 

تجه  کاربرد  در  او  پرستاران  و  به گونه   زاتی سرپرستار  اسباب  ریزی و چیدمان برنامه ای  و 

 زی چ مصرف بود.    ةبرچسب زده شده و آماد   یخود را داشت و به خوب   ی جا  زی هر چ که    کردند

پانسمان و   لی ، گاز و وساملحفه   تختخواب و  ل یوسا   دن ی رس   ،که کمک کننده بود   یگر ی د 

 
1081 RG 91-20-7, Ellis to Speer 08/09/1930. 

1082 RG 91-20-7, Hugo Muller, Rezaieh to Cady Allen, Hamadan 22/06/1931. 
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حال، خانم الما   ن ی شدند. در هم  ن ی تأم  ورک«ی و ی ن   التی ا   یساها ی بود که توسط »کل  رهی غ 

 سال  کرد. در تابستان  مدیریت را   گر ی د   ی زها ی چ  ی اریو بس ها بالش  ها، تشک  ها، ساخت پرده 

تا تدارکات در آن چیده روز بسته شد    ۱۰  یا بر   مارستانی، ب [شمسی  ۱۳۱۰]میالدی    ۱۹۳۱

خود  نی شی پ فی . بعدًا خانم الما از مترون بودن آزاد شد، وظا شده و ساختمان نظافت گردد 

 ۱۰8۳مترون شد.  س یرا از سر گرفت و خانم پ 

بعد    ی ک ی که    ، ی و طراح   ن ی گرفتن زم   ی برا ها  ب ی بعد از فراز و نش   د، ی جد   ساختمان 

مشعوف    ی . کارکنان پزشک د ی معجزه قلمداد گرد   کی شدند، به عنوان  می حل    ی گر ی از د 

  اعتماد   ؛ از کار را برقرار سازند   ی وجه خاص اند  توانسته   یی کا ی آمر های  مارستان ی ”ب   شدند. 

در  ] شکست خورده بودند را    ی در موارد   ایرانی های  مارستان ی که ب ای  وه ی مردم را به ش 

آورند  [ مکان   ن ی ا  دست  که    ه ی تک   ت ی واقع   ن ی برا   یی کا ی آمر   ی ونرها ی س ی م   .“ به  داشتند 

هم   ه ی اروم   ون ی س ی م  ب   افته ی   ی رگ ی چ ها  ی دشوار  ة بر  و  )تنفر  مس   ی زار ی است    ان، ی ح ی از 

با باز    ه ی اروم   ة مردم منطق  ن، ی نبود پرستار(. افزون بر ا   ن، یآوردن زم   به دست   در   ی دشوار 

همچنان  داد،  می   ارائه   خدمات که به اکثر فقرا    د ی و خورش   ر ی ش   ی دولت   مارستان ی شدن ب 

م  به  را  خود  نمودند   یی کا ی آمر   ی ونرها ی س ی اعتماد  آمر حفظ  پزشکان  صورت    یی کا ی .  به 

پزشکان شیر و خورشید    را ی کردند ز می   کار   د ی و خورش   ر ی ش   مارستان ی کارمندان ب   با   کی نزد 

  مارستان ی بستند. ب   کمر   ها جراحی به انجام    ونر ی س ی م   ی دکترها   ن ی نداشتند و بنابرا   ی جراح 

  را با اتوکالو خود انجام   شیر و خورشید   مارستان ی کردن موارد ب   زه ی ل ی ، کار استر کاکران 

را شهر    ی مارستان ی نظام ب   ،ت ی وضع   ن ی (، ا کی بوروکرات های  ی داد. جدا از مسائل )کند می 

 آن چهبود.   زش ی در حال خ   ران ی در ا   سم ی ونال ی که ناس   ی هنگام   ی عن ی نمود    من ی ا   ی تا حد 

  را ی ز   ؛ گرفت نمی   صورت ای  ی جراح   ، ی ونر ی س ی که کمک کرد آن بود که بدون پزشکان م 

در راه   ، اضطراری سفر کنند و موارد   ز یتوانستند به تبر نمی  بودند که   ر ی چنان فق  ماران ی ب 

 کردند. می   فوت 

 
1083 RG 91-20-7, Cochran Memorial Hospital Rezaieh 1931-1932; Idem, Ruth Elliot to Dr. Ellis 

19/03/1932 

 ( “.هستید دیشما ناامکه  میابییما در م ،خانة پرستاران یبرا یپول چیهبدون ”) 
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احتماالً    ن ی احساس کردند که ا   ه ی کارکنان اروم   . کار زنان و کودکان بود   ، موفقیت   ن ی دوم 

نگرفته بود. با در    ی ش ی پ   از ارومیه   در آن   ران ی ا   ی ونر ی س ی م   مارستان ی ب   چ ی است که ه   ی اقدام 

چنان غلیظ بود که به  و جهل  ی موهوم پرست  ه، ی اروم  ة منطق  مردم  د ی نظر گرفتن تعصب شد 

مانان به دست آمده بود بازتاب  ل به بیمارستان مسیحیان، در میان مس   ی که اطمینان   شکل 

 ری کودک ز   ۶7به    مارستانیب  ، [شمسی  ۱۳۱۱]میالدی    ۱۹۳۲- ۳۳  سال   ی . در ط یافت می 

کودک بود.   ۲۲  زان ی م   ن ی ا  ش یبود که سال پ   ی در حال  ن ی ا  . مراقبت ارائه داد سال    ۱۵سن  

 گری و د   یدولتهای  مارستان یکه توسط ب   آن چه  از  ،ی حی مس   مارستانی ب  افتیره   ن،ی همچن

بود. طمی   دنبال  پزشکان ا [شمسی  ۱۳۱۱]میالدی    ۱۹۳۲- ۳۳  سال  یشد، متفاوت   ن ی، 

همراه با و درمان  صی تشخ  ت،ی وضع  نی بودند و ا مارستانی بود که دو دکتر در ب یبار  نی اول 

 داد و در اطاق عمل کمک می   نمود. خانم مولر به پرستاران آموزشمی پذیر  امکان را    مراقبت

 ۱۰8۴کرد.می   کار  یگانی به عنوان کارمند با   ز ی کرد و در دواخانه ن می 

اما نه به صورت کامل،  جنس  تفکیک  )پسر( کار را بر حسب  کاکران    و  سیال   دکترها

پناهندگان    یکه برا  داشت  یو آشور  ی صحبت کردن به فارس  تیمزکاکران    جدا کردند.

  ی جراح  های را در عمل  گریکدیاغلب،    هااین  سودمند بود. اری بس  ،هیروس  ژهیبه واز    یآشور

در جریان    س ی، دکتر ال[شمسی  ۱۳۱۲آبان  ]میالدی    ۱۹۳۳  سال  دادند. در نوامبرمی  یاری

تهران به  اروم  مارستان یب  که  افتیدر  سفر  م  ست یبامی  هیدر  و    رانیا  ونیس یبسته شود 

کارگرفت    میتصم این  ا  به  دهد.  دکترها   ۱۰۰تلخ    انیپا  ک ی  نیتن  توسط  کار    یسال 

پرستاران )که    ة و خان  کسی ا  ة آن که جدا از دستگاه اشعتر  بود. تلخ  ارومیه در    یی کایآمر

  افتهیداف خود دست  اه  ةبه هم   ت یدر نها  مارستان یدر دسترس بود(، ب  ها آن  های بودجه 

بود.    افتهی  ب یترت  ،یو بستر  ییسرپا  ماران یکار با ب  یبرا  یبه خوب   مارستانیبود. ساختمان ب

  ی اتاق خصوص  یتعداد  نی و همچن  هاآن  کودکان، مادران و نوزادان  یبرا  ژهیوهایی  بخش

  ک ی طبقه با    در هر  خدماتبه اتاق    یصورت مناسب و راحت به    هوجود داشت. آشپزخان

به همکف    ف یکث  یشستن های  رخت  ، داالن  کیبود.  شده  غذا متصل  حمل  آسانسور   را 

 
1084 RG 91-20-7, Cochran Memorial Hospital Report 1932-1933. 
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در    ار ی بس  ی ولها  جدا از بخش  ای، جداگانه  تیکامالً در سوئ  ی کرد. بخش جراحمی  حمل

بخش    س،ی پ  خانم  تیدر سوئ  کشی لولهداشتن آب    ما،یسترین  دسترس قرار داشت. مدرن

اتاق حمام در طبقات    و دو  خدمات آشپزخانه، دو اتاق  دواخانه، اتاق حمام نوزادان،    ،یجراح

بود   زنان  و  توالت  یی جا  ی عنیمردان  ش  دار، فالشهای  که  بر  د  یبوم  ةویافزون    گریو 

 داشتند.  قرار  التیتسه

 

 های خانگی و اعمال جراحی: تعداد بیماران بستری و سرپایی، فراخوان ۳۰جدول 
 ([شمسی ۱۳۰۳-۱۲۵۴[میالدی  ۱87۶-۱۹۲۵بیمارستان آمریکایی ارومیه )سال در 

 سال
مجموع 

 بیماران

بیماران 

 بستری 

بیماران 

 سرپایی 

 های فراخوان

 خانگی

های ویزیت

 روستاییان

های عمل

 جراحی

۱87۶ ۱,۵۰۰ - - - - - 

۱88۱ 7,۲۳۳      

۱88۲ ۶,۰۰۰ ۱۰۰ - - - - 

۱88۳ ۶,۳۴۱ ۲۳۵ - - - - 

 - - - - >8۱ ۵,۵۰۰حدود  ۱88۴

۱88۵ - ۱7۳ - - - ۴۰ 

۱88۶ ۵,۰۰۰ - - - - - 

۱888 ۵,۰۰۰ - - - - - 

۱8۹۰ - ۲۲۶ - - - - 

۱8۹۱  *۱۲۱+۳۳7    ۱۴۱ 

۱8۹۳ 7,۵۰۰ ۵۰۰ - - - - 

۱8۹۴ 7,۲۲۴ ۳۶۱ - ۵78 - 7۹ 

۱8۹۵ - *۱۱۰+۲۰۲ - - - - 

۱8۹۶ ۶,۴۳۱ *۱۳7+۲۰۰ - - - - 

۱8۹7 - ۵77 - - - - 

۱8۹8 ۹,۰۰۰ ۳۶۹ - - - - 

۱8۹۹ ۳,۳۹۲ ۱۶ - - - - 
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 سال
مجموع 

 بیماران

بیماران 

 بستری 

بیماران 

 سرپایی 

 های فراخوان

 خانگی

های ویزیت

 روستاییان

های عمل

 جراحی

۱۹۰۰ 7,۳۴۱ *۱۶۶+۱۹۳ - - - - 

۱۹۰۱ ۳,8۴۲ ۴77 - 87۵ ۵۰ - 

۱۹۰۲ ۹,۱۱۹ *۱۶8+۲۳8 - - - - 

۱۹۰۳ ۹,۶۶۲ ۵۰۴ - - - - 

  شهری+روستایی ۱,۱۲8 ۱۰,۹۶۲ ۵7۴ ۱۲,7۵۴ ۱۹۰۴

۱۹۰۵ ۴,۵۲7 - - - - - 

۱۹۰8 7,۴۰8 ۱۰۵ ۴,۳۰8 ۱,8۱۲ ۱,۱7۵ - 

 ۴۵۰ سفر ۱۰۵ ۱,۱۲۳ - ۳۶۰ ۱۵,۰۰۰ ۱۹۱۰

 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص ۱۹۱۱-۲۴

۱۹۲۵ -  ۱۳,۲۵۰ - - - 

Presbyterian Church 1882, p. 53; Idem 1886, p. 82; Idem 1911, p. 326; RG 91-20-7, Report 

Medical Work Urumia 1924-1925. 

 * بیماران زن

 

ارائه    ماران ی ای به ب ژه ی مراقبت و   کرد و می   ت ی پرستاران را هدا   ة مدرس   س ی پ   خانم 

فضا را  هایی که  ها با پرده خلوتگاه در بخش   ک ی داد؛ اتاق کودکان را جذاب کرد.  می 

  ی از غذاها   ی کرد ول می   ارائه ساده    ی غذا   مارستان ی ، وجود داشت. گرچه ب کرد جدا می 

  ی متعدد   ی ابزارها   ن، ی شد. افزون بر ا مراقبت می   ماران، ی توسط همراهان ب   ده آورده ش 

غ   ی برا   ل ی استر   ل ی سا و   ماران، ی ب   ی راحت   ی برا  و  عمل  پا   ره ی اتاق  داشتند.    ان ی وجود 

کار   دن ی بخش  دکترها   ی به  بهتر که  دند  کوشی ها  سال   ی برا   یی کا ی آمر   ی که  آن    ن ی در 

  ی کاف  ا ی مدرن  الت ی تسه  ی برا   ی ن ی گز ی جا  ه ی . اگر اروم د باشند، مافوق تصور و دردناک بو 

  ی را ترک کنند ول   راحتی شهر توانستند به  می میسیونرها  داشت،    ی رهای جراح کا   ی برا 

 ۱۰8۵وجود نداشت. چنین جایگزینی  

 

 
1085 RG 91-20-7, Last annual report Hospital Rezaieh 1934. 
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 گر یدهای مارستان یب

خارج از تهران در    مارستان ی تنها ب   ه ی اروم   نستر ی وست م   مارستان ی ب   ، ی طوالن   ای دوره   ی برا 

  ه ی اروم  [شمسی ۱۲88]میالدی   ۱۹۱۰کرد. در سال    ر یی تغ   ت ی وضع   ن ی بود. اّما ا   ران ی ا سراسر  

وجود داشت که از  در شهر  کوچک    ی روس   مارستان ی ب   ک ی هزار نفر داشت،    ۲۰حدود    ی ت ی جمع 

که او از    ی نشده است در حال   ی اد ی   ن ی توسط اوب   مارستان ی ب   ن ی . از ا م ی دان نمی   ی گر ی د   ز ی آن چ 

کرده    اد ی به دقت    [شمسی  ۱۲8۵]میالدی    ۱۹۰7در سال    ه ی در اروم   گانگان ی ب های  ت ی فعال 

شده    س ی تأس   خ، ی تار   ن ی پس از ا   د ی با   مارستان ی ب   ن ی برداشت کرد ا توان  و بر این اساس می است  

  سال   آگوست   در   را ی ز   باشد بوده    ی نظام   سات ی تأس   ست ی با می نهاد    ن ی وجود، ا   ن ی ا   با   ۱۰8۶باشد. 

ودنسک [شمسی  ۱۲۹۳مرداد  ]میالدی    ۱۹۱۴ ام.  کنسول    (، M. Vedenesky)   ی ،  معاون 

 نوشت: ه یدر اروم هیروس

 ی عموم   مارستانی ب  ک ی  ،روس   ةمدرس   ک ی  این امید وجود دارد در زمان کوتاهی” 

 یکاربرد کم  ی کنون   ی نظام  مارستانید. ب شو   سی تأسدواخانه در شهر  یک  و    یروس 

 ری امر اجتناب ناپذ   نیو ا   بسیار مورد توجه استموضوع    نی مردم شهر دارد. ا   ی برا 

 یطراح  دو نهاد،  نی ا شک  بی .  شهر انجام خواهد شد تحت توجهات حاکم    یبه زود 

و   یعال   ة مدرس   ک ی  ی انیسال   یکه برا   ه ی در اروم  ییکا یآمر   ون ی سی تا اثر ماند  شده 

 ۱۰87.“ند ساز  ی، خنثاندساخته در شهر   ای شده   ز ی تجه  یب به خو   مارستانی ب 

سال بعد، کنسول روس،    رایهرگز ساخته نشد ز  ی ودنسک  مارستانیاست که ب  آشکار 

وبا سال    یدم یکمک، به مبارزه با اپ  ارائهو    د یکرد تا با بازد یرا سازمانده   ی بهساز  میت   ک ی

تبپردازند  [شمسی  ۱۲۹۳]میالدی    ۱۹۱۵ رهبر  ا  م،ی .  )یدکتر  کاچ   .A. Kach  ) کی  

در    ی موقت  مارستانیب ا  شهررا  کرد.  ب  مارستان،ی ب  نیبرپا  تحت    یمارستانیتنها  که  بود 

روس در    یآن با ترک قوا  ت یارتدکس روس قرار گرفت. فعال  ی سای کل  ونیسیم   تیحما

 
1086 Grothe 1911, p. 131. 
1087 Russian Policy on the Turco-Persian Frontier. Capt. A. T. Wilson to Sir W. Townley, Camp Mawana, 

15/08/1914, IOR/L/PS/10/451/1, Persia – Policy. British Interests in the South. Russian Policy’, no. 13. 
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 ۱۰88. افتی خاتمه  [شمسی ۱۲۹۶]میالدی  ۱۹۱8سال 

جهت    یفرانسو  ی نظام  یمارستان ب  یک ،  [شمسی  ۱۲۹۶]  میالدی   ۱۹۱7سال    ییز پا  در

  ۱۹۱8  سال  یلدر آور  یمارستانب  ینشد. کارکنان ا  یستأس   یهها در ارومکمک به روس

  ی پزشک   ی که در کارها  یآن را به همراه راهِبان فرانسو  [شمسی  ۱۲۹7فروردین  ]  میالدی

نت  یر درگ در  گفتند.  ترک  پرسبیتاری  یمارستانب  یجه، بودند،  تنها    یکایی آمر  میسیون 

روس،    یقوا یبا فراخوان  یزن  ی روس ینظام   یمارستان بهای  فعالیت  یرا شهر بود ز  یمارستان ب

ها  کار آن ، را ترک گفته و جنگ  شهر  یکاییآمر یسیونرهایم  دوباره، ۱۰8۹.متوقف شده بود

رضاخان  آمدن  تا پس از    یسیونرهادر منطقه، م   یت عدم وجود امن  یل را متوقف کرد. به دل

 ۱۰۹۰. نگشتند را به دست گرفت، باز ی که کنترل حکومت مرکز

مردان توسط    یبرا  یدولت   مارستانیب  ک ی ،  [شمسی  ۱۳۰8]میالدی    ۱۹۳۰سال    در

( به Wilder P. Ellis)  سی ال  ی پ  لدریشد. دکتر وا  سیسرخ تأس  د یو خورش  ریش   تیجمع

  کی   ن یکار کرد. در آن زمان، همچن  دی جد  ی دولت  مارستان ی ب  اینعنوان پزشک مشاور  

  ی زیچ ذکر شد گونه که  شد و همان سیتأس ی کوچک توسط دو پزشک آلمان مارستان یب

 ۱۰۹۱.می داننمی در مورد آن یشتریب

 

 یزد 

و خانم وایت، کار میسیونری   ، دکتر وایت[شمسی  ۱۲7۰]میالدی    ۱8۹۲در سال  

( آغاز کردند. بر عکس اصفهان که  نفر جمعیتهزار    ۵۰با حدود  شهری  پزشکی را در یزد ) 

ده بود،  ش تضاد    دچار)کار پزشکی و تبلیغات مذهبی مسیحی(    CMSهای  انجام فعالیت

 
 کردند.میرا درمان    یمردم محل  ،روس و پرستاران  یپزشکان نظام  ز ین  رانیا  گری د  یجاهادر  .  ۲۴۳-۲۴۴، ص۱۳۵۰تمدن    ۱۰88

 Andreeva 2007, p. 191. 

1089 Shedd 1922, pp. 212, 246, 258, 273; 

 ؛XXV  ،۹ ،۱8-۲7  ،7۴-7۵  ،8۹-۹۳ ،۹۹  ،۱۵۶، ص ۱۳7۹معتمد الوزرا   
 Coan 1939, 252, 260, 283; Hellot 1996; Ibid., 2002, pp. 340, 348; 

 دیبنگر ک،یشر کیبا  هی در اروم یفرانسو یپزشک میاز ت یشرح یبرا 
 Zavie 1927. 
1090 Speer 1920, p. 69; Presbyterian Church 1920, p. 327; Idem 1921, p. 340; Idem 1922, p. 374. 

1091 RG 91-20-7, Ellis Rezaieh to Speer25/02/1930. 
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CMS    را خود  یزد  کار  با  در  اینهای  فعالیتمحوریت  فقط  کرد.  آغاز    ةنتیج  ، پزشکی 

داشت یعنی کسی که  یزد  از اصفهان با حاکم ایرانی شهر    (Carr)قاتی بود که دکتر کار  مال

آرام آرام کارش  تا به کار توصیه نمود  حاکم با او دربارة شکست انحصار تنباکو بحث کرد. 

. نخست، دواخانه و بیمارستان تأسیس کن و اجازه بده تا مورد پذیرش قرار  را آغاز کند

و مدارس خود را نیاور؛ اول بیمارستان خود را داشته باش و سپس    نیروحا  فعالً؛  گیرند

در یزد    CMSروحانی و مدرسه را بیاور و موعظه را شروع کن. این همان چیزی بود که  

نخست یک دواخانه در فضای باز یک باغ داشتند و    ۱۰۹۲واقع شد. نیز  انجام داد و مؤثر  

تعداد انگشت شماری  ای،  کار دواخانه  کنار سپس یک خانة کوچک را اجاره نمودند و در  

میالدی    ۱8۹۹کار افزایش پیدا کرد و در سال  های  فعالیت، پذیرش کردند.  بستری  بیمار 

بزرگ نزدیک میسیون    ه ویزد یک کاروانسرای مخروب  سیان، جامعة پار[شمسی  ۱۲77]

به  پزشکی   کرد  CMSرا  یک  اهدا  که  گودرز  مهربان  توسط  ساختمان  واقع،  در  تاجر  . 

 ؛ زرتشتی بود، اهدا گردید

به    ( کاروانسرا)   یشینبود. ساختار مکان پ  یالحاقة  خان  یک ”و امالک آن شامل  

  یانی مة  شد: محوط  داده   تغییر کاربریآن    یدجد  کاربرد  یبرا  یرچشمگ  یصورت

و    یافت؛   ییرتغ  یباباغ ز  یک و قاطران بارکش بوده به    پر از شتر، االغ  ی که زمان

قاطرچ  یهاسکونتگاه و  اتاق  هایشتررانان  بخشبه  و    ی کارها   یبرا  ییهاها 

 ۱۰۹۳.“ شدند یل تبد یکوکاری ن

این هزینه را از    (White)پوند هزینه داشت که دکتر وایت    ۴۰۰  کاروانسرابازسازی  

ها  ، دکتر وایت، اصطبل[شمسی  ۱۲77]میالدی    ۱8۹۹محلی گردآوری نمود. در سال    افراد

تختخواب برای زنان که    ۱۲که  ای  کوچک الحاقی را حصارکشی کرد، به گونه  ةو یک خان

سال    روزافزونی   طبّی نیاز   در  آمد.  فراهم  ،  [شمسی  ۱۲78]میالدی    ۱۹۰۰داشتند، 

سال  وجود  تختخواب   ۲۰ در  و  به    [شمسی  ۱۲7۹]میالدی    ۱۹۰۲داشت  تعداد  این 

 
1092 Carr 1900, p. 138. 

1093 Jackson 1909, p. 377; Stileman 1902, p. 74; Hume-Grifffĳith 1909, p. 164. 
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سال   ۱۰۹۴. رسیدتختخواب   ۲8 التام  [شمسی  ۱۲77]میالدی    ۱8۹۹در  اورانیا  دکتر   ،

(Urania Latham)   بعداً با پدر روحانی ناپیر مالکوم )یزد( ازدواج    شد وملحق  ها  به وایت

اشاره    و در همان سال، دکتر التام  شدندمی  با بیمارداران ارمنی یاری داده  این دو  کرد.

بیمار    سه تا    دوست تا برای پذیرش  هکرد بخشی از بیمارستان زنان به اندازة کافی آماده  

بیماران    التام  .استفاده شود زودی  به  بود  که  امیدوار  انتظار  بیشتری  پذیرش  بودنددر   ،

  ۱۰۰، دکتر وایت نیاز به بیمارستان  [شمسی  ۱۲8۴]میالدی    ۱۹۰۶در سال    ۱۰۹۵شوند. 

وجود  ای ولی بودجه طرح او را پذیرفت CMSدر یزد را احساس کرد.  یترگزرب ةتختخواب

پافشاری داشت که  موضوع  بنابراین از حامیان درخواست شد. دکتر وایت بر این    ؛نداشت

  ، در منطقة یزد هیچ دسترسی دیگری به پزشکی مدرن وجود ندارد و پزشکان ایرانی سنتی

 
1094 Mercy and Truth 1900, vol. 4, p. 188; Idem 1906, vol. 10, pp. 257-58. 

1095 Mercy and Truth 1902, vol. 6, p. 37. 

 

 یزد ةدواخان
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تحت درمان قرار    CMSبیمارانی که توسط بیمارستان  از گروه عظیم  ند.  ردانش جراحی ندا

در جستجوی درمان    ،دور همچون بلوچستان و افغانستانهای  گرفتند، بعضی حتی از راه

 ۱۰۹۶آمدند. می یزدبه 

 

 ایی درمان شده در یزد پ بیماران بستری و سر :۳۱جدول 
 ( [شمسی ۱۲8۳-۱۲7۶[میالدی    ۱8۹8-۱۹۰۵های سال)

 ویزیت بیماران سرپایی بیماران بستری  سال

۱8۹8 7 ۵,۴۰۱ 

۱8۹۹ ۲۵ ۲۶,۰۱8 

۱۹۰۰ ۴7 ۳۴,۱7۱ 

۱۹۰۱ 7۳ ۲۹,۴۶۲ 

۱۹۰۲ ۲۱۳ ۱۱,۲8۰ 

۱۹۰۳ ۱۹۵ ۱8,۲۹۳ 

۱۹۰۴ ۳۵۶ ۱7,۵۴۱ 

۱۹۰۵ ۶۱۰ ۲۵,۱۲۲ 

 ۱۶7,۲88 ۱,۵۲۶ جمع 

Mercy and Truth 1906, vol. 10, p. 258. 

 

وجود داشت که موجب گردید    شده   بیماران پذیرش   تعداد افزون بر این، افزایشی در  

نامناسب  زنان  بیمارستان کوچک  در  بیمارستان شلوغ و غیربهداشتی شود. به ویژه، شرایط  

گودرز  مرحوم  پسران  بنابراین،  بود.  زمین   ، شده  کارکنان    ای منطقه در    ی قطعه    CMSکه 

چنانچه امر به وقوع    اهدا کردند و بسازند،  در آن  تختخواب    ۱۰۰خواستند یک بیمارستان با  می 

شد. برای ساخت  می   تختخواب بدل   ۳۵پیوست بیمارستان کنونی به بیمارستان زنان با  می 

 
1096 Stileman 1902, pp. 74-75; Wright 2001, pp. 188, 121; 

 ؛ (یگذاربنیان  ة)متن لوح 8۰۳، ص۲، جلد۱۳۵۴افشار  
 Bricteux 1908, p. 235. 

لوس  دامن  زنان  :نوشت   یمالون  یدکتر  دامن  یها به  ت  یهازنانه،  بانداژ  دنباله  یبانداژها  ،یفالنلت،  ها، ملحفه  ،یاچند 

 .دارند ازیاتاق خواب ن ی هاییدمپا و گشاد زنانه، جوراب شب یهاها، باالپوشیکوتاه، روبالش یروتشک یهاملحفه
 Mercy and Truth 1906, vol. 10, p. 62. 
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به    آن   پوند   ۵۰۰  و این امید وجود داشت که نیاز بود    بودجه پوند    ۲۰۰۰بیمارستان جدید،  

  ۱۹۰7)   [ جدید ] ”برای برپایی این بیمارستان  در واقع،    ۱۰۹7محلی فراهم گردد. اهدای  صورت  

 ۱۰۹8پوند دادند و مسلمانان نیز مشارکت کردند.“   ۲۰۰، پارسیان یزد  ( [ شمسی   ۱۲8۵] میالدی  

 

 

 جراحی در یزد
 

، هنگامی که افراد بریتانیایی مجبور به ترک  [شمسی  ۱۲۹۳]میالدی    ۱۹۱۵در سال  

بازگشایی   [شمسی ۱۲۹۴] میالدی  ۱۹۱۶بسته شد ولی در سال بیمارستان ایران شدند، 

مسئله  ؛گردید کمتر  سیاسی  وضعیت  که  شد. زمانی  زمان،    ۱۰۹۹ساز  آن  یزد    CMSدر 

 
1097 Mercy and Truth 1906, vol. 10, pp. 257-58. 
1098 Richter 1910, p. 331. 

ا  ]شمسی  ۱۲8۴[میالدی    ۱۹۰۶در سال    زدیدر    CMSکارکنان    اچ. وا  نیشامل  ال.    ت؛یافراد بودند: دکتر  خانم دکتر 

 (.یحیمس ی)مبلغ مذهب گزی. بی. ا. توماس، خانم جیخانم ا ن،یخانم ا. مکل ؛یمالون
 Mercy and Truth 1906, vol. 10, p. 378. 

1099 Waterfield 1973, p. 162. 

 دی، بنگر۱۹۲8در سال  زدی مارستانیب تیدر مورد وضع 
 Cash 1930, p. 57. 
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بیمارستان 8۰ ن  کهداشت    ی تختخواب  بعدتر  و  شد  نامیده  گودرز  بیمارستان  یز  بعداً 

در    ۱۱۰۰شد.   افزوده کودک لعل نام گرفت و دانشکدة پرستاری نیز به آن    -بیمارستان مادر  

کارکنان،  [شمسی  ۱۳۱۶و    ۱۳۱۵]میالدی    ۱۹۳8و    ۱۹۳7  هایسال به دلیل کمبود   ،

شد. بیمارستان   بسته  موقتی،  سال    ۱۱۰۱به صورت  ،  [شمسی  ۱۳۱۹]میالدی    ۱۹۴۱در 

بعدتر بازگشایی    ، بیمارستان  ۱۱۰۲و بیمارستان را تخریب کرد.   CMSکلیسای    ، طغیان سیل

به فعالیت    [شمسی  ۱۳۳۲] میالدی    ۱۹۵۴شد و با وجود مسائل و کمبود کارکنان تا سال  

فعالیت مانند دیگر  را  یعنی زمانی که درهای خود  داد  ادامه  برای   CMSهای  خود  یزد 

 ۱۱۰۳. همیشه بست
 

 زابل 

نامیده شد(، بیمارستان    زابلآباد )که  نصرت  تنها خدمات پزشکی قابل دسترس در

شده  تأسیس    [شمسی  ۱۲78]میالدی    ۱۹۰۰کنسولی بریتانیا بود که احتماالً حدود سال  

شدید طاعون در سیستان رخ  گیری  همه،  [شمسی  ۱۲8۴]میالدی    ۱۹۰۶. در سال  بود

اقدامات   کنسولگریداد.   آن    بر  یبریتانیا  از  که  داد  انجام  طاعون  به  می  میانعلیه  توان 

بیمارستان کنسولگری برای جداسازی و درمان    ی تأسیس یک بیمارستان طاعونی در نزدیک 

که برقرار شده بود اثری بر ای  مناسب موارد طاعون اشاره کرد. از آنجا که نظام قرنطینه

شورش    و  ه توسط مالهای محلی برانگیخته شدها  آبادیگسترش بیماری نداشت، نصرت

حمله کردند.    [شمسی  ۱۲8۴دی  ]میالدی    ۱۹۰۶  جوالی  کنسولگری بریتانیا در به    کردند.

بر این  ها  بیمارستان طاعون، سوزانده شد و بیمارستان کنسولگری صدمه دید. بریتانیایی

از گرایشات ضد    شدیدی  و این حمله بیان   هستندپشت این قضیه  ها  باور بودند که روس

  ةکه قرنطینه و اقدامات پیشگیرانبود    استوارن عقیده  بریتانیایی نبوده است و بیشتر بر ای

 
1100 Richter 1910, p. 331; RG 231-1-6, Hoffman, Pioneering in Meshed, p. 12. 

1101 Waterfield 1973, p. 171. 
1102 Waterfield 1973, p. 172. 

1103 Waterfield 1973, p. 173. 
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موضوع را  با این وجود، بریتانیا درخواست بررسی    اند.غیراسالمی بوده  ، وابسته، در ماهیت

هزار زرع زمین جهت گسترش دواخانه    ۱۰نمود و عذرخواهی، تنبیه مقصران و اجازة خرید  

کامالً مقبولیت عمومی داشت و این از    بیمارستان زابل  ۱۱۰۴. گرفتو بیمارستان بریتانیایی  

گردد. برای مثال، در  می  داریم، آشکاردر دست اندکی که ما از تعداد بیماران آن های  داده

، تعداد حضور یافتگان در بیمارستان زابل  [شمسی  ۱۲88آبان  ]میالدی    ۱۹۰۹سال  نوامبر  

  [شمسی  ۱۲۹۴خرداد  ]میالدی    ۱۹۱۵سال  ، در حالی که در ژوئن  ۱۱۰۵بیمار بود   ۴۱7,۱

قدیمی  امو  بوده که شامل  مورد  ۱,۲8۴جدید    مواردتعداد   عمل   ۱8و  مورد    ۱,۰۳۹رد 

بود. سال    ۱۱۰۶جراحی  از  پس  بریتانیا  پزشکی    [ شمسی  ۱۲۹۳]میالدی    ۱۹۱۵حضور 

تقویت  ایران را حلقة دفاعی شرق  ، افزایش یافت یعنی زمانی که یک ستون پزشکی کامل

درمان  کرد را  نظامی  کارکنان  فقط  پزشکی  واحد  این  مسلماً،  چند    ؛کردمی.  هر 

 ۱۱۰7کنسولی بریتانیا همچنان به فعالیت خود ادامه دادند.های بیمارستان

تاریخ  احتماالً    یدر  سال  نامعلوم،  با  [شمسی  ۱۲۹۹]میالدی    ۱۹۲۱در  همزمان   ،

در سال    نشینی عقب زیرا  بسته شد  زابل  در  بریتانیا  بیمارستان  ایران،  از  بریتانیا  قشون 

در تهران، حکومت هندوستان را وادار کرد  سفیر بریتانیا    [ شمسی  ۱۳۰۳]میالدی    ۱۹۲۵

گونه که با    از دیدگاه انسان دوستانه و هم از منظر سیاسی، همانکه هم ”یک بیمارستان  

 ۱۳۰۰]میالدی  ۱۹۲۱در سال   ۱۱۰8“ .بسازدر سیستان د شده بود،  هماهنگکنسول آنجا 

آن    بیم   چون میسیونرهای آمریکایی که در مشهد مستقر بودند از شهر گریختند    [شمسی

هیچ    هاآن  به زابل رفت جایی کهمیسیونری    این گروه  ،ها به شهر برسند روسرفت  می

 
1104 Mss Eur C600/1, ‘A note on the importance of Seistan to India’, p. 4; 

 شد.عمالً نابود  یکنسولگر ةدواخان 
 Grant Duff to Mushir-ed-Douleh 31/03/1906, p. 1; IOR/L/PS/10/100, Seistan disturbances and 

consular guard’. 

 برای جزئیات بنگرید 
 Elgood 1951, pp. 528-29. 
1105 IOR/L/PS/10/328/1, Reductions in expenditure on Agencies and Consulates’, p. 6. 

1106 IOR/L/PS/10/210, Sistan and Kain Consulate Diary no. 27 , for the week ending 3rd July 1915, p. 2. 
1107 IOR/L/MIL/17/15/35, ‘Report on the Working of the Line of Communication and on the Withdrawal 

of the British Military Mission in East Persia’, 1919-20. General Staff, India, p. 97, appendix V. 

1108 IOR/L/PS/12/3600, No. 78, Percy Lorraine to Secr. GOI/Simla, 18/05/1925. 
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”بیمارستان  . میسیونرهای آمریکایی،  اندگزارشی از وجود بیمارستان کنسولی بریتانیا نداده

جایی که   تبدیل نمودند.“جدیدی می را پاکسازی کرده و آن را به بیمارستان یقدو کهنه 

فقط حدود    دادند. میسیونرهامی  تعداد زیادی از بیماران را تحت درمان قرار  هاآن  هر روز

مشهد    یسیونری بهم  ،عملی نشدماندند زیرا هنگامی که تهدید روسیه    در زابل  شش ماه 

 ۱۱۰۹. تبازگش

آنجا که آشکار   یافته    شداز  بسیار مقبولیت عمومی  زابل  بریتانیایی در  بیمارستان 

، بیمارستان کنسولی  بودو این به معنای کسب نیت سیاسی با نسبتاً هزینة پایین    ۱۱۱۰بود

واقع، این که  در    ، باز گشوده شد. [شمسی  ۱۳۰۵]میالدی    ۱۹۲7بریتانیا، احتماالً در سال  

شک، نقشی در این تصمیم داشت.  بی  در زابل باز کنند   یقصد داشتند بیمارستان ها  روس

  [ شمسی  ۱۳۰7آبان  ]میالدی    ۱۹۲8  سال   بیمارستان کنسولی روسیه احتماالً در نوامبر

زیرا گزارش شد که دکتر موروزوف   یافت  بیمارستان کنسولی    (Morozoff)گشایش  از 

تأخیر یک دواخانه باز کرد ولی خیلی زود آن را دوباره بست زیرا    ”پس از مقداریروسیه  

 ۱۱۱۱را به دست نیاورده است.“  ریمجوز مورد نیاز از وزارت بهدا  که   شدبر اولیاء امر مکشوف  

  [شمسی  ۱۳۰7اردیبهشت  ]میالدی    ۱۹۲8  سال  این موضوع سپس با این واقعیت که در مه

روس خارگات    یه کنسول  سرگرد  از  همسر    برای  IMS،  (Kharegat)در سیستان  درمان 

  کامل   ”به غیر از پرداختگیرد. می ، مورد تأیید قرار کمک نمودمعاون کنسول درخواست 

تومان به بیمارستان بریتانیایی اهدا کرده    ۲۰تخصصی، کنسول روسیه حقیقتاً  های  هزینه

های  دو بیمارستان کنسولی قدرت  ۱۱۱۲“ .داشترا ای  است، واقعیتی که تأثیر قابل مالحظه

 
 بود،  هیروس نیشیپ یاز آن کنسولگر یمی ساختمان قد 1109

 Miller 1989, pp. 60-64. 

 بر طبق  

 Presbyterian Church 1921, p. 337, 
 رخ دادند. ]شمسی ۱۲۹8[میالدی  ۱۹۱۹دوم  مةیدر ن دادهایرو نیا 

1110 IOR/L/PS/12/3654, creation of vice consulate; allowances attached to post of Indian Medical Service 

Officers in East Persia’, f. 7; see also Mss Eur C600/1, ‘A note on the importance of Seistan to India’, 

f. 6. 
1111 IOR/L/PS/12/3403, Diary of HBM’s Consul, Sistan and Kain, for the months of November-

December 1928, p. 3. 

1112 IOR/L/PS/12/3403, Diary of HBM’s Consul, Sistan and Kain, for the months of May 1928, p. 2. 
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ها حتی در  درمانی آنهای  بعضی از کنش  .یکدیگر را تحت نظر داشتندهای  رقیب، فعالیت

انگیزه   موضوع خرید دارو برانگیختههای  با  برای مثال، در آوریل  می  سیاسی پنهان  شد. 

گزارش[شمسی  ۱۳۰8فروردین  ]میالدی    ۱۹۲۹ بریتانیا  کنسول  می”کرد    ،  شود  گفته 

  فقرای سیستان وارد   ةو تزریقات را برای استفادها کپسول  ،بیمارستان روسیه در سیستان

 ۱۱۱۳فرستاده است.به بمبئی  برای خریدها را یک نفر   [روسیه]شد میگفته کند.“  می

  ،خارجی های  به ویژه کنسول  هاخارجیهای  فعالیتکه  رضاشاه    انةگرایسیاست ملّی

بودندهاآن  حتی بیمارستان  یا  دواخانه  فعالیت  در  که  عنوان    ، کردمی  محدود  را  یی  به 

نمود. این موضوع برای بیمارستان کنسولی    رخ   برای ادامة خدمات پزشکی،   ای مهم همسئل

را    خودفقط تا زمانی که دستیار جراح کنونی که جواز  ادامة کار  ”بریتانیا نیز صادق بود،  

که برود    وقتی.  ممکن است  ،مشغول به کار باشد  ،هوردآ  دست  پیش از روزهای بایکوت به

هر جای دیگر،  بوده است( بیمارستان کنسولی زابل مانند    در زابل بسیاری  های  )او سال

را   خود  درهای  است  محلی    برمجبور  مردم  زابل،  افزو  .“دند ببروی  مورد  در  این،  بر  ن 

این  ها  ایرانی بر  باور بر  پنهانی در حفظ معاونت کنسولگری  های  انگیزه  ها، انیایییتبودند 

گونه که بر این باور بودند هیچ دلیل اقتصادی برای داشتن کنسولگری    آنجا دارند، همان

ها  از همة تماس  ،محبوساش  ”معاون کنسول تقریباً در خانهوجود ندارد. در نتیجه    زابلدر  

مردم  انگلیسینمی  و   بوده   محروم  با  دوستی  ارتقاء  برای  انجام  ها  تواند  کاری  ایرانیان  با 

خوشبختانه، بیمارستان بسته نشد ولی مسئولین بریتانیایی انتقال کنسولگری    ۱۱۱۴دهد.“ 

اش  در مشهد که حوزة حکمرانی  بریتانیا  از زابل به زاهدان را مدنظر قرار دادند. سرکنسول 

  خوب و هیچ پزشک    ،”در جنوب شرق ایراناشاره کرد،    شدزابل و زاهدان را هم شامل می

ی وجود ندارد و کارکنان کنسولگری مجبورند به دکترهای  مورد تأیید یا دکتر میسیونر

بوده  IMSکنسولی خود تکیه نمایند. تاکنون دکتر جنوب شرق ایران یک صاحب منصب 

نقل مکان کند    [زابل]که در سیستان   زاهدان  به  استقرار داشته است. چنانچه کنسول 

 
1113 IOR/L/PS/12/3403, Diary of HBM’s Consul, Sistan and Kain, for the month of April 1929, p. 2. 

1114 IOR/L/PS/12/3654, ‘A note on the importance of Seistan to India’, f. 11. 
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بیماری جدی معاون    بایست او را همراهی کند. مرگ کنسول در بیرجند ومی  نیز  دکتر

 ۱۱۱۵“ .دهدمی کنسول آنجا، لزوم ادامة حضور پزشکی در سیستان را نشان 

 ۱۳۰۹آبان  ]میالدی    ۱۹۳۰  سال  در نوامبررضا شاه از سیستان    در جریان بازدید 

به صورت  با کنسول روسیه انجام داد. شاه    در میان کارهای دیگر، شاه گفتگویی  ،[شمسی

  ،به این پرسشکنسول  از کنسول پرسید آیا افراد روس در سیستان وجود دارند؟  هدفمند  

اسباب و    ،خوب  ای هبیمارستان روسیه بسته شد و در معامل  ، پاسخ منفی داد. دو روز بعد

  نیزکنسولگری روسیه در زابل  مدتی بعد  از آنجا که    ۱۱۱۶شد. اثاثیه آن به حراج گذاشته  

  پابرجا ماندن افرادی در زابل که حامی    [شمسی  ۱۳۱۰]میالدی    ۱۹۳۲بسته شد، در سال  

بیمارستان بریتانیایی فرستادند و  دروغینی دربارة    هایند، گزارشودکنسولگری روسیه ب

افراد از  وادار    محلی   بعضی  دولت  کررا  از  تأسیس  دند  ایرانی  درخواست  بیمارستان  یک 

 
1115 IOR/L/PS/12/3607, HBM’s consul-general Meshed, no 325/127/10, IOR/L/PS/12/3607, HBM’s 

consul-general Meshed, no 325/127/10, 
1116 IOR/L/PS/12/3403, Diary of HBM’s Consul, Sistan and Kain, for the month of November 1930, p. 

3; Idem, Diary of HBM’s Consul, Sistan and Kain, for the months of May 1928, p. 2. 

 

 ند. ردکای که میسیونرها در زابل در آن زندگی میخانه

 

 نمای ورودی کنسولگری پیشین روسیه که به عنوان بیمارستان استفاده شد 
 ]شمسی ۱۳۰۹[میالدی  ۱۹۲۱
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به جز یک کارمند طبی کنسولی بریتانیا وجود  هیچ دکتری  . در آن زمان، در زابل  کنند

شد به صورت مست و    ایران که به آنجا فرستادهارتش  نداشت. صاحب منصب پزشکی  

منتقل گردید. دکتر زاهدی که پیش از  به جای دیگری  در خیابان پیدا شد و    هچاقو خورد

فرستاده شد. کنسول بریتانیایی  به زابل  بود در همان منصب    این صاحب منصب شهری 

به  مراجعه  ”او یک الکلی است که عمالً هیچ قابلیت پزشکی ندارد. سربازان از  داد:  گزارش

توانند مخفیانه بیایند یا از دستیار جراح درخواست می  بنابراین فقطو  اند  ما قدغن شده

درخواست    زاهدیپزشکی، عزل  های  درمان خصوصی کنند. بنابراین به دلیل فقدان مراقبت

میان   در  خونی  اسهال  شدند.  تنبیه  خودشان  فرماندة  افسر  توسط  سرباز  چندین  شد. 

، بیمارستان کنسولگری  [شمسی  ۳۱۲۱]میالدی    ۱۹۳۴در سال    ۱۱۱7“ .سربازان رواج دارد

  جمادار جراح  زیر دستیار  )با    IMSفاوست تیلور،    .زابل تحت نظر سروان جی  ةو دواخان

غالمعلی می  ( میان  سال    ۱۱۱8.شدیاری  دکتر  [شمسی  ۱۳۱۳]میالدی    ۱۹۳۵در   ،

پایان سال  م   IMSحق،   فضل در  بود.  دواخانه  ،  [شمسی  ۱۳۱۴]میالدی    ۱۹۳۵تصدی 

پر  صاحب منصب پزشکی یک  که مقام معاونت کنسولی توسط   بر این موضوعدولت ایران  

که   (Pyper). بنابراین، دادن مجوز پزشکی به دکتر سرهنگ دوم پیپر  ، معترض بودشود

.  کردبود امتناع  شده  حق  فضل  جانشین دکتر    [شمسی  ۱۳۱۴]میالدی    ۱۹۳۶در سال  

  ۱۳۱۵]میالدی    ۱۹۳7سولگری احتماالً در سال  این به معنای آن بود که بیمارستان کن

گردید،    ،بسته شد  [شمسی عنوان  آن سال چنین  زمانی همچون  زیرا در  تا  اینجا  ”کار 

از   ادامه خواهد یافت که زیر دستیار جراح که مجوز طبابت را در روزهای پیش  حاضر 

برای سالیان بسیاری  رود )تاکنون او  می  بماند و هنگامی که او  ،بایکوت دریافت کرده بود

بایست درهای خود را  می بوده است(، بیمارستان کنسولگری در زابل مانند هر جای دیگر

 
1117 IOR/L/PS/12/3403, HBM’s Consul, Sistan and Ka’in, Diary for the month of June 1932, p. 1. 
1118 IOR/L/PS/12/3415, Annual Commercial Report for the Province of Khurasan and Zabulistan for the 

Persian Year 1312 (21st March 1933 to 20th March 1934), p. 6. 

  مارستان یها شامل بمان پوشاندند. ساختیآکر را م  ۲۲به وسعت    یامحوطه  ایتانیبر  یکنسولگر  یهاساختمان   یهانی”زم 
 “ .دارند یآجر  ینما یو بعض خشتی بوده از  و همگی بودند جادار

 IOR/L/PS/12/3607, ‘General reorganisation of consular posts’, p. 1. 
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 ۱۱۱۹به روی مردم محلی مسدود نماید.“

 

 زاهدان

  نه دواخانه  زاهدان نامیده شد(   [ شمسی  ۱۳۰8]میالدی    ۱۹۳۰در دزدآب )که از سال  

کمربند  نه بیمارستانی وجود داشت. با رسیدن سربازان بریتانیایی، بیمارستان اصلی »   و

بود.    ”جنگی“ تعدادی آلونک    شامل شرق ایران« در زاهدان تأسیس شد که فقط    حفاظتی 

  کنسولگری بخشی از معاونت کنسولگری گردید و یکی از دفاتر    ها،پس از جنگ، این آلونک 

کنسولی بریتانیا    ة، دواخان[شمسی  ۱۳۱۱]میالدی    ۱۹۳۳ل  در سا  ۱۱۲۰در آنجا مستقر شد. 

داشت.   داد  ۴۴”حداقل  وجود  رخ  زاهدان  در  ماه  در ظرف یک  ماالریایی  استمرگ  .  ه 

شکل شدید سیستان است. درخواست مسئولین محلی برای این که دکترها  مماالریا هنوز  

  که مبتالیانی  مانده است و تنها توجه  پاسخبی  برای رویارویی با این اپیدمی فرستاده شوند،

 ۱۱۲۱“ .دواخانة کنسولی است  ازتوانند دریافت کنند می

سال   به  [شمسی  ۱۳۰۵]میالدی    ۱۹۲7در  کار  برای  میسیونری  جامعة  روحانی   ،

میالدی    ۱۹۲8های دیگر، یک دواخانه نیز تأسیس کرد. در سال  کاردزدآب آمد و در میان  

های  میسیونری  ةکه پرستار بود به گروه اولی  (Jacobs)جاکوبس  ، خانم  [شمسی  ۱۳۰۶]

برای گشودن بیمارستان بود ولی به دلیل بسیاری    حرکتی غیرپزشکی ملحق گردید. این  

  ، را داشتبیمارستان  که تعهد مدیریت    (Rice)ها، دکتر رایس  در کار  تأخیرچیزها و  از  

میالدی    ۱۹۲۹وستان برود. در سال  خواست بیشتر منتظر بماند و ترجیح داد به هندنمی

آمد و  به دزدآب  (Sitralka)، یک پزشک هندی مسیحی به نام سیترالکا [شمسی ۱۳۰7]

 
1119 A note on the importance of Seistan to India, IOR/L/PS/12/3654, Zabul: creation of vice consulate; 

allowances attached to post of Indian Medical Service Officers in East Persia’, p. 11. The British 

embassy’s annual report for 1937, p. 42 

 عموم بسته بود. یدارد که بر رویم انیب 
 IOR/L/PS/12/3472A, Annual Report 1937, p. 21 (no. 92). 

1120 IOR/L/PS/12/3607, ‘General reorganisation of consular posts’, f. 238. 
1121 IOR/L/PS/12/3406, HMG’s Consulate-General, Meshed political diary for the month of August 

1933, p. 2. 
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یافت. منطقة کاری دکتر سیترالکا،    افزایشپزشکی  های  مراقبت  ،با کمک کنسول بریتانیا

رها ، میسیون[شمسی ۱۳۱۲]میالدی  ۱۹۳۴. در سال شدشامل میبیرجند و بمپور را نیز 

دند.  کررا ترک    شهربه دلیل مشکالت بزرگی که در راه تبلیغات مذهبی برخورد کردند  

  [شمسی  ۱۳۲۹]میالدی    ۱۹۵۱مدیریت بیمارستان کوچک تا سال  کار  دکتر سیترالکا به 

 ۱۱۲۲مصدق سلب مالکیت شد.  [دکتر  مرحوم]ادامه داد یعنی زمانی که توسط دولت 

 

 زنجان 

  التحصیل فارغو یک    )پسر(کاکران    ، دکتر[شمسی  ۱۳۰7]میالدی    ۱۹۲۹در سال  

یک سید در زنجان که به تازگی از زیارت مشهد    ۱۱۲۳از زنجان بازدید کردند.  ، پرستاری

  اهنگام گفتگو ب  این سید بازگشته بود به مردم در مورد این پزشک آمریکایی هشدار داد.  

”این دکتر پای یک  گفت،  چنین  ه بود مردی که پای او توسط دکتر آمریکایی معالجه شد

  مدتی در نتیجه، مردم زنجان تا    ۱۱۲۴ه ولی پای اسالم را شکسته است.“ خوب کردمرد را  

 .منتظر تأسیس بیمارستان ماندند

  شهری و نظامی که در ایران تأسیس شدند )که به بعضی از های افزون بر بیمارستان

از بیمارستان  هاآن باال اشاره شد( گروه سومی  به  ها  در  به عبارتی  نیز وجود داشت که 

پزشکی را به  های  مراقبت  که بود  به معنای آن  این    .غیرعمومی وابسته بودندهای  سازمان

بودند؛ مانند کارکنانی  ای  ویژههای  گروه  دادند بلکه مختصِ نمی  جامعه )عموم مردم( ارائه

داشت و در    زیادیهای  بیمارستان  آهنراه  کردند. از آنجا کهمی  تی کارآهن دولکه در راه

بیمارستان این  من  بود،  مردم  از  بزرگی  گروه  نمایانگر    هاخدمت  که  اصلی  وجه  را 

 ام.غیرعمومی است در اینجا لحاظ نمودههای بیمارستان

 

 
1122 Waterfield 1973, pp. 175-76. 

 .گشودندچشم درمانگاه  ک ی هایی کایآمر تیبا حما  ایی کهجسپس به تهران نقل مکان کردند  ترالکایسدکتر و خانم  
1123 Presbyterian Church 1930, p. 194. 

1124 Presbyterian Church 1932, p. 175. 
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 آهن راه هایبیمارستان 

آوریل قرارداد [ شمسی   ۱۳۱۲فروردین  ] میالدی    ۱۹۳۳  سال   در  ایران  دولت  با   ی، 

ایران   آهنراه   برای ساخت   ( Kampsax) سوئدی کمپساکس    -  شرکت دانمارکی  سراسری 

شد بزرگ بود، دولت می   ساخته آهن  راه بایست در آن  می   که ای  منعقد کرد. از آنجا که منطقه 

 استخدامتحت  پزشکی افراد  های  مسئول مراقبت باید  اکس  سکمپ شرکت    کردپافشاری    ایران

نیز  امتیاز خود    APOCچه    باشد؛ همانند آن   خود  ملزم شده به آن  نیز در منطقة تحت 

این اساس   ۱۱۲۵بود.  میان کمپساکس و دولت ایران، نیاز به تأسیس   قرارداد   بند چهار  ،بر 

ر نتیجه، نماید. دمی   را بیان  آهن راه   کارگران مندی  برای بهره   ، آهنراه   مراکز سالمت در مسیر

پزشکی   خدمات  »طرفه«   (Service Sanitaire)بخش  دکتر  توسط  که  گردید  ایجاد 

در آن نفر شامل پزشکان، پرستاران و رانندگان آمبوالنس    ۵۰۰شد و حدود  می   سرپرستی

احتمااًل به   ؛بودند بسیاری  ایتالیایی    انپزشک به کار گماشته شدند. جدا از پزشکان ایرانی،  

به عنوان نیروی کار خود استخدام کرده بود.  بسیاری را ،کس ایتالیایی این دلیل که کمپسا 

از    هزینة  کمپساکس  عملیات  پزشکی  فعالیت   محل بخش  همة  بر  درصد  دو  های مالیات 

سازی خدمات پزشکی، شرکت کمپساکس برای پیاده   ۱۱۲۶د.شمی   شرکت تأمین  وکارِ کسب 

 اند.نشان داده شده   ۳۲در جدول  ساخت که بسیاری سالمت  های  و ایستگاه   بیمارستان

 

 آهنهای راهها و دواخانهمکان و ظرفیت بیمارستان :۳۲جدول 
 [شمسی ۱۳۱۶[میالدی   ۱۹۳8در سال 

 نام مکان  تعداد بیمارستان
 نة نوزیان گردآباد، عباس ۴ تختخواب  7۰بیمارستان با 
 پل سفید، اراک، بروجرد، بیشه ۴ تختخواب  ۵۰بیمارستان با 
 تهران، شیرگاه ۲ تختخواب  ۳۰بیمارستان با 

 ۶ تختخواب  ۲۲بیمارستان با 
، تنک؟، کشور، چم سنگر، سپید  گزن هتل

 دشت، کارون 

 
1125 Floor 2018 a, pp. 124-25. 

1126 Boisen 1946, p. 46, 72; Saxild 1971, p. 93. 
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 نام مکان  تعداد بیمارستان
 گدوک، مازو  ۲ تختخواب  ۲۰بیمارستان با 

 ۱۳ تختخواب  ۱۵بیمارستان با 
، مهاباد، سیمین دشت، بن کوه،  دوآب

پیشوا، شهریار، پرندک، قم، انجیالوند،  
 راهبرد، نیرآباد، ازنا، دربند 

  ۱۰ با  جاییبیمارستان قابل جابه
 تختخواب در چادر

 آبسرد، آبگرم  بالرود، تزو،  ۴

 7۰ تختخواب ۲های سالمت با ایستگاه
در هر منطقه بر اساس نیاز یک ساختمان 

 سالمت  سه ایستگاه برای یک تا 
 - ۴۰ تعداد بیماران و جراحان استخدام شده 

ها،  دستیاران دکترها، داروفروش
 پرستاران، دفترداران و غیره

۴۰۰ - 

 - ۲۴ ها آمبوالنس
 - نامشخص خودروهای مسافرتی 

Government of Iran 1317, pp. 139-40 . 
و نکات    وند( سالمت کارگران را برقرار کرده تا بیمار نش۱)این مراکز ملزم بودند که  

دیگر   پزشکی  موارد  و  اطالعرا  بهداشتی  ) ب  ها آن  به  راحتی۲رسانند؛  برای  ،  کارگران  ( 

 

 آهنبیمارستان راه 
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شد.  می  داده های غیرنقدی  کمک   ، شدندمی  افرادی که دچار حوادث  وراثبه  بایست  می

ایستگاه س یک  با  ساختمان  یک  منطقه  هر  در  در    ۱۵-۲۲المت  بنابراین،  و  تختخوابی 

فاصلة  در  تختخواب  دو  با  سالمت  ایستگاه  یک  لزوم،  ناحیة    ۵  صورت  در  کیلومتری 

فواصل   در  و  نواحی  ۱۵تا    ۱۰کوهستانی  دیگر  بود.  ،کیلومتری در   اساسبر    ۱۱۲7برقرار 

کیلومتری    ۱7تا    ۱۲که امتدادهای    (Lots)لوت    ۵۰به    آهنراه  اطالعات کمپساکس، طول

تقداشت دانمارکی  ،  )به  داشت  را  خود  میدانی  بیمارستان  »لوت«،  هر  و  گردید  سیم 

retaLaz  ،این بر  افزون  بود.  کنسرسیوم(.  ساخته  بزرگ  بیمارستان  هر  باید    ۱۱۲8سه  در 

شد  می  یک بیمارستان مرکزی بزرگ برپا   داشت منطقه که سه تا چهار ایستگاه سالمت  

و کارکنان   اتاق عمل، جراح و وسایل  برای عملکه  لزوم  این  های  مورد  جراحی داشت. 

مرکزی با یک آزمایشگاه نیز تجهیز شدند. برای اطمینان از این که این  های  بیمارستان

کوچک و بزرگ بتوانند مستقل از یکدیگر کار کنند، هر کدام آمبوالنس  های  بیمارستان

ط بود. هر روز، مدیر  داشتند. ایستگاه سالمت هر منطقه با بیمارستان آن منطقه در ارتبا

های  بیمارستان مجبور بود از منطقة خود با آمبوالنس سرکشی کرده و به کارکنان ایستگاه

کارکنان بوده و این که آیا  های  سالمت، دستورات الزم را بدهد که ناظر به بازرسی از خانه

ارستان انتقال  غذا و آب آشامیدنی به بیماران داده شده است و افراد ناتوان و بیمار به بیم

افزون بر این، هر روز یک پزشک، وظیفه داشت که از بیمارستان منطقة    ؟ اندداده شده

 ۱۱۲۹خود جهت رفع مسائل و مشکالت آن بازرسی داشته باشد. 

 

 
 .۱۴۱، ص۱۳۱7 رانیدولت ا ۱۱۲7

1128 Boisen 1946, p. 46; Saxild 1971, p. 93 

 کوچک(. یها مارستان یب یبزرگ و تعداد مارستانی)دو ب 
1129 Government of Iran 1317, pp. 141-42. 
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 آهنبیمارستان راه 

 

بیماری  و سوانح،  از حوادث  بهداشتی   و  کارکنان شرکت کمپساکس، جدا    ،مسائل 

بودند در   از بمجبور  اپیدمیهای  خشبعضی  به  اینگولف  های  کشور  بپردازند.  نیز  ماالریا 

  [شمسی  ۱۳۱۵]میالدی    ۱۹۳7که توسط کمپساکس در سال    (Ingolf Boisen)  نبویس

اش  تجربهدربارة    ی فرستاده شده بود کتاببه ایران  آهن  جهت ساخت یک فیلم دربارة راه

  (Karl Olsen)در ایران نوشت و در این کتاب از یک مهندس دانمارکی به نام کارل اولسن  

 : کرد نقل قول 

، یکی از بدترین مناطق ماالریاخیز در ایران است  [مازندران]، اینجا  عبارتی”به  

کردیم،  را آغاز    آهنراه  که ما در آن به کار مشغول هستیم. هنگامی که ما ساخت 

کارگران بسیار باال بود. مهندس رایت که سرپرست ساخت    در میان  ومیرمرگ

بود و دکتر طرفه که سرپرست ایرانی خدمات بهداشتی و   آهنراه بخش شمالی

نیروهای  بر علیه ماالریا، سازماندهی کردند. همة  نبرد پرتالشی  بود،  قرنطینه 

کینین   جیرة  امّا  (quinine)کار،  کردند.  نمی  دریافت  مصرف  را  و    کردند آن 

دادند این جیره را به فروش برسانند. این موضوع زمانی آشکار شد  می  ترجیح
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گاه ایدة جدیدی مورد    که مقادیر فراوانی کینین در بازار تهران یافت گردید. آن 

شدند و افراد بخش  می  آزمون قرار گرفت. هر صبح همة نیروهای کار به خط

چپاندند. اما آشکار گردید که  می  هاآن  را در دهان ها  قرص  ،قرنطینه  بهداشت و

کردند.  می  را تف  هاآن  کرده و سپسها  چندین تن از کارگران وانمود به بلع قرص

دادند تا آن را  می  پس از آن کارکنان، کینین را به شکل حل شده به کارگران

کنند و بدین طریق    بودند دهان خود را باز  رمجبو  کارگران  یک باره بنوشند.

همچنین به منظور آن که خود    اند.که کینین را دریافت کردهشد  می  کنترل

آیا   که  نمایند  کنترل  طرفه    ،اندخوردهکینین    ، کارگراندیگر  کارگران  دکتر 

کینین    خود بگیرد.ه  رنگ آبی ب  ها آن  تا ادرار افزود  حل شده    را در کینینِ ای  ماده

هنوز گسترده بود.    توانست با بدترین پیامدهای ماالریا مقابله کند ولی بیماری 

مکان زاد و    ،دانستیم که صدها کشتزار برنجمی  بیماری این را   منشأما دربارة  

به وزارت فرستاد که    یگزارش دقیق  ،ماالریا بودند. مهندس رایتهای  ولد پشه

بود. این موضوع در باالترین سطح  ای  هدف آن تغییر وضعیت به صورت ریشه

برایتصمیم درنگی  شاه  و  کشتزارهای  تصمیم  گیری شد  همة  نداشت.  گیری 



 575 میالدی(  1950دهة   - 1794قاجار و پهلوی ) هایدورهها در بیمارستان

که مناطقی  آن  در  افتادند.    آهنراه  برنج  فعالیت  از  شود  ساخته  بود  قرار 

کردند به صورت موقت مجبور شدند  می  کشاورزانی که در این کشتزارها کشت

پیشنهاد   آهنراه  کار در ساخت هاآن نقل مکان کنند و یا بهدیگر   یهابه مکان

شد. بالفاصله پس از این که کشتزارها خشک شدند، رخداد ماالریا به صورت  

 ۱۱۳۰“.خشن ولی مؤثر بود یشگرفی کاهش یافت. این اقدام 

رفتند و به  میبه بازدید کارگران خط    سالمت در نیمة روزهای  بیماردارهای ایستگاه

یی که مریض بودند یا  هاآن  دادند ومی  رپرداختند، دارو به افراد بیماها میپانسمان زخم

  در ایستگاه سالمت  فرستادند. در نیمة دیگر روز، می  زخمی، با آمبوالنس به بیمارستان

 
1130 Boisen 1946, pp. 72-73. 

 دیبنگر ران،یدر شمال ا ایدر مورد بروز ماالر 
 Floor 2018 a, pp. 29-46. 

 

 ایستگاه سالمت 
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  بدون هزینه بود؛ ها  آمدند را درمان کنند. درمان در بیمارستانمی  یی که هاآن  ماندند تا می

اتاقهاآن در  داشتند  واگیر  بیماری  که  ازهای  یی  گذاشته های  بخش  جداگانه    عمومی 

آب و  منطقه  خیلی سردی وجود دارد و  های  چشمه  توزیان  ة شدند. از آنجا که در گردنمی

دار  دلپذیری  خیلی  آسایشگاه  دهوای  یک  بیمارستان،  یک  بر  افزون  شد.  نیز  ،  ساخته 

برقی، یخچال و حمام سرد تجهیز شده بودند، جایی بودند که    ةکه با پنکها  بیمارستان

به   بودند، پرداخت  می  نجاآگرمازده شدگان را  آوردند. زمانی که کارگران در بیمارستان 

  تأمین درآمدشدند به صورت مجزا  می  از کار افتاده   هاآن  ادامه داشت؛ چنانچه  هاآن  حقوق

  سال تا ۱۹۳۳داشتند. از سال می را دریافت مددرآشدند و در موارد مرگ نیز وارثین، می

نفر بهبودی   ۱,۱۳7حادثه رخ داد که  ۲,۴88تعداد ، [شمسی ۱۳۱۱-۱۶]میالدی  ۱۹۳8

مجزا،  های نفر نیز فوت کردند. در پرداخت ۶7۴دچار قطع عضو شدند و نفر  ۶77یافتند، 

. این  بودتهران    در  آهنراه  میلیون ریال پرداخت شد. دفتر مرکزی پزشکی   ۹/۲بیش از  

نیاز   مورد  خدمات  و  کاالها  خریداری  و  دارایی  دفترداری،  مسئول  بخش  چندین  دفتر 

داروها  ها  بیمارستان تمام  بیمارستانداشتشامل  از  بعضی  در  واحد  های  .  یک  بزرگ، 

هزینه  دو درصد  خدمات سالمت از طریق    ةوجود داشت. بودجهم  دندانپزشکی کامالً مجهز  

بالغ    ۱۹۳8سال  مه    8یا    ۱۳۱7  سال  اردیبهشت  ۱8شد که تا  می  عملکرد تأمینبر بهای  

میلیون ریال از آن مبلغ هزینه شده بود؛    ۳/۲۰. در آن تاریخ،  شدمیلیون ریال    ۵/۲۵بر  

 ۱۱۳۱تهران، استفاده شد.  آهنراه تختخوابی نزدیک ایستگاه  ۵۰مابقی برای بیمارستان 

د؛  رسی می   کافی به نظر   آهن راه   سالمت های  مراقبت گرچه در روی کاغذ، سازمان  

چه  نباشد   اگر  تقدیر  نظر   ۱۱۳۲.شایان  کار رس می   به  یا  کافی  ظرفیت  مواقعی،  در    مند د 

 
 ؛ ۱۴۲-۴۴، ص۱۳۱7 رانیدولت ا ۱۱۳۱

 Saxild 1971, p. 93; Boisen 1946, p. 46. 

 رانندگان آمبوالنس، استخدام شدند.“  ایشان به عنوان دکترها، پرستاران  خود  تیدر ظرف  یبخش سازمان  نینفر در ا  ۵۰۰”  ۱۱۳۲
 Boisen 1946, p. 46. 

با مرگ،    یو در مورد تصادف، جبران ناتوان  یطبّ  ماردارانیها، بمارستان یب  ،ییایتالیو ا  یرانیا  ی”خدمات سالمت ما با دکترها 
 بود.“  ارشانیدر اخت

 Saxild 1971, pp. 84, 93. 
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و دیگر کارکنان دولتی که توسط   آهن راه  ؛ زیرا بیماران نداشت وجود  ای پزشکی شایسته 

میسیونری  های  بیمارستان شدند به  می   پوشش داده آهن  راه سالمت دولتی  های  مراقبت 

 «در شمال ایران   آهن راه سندیکای ساخت  » شدند. کمپساکس یا  می   آمریکایی ارجاع داده 

آمریکایی  های  که به شدت صدمه دیده بودند به بیمارستان   ان خود را کارگر تعدادی از  

قابل تقدیر و بسیار مهم است آن است که    آن چه   اما در تهران، همدان و رشت فرستاد  

های  شکستگی   ، را پرداخت کرد. اکثر کارگران آسیب دیده   ها آن   صورت ماهیانه، هزینة به  

  در تهران نه تنها   (Blair)که کم و بیش عفونی شده بودند. دکتر بلیر  داشتند  ترکیبی  

وضعیت همانندی نیز   ۱۱۳۳را نیز حفظ نمود. ها آن  های را نجات داد بلکه اکثر اندام  ها آن 

از  [ شمسی   ۱۳۱۳] میالدی    ۱۹۳۵. در سال  در همدان مشاهده گردید  بیماران  برای   ،

ایتالیایی و یوگسالویایی  های  ت گوناگون اجتماعی و همچنین با ملیّ های  طبقات و گروه 

به   ، کردند( می   در جنوب کار   آهن راه   )که در  بیمارستان کوچک وابسته  و    آهن راه   یک 

 ۱۳۱۲] میالدی  ۱۹۳۴در سال   ۱۱۳۴وجود داشت. ، ساخت های تعدادی دواخانه در کمپ 

  ، کمپساکس به دکتر عبداهلل خان واسعی که در بیمارستان آمریکایی تهران کار[ شمسی 

واسعی از  پیشنهاد داد ولی    ، دالر( با مخارج   ۳۰۰تومان در ماه )بیش از    ۵۰۰کرد،  می 

پیشنهاد  این  نتوانسته   ۱۱۳۵.کرد   امتناع   پذیرفتن  من  اطال بدبختانه،  پیرامون ام  عاتی 

نظام سالمت  از    آهن راه   عملکرد  یافت کنم    [ شمسی   ۱۳۲۴]میالدی    ۱۹۴۶سال  پس 

از  عقیده  ادامه یافت. این  ،  میالدی   ۱۹۴۰و    ۱۹۳۰های  دهه   ة شیو  رسد به نظر می ولی  

تعداد    [ شمسی   ۱۳۲۵و    ۱۳۲۴]میالدی    ۱۹۴7و    ۱۹۴۶های  سال های  داده  مورد  در 

به  مورد معاینه قرار گرفته و آزمایشات انجام شده در آزمایشگاه  ،  بیماران درمان شده 

 ۱۱۳۶.آید دست می 

 

 
1133 RG 91-19-11-1, Report Medical Work Teheran 1933-1934. 

1134 RG 91-19-27, Healing in the Home of Avicenna 1935-1936; Saxild 1971, p. 84. 
1135 RG 91-19-11-1, Report Medical Work Teheran 1933-1934. 

1136 Overseas Consultants 1949, vol. II, Exhibit A-11. 
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 گیری کلینتیجه 

  هیچ سامانة  ،پیش از قرن بیستم در ایرانگفته شد آشکار است که  آن چه اساسبر 

وجود نداشت. تعداد    هایا داروخانهها  تسهیالت مراقبت سالمت مانند بیمارستان  مند نظام

در  دارالشفاء  اندک   یافتبعضی  که  بتوانند  می  شهرها  که  نبودند  واقعی  نهادهای  شدند 

فراهم سازند. این نهادهای سنتی عمدتاً در خدمت فقرا و زوّار    [جامع]خدمات پزشکی  

افراد ساکن محلی شهرهای  بودند.  های  داشتند، مراقبتدارالشفاء  که    ی بیمار و مسافران 

دادند در آنجا بمیرند. با وجود  می  کردند یعنی جایی که ترجیح می  ی در خانه دریافت پزشک

شدند. از منظر  ندادند، ظاهر  می  در حد نویدی که   این نهاد  ها، شفاپتانسیل چشمگیر دارال

دارال  نه  مسئله،  بیمارستانهای  شفااندازة  نه  و  و  ردم غربی  های  سنتی  نوزدهم  قرن  ن 

اثر محدودی که    بر پایةمت عمومی در ایران )و در جای دیگر(،  سال  هبیستمی، به مسئل

دادند. در سراسر قرون تا زمان اخیر، ایران اقتصاد زیستی بر پایة  نمی  داشتند، پاسخ کافی 

نداریم. با فرض    ۱۵۰۰  سال   کشاورزی داشت. ما تخمینی از اندازة جمعیت ایران پیش از 

قابل مقایسه با نمای جمعیتی پس از    چ چیزهیداشتن نمایی از این جمعیت، باید گفت  

ای  در اندازه  مرزی  ،ایران( فقط پس از این سال است که کشور  ۱. زیرا: )نیست  ۱۵۰۰سال  

، ایران یک کشور  ۱۵۰۰سال  ( پیش از  ۲و )داشت  از ایران امروزی بود    بزرگتر  که مقداری

، سرزمین ایران  ۱۰۰۰سال  . پس از  [شدهای محلی اداره میعموماً به وسیلة دولت]  نبود

این در حالی است که اندازة امپراطوری ایران   .شدمی معموالً میان دو تا سه ایالت تقسیم 

  ةبوده است و بدین سان مقایس  بزرگتر  چندین بار  [شمسی  ۲8]  میالدی   ۶۵۰سال  پیش از  

ن نفر  میلیو  ۹هرگز باالتر از    ایراناندازة جمعیت ناممکن است. در دورة صفویه، جمعیت  

بوده که  تر  کم احتماالً در قرن شانزدهم بسیار    در طی قرن هفدهم نبوده است، این عدد

  8۵-۹۰بسیاری که رخ دادند، جستجو نمود. اکثر جمعیت )های  علت آن را باید در جنگ 

هرگز بیش از    ، درصد(، روستایی بودند و این در حالی است که جمعیت با زیست شبانی

صفویه وجود    شهر عمدتاً کوچک در ایرانِ   7۰. تعداد حدود  یک سوم جمعیت کلی نبود

نفر  هزار  ۱۰۰تبریز بیش از  ؛ سکنه داشتنفر هزار  ۵۰۰داشت. در سدة هفدهم، اصفهان 
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  ،( ولی قزوین حتی زمانی که پایتخت بودنفر هزار  ۲۰۰سکنه )ممکن است حتی بیش از 

جمعیت حدود    ، از این رو(.  [شمسی  ۹۶8]میالدی    ۱۵۹۰  سال   سکنه کمتری داشت )تا

بود. برای  های  داده  ۱۱۳7یک میلیون نفری شهری، طی دورة صفویه در نوسان  جمعیتی 

میالدی    ۱۹۰۰قرن هجدهم وجود ندارد اما احتماالً جمعیت شهری کاهش یافت. در سال  

ایران جمعیت تخمینی حدود  [شمسی  ۱۲78] این    داشته میلیونی    8/۹،  است. اکثریت 

روستا هنوز  بودهجمعیت  کشاورزی  درگیر  و  میان  ۱۱۳8.ندایی  در  شهری    سال   جمعیت 

  ۱8)  [شمسی  ۱۲88]میالدی    ۱۹۱۰سال  درصد( و    ۹)  [شمسی   ۱۲۲8]میالدی    ۱8۵۰

  ۲8۰: تهران حدود  داشتندهزار نفر    ۱۰۰جمعیت بیش از    ، برابر شده و سه شهر  دو  درصد(

هزار   ۵۰شهر دیگر هر کدام هزار نفر. چهار  ۱۰۰هزار نفر و اصفهان  ۲۰۰هزار نفر، تبریز 

 ۱۱۳۹یا بیشتر سکنه داشتند.

این   میان برمی  بررسی از  حدود    ۱۹۰۰تا    ۵۵۰  های سال  آید  درصد    8۵میالدی، 

نشانگر آن است که اکثریت جمعیت    ، روستایی بودند. بنابراین، این نمای جمعیتی  ،جمعیت

فقط در شهرهای بزرگ  ها  نداشتند. از آنجا که بیمارستان  اصالً دسترسی به بیمارستان

( باشند و  رو توانستند در خدمت اکثر جمعیت روستایی )ساکن یا کوچنمی وجود داشتند، 

ماند  می  آن چه  این بخش عمده از جمعیت، به سختی قادر به دیدن شهرهای بزرگ بودند.

ها  در مناطق شهری است یعنی جایی که بیمارستانجمعیت  میلیون نفر    8/۱بین یک تا  

دیدند که دلیل آن  نمی را  هرگز درون بیمارستانی نیز امّا اکثر این افراد  ؛ قرار گرفته بودند

و از همه باالتر فقدان    هاآن  تعداد اندک کارکنان و امکانات محدود و نیز ماهیت عملکرد 

، اکثریت جمعیت ایران فقط  میالدی  ۱۹۵۰بود. حتی تا دهة  مردم  در میان عموم    جذبه

بود. تا آن زمان، اعتماد کمی    ها آن  به پزشکی سنتی دسترسی داشتند که درمان ترجیحی

سالمت سنتی  های  وجود داشت و ارائه دهندگان مراقبتها  به پزشکی غربی و بیمارستان

خانگی  گیاه  ،)داروهای  دالکفروشندگان  دارویی،  چشمشکسته  ها،ان  پزشکان،  بندها، 

 
1137 Floor 2000, pp. 2-8. 
1138 Floor 2003, p. 45. 

1139 Gilbar 1976, pp. 147-149. 
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 ۱۱۴۰گرفتند.می ها( کسانی بودند که مورد توجه بیماران قرارماماها و حکیم

 

 

 
 د یسالمت، بنگر یارائه دهندگان خدمات سنت نیا دربارة  ۱۱۴۰

 Floor 2004, pp. 80-166. 



 

 

 

 پیوست 

 فهرست میسیونرهای پزشکی آمریکایی

 

 

 

 الکساندر، ادگار دبلیو. )پزشک(
Alexander, Edgar 

W. M.D . 
W۱8۹۲-۱88۲  

  ۱۹۴8-؟ .Baber, Eunice R.N )پرستار(  بابر سیونی

  ۱8۹8-؟ Bartlett Ms ( خانم) بارتلت

  ؟ Bean, Bernice بین، برنیس 

  Benz, Gertrude E. R۱۹۵۲-۱۹۲۰ بنز، گرترود ای. 

  Bird, Frederick L. W۱۹۲۲-۱۹۱۶ برد، فردریک ال. 

 .Bird, Mrs )ماریا ساترلند(  ( خانم) برد

(Myra Sutherland) 
W۱۹۲۲-۱۹۱۳  

  Blair, Edward M.D. W۱۹۳8-۱۹۲۵ بلیر، ادوارد )پزشک(

 )کاترین آر. کوپر((خانم) بلیر
Blair, Mrs. 

(Catherine R. 

Cooper) 

W۱۹۳8-۱۹۲۵  

 Bradford, Mary برادفورد، ماری الیزابت )دکتر(

Elizabeth M.D. 
W۱۹۰۹-۱888  

 Brinkman, Harry )پزشک(برینکمن، هری 

M.D. 
W8۱۹۳-۱۱۹۳  

)آدریانا ون   (خانم) برینکمن

 لوپک(
Brinkman, Mrs. 

(Adriana van Lopik) 
W8۱۹۳-۱۱۹۳  

  ؟ .Browning, Mrs ( خانم) برونینگ

  ؟ Ms. Burgess ( خانم) بورگس

 Bussdicker, Russell بوسدیکر، راسل دی )پزشک(

D. M.D. 
R۱۹۵۵-۱۹۲۲  
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)بالنش   ( خانم) بوسدیکر

 گیلیس(

Bussdicker, Mrs. 

(Blanche Gillis) 
R۱۹۵۵-۱۹۲۲  

 Chambers, Estella ام. چمبرز، استال

M. ۱۹۳۶-۱۹۵۰  

  ؟ Chase, Ms ( خانم) چیس

 Cochran, Dorothy ( RN، دوروتی آن )کاکران

Anne R.N. 
W۱۹۴7-۱۹۴۵  

  Cochran, Emma G. W۱888-۱88۵ ، اما جی. کاکران

  Cochran, Katherine W۱87۵-۱87۱ ، کاترینکاکران

 .Cochran, Rev )کشیش( ، جوزف جی.کاکران

Joseph G. 
D۱87۱-۱8۴7  

 .Cochran, Mrs )دبورا پالمب( ( خانم) کاکران

(Deborah Plumb) 
W۱87۱-۱8۴7  

 .Cochran, Joseph P ، جوزف پی. )پزشک(کاکران

M.D. 
D۱۹۰۵-۱878  

 .Cochran, Mrs )کاترین هیل(  ( خانم) کاکران

(Katharine Hale) 
D8۹۵۱-۱87۹  

)برتا اچ.   ( خانم) کاکران

 کونوقی( مک

Cochran, Mrs. 

(Bertha H. 

McConaughy) 
W۱۹۰7-۱۹۰۰ W۱۹۳۲-۱۹۰۹ 

، جوزف جی. جونیور کاکران

 )پزشک(
Cochran, Joseph P. 

Jr. M.D. 
R۱۹۵8-۱۹۲۰  

 .Cochran, Mrs )برنیس گرگ(  ( خانم) کاکران

(Bernice Gregg) 
R۱۹۵8-۱۹۲۰  

 .Cook, Joseph W کوک، ژوزف دبلیو. )پزشک(

M.D. 
W۱۹۲۰-۱۹۱۲ D۱۹۳۲-۱۹۲۹ 

 Cook, Mrs. (Alice ()آلیس او. انساین( خانمکوک )

O. Ensign) ۱۹۲۰-۱۹۱۳ W۱۹۳۲-۱۹۲۹ 

  ۱8۹8-؟ Dale, Ms ( خانمدیل )

 .Degner, Emma A ( RNاما ای. ) دگنر، 

R.N. 
R۱۹۵۹-۱۹۴۵  

 .Dodd, Edward M دود، ادوارد ام. )پزشک( 

M.D. 
W۱۹۲۵-۱۹۱۶  

  ۱۹۱8-۱۹۳۰؟ Dodd, Edmund MD )پزشک(دود، ادموند 

  ۱۹۴۰؟ Doolittle, Jane Ms دولیتل، جین )خانم( 

ایستون، هلن، بنگرید خانم  

 هافمن 
Easton, Helen, see 

Mrs. Hoffman   

  Enderson, Anna E. R۱۹۵۶-۱۹۳۱ اندرسون، آنا ای.
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  Fisher, Faye R.N. W۱۹۱7-۱۹۱۶ ( RNفیشر، فایه ) 

 .Fleming, Mary R فلمینگ، ماری آر. )پزشک( 

M.D. 
W۱۹۲۰-۱۹۱۵  

 .Frame, John D فریم، جان دی. )پزشک(

M.D. 
D۱۹۴8-۱۹۰۵  

فریم )خانم( )گریس جی.  

 ( ۱مورای 
Frame, Mrs. (Grace 

J. Murray 1) 
D۱۹۴۶-۱۹۱۲  

 .Frame, Mrs ( ۲فریم )خانم( )آدالید کیب 

(Adelaide Kibbe 2) 
W۱۹۴8-۱۹۲۹  

فریم، جان دی. جونیور 

 )پزشک(
Frame, John D. Jr. 

M.D. 
W۱۹۵۲-۱۹۴7  

 .Frame, Mrs فریم )خانم( )دروتی اندرسون( 

(Dorothy Anderson) 
W۱۹۵۲-۱۹۴7  

 ,.Fulton, Janet S ( BA ،RNفلتون، جانت اس. ) 

B.A., R.N. 
W۱۹۵۶-۱۹۳۱  

 Funk, John Arthur فانک، جان آرتور )پزشک(

M.D. 
D۱۹۳۹-۱۹۰۳  

فانک )خانم( )سوزانا اس.  

 الینباخ(
Funk, Mrs. (Susanna 

S. Leinbach) 
R۱۹۳۹-۱8۹۱  

  ؟ Gudhart, Ms گودهارت )خانم( 

 Harvey, E. Mary ( RNهاروی، ای. ماری ) 

R.N. ۱۹۳7-؟  

 .Hoffman, Rolla E هافمن، روال ای. )پزشک(

M.D. 
R۱۹۵7-۱۹۱۵  

 .Hoffman, Mrs (۱هافمن )خانم( )هلن ایستون  

(Helen Easton 1) 
D۱۹۴7-۱۹۲۰  

 .Hoffman, Mrs ( ۲هافمن )خانم( )آدالید کیب 

(Adelaide Kibbe 2) 
R۱۹۵7-۱۹۵۰  

 .Holmes, George W هولمز، جورج دبلیو. )پزشک(

M.D. 
W۱8۹۹-۱87۴  

 Holmes, Mrs. (Eliza ( ۱هولمز )خانم( )الیزا ای. ویزنر  

A. Wisner 1) 
D۱8۹۰-۱87۴  

هولمز )خانم( )لوسی اس. هیل  

 (۲)پزشک( 
Holmes, Mrs. (Lucy 

S. Hale M.D. 2) 
W۱8۹۹-۱8۹۲  

  Jones, Jeanette R.N. W۱۹۳۳-۱۹۲۰ ( RNجونز، جنت )

  ۱۹۵۶-؟ Keller, Ms کلر )خانم( 

 .Lamme, Charles W الم، چارلز دبلیو. )پزشک(

M.D. 
W۱۹۱۹-۱۹۱۱ R۱۹۵۰-۱۹۲۰ 
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الم )خانم( )جسی سی.  

 گارمن( 
Lamme, Mrs. (Jessie 

C. Garman) 
R۱۹۵۰-۱۹۳۰  

  ۱۹۳۰-؟ .Lamme Ms الم )خانم( 

  ۱۹۰۲-۱۹۱۹؟ Lawrence, T. E. MD )پزشک( رنس، تی. ای. ال

رنس )خانم( )جسی سی.  ال

 ویلسون( 
Lawrence, Mrs. 

(Jessie C. Wilson) 
W۱۹۱۹-۱8۹۲  

، هارتمن ای. )پزشک،  چواردیل

 کشیش(
Lichtwardt, Hartman 

A. M.D. Rev. 
R۱۹۴۵-۱۹۱۹  

لیچوارد )خانم( )هیلدا ام.  

 توزیر( 
Lichtwardt, Mrs. 

(Hilda M. Tozier) 
R۱۹۴۵-۱۹۱۹  

، فیلیپ سی.  دوولمک

 )پزشک(
McDowell, Philip C. 

M.D. 
W۱۹۴۴-۱۹۱8  

)خانم( )سارا ای.   دوولمک

 رایت( 
McDowell, Mrs. 

(Sarah E. Wright) 
W۱۹۴۴-۱۹۱8 R۱۹۶۰-۱۹۵۴ 

 .Miller, Emma T میلر، اما تی. )پزشک( 

M.D. 
W۱۹۰۹-۱8۹۱  

 .Murray, Thomas A توماس ای. )پزشک(مورای، 

M.D. ۱۹۴۶-؟  

 .Murray, Mrs سی لونزبری(نانمورای )خانم()

(Nancy Lounsbury) ۱۹۴۶-؟  

  Nicholson, Ellen D. R۱۹۵۵-۱۹۲۴ ، الن دی. کلسونین

  Norem, Walter M.D. W۱۹۴7-۱۹۳۹ نورم، والتر )پزشک(

 نورم )خانم()کاترین موروس(
Norem, Mrs. 

(Katherine 

Morrows) 
W۱۹۴7-۱۹۳۹  

 .Orcutt, Edna E اورکات، ادنا ای. )پزشک(

M.D. 
D۱۹۱۴-۱۹۱۱  

 .Packard, Harry P پاکارد، هری پی. )پزشک(

M.D. 
R۱۹۴۴-۱۹۰۶  

 Packard, Mrs. (Julia ( ۱پاکارد )خانم()جولیا اف. بایلی  

F. Bayley 1) 
D۱۹۲۴-۱۹۰۶  

 Packard, Mrs. (Edna ( ۲)خانم()ادنا جی. ولز پاکارد 

J. Wells 2) 
R۱۹۴۴-۱۹۱۶  

 Payne, Mrs. (Grace پاین )خانم()گریس ای. ویشر(

E. Visher) 
R۱۹۵۶-۱۹۲۲  

  Payne Mrs. J.D. ?۱۹۴7-?۱۹۳۶ ( JD() پاین )خانم
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 .Pease, Wilma E ( RNپیس، ویلیام ای. )

R.N. 
W۱۹۶۰-۱۹۲۴  

 Porter, Dorothy دوروتی )پزشک(پورتر، 

M.D. ۱۹۵7-؟  

 Reynolds, Elizabeth رینولدز، الیزابت ام. 

M. ؟  

  ۱۹۵۰-۱۹۶؟ .Rice, Homer M.D رایس، هومر )پزشک(

رایس )خانم()شارلوت ال. 

 مینز(
Rice, Mrs . 

(Charlotte L. Means) ۱۹۵۰-۱۹۶؟  

  ۱۹؟؟-۱۹۵۶؟ .Romig, M.D رومیگ )پزشک(

 .Schneider, Arnold J اشنایدر، آرنولد جی. )پزشک(

M.D. 
W۱۹۵۹-۱۹۴۹  

  سیلوئ اشنایدر )خانم() 

 ( باسورث
Schneider, Mrs. 

(Lois Bosworth) 
W۱۹۵۹-۱۹۴۹  

  ۱۹۶۲-؟ Scott, Ms Fern اسکات، فرن )خانم( 

ردون دبلیو.  واسکات، گ

 )پزشک(
Scott, Gordon W. 

M.D. ۱۹۵۹-؟  

اسکات )خانم()لوال مادلین  

 بومن(
Scott, Mrs. (Lola 

Madeline Bowman) ۱۹۵۹-؟  

  ؟ Simpson, Ms سیمپسون )خانم(

  ؟ Smell, Ms اسمل )خانم( 

  Smith, Mary J. M.D. W۱۹۲۳-۱88۹ اسمیت، ماری جی. )پزشک(

 Stead, Rev. Francis استید، فرانسیس، ام. )کشیش( 

M. 
W۱۹۲۴-۱۹۰۲  

استید )خانم()بالنش ویلسون 

 )پزشک((
Stead, Mrs. (Blanche 

Wilson M.D.) 
D۱۹۲۲-۱۹۰۰  

  Stetner, Mrs. ۱۹۵۶ استنتر )خانم( 

 .Stewart, Ashton, T استوارت، اشتون تی. )پزشک( 

M.D. ۱۹۴7-؟  

 .Stewart, Mrs ماهلو(  استوارت )خانم()ناتالی

(Natalie Mahlow) ۱۹۴7-؟  

  Taillie, Grace S. W۱۹۳۳-۱۹۱۹ ی، گریس اس. للیت

 .Torrence W. W تورنس دبلیو. دبلیو. )پزشک(

M.D. 
W۱8۹۱-۱88۱  

 .Torrence, Mrs. W تورنس دبلیو. دبلیو. )خانم( 

W. 
W۱8۹۱-۱88۱  
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ون نوردن، توماس ال.  

 )کشیش، پزشک( 
Van Norden, Rev. 

Thomas L. M.D. 
W۱87۳-۱8۶۶  

ون نوردن )خانم()مری ام.  

 پترسون( 
Van Norden, Mrs. 

(Mary M. Paterson) 
W۱87۳-۱8۶۶  

 ,Vanneman, William وانمن، ویلیام، اس. )پزشک(

S. M.D. 
D۱۹۳۳-۱8۹۰  

وانمن )خانم()مارگریت ای.  

 فاکس( 
Vanneman, Mrs. 

(Marguerite A. Fox) 
R۱۹۳۳-۱8۹۰  

 .Wallstrom, Ira C سی. )پزشک(والستروم، ایرا 

M.D. ۱۹۵۵-؟  

  س یدوروالستروم )خانم( )

 (لندریرا نیلیا

Wallstrom, Mrs. 

(Doris Elaine 

Rylander) 
  ۱۹۵۵-؟

  ۱۹۵8-؟ .Ward, Vera R.N ( RNوارد، ورا )

(،  RNولز، ای. جین )خانم( ) 

 بنگرید پاکارد )خانم( 

Wells, Ms. E. Jean 

R.N., see Mrs. 

Packard 
  

  Wheeler, Helen R.N. W۱۹۵۶-۱۹۵۱ ( RNویلر، هلن )

  ؟ Wilder, Ms ویلدر )خانم( 

ویلسون، میبل اف. )خانم(  

(RN ) 
Wilson, Ms Mabel 

F. R.N. ؟  

وینکلمن، گرترود )خانم(  

(RN ) 
Winkelman, Ms 

Gertrude R.N. ۱۹۴۱-۱۹۴۵؟  

 .Wishard, John G ویشارد، جان جی. )پزشک(

M.D. 
W۱8۹۹-۱88۹ W۱۹۱۰-۱۹۰۳ 

 .Wishard, Mrs ( ۱ویشارد )خانم( )آنابت برایان  

(Annabette Bryan 1) 
D۱8۹۹-۱8۹۳  

  Wishard, Mrs. W۱۹۱۰-۱۹۰۳ ویشارد )خانم( 

 .Wright, Robert N رایت، روبرت ان. )پزشک(

M.D. 
W۱۹۳۳-۱۹۲7  

رایت )خانم( )مارگارت ام.  

 کی( مک

Wright, Mrs. 

(Margaret M. 

McKay) 
W۱۹۳۳-۱۹۲7  

 ,Yates, Christina یتس، کریستینا )پزشک(

M.D. 
W۱۹۵۹-۱۹۵8  

  ؟ Zarn, Ms Dolores زارن، دوالرس )خانم( 
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زوکلر، فرانسیس لوئیز 

 )پزشک(
Zoeckler, Frances 

Louise M.D. 
R۱۹7۰-۱۹۴۹  

 .Zoeckler, Rev زوکلر، جورج اف. )کشیش( 

George F. 
D۱۹۴8-۱۹۰۹  

زوکلر )خانم( )مری دی. آلن 

 )پزشک((

Zoeckler, Mrs. 

(Mary D. Allen 

M.D.) 

  ۱۹۱۲-۱۹۴8؟

Rev. John Elder, History of the American Presbyterian Mission to Iran 1834–1960, pp. 98–107 

and sources cited in the text. 
D    فوت کرد؛ =R   بازنشسته شد؛ =W .فعالیت کرد = 
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 کتابشناسی

 

 

 

 

 آرشیوها 

Presbyterian Historical Society, Philadelphia (USA). 
 

 بیرجند 

RG 280-1-14, Frances Zoeckler, Report on Medical Itineration, 1963 (Birjand). 

 

 مالیر -آباد  دولت

RG 280-1-8, Home Letters (Mary A. Zoeckler, 1917-950). 

Report on 25 Days Itineration, Malayir. July-August 1916. 
Mary Allen Zoeckler to the Women’s Guild, North Church, Buffalo, 16/05/1917. 

Mary Allen Zoeckler to the Women’s Guild, North Church, Buffalo, 15/02/1921. 

 

RG 280-1-10, Medical Reports (Mary Zoeckler) 1914-1949. 

Report of Medical Work for Women, Daulatbad, 1914-1915 

Report of Medical Work Daulatabad, 1915-1916. 

Report of Medical Work Daulatbad 1916-1917. 

Report of Medical Work Daulatabad, July 1--Nov. 12, 1917 

Medical Report. Daulatabad 1921-22. 

Report of Medical Work Daulatabad 1922-23 

American Dispensary Daulatabad [1923-24?] 

Report of Medical Work Daulatabad 1924-1925 

Report of Medical Work, Daulatabad 1925-26 

Report of Medical Work, Daulatabad 1925-26 

Report of Medical Work Daulatabad. July 1-Nov. 1, 1926 

Report of Medical Work Daulatabad May 28-June 20, 1928 

Report of Medical Work Daulatabad 1928-1929. 

Report of Medical Work Daulatabad 1929-1930 

Report of Daulatabad Medical Work 1930-1931 

Report of Daulatabad Medical Work 1931-1932 

Report of Daulatabad Medical Work 1932-1933 

Report of Daulatabad Medical Work 1933-1934 

Report of Daulatabad Medical Work 1938-1939 

Report of Daulatabad Medical Work 1939-1940 

Report of Daulatabad Medical Work 1940-1941 
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Report of Daulatabad Medical Work 1941-1942 

 

 همدان

RG 91-19-27, Hamadan Hospital 1927-1956 

Hamadan Medical Report 1932-33 

Hamadan Medical Report 1933-34 

Medical Report Hamadan Station 1934-35 

Healing in the Home of Avicenna 1935-36 

Hamadan Medical Report 1936-37 

Report on Medical Work Hamadan 1937-38 

Christian Healing in Hamadan 1938-39 

Healing in Hamadan 1939-40 

Medical Report Hamadan 1940-41 

Medical Report Hamadan 1941-42 

Medical Report Hamadan 1942-43 

Medical Report Hamadan 1944-44 

Medical Report Hamadan Hospital 1945-46 

Medical Report Hamadan 1946-47 

Medical Report Hamadan 1947-48 

 

RG 280-1-10, Medical Reports (Mary Zoeckler) 1914-1949. 

M. A. Zoeckler, Report of the Women’s Medical Work Hamadan 1914 

M. A. Zoeckler, Report of the Medical Department, Hamadan Station, July 1, 1920 

Report of Medical Work Hamadan 1920-21 

 

RG 161-3-44, Institution Chrisitian Hospital Hamadan, 1956-1959 

Ms Francis Gray to Dr. Rice, 26/01/1956; 

Rice to Ms Francis Gray, 12/02/1956. 

[Extract of] Action taken at the Meeting of the Executive Committee of the Iran Mission 

on 6-8 March, 1956. 

Walstrom to Dr. Dodd and Dr. Stevenson, 15/04/1956; 

Walstrom to Ms Francis Gray and Dr. Romig, 29/04/1956 

Rice to Sundberg, 18/11/1956 

Memo Sundberg to Cochran, 30/11/1959 

Questionnaire for the medical office 1958. 30/01/1959 

 

 کرمانشاه 

RG 91-19-28, Kermanshah 1919-1926 

Mrs. Stead to [Mission HQ], 30/08/1921 

Trull to Speer, 21/12/1922 

[?] to Mrs. Cyrus McCormick, 11/01/1923 

Letter for the Supporters of the Orphanage at Kermanshah, 1923 

Harry Packard to Dr. Speer, 08/03/1923 

Dr. Packard to [?]. (undated/rec. 15/03/1923) 

Note 14/04/28 

Note 27/07/1927 

Note 29/10/27 

Packard/Kermanshah to Holmes/Buffalo, 15/11/1931 

Packard to Speer, 30/07/1932 

Westminster Hospital Report 07/03/1933 
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Packard to Butzer 03/06/1933 

Speer to Butzer, 16/10/1933 

Speer to Butzer, 22/10/1934. 

Note concerning Linens and Laundry [undated]. 

Frances Zoeckler to Board of Foreign Missions 08/02/1956 

Bushdicker/Kermanshah to Huntwork/New York, 29/09/1957 

Muradian to Bussdicker, 06/08/1959 

 

RG 91-19-30, Kermanshah Hospital 1927-47 

Westminster Hospital News vol. 1/3 -15/09/1932 

Westminster Hospital Report no. 2, 1932 

Westminster Hospital Report no. 4, 1932 

Report Westminster Hospital 1932-33 

Report of Westminster Hospital 1933-34 

The Westminster Hospital Annual Report 1934-35 [mimeo pamphlet] 

Kermanshah Medical Report 1935-36 

Kermanshah Medical Report 1937-38 

Annual Report Westminster Hospital Kermanshah 1938 

The Westminster Hospital Bulletin. vol/. 1/2. May 1938 

Annual Report Westminster Hospital Kermanshah 1938-39 

The Westminster Hospital Bulletin. vol. 2/1. October 1939 

Report Westminster Hospital Kermanshah 1939-40 

Report Westminster Hospital Kermanshah 1940-41 

Report Westminster Hospital Kermanshah 1942-43 

Report Westminster Hospital Kermanshah 1943-44 

Annual Report Westminster Hospital Kermanshah 1944-45 

Social and Education Project – Kermanshah 1944-45 

The out-patient clinic 

 

 مشهد

RG 91-20-2, Mashad Hospital 1925-1948. 

Mashad Medical Report 1928-29 

Mashad Medical Report 1929-30 

Mashad Medical Report 1930-31 

Mashad Medical Report 1931-32 

Mashad Medical Report 1932-33 

Mashad Medical Report 1933-34 

Mashad Medical Report 1934-35 

Mashad Medical Report 1935-36 

Mashad Medical Report 1936-37 

Mashad Medical Report 1937-38 

Mashad Medical Report 1938-39 

Mashad Medical Report 1939-40 

Mashad Medical Report 1940-41 

Mashad Medical Report 1941-42 

Mashad Medical Report 1942-43 

Mashad Medical Report 1944-45 

Mashad Medical Report 1945-46 

Allen to Hoffman 25/06/1946 

Hoffman to Allen 03/12/1947 
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RG 231-1-2, Rolla Hoffman Correspondence 1915-1919 

R.E. Hoffman to Friends, Tehran, 26/12/1915 

NN [Hoffman] to Friends, Meshed, March 1918 

Hoffman to Parents, 16/04/1918 

Donaldson? to friends, Mashhad 20/07/1918 

NN to friends, Mashhad 30/08/1918 

incomplete letter Hoffman to Speer, October 1918 

Hoffman to Donaldson, Mashhad 10/10/1918 

Murray to Speer, Meshed 12/10/1918 

Hoffman to parents, 25/07/1920. 

Hoffman to parents, Mashad 02/10/1918 

Hoffman to parents. Tehran, 10/10/1919 

Hoffman to Friends 10/03/1930 

Hoffman to New Castle church 31/07/1934 

Hoffman to Mother, 04/10/1936 

Hoffman to N.N., no date (probably 1938). 

 

RG 231-1-5, Rolla Hoffman Correspondence 1930-1949 

Memo Medical Needs Rasht Hospital undated, probably 1948 

 

RG 231-6, Rolla Hoffman Reports, Memos & Newsletters 1918-1949 

Annual Report of the Medical Work at Meshed, Persia. The American Hospital. For the 

year ending June 30, 1929. 

Personal Report 1933 

Personal Report Mrs. Hoffman 1929-1930 

Report of Famine Relief Work of Meshed Station June 1st 1917 to June 30th 1918 

 

RG 231-1-7. 

Rolla Edwards Hoffman, Pioneering in Meshed, the Holy City of Iran. Saga of a Medical 

Missionary. Duarte, California, 1969 (typescript). 

 

 رشت 

RG 91-1-12, Report of Resht Station 1910-1911 

Report of Resht Station 1910-1911 

 

RG 91-19-9, Resht Medical Reports 1918-1944. 

“History of Resht Station.” 

Resht Medical Report, 10/07/1919 

Resht Medical Report 1919-20 

Resht Medical Report 1921-22 

Resht Medical Report 1923-24 

Resht Medical Report 1924-25 

Resht Medical Report 1927-28 

Resht Medical Report 1928-29 

Resht Medical Report 1929-30 

Resht Medical Report 1930-31 

Resht Medical Report 1931-32 

Resht Medical Report 1932-33 

Resht Medical Work 1933-34 

Report of Resht Medical Work 1934-35 

Medical Report Resht 1935-36 
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Resht Medical Report 1936-37 

Resht Hospital Report 1937-38 

Resht Hospital Report 1938-39 

Resht Hospital Report 1939-40 

Resht Hospital Report 1940-1941 

Medical Report Resht Hospital 1941- 1942 

Resht Hospital Report 1942-43 

Resht Hospital Report 1943-44 

Resht Hospital Report 1944-45 

 

RG 91-20-8 - Resht Hospital?-1957 

Frame/Rasht to Speer/NY 17/02/1931 

Resht Hospital Social Service Center 1942-43 

Resht Hospital Social Service Center 1944-45 

 

RG 231-1-5, Rolla Hoffman Correspondence 1930-1949. 

Hoffman/Rasht to Friends, 12/09/1948 

 

RG 231-1-6 

Personal Report 1949 and Hospital Report 1948-1949 
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 نمایه 
 

 

 لفا

 ۳۹ ، ۳۵ ،۳۰ ،بعهیاص یابن اب

 ۴۲ ،نایس ابن

 ۴۰ ،ی اصفهان هیمندو ابن

 ۳7 ،باجکام ابوالحسن

 ۴۶ ،یشابورین ابوسعد

 ۴7 ،ابوبکر بن سعد  اتابک

 ۴7 ،نیمظفرالد اتابک

 ۴۱۹ ،یاجر

 ۲۵۹ ،االطباء احتشام

 ۲۱۳ ،۱۴۴ ،یاحمد

 ۲۵ ،ادسا

 ۱7۲ ،ستیادونت

 ۴۶۴ ،۶۴ ،لیاردب

 ۱۵7 ،۴۲ ،ارسطو

  ، ۲۳8  ،۲۳7  ،۲۱8  ، 8۶  ،۱۲  ، 7  ، ۶ ،۳  ،هیاروم

۲۹۴،  ۲۹۶،  ۳8۰،  ۴۱۱ ،  ۴۲۹،  ۵۰۱،  

۵۰۵،  ۵۰۶،  ۵۰7،  ۵۱۲ ،  ۵۱8،  ۵۱۹،  

۵۲۰،  ۵۲۳،  ۵۲۴،  ۵۲۵،  ۵۲۶،  ۵۲7،  

۵۳۰،  ۵۳۲،  ۵۳۴،  ۵۳۵،  ۵۳۶،  ۵۳7،  

۵۳8،  ۵۳۹،  ۵۴۰ ،  ۵۴۲،  ۵۴۴ ،  ۵۴۵،  

۵۴7،  ۵۴۹،  ۵۵۰ ،  ۵۵۱،  ۵۵۲ ،  ۵۵۳،  

۵۵۴، ۵۵۶، ۵۵7 

 ۲۹7 ،رمضان استاد

 ۴۳۶ ، ۲۱۶ ، ۱7۲ ،۶۵ ،استرآباد

 ۱8۲ ،علم  اسداهلل

 ۵۱8 ،کرم لیاسرائ

 ۲۵7 ،رزایم اسکندر

  ،۲۱۲  ،۱۶۴  ،۱۰۴  ،۹۱  ،۹۰  ،۱۹  ،۱8  ،اسهال

۲8۲، ۳۶8، ۴۵۵ ، ۴7۶ ، ۴77، ۵۶7 

  ، ۱۶۴  ،۱۰۴  ، ۹۱  ،۹۰  ،۱۹  ،۱8  ،یخون  اسهال

۲۱۲، ۲8۲، ۳۶8 ، ۴7۶ ، ۴77، ۵۶7 

  ، ۶۴  ،۶۳  ، ۶۱  ،۴7  ،۴۵  ،۴۰  ،7  ،۴  ،اصفهان

۶۶،  7۲،  7۶،  8۰،  8۶،  ۱7۱،  ۲۱۶ ،  

۲۵۰،  ۲۵۱،  ۲۵۲ ،  ۲۵۴،  ۲۵7 ،  ۲۵۹،  

۲۶۲، ۲۶۵ ، ۳8۵، ۴۹۲ ، ۵۵7، ۵78 

 ۹۴ ،۹۳ ،السلطنه اعتضاد

 ۱۶۳ ،نینشهیباد اعراب

 ۱۴7 ،السلطنه اعلم

 ۵۶۰ ،۳8۱ ، ۳7۱ ،افغانستان

 ۶۹ ،۵۰ ،ونیاف

 ۹۳ ،السلطنه اقبال

 ۴۲8 ،هیاقدس

 ۱۵۹ ،اکبرآباد

 ۳7 ،یالقط

 ۳۶ ،باهلل المقتدر

 ۴7 ،ابوبکر نیفخرالد ریام
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 ۴7 ،مسعود نیالدمقرب  ریام

 8۹ ،88 ،8۳ ،ریرکبیام

 ۱۲۹ ،۱۱8 ، ۱۱۳ ،۱۱۱ ،۳۹ ،الدوله نیام

 ۴8۴  ، ۴8۱ ،۴۳۵ ،۴۳۴ ،هی ریخ انجمن

 ۳7۰ ،یو شورو رانیا یروابط فرهنگ انجمن

 ۴8۵  ،۴۵۳  ، ۴۵۲  ،۴۳8  ، ۲۱۵  ، ۱۳  ، 8  ،یانزل

 ۴۶8 ،۳۳۹ ،نیانسول

 ۴۹۱ ،رزایم روانیانوش

 ۵۹ ،حسن اوزون

  ،۳۴7  ،۲8۰  ، ۱۴۹  ،۱۰۵  ، ۶۴  ، ۴۶  ، ۳8  ،اوقاف 

۳۴۹ 

 ۴۹ ،تویاولجا

 ۲۱۴ ،۲۰7 ،اهرم

  ، ۱۶8  ،۱۶۵  ،۱۶۲  ، ۱۶۰  ، 8۵  ، ۱۱  ،7  ،اهواز

۱۶۹، ۱7۰، ۲۱۶ 

 ۱7۶ ، یو نیال. گر .یا

 ۳۱۹ ،. ام. کوزنیا

 ۶۹ ،ارجیا

 ۳8۶ ، ۳8۴ ،یباد ابیآس

 ۱۶۲ ،یآغاجار

 ۴۳۴ ،ی فومن ی عل  دیس آقا

 ۵۰۲ ، پلیو خانم و آقا

 ۲7۰ ،. روبرتسونیا یآقا

 ۲8۵ ،دی. استوی. دبلی ب یآقا

 ۲7۱ ،ی. ان. اودیج یآقا

 ۵۱۹ ،۵۱7 ،ساپیج یآقا

 7۲ ،ینیآگوست

 ۳۱۰ ،دیآلبوس

 ۴۹۹ ،یاریپزشک آموزشگاه

 ۴۹۹ ،یبهدار یعال  آموزشگاه

  ،۳۳۴  ،۲۹۱  ،۲۱7  ،۱۶۵  ،۱۱۳  ،۱7  ،آنفوالنزا

۳77، ۴7۱ 

 ب

 ۴۴۱ ، ۳۱8 ،۳۱7 ،هاگوپ بارون

 ۶۳ ،دارالشفاء بازار

 ۴8۶ ، هیاتحاد باغ

 ۳۱۳ ، خانم میحک باغ

  ، ۴۶۰  ،۴۵۶  ،۴۵۳  ،۴۵۲  ، ۴۳8  ،۳7۹  ،باکو

۴۶۳ 

 ۱۶۶ ،یاریبخت

 ۳۴ ،۳۳ ،۲۹ ،شوعیبخت

 ۱۰۲ ، 8۵ ،اروپا  -تلگراف هند   بخش

 ۴۹۹ ،۲8۱ ، ۱۳۶ ، ۱۲۹ ،سل بخش

 ۳۶ ،۳۵ ،یبرمک برادران

 ۲۱۲ ، ۲۰7 ،۲۰۶ ،۲۰۵ ،برازجان

 ۶۱  ،۴۶ ،ریبردس

 ۵7۱ ، ۳۴۰ ،۳۳۶ ،بروجرد

 ۶۱ ، ۵۳ ،بسطام

  ،۳۰۵  ،۲8۶  ،۲۰۹  ،۱۹۲  ،7۴  ،۶۱  ،۵۳  ،بصره

۴۲7 

  ،۴۵  ،۴۳  ، ۳۹  ،۳۶  ، ۳۴  ،۳۳  ،۳۰  ، ۲۹  ،بغداد

۵۶، ۶۰،  ۶۱، ۳۲۴ 

 ۴۲۹ ، بکنده

 ۶۱ ، ۴۵ ،۳۶ ،بلخ

 ۵۶۰ ،بلوچستان

 ۲۶8 ، ۶۱ ، ۴۶ ،بم

 ۵۶۹ ،۱۱ ،بمپور

 ۴87 ،مادران و نوزادان تیحما  بنگاه

 7۳ ،کایبوت
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 ۴۶ ،یخوارزم بهاءالدوله

 ۲۶۱ ،۲۵۹ ،الملک بهجت

 ۴۶ ،شاه بهرام

 ۲۰۵ ،یبهمن

 ۵۴ ،۵۳ ، ۵۲ ،۵۱ ، ۵۰ ،هیاالدو تیب

 ۵۶۹  ،۵۶۶ ، ۱8۳ ،۱8۱ ،۱8۰ ،رجندیب

 ۴۹۶ ، ۳۹۱ ،۳۳7 ،۳۰۴ ،روتیب

 ۴۲7 ،۲۵۳ ، ۱۶۵ ،شابیب

 ۱۵8 ،هیاحمد مارستانیب

 ۱۵۰ ،راعلمیام مارستانیب

 ۴۳۲ ،ینیام مارستانیب

 ۴۳۵ ،آقا  ی عل  دیآقا س مارستانیب

 ۱۵7 ، ۱۵۰ ،هیبلد مارستانیب

  ،۳۳۶  ،۳۳۵  ،۳۳۲  ،۳۳۰  ،پارک  مارستانیب

۳۳8، ۳۴۰ 

 ۴87 ،۴8۵ ،نایپورس مارستانیب

 ۴8۰ ،۲۴8 ،۱۵7 ،یپهلو مارستانیب

  ،۱۳7  ،۱۲8  ،۱۲۶  ،۱۲۳  ،تهران  مارستانیب

۱۳۹،  ۱۴۰،  ۲۴۰ ،  ۲۴۲،  ۳7۲ ،  ۳7۹،  

۳8۰ 

 ۱۵۰ ، جهانشاه صالح مارستانیب

 ۴۹۰ ،هیحشمت  مارستانیب

 ۱۵۴ ،میحک مارستانیب

 ۴۹8 ،یلیخل مارستانیب

 ۱۵۵ ،دکتر رضا نور مارستانیب

 ۴8۹ ، یالنیدکتر م مارستانیب

 ۱۵۳ ،یراز  مارستانیب

 ۵7۳ ،۱۶8 ،آهنراه  مارستانیب

 ۱۵8 ،یروان مارستانیب

 ۶۰ ،۳7 ،زرند مارستانیب

  ، ۱۲۶  ،۱۲۵  ،۱۱8  ، 87  ،زنان  مارستانیب

۱۳۳،  ۱۴۴،  ۱۴8،  ۲۱۶ ،  ۲۳۳،  ۲۳۴،  

۲۳۵،  ۲۳۶ ،  ۲۳7،  ۲۴۶ ،  ۲۵۴،  ۲۶8 ،  

۲7۰،  ۲7۱،  ۲7۴،  ۲7۶ ،  ۴7۹،  ۵۰۳،  

۵۰۵، ۵۰7، ۵۱8، ۵۵۹ ، ۵۶۰ 

 ۴88 ،یزهراو مارستانیب

 ۴۹۹ ،۴۹7 ،یسعد مارستانیب

 ۴۳۳ ،هیسهام مارستانیب

 ۱۰۹ ،نایس مارستانیب

 ۳۶۰  ، ۳۵8 ،۳۵۶ ، شاه رضا مارستانیب

 ۶۰  ،۳۶ ،شغب مارستانیب

  ، ۲۱۶  ،۱7۰  ،۱۵۱  ،یشهردار  مارستانیب

۲۴8، ۵۲۲ 

 ۱87 ،بوشهر یشهر مارستانیب

 ۵۶ ،نینورالد خیش مارستانیب

 ۱۵۲ ،یهاد خیش مارستانیب

 ۳۰۹  ،۱8۳  ،سرخ  دیو خورش  ریش  مارستانیب

 ۲۹۳ ،ییصحرا مارستانیب

 ۲۵۰ ،هیصمصام مارستانیب

 ۱۵۴ ،ایطوط مارستانیب

 ۴8۹ ،عدل مارستانیب

 ۵۶ ،۳۹ ، ۳۴ ،یعضد مارستانیب

 ۱۵۱ ،یفاراب مارستانیب

 ۴8۰ ،۱۱۴ ،یفر مارستانیب

 ۱۵۶ ،یروزآبادیف مارستانیب

 ۵۰8 ،پلوی   - وودرکیک -کلتون  مارستانیب

  ، ۳۶8  ،۳۶۵  ،۱8۱  ،یکنسولگر   مارستانیب

۵۶۲، ۵۶7 

  ، ۳۶۵  ،۱8۱  ،ایتانیبر  یکنسولگر  مارستانیب

۳۶8 
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 ۵۶۲ ،گودرز مارستانیب

 ۵۶۲ ،۱8۳ ، کودک - مادر  مارستانیب

 ۵۶۲ ،کودک لعل  - مادر  مارستانیب

 ۲8۲ ،مبارزه مارستانیب

 ۴۹۳ ،۲7۹ ،نیمرسل مارستانیب

 ۱۵۴ ،معتمد مارستانیب

 ۴8۲ ، ۴7۶ ، ۴۴۴ ،یمل مارستانیب

 ۳۶۱ ،هیمنتصر مارستانیب

 ۱۵۳ ،هینجم مارستانیب

  ، ۹۳  ، ۹۲  ، ۹۱  ،88  ،8۳  ، ی نظام  مارستانیب

۱۰۰،  ۱۳7،  ۱۴۵،  ۱۴۶ ،  ۱۵7،  ۱۵8،  

۱۶8،  ۱8۰،  ۱۹۶،  ۲۰۴،  ۲۲۵،  ۲۵۹،  

۲87،  ۳۲۰،  ۳۵۹،  ۳۶۱،  ۳۶۳،  ۴۳۱،  

۴۵7،  ۴۶۱،  ۴8۶،  ۴8۹،  ۴۹۴،  ۴۹۵،  

۵۳8، ۵۵۶، ۵۵7 

 ۱۹۶ ، هندوستان ی نظام مارستانیب

 ۴۹۹ ،۴۹7 ،۴۹۵ ،ینماز مارستانیب

 ۲7۹ ،هینور مارستانیب

 ۳۶۱ ،رداریواگ مارستانیب

 ۱۴۶ ،۱۴۵ ،یریوز مارستانیب

  ، ۳۰۶  ،۳۰۳  ،۲۹7  ،نستریوست م  مارستانیب

۳۰8،  ۳۰۹،  ۳۱۰ ،  ۳۱۳،  ۳۱۵ ،  ۵۳۰،  

۵۳۱، ۵۴۵، ۵۵۶ 

 ۵۰۴ ، ۵۰۳ ،۲۳۵ ،پلیو مارستانیب

 ۵۰۴ ، وودرکیک پلیو مارستانیب

 ۲۳۱ ،د یر ادبودی مارستانیب

 ۵۴۵ ،کاکران ادبودی مارستانیب

 ۵۰7 ،۵۰۵ ،کلتون ادبودی مارستانیب

  ، ۲۳۲  ،۲۳۱  ،۲۲۴  ، پلیو  ادبود ی  مارستانیب

۲۳7، ۵۰7 

 ۲8۰ ،۲۳۴ ، ۲۰۶ ،سل یماریب

 ۴۲۶ ،۴۲۵ ،۱8 ،یپوست یهایماریب

  ،۲۶۱  ،۱7۶  ، ۱۶۴  ، ۱۲۴  ،چشم  یهایماریب

۲8۴،  ۳۰7،  ۳۱۹،  ۴۲۵،  ۴۲۶،  ۴۴۵،  

۵۱۳ 

 ۴۴۱  ،۲۰۶ ،۱۰7 ،ی مقاربت یهایماریب

 پ

 ۳7۶ ،نیلستیاس ی روحان پدر

 ۲۲۴ ، ژئو. زوکلر ی روحان پدر

 ۲۶۱ ،کارلس ی روحان پدر

 ۵۵۹ ،مالکوم ریناپ  ی روحان پدر

 ۴۶7 ،نورث آمبرلند یتاریپرسب

 ۳۶۲ ،هیدارالترب تام یا پرورشگاه

 ۳۱۰ ،لیپرونتوس

 ۳۳۴ ،یپر

 ۵۱8 ،۴7۱ ،۲۱۰ ،یپنومون

 ۴7۶ ،رشنریترکشن ک نیپ 

 ت

 ۳۹۳ ، ۲۴۶ ،کیسپت تانک

  ، ۴۵۳  ،۴۱۵  ،۳77  ، ۳7۶  ،۳۱۲  ،راجعه  تب

۴۹7 

  ، ۵۶  ، ۵۳  ، ۵۲  ، ۵۱  ، ۵۰  ، ۴۹  ، 8  ، 7  ، ۶  ،زیتبر

۵۹،  ۶۱،  ۶۲،  ۶۴ ،  77،  8۶،  ۱۳۰،  ۲۱8،  

۲۲۰،  ۲۳7،  ۲۳۹،  ۲7۶ ،  ۳۵۵،  ۳7۰،  

۳۹8،  ۴۰۱،  ۵۰۰،  ۵۰۱،  ۵۰۲،  ۵۰۶ ،  

۵۰7،  ۵۰8،  ۵۰۹ ،  ۵۱۰،  ۵۱۲ ،  ۵۱۳،  

۵۱۴،  ۵۱۵،  ۵۱۶،  ۵۱7 ،  ۵۱۹،  ۵۲۰،  

۵۲۲،  ۵۳7،  ۵۳8 ،  ۵۳۹،  ۵۴۲ ،  ۵۵۰،  

۵78 
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 ۳۵۱ ،لداریتحو

 ۵۳۱ ،حیتشر

 ۴۲8 ،یتمب

 ۴۶۴ ،تنکابن

 ۳8۰ ،تون

  ،۱۶  ، ۱۵  ، ۱۴  ، ۱۳  ، ۹  ،8  ، 7  ، ۶  ،۴  ،۳  ،تهران

۱۹،  ۲۳،  ۶۶،  8۳،  8۵،  8۶،  87،  88،  

8۹،  ۹۱ ،  ۹۳،  ۹۵ ،  ۹۶،  ۹7،  ۱۰۲ ،  ۱۰۴،  

۱۰۶،  ۱۱۰،  ۱۱۲،  ۱۱۳ ،  ۱۱۴،  ۱۱۵،  

۱۱۶،  ۱۱7،  ۱۱8،  ۱۲۳ ،  ۱۲۴،  ۱۲۵،  

۱۲۶،  ۱۲7،  ۱۲8،  ۱۳۵ ،  ۱۳8،  ۱۳۹،  

۱۴۰،  ۱۴۱،  ۱۴۴،  ۱۴۵،  ۱۴۶،  ۱۴۹،  

۱۵۳،  ۱۵۶،  ۱۵7،  ۱۵8،  ۱۶۹،  ۱7۲،  

۱77،۱8۰،  ۱8۲ ،  ۱8۳،  ۲۰۳،  ۲۱۶ ،  

۲۲۰،  ۲۲۵،  ۲7۹ ،  ۲8۱،  ۲8۳ ،  ۲8۵،  

۲8۶،  ۲۹8،  ۳۰۱،  ۳۱۱ ،  ۳۲۱،  ۳۴۹،  

۳۵۰،  ۳۵۲،  ۳۶۹،  ۳7۰ ،  ۳7۱،  ۳7۲،  

۳78،  ۳7۹،  ۳۹۱ ،  ۴۰۲،  ۴۱7 ،  ۴۲۰،  

۴۳۰،  ۴۳۴،  ۴۳۶،  ۴۴۲،  ۴۴۵،  ۴۶۰ ،  

۴۶۲،  ۴7۶،  ۴8۰،  ۴8۵،  ۴88،  ۴8۹،  

۴۹۵،  ۵۱۴،  ۵۳۲،  ۵۴۰،  ۵۴۶،  ۵۵۱،  

۵۵۶،  ۵۶۳ ،  ۵۶۹ ،  ۵7۱،  ۵7۴،  ۵7۶ ،  

۵77، ۵7۹ 

  ،۱۳8  ،۱۰7  ، ۱۰۴  ، ۹۱  ،۹۰  ،۱7  ،فوسیت

۲۱7،  ۲۶۹،  ۲7۰،  ۲8۰ ،  ۲8۱،  ۲8۲،  

۲87،  ۲۹۰،  ۲۹۱ ،  ۳۱۰،  ۳۱۲ ،  ۳۳۹،  

۳۵۰،  ۳7۶،  ۳77،  ۳8۹ ،  ۴۴۵،  ۴۵۳،  

۴7۶، ۴88، ۴۹7 ، ۵۳۶ 

 ۵۶7 ،لوریت

 7۲ ،یباشیمارچیت

 7۲ ،مارداریت

 ۳۶۲ ،۱۵۹ ،مارستانیت

 ۳۰ ،۲۹ ،یموتیت

 ۵۰۲ ،لدیچا تئودور

 ج

 ۲۳۳ ،کایاوت یتاریپرسب جامعة

 ۲۵۰ ، ۱7۰ ،7 ،سایکل یونریسیم جامعة

 ۵۵8 ، زدی انیپارس ةجامع

 ۵۱۴ ،۴۴۱ ، ۱88 ،۱۰7 ،جذام

 ۳۶۲ ، ۳۵۳ ،۳۳ ،خانهجذام

 ۶۱  ،۵۵ ،انیریجال

 ۲۶۰  ،۲۵7  ،۲۵۴  ، ۲۵۳  ،۲۵۱  ،8۶  ،۱۳  ،جلفا

 ۵۶7 ،۲۰۲ ،۱78 ،جمادار

  ، ۱۶۹  ،۱۵7  ،سرخ  دیو خورش  ریش  تیجمع

۳۵۲، ۳۶۱، ۳۶۲، ۵۴۶، ۵۵7 

  ، ۱۳۹  ،۱۳۵  ،۱۰7  ، ۹۵  ، 8۱  ، ۲۵  ، 7  ، ۵  ،جن

۱۴۰،  ۱۴8،  ۱۹۱،  ۲۶۴،  ۲8۶،  ۲۹۲،  

۳۱۲،  ۳۲۳،  ۳۲۴ ،  ۳۲۹،  ۳۳۴ ،  ۳۵۹،  

۳۶۵،  ۳7۲،  ۳۹۰،  ۴۰۰،  ۴۲۴،  ۴۲۶ ،  

۴۳۱،  ۴۳۹،  ۴۴۱،  ۴۵۱،  ۴۶۰،  ۴۶۵ ،  

۴87،  ۴۹7،  ۴۹۹،  ۵۲۱،  ۵۳۶،  ۵۳7،  

۵۳۹، ۵۴۳، ۵۴۶ ، ۵۵7، ۵۶8 

 ۶۰ ،۳۳ ، ۲۹ ،۲7 ، ۲۵ ،۲ ،شاپوریجند

  ،۴۵۲  ،۴۴۲  ،۴۴۱  ، ۴۴۰  ،۳۱7  ،ها یجنگل

۴۵۵، ۴۵7، ۴8۲ 

 ۱۹ ، یدهل یهاجوش 

 ۶۱  ،۴۶ ،رفتیج

 چ

 ۲۰7 ،آب گرم چشمة
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 ۴۲8 ،یعل چشمه

 ۲۱۳ ،چغادک

 ۴۲۲ ،۳۰۳ ،۵۲ ،نیچ

 ح

 ۳۴۵ ،۳۴۴ ،۱۴۴ ،احیس حاج

 ۱7۶ ،یداراحمد گله خیش حاج

 ۴۳۳ ، میعبدالکر خیش حاج

 ۱۴۶ ،ی آبادنجم ی هاد خیش حاج

 ۴۹۲ ،عزالملک حاج

 ۲۴۹ ،صمصام الملک اتیفخرخان ب حاج

 ۴۹۳ ،ینماز نیمحمد حس حاج

 ۴۳۲ ،ی نیام یمحمد عل  حاج

 ۲۶۱ ،۲۵۹ ،یمحمود خان کرمان  حاج

 ، سپهساالر  رالدولهیحسن خان مش  رزایم  حاج

۹۱ 

 ۶8 ، ۶7 ،خانهحجامت

 ۳۶ ،حرّان

 ۳۰۵ ،یصحبت نیحس

  ،۱۰۴  ،۱۰۱  ،۱۰۰  ،7۹  ،7۵  ،۶8  ،۶۶  ،میحک

۱۰۵،  ۱۵۵،  ۲۵7 ،  ۳۴۳،  ۳۹۱ ،  ۴۱۵،  

۴۱7، ۴7۹، ۵۲۵ 

 ۱۰۵ ، ۱۰۴ ،۱۰۱ ،الدوله میحک

 ۵۲۵ ،اوشانا بدال میحک

 ۲۵7 ، یباش میحک

 ۶۶ ،ریّخ میحک

 ۶۶  ،یطهران ی ارعلی میحک

 7۰ ،حالج

  ،۲8۱  ،۲۵۶  ،۲۴۶  ،۱۳۳  ،۹۲  ،۶8  ،۶۲  ،حمام

۲۹7،  ۳۹۲،  ۳۹۹ ،  ۴۰۰،  ۴۰۳ ،  ۴۱۲،  

۴۶۴، ۴8۳، ۵۵۲ ، ۵7۶ 

 خ

 ۴۳ ، االطباء خاتم

 ۲۲۰ ،خاتون

 ۵۲ ،المرضا خادم

 ۲۱۴ ،خارک

 ۲۴۴ ،استتنر خانم

 ۲77 ،استراتون خانم

 ۳۱۳ ،۳۰۵ ،استال چمبرز خانم

 ۱۰۵ ،ی اکسل خانم

 ۲7۱ ،مزیام. ج خانم

 ۳۴۰ ،۲۴۲ ،اندرسون خانم

 ۲۴۳ ،انیاورت هاروطون خانم

 ۲۶۲ ،آدامسون - . ام. ستونیا خانم

 ۲7۱ ، ی. پتلی . جیا خانم

 ۲7۵ ،. اچ. استراتونی. س یا خانم

 ۳7۹ ،ستونیا خانم

 ۴۹۲ ،ندریور  سیآل خانم

 ۴۲۹ ،بارتلت خانم

 ۵۳7 ،برگس خانم

 ۴77 ، بنز خانم

 ۲۹۵ ، کریبوسد خانم

 ۲۲۴ ،ی بوس خانم

 ۲۶8 ، ۲۶۶ ،۲۶۵ ،یپار  خانم

 ۵۳7 ،۳۱۱ ،۲۴۰ ،پاکارد  خانم

 ۲۵7 ،پروکتور  خانم

  ، ۵۴۹  ،۵۴7  ، ۲۴۴  ، ۲۴۳  ،۲۳8  ،س یپ   خانم 

۵۵۲، ۵۵۳ 

 ۴8۱ ،یی تکو خانم
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 ۲۳۶ ، ۱۳۰ ،هیلیت خانم

 ۵۲8 ، جورج هاوارد خانم

 ۵۰۱ ،۱۱۱ ، ی. اچ. فرویدبل خانم

 ۲8۵ ،دیدکتر است خانم

 ۲7۱ ، یلیدکتر ب خانم

 ۲7۱ ،گوتیپ   سیدکتر چار خانم

 ۲7۴ ،تی. ام. هوگیدکتر د خانم

 ۲7۵ ،وود. بلکیدکتر ک خانم

 ۲۶۹ ،نسونیدکتر هاجک خانم

 ۵۲8 ،. کاکرانی. پید خانم

 ۴۲۹ ، ۱۱۵ ،لید  خانم

 ۲77 ،نسونیراب خانم

 ۲۳8 ،ژانت جونز خانم

 ۴۹۹ ،ستزالر خانم

 ۳8۹ ،برومند یشمس خانم

 ۴۹۹ ،ینماز یصغر خانم

 ۱۳۹ ،فلتون  خانم

 ۲۵۴ ،پیلیف  خانم

 ۲۶8 ، ۲۶۶ ،۲۶۵ ،کیکار  خانم

  ، ۵۴۲  ،۵۳8  ، ۵۳۶  ، ۵۲۹  ، ۵۲۴  ،کاکران  خانم 

۵۴7 

 ۲۴۴ ،کلر  خانم

 ۲۳8 ، یکل  خانم

 ۲۴۰ ،نکلمنیگرترود و  خانم

 ۴۳۹ ،یمورا سیگر  خانم

 ۲۳۱ ،هولت -  دیر ی لیل خانم

 ۳۰۵ ،وحنایمارگارت  خانم

 ۲۹۵ ، ادنا بورگس یمار خانم

 ۲۵۱ ، برد یمار خانم

 ۱۱8 ،کیمک کورم خانم

 ۵۵۱ ، ۲۴۳ ،مولر خانم

 ۴۹۶ ،دانا منتیم خانم

 ۴77 ،کلسونین خانم

 ۵۱7 ، وانمن خانم

 ۲۳7 ، ولز خانم

 ۲78 ،وودراف خانم

 ۲۳۱ ، ۲۲۴ ،پلیو  خانم

 ۲۴۴ ،لریو  خانم

 ۲۶۰ ،لموتیو  خانم

 ۲۵۳ ، نیکهلن مک  خانم

 ۴۱۰ ، انیمراد انوشیه  خانم

 ۱۳۰ ،انیناسیم کوزیه  خانم

 ۴7۹ ،بابر س یونی خانم

 ۶8 ،ماریعورت ب ةخدم

  ، ۱۶۲  ،۱۶۰  ،8۵  ،۱۵  ،۱۲  ،8  ،7  ،خرمشهر

۱۶۴،  ۱۶۹،  ۱۹۲ ،  ۴۲۴ ،  ۴۲۵،  ۴۲۶ ،  

۴۲7 

 ۲7 ،اول روانی انوش خسرو

 ۶۹ ،خشخاش

 ۵۴ ،روح اهلل موالنا فرج خواجه

 ۲۰7 ،خورموج

 ۲۱۳ ،خوشاب

 د

 8۰ ،یداراب

 ۵۳ ،۵۰ ،ثیدارالحد

 ۵۱ ،دارالشرب

  ، ۵۱  ،۵۰  ،۴۹  ،۴7  ، ۴۶  ،۴۳  ،۲۲  ،۳  ،دارالشفاء

۵۲،  ۵۳،  ۵۴،  ۵۶،  ۵7 ،  ۶۱،  ۶۲،  ۶۳ ،  

۶۴،  ۶۵،  ۶۶،  ۶7،  ۶8،  ۶۹،  7۰،  7۲،  
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7۳،  7۶،  77،  7۹،  8۰،  87،  ۹۲،  ۹۴،  

۱۴۶،  ۲۵۰،  ۳۴۱،  ۳۴۳،  ۳۴۴،  ۳۴۶ ،  

۳۴7،  ۳۴۹،  ۳۵۰ ،  ۳۵۱،  ۳۵۲ ،  ۳۵۳،  

۳۶۳، ۴۳۲، ۴۳۳ ، ۴۹۱، ۵78 

 ۹۲ ، توپخانه ةیناصر دیجد دارالشفاء

 ۶۲ ،۵7 ،نیسلطان حس دارالشفاء

 ۶۲ ،۵7 ،شاهرخ دارالشفاء

 ۶۱ ،۵۴ ،یصاحب دارالشفاء

 ۶۱ ، ۵7 ،عبداهلل امر دارالشفاء

 ۶۲ ،۵7 ،ریشیعل دارالشفاء

 ۶۱ ، ۵7 ،ملکه آغا دارالشفاء

 ۵۲ ، ۵۰ ،۴۹ ،۳7 ،افهیدارالض

 ۵۲ ،بی دارالطب

 ۳۶۲ ،دارالعجزة

  ، ۱۰۲  ،۹۴  ،۹۲  ، ۹۱  ، 8۹  ، 88  ،۴  ،دارالفنون

۲۵7، ۳۲۶، ۳۵۲ ، ۴۳۴ 

 ۵۰ ،دارالقرآن

 ۱۵8 ،نیدارالمجان

 ۴۹ ،۳۱ ،دارالمرضا

 77 ،دارالمرگ

 ۵۳ ،۵۰ ،۴۹ ،نیدارالمسافر

 ۴۹ ،نیدارالمساک

 77 ،دارالموت

 ۲۱۴ ، ۶۶  ،دامغان

 ۴۵۲ ،۴۵۱ ،۲۲7 ،فورس دانستر

  ،۲۲۵  ،۱۵۲  ، ۱۴8  ،۱۴  ، یپزشک  دانشکدة

۳۰۴، ۳۴۹، ۳۵۲، ۳78 ، ۳87، ۴۲۹ 

 ۴۹۶ ،۱۳۱ ،روتیب  ییکا یآمر دانشگاه

  ، ۴۱7  ،۱۵۲  ،۱۵۰  ، ۱۴8  ،تهران  دانشگاه 

۴۲۰ 

 ۵۴ ، دباج

 ۵۶۹ ،۵۶8 ،دزدآب

 ۱۶۶ ،۱۶۳ ،دزفول

 ۲۱۰ ،دستک

 ۳۱۵ ،۳۱۴ ، ۳۰7 ،۳۰۱ ،میابراه دکتر

 ۳۱۴ ، آقاجان میابراه دکتر

 ۳۱۵ ،یزابیخان ت میابراه دکتر

 ۹۴ ،یابوالحسن خان بهرام دکتر

 ۱۵۹ ،ابوتراب دکتر

 ۵۲۲ ،وزی. هارگریاچ. ا دکتر

 ۳۱۵ ،احمد خان دکتر

 ۲7۹ ،لسوفیاحمدخان ف دکتر

 ۲7۹ ،۱۵7 ،ارسطو دکتر

 ۲7۹ ،ارسطوخان دکتر

 ۴۳۶ ،ینیاسترل دکتر

 ۲۵۳ ،استوارت دکتر

 ۵۲۶ ،اسحاق  دکتر

  ،۱۰7  ،۱۰۵  ، ۱۰۴  ،۱۰۲  ، ۹7  ،اسکات  دکتر

۱۱7، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۴ ، ۱۲۵ 

 ۵۴۰ ،وفیرزایاسکندر خان م دکتر

 ۱۳7 ، یاسالم دکتر

 ۱8۰ ،اشرف دکتر

 ۵۲۲ ،اعلم الملک دکتر

 ۳۱۵ ،د یاهلل خان مؤ دکتر

  ،۵۴۵  ،۵۴۴  ،۵۴۳  ،۵۳۹  ،۵۳7  ،سیال  دکتر

۵۴۶، ۵۴7، ۵۴8 ، ۵۵۱ 

 ۵۳۶ ،اما مولر دکتر

 ۴۲۰  ، ۳۵۲ ،۳۵۰ ، ۳۴۹ ،راعلمیام دکتر

 ۳۴۹ ،۳۴7 ،اعلم الممالک رخانیام دکتر

 ۴۹۲ ،۲۵۳ ،87 ،۱۰ ،استوارت نیلیام دکتر
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 ۴۳۳ ،۲۲۲ ، . الرنسیان. ت دکتر

 ۱۱۳ ،نگیاودل دکتر

 ۵۵۹ ،التام  ایاوران دکتر

 ۵۱8 ، ۵۰۴ ،اورکات دکتر

 ۲8۴ ،اوست دکتر

 ۵۳8 ،اولخوس دکتر

 ۲7۴ ،لد ی. وای. بیا دکتر

 ۲۴۴ ،والشتروم رایا دکتر

 ۹۵ ،لبرگیا دکتر

 ۱۱7 ،وبیا دکتر

 ۴7۹ ،۴7۵ ، ۳87 ،بیک د یآدال دکتر

 ۲7۴ ،آر. اچ. کارپنتر دکتر

 ۳۱۳ ،انیآرت مراد دکتر

 ۱7۲ ،۱7۱ ،آرزو دکتر

 ۵۱۰ ،دریآرنولد اشنا دکتر

 ۴8۲ ،آقاخان توب دکتر

 ۹۲ ،آلبو دکتر

 ۲۴۰ ،آلفرد کوهن دکتر

  ، ۲۳8  ،۲۳۰  ،۲۲۹  ، ۲۲7  ، اسیآندر  دکتر

۲۴۰ 

 ۲۲7 ،انیسیهوان وسیآندر دکتر

 ۴8۵ ،بادواگان دکتر

 ۳۵8 ،باروش دکتر

 ۱۴8 ،باستان دکتر

 ۱۱۳ ،لیباس دکتر

 ۱۱7 ،انیبدروس دکتر

 ۳۱۳ ،سونیبرتون دا دکتر

 ۲8۶ ،لیبرون دکتر

  ، ۴۴۵  ،۴۴۳  ، ۳۱۹  ، ۱۳۰  ،نکمنیبر  دکتر

۴۴7، ۴7۳ 

 ۲۱۴ ،انیریبص دکتر

و   دکتر   ،۲۳۱  ،۲۲۲  ،۲۲۱  ،لسونیبالنش 

۲8۵، ۳۰۵، ۳۱۳ 

  ،۱۳۶  ،۱۳۴  ،۱۳۲  ،۱۳۰  ،۱۶  ،ریبل  دکتر

۴۴۵، ۵77 

  ،۳۱۱  ،۳۱۰  ،۳۰۴  ،۲۹۴  ،کریبوسد  دکتر

۳۱۲، ۴۶8، ۴۶۹ 

 ۱۴۵ ، ۱۱۰ ،۹۶ ،۹۵ ،کریب دکتر

  ، ۲۹۶  ،۲۹۴  ، ۲۳۹  ،۲۳8  ،۲۳۰  ،پاکارد  دکتر

۳۰۱،  ۳۰۵،  ۳۰۹ ،  ۳۱۰،  ۳۱۱ ،  ۳۴۰،  

۵۱8، ۵۳۶، ۵۴۴ ، ۵۴۵ 

 ۱۲۵ ،۱۲۴ ،پتروس دکتر

 ۱۲۶ ،۱۲۲ ،پست دکتر

 8۹ ،88 ، پوالک دکتر

 ۲7۱ ، ۲۶7 ،گوتیپ  دکتر

  ،۱۱۴  ،۱۱۳  ، ۱۱۲  ،۱۱۱  ، ۱۱۰  ،تورنس  دکتر

۱۲۹ 

 ۳۹۱ ،یتوماس مورا دکتر

 ۴۲۹  ،۲۲۲  ، ۲۲۱  ، ۲۲۰  ،لسونیو  یجس  دکتر

 ۳۰8 ،۳۰۵ ،دیاست یجن دکتر

 ۱۵۰ ، ۱۴8 ،جهانشاه صالح دکتر

 ۲7۴  ،کوئسی. آر. )استال( هنریج دکتر

 ۴۹۴ ،. کلمنیج دکتر

 ۴۹۳ ،. وگانیج دکتر

 ۲7۴ ، گوتیپ  سیچار دکتر

 ۴۹۰ ،یحسن خان افتخار دکتر

 ۲۶۹ ، یحسن زمان دکتر

 ۱۵۴ ،خان معتمد نیحس دکتر

 ۱۳۱ ،یحمزو دکتر

 ۲۳7 ، ۲۳۶ ،۲۳۵ ،۲۲۵ ،خاچاطور دکتر
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 ۱۵۰ ، درمس دکتر

  ،۲۶۵  ،۲۶۳  ، ۲۶۲  ، ۲۳7  ،۱۰  ، دود  دکتر

۲۶8، ۲۶۹ ، ۲7۴، ۴7۵ ، ۵۳7 

  ، ۲۶8  ،۲۶۵  ،۲۶۳  ،۲۶۲  ،۱۰  ،دودسون  دکتر

۲۶۹، ۲7۴ 

 ۱7۶ ، یک. ال. مکید دکتر

 ۱۳۰ ، سیوید دکتر

 ۴۹7 ،۴۹۵ ،قربان حیذب دکتر

 ۳۴۰ ،راستان دکتر

 ۵۶۹ ، ۳۹۱ ،۲۴۴ ،سیرا دکتر

 ۳۰۴ ،رستم صرفه دکتر

 ۱۵۶ ،رضا نور دکتر

 ۱۴8 ، روالند دکتر

 ۵۶7 ،یزاهد دکتر

 ۹۵ ،خان لقان الممالک نیالعابد  نیز دکتر

 ۳ ،یسالواتور دکتر

 ۱۵۰  ، ملک لقمان الممالک دیسع دکتر

 ۱77 ،ینیسو دکتر

 ۲8۰ ،سهراب برخوردار دکتر

 ۲۰۵ ،ادتیس دکتر

 ۵۶۹ ،ترالکایس دکتر

 ۴88 ،روسیس دکتر

 ۴۹۳ ،شارپ دکتر

 ۵7۴ ،طرفه دکتر

 ۱۱۵ ،طولوزان دکتر

 ۱۵۴ ،عباس ادهم اعلم الملک دکتر

 ۳۱۵ ،خان آراسته ی عبدالعل دکتر

 ۵77 ، یعبداهلل خان واسع دکتر

 ۲8۳ ،بیعبداهلل طب دکتر

 ۱8۳ ، عدل دکتر

 ۲۰۶ ، عطاءاهلل دکتر

 ۱۳8  ،۱۳۶  ،۱۳۴  ، ۱۳۰  ،اصغرزاده  ی عل  دکتر

 ۱8۰ ،یدیخان حم ی عل دکتر

 ۴۴۵ ، خان شفا ی عل دکتر

 ۱۴۹ ، یبهرام رضایعل دکتر

 ۲۵۳ ، یعل یسیع  دکتر

 ۲۵8 ، یقل  یسیع  دکتر

 ۴۹7 ،ونیع  دکتر

  ،۲۲8  ،۲۲7  ،۲۲۵  ،۲۲۲  ،۱۱۵  ،فانک  دکتر

۲۳۲،  ۲۳۵،  ۲۳۶،  ۲۳7 ،  ۲۳8،  ۲۳۹،  

۲۴7، ۳۲۵، ۳۲۶ ، ۳۳۰ 

 ۳۱۵ ،فخر پزشکان دکتر

 ۳۱۲ ،زوکلر سیفرانس دکتر

 ۱۳۵ ،۱۳۱ ، ورجاوند دونیفر دکتر

  ، ۳۱۶  ،۲۹۵  ،۲۴۳  ،۱۲۰  ، ۱۶  ، میفر  دکتر

۳۱۹،  ۴۳۵،  ۴۳۶،  ۴۳7 ،  ۴۴۳،  ۴۴۵،  

۴۴۹،  ۴۵۲،  ۴۵۳ ،  ۴۵۴،  ۴۵7 ،  ۴۵۹،  

۴۶۳، ۴۶8 ، ۴7۵، ۴8۶ 

 ۲۴۳ ،)پسر( میفر دکتر

 ۵۶8 ،فضل حق دکتر

 ۴8۹ ،ی قاسم غن دکتر

  ، ۴7۶  ،۲۶۵  ،۲۵۹  ، ۲۵7  ، ۲۵۳  ، کار  دکتر

۴77، ۴78، ۴7۹، ۴۹۲ ، ۵۵8 

 88 ، یکازوالن  دکتر

  ، ۵۲۵  ،۵۰۱  ،۵۰۰  ، ۴۹۰  ، ۳8۹  ،کاکران  دکتر

۵۲۶،  ۵۲8،  ۵۳۱،  ۵۳۳،  ۵۳۶،  ۵۳۹،  

۵۴۰، ۵۴۲، ۵۴8، ۵۵۴ ، ۵۶۹ 

 ۵۶۹  ،۵۴۲ ،۵۴۰ ، کاکران )پسر( دکتر

 ۴۹۵ ، تیهدا  میکر دکتر

 ۲۲۲ ،لد یکالرا اچ. ف دکتر
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  ،۱۲۶  ،۱۲۵  ، ۱۲۴  ، ۱۲۳  ، ۱۲۲  ، کوک  دکتر

۱۲8،  ۲۲۶،  ۲۲7،  ۲۳8،  ۳۶۱،  ۳7۱،  

۳7۲، ۴۰۲، ۴۱7 

 ۲۵۰ ،نزیکول دکتر

 ۴78 ،۴77 ،۴7۶ ،۴7۵ ، ۳۹۱ ،بیک دکتر

 ۱7۹ ،یدومر  یهرمزج قبادیک دکتر

 ۲۶8 ،۲۶۴ ،کیگرترود وست ل دکتر

 ۲۶۲ ،۲۶۰ ،۲۵۳ ،تیفیگر دکتر

 ۵۰۶ ،لورا مولر دکتر

 ۹۴ ،لوو دکتر

 ۱۱۹ ،یندلیل دکتر

 ۴۹۴ ، ۲7۴ ،۲۶7 ،نیمارت دکتر

  ، ۱۱۵  ،۱۱۴  ، ۱۱۳  ، ۱۱۲  ،تیاسم  یمار  دکتر

۱۲۲، ۱۲۵، ۲۲۰ 

 ۵۱۹ ،نگیآر. فلم یمار دکتر

 ۵۱۲ ، ۵۰۱ ،برادفورد یمار دکتر

 ۲۶۹ ،س یپرا یمار دکتر

  ،۳۰۴  ،۲۴۲  ،۲۳۶  ،۲۲۹  ،زوکلر  یمار  دکتر

۳۲۱، ۳۴۰ 

 ۱۲۴ ، سکامیگر یمار دکتر

 ۳۱۱ ،محمد اعظم زنگنه دکتر

 ۱۴8 ،ی محمد حساب دکتر

 ۱۰۴ ،یی محمد خان عال دکتر

 ۳۲۱ ،ی هیمحمد خان فق دکتر

 ۹۴ ،یمحمد خان کفر دکتر

 ۳۱۰ ،یمحمد دفتر دکتر

 ۱۵۴ ، ایخان طوط یمحمد عل  دکتر

 ۱77 ،حکمت دیخان مؤ یمحمد عل  دکتر

 ۴7۶ ،محمد کار دکتر

 ۲8۳ ،محمود معتمد دکتر

 ۳۵۲ ،۲۵۹ ،السلطان نیمز دکتر

 ۲۰۳ ،۲۰۲ ،یریمن دکتر

 ۱۴۴ ،مورل دکتر

 ۵۶۴ ،موروزوف دکتر

 ۲7۹ ،۱۵۶ ،۱۵۴ ، ۱۰۴ ،خان یموس دکتر

 ۵۰۶ ،۹۵ ،مولر دکتر

 ۲۶۹ ، ۲۶۶ ،یمولون دکتر

 ۱۶۵ ،ریمو دکتر

 ۱۴8 ، زادهملک یمهد دکتر

 ۲7۹ ،۱۴8 ،ریم دکتر

 ۲۲۱ ،ریِمِ دکتر

  ،۱۰۵  ،۱۰۳  ، ۱۰۲  ،۹۶  ،۹۵  ، گانینل  دکتر

۱۱۹، ۱۲۰ 

 ۲۱۴ ،یپزشک نینورالد دکتر

 ۴7۹ ،۳۹۱ ، اعلم مینوراهلل حک دکتر

 ۳8۹ ،۱۳8 ،نورم دکتر

 ۴8۹ ،یرین دکتر

 ۴88 ،کوین دکتر

 ۴۳۳ ،و خانم شولر دکتر

 ۲۶۰ ،و خانم مالکوم دکتر

 ۴۴7 ،انیوارتان اگانس دکتر

 ۴8۵ ،وارطان دکتر

 ۱۳۲ ، ۱۳۰ ،یواسع دکتر

  ، ۵۰۶  ،۵۰۵  ،۵۰۴  ،۵۰۳  ،۵۰۱  ،وانمن  دکتر

۵۰8،  ۵۰۹،  ۵۱۳،  ۵۱۴،  ۵۱۵،  ۵۱۶ ،  

۵۱7، ۵۱8، ۵۲۰ 

 ۵۲۱ ، واهان دکتر

 ۵۵8 ، ۵۵7 ،۲۶۲ ،۲۵۹ ،تیوا دکتر

 ۲۶۵ ، ۲۶۳ ،کیوست ل دکتر

 ۲8۱ ، یلیوک دکتر
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 ۱۴7 ،ولف دکتر

 ۱۰۴ ،ووالت دکتر

  ، ۱۱8  ،۱۱7  ،۱۱۵  ، ۱۱۴  ، ۱۱۲  ، شاردیو  دکتر

۱۲۰، ۴۳۴ 

 ۱۴8 ، لهلمیو دکتر

  ،۱۳۴  ،۱۲۹  ، ۱۹  ، ۱7  ،۱۶  ، ۱۴  ،هافمن  دکتر

۱۳۵،  ۱۳۶،  ۱۳7،  ۱۳8،  ۲۱۶،  ۳۴۹،  

۳۵۰،  ۳۵۴،  ۳۵۵،  ۳۵۶،  ۳۵۹،  ۳۶۰ ،  

۳۶۲،  ۳7۱،  ۳7۲،  ۳7۴ ،  ۳77،  ۳8۰،  

۳8۱،  ۳8۵،  ۳8۹ ،  ۳۹8،  ۴۰۰ ،  ۴۰۳،  

۴۱۵،  ۴۱۶،  ۴۱7،  ۴۲۱ ،  ۴7۹،  ۴8۰،  

۴8۶، ۴87، ۴88 ، ۴8۹ 

 ۳۱7 ،انس یهاگوپ کاچاطور دکتر

 ۲۵7 ، 87 ،هورنل دکتر

  ، ۵۱۲  ،۵۰۱  ،۵۰۰  ، ۲۲۱  ، ۲۲۰  ،هولمز  دکتر

۵۲۴، ۵۳۳، ۵۴۴ 

 ۴۲۳ ، انگی دکتر

 ۱۴8 ،۱۰۴ ،لسان الحکما رزایم ییحی دکتر

 ۴8۱ ،خان دالهی دکتر

 ۴۹۰ ،دیس وحنای دکتر

 ۳۴۴ ، ۹۲ ،7۹ ، 7۳ ،7۰ ، ۶8  ،دالک

  ،۳۲۴  ،۳۲۳  ،۳۲۱  ،۲۴۰  ، ۲۳۵  ،آباددولت

۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۶ ، ۳۴۰ 

 ۴۵۰ ،اقوتی  دهقان

 ۳87 ،۳7۰ ،۳۵7 ، ۳۰۳ ،ی اترمید

 ۵۴ ،باید

 ۵۱۳ ، ۲۶۱ ، ۱۳۳ ،۱۱۰ ،۱۹ ،یفترید

 ۱88 ،پاشا   یکیدِ

 ۲۰7 ، لمید

 ر

 ۵۳ ،۵۱ ،۴۹ ،یدیرش ربع

 ۲۹7 ،خان نوذر یرجبعل

 ۴۹ ،نیدالدیرش

 ۵۲ ،هیاالدو رواق 

 ۵۲ ،نیالمرتب رواق 

 ۵۲ ،هیاالدو تیب رواق 

 ۵۲ ،دارالشفاء رواق 

 ۴۲7 ،التجارسیرئ

 ز

 ۳۰۵ ،. باقرپورز

  ، ۵۶۵  ،۵۶۴  ،۵۶۳  ، ۵۶۲  ، ۳8۱  ، 8۵  ،زابل

۵۶۶ 

 ۴۹۵ ،۲۰۴ ،۱۴۳ ،شگاهیزا

 ۳۲۹ ،مانیزا

 ۲8۹ ،۲88 ،وستییزا یزمسک

 ۵۶۹ ،۴۶۴ ،زنجان

 س

 ۲۰۱ ،دیو خورش ریش سازمان

 ۵۶ ،۳۹ ،ساعور

 ۲۱۲ ،۲۰7 ،سبزآباد

  ، ۳۳۹  ،۳۳۰  ، ۲۱۲  ، ۱۶۵  ،۱۱۰  ،سرخک

۵۱۳، ۵۲۴ 

 ۵۳۱ ،۳۱۲ ،سردخانه

 ۹۳ ،یسرشمار

 ۵۶۴ ،خارگات سرگرد

 ۵۲۶ ،کی دکتر لوست یریشگیپ  سرم

 ۳۰۶ ،۳۰۲ ،تئودور روزولت سرهنگ

 ۴7۵ ،۲7۶ ،۱8۳ ،نیسزار

  ،۲۲۵  ،۲۲۲  ،۲۲۰  ، ۱7۲  ،۱7۰  ،آبادسلطان
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۲7۶، ۳۲8، ۳۳۰ ، ۳۴۰ 

 ۶۱ ، ۵۳ ،۴۹ ،هیسلطان

 ۱۵ ، یسلمان

 ۵77 ،آهنساخت راه یکایسند

 ۴۱۰ ،۵۲ ،هیسور

 ۴۹۶ ،سوزاک

 ۳۱۰ ،نیدیریسولفاپ 

 ۱۳7 ، دیسولفانام

 ۳۳۹ ،۳۳۵ ،۳۳۴ ، ۱۵ ،سرفه اهیس

والد  دیس الحق  نظام    نیرکن  بن  محمد 

 ۵۵ ،ینیحس

 ۳۴۱ ،رالدولهی جعفرخان مش رزایم دیس

  ،۵۶۳  ،۵۶۲  ، ۵۲۳  ،۳8۱  ،۱8۰  ،ستانیس

۵۶۴، ۵۶۶، ۵۶۹ 

 ۳۲۶ ،الدوله فیس

 ۴۹۶  ،۴۴۲  ،۲8۴  ،۲7۴  ،۲۴۵  ،۱8  ،سیفلیس

 ش

 ۶۵ ، ۵۶ ،یشجاع مظفر شاه

 ۵۱ ،خانهشراب 

 ۴۰۳ ، ۳8۲ ،۳8۰ ،خانم فهیشر

 ۲۱۴ ،۲۰۵ ،یشکر

 ۶۲  ،۵۹ ،یشماخ

 ۲۲۴ ،۲۱۹ ،نیشور

 ۱۶۶ ،۱۶۳ ،شوشتر

 ۵۱ ،یدیرش شهر

 ۶۹  ،افیش

 ۴۲8 ، ۱۹۲ ،8 ،خزعل خیش

  ، ۶۶  ،۶۵  ، ۶۱  ،۵۶  ،۴7  ،۴۰  ،۳۹  ،7  ،رازیش

87،  ۱7۱ ،  ۲7۴ ،  ۴۹۲ ،  ۴۹۳ ،  ۴۹۵،  

۴۹7، ۴۹۹ 

 ۴8۲ ،۲۴۶ ،۱۴۳ ،رخوارگاهیش

 ص

 ۵۴ ،لیتحو صاحب

 ۶۵ ،خانهصحت 

 ۳7۳ ،۲۵7 ،صدراالطباء

 ۴۱ ،مارستانیب صفات

  ، 7۱  ، ۶8  ، ۶۶  ، ۶۵  ،۶۴  ، ۶۳  ،۵۶  ،۳  ،هیصفو

7۲،  7۵ ،  7۶ ،  7۹ ،  ۹۲ ،  ۲۵۰ ،  ۳۴۱،  

۳۴۴، ۳۴۹، ۵78 

  ،۳۶۲  ،۳۱۶  ، ۲87  ،۱۳۳  ،کایسرخ آمر  بیصل

۴۳۱ 

 ۲۹۰ ،۲۳۵ ،هی سرخ روس بیصل

 ۳8۲ ،دیسف بیصل

 ۳7۶ ،امداد صندوق 

 ۵ ،صواب

 ض

 ۲۵۲ ،۶۹  ،ضابط

 ط

 ۵۶۲ ، ۴۲8 ،۴۲7 ،طاعون

 ۳8 ،نیبن حس طاهر

 ۴7 ،یروح طب

 ۳۵ ،یهند طب

 ۳8۰ ،طبس

 ۳۶۲ ،طرقبه

 ۳8۹ ، ییرضا یطوب

 ع
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 ۱87 ،عباسک

 ۴۹۴ ، ۲8۳ ،فرمانفرما رزایم نیعبدالحس

 ۴۰ ،یشابوریعثمان ن  یبن اب  میعبدالکر

 ۱۹۹ ،یخان منجم عبداهلل

 7۹ ، ۶۹ ،عزب

 ۴۳۵ ،۴۳۴ ،السلطان عضد

 ۱۶۵ ،محمد  عطا

 ۳۵۶ ، دستعلم

 ۴۹7 ،اصغر حکمت یعل

 ۹۴ ، اکبر خان یعل

 ۴78 ،کزادیآقا ن یعل

 ۲۹ ،یبن ربن طبر  یعل

 ۴۱ ،یاهواز یبن عباس مجوس  یعل

 ۶۱ ، ۶۰ ، ۳7 ،۳۶ ، یسیبن ع   یعل

 ۹۳ ،رزایم ی قل  یعل

 ۳7 ،یصفار ثیبن ل عمرو

 ۱۲۳ ،فتق عمل

 ۳8 ،هیبن ماسو یسیع 

 غ

 ۶۶  ،۴۹ ،خان غازان

 ف

 ۴۳۲ ، 87 ،شاه  یفتحعل

 ۴۱۶ ،۱۶۳ ،7۹ ،۵۱ ،۴۱ ،فراش

 ۲8۳ ، ۱۳۳ ،فرمانفرما 

 ۴۵ ،عطار  نیدالدیفر

 ۱۶۵ ، ۱۶۳ ،یالهفضل

 ۱۰۴ ،ویفورتسک

 ۶۱ ، ۴۰ ،روزآبادیف

 ۱۴۴ ، میعبدالکر رزایالسلطنه م لسوفیف

 ق

 ۳8۰ ، قائن

 ۴۶ ،ترکان خاتون قتلغ

  ،۴۵۳  ،۴۰۲  ، ۳8۰  ،۲۹۱  ،۱۲۵  ، ۲7  ،یقحط

۴۵۴ 

 ۶۹ ،بنفشه قرص

 ۶۹ ،لعوق یهاقرص

  ، ۱78  ،۱7۳  ،۲۱  ، ۱۴  ، ۱۳  ، ۱۱  ، ۶  ،نهیقرنط

۱7۹،  ۱8۰،  ۱۹۹ ،  ۲۰۰،  ۲۰۱ ،  ۲۰۳،  

۳۱۹، ۳۲۱، ۴۲7، ۵۲۳ ، ۵۶۲ ، ۵7۴ 

  ، ۴۲8  ،۲۳۶  ،۲۲۲  ،8۶  ،۶۴  ،8  ،۶  ،نیقزو

۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۴ ، ۵۱۹، ۵7۹ 

 ۵۳۲ ،۵۱۵ ، ۵۰8 ،۴۴۱ ،قفقاز

 ۳۱۶ ، ۱۴۶ ، ۵۵ ،قنات

 ک

 ۵۰8 ،۴۶۴ ،۴۵۳ ، ۱7۲ ،۱۳ ، یکاسپ

 ۱۳۱ ،البرز کالج

 ۴۴۹  ،۴۴۶  ، ۳۳۹  ،۳۳8  ، ۲۰  ، ۱8  ، ۱۵  ، یکچل

 ۲۰۲ ،یکراسل

  ،۱7۹  ،۱7۱  ،8۶  ،۴۶  ،۱۰  ،۹  ،7  ،کرمان

۲۵۹،  ۲۶۱،  ۲۶۲،  ۲۶۳،  ۲۶۴،  ۲۶۵ ،  

۲۶8،  ۲7۰،  ۲7۱،  ۲7۴ ،  ۲7۵،  ۲78،  

۲7۹،  ۲8۰،  ۲8۲ ،  ۲8۳،  ۴۳۳ ،  ۴۹۵،  

۵۰۰ 

 ۴۵8 ،۱۰7 ،کزاز

 ۶۹ ،لیکف

 ۵۲8 ،۴۱۵ ،۳7۴ ، ۲۲۲ ،کلروفرم

 ۴۶7 ،نیبروکل یسایکل

  ،ورکیوین  یدر بوفالو  نستریوست م  یسایکل
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۲۹۶، ۵۴۴ 

 ۵۵ ،ی ابوالمعال نیالد کمال

 ۵77 ،۵7۳ ، ۵7۲ ،۵7۰ ،۲۴ ،کمپساکس

 ۵۰8 ،کاآمری - رانیامداد ا ونیسیکم

 ۲۱۳ ،کنارتخته

 ۳۳۶ ، کنده

 ۲۰7 ،کنگان

 ۱۶۲ ،عبداهلل کوت

 ۱۶۶ ،هیلویکهگ

 ۵7۴ ، ۴۹۶ ، ۳۱۹ ،۲۱۵ ،۹۰ ،نینیک

 ۴۹۶ ،دختر دکتر قربان هان،یک

 گ

 ۱۶۲ ،گچساران

 ۴۲ ، ۳۹ ،گرگان

 ۲۰7 ، ۱۶۲ ، گناوه

 ل

 ۱۶۶ ،لرستان

 ۶۹ ،لعوقات

 ۱۰۱ ،۱۰۰ ،الممالک لقمان

 ۳۳۶ ،الهانیل

 م

 ۱۴۹ ،نایفراسک  مادام

 ۶۲ ، ۵۹ ،۲8 ،نیمارد

 ۶۲ ، ۶۰  ،۵۹ ، ۴۶ ،مارستان

 ۵7۴ ، ۴۶۴ ، ۳7۵ ،۲۴۰ ،مازندران

 ۳۱۰ ،تیدیماستوئ

  ،۱۵۰  ،۹۱  ،۲۱  ،۲۰  ،۱۹  ،۱8  ،۱7  ،ا یماالر

۱۵۲،  ۱۶۴ ،  ۱7۶ ،  ۲۰۶،  ۲۱۰ ،  ۲۱۲،  

۲۱۶،  ۲8۴،  ۲۹۰،  ۲۹۱ ،  ۲۹۳،  ۳۱۲،  

۳۱۹،  ۳۳۵،  ۳۴۰ ،  ۳77،  ۴۱۵ ،  ۴۲۵،  

۴۲۶،  ۴7۶ ،  ۴7۹،  ۴۹۶،  ۵۶۹ ،  ۵7۳،  

۵7۴، ۵7۵ 

 ۴7۵ ،۳۳۹ ،۳۳7 ، ۳۰۹ ،۲7۹ ، ۱8۳ ،ماما

 ۱8۳ ،ینور ماهره 

 ۴۹۳ ،۴7۹ ، ۴۱۶ ،۹۹ ،۹۲ ،مباشر

 ۳۶ ،اهلل ی عل متوکل

 ۵۲ ،مجبران

 ۵۴ ، و مرضا نیمجان محبس

 ۱۴۴ ،محتسب

 ۶۹ ،محرّر

 ۲۲۴ ،انیکباب محلة

 ۴۶ ، بن ارسالن شاه محمد

 ۵۵ ،بن مظفر محمد

 ۳۶۰ ،۲۵۹ ،رزایحسن م محمد

 ۳۶۰ ،منتصر الملک رزایحسن م محمد

 ۳۴۳ ،صادق خان محمد

 ۳۵۲ ،یخان اسد ی ول محمد

 ۲۰۲ ،ینجم  یمحمدعل

 ۳۰۵ ،یمراد محمود

 ۱۴۴ ،مختارالسلطنه

 ۵۱ ،هیاالدو مخزن

 ۵۲۴ ،۵۱۳ ،۱۱۰ ،مخملک

 ۴۳۲ ،۲۵۰ ،دارالشفاء مدرسة

 ۵۴7  ،۵۴۵ ،سکیف ی نیعلوم د ةمدرس

 ۴7۴ ،۳۹۹ ، ۲۹7 ،۲۵۶ ،خانهمرده

 ۶7 ،خانهمرض

 ۶۰ ، ۳8 ،۳۶ ،مرو

 ۴۰۳ ،۲۱۵ ، مرهم
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 ۴۳۲ ،ینیام خانةضیمر

 ۹۴ ،88 ، یدولت خانةضیمر

 ۴۹۱ ،۳۴۱ ، ۱87 ،88 ، ۶8 ، ۶7 ،خانهضیمر

 ۴۹۱ ، یمهدو ةخانضیمر

 ۴۴۶ ،خانم میمر

 7۰ ،۵۱ ،مزوره

 ۶۶ ،دارالشفاء مسجد

 ۳7۵ ،االطباء حیمس

 ۲۵7 ،خان حیمس

 ۳۴۳ ، ۶۹ ،مشرف

 ۴۳۶ ،۱۳ ،مشهدسر

 ۳۴۳ ،۳۴۱ ،۱۴۴ ،رالدولهیمش

 ۵۲ ،مصر

 ۵۱ ،مطبخ

 ۵۱۲ ،۴ ،رزایم نیمظفرالد

 ۱۹۳ ،۱8۹ ،التجارنیمع

 ۳7۵ ،۵۳ ،االطباء ملک

 ۱۵۳ ،السلطنه نجم روزیتاج ف ملک

 ۳۶8 ،خان ی عل ممتاز

 ۳۵ ،منکه

 ۵۰ ،دیمو

 ۵۵8 ،گودرز مهربان

 ۴۲8 ،نفتون ینفت دانیم

 ۲۱7 ،میحک  وبیا رزایم

 ۳7۴ ،حاج آقا رزایم

 ۲۵7 ،بی حب رزایم

 ۲۵8 ،یفوج بیطب بی حب رزایم

 ۲۵8 ،خان نیحس  رزایم

 ۲۲۱ ، ۲۲۰ ،۲۱۹ ،۲۱8 ،دیسع رزایم

 ۲۵8 ،محمد خان خیش رزایم

 ۵۰۱ ،۵۰۰ ،لیمویش رزایم

 ۲۲۲ ،طاوس رزایم

 ۲۵7 ، یعبدالباق رزایم

 ۲۵7 ،میعبدالکر رزایم

 ۵۱8 ، ۳78 ،۳۴۵ ، ۲۵8 ،یعل رزایم

االطباء  یعل  رزایم ناظم  خان    ، ۲۵8  ،اکبر 

۳۴۵ 

 ۱۴۶ ،یتفرش یسیع  رزایم

 ۱۲۱ ،قوام رزایم

 ۵۲۱ ،یمحمد حکاک باش  رزایم

 ۹۴ ،محمد ناظم االطباء  رزایم

 88 ، یباش میحک یمحمد ول رزایم

 ۳7۴ ،یمرتض رزایم

 ۲۵۹ ،خان حیمس رزایم

 ۳۶۰ ،یباش میحک نیمالحس رزایم

 ۳۴۱ ،۲۵7 ،۱۲۱ ،یموس رزایم

 ۲۵7 ،خان حافظه الصّحّه یموس رزایم

 ۲۲۲ ،ریم رزایم

 ۲۲۰ ،۲۱۹ ،عقوبی رزایم

 ۲۱7 ،میحک وسفی رزایم

 ۱77 ،نابیم

 ن

 ۴۲۵ ،یسمیرومات یهایناراحت

 ۳۹ ،بن هارون ناصر

  ، ۱۴۶  ،۱۱۴  ، ۹۱  ،8۹  ،87  ، شاه  نیناصرالد

۳۴۳، ۳۴۴ 

 ۳۴۳ ،۱۶۳ ،۹۲ ،یناصر

 ۲۹۰ ،یزدی هیالتول نائب

 ۵۶۲ ، آبادنصرت 
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 ۶۰  ،۵۳ ، ۳۶ ، ۲۹ ،۲8 ،۲۵ ،نیبینص

 ۴۵ ،الملک نظام

 ۴۱۳ ، ۳۳۳ ،ی طیبل نظام

 ۴۲ ،ی عروض ی نظام

 ۴۵ ،هینظام

 ۶8 ،خانهنفخه 

  ، ۵۳ ،۵۲ ، ۴7 ،۴۳ ،۳7 ، ۳۳ ،۲۶ ،۳ ،نوانخانه

۵۴،  ۵7،  ۵۹،  ۶۰،  ۶۴،  ۶۶،  ۶7،  ۶8 ،  

7۰،  7۹،  ۲8۲،  ۳۴۱،  ۳۴۴،  ۳۴۶ ،  

۳۴۹، ۳۵۱، ۳۶۲ 

 ۲7۹ ،الممالک ری خان ظه نوراله

 ۳۴۰ ، ۳۳۵ ،۳۳۰ ، ۳۲8 ،نهاوند 

 ۶۱ ،۴۵ ،شابورین

 ۵۳۲ ،نواین

 ۴۴۱ ،۳۱۲ ،نئوسالواران

 و

 ۳۰۱ ،۱۳۱ ،انیناسیم وارتانوش

 ۴۵۴ ،وارن

 ۳7۵ ، ۱77 ،۱۳8 ، ۱۵ ،۱۴ ،واکسن

 ۱۳8 ،فوسیت واکسن

  ،۱7۶  ،۱۲۶  ،۹۶  ،۲۱  ،۱۵  ،۱۴  ،ونیناسیواکس

۲۶۳،  ۲8۲،  ۳7۵،  ۳8۵ ،  ۴۳۹،  ۴۴۲،  

۴۴۹، ۵۲۴، ۵۲7 

  ،۱۴۴  ،۱۱7  ،۱۱۶  ،۱۱۴  ،۱۵  ،۱۴  ،۱۲  ،وبا

۱۴۶،  ۱۶۵،  ۱77 ،  ۲۱7 ،  ۲۳۱،  ۲۶۳ ،  

۲8۴،  ۲۹۱،  ۳7۶،  ۳77 ،  ۴۲7،  ۴۲8،  

۴۳۴،  ۴۳8،  ۴۵۳ ،  ۴۵۴،  ۵۰۳ ،  ۵۱7،  

۵۲۶، ۵۳7، ۵۵۶ 

 ۱۰۲ ، ۱۰۱ ،۱۰۰ ، ۹8 ،الدولهوثوق 

 ۱۵8 ،۱۴۶ ،سپهساالر رزایاهلل م هیوج

 ۴۱ ،لیوک

 ه

 ۳۶ ، ۲۶ ،دیالرش هارون

 ۳8۰ ،۳۶۵ ،۶۲ ،۶۱ ،۵7 ،هرات

 7۲ ،هرمز

 ۴۲8 ،هفتکل

 ۲۱۳ ،لهیهل

  ، ۲۱7  ،۱۱۳  ،8۶  ، ۶۱  ، ۵۳  ، 8  ، 7  ، ۶  ،همدان

۲۱۹،  ۲۲۰،  ۲۲۱ ،  ۲۲۲،  ۲۲۳ ،  ۲۲۵،  

۲۲۶،  ۲۲7،  ۲۲۹،  ۲۳۰ ،  ۲۳۱،  ۲۳۳،  

۲۳۶،  ۲۳7،  ۲۳8،  ۲۳۹ ،  ۲۴۰،  ۲۴۱،  

۲۴۲،  ۲۴۴،  ۲۴7 ،  ۲۴8،  ۲88 ،  ۲۹۱،  

۳۰۵،  ۳۱۰،  ۳۲۱ ،  ۳۲۵،  ۳۲8 ،  ۳۲۹،  

۳۳۳،  ۳۳۵،  ۳۳8،  ۳۴۰،  ۴۲۹،  ۴۵۶ ،  

۴۵8،  ۵۰۶ ،  ۵۰8،  ۵۲۶ ،  ۵۳۶ ،  ۵۴۰،  

۵77 

  ، ۱۶۵  ،۱۳8  ،8۴  ، 8۳  ،۵۲  ، ۱۱  ،هندوستان

۱7۴،  ۱77،  ۱78 ،  ۱8۴،  ۱8۹ ،  ۱۹۱،  

۱۹۲،  ۱۹۳،  ۱۹7 ،  ۱۹۹،  ۲۰8 ،  ۲۴۰،  

۳۰۵،  ۳۶۵،  ۳7۵،  ۳7۹ ،  ۴۲۴،  ۴۲7،  

۵۶۳، ۵۶۹ 

 ۱7۲ ،وزیهارگر. ی. ایهنر

 ۱۳۰ ،انیبوغاز کویه

 ی

 ۵۲۹ ، مانزیل ادبودی

 ۴8۲ ، ۳۲7 ،۲۹۲ ، ۱۵۶ ،خانهمیتی

  ، ۱7۱  ،8۶ ،۶۵  ،۶۱  ،۵۴  ،۵۳  ، ۱۲  ،۹  ، 7  ،زدی

۲۵۹،  ۲۶۲،  ۲7۱،  ۲7۵ ،  ۵۵7،  ۵۵۹،  
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۵۶۰، ۵۶۱ 

 ۴۵8 ،کیزنی

 ۳7۹ ، ایدن نگهی

 ۱۵8 ،۱۴۶ ،۱۴۵ ، آبادوسف ی

  ،۲۲۰  ،۲۱7  ،۱88  ،۱۱۵  ، ۳۴  ،۱۶  ،۹  ،یهودی

۲۳۹، ۲۴۰، ۳۱۰، ۳۴۶، ۳۵7 ، ۴۱۲
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