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 سال پس از نفوذ یآن تا سگ  یآموزشگ  یمارسگتان شگاپور و ب  یدانشگگاه جند 

هگگا، دانشگگگگگگاه یگرد ییگگهو تغگگ  یگگداییپگگابرجگگا بود و در پ یزن یراناسگگگدم در ا

 ارسگگتانیمب ین. نخسگگتکردیم یفاءرا ا یاها نقش عمدهو پژوهشگگکده هایمارسگگتانب

ور شاپ یمارستان جندیب یالگو ییهبر پا یددیم 737در سگال   یزن یتمدن اسگدم 

از سمرقند تا  ی،اسدم هاییندر دمشگ  سگاخته شگد. پس از آن در سگراسر سرزم    

 یانهبه گو ؛کردند ییخودنما یفراوان هایتانیمارسگگگفاس و از آنجا تا غرناطه، ب

لمداد تمدن ق ینا یاز نشانگان برجسته ی،اسدم هاییمارستانب یکه رشگد و نمو 

 .شودیم

تمدن  ینا هاییمارسگگگتانب یخبک که به تار یسگگگیاحمد ع یسکتگا  نف  در

اما . ریمبیم یپ تمدن اسدمی یهایمارستانپرداخته اسگت به شگرو و ساز و کار ب  

 کاهش یلخانیپس از دوران ا یرانا هاییمارسگگگتانتعداد ب یربه شگگگکش چشگگگمگ 

 یچه، هیگ تگاورن  یبر اسگگگاس گفتگه  یکگه در دوران صگگگفو  یابگه گونگه   یگابگد،  یم

 .شدینم یافت یراندر ا ،همسنگ آنچه در اروپا وجود داشت یمارستانیب

است،  ربرجسگته در زمان معاص  گرانیشفلور که از پژوهشگگران و تحل  ویلم
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 یرگ اراث یسگگاز و کار و گسگگتره  یتعداد و چگونگ یبایی،به ز ،نوشگگتار یندر ا

اسگگت. بر اسگگاس   یدهکشگگ یررا به تصگگو صگگفوی هدر دوران  یرانا هاییمارسگگتانب

مادون  تیفیک ومحترم، تعداد کم  ییسگگگندهنو ینا ییانهکنکاش گرا هاییگافتگه  

دان چن اندتوانسگگتهینمو قاجاریه  صگگفوی ه یدوره یهاو دارالشگگفاء هایمارسگگتانب

لور ف یگ اشگته باشگند. هر چند جستجوها   یرانسگدمت مردم ا  یتبر وضگع  یاثر

 یست،مند نما چندان نظام هاییکه آگاه یخدمات سدمت را در دوران یتوضع

و  یبهساز هاییرساختز وداسگت که نب  ینگونهبرداشگت او ا  یول دهدیم یفزون

از نبود  یشب ،ش[9221م ]9423از  یشدر پ یرانر اد یو عموم یبهگداشگگگت فرد 

تا  زیروند ن ینسدمت مردم اثر گ اشت و ا یهابر شاخص یمارسگتانی، ب ینهادها

 .یافتش[ ادامه 9324-34 یم ]د9123 یدهه

و  هاخانهیضهر چند که در دوران قاجار شگگگاهد رشگگگد مر  یگر،زبگان د  بگه 

 ایهیوهشگگگ ینی،دانش بال ییدنماخو یزگوناگون و ن یدر شگگگهرها هایمارسگگگتانب

فقدان  یول یمهسگگگت یکگارآمگدتر   یدرمگان  هگای یوهداروهگا و شگگگ  یصگگگی،تشگگگخ

 هاییدمیموجب جوالن اپ ،تحول در نظام سگگگدمت یجادا یبرا هگا یرسگگگاخگت ز

 .شوندیدوران م ینبرافکن در ا یانگوناگون و بن یرواگ هاییاریمب

 یامعهج یتاکثر یخدمات پزشک ییکرهآن اسگت که طب  عام ه، پ  واقعیت

 ی،سدما -ینوسی کمرنگ از طب  جال یابا حلقه یسگتم، را تا اواسگ  قرن ب  یرانیا

ناپسگگند، هجوم  یبهداشگگت ی سگگدمت، شگگرا یسگگتمسگگ ین. دسگگتاورد ادادیسگگامان م

 رانیرو، ا ینبود. از ا اطاعون و وب هاییدمیو اپ یامانند ماالر یعفون هاییمگاری ب

 ییااروپ یکشورها یگر،د ینبوده است. از سو یزندگ یسالم برا ینقاجار، دورا
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وانسگگتند رشگگد  ت یکروبیولوژی،مانند م یهعلوم پا یداکتشگگافات جد یریبا به کارگ

و بهداشگگگت  یشگگگهر هاییرسگگگاخترا شگگگتا  داده و با تحول در ز یطب غرب

 به مبارزه بپردازند. اینهافسا یرواگ هاییماریبا ب ی،عموم

سده  یکبه  یران،سگدمت در ا  یدر گسگتره  یمپارادا ییرتغ ینکه ا یحال در

نوزدهم  یقگگاجگگار در سگگگده یراندر ا یمیپگگارادا ییرتغ ین. ایگگدبعگگد موکول گرد

هگگا، جنبش ینا یرومنگگدتریناز ن یکیداد.  یچتر سگگگه جنبش رو یردر ز یددیم

ها و خانهارتسف ربیبا اروپا و حضور پزشکان غ یرانا یپلماسید یعرصهگسترش 

 نیدوم، وضگگم مجموعه قوان رانیش( بود. پیحیمسگگ یژه)به و یم هب یسگگیونرهایم

در احداث  دیآن را با یبود که تجل المللیینب هاییونبر اساس کنوانس یبهداشگت 

 ینا یاسوم بر رانیشالصگحه جسگتجو نمود. پ  مجلس حفظ  یشو تشگک  هاینهقرنط

فراوان،  هایبیبود که با فراز و نش یشهر یهارستانیماب یستأس یمی،پارادا ییرتغ

 یکارآمد جراح هاییوهو ش ییطب  مدرن اروپا ییجوالن و اندام نما یبه عرصه

 .گردید یشمدرن تبد یپزشک

اثر  “قاجار یرانو ا صگگگفوی هدر زمان  یرانا هاییمارسگگگتانب یلیتحل تاریخ ”

مناسبات  ایهفراز و نشیبرا در  هایمارستانو رشد ب ییبرپا یفلور، چگونگ یلمو

سرخ و  یبصل ،هایکاییآمر ،هایها، فرانسگو روس ها،یتانیاییبر یاسگی و منافم سگ 

 (،یهروما یژه)به و یرانگوناگون ا یدر شهرها یو فرانسو یکاییآمر یسگیونرهای م

و  یمارسگگتانیب یو نهادها یرانانفت و تلگراف به  هاییورود فناور یدر هنگامه

ها، اءو دارالشگگف هایمارسگگتانب یریگها، نقش وقف در شگگکشوابسگگته به آن یدرمان

 ادهایو افول نهگ  ییهگا در شگگگکوفگا  و رخگداد جنگگ   یجهگان  یلیتگاریسگگگم نقش م
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و بقاء  یسگگگتو سگگگاز و کار ز یاییپراکنش جغراف ها،ینهنقش قرنط یمارسگگگتانی،ب

 .سازدیشکار مرا بر ما آ هایمارستانب

مدرن  پزشکان هاییشگه و اند یطب  غرب هاییهکه چگونه پا بینیمیهمگام م

و پزشکان  یونرییسم هاییمارستانب یافتگان یتدارالفنون و ترب یدنو فارغ التحص

قاجار  یطب  دوره هاییهپا یسیاز اروپا توانستند در دگرد یشفارغ التحصگ  یرانیا

 اءارتقرا  یرانمردم ا یدسگگگدمت و عقا یرامونپ یاعتقاد هاییدگاهو د ینداثر نمگا 

متاز، به م یو طبقه یاسیوناصدو طلب، س یچگونه نظر و توجه طبقه یزدهند و ن

 .دیدخدمات سدمت معطوف گر یارائه یستمس

 یهایمارسگگگتانب یریتسگگگازمان مد یرامونفلور پ یلمو یهاپژوهش ینهمچن

 ی. از سگگگوداردینهادها پرده برم یندرمان ا چرخش اقتصگگگادِ یقاجار، از چگونگ

ا به م ها،یمارستانب ینا یروزانه و سگاالنه  یهادر گزارش یو یهاپژوهش یگر،د

ها، و تعداد آن هایماریب نوع یژهمردمان به و یماریسگگدمت و ب یتوضگگع یرامونپ

 یدمیولوژیاپ دنتوانیماین اطدعات که  داردعرضگگگه میرا  یفراوان هاییآگگاه 

 .دنینما یمترس یخیتار یدگاهرا از د ی شایمهایماریب

 هایانیمارسگگتب یرامونفلور پ یهاکه پژوهش هایییبرجسگگتگ ینا یهمه با

که هر  ندکیم ینکته پرتو افشان ینا سگازد یو قاجار بر ما آشگکار م  صگفوی ه  یرانا

 یجلّر از نشانگان تقاجا یراندر ا یننو یمارستانیب ینهادها یداییچند سگاخت و پ 

 ینا یاست ول یکبوروکرات ظمو سرآغاز گ ار به ن یکس وبرمدرن ما یتعقدن

نظام  یراز د؛یننما یفاا یدر نظام سدمت نقش بحران توانسگتند ینم یینهادها به تنها

به  ازیسگگدمت آن زمان ن یسگگتمتحول در سگگ یجادبوده و ا یچیدهپ یارسگگدمت بسگگ
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سگت تا  بوده ا یتبر عقدن یدولت مدرن و نظم مبتن یدایشو پ یعقدن هاییزشخ

 بهداشت هاییهپا یتحول را با آماده ساز ینا یرشپ  یبرا زمال هاییرسگاخت ز

 یاهم یر،واگ هاییماریب هاییدمیو مبارزه با اپ یناسگگیونواکسگگ ی،و شگگهر یعموم

 سازد.

 یاثرگ ار بر آن که نقطه یهامؤلفه یچیگدگی و پ ینگامیسگگگم د ینا بررسگگگی

م 9173 یش[ و اوج آن در دهه9324-34 یم ]د9123 یهاآن در دهه یگدایی پ

آن را  یهاکه دروازه طلبدیرا م یرفراگ یش[ است، خود پژوهش9384-24 ی]د

 فلور با اثر ارزشمند خود بر ما گشوده است. یلمو

فلور که  یلمو یکتا ، جنا  آقا ییسگگگندهسگگزاوار اسگگگت از نو  ینجاا در

دند و با فرمو یشنهادپ یرحق یننوشگتار ارزشگمند را به ا   ینا یبزرگوارانه ترجمه

از  .یمنما یکردند، قدردان یانخود را نما یگشگاده دست  یر،ارسگال اصگش تصگاو   

مرا  ،ا کت یکه در انجام ترجمه یزقاسگگملو ن یدفر یجنا  آقا یخته،اسگگتاد فره

 .نمایمیم یدند سپاسگزارفرمو ی تشو

وزش آم یشگگکسگگوتاناز پ»پور  ینب یشاسگگماع یاز پدر بزرگوارم جنا  آقا

ا متن متن و مقابله ب یکه در بازخوان« بوشگگهر هاییرسگگتاندر دب یسگگیزبان انگل

ور مرا فل یلمخاص و ینوشتار ینسنگ هاییدشوار یو آشگکار سگاز   یسگی انگل

او  یگچ معلمبا  یافتهکرده و بر دسگگگتان نوازش  یقدردان یزمنگد نمودنگد ن  بهره

ه در ک یزوحدت ن یون. از همسر بزرگوارم سرکار خانم دکتر کتازنمیبوسگه م 

سگگگپاس فراوان دارم. از جنا   یزنفرمودند ن یغدر یتدشگگگ یچمتن از ه یرایشو

متن و خواهر  یو بازخوان یرایشو یی،دارا جوکگار کگه در صگگگفحگه آرا    یآقگا 
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متن  یوالمت هایینیحروفچ یبانهکه شک یزن یارجمند سرکار خانم فاطمه مرزوق

 .کنمیم یسپاسگزار یمانهصم یرفتند،را پ 

 یزشکپ یخدر تار شکیفلور که ب یلمنوشگتار ارزشگمندِ و   یناسگت ا  یدام

رف از ژ یهاپژوهش یماسگت بتواند در ترس  همتایب یمعاصگر اثر  یرانا یلیتحل

 کارآمد باشد. ینزم یرانشمندان ایاند یسو
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 مقدمه:

 کردند؟یم یخدمت رسان یتاز جمع میزانبه چه  هایمارستانب

 

 ” ینساسا هاییمارستاناسگتوار است که استمرار نهاد ب  ینبر ا یجمع خرد

. با وجود 9“در جهان اسگگدم، در شگگرق بود  هایشگگرفتپ یرتریناز چشگگمگ یکی

 یمانپ رانهادها نتوانستند آنچه  این ،“هادارالشفاء” یرزاد چشمگدرون یتوانمند

ها و فاءشمسئله، دارال یبزرگ یهینزم . با نگاه در پسیندبسگته بودند عرضگه نما  

محدود  یگ اراثر یشنوزدهم، به دل یمدرن سگگگده ییاروپا هگای یمگارسگگگتگان  ب

 یادهند. بر یپاسگگخ مناسگگب  یراننتوانسگگتند به مشگگکدت سگگدمت عموم مردم ا 

و  ییمن بحث خود را از خودنما ها،یمگارسگگگتان ب ینسگگگب یگت درک بهتر از اهم

نوشگگگتگگار،  ینقلمرو ا. بگگا در نظر گرفتن کنمیم آغگاز  یراندر ا هگا آن یگگتفعگال 

( و ش[ 443-9939] م9239-9722) صگگگفوی هرا به دوران  بحث خود یگسگگگتره

 ین( محگدود خواهم کرد؛ هرچند که ا ش[9973-9338] م9718-9122قگاجگار )  

ه گسترش داد. در نگاه نخست، ب یزنتر پیش یهابه دوران توانینقطه نظرات را م

 یدازهبا ان یسگگهدر مقا هاآن تعداد نظر گرفتن ربا د هایمارسگگتانب یتپرسگگش اهم

 هاییمارسگگتانب یتوسگگعه یو چگونگ یخواهم پرداخت. سگگپس به معرف یتجمع

                                                      
1 Sajjādī 1990, pp. 257–259. 
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ها تجربه یناز ا توانیکه م ییهاها اشگگگاره کرده و برداشگگگت و دواخانه ییاروپگا 

 خواهم کرد. یانآموخت را ب

ته داشگگ یهتک ینبر زم همواره یرانا یسگگتیاقتصگگاد ز یشگگههم ،همین اواخر تا

هرگز باالتر از هفدهم  یدر سگگده ایران یتجمعاحتماالً  ،صگگفوی هاسگگت. در زمان 

ان، از فراو یهارخداد جنگ یشبه دل یتجمع یزانم یننفر نبوده اسگگت. ا یلیونم 1

  یتجمع اکثر بوده اسگگگت. تریین، پاوجود داشگگگتشگگگانزدهم  یآنچه در سگگگده

رگز ه یشبان یتکه جمع یبوده در حال یننش روستا یت،درصد(، در ماه 13-42)

 صگگفوی ه یرانِشگگهر در ا 73کش نبوده اسگگت. حدود  یتسگگوم جمع یکاز  یشگگترب

یم یهزار نفر زندگ 233کوچک بودند. در اصفهان  هاآن وجود داشت که اکثر

هزار نفر  233 از یشب یهزار نفر و حت 933بگگاالتر از  یزکگگه تبر یدر حگگال کردنگد 

 یارسگگبود، ب یتختکه پا یدر زمان یحت ینقزو یتجمع یلداشگگته اسگگت و یتجمع

نفر در زمان  یلیونم یکتا حدود  یشگگگهر یترو، جمع ینکمتر بوده اسگگگت. از ا

 یسگگده یتدر مورد جمع یتیجمع یداده یچ. ه2در نوسگگان بوده اسگگت  صگگفوی ه

ز )که ا هایها و ستمگرگرفتن رخداد جنگ نظربا در  یوجود ندارد ول یجدهمه

کاهش داشگگته است.  یشگگهر یتآن دوران بوده اسگت( احتماالً جمع  هاییژگیو

نفر بوده اسگگگت.  یلیونم 4/1حدود  یرانا ینیتخم یتجمع ،ش[9271] م9133در 

غال اشگگت یکشگگاورز هاییتبوده و در فعال یننشگگ هنوز روسگگتا یتجمع یناکثر ا

 م9391درصگگد( و 1) ش[9221م ]9423در فواصگگش  یت شگگهری. جمع3اندداشگگته

 933از  یشب یتیجمع یو سگگه شگگهر دارا یددرصگگد( دو برابر گرد 94)ش[ 9241]

                                                      
2 Floor 2000, pp. 2–8. 
3 Floor 2003, p. 45. 
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 933هزار نفر و اصگگگفهان  233 یزهزار نفر، تبر 243حدوداً هزار نفر بودند: تهران 

 .8داشتند یتجمع یشتر،ب یاهزار و  23هر کدام  یگرهزار نفر و چهار شهر د

 م9233-9122 یهگگاسگگگال یگگانکگگه م آیگگدیبرم ینآنچگگه گفتگگه شگگگد چن از

بودند و  ییروستا یتدرصگد جمع  42ها( زمان یندر بهتر ی)حت ش[ 9338-471]

نماها بر آن  ین. ایافتدرصگگد کاهش   42به  یزانم ینا ش[9241م ]9193تنها در 

اند. اشتهند یدسترس هایمارستاناصگدً به ب  یت،جمع یداللت دارند که اکثر عمده

 هاستانیمارب ینا شدند،یم یافتبزرگ  یتنها در شهرها هایمارسگتان ب کهاز آنجا 

پا به  ی( که به سگگختین)چه سگگاکن و چه کون نشگگ  ینروسگگتانشگگ  یتبه اکثر جمع

 9-4/9 یتجمعیک . کردندیمن یخدمت رسگگان گ اشگگتند،یبزرگ م یشگگهرها

 ماندیم یدر آنجا قرار داشتند( برجا هایمارستان)که ب یمناط  شهر ینفر یلیونم

 نیتعداد ا یرابودند؛ ز یدهرا ند یمارسگگگتانیب یچهم هرگز درون ه هگا آن کگه اکثر 

عملکردشگگگان، امکانات و کارکنان  یتماه بر اسگگگاسکم بودند و  هایمارسگگگتانب

درنزد مردمان  هایمارسگگتانب ینا آن کهباالتر  هاینا یداشگگتند و از همه یمحدود

 .داشتندن یاچندان ج به یزآن دوران ن

 

 وجود داشته است؟ صفویّهدر زمان  یمارستانتعداد ب چه

 

 هاآن یهشد یانب یتدارالشفاء، با وجود اهم یاو  یسنت هاییمارسگتان ب تعداد

 ینبوده است. حتماً، تعداد احتمال یراز قرن چهاردهم، هرگز چشمگ یشدر زمان پ

 یت ولبوده اس یشترب اشاره شده هاآن منابم موجود به از آنچه که در هایمارستانب
                                                      
4 Gilbar 1976, pp. 147–149. 
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 یمارسگگگتانب 933تعداد احتماالً از  ینا بگیریم،فرض ده برابر را در نظر  یاگر حت

ر از پژوهندگان ب یاریبس یوجود ندارد ول یچند شگواهد  هر نبوده اسگت.  یشگتر ب

 بعد از دوران یمیبه صگگگورت عظ هایمارسگگگتاناتفگاق نظر دارنگد کگه تعداد ب    ینا

 موریرخ داد که ت یتواقع ینکاهش بر خدف ا این .ه اسگگگتیافتکاهش  یلخانیا

بود  اشیحکمران یگسترهکه در در هر شهر  یمارسگتان ب یکدسگتور داد حداقش  

 که هنوز ییهایمارستانآن ب یوجود ندارد ول ی. هر چند اثبات2وجود داشگته باشگد  

 ساخته نشد. یمارستانیب یچکار خود ادامه دادند و ه به کردند،یکار م

ود موجود ب یشینپ یهابا آنچه که در سده ی،زمان شاهان صفودر  وضعیت

 ینا اب نداشت. ییریمردم( چندان تغ یبه توده یخدمات پزشگک  یت)از لحاظ ماه

ر کمت یشگگینپ یهاها از سگگدهوجود ندارد که تعداد دارالشگگفاء یزن یوجود، شگگاهد

در  ستانیماردو ب یا یککه  شودیگفته م یننظر دومانز چن بر اسگاس بوده اسگت.  

هر شگگهر وجود داشگگته اسگگت. بدبختانه، ما فق  اطدعات از وجود تعداد انگشگگت 

اطدعات، مشگگاهدات دومانز را مورد  ینا یول یمدار هایمارسگگتانب یناز ا یشگگمار

آنچه در  همسنگ یمارسگتانی ب یچه یه،تاورن یگفته بر اسگاس . دهندیقرار م ییدتأ

 یدگاهوجود، حداقش از د ین. با ا0شگگگدیمن یگافت  یراناروپگا وجود داشگگگت در ا 

ه مواف  بود ک یهکامدً خو  بودند. ام ا او با نظر تاورن هاآن از یبعضگگگ ین،شگگگارد

خانقاه  یک یهبش یشترنبود؛ ب ییاروپا یمارستانب یکرسگتان اصفهان همسنگ  یماب

نسگگبتاً خو  ام ا کوچک بود.  اتاق 43باغ بود که شگگامش  یکدو طبقه در اطراف 

                                                      
5 Sajjādī 1990, pp. 257–259. 
6 Tavenier 1930, p. 277; 

 .St. Joseph 1985, p. 133 ید:بنگر یزن
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اصفهان  یمارسگتان . ب7دارد یهمخوان ه اسگت با آنچه دومانز ارائه داد یفتوصگ  نیا

هور بود هم مش دارالشفاءدر پشگت بازار مسگران که به بازار   یصگریه، ق یکدر نزد

آن به عنوان  یکاروانسگگگرا یراز نامیدندیبازار را دارالشگگگفاء م ینداشگگگت. ا یجا

به  مارستانیساخته شده بود. ب یمارستانموقوفه جهت پرداخت دستمزد کارکنان ب

 الزم یدتشگگامش مدرسگگه و مسگگجد همراه با تسگگه یاز مجتمم سگگنت یعنوان بخشگگ

 یهابه نام را مجتمم ینا یهاتان( بود که ساختمانیمارسگ ب یک)مانند  زو ار جهت

خواهم  اشاره ینبه ا ینده. در آ4کرده بودند گ ارینامدارالشفاء  مدرسه و مسجدِ

ه به بوده ک یمسگگافران یگرو د زو ار در خدمت بیشگگتر دارالشگگفاء کرد که معموالً

که  یشهر اکنینو نه لزوماً به س آمدندمی مدرسگه  - مجتمم مسگجد  یاو  یارتگاهز

 توانیم یمنظر، عملکرد آن را به دشگگگوار ینا از موجود بود. یمارسگگگتاندر آن ب

دانسگگگت. به  یانیم یهاآن در هنگام سگگگده ییاروپا یدر معنا یمارسگگگتانبسگگگان ب

 زو ار مسگگتمندان و ینوانخانه برا یکهمانند  یشگگترببایسگگت میصگگورت مختصگگر، 

 قلمداد کرد.

 یک یزن یزدر تبر یراداشت ز یمارسگتان ب یکنبود که  یتنها شگهر  اصگفهان، 

( م9823-9874وجود داشگگت که توسگگ  اوزن حسگگن )  یسگگتانمار یا یمارسگگتانب

 در ”داشگگت و  یاربسگگ یهاوده و اتاقسگگاخته شگگده بود و بزرگ بش[  427-432]

 بخش بزرگ با حدود ینشگگده بود و چند ییناز مسگگجد تز یباترز یآن حت درون
 پهن هاآن فرش به ابعاد یکپهنا داشگگگت که در هر کدام  یارد 8طول و  یارد 93

                                                      
7 Chardin 1811, vol. 7, pp. 389–390; Du Mans 1890, p. 219; Richard 1995, vol. 2, p. 171. 
8 Chardin 1811, vol. 7, p. 391; Jābarī-Anṣārī 1373, pp. 147, 287, 341; Gaube – Wirth 

1978, pp. 284-285; Naṣrābādī 1361, p. 326; Munšī 1350, vol. 2, pp. 1070, 1110. 
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نجاه سال و پ یکصدپابرجا ماند. حدود  صفوی ه یشتا اوا یمارستانب این. 1“بود شده

شته شده در نگهدا یخوبه و ب یزتم یمارستانسه ب یحت یننظر شارد اسگاس بر بعد، 

 یزر در تبریگدارالشفاء د یک، ش[9321م ]9043. در سگال  93وجود داشگت  یزتبر

آن،   اریانگبود که شگگامش آرامگاه بن یااز مجتمم موقوفه یسگگاخته شگگد که بخشگگ

. احتماالً در 99بودیم یگرمتفرفه د یهامدرسگگگه و سگگگاختمان  یکمسگگگجد،  یک

از زمان شگاه طهماسب   یمارانبه ب یرسگان  یاریخدمت  دارالشگفاء در  یکمشگهد  

آن در  ینامهدر وقف یرا( موجود بوده اسگگگت. زش[ 133-122م ]9270-9228)

 دیبا یارتگاهاز درآمد ز یشگگده اسگگت که بخشگگ یانب ینچن ش[ 133م ]9228سگگال 

از پزشکان دربار به نام  یکی یطهماسب اول حت شگاه  .92شگود  ینههز یمارانب یبرا

 .یدرگزب یارتگاهبه عنوان پزشگگگک ز را بود یاکمحمد که معتاد به تر ینعماد الد

 یکاز  الگود .93در آنجا مشغول بود یمارانب یبه مداوا یپزشک تا چند زمان ینا

 یگرد یمارستانیو ب یوستهپ الدینیصف یخشگ  یارتگاهکه به ز یشدر اردب یمارسگتان ب

به عنوان  یافضش قط یعل وبود  “یسلطنت یمارسگتان ب”مشگهور به   که ینودر قز یزن

 .98کندیم یاد ،است کردهیپزشک در آن طبابت م

 

                                                      
9 Barbaro - Contarini 1873, part 2, p. 177; Tadjbakhsh 1379, pp. 162–164. 
10 Chardin 1811, vol. 2, p. 324. 
11 Werner 2000, p. 99 (Ẓāhiriya awqāf),.که از آن یادمانی باقی نمانده است  
12 Mu᾿taman 1348, p. 401. 
13 Munšī 1350, vol. 1, p. 168; Savory 1978, vol. 1, p. 264. 

 .Elgood 1970, p. 29 به یدبنگر یدند،مشهد استخدام گرد یمارستانکه در ب یگریپزشکان د یبرا
14 Elgood 1970 p. 29; Tadjbakhsh 1379, pp. 175–183. 
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موجود بودند که  یزد انندم یرانا یجاها یگرها در دو دواخانه هایمارسگگتانب

. در سگگال 92شگگدندیم یدهنام“ صگگحت خانه” یا“ سگگدمت یخانه”به نام  یزددر 

 یتکچیدر آسگگگتگرآبگگاد، خواجگگه مظفر بن خواجگگه احمگگد ب   ش[ 418م ]9292

آن را  یختار یناز ا یشکه پ “هی دارالشفاء مظفر” بهرا  یگرد یموقوفات یآسترآباد

 یگرد زهاییدر کنار چ بایستیموقوفات م زسوم ا یکگ اشته بود، افزود.  یانبن

 یک ی،مرب یکها(، )طلبه یاناسگگگتاد )مدرس(، دانشگگگجو یکجهت پرداخت به 

. رفتیار مبه ک یمارانو ب یبطب یبرا یگرسوم د یکگماشته و  یکخدمتکار و 

 یک یراز. در شگگ90باشگگددر طب سگگرآمد  بایسگگتیسگگند آمده بود که اسگگتاد م در

گ اشته  یانبنش[  703] 9348در سال  یدارالشفاء بود که توس  شاه شجاع مظفر

 ایوجود ندارد که آ یگزارشگگ یول کردیکار م یزن یموریشگگده بود و در دوران ت

 یکبر اسگگگاس  ام ا .97اسگگگت گرفتهیمورد اسگگگتفاده قرار م یزن صگگگفوی هدر دوران 

 مسجد در دوران - به مجتمم مدرسه یالحاق یمارستانب یکگزارش چاپ نشده، 

آن  یاحتمال یتموقع یبرا 9 یشگگگاه )به نقشگگگه یدانموجود بود که در م صگگگفوی ه

 داشت. ی( جایدبنگر

 یاندر م یراهجدهم پابرجا بوده اسگگگت ز یاحتماالً تا سگگگده یمارسگگگتانب ینا

 رهاییو مسگگ هایاباننگهداشگگتن خ یزهخان زند، دسگگتور پاک کریم یکن یکارها

                                                      
15 Bāfqī 1340, vol. 3, p. 398. 

Elgood 1970, p. 29 نبم که از لحاظ م دهدیمکان عبادت ارجاع م یا هبه عنوان دارالعباد یمارسگگتانب ینبه ا
 هکه به دارالعباد دهدیارجاع م یزدفق  به شگگهر  Munšī 1350, vol. 1, p. 168 باشگگد.یآن اشگتباه م 

 معروف بود.
16 Sutūda 1366, vol. 8, pp. 184–186. 
17 Fasā᾿ī 1367, vol. 2, p. 943; Furṣat-i Šīrāzī 1312, p. 459; Musṭafavī 1343, p. 385. 

 (.از مدرسه هنوز موجود است یبخش)
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جهت  ینهوجه دارالشگگگفاء که خدمات آن فارغ از هر گونه هز ییگه ته یزبگازار و ن 

، از وجود ش[9378م ]9012سگگال  در .94اندشگگده یادآوریبود،  یتیمانو  ینوایانب

در اشرف وجود  یزدارالشفاء ن یک. 91شده است یاد یزدارالشفاء در دامغان ن یک

مسگگاجد آن شگگهر آن را با نام مسگگجد دارالشگگفاء   یاندر م ینوداشگگته اسگگت که راب

 هاییفدر توص یمارستانیب یامسگجد و   ینفهرسگت کرده اسگت. ام ا از وجود چن  

ن اصفهان که در بِ یمارسگتان ب یک ی. حت23اسگت  نشگده مشگابه از اشگرف نام برده   

 ین. همچن29ه، وجود داشته استاصفهان بود یکبزرگ نزد یاربسگ  یروسگتا  یک

 یار میحک( بود که توس  ی رخ ی)شگربت خانه  یریهخ یخانهمریض یکدر آنجا 

شگگگخص، از لحاظ مراقبت از تنگدسگگگتان و   ین. اشگگگدیم یریتمد یرانیطه یعل

. 22ودملقب ب “یپزشگگگک رفاه” یا ی رخ یمرو به حک ینمشگگگهور بود و از ا ینوایانب

 هاانیمارستگسگترش ب  یرامونکه اطدعات دومانز پ دهندیموارد نشگان م  ینتمام ا

 یکه پس از سگگگده یعموم یدگاهد ینا یینگه در زم توانگد یدرسگگگت اسگگگت و م 

 ییدیاست، مهر تأ هداد یرو یراندر ا هایمارسگتان افت در تعداد ب یکچهاردهم 

 باشد.

 چییماروجود داشگگته ت صگگفوی هدوران  یانکه تا پا یدربار یمقام رسگگم یک

                                                      
18 Tavassoli – Naser 1371/1992, p. 68, 

 یرازش یاجتماع یختارطراحی  یارک منتشر نشدهمد کندیم یانب یادیبن به نقش از ناصر

Tehran, 1358/1979; Āṣaf 1348, pp. 255–56. 
19 Nasīrī 1373/1994, p. 115. 
20 Rabino 1928, p. 64; Sutūda 1366, vol. 5, pp. 615–16. 
21 Jābarī-Anṣārī 1373, p. 323. 
22 Munšī 1350, vol. 1, p. 169; Savory 1978, vol. 1, p. 265; Tadjbakhsh 1379, pp. 192–193; 

 .شاه وجود داشت ییکه در زمان جا به جا کندیم یاد یدواخانه در قطار شاه یکتاجبخش از 

Ibid., p. 194. 
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که  یقی. از نقش دق23است کردهیم یفاءرا ا یمارستانب رئیسبوده که نقش  یباشگ 

 یاانهخمریض یاو  یمارستانب یچ. هدانیمینم یزیداشگته است چ  یمقام رسگم  ینا

 هاییمارستانمقام در ب ینوجود نداشت. احتماالً ا نشاهیقصگر شگاه   یدر گسگتره 

بزرگ  یدر شگگهرها یندر اصگگفهان و همچن هاآن دو تا از یاو  یکاصگگفهان )که 

 کیبار نبوده که  یننخسگگگت یناند( کارکرد داشگگگته اسگگگت. اوجود داشگگگته یگرد

یز نرا  یوهشگگ ینشگگده اسگگت. ایدر دارالشگگفاء به کار گماشگگته م یپزشگگک دربار

بود  گ اشته شده یانتوان در دارالشگفاء اصگفهان که توسگ  شگاه عباس اول بن    یم

 ینا یاد. به احتمال ز28نظر پزشگگگک دربار بود یرز یمدتنیز دارالشگگگفاء  ین؛ ایافت

اطباء  نیعهده داشگگته اسگگت و ا اطباء را بر یگرد ینشگز یتپزشگک دربار مسگگئول 

 ارستانیمدر ب“ اطباء رئیس” نندرا اجرا کنند؛ هما یمجبور بودند که دسگتورات و 

 .22پزشکان بود یگرمقام سرآمد د ینکه ا یلخانیدوران ا

ود )که در نوع خ ییاروپا یمارستانب یک یرانی،ا هاییمارسگتان ب یناز ا جدا

 ش[ 412م ]9290در سال  هایهرمز توس  پرتغال ییرهبود( در جز یناول یراندر ا

 یاندرم و یدگرد یراه انداز ینیاگوست راهِبانتوس   یمارسگتان ب ینسگاخته شگد. ا  

. اثر آن مسگگگلماً کردیفراهم م ینوایانب یرا برا یریگه خگدمگات خ   یگر،د یزهگای چ

کان که توس  پزش یطبابت ییوه، در آن زمان شآن کهمحدود بوده است. نخست 

شکان پزآن که  نداشگت و دوم  یتفاوت یرانیچندان با نوع ا شگد، یارائه م ییاروپا

                                                      
23 Āṣaf 1348, p. 101. 

 .شدیم یدهنام “یماردارت ”به عنوان  یمقام رسم ینا یدر خوارزم قرون وسط

Jurjani 2535, p. 644. 
24 Du Mans 1890, p. 219; Richard 1995, vol. 2, p. 171; Munšī 1350, vol. 2, pp. 1070, 

1110; Savory 1978, vol. 2, p. 1295; vol. 1, p. 536. 
25 Naḫjavānī 1964, vol. 2, pp. 235–236. 
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 ی،پرتغال راهِبانبا  یسگگگهدر مقا یرانفگارس و ا  یجخل یبوم هگای یمگاری از ب یرانیا

شگگکان از پز نخسگگتدر  یپرتغال راهِبان ینا ودداشگگتند. مسگگلماً خ یشگگتریب یآگاه

 یرانیاندر نزد ا یمارسگگتاننهاد ب آن که سگگوم .آموختندیرا م هایماریب ینا یرانیا

 یرهر جزد یمارسگگتانیب ،هایپرتغال یدناز رسگگ یشدر پ یقتناشگگناخته نبود؛ در حق

شگگفاء با دارال یپرتغال یمارسگگتانب یانم یتدر ماه یتفاوت ین،وجود داشگگت. همچن

و مراقبت و  یمعنوآرامش  یافتدر یبرا ییمثال هر دو جا یوجود نداشگگت؛ برا

 یرکه مد یاز عنوان توانیموضوع را م ین. اشگدند یمردن محسگو  م  رایب ییجا

)مسلماً در  ارستانیمب یتظرف ین،نمود استنباط کرد. همچن بیان یپرتغال یمارستانب

 یشلمجبور بودند به د یمارانمحدود بود و اغلب ب یارآن( بسفعالیت اول چند سال 

 یک. کارمندان آن شگگگامش نندبما هایکشگگگت یدر رو ،یمارسگگگتاندر ب اتگاق نبود 

 یزن (یکاداروخانه )بوت یککه  یدالک بود. در حال یکجراو و  یکپزشگگگک، 

 یحاک هایافته ینا یهمه .20وجود داشت( یمارسگتان )مکان ب هایپرتغال یدر قلعه

بدون  ن،یراا یپزشک یتوضگع  یبر رو ینهاد پرتغال یناز آن هسگتند که احتماالً ا 

 بوده است. اثر

 انیمارسگگگتاز دو ب یزبندرعباس ن یککوچک نزد یدهکده یگک در  یر،فرا

 یریشاسگگتفاده کرده اسگگت و سگگ  یمارسگگتانب یکرده اسگگت. هر چند او از واژه یاد

 هاآن یقتدر حق یاو در ظاهر اسگگگتفاده نموده اسگگگت ول  حظگات از مد یزالگود ن

وردار آ  سولف یهااز آن نام برده است، چشمه یرکه فرا آنچه نبودند. یمارستانب

بنگگدرعبگگاس بود کگگه توسگگگ  مردم نگگاتوان مورد اسگگگتفگگاده قرار   یگگکنزدگنو  در

 یگرو د یآ  گرم جهت پزشگگک یها. از زمان باسگگتان، کاربرد چشگگمهگرفتندیم

                                                      
26 Aubin 2000, pp. 401–403; Floor 2006, pp. 12, 27, 29, 54; Elgood 1951, p. 512. 
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به  مآ  گر یهاکه چشگگمه ییهادر مکان یران. در ا27داف شگگناخته شگگده بود اه

 .کردندیاستفاده م هاآن مردم به صورت گسترده از شدند،یم یافتوفور 

ین اهر کدام از بر روی  بائیان ما، ،و توکسگگری ،دالل هلندی ،بیرام ناکودا
اخدا ن]کردند. اولی  بنابیمگارسگگگتانی زیبا   ،طبیعی [آ  گرم ]هگای  حمگام 
رد و ی گیک سگاختمان روباز چهارگوش با چهار ایوان سرپوشیده  [بیرام

ی یک دژ چهار طرف و یک ایوان بزرگ در وس  که به وسیلههمچنین 
]توکسگگگری[ . دیگری را سگگگاخت شگگگدنگهداری می هاردیفی از سگگگتون

ستون  8و ستون از هر طرف  1ی به وسیلهخود را  ترسگاختمان سرپوشیده 
پشت  دربسته کی اتاقو در ورودی  باشگکوهی با داالن  بنا کرد،در وسگ   

 وهر د ؛آ  باران افزون بر ذخیره گاهی سگگگنگی برایبرای عرق کردن، 
 24کاری تمیز و با دوام بودند.

نبوده  یمارستانب یکساختمان  ینباال کامدً آشگکار اسگت که ا   یفتوصگ  از

از  ارییاز آ  بوده که همانند آن در بسگگ یداربهره یبرا یسگگاتیتأسگگ بلکهاسگگت 

اند مکان نوشته ینکه در مورد ا جهانگردان یگر. دستا وجود داشته یرانمناط  ا

اند کردهن یمارستانب یناز ا یادیپزشگک بوده اسگت( اصدً    یک)مانند کمپفر که 

 ینه برا های. هلند21اندآ  گرم پرداخته یهاسگگودمند چشگگمه  یفیاتو فق  به ک

 وانبرخاسته از استخ یریپ یاز دردها یآسودگ یبلکه برا هایشگان یماریدرمان ب

چه  ی،شکپز یچاند. هنام نبرده یمارستانو هرگز از آن به عنوان ب رفتندیمبه آنجا 

                                                      
 یزن vol. 2, pp. 33015, -1909–335; دهد.های آن به تفصگگگیش شگگگرو میفرایر پیرامون مزیت 27

 Chardin 1811, vol. 5, p. 188. .یرانها در اکاربرد آن یرامونشاردن پ یبه مشاهده یدبنگر
28 Fryer 1909–15, vol. 2, pp. 329–330; Elgood 1951, p. 399. 
29 Kaempfer 1968, p. 137; Hamilton 1930, vol. 1, pp. 60–61. 
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اگر  یحت یآ  گرم وابسته نبودند. ول یهاچشگمه  ینبه ا انگلیسگی، و چه  یهلند

 یساتأسها تحمام ینشت، روشن است که اپندا یمارستانرا ب یساتتأسگ  ینبتوان ا

 هاآن ثرا ،یناست. بنابرا قرار داشته ینتنها در دسترس مدعو بوده که یخصگوصگ  

ه گفته ک هایییمارسگگتانب یرامونپ یزن یمدحظات ینمحدود بوده اسگگت. چن یاربسگگ

و در  ش[9930م ]9727در بندرعباس در سال  یتوسگ  شرکت هند شرق  شگد یم

 یزن اندگرفتهیمورد اسگگگتفاده قرار م [ش9984-24دی م ]9773 یبصگگگره در دهه

دارو  توانستندیم یمارانبود که ب یهمانند اتاق یشتربصره ب یمارستانصادق است. ب

همانند  ارسگگیکه ب یابندب یبهبود یادر آنجا فوت کرده و  ،کرده یافتدر آرامشو 

 یتاهاه کارملک یمارانیاق بتر در اتدرست یا یمارستانآنچه بود که در به اصطدو ب

. 33دادیم یرو ؛کردندیم یتفعال ش[9334-84دی ] م9003 یدر بصگره در دهه 

 یتوضع یوبر ر هاآن اند، اثربوده یمارستانواقعاً ب یزن یسگاتی تأسگ  یناگر چن یحت

 از اییژهتنها محدود به گروه و هاآن تخدما یرابوده اسگگگت ز یزنگاچ  یرانا یطب 

 رانییو پزشکان ا هاآن یاییو همکاران آس هاییمثال اروپا یمردم بوده است؛ برا

 .کردندیطبابت نم هاآن در یزن

 

 صفویّهدر دوران  یرانا هاییمارستانب یاثر گذار چگونگی

 

عداد ت صفوی هبحث من است که در دوران  یگستره ینا یده،صورت چک به

سدمت  تیوضع یبر رو یریتا بتوانند اثر چشگمگ  کمتر از آن بوده هایمارسگتان ب

 یلیها خکه تعداد دارالشگگفاء یماگر فرض کن یمردم گ اشگگته باشگگند. حت  یتوده

                                                      
30 Elgood 1951, p. 341; Wright 2001, p. 122; Martin 1990, p. 427. 
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عداد ت یتمحدود دلیشبه  هایمگارسگگگتگان  ب ینا دانیم،یاز آنچگه بوده کگه م   یشگگگترب

 هانآ مؤثر بوده باشند. پزشکان که خودشان و مردم یلیخ توانسگتد یپزشگک، نم 

ود. نه تنها ب ینوسیجال یتکه در ماه بردندیرا به کار م یطب  نامیدند،یم یمرا حک

ثروتمندان و توانگران  یهابه خانواده هاآن محگدود بود بلکه اغلب  هگا آن تعگداد 

. ادنددیاختصگگگاص م یگراند یرا برا یزمان کم بنگابراین داشگگگتنگد؛   یوابسگگگتگ

اشگگگتند د یمارسگگگتاندر ب یمارانمات به بخد یارائه یبرا یزن یلیکه تما یپزشگگگکان

جا  نیپرسش را در ا ینکنند. من ا یاز مردم خدمت رسگان  یلیبه خ توانسگتند ینم

را فراهم  یها واقعاً خدمات سگگدمت کارآمددارالشگگفاء ینا یاکه آ سگگازمیرها م

( یو چه شهر یی)چه روستا یتآن اسگت که اکثر جمع  یتنه؟ واقع یا آوردندیم

 یاز اسگگگدم یشپ یتکه عمدتاً ماه یانهو طب  عام یخانگ یهگا درمگان  بگه دارو و 

 .39ها نبودندو وابسته به دارالشفاء کردندیم یهداشته تک

د عملکر یرامونگفتگه شگگگده در بگاال برخگاسگگگته از دانش اندک ما پ     تحلیگش 

جهت  نیمارامثال، در اصفهان، ب یاست. برا صفوی هدر عصر  یرانا هاییمارستانب

عه مجمو یمارسگگتانب یناسگگت که ا یدر حال ینا .آمدندینم یمارسگگتاندرمان به ب

بر و بار ز،آشپ ی،روحان یکپزشگک، داروگر،   یکداشگت که شگامش    یکارکنان

ه ب یجراح ”شگگاردن  نظر بر اسگگاس یرامجموعه نبود، ز ینرفتگر بود. جراو در ا

ته در رش ینا یقت،در حق ین،نبوده و افزون بر ا یتخصگصگ   یرشگته  یکصگورت  
از  تانیمارسدر ب توانیاصگفهان، پزشک را م  یمارسگتان ب در “.شگرق ناشگناخته بود  

 زاتیهمراه با تجو یطب  هاییهنمود و در آنجا توص یداپ یمروزصبح تا ن 4سگاعت  

                                                      
 Floor 2004; Ibid., 1386/2007. یدقاجار بنگر یرانا یتوضع یشتحل یبرا 39
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 یداروها و غ ا به صورت مجان ها،یه. هر چند که توصدادیارائه م یخود را مجان

 یو داروها اتخدم یبرا آمدند،یدرمان م یکگه برا  یاز مردم یتعگداد  یبود ول

 تیواقع یناز ا یندفرا یناز ا ی. بخشگگگکردندیخود، پول پرداخت م یارائه شگگگده

برخوردار نبوده اسگگت.  یاز موقوفات خوب یمارسگگتانکه ب گرفتیسگگرچشگگمه م 

در  یمارانتومان اجاره جهت غ ا دادن به ب 000 فرانک معادل 2333 یمارسگگتان،ب

 یاز درآمد بود که جمم آور منبعی بر اسگگگاسها اجاره ینا یداشگگگت ول یگار اخت

 نیا بر ی. اسِت. ژوزف، همگیو انگ د یندشوار بود. دومانز، شارد یاربس هاآن

به دارالشفاء  درمان یکه برا یافترا  یکس توانیم یاتفاق نظر داشتند که به سخت

 یواربود که به د یوانهمرد د یه کردند تعدادمشگگگاهد هاآن آمده باشگگگد. آنچه که

بر . ردبیبود که در حال احتضگار به سگر م   اییچارهب یهند یابودند و  شگده  یرزنج

به کارکنان  32تومان 033 یافرانک  9433 یزناچ یبودجه ین،نظر شگگگارد اسگگگاس

 یبود که نشگگگانگر آن اسگگگت که نه تنها گسگگگتره  یافتهآن اختصگگگاص  یپزشگگگک

از  بلکهاگر هم وجود داشگگته اسگگت(، محدود بوده اسگگت   سگگدمت ) یهامراقبت

، دومانز یجمم بند بر اسگگاس یااسگگت و  شگگدهیم یدزد یزن یمارسگگتانب یبودجه

رخدف ب ین. ا“خوردندیم ”را  یمارستانکارکنان، تمام بودجه ب یگرپزشگکان و د 

رانک را از ف 9433بود که شگگگاه عباس اول منبم قابش اعتماد درآمد  یگت واقع ینا

ه بود ساخت یمارستانمجاور بازار مسگران که او همزمان با ب یکاروانسگرا  یداتعا

نبود و  ریهیواقعاً خ یمارسگگتانب ینا یجه،اختصگگاص داده بود. در نت یمارسگگتانب یبرا

                                                      
قدار از لحاظ م یقتاما در ح“  فقرا یاسگگت برا یادیبن یمارسگگتانب” داندینم یمقدار را کاف ینشگگاردن ا 32

حرم  مارستانیبه کارکنان ب یپرداخت یسطح دستمزدها یزبوده است چنانچه مقدار بودجه و ن یرچشمگ
ش افسر ارت یک یدسگتمزد ساالنه  یانگینم یز( و نیدبنگر 9)به جدول  یریمدر مشگهد را اگر در نظر بگ 

 بوده است.تومان در آن زمان  0
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و  ندشدیدرمان م ای بدبه شیوهدر آن  یوانگانو د یماراناست که ب یدر حال ینا

تا  آمدندیبه آنجا م یگانگانو ب جهانگردان یر،افراد فق .مردندیم یتنها در یحت

 یهخان”ها در گفتمان مردم به عنوان دارالشگگگفاء یگرو د ینرو، ا ینو از ا یرنگد بم

 یچندان تفاوت یتوضگگگع یز،. در تبر33شگگگدیشگگگناخته م“ دارالموت” یاو “ مرگ

 سگگهدر آن  توانیرا م یکسگگ یاشگگاره کرده اسگگت که به سگگخت یننداشگگت. شگگارد

 آمدندیکه به آنجا م نیوجود، غ ا دو بار در روز به کسا ین. با ایافتدارالشگفاء  

 نزد مردم به عنوان )محش پخش یزدر تبر یمارستانسه ب ینا یجه. در نتشگد یداده م

مورد  یناسگگگت که غ ا )در ا ییآن بود که جا یآش( معروف بودنگد که به معنا 

 .38شدیآش( پخش م

آن است که  یانگرب ش[9920م ]9787مشگهد در سال   یارتگاهسگند موقوفه ز 

 یبوده اسگگت، هر چند که راه یمارانو در خدمت ب کردهیم ردارالشگگفاء هنوز کا

ر اصفهان اساسنامه )که د ی شرا بر طب پول واقعاً  یاکه آ یافتتا بتوان در یسگت ن

دارد  یانب یننه؟ سند چن یااست و  شدهیم ینهآن را نشان داد( هز یتواقع توانیم

 است شدهیم پرداختدارالشفاء ساالنه  هایینههز یتومان برا 18که در گ شگته  

بر آن  میتصگگگم ینوایگگان،و ب یمگگارانتعگگداد ب یشاکنون بگگا در نظر گرفتن افزا یول

 ریموقوفات به شرو ز یهاسگاالنه از بودجه  یزانگ اشگته شگده اسگت که بر آن م   

 اضافه گردد:

                                                      
33 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). 
ت؛ که در سرا ساخته شده اسدارالشفاء به شکش کاروان”که  کندیم یانب ینمعاصر چن یمتن فارس یک
  Wirth 1978, pp. 284 –Gaube–.285.“ هستند یشانو روان پر یمارانآن ب

34 Chardin 1811, vol. 2, p. 324. 
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 ش[9920] م9787سال های دارالشفاء مشهد در و دیگر هزینه ها: دستمزد9جدول 

 جنسی نقدی دستمزد

 خروار گندم 23 تومان 23 پزشک

 خروار گندم 27 تومان 2/92 دو ناظر

های مرهمجراو همراه با هزینه  خروار گندم 2 تومان 4 

 خروار گندم 23 - خدمتکار بیمارستانی، باربر و غیره

های غ ا، دارو و غیرههزینه  - تومان 233 

 خروار گندم 01 تومان 2/283 جمم

 .Mu᾿taman 1348, p. 402 :منبم

 

، مانند ش[9221م ]9423از  یشدر پ یرانکه ا یتواقع یندر نظر گرفتن ا بگا 

رها در کشو یگرو بهداشت مانند د یبهساز هاییرساختکشورها از نبود ز یگرد

 ینا یزن ش[9324-34دی ] م9123 یتگگا دهگگه یراندرمورد ا یرنج بوده و حت

 ییشگگگگیرانهسگگگدمت پ یهابوده اسگگگت، لزوم وجود مراقبت حکمفرما ی شگگگرا

و نه  یفکا هاییمارستانوجود، نه ب ین. با اشودیآشگکار م  پیشاز  یشکارآمد، ب

 یتسدمت را فراهم آورند. ح یهابه مراقبت یازموجود بودند تا ن یپزشگکان کاف 

خدمات سگگدمت را برآورده کنند و  یازن توانسگگتندینم یزموجود ن هاییمارسگگتانب

ا ب یراندر ا هارالشگگگفاءماند. دا یدر کابوس سگگگدمت مردم برجا یرانا یجه،در نت

ورمان است که تص یازرو ن ینو از ا ی نداشتندیوندمردم پ یسدمت توده یتوضع

مورد  ،یانیم یهاسگگگده یرانیانا ینهگاد در جگامعگه    ینا یرا در مورد نقش آرمگان 

در مورد اثر محگگدود  توانیم یرا حت یشگگگگهانگگد ین. ایمقگرار ده  یبگگازنگگگر  
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 سدمت مردم در یتوضع یرامونپ ها،یمارسگتان مدرن و ب ییاروپا یهاخانهمریض

و داروها و  یبهتر ینیو بگال  یصگگگیکگه دانش تشگگگخ  یبگا وجود  یزقگاجگار ن   یرانا

 یندراف یندر دسترس بودند، گسترش داد. وجود ا یکارآمدتر یرماند هاییوهشگ 

سگگدمت مردم در  یرو در رو یاسگگت که چالش عمده یتواقع ینبرخاسگگته از ا

 و بهداشت یبهسگاز  ی،بهداشگت  ی عدم شگرا  جهان( یگرهر کشگور د  مانند) یرانا

ه به محدود گرچ یدرمان یهامراقبت یمسئله، با ارائه یناست. پاسخ به ا یشخص

و  یهسازب یمسئله یهرگز نتوانسته است به ارائه یمؤثر بوده ول یصگورت مورد 

حسگگاس ا یوسگگتهپ وربه ط یامانده و  یمارب مردم یجه،بهداشگگت عموم بپردازد. در نت

امه مسگگتمر خود اد یاتبه ح یک،و اندم یرواگ هاییماریب یراز کردندیم یماریب

 .دادندیم
 

 قاجار یراندر ا وضعیت
 

ها دواخانه یراموناز آنچه که پ یکل یدگاهد یکمن  آیدیم یرآنچه در ز از

 یهاسگگگالدر  یران،گوناگون ا یها( در شگگگهرهاخانهمریض یا) هایمارسگگگتانو ب

فهرست با تهران  ینارائه خواهم داد. ا ؛دانیمیم ش[9221-9338]م 9122-9423

د پردازیم ییبه شهرها ]انگلیسی[ ییالفبا یسگت ل بر اسگاس آغاز و سگپس   یتختپا

ها فراهم باشگگگند به سگگگنجش که داده یو در هنگام یماطدعات دار هاآن که ما از

 بر یرگیکه چ یاپرداخت و به مسائش عمده یمها خواهو دواخانه هایمارستاناثر ب

رد. ک یماند، نگاه خواهبوده یاتیح ینهادها درمان ینا یتکسگگگب موفق برای هاآن

 .شودیم یشتکم هادهدا ینا پیرامون یلیبحث تحل یکبخش با  ینا
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 تهران
 

 یتیجمع یبوده است و دارا یرانا یتختپاش[ 9972] م9710از سگال   تهران

م 9123هگگا در سگگگگال گزارش یبعضگگگ بر اسگگگگاس یهزار نفر )حت 223از  یشب

آن  یتکه جمع ش[9239م ]9422هزار نفر بوده اسگت(. تا سال   333، ش[9211]

ارالشفاء د یکنداشته است.  یواقع یمارستانب یک یبوده حتنفر هزار  933حدود 

( سگگاخته شگگده بود در ش[9977-9293م ]9714-9438شگگاه ) یکه توسگگ  فتحعل

حوزه و مسگگجد  یکنهاد به  ینتهران وجود داشگگت. همانگونه که مرسگگوم بود، ا

 به که کردندیامت مدر آنجا اق یاندک یماراناوقات، ب یداشگگته و گاه یوسگگتگیپ

محمد شگگگاه  ینهاد تا هنگام زمامدار ین. هر چند که اشگگگدیداده م یزغ ا ن هاآن

 نیاستفاده مانده بود. سپس ا یب ا( وجود داشت ام ش[9293-27] م9484-9438)

 تیافدر یشد )هر چند که دانش آموزان مقرر یشمدرسه تبد یکبه  ینهاد درمان

مان در ز یفعگال  یپزشگگگک یگت فعگال  یچگونگه کگه ه  آیگد ی(. بگه نظر نم کردنگد ینم

شگگگده ( در آن انجام ش[9293-72م ]9484-9410شگگگاه ) ینناصگگگرالد یزمامدار

 .32باشد

 یک یرکبیر،و سگگگاز ام ختسگگگا ین، تحت فرامش[9221م ]9423در سگگگال 

ه شگگده مدرنِ سگگاخت یمارسگگتانب ین( که اولیدولت یخانهمریض) یدولت یمارسگگتانب

                                                      
35 ʿAyn al-Salṭana 1376, vol. 1, p. 306; Sipihr 1377, vol. 3, p. 1183; Tadjbakhsh 1379, p. 217. 

 .بوذرجمهر بود یاباناز آن در خ یمسجد شاه قرار داشت و بخش یرو به رو

Šahrī 1368, vol. 5, p. 700, n. 3. 

آن  ادبودیبه  یو در آن مکان پدک یدگرد یبدارالشگگگفاء تخر یافت،گسگگگترش  یابانکه خ یدر زمگان 
 ید.گرد یاز بانک بازرگان یامکان شعبه ینسپس ا کهیدنصب گرد

Mu᾿tamadī 1381, pp. 104, 197, 629. 
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 یکه در خارج از تهران جا یدجد یمارسگگگتان. ب30بود، آغگاز به کار کرد  یراندر ا

 یک خانهیضمر ین. ایافت یشگشگگگا ش[9239م ]9422 ییگه داشگگگت، در ژانو

آن  یرمد یندهد. اول یدر خود جا را یمارب 833 توانسگگتیداروخانه داشگگت و م

پزشگگگک )ارشگگگد ارتش(   یبود و دکتر کازوالن یباشگگگ یمحک یمحمگد ول  یرزام

 هر ی،را به عهده داشگگگت. طب  گزارش روزنامه دولت یطب  یهادرمان یتسگگگئولم

از  یزن یمارانمشگگغول کار درمان بودند و ب یمروزروز پزشگگکان با سگگه دانشگگجو تا ن

ک را تر یمارستانسدمت خو ، ب یتبودند و با وضع یخدمات ارائه شگده راضگ  

، ش[9239دی ]م 9423 ییهتا ژانو ش[9239دی ] م9422 ییه. از ژانوکردندیم

 .37تحت درمان قرار گرفتند یمارستانب یندشوار در ا هاییماریبا ب یمارب 2234

بوده ن یکاف یخدمات درمان یارائه یبرا یمارسگگگتانب ینکه ا آیدینظر م بگه 

شگگاه دسگگتور سگگاخت  ین، ناصگگرالدش[9228م ]9472رو، در سگگال  یناسگگت. از ا

تهران، تحت  یروندر ب یمارستان،ب ین. ا34کردرا در تهران صادر  یگرد یمارستانیب
                                                      

30 Ebrahimnejad 2000, p. 171.  ناشگگناخته به عنوان )رسگگاله در خصگگوص   یفارسگگ ینوشگگته یکاز
نوشگته شگده است که    [ش9224-34دی ]م 9423 یدهه یشکه در اوا کندیم یاد( خانهیضمر یستأسگ 
متن به  ینکه ا آیدی. به نظر مکندیاشگگاره م ینظام یمارسگگتانب یک یسبه تأسگگ ،یگرد یزهایچ یاندر م
در سگگال  یو یمارسگگتانسگگاخت ب یرااسگگت زنوشگگته شگگده ش[ 9224] م9481سگگال  رد یرکبیرام یشگگنهادپ

 به یدمتن بنگر یسیانگل یترجمه یبود. برا یدهآغاز گردش[ 9221] م9423

Ebrahimnejad 2004. 
37 I᾿timād al-Salṭana 1306, pp. 62, 73; Government of Iran 1373, vol. 1, p. 611 (nr. 102, 

8 rabī᾿al-tānī 1269/19 January, 1853) بیان میکند که 9234 بیمار تحت مداوا قرار گرفتند  
مقدار  tānī, 1369/21 January, 1853)-al᾿619 (nr. 103, 10 rabī –vol. 1, pp. 618ی ول
 م،یمان یافت ییگرد خاص یزاو نتوانسگگگتم چ یرامونپ ی. از دکتر کازوالندهگد یشگگگتر را ارائگه م یب

 یدبنگر

Ibid., vol. 1, pp. 34, 64, 260, 303 (زمان مرگ وی ) and Ādamiyat 1348, p. 327 

 یافت ترییشبوده است که در مورد او اطدعات ب ینقاش باش یکه او برادر کازوالن کندیم یانکه ب
 نکردم.

38 I᾿timād al-Salṭana 1300, vol. 3, pp. 218, 255; Polak 1859, p. 140. 
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ساخته  شگی یاتر یدکتر پوالک، مسگتشگار و معلم پزشگک    هاییتو فعال یکاتتحر

 یکتار یهادر اتاقک یمارپوالک مشگگگاهده کرده بود که سگگگربازان ب یراشگگگد. ز

 نیمنظور پوالک اول یا. آکردندیدخمه مانند نگهداشگته و بسگان حشرات فوت م  

چه بر  ینکها یاساخت و  ش[9232] م9422در سال  یرکبیراست که ام یمارسگتانی ب

 نیچند که پوالک در ا هر .یسگگتآمده، هنوز معلوم ن یمارسگگتانب یناول ینسگگر ا

 یهرگز آشگگکارا به آن اشگگاره نکرده اسگگت. طراح یکار کرده بود ول یمارسگگتانب

 یاطبا ح شکش ساختمان پرنور و جادار مربم یک ،یمارستانب یپوالک برا ییهاول

کرده بود کگگه اطراف  یفضگگگگا را طراح ینگونگگهبود. او ا یفراخ و حوض مرکز

کش محوطه را در  یزن یوارد یکشود و  ثسگبز احدا  یسگاختمان درختان و فضگا  

ورت به ص یطراح ینبود. ام ا ا ینفوت از زم یمها سه و ن. ارتفاع اتاقگرفتیبرم

ت تا پوالک توانس یکرد ول ییرتغ یو یتوس  ژنرال ارشد، در زمان مرخص یکل

در سگگال  یمارسگگتانکه ب یروش خود را در آن طرو اعمال کند. در هنگام یحد

آن را  یچگونه بودجه ید؛آغاز گرد یشد، چالش بعد هساخت ش[9230] م9427

سگگت را در د یابودجه یم،عظ یسگگاتتأسگگ یکرد. پزشگگکان ارتش برا ینتأم یدبا

 یاربسگگ یداروها یحت کردند،یخودشگگان صگگرف م یاکثر آن را برا یداشگگتند ول

را با  تانیمارسب یاتیعمل ی. پزشگکان بودجه خریدندیرا نم ینین، مانند کضگروری 

 ینداشگگتند. حت یاعدقه یزن یهرو ینا ییرو به تغ کردندیم یمافسگگران ارتش تقسگگ 

و  یزاتغ ا، البسگگگه، تجه یریتمد یینهدر زم هاآن پوالک که او به یاندانشگگگجو

ه بپوالک . داشگگتندیخودشگگان برم یاسگگتفاده یداروها اعتماد داشگگت، پول را برا

 فتیامناسب چگونه است او در یمارسگتان ب یکنشگان دهد عملکرد  آن که  یجا
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 یرانبود، ز یگگدهفگگا یوجود، تدش او ب ین. بگگا اشگگگودیچگونگگه اداره م یرانکگگه ا

 یماراناز ب ارییگرفتند، بس یادرا  یمارستانیب یریتمد یممفاه یپزشک یاندانشگجو 

 امکانات، به سگگگربازان یتبا محدود توانیگرفتند که چگونه م یگاد و  یگدنگد  را د

خدف عدم اعتماد  درمان شگگگدند و بر یمارسگگگتاندر ب بیمارکمک کرد. صگگگدها 

 نمودند. یرشدرخواست پ  یجبه تدر یمارانب یمارستان،به ب هاآن ییهاول

 گریشگگد، او د یدهشگگاه برگز یآنجا که پوالک به عنوان پزشگگک شگگخصگگ از

پزشگگک  یکبه  یمارسگگتانب یریتو مد یدنما یریترا مد یمارسگگتانب توانسگگتینم

 ارانیمب ینگهدار یکه بعداً برگشگگگت، او از چگونگ یداده شگگگد. هنگگام  یرانیا

به  دمبت یمارانب”آمده بود.  یدپد یصگگحنه از جهنم پزشگگک یکشگگوک زده شگگد. 

. “در مدفوع و اسگگتفراغ خود غوطه ور بودند یبه راسگگت ی،و اسگگهال خون یفوست

شگگده  دیناپد یزکرده بود ن ینهسگگبز که با پول خود هز یدرختان و فضگگا ینهمچن

که  یپزشک آلمان یزشگه، نظر هات بر اسگاس ، ش[9231م ]9403. در سگال  31بودند

ه نام ب یدننام ی ال یگرفضگگا د ینکار کرده بود، ا یراندر شگگمال ا یادیز یانسگگال

از پزشگگگکان به صگگگورت بازرس  یتعداد یدنبه برگز پوالک .83نبود یمارسگگگتانب

از  نانیآنان کسگگب اطم ییفهکرد. وظ یارتش پافشگگار یهاسگگربازخانه یبهداشگگت

مناسگگگب در  یبهداشگگگت ی جهت نگهداشگگگت شگگگرا  یشگگگگیرانهانجگام اقدامات پ 

بود.  یطب  یشگگگگیریپ ینبا قوان یدان جدآگاه نمودن سگگگرباز یزها و نسگگگربازخانه

                                                      
39 Polak 1859, p. 140; Ibid., 1865, vol. 1, 307–311. 

قرار  مریدکتر پوالک و دکتر شل یریتنظر مد یرز یمارستاننخست ب ,Elgood 1951, p. 512 بر طب 
 گرفت.

40 Häntzsche 1869, p. 442. 
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 .89شتنگا یبه عنوان راهنما به زبان فارسآنان  یبرارا  هاییورالعمشپوالک دست

ارتش سگاخته شد.   یبرا یدجد یمارسگتان ب یک، ش[9287م ]9404در سگال  

ن تحت آ یریتو مد یدگرد یینشگگهروندان تع یاسگگتفاده یبرا یمیقد یمارسگگتانب

ن یمارستاب ینگ اشته شد. ا کردیم یسکه در دارالفنون تدر یآلمان ینظر پزشک

 مییقد یمارسگگتان. بشگگدیاول اداره م یتا زمان جنگ جهان یآن آلمان یریتبا مد

 ینجزء، ا یرسگگگرپرسگگگت و مد  یک. 82یدمشگگگهور گرد یدولت یخانهمریضبگه  

باشر(، )م یرمد یک. کارکنان شگامش سگه دکتر،   کردندیم یریترا مد یمارسگتان ب

ار، کننده، شش پرست یرشپ  یکطباخ،  یک)دواسگاز(، دو ناظر،   یمیدانشگ  یک

. ممکن اسگگگت 83مرد بودند رختشگگگویدالک و پنج  یکحمام،  یمتصگگگد یک

 “وپخانهت ییهناصر یددارالشفاء جد ”همان باشد که با نام  یدجد ینظام یمارستانب

 یکجراو،  یککارمند شگگامش دو پزشگگک،  92 یوصگگف شگگده باشگگد که دارا 

ده نگهبان بو چهارو  یندهشگگو ناظر، چهار پرسگگتار، دو مرد آشگگپز/ یک یمیدان،شگگ

 ساختمان کوچک یک یقتدر حق ید،جد ینظام یمارستان. هر چه بوده، ب88است

به  یمارسگگگتانب ین. اداشگگگتتختخوا   23حدود  بود که دراتاق  یبا تعداد اندک

اء در دارالشگگگف ییهکه کن ملقب بود“ گورسگگگتان زندگان  ”به  یشگگگگون طور بد

 ینا در یماری. بآوردرا به یاد می شد رهبه آن اشگا  یناز ا یشکه پ صگفوی ه دوران 

                                                      
41 Polak 1859, p. 140. 

82 Elgood 1951, p. 512.. Wright 2001, p. 126 ها با کمک آلمان یمارستانکه ب کندیگزارش م
 ینو از ا دهدیخود ارائه نم یانب ینا یبرا یاو مرجع یسگگگاخته شگگگد ول ش[8492]م 9401در سگگگال 

 نشده است. یادی پردازند،یها مبا آلمان یرانیانکه به ارتباط ا یدر انتشارات یاریهم
43 I᾿timād al-Salṭana 1306, p. 405. 
44 I᾿timād al-Salṭana 1306, pp. 349, 361. 

 Sipihr 1368, pp. 97–.98، بود یبمحمد نظام الحکما طب ی،جراو ارشد نظام
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ا بگه آنج  یچکسه آیگد یهمگانگونگه کگه از لقگب آن برم     یرانبود، ز یمگارسگگگتگان  ب

 رایکارمندان آن، آنجا را ترک گفتند؛ ز یمارسگگگتان،ب یش. پس از گشگگگاآمدینم

خل   یدهی. اییگرد یزو نه چ بود یافته یصتخصگگگ یاآن نه بودجه یتفعال یبرا

 یتاز ترب یبتوانند بخش دارالفنون یپزشگک  یانبود که دانشگجو  ینا بیمارسگتان  آن

ره دو یککه فق   ییبگگ راننگد. پس از مرگ اسگگگتاد اروپا   آنخود را در  یطب 

 اسگگاس بر. یدپروژه متوقف گرد ینارائه نموده بود، ا یمارسگگتانب یندر ا یستدر

 ریتیالسلطنه را به مد اعتضاد یرزام یقل یعل ،خود یعمو شاهمادام سرنا،  یتهگف

لطنه تمام در تضاد است(. اعتضادالس یسینف یگماشت )که با گفته یمارسگتان آن ب

آرام آرام، رو  یمارستانخود کرد و گ اشت که ب یبودجه را صگرف امور شخص 

 .82به زوال رود

مدخش قصگگگر  یروه ب رو یقاًدق ”در تهران بود  یزن ینظگام  یدواخگانگه   یگک 

بر . 80کردندیبه آنجا مراجعه م یئجز هاییبآسگگگ یکه سگگگربازان برا “گلسگگگتان

 ،(یمحمد ناظم االطباء )جراو ارشگگد نظام یرزاگزارش افضگگش الملک، م اسگگاس

اده بود نسبت د درا به خو یمؤثر ارتش یهااز دواخانه یاریبسگ  گ ارییاناعتبار بن

 .87دادند یزهانگشتر الماس جا یکمنظور به او  ینو به هم

ساخته شد،  ش[9287] م9404که در سال  یدجد یارتش یمارستانبر ب افزون

                                                      
45 Serena 1883, pp. 143–144; Nafīsī 1325, p. 57; Curzon 1892, vol. 1, p. 606. 

 یددر قرن نوزدهم، بنگر یرانمدرن در ا یاروپا یعلوم پزشک یمعرف یبرا
Floor 2004; Ibid., 1386/2007. 

46 Collins 1925, p. 221. 
47 al-Mulk 1361, p. 139. 

 یریتدرا م یدانیم یهاداشگگتند و دواخانه یوسگگتگیبودند که به ارتش پ ییهازمان، جراو یناز ا یشپ
 Tadjbakhsh 1379, pp. 214–.216. کردندیم
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حدود،  یندر هم یاو  ش[9223] م9478در سال  یزن یگرد یشهر یمارسگتان ب یک

 سگگگفر نیشگگگاه از اول ینناصگگگرالد ینکهپس از ا یدجد یمارسگگگتانسگگگاخته شگگگد. ب

ان حسگگن خ یرزاگ اشگگته شگگد. حاج م یانخود به اروپا بازگشگگت، بن یگردشگگگر

تهران  در یمارستانب یکساخت  ی، برا(اعظم یروز)اعظم  االرسپهس مشگیر الدوله 

 یت،عالف ینا ییجهرا برداشت. نت ییهابود( گام یده)همانند آنچه که او در اروپا د

الر سپهسا ی)که بعدها به عنوان مدرسه یهبخش از مدرسگه ناصگر   یکاختصگاص  

 تازه از کهاکبرخان  یاعظم، عل یربود. وز یمارسگگگتانمشگگگهور شگگگد(، بگه عنوان ب  

ت که گماش یدولت یخانهمریضساخت  بهشگده بود را   یشالتحصگ دارالفنون فارغ

ه بجالب است که  یار. بسکردیم یریترا مد یمارستانب ش[9221] م9443تا سال 

بود  یسنت یاز همان سه گانه یهنوز بخش یمارسگتان، اره شگود که ب اشگ این مطلب 

 .84گردیدیرا شامش م یمارستانکه مسجد، مدرسه و ب

بگان از نخ یاریبود که بسگگ یااز موارد برجسگگته یمارسگگتانبه سگگاخت ب نیاز

ی آصف الدوله بر اسگاس نوشگته  آن که  مدعا ینآن بودند. شگاهد ا  یرایپ  یرانا

در تهران  یمارستانب یک شگت قصگد دا وی ، ش[9208 م ]بهمن9440 ییهدر فور

 ریگد یآغاز شد. ام ا گزارش یزآن ن یو آماده ساز یدگرد یداریخر ینبسازد. زم

ر و افزون ب آصف الدوله وجود ندارد یدر مستندات چاپ شده یمارستانب یناز ا

                                                      
48 Elgood 1951, pp. 511–512, 

 .است درست  Ibid., p. 454fاو در یفتوص کند؛یم یپوالک قاط ینظام یمارستانکه او با ب ییجاها

Nafīsī 1325, pp. 56–57; Ibid,. 1329–31, p. 19; I᾿timād al-Salṭana 1306, p. 83. 

ن را در دارالفنو یغرب بمحمد دکتر معتمد االطباء شگگگد که ط یرزام ،یدجد یمگارسگگگتان ب یبعگد  یرمگد 
 یدتحت قلمرو وزارت علوم و دارالشفاء و فنون قرار گرفت، بنگر یمارستانآموزش داد. ب

Afżal al-Mulk 1361, p. 5. 

  به توانیه مقرار گرفتند ک ییاروپا هاییمارستانب یرنبودند که تحت تأث یاو تنها کسگان  یرانشگاه و وز 
Šūštarī 1363, p. 262, یداست.او از مناظر لندن هو یفاز توص هاشاره کرد ک 
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 یستأس یستاندر سرخس و س ییهاداشت که دواخانه یمالدوله تصگم آصگف  ین،ا

 یانبن رانیدر سگگراسگگر ا یدبا یزن یدتیتسگگه یناو برآن بود که چن ییشگگهکند و اند

 یران،ا نخبگان یاز جامعه یگری. اقبال السگگگلطنه، عضگگگو د 81گگ اشگگگتگه شگگگوند   

م ]اردیبهشگگگت 9441 یالسگگگلطنه در م ینرا در تهران سگگگاخت که ع یمارسگگگتانیب

. ام ا 23نمود یفو مناسگگب توصگگ یزتم یارکرد. او آن را بسگگ یداز آن بازد ش[9239

عمش قرار نگرفت. در  یدر عرصگگگه یمارسگگگتانب ینکه ا آمگد یبگه نظر م  ینگونگه ا

هر  هک یمارستانتهران، به وجود تنها دو ب ش[9274] م9411/ق9397 یسگرشمار 

 یسگگرشگگمار  ین. ا29خوریمی( برمهاآن بدون ذکر نامبودند ) دوله ییهدو در ناح

 یزساخته شده بود و ن ش[9287] م9404که در سال  یرتشگ ا یمارسگتان احتماالً به ب

 .کندی، اشاره مش[9223]م 9478ساخته شده در سال  یشهر یمارستانب

به  ازیدر تهران جهت برآورد ن یمارستانب یک یاو،حاج س یگفته بر اسگاس 

. با یدگرد یستأس ش[9243]م 9138وبا در سگال   یدمیدر اپ یپزشگک  یهاکمک

 ی( و مختگارالسگگگلطنه ]ارشگگگد بهسگگگاز  یدار عمومنوس )خزانگه  یآقگا  یهمکگار 

لسلطنه ا یلسوفاجاره شد و ف یمارستانب یبرا یسگاختمان  یک)محتسگب( تهران[،  

در  انتوم 223آن، با حقوق  یپزشگگگک یبگه عنوان اداره کننده  یم،عبگدالکر  یرزام

 ماریکردند که افراد ب یرا سازمانده یستمیس ینهمچن هاآن .یدماه، استخدام گرد

که فوت  ی. کسانشدندیانتقال داده م یمارسگتان با درشگکه به ب  یبه صگورت مجان 

                                                      
49 Āṣaf al-Dawla 1377, vol. 1, p. 220. 
50 ᾿Ayn al-Salṭana 1376, vol. 1, p. 208. 
51 Sa᾿dvandiyān – Ittiḥādiya 1368, pp. 353, 359, 451. 

 در یدتوپخانه به نقشه بنگر یداندر غر  م یدولت یمارستانمکان ب یبرا
Moghtader 1992, p. 47, 2 تصویر. 
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 کی. به درشکه رانان شدندیبه مرده شورخانه برده م یسسرو ینبا هم کردندیم

ه عمش، ب یندر ا یفرانسگگگو . دکتر مورلشگگگدیپرداخت م یمارهر ب یتومان به ازا

از  ی. بعضکردیم یاریشده بود،  یانداززنان که راه نیمارستاب یریتدر مد یژهو

 .22دکردنیفراهم م یشتریب یمال یهاکمک مشیر الدولهافراد ثروتمند مانند 

 یمارسگگتانب ینا یسگگتیبا ین. بنابراکندیرا فهرسگگت نم یمارسگگتانب ینا شگگهری

 یک حش یبرا یااجاره یآمده باشد )ساختمان یدگ را پد یمسئله یکحش  یبرا

. در 23(ش[3492]م 9138وبا در سال ) یدمیو فشگار آورنده مانند اپ  یمسگئله فور 

دو  نهات ش[9211]م 9123که در حدود سال  کندیم یانب ینگونها یشگهر  یقتحق

)که  یشاهشاهن یمارستانب یکیدر تهران وجود داشته است که  یرانیا یمارسگتان ب

م داد( و نا ییرتغ ینابه سگگگ تیو در نها یو آنگاه دوباره به دولت یسگگگپس بگه احمد 

 هایرسگگتانیماب یدفهرسگگت با ینبوده اسگگت. البته به ا یمهنج یمارسگگتانب یگرید

توسگگ  مادر مصگگدق، ملک  یمهارسگگتان نجیم. ب28افزود یزن را یو روسگگ یکاییآمر

 ش[9337]م 9124در سگگال  یریهخ یمارسگگتاننجم السگگلطنه، به عنوان ب یروزتاج ف

وارزه در خانم دو یگفته بر اسگگاس. 22حافظ واقم بود یابانشگگد که در خ یستأسگگ

 یمارسگگتان وجود داشگگته )ب  یرانیا یمارسگگتان ب یک، تنها ش[9219]م 9192سگگال  

                                                      
52 Sayyāḥ 1347, pp. 536–540. 

م 9138سگگگال  یدمیاپ یط کندیم یادکه  Wishard 1908, pp. 219–220توسگگگ   یرتصگگگو ینا 23
نه به عنوان خا یک” ین،شد، افزون بر ا یشتبد ییوبا یمارسگتان او به ب یعموم یمارسگتان ، بش[9243]
 یرانکان در شمم یک یز( گرفته شد و نیهصح یمارستانشهر )ب یپناهندگان در بخش غرب یمارستانب

ماه در  یکشگگهر، به مدت  یننشگگ یهودیهمراه با دواخانه در بخش  ی،کار مکانسگگه  ینباز شگگد. ا
 یدبنگر یدمیاپ ین. در مورد اکردندیکار م ید،متوقف گرد یدمیکه اپ یسگراسگر شگگبانه روز تا زمان  

.270–Burrell 1988, pp. 258 
54 Šahrī 1368, vol. 1, p. 294. 
55 Rustā᾿ī 1382, vol. 1, pp. 532–539 (.شامش متن وقف نامه است); 

Tadjbakhsh 1379, pp. 242–243. 
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 کیاسگگت.  شگگدهیم یریتمد ایلبرگکه توسگگ  دکتر  (یشگگاهنشگگاه یاو  یدولت

 یتعداد و یمیدانش یک یرانی،پزشک ا یک)دکتر بِک(،  یگرد یپزشگک آلمان 

تخت داشت که  03حداقش  یمارسگتان . بکردندیم یاریرا  یپرسگتار ماهر مرد، و 

عمش  اتاقباال بوده و دو  یطبقه یرانیانو ا هاییاروپا یبرا اییژهو یهاشامش اتاق

ت فقرا، به صگگور یبرا یناسگگیوندارو، بانداژ و واکسگگ ی،طب  یاورهداشگگت. مشگگ یزن

ر د ینظام یمارسگگگتانب یکنمود که  ورییادآ یندووارزه همچن خانم بود. یمجان

 یادکه به احتمال ز یدوم یرانیا یمارسگگگتان. او از ب20دسگگگت سگگگاخت بوده اسگگگت

م 9192ر سال که البته د بردی( بوده است نام میدبنگر یین)به پا یریوز یمارستانب

 نداشته است. یتفعال ش[9219]

ود شگگده ب یعموم یهابودجه یکه موجب تباه یرانیفرد گناهکار ا یک”
از مرگ خود،  یشدرسگگت پ یازده،گناهان خود در سگگاعت  یجهت توبه

 اهدا کرد. به او گفته یمارسگگگتانب یکسگگگاخت  یپول برا یمیعظ یرمقاد
 یکآورد. به دسگگت   بهشگگت را دوباره تواندیکار م ینشگگده بود که با ا

 تهران رو به کوهستان سربرآورد، ام ا بدبختانه، بیرونساختمان بزرگ در 
نبود  یافک یزاتمام آن ن یبلکه برا یمارسگگگتانب یراه انداز یپول نه تنها برا

قامتگاه ا یسگگگاختمان برا ینو بدون کاربرد اسگگگت. ا یافتهو تاکنون اتمام ن
 “.27یابدیاختصاص م یژاندارمر یسنهاد نو تأس

                                                      
56 De Warzée 1913, pp. 171–172. Wishard 1908, p. 234 

از را در تهران ب یمجان یعموم یمارستانب یکدولت آلمان  یراًکه اخ کندیخصوص گزارش م یندر ا
 سگگگتانیمارها بر بآلمان یریتدرسگگت باشگگد. احتماالً او به اشگگتباه، مد    آیدیکرده اسگگت که به نظر نم 

 مثال، ی. برانبوده اسگگگت ینگونهگرفته اسگگگت که ا یآلمان یمارسگگگتان( را بیدبنگر یین)بگه پا  یسگگگلطنت

Litten 1925, p. 404 یراز درگ و کندیم یادتوسگگ  دکتر بکر  یسگگلطنت یمارسگگتانب یریتفق  از مد 
 .دهدینم یگزارش یمارستان،در ب هایآلمان شدن

57 De Warzée 1913, p. 172. 
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 ش[9203]م 9449خود را در سال  یطب  یدواخانه یکایی،آمر میسگیونرهای 

به دکتر  ش[9201]م 9413نمودند )دکتر ان تورنس در سگگال  یشدر تهران گشگگا

م 9413بود ملح  شد(. در سال  یرانپزشک زن در ا ینکه اول یتاسگم  یج یمار

 یکگگ اشگگگتنگد کگه بگه عنوان      یگان را در تهران بن یفر یمگارسگگگتگان  ، بش[9272]

زنان را در بخش  یک ینهمچن هاآن .دادیارائه م تخدما ،یآموزشگگ یمارسگگتانب

ه سگگاخت یززنان جداگانه ن یمارسگگتانب یکبه آن افزودند.  ش[9270]م 9417سگگال 

 ش[9240]م 9137ثروتمند، در سال  یرانیخانم ا یکاز  ییاهدا یشد و با بودجه

ود. نب یبدون دشگگوار یمارسگگتان،سگگاختمان ب یناول یگ ار یان. بن24یدگرد یزتجه

 یداریخر ش[9200]م 9447در سگگگال  ینقطعه زم یکزمان  آندر  هایکاییآمر

 رشیپ  یمارسگگتاندر آن ب یزن یچشگگاه خواسگگتار آن بود که الف/ ه  یکردند ول

 یبرا  یشرا ینخوانده شود. ا یمارستاناز کارکنان ب یکینشگود،  / اذان توس   

سال  در اردیشکه دکتر و یبود. در زمان یرشقابش پ  یرغ یکاییآمر یسگیونرهای م

 ی اشر ینتوانسگت شاه را متقاعد کند که از ا  ید،به تهران رسگ  ش[9272]م 9413

هر  یمارسگگتانب ی. دواخانه21سگگاخته شگگد یمارسگگتانب یجهصگگرف نظر کرده و در نت

تحت درمان  یمارب ینکه آخر یبامداد تا زمان 1از ساعت  ها،یکشنبهصگبح به جز  

 تیزیو هندر دواخا یمارب یکصگگگدمناسگگگب،  ی باز بود. در شگگگرا گرفت،یقرار م

م 9192باز نبود )مانند سال  یشهزنان و مردان هم یکاییآمر یمارستان. ب03شدندیم

                                                      
58 Wilson 1896, pp. 259–260; ̓ Ayn al-Salṭana 1376, vol. 1, pp. 377, 865; Kumīsyūn 1343, 

vol. 2, pp. 1449–1451; Elgood 1951, pp. 511–512, 534; Wishard 1908, pp. 12, 99; 

Mu᾿tamadī 1381, pp. 632–633; Richter 1910, p. 322. 
59 Waterfĳield 1973, p. 135; Mu᾿tamadī 1381, pp. 632–633. 
60 Wishard 1908, p. 232. 
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پزشگگک مرد موجود  یراسگگال بسگگته شگگد ز  یک یکه بخش مردان برا ش[9219]

تا  ش[9210یا  ش9212]م 9197 یا م9190نبود(. بخش مردان دوبگاره از سگگگال  

ه دکتر پُسگگت دوبار یدنبسگگته شگد و با رسگگ  یشدل ینبه هم ش[9214] م9191 یشاوا

شد.ام ا بخش زنان در تمام مدت باز بود و توس  دکتر  ییان بازگشگا یمارسگت ب ینا

 یاریا او ر یزن یکاییآمر یافتهپرستار آموزش  یک. شدیم یتهدا یتاسگم  یمار

 دادند؛یرا آموزش ضگگگمن خدمت م یرانی، پرسگگگتاران اهگا آن ی. هر دوکردیم

 ی،راحج یرا برا ی بودند و شرا یمارسگتان زن در ب یمارانل مراقبت بآنها مسگئو  ”

عمش آماده  یشو ادوات و وسا یجراح یبرا ی شرا یو آماده ساز یزاسیوناسگترال 
در  یزن یگرد ی، دو دواخانهش[9217]م 9194در سگگال  ین،ا افزون بر“ .کردندیم

 ازیبرآوردن ن یبرا یموقت یاقدام رسگگگدیجنو  تهران بگاز شگگگدنگد که به نظر م  

 ی. دکتر مار09ه اسگگگتوبا بود یدمیو اپ یفوسآنفوالنزا، ت ی،خشگگگکسگگگال یانقربان

 ینچن کرد،یکار م ش[9214]م 9191ها تا سگگگال دواخانه ینکه در ا یسگگگکومگر

 گزارش کرده است:

                                                      
61 De Warzée 1913, p. 171; One Hundred Seventeenth Annual Report of the Home 

Missions of the Presbyterian Church of the U.S.A., 1919, p. 259; The Eighty-third 

Annual Report of the Board of Foreign Missions of the Presbyterian Church in the 

U.S.A., 1920, p. 310; Griscom 1921, p. 239. 

 .موجود بوده است یمارستانب یکقرار، دو دواخانه )مردان و زنان( در  یناز ا

The Eighty-fourth Annual Report of the Board of Foreign Missions of the Presbyterian 

Church in the U.S.A., 1921, p. 326. 

به  یاصگگل یدواخانه یشگگد ول یشتعط ش[9217]م 9194سگگه ماه در سگگال   یبرا یمارسگگتانبخش زنان ب
رفتن امکان نداشگگگت( باز ماند. موارد  یاده)پ هایابانها در خنبود درشگگگکه یشمنظم بگه دل  یرصگگگورت غ

ورد م کردند،یم یزندگ یکیخان که در آن نزد یداورژانس در آن روزها، توسگ  دکتر پتروس و سع 
 .گرفتندیمراقبت قرار م

One Hundred Seventeenth Annual Report of the Home Missions of the Presbyterian 

Church of the U.S.A., 1919, p. 260. 
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 هایی. ارمنیدمسه بار در هر هفته، د یارا دو  یمارب 33تا  92در دواخانه،  ”
و وابسگگگتگان شگگگاه که  یرانیا یوزرا ی، اعضگگگاء خانوادههاگدابدبخت، 

 مدقات یبا زور برا یکی یکی و آمگدند یدر اتگاق انتظگار گرد م   یهمگ
تند داش یچشگم  هاییماریب هاآن یت. اکثرکردندیدکتر راه خود را باز م

 باال یطبقات یبا درجه یرانیا یها. خانمشگگگدندیعمش م بایسگگگتیکگه م 

رس، شگگوند. به عنوان د یدهد یگراند یشگگاپیشتند که پهرگز انتظار نداشگگ
 “.02شوند ینهبه نوبت معا یدرا آموخته بودند که با ینا

آموزش پرستاران به  یسگه سگاله   یدوره ین، اولش[9214]م 9191سگال   در

. 03شدند یشفارغ التحص یرانا یدانش آموختگان پرسگتار  ینو نخسگت  یداتمام رسگ 

 گرفت،یقرار م یتسرخ آن کشور مورد حما یبکه توس  صل یهروس یمارستانب

کرده و توس  پزشک سفارت  یها خدمت رسگان تنها به روس ی،به صگورت عمل 

م 9137 در سال یمارستانب ینا یشارد،و یگفته اساس بر .شگد یم یریتمد وسگیه ر

                                                      
62 Griscom 1921, p. 239. 

 .کردیکار م یمارستاندر ب یزدکتر مک دوول ن ش[9211]م 9123تا سال 

The Eighty-fourth Annual Report of the Board of Foreign Missions of the Presbyterian 

Church in the U.S.A., 1921, p. 328. 

 .شدند داوادر آن م یمارب 99209، چهار دواخانه در تهران بود که ش[9217]م 9194در سال 

One Hundred Seventeenth Annual Report of the Home Missions of the Presbyterian 

Church of the U.S.A., 1919, p. 256. 

 43اشگگاره شگگد که   ش[9333]م 9129در اتاق عمش(. در سگگال  یتاسگگم یدکتر مار یرهمراه با تصگگو)
ده بودند. آم یکنزد هاییهاکثراً از ناح هاند کتهران بوده یرونو دواخانه از ب یمارستانب یماراندرصگد ب 

 .آمد بودند که به مشهد و کربد در رفت و شدندیم ینیشامش زائر ینهمچن یمارانب

The Eighty-fĳifth Annual Report of the Board of Foreign Missions of the Presbyterian 

Church in the U.S.A., 1922, p. 364. 
63 The Eighty-third Annual Report of the Board of Foreign Missions of the Presbyterian 

Church in the U.S.A., 1920, p. 310. 
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ق قزا یگاردبر یهادر سگگگاختمان ینهمچن یبهدار یک . ”یافت یشگشگگگا ش[9240]
 یشحضگگور داشگگتند وجود داشگگت و ب هاآن یو خانواده یگاردکه بر ییروس، در جا

 یزآن ن یو دواخانه گیردیانجام م یبهدار ینماهانه در ا یهزار مورد مشگگاوره یکاز 
 یک یزن “(Fills de la charitéخیریه دختران ) یفرانسگگو راهِبان . ”08“اسگگت یمجان

دواخانه مربوط  یک یت،نها . در02کوچک در تهران داشتند بیمارستان - دواخانه

و  مردان و زنان یمشگگاوره برا یهاتاقا  ”وجود داشگگت که  یزن یتانیابه سگگفارت بر
د داشت[ بود]وجو یوستهسفارت پ یسگی پزشگک انگل  یاتاق عمش که به خانه یک

 یزن یطب  یها. مشگگگاورهگردیدیم ینتأم یسآن توسگگگ  دولت انگل یکگه بودجه 
 .00“بود یمجان

 یارتش یمارستانو دو ب یشهر یمارسگتان ، چهار بش[9339]م 9122سگال   در

 یا یدولت یمارسگگگتانب هاآن ترینبزرگو  ینتردر تهران موجود بود. کهن یرانیا

)به باال  ش[9223]م 9478( بود که در سگگگال یدولت یخانهمریض) یشگگگاهنشگگگاه

 قرار گرفتن یارتخت سگگاخته شگگده بود که با در اخت 23 یاسگگم یت( با ظرفیدبنگر

ودند که به ب یدرمان شده کسان یمارانب یشتر. بیافتیم یشتعداد افزا ینا دجه،بو

درختان(  ریاز آنان در باغ )ز یاریحاد مبتد بودند. در هنگام تابستان، بس یایماالر

                                                      
64 De Warzée 1913, pp. 171–172; Grothe 1911, p. 131; Wishard 1908, p. 234. 
65 Hassendorfer 1954, p. 61; Wishard 1908, p. 234. 
66 De Warzée 1913, p. 172; Wishard 1908, p. 234. 

 یلاحتما خیساخته شده بود که تار یروزآبادیرضا ف یدبود که توسگ  حاج سگع   یدر ر یزن یمارسگتانی ب
هزار متر مربم ساخته شد  02به وسعت  ینیدر زم یمارستانب ین. اباشگد یم ش[9338]م 9122 یآن حوال
در  انهخیتیممسجد و  یکامامزاده عبداهلل قرار داشت. سپس او  یدر باال یشگهر ر  یمیقد یابانو در خ

 ییاتعمل هایینههز یاحداث نمود. در آغاز، حقوق او به عنوان عضگگو پارلمان برا یمارسگگتانمجاورت ب
 Tadjbakhsh 1379, pp. 243–.244 شد،یصرف م یمارستانب
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ت سگگرپرسگگ  یکشگگامش  یمارسگگتانب ین. کارمندان اگرفتندیتحت درمان قرار م

 یک یار،پزشگگک یکپزشگگک،  یکو، کمک جرا یکجراو،  یک ی،پزشگگک

که جهت مشگگاوره  یمارانیوردسگگت پزشگگک بود که با ب  یکوردسگگت جراو و 

ار پرسگگت یکشگگامش  یسگگر و کار داشگگتند. کارمندان پرسگگتار  کردند،یمراجعه م

 811 یمارسگگگتان،ب ینخدمتکار بودند. در ا 0دو کمک پرسگگگتار و  یده،آموزش د

اسگگفند ]م 9123 رنکودک(، از ما 97زن و  32مرد،  823)شگگامش  یبسگگتر یمارب

 ی تحت درمان قرار گرفتند. در ط ش[9332اسگگگفند ]م 9128مگارن   تگا  ش[9339

 یگیریدرمگان شگگگدند. جدا از پ  یزن ییسگگگرپگا  یمگار ب 0823، یزمگان  یدوره ینهم

 م9192. تا نوامبر 07وجود نگدارد  یگرید یمنبم داده ی،و خروج یورود یمگاران ب

(، و دکتر بکر یلبرگآلمان )دکتر ا ی، دو پزشگگگک سگگگفارتخانه ش[9218آبان ]

کان ، پزشهاآن . پس از رهسپار شدنکردندیم یریترا مد هیشاهنشا یمارسگتان ب

ها از ، روسش[9210]م 9197گرفتند. در سگگگال به دسگگگت  را یمارسگگگتانب ،یرانیا

قرار در  نیاسگگتفاده کردند و از ا یشآن کم و ب یزاتکارکنان و تجه یمارسگگتان،ب

 کند. یرشرا پ  یمارب 33فق   توانستیم یمارستان، بش[9217]م 9194سال 

لت آن را ارائه داد و دو یو بهبود یریتکمک در مد یشنهادپ یتانیابر دولت

، ش[9332-9214]م 9191-23 هایدر سگگگال یجه. در نتیرفتآن را پگ   یزن یرانا

تخت( کمک نمود  13تهران )با  یدولت یمارستانب یماندهبه بازساز یتانیادولت بر

 یانهخپزشک سفارت یگان،قرار داد. )دکتر ا.آر. نل یتو کارکنان آن را مورد حما

 اروپایی -بخش تلگراف هند  ی. اسگگگکات، سگگگر کارمندان طب یو دکتر آ یتانیابر

                                                      
67 Gilmour 1924, p. 26. 
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(IETDهمچن ،)رانیرا همانگونه که شرکت نفت )ا یطب  یزاتامکانات و تجه ین 

نمود. دکتر لقمگگان الگگدولگگه، سگگگرپرسگگگت   یگگا( انجگگام داد، مهAPOC، یسو انگل

مس )دکتر لسان ش شدمیداده  یاری یرانیبود و توسگ  سگه پزشک ا   یمارسگتان ب

 توسگگگ  یزخان و ن یو دکتر موسگگگ ییخان عد محمد یرزالسگگان الحکما، دکتر م 

 ینر اد یتانیاییحضگگگور پزشگگگکان بر  یگش بگه دل و دکتر اسگگگکگات(.   یگگان دکتر نل

شهور شد. از م “یسگی انگل یمارسگتان ب ”زود به عنوان  یلیخ یمارسگتان ب یمارسگتان، ب

ش به عم یمارسگگگتانب ینا یتاز فعگال  یقیحق یگت حمگا  یچه یرانآنجگا کگه دولگت ا   

شگگگان پرداخت به حال خود رها شگگگده بودند و حقوقآن که  کارکنان آورد،ینم

ام ا پزشکان  .کردندیم مشکدت سرزنش ینبروز ا یرا برا هایتانیاییبربود،  نشده

 ینداشتند. از ارا ن یریگ یمتصم یتفق  مشگاوره دهنده بودند و مسئول  یتانیایی،بر

د. ش یم هاآن یموجب خجالت زدگ یمارسگتان در امور ب هایتانیاییدخالت بر ،رو

کمک  یرکب ییتانیاده بود، برش یتانیاییضد بر یاربسگ  یاسگی سگ  ی از آنجا که شگرا 

و  یرانبگاز پس گرفگت. از شگگگرکت نفت )ا   ش[9332]م 9123خود را در سگگگال 

رکت . شگگگیردرا به عهده گ یمارسگگگتانبه ب یدگی( خواسگگته شگگگد که رسگگ  یسانگل

 یرانم ا دولت اا یابد،اسگگتمرار  یمارسگگتاندر ب یتانیاکه نقش بر یبه شگگرط پ یرفت،

به  یدگیگ اشگگت و رسگگ کنار را  ی شگگرا ینا APOCرو  ینا از .یرفتآن را نپ 

ساعده م تواندیعنوان نمود که م یبه روشن یرا از سگر گرفت ول  یمارسگتان امور ب

 یمشگگگارکت یریتمد ین. همچنیگد متوقف نمگا  ی،را در هر زمگان، بگدون اعدم قبل  

 .04یرفتپ  یزرا ن یرانیو پزشکان ا APOCتوس   یمارستانب

                                                      
68 Elgood 1951, pp. 546–554 

 (.آن یبعد یتوسعه یساختمان و کارکنان و چگونگ یرامونپ یاتبا جزئ)

Litten 1925, pp. 6, 242; Wright 2001, p. 127. 
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 یروز ،یتفرش یسیع یرزاتوس  اقدام م “یریوز یمارسگتان ب ” سگاخت  امکان

شاه( فراهم شد. او  ینناصرالد یاز وزرا یکی) ش[9279]م 9412در سگال   یمتوف

 یزکوچک و ن یمارستانب یک یتسوم از ثروت خود را جهت ساخت و فعال یک

 بیکه او در آن دفن شگده بود به ارث گ اشگت. آشکار است که ترک   یمسگجد 

ه بود. شد یدارالشفاء مدل بردار یاز رسم سنت گ اریانو قبر بن مدرسگه مسگجد و  

 یخحاج ش ی،نظر مقام روحان یرز ش[9277]م 9414در سگال   یمارسگتان سگاخت ب 

ال در س یمارسگگتانبود، آغاز شگگد. ب یریوز یموقوفه یکه متول ینجم آباد یهاد

را  به نام ابوت یکیدو پزشگگگک،  یمارسگگگتان. بیدگرد یشتکم ش[9271]م 9133

 دگییرسگگگ ی( که به بخش جراحیآلمان یکو دکتر ولف ) یطب  بخشدر  یبران

 یدردمختش گ یمارستانکار ب ی،داشت. پس از فوت نجم آباد یاردر اخت کرد،یم

سگگؤال  یرز را به یمارسگگتانب یبود، منابم مال یدهآفر یکه نجم آباد یادهاییبن یراز

. 01شد یتیربزرگمهر )اعلم السلطنه( مد یوسفتوس   یمارسگتان ب سگپس  .بردیم

ولت در رو، د ینکار نکرد و از ا یبه شگگکش مناسگگب یچگاهه یمارسگگتانب یجه،در نت

تخت  33 یمارسگگتانگرفت. ببه دسگگت  آن را یریت، مدش[9217]م 9194سگگال 

همان  یارشد پزشک یمارسگتان، داشگت. سگرپرسگت ب    یو جراح یطب  یمارانب یبرا

 رستانیماو به عنوان جراو ب یستدر یپزشک یدر دانشکده ین. او همچنبودزمان 

محسگگگو   یو یارانسگگگال آخر به عنوان دسگگگت ی. سگگگه دانشگگگجوکردیخدمت م

مت خد یمارسگگتاندر ب یززن بودند ن هاآن . هشگگت پرسگگتار که دو نفر ازشگگدندیم

را  یمارب 388 یمارسگگگتان، بش[9332-33]م 9123-28 هایسگگگال ی. طکردندیم

                                                      
69 Hemmati n.d., p. 161; Bāmdād 1347, vol. 2, pp. 514–515 (با بیوگرافی); Tadjbakhsh 1379, 

pp. 240–242. 
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م 9130را تحگگت درمگگان قرار داد. در سگگگال   ییسگگگرپگگا یمگگارب 9938و  یرفتگگهپگگ 

 .73یافتبه وزارت سدمت انتقال  یمارستان، بش[3929]

تخت بود، تنهادر  23کوچک با  یمارسگگتانب یکزنان که  یمارسگگتانب سگگوم،

  توسگگ یمارسگگتانب یشگگنهادبه صگگورت کامش فعال بود. پ ش[9217م ]9194سگگال 

 ین. دولت ایدصگگگادر گرد ش[9218اردیبهشگگگت  98م ]9192 یم 2در  یراعلمام

 یساختمان دولت یکو  یرفتپ  ش[9218تیر  24م ]9192 یژوال 23طرو را در 

 یه دو قابلهک آیدیبه نظر م ینچن .یدگرد یینتع یمارستانب ییهبه عنوان مکان اول

داد رخ یشاسگتخدام شده بودند ام ا به دل  یرانیا یهاجهت آموزش قابله یفرانسگو 

له که به عنوان قاب ینارو، مادام فراسگگک ین. از ایدامر انجام نگرد ین، اجهانی جنگ

. در یگد امر گرد ینا یردرگ کرد،یبود و در تهران کگار م  یگده در اروپگا آموزش د 

 یرد آورگ یپول فراوان یافت، یشگشا یبه صگورت رسگم   یمارسگتان ب که یزمان

 یپول ش[9212م ]9190سال  در نبود. یکاف یمارستانب یفعال ساز یبرا یشده ول

 یراندولگگت ا ینمود ول یگگداریرا بتوان خر یگرد یزاتتخگگت و تجه 23نبود کگگه 

ه عنوان ب یمارستانب یجه،پرداخت کارکنان اختصاص داد. در نت یتومان برا 3033

  م9190-9128مگگارن  ازنموده و  یگگتزنگگان فعگگال ییسگگگرپگگا یدواخگگانگگه یگگک

السگگلطنه مؤد   رامیرضگگا به یر علدکت یریتتحت مد ش[9212-9333اسگگفند ]

اوقاف تدش نمود تا  یر، وزش[9217شگگهریور ]م 9194قرار گرفت. در سگگپتامبر 

 یزتجه یتا بتوان سگاختمان را به صورت مناسب  را افزایش دهدآن  یبرا یمنابم مال

 ی. او فق  توانسگگگت بودجهدرآورد یواقع یمارسگگگتانب یکو آن را به صگگگورت 

                                                      
70 Gilmour 1924, pp. 26–27; Hemmati n.d., p. 161 

 کند(.ینقش م یمارستانب یگ ران بعد یکه از چگونگ)
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از شگگگهریور تا ]م 9191شگگگش تخت را فراهم آورد و از سگگگپتامبر تا مارن   یدخر

مگدت، مادام   ینکردنگد. در ا  یمگان زن در آنجگا زا  03حگدود   [ش9217اسگگگفنگد  

 ،یجنگ جهان یانکرد. پس از پا یتترب ییماما یرا برا یرانیزن ا 93 ینا،فراسگگگک

( در انیمگگ)زا یو جراح یداخل هگگاییمگگاریبخش ب یگگک یگگانبن یبرا یابودجگگه

 د،شگگیت میملک لقمان الممالک هدا یدزنان که توسگگ  دکتر سگگع  یمارسگگتانب

مس که به نام دکتر در یپزشک زن فرانسو یکبا  ینا. مادام فراسگک یدفراهم گرد

 ین. پس از آن، ا79شگگگد یگزینمگگانگگد، جگگا ش[3939]م 9138در آنجگا تگگا سگگگال  

 امور یبرا یمارستانیب یزطب  زنان و ن یمدرسگه  یتیبه عنوان مرکز ترب یمارسگتان ب

رفته یپ  یمارب 937، ش[9332-33] م9123-28 هایسال ی نمود. ط یتفعال یمانزا

تحت  ییسگگرپا یمارب 9328 مبتد بودند. تعداد یابه ماالر هاآن نفر از 23شگگدند که 

م 9129بودند. در سگگگال  یانفر دچگار ماالر  912 هگا آن مگداوا قرار گرفتنگد کگه از   

برجستگان  یهادانشجو داشت که به خانواده 93طب  زنان،  ی، مدرسهش[9333]

 هاآن ود.ب یزبان فرانسو هب یمارسگتان ب یآموزشگ  یهاتعل  داشگتند. دسگتورالعمش  

 یرا ط یمانزنان و زا هاییماریآموزش سگگگه سگگگالگه با تمرکز بر ب   یدوره یگک 

هر  ؛دشگگدنیموف  م دیپلمیبه کسگگب درجه یلی. در زمان فارغ التحصگگکردندیم

 .72دبودن یدهتر از ماماها آموزش دگسترده یاربس ینبودند ول یبطب هاآن چند

د که باغ مستقر بو یکدر  یفارابمرسگوم به   یمارسگتان به اصگطدو ب  چهارم،

آورده بود. از سال به دست  ش[9333]م 9129تملک آن را در سال  یراندولت ا

 ینها، ااز گسست یاریبا وجود بس ،ش[9391]م 9183تا سال  ش[9333]م 9129

                                                      
71 Hemmati n.d., pp. 163–164. 
72 Gilmour 1924, p. 27. 
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( 2 یمارهش یمارستان)ب یوابسگته به شگهردار   یمارسگتان ب یکبه عنوان  یمارسگتان ب

اه تهران دانشگ یپزشک یارسگتان پس از آن به دانشکده یمب ینفعال بوده اسگت. ا 

 ینا ینکرده اسگگگت ول یادی یفاراب یمارسگگگتاناز ب یلمور. گ73داده شگگگد یگش تحو

از آن نام  یارشهرد یمارستانباشد که به عنوان ب تانییمارسهمان ب یدبا یمارسگتان ب

 این وجود داشگگگته اسگگگت.  یچند سگگگال یبرا ش[9333]م 9128برده و از سگگگال 

جراو، چهار  یگک (، یزولگه ا 93 ی،جراح 32 ی،طب  33تخگت )  72 یمگارسگگگتگان  ب

 92 ی،کپزش ینترنسه ا یشگاه،سرپرست آزما یکچشگم پزشگک،    یکپزشگک،  

 در یراناز سراسر ا یمارانسگاز داشته است. ب زن و دو داروپرسگتار   0سگتار مرد،  پر

 ،مارستانیب ش[9332]م 9123. در سال گرفتندیآن تحت درمان قرار م یدواخانه

 .شدندیم یزیتروزانه و ییسگرپا  یمارب 43 یال 23و حدود  یرفترا پ  یمارب 494

 یوادر ه ییبه صگگورت سگگرپا یماراناز ب یاریبسگگ ی،شگگاهنشگگاه یمارسگگتانهمانند ب

مدوا  ( تحتیمارستاندرختان باغ ب یهدر سا یزن یدر چادرها و بعضگ  یآزاد )بعضگ 

 یبود ول هگگایمگگاریب ینتراز عمگگده یکی یگگا. هر چنگگد کگگه مگگاالرگرفتنگگدیقرار م

تومان بود  272 یمارستانماهانه ب یها پشگه بند نداشگتند. بودجه  از تخت یچکدامه

 .78شدیتومان صرف پرداخت حقوق کارکنان م 22که 

امور  یهیژوابسگگگته به ارتش در تهران بود که و یمارسگگگتاندو ب ین،افزون برا

در خارج تهران قرار داشگگگت و به  هگا آن از یکیدرمگان پرسگگگنگش ارتش بودنگد.    

که تخت داشگگگت  923 یمارسگگگتان،ب ینمعروف بود. ا یهاحمد ینظام یمارسگگگتانب

قرار  یمیسگگربازخانه قد یکتخت را دارا بود و در  223به  یتظرف یشامکان افزا

                                                      
73 Hemmati n.d., p. 165. 
74 Gilmour 1924, pp. 57–58. 
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جراو و  یر،ها )مدروس یریتتحت مد ش[9333]م 9128داشگگگت که در سگگگال  

اد و در سال د ییرتغ یمارستانسربازخانه را به ب یرخان،ام دکتر پزشگک ارشد( بود. 

ن در مرکز تهرا یگرید ینظام یمارستاننمود. ب یشآن را گشا ش[9213]م 9198

توسگگگعه  یبسگگگتر یمارب 933 یرشپ  یبرا یتخت بود ول 23آن  یتبود کگه ظرف 

 داشگگگت. خدمات یزمهم وابسگگگته به خود ن یدواخانه یک یمارسگگتان، ب ین. ایافت

 یبرا یممنظ زدایی گند یول شدیمراقبت م یبه خوب یماران. از ببود خو  یاربس

پزشگگگک و  یگگکهر هنگگگ،  ین،هگگا وجود نگگداشگگگت. همچنالبسگگگه و رختخوا 

 دارای که ارتش آیدیبه نظر م ینرو چن ینخود را داشگگت. از ا ییژهو یدواخانه

 .72بود یشهر یبه نسبت جامعه یبهتر یسازمان طب 

 ینلمجاندارا یا یروان یمارستانبه وجود ب یدبحث با یتجامع یبرا یت،نها در

 شیرپ  یدر تهران برا یدتیتسه یچگونهه ش[9248]م 9132. تا سال یماشاره کن

 یسبه پل یاتوجود نداشگت. ام ا در آن سگال، پس از شکا   یروان یمارانو درمان ب

و آمد  فگت ر هگا یگابگان  کگه بگه صگگگورت برهنگه در خ    اییوانگه د یهگا آدم یرامونپ

فرستاد.  ییاهنشاش یمارستانرا به ب هاآن (یهنظم رئیس)السگلطنه   یدسگع  کردند،یم

بگگا  یبخش روانپزشگگگک یگگکابوترا ، دکتر در مشگگگاوره بگگا خگگانم دکتر لوف و 

 ایبخش شامش چهار  ینکه ا رسدیدر آنجا ساخته شد. به نظر م یوزارت یبودجه

جدا  بخش یکو در  شگگدیبسگگته م یآهن  در یکپنج اتاق کوچک بوده که با 

 انیماربه ب یدگیداده شگگده بود. از آنجا که رسگگ یجا یشگگاهنشگگاه یمارسگگتاناز ب

                                                      
75 Gilmour 1924, pp. 30–31; Rustā’ī 1382, vol. 2, p. 125. 

 .Šahrī 1368, vol. 1, p. 295ید بنگر ینظام یمارستانب یناول یفو توص یرتصو یک یبرا

 باد بود،آ یوسفشد( در  یدهنام ی)که بعداً پهلو یگرد یمارستانسپه قرار داشت و ب یاباندر خ یهاحمد

Rustā᾿ī 1382, vol. 1, p. 179. 
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تر مجزا و بزرگ ینهاد روان یکبود، طرو ساخت  یهنظم هاییتاز مسئول یروان

  تهران ییهکش نظم رئیسکه  یدر اکبر آبگاد توسگگگ  ژنرال وسگگگت هال سگگگوئد  

چهار اتاق همراه با  سگگاختمان،  درآمد. را( بود، به اجش[9339-33]م 28-9122)

 یچهار حجره یرزمینی،ز یهااز اتگاق  یکیداشگگگت. در  یرزمینزدر ق چهگار اتگا  

وجود حال م یشگگانآشگگفته و پر یمارانب ینگهدار یبرا یکو تار یککوچک بار

هر  یسامان دهنده به ازا یک. شدیناهنجار ارائه م یبه صورت یمارانبود. درمان ب

نظم از  یجادا یدهنگدگان که قلدر بودند، برا  مگان وجود داشگگگت. سگگگا  یمگار ب 23

ود. به ب یبد و ناکاف یزن یمارانب یافتیدر یو غ ا کردنگد یخشگگگونگت اسگگگتفگاده م   

 زییدر رنج بودنگد بلکه درمان ناچ  یمگاری نگه تنهگا از ب   یمگاران صگگگورت کوتگاه، ب 

 اسبر اس. شگد یداده م هاآن به یزن یبد یگرسگنه بوده و غ ا  کردند،یم یافتدر

ثر در اک ی،روان یمارانب یمنها کند،یره مبعد اشگگا یاکه به دوره یهرشگگ یفتهگ

 یگهدارن یروان یمارستاندر ب یاسی،سگ  یاو  یمال ی،طب  یرغ یشموارد، افراد به دال

 .70شدندیم
 

 آبادان
 

کارکنان  یبرا یخدمات پزشک APOC، شرکت ش[9213]م 9198سال  از

( یدندانپزشک یهاشرکت )شامش درمان ینا یگانخود را فراهم آورد. خدمات را
                                                      

 /ق9323 یالثان ی)دهم جماد 2 ی، صگگفحه99 ی، شگگماره24، سگگال 9343 یرانو ا یسگگلطان یروزنامه 70
 .380 ی(. صفحه[9248مرداد  29]م 9132آگوست  92

Šahrī 1368, vol. 1, pp. 436–437; Rustā᾿ī 1382, vol. 1, pp. 488, 522–524 

 یدانخانه بنگرنو عکس یدر دسترس متنوع آن(. برا یطرو و کاربرد فضاها یرامونپ یشترب یات)با جزئ

Afšār 1371, p. 349. 
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. افتیگسگگگترش  یزنبا آن نداشگگگتند  یارتبگاط  یچگونگه کگه ه  یمحل یگت بگه جمع 

 ینبود.ا یانهدر خاورم هگا یمگارسگگگتگان  ب ینتراز مگدرن  یکیآبگادان،   یمگارسگگگتگان  ب

کرد )به اهواز و  یاندازراه APOCبود که یمارسگگگتانیاز سگگگه ب یکیان یمارسگگگتب

 هاییداندواخانه در م 1مجزا،  یدواخانه 92 ین(. همچنیدبنگر یمانمسگگجد سگگل 

 داشتند. یتفعال یشگاهدر پاال یگریدر بوارده و د یکیدر محمره،  یکی ی،نفت

کارکنان  یتخت برا 30تختخوا  ) 933 یتظرف یآبادان دارا بیمارسگگگتان

 کی(، یژهو یخصوص یهابخش یکارگران به اضگافه  یتخت برا 03و  یریتیمد

اتاق عمش،  یگک دنگدان،   یش جراحبخ یگک دواخگانگه،    یگک  یی،بخش سگگگرپگا 

بود. در  سیکا یاشعه یزاتو تجه زدایی گند یستگاها ی،شناس یبآس یشگاهآزما

 233حدود  یا یمارهزار ب 943از  یشآبادان، ب یمارستان، بش[9332]م 9120سگال  

هزار نفر بود و  33آبگادان   یگت در روز مگداوا کرده بود. در آن زمگان، جمع   یمگار ب

 یپزشگگک یمتصگگد یک APOC. شگگرکت دادیاز خود نشگگان م یشگگیافزا یروند

 کیکننده،  یزیتو یپزشگگک یمتصگگد یک یم،مق یپزشگگک یارشگگد، دو متصگگد

 ینچشگگم پزشگگک را اسگگتخدام کرد. ا  یکو  یسگگتپاتولوژ یک ور،جراو مشگگا

( و هشگگت پرسگگتار   یینظر سگگرپرسگگتار اروپا   یر)ز یپرسگگتار محل  20کارکنان با 

 .77شدندیم یتحما ییاروپا

 

                                                      
77 Williamson 1927, pp. 128–132; Gilmour 1924, p. 39. 
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 انجام گرفته یهاتیفعال و شده پ یرش مارانیب تعداد: 2جدول 

 (ش[9332]م 9120) آبادان APOC مارستانیب در

 تعداد فعالیت

 2224 بستری بیمارستانی

 سرپایی
 83921 رد جدیدا)الف( مو

 937901 ) ( مراجعین

 298 عمش جراحی بزرگ

 9492 عمش جراحی کوچک

 8733 های آسیب شناسیآزمایش

 412 دندان پزشکی

 X 11ی برداری با اشعهعکس

 .Williamson 1927, p. 130 :منبم  

 

 اهواز

 

 ینیتخم یتجمع یکحدود، اهواز  ینهم یگا و  ش[9213]م 9198سگگگال  در

. در 74شگگدینم یدهدر آن د یمدرن ینهاد پزشگگک یچگونههزار نفره داشگگت و ه 92

که  باز شگگد یتانیابر یکنسگگولگر یتدواخانه با حما یک، ش[9242]م 9130سگگال 

 یمار،ب 42روزانه تعداد  یانگینبگه صگگگورت م  ش[9247]م 9134در آن در سگگگال 

                                                      
78 Administration Report on the Persian Gulf Political Residency for the year 1919 in 

Government of India (henceforth Administration Report), p. 10. 
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شهریور  20اردیبهشت تا  90از ]م 9134دسامبر  97تا  یم 0. از 71شدندیم یزیتو

ر شد مجبو یمارستان،ب یاردسگت  “یفاضگش اله ” یراشگد ز  یش، دواخانه تعط[ش9247

موجب  یدادرو ینکند. ا یهمراه یو یترا در زمان مأمور یتگانیا کگه کنسگگگول بر 

 یجستهبر یندگاناز نما یجامعه تعداد”از جامعه شد و  یبخش یمو ب یحال یشانپر
[ در ]در اهواز یناصر یمارسگتان ب یارکه دسگت  یندنما عاخود را مأمور نمود تا اسگتد 

، خواهد آمد هاآن بر سگگگررا که نشگگگود آنچه  نهینگوبماند و چنانچه ا یمارسگگگتانب
 یهرش یمارستانب یکدواخانه را به  یتانیا،. دولت بر43“نمودند یمترسگ  یزحزن انگ

گفتار  نولی. ایستآشگکار ن  یداد،رو ینا ی دق یخشگکش داد؛ هر چند که تار  ییرتغ

که کمک  یزمان یعنی گرددیبرم ش[9217]م 9194به سال  یشهر یمارسگتان از ب

از  یشگگهر یمارسگگتانسگگال بعد ب یک. 49ید)عطا محمد( به آن ملح  گرد یاردسگگت

 یایتانداد. بر یتماه ییرتغ یتختخواب 33 یمارسگگگتانب یکبه  یریهخ یدواخانه یک

هد و شگوشتر و دزفول گسترش د  هرا ب یمارسگتان ب ینا هاییتبود که فعال یدوارام

 :کردیآن پافشار یاسیس یهاارزش رو بر یناز ا

 یمارسگگگتانب یک ینپرداخگت حقوق به جراو و کمک جراو، ا  جزه بگ  ”

 هایتیگسترش فعال یدماناست بتوان چ یدخودگردان است که ام یشهر
 دارو یینهبه دزفول و شگوشتر فراهم نمود. هر چند که هز  یندهآن را در آ

                                                      
79 Administration Report 1906–1907, p. 24; Administration Report 1907–1908, p. 29. 
80 Administration Report 1908, p. 21. In 1909, 

( آذر[ 2خرداد تا  3] نوامبر 20مه تا  28) یچند مدت ی، دواخانه دوباره براش[9244]م 9131در سگگگال 
ها و کرم ایماالر ی،چشم هاییماری. بدادیرا ارائه م یطب یهاکمک یمارستانب یاردست یشد ول یشتعط
 گرفتند،یبودند که مورد مداوا قرار م یمشا هاییماریاز ب

Administration Report 1909, p. 52; Administration Report 1910, p. 63. 
81 Administration Report 1918, p. 43. 
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عراق بوده اسگگت  یداتاواخر کامدً بر دوش عا ینو تا ا یراسگگتچشگگمگ
در ) دهدر آین یمارسگگتانب یتفعال مانم تواندیم ینههز ینبدون شگگک ا یول

 “.شود (برخوردار نباشد یمحل هاییتکه از حما یصورت
مراجعه  اینجو لرسگگگتان به ا یلویهکهگ یاری،تمگام طبقگات، از بخت   یمگاران ب
 گرفت. یدهناد توانیآن را نم یاسیو بدون شک، ارزش س کنندیم

و ر یناست و از ا یشهردار یدهمانمسئول ساز ینهمچن یمارستانجراو ب
 ینظافت و یزگیشهر را در دست داشته باشد، پاک یکنترل بهسگاز  تواندیم

 هیسگگگکه در شگگگرق وجود دارد، قابش مقا یگربا هر نوع د یرانهکه چشگگگمگ
 .42“خواهد بود

 

 شدهو جراحی  بیماران مراجعه کننده: 3جدول 

 ([ش9217-11]م 9194-23اهواز ))غیر نظامی( در بیمارستان شهری 

 م9123 م9191 م9194 م9197 م9190 

 822 073 002 - - بستری

 3232 0343 2938 0009 2027 سرپایی

 03 22 21 4 9 جراحی بزرگ

 823 324 941 210 979 جراحی کوچک

 ,.Administration Report 1916, p. 59; Ibid., 1917, p. 40; Ibid., 1918, p. 45–46; Ibid :منبم

1919, p. 48; Ibid., 1920, pp. 44–45. 

 

                                                      
82 Administration Report 1919, pp. 44–45. 
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 یمارب 2230شگگهر  یمارسگگتان، گزارش شگگده که بش[9333]م 9129سگگال  در

 972عمده و  یجراح 98را تحت درمان قرار داده و  یبستر یمارب 229و  ییسگرپا 

 در همان یرابود؛ ز یخوب ییجهنت ینکوچگک را به انجام رسگگگانده بود. ا  یجراح

 به یممکنسگگول تصگگ ین،نبود. بنابرا یو یبرا یگزینیسگگال، جراو فوت کرد و جا

 یجه،. در نت43نمود یریهخ یدواخانه یو باز زنده سگگگاز یمارسگگگتانب یتتوقف فعال

 ش[9333اسفند ]م 9122شگهر در مارن   یمارسگتان فقدان بودجه، ب یشاحتماالً به دل

بسگگگته شگگگد.  ش[9339آبان ]م 9122در نوامبر  یزن یریهخ یبسگگگته شگگگد. دواخانه

 یعموم ییاهدا یبا بودجه یشگگهر یدواخانه یکصگگورت گرفت تا  ییهاتدش

 یزچ یراامر صگگورت گرفته باشگگد ز ینکه ا آیدیبه نظر نم ین. چن48یابد یشگشگگا

تدش فرو گ اشته شده بود؛  ینا یدنشگده اسگت. شگا    یدهمورد شگن  یندر ا یگرید

)شرکت نفت  APOCآشگکار شگد که شگرکت     ش[9333]م 9129در سگال   یراز

خواهد کرد که شگگامش  یسدر اهواز تأسگگ یدجد یمارسگگتانب یک( یسو انگل یرانا

در  نیمارسگگتاب ینا یقت،و دو پرسگگتار خواهد بود. در حق یپزشگگک یک متصگگدی

و امکانات،  یزاتهمان تجه یمارسگگتان،ب ین. ا42فعال بود ش[3399]م 9122سگگال 

را  یماندر آبادان و مسگگجد سگگل APOC یگرد هاییمارسگگتانب یتکارکنان و ظرف

 .40دارا بود

 

 

                                                      
83 Administration Report 1921, p. 43. 
84 Administration Report 1922, p. 43. 
85 Administration Report 1921, p. 43; Williamson 1927, p. 124. 
86 Williamson 1927, p. 124. 
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 اراک
 

 یسایکل یسگیونری م یجامعهش[ 9213م ]9198شگده اسگت که در سگال     گفته
هزار  23با حدود  یسگگلطان آباد )شگگهر یادر اراک  یمارسگگتانب یک( CMS) یتانیابر

 تیفعال یمارسگگتانب ینکه ا آیدیبه هر حال، به نظر نم . ام ا47گ اشگگت یانسگگکنه(، بن
ندان چ آیدینم نظرداشگگته اسگگت، به   یتاگر فعال یخود را آغاز کرده باشگگد و حت

 یمحل یخاصگگدً در تار CMS یاو  یمارسگگتانب ینا یتاز فعال یرابوده اسگگت ز یدارپا
 ینتون،)ل SCMجا مانده از ه در آثار ب ین،بر ا افزون . 44نشگگگده اسگگگت یگادی اراک 

 د؛خوریدر اراک به چشگگگم نم یتاز هر گونه فعال یذکر یچگونه(، هیرهو غ یسرا
 یرازکرمان و شگگ یزد،خود را در اصگگفهان،  یپزشگگک یدتتسگگه هاآن که یدر حال

 یککه  هایست، ادونتش[9332م ]9120وجود، در سگال   ین. با انمایندیفهرسگت م 
)دکتر  انییرا یکرا در سلطان آباد که توس   یاپروتسگتان هستند، دواخانه  یفرقه

 ،یبود که پس از مدت کوتاه یشخص کس ینباز نمودند. ا شد،یم یتآرزو( هدا
، ش[9334-94دی م ]9133 یدهگه  یگگشرا در اوا یتختخواب 92 یمگارسگگگتگان  ب یگک 
هزار نفر،  92در سگگگال و مجموعاً  یماردواخگانه چهار هزار ب  ینکرد. در ا یستگأسگگگ 

 یانه براثابت به صورت روز یمقدار یدبا یبسگتر  یمارانقرار گرفتند. ب تحت درمان
از  پنجاه درصگگد توانسگگتیم یمبلغ به دشگگوار ینکه ا کردندیهر تخت پرداخت م

 .41را پوشش دهد یمارستانب یرمتغ یتفعال یینههز

                                                      
87 Elgood 1951, p. 535. 
88 Tabrīzī 1966–1967, pp. 362–460; Dihgān 1950. 

که  یمارک( بود در حال 39/3)معادل  یگفن 03 یرانکارگر در ا یکروزانه به  یگانگین پرداخگت م  41
 کرد،یم یجادا یمارانرا بر ب یرو فشار مضاعف ینبود که از ا یگفن 933هر تخت  یینههز

Rühling 1934, pp. 82–85. 

را ف آباددر سگگلطان  یپر کردن پسگگت خال یبرا یکایی، پزشگگکان آمرش[9212]م 9193در سگگال  ینهمچن
 .Muirhead 1913, p. 205 ،خوانده شدند
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 در سلطان آبادی ادونتیست فرقهدواخانه و بیمارستان  )سمت راست(:الف  9 شکش

 در سلطان آبادی ادونتیست فرقه یمارستانو ب دواخانهکارکنان   )سمت چپ(: 

 .Ruhling, 1934, Quer durch Persien. Hamburg, p. 80 :منبم

 

 آشوراده
 

 ییرهدر جز یهتوسگگ  دولت روسگگ  یتختخواب 98کوچک  یمارسگگتانب یک

گ اشته شد که هدف آن درمان افراد  یانبن ش[9227]م 9484آشگوراده در سگال   

دران مازن یایدر یدر کرانه یکارکنان کنسگگگولگر یزو ن یهروسگگگ یاییدر یروین

سگگال  در .13زودتر بوده باشگگد یمارسگگتانب ینا یستأسگگ یختار بود؛ ممکن اسگگت

                                                      
90 Elgood 1951, p. 512; 

271–Teymūrī 1363, pp. 269  ،کی یستأس یازامت ین،ها اضافه بر اکه روس کندیکه گزارش م 
گرفتن  یا نخست براه، روسش[9227]م 9484در آسترآباد را به دست آوردند. در سال  یمارستانب

ها آن ش[9221]م 9423در سگگگال  یدر گز کگه بندر آسگگگترآباد بود اقدام کردند ول  یگازی امت ینچن
را ارائه دادند. سپس )با  یدیکه درخواست جد یبا وجود ،را رد کردند یمارسگتان سگاخت ب  ارهدوب
 د،یدر آسگگگترآباد را درخواسگگگت کردند. بنگر یمارسگگگتانسگگگاخت ب یها اجازه( آنیشگگگترب یتموفق

57, 124.–Kazembeyki 2003, pp. 55 اینساختند و  یمارسگتانی ها در آسگترآباد ب وجود روس ینبا ا 
 به آن اشاره نکرده است. یمنبع شحداق
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را در آن زمان  یرجز یننبود. هولمز، ا یرهدر جز یسگگگاختمگان  ش[9223]م 9488

ادبان ب یدو چادر است که از پارچه یسگت، نها مکان زت : ”کندیم یفتوصگ  ینچن

 پناه یچادرها ب یندر ا هاآن در آن جا داده شده بودند. یماراناند و بسگاخته شده 
. 19“حال سگگاخت بوده اسگگت رد یمارسگگتانبه عنوان ب یسگگاختمان چوب یکبوده و 

سال بعد، ملگان اُف گزارش کرد که چند ساختمان ساخته شده از چو ،  یستب

 هر دو یبرا یاو خانه یمارستانب” هاآن یانوجود داشگته اسگت که در م   یرهدر جز
 یدر حوال یرهاز جز یفیدر توصگگگ ،.12“( بوده اسگگگتیرانیو ا یپزشگگگک )روسگگگ 

 .13خوریمیبرنم یمارستانبه ب ایاشارهبه ، ش[2719]م 9133 ایهسال
 

 بندرعباس
 

 ، بندرعباسش[9213]م 9198کگه در سگگگال   یگت واقع یندر نظر گرفتن ا بگا 

 یچگونهه یول 18بوشگگهر( داشگگته اسگگت   یبه همان اندازه یباًهزار سگگکنه )تقر 23

 یشگگگفت ی، جا12موجود نبوده اسگگت یرانیپزشگگک ا یو حت یپزشگگک یدتتسگگه

ورت به صگگگ ”که  کند یانب ینگونهآن را ا یتگانیگایی  نخواهگد بود کگه کنسگگگول بر  
 اریاز مردمان بسگگگ یمیوجود تعداد عظ یشبه دل یریهخ یدواخانه یک یزانگ حزن

 یپزشگگگک یدواخانه تحت نظر متصگگگد یکاسگگگت.  یازدر بندرعباس مورد ن یرفق
مردمان  یهاشگگگد که در رفم رنج باز ش[9242اسگگگفند ]م 9130در مارن  ینهقرنط

                                                      
91 Holmes 1845, p. 250. 
92 Melgunof 1868, p. 75. 
93 Adamec 1981, vol. 2, p. 32. 
94 Administration Report 1919, p. 10. 
95 Sadīd al-Salṭana 1342, p. 169. 
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معموالً  یینهادها ینبود که چن یاسیاثر س یاثر، در ورا ینسترگ داشت و ا یاثر
قرار گرفت و  یرشمورد پ  ی. هر چند که دواخانه به خوب10“اندداشگگگته یراندر ا

  :اظهار نظر نمود ینمردمان به همراه داشگگگت، کنسگگگول چن یرا برا یمیسگگگود عظ
 یریهخ یدواخانه یک یزاتقرار دادن تجه یارزمان، مصگگگلحت در اخت ینهمدر  ”

توان مانم از گرفتن پول توسگگ  او شگگد و در   یمادون که نم فرد یکدر دسگگتان 

اشد و ب یزکه پرسش انگ رسدیخود غرق شده است، به نظر م یطبابت خصگوصگ  
بوده  نهیقرنط یپزشک یمتصد فرد م کور خود ینموضگوع آن است که ا  یقتحق

اهد خو ینعملکرد ا ینا ییجه. نت“است یرانا یبهسگاز  یریتمد ”و در اسگتخدام  
 نندکیکه به دواخانه مراجعه م انیدواخانه از چشگم کس  یخواه یکشگد که اثر ن 

. 17“از دواخانه حاصش نخواهد آمد یاسیاثر س یچگونهرو ه ینو از ا یدهمحو گرد

به  ینهطقرن یسگگگتگاهاز ا یداسگگگتدالل نمود که دواخانه با ینکنسگگگول چن ین،بنگابرا 

مکان دهد.  ییرتغ شد،یآماده م ش[9247]م 9131که در سال   یدجد یکنسولگر

بود که در بندرعباس  ییفقرا یبرا یگه عط یگک  یقگت در حق یریگه خ یدواخگانگه   ”
 ییجاه ب جا کردند،یم یافتدر یگانازدحگام کرده بودنگد و هم اکنون درمگان را   

 یگموجب برجسگگت یبه کنسگگولگر ینهقرنط یپزشگگک یمتصگگد یدواخانه از خانه
و  یتندرسگگت ی سگگان شگگرا  یندر نزد عموم مردم خواهد شگگد و بد یتانیابر تریشگگب

. از آن پس، مراجعه به دواخانه به 14“یابدیقرابت م یتانیابا پرچم بر هاآن یشادمان

                                                      
96 Administration Report 1905–06, p. 59. 
97 Administration Report 1906–07, p. 50. 

خدمات  و نه یتانیاداشگگگت که دولت بر یکامدً آگاه ana 1342, p. 169ṭSal-Sadīd al هر چند
 د.اردم قرار درا در دسترس م یطب یهامراقبت ،ایینهقرنط

98 Administration Report 1908, p. 63. 
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ال در سگگ یدجد ییریهخ یدواخانه یشبود. گشگگا یرو به فزون یوسگگتهصگگورت پ

 .11داشت یرچشمگ یمراجعه کنندگان اثر یزانم یتدر تقو ش[2119]م 9123

                                                      
99 Administration Report 1920, p. 18. 

 های جراحی انجام شده: تعداد پ یرش بیماران جدید و عمش8جدول 
 (ش[9247-9338]م 9134-22بندرعباس ) یدواخانهدر 

 های جراحیعمش پ یرش جدید سال

9134 9418 - 
9193 2422 - 
9199 2382 - 
9192 2471 - 
9193 2312 - 
9190 3922 - 
9197 3344 - 
9194 3441 - 
9191 3073 - 
9123 8271 12 
9129 8292 942 
9122 8220 912 
9123 8822 - 
9128 8891 - 
9122 2484 224 

 ,.Administration Report 1908, p. 63; Ibid., 1899–1900; Ibid., 1912, p. 47; Ibid :منبم

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. 
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 هاییماریب یگا، تحگت درمگان در دواخگانگه، مگاالر      هگای یمگاری ب ینترعمگده 

را  هایرشدرصد از کش پ  2/22 یزانم یماریسه ب ینبودند که ا یو پوست چشمی

انجام  یزن یناسیون. واکسگ 933دادیبه خود اختصگاص م  ش[2479]م 9134در سگال  

 یداشته ولن یاسیاعتقاد داشت که دواخانه اگر اثر س یتانیای. کنسول بر939شگد یم

بر  انیایتهر چند که بر یرادرست بود. ز ینظر و فراهم کرده اسگت و  یتمندیرضگا 

 د؛یرا رفم نما یمیعظ یازهاینهاد توانسگگگت ن ینکرد، ا یگ ار یهنهاد سگگگرما ینا

 ین. بدبود یگانرا یزدر شهر و در منطقه بود و خدمات آن ن یتنها نهاد پزشک یراز

افراد در بندرعباس را به خود  ینپرنفوذتر یاز سگگو یمحل یتسگگان توانسگگت حما

شد و  یرتعم کف اتاق عمش  ” ش[9333]م 9128در سال  مثال، ی. برایدجلب نما
بود  یتاجر محل یککه  یاحمگد گلگه دار   یختوسگگگ  حگاج شگگگ   یزآن ن یینگه هز

 یازهادواخانه حفر شگگد که در رفم ن  یحلقه چاه در مجموعه یکپرداخت شگگد. 
 گرییکه تاجر د یوانیمختار د یتوسگگ  حاج  یزآن ن یینهبود و هز یاقدام بزرگ

 یساخت ده اتاقک را به عنوان اقامتگاه برا یینهشخص هز اینبود پرداخت شد. 
قبول نموده اسگگگت.  آمدندیها جهت درمان به دواخانه مکگه از دهکده  یرافراد فق
فقرا خواهد  یخاطر برا ینانهگا بگه اتمگام برسگگگند موجب اطم   کگه اتگاقگک    یزمگان 
پرداخت شده توس  حاج  یینهسقف با هز ”در سگال بعد   ین،هم مشگابه  .932“شگد 

 یینههز یزن یاحمد گله دار یخشگگگد و حاج شگگگ  یدوباره گچ کار نییوامختار د
 .933“و البسه( پرداخت کرد یاضاف یداروها ی)برا یالر 223معادل 

                                                      
100 Administration Report 1908, p. 63; for further data see Administration Report 1921, 

p. 19; Administration Report 1922, p. 19; Administration Report 1923, p. 35. 
101 Administration Report 1907–08, p. 74. 
102 Administration Report 1924, p. 27. 
103 Administration Report 1925, p. 36. 
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 بوشهر

 

 تیجمع یلنگه )با اندازه یابه نسبت بندرعباس  938هزار سگکنه  28با  بوشگهر 

روند ممکن اسگگگت  ینرا به دواخانه داشگگگت. ا یباالتر ینمشگگگابه(، تعداد مراجع

)اگر نه  ش[9281]م 9473در سگگگال  یتانیاباشگگگد که بر یتواقع ینبرخگاسگگگته از ا 

واخانه د ینت ایدواخانه کدس درجه دو در بوشهر داشته است. فعال یکتر( یشپ

آن  طرمدرن در شگگهر بود بلکه به خا یپزشگگک یدتتنها تسگگه ینکها یشنه تنها به دل

تعداد  یجه،. در نت932یدتوأم گرد یتود، با موفقب یگانرا یزآن ن یخگدمات طب  کگه  

آن  ی(. آمار، نشگگگان دهندهیدرا بنگر 2بود )جدول  یرو به فزون یوسگگگتهپ یمارانب

خرداد، تیر و گرم ) یروزانه در زمان اوج هوا یمراجعه یزانم یناسگگت که باالتر

روند ادامه  ینزن و کودک بودند و ا یماران،از ب یاری. بس930( بوده استمردادماه

( یدرا بنگر 0)جدول  دهندیدر دسگگترس نشگگان م یهاداشگگت. همانگونه که داده

 .937بود یرو به فزون یزبه دواخانه ن ینتعداد مراجع

 یاد یمارسگگتان، از دواخانه به عنوان بش[2409]م 9137بار در سگگال  نخسگگتین

م 9122 الس در و دواخانه - یمارسگتان و معموالً پس از آن به عنوان ب 934شگود یم

بوشگگگهر و  یمیمق یدواخانه یابوشگگگهر  یشگگگهر بیمارسگگگتان عنوان به ش[9339]
                                                      
104 Administration Report 1919, p. 10. 

 ،.Administration Report 1914, p. 12 .“در بوشگهر اسگت   یدرمان مجان یتنها مکان برا ینا ” 932
 فقرا در بوشگهر نگه داشته شد.  یتحت نظارت جراو ارشگد برا  ش[9222]م 9473دواخانه از سگال  

 مارانیدرمان ب یبرا یو اگر امکانات شودیارج گ اشته م یاربسگ  یاحسگاس توسگ  مردم محل   ینا ”
 “گرفت.یقرار م یتاز آنچه هست مورد رضا یشترب ،یجفراهم بود، نتا یبستر

Administration Report 1873–74, p. 7. 
106 Administration Report 1907–08, p. 19. 
107 Administration Report 1914, p. 12; Administration Report 1913, p. 34. 
108 Administration Report 1907–08, p. 19. 
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 یتواقع ینا بر اساسرا  یمارستانب شایستگی .931شگود یم یدهنام یریهخ یمارسگتان ب

 یمارانب ش[9240]م 9137توانسگگت در سگگال   یمارسگگتاننمود که ب یینتع توانیم

 شگگدیعمده محسگگو  م یجراح یکو آنچه به عنوان  یدنما یرشرا پ  یبسگگتر

بود و در  انیمارستب ین( در توان انجام ایشابراهو برداشگت سنگ پ یتوتومی )مانند ل

دندان،  یدنکوچک به صگورت عمده شامش کش  یها. عمشگردیدیآنجا انجام م

 .993آبسه و برداشتن واکس و جرم بود یهتخل

 هاییماریها و بکرم ی،چشگگگم هاییماریب ی،پوسگگگت هگای یمگاری ب مگاالریگا،  

حت درمان قرار ت یمارستانب ینبودند که در ا هایییماریب ینمهمتر ی،دستگاه تنفس

که ارزشگگمند باشگگد تا نشگگان    یآمار  ”. ام ا بر اسگگاس نظر پزشگگکان،  999گرفتندیم

 یینههز ی. عمده992“باشد وجود ندارد هایماریب یرانگریو و یگسگتردگ  یدهنده

در  نیبود. دارو از اروپا وارد و همچن ییحقوق کارکنان اروپامربوط به  یمارسگگگتانب

 یها به محض معرفو درمان هایوهش ینتر. مدرن993گردیدیم یداریخر یبازار محل

 سیاسی ییندهمثال، با افتخار، نما ی. براگرفتندی)در اروپا( در دسترس عموم قرار م

که  Nastine یگد جگد  یموارد جگ ام بگا دارو   یزآم یگت درمگان موفق  ”گزارش کرد 

  .998“[گرددی]انجام م شد یپاشا راه انداز یکتوس  پروفسور دا

                                                      
109 Administration Report 1922, p. 9; Administration Report 1925, p. 10. 
110 Administration Report 1898–99, pp. 15–20. 
111  Administration Report 1900–01, pp. 9–13; Administration Report 1914, p. 12; 

Administration Report 1913, p. 34. 
112 Report 1920–21. The Persian Gulf Trade Reports 1905–1940. Bushire (henceforth 

Report 1920–21), p. 2. 
113 Administration Report 1899–1900, p. 15. 
114 Administration Report 1908, p. 12. 
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 های جراحی انجام شده درهای سرپایی و بستری و عمشپ یرش: تعداد 2جدول 

 (ش[9277-9338]م 9414-9122بوشهر ) یدواخانه -بیمارستان 

 بستری سرپایی مجموع )میددی( سال
 هاجراحی

 )توأم با بستری(
 مجموع

 ی جراحیهاعمش
11-9414 0894 0894 - - 312 
9133-9411 2320 2320 - - 392 
39-9133 4323 4323 - - 222 
34-9137 93343 93228 921 01 283 

9134 4429 4738 47 - 870 
9131 90249 90822 21 - 241 
9193 93318 93382 81 - 341 
9199 93873 93317 73 - 211 
9192 93787 93790 39 - 241 
9193 92923 92331 980 - 222 
9198 93212 93913 932 - 030 
9192 98007 98237 983 - n.a. 

9190 92272 92223 22 - 031 
9194 98721 98010 03 03 243 
9191 92708 92799 23 n.a. n.a. 

9123 92378 92332 72 01 731 
9129 99823 99302 44 - 098 
9122 93279 93809 993 - 182 
9123 93192 93700 980 984 008 
9128 94428 94787 932 18 9901 
9122 82977 82333 987 991 9081 

 ,Administration Report 1898–99, p. 15; Ibid., 1899–1900, p. 11; Ibid., 1900–1901 :منبم

p. 11; Ibid., 1907–08, p. 19; Ibid., 1908, p. 12; Ibid., 1909, p. 17; Ibid., 1910, p. 20; 

Ibid., 1912, p. 43; Ibid., 1913, p. 34; Ibid., 1914, p. 12; Ibid., 1915, p. 10; Ibid., 1916, 

p. 10; Ibid., 1918, p. 8; Ibid,. 1919, p. 10; Ibid., 1920, p. 7; Ibid., 1921, p. 9; Ibid., 

1922, p. 9; Ibid., 1923, p. 14; Ibid., 1924,. p. 8; Ibid., 1925, p. 10. 
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 : تعداد مردان، زنان و کودکان بیمار ویزیت شده0جدول 
 (ش[9274-43]م 9411-9139بوشهر ) یدواخانهدر 

 کودکان زنان مردان روزانه یمراجعه مجموع )میددی( سال

11-9414 0894 2/24 2481 9121 9093 

9133-9411 2320 7/27 2200 9022 9934 

39-9133 4323 7/83 3802 3873 2992 

–Administration Report 1898–99, p. 15; Ibid., 1899–1900, p. 11; Ibid., 1900 :منبم

1901, p. 9. 

 
 م 9134شگگد که در سگگال  یشنا یتیموفق ییهشگگهر به چنان پا یدرمان سگگاختار

در تمام دوازده ماه باز بوده  یمگارسگگگتان ب ”کگه   یگد گزارش گرد ینچن ش[9247]
 که تاکنون توس  دواخانه در ساختمان ییهااتاق ین،مراجع یشافزا یشاست. به دل

ظر کوچک به ن یاربسگگگ ،هایازمندیاند جهت برآورد ندر نظر گرفته شگگگده یمیمق
 از یریعامش چشگگگمگ ،یمیسگگگاختمان مق یاطدر ح نیماراو اجتماع ب رسگگگیدندیم

جادار و  یخانه یک یدردسگر شگده اسگت و حکومت هندوستان با افتخار اجازه   
واخانه و د یمارستانرا صادر نموده است تا ب یمیمکان ساختمان مق یکفراخ، نزد

 یک ش[9219]م 9192در سگگال  یگرانتقال به امدک د“. 992به آنجا منتقش شگگوند

 گاهیهر چند که ساختمان جا یرا. زآمدیبه نظر نم یندبود که خوشگا  یواپس نگر

 یرو کار برا یناز ا“ بود. یمارب یرشپ  ینامناسگگگب برا یاربسگگگ ”داشگگگت  یخوب

آراسته در  یمارستانب یکفراهم آوردن  . ”990کردیرا دشوار م یکارکنان پزشک
جامعه  یبرجستهده و مورد بحث و گفتگو اعضاء یدرخواست گرد یاربوشگهر بس 

                                                      
115 Administration Report 1907–08, p. 19. 
116 Administration Report 1913, p. 34; Report 1921–22, p. 1. 
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 ایافتهیتوسعه  یمایسگ  یمرکز درمان ینآن اسگت که ا  یدهپسگند  یقرار گرفت ول
شگگگعاع تحت ال یقیبه هر طر ینکهتا ا یردموجود را به خود بگ یمیمق یاز دواخانه

آن  یداز مشگگکدت عمده، مکان جد یکی. 997“یردگ قرار یگرنهاد مسگگتقش د یک

به وضگگگم موجود  ایکه عدقه هبود یرانیا یک یتکگه سگگگاختمگان در مگالک    بود

به مکان  یبرداشگگت کردند که به زود ینچن یکارکنان پزشگگک یننداشگگت، بنابرا

 خواهند داشت. یازن یبهتر

 یسگگتهبرج ینکم که با مشگگارکت سگگاکن یاگرفته شگگد بودجه تصگگمیم ”
 خو  اختصاص یمارستانب یکساخت  یشده بود برا یبوشگهر گردآور 

آن بوده اسگگگت که  که قصگگگد بر آمدیبه نظر م یناواخر چن ین. تا همیابد
قابش که مت یشنهادپ یکشود.  یراه انداز یرانیانتوسگ  ا  یدجد یمارسگتان ب

گرفته  در نظر یمحل یبود که بودجه ینا شدیم شگتیبانی با شگدت از آن پ 

که توسگگ  مالک آن اهدا شگگده بود،  یدر مکان یدجد یمارسگگتانشگگود تا ب
که حکومت هندوسگگگتان، سگگگخاوتمندانه،  رودیآن م یداحداث شگگگود. ام

خواهد  یمیمق یدواخانه ی)که به جا یدجد یمارسگگگتانب یاجازه راه انداز
آن  یشگگترو از آن ب یدرا صگگادر نما یمیمق یخانهبود( توسگگ  کارکنان دوا

مک ک یزن یمارستانساخت ب هایینهدر هز یدحکومت هندوسگتان، شا که 
د ها وجوتدش ینانجام ا برای  یریزمان چشگگمگ نیاز به شگگک ی. بیدنما

 یسگگاخت و نگهدار یها هم راسگگتا شگگوند برا تدش یندارد. ام ا چنانچه ا
 .994“خواهد بود یخو  کاف یمارستانب یک

                                                      
117 Administration Report 1913, p. 34. 
118 Administration Report 1914, p. 12. 
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 یددج یمارسگگتانب یک ی،تج ار محل یبا کمک مال یت،را یگفته اسگگاس بر

در  .باشدیگفته درست نم ین، که البته ا991ساخته شد ش[9212]م 9190در سگال  

غاز گ شته آ یاناز سال یمجان یو دواخانه یمارسگتان ب یکطرو سگاخت   یقتحق

در  هانت ینرو شگگگده بود. ام ا اه ب رو یربا تأخ یجنگ جهان یشبگه دل  یول یگده گرد

تحت نظر مهندس  یمیمق یکار با بنّا  ”بود که  ش[9211]م 9123سگگگال  یانتهگا 

ر در سگگگپتامب یباًطبقه تقر ینو اول یدهآغاز گرد“ 923یجخلبنادر  یتگانیایی بر ییاجرا

م 9122که در سگگال  رفتیم انتظار .929شگگد یشتکم ش[9333شگگهریور ]م 9129

کان م ” ین،مکان بهتر نقش مکان داد؛ بنابرا ین، بتوان دواخگانگه را بگه ا   ش[9339]
در . 922“شودیم یبازساز ی،بهتر بهسگاز  ی شگرا  ییهپا و بر گرددیم یرانکهنه و

 دیجد ییریهخ یمارستانب یکار بر رو  ”گزارش شد که  ش[9339]م 9122سگال  
امش ک یسگگال به صگگورت عمل  ینا یانتا پا بودسگگاخته شگگده   یمردم یکه با اعانه

که  رودیآن م یدشگگوند. ام یداریهنوز مانده اسگگت که خر یزات. ام ا تجهیدگرد
 شد. یزن ینگونها یقتکه در حق“ .923نمود یشگشا یدبتوان آن را در سال جد

 یشگگد. طراح یراه انداز ش[9332]م 9123 یشدر آور یدجد بیمارسگگتان”

 کی یآنچه برا یانسگگو م یکاسگگت از  یبیاسگگت که ترک یاآن به گونه
در  انیانیرا هاییشهاند یانگرب یگرد یاسگت و از سو  یازمورد ن یمارسگتان ب

سگگگاخت آن  یبودن بودجه برا ینگاکاف  ی اسگگگت کگه بگا شگگگرا    یمعمگار 

                                                      
119 Wright 2001, p. 127. 
120 Report 1920–21, p. 1. 
121 Report 1920–21, p. ii. 
122 Administration Report 1920, p. 7. 
123 Administration Report 1922, p. 9. 
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 ییشگگد فاقد روشگگنا  یکه راه انداز یه در زمانیج. در نتکندیم ییخودنما
اضد  ف یسگتم کارکنان و سگ  یبرا ییهابرق، منبم آ ، آشگپزخانه، بخش 

در سگگگاختمان امکان  ییدو موتور برق، روشگگگنا یدبود. با خر یبهگداشگگگت 
 یزن ی( سوخت مجانیسو انگل یرانو به لطف شگرکت نفت )ا  یرگردیدپ 
 هایاهیزگهمراه با آبر یا،رو به در ضد فا یک. شد ینآن تأم یانرژ یراب

سگگقف گ اشگگته شگگد که با  یمنبم آ  بر رو یکاحداث شگگد و  یهمگان
 نیکه سگگگاخته شگگگده بود، تأم یخودکار، آ  آن از چاه یکیپمپ الکتر

مپ پ یکسگگاخته شگگده اسگگت که آ  آن با  یزآ  انبار ن یک. گردیدیم
 نیجهت تأم سگگقف یکه رو یگریو به منبم آ  د یچرخشگگ یمهن یدسگگت

ه ک ی. ام ا تا زمانشگگگدیم یختهشگگگده بود، ر یهآ  اتاق عمش و دواخانه تعب
 یانهدواخ یکفق  به صگگورت  یمارسگگتانبخش کارکنان سگگاخته شگگود، ب

 “.928شودیمحسو  م ییصحرا
 ین،نابرانبودند. ب یکاف یبسگگتر یمارانب یرشپ  یموجود هنوز برا تسگگهیدت

و  یزاتهنوز تجه یرادواخانه به کار خود ادامه داد؛ ز یکبه صگگورت  یمارسگگتانب

، ش[9338]م 9122سگگال  یان. با پا922ارشگگد وجود نداشگگتند یپزشگگک یمتصگگد یزن

ه ب یه،ریخ یمارسگگگتانبوشگگگهر و ب یمیمق یو دواخگانه  یگد کمبودهگا برطرف گرد 

 ایرد داشگگت زوجو یوجود، هنوز مسگگائل ینداشگگتند. با ا یتصگگورت کامش، فعال

 ،یبسگگگتر یماراناز گسگگگترش بخش ب ییسگگگرپا یمارانمراجعه ب یگاد ز یتقگاضگگگا 

                                                      
124 Administration Report 1923, p. 14. 

در  مییبود که جراو مق یدر سگگاختمان کنون یواقع یتوسگگعه یک”ه شگگد ک یانب ینوجود، چن ینبا ا
 p. 1.–Report 1921 ,22“ کرد.یدر آن کار م یموخ ی شرا

125 Administration Report 1924, p. 8. 
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 یک یتیرو مد یتانیاییپزشک بر یکبا  یدجد یمارسگتان . ب920کردیم یریجلوگ

. جدا از دواخانه که توس  927شدیم یتهدا یسیو دو انگل یرانیشامش دو ا یتهکم

 از هر نوع موجود یدولت یکمک پزشک یچه شد،یم یدولت هندوستان نگهدار

 تمام کارها و امور یو کگارکنان آن به صگگگورت عمل  یمیجراو مق یننبود. بنگابرا 

 .924رساندندیبوشهر را به انجام م یپزشک

 ریهیخ یمارستاندر قالب ب یریچشگمگ  ییرات، تغش[9334]م 9121سگال   در

 رداشته شدب یمارسگتان از ب یمیمق یدواخانه ،[بهمن 23] یهفور 1انجام گرفت. در 

 یهانوادهو خا یدواخانه فق  کارکنان اقامت ین. ایافتانتقال  یو بگه مجتمم اقگامت  

 هاسگگه بنگ ینو مسگگتخدم یرانا یبانک شگگاه یهاو خانواده ینوابسگگته، مسگگتخدم 

و  مززرس آ یگلر،مززرس ز یکمپان یا،رودان پرسگگ یانشگگامش شگگرکت م ییاروپا

د که در بو یتواقع ینا یشانتقال به دل ین. ادادیمگالکوم، تحت مداوا قرار م  یجیت

( که به عنوان یهمال رئیس) یبخش مال رئیس، [ش9334شهریور ]م 9124سگپتامبر  

 ریهیرسگگتان خیمااطدع داد که ب یمیحکمران بوشگگهر در آن زمان بود به جراو مق

 یشنهاد،پ نیقبوالندن ا یفشار برا یجادا یباشد. برا یرانیدر دسگت مسئوالن ا  یدبا

فزون بر برداشت. ا یمارستانخود را از ب یدفاصله بخش گمرکات، مشارکت مالب

 که در بخش یابه بعد به دواخانه ینبگه کگارکنگان خود دسگگگتور داد که از ا    ین،ا

ه مراجعه کنند. ب شگگد،یاداره م یرانیپزشگگکان ا رنظ یرگمرکات باز شگگده بود و ز

مشگگابه، مشگگارکت   یدر اقدام یزن یهپسگگت و بخش مال یپس از آن، اداره ی،زود

                                                      
126 Administration Report 1925, p. 10. 
127 Elgood 1951, p. 548. 
128 Report 1920–21, pp. 1–2. 
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خود را فراخوانگگدنگگد. مجموعگگاً آنچگگه کگگه بگگه عنوان پرداخگگت   یمگگارانو ب یمگگال

را به خود  یمارسگگگتاندرصگگگد در آمد ب 23و  شگگگدیم یدهنام یشگگگاه یداوطلبانه

و در فصگگش  یدبه صگورت نظام وار پرداخت گرد  یداد چند صگباح یاختصگاص م 

 انیایییتبر ینمسئول یپرداخت نشد. برااصدً  یزن ش[9337دی ]م 9124آخر سال 

ستپاچه د یزو ن یمارستانورشگکسگته شدن ب   یاقدامات برا ینروشگن بود که تمام ا 

خود را  یوستگیگرفت پ یمتصگم  یتانیابر یجه،بوده اسگت. در نت  هایتانیاییکردن بر

 یرد،گبه کار  [ش9337بهمن  23]م 9121 ییگه فور 1در  یریگه خ یمگارسگگگتگان  ب بگا 

 ی،امبدفاصله به دکتر بهر یپزشک یتسگال قدمت آن بود. مسئول  03که  یارابطه

خان  یر علفرد توس  دکت ین. ایافتانتقال  ینهقرنط یارشد پزشک یرانیا یمتصگد 

م تمام مناب یتاتیا،. حکومت برشگگگدیداده م یاری داد،یرا انجگام م  یکگه کگار طب   

را بگگه  یگرد ییمگگهداده و ن یگگشرا بگگه نصگگگف تقل یجراح یزاتو تجه یپزشگگگک

اتگاق عمش ناکامش ماند و به   یزاتتجه یجگه، منتقگش کرد. در نت  یمیمق یدواخگانگه  

 ییهانوژ یدکنند. در زمان بازد یدگیرسگگ توانسگگتندینم ید،با موارد شگگد یمارانب

د، جراو یکه به درخواسگگگت حکمران بوشگگگهر انجام گرد [ش9334دی ]م 9133

نبوده  یزتم نهیاتجمش گرا یدگاهاز د یمارستانب ”نکته اشاره کرد که  ینبه ا یمیمق
 یقتر حقد ینبود و حت ییباال یلیخ یدر مرتبه یزخان ن یدکتر عل یهاو دانسگگگته

 “.921بود تریینپا یزن یانهم یاز استانداردها

  

                                                      
129 Administration Report 1929, p. 8. 
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 انزلی
 

 یک، ش[9270]م 9417در تابسگگگتان  ین،حبش المت یروزنامه یانب بر اسگگاس 

 هاآن د.گ اشتن یاندواخانه را بن یکو  یدندرس یبه انزل یگروه از پزشگکان روس 

به  نهیاسگگگاخته شگگگده اسگگگتفاده کردند که در گفتار عام  یشپ ینوع خانه یگک از 

 یبند رهمآن را از هم جدا کنند و دوباره سگگ توانسگگتندیمشگگهور بود و م ییمقوا

کرده  یمجان یرافراد فق یرا برا یپزشگگگک یهامراقبت ،ی. پزشگگگکان روسگگگیندنما

 هاآن .دادنگد ینوع روغن چر  )مرهم( م یگک  یزو ن ینینک یمگاران بودنگد و بگه ب  

 یمگگارانداشگگگتنگگد. ب یفراوان یمگگارانرو ب ینو از ا دادنگگدیانجگگام م یاعمگگال جراح

سگگگخه ن هاآن بپردازند و به ینهخود هز یخدمات پزشگگگک یبرا یسگگگتیثروتمند با

 آشگگگکار . 933یندنما یهخود را ته یدارو یانزل یدجد یتگا از داروخگانه   دادنگد یم

 یقداما یاماندند و آ یدر انزل یتا چه زمان یگروه از پزشکان روس ینکه ا یسگت ن

حدود  یندر هم یاو  ش[9248]م 9132در آنجا که در سال  یمارستانیب یانبن یبرا

 هزار نفر سکنه داشت. 4آن زمان، شهر حدود  در اند؟شد، انجام داده یستأس

 یتشگگکا یمارسگگتاناز کمبود در ب ی، مردم انزلش[9247]م 9134سگگال  در

ود. قطعاً شده ب یستأس یختار یناز ا یشپ یمارسگتان که ب دهدیکردند که نشگان م 

حبش  یروزنامه یراوجود داشگگگته ز ش[9240]م 9137در سگگگال  یمارسگگگتانب یک

آن به چاپ رسگانده اسگت. در سال    هایینهدر مورد درآمد و هز ییهاداده ینالمت

 یروزنامه درباره یک یمقاله یراهنوز پابرجا بود ز یمارستان، بش[9213]م 9199

                                                      
130 Ṭavīlī 1371, vol. 2, pp. 210–211 ،4 به نقش از حبش المتین، شگگمارهی Calcutta,9392 دوم شگگعبان 

/27 December 1897, p. 90 and nr. 36, 9394 18 / 92 ربیم االول July 1899. Andreeva 

2007, p. 193. 
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 ادیتحت مداوا قرار گرفته بود،  یمارسگگگتانمورد حملگه که در آن ب  یگک  یقربگان 

تخت داشت  92 تعداد ی،شهردار یمارستان، بش[9333]م 9128. در سال کندیم

 ین،زنان( بوده اسگگگت. افزون بر ا یمردان و پنج تخگت برا  یتخگت برا  93 )کگه 

پزشگگک، دو  یکداشگگت. با وجود امکانات محدود آن ) یزن روخانهدواخانه و دا

دمات خ یمارسگگتان،بود که ب ینا یلمورگ پرسگگتار مرد(، نظر یکپرسگگتار روس و 

ش تا 9234اسگگگفند ]م 9128تا مارن  م9123اسگگگت. از مارن  دادهیارائه م یعگال 

 را تحت مداوا قرار داد که اکثر یبسگگتر یمارب 372 یمارسگگتان، ب[ش9332اسگگفند 

 تانبیمارس شده بودند. یزیتو یزن ییسگرپا  یمارب 3333بودند و  یادچار ماالر هاآن

 یزن یمارستانب یکداشگت. در آن زمان،   یتفعال ش[9338]م 9120هنوز در سگال  

ادامه داشگگت موجود بود. در ظاهر  یزبعد ن یهاآن در سگگال یتزنان که فعال یبرا

اتاق بود که درسگگگت پشگگگت  یسگگگاختمان دو طبقه با تعداد یک یمارسگگگتانب ینا

 .939داشت یجا یشهردار

 

 گلپایگان
 

 یراندسگگتور داده شگگد که ا هایتانیاییبر یبه همه ش[9213]م 9192سگگال  در

جوان به  یشیبازگشگگتند. کشگگ یرکب یتانیایبه بر یاریرو، بسگ  ینرا ترک کنند. از ا

به  کردیدر اصگگگفهان کار م ش[9213]م 9192آگارلند که در سگگگال آر..ینام ج
                                                      
131 Ṭavīlī 1371, vol. 2, pp. 218–220, 223–224, ،222 به نقش از حبش المتین، شگگمارهی Tehran, 5 

muḥarram 1326 /8 February 1908; Ẓahīr al-Dawla 1351, p. 319; Gilmour 1924, p. 29. 

 ،ش[9247م ]9131وجود، در سال  ینبا ا
the Diplomatic and Consular Reports (henceforth DCR) 4828, pp. 11, 14 

 .خوردیآباد به چشم نم سترا یادر رشت و  یمارستاناز ب یادی یچه“ سدمت مردم”تحت عنوان  
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به  د،یکمتر گرد یرانا یثبات یب یتکه وضگگگع ش[9218]م 9190اهواز رفت و در 

دواخانه را در  یککه انجام داد،  یگرید یزهایچ یان. او در مبازگشتاصگفهان  

و  میحک یوسف یرزاکار او توس  مهزار سگکنه داشگت، باز نمود.    92که  یگانگلپا

 یمانکه تا چه ز یستمن روشن ن یمورد نظارت قرار گرفت. برا یمحک یو ا یرزام

 یانسگگگان یروین یازن هیمدت کوتا یاحتمگاالً فق  برا  یدواخگانگه پگابرجگا مگانگد ول      

 م9197-94 هگگایسگگگال یبگا خشگگگکسگگگال   یگگاروییرو یرا برا یخگدمگگات پزشگگگک 

 .132برآورده کرد را یراندر ا یفوسو سپس رخداد آنفوالنزا، وبا و ت ش[10-9212]

 

 همدان
 

هزار نفر داشگگت  03حدود  یتی، همدان جمعش[9240]م 9137سگگال  حوالی

ل فراهم بود. تا سگگگا یبه سگگگخت یپزشگگگک یهاکمک یت،تعداد جمع ینا یکه برا

 اریاخت. آلکسگگگاندر را در یو. دبلای یکاییآمر یسگگگیونرهای، م[ش9209]م 9442

هولمز در سگگگال  .یو پس از او دکتر ج کردیم یتداشگگگتنگد کگه در همدان فعال  

 کوچک یدواخانه همراه به، یمارسگگگتانب یگک آمگد کگه در    ش[9272]م 9413

و سپس در  ش[9273]م 9419در سال  یلسونو ی. سی. دکتر جسگ کردیم فعالیت

ال در سگگ .یوسگگتندپ یبه و یداسگگت یلسگگوندکتر بدنش و [ش9271]م 9133سگگال 

 یبرا هولت را یدر یلیل یادبود یمارسگگگتانب ،دکتر آرتورفانک ش[9242]م 9133

افت. یگسگگگترش  ش[9212]م 9190کرد که در سگگگال  یسمردان در همدان تأسگگگ

                                                      
132 Waterfĳield 1973, p. 121. Išrāqī 1383, p. 886. 

 .کندینم یادی یچه پردازدیم یگانکه به موضوع سدمت در گلپا یاز دواخانه در هنگام
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 ش[9333]م 9129زنان بوده که در سال  یپشو یادبود یمارستانهمان ب یناحتماالً ا

وجود داشته است. ام ا به هر حال  یززمان ن یناز ا یشپ یشده و به روشن یاداز آن 

عمش در  92تا  93اند. هر چند که او مشگترک داشته  یدواخانه یمارسگتان، هر دو ب

 اریدر اخت یپرستار یاماهر و  یاردست یچه، هیاول یدر روزها یول دادیروز انجام م

وده که ب یمدرن یسگگه طبقه یمارسگگتانب یک ”مورتون، یگفته بر اسگگاسنداشگگت. 
که  یاآن نظارت کرد، به گونه یئجز یزنمود و بگه هر چ  ی)دکتر فگانگک( طراح  
 ها،ورزیینهک یشدل بگه  .933“و سگگگازنگده بوده اسگگگت   یمگانکگار  انگگار او معمگار، پ  

دچار دردسر  یری، به صگگورت چشگگمگش[9210-17]م 9197-94در  یمارسگتان ب

 یرو همه ینمردان را اشغال کرد و از ا یمارسگتان ب یهسگرخ روسگ   یب. صگل یدگرد

 بیکه صگگگل یزنان درمان شگگگوند. هنگام یمارسگگگتانمجبور بودند که در ب یمارانب

بود و  یانبه خوک د یهشب یمارستانب ینرا ترک گفت، ا یمارستانب یهسگرخ روسگ  

 ایها نابود و شگگود. از آنجا که تمام رختخوا  یزبه صگگورت کامش تم بایسگگتیم

وند ش یامه بایستیم یرهها و غها، مدفهها، بالشد، تشک و لحافگم شگده بودن 

و بار،  ندبیب یشگدن بود، سگربازان روس   یزهدر حد پاک یمارسگتان که ب یزمان یول

 سگگتیدو ینیتخم یبشگگش هفته اشگگغال کردند و موجب آسگگ یرا برا یمارسگگتانب

که  یتانیاییران بپس از آن، سرباز یکوتاه یشدند. به فاصله یمارستانبه ب یتومان

منزل  یمارسگگتان. آنان اجازه خواسگگتند که در بیدندسگگر رسگگ کردند،یبهتر رفتار م

                                                      
133 Morton 1940, pp. 262, 268; )آموزش کارکنان ایرانی( Wilson 1896, pp. 260, 374; ᾿Ayn 

al-Salṭana 1376, vol. 1, pp. 377, 865; Kumīsiyūn 1343, vol. 2, pp. 1449–1451; Elgood 

1951, pp.511–512, 534; Ẓahīr al-Dawla 1351, p. 133; Waterfĳield 1973, pp. 136–

 The Eighty-fourth Annual Report of the Board بعداً هولمز پزشک خصوصی شاه شد. .137

of Foreign Missions of the Presbyterian Church in the U.S.A., 1921, p. 329; 

 .DCR 3189, p. 40 .کرد یتطب مدرن ترب با اصول را یهودیاز تجار  ییارر هولمز بسدکت
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با  یفت ولیازمان، کار در دواخانه ادامه  یناجازه داده شگگگد. در هم ینو ا ینندگز

دکتر فانک به سگگگلطان آباد و تهران فراخوانده  یراکمتر از قبش، ز ینتعداد مراجع

ا دکتر فانک ت یرابسته شد ز یمارسگتان ، بش[9211]م 9123. در سگال  938شگده بود 

او  یاردواخانه توسگگ  دسگگت یبود ول یدر مرخصگگ ش[9214اسگگفند ]م 9123مارن 

 ییز آنجاا وجود، ینزن بودند. با ا یماران. اکثر بکردیم یتدکتر خاشگگگاتور فعال

از  یمردان را در اشگگگغال داشگگگت، تعداد کمتر یمارسگگگتانهنوز ب یتانیاکه ارتش بر

ها، چهار رفتپس ین. با وجود اشگگگدندیم یرشپ  یمگارسگگگتگان  در ب یمگار زنگان ب 

د، شگگگده بودن یشبا سگگگفر کردن دکتر فانک فارغ التحصگگگ  یکگارآموز کگه همگ  

 هاآن یهمگ یبرا یرانا دولت کردند. یافتخود را در MD یپزشک یینامهگواه

دکتر  ش[9333]م 9129. در سال 932کار، به عنوان پزشگک، صگادر کرد   یپروانه

ه منظم ببه طور  که خانم زوکلر یدواخانه را ادامه داد در حال یتخاشگگگاتور، فعال

زنان  یمارسگگگتان. از آنجا که بکردیکمک م یژهو درمان موارد و یناتاو در معگا 

ه بخش دواخانه ب یهااز اتاق یکی گرفته،یقرار نم ادهمورد اسگگتف یچند وقت یبرا

زنان  شیرپ  یبرا یمارسگگتانزمان ب ینشگگد و در هم یشمردان تبد یبرا یمارسگگتانب

ستار ( و سه پریزولز )از تبر ی( و آقایهدکتر دود )از اروم یدن. با رسیدآماده گرد

 دسگگت یپزشگگک ییکارآ یهمدان به چنان درجه یمارسگگتان(، بیه)از اروم یرانیا

دکتر فانک  ش[9333]م 9129بود. در سگگگال  یگده آن را نگد  یچگگاه کگه ه  یگافگت  

اده از آن به استف یزو ن یهاشغال ارتش روس یشزنان به دل یمارسگتان ب یبازگشگت ول 

                                                      
134 One Hundred Seventeenth Annual Report of the Home Missions of the Presbyterian 

Church of the U.S.A., 1919, p. 263. 
135  The Eighty-fourth Annual Report of the Board of Foreign Missions of the 

Presbyterian Church in the U.S.A., 1921, p. 332; The Eighty-third Annual Report of 

the Board of Foreign Missions of the Presbyterian Church in the U.S.A., 1920, p. 313. 
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 ینا اداشت. ب یازن یاعمده یراتهنوز به تعم ی،کودکان آشور یخانه یتیمعنوان 

به اتمام  یراتزن را هر چگه زودتر کگه تعم   یمگاران قصگگگد او آن بود کگه ب  وجود،

 .930یدنما یرشبرسد، دوباره پ 

در همدان وجود داشت  یشگهردار  یتختخواب 92 یمارسگتان ب یک مچنین،ه

 یلحوا یمارسگگتانب ین. اگرفتیقرار م یاز آن در سگگاختمان شگگهردار یکه بخشگگ

و  دشیم یمال ینبر حمش و نقش، تأم یاتشد که با مال یستأسگ  ش[9211]م 9123

ر د یماراناز آنچه ب یبهتر یهادرمان ینداشگگت ول یخوب یگرچه اقدامات درمان

 یحت یخدمت جراح یچوجود، ه ین. با اآوردیفراهم م کردندیم یافتدر خگانه 

 .937وجود نداشت یزن ییابتدا یاراز نوع بس

 

 اصفهان
 

 یک، ش[9202]م 9443هزار سگگکنه که تا سگگال  03بود با  یشگگهر اصگگفهان
 تیهر جنس داشگگگت که در جلفا اصگگگفهان فعال  یانتظار برا یهادواخگانه با اتاق 

شگگگده بود و از آن زمان به بعد  یستأسگگگ ش[9221]م 9443که در سگگگال  کردیم

 یریتدم ،(یتانیابر یسگگایکل یسگگیونریم یاز جامعه) . اف. هورنشیا توسگگ  دکتر
که  شده بود یطراح یمارسگتان ب یکجداگانه به صگورت   یگرید تاقا  ” .شگد یم

برد از  ماری .934“گرفتندیقرار م یتحگت درمگان جراح   یگدتر در آن موارد شگگگد
                                                      
136 The Eighty-fĳifth Annual Report of the Board of Foreign Missions of the Presbyterian 

Church in the U.S.A., 1922, pp. 366–67. 
137 Gilmour 1924, p. 29. 

 ینو از ا هدکرن یادی یحت یهاول هاییمارسگگتانب یناز ا 970، ص 9342 یاسگگت که همدان یزانهغم انگ
 سپارد.می یخرا به زباله دان تار یکاییو آمر یرانیرو تدش پزشکان ا

138 Wills 1893, p. 164; Elgood 1951, p. 534; Waterfĳield 1973, p. 150. 
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(CMS )م 9419زنان مسگگگلمان در بازار اصگگگفهان، در سگگگال   یدواخانه برا یک
 یبود و به زور حداقش پنج بار در ط یابرخدف نظر عده یباز کرد ول ش[9273]

 یمردم هاییتحما یشآن را مسگگدود کردند ام ا به دل ش[9273-70]م 17-9418
، دکتر دونالد، اعمال ش[9273]م 9418سال  در .931پا برجا ماند یماران،ب یاز سو
با  یمارسگگتانب یک CMS ،ش[9272]م 9410را بر عهده گرفت و در سگگال  یطب 

آن  دتیتسگگه یدر بهبود یبزرگ یشگگرفتدواخانه در جلفا اصگگفهان باز کرد و پ
 مشاهده کرد: ین، دکتر کار چنش[9243]م 9139داد. در سال  یرو

 یشتر)ب تیاف یتیرابد تعم یاربسگ  ی را در شگرا  یمارسگتان که او آمد ب یزمان”
مرد  یمارب 0( فق  با سه بخش، یمارستانب یککارونسگرا بود تا   یکهمانند 

بخش کامش  یک، ش[9243]م 9139بودنگد. در سگگگال   یرفتگه زن را پگ   7و 
، ش[9273]م 9418مردان وجود داشت. در سال  یتختخوا  برا 23زنان و 

گان بسگگت یاتوسگگ  دوسگگت و  یماروجود نداشگگت و هر ب یپرسگگتار یچگونهه
 یپرسگگتار یها، مراقبتش[9243]م 9139. در سگگال شگگدیم تخود مراقب

 . در سگگالیدگرد یدچار دگرگون «ینهلن مک ک» ییتوسگگ  خواهر کانادا
ا ب یمارانوجود داشگگت و ب یزگی، حداقش بهداشگگت و پاکش[9273]م 9418
. شدندیم یدهد تانیمارسبودند در ب ینخود که اغلب پاره و چرک یهالباس

 یزمت یمارستانیب شگاک و پو یزمدفه تم یماران، بش[9243]م 9139در سگال  
 انیمارسگگتکننده در ب یاز مواد ضگگد عفون ییباال یداشگگتند و اسگگتانداردها 

 یمارستانبه ب ش[9271]م 9133در سال  یمارب 033تا  233 ینوجود داشت. ب
 .983“روز بود 98ها آن یزمان بستر یانگینمراجعه کردند و م

                                                      
 Waterfĳield 1973, pp. 155–Rice 1916, pp. 70 ;77–.156ید بنگر هاداستان مخالفت یبرا 931

140 Waterfĳield 1973, p. 158. 
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 جلفا در اصفهان CMSالف و  : بیمارستان  2شکش 
 .Hume-Grifffĳith, 1909, Behind the Veil in Persia and Turkish Arabia :منبم

Philadelphia, p. 148. 
 

 

 

 جلفا در اصفهان CMS یمارستانببخشی از : 2 شکش
 .Stileman, 1902, The Subjects of the Shah. London, p. 38 :منبم
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درمانگاه در خود اصگگفهان باز شگگد و در   یک، ش[9249]م 9132سگگال  در

اخته سگگ یتاجر ثروتمند محل یکتوسگگ   ییاهدا ینبا زم یمارسگگتانب یک 9138

 یناامل»گ اشگگته شگگد و تحت نظارت دکتر  یانزنان بن یمارسگگتانب یکشگگد. سگگپس 

 هاییتانیایبه بر ینکها یشدله ب ،ش[1892]م 9192. در سال 989قرار گرفت« استوارت

ر سال د هاآن یبسگته شد ول  یمارسگتان دسگتور داده شگد که آنجا را ترک کنند، ب  

همان سگگال اشگگغال   یهاها شگگهر را در ماهروسآن که  پس از ش[9212]م 9190

 .982کردند، دوباره بازگشتند
 

 کرمان
 

بهجگگت الملگگک،  ،، حکمران کرمگگانش[9270م ]مهر 9417سگگگپگتگگامبر   در

با همراه تختخوا   23در ارگ کرمگان بگاز کرد که    یرافراد فق یبرا یمگارسگگگتگانی  ب
 یا. آ983بود یآن حاج محمد خان کرمان یداشگت. سرپرست پزشک  یکادر پرسگتار 

لوم نه هنوز نامع یاحکمران پابرجا مانده است  ینزمان ا یدر ورا یمارسگتان که ب ینا

 CMS هاییت، در پناه فعالش[9249م ]9132آن اسگت که در سال   یتاسگت. واقع 
که بخش مردان و زنان داشگت و به طور مسلم   یافت یانکوچک بن یمارسگتان ب یک

، ش[9212م ]9193. در سال کردیرا برآورده م یهزار نفر 23از شگهر   یمیعظ یازن
 یز سوآن ا ییاهدا هایینتر کامش شد که اکثر بودجه و زمبزرگ یمارسگتان ب یک

                                                      
141 Wright 2001, pp. 118, 122. 

 .“در شهر است یتانیاییبر یمارستاندو ب”اشاره کردند که  هایتانیاییبر ینبنابرا 

Adamec 1981, vol. 1, p. 251..در این بیمارستان بود که ملکه ثریا در سال 9130م ]9392ش[ متولد شد 
142 Waterfĳield 1973, p. 162; Rice 1916, p. 189. 
143 Sipihr 1368, pp. 169–170. 
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-9334م ]دی 9123 یفراهم شگگگده بود. در دهگگه یبوم یگگانکرمگگان یهخود جگگامعگگ
که  دهدینشان م 7 جدول .988یدتر گردتر و مدرنبزرگ یمارستانب ین، اش[9214

 ستیآن در دسترس ن یهاکه داده یانیدر سگال  یکرمان حت یدواخانه - یمارسگتان ب
در سگگال  .982داشگگته اسگگت یاربسگگ یها، مراجعه کنندهش[9213م ]9198مانند سگگال 

 یشبه دل کردیکار م یکه به خوب CMS بیمارسگگگتان - ، دواخانهش[9218م ]9192

 یابه افت عمده ی،انتظار ابشق یرها به صگگگورت غتوسگگگ  دمکرات یمحل یکودتا
م 9190. در سال 980یدکارکنان آن گرد یدچار شگد که موجب رهسگپار شدن موقت  

ا اجازه هدمکرات یرانداشته است ز یتکرمان فعال یمارسگتان ب - ، دواخانهش[9212]
 یزشگگکها به کارکنان پو پاش )دمکرات یختپرر یتانیاییبازگشگگت شگگهروندان بر 

CMS یت، وضگگعش[1092م ]9197سگگال  در .987لقب را داده بودند( را ندادند ینا 

وجود،  ینبه کرمان بازگشتند. با ا CMSو کارکنان  یددوباره مساعد گرد یاسگی سگ 
CMS  یزاتتجه یراز یدرا از نو آغگاز نمگا   یزهمگه چ  یبگاً ود کگه تقر کرمگان مجبور ب 

 با .984کارکنان، به تاراج رفته بود یبتهگا در زمان غ آن توسگگگ  دمکرات یپزشگگگک
 یفزون رفتیتعگداد مراجعگان، چنگانچگه انتظار م     ش[9217م ]9194شگگگروع سگگگال 

ل در سگگگاخودرو  یکقرار گرفتن  یارمثبت، در اخت یروند توسگگگعه یکداشگگگت. 
در گ شته  . ”کردمی تررا آسگان  ییروسگتا  یدبود که امکان بازد ش[9338م ]9122

                                                      
144 A Friend of Iran 1940, pp. 27, 34, 54–56, 58–59, 63; Rice 1916, pp. 133–134; Wright 

2001, pp. 188, 121. 

 یدبه دست آورد بنگر ش[9211]تیر م 9123 یاصفهان در جوال یمارستانکه ب یمدرن یزاتتجه یفتوص یبرا

Stuart n.d., pp. 17–19. 
145 Administration Report 1914, p. 25. 
146 Administration Report 1915, p. 23. .سگگگربگازان آلمگان  ی نیز به بیمارسگگگتان مراجعه میکردند 

Waterfĳield 1973, p. 162. 
147 Administration Report 1916, p. 42. 
148 Administration Report 1917, p. 26. 
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که  کشگگگیدیروز طول م 27 ،قاطر و اسگگگب یبه وسگگگیله ییروسگگگتا یمارانب نیدد
 .981“شودیساعت انجام م 28اکنون همان سفر  هم

کهنه تنگ و  یهاساختمان یراخودش را داشگت. ز  یازاتدوباره، امت شگروع 

 م 9191. در سگگال یدآغاز گرد یدجد یهاطرو سگگاختمان ینبودند و بنابرا یناکاف

استمرار داشته است  یدکار سگاختمان در مکان جد   ”گزارش شگد که   ش[9214]

تخت  24 یبرا یدبخش جد یکمردان،  یدجد ییسگگرپا یمارانو در آنجا بخش ب
دکترها  یدجد یاز خانه یانبار و بخشگگگ یهاو اتاق یدجد یآشگگگپزخانه دانگه، مر

به  یکنزد یدجد یمارسگگتان، بش[3389]م 9122. در سگال  923“سگاخته شگگده بودند 

 ینترو مدرن ه( اندازه داشتیبمجمتم حدود هشگت آکر )جر  ”کامش شگدن بود.  

 “.929اندها، سر برآوردهاشکال ساختمان
دکتر زن )دکتر  یک CMS، ش[9241]م 9193با شگگگروع سگگگال  درکرمان،

ت که داشدر اختیار ( یککار یزهو دوش یپار یزه)دوش( و دو پرستار یکوست ل

 یگاه .دادندیم یشرا تشگگک یپزشگگک یمهمراه با دکتر و خانم دکتر دودسگگون، ت

 شافر شی. مریاز پزشکان اصفهان مانند دکتر دونالد کاروس یاوقات، کمکِ کار

 یگگاردکتر دودسگگگون( در اخت یمرخصگگگ یگگا)در زمگگان ترک و  اهیچنگگد مگگ یبرا

کرمان شامش دکتر و خانم  CMS، کارکنان ش[4921]م 9191سال  هب .922داشتند

  .923زن بوده است 8مرد و  ایرانی یاردست 7دکتر دودسون، 

                                                      
149 Administration Report 1925, p. 39. 
150 Administration Report 1919, p. 31; Cash 1930, p. 40. 
151 Administration Report 1925, p. 39. 
152 Administration Report 1910, p. 33; Administration Report 1912, p. 56; 

Administration Report 1913, p. 70. 
153 Administration Report 1919, p. 31. 
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 های جراحی انجام شده در کرمانشده و عمش ویزیت: تعداد بیماران 7جدول 
 (ش[9241-9338] م9193-9122)ویزیت در خانه و 

 9122 9129 9123 9191 9193 9192 9193 )میددی( نوع/ سال
        مجموع
      4882  مرد
      92087  زن

     8149   پ یرش جدید
 - 297 9232 9800 - 2383 2133 مرد
 - 2374 2318 9092 - 2001 2732 زن

     92382   پ یرش تکراری
 - 9332 3931 8318 - 0322 7343 مرد
 - 0232 4233 3207 - 1222 1334 زن

     8142   سرپایی
 - - - - - - 2399 مرد
 - - - - - - 9897 زن
 249    801   بستری
 - 33 922 901 - 234 228 مرد
 - 999 984 922 - 900 298 زن

       238 عمش جراحی
 222 43 مرد 988 247 377 مرد 972 - بزرگ
 - -  - ثبت نشده زن 927 - کوچک
ی خانهویزیت در 

 ساکنین شهر
- - 9237 2827 433 2933 2923 

 73 - - 232 872 - - ویزیت روستائیان

 ,Administration Report 1910, p. 33; Ibid., 1912, p. 56; Ibid., 1913, p. 70; Ibid., 1919 :منبم

p. 31; Ibid., 1920, p. 30; Ibid., 1921, p. 29; Ibid., 1925, p. 39 (581 inpatients compared 

with 565 last year [1924] and 447 the year before [1923]; 522 operations as compared 

with 540 in 1924.). 

 



 73 ویلم فلور

 یپزشک ی(، دو مؤسگگسگگهیسگیونری )م ینمرسگل  یمارسگتان و ب CMSافزون به 

در  IETD ی، دواخانهش[9219]م 9192در کرمگان موجود بود. در سگگگال   یگرد

ا آن نامعلوم است. دواخانه ب فعالیت یانزمان آغاز و پا یداشگت ول  یتن فعالکرما

 .928شدیم یریتمد (،اف یناشت یآقا) جراو یاردست
 

 (میددی 9192اروپایی کرمان ) -تلگراف هندی بخش ی دواخانه عملکرد: 4جدول 

 زن مرد 

 390 023 موارد تازه

 مشخصان نامشخص های تکراریویزیت

 عمش جزئی 22و  92 17 های جراحیعمش

 .Administration Report 1912, p. 56 :منبم
 

 د داشتوجو یهنور یمارستانمشهور به ب ،یوقف ینهاد پزشک یک یت،نها در

خان،  یشده بود. در همان سال، دکتر موس یستأس ش[9333]م 9128که در سال 

به  شگگتدا یسگگیانگل یو تجربه یفرانسگگو هایینامهگواهکه  یرانیپزشگگک ا یک

به  سگگدمت شهر را یسگمت متصگد   یزو ن یمارسگتان ب ینا یتکرمان آمد تا مسگئول 

 یراز ”داد و کرمگگان را ترک گفگگت  ء. پس از چنگگد مگگاه او اسگگگتعفگگایردعهگگده گ

 به دسگگگت موقوفه یرا از متول یمارسگگگتانب یداروها یزنتوانسگگگت حقوق خود و ن
 .920او دکتر ارسطوخان آمد ی، به جاش[3389]م 9122در سال “ .922آورد

                                                      
154 Administration Report 1912, p. 56. 
155 Administration Report 1924, p. 36. 
156 Rustā᾿ī 1382, vol. 2, p. 45. 
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 کرمانشاه
 

 یهزار نفر 03حدود  یتجمع یککرمانشگگگاه  یسگگگتم،ب یورود به سگگگده در

اد نه یکاز وجود  یادی یچه ینو،توس  راب ،شهر یعالمانه یداشگت و در مطالعه 

 ینکه عبدالحس ی، زمانش[4392]م 9138. در سال 927شهر نشده است یندر ا یطب 

ا در ر دهتازه سگگگاخته شگگگ  یمارسگگگتانب یکفرمانفرما حاکم کرمانشگگگاه بود  یرزام

 سگگال بعد عزل شگگد یککه فرمانفرما  یوجود، هنگام یننمود. با ا یششگگهرگشگگا

الملک  دیکه فر ی. زمانیدقرار گرفته و مخروبه گرد یمورد فراموشگگ یمارسگگتانب

گرچه پزشک  ؛در آن نبود یماریکرد ب یدبازد ش[9248]م 9132آن را در سگال  

تومان در ماه  73گفت که فرمانفرما  یددر آن حضگگور داشگگت. او به حکمران جد

به جز  رایبوده است ز یناکاف یمارستانب یتفعال هایینههز یداده اسگت که برا یم

بوده در ماه تومان  933 یمارسگگگتانب یینگه زغگال، هز  یینگه حقوق پزشگگگک و هز

 .924است

، ش[9248م ]9132پر شد. در سال  یییکاآمر یسیونرهایبا م یشکاف طب  این

را در  یپزشک بود(، خدمات پزشک یک)که  یدو خانم اسگت  یداسگت  یو،. دبلیدکتر ب

خود را با  یدواخانه ید،خانم است ش[9240م ]9137کرمانشگاه آغاز کردند. در سال  

 هاآن .مودن یرشرا پ  یبسگگگتر یمارانب یزبه بعد ن ینتر کرد و از ابزرگ ،چند اتاق

را  یمارسگگتانب یکو  ش[9219م ]9192را در آنجا در سگگال  یدرمانگاه عموم یک

 یکهنه از جنگ جهان یدواخانه یراکردند، ز یستأسگگ ش[9339م ]9122در سگگال 
                                                      
157 DCR 590, p. 13. 
158 Sulṭānī 1370, vol. 1, pp. 533–534; Farīd al-Mulk Hamadānī 1345, pp. 64–65, 228, 

238, 223. 
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، دواخانه به ش[9217-14م ]9197-94های سگگگال ی ط یقتبود. در حق یرفتهاثر پگ  

. در سگگال 921یدبه بسگگته شگگدن گرد  یرناگز ،یو نبود منابم پزشگگک یورز ینهک یشدل

 یخدمات پزشک یدواخانه بازکند ول یکتوانست  ید،، خانم استش[9214]م 9191

او توسگگگ   یاز کارها یازمان، پاره ین. در همدادیارائه م ییسگگگرپا یمگاران را بگه ب 

رسگگته  نیهر چند که در ماه مارن، ا رسگگید؛یبه انجام م یتانیاییبر یپزشگگک یرسگگته

 در .903ادامه دهد انبه درمان شگگهروند بایسگگتینم یگردکرد که  فتیادر یدسگگتور

ترک گفت،  ش[9333]م 9129 یشکرمانشگگگاه را در آور یتگانیا کگه ارتش بر  یزمگان 

کلبه  29دادند. تعداد  یکاییآمر یسگگیونرهایخود را به صگگورت حراج به م یهاکلبه

ند. داشت یشگهر جا  یروندر ب یاتپه یبر رو فوت درازا داشگتند  43 هاآن یتا 92که 

را  ییتاروسگگ یمارسگگتانب یک یسبود که امکان تأسگگ یطور یگربا همد هاآن یفاصگگله

 تریینپا یارآن بسگگ یمتکه ق یدندتومان خر 3323را  هاآن هایکایی. آمرکردیفراهم م

ود را خ “لا یدها یمارسگگتانب ” ییشگگهمجبور بودند که اند هاآن یاز ارزش بازار بود ول

ه آنجا داشگگگتند ک یحفاظت و نه دکتر یبرا یانسگگگان یروینه ن یگرد یراز یندرها نما

در  دیمورد تاراج قرار گرفته بود. دکتر اسگگگتنیز و همزمان مواد سگگگاختمان  کندکار 

خود باز  یاطی، دواخانه را در اتاق خش[9214اسگگگفند ]م 9123مارن در بازگشگگگت 

                                                      
159 ʿAyn al-Salṭana 1376, vol. 1, pp. 377, 865; Kumīsiyūn 1343, vol. 2, p. 1451; Elgood 1951, 

pp. 511–512, 534; Waterfĳield 1973, pp. 139–140; One Hundred Seventeenth Annual 

Report of the Home Missions of the Presbyterian Church of the U.S.A., 1919, p. 266. 

 شد. یشتعط یدخانم است نبود یشدواخانه به دل ش[3339]م 9129در سال 

The Eighty-fourth Annual Report of the Board of Foreign Missions of the 

Presbyterian Church in the U.S.A., 1921, p. 335. 
160 The Eighty-third Annual Report of the Board of Foreign Missions of the Presbyterian 

Church in the U.S.A., 1920, p. 318. 
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 ونویلس - یدکرد. دکتر استیم یرشرا در روز پ  یمارب 33بود که  یمکان ینکرد. ا

در کرمانشگگگاه فوت  یسگگگالگ 22، در [ش9333اسگگگفند  2]م 9122 ییهفور 29در 

 .909کرد

 یومنامعل یخدر تار یریه،خ یمگارسگگگتان و ب دواخگانگه   یگک  یزن هگا بریتگانیگایی  

( باز کردند که در سال ش[9240]م 9137 یا ش[9242] م9130)احتماالً در سگال  

و  یافتتر در شگگهر انتقال مناسگگب یهابه بخش یاز کنسگگولگر ش[9247]م 9134

ه )دو اتاق دو اتاق البس ی،ااتاق دواخانه یمارستان،ب یارشامش دفتر جراو، دفتر دست

مش، اتاق ع یکزن(،  یمارانب یگریمرد و د یمارانب یبرا یکیانتظگار،   وچگک ک

 ینود. اب تانیمارسگگب یاراندسگگت یهااورژانس و اقامتگاه یبخش کوچک برا یک

ول کنس ی،زمان، کارکنان طب  یدر مابق یراروز در آن سال باز بود ز 978دواخانه 

 دواخگانه،  ین، در اش[9247]م 9134. در سگگگال کردنگد یم یرا در سگگگفر همراه

کودک بودند( تحت  2182نفر زن و  93702هزار نفر مرد،  4)که  یمگار ب 23149

تحت درمان  یبستر یمارب 334مجموعاً  ی،شهر یمارسگتان مداوا قرار گرفتند. در ب

 یاشگگگهرها، ماالر یگرزن بودند. مانند د 28نفر مرد و  248قرار گرفتند که شگگگامش 

 یشمچ هاییماریو ب یسو سفل شدیم یدهاغلب د یزمسگئله بود، سگش ن   ینترمهم

  .902گرفتیساده انجام م هایعمشدر دواخانه  ینبودند. همچن یمشا یاربس یزن

 

                                                      
161 The Eighty-fĳifth Annual Report of the Board of Foreign Missions of the 

Presbyterian Church in the U.S.A., 1922, pp. 68, 368–369. 
برداشگگگت  ی؛کگام از فک فوقان  یزائگده  یبرداشگگگت بخش مرده”شگگگامگش   یاعمگال جراح  ینمهمتر 902

 .بودند “یجانب یتوتومیو ل یمقعد یستولچشم، ف یداخل یخورنده از گوشه یهازخم
Administration Report 1908, pp. 49–54. 
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 : تعداد مراجعات انجام شده1جدول 
 (ش[9219-9338] م9192-22ی لنگه )ی خیریهبه دواخانه

 دختران پسران زنان مردان مجموع )میددی( سال
9192 187 - - - - 
9193 9480 - - - - 
9198 2372 - - - - 
9190 2247 - - - - 
9197 2323 - - - - 
9194 2033 - - - - 
9191 2394 - - - - 
9129 9229 - - - - 
9122 9033 - - - - 
9123 2233 - - - - 
9122 2312 9248 870 913 982 

 ,.Administration Report 1914, p. 16; Ibid., 1915, p. 15; Ibid., 1916, p. 15; Ibid :منبم

1917, p. 14; Ibid., 1918, p. 14; Ibid., 1919, p. 14; Ibid., 1923, p. 36; Ibid., 1925, p. 37. 

 

 لنگه
 

 ینا یخرا در لنگگه بگازکردنگد که تار    یریگه خ یدواخگانگه   یگک  هگا بریتگانیگایی  

با بوشهر و بندرعباس و داشتن  903مشابه یتنامعلوم اسگت. با وجود جمع  ییبازگشگا 

آن  یبه معنا ین. ا908بود ترییندر دواخانه پا ینتعداد مراجع ها،یماریب یکسگگگاننوع 
                                                      

 .داشت ش[1492]م 9191هزار نفر در سال  23حدود  یتیلنگه جمع 903

Administration Report 1919, p. 10. 

 دارد. به صگگورت آشگگکار،  یازن یربه تعم یارعمارت بزرگ اسگگتوار اسگگت که بسگگ   یک”دکتر  یخانه
 .Cursetjee 1918, p. 72.“ کردن متنفر هستند یراز تعم هایرانیا
 .دستگاه گوارش بودند هاییماریچشم و ب هاییماریب یا،ماالر ی متداول،عمده هاییماریب 908

Administration Report 1913, p. 43; Ibid. 1914, p. 16; Ibid. 1923, p. 36. 
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 یهااز بخش یمارانب یرامردم نبوده است ز یمهدواخانه مورد قبول عا ینکه ا یستن

ه . گرچکردندیدرمان مراجعه م یافتجهت در یراز جزا یزدور دست با کاروان و ن

اشگگاره شگگده   ین، به اش[9338م ]9122در سگگال  یاند ولبوده یتزن در اقل یمارانب

 “.902کنندیبهتر هم اکنون به دواخانه مراجعه م یزنان از طبقه ”است که 
 

 مالیر
 

هزار نفر  4با  یشهر یر،در مد یمارسگتان ب ین، اولش[9211]م 9123سگال   در
شگگگاهزاده  یکه از سگگگو یکه از وقف بزرگ هگایی یگه سگگگرمگا  ی از طر یگت، جمع
 یناقاجار( گ اشته شده بود، ساخته شد.  یاز اعضاء خانواده یکیالدوله  یف)سگ 
 یتهنوز فعال ش[9334-84دی ]م 9103 یتخت داشگگت و در دهه 93 یمارسگگتانب

مدرسه در دولت  یک یکاییآمر یسیونرهایزمان، م یناز ا یش. پ900داشگته اسگت  
از  یزن یمنامنظ یپزشگگک یهاکرده بودند و مراقبت یس( تأسگگیرمد یآباد )نام قبل

م 9194 مبرزوکلر در نوا. ام ا با رهسگگپار شگگدن آقا و خانم کردندیهمدان فراهم م
 .907متوقف شد ی، کار پزشک[ش9217آبان ]

                                                      
165 Administration Report 1923, p. 36; Ibid. 1925, p. 37. 

 یگاهپا یک ش[3292]م 9423 یخاز تار یتانیاقشگگگم، ارتش بر ییرهدر جز یدوباسگگگ یکدر نزد
م 9443 تا سگگگال یمارسگگگتانکوچک بود. ب یمارسگگگتانب یککوچک داشگگگت که شگگگامش  ینظام
متروکه  انخود ادامه داد. سگگگاختم یتبگه فعال  یگد رهگا گرد  یگگاه کگه پگا   یزمگان  یعنی ش[0292]
در  یمارستانب ینوجود ندارد که ا یلیدل یچموجود بود. ه ش[3389]م 9122تا سگال   یمارسگتان ب

م 9420در سال  ویدباس ینظام یمارستانب یرامونپ یفیتوص ی. براباشدبوده  یدودسترس مردم باس
 یدبنگر ش[2329]

Shepherd 1857, pp. 71, 73, 75–76, 97. 

 p. 6; Wilson 1928, p. 212.–Administration Report 1882 ,83ید بنگر یزن
166 Zahereddini 1966, p. 38; Gilmour 1924, pp. 29–30; Momeni 1976, pp. 46, 49. 
167 One Hundred Seventeenth Annual Report of the Home Missions of the Presbyterian 

Church of the U.S.A., 1919, p. 263. 
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 مشهد

 

ن در آ یتاز جمع یعمده بود، بخش یارتیشگهر ز  یکمشگهد   ینکها به دلیش

. هر شگگدیهزار نفر بالغ م 23 آن به دو برابرِ یتاوقات جمع ینوسگگان بود و بعضگگ 

اه وسگگ  نادر شت آیدیدارالشگفاء در حرم امام رضگا بود که به نظر م   یکچند که 

 یچ، هش[9204-74دی ]م 9413 یاز دهه یشگگ اشگگگتگه شگگگده بود، تگا پ     یگان بن

که  یدر زمان یعنی، ش[9289]م 9402از  یش. پ904در مشهد نبود یستان واقعیمارب

 ایشگگده بود و  یبازسگگاز یا یمارسگگتانب ینکرد، ا یداز مشگگهد بازد یکو یسگگتا

احداث  یدجد یمارسگگگتانب یکبه صگگگورت  کنگد یهمگانگونگه کگه او گزارش م   

 یرکه توسگگ  مشگگ یدجد یمارسگگتانب”از  که نویسگگدیم یکو یسگگت. اه بودیدگرد
 انیمارستب ین. امکرد یدسگاخته شده بود، بازد  یمارب 43مشگهد[ جهت   حرم یر]مد
 ایهیبه من گفت که قصگگد دارد سرما یرقرار دارد و مشگ  یباغ بزرگ عال یکدر 

کرد،  یدشگگاه از مشگگهد بازد  ینکه ناصگگرالد یهنگام“ .901به آن اختصگگاص دهد

نبود.  یمکان مناسب ودارالشگفاء در مقابش مسجد گوهرشاد قرار داشت که به نظر ا 

ارشگگد  یرمشگگهور شگگد. شگگاه به عضگگدالملک، مد یناصگگر یمکان بعداً به سگگرا ینا

دورتر از حرم، در  یمتر 233در  یدجد یمارستانب یک( دستور داد یباشگ  ی)متول

اکبرخان که  یعل ش[9221]م 9443بسگگازد. در سگگال   یابانخ یباال یجنوب بخش

 یربه مشهد منتقش شد. مش بوددر تهران را نظارت کرده  یدولت یمارستانسگاخت ب 

 یدرخواسگتِ اشگاره شده، عل   بر اسگاس کارگزار ارشگد مجتمم حرم بود و   الدوله
                                                      
168 I᾿timād al-Salṭana 1294–97, vol. 1, p. 552; Ibid., 1301–03, vol. 2, p. 235; Āṣaf al-

Dawla 1377, vol. 1, pp. 20 (marīż-ḫāna), 39 (dār al-šifā); Rustā’ī 1382, vol. 2, p. 512. 

 .Tadjbakhsh 1379, p. 184ید ، بنگر[ش 471]م 9233از  شپی یتوضع یبرا
169 Eastwick 1976, vol. 2, p. 213. 



 و قاجار صفوی هدر زمان  یرانا هاییمارستانب 43

 حرم یهااز باغ یکی( را در ی)دارالشگگفاء رضگگو  یرضگگو یمارسگگتاناکبر خان، ب

 ادیبن ییهاز سگگرما یگرد یها و بخشگگآن از بخشگگش یمنبم مال یسگگاخت که عمده

 مردان و زنان داشگگت و یبرا جداگانه یهاتان بخشیمارسگگب ین. ایدگرد ینحرم تأم

ر زمان د یمارسگگگتانها جدا بود. از آنجا که ببخش یگراز د یرواگ هاییماریبخش ب

 یهی)صگادق خان( ساختمان را با سرما  ینشگد، پسگر و   یشتکم الدوله یرمشگ  یتصگد 

 به صگورت آشکار، بیمارستان . 973امر اعطاء کرده بود، کامش کرد ینپدرش که به ا

 مارستانیب ینگزارش شده است که ا یراشد؛ ز یمیدارالشفاء قد یگزینجا یدجد

 یراگفته درسگگت اسگگت ز  ین. ا979شگگهر بوده اسگگت  ینا یپزشگگک یدتتنها تسگگه

از  رسد،یبه مشهد م ش[9283] ق9277/م9409در سال  مشگیر الدوله ه ک یهنگام

از  گریو د داشتهکه در مجاورت مسجد جمعه قرار  کندیم یاد یشگین دارالشگفاء پ 

هنه که ساختمان ک آیدیبه نظر م ینوجود، چن یناست؛ با ا شگده یآن اسگتفاده نم 

با  یهنظر ین. ا972به آن افزوده شگگگده اسگگگت یدو سگگگاختمان جد یدگرد یبازسگگگاز

 یمگگارسگگگتگگانداده اسگگگت کگگه دو ب یمورکگگه گل ش[9333]م 9128گزارش سگگگال 

 یینگردد )به پایم یگت حرم در مشگگگهگد وجود داشگگگتگه، تقو    یمیقگد  یمخروبگه 

 (.یدبنگر

                                                      
170 Elgood 1951, pp. 511–512; Nafīsī 1325, pp. 56–57; I᾿timād al-Salṭana 1301–03, vol. 

2, pp. 237, 268; ᾿Attārdī 1371, pp. 498–501; Tadjbakhsh 1379, pp. 247–248. 

 نیمحمد حسگن خان، ملک الحکما که حافظ الصگحه مشهد در آن زمان بود، ناصرالد   یانبر اسگاس ب 
اتخاذ نمود.  نقص دارالشفاء را بر شمرد 32ت و به شاه نوش یاپس از آن که او نامه ار یمتصم ینشاه ا

 یدبنگر یاتجزئ یو داروخانه را مدرن کرده بود. برا یاو جراح یم،تصم یناز اتخاذ ا یشپ
Rustā᾿ī 1382, vol. 2, pp. 512–513. 

171 Ḥakīm al-Mamālik 1356, p. 259; Nafīsī 1329–31, p. 20; Hemmati n.d., p. 101. 

 .درمان به دارالشفاء آوردند یرا برا یافراد روان یکه تعداد یدگزارش گرد ش[9203]م 9449در سال 
Rūznāma-yi Īrān 1375, p. 1868 (9 šavvāl 1298/4 September 1881). 

172 Iʿtimād al-Salṭana 1301–03, vol. 2, pp. 237, 268; Mu᾿taman 1348, p. 403. 
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 (میددی 9473پرداختی به کارکنان دارالشفاء مشهد )بودجه : 93جدول 

 تومان(پرداختی )به  نام و وظیفه

 92 حاج مد حسین، ناظر بیمارستان

 2 حاج مد حسین، ناظر غ ا و داروها

 2/97 میرزا محمد طبیب

 7 میرزا باقر مشرف )بازرس(

 93 آقا محمد اسماعیش

 2 میرزا ابوالقاسم

 2 عبدالرحمان مد

 قران( 2+  2قران؛ زنان:  2+  4)مردان:  98 زن 2مرد؛  0خدمتکارها: 

 1 کریم، دوا فروش دم

 .ʿAttārdī 1371, pp. 501–502 :منبم   

 

نظر  یرروشگگن اسگت، دارالشگگفاء حرم ز  93 یکه از جدول شگماره  همانگونه

نها ت یمارسگگتانبه عهده داشگگت. ب یزبود که نظارت غ ا و داروها را ن یعموم یرمد

ه نسخ یچاو توس  داروخانه یهاپزشگک تحت اسگتخدام داشگت که نسخه    یک

آن  رانگنکته نشگگگ ینا کرد؛یکسگگگب نم یادیپول ز یچ. داروخانهشگگگدیم یچیپ

 که یسگگتن یشگگگفت یچندان تقاضگگا نداشگگته اسگگت. جا   یاسگگت که خدمات و

خش هر دو ب زیراکار مرد و زن داشگگته اسگگت؛   یفتنظ یمارسگگتانکه ب یابیمیدرم

د انکه فهرسگگگت شگگگده  یگریاسگگگت. افراد د موجود بودهزنان و مردان در آنجا 

 اند.داشته یم هب یاو  یادار هاییتاحتماالً فعال

 یرضگگگو یمارسگگگتاندر ب یخگدمگات پزشگگگک   یفیگت ک یرامونپ یگادی ز چیز
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 یتاز فعال یادیروشگگگن اسگگگت که مقدار ز یف،توصگگگ یک بر اسگگگاس. دانیمینم
 شگگدهیم یماراندردمندان و ب یغ ا و دارو برا یماده سگگازآ  ”دارالشگگفاء صگگرف 

آسگگتان قدس بودند. پزشگگک،  زو ار مسگگافران و ها،یبغر هاآن یاناسگگت که در م
 ینادر اک یار،قرآن و دست یکار، پرستار، قار یفچشگم پزشک، جراو، تنظ  ،ناظر
 مارییدرمان درد و ب یبرا یمارانکه دردمندان و ب دادندیم یشرا تشک یمارسگتان ب

را بگگاز غگگ ا و دارو، سگگگدمگت خود   یگگافگت خود بگه آن مکگان آمگده و پس از در   
 یمجموعه یک ”حرم،  یمارسگگتان، بش[2489]م 9132حدود سگگال “. 973یافتندیم

پر است  شهیهم یباًتقر یمارستاندارد. ب یشش پزشک بوم یاحدود پنج  ،کارکنان
خش ب یترضا یجکه اغلب با نتا شودیدر آنجا انجام م یزن هایاز جراح یو بعضگ 
م 9133در سال “. 978شگود یاسگتفاده م  زو ار اکثراً توسگ   یمارسگتان . بیسگتند توأم ن

 یبدن هیمحکوم به تنب یقانون اهکه توسگگ  دادگ ینوشگگت مردان «یات» ش[9271]
 یجهت درمان در دواخانه یمعلول، بگه طور عگاد   یبگا دسگگگت و پگاهگا    ”بودنگد  

 یمارسگگتانبه ب یکه کسگگ یدم. من هرگز نشگگنیافتندیحضگگور م یتانیابر یکنسگگولگر
 یر روب یسگگتیبرود؛ هر چند که آن مکان با یطیشگگرا یندر حرم تحت چن یرانیا

 تانیمارسدر ب ی که شرا کندیاشاره م ینبه ا« هافمن» دکتر “.972همگان باز باشگد 
شگگهد در که به م یهنگام کندیم یانکرده بود. او ب یشم یشگگترحرم رو به وخامت ب

به  رفتند؛یمردن م یبود که مردم برا ییجگا ” یگد، رسگگگ ش[9221]م 9193سگگگال 
مدفه  بدون یچوب یهاتخت شد،یم یافتپنجره در آن مکان  یهقا  شگب  یسگخت 
 “.970یو بدون بخار یفکف کث یک ش،و بال

                                                      
173 ʿAttārdī 1371, p. 498. 
174 Adamec 1981, vol. 2, p. 486. 
175 Yate 1900, p. 336. 
176 Morton 1940, p. 253. 
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 یدواخانه یک ی،رضگگو یمارسگگتان، افزون بر بش[9208]م 9442سگگال  در

د. که ش یستأس“ نظام خراسان یباش یمحک ینمدحس یرزام”و مجهز توسگ    یزتم

سربازان در مشهد فراهم  یها را برااز مراقبت یدواخانه، سطح ینا شگود یگفته م

 نامعلوم است. یر؟خ یاخود ادامه داده است  یتدواخانه به فعال ینا یا. ام ا آ977نمود

 یرزادر مشگگگهد وجود داشگگگت. محمد حسگگگن م  یگرید یرانیا بیمارسگگگتان

د زن چهارم خو هبرسگگگماً دهکگده را   یتعگداد  یگاتش، الملگک در زمگان ح   منتظر

 کیساخت  یامدک را برا ینکه او ا یبه شگرط  ؛واگ ار کرد (احترام السگلطنه )

حاصش  ییه، او سرماش[9217]م 9194در مشگهد به کار ببرد. در سال   یمارسگتان ب

 3233 یبه اندازه ینزم قطعه یک یدخر یاز آن امدک را برا یاز فروش بخشگگگ

 یمارسگگگتانجنت بود صگگگرف کرد و در آنجا ب یدروازه یگابان متر مربم کگه در خ 

کرد و خود او تا زمان  یمارسگگگتانامدک را وقف ب یرا سگگگاخت. او مابق یهمنتظر

 یمور. گل974یافتآن به حرم انتقال  یریتموقوفه ماند و سگگگپس مد یرمرگش مگد 

ش به شگگک یمارسگگتانب ینرا فهرسگگت نموده اسگگت از ا  یرانا یپزشگگک یکه نهادها

مشگگگاهدات او، دو  بر اسگگگاسکه  رسگگگدیسگگگت. ام ا به نظر منکرده ا یادآشگگگکار 

 مشهد مورد غفلت فراوان قرار گرفته بودند. یموقوف یمارستانب

است  نبوده یکاف یبه اندازه یرضگو  یمارسگتان ب ییاسگت که کارآ  آشگکار 

 هاییمارستانب یبرا زو ار مردم و یخدمات از سگو  یبرا اییندهفزا یتقاضگا  یراز

کوچک  یمارسگگگتانب یکقابش دسگگگترس در مشگگگهد وجود داشگگگت. نخسگگگت،   

زنان(  یتخت برا 0مردان و  یتخت برا 0تختخوا  ) 92با  یتانیابر یکنسگگگولگر

                                                      
177 Āṣaf al-Dawla 1377, vol. 1, p. 176. 
178 Muʿtaman 1348, p. 414 (با تصویر بیمارستان ); ᾿Attārdī 1371, pp. 509–510. 
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داشت.  ینده یاردست یکو  یتانیاییدکتر بر یک یمارستان،ب ین. ا971وجود داشت

درمان قرار تحت  ش[9271]م 9133 یحوال یمارهزار ب 0حدود  یمارستانب یندر ا

. 943کردیم یدگیبه امور دواخانه رس یمارسگتان ب یارگرفتند. در فقدان دکتر، دسگت 

 یکایی،آمر یسیونرهایم یدناز رس یشتا پ

ر شهر است که د یمارستانیتنها ب یتانیابر یکنسولگر یعموم یمارسگتان ب ”

 انیمارب یبرا یعلم یهاشگگده اسگگت و درمان یزتجه یمارانب یرشپ  یبرا
 انیمارستب ین. اگیردیدر آن انجام م یجد یجراح یهاعمش یزو ن یبستر

داده شگگگده اسگگگت؛  ییرو تغ یبازسگگگاز یر،تعم ی،ابه صگگگورت عمده یراًاخ
اتاق عمش مناسب  یک ید،اضگافه گرد  یزمدرن خو  ن تجهیزات همچنین

 ینمراجع یانگینافزوده شگگگد. م یکافتالموسگگگکوپ یگک اتگاق تگار   یگک و 
م 9138-2 یهاسال ی نفر اسگت. ط  992راسگر سگال   روزانه در سگ  ییسگرپا 

مجدد آن کامش شگگود،  یزو تجه یبازسگگازآن که  از یش، پش[48-9243]
کوچک در آنجا  یعمش جراح یگادی عمگده و تعگداد ز   یعمگش جراح  89

از اعمال عمده  یمیبه بعد، نسبت عظ ینشده است. اعمال چشم از اانجام 

 یگگدهدر هر سگگگگال د یمگگارهزار ب 30را بگگه خود اختصگگگگاص داد. حگگدود 
 “.949شوندیم

                                                      
179 Gilmour 1924, pp. 29–30; Grothe 1911, p. 131. 

م 9192-90/ق9338را در سال  یموقوفات یخود را متوقف کرد ول یتبا آن که دارالشگفاء مشگهد فعال  
 یلیدل یهرو نبود سگگگرما ینکرد و از ا یگافگت  در ش[9214-11]م 9191-23/ق9334  و ش[12-9218]
 .است هآن نبود یتفرو گ اشتن فعال یبرا

Sutūda 1366, vol. 7, pp. 561–562; vol. 8, pp. 257–258. 
180 Yate 1900, p. 336; Wright 2001, p. 126. 
181 Adamec 1981, vol. 2, p. 487. 
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 ینو ا کردندیم یافتدر یدارو و درمان را به صگگگورت مجان ،یمارانب تمگام 

 یماران. بشدیغ ا داده م ،یتانیاییبر یمارستانب یینهبود که به فقرا، به هز یدر حال

. دکردنیمربوطه را پرداخت م یینهشگگگده و احتماالً هز یزیتخانه و ثروتمند در

 ین. اشگگودیم ترمردمی ش[9248]م 9132در سگگال  یمارسگگتانیخدمات ب ین،بنابرا

 ییه. در فورکردیم یرشدور همچون هرات پ  یرا از جاها یمارانب یمارسگگگتانب

 یزباز تجه یبرا یههزار روپ 2، حکومگت هنگدوسگگگتان مجموعاً   ش[9248]م 9132

ا در دسگگگترس قرار داد ت یزن یشگگگتریب یاختصگگگاص داد و بعداً بودجه یمارسگگگتانب

 .942شوند یز و بازسازیبه صورت کامش تجه یمارستانب یهاساختمان

 

 

 ی بریتانیایی در مشهدی خیریه: دواخانه3 شکش
 .Yate, 1900, Khurasan and Seistan. London, p. 336 :منبم

 

 

                                                      
182 Sykes 1905, p. 22. 
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 تعداد بیماران پ یرش شده در بیمارستان بریتانیایی در مشهد: 99جدول 
 ش[9243-48]م 9138-32 هایدر سال

 بود.نفر  22/998ی روزانه سرپایی )جدید و تحت نظر( میانگین مراجعه
 بود.نفر  31 جدید ی حضوری بیماران سرپاییمیانگین مراجعه

 نکته مجموع کودک زن مرد 

 سرپایی

 )جدید و قدیم(
29498 99347 2209 32702 

 

 سرپایی

 )فق  جدید(
7120 3342 9912 92233 

 

 بستری

 )جدید و قدیم(

 92]م 9138نوامبر  99آوریش تا  9از  22 7 92 33

، فق  ش[9243آبان  23فروردین تا 

 92از  بیماران جراحی ثبت شدند.

م 9132 سمار 39تا   م 9138نوامبر 

فروردین  99تا  9243آبان  29]

طبابت و جراحی، موارد ، ش[9248

 اند.لحاظ شدههر دو 

 ؛2؛ استخوان، 24آ  مروارید،  89 8 93 27 عمش جراحی بزرگ

 ؛2؛ قطم عضو، 2ی کبد، آبسه

 ؛3، لیتوتومی؛ 9، شکنی مثانه سنگ

برداشت سنگ مثانه از طری  شکاف 

های جراحی ؛ عمش9، فوق زهاری

 2دیگر، 

از مجموع )به غیر 

 های جراحی(عمش
21773 98849 3703 84397 

 

 .Sykes 1905, p. 22 :منبم
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 سگگگیونرینبود. م یکاف یندهفزا یبرآورد تقاضگگگا یبرا یزخگدمات ن  ینا حتی

  ش[9212]م 9193خود را در سال  یدکتر ژوزف کوک، کار پزشگک  یکایی،آمر

هافمن  یبه دکتر روال یااجاره یداوخانه یکدر مشگگهد آغاز کرد و سگگپس در  

زشگگک پ یکتختخوا  و  یتعداد محدوددارای که فق   بیمارسگگتانی .یوسگگتپ

 هادهاتی ” ( مشهور بود.یدجد یای)دن یادن ینگهبه  یبود، نزد مردم محل یکاییآمر
 یکاه آمرانگار ب روندیم یمارسگگتانکه به ب یکه وقت گویندیم یناوقات چن یگاه
آشپزخانه طبخ سوپ  یکبه  یمارسگتان ، بش[2109]م 9197در سگال  “. 943اندرفته

مهر  91]م 9197اکتبر  99داد و در  یتماه ییرگرسنه تغ یررفم درد هزاران فق یبرا

بسته  یمارستان، بش[9214]م 9191تابسگتان   در شگد.  یی، دوباره بازگشگا ش[9210

 یهتخل یماهه برا یکو فرصت  یماند و در دسگامبر، صگاحبخانه اجاره نامه را ملغ  

و به  آل داشگگت یدها ییگاهشگد که جا  یداسگاختمان بهتر پ  یکداد. خوشگبختانه،  

نها داشت که از ت یآهن یهااز لوله یزهبه آ  پاک یسگاخته شگده و دسگترس    یخوب

به دست  زمان، گرچه ین. در همشگد یم یمشگهد، آ  در آن جار  اژپمپ یسگتگاه ا

در  یپنج روز کار یانه برادواخاما مسئله ساز بود،  یپزشک یرآوردن منابم و ذخا

را از مرزها به خود جلب  یفراوان یمارانزمان، ب یندر ا یمارسگگتانشگگد. ب هفته باز

 یمجموعه ،«یچهارتمن ل»، با وارد شدن دکتر ش[9211]م 9123. در سال کردیم

پزشک، بخش زنان و دواخانه را همزمان با هم  ینشد. ا یتتقو یکارکنان پزشک

من . دکتر هافنمودیم یتهدا کرد،یم یکه نقش مترجم او را باز یفهبا خانم شگگر

سگگگه روز در هفته به دواخانه  هاآن بخش مردان و دواخگانگه را به عهده داشگگگت.  

                                                      
183 Donaldson 1972, pp. 108, 113; Elgood 1951, pp. 511–512, 534; Funk 1920, p. 153. 

آنجا  ایکه آ یننددکتر و خانم کوک تنها چند ماه را در مشگگهد گ راند تا بب Miller 1989, p. 50یان بر طب  ب
 آمد.  ش[9212]م 9190نه و دکتر هافمن فق  در سال  یاوجود دارد  یطب یتامکان انجام کار مأمور
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مجاور،  یخانه یک یبا اجاره ش[9333]م 9129. در سگگال کردندیم یدگیرسگگ

ا بانک بقرارداد خو   یک یمارستانب یت،. در نهایافتکوچک توسعه  یمارسگتان ب

و  یاز مردم محل یبیجهگت درمگان کگارمنگدان خود منعقد کرد. ترک     یرانا یشگگگاه

 ،یو پناهندگان روسگگ  زو ار از یاریبسگگ  یزو ن آمدندیدور م یهاکه از بخش یکسگگان 

 یزشکپ یهاکرد و کمک یدبازد یشابوراز ن من. دکتر هافشگدند یرا شگامش م  یمارانب

 یدجد یمارستانب یک، ش[9332-33م ]9123-28 یشهر فراهم آورد. حوال ینا یبرا

روال  دکتر”توسگگ   یمارسگگتانب ین(. ایدگرد ییبازگشگگا یاباز شگگد ) یمیمق یبا تعداد

 یدهرسگگگ ش[9214م ]آذر 9191که در دسگگگامبر  “وارد یچدکتر هارتمن ل”و  “هگافمن 

 .948ود را آغاز نمودخ یتبودند، فعال

بود که توسگگگ   اییریهخ یدواخگانه  یگا کوچگک و   یمگارسگگگتگان  ب همچنین،

ود روزانه حد ینمراجع”دواخانه  ین. اشدیم یتهدا یهروس یپزشگکان کنسولگر 

                                                      
184  Waterfĳield 1973, p. 139; Miller 1989, pp. 56–57 (Nishapur); One Hundred 

Seventeenth Annual Report of the Home Missions of the Presbyterian Church of the 

U.S.A., 1919, p. 269; The Eighty-third Annual Report of the Board of Foreign 

Missions of the Presbyterian Church in the U.S.A., 1920, pp. 319–321; The Eighty-

fourth Annual Report of the Board of Foreign Missions of the Presbyterian Church 

in the U.S.A., 1921, p. 337; 

 دهد،یارائه م  ش[9333]م 9128را در سال  یمارستان( بیشبازگشا یا) یشزمان گشا یلرم
Miller 1989, pp. 55, 98. 

 یشبه دل یسیونرهام یرابسته شد ز ش[9333]  م9129ماه در سگال   0 یبرا یمارسگتان ب یلر،م یبر اسگاس گفته 
 یشر پد یمارسگگتانامکان وجود دارد که ب ینرو ا ینبه زابش رفتند و از ا یسگگربازان شگگورو یحمله یدتهد
 .است کردهیم یتفعال یزن  ش[3339]م 9128 یناز ا

Miller 1989, pp. 60–62; see also The Eighty-fourth Annual Report of the Board of 

Foreign Missions of the Presbyterian Church in the U.S.A., 1921, p. 337, 

 .بوده است ش[1492]م 9191ماه آخر سال  4 یدر ط فقدانکه  کندیم یانکه ب

The Eighty-fĳifth Annual Report of the Board of Foreign Missions of the Presbyterian 

Church in the U.S.A., 1922, pp. 371–372. 
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“. 942شگگدیمدر زمسگگتان کمتر  یدر تابسگگتان داشگگت، ول ییسگگرپا یمارب 23تا  83

 روسگگیه یخدمات خود را در دواخانه یهروسگگ یکه پزشگگک کنسگگولگر  یهنگام

مرد  مارانیکه تمام ب ییجا یابدیانتقال م[ یهبانک ]روس یبه دواخانه”اتمام کرد، 
ر که همسگگ شگگوندیم یدهد یخانم دکتر روسگگ یکزن توسگگ   یماران. ببیندیرا م
نفر  73در تابسگگتان حدود  ینتعداد مراجع یانگیناز کارمندان بانک اسگگت. م یکی

انک ب یبرا« عامش کشش»به عنوان  انه. دواخشگود یاسگت که در زمسگتان کمتر م  
 این “.940شده بود یستأس( Russian Banque d'Escompte de Perse) یروسگ 

متوقف کردند. تا  ش[9210] م9197 سگگال خود را پس از هاییتدو دواخانه فعال

 یتنها منبم خدمات پزشک یگانگانب یپزشگک  یسگات ، تأسگ ش[9213]م 9198سگال  

راسان شگده در سراسر استان خ  یتترب یمهن یرانیدکتر ا یتنها تعداد اندک  ”بودند 
 .947وجود نداشت یگرید یمارستانو ب“ موجود بود

/ دواخانه در یمارسگگتانچهار ب ش[9213]م 9198صگگورت کوتاه، تا سگگال  به

 ؛یسانگل یکنسگگولگر یعموم یدواخانه - یمارسگگتان( ب9داشگگتند:  یتمشگگهد فعال

 و یه؛بانک روسگگگ ی( دواخگانه 3 یگه؛ روسگگگ یکنسگگگولگر یعموم ی( دواخگانگه  2

هد مشگگگ یرانیا یمارسگگگتان. دو بیکاییآمر یسگگگیونریم یمارسگگگتانب - ( دواخانه8

تختخوا ( به صگگورت کامش  23با  یهتختخوا  و منتصگگر 73حرم با  شگگفاء)دارال

                                                      
185 Adamec 1981, vol. 2, p. 486; Grothe 1911, p. 131. 
186 Adamec 1981, vol. 2, p. 486. 
187 Donaldson 1972, p. 108. 

 یوسر ینظام یمارستانبه صگورت آشکار ب  یدر مشگهد بودند ول  یسگرباز روسگ   یادیاگر چه تعداد ز
ان به درم یبرا یسگگگربازان روسگگگ زیرا بوده اسگگگت یناکاف ینظام یخدمات طب ینکهایا موجود نبود و 

 آمدند.یم یکاییآمر یمارستانب

Ibid., p. 112. 
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 در فقدان بودجه، احتماالً یشبودند و گفته شگگده اسگگت که به دل  یدهفراموش گرد

وجود، چهار  یند. با اخودشگگگان را متوقف کردن یتفعال ش[9241]م 9193سگگال  

 رئیس ش[9214]م 9191بسگگته شگگدند. در سگگال  یروسگگ یمارسگگتانسگگال بعد، دو ب

به مشهد داشت و در آن زمان جهت بازکردن  یارتیسفر ز یک زی،انجمن بهسگا 

خدمات  یسگگگازمانده یزفراموش شگگگده و از کار افتاده و ن یرانیا یمارسگگگتاندو ب

 ییهوجود، در سا ین. با ا944برداشگت  ییهااسگتان خراسگان، گام   یسگدمت عموم 

 یدهبه بهبود و سگگامان یمتصگگمحرم  ینمسگگئول یحی،مسگگ یمارسگگتانب هاییتموفق

 یمقامات رسم یدبازد احتماالًگرفتند.  ش[9210]م 9197خود در سال  یمارستانب

 یرقابت برا یجهت ادامه هاآن یختندر برانگ ش[9214]م 9191سدمت در سال 

افمن از ه دکتر نبوده اسگگت. یرتأث یدر مشگگهد ب یمات پزشگگکخد ینبهتر یارائه

گزارش  یربه شرو ز یدادهارو ییرهدر مورد زنج یکاییآمر یسیونریم یمارستانب

 داد:

حرم  یمارسگگگتانداد: ب یرو یاصگگگدحاتش[ 9210م ]9197در سگگگال  ماا  ”
 یهاگماشته شد و کارکنان لباسبه کار  یدپزشک جد یکشد؛  یبازسگاز 

د و سگاخته ش  یاعمال جراح یبرا یدجد یتسگوئ  یکتن کردند؛  بر یدسگف 
 یککگه ما   ی. دوبگاره، هنگگام  یگد کوچگک آغگاز گرد   یگاس در مق یجراح

برقرار  ش[9210م ]9191سگگگال  دربزرگتر و بهتر  یمارسگگگتانیسگگگاختمگان ب 

                                                      
188 Gilmour 1924, pp. 29–30. 

 یقوفاتمو یمارستانخود، ب یارخود را متوقف کرد، جدا از موقوفات ج یتاگر چه دارالشگفاء مشگهد فعال  
ش[ 9214-11]م  9191-23/ق9334و  ش[9218-12]م  9192-90/ق9338 یهگگادر سگگگگال یگگدیجگگد
 .آن باشد یتفعال یفروگ ار یشدل تواندیرو نبود بودجه نم ینکرد و از ا یافتدر

Sutūda 1366, vol. 7, pp. 561–562; vol. 8, pp. 257–258. 
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ان بهتر و بزرگتر نقش مکان کرد و پزشگگک یحرم به خانه یمارسگگتانب یم،کرد
 م 9128که دوباره در سال  یو هنگام یدبه کارکنان آن افزوده گرد یشگتری ب

 یتثبجلو با ت یگام مصممانه به سو یک یسگیونری م یمارسگتان ، بش[9333]
 رییابس اصگدحات سگاختمان خو ، همراه با   یکبرافراشگتن   خود و ینزم
 ارستانیمساختمان ب یطراح یحرم مقدس، به زود ینبرداشت، مسئول یگرد

 چیده،یپ یاربس یمجموعه یکدرن را آغاز کردند که سه سال بعد با واقعاً م
 “941 دالر شروع شد! یلیونم یکبه ارزش حدود 

 یکوجود داشگگگت که در  یزخانه نج ام یک ها،یمگارسگگگتان ب ینبر ا افزون

 یرا در ارگ م ش[9208] م9442 یا م 9448مشگگهد در سگگال    یرونب یلومتریک

 ریگمردم د یاندر م یانج ام یخ،از آن تار یشگ اشگگگته شگگگده بود. پ  یانخگان بن 

. با در پرداختندیم ییو به گدا شگگگدندیحرم جمم م یککرده و در نزد یزنگدگ 

شهر  یرونرا در ب هاآن گرفته شد که یمتصگم  یماری،ب یریواگ یتنظر گرفتن ماه

 .913شدیحرم فراهم م ی مراقبت از طر یینهمتمرکز کنند. هز
 

 یمانسل مسجد
 

از  یکی APOC یسو انگل یران، شگگرکت نفت اش[9213]م 9198سگگال  در

 )نزدیک در میادین نفتی خود سگگگاخترا  یانهخاورمی هایمارسگگگتانب ینترمدرن
                                                      
189 Morton 1940, p. 254. 

را  یتالاز فع یهال یکاو آن بود که  یاسگگتسگگ یراقلمداد کرد ز یخوب یزرقابت را چ یندکتر هافمن ا
 .“ح ف خود یدر جستجو”واگ ارد  یرانیا هاییمارستانبه ب ریگیپس از د

190 Mu᾿taman 1348, p. 411. 

 Floor 2004, pp. 36–.37 به یدبود، بنگر یراندر ا یگرد یخانهدو ج ام
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 ین. ایافتنام  ییرتغ یمانبعگدها به شگگگهر مسگگگجد سگگگل  میگدان نفتی(. میگدان نفتی   

م بود که جام یمارستانو ساخت ب متسد یتوسعه یاز برنامه یبخش یمارسگتان، ب

 44 یشگنجا یدارا ینفت یادینم یمارسگگتان. بشگگدیم یتهدا یانگتوسگگ  دکتر 

 یکارگران به اضگگافه یتخت برا 27 ی،کارکنان ادار یتخت برا 27تختخوا  )

زنان کارمند(،  یتخت برا 2بگا   یگرو بخش د ییاروپگا  یهگا خگانم  یتخگت برا  2

موارد  یبرا یگریو د یموارد عفون یبرا یکیدواخگگانگگه، دو اتگگاق عمگگش ) یگگک

حت ت یمارانبود. تعداد ب یولوژیواحد راد یکو  یشگگگگاهآزما یگک (، یعفونیرغ

 هزار نفر بوده است. 924بالغ بر  ش[9332]م 9120در سال  ینفت یادیندرمان در م

 

 یهای انجام شده: تعداد بیماران پ یرش شده و فعالیت92جدول 
 (ش[9332] م9120)در میادین نفت  APOCبیمارستان 

 تعداد فعالیت

 9000 بستری بیمارستان

 سرپایی
 34273 )الف( مورد جدید

 44193 ) ( تحت نظر

 213 عمش جراحی بزرگ

 9374 عمش جراحی کوچک

 0331 های آسیب شناسیآزمایش

 037 دندان پزشکی

 X 843ی برداری اشعهعکس

 .Williamson 1927, pp. 127–128 :منبم



 13 ویلم فلور

 یپزشک یارشد، دو متصد یپزشگک  یمتصگد  یک APOC ی،نفت یادینم در

 یک و یستپاتولوژ یکجراو مشاور،  یکمدعو،  یپزشگک  یمتصگد  یک یم،مق

 ی،ینظر سرپرستار اروپا یرز یپرستار محل 30چشگم پزشک استخدام نمود. تعداد  

 .919وجود داشت یزن کردندیها کمک مکه به آن ییپرستار اروپا 4همراه با 

 

 محمره
 

داشگگت  912هزار نفره 22 ینیتخم یتجمع یکمحمره  ی،از جنگ جهان پس

 یتانیا،رتوس  حکومت ب یریهخ دواخانه یجاداز ا یشتا پ یپزشک یگرنهاد د یچو ه

به  یشگگد ول یستأسگگ دواخانه ینا یکه چه موقع یسگگتوجود نداشگگت. روشگگن ن 

م 9199بوده باشگگد. در سگگال  ش[9247]م 9134حدود سگگال  یسگگتیبا یاداحتمال ز

. به صگورت آشکار، تعداد افراد  913شگدند یماهانه درمان م یمارب 282، ش[9213]

که این دواخانه یک نیاز واقعی را از آن اسگگگت  یحاکدر دواخانه شگگگده  یزیتو

 (.93جدول به  ید)بنگرکرده است برآورد می

 

 

                                                      
 .ندشدیم ینگهدار APOC توس  ایینهاهداف قرنط یبرا یزولها هاییمارستانب 919

Williamson 1927, pp. 123–128; Šahnī 1374, pp. 320–321; Gilmour 1924, p. 39. 
192 Administration Report 1919, p. 10. 

 .بود یمجان یداروها یبه اضافه یهروپ 923داواخانه  یساالنه یینههز 913

Administration Report 1909, p. 38; Administration Report 1911, p. 67. 
 یدفقدان بهداشت در شهر، بنگر یزها و نو رخداد آن هایماریب ترینیمبحث شا یبرا

Administration Report 1912, p. 65. 
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 ی سرپایی: تعداد بیماران پ یرش شده93جدول 
 (ش[9213-9338]م 9199-22ی محمره )در دواخانه

 سرپاییپ یرش  سال

9199 2231 

9192 3312 

9193 8272 

 2233بیشتر از  9129

 8333بیشتر از  9128

9122 3433 

 ,.Administration Report 1913, p. 86; Ibid., 1921, p. 38; Ibid., 1924, p. 49; Ibid :منبم

1925, p. 60. 9128 برای سالهای میان 9193 و  
 “.دواخانه به خوبی مورد پ یرش قرار گرفت”ها ذکر شده است که در گزارش بریتانیایی

Ibid., 1914, p. 36; Ibid., 1916, p. 53; Ibid., 1918, p. 42; Ibid., 1919, p. 43; Ibid., 

1920, p. 40; Ibid., 1923, p. 62. 

 

 (ش[9213-13]م 9199-93ی محمره )دواخانه های شایم درمان شده دربیماری: 98جدول 

 9193 9192 9199 )میددی( بیماری/ سال
 8272 3312 2131 هابیماری یهمه

 892 392 293 تب ماالریا
 094 819 833 یهای چشمبیماری
 243 202 942 یهای پوستبیماری

 043 847 272 سیستم گوارش
 337 223 292 آمیزشی

 2333( %28) 9772( %22) 9331( %82) های نام برده شدهمجموع بیماری

 .Ibid., 1912, p. 65 همچنین بنگرید ;Administration Report 1913, p. 86 :منبم

 “(عمش جراحی کوچک انجام شد. 00های چشمی بسیار شایم هستند. تعداد بیماری)”
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 یکنهادن  یانبه بن یمتصگگم ی،خدمات پزشگگک یدر نظر گرفتن تقاضگگا برا با

که  ی، در زمانش[9212]م 9193طرو در سگگگال  ین. ایدمطرو گرد یمگارسگگگتان ب

 ینچن یاییتانیآن جا را ترک کرد، به مخاطره افتاد. کنسگگول بر یپزشگگک یمتصگگد

ما  هک اییوهحداقش شگگ یرابوده اسگگت، ز یوسگگانهمأ یاربسگگ ”وضگگم  یننظر داد که ا
 یکن سربرافراشت یم،خود را اسگتوار و اثر خود را گسترش ده  یرگیچ توانیمیم

 ینا یتهما ی،که حکومت پادشاه یافتباور دست  ینبر ا یداسگت. با  یمارسگتان ب
 ینکه برخدف ا کندیاشگگگاره م ینبه ا یناو همچن“ نکتگه را درک خواهگد کرد.  

 ی. شگگگور و شگگگوق برا 918شگگگد یشگگگنهادپ یمارسگگگتانب یک یپس گرد، طرو برا

 یحالت آشگگگفتگ” یراز نموداول، فروکش  یبا رخداد جنگ جهان یمارسگگگتان،ب

 تیبود. دواخانه که با حما یمارسگگتانبیک طرو سگگاخت  یشگگرفتکشگگور مانم پ
 یدبا کارکنان متصگگگ یکار خود را به خوب شگگگدیم ی[ نگهداریتانیاحکومت ]بر

 ”، گزارش شگگگد که ش[9212]م 9190 لدر سگگگا“. 912ادامه داد ینهقرنط یپزشگگگک

 یشبخ“ استمرار داشت. یبه خوب یشگهر  ییریهخ یبه دواخانه یمارانب یمراجعه

. 910وبا و طاعون در آن سگگگال بوده اسگگگت  یماریرونگد مربوط به رخداد ب  یناز ا

وجود  ش[9212]م 9190در محمره از سگگگال  یو هند یتگانیگایی  بر یهگا نقگاهتگگاه  

 یشنهادپ یمارستانخود را به عنوان ب ارحسگابد  یخانه یران،ا یداشگتند. بانک شگاه  

اول  سگگگاختمان در ینا یجه،. در نتیرفتندآن را پ  یکرد که دسگگگت اندرکاران طب 

ه ک یکطرو ک. اس. د یاردسگگت یتتحت حما ش[9210تیر  93]م 9197 یژوال

                                                      
194 Administration Report 1913, p. 86. 
195 Administration Report 1914, p. 36. 

 .Administration Report 1916, p. 53. بود ینهافسر قرنط ینکولن،ان ل یجراو، س یاردست 910
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شد،  یگزینسپتامبر جا 99در “  IMS یشگا  . ان پیت یتانکاپ” ی،نظامیربا جراو غ

 ی، مراجعهش[9217]م 9194. در سگگال 917شگگد تهبه کار گرف یمارسگگتانبه عنوان ب

طاعون  ی. رخداد گستردهگرفتیصورت م یبه خوب یریهخ یبه دواخانه یمارانب

ورت نوامبر بود که به صگگگ یاناز شگگگروع اکتبر تا پا یایی،اسگگگپان یآنفوالنزا یزو ن

، ش[9333]م 9128. در سال 914شد مردم یموجب از دست رفتن زندگ یرچشمگ

مورد  83 هاآن یانکه در مرا  ییسگگگرپا یمارهزار ب 8بر  الغبگ  یریگه، خ یدواخگانگه  

، ش[9338]م 9122. در سگگال 911مورد وبا بود، تحت درمان قرار داد 20طاعون و 

در  یشگگگتری. اطدعات ب233درمان نمود ییسگگگرپا یمارب 3433خگانه حدود  دوا ینا

 توسگگگ  یادواخانه یسآن با تأسگگگ یتفعال یدواخگانگه وجود نگدارد ول    ینمورد ا

APOC 239در محمره، به آن دواخانه واگ ار شد. 

تاجر  یککه  C.L.Eهندوسگگگتان  یامپراطور یفرمانده التجار، رئیس حاج

                                                      
197 Administration Report 1917, pp. 36, 37; Administration Report 1916, p. 52. 

به  یهند یخانهنقاهت یشد ول بسته ش[9217آذر  1]م 9194دسامبر  یکدر  یتانیاییبر یخانهنقاهت
 کار خود ادامه داد.

Administration Report 1918, p. 41. It was closed and moved to Basra in April 1919, 

Administration Report 1919, p. 43. 
198 Administration Report 1918, p. 42. 

نوامبر که )تا گ اشگگت  ینظام یررا به عنوان جراو غ IMS یشگگا ،ب یتانکاپ ، RAMC ،کرک یتانکاپ
 کردند.یم یتفعال یاسیافسر سدستیار به عنوان  یزهر دو ن .شد یدهبرگز IMS یپر،ماژور نا

Ibid. p. 39. 

 آگوست - قرار گرفت؛ در ژوئن یرشمورد پ  ش[4921] م 9191در سال  یدواخانه به خوب
 .داد یاز طاعون رو مواردی ،[شهریور-خرداد]

Administration Report 1919, p. 43; Administration Report 1920, p. 40; 

Administration Report 1922, p. 40. 
199 Administration Report 1924, p. 49. 
200 Administration Report 1925, p. 60. 
201 Williamson 1927, p. 129. 
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م 9129را در محمره در سال  یتختخواب 23 یمارستانب یکبرجسگته بود، سگاخت   

 یراب یامکانات کاف یمارسگگگتانب ینآغگاز کرد. ا  یمحل یگت جمع یبرا ش[9333]

را در مواقم مورد لزوم دارا بود.  یمحل یهاو بنگاه ییکگارکنگان اروپگا    یشآسگگگا

گرفگگت بر  یم(، حگگاکم محمره، تصگگگمش[9392]م 9130خزعگگش )فوت  یخشگگگ

ه افتخار ب یمارستانب .“آن یازهاین یبرا یکاف یاسدر مق ”وقف گ ارد  یمارستانب

 خیتوسگگ  سگگردار اقدس )شگگ  یناز ا یشپ یمارسگگتانب ینشگگد. ا یدهنام یهاو اقدسگگ

بود.  یافته یشگشگا  یرسگگمبه طور  [ش9339دی  97]م 9123 یهژانو 4خزعش( در 

 .232اهدا شد APOCمارستان توس  یب یزاتتجه یهمه
 

 ینقزو

 

 یههزار سگگکنه( توسگگ  شگگرکت راه روسگگ  83)با  ینقزو یمارسگگتانب نخسگگتین

 یکارکنان خودش راه انداز یرا برا یمارسگگگتانشگگگرکت، ب ین. ایدگرد یستأسگگگ

شگگرکت به دولت  ینا هایییکه دارا ی، در زمانش[9332] م9123کرد. در سگگال 

 نهران به تآ یزاتتجه یتهران خواسگگتار انتقال همه یشگگهردار یافت،انتقال  یرانا

 دادن یناناعتراض نمودند. با وجود اطم ینبود که مردم قزو یدر حال ینشگگگد و ا

 یهاول، دولت روسگگ یآغاز جنگ جهان در .233اعتراض، انتقال انجام گرفت ینبه ا

اسگگگت که ارتش  یکرد و آن زمان یستأسگگگ ینرا در قزو یگرد یمارسگگگتانب یک

کرد. خواهران دلسگگوز  یشتبد یمارسگگتانبه برا  یندر قزو سگگپهدار کاخ یه،روسگگ

آنجا را ترک کرد،  یهکه روسگگ ش[9217]م 9194ارتدکس روس، آن را تا سگگال 
                                                      
202 Administration Report 1923, pp. 60–61, 62; Gilmour 1924, p. 30. 
203 Varjāvand 1377, vol. 2, p. 1822. 
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 آیدیبه نظر م ین. چن238دادند هایتانیایینموده و سپس آن را به دست بر یریتمد

 یشکه در اوا کردند یستأسگگ یندر قزو یزن ینظام یمارسگگتانب یک هایتانیاییکه بر

 یسگگگیونریم یدواخگگانگگه یگگک ین. همچن232بود یخگگال ش[2149]م 9191سگگگال  

شگگده  یستأسگگ ش[9248]م 9132وجود داشگگت که در سگگال  یندر قزو یکاییآمر

 ینا داشت. با یپست خانه و هتش جا یکشگهر، نزد  مرکزدر  یمارسگتان ب ینبود. ا

کمبود کارکنان،  یش، به صگگگورت موقت به دلش[9217]م 9194 یشوجود، تگا اوا 

 .230بسته بود ش[3399]م 9122تا سال  یمارستانب ینبوده است. ا یشتعط

 ینی،ام یتدش حگگاج محمگگد عل ییگگه، در سگگگاش[9210]م 9197سگگگال  در

 تانیمارسگگگب ینسگگگاخته شگگگد. ا ین( در قزوینیام یخانهمریض) ینیام یمارسگگگتانب

آن، حاج  یتفعال هگای ینگه هز یدواخگانگه داشگگگت. برا   یگک تختخوا  و  33-22

م 9127 تا سال یمارستانب ینکرد. ا یمارستانوقف ب دهکده یتعداد ینی،محمد ام

آن  تینگهداشگگگت فعال یبرا یوقف یبودجهدیگر که  یزماندر  یعنی، ش[9330]

 .237کردیم یتداشت، فعال یدولت یبه بودجه یازآن ن یو بازساز یناکاف
 

 

 
 

                                                      
204 Taymūrī 1363, pp. 269–271; Elgood 1951, p. 512; Varjāvand 1377, vol. 3, pp. 1818, 1822. 
205 Griscom 1921, p. 239. 
206 Wishard 1908, p. 80; Grothe 1911, p. 131; Funk 1920, p. 142; Richter 1910, p. 322; 

One Hundred Seventeenth Annual Report of the Home Missions of the Presbyterian 

Church of the U.S.A., 1919, p. 260; The Eighty-third Annual Report of the Board of 

Foreign Missions of the Presbyterian Church in the U.S.A., 1920, p. 314; Speer – 

Russell 1922, p. 348. 
207 Varjāvand 1377, vol. 3, p. 1820. 
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 قم
 

ر قم د [ع] به حرم فاطمه یدارالشفاء الحاق یک رود،یکه انتظار م همانگونه

شگگاه در سگگال   ینوجود داشگگت. مظفرالد یزهزار سگگکنه( ن 33با حدود  ی)شگگهر

دارالشفاء ممکن  این .234قرار داد یددارالشفاء را مورد بازد ین، اش[2429]م 9133

( ش[9970-9293]م 9717-9438شگگگاه ) یاسگگگت همان باشگگگد که توسگگگ  فتحعل

 قرار داشته که مورد یضگیه ف یبود و در شگمال مدرسگه   یدهگرد یاءاح یاسگاخته و  

 یروسگگتا برا یک. شگگاه، درآمد گرفتیحرم قرار م زو ار مسگگافران و یاسگگتفاده

ا ناخوش ر انو مسگگافر زو ار یسگگتیپزشگگک و جراو که با یک یدسگگتمزد سگگاالنه

ه ب یمارسگگگتانب ینمقرر نموده بود. زمان آن نامعلوم اسگگگت ام ا بعداً ا یند،عدج نما

دارالشگگگفاء  یرو به نام مدرسگگگه ینشگگگد و از ا تبدیش هامدرسگگگه و خوابگاه طلبه

در  یمارسگگتانب یک، هنوز ش[2249]م 9481. حداقش در سگگال 231یدمعروف گرد

ار قر یدرا مورد بازد یشگگگهر م هب ینکه آبوت ا یزمان یعنیموجود بود،  حرم قم

 یکشور یداتقبدً از عا یزیناچ یسگاالنه  یمقرر یک ”گزارش نمود که  داده و

هم اکنون،  یول ” دهدیآبوت ادامه م“. نهاد برقرار شگگده بود ینا ینگهدار یبرا
 یبرا یزیچ شگگگود،یلخت ارائه م یهاکه به صگگگورت اتاق یجا و مکان یدر ورا

 یمارسگگتانب یک ی،گزارش شگگفاه یک بر اسگگاس. 293“یسگگتن هی ام یماریدرد و ب

 شیوجود داشگگت که احتماالً مربوط به اوا یز( در قم نیهسگگهام یمارسگگتان)ب یسگگهام

                                                      
208 Rūznāma-yi sulṭānī va Īrān 1380, p. 156 (9329 1 / 99 رمضان December 1901). 
209 Ṭabāṭabā᾿ī 2535, vol. 1, pp. 28–30; vol. 2, p. 140; Hidāyat 1339, vol. 10, p. 106. 

 گریدارالشفاء د یککه  آیدیاما به نظر م یگر،د یدساختمان جد یکدر  یاسگاختمان و   ینچه در هم
 ī 1382, vol. 2, p.᾿Rustā .199. وجود داشته است ترپیش یخیدر قم در تار یزن

210 Abbott 1855, p. 9. 
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 یخاله شگگ یتاسگگت که به اصگگرار آ شگگدهیم [ش9214-9334دی ]م 9123 یدهه

 .299شده بود یستأس یحائر یمعبدالکر
 

 رشت
 

را در  ی، دکتر و خانم دکتر شگگولر، کار پزشگگک ش[9249]م 9132سگگال  در

شهر  یپزشگک  خدمات زمان، یناز ا یشهزار سگکنه( آغاز کردند. پ  22با رشگت ) 

 نیدبه صورت دائم با رس ی. خدمات پزشگک شگد یتهران فراهم م یرشگت از سگو  

او درست  ی( آغاز شد؛ دواخانهش[9243]م 9138)در سال  یم. فری. دیدکتر ج

، شگگاهزاده ابوالفضگگش ش[8249]م 9132. در سگگال 292داشگگت یدر مرکز شگگهر جا

 یک(، [ش9242-42]ق 9329-23/ م9133-0عضدالسلطان، حاکم رشت ) یرزام

خود را به آن اهدا  یشگگخصگگ ییهپوند از سگگرما 9433احداث کرد و  یمارسگگتانب

 یسالم جا یدر مکان یمارستانب ” یتانیایی،بر یمقاله در مجله یک بر اساسنمود. 
که هر کدام  شودیانتخا  شگده اسگت. هفت بخش را شامش م   یدارد که به خوب

 یکمشگگگاوره،  اتاق یک یمارسگگگتانب ین. اهنددیم یرا در خود جا یمارب 92تا  93
ان مک ینمدرن را در خود دارد. مبلمان ا یمارسگگتانب یکاتاق عمش و تمام کارافزار 

 تیریمد یرا برا یمالسلطنه، دکتر فر عضد“. 293شده است یداریخر یهاز روس

                                                      
211 Tadjbakhsh 1379, pp. 245–246. 
212 ʿAyn al-Salṭana 1376, vol. 1, pp. 377, 865; Kumīsiyūn 1343, vol. 2, pp. 1449–

1451; Elgood 1951, pp. 511–512, 534; Wishard 1908, p. 76; Waterfĳield 1973, p. 

139; Richter 1910, p. 322. 
  ,p. 458.1905 “اشیمارستانشاهزاده و ب یک: یشاهنشاه یبشر دوست” 213

ه را دارا شاهزاد یبرا یسگفارش  یمقاله یک یهامقاله، تمام نشگانه  یدتمج یتبا در نظر گرفتن ماه
د مقاله چه کاربر ینکه ا دانمیشاهزاده وجود ندارد و نم یمارسگتان ب یبرا یگریاسگت. گزارش د 

 .داشته است یگرید
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 بیمارستانی در رشت: 8 شکش
 ,”Royal philanthropy in Persia: a prince and his hospital“ :منبم

1905, The Graphic, 7 October, p. 458. 

 

 یسگگاز و کار آن را قبول نداشگگت و به زود ،یمدکتر فر یفراخواند ول یمارسگگتانب

 تانیمارسگگگکار در ب حکمران نبود(، یگرشگگگاهزاده د ینکهبعد از ا یادبه احتمال ز)

داشگگت و  یتفعال ش[9213]م 9198تا سگگال  بیمارسگگتان ینخودش را آغاز کرد. ا

شد،  شگایی که دوباره بازگ یزمان یعنی [ش9217مهر ]م 9194آن تا اکتبر  یتفعال

 یشپ میمتفاوت از آن چه دکتر فر یدر سگگاختمان یمارسگگتانب ین. ام ا ایدقطم گرد

سگگاز و کار مناسگگب  یگرخود را آغاز کرد. او د یتآن را جا داده بود، فعال یناز ا

 یرو، با همراه ینخو  را در دست نداشت و از ا یمارسگتان ب یکبازکردن  یبرا

اشگگراف زاده شگگهر خواسگگت که  933 زا  ” رشگگت یماز پزشگکان مق  یگرد یتعداد

 یناز آنان ]به ا یانجگام داد را مگد نظر قرار دهنگد. ام ا اندک    توانیآنچگه م  یرامونپ
شگگد جبور م یمکننده، دکتر فر یوسمأ یجهنت ینا یشبه دل“ خواسگگته[ پاسگگخ دادند.
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در  اییهاو سگگگرما یراکند ز یشتعط ش[9214م ]9191دواخگانه را در سگگگال   ینکگه ا 

 ینباز کرد. او توانست ا یمارب 13 یبرا یتیرا با ظرف یمارستانب سپسنداشت؛  یاراخت

 ه بودردک یافتدر ایرانی - یکاییآمر یسگگگیونکه از کم ییاهدا یکگار را با بودجه 

تومان در سگگگال  2333به  یرانبود ز یراه حش دائم یک ینوجود، ا یندهد. با ا یانپا

داشگگت. در هنگام اشگگغال کوتاه   یازن یتختخواب 23 یمارسگگتانب یک ینگهدار یبرا

را اشغال  یمارستانب هایک، بلشگو ش[9211م ]9123در سگال   یهرشگت توسگ  روسگ   

را احتماالً در  یتختخواب 39 یمارسگگگتانب یک یمکه دکتر فر شگگگودیکردند. گفته م

 .214کرد؟( یبازساز یا، ساخت )ش[9339م ]9123چراغ برق در سال  یهکوچ
 

 سبزوار
 

 یک ی،حگدود، با ابتکار دکتر قان  یندر هم یگا  ش[9214]م 9191سگگگال  در

( ساخته شد که توس  یتهزار جمع 92کوچک در سبزوار )با حدود  یمارسگتان ب

 یبعد یتوسگگعه یرامونپ یگری. اطدعات د292شگگدیم یمال ینتأم یمحل یجامعه

 .یستآن در دسترس ن

                                                      
214 ʿAyn al-Salṭana 1376, vol. 1, pp. 377, 865; Kumīsiyūn 1343, vol. 2, pp. 1449–1451; 

Elgood 1951, pp. 511–512, 534; Wishard 1908, p. 76; Waterfĳield 1973, p. 139; 

Richter 1910, p. 322; One Hundred Seventeenth Annual Report of the Home Missions 

of the Presbyterian Church of the U.S.A., 1919, p. 264; The Eighty-third Annual 

Report of the Board of Foreign Missions of the Presbyterian Church in the U.S.A., 

1920, pp. 314–316. 

ه بود دختران یمدرسه یشکه فارغ التحصگ  یتوسگ  سگرپرسگتار    یم، دکتر فرش[3339]م 9129تا سگال  
 .ساله بود 97دختر  یک رستارسرپ یاردست شد؛یم یاری

The Eighty-fourth Annual Report of the Board of Foreign Missions of the 

Presbyterian Church in the U.S.A., 1921, p. 333. 
215 Ġanī 1367, vol. 1, pp. 190–191. 
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 سمنان
 

 یک( یرزام یروان، حاکم سمنان )انوشش[9208]م 9442در سال  یاحدود و 

 یسداشت تأس یهزار نفر 23حدود  یتی( در شهر که جمعخانهمریض) یمارستانب

 شیدر اوا یرزام یروانحکومت انوشگگگ یاناحتماالً بعد از پا خگانگه  مریض ینکرد. ا

، [ش9243تیر ]م 9139 یدر ژوال یرابگگدون اسگگگتفگگاده شگگگد ز  ش[9207]م 9444

دند که کر یسدارالشفاء با داروخانه تأس یکآوردند و  گردسمنان پول  یسگکنه 

 زو ار فقرا و یرا برا یدارو و درمان مجان بوده و جراو یکدر آن دو پزشگگک و 

که تا چه  یست. معلوم ن290رسیدیتومان م 733آن به  یکل یینه. هزدادندیارائه م

ده نشگگ یادی اءدارالشگگف یناز ا یمحل یخنهاد پابرجا بوده اسگگت؛ در تار ینا یزمان

 است.
 

 شیراز

 

 یهانمونه ینهزار نفر( از آخر 33 یت)با جمع یرازدر شگگ CMS بیمارسگگتان

 ش[9271-44]م 9133-31از سگگال  CMS یبود. آنجا دواخانه ینهاد پزشگگک ینا

از  CMS ی. کار پزشگگک297شگگد یشنبود کارکنان تعط یشبه دل یداشگگت ول یتفعال

 ونرییسیکه دکتر کار )پزشک م یزمان یعنی یدآغاز گرد ش[9339]م 9122سال 

                                                      
216 I᾿timād al-Salṭana 1306, p. 79; Rūznāma-yi Īrān 1378, p. 4020 (nr. 998, 

 .(July 1901 29 / 92 ربیم الثانی 9391
217 Grothe 1911, p. 131; Cash 1930, p. 54.  

   Richter 1910, p. 330 یراز دباشیبر شگمرده اسگت، درست نم   یمارسگتان ب یکاگر چه گروت آن را 

ه او ک یدر زمان یاسگگت ولهدف بوده  یمارسگگتانب یککه سگگاخت  کندیم یانبه صگگورت آشگگکار ب 
 .نشده بودهنوز کامش  نوشت،یکتا  خود را م
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تار پرسگگگ یککه  یندیور یساسگگگتوارت و آل ین( با کمک دکتر املهاناز اصگگگف

انه را در دواخ یکدوباره  ی،محل یحیمس یاز پرسگتارها  یبود و تعداد یتانیاییبر

 یهابخش یی،)کمبود منبم دارو یمتفاوت ی در شگگگرا هاآن .نگد نمودبگاز   یرازشگگگ

. دیدندیم بحدر هر صگگ یمارب 223 یو گاه کردندی( کار میافتهشگگلوغ و ازدحام 

، ش[9333]م 9128در سال  یشد ول یهباغ کرا یکساختمان در  یکدر نخست، 

مادر و کودک  یمارستانب یک ی،نماز ینتوسگ  حاج محمد حسگ   ینیبا اهداء زم

شد که  یشبزرگ تبد یعموم یمارستانب یکسپس به  یمارستانب ینسگاخته شگد. ا  

به و مردانه  هزنان یهابخش یمارسگگگتان. بیگد منگد گرد بهره IETD یهگا از کمگک 

 .294دارا بود را ییسرپا یمارانبخش ب یبه اضافه ییبخش ماما همراه
 

 تبریز
 

 ی، جگگامعگگهش[9228]م 9472در حگگدود سگگگال  ین،اوب یگفتگگه اسگگگاس بر

را با  یتختخواب 92 یمارسگگتانب یک( APMS) یکاییآمر یترینپرس ب یسگگیونریم

 یارامنه خدمت رسان یتسگاخت که نخست عمدتاً به جمع  یزدواخانه در تبر یک

در سال  نرییسیوم یتکه فعال گ ارندینم شگکی باقی  یگر. گرچه منابم دکردیم
                                                      
218 Elgood 1951, pp. 534–535; Waterfĳield 1973, p. 166; “Current Topics” 1924, p. 182; 

Williams 1994, pp. 60–61. 

 یهاخواسته بود که مراقبت CMSاز  IETDکه  یقتحق ینبا ا ش[3399]م 9122در سال  ییجا به جا
ه پزشک ک یدر زمان یزی،آم یشبه زبان سگتا  ید،گرد یشتسگه  یردخود را به عهده گ ینمسگتخدم  یطب

را در  یتوضع  ,Cash 1930, p. 54بر طب   Waterfĳield 1973, pp. 165–.166 آنجا بازنشگسگته شگود.   
 مارستانیب یجاداست که با هدف ا یشخص یخانه یک یمارستانب کند،یم یفتوصگ  ش[9337]م 9124سگال  
تناک است. با تراکم وحش یخانه مورد اسگتفاده قرار گرفته است ول  یاز فضگا  یااسگت. هر گوشگه   یافته ییرتغ
انجام ه بتا توسعه  شوندیم یزآغاز شگده اسگت و کارکنان شگجاعانه با مشگکدت گدو     یشگی وجود، گشگا  ینا

 ساخته شده باشد. ش[3379]م 9124پس از  یدبا یدجد یمارستانآن است که ب یبه معنا ین. ارسد
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بود که دکتر  ش[9203]م 9449تنها در سگگال  ینآغاز شگگد ام ا ا ش[9222]م 9473

کار خود را  ش[9207]م 9444براد فورد، از سگگال  یهولمز و دکتر مار یو.دبلیج

 یلیگگامبگا دکتر و  ش[9279]م 9412هولمز در سگگگال  دکتر آغگاز کردنگد.   یزدر تبر

م 9410شد. تا سال  یگزینسگال بعد در آنجا خدمت کرد، جا  83 یوانمان که برا

م 9413که از شگگگروع سگگگال   نویسگگگدیم یلدو دواخگانگه )البته واترف  ، دش[9272]

ان، با زن یبرا یگریمردان و د یبرا یکیبوده است(،  یمارسگتان ب یک ش[9279]

تنها فق  در سگگگال  ینوجود داشگگگت. ا ،هاآن یجگداگانه برا  یرشپگ   یهگا اتگاق 

رد که ک یستأسگگ یزرا در تبر یمارسگگتانب یکبود که دکتر الم  ش[9212]م 9193

م 9192. در سگگگال 291داشگگگت یهزار نفر 333 یگگتشگگگهر جمع یندر آن زمگگان ا

در  کرد. سگگپس یشگگگامیپرسگگتار را پ یتعداد یرسگگم یتترب APMS، ش[9218]

 223شد گ اشته یانبن یزسه ساله در تبر یپرستار ی، مدرسهش[2129]م 9190سال 

م 9194ژوئن به همدان در  یکاییکارکنان آمر یرهسگگگپار یشآن به دل یتکه فعال

گسگگسگگته شد. در (، یزها و اشگغال تبر ترک یاز حمله یش)در پ ش[9217خرداد ]

را چپاول کردند. در آن زمان، کارکنان  یکاییآمر یمارسگگگتانب هاآن دوره، ترک

 یادبود مارستانیکه سگرپرست ب  بودالم  یوشگامش دکتر چارلز.دبل  یزتبر یمارسگتان ب

به عهده داشگگت و دکتر ادموند   ش[9217اردیبهشگگت ]م 9194کلتون را تا ماه مه 

 یمار .اس .کردند. دکتر ام یاریرا  یو ینگگ فلم .آر یمگار  .اس .دود و دکتر ام
                                                      
219 Aubin 1908, p. 45; Wilson 1896, p. 259; Kumīsiyūn 1343, vol. 2, pp. 1449–1450; 

Waterfĳield 1973, p. 137. .یک پزشگگگک شگگگرکت راه سگگگازی روسگگگی در تبریز کار میکرد  
Grothe 1911, p. 131. 

220 Salsali 1991, p. 190. .حداقش، دوباره در سال 9123م ]9211ش[ فعالیت میکرده است 

The Eighty-fourth Annual Report of the Board of Foreign Missions of the 

Presbyterian Church in the U.S.A., 1921, p. 344. 
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 یدهنام یپشو ودیادب یمارستانزنان بود که به ب یمارستانمسئول بخش ب ینگفلم. آر

اس  .یوبودند. دکتر دبل یمارسگگگتانب یک یهابال هاینا یقگت، امگ ا در حق  شگگگدیم

 ارسگگتانیمب ینکارکنان ا یگرولز که پرسگگتار بود، از د ینج یا یزهوانمان و دوشگگ

را به مقصگگد همدان ترک   یزتبر هاآن ی. در آن زمان، همهشگگدند یمحسگگو  م

 یددوباره آغاز گرد ش[2149]م 9191در سگگگال  یزدر تبر APMS. کار 229کردند

پس  ازام دود، ب یدکتر ا یتان تاراج رفته را تحت رهبریمارسگگگکه ب یزمان یعنی)

تختخوا  بود. خوشگگگبختانه  23 یمارسگگگتانب ینا یننخسگگگت یتگرفته شگگگد(. ظرف

حگگال، فقگگدان  ینملزومگگات در دسگگگترس بودنگگد بگگا ا یگرتختخوا ، مدفگگه و د

ان باز از پرستار یبرا ی. کدس آموزشکردیرا مختش م یمارستانکار ب یزات،تجه

م 9123در نوامبر  یزاز تبر یسگگیونرهاکه م یدر زمان یمارسگگتان. ب222شگگد هسگگر گرفت

 [ش9333تیر ]م 9129 یدوباره در ژوال یبسگگته شگگد ول یختند،گر [ش9211آبان ]

تش . بدون کمک اریدگرد ییبازگشا ،یسگراسر  یرو تعم یپاکسگاز  یکپس از 

 یجه،ر نتآن نبود. د ییفروخت( امکان بازگشا یمارسگتان را به ب یحتاج)که ما یرانا

د را از خو یت، دوباره فعال(پنج نوزاد یبا اتاق برا) یتختخواب 33ن تایمارسگگب یک

 یتولز ترب یزهدر هفته باز بود. دوشگگگ یپنج روز کار یبرا دواخانه سگگگر گرفگت. 

                                                      
221 New York Times, “.بیحرمتی به وسگ یلهی ترکها ممکن اسگت موجب شگعله  ور شگدن جنگ  شده باشد” 

18 June 1918. 

 د؛کردن یسرساخت و ساز را م ،هاآن یمال یهااست که کمک ییهابر اساس خانواده هایمارستانب یاسام

One Hundred Seventeenth Annual Report of the Home Missions of the Presbyterian 

Church of the U.S.A., 1919, p. 276. 
222 Speer 1920, p. 69; The Eighty-third Annual Report of the Board of Foreign Missions 

of the Presbyterian Church in the U.S.A., 1920, p. 321–22; The Eighty-fourth Annual 

Report of the Board of Foreign Missions of the Presbyterian Church in the U.S.A., 

1921, p. 346. 



 937 ویلم فلور

 یعهده داشت و سه مرد جوان ارمنه ب برای پرستار شدنرا  یرانیچهار زن جوان ا

زن  وجود، نبود پزشک ین. با اکردندیبه عنوان پرستار در بخش مردان کار م یزن

 توسگگ  ینهمعا یهاجاز یرانیبه زنان ا یراز شگگدیاحسگگاس م یبه صگگورت دردناک

 .223دادندینم یازمورد ن یتوضع یدتریندر شد یپزشک مرد را حت

 یوجود داشت که بسته شده بود ول یزدر شگهر تبر  یزن یشگهردار  بیمارسگتان 

 یتختخواب 33 یمارسگگتانب ین. ایافت یشدوباره گشگگا ش[9333]م 9128در سگگال 

 هایادونتیست .228یسگت آن در دسگترس ن  یتدر مورد فعال یگرید یاتبود و جزئ

بگگاز  [ش9338فروردین ]م 9122 یگگشدر اور یزرا در تبر خگگانگه مریض یگک  یارمن

 به نام دکتر یسگگیانگل یکبازماند و توسگگ   ش[9337]م 9124کردند که تا سگگال 

 .222شدیم یتهدا یوز. هارگریان . ا

 

 یدریهح تربت

 

هزار سگگکنه( وجود داشگگت.   2با ) یدریهکوچک در تربت ح یمارسگگتانب دو

 یسگگولگرپزشگگک کن ییلهوسگگه که ب یدگرد یستأسگگ هایتانیاییتوسگگ  بر یکی

 نیها باز شد که به همتوس  روس یگریکوچک د یمارسگتان . بشگد یم یریتمد

ه در چه ک یست. معلوم نشدیم یتهدا یهروس یصگورت توسگ  دکتر کنسولگر  

 ییهاکه بر پ یینهادها ینا یشگگدند و تا چه زمان یستأسگگ هایمارسگگتانب ینا یزمان

                                                      
223 The Eighty-fifth Annual Report of the Board of Foreign Missions of the Presbyterian 

Church in the U.S.A., 1922, pp. 377–378. 
224 Gilmour 1924, p. 29. 
225 Sajjādī 1990, p. 261; Rühling 1934, p. 82. 
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 یروس یمارستان. در نخست، ب220برخاسته بودند، پابرجا ماندند یاسیس هاییزهانگ

گزارش کرد  [ش9242دی ]م 9138 یهدر ژانو یتانیایی. کنسول بریدگرد یستأسگ 

 یبرا مارانیام ا ب دقرار ندار یدرست کار یرهنوز در مسگ  یتانیاییبر یمارسگتان که ب

ه ک آیدیبه نظر م . ”شگگگدندیدر تعداد انبوه به خ  م یخدمات پزشگگگک یافتدر
نون اند هم اکقرار گرفته یروسگگگ یهاکه تحت درمان یمارانیاز ب یمینسگگگبت عظ

أم است؟ تو شترییب یتبا موفق یسیانگل یهادرمان یاکه آ ینندمشتاق هستند که بب
درمان شگگگوند،  یتبا موفق هاآن اگر یرااسگگگت ز دیموار ینچن یبرا یژهتوجگه و 

 “.227رودیباره باال م یکبه  یسیانگل هاییوهاعتبار ش

 

 ارومیه

 

، ش[9298]م 9432دواخانه توسگگ  دکتر آ.گرانت در سگگال  یساز تأسگگ پس

ند. ادامه داد یهخود در اروم یپزشک یهاکمک یبه ارائه یکاییآمر یسیونرهایم

توس   یپزشک یسگگیونری، کار مش[9223]م 9488پس از مرگ گرانت در سگال  

(، [ش9282-22]م 9400-73. ال. وان اردن )یپزشک شامش خانم دکتر ت ینچند

 . هولمزیگگو. دبگلگ  جگی ( و [ش9223-28]م 9479-72ک.کگوکگران )   یگزه دوشگگگ

، ش[9227]م 9474( در دسگگت گرفته شگگد. در سگگال  [ش9223-20]م 77-9478)

                                                      
دو  یدارا هیروسگگ یکه کنسگگولگر یداشگگت در حال یپزشگگک یمتصگگد یک یتانیابر یکنسگگولگر 220

 یتقوت ی،کار پزشگگکان روسگگ ترینیمکان داشگگت. اصگگل زیها در کاراز آن یکیپزشگگک بود که 
 .بود ینهمقررات قرنط

Grothe 1911, p. 131; Adamec 1981, vol. 2, pp. 653–654; Bricteux 1912, p. 192. 
227 Tchalenko 2006, p. 47, see also pp. 54–55. 
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م 9443را در سگگال  ینسگگرموسگگوم به وسگگت م  یمارسگگتانب ،دکتر جوزف کوکران

. کردیمبادرت م یپزشگگگک یسبه تدر یزکرد که در همانجا ن یستأسگگگ ش[9202]

سگگاخته شگگد.  یهکتار 92 ینسگگال در قطعه زم یک ی تختخوابه ط 933 یمارسگگتانب

 یاهباال، بخش یوجود داشگگت و در طبقه ینزم یردر ز یحتشگگر اقسگگردخانه و ات

کوچک موجود بود. از  ییزولهاتاق ا 93داروخانه و  یکدو اتاق عمش،  یماران،ب

 شگگگتریب یبه کارکنان طب  یازو ن کردیدر آن زمگان کار م  ییآنجگا کگه او بگه تنهگا    

ود، نوع خ رنمود که د یسرا تأس یآموزش یمدرسه یکداشت، دکتر کوکران، 

ن ساختما یکاقدام، او  یندادن به ا یانپا برای .شودیمحسگو  م  یراندر ا یناول

سگگاختمان  ینبود. ا یشگگگاهآزما یکدرس و  یهاسگگاخت که شگگامش اتاق  یچوب

 رانییهنوز موجود اسگگت. گرچه دکتر کوکران مجبور بود که خودش پزشگگکان ا

ود دکتر با ور یجاو به تدر ینیو بال یآموزشگگگ ییفهاز بار وظ یکنگد ول  یگت را ترب

 یسی،شامش انگل یکاسته شد. دروس عموم ش[9279]م 9412در سگال   یلرم یاِمات

 ی،ومآنات یزیولوژی،ف ی،و اخدق بودند و روانپزشگگگک یقانون پزشگگگک ی،فارسگگگ

شامش  نییو علوم بال شدندیرا شامش م یپزشگک  دروس علومِ ،یزیکو ف یوشگیمی ب

را  وژیولفارماک یدبا یانکه دانشگگجو شگگدیو زنان م یرواگ هاییماریب یپاتولوژ

دانشگگگکگگده در تمگام سگگگال بگاز بود، از     ین. هر چنگد کگه ا  دیگدنگد  یآموزش م یزن

ماه در سال  93تا  1 یبرا یپزشگک  یتا در دانشگکده  شگد یخواسگته م  یاندانشگجو 

 زمان یو مابق خواندندیسگگگاعت درس م ینچند یدبا یان. دانشگگجو یابندحضگگور  

ا ت یهآموزش طب  اروم ی. مدرسگگهکردندیم یسگگپر یمارسگگتانخود را در ب یکار

کگه دکتر کوکران فوت کرد(.   یزمگگان یعنیفعگگال بود ) ش[9248]م 9132سگگگال 
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 یک یمارستانشدند. ب یشدر آن زمان فارغ التحص یپزشک یدانشجو 20مجموعاً 

 یسگگگو یک( در ش[9201]م 9413بخش زنگان بگه نگام هووارد آنکس )تا سگگگال    

 یهااتاقدواخانه موجود بود که شگگامش  یزن یگرد یداشگگت و در سگگو یمارسگگتانب

 یکبا  یداتاق عمش جد یک. بعدها، شگگدیم یارانو دسگگت یپزشگگک یاندانشگگجو

مجتمم،  ین. در ایگگدافزوده گرد یمگگانل یگگادبودبگگه نگگام  یتختخواب بخش چهگگار

فوت در دو طبقه  72×33 یوجود داشت. ساختمان اصل یزپزشگکان ن  یهااقامتگاه

 یانگینبه صورت م یمارستان. ب224وجود داشگت  یمارب 33از یراییبود که امکان پ 

انجام  یزبود ن یکه شگامش چشم پزشک  یداشگت و اعمال جراح  یبسگتر  یمارب 333

. افزون بر نددیآموزش د یرانیپزشگگک ا 92، ش[9272]م 9410. در سگگال دادیم

شگگگکم  یبر رو ی، امکان عمش جراحش[9242]م 9130پس از  ید،اتاق عمش جد

 ینا یشگگد. هر دو افزوده یمارسگگتانب یتبه ظرف یزتخت ن 24 ینفراهم آمد؛ همچن

، ش[2439]م 9138. در سگگال 221شگگد یردکتر کوکران امکان پ  یاریاضگگافات به 

تحت  ی،و اعتقاد یقوم یهارا از تمام گروه یمارب 92728تعداد  ی،کادر پزشگگگک

 .233درمان قرار داد

                                                      
228 Wilson 1896, pp. 74, 259; Kumīsiyūn 1343, vol. 2, p. 1449; The Eighty-third Annual 

Report of the Board of Foreign Missions of the Presbyterian Church in the U.S.A., 

1920, p. 237. 

 یسگگگیونم ی،زمان یبرا Daniel 1401 pp. 207-.204 به یدبنگر یرانیآموزش پزشگگگکان ا یرامونپ
 یپس از مدت یداشت ول ش[9324-04م ]دی 9143 یدر دهه یهدر اروم یطب یسگیونر م یک یکانآنژل

 .Richter 1910, pp. 310, 313. بازگشت
229 Speer 1911, chapter 16; Wilson 1896, pp. 267, 275; The Eighty-third Annual Report 

of the Board of Foreign Missions of the Presbyterian Church in the U.S.A., 1920, p. 

237; http://www.ams.ac.ir/AIM/0252/0252127.htm. 
230 Speer 1911, pp. 166, 270, 328–329. 
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 دهد.آمریکایی را نشان میمیسیونری ارومیه که مکان بیمارستان یک نقشه از : 2 ینقشه
 The Eighty-third Annual Report of the Board of Foreign Missions of the :منبم

Presbyterian Church in the U.S.A., New York, 1920, p. 328. 
 

هزار نفر  23حدود  یتیجمع یهکه اروم ی، هنگامش[9241]م 9193سگگال  در

 یگرید یزکوچک وجود داشگگت که از آن چ یروسگگ یمارسگگتانب یکداشگگت، 
ز که او ا ینشگگده اسگگت در حال  یادی ینتوسگگ  اوب یمارسگگتانب ین. از ادانیمینم

کرده  یادبه دقت  ش[9240]م 9137در سگگگال  یهدر اروم یگانگانب هگای یگت فعگال 
 ینس از اپ یدبا یمارستانب ینبرداشت کرد که ا ینچن توانمیرو  یناست که از ا

 یشروس در اوا یتوسگگ  قوا یه. پس از اشگگغال اروم239شگگده باشگگد یستأسگگ یختار

                                                      
231 Grothe 1911, p. 131. 
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کرد  یرا سگگامانده یبهسگاز  یمت یک)کنسگول روس(   یکیتیناول، ن یجنگ جهان
 ش[9218]م 9192وبا سگگگال  یدمیکمگک به مبارزه با اپ  یو ارائگه  یگد تگا بگا بگازد   

را در آنجا  یموقت یمارسگگتانب یک.کان بود که یدکتر ا ،یمرهبر تشگگود.  ختهپردا
ارتدکس  یونیسم یتبود که تحت حما یمارستانیتنها ب یمارستانب ینسرپا کرد. ا

خاتمه  ش[2179]م 9194روس در سگگگال  یآن با ترک قوا یتقرار گرفگت. فعال 

ر هنگام د زیرااسگگتفاده کنند  توانسگگتندینم یمارسگگتان. پس از جنگ، از ب232یافت
 .شدیارائه م یدر دو ساختمان موقت ینابود شده بود و خدمات طب  هایدشمن

جهت کمک  یفرانسو ینظام یمارستانب یک، ش[9210م ]9197سگال   ییزپا در
م 9194 یشدر آور یمارسگگگتانب ینشگگگد. کارکنان ا یستگأسگگگ  یگه هگا در اروم بگه روس 
 ریدرگ یپزشگگک یکه در کارها یفرانسگگو راهِبانآن را به همراه  ش[9217]فروردین 

شگگهر  یمارسگگتاننها بت یکاییآمر یتنپرس با یمارسگگتانب یجه،بودند، ترک گفتند. در نت
ده روس، کارش متوقف شگگ یقوا یبا فراخوان یزن یروسگگ ینظام یمارسگگتانب یرابود ز

را  هاآن کار ،آن جا را ترک گفته و جنگ یکاییآمر یسگگگیونرهایم دوبگاره،  .233بود
ه تا پس از رضگگگاخان ک یسگگگیونرهادر منطقه، م یتعدم وجود امن یشمتوقف کرد. به دل

 .238گرفت، بازنگشتندبه دست  را یکنترل حکومت مرکز
                                                      
232 Tamaddun 1350, pp. 243–244. 

 کردند.یرا مداوا م یرانا یمردم محل یزروس و پرستاران ن یپزشکان نظام یران،در ا یگرد ییجا

Andreeva 2007, p. 191. 
233 Shedd 1922, pp. 212, 246, 258, 273; Mu᾿tamid al-Vizāra 1379, pp. xxv, 9, 18–27, 74–

75, 89–93, 99, 156; Coan 1939, 252, 260, 283; Hellot 1996; Ibid., 2002, pp. 340, 348; 

 .Zavie 1927ید شرکت کننده بنگر یکتوس   یهدر اروم یفرانسو یطب یمت یک شرو یبرا
234 Speer 1920, p. 69; The Eighty-third Annual Report of the Board of Foreign Missions 

of the Presbyterian Church in the U.S.A., 1920, p. 327; The Eighty-fourth Annual 

Report of the Board of Foreign Missions of the Presbyterian Church in the U.S.A., 

1921, p. 340; The Eightyfĳifth Annual Report of the Board of Foreign Missions of the 

Presbyterian Church in the U.S.A., 1922, p. 374. 
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 یزد CMS: بیمارستان 0 شکش

 .Stileman, 1902, The Subjects of the Shah. London, p. 74 :منبم

 

 یزد
 

 یپزشک یسیونریکار م یت،و خانم وا یت، دکتر واش[9279م ]9412سال  در

در  یادواخانه هاآن هزار سگگکنه( آغاز کردند. در نخسگگت،  23)با حدود  یزدرا در 

التام  یکردند. دکتر اوران یهخانه کرا یکباغ داشگگتند و سگگپس  یکآزاد در  یهوا

کاران  یفن تنظیهمچن یوسگگگت،پ هاآن مالکوم ازدواج کرد به یرکگه سگگگپس بگا ناپ  

 یگگک CMS، ش[9274م ]9411. در سگگگال کردنگد یکمگگک م هگگاآن بگه  زین یارمن

 یمارسگگتانب ش[9271]م 9133باز کرد. در سگگال  یزددر  یدمادران جد یمارسگگتانب

CMS ،از  یحت هاآن از یرا تحگت درمگان قرار داد که بعضگگگ   یمگار ب 32033 یزد
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 یاز سو بیمارستان یها. ساختمان232مداوا آمده بودند یبلوچستان و افغانستان برا

ود. کاروانسرا اهدا شده ب یکصورت  به نام گودرز مهربان به یتاجر زرتشت یک

ا به کاروانسر یشینبود. سگاختار مکان پ  یالحاق یخانه یکو امدک آن شگامش   ”
ه ک یانیم یداده شگد: محوطه  یهآن به عار یدکاربرد جد یبرا یرچشگمگ  اییوهشگ 

و  افت؛ی ییرتغ یباباغ ز یگک بوده بگه   و قگاطران بگارکش   پر از شگگگتر، االغ یزمگان 

 یکارها یبرا ییهاها و بخشبه اتاق هایشگگگتررانان و قاطرچ یهاگاهسگگگکونگت 
بسگگته شد و  یمارسگگتان، بش[1892]م 9192سگال   در “.230شگدند  یشتبد یکوکارین

در سگگال  نیمارسگگتاب ینا یولیند را ترک گو یرانمجبور شگگدند ا یتانیاییافراد بر

کمتر  یاسگگیسگگ ی بود که شگگرا یشگگد و آن زمان ییبازگشگگا ش[1292]م 9190

 .237ساز بود مسئله
 

 زابل
 

که در مشهد اطراق کرده  یکاییآمر یسیونرهایم ش[9333]م 9129سال  در

 یک ”و به زابش رفتند  یختنداز شگگگهر گر ،یترس از تجاوز شگگگورو یشبودند به دل

 ییجا“ مودندن یشتبد یمارستانکرده و آن را به ب یزرا تم یفکث یسگاختمان کهنه 
                                                      
235 Stileman 1902, pp. 74–75; Wright 2001, pp. 188, 121; Afšār 1354, vol. 2, p. 803 

 .Bricteux 1912, p. 235 ;(متن پدک تأسیس)
236 Jackson 1909, p. 377; Stileman 1902, p. 74; Hume-Grifffĳith 1909, p. 164.  بر طب Richter 

1910, p. 331, 

پونگگد داد و  233 یزددر  Parsees ،(ش[9240]م 9137) یگگدجگگد یمگگارسگگگتگگانب یگن بگرافگراخگتگن ا     یبگرا ”
Muhammadans شد که  یدهگودرز نام یمارستانبه نام ب یمارستانسگپس ب “ را فراهم کرد. ییهامشگارکت  یزن

 داده شد. یوستبه آن پ یزن یپرستار ینام داد و مدرسه ییرتغ Laal یمارستان مادر و کودکمجدداً به ب
237 Waterfĳield 1973, p. 162. 

 .Cash 1930, p. 57به  یدبنگرش[ 4092]م 9124در  یزد یمارستانب تقعیمو یرامونپ
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 یسیونرها،ند. مدادیاز مردم را تحت درمان قرار م یمیها تعداد عظکه هر روز آن

ها آنو شگگگد  یمنتف یشگگگورو یدکه تهد یزمان یعنیمگاه مگانگدنگد؛      0 یفق  برا

 .234ندردبه مشهد بازگتوانستند 

 

 

 یزد CMSعمش جراحی در بیمارستان : 7 شکش
 .Stileman, 1902, The Subjects of the Shah. London, p. 75 :منبم

  

                                                      
 بر طب  Miller 1989, pp. 60– .64.بود یهروس یقبل یساختمان کهنه، همان کنسولگر 234

The Eighty-fourth Annual Report of the Board of Foreign Missions of the Presbyterian 

Church in the U.S.A., 1921, p. 337, .این رویدادها در نیمهی دوم 9191م ]9214ش[ روی داد 
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 یریگ نتیجه

 

سدمت  تیدنظام تسه یکآشکار است که  ینآنچه گفته شگد چن  یپایه بر

 م9423 یاز دهگگه یشدر پ یرانو دواخگگانگگه در ا یمگگارسگگگتگگان مگگاننگگد ب یعموم

 یکمها که در تعداد وجود نداشگته است. آن تعداد از دارالشفاء  [9224-34]دی 

 ینبودند که بتوانند خدمات پزشگگک ییبه عنوان نهادها شگگدندیم یافتاز شگگهرها 

و  یمارب زو ار عمدتاً در خدمت فقرا و یسگگگنت ینهادها ینرا فراهم کننگد. ا  اممجگ 

 یهاکه دارالشگفاء داشتند، مراقبت  ییشگهرها  یمسگافران بودند؛ افراد سگاکن محل  

. رندیکه در خانه بم دادندیم یحجسگگتجو کرده و ترج یگرد ییرا در جا یپزشگگک

هم  یشر تمااگ یها حترسگگگتانیماب ینبه ا یزبود( ن یی)که روسگگگتا یتجمع یتاکثر

 یقوم یبه پزشک هاآن ی،در صورت ناخوش ین،نداشتند. بنابرا یداشگتند، دسگترس  

و  کردندیم هیداشتند تک یکه به صگورت گسترده و متنوع به آن دسترس  یو سگنت 

 ینه در ابودند ک ینوسیطب جال یابت احتماالً به همان اثر بخشطب هاییوهشگ  ینا

طب  یتهیاف یتکه ترب یپزشگگگکان ین،. افزون بر اگردیدیارائه م هایمگارسگگگتگان  ب

در  یحت هاآن و تعداد کردندیخدمت م یبودنگد در منگاط  شگگگهر   ینوسگگگیجگال 

ر د یزبوده و عمدتاً ن یناکاف یزن کردندیم یدر آن زنگدگ  هگا آن کگه  ییشگگگهرهگا 

 12قرا )به ف یو رسگگگم یدارپا یخدمات طب  ین،خدمت افراد ثروتمند بودند. بنابرا

 یفق  تا حد ی تی،و هم از لحاظ کم یایی(، هم از لحاظ جغرافیتدرصگگد از جمع

 انه،یگب یهاکه به سگگگفارتخانه یپزشگگگکگان  ی در دسگگگترس بوده و عمگدتگاً از طر  

و  یهسگرخ روس  یبصگل  یی،اروپا - خش تلگراف هند)مانند ب یخارج یندگانینما

. افزون گردیدیبودند، ارائه م یوسته( پیتانیاییو بر یکایی)آمر یسیونرهام یا(، یرهغ
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به خاندان شاه و حکمرانان بودند که در قبال  پزشگک وابسگته   یتعداد کم ین،بر ا

. در 231دادندیتحت درمان قرار م یرا به صگورت خصگوص   یمارانوجه، ب یافتدر

 یهاهخود و دواخان یهاو دواخانه هایمارستانبا ب یسیونریپزشگکان م  ینا یقتحق

را به  یزشگگگکپ یهامراقبت یفیتفارس بودند که ک یجدر خل بریتانیایی اییریهخ

کار را با  ینا هاآن .دادندی، ارائه مش[9221]م 9443مردم، پس از سگگگال  یعامه

خود  یدر کار روزانه هگا آن کگه مجبور بودنگد بر   یفراوان هگای یوجود دشگگگوار

 ی،الم ی،اسیس امورشامش  ی،دشگوار  ین. ارسگاندند یبه سگرانجام م  یابند، یرگیچ

ا توأمان ب یرخداد خشگگگکسگگگال  یاو  یمربوط بگه کارکنان، زبان موارد  ی،اجتمگاع 

 بود. هایماریب یدمیاپ

کتر تهران توس  د ییاروپا یپزشگک  ی)گرچه کوتاه مدت( دواخانه نخسگتین 

م 9437-1گاردن، در سال  یاعزام یئته یفرانسو یپلماتیکپزشک د ی،سگالواتور 

 یناول یکایی،آمر یتنپرس با یاعزام یئته ین. ا283یدگرد یستأس [ش44-9940]

. ام ا در 289گ اشت یانبن یهدر اروم [ش9298]م 9432را در سال  یدائم یدواخانه

باز شگگگدند که  یگرید هاییمارسگگگتانها و بقرن نوزدهم بود کگه دواخانه  یانتهگا 

وشگگهر، در تهران، ب یسگگیونرهام یا هایو کنسگگولگر یگانهب یهااغلب به سگگفارتخانه

 ن،یداشگگتند. همچن یوسگگتگیشگگهرها، پ یگرو د یهاصگگفهان، مشگگهد، کرمان، اروم 

                                                      
239 I᾿timād al-Salṭana 1306, p. 390. 

 شوند،یکه نام برده م یپزشگکان فرانسو برای نمونه  یسگتم، قرن نوزدهم و شگروع قرن ب  یاناز پا پس
 Dr. Broussière(ضگگش السگگلطان) Dr. Sorel (یرزام ینمظفرالد) Dr. Coppin حضگگور داشگگتند:

 (فارس لطنه،شمس الس ) Dr. Roth (السلطنه یبنا Dr. Bongrand ( یران(در ا یخدمات گمرک)
erteand Dr. F (یدنعضد السلطان، گ)، ید بنگرHassendorfer 1954, p. 61 

240 Elgood 1951, p. 441. 
241 Elgood 1951, pp. 533–535. 
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شد(  انی)همانگونه که ب یزن یو خصوص یشهر ی،دولت هاییمارسگتان از ب یتعداد

 .یدندگرد یستأس

 یوابسگگگتگ یسگگگیونریم یهادر تهران که به سگگگازمان ییاروپا پزشگگگکان

درمان خود را پرداخت  یینههز توانسگگگتندیرا که م یمارانینداشگگگتند فق  ب

 یهروس و یتانیابر یهاام ا پزشکان سفارتخانه دادند؛یکنند تحت درمان قرار م

 هاییمارسگگگتانب نایوجود،  ین. با ا282کردندیدرمگان م  یرا مجگان  یرافراد فق

 هاییمارستانب یساز تأس یشرا تا پ یمارانتعداد ب یشترینبودند که ب یسیونریم

APOC   یتحگت درمان قرار داده بودند. برا  یسو انگل یرانشگگگرکگت نفگت ا 

م 9123تا سال  یمارستانیتخت ب 944مجموعاً  یکایی،آمر یسگیونرهای مثال، م

فق   هاآن کردند. داوادر سگگال م یمارهزار ب 33از  یشداشگگتند و ب ش[9211]

را، فق یبرا کردند؛یم یافتثروتمنگد بود در  یمگار دارو را چنگانچگه ب   یینگه هز

 ینبودند که کمک پزشگگگک هاییتنها اروپا ین. ا283بود یگاندرمگان و دارو را 

 ایهیفقرا در کنسگگگولگر یبرا یمثال، خدمات پزشگگگک ی. برادادندیارائه م

که توسگگ   یهند یتوسگ  گماشگگتگان طب   اردر مودر اکث یتانیاییگوناگون بر

و  یرانیا یحیو پزشگکان مس  شگد یارائه م شگدند یم یاری یتانیاییپزشگکان بر 

مک ک یسگگگیونرهاشگگگده بودند به م یتترب یسگگگیونرهاپرسگگگتاران که توسگگگ  م

                                                      
242 Serena 1883, p. 142; Collins 1896, p. 276; Andreeva 2007, p. 193. 
243 ʿAyn al-Salṭana 1376, vol. 1, pp. 377, 865; Kumīsiyūn 1343, vol. 2, p. 1451; Elgood 

1951, pp. 511–512, 534; One Hundred Seventeenth Annual Report of the Home 

Missions of the Presbyterian Church of the U.S.A., 1919, pp. 270, 280; The Eighty-

third Annual Report of the Board of Foreign Missions of the Presbyterian Church in 

the U.S.A., 1920, pp. 321, 332, 327; The Eighty-fĳifth Annual Report of the Board of 

Foreign Missions of the Presbyterian Church in the U.S.A., 1922, pp. 372, 378. 
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و  یاعزام هاییئگت ه هگای یمگارسگگگتگان  در ب یمگاران هر چنگد کگه ب  . 288کردنگد یم

 کردندیاحساس م ینچن یگرد یاز سگو  هاآن شگدند، یدرمان م یمجان هادواخانه

و  یروحان یگاهدر جا یمانند فزون) آورندیمبه دسگگگت  یزیچ یزکه پزشگگگکان ن

 یرانیثروتمند ا یماران. مسگگگلماً ب282(ثوا  یا یکخگاطر انجام کردار ن ه بگ  یمعنو

 یقت،در حق : ”کردندیخود را پرداخت م ییو دارو یخدمات پزشگگگک یینگه هز

 می،یبه صورت عظ شگود، یم یدهپزشگکان نام  یبه عنوان طبابت شگخصگ   هآنچه ک
 ین،افزون بر ا“. 280گردیدیپرداخت م یماربا هزاران ب هایمارستانب ینگهدار یبرا

از  یگگاریسگگگاخگت بسگگگ   کردنگگد،یمشگگگارکگگت م یزن یگرید ی ثروتمنگدان از طر 

و  یرانیا جارت یبا گشگگاده دسگگت  ،مدارس یزو ن یاعزام هاییئته هاییمارسگگتانب

 .287شده بود یرامکان پ  ،مسلمان یرافراد ثروتمند چه مسلمان و چه غ یگرد

 یستأس ش[9288م ]9402( که در سال IETD) ییاروپا - بخش تلگراف هند

را فعال فق یها را برااز دواخانه یپزشگک را استخدام کرد که بعض  یتعداد ید،گرد
                                                      
244 Wright 2001, p. 118. 

شگگگدند، کمک  یرانمجبور به ترک ا یانکه اروپائ یدر زمان جنگ هنگام” :نویسگگگدیم یسخانم را
ار را به انجام ک توانستندیتا آنجا که م اییرانهبه صورت دل ین،شامش پرستاران و معلم یکنندگان ارمن

 “.نددرسان

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

 یدبنگر یمحل یمشارکت کارکنان طب یرامونپ یزآم یدمشاهدات تمج یبرا

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

 Setzler 1941, pp. 520–.525ید. بنگر [ش9392]م 9130آموزش پرستاران تا سال  یبرا
245 Malcolm 1911, p. 55. 
246 Rice 1916, p. 134. 

 ینود چنخوشبخت خ یماراندر بندرعباس در مورد ب یدکتر برل یرانبوده اسگت. ز  ینگونها یشگه هم ینا
مت سگگگد گویدیم یآن اسگگگت که چنانچه به او سگگگدمت برگردان یرانیا یآقا یانظر خانم و ”گفت: 

ر بوده است دکت یرتقص ینکه ا گویدینباشد م ینگونهدسگت خدا بوده است و خدا را شکر و چنانچه ا 
 .Cursetjee 2001, p. 44 “آن پول پرداخت کند؟ یبرا یدو چرا با

247 Linton 1923, p. 73; Rice 1916, pp. 133–134; Stuart n.d., p. 19. 
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در  IETDکارکنان  یگهدارپزشگگگکان، ن ینا ییفهوظ ینمهمتر مسگگگلمگاً،  نمودنگد. 

مک ارائه ک یزن تلگراف یستگاها یراناز مد یبوده اسگت. بعض  یسگدمت و تندرسگت  

س و توس  فار یجدر خل یتانیاکه توسگ  دولت بر  ینهقرنط هاییسگتگاه . ا284دادندیم

 یهاشدند، کمک رقرارب یراندولت ا ینیبه جانشگ  یدر مرز شگمال  یهحکومت روسگ 

در اقدام  ین. امگ ا ا 281دادنگد یارائگه م  یر،افراد فق یژهبگه و  ی،محل یگت را بگه جمع  یطب 

 بود.میموجود ن اتاقی دواخانه یا یکه در کنسولگرشد انجام می یصورت

ل در سگگگا یراندر ا یادواخانه هاییتو فعال یگانهب هاییمارسگگگتانب یگاهجگا 

 هاییمارسگگتاناسگگت. تعداد ب دهنشگگان داده شگگ  92در جدول  ش[9211]م 9123

 ه،یانقد  روسگگگ یشاول رو به افول گ اشگگگت. به دل یپس از جنگ جهان یگانه،ب

 یخدمات پزشگگک یززمان ن ینبسگگته شگگدند و در هم  یروسگگ هاییمارسگگتانتمام ب

انجام  (Filles de la charité) یهیرکه توسگگ  دختران خ هایفرانسگگو یسگگیونریم

 ینند، ابازنگشگگت  یآلمان یآنجا که کارکنان طب  ز. ایدگسگگسگگته گرد  یزن شگگدیم

در  یارمن و یپزشگگکان روسگگ  ییندهفزا یشاز آن بود که بتوان با افزا یشفقدان ب

خود  یاتعمل یتانیاییبر CMS ی،. پس از جنگ جهان223شگگمال با آن مقابله نمود

در  ینا ،229داشگگگتند، ادامه داد یمارسگگگتانب یککه هر کدام  یگاهرا در چهگار جا 

                                                      
248 Wright 2001, p. 126; Rubin 1999, pp. 295–299; Collins 1896, p. 109; 

  .pp. 162, 276 نیز بنگرید
249 Sadīd al-Salṭana 1342, p. 169. 

م 9123 یدهه یشدر اوا یراندر ا یپزشگگک روسگگ تعداد فراوانی  Schmidel n.d., pp. 137, 164بر طب   223
 داشتند. یریبخور و نم یزندگ یکبود،  یادها زکه تعداد آن ییاز آنجا ندبود ش[9314-9214]

 .CMS هاییمارستانب تجهیزات Rice 1923, pp. 261–262 یدبنگر یزن 229

 یدکرد؛ بنگر یاندازراه ش[9211-9332]م 9123-9123دواخانه را در شهرکرد از  یک CMS ینهمچن
Amīr Ḥusaynī 1357, p. 47. 
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را در  تانیمارسهفت ب یکایی،آمر یتنس باپر یسگیونری م یاسگت که جامعه  یحال

بود  یدهفعال تازه رس یک APOCداشگت.   یتتحت فعال ش[9211]م 9123سگال  

 باز کرد. ش[9213]م 9198را تا سال  یدجد یو دواخانه یمارستانب یکه تعداد
 

 خصوصیمدرن های خارجی و پزشکان : بیمارستان92جدول 
 ش[9211] م9123سال در ایران در 

 کارمند نوع خدمت مکان نوع سازمان ملیت

میسیون  آمریکایی
 تارییپرزب

ارومیه، تبریز، 
رشت، تهران، 
 ؛مشهد، همدان

 قزوین+ ؛کرمانشاه

 بیمارستان )به همراه داروخانه(:
 82تخت(؛ تهران ) 23مشهد )

تخت(؛ همدان  2تخت(؛ رشت )
تخت(؛  22کرمانشاه ) تخت(؛ 22)

 83تخت(؛ ارومیه ) 933)تبریز 
 + = دواخانه تخت(؛

پزشک که  99
دو نفرشان زن 

 بودند.

حکومت  بریتانیایی
 بریتانیا

تهران+، مشهد، 
تربت حیدریه، 
ناصرآباد+، 

بوشهر، کرمانشاه، 
لنگه+، محمره+، 

 اهواز

 ؛کوچک هایبیمارستان
 + = دواخانه

 93دست کم 
نفر که دو 
نفرشان زن 

 بودند.

ی جامعه
 میسیونری

 کلیسا

اصفهان، کرمان، 
 یزد، شیراز

تخت  923تخت ) 943اصفهان 
تخت برای زنان(؛  03برای مردان و 

تخت برای  03تخت ) 43کرمان 
تخت برای زنان(؛ یزد  23مردان و 

تخت برای مردان و  03تخت ) 43
 23تخت برای زنان(؛ شیراز  23

تخت )بیمارستان جدید در حال 
 (ش[9333م ]9128ساخت در سال 

 0دست کم 
نفر که دو 
نفرشان زن 

 بودند.
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 کارمند نوع خدمت مکان نوع سازمان ملیت

APOC  آبادان، مسجد
سلیمان، اهواز، 

 محمره+

در  هابیمارستان ترینمدرن
 + = دواخانه؛ خاورمیانه؛
 تخت 233بیشتر از 

 نفر 23بیشتر از 

 یروس
 (9194)تا 

 صلیب سرخ؛
 دولتی

تهران؛ مشهد، 
تربت حیدریه؛ 
 تبریز؛ ارومیه

 دست کم بیمارستان کوچک
 نفر 8

 آلمانی
 (9192)تا 

تهران، تبریز،  حکومت
فروش، رشت،  بار

همدان، سنّه، 
 کرمانشاه

 کسی کهپزشک سفارت و 
ت تح در تهراندولتی بیمارستان 

های دیگر . در شهرهدایت وی بود
 های آلمانی وجود دارند.داروخانه

 نفر 2

 دختران خیریه فرانسوی
(Filles de la charité) 

 ی کوچکتخته 4یک بیمارستان  خسروا
 در خسروا

ر دکتنفر یک 
ر دکه نسطوری 
 تربیت فرانسه

 شده بود.

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

 

( ش[9248]م 9132پس از سگگال  یژهمدرن )به و یرانیا هاییمارسگگتانب تعداد

تجمم آن در تهران بود )چه از لحاظ تعداد و چه از نظر  یشگگترینرشگگد نمود که ب

 یدترد ییدهرا به د یگانهب یها(. در نخسگگت، مردم، پزشگگکان سگگفارتخانه  یفیتک

 یشاپیش،ر پکرد. د ییرآنان با گ شت زمان تغ یورزانه ینه. ام ا نگاه کنگریستندیم

 یگانهب یبودند که با کمک طب  متعصگگ بینیهمچنین و  یرانیاز پزشگگکان ا یاریبسگگ

که از رقابت ترس داشتند و گروه دوم  یشدل ین. گروه اول به اکردندیمخالفت م

عنوان  ( بهیسگگیونریم یپزشگگک یهاکمک یژه)به و یطب  یهاکه کمک دیدندیم

 یحیتمس یگزینیکرده و موجب جا یجادا ایرانرا بر  یرگیاست که چ اییلهوسگ 
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 نیمدرس یهادر نوشته یزاسگت که هنوز ن  یکردیهمان رو ین. اشگود یبا اسگدم م 

 شدندیشگفت زده م ”ها آن ین،. بنابراگرددیمشاهده م یامروز ینمؤلف یا یرانیا

 تدرمان خود را بپردازند مراقب یینههز توانندیکه نم یمارانیاز ب یحیانکگه مسگگگ 
 ینا یئماورا هاییزهانگ یرامونها پآن یشگگگتربر شگگگک ب یلیدل ینو ا “ 222کنندیم

 ییهدر اروم یکاییآمر یسگگیونم یوجود حضگگور طوالن با بود. ییپزشگگکان اروپا

منش  ”هنوز  ش[9279]م 9412و مسلمان، در سال  یهودیانجوامم  یزو ن یحیمسگ 
 ین. ا223وجود داشگگگت “یاناروپائ یهامحتاطانه و عدم خواسگگگت کمک یگار بسگگگ

 مسلمانان از لحاظ یرها که غآن یدر مورد مسگلمانان با نگاه گناهکارانه  یدتتما

 که توسگگ  پزشگگکان  یرو هنگام ینو از ا شگگدیم یتهسگگتند، تقو اپاکن یم هب

ر ب کردند،یم یشها را مآماده شده توس  آن یداروها یاو  یدهلمس گرد یحیمس

و کرمان  یزدچون هم ییدر شهرها یزنوع کنش ن ین. هم228آوردندیخود فشگار م 

 .222وجود داشت

 

                                                      
252 Rice 1916, p. 89. 
253 Speer 1911, pp. 166, 270, 328–329. 

زن  یک  و فقا: ” گفتندیها ممردان آن یراکمک طلب کنند ز یاینددشگگگوار بود که ب یارزنان بسگگگ یبرا
 شان نبودند بهکه همسران یخود در زمان یهادزدانه از خانه”ها مجبور بودند که از آن یاریو بسگ “ اسگت. 

 .“مراجعه کنند یمارستانب

The Eighty-fourth Annual Report of the Board of Foreign Missions of the 

Presbyterian Church in the U.S.A., 1921, p. 338. 
254 Richter 1910, p. 321. 
255 Malcolm 1905, pp. 55–59; A Friend of Iran 1940, pp. 20–21; Hume-Grifffĳith 1909, pp. 

157–161. 
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 ش[9211] م9123شان در سال های ایرانی مدرن و ظرفیت: تعداد بیمارستان90جدول 

 مالکیت نوع مدحظات هاتخت شهر

 تهران
 )غیر نظامی( 972
 )نظامی( 233و 

 خانهدواخانه + دارو
(، 9(، شهری )3ایالتی )

 (2نظامی )
 شهری خانهدواخانه + دارو زن 2مرد +  93 انزلی

 شهری - 33 تبریز

 شهری فق  سرپایی 92 همدان

 - 23و ) (  73)الف(  مشهد
 یمؤسسهدو 

 الف و  

 ی امینیموقوفه + دواخانه 22-33 قزوین

 شیخ خزعش - 23 محمره

 مؤسسه - 93 مدیر

 - ؟ سبزوار
ی ساخت به وسیله

 یی محلبودجه

 .Gilmour 1924, pp. 29–30; q.v. Qazvin and Sabzavar :منبم

 

 یجا یورزانه، به زود ینهک گوییمکه اگر ن یهاول ییوجود، کناره جو ینبگا ا 

موجود بود، مانند آنچه که در  یداد. هنوز مسگگگائل یو قدردان یرشخود را بگه پ  

 یکه اعمال یدپخش گرد یعاتیسگال شا  ینداد. در ا یرو ش[9247]م 9134سگال  

 کی ی. حتشگگدندیانجام م بایسگگتیکه نم یدهکرمان انجام گرد یمارسگگتاندر ب

 ینهزارش کگ یک” باور سگگپرد و یعاتشگگا اینبه  یتانیاییبر یمرتبه شگگخص بلند

آورد.  یکرمان رو یمارسگگتانبه بسگگتن ب CMS یجه،به لندن فرسگگتاد، در نت“ توزانه

در  تند،یاف یآگاه یمارستانبسگته شگدن ب   یمکه مردم از شگهر به تصگم   یدر هنگام

امضگگاء  یننوشگگته شگگد که توسگگ  تمام مجتهد یانامه ش[9240]م 9137زمسگگتان 
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به اسگگتمرار  CMSمُهر تجار و شگگهروندان بر آن ثبت شگگد. آنگاه   733و  یدگرد

استوارت که از  یلین. دکتر ام220گرفت یمخود در کرمان تصم یمارسگتان ب یتفعال

مسلمانان در مورد پزشکان  هایوریدایشبر پ یرگیجهت چ یهاول هاییدشگوار 

با  یگرد ”نوشت  ینچن ش[9332]م 9123سال  یکرده است، در حوال یاد یحیمس
تخاره در اسگگ یگر. دیزیمکه با آن به مبارزه برخ یسگگتمرو نه ب رو هایداوریشآن پ

قاعده، تنها با  یک. هم اکنون به عنوان یسگگگتن یاز اقدام به درمان ضگگگرور یشپ
از  یاو  ندیآ یمارسگگتانبه ب خواهندینم یقتاًکه حق یکسگگان یامسگگلمانان متعصگگب  

که  هنگامی “.227یمدر کنکاش هسگگت ترسگگند،یقرار گرفتن م یتحت عمش جراح

م 9137در سگگگال  یمارانشدر زمگان مراقبت از ب  یفوئیگد دکتر دودسگگگون از تگب ت 

هزار  92و  یتمام مقامات رسم حکمران شهر، ”در کرمان فوت کرد،  ش[9390]
خارج  نیاباو به گورستان، در ب یدندتنگ صگف کشگ   هاییاباننفر از مردم، در خ

احترام  یبود ادا دهخدمت کر هاآن سگگگال بگه  38کگه   یشگگگهر رفتنگد تگا بگه مرد   
 “.224کنند

 هاییدگاهد کردیکگارآمگد تگداخگش م     یهگا کگه بگا درمگان    یگدی عقگا  یگرد

 رایبودند ز یدر ماه رمضگگگان خال یباًتقر هایمارسگگگتانها و ببود. دواخانه یاعتقگاد 

 یشکستن روزه دار یمصگرف قطره در درون چشگم، به منزله   یامصگرف دارو و  

 فتندگیخود م یمارانموضگگوع آگاه بودند و به ب یناز ا ییپزشگگکان اروپا بود. ام ا

 ین،. همچنیندز مصگگگرف نمادو بار در رو یدارو را دوبار در شگگگب به جا یدکه با

                                                      
256 A Friend of Iran 1940, pp. 52–55. 
257 Stuart n.d., p. 23. 
258 A Friend of Iran 1940, p. 73. 
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 یزچ یچپس از ه ،بود که در شگگگب یمگارانی هگا پر از ب پس از رمضگگگان، دواخگانگه  

 .221کرده بودند یپرخور ،نخوردن در روز

به  شگگگدیخل  م یپزشگگگک یهاگونگه کمک  ینکگه پس از ا  یکین ینتیجگه 

ومت فرسگگتاده شگگده توسگگ  حک یتجار یسگگیونبود که کم یزانگ یشسگگتا یاگونه

در سگگفر من به  ”نمود:  یانب ینچن ش[9243]م 9138در سگگال  یرانهندوسگگتان به ا
 یسگگگر و کار دارد و کارها یکه با امور پزشگگگک یکسگگگ یمعظ یلیبه اثر خ یران،ا

 یارانبا دسگگت یپزشگگک یمتصگگد یکبردم؛ گماشگگتن  یپ دهدیانجام م هک یخوب
 نهادیشگگپ ینبخش اسگگت و من همچن یترضگگا یدرتمام مراکز اصگگل یمارسگگتانی،ب
نان رفسنجان و بهپور از کارک یرجان،در س یکنسولگر هاییندگینما که کنمیم

“. 203نداشب دواخانه داشته ها،یسگتگاه دسگت انتخا  شگوند و در آن ا   یرز یپزشگک 

و به  یدگرد انیدر لنگه و اهواز ب یتانیاییبر یهاتوسگ  کنسول  یزن یدتیتما ینچن

 یاشگگدند؛ به گونه ینهقرنط هاییسگگتگاهدواخانه از ا ییخواسگگتار جدا یش،دل ینهم

صگگاص را به خود اخت یمارانب یسگگپاسگگگزار یگر،و نه کس د یتانیاکه حکومت بر

که  یستن یشگگفت  یجا ین. بنابرایردرون  گ یتانیاییتجارت بر یزداده و همزمان ن

اسات خود احس یتبودند، حقان یگانگانب یهاکه مشکوک به کمک یرانیانیآن ا

 آوردند.به دست  مورد و مشاهدات مشابه آن ینرا در ا

                                                      
259 Malcolm 1911, p. 49. 
260 Gleadowe-Newcomen 1904, p. 19. 

نوان بحث را ع ینسگر جان کمپش هم  یران،به ا یتانیابر یفرسگتاده  [ش9234-94دی ]م 9433 یدهه ییانهدر م
برخاسگگگته از  یبه سگگگودمند ینها همچنروس .Elgood 1951, p. 472. نشگگگد ییبه اندرز او اعتنا یکرد ول
 .اشاره کردند یطب یهاکمک یمندیترضا

05,–Andreeva 2007, p. 193. In 1904  ادراک  ینمحرم، ا یهاشورش یط”گزارش کرد که  یکسسا
ردم خراسگگان داشگگته م یدر ح  عامه یتانیاییبر یمارسگگتانکه ب یدر ازاء لطف یتانیابر یآمد که کنسگگولگر یدپد

 .Sykes 1905, p. 22 از گزند محفوظ بماند. است
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 اییریهخ یهادواخانه یزها و نو دواخگانگه   یاعزام یئگت ه هگای بیمگارسگگگتگان  

را در سگگگال درمان  یمارها هزار بده ی،شگگگهر هاییمارسگگگتانو ب یتانیاحکومت بر

هزار نفر در سال  323از  یشب به ش[9338]م 9122تعداد در سال  ینو ا کردندیم

اند و مراجعه را داشگگته ینبودند که چند یکسگگان هاآن از یاریکه بسگگ یدبالغ گرد

 یتربرا ت یپزشگکان و پرسگتاران بوم   یسگیونری، . پزشگکان م 209نبودند یدجد یمارب

. در خانه، شهر، روستاها، مردم 202ارائه دادند یزبهداشت را ن یهاکرده و آموزش

 کردندیم یبود زندگ یرو و اگ یکاندم هاییماریانواع ب ییندهکه زا یطیدر مح

 ن،ی. بنابراشگگدندیم هایماریاز ب یاریبود که مردم دچار بسگگ ایعامش عمده ینو ا

 ینترمدهع “یزگیفقدان پاک یحد اعل ”در محمره  ینظر کارکنان پزشک بر اساس

. 203ودممزوج شده ب“ مردم یداوریشجهش و پ ”به  یرگیبه چ یازمسئله بود که با ن

 ؛گردیدیدر بندرعباس تکرار م هاآن بود که توسگگگ  همکاران یهمگان نظر  ینا

را  یبهداشگگت یچگونهکه افراد سگگاکن در آن جا ه شگگدیکه مشگگاهده م ییجا یعنی

رو ه ب با گوش ناشگگنوا رو ی شگگرا ینخطرات ا یرامونندرز پا  ”. کنندینم یترعا
را  مارانیتدش کردند که ب یسگگیونریم یکارکنان پزشگگک یه،در اروم“. 208شگگدیم

نمودند که دانش  یدهند و سگگگع موزشآ یبهداشگگگت و بهسگگگاز  یتاهم یرامونپ

ورت کردند مش هاآن ببخشند و با یرا بهبود ینوسیپزشگکان مکتب جال  یپزشگک 

                                                      
 ,Grothe 1911, p. 131را مداوا کردند یمارهزار ب 33 یکاییآمر هاییمارستانب ش[9240]م 9137در سال  209

 یدبنگر یگرد یرا مداوا کرد؛ از سگگگو یمارهزار ب 33از  یشب ییبه تنها یزددر  CMSکه  یحال در
 های مربوط به هر شهر در باالمدخش

262 Wilson 1895, p. 310. 
263 Administration Report 1912, p. 65; Wilson 1932, p. 98. 
264 Administration Report 1922, pp. 19–20; Administration Report 1921, p. 20; 

Administration Report 1923, p. 36. 
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درک موارد  یبرا مردم .202بهتر، زودتر مراجعه کنند یطب  یهگا درمگان  یکگه برا 

شگگده بود  یرد یاربسگگ یگرکه د یمشگگکوک بودند، فق  هنگام بسگگیار ،یشگگگیرانهپ

ا تا مطل  تنهبه طور  هم اکنون وجود داشگگگت( و یگرید یوبا یدمیکگه اپ  ی)وقت

 ی،ه طور کلبودند. ب گیرانهیشپ هاییدگاهد یرایپابرجا بود، پ  یدمیکه اپ یزمان

 .200گرفتیمردم صگگگورت م یادولت و  یاز سگگگو یاندک یگیرانهیشاقدامات پ

APOC یسدمت عموم یرارا در منطقه انجام داد ز یاقدام بهسگاز  ینترهماهنگ 

شگگرکت،  ینبود. ا یاتیکار ح یرویج   ن یآن برا ییو توانا هایشیتفعال یبرا

داشگگگت؛ در  یاقدامات سگگگدمت عموم یتو تقو ینیجهت بازب اییژهکارکنان و

از فروش گوشگگگت و  یداد مانند بازرسگگگام را انج یاریبسگگگ هاییتفعال یقت،حق

. 207شدیانجام م یرانتوسگ  خود حکومت ا  یسگتی که با یزیچ یعنی ؛یجاتسگبز 

 ران،یاز طرف حکومت ا یتانیاحکومت بر ییلهوسه ب یزهمسگان ن  تدش هماهنگِ

در  ایینگگهقرنط ینقوان یگگتبگگا تگقو  [ش9224-9337]م 9481-9124از سگگگگال 

 ورتصگگگ هایدمیاز پخش اپ یریجهت جلوگ (یسگگگتگگاه فگارس )در پنج ا  یجخل

 ،وجود ین. بگگا ایگگدپرداخگگت گرد یرانحکومگگت ا یاز سگگگو هگگاینگگهگرفگگت. هز

که  هایییماریعوامش ب ی، عمدتاً نشانگان را به جاهاآن و پزشگکان  هایمارسگتان ب

 .کردندیدرمان م خاستیمبر هاآن از

 9833از  یشبگگا ب یمگگارسگگگتگگانب 32، ش[9333]م 9128در سگگگگال  یرانا در
                                                      
265 Wilson 1896, p. 275. 

 مردم و واکنش مثبگت گگ را بگگه   یعگامگه   یوبگا  یگدمی واکنش وحشگگگت در برابر اپ یبرا یگد بنگر 200
 Wishard 1908, pp. 220–221.مثال  یبرا“ کرد یدچه با” ی هاپمفلت

267 Williamson 1927, pp. 133–138 and Gilmour 1924, p. 29, 

ایرانی که پزشک  ییشهرها ی. برادهندیانجام شگده ارائه م  هایاقدامدورنما از نمونه  یکهر دو 
 Gilmour 1924, pp. 24–.(map) 25ید سدمت عموم داشتند بنگر
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پزشگگک مسگگئول  182و  204ینهقرنط یسگگتگاها 93دواخانه،  یشگگترب یا 83تختخوا ، 

( کردندینفرشگگگان در تهران طبابت م 323که تعداد  یرانیو ا ی)خگارج  یرسگگگم

 یسکنه یلیونم 93سدمت  یازبرآوردن ن یبرا یتظرف ینا مسگلماً،  وجود داشگت. 

و  یکدمان هاییماریب یوعشگگگ یاو  گیرییشبوده اسگگگت تا بتوان پ ینگاکاف  یرانا

وجود، در اروپگا، رخداد و   ینآغگاز بود. بگا ا   یگک  ینرا کگاهش داد. امگ ا ا   یرواگ

ت شگگگف ورتوجود داشگگت را به صگگ یرانکه در ا هایییماریب ترینیمشگگا یوعشگگ

 ی،هداشت فردو ب یبلکه با گسترش بهساز هایمارستاننه با ب یری،و چشمگ یزانگ

اضد  و ف یهتخل یستمسگ  یاآلوده  یرآ  غ ین)مانند تأم یاقدامات عموم ی از طر

ا و هدسگگت یشگگسگگتشگگو یز،تم ی)البسگگه، رختخوا  و خانه ی( و فردیرهمؤثر و غ

 ش[9321] م9123سال که بعد از ملینمودند. با اقدامات ع یاسگتگزاری (، سگ یرهغ

 یهانه دارالشفاء یقت،را کاهش دادند. در حق هایماریب ینانجام گرفت، رخداد ا

 .یندمسئله را حش نما ینا توانستندیمدرن م هاییمارستانو نه ب یسنت

  

                                                      
 یمانعث یمشگهد سر( و در مرز امپراطور  ی،خزر )انزل یایدر در ایینهقرنط هاییسگتگاه انیز تعداد  ینا 204

  .21Gilmour 1924, pp–26. شوندیمرا شامش )آستارا، جلفا(  یه( و روسیرین)کرمانشگاه، قصگر شگ   

 آورده شود. ایینهقرنط هاییستگاهدر فهرست ا یدبا یزن یدریهح یتترب
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