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پیشگفتار
دانشگگاه جندی شگاپور و بیمارسگتان آموزشگی آن تا سگی سال پس از نفوذ
اسگگگدم در ایران نیز پگگابرجگگا بود و در پیگگدایی و تغگ یگگهی دیگر دانشگگگگگگاه هگگا،
بیمارسگگتانها و پژوهشگگکدهها نقش عمدهای را ایفاء میکرد .نخسگگتین بیمارسگگتان
تمدن اسگدمی نیز در سگال  737میددی بر پایهی الگوی بیمارستان جندی شاپور
در دمشگ سگاخته شگد .پس از آن در سگراسر سرزمینهای اسدمی ،از سمرقند تا
فاس و از آنجا تا غرناطه ،بیمارسگگگتانهای فراوانی خودنمایی کردند؛ به گونهای
که رشگد و نموی بیمارستانهای اسدمی ،از نشانگان برجستهی این تمدن قلمداد
میشود.
در کتگا نفیس احمد عیسگگگی بک که به تاریخ بیمارسگگگتانهای این تمدن
پرداخته اسگت به شگرو و ساز و کار بیمارستانهای تمدن اسدمی پی میبریم .اما
به شگگگکش چشگگگمگیر تعداد بیمارسگگگتانهای ایران پس از دوران ایلخانی کاهش
مییگابگد ،بگه گونگهای کگه در دوران صگگگفوی بر اسگگگاس گفتگهی تگاورنیگه ،هیچ
بیمارستانی همسنگ آنچه در اروپا وجود داشت ،در ایران یافت نمیشد.
ویلم فلور که از پژوهشگگران و تحلیشگران برجسگته در زمان معاصر است،
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در این نوشگگتار ،به زیبایی ،تعداد و چگونگی سگگاز و کار و گسگگترهی اثرگ اری
بیمارسگگتانهای ایران در دوران صگگفویه را به تصگگویر کشگگیده اسگگت .بر اسگگاس
یگافتگههای کنکاش گرایانهی این نویسگگگندهی محترم ،تعداد کم و کیفیت مادون
بیمارسگگتانها و دارالشگگفاءهای دورهی صگگفویه و قاجاریه نمیتوانسگگتهاند چندان
اثری بر وضگعیت سگدمت مردم ایران گ اشگته باشگند .هر چند جستجوهای فلور
وضعیت خدمات سدمت را در دورانی که آگاهیهای ما چندان نظاممند نیست،
فزونی میدهد ولی برداشگت او اینگونه اسگت که نبود زیرساختهای بهسازی و
بهگداشگگگت فردی و عمومی در ایران در پیش از 9423م [9221ش] ،بیش از نبود
نهادهای بیمارسگتانی ،بر شاخصهای سدمت مردم اثر گ اشت و این روند نیز تا
دههی 9123م [دی 9324-34ش] ادامه یافت.
بگه زبگان دیگر ،هر چند که در دوران قاجار شگگگاهد رشگگگد مریضخانهها و
بیمارسگگگتانها در شگگگهرهای گوناگون و نیز خودنمایی دانش بالینی ،شگگگیوههای
تشگگگخیصگگگی ،داروهگا و شگگگیوههگای درمگانی کگارآمگدتری هسگگگتیم ولی فقدان
زیرسگگگاخگتهگا برای ایجاد تحول در نظام سگگگدمت ،موجب جوالن اپیدمیهای
بیماریهای واگیر گوناگون و بنیان برافکن در این دوران میشوند.
واقعیت آن اسگت که طب عامه ،پیکرهی خدمات پزشکی اکثریت جامعهی
ایرانی را تا اواسگ قرن بیسگتم ،با حلقهای کمرنگ از طب جالینوسی  -اسدمی،
سگگامان میداد .دسگگتاورد این سگیسگگتم سگگدمت ،شگگرای بهداشگگتی ناپسگگند ،هجوم
بیمگاریهای عفونی مانند ماالریا و اپیدمیهای طاعون و وبا بود .از این رو ،ایران
قاجار ،دورانی سالم برای زندگی نبوده است .از سوی دیگر ،کشورهای اروپایی
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با به کارگیری اکتشگگافات جدید علوم پایه مانند میکروبیولوژی ،توانسگگتند رشگگد
طب غربی را شگگگتا داده و با تحول در زیرسگگگاختهای شگگگهری و بهداشگگگت
عمومی ،با بیماریهای واگیر افسانهای به مبارزه بپردازند.
در حالی که این تغییر پارادایم در گسگترهی سگدمت در ایران ،به یک سده
بعگگد موکول گردیگگد .این تغییر پگگارادایمی در ایران قگگاجگگار در سگگگدهی نوزدهم
میددی در زیر چتر سگگگه جنبش روی داد .یکی از نیرومنگگدترین این جنبشهگگا،
گسترش عرصهی دیپلماسی ایران با اروپا و حضور پزشکان غربی سفارتخانهها و
میسگگیونرهای م هبی (به ویژه مسگیحی) بود .پیشران دوم ،وضگگم مجموعه قوانین
بهداشگتی بر اساس کنوانسیونهای بینالمللی بود که تجلی آن را باید در احداث
قرنطینهها و تشگکیش مجلس حفظ الصگحه جسگتجو نمود .پیشران سوم برای این
تغییر پارادایمی ،تأسیس بیمارستانهای شهری بود که با فراز و نشیبهای فراوان،
به عرصهی جوالن و اندام نمایی طب مدرن اروپایی و شیوههای کارآمد جراحی
پزشکی مدرن تبدیش گردید.
” تاریخ تحلیلی بیمارسگگگتانهای ایران در زمان صگگگفویه و ایران قاجار“ اثر
ویلم فلور ،چگونگی برپایی و رشد بیمارستانها را در فراز و نشیبهای مناسبات
و منافم سگیاسگی بریتانیاییها ،روسها ،فرانسگویها ،آمریکاییها ،صلیب سرخ و
میسگیونرهای آمریکایی و فرانسوی در شهرهای گوناگون ایران (به ویژه ارومیه)،
در هنگامهی ورود فناوریهای نفت و تلگراف به ایران و نهادهای بیمارسگگتانی و
درمانی وابسگگته به آنها ،نقش وقف در شگگکشگیری بیمارسگگتانها و دارالشگگفاءها،
نقش میلیتگاریسگگگم جهگانی و رخگداد جنگگهگا در شگگگکوفگایی و افول نهگادهای
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بیمارسگگگتانی ،نقش قرنطینهها ،پراکنش جغرافیایی و سگگگاز و کار زیسگگگت و بقاء
بیمارستانها را بر ما آشکار میسازد.
همگام میبینیم که چگونه پایههای طب غربی و اندیشگههای پزشکان مدرن
و فارغ التحصیدن دارالفنون و تربیت یافتگان بیمارستانهای میسیونری و پزشکان
ایرانی فارغ التحصگیش از اروپا توانستند در دگردیسی پایههای طب دورهی قاجار
اثر نمگایند و دیدگاههای اعتقادی پیرامون سگگگدمت و عقاید مردم ایران را ارتقاء
دهند و نیز چگونه نظر و توجه طبقهی اصدو طلب ،سیاسیون و طبقهی ممتاز ،به
سیستم ارائهی خدمات سدمت معطوف گردید.
همچنین پژوهشهای ویلم فلور پیرامون سگگگازمان مدیریت بیمارسگگگتانهای
قاجار ،از چگونگی چرخش اقتصگگگادِ درمان این نهادها پرده برمیدارد .از سگگگوی
دیگر ،پژوهشهای وی در گزارشهای روزانه و سگاالنهی این بیمارستانها ،به ما
پیرامون وضگگعیت سگگدمت و بیماری مردمان به ویژه نوع بیماریها و تعداد آنها،
آگگاهیهای فراوانی را عرضگگگه میدارد که این اطدعات میتوانند اپیدمیولوژی
بیماریهای شایم را از دیدگاه تاریخی ترسیم نمایند.
با همهی این برجسگگتگیهایی که پژوهشهای فلور پیرامون بیمارسگگتانهای
ایران صگفویه و قاجار بر ما آشگکار میسگازد این نکته پرتو افشانی میکند که هر
چند سگاخت و پیدایی نهادهای بیمارستانی نوین در ایران قاجار از نشانگان تجلّی
عقدنیت مدرن ماکس وبری و سرآغاز گ ار به نظم بوروکراتیک است ولی این
نهادها به تنهایی نمیتوانسگتند در نظام سدمت نقش بحرانی ایفا نمایند؛ زیرا نظام
سگگدمت بسگگیار پیچیده بوده و ایجاد تحول در سگگیسگگتم سگگدمت آن زمان نیاز به
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خیزشهای عقدنی و پیدایش دولت مدرن و نظم مبتنی بر عقدنیت بوده اسگت تا
زیرسگاختهای الزم برای پ یرش این تحول را با آماده سازی پایههای بهداشت
عمومی و شگگهری ،واکس گیناسگگیون و مبارزه با اپیدمیهای بیماریهای واگیر ،مهیا
سازد.
بررسگگگی این دینگامیسگگگم و پیچیگدگی مؤلفههای اثرگ ار بر آن که نقطهی
پیگدایی آن در دهههای 9123م [دی 9324-34ش] و اوج آن در دههی 9173م
[دی 9384-24ش] است ،خود پژوهشی فراگیر را میطلبد که دروازههای آن را
ویلم فلور با اثر ارزشمند خود بر ما گشوده است.
در اینجا سگگزاوار اسگگگت از نویسگگگندهی کتا  ،جنا آقای ویلم فلور که
بزرگوارانه ترجمهی این نوشگتار ارزشگمند را به این حقیر پیشنهاد فرمودند و با
ارسگال اصگش تصگاویر ،گشگاده دستی خود را نمایان کردند ،قدردانی نمایم .از
اسگگتاد فرهیخته ،جنا آقای فرید قاسگگملو نیز که در انجام ترجمهی کتا  ،مرا
تشوی فرمودند سپاسگزاری مینمایم.
از پدر بزرگوارم جنا آقای اسگگماعیش نبی پور «از پیشگگکسگگوتان آموزش
زبان انگلیسگگی در دبیرسگگتانهای بوشگگهر» که در بازخوانی متن و مقابله با متن
انگلیسگی و آشگکار سگازی دشواریهای سنگین نوشتاری خاص ویلم فلور مرا
بهره منگد نمودنگد نیز قدردانی کرده و بر دسگگگتان نوازش یافته با گچ معلمی او
بوسگه میزنم  .از همسر بزرگوارم سرکار خانم دکتر کتایون وحدت نیز که در
ویرایش متن از هیچ تدشگ گی دریغ نفرمودند نیز سگگگپاس فراوان دارم .از جنا
آقگای دارا جوکگار کگه در صگگگفحگه آرایی ،ویرایش و بازخوانی متن و خواهر
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ارجمند سرکار خانم فاطمه مرزوقی نیز که شکیبانه حروفچینیهای متوالی متن
را پ یرفتند ،صمیمانه سپاسگزاری میکنم.
امید اسگت این نوشگتار ارزشگمندِ ویلم فلور که بیشک در تاریخ پزشکی
تحلیلی ایران معاصگر اثری بیهمتا اسگت بتواند در ترسیم پژوهشهای ژرف از
سوی اندیشمندان ایران زمین کارآمد باشد.

دکتر ایرج نبی پور
متخصص داخلی و فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
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ویلم فلور

مقدمه:
بیمارستانها به چه میزان از جمعیت خدمت رسانی میکردند؟
خرد جمعی بر این اسگتوار است که استمرار نهاد بیمارستانهای ساسانی ”
یکی از چشگگمگیرترین پیشگگرفتها در جهان اسگگدم ،در شگگرق بود“ .9با وجود
توانمندی درونزاد چشمگیر ”دارالشفاءها“ ،این نهادها نتوانستند آنچه را پیمان
بسگته بودند عرضگه نمایند .با نگاه در پس زمینهی بزرگی مسئله ،دارالشفاءها و
بیمگارسگگگتگانهگای اروپایی مدرن سگگگدهی نوزدهم ،به دلیش اثرگ اری محدود
نتوانسگگتند به مشگگکدت سگگدمت عموم مردم ایران پاسگگخ مناسگگبی دهند .برای
درک بهتر از اهمیگت نسگگگبی بیمگارسگگگتانها ،من بحث خود را از خودنمایی و
فعگالیگگت آنهگا در ایران آغگاز میکنم  .بگگا در نظر گرفتن قلمرو این نوشگگگتگگار،
گسگگگترهی بحث خود را به دوران صگگگفویه (9239-9722م [ 443-9939ش]) و
قگاجگار (9718-9122م [9973-9338ش]) محگدود خواهم کرد؛ هرچند که این
نقطه نظرات را میتوان به دورانهای پیشتر نیز گسترش داد .در نگاه نخست ،به
پرسگگش اهمیت بیمارسگگتانها با در نظر گرفتن تعداد آنها در مقایسگگه با اندازهی
جمعیت خواهم پرداخت .سگگپس به معرفی و چگونگی توسگگعهی بیمارسگگتانهای
Sajjādī 1990, pp. 257–259.
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اروپگایی و دواخانهها اشگگگاره کرده و برداشگگگتهایی که میتوان از این تجربهها
آموخت را بیان خواهم کرد.
تا همین اواخر ،همیشگگه اقتصگگاد زیسگگتی ایران همواره بر زمین تکیه داشگگته
اسگگت .در زمان صگگفویه ،احتماالً جمعیت ایران در سگگدهی هفدهم هرگز باالتر از
 1میلیون نفر نبوده اسگگت .این میزان جمعیت به دلیش رخداد جنگهای فراوان ،از
آنچه در سگگگدهی شگگگانزدهم وجود داشگگگت ،پایینتر بوده اسگگگت .اکثر جمعیت
( 42-13درصد) ،در ماهیت ،روستا نشین بوده در حالی که جمعیت شبانی هرگز
بیشگگتر از یک سگگوم جمعیت کش نبوده اسگگت .حدود  73شگگهر در ایرانِ صگگفویه
وجود داشت که اکثر آنها کوچک بودند .در اصفهان  233هزار نفر زندگی می
کردنگد در حگگالی کگگه تبریز بگگاالتر از  933هزار نفر و حتی بیش از  233هزار نفر
جمعیت داشگگته اسگگت ولی جمعیت قزوین حتی در زمانی که پایتخت بود ،بس گیار
کمتر بوده اسگگگت .از این رو ،جمعیت شگگگهری تا حدود یک میلیون نفر در زمان
صگگفویه در نوسگگان بوده اسگگت .2هیچ دادهی جمعیتی در مورد جمعیت سگگدهی
هیجدهم وجود ندارد ولی با در نظر گرفتن رخداد جنگها و ستمگریها (که از
ویژگیهای آن دوران بوده اسگت) احتماالً جمعیت شگگهری کاهش داشگگته است.
در 9133م [9271ش] ،جمعیت تخمینی ایران حدود  1/4میلیون نفر بوده اسگگگت.
اکثر این جمعیت هنوز روسگگتا نشگگین بوده و در فعالیتهای کشگگاورزی اشگگتغال
داشگگتهاند .3جمعیت شگگهری در فواصگگش 9423م [9221ش] ( 1درصگگد) و9193م
[9241ش] ( 94درصگگد) دو برابر گردید و سگگه شگگهر دارای جمعیتی بیش از 933
Floor 2000, pp. 2–8.
Floor 2003, p. 45.

2
3

3

ویلم فلور

هزار نفر بودند :تهران حدوداً  243هزار نفر ،تبریز  233هزار نفر و اصگگگفهان 933
هزار نفر و چهار شهر دیگر هر کدام  23هزار و یا بیشتر ،جمعیت داشتند.8
از آنچگگه گفتگگه شگگگد چنین برمیآیگگد کگگه میگگان سگگگالهگگای 9233-9122م
[ 471-9338ش] (حتی در بهترین زمانها)  42درصگد جمعیت روستایی بودند و
تنها در 9193م [9241ش] این میزان به  42درصگگد کاهش یافت .این نماها بر آن
داللت دارند که اکثر عمدهی جمعیت ،اصگدً به بیمارستانها دسترسی نداشتهاند.
از آنجا که بیمارسگتانها تنها در شهرهای بزرگ یافت میشدند ،این بیمارستانها
به اکثر جمعیت روسگگتانشگگین (چه سگگاکن و چه کون نشگگین) که به سگگختی پا به
شگگهرهای بزرگ میگ اشگگتند ،خدمت رسگگانی نمیکردند .یک جمعیت 9-9/4
میلیون نفری مناط شهری (که بیمارستانها در آنجا قرار داشتند) برجای میماند
کگه اکثر آنهگا هم هرگز درون هیچ بیمارسگگگتانی را ندیده بودند؛ زیرا تعداد این
بیمارسگگگتانها کم بودند و بر اسگگگاس ماهیت عملکردشگگگان ،امکانات و کارکنان
محدودی داشگگتند و از همهی اینها باالتر آن که این بیمارسگگتانها درنزد مردمان
آن دوران نیز چندان ج بهای نداشتند.
چه تعداد بیمارستان در زمان صفویّه وجود داشته است؟
تعداد بیمارسگتانهای سنتی و یا دارالشفاء ،با وجود اهمیت بیان شدهی آنها
در زمان پیش از قرن چهاردهم ،هرگز چشمگیر نبوده است .حتماً ،تعداد احتمالی
بیمارستانها از آنچه که در منابم موجود به آنها اشاره شده بیشتر بوده است ولی
Gilbar 1976, pp. 147–149.
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اگر حتی فرض ده برابر را در نظر بگیریم ،این تعداد احتماالً از  933بیمارسگگگتان
بیشگتر نبوده اسگت .هر چند شگواهدی وجود ندارد ولی بسیاری از پژوهندگان بر
این اتفگاق نظر دارنگد کگه تعداد بیمارسگگگتانها به صگگگورت عظیمی بعد از دوران
ایلخانی کاهش یافته اسگگگت .این کاهش بر خدف این واقعیت رخ داد که تیمور
دسگتور داد حداقش یک بیمارسگتان در هر شهر که در گسترهی حکمرانیاش بود
وجود داشگته باشگد .2هر چند اثباتی وجود ندارد ولی آن بیمارستانهایی که هنوز
کار میکردند ،به کار خود ادامه دادند و هیچ بیمارستانی ساخته نشد.
وضعیت در زمان شاهان صفوی ،با آنچه که در سدههای پیشین موجود بود
(از لحاظ ماهیت خدمات پزشگکی به تودهی مردم) چندان تغییری نداشت .با این
وجود ،شگگاهدی نیز وجود ندارد که تعداد دارالشگگفاءها از سگگدههای پیشگگین کمتر
بوده اسگت .بر اسگاس نظر دومانز چنین گفته میشود که یک یا دو بیمارستان در
هر شگگهر وجود داشگگته اسگگت .بدبختانه ،ما فق اطدعات از وجود تعداد انگشگگت
شگگماری از این بیمارسگگتانها داریم ولی این اطدعات ،مشگگاهدات دومانز را مورد
تأیید قرار میدهند .بر اسگاس گفتهی تاورنیه ،هیچ بیمارسگتانی همسنگ آنچه در
اروپگا وجود داشگگگت در ایران یگافت نمیشگگگد .0با این وجود ،حداقش از دیدگاه
شگگگاردین ،بعضگ گی از آنها کامدً خو بودند .اما او با نظر تاورنیه مواف بود که
بیمارسگتان اصفهان همسنگ یک بیمارستان اروپایی نبود؛ بیشتر شبیه یک خانقاه
دو طبقه در اطراف یک باغ بود که شگگامش  43اتاق نسگگبتاً خو اما کوچک بود.
Sajjādī 1990, pp. 257–259.
;Tavenier 1930, p. 277
نیز بنگریدSt. Joseph 1985, p. 133. :
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این توصگیف با آنچه دومانز ارائه داده اسگت همخوانی دارد .7بیمارسگتان اصفهان
در نزدیک قیصگریه ،در پشگت بازار مسگران که به بازار دارالشفاء هم مشهور بود
جای داشگگگت .این بازار را دارالشگگگفاء مینامیدند زیرا کاروانسگگگرای آن به عنوان
موقوفه جهت پرداخت دستمزد کارکنان بیمارستان ساخته شده بود .بیمارستان به
عنوان بخش گی از مجتمم سگگنتی شگگامش مدرسگگه و مسگگجد همراه با تسگگهیدت الزم
جهت زوار (مانند یک بیمارسگتان) بود که ساختمانهای این مجتمم را به نامهای
مدرسه و مسجدِ دارالشفاء نامگ اری کرده بودند .4در آینده به این اشاره خواهم
کرد که معموالً دارالشگگفاء بیشگگتر در خدمت زوار و دیگر مسگگافرانی بوده که به
زیارتگاه و یا مجتمم مسگجد  -مدرسگه میآمدند و نه لزوماً به ساکنین شهری که
در آن بیمارسگگگتان موجود بود .از این منظر ،عملکرد آن را به دشگگگواری میتوان
بسگگگان بیمارسگگگتان در معنای اروپایی آن در هنگام سگگگدههای میانی دانسگگگت .به
صگگورت مختصگگر ،میبایسگگت بیشگگتر همانند یک نوانخانه برای مسگگتمندان و زوار
قلمداد کرد.
اصگفهان ،تنها شگهری نبود که یک بیمارسگتان داشت زیرا در تبریز نیز یک
بیمارسگگتان یا ماریسگگتان وجود داشگگت که توسگگ اوزن حسگگن (9823-9874م)

[ 432-427ش] سگگاخته شگگده بود و بزرگ بوده و اتاقهای بس گیار داشگگت و ” در
درون آن حتی زیباتر از مسگگجد تزیین شگگده بود و چندین بخش بزرگ با حدود
 93یارد طول و  8یارد پهنا داشگگگت که در هر کدام یک فرش به ابعاد آنها پهن
Chardin 1811, vol. 7, pp. 389–390; Du Mans 1890, p. 219; Richard 1995, vol. 2, p. 171.
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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شده بود“ .1این بیمارستان تا اوایش صفویه پابرجا ماند .حدود یکصد و پنجاه سال
بعد ،بر اسگاس نظر شاردین حتی سه بیمارستان تمیز و به خوبی نگهداشته شده در
تبریز وجود داشگت .93در سگال 9043م [9321ش] ،یک دارالشفاء دیگر در تبریز
سگگاخته شگگد که بخشگی از مجتمم موقوفهای بود که شگگامش آرامگاه بنیانگ ار آن،
یک مسگگگجد ،یک مدرسگگگه و سگگگاختمانهای متفرفه دیگر میبود .99احتماالً در
مشگهد یک دارالشگفاء در خدمت یاری رسگانی به بیماران از زمان شگاه طهماسب
(9228-9270م [ 133-122ش]) موجود بوده اسگگگت .زیرا در وقفنامهی آن در
سگگال 9228م [ 133ش] چنین بیان شگگده اسگگت که بخشگی از درآمد زیارتگاه باید
برای بیماران هزینه شگود .92شگاه طهماسب اول حتی یکی از پزشکان دربار به نام
عماد الدین محمد که معتاد به تریاک بود را به عنوان پزشگگگک زیارتگاه برگزید.
این پزشک تا چند زمانی به مداوای بیماران در آنجا مشغول بود .93الگود از یک
بیمارسگتان در اردبیش که به زیارتگاه شگیخ صفیالدین پیوسته و بیمارستانی دیگر
نیز در قزوین که مشگهور به ”بیمارسگتان سلطنتی“ بود و علی افضش قطی به عنوان
پزشک در آن طبابت میکرده است ،یاد میکند.98

9

Barbaro - Contarini 1873, part 2, p. 177; Tadjbakhsh 1379, pp. 162–164.
Chardin 1811, vol. 2, p. 324.
که از آن یادمانی باقی نمانده است11 Werner 2000, p. 99 (Ẓāhiriya awqāf),.
12 Mu᾿taman 1348, p. 401.
13 Munšī 1350, vol. 1, p. 168; Savory 1978, vol. 1, p. 264.
برای پزشکان دیگری که در بیمارستان مشهد استخدام گردیدند ،بنگرید به Elgood 1970, p. 29.
14 Elgood 1970 p. 29; Tadjbakhsh 1379, pp. 175–183.
10

نقشهی  :9نقشهی شیراز که مکان فرض شدهی بیمارستان را نشان میدهد.

From Tavassoli – Bonyadi, 1371/1992, Urban Space Design. Tehran, p. 68.
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بیمارسگگتانها و دواخانهها در دیگر جاهای ایران مانند یزد موجود بودند که
در یزد به نام ”خانهی سگگدمت“ یا ”صگگحت خانه“ نامیده میشگگدند .92در سگگال
9292م [ 418ش] در آسگگگتگرآبگگاد ،خواجگگه مظفر بن خواجگگه احمگگد بیتکچی
آسترآبادی موقوفاتی دیگر را به ”دارالشفاء مظفریه“ که پیش از این تاریخ آن را
بنیان گ اشته بود ،افزود .یک سوم از موقوفات میبایست در کنار چیزهای دیگر
جهت پرداخت به یک اسگگگتاد (مدرس) ،دانشگگگجویان (طلبهها) ،یک مربی ،یک
خدمتکار و یک گماشته و یک سوم دیگر برای طبیب و بیماران به کار میرفت.
در سگگند آمده بود که اسگگتاد میبایسگگت در طب سگگرآمد باشگگد .90در شگیراز یک
دارالشفاء بود که توس شاه شجاع مظفری در سال  703[ 9348ش] بنیان گ اشته
شگگده بود و در دوران تیموری نیز کار میکرد ولی گزارش گی وجود ندارد که آیا
در دوران صگگگفویه نیز مورد اسگگگتفاده قرار میگرفته اسگگگت .97اما بر اسگگگاس یک
گزارش چاپ نشده ،یک بیمارستان الحاقی به مجتمم مدرسه  -مسجد در دوران
صگگگفویه موجود بود که در میدان شگگگاه (به نقشگگگهی  9برای موقعیت احتمالی آن
بنگرید) جای داشت.
این بیمارسگگگتان احتماالً تا سگگگدهی هجدهم پابرجا بوده اسگگگت زیرا در میان
کارهای نیک کریم خان زند ،دسگگتور پاکیزه نگهداشگگتن خیابانها و مسگگیرهای
Bāfqī 1340, vol. 3, p. 398.

 Elgood 1970, p. 29به این بیمارسگگتان به عنوان دارالعباده یا مکان عبادت ارجاع میدهد که از لحاظ منبم
آن اشگتباه میباشگگد Munšī 1350, vol. 1, p. 168 .فق به شگگهر یزد ارجاع میدهد که به دارالعباده
معروف بود.

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

(بخشی از مدرسه هنوز موجود است).
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بگازار و نیز تهیگهی وجه دارالشگگگفاء که خدمات آن فارغ از هر گونه هزینه جهت
بینوایان و یتیمان بود ،یادآوری شگگدهاند .94در سگگال 9012م [9378ش] ،از وجود
یک دارالشفاء در دامغان نیز یاد شده است .91یک دارالشفاء نیز در اشرف وجود
داشگگته اسگگت که رابینو در میان مسگگاجد آن شگگهر آن را با نام مسگگجد دارالشگگفاء
فهرسگت کرده اسگت .اما از وجود چنین مسگجد و یا بیمارستانی در توصیفهای
مشگابه از اشگرف نام برده نشگده اسگت .23حتی یک بیمارسگتان در بِن اصفهان که
یک روسگتای بسگیار بزرگ نزدیک اصفهان بوده ،وجود داشته است .29همچنین
در آنجا یک مریضخانهی خیریه (شگربت خانهی خیر) بود که توس حکیم یار
علی طهیرانی مدیریت میشگگگد .این شگگگخص ،از لحاظ مراقبت از تنگدسگگگتان و
بینوایان مشگگگهور بود و از این رو به حکیم خیر یا ”پزشگگگک رفاهی“ ملقب بود.22
تمام این موارد نشگان میدهند که اطدعات دومانز پیرامون گسگترش بیمارستانها
درسگگگت اسگگگت و میتوانگد در زمینگهی این دیدگاه عمومی که پس از سگگگدهی
چهاردهم یک افت در تعداد بیمارسگتانها در ایران روی داده است ،مهر تأییدی
باشد.
یک مقام رسگگمی درباری که تا پایان دوران صگگفویه وجود داشگگته تیمارچی
Tavassoli – Naser 1371/1992, p. 68,

به نقش از ناصر بنیادی بیان میکند مدارک منتشر نشدهی طراحی تاریخ اجتماعی شیراز

18

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

تاجبخش از یک دواخانه در قطار شاهی یاد میکند که در زمان جا به جایی شاه وجود داشت.

Ibid., p. 194.
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باشگی بوده که نقش رئیس بیمارستان را ایفاء میکرده است .23از نقش دقیقی که
این مقام رسگمی داشگته است چیزی نمیدانیم .هیچ بیمارستان و یا مریضخانهای
در گسگترهی قصگر شگاهنشاهی وجود نداشت .احتماالً این مقام در بیمارستانهای
اصگگفهان (که یک و یا دو تا از آنها در اصگگفهان و همچنین در شگگهرهای بزرگ
دیگر وجود داشگگگتهاند) کارکرد داشگگگته اسگگگت .این نخسگگگتین بار نبوده که یک
پزشگگک درباری در دارالشگگفاء به کار گماشگگته میشگگده اسگگت .این شگگیوه را نیز
میتوان در دارالشگفاء اصگفهان که توسگ شگاه عباس اول بنیان گ اشته شده بود
یافت؛ این دارالشگگگفاء نیز مدتی زیر نظر پزشگگگک دربار بود .28به احتمال زیاد این
پزشگک دربار مسگگئولیت گزینش دیگر اطباء را بر عهده داشگگته اسگگت و این اطباء
مجبور بودند که دسگتورات وی را اجرا کنند؛ همانند ”رئیس اطباء“ در بیمارستان
دوران ایلخانی که این مقام سرآمد دیگر پزشکان بود.22
جدا از این بیمارسگتانهای ایرانی ،یک بیمارستان اروپایی (که در نوع خود
در ایران اولین بود) در جزیرهی هرمز توس پرتغالیها در سال 9290م [ 412ش]
سگاخته شگد .این بیمارسگتان توس راهِبان اگوستینی راه اندازی گردید و درمیان
چیزهگای دیگر ،خگدمگات خیریگه را برای بینوایان فراهم میکرد .اثر آن مسگگگلماً
محدود بوده است .نخست آن که ،در آن زمان شیوهی طبابتی که توس پزشکان
اروپایی ارائه میشگد ،چندان با نوع ایرانی تفاوتی نداشگت و دوم آن که پزشکان
Āṣaf 1348, p. 101.

در خوارزم قرون وسطی این مقام رسمی به عنوان ” تیماردار“ نامیده میشد.

23

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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ایرانی از بیمگاریهگای بومی خلیج فگارس و ایران در مقایسگگگه با راهِبان پرتغالی،
آگاهی بیشگگتری داشگگتند .مسگگلماً خود این راهِبان پرتغالی در نخسگگت از پزشگگکان
ایرانی این بیماریها را میآموختند .سگگوم آن که نهاد بیمارسگگتان در نزد ایرانیان
ناشگگناخته نبود؛ در حقیقت در پیش از رسگگیدن پرتغالیها ،بیمارسگگتانی در جزیره
وجود داشگگت .همچنین ،تفاوتی در ماهیت میان بیمارسگگتان پرتغالی با دارالشگگفاء
وجود نداشگگت؛ برای مثال هر دو جایی برای دریافت آرامش معنوی و مراقبت و
جایی برای مردن محسگو میشگدند .این موضوع را میتوان از عنوانی که مدیر
بیمارستان پرتغالی بیان نمود استنباط کرد .همچنین ،ظرفیت بیمارستان (مسلماً در
چند سال اول فعالیت آن) بسیار محدود بود و اغلب بیماران مجبور بودند به دلیش
نبود اتگاق در بیمارسگگگتان ،در روی کشگگگتیها بمانند .کارمندان آن شگگگامش یک
پزشگگگک ،یک جراو و یک دالک بود .در حالی که یک داروخانه (بوتیکا) نیز
در قلعهی پرتغالیها (مکان بیمارسگتان) وجود داشت .20همهی این یافتهها حاکی
از آن هسگتند که احتماالً این نهاد پرتغالی بر روی وضگعیت پزشکی ایران ،بدون
اثر بوده است.
فرایر ،در یگک دهکدهی کوچک نزدیک بندرعباس نیز از دو بیمارسگگگتان
یاد کرده اسگگت .هر چند او از واژهی بیمارسگگتان اسگگتفاده کرده اسگگت و سگگیریش
الگود نیز از مدحظگات او در ظاهر اسگگگتفاده نموده اسگگگت ولی در حقیقت آنها
بیمارستان نبودند .آنچه که فرایر از آن نام برده است ،چشمههای آ سولفوردار
در گنو نزدیگگک بنگگدرعبگگاس بود کگگه توسگگگ مردم نگگاتوان مورد اسگگگتفگگاده قرار
میگرفتند .از زمان باسگگتان ،کاربرد چشگگمههای آ گرم جهت پزشگگکی و دیگر
Aubin 2000, pp. 401–403; Floor 2006, pp. 12, 27, 29, 54; Elgood 1951, p. 512.
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اهداف شگگناخته شگگده بود .27در ایران در مکانهایی که چشگگمههای آ گرم به
وفور یافت میشدند ،مردم به صورت گسترده از آنها استفاده میکردند.

ناکودا بیرام ،دالل هلندی ،و توکسگگری ،بائیان ما ،بر روی هر کدام از این
حمگامهگای [ آ گرم] طبیعی ،بیمگارسگگگتانی زیبا بنا کردند .اولی [ناخدا
بیرام] یک سگاختمان روباز چهارگوش با چهار ایوان سرپوشیدهی گرد و
همچنین یک دژ چهار طرف و یک ایوان بزرگ در وس که به وسیلهی
ردیفی از سگگگتونها نگهداری میشگگگد را سگگگاخت .دیگری [توکسگگگری]
سگاختمان سرپوشیدهتر خود را به وسیلهی  1ستون از هر طرف و  8ستون
در وسگ بنا کرد ،با داالن باشگکوهی در ورودی و اتاقکی بسته در پشت
برای عرق کردن ،افزون بر ذخیره گاهی سگگگنگی برای آ باران؛ هر دو
کاری تمیز و با دوام بودند.

24

از توصگیف باال کامدً آشگکار اسگت که این ساختمان یک بیمارستان نبوده
اسگگت بلکه تأس گیسگگاتی برای بهرهداری از آ بوده که همانند آن در بس گیاری از
مناط ایران وجود داشته است .دیگر جهانگردان که در مورد این مکان نوشتهاند
(مانند کمپفر که یک پزشگک بوده اسگت) اصدً یادی از این بیمارستان نکردهاند
و فق به کیفیات سگگودمند چشگگمههای آ گرم پرداختهاند .21هلندیها نه برای
درمان بیماریهایشگان بلکه برای آسودگی از دردهای پیری برخاسته از استخوان
به آنجا میرفتند و هرگز از آن به عنوان بیمارستان نام نبردهاند .هیچ پزشکی ،چه
27

فرایر پیرامون مزیتهای آن به تفصگگگیش شگگگرو میدهد 1909-15, vol. 2, pp. 330–335; .نیز
بنگرید به مشاهدهی شاردن پیرامون کاربرد آنها در ایرانChardin 1811, vol. 5, p. 188 . .

Fryer 1909–15, vol. 2, pp. 329–330; Elgood 1951, p. 399.
Kaempfer 1968, p. 137; Hamilton 1930, vol. 1, pp. 60–61.

28
29

93

ویلم فلور

هلندی و چه انگلیسگی ،به این چشگمههای آ گرم وابسته نبودند .ولی حتی اگر
بتوان این تأسگیسات را بیمارستان پنداشت ،روشن است که این حمامها تأسیسات
خصگوصگی بوده که تنها در دسترس مدعوین قرار داشته است .بنابراین ،اثر آنها
بسگگیار محدود بوده اسگگت .چنین مدحظاتی نیز پیرامون بیمارسگگتانهایی که گفته
میشگد توسگ شرکت هند شرقی در بندرعباس در سال 9727م [9930ش] و در
بصگگگره در دههی 9773م [دی 9984-24ش] مورد اسگگگتفاده قرار میگرفتهاند نیز
صادق است .بیمارستان بصره بیشتر همانند اتاقی بود که بیماران میتوانستند دارو
و آرامش دریافت کرده ،در آنجا فوت کرده و یا بهبودی بیابند که بسگگیار همانند
آنچه بود که در به اصطدو بیمارستان یا درستتر در اتاق بیمارانی که کارملیتاها
در بصگره در دههی 9003م [دی 9334-84ش] فعالیت میکردند؛ روی میداد.33
حتی اگر چنین تأسگیسگاتی نیز واقعاً بیمارستان بودهاند ،اثر آنها بر روی وضعیت
طبی ایران نگاچیز بوده اسگگگت زیرا خدمات آنها تنها محدود به گروه ویژهای از
مردم بوده است؛ برای مثال اروپاییها و همکاران آسیایی آنها و پزشکان ایرانی
نیز در آنها طبابت نمیکردند.
چگونگی اثر گذاری بیمارستانهای ایران در دوران صفویّه
به صورت چکیده ،این گسترهی بحث من است که در دوران صفویه تعداد
بیمارسگتانها کمتر از آن بوده تا بتوانند اثر چشگمگیری بر روی وضعیت سدمت
تودهی مردم گ اشگگته باشگگند .حتی اگر فرض کنیم که تعداد دارالشگگفاءها خیلی
Elgood 1951, p. 341; Wright 2001, p. 122; Martin 1990, p. 427.
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بیشگگگتر از آنچگه بوده کگه میدانیم ،این بیمگارسگگگتگانها به دلیش محدودیت تعداد
پزشگک ،نمیتوانسگتد خیلی مؤثر بوده باشند .پزشکان که خودشان و مردم آنها
را حکیم مینامیدند ،طبی را به کار میبردند که در ماهیت جالینوسی بود .نه تنها
تعگداد آنهگا محگدود بود بلکه اغلب آنها به خانوادههای ثروتمندان و توانگران
وابسگگگتگی داشگگگتنگد؛ بنگابراین زمان کمی را برای دیگران اختصگگگاص میدادند.
پزشگگگکانی که تمایلی نیز برای ارائهی خدمات به بیماران در بیمارسگگگتان داشگگگتند
نمیتوانسگتند به خیلی از مردم خدمت رسگانی کنند .من این پرسش را در این جا
رها میسگگازم که آیا این دارالشگگفاءها واقعاً خدمات سگگدمت کارآمدی را فراهم
میآوردند یا نه؟ واقعیت آن اسگت که اکثر جمعیت (چه روستایی و چه شهری)
بگه دارو و درمگانهگای خانگی و طب عامیانه که عمدتاً ماهیت پیش از اسگگگدمی
داشته تکیه میکردند و وابسته به دارالشفاءها نبودند.39
تحلیگش گفتگه شگگگده در بگاال برخگاسگگگته از دانش اندک ما پیرامون عملکرد
بیمارستانهای ایران در عصر صفویه است .برای مثال ،در اصفهان ،بیماران جهت
درمان به بیمارسگگتان نمیآمدند .این در حالی اسگگت که این بیمارسگگتان مجموعه
کارکنانی داشگت که شگامش یک پزشگک ،داروگر ،یک روحانی ،آشپز ،باربر و

رفتگر بود .جراو در این مجموعه نبود ،زیرا بر اسگگاس نظر شگگاردن ” جراحی به
صگورت یک رشگتهی تخصگصگی نبوده و افزون بر این ،در حقیقت ،این رشته در
شگرق ناشگناخته بود“ .در بیمارسگتان اصگفهان ،پزشک را میتوان در بیمارستان از
سگاعت  4صبح تا نیمروز پیدا نمود و در آنجا توصیههای طبی همراه با تجویزات
 39برای تحلیش وضعیت ایران قاجار بنگرید Floor 2004; Ibid., 1386/2007 .
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خود را مجانی ارائه میداد .هر چند که توصیهها ،داروها و غ ا به صورت مجانی
بود ولی تعگدادی از مردمی کگه برای درمان میآمدند ،برای خدمات و داروهای
ارائه شگگگدهی خود ،پول پرداخت میکردند .بخشگگی از این فرایند از این واقعیت
سگگرچشگگمه میگرفت که بیمارسگگتان از موقوفات خوبی برخوردار نبوده اسگگت.
بیمارسگگتان 2333 ،فرانک معادل  000تومان اجاره جهت غ ا دادن به بیماران در
اختیگار داشگگگت ولی این اجارهها بر اسگگگاس منبعی از درآمد بود که جمم آوری
آنها بسیار دشوار بود .دومانز ،شاردین و انگ دی .اسِت .ژوزف ،همگی بر این
اتفاق نظر داشتند که به سختی میتوان کسی را یافت که برای درمان به دارالشفاء
آمده باشگگگد .آنچه که آنها مشگگگاهده کردند تعدادی مرد دیوانه بود که به دیوار
زنجیر شگده بودند و یا هندی بیچارهای بود که در حال احتضگار به سگر میبرد .بر
اسگگگاس نظر شگگگاردین ،بودجهی ناچیز  9433فرانک یا  033تومان 32به کارکنان
پزشگگگکی آن اختصگگگاص یافته بود که نشگگگانگر آن اسگگگت که نه تنها گسگگگترهی
مراقبتهای سگگدمت ( اگر هم وجود داشگگته اسگگت) ،محدود بوده اسگگت بلکه از
بودجهی بیمارسگگتان نیز دزدی میشگگده اسگگت و یا بر اسگگاس جمم بندی دومانز،
پزشگکان و دیگر کارکنان ،تمام بودجه بیمارستان را ” میخوردند“ .این برخدف
این واقعیگت بود که شگگگاه عباس اول منبم قابش اعتماد درآمد  9433فرانک را از
عایدات کاروانسگرای مجاور بازار مسگران که او همزمان با بیمارستان ساخته بود
برای بیمارسگگتان اختصگگاص داده بود .در نتیجه ،این بیمارسگگتان واقعاً خیریه نبود و
32

شگگاردن این مقدار را کافی نمیداند ”بیمارسگگتان بنیادی اسگگت برای فقرا “ اما در حیقت از لحاظ مقدار
چشمگیر بوده است چنانچه مقدار بودجه و نیز سطح دستمزدهای پرداختی به کارکنان بیمارستان حرم
در مشگهد را اگر در نظر بگیریم (به جدول  9بنگرید) و نیز میانگین دسگتمزد ساالنهی یک افسر ارتش
 0تومان در آن زمان بوده است.
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این در حالی است که بیماران و دیوانگان در آن به شیوهای بد درمان میشدند و
حتی در نهایت میمردند .افراد فقیر ،جهانگردان و بیگانگان به آنجا میآمدند تا
بمیرنگد و از این رو ،این و دیگر دارالشگگگفاءها در گفتمان مردم به عنوان ”خانهی
مرگ“ و یا ”دارالموت“ شگگگناخته میشگگگد .33در تبریز ،وضگگگعیت چندان تفاوتی
نداشگگت .شگگاردین اشگگاره کرده اسگگت که به سگگختی کسگی را میتوان در آن سگگه
دارالشگفاء یافت .با این وجود ،غ ا دو بار در روز به کسانی که به آنجا میآمدند
داده میشگد .در نتیجه این سه بیمارستان در تبریز نزد مردم به عنوان (محش پخش
آش) معروف بودنگد که به معنای آن بود که جایی اسگگگت که غ ا (در این مورد
آش) پخش میشد.38
سگند موقوفه زیارتگاه مشگهد در سال 9787م [9920ش] بیانگر آن است که
دارالشگگفاء هنوز کار میکرده و در خدمت بیماران بوده اسگگت ،هر چند که راهی
نیسگت تا بتوان دریافت که آیا پول واقعاً بر طب شرای اساسنامه (که در اصفهان
میتوان واقعیت آن را نشان داد) هزینه میشده است و یا نه؟ سند چنین بیان دارد
که در گ شگته  18تومان برای هزینههای دارالشفاء ساالنه پرداخت میشده است
ولی اکنون بگگا در نظر گرفتن افزایش تعگگداد بیمگگاران و بینوایگگان ،تصگگگمیم بر آن
گ اشگته شگده اسگت که بر آن میزان سگاالنه از بودجههای موقوفات به شرو زیر
اضافه گردد:
); Chardin 1811, vol. 7,دارالمرگ ( Du Mans 1890, p. 219; Richard 1995, vol. 2, p. 171
).دارالموت( pp. 389–393; St. Joseph 1985, pp. 132–133

یک متن فارسی معاصر چنین بیان میکند که ”دارالشفاء به شکش کاروانسرا ساخته شده است؛ که در
آن بیماران و روان پریشان هستندGaube – Wirth 1978, pp. 284–285. “.

Chardin 1811, vol. 2, p. 324.

33

34

97

ویلم فلور

جدول  :9دستمزدها و دیگر هزینههای دارالشفاء مشهد در سال 9787م [9920ش]
دستمزد

نقدی

جنسی

پزشک

 23تومان

 23خروار گندم

دو ناظر

 92/2تومان

 27خروار گندم

جراو همراه با هزینهی مرهمها

 4تومان

 2خروار گندم

خدمتکار بیمارستانی ،باربر و غیره

-

 23خروار گندم

هزینههای غ ا ،دارو و غیره

 233تومان

-

جمم

 283/2تومان

 01خروار گندم

: Mu᾿taman 1348, p. 402.منبم

بگا در نظر گرفتن این واقعیت که ایران در پیش از 9423م [9221ش] ،مانند
دیگر کشورها از نبود زیرساختهای بهسازی و بهداشت مانند دیگر کشورها در
رنج بوده و حتی درمورد ایران تگگا دهگگهی 9123م [دی 9324-34ش] نیز این
شگگگرای حکمفرما بوده اسگگگت ،لزوم وجود مراقبتهای سگگگدمت پیشگگگگیرانهی
کارآمد ،بیش از پیش آشگکار میشود .با این وجود ،نه بیمارستانهای کافی و نه
پزشگکان کافی موجود بودند تا نیاز به مراقبتهای سدمت را فراهم آورند .حتی
بیمارسگگتانهای موجود نیز نمیتوانسگگتند نیاز خدمات سگگدمت را برآورده کنند و
در نتیجه ،ایران در کابوس سگگگدمت مردم برجای ماند .دارالشگگگفاءها در ایران با
وضعیت سدمت تودهی مردم پیوندی نداشتند و از این رو نیاز است که تصورمان
را در مورد نقش آرمگانی این نهگاد در جگامعگهی ایرانیان سگگگدههای میانی ،مورد
بگگازنگگگری قگرار دهیم .این انگگدیشگگگگه را حتی می توان در مورد اثر محگگدود
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مریضخانههای اروپایی مدرن و بیمارسگتانها ،پیرامون وضعیت سدمت مردم در
ایران قگاجگار نیز بگا وجودی کگه دانش تشگگگخیصگگگی و بگالینی بهتری و داروها و
شگیوههای درمانی کارآمدتری در دسترس بودند ،گسترش داد .وجود این فرایند
برخاسگگته از این واقعیت اسگگت که چالش عمدهی رو در روی سگگدمت مردم در
ایران (مانند هر کشگور دیگر جهان) عدم شگرای بهداشگتی ،بهسگازی و بهداشت
شخصی است .پاسخ به این مسئله ،با ارائهی مراقبتهای درمانی محدود گرچه به
صگورت موردی مؤثر بوده ولی هرگز نتوانسته است به ارائهی مسئلهی بهسازی و
بهداشگگت عموم بپردازد .در نتیجه ،مردم بیمار مانده و یا به طور پیوسگگته احسگگاس
بیماری میکردند زیرا بیماریهای واگیر و اندمیک ،به حیات مسگگتمر خود ادامه
میدادند.
وضعیت در ایران قاجار
از آنچه در زیر میآید من یک دیدگاه کلی از آنچه که پیرامون دواخانهها
و بیمارسگگگتانها (یا مریضخانهها) در شگگگهرهای گوناگون ایران ،در سگگگالهای
9423-9122م [9221-9338ش] میدانیم؛ ارائه خواهم داد .این فهرست با تهران
پایتخت آغاز و سگپس بر اسگاس لیسگت الفبایی [انگلیسی] به شهرهایی میپردازد
که ما از آنها اطدعات داریم و در هنگامی که دادهها فراهم باشگگگند به سگگگنجش
اثر بیمارستانها و دواخانهها خواهیم پرداخت و به مسائش عمدهای که چیرگی بر
آنها برای کسگگگب موفقیت این نهادها درمانی حیاتی بودهاند ،نگاه خواهیم کرد.
این بخش با یک بحث تحلیلی پیرامون این دادهها تکمیش میشود.
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تهران
تهران از سگال 9710م [9972ش] پایتخت ایران بوده است و دارای جمعیتی
بیش از  223هزار نفر (حتی بر اسگگگگاس بعضگگگی گزارش هگگا در سگگگگال 9123م
[9211ش] 333 ،هزار نفر بوده اسگت) .تا سال 9422م [9239ش] که جمعیت آن
حدود  933هزار نفر بوده حتی یک بیمارستان واقعی نداشته است .یک دارالشفاء
که توس گ فتحعلی شگگاه (9714-9438م [9977-9293ش]) سگگاخته شگگده بود در
تهران وجود داشگگت .همانگونه که مرسگگوم بود ،این نهاد به یک حوزه و مسگگجد
پیوسگگتگی داشگگته و گاهی اوقات ،بیماران اندکی در آنجا اقامت میکردند که به
آنها غ ا نیز داده میشگگگد .هر چند که این نهاد تا هنگام زمامداری محمد شگگگاه
(9438-9484م [9293-27ش]) وجود داشت اما بی استفاده مانده بود .سپس این
نهاد درمانی به یک مدرسه تبدیش شد (هر چند که دانش آموزان مقرری دریافت
نمیکردنگد) .بگه نظر نمیآیگد کگه هیچگونگه فعگالیگت پزشگگگکی فعگالی در زمان
زمامداری ناصگگگرالدین شگگگاه (9484-9410م [9293-72ش]) در آن انجام شگگگده
باشد.32
در سگگگال 9423م [9221ش] ،تحت فرامین سگگگاخت و سگگگاز امیرکبیر ،یک
بیمارسگگتان دولتی (مریضخانهی دولتی) که اولین بیمارسگگتان مدرنِ سگگاخته شگگده
ʿAyn al-Salṭana 1376, vol. 1, p. 306; Sipihr 1377, vol. 3, p. 1183; Tadjbakhsh 1379, p. 217.

رو به روی مسجد شاه قرار داشت و بخشی از آن در خیابان بوذرجمهر بود.

Šahrī 1368, vol. 5, p. 700, n. 3.

در زمگانی که خیابان گسگگگترش یافت ،دارالشگگگفاء تخریب گردید و در آن مکان پدکی به یادبود آن
نصب گردیدکه سپس این مکان شعبهای از بانک بازرگانی گردید.

Mu᾿tamadī 1381, pp. 104, 197, 629.
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در ایران بود ،آغگاز به کار کرد .30بیمارسگگگتان جدید که در خارج از تهران جای
داشگگگت ،در ژانویگهی 9422م [9239ش] گشگگگایش یافت .این مریضخانه یک
داروخانه داشگگت و میتوانسگگت  833بیمار را در خود جای دهد .اولین مدیر آن
میرزا محمگد ولی حکیم باشگگگی بود و دکتر کازوالنی پزشگگگک (ارشگگگد ارتش)
مسگگگئولیت درمانهای طبی را به عهده داشگگگت .طب گزارش روزنامه دولتی ،هر
روز پزشگگکان با سگگه دانشگگجو تا نیمروز مشگگغول کار درمان بودند و بیماران نیز از
خدمات ارائه شگده راضگی بودند و با وضعیت سدمت خو  ،بیمارستان را ترک
میکردند .از ژانویهی 9422م [دی 9239ش] تا ژانویهی 9423م [دی 9239ش]،
 2234بیمار با بیماریهای دشوار در این بیمارستان تحت درمان قرار گرفتند.37
بگه نظر میآید که این بیمارسگگگتان برای ارائهی خدمات درمانی کافی نبوده
اسگگت .از این رو ،در سگگال 9472م [9228ش] ،ناصگگرالدین شگگاه دسگگتور سگگاخت
بیمارستانی دیگر را در تهران صادر کرد .34این بیمارستان ،در بیرون تهران ،تحت
 Ebrahimnejad 2000, p. 171. 30از یک نوشگگتهی فارسگگی ناشگگناخته به عنوان (رسگگاله در خصگگوص
تأسگیس مریضخانه) یاد میکند که در اوایش دههی 9423م [دی 9224-34ش] نوشگته شگده است که
در میان چیزهای دیگر ،به تأس گیس یک بیمارسگگتان نظامی اشگگاره میکند .به نظر میآید که این متن به
پیشگگنهاد امیرکبیر در سگگال 9481م [9224ش] نوشگگته شگگده اسگگت زیرا سگگاخت بیمارسگگتان وی در سگگال
9423م [9221ش] آغاز گردیده بود .برای ترجمهی انگلیسی متن بنگرید به

Ebrahimnejad 2004.
I᾿timād al-Salṭana 1306, pp. 62, 73; Government of Iran 1373, vol. 1, p. 611 (nr. 102,
بیان میکند که  9234بیمار تحت مداوا قرار گرفتند )8 rabī᾿al-tānī 1269/19 January, 1853
ولی ) vol. 1, pp. 618– 619 (nr. 103, 10 rabī᾿al-tānī, 1369/21 January, 1853مقدار

بیشگگگتر را ارائگه میدهگد .از دکتر کازوالنی پیرامون او نتوانسگگگتم چیز خاص دیگری یافت نمایم،
بنگرید
 ) and Ādamiyat 1348, p. 327زمان مرگ وی( Ibid., vol. 1, pp. 34, 64, 260, 303
که بیان میکند که او برادر کازوالنی نقاش باشی بوده است که در مورد او اطدعات بیشتری یافت
نکردم.

I᾿timād al-Salṭana 1300, vol. 3, pp. 218, 255; Polak 1859, p. 140.
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تحریکات و فعالیتهای دکتر پوالک ،مسگتشگار و معلم پزشگکی اتریشگی ساخته
شگگگد .زیرا پوالک مشگگگاهده کرده بود که سگگگربازان بیمار در اتاقکهای تاریک
دخمه مانند نگهداشگته و بسگان حشرات فوت میکردند .آیا منظور پوالک اولین
بیمارسگتانی است که امیرکبیر در سال 9422م [9232ش] ساخت و یا اینکه چه بر
سگگر این اولین بیمارسگگتان آمده ،هنوز معلوم نیسگگت .هر چند که پوالک در این
بیمارسگگتان کار کرده بود ولی هرگز آشگگکارا به آن اشگگاره نکرده اسگگت .طراحی
اولیهی پوالک برای بیمارستان ،یک ساختمان پرنور و جادار مربم شکش با حیاط
فراخ و حوض مرکزی بود .او اینگونگگه فضگگگگا را طراحی کرده بود کگگه اطراف
سگاختمان درختان و فضگای سگبز احداث شود و یک دیوار نیز کش محوطه را در
برمیگرفت .ارتفاع اتاقها سه و نیم فوت از زمین بود .اما این طراحی به صورت
کلی توس ژنرال ارشد ،در زمان مرخصی وی تغییر کرد ولی پوالک توانست تا
حدی روش خود را در آن طرو اعمال کند .در هنگامی که بیمارسگگتان در سگگال
9427م [9230ش] ساخته شد ،چالش بعدی آغاز گردید؛ چگونه بودجهی آن را
باید تأمین کرد .پزشگگکان ارتش برای تأسگگیسگگات عظیم ،بودجهای را در دسگگت
داشگگتند ولی اکثر آن را برای خودشگگان صگگرف میکردند ،حتی داروهای بس گیار
ضگروری ،مانند کینین را نمیخریدند .پزشگکان بودجهی عملیاتی بیمارستان را با
افسگگران ارتش تقسگگیم میکردند و به تغییر این رویه نیز عدقهای نداشگگتند .حتی
دانشگگگجویان پوالک که او به آنها در زمینهی مدیریت غ ا ،البسگگگه ،تجهیزات و
داروها اعتماد داشگگت ،پول را برای اسگگتفادهی خودشگگان برمیداشگگتند .پوالک به
جای آن که نشگان دهد عملکرد یک بیمارسگتان مناسب چگونه است او دریافت

22

بیمارستانهای ایران در زمان صفویه و قاجار

کگگه ایران چگونگگه اداره میشگگگود .بگگا این وجود ،تدش او بی فگگایگگده نبود ،زیرا
دانشگجویان پزشکی مفاهیم مدیریت بیمارستانی را یاد گرفتند ،بسیاری از بیماران
را دیگدنگد و یگاد گرفتند که چگونه میتوان با محدودیت امکانات ،به سگگگربازان
کمک کرد .صگگگدها بیمار در بیمارسگگگتان درمان شگگگدند و بر خدف عدم اعتماد
اولیهی آنها به بیمارستان ،بیماران به تدریج درخواست پ یرش نمودند.
از آنجا که پوالک به عنوان پزشگگک شگگخصگی شگگاه برگزیده شگگد ،او دیگر
نمیتوانسگگت بیمارسگگتان را مدیریت نماید و مدیریت بیمارسگگتان به یک پزشگگک
ایرانی داده شگگگد .هنگگامی که بعداً برگشگگگت ،او از چگونگی نگهداری بیماران

شگگوک زده شگگد .یک صگگحنه از جهنم پزشگگکی پدید آمده بود” .بیماران مبتد به
تیفوس و اسگگهال خونی ،به راسگگتی در مدفوع و اسگگتفراغ خود غوطه ور بودند“.
همچنین درختان و فضگگای سگگبز که با پول خود هزینه کرده بود نیز ناپدید شگگده
بودند .31در سگال 9403م [9231ش] ،بر اسگاس نظر هاتیزشگه ،پزشک آلمانی که
سگگالیان زیادی در شگگمال ایران کار کرده بود ،این فضگگا دیگر الی نامیدن به نام
بیمارسگگگتان نبود .83پوالک به برگزیدن تعدادی از پزشگگگکان به صگگگورت بازرس
بهداشگگتی سگگربازخانههای ارتش پافشگگاری کرد .وظیفهی آنان کسگگب اطمینان از
انجگام اقدامات پیشگگگگیرانه جهت نگهداشگگگت شگگگرای بهداشگگگتی مناسگگگب در
سگگگربازخانهها و نیز آگاه نمودن سگگگربازان جدید با قوانین پیشگگگگیری طبی بود.
Polak 1859, p. 140; Ibid., 1865, vol. 1, 307–311.

بر طب  Elgood 1951, p. 512,نخست بیمارستان زیر نظر مدیریت دکتر پوالک و دکتر شلیمر قرار
گرفت.

Häntzsche 1869, p. 442.
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پوالک دستورالعمشهایی را برای آنان به عنوان راهنما به زبان فارسی نگاشت.89
در سگال 9404م [9287ش] ،یک بیمارسگتان جدید برای ارتش سگاخته شد.
بیمارسگگتان قدیمی برای اسگگتفادهی شگگهروندان تعیین گردید و مدیریت آن تحت
نظر پزشکی آلمانی که در دارالفنون تدریس میکرد گ اشته شد .این بیمارستان
با مدیریت آن آلمانی تا زمان جنگ جهانی اول اداره میشگگد .بیمارسگگتان قدیمی
بگه مریضخانهی دولتی مشگگگهور گردید .82یک سگگگرپرسگگگت و مدیر جزء ،این
بیمارسگتان را مدیریت میکردند .کارکنان شگامش سگه دکتر ،یک مدیر (مباشر)،
یک شگیمیدان (دواسگاز) ،دو ناظر ،یک طباخ ،یک پ یرش کننده ،شش پرستار،
یک متصگگگدی حمام ،یک دالک و پنج رختشگگگوی مرد بودند .83ممکن اسگگگت
بیمارستان نظامی جدید همان باشد که با نام ” دارالشفاء جدید ناصریهی توپخانه“
وصگگف شگگده باشگگد که دارای  92کارمند شگگامش دو پزشگگک ،یک جراو ،یک
ش گیمیدان ،یک ناظر ،چهار پرسگگتار ،دو مرد آشگگپز /شگگوینده و چهار نگهبان بوده
است .88هر چه بوده ،بیمارستان نظامی جدید ،در حقیقت یک ساختمان کوچک
با تعداد اندکی اتاق بود که در حدود  23تختخوا داشگگگت .این بیمارسگگگتان به
طور بد شگگگگونی به ” گورسگگگتان زندگان“ ملقب بود که کنیهی دارالشگگگفاء در
دوران صگفویه که پیش از این به آن اشگاره شد را به یاد میآورد .بیماری در این
Polak 1859, p. 140.

 Wright 2001, p. 126. Elgood 1951, p. 512. 82گزارش میکند که بیمارستان با کمک آلمانها
در سگگگال 9401م [9284ش] سگگگاخته شگگگد ولی او مرجعی برای این بیان خود ارائه نمیدهد و از این
همیاری در انتشاراتی که به ارتباط ایرانیان با آلمانها میپردازند ،یادی نشده است.

I᾿timād al-Salṭana 1306, p. 405.
I᾿timād al-Salṭana 1306, pp. 349, 361.
جراو ارشد نظامی ،محمد نظام الحکما طبیب بودSipihr 1368, pp. 97–98. ،
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بیمگارسگگگتگان نبود ،زیرا همگانگونگه کگه از لقگب آن برمیآیگد هیچکس بگه آنجا
نمیآمد .پس از گشگگگایش بیمارسگگگتان ،کارمندان آن ،آنجا را ترک گفتند؛ زیرا
برای فعالیت آن نه بودجهای تخصگگگیص یافته بود و نه چیز دیگری .ایدهی خل
آن بیمارسگتان این بود که دانشگجویان پزشگکی دارالفنون بتوانند بخشی از تربیت
طبی خود را در آن بگگ راننگد .پس از مرگ اسگگگتاد اروپایی که فق یک دوره
تدریس در این بیمارسگگتان ارائه نموده بود ،این پروژه متوقف گردید .بر اسگگاس
گفتهی مادام سرنا ،شاه عموی خود ،علی قلی میرزا اعتضاد السلطنه را به مدیریت
آن بیمارسگتان گماشت (که با گفتهی نفیسی در تضاد است) .اعتضادالسلطنه تمام
بودجه را صگرف امور شخصی خود کرد و گ اشت که بیمارستان آرام آرام ،رو
به زوال رود.82

یگک دواخگانگهی نظگامی نیز در تهران بود ” دقیقاً رو به روی مدخش قصگگگر
گلسگگگتان“ که سگگگربازان برای آسگ گیبهای جزئی به آنجا مراجعه میکردند .80بر
اسگگاس گزارش افضگگش الملک ،میرزا محمد ناظم االطباء (جراو ارشگگد نظامی)،
اعتبار بنیانگ اری بسگیاری از دواخانههای مؤثر ارتشی را به خود نسبت داده بود
و به همین منظور به او یک انگشتر الماس جایزه دادند.87
افزون بر بیمارستان ارتشی جدید که در سال 9404م [9287ش] ساخته شد،
Serena 1883, pp. 143–144; Nafīsī 1325, p. 57; Curzon 1892, vol. 1, p. 606.
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Floor 2004; Ibid., 1386/2007.
46 Collins 1925, p. 221.
47 al-Mulk 1361, p. 139.

پیش از این زمان ،جراوهایی بودند که به ارتش پیوسگگتگی داشگگتند و دواخانههای میدانی را مدیریت
میکردندTadjbakhsh 1379, pp. 214–216. .
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یک بیمارسگتان شهری دیگر نیز در سال 9478م [9223ش] و یا در همین حدود،
سگگگاخته شگگگد .بیمارسگگگتان جدید پس از اینکه ناصگگگرالدین شگگگاه از اولین سگگگفر
گردشگگگری خود به اروپا بازگشگگت ،بنیان گ اشگگته شگگد .حاج میرزا حسگگن خان
مشگیر الدوله سپهساالر اعظم (وزیر اعظم) ،برای ساخت یک بیمارستان در تهران
(همانند آنچه که او در اروپا دیده بود) گامهایی را برداشت .نتیجهی این فعالیت،
اختصگاص یک بخش از مدرسگه ناصگریه (که بعدها به عنوان مدرسهی سپهساالر
مشگگگهور شگگگد) ،بگه عنوان بیمارسگگگتان بود .وزیر اعظم ،علی اکبرخان که تازه از
دارالفنون فارغالتحصگیش شگده بود را به ساخت مریضخانهی دولتی گماشت که
تا سال 9443م [9221ش] بیمارستان را مدیریت میکرد .بسیار جالب است که به
این مطلب اشگاره شگود که بیمارسگتان ،هنوز بخشی از همان سه گانهی سنتی بود
که مسجد ،مدرسه و بیمارستان را شامش میگردید.84
نیاز به سگگاخت بیمارسگگتان از موارد برجسگگتهای بود که بسگگیاری از نخبگان
ایران پ یرای آن بودند .شگاهد این مدعا آن که بر اسگاس نوشگتهی آصف الدوله
در فوریهی 9440م [بهمن 9208ش] ،وی قصگد داشگت یک بیمارستان در تهران
بسازد .زمین خریداری گردید و آماده سازی آن نیز آغاز شد .اما گزارشی دیگر
از این بیمارستان در مستندات چاپ شدهی آصف الدوله وجود ندارد و افزون بر
Elgood 1951, pp. 511–512,
جاهایی که او با بیمارستان نظامی پوالک قاطی میکند؛ توصیف او در  Ibid., p. 454fدرست است.
Nafīsī 1325, pp. 56–57; Ibid,. 1329–31, p. 19; I᾿timād al-Salṭana 1306, p. 83.

مگدیر بعگدی بیمگارسگگگتان جدید ،میرزا محمد دکتر معتمد االطباء شگگگد که طب غربی را در دارالفنون
آموزش داد .بیمارستان تحت قلمرو وزارت علوم و دارالشفاء و فنون قرار گرفت ،بنگرید

Afżal al-Mulk 1361, p. 5.

شگاه و وزیران او تنها کسگانی نبودند که تحت تأثیر بیمارستانهای اروپایی قرار گرفتند که میتوان به
 Šūštarī 1363, p. 262,اشاره کرد که از توصیف او از مناظر لندن هویداست.
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این ،آصگفالدوله تصگمیم داشت که دواخانههایی در سرخس و سیستان تأسیس
کند و اندیشگگهی او برآن بود که چنین تسگگهیدتی نیز باید در سگگراسگگر ایران بنیان
گگ اشگگگتگه شگگگوند .81اقبال السگگگلطنه ،عضگگگو دیگری از جامعهی نخبگان ایران،
بیمارسگگگتانی را در تهران سگگگاخت که عین السگگگلطنه در می 9441م [اردیبهشگگگت
9239ش] از آن بازدید کرد .او آن را بس گیار تمیز و مناسگگب توص گیف نمود .23اما
اینگونگه بگه نظر میآمگد که این بیمارسگگگتان در عرصگگگهی عمش قرار نگرفت .در
سگرشماری 9397ق9411/م [9274ش] تهران ،به وجود تنها دو بیمارستان که هر
دو در ناحیهی دوله بودند (بدون ذکر نام آنها) برمیخوریم .29این سگگرشگگماری
احتماالً به بیمارسگتان ارتشگی که در سال 9404م [9287ش] ساخته شده بود و نیز
بیمارستان شهری ساخته شده در سال 9478م [9223ش] ،اشاره میکند.
بر اسگاس گفتهی حاج سیاو ،یک بیمارستان در تهران جهت برآورد نیاز به
کمکهای پزشگکی در اپیدمی وبا در سگال 9138م [9243ش] تأسیس گردید .با
همکگاری آقگای نوس (خزانگهدار عمومی) و مختگارالسگگگلطنه [ارشگگگد بهسگگگازی
(محتسگب) تهران] ،یک سگاختمانی برای بیمارستان اجاره شد و فیلسوف السلطنه
میرزا عبگدالکریم ،بگه عنوان اداره کنندهی پزشگگگکی آن ،با حقوق  223تومان در
ماه ،استخدام گردید .آنها همچنین سیستمی را سازماندهی کردند که افراد بیمار
به صگورت مجانی با درشگکه به بیمارسگتان انتقال داده میشدند .کسانی که فوت
49

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

برای مکان بیمارستان دولتی در غر میدان توپخانه به نقشه بنگرید در

.تصویر Moghtader 1992, p. 47, 2
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میکردند با همین سرویس به مرده شورخانه برده میشدند .به درشکه رانان یک
تومان به ازای هر بیمار پرداخت میشگگگد .دکتر مورل فرانسگگگوی در این عمش ،به
ویژه در مدیریت بیمارستان زنان که راهاندازی شده بود ،یاری میکرد .بعضی از
افراد ثروتمند مانند مشیر الدوله کمکهای مالی بیشتری فراهم میکردند.22
شگگهری این بیمارسگگتان را فهرسگگت نمیکند .بنابراین بایسگگتی این بیمارسگگتان
برای حش یک مسئلهی گ را پدید آمده باشد (ساختمانی اجارهای برای حش یک
مسگئله فوری و فشگار آورنده مانند اپیدمی وبا در سال (9138م [9243ش]) .23در
حقیقت شگهری اینگونه بیان میکند که در حدود سال 9123م [9211ش] تنها دو
بیمارسگتان ایرانی در تهران وجود داشته است که یکی بیمارستان شاهنشاهی (که
سگگگپس بگه احمدی و آنگاه دوباره به دولتی و در نهایت به سگگگینا تغییر نام داد) و
دیگری بیمارسگگتان نجیمه بوده اسگگت .البته به این فهرسگگت باید بیمارسگگتانهای
آمریکایی و روسگی را نیز افزود .28بیمارسگگتان نجیمه توسگ مادر مصگگدق ،ملک
تاج فیروز نجم السگگلطنه ،به عنوان بیمارسگگتان خیریه در سگگال 9124م [9337ش]
تأس گیس شگگد که در خیابان حافظ واقم بود .22بر اسگگاس گفتهی خانم دووارزه در
سگگال 9192م [9219ش] ،تنها یک بیمارسگگتان ایرانی وجود داشگگته (بیمارسگگتان
Sayyāḥ 1347, pp. 536–540.
23

52

این تصگگگویر توسگگگ  Wishard 1908, pp. 219–220که یاد میکند طی اپیدمی سگگگال 9138م
[9243ش] ،بیمارسگتان عمومی او به بیمارسگتان وبایی تبدیش شد ،افزون بر این” ،یک خانه به عنوان
بیمارستان پناهندگان در بخش غربی شهر (بیمارستان صحیه) گرفته شد و نیز یک مکان در شمیران
باز شگگد .این سگگه مکان کاری ،همراه با دواخانه در بخش یهودی نش گین شگگهر ،به مدت یک ماه در
سگراسگر شگگبانه روز تا زمانی که اپیدمی متوقف گردید ،کار میکردند .در مورد این اپیدمی بنگرید

Burrell 1988, pp. 258–270.
Šahrī 1368, vol. 1, p. 294.
;)شامش متن وقف نامه است55 Rustā᾿ī 1382, vol. 1, pp. 532–539 (.
Tadjbakhsh 1379, pp. 242–243.
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دولتی و یا شگگاهنشگگاهی) که توس گ دکتر ایلبرگ مدیریت میشگگده اسگگت .یک
پزشگک آلمانی دیگر (دکتر بِک) ،یک پزشک ایرانی ،یک شیمیدان و تعدادی
پرسگتار ماهر مرد ،وی را یاری میکردند .بیمارسگتان حداقش  03تخت داشت که
شامش اتاقهای ویژهای برای اروپاییها و ایرانیان طبقهی باال بوده و دو اتاق عمش
نیز داشگگت .مش گاورهی طبی ،دارو ،بانداژ و واکس گیناسگگیون برای فقرا ،به صگگورت
مجانی بود .خانم دووارزه همچنین یادآوری نمود که یک بیمارسگگگتان نظامی در
دسگگگت سگگگاخت بوده اسگگگت .20او از بیمارسگگگتان ایرانی دومی که به احتمال زیاد
بیمارستان وزیری (به پایین بنگرید) بوده است نام میبرد که البته در سال 9192م
[9219ش] فعالیت نداشته است.

”یک فرد گناهکار ایرانی که موجب تباهی بودجههای عمومی شگگده بود
جهت توبهی گناهان خود در سگگاعت یازده ،درسگگت پیش از مرگ خود،
مقادیر عظیمی پول برای سگگگاخت یک بیمارسگگگتان اهدا کرد .به او گفته
شگگده بود که با این کار میتواند بهشگگت را دوباره به دسگگت آورد .یک
ساختمان بزرگ در بیرون تهران رو به کوهستان سربرآورد ،اما بدبختانه،
پول نه تنها برای راه اندازی بیمارسگگگتان بلکه برای اتمام آن نیز کافی نبود
و تاکنون اتمام نیافته و بدون کاربرد اسگگگت .این سگگگاختمان برای اقامتگاه
نهاد نو تأسیس ژاندارمری اختصاص مییابد.“27
De Warzée 1913, pp. 171–172. Wishard 1908, p. 234

در این خصوص گزارش میکند که اخیراً دولت آلمان یک بیمارستان عمومی مجانی را در تهران باز
کرده اسگگت که به نظر نمیآید درسگگت باشگگد .احتماالً او به اشگگتباه ،مدیریت آلمانها بر بیمارسگگگتان
سگگگلطنتی (بگه پایین بنگرید) را بیمارسگگگتان آلمانی گرفته اسگگگت که اینگونه نبوده اسگگگت .برای مثال،
 Litten 1925, p. 404فق از مدیریت بیمارسگگتان سگگلطنتی توس گ دکتر بکر یاد میکند و از درگیر
شدن آلمانیها در بیمارستان ،گزارشی نمیدهد.

De Warzée 1913, p. 172.
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میسگیونرهای آمریکایی ،دواخانهی طبی خود را در سال 9449م [9203ش]
در تهران گشگگایش نمودند (دکتر ان تورنس در سگگال 9413م [9201ش] به دکتر
ماری جی اسگمیت که اولین پزشک زن در ایران بود ملح شد) .در سال 9413م
[9272ش] ،بیمگارسگگگتگان فری را در تهران بنیگان گگ اشگگگتنگد کگه بگه عنوان یک
بیمارسگگتان آموزشگگی ،خدمات ارائه میداد .آنها همچنین یک بخش زنان را در
سگگال 9417م [9270ش] به آن افزودند .یک بیمارسگگتان زنان جداگانه نیز سگگاخته
شد و با بودجهی اهدایی از یک خانم ایرانی ثروتمند ،در سال 9137م [9240ش]
تجهیز گردید .24بنیان گ اری اولین سگگاختمان بیمارسگگتان ،بدون دشگگواری نبود.
آمریکاییها در آن زمان یک قطعه زمین در سگگگال 9447م [9200ش] خریداری
کردند ولی شگگاه خواسگگتار آن بود که الف /هیچ زنی در آن بیمارسگگتان پ یرش
نشگود / ،اذان توس یکی از کارکنان بیمارستان خوانده شود .این شرای برای
میسگیونرهای آمریکایی غیر قابش پ یرش بود .در زمانی که دکتر ویشارد در سال
9413م [9272ش] به تهران رسگید ،توانسگت شاه را متقاعد کند که از این شرای
صگگرف نظر کرده و در نتیجه بیمارسگگتان سگگاخته شگگد .21دواخانهی بیمارسگگتان هر
صگبح به جز یکشنبهها ،از ساعت  1بامداد تا زمانی که آخرین بیمار تحت درمان
قرار میگرفت ،باز بود .در شگگگرای مناسگگگب ،یکصگگگد بیمار در دواخانه ویزیت
میشدند .03بیمارستان آمریکایی زنان و مردان همیشه باز نبود (مانند سال 9192م
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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[9219ش] که بخش مردان برای یک سگگال بسگگته شگگد زیرا پزشگگک مرد موجود
نبود) .بخش مردان دوبگاره از سگگگال 9190م یا 9197م [9212ش یا 9210ش] تا
اوایش 9191م [9214ش] به همین دلیش بسگگته شگد و با رسگیدن دکتر پُسگگت دوباره
این بیمارسگتان بازگشگایی شد.اما بخش زنان در تمام مدت باز بود و توس دکتر
ماری اسگمیت هدایت میشد .یک پرستار آموزش یافته آمریکایی نیز او را یاری
میکرد .هر دوی آنهگا ،پرسگگگتاران ایرانی را آموزش ضگگگمن خدمت میدادند؛

” آنها مسگئول مراقبت بیماران زن در بیمارسگتان بودند و شرای را برای جراحی،
اسگترالیزاسیون و آماده سازی شرای برای جراحی و ادوات و وسایش عمش آماده
میکردند “.افزون بر این ،در سگگال 9194م [9217ش] ،دو دواخانهی دیگر نیز در
جنو تهران بگاز شگگگدنگد که به نظر میرسگگگد اقدامی موقتی برای برآوردن نیاز
قربانیان خشگگگکسگگگالی ،آنفوالنزا ،تیفوس و اپیدمی وبا بوده اسگگگت .09دکتر ماری
گریسگگگکوم که در این دواخانهها تا سگگگال 9191م [9214ش] کار میکرد ،چنین
گزارش کرده است:
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.

از این قرار ،دو دواخانه (مردان و زنان) در یک بیمارستان موجود بوده است.

The Eighty-fourth Annual Report of the Board of Foreign Missions of the Presbyterian
Church in the U.S.A., 1921, p. 326.

بخش زنان بیمارسگگتان برای سگگه ماه در سگگال 9194م [9217ش] تعطیش شگگد ولی دواخانهی اصگگلی به
صگگگورت غیر منظم بگه دلیش نبود درشگگگکهها در خیابانها (پیاده رفتن امکان نداشگگگت) باز ماند .موارد
اورژانس در آن روزها ،توسگ دکتر پتروس و سعید خان که در آن نزدیکی زندگی میکردند ،مورد
مراقبت قرار میگرفتند.

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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” در دواخانه 92 ،تا  33بیمار را دو یا سه بار در هر هفته ،دیدم .ارمنیهای
بدبخت ،گداها ،اعضگگگاء خانوادهی وزرای ایرانی و وابسگگگتگان شگگگاه که
همگی در اتگاق انتظگار گرد میآمگدند و یکی یکی با زور برای مدقات
دکتر راه خود را باز میکردند .اکثریت آنها بیماریهای چشگمی داشتند
کگه میبایسگگگت عمش میشگگگدند .خانمهای ایرانی با درجهی طبقاتی باال
هرگز انتظار نداش گتند که پیشگگاپیش دیگران دیده شگگوند .به عنوان درس،
این را آموخته بودند که باید به نوبت معاینه شوند“.02
در سگال 9191م [9214ش] ،اولین دورهی سگه سگالهی آموزش پرستاران به
اتمام رسگید و نخسگتین دانش آموختگان پرسگتاری ایران فارغ التحصیش شدند.03
بیمارستان روسیه که توس صلیب سرخ آن کشور مورد حمایت قرار میگرفت،
به صگورت عملی ،تنها به روسها خدمت رسگانی کرده و توس پزشک سفارت
روسگیه مدیریت میشگد .بر اساس گفتهی ویشارد ،این بیمارستان در سال 9137م
Griscom 1921, p. 239.
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تا سال 9123م [9211ش] دکتر مک دوول نیز در بیمارستان کار میکرد.

The Eighty-fourth Annual Report of the Board of Foreign Missions of the Presbyterian
Church in the U.S.A., 1921, p. 328.

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

One Hundred Seventeenth Annual Report of the Home Missions of the Presbyterian
Church of the U.S.A., 1919, p. 256.

(همراه با تصگگویر دکتر ماری اسگگمیت در اتاق عمش) .در سگگال 9129م [9333ش] اشگگاره شگگد که 43
درصگد بیماران بیمارستان و دواخانه از بیرون تهران بودهاند که اکثراً از ناحیههای نزدیک آمده بودند.
بیماران همچنین شامش زائرینی میشدند که به مشهد و کربد در رفت و آمد بودند.

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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[9240ش] گشگگگایش یافت ” .یک بهداری همچنین در سگگگاختمانهای بریگارد قزاق
روس ،در جایی که بریگارد و خانوادهی آنها حضگگور داشگگتند وجود داشگگت و بیش
از یک هزار مورد مشگگاورهی ماهانه در این بهداری انجام میگیرد و دواخانهی آن نیز
مجانی اسگگت“ ” .08راهِبان فرانسگگوی (دختران خیریه  “)Fills de la charitéنیز یک
دواخانه  -بیمارستان کوچک در تهران داشتند .02در نهایت ،یک دواخانه مربوط

به سگگفارت بریتانیا نیز وجود داشگگت که ” اتاقهای مشگگاوره برای مردان و زنان و
یک اتاق عمش که به خانهی پزشگک انگلیسگی سفارت پیوسته بود[وجود داشت]
کگه بودجهی آن توسگگگ دولت انگلیس تأمین میگردید .مشگگگاورههای طبی نیز
مجانی بود“.00
در سگال 9122م [9339ش] ،چهار بیمارسگتان شهری و دو بیمارستان ارتشی
ایرانی در تهران موجود بود .کهنترین و بزرگترین آنها بیمارسگگگتان دولتی یا
شگگگاهنشگگگاهی (مریضخانهی دولتی) بود که در سگگگال 9478م [9223ش] (به باال
بنگرید) با ظرفیت اسگگمی  23تخت سگگاخته شگگده بود که با در اختیار قرار گرفتن
بودجه ،این تعداد افزایش مییافت .بیشتر بیماران درمان شده کسانی بودند که به
ماالریای حاد مبتد بودند .در هنگام تابستان ،بسیاری از آنان در باغ (زیر درختان)
64

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

بیمارسگتانی نیز در ری بود که توسگ حاج سگعید رضا فیروزآبادی ساخته شده بود که تاریخ احتمالی
آن حوالی 9122م [9338ش] میباشگد .این بیمارستان در زمینی به وسعت  02هزار متر مربم ساخته شد
و در خیابان قدیمی شگهر ری در باالی امامزاده عبداهلل قرار داشت .سپس او یک مسجد و یتیمخانه در
مجاورت بیمارسگگتان احداث نمود .در آغاز ،حقوق او به عنوان عضگگو پارلمان برای هزینههای عملیاتی
بیمارستان صرف میشدTadjbakhsh 1379, pp. 243–244. ،
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تحت درمان قرار میگرفتند .کارمندان این بیمارسگگتان شگگامش یک سگگرپرسگگت
پزشگگکی ،یک جراو ،یک کمک جراو ،یک پزشگگک ،یک پزشگگکیار ،یک
وردسگگت جراو و یک وردسگگت پزشگگک بود که با بیمارانی که جهت مشگگاوره
مراجعه میکردند ،سگگر و کار داشگگتند .کارمندان پرسگگتاری شگگامش یک پرسگگتار
آموزش دیده ،دو کمک پرسگگگتار و  0خدمتکار بودند .در این بیمارسگگگتان811 ،
بیمار بسگگتری (شگگامش  823مرد 32 ،زن و  97کودک) ،از مارن 9123م [اسگگفند
9339ش] تگا مگارن 9128م [اسگگگفند 9332ش] تحت درمان قرار گرفتند .در طی
همین دورهی زمگانی 0823 ،بیمگار سگگگرپگایی نیز درمگان شگگگدند .جدا از پیگیری
بیمگاران ورودی و خروجی ،منبم دادهی دیگری وجود نگدارد .07تا نوامبر 9192م
[آبان 9218ش] ،دو پزشگگگک سگگگفارتخانهی آلمان (دکتر ایلبرگ و دکتر بکر)،
بیمارسگتان شاهنشاهی را مدیریت میکردند .پس از رهسپار شدن آنها ،پزشکان
ایرانی ،بیمارسگگگتان را به دسگگگت گرفتند .در سگگگال 9197م [9210ش] ،روسها از
بیمارسگگتان ،کارکنان و تجهیزات آن کم و بیش اسگگتفاده کردند و از این قرار در
سال 9194م [9217ش] ،بیمارستان میتوانست فق  33بیمار را پ یرش کند.
دولت بریتانیا پیشنهاد کمک در مدیریت و بهبودی آن را ارائه داد و دولت
ایران نیز آن را پگ یرفت .در نتیجه در سگگگالهای 9191-23م [9332-9214ش]،
دولت بریتانیا به بازسازماندهی بیمارستان دولتی تهران (با  13تخت) کمک نمود
و کارکنان آن را مورد حمایت قرار داد( .دکتر ا.آر .نلیگان ،پزشک سفارتخانهی
بریتانیا و دکتر آی .اسگگگکات ،سگگگر کارمندان طبی بخش تلگراف هند  -اروپایی

Gilmour 1924, p. 26.
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( ،)IETDهمچنین امکانات و تجهیزات طبی را همانگونه که شرکت نفت (ایران
و انگلیس )APOC ،انجگگام داد ،مهیگگا نمود .دکتر لقمگگان الگگدولگگه ،سگگگرپرسگگگت
بیمارسگتان بود و توسگ سگه پزشک ایرانی یاری داده میشد (دکتر لسان شمس
لسگگان الحکما ،دکتر میرزا محمد خان عدیی و دکتر موسگگی خان و نیز توسگگ
دکتر نلیگگان و دکتر اسگگگکگات) .بگه دلیگش حضگگگور پزشگگگکان بریتانیایی در این
بیمارسگتان ،بیمارسگتان خیلی زود به عنوان ” بیمارسگتان انگلیسگی“ مشهور شد .از
آنجگا کگه دولگت ایران هیچ حمگایگت حقیقی از فعگالیت این بیمارسگگگتان به عمش
نمیآورد ،کارکنان آن که به حال خود رها شگگگده بودند و حقوقشگگگان پرداخت
نشده بود ،بریتانیاییها را برای بروز این مشکدت سرزنش میکردند .اما پزشکان
بریتانیایی ،فق مشگاوره دهنده بودند و مسئولیت تصمیم گیری را نداشتند .از این
رو ،دخالت بریتانیاییها در امور بیمارسگتان موجب خجالت زدگی آنها می شد.
از آنجا که شگرای سگیاسگی بسگیار ضد بریتانیایی شده بود ،بریتانیای کبیر کمک
خود را در سگگگال 9123م [9332ش] بگاز پس گرفگت .از شگگگرکت نفت (ایران و
انگلیس) خواسگگته شگگگد که رسگگیدگی به بیمارسگگگتان را به عهده گیرد .شگگرکت
پ یرفت ،به شگگرطی که نقش بریتانیا در بیمارسگگتان اسگگتمرار یابد ،اما دولت ایران
آن را نپ یرفت .از این رو  APOCاین شگگرای را کنار گ اشگگت و رسگگیدگی به
امور بیمارسگتان را از سگر گرفت ولی به روشنی عنوان نمود که میتواند مساعده
را در هر زمگان ،بگدون اعدم قبلی ،متوقف نمگایگد .همچنین مدیریت مشگگگارکتی
بیمارستان توس  APOCو پزشکان ایرانی را نیز پ یرفت.04
Elgood 1951, pp. 546–554

(با جزئیات پیرامون ساختمان و کارکنان و چگونگی توسعهی بعدی آن).

Litten 1925, pp. 6, 242; Wright 2001, p. 127.
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امکان سگاخت ” بیمارسگتان وزیری“ توس اقدام میرزا عیسی تفرشی ،وزیر
متوفی در سگال 9412م [9279ش] (یکی از وزرای ناصرالدین شاه) فراهم شد .او
یک سوم از ثروت خود را جهت ساخت و فعالیت یک بیمارستان کوچک و نیز
مسگجدی که او در آن دفن شگده بود به ارث گ اشگت .آشکار است که ترکیب
مسگجد و مدرسگه و قبر بنیانگ ار از رسم سنتی دارالشفاء مدل برداری شده بود.
سگاخت بیمارسگتان در سگال 9414م [9277ش] زیر نظر مقام روحانی ،حاج شیخ
هادی نجم آبادی که متولی موقوفهی وزیری بود ،آغاز شگگد .بیمارسگگتان در سال
9133م [9271ش] تکمیش گردید .بیمارسگگگتان دو پزشگگگک ،یکی به نام ابوترا
برانی در بخش طبی و دکتر ولف (یک آلمانی) که به بخش جراحی رسگگگیدگی
میکرد ،در اختیار داشت .پس از فوت نجم آبادی ،کار بیمارستان مختش گردید
زیرا بنیادهایی که نجم آبادی آفریده بود ،منابم مالی بیمارسگگتان را به زیر سگگؤال
میبرد .سگپس بیمارسگتان توس یوسف بزرگمهر (اعلم السلطنه) مدیریت شد.01
در نتیجه ،بیمارسگگتان هیچگاه به شگگکش مناسگگبی کار نکرد و از این رو ،دولت در
سگگال 9194م [9217ش] ،مدیریت آن را به دسگگت گرفت .بیمارسگگتان  33تخت
برای بیماران طبی و جراحی داشگت .سگرپرسگت بیمارسگتان ،ارشد پزشکی همان
زمان بود .او همچنین در دانشکدهی پزشکی تدریس و به عنوان جراو بیمارستان
خدمت میکرد .سگگگه دانشگگگجوی سگگگال آخر به عنوان دسگگگتیاران وی محسگگگو
میشگگدند .هشگگت پرسگگتار که دو نفر از آنها زن بودند نیز در بیمارسگگتان خدمت
میکردند .طی سگگگالهای 9123-28م [9332-33ش] ،بیمارسگگگتان  388بیمار را
); Tadjbakhsh 1379,با بیوگرافی( Hemmati n.d., p. 161; Bāmdād 1347, vol. 2, pp. 514–515
pp. 240–242.
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پگ یرفتگگه و  9938بیمگگار سگگگرپگگایی را تحگگت درمگگان قرار داد .در سگگگال 9130م
[9392ش] ،بیمارستان به وزارت سدمت انتقال یافت.73
سگگوم ،بیمارسگگتان زنان که یک بیمارسگگتان کوچک با  23تخت بود ،تنهادر
سگگال 9194م [9217ش] به صگگورت کامش فعال بود .پیشگگنهاد بیمارسگگتان توسگگ
امیراعلم در  2می 9192م [ 98اردیبهشگگگت 9218ش] صگگگادر گردید .دولت این
طرو را در  23ژوالی 9192م [ 24تیر 9218ش] پ یرفت و یک ساختمان دولتی
به عنوان مکان اولیهی بیمارستان تعیین گردید .چنین به نظر میآید که دو قابلهی
فرانسگوی جهت آموزش قابلههای ایرانی اسگتخدام شده بودند اما به دلیش رخداد
جنگ جهانی ،این امر انجام نگردید .از این رو ،مادام فراسگگکینا که به عنوان قابله
در اروپگا آموزش دیگده بود و در تهران کگار میکرد ،درگیر این امر گردیگد .در
زمانی که بیمارسگتان به صگورت رسگمی گشایش یافت ،پول فراوانی گرد آوری
شده ولی برای فعال سازی بیمارستان کافی نبود .در سال 9190م [9212ش] پولی
نبود کگگه  23تخگگت و تجهیزات دیگر را بتوان خریگگداری نمود ولی دولگگت ایران
 3033تومان برای پرداخت کارکنان اختصاص داد .در نتیجه ،بیمارستان به عنوان
یگگک دواخگگانگگهی سگگگرپگگایی زنگگان فعگگالیگگت نموده و از مگگارن 9190-9128م
[اسگگفند 9212-9333ش] تحت مدیریت دکتر علی رضگگا بهرامی مؤد السگگلطنه
قرار گرفت .در سگگپتامبر 9194م [شگگهریور 9217ش] ،وزیر اوقاف تدش نمود تا
منابم مالی برای آن را افزایش دهد تا بتوان سگاختمان را به صورت مناسبی تجهیز
و آن را به صگگگورت یک بیمارسگگگتان واقعی درآورد .او فق توانسگگگت بودجهی
Gilmour 1924, pp. 26–27; Hemmati n.d., p. 161

(که از چگونگی گ ران بعدی بیمارستان نقش میکند).
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خرید شگگگش تخت را فراهم آورد و از سگگگپتامبر تا مارن 9191م [از شگگگهریور تا
اسگگگفنگد 9217ش] حگدود  03زن در آنجگا زایمگان کردنگد .در این مگدت ،مادام
فراسگگگکینا 93 ،زن ایرانی را برای مامایی تربیت کرد .پس از پایان جنگ جهانی،
بودجگگه ای برای بنیگگان یگگک بخش بیمگگاری هگگای داخلی و جراحی (زایمگان) در
بیمارسگگتان زنان که توسگگ دکتر سگگعید ملک لقمان الممالک هدایت میشگگد،
فراهم گردید .مادام فراسگکینا با یک پزشک زن فرانسوی به نام دکتر درمس که
در آنجگا تگگا سگگگال 9138م [9393ش] مگگانگگد ،جگگایگزین شگگگد .79پس از آن ،این
بیمارسگتان به عنوان مرکز تربیتی مدرسگهی طب زنان و نیز بیمارستانی برای امور
زایمان فعالیت نمود .طی سالهای 9123-28م [9332-33ش] 937 ،بیمار پ یرفته
شگگدند که  23نفر از آنها به ماالریا مبتد بودند .تعداد  9328بیمار سگگرپایی تحت
مگداوا قرار گرفتنگد کگه از آنهگا  912نفر دچگار ماالریا بودند .در سگگگال 9129م
[9333ش] ،مدرسهی طب زنان 93 ،دانشجو داشت که به خانوادههای برجستگان
تعل داشگتند .دسگتورالعمشهای آموزشگی بیمارسگتان به زبان فرانسوی بود .آنها
یگک دورهی آموزش سگگگه سگگگالگه با تمرکز بر بیماریهای زنان و زایمان را طی
میکردند .در زمان فارغ التحص گیلی به کسگگب درجهیدیپلم موف میشگگدند؛ هر
چند آنها طبیب نبودند ولی بسیار گستردهتر از ماماها آموزش دیده بودند.72
چهارم ،به اصگطدو بیمارسگتان مرسگوم به فارابی در یک باغ مستقر بود که
دولت ایران تملک آن را در سال 9129م [9333ش] به دست آورده بود .از سال
9129م [9333ش] تا سال 9183م [9391ش] ،با وجود بسیاری از گسستها ،این
Hemmati n.d., pp. 163–164.
Gilmour 1924, p. 27.
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بیمارسگتان به عنوان یک بیمارسگتان وابسگته به شگهرداری (بیمارستان شمارهی )2
فعال بوده اسگت .این بیمارسگتان پس از آن به دانشکدهی پزشکی دانشگاه تهران
تحویگش داده شگگگد .73گیلمور از بیمارسگگگتان فارابی یادی نکرده اسگگگت ولی این
بیمارسگتان باید همان بیمارستانی باشد که به عنوان بیمارستان شهرداری از آن نام
برده و از سگگگال 9128م [9333ش] برای چند سگگگالی وجود داشگگگته اسگگگت .این
بیمگارسگگگتگان  72تخگت ( 33طبی 32 ،جراحی 93 ،ایزولگه) ،یگک جراو ،چهار
پزشگک ،یک چشگم پزشگک ،یک سرپرست آزمایشگاه ،سه اینترن پزشکی92 ،
پرسگتار مرد 0 ،پرسگتار زن و دو داروسگاز داشته است .بیماران از سراسر ایران در
دواخانهی آن تحت درمان قرار میگرفتند .در سال 9123م [9332ش] بیمارستان،
 494بیمار را پ یرفت و حدود  23الی  43بیمار سگرپایی روزانه ویزیت میشدند.
همانند بیمارسگگتان شگگاهنشگگاهی ،بسگیاری از بیماران به صگگورت سگگرپایی در هوای
آزاد (بعضگی در چادرها و بعضگی نیز در سایه درختان باغ بیمارستان) تحت مدوا
قرار می گرفتنگگد .هر چنگگد کگگه مگگاالریگگا یکی از عمگگدهترین بیمگگاریهگگا بود ولی
هیچکدام از تختها پشگه بند نداشگتند .بودجهی ماهانه بیمارستان  272تومان بود
که  22تومان صرف پرداخت حقوق کارکنان میشد.78
افزون براین ،دو بیمارسگگگتان وابسگگگته به ارتش در تهران بود که ویژهی امور
درمگان پرسگگگنگش ارتش بودنگد .یکی از آنهگا در خارج تهران قرار داشگگگت و به
بیمارسگگگتان نظامی احمدیه معروف بود .این بیمارسگگگتان 923 ،تخت داشگگگت که
امکان افزایش ظرفیت به  223تخت را دارا بود و در یک سگگربازخانه قدیمی قرار
Hemmati n.d., p. 165.
Gilmour 1924, pp. 57–58.
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داشگگگت که در سگگگال 9128م [9333ش] تحت مدیریت روسها (مدیر ،جراو و
پزشگک ارشد) بود .دکتر امیرخان ،سربازخانه را به بیمارستان تغییر داد و در سال
9198م [9213ش] آن را گشایش نمود .بیمارستان نظامی دیگری در مرکز تهران
بود کگه ظرفیت آن  23تخت بود ولی برای پ یرش  933بیمار بسگگگتری توسگگگعه
یافت .این بیمارسگگتان ،یک دواخانهی مهم وابسگگگته به خود نیز داشگگگت .خدمات
بسیار خو بود .از بیماران به خوبی مراقبت میشد ولی گند زدایی منظمی برای
البسگگگه و رختخوا هگگا وجود نگگداشگگگت .همچنین ،هر هنگگگ ،یگگک پزشگگگک و
دواخانهی ویژهی خود را داشگگت .از این رو چنین به نظر میآید که ارتش دارای
سازمان طبی بهتری به نسبت جامعهی شهری بود.72
در نهایت ،برای جامعیت بحث باید به وجود بیمارستان روانی یا دارالمجانین
اشاره کنیم .تا سال 9132م [9248ش] هیچگونه تسهیدتی در تهران برای پ یرش
و درمان بیماران روانی وجود نداشگت .اما در آن سگال ،پس از شکایات به پلیس
پیرامون آدمهگای دیوانگهای کگه بگه صگگگورت برهنگه در خیگابگانهگا رفگت و آمد
میکردند ،سگعید السگلطنه (رئیس نظمیه) آنها را به بیمارستان شاهنشایی فرستاد.
در مشگگگاوره بگگا خگگانم دکتر لوف و دکتر ابوترا  ،یگگک بخش روانپزشگگگکی بگگا
بودجهی وزارتی در آنجا ساخته شد .به نظر میرسد که این بخش شامش چهار یا
پنج اتاق کوچک بوده که با یک در آهنی بسگگته میشگگد و در یک بخش جدا
از بیمارسگگتان شگگاهنشگگاهی جای داده شگگده بود .از آنجا که رسگگیدگی به بیماران
Gilmour 1924, pp. 30–31; Rustā’ī 1382, vol. 2, p. 125.
برای یک تصویر و توصیف اولین بیمارستان نظامی بنگرید Šahrī 1368, vol. 1, p. 295.

احمدیه در خیابان سپه قرار داشت و بیمارستان دیگر (که بعداً پهلوی نامیده شد) در یوسف آباد بود،

Rustā᾿ī 1382, vol. 1, p. 179.
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روانی از مسئولیتهای نظمیه بود ،طرو ساخت یک نهاد روانی مجزا و بزرگتر
در اکبر آبگاد توسگگگ ژنرال وسگگگت هال سگگگوئدی که رئیس کش نظمیهی تهران
(9122-28م [9339-33ش]) بود ،به اجرا درآمد .سگگاختمان ،چهار اتاق همراه با
چهگار اتگاق در زیرزمین داشگگگت .در یکی از اتگاقهای زیرزمینی ،چهار حجرهی
کوچک باریک و تاریک برای نگهداری بیماران آشگگفته و پریشگگان حال موجود
بود .درمان بیماران به صورتی ناهنجار ارائه میشد .یک سامان دهنده به ازای هر
 23بیمگار وجود داشگگگت .سگگگامگان دهنگدگان که قلدر بودند ،برای ایجاد نظم از
خشگگگونگت اسگگگتفگاده میکردنگد و غ ای دریافتی بیماران نیز بد و ناکافی بود .به
صگگگورت کوتگاه ،بیمگاران نگه تنهگا از بیمگاری در رنج بودنگد بلکه درمان ناچیزی
دریافت میکردند ،گرسگنه بوده و غ ای بدی نیز به آنها داده میشگد .بر اساس
گفتهی شگگهری که به دورهای بعد اشگگاره میکند ،منهای بیماران روانی ،در اکثر
موارد ،افراد به دالیش غیر طبی ،مالی و یا سگیاسی ،در بیمارستان روانی نگهداری
میشدند.70
آبادان
از سال 9198م [9213ش] ،شرکت  APOCخدمات پزشکی برای کارکنان
خود را فراهم آورد .خدمات رایگان این شرکت (شامش درمانهای دندانپزشکی)
70

روزنامهی سگگلطانی و ایران  ،9343سگگال  ،24شگگمارهی  ،99صگگفحهی ( 2دهم جمادی الثانی 9323ق/
 92آگوست 9132م [ 29مرداد  .)]9248صفحهی .380
Šahrī 1368, vol. 1, pp. 436–437; Rustā᾿ī 1382, vol. 1, pp. 488, 522–524

(با جزئیات بیشتر پیرامون طرو و کاربرد فضاهای در دسترس متنوع آن) .برای عکس نوانخانه بنگرید

Afšār 1371, p. 349.
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بگه جمعیگت محلی کگه هیچگونگه ارتبگاطی با آن نداشگگگتند نیز گسگگگترش یافت.
بیمگارسگگگتگان آبگادان ،یکی از مگدرنترین بیمگارسگگگتگانهگا در خاورمیانه بود.این
بیمارسگگگتان یکی از سگگگه بیمارسگگگتانی بود که APOCراهاندازی کرد (به اهواز و
مسگگجد سگگلیمان بنگرید) .همچنین  92دواخانهی مجزا 1 ،دواخانه در میدانهای
نفتی ،یکی در محمره ،یکی در بوارده و دیگری در پاالیشگاه فعالیت داشتند.
بیمارسگگگتان آبادان دارای ظرفیت  933تختخوا ( 30تخت برای کارکنان
مدیریتی و  03تخت برای کارگران به اضگافهی بخشهای خصوصی ویژه) ،یک
بخش سگگگرپگایی ،یگک دواخگانگه ،یگک بخش جراحی دنگدان ،یگک اتاق عمش،
آزمایشگاه آسیب شناسی ،ایستگاه گند زدایی و تجهیزات اشعهی ایکس بود .در
سگال 9120م [9332ش] ،بیمارستان آبادان ،بیش از  943هزار بیمار یا حدود 233
بیمگار در روز مگداوا کرده بود .در آن زمگان ،جمعیگت آبگادان  33هزار نفر بود و
روندی افزایشگگی از خود نشگگان میداد .شگگرکت  APOCیک متصگگدی پزشگگکی
ارشگگد ،دو متصگگدی پزشگگکی مقیم ،یک متصگگدی پزشگگکی ویزیت کننده ،یک
جراو مشگگاور ،یک پاتولوژیسگگت و یک چشگگم پزشگگک را اسگگتخدام کرد .این
کارکنان با  20پرسگگتار محلی (زیر نظر سگگرپرسگگتار اروپایی) و هشگگت پرسگگتار
اروپایی حمایت میشدند.77

Williamson 1927, pp. 128–132; Gilmour 1924, p. 39.
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جدول  :2تعداد بیماران پ یرش شده و فعالیتهای انجام گرفته
در بیمارستان  APOCآبادان (9120م [9332ش])
فعالیت

تعداد

بستری بیمارستانی

2224

سرپایی

(الف) موارد جدید

83921

( ) مراجعین

937901

عمش جراحی بزرگ

298

عمش جراحی کوچک

9492

آزمایشهای آسیب شناسی

8733

دندان پزشکی

412

عکسبرداری با اشعهی X

11
: Williamson 1927, p. 130.منبم

اهواز
در سگگگال 9198م [9213ش] و یگا همین حدود ،اهواز یک جمعیت تخمینی
 92هزار نفره داشگگت و هیچگونه نهاد پزشگگکی مدرنی در آن دیده نمیشگگد .74در
سگگال 9130م [9242ش] ،یک دواخانه با حمایت کنسگگولگری بریتانیا باز شگگد که
در آن در سگگگال 9134م [9247ش] بگه صگگگورت میانگین روزانه تعداد  42بیمار،
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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ویزیت میشدند .71از  0می تا  97دسامبر 9134م [از  90اردیبهشت تا  20شهریور
9247ش] ،دواخانه تعطیش شگد زیرا ”فاضگش الهی“ دسگتیار بیمارستان ،مجبور شد
کگه کنسگگگول بریتگانیا را در زمان مأموریت وی همراهی کند .این رویداد موجب

پریشان حالی و بیم بخشی از جامعه شد و ”جامعه تعدادی از نمایندگان برجستهی
خود را مأمور نمود تا اسگتدعا نمایند که دسگتیار بیمارسگتان ناصری [در اهواز] در
بیمارسگگگتان بماند و چنانچه اینگونه نشگگگود آنچه را که بر سگگگر آنها خواهد آمد،
حزن انگیز ترسگیم نمودند“ .43دولت بریتانیا ،دواخانه را به یک بیمارستان شهری
تغییر شگکش داد؛ هر چند که تاریخ دقی این رویداد ،آشگکار نیست .اولین گفتار
از بیمارسگتان شهری به سال 9194م [9217ش] برمیگردد یعنی زمانی که کمک
دسگگتیار (عطا محمد) به آن ملح گردید .49یک سگگال بعد بیمارسگگتان شگگهری از
یک دواخانهی خیریه به یک بیمارسگگگتان  33تختخوابی تغییر ماهیت داد .بریتانیا
امیدوار بود که فعالیتهای این بیمارسگتان را به شگوشتر و دزفول گسترش دهد و
از این رو بر ارزشهای سیاسی آن پافشاریکرد:

” بگه جز پرداخگت حقوق به جراو و کمک جراو ،این یک بیمارسگگگتان
شهری خودگردان است که امید است بتوان چیدمان گسترش فعالیتهای
آن را در آینده به دزفول و شگوشتر فراهم نمود .هر چند که هزینهی دارو
Administration Report 1906–1907, p. 24; Administration Report 1907–1908, p. 29.
Administration Report 1908, p. 21. In 1909,
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در سگگگال 9131م [9244ش] ،دواخانه دوباره برای چند مدتی ( 28مه تا  20نوامبر [ 3خرداد تا  2آذر])
تعطیش شد ولی دستیار بیمارستان کمکهای طبی را ارائه میداد .بیماریهای چشمی ،ماالریا و کرمها
از بیماریهای شایم بودند که مورد مداوا قرار میگرفتند،

Administration Report 1909, p. 52; Administration Report 1910, p. 63.
Administration Report 1918, p. 43.
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چشگگمگیراسگگت و تا این اواخر کامدً بر دوش عایدات عراق بوده اسگگت
ولی بدون شگگک این هزینه میتواند مانم فعالیت بیمارسگگتان در آینده (در
صورتی که از حمایتهای محلی برخوردار نباشد) شود“.
بیمگاران تمگام طبقگات ،از بختیاری ،کهگیلویه و لرسگگگتان به اینجا مراجعه
میکنند و بدون شک ،ارزش سیاسی آن را نمیتوان نادیده گرفت.
جراو بیمارستان همچنین مسئول سازماندهی شهرداری است و از این رو
میتواند کنترل بهسگازی شهر را در دست داشته باشد ،پاکیزگی و نظافتی
که چشگگگمگیرانه با هر نوع دیگر که در شگگگرق وجود دارد ،قابش مقایسگ گه
خواهد بود“.42
جدول  :3بیماران مراجعه کننده و جراحی شده
در بیمارستان شهری (غیر نظامی) اهواز (9194-23م [9217-11ش])
9190م

9197م

9194م

9191م

9123م

بستری

-

-

002

073

822

سرپایی

2027

0009

2938

0343

3232

جراحی بزرگ

9

4

21

22

03

جراحی کوچک

979

210

941

324

823

: Administration Report 1916, p. 59; Ibid., 1917, p. 40; Ibid., 1918, p. 45–46; Ibid.,منبم
1919, p. 48; Ibid., 1920, pp. 44–45.

Administration Report 1919, pp. 44–45.
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در سگگال 9129م [9333ش] ،گزارش شگگده که بیمارسگگتان شگگهر  2230بیمار
سگرپایی و  229بیمار بستری را تحت درمان قرار داده و  98جراحی عمده و 972
جراحی کوچگک را به انجام رسگگگانده بود .این نتیجهی خوبی بود؛ زیرا در همان
سگگال ،جراو فوت کرد و جایگزینی برای وی نبود .بنابراین ،کنسگگول تصگگمیم به
توقف فعالیت بیمارسگگگتان و باز زنده سگگگازی دواخانهی خیریه نمود .43در نتیجه،
احتماالً به دلیش فقدان بودجه ،بیمارسگتان شگهر در مارن 9122م [اسفند 9333ش]
بسگگگته شگگگد .دواخانهی خیریه نیز در نوامبر 9122م [آبان 9339ش] بسگگگته شگگگد.
تدشهایی صگگورت گرفت تا یک دواخانهی شگگهری با بودجهی اهدایی عمومی
گشگگایش یابد .48چنین به نظر نمیآید که این امر صگگورت گرفته باشگگد زیرا چیز
دیگری در این مورد شگنیده نشگده اسگت .شگاید این تدش فرو گ اشته شده بود؛
زیرا در سگال 9129م [9333ش] آشگکار شگد که شگرکت ( APOCشرکت نفت
ایران و انگلیس) یک بیمارسگگتان جدید در اهواز تأس گیس خواهد کرد که شگگامش
یک متصگگدی پزشگگکی و دو پرسگگتار خواهد بود .در حقیقت ،این بیمارسگگتان در
سگگال 9122م [9339ش] فعال بود .42این بیمارسگگتان ،همان تجهیزات و امکانات،
کارکنان و ظرفیت بیمارسگگتانهای دیگر  APOCدر آبادان و مسگگجد سگگلیمان را
دارا بود.40
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Administration Report 1921, p. 43.
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
گفته شگده اسگت که در سگال 9198م [9213ش] جامعهی میسگیونری کلیسای
بریتانیا ( )CMSیک بیمارسگگتان در اراک یا سگگلطان آباد (شگگهری با حدود  23هزار
سگگکنه) ،بنیان گ اشگگت .47اما به هر حال ،به نظر نمیآید که این بیمارسگگتان فعالیت
خود را آغاز کرده باشگگد و حتی اگر فعالیت داشگگته اسگگت ،به نظر نمیآید چندان
پایدار بوده اسگگت زیرا از فعالیت این بیمارسگگتان و یا  CMSاصگگدً در تاریخ محلی
اراک یگادی نشگگگده اسگگگت .44افزون بر این ،در آثار به جا مانده از ( CMSلینتون،
رایس و غیره) ،هیچگونه ذکری از هر گونه فعالیت در اراک به چشگگگم نمیخورد؛
در حالی که آنها تسگگهیدت پزشگگکی خود را در اصگگفهان ،یزد ،کرمان و شگگیراز
فهرسگت مینمایند .با این وجود ،در سگال 9120م [9332ش] ،ادونتیستها که یک
فرقهی پروتسگتان هستند ،دواخانهای را در سلطان آباد که توس یک ایرانی (دکتر
آرزو) هدایت میشد ،باز نمودند .این شخص کسی بود که پس از مدت کوتاهی،
یگک بیمگارسگگگتگان  92تختخوابی را در اوایگگش دهگهی 9133م [دی 9334-94ش]،
تگأسگگگیس کرد .در این دواخگانه چهار هزار بیمار در سگگگال و مجموعاً  92هزار نفر،
تحت درمان قرار گرفتند .بیماران بسگتری باید مقداری ثابت به صورت روزانه برای
هر تخت پرداخت میکردند که این مبلغ به دشگگواری میتوانسگگت پنجاه درصگگد از
هزینهی فعالیت متغیر بیمارستان را پوشش دهد.41
Elgood 1951, p. 535.
Tabrīzī 1966–1967, pp. 362–460; Dihgān 1950.
41

پرداخگت میگانگین روزانه به یک کارگر در ایران  03فنیگ (معادل  3/39مارک) بود در حالی که
هزینهی هر تخت  933فنیگ بود که از این رو فشار مضاعفی را بر بیماران ایجاد میکرد،

Rühling 1934, pp. 82–85.

همچنین در سگگال 9193م [9212ش] ،پزشگگکان آمریکایی برای پر کردن پسگگت خالی در سگگلطان آباد فرا
خوانده شدندMuirhead 1913, p. 205. ،
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شکش  9الف (سمت راست) :دواخانه و بیمارستان فرقهی ادونتیست در سلطان آباد
(سمت چپ) :کارکنان دواخانه و بیمارستان فرقهی ادونتیست در سلطان آباد
: Ruhling, 1934, Quer durch Persien. Hamburg, p. 80.منبم

آشوراده
یک بیمارسگگتان کوچک  98تختخوابی توسگگ دولت روسگگیه در جزیرهی
آشگوراده در سگال 9484م [9227ش] بنیان گ اشته شد که هدف آن درمان افراد
نیروی دریایی روسگگگیه و نیز کارکنان کنسگگگولگری در کرانهی دریای مازندران
بود؛ ممکن اسگگت تاریخ تأسگگیس این بیمارسگگتان زودتر بوده باشگگد .13در سگگال
;Elgood 1951, p. 512

 ، Teymūrī 1363, pp. 269–271که گزارش میکند که روسها اضافه بر این ،امتیاز تأسیس یک
بیمارستان در آسترآباد را به دست آوردند .در سال 9484م [9227ش] ،روسها نخست برای گرفتن
چنین امتیگازی در گز کگه بندر آسگگگترآباد بود اقدام کردند ولی در سگگگال 9423م [9221ش] آن ها
دوباره سگاخت بیمارسگتان را رد کردند ،با وجودی که درخواست جدیدی را ارائه دادند .سپس (با
موفقیت بیشگگگتر) آنها اجازهی سگگگاخت بیمارسگگگتان در آسگگگترآباد را درخواسگگگت کردند .بنگرید،
 Kazembeyki 2003, pp. 55–57, 124.با این وجود روسها در آسگترآباد بیمارسگتانی نساختند و یا
حداقش منبعی به آن اشاره نکرده است.
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9488م [9223ش] سگگگاختمگانی در جزیره نبود .هولمز ،این جزیر را در آن زمان

چنین توصگیف میکند ” :تنها مکان زیسگت ،دو چادر است که از پارچهی بادبان
سگاخته شدهاند و بیماران در آن جا داده شده بودند .آنها در این چادرها بی پناه
بوده و یک سگگاختمان چوبی به عنوان بیمارسگگتان در حال سگگاخت بوده اسگگت“.19
بیست سال بعد ،ملگان اُف گزارش کرد که چند ساختمان ساخته شده از چو ،

در جزیره وجود داشگته اسگت که در میان آنها ”بیمارستان و خانهای برای هر دو
پزشگگگک (روسگگگی و ایرانی) بوده اسگگگت“ ،.12در توصگگگیفی از جزیره در حوالی
سالهای 9133م [9271ش] ،به اشارهای به بیمارستان برنمیخوریم.13
بندرعباس
بگا در نظر گرفتن این واقعیگت کگه در سگگگال 9198م [9213ش] ،بندرعباس
 23هزار سگگکنه (تقریباً به همان اندازهی بوشگگهر) داشگگته اسگگت 18ولی هیچگونه
تسگگهیدت پزشگگکی و حتی پزشگگک ایرانی موجود نبوده اسگگت ،12جای شگگگفتی

نخواهگد بود کگه کنسگگگول بریتگانیگایی آن را اینگونه بیان کند که ” به صگگگورت
حزن انگیز یک دواخانهی خیریه به دلیش وجود تعداد عظیمی از مردمان بسگگگیار
فقیر در بندرعباس مورد نیاز اسگگگت .یک دواخانه تحت نظر متصگگگدی پزشگگگکی
قرنطینه در مارن 9130م [اسگگگفند 9242ش] باز شگگگد که در رفم رنجهای مردمان
91

Holmes 1845, p. 250.
Melgunof 1868, p. 75.
93 Adamec 1981, vol. 2, p. 32.
94 Administration Report 1919, p. 10.
95 Sadīd al-Salṭana 1342, p. 169.
92
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اثری سترگ داشت و این اثر ،در ورای اثر سیاسی بود که چنین نهادهایی معموالً
در ایران داشگگگتهاند“ .10هر چند که دواخانه به خوبی مورد پ یرش قرار گرفت و

سگگگود عظیمی را برای مردمان به همراه داشگگگت ،کنسگگگول چنین اظهار نظر نمود:
” در همین زمان ،مصگگگلحت در اختیار قرار دادن تجهیزات یک دواخانهی خیریه
در دسگگتان یک فرد مادون که نمی توان مانم از گرفتن پول توسگگ او شگگد و در
طبابت خصگوصگی خود غرق شده است ،به نظر میرسد که پرسش انگیز باشد و
حقیقت موضگوع آن است که این فرد م کور خود متصدی پزشکی قرنطینه بوده
و در اسگتخدام ” مدیریت بهسگازی ایران است“ .نتیجهی این عملکرد این خواهد
شگد که اثر نیک خواهی دواخانه از چشگم کسانی که به دواخانه مراجعه میکنند
محو گردیده و از این رو هیچگونه اثر سیاسی از دواخانه حاصش نخواهد آمد“.17
بنگابراین ،کنسگگگول چنین اسگگگتدالل نمود که دواخانه باید از ایسگگگتگاه قرنطینه به
کنسولگری جدید که در سال 9131م [9247ش] آماده میشد ،تغییر مکان دهد.

” دواخگانگهی خیریگه در حقیقگت یگک عطیگه برای فقرایی بود که در بندرعباس
ازدحگام کرده بودنگد و هم اکنون درمگان رایگان دریافت میکردند ،جا به جایی
دواخانه از خانهی متصگگدی پزشگگکی قرنطینه به کنسگگولگری موجب برجسگگتگی
بیشگگتر بریتانیا در نزد عموم مردم خواهد شگگد و بدین سگگان شگگرای تندرسگگتی و
شادمانی آنها با پرچم بریتانیا قرابت مییابد“ .14از آن پس ،مراجعه به دواخانه به
Administration Report 1905–06, p. 59.
Administration Report 1906–07, p. 50.

هر چند  Sadīd al-Salṭana 1342, p. 169کامدً آگاهی داشگگگت که دولت بریتانیا و نه خدمات
قرنطینهای ،مراقبتهای طبی را در دسترس مردم قرار داد.

Administration Report 1908, p. 63.
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جدول  :8تعداد پ یرش بیماران جدید و عمشهای جراحی انجام شده
در دواخانهی بندرعباس (9134-22م [9247-9338ش])
سال

پ یرش جدید

عمشهای جراحی

9134
9193
9199
9192
9193
9190
9197
9194
9191
9123
9129
9122
9123
9128
9122

9418
2422
2382
2471
2312
3922
3344
3441
3073
8271
8292
8220
8822
8891
2484

12
942
912
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.

صگگورت پیوسگگته رو به فزونی بود .گشگگایش دواخانهی خیریهی جدید در سگگال
9123م [9211ش] در تقویت میزان مراجعه کنندگان اثری چشمگیر داشت.11
Administration Report 1920, p. 18.
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عمگدهترین بیمگاریهگای تحگت درمگان در دواخگانگه ،مگاالریگا ،بیماریهای
چشمی و پوستی بودند که این سه بیماری میزان  22/2درصد از کش پ یرشها را
در سگال 9134م [9247ش] به خود اختصگاص میداد .933واکسگیناسیون نیز انجام
میشگد .939کنسول بریتانیای اعتقاد داشت که دواخانه اگر اثر سیاسی نداشته ولی
رضگایتمندی فراهم کرده اسگت و نظر وی درست بود .زیرا هر چند که بریتانیا بر
این نهاد سگگگرمایه گ اری کرد ،این نهاد توانسگگگت نیازهای عظیمی را رفم نماید؛
زیرا تنها نهاد پزشکی در شهر و در منطقه بود و خدمات آن نیز رایگان بود .بدین
سگگان توانسگگت حمایت محلی از سگگوی پرنفوذترین افراد در بندرعباس را به خود

جلب نماید .برای مثال ،در سال 9128م [9333ش] ” کف اتاق عمش تعمیر شد و
هزینگهی آن نیز توسگگگ حگاج شگگگیخ احمگد گلگه داری که یک تاجر محلی بود
پرداخت شگگد .یک حلقه چاه در مجموعهی دواخانه حفر شگگد که در رفم نیازها
اقدام بزرگی بود و هزینهی آن نیز توسگگ حاجی مختار دیوانی که تاجر دیگری
بود پرداخت شد .این شخص هزینهی ساخت ده اتاقک را به عنوان اقامتگاه برای
افراد فقیر کگه از دهکدهها جهت درمان به دواخانه میآمدند قبول نموده اسگگگت.
زمگانی کگه اتگاقگکهگا بگه اتمگام برسگگگند موجب اطمینان خاطر برای فقرا خواهد
شگد“ .932مشگابه همین ،در سگال بعد ” سقف با هزینهی پرداخت شده توس حاج
مختار دیوانی دوباره گچ کاری شگگگد و حاج شگگگیخ احمد گله داری نیز هزینهی
معادل  223ریال (برای داروهای اضافی و البسه) پرداخت کرد“.933
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
بوشگهر با  28هزار سگکنه 938به نسبت بندرعباس یا لنگه (با اندازهی جمعیت
مشگگگابه) ،تعداد مراجعین باالتری را به دواخانه داشگگگت .این روند ممکن اسگگگت
برخگاسگگگته از این واقعیت باشگگگد که بریتانیا در سگگگال 9473م [9281ش] (اگر نه
پیشتر) یک دواخانه کدس درجه دو در بوشهر داشته است .فعالیت این دواخانه
نه تنها به دلیش اینکه تنها تسگگهیدت پزشگگکی مدرن در شگگهر بود بلکه به خاطر آن
کگه خگدمات طبی آن نیز رایگان بود ،با موفقیت توأم گردید .932در نتیجه ،تعداد
بیماران پیوسگگگته رو به فزونی بود (جدول  2را بنگرید) .آمار ،نشگگگان دهندهی آن
اسگگت که باالترین میزان مراجعهی روزانه در زمان اوج هوای گرم (خرداد ،تیر و
مردادماه) بوده است .930بسیاری از بیماران ،زن و کودک بودند و این روند ادامه
داشگگت .همانگونه که دادههای در دسگگترس نشگگان میدهند (جدول  0را بنگرید)
تعداد مراجعین به دواخانه نیز رو به فزونی بود.937
نخسگگتین بار در سگگال 9137م [9240ش] ،از دواخانه به عنوان بیمارسگگتان یاد
میشگود 934و معموالً پس از آن به عنوان بیمارسگتان  -دواخانه و در سال 9122م
[9339ش] به عنوان بیمارسگگگتان شگگگهری بوشگگگهر یا دواخانهی مقیمی بوشگگگهر و
Administration Report 1919, p. 10.
932

104

” این تنها مکان برای درمان مجانی در بوشگهر اسگت،Administration Report 1914, p. 12. “.
دواخانه از سگال 9473م [9222ش] تحت نظارت جراو ارشگد برای فقرا در بوشگهر نگه داشته شد.
” این احسگاس توسگ مردم محلی بسگیار ارج گ اشته میشود و اگر امکاناتی برای درمان بیماران
بستری فراهم بود ،نتایج ،بیشتر از آنچه هست مورد رضایت قرار میگرفت“.

Administration Report 1873–74, p. 7.
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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بیمارسگتان خیریه نامیده میشگود .931شایستگی بیمارستان را بر اساس این واقعیت
میتوان تعیین نمود که بیمارسگگتان توانسگگت در سگگال 9137م [9240ش] بیماران
بسگگتری را پ یرش نماید و آنچه به عنوان یک جراحی عمده محسگگو میشگگد
(مانند لیتوتومی و برداشگت سنگ پیشابراه) در توان انجام این بیمارستان بود و در
آنجا انجام میگردید .عمشهای کوچک به صگورت عمده شامش کشیدن دندان،
تخلیه آبسه و برداشتن واکس و جرم بود.993
مگاالریگا ،بیمگاریهگای پوسگگگتی ،بیماریهای چشگگگمی ،کرمها و بیماریهای
دستگاه تنفسی ،مهمترین بیماریهایی بودند که در این بیمارستان تحت درمان قرار

میگرفتند .999اما بر اسگگاس نظر پزشگگکان ” ،آماری که ارزشگگمند باشگگد تا نشگگان
دهندهی گسگتردگی و ویرانگری بیماریها باشد وجود ندارد“ .992عمدهی هزینهی
بیمارسگگگتان مربوط به حقوق کارکنان اروپایی بود .دارو از اروپا وارد و همچنین در
بازار محلی خریداری میگردید .993مدرنترین شیوهها و درمانها به محض معرفی
(در اروپا) در دسترس عموم قرار میگرفتند .برای مثال ،با افتخار ،نمایندهی سیاسی

گزارش کرد ” درمگان موفقیگت آمیز موارد جگ ام بگا داروی جگدیگد  Nastineکه
توس پروفسور دایک پاشا راه اندازی شد [انجام میگردد]“.998
109

Administration Report 1922, p. 9; Administration Report 1925, p. 10.
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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جدول  :2تعداد پ یرشهای سرپایی و بستری و عمشهای جراحی انجام شده در
بیمارستان  -دواخانهی بوشهر (9414-9122م [9277-9338ش])
سال (میددی)

مجموع

سرپایی

بستری

9414-11
9411-9133
9133-39
9137-34
9134
9131
9193
9199
9192
9193
9198
9192
9190
9194
9191
9123
9129
9122
9123
9128
9122

0894
2320
4323
93343
4429
90249
93318
93873
93787
92923
93212
98007
92272
98721
92708
92378
99823
93279
93192
94428
82977

0894
2320
4323
93228
4738
90822
93382
93317
93790
92331
93913
98237
92223
98010
92799
92332
99302
93809
93700
94787
82333

921
47
21
81
73
39
980
932
983
22
03
23
72
44
993
980
932
987

جراحیها
(توأم با بستری)

مجموع
عمشهای جراحی

01
03

312
392
222
283
870
241
341
211
241
222
030
n.a.
031
243

n.a.
01
984
18
991

n.a.
731
098
182
008
9901
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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جدول  :0تعداد مردان ،زنان و کودکان بیمار ویزیت شده
در دواخانهی بوشهر (9411-9139م [9274-43ش])
سال (میددی)

مجموع

مراجعهی روزانه

مردان

زنان

کودکان

9414-11

0894

24/2

2481

9121

9093

9411-9133

2320

27/7

2200

9022

9934

9133-39

4323

83/7

3802

3873

2992

–: Administration Report 1898–99, p. 15; Ibid., 1899–1900, p. 11; Ibid., 1900منبم
1901, p. 9.

سگگاختار درمانی شگگهر به چنان پایهی موفقیتی نایش شگگد که در سگگال 9134م

[9247ش] چنین گزارش گردیگد کگه ” بیمگارسگگگتان در تمام دوازده ماه باز بوده
است .به دلیش افزایش مراجعین ،اتاقهایی که تاکنون توس دواخانه در ساختمان
مقیمی در نظر گرفته شگگگدهاند جهت برآورد نیازمندیها ،بسگ گیار کوچک به نظر
میرسگگگیدند و اجتماع بیماران در حیاط سگگگاختمان مقیمی ،عامش چشگگگمگیری از
دردسگر شگده اسگت و حکومت هندوستان با افتخار اجازهی یک خانهی جادار و
فراخ ،نزدیک مکان ساختمان مقیمی را صادر نموده است تا بیمارستان و دواخانه
به آنجا منتقش شگگوند .“992انتقال به امدک دیگر در سگگال 9192م [9219ش] یک
واپس نگری بود که خوشگایند به نظر نمیآمد .زیرا هر چند که ساختمان جایگاه
خوبی داشگگگت ” بسگگگیار نامناسگگگب برای پ یرش بیمار بود “.از این رو کار برای

کارکنان پزشکی را دشوار میکرد ” .990فراهم آوردن یک بیمارستان آراسته در
بوشگهر بسیار درخواست گردیده و مورد بحث و گفتگو اعضاء برجستهی جامعه
Administration Report 1907–08, p. 19.
Administration Report 1913, p. 34; Report 1921–22, p. 1.
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قرار گرفت ولی پسگندیده آن اسگت که این مرکز درمانی سگیمای توسعه یافتهای
از دواخانهی مقیمی موجود را به خود بگیرد تا اینکه به هر طریقی تحت الشگگگعاع
یک نهاد مسگگتقش دیگر قرار گیرد“ .997یکی از مشگگکدت عمده ،مکان جدید آن
بود کگه سگگگاختمگان در مگالکیت یک ایرانی بوده که عدقهای به وضگگگم موجود
نداشگگت ،بنابراین کارکنان پزشگگکی چنین برداشگگت کردند که به زودی به مکان
بهتری نیاز خواهند داشت.

” تصگگمیم گرفته شگگد بودجهای کم که با مشگگارکت سگگاکنین برجسگگتهی
بوشگهر گردآوری شده بود برای ساخت یک بیمارستان خو اختصاص
یابد .تا همین اواخر چنین به نظر میآمد که قصگگگد بر آن بوده اسگگگت که
بیمارسگتان جدید توسگ ایرانیان راه اندازی شود .یک پیشنهاد متقابش که
با شگدت از آن پشگتیبانی میشد این بود که بودجهی محلی در نظر گرفته
شگگود تا بیمارسگگتان جدید در مکانی که توس گ مالک آن اهدا شگگده بود،
احداث شگگگود .امید آن میرود که حکومت هندوسگگگتان ،سگگگخاوتمندانه،
اجازه راه اندازی بیمارسگگگتان جدید (که به جای دواخانهی مقیمی خواهد
بود) توسگ کارکنان دواخانهی مقیمی را صگگادر نماید و از آن بیشگگتر آن
که حکومت هندوسگتان ،شاید در هزینههای ساخت بیمارستان نیز کمک
نماید .بی شگگک نیاز به زمان چشگگمگیری برای انجام این تدشها وجود
دارد .اما چنانچه این تدشها هم راسگگتا شگگوند برای سگگاخت و نگهداری
یک بیمارستان خو کافی خواهد بود“.994
Administration Report 1913, p. 34.
Administration Report 1914, p. 12.
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بر اسگگاس گفتهی رایت ،با کمک مالی تجار محلی ،یک بیمارسگگتان جدید
در سگال 9190م [9212ش] ساخته شد ،991که البته این گفته درست نمیباشد .در
حقیقت طرو سگاخت یک بیمارسگتان و دواخانهی مجانی از سالیان گ شته آغاز
گردیگده ولی بگه دلیش جنگ جهانی با تأخیر رو به رو شگگگده بود .اما این تنها در

انتهگای سگگگال 9123م [9211ش] بود که ” کار با بنّای مقیمی تحت نظر مهندس
اجرایی بریتگانیایی بنادر خلیج “923آغاز گردیده و اولین طبقه تقریباً در سگگگپتامبر
9129م [شگگهریور 9333ش] تکمیش شگگد .929انتظار میرفت که در سگگال 9122م

[9339ش] ،بتوان دواخگانگه را بگه این مکان بهتر نقش مکان داد؛ بنابراین ” ،مکان
کهنه ویران میگردد و بر پایهی شگرای بهتر بهسگازی ،بازسازی میشود“ .922در

سگال 9122م [9339ش] گزارش شد که ” کار بر روی بیمارستان خیریهی جدید
که با اعانهی مردمی سگگاخته شگگده بود تا پایان این سگگال به صگگورت عملی کامش
گردید .اما تجهیزات هنوز مانده اسگگت که خریداری شگگوند .امید آن میرود که
بتوان آن را در سال جدید گشایش نمود “.923که در حقیقت اینگونه نیز شد.

”بیمارسگگتان جدید در آوریش 9123م [9332ش] راه اندازی شگگد .طراحی
آن به گونهای اسگگت که ترکیبی اسگگت از یک سگگو میان آنچه برای یک
بیمارسگتان مورد نیاز اسگت و از سوی دیگر بیانگر اندیشههای ایرانیان در
معمگاری اسگگگت کگه بگا شگگگرای نگاکافی بودن بودجه برای سگگگاخت آن
119

Wright 2001, p. 127.
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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خودنمایی میکند .در نتیجه در زمانی که راه اندازی شگگد فاقد روشگگنایی
برق ،منبم آ  ،آشگپزخانه ،بخشهایی برای کارکنان و سگیسگتم فاضد
بهگداشگگگتی بود .با خرید دو موتور برق ،روشگگگنایی در سگگگاختمان امکان
پ یرگردید و به لطف شگرکت نفت (ایران و انگلیس) سوخت مجانی نیز
برای انرژی آن تأمین شد .یک فاضد رو به دریا ،همراه با آبریزگاههای
همگانی احداث شگگد و یک منبم آ بر روی سگگقف گ اشگگته شگگد که با
پمپ الکتریکی خودکار ،آ آن از چاهی که سگگگاخته شگگگده بود ،تأمین
میگردید .یک آ انبار نیز سگگاخته شگگده اسگگت که آ آن با یک پمپ
دسگگتی نیمه چرخش گی و به منبم آ دیگری که روی سگگقف جهت تأمین
آ اتاق عمش و دواخانه تعبیه شگگگده بود ،ریخته میشگگگد .اما تا زمانی که
بخش کارکنان سگگاخته شگگود ،بیمارسگگتان فق به صگگورت یک دواخانهی
صحرایی محسو میشود“.928
تسگگهیدت موجود هنوز برای پ یرش بیماران بسگگتری کافی نبودند .بنابراین،
بیمارسگگتان به صگگورت یک دواخانه به کار خود ادامه داد؛ زیرا هنوز تجهیزات و
نیز متصگگدی پزشگگکی ارشگگد وجود نداشگگتند .922با پایان سگگال 9122م [9338ش]،
کمبودهگا برطرف گردیگد و دواخگانهی مقیمی بوشگگگهر و بیمارسگگگتان خیریه ،به
صگگورت کامش ،فعالیت داشگگتند .با این وجود ،هنوز مسگگائلی وجود داشگگت زیرا
تقگاضگگگای زیگاد مراجعه بیماران سگگگرپایی از گسگگگترش بخش بیماران بسگگگتری،
Administration Report 1923, p. 14.

با این وجود ،چنین بیان شگگد که ”یک توسگگعهی واقعی در سگگاختمان کنونی بود که جراو مقیمی در
شرای وخیم در آن کار میکردReport 1921–22, p. 1. “.

Administration Report 1924, p. 8.
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جلوگیری میکرد .920بیمارسگتان جدید با یک پزشک بریتانیایی و مدیریت یک
کمیته شامش دو ایرانی و دو انگلیسی هدایت میشد .927جدا از دواخانه که توس
دولت هندوستان نگهداری میشد ،هیچ کمک پزشکی دولتی از هر نوع موجود
نبود .بنگابراین جراو مقیمی و کگارکنان آن به صگگگورت عملی تمام کارها و امور
پزشکی بوشهر را به انجام میرساندند.924
در سگال 9121م [9334ش] ،تغییرات چشگمگیری در قالب بیمارستان خیریه
انجام گرفت .در  1فوریه [ 23بهمن] ،دواخانهی مقیمی از بیمارسگتان برداشته شد
و بگه مجتمم اقگامتی انتقال یافت .این دواخانه فق کارکنان اقامتی و خانوادههای
وابسگگته ،مسگگتخدمین و خانوادههای بانک شگگاهی ایران و مسگگتخدمین سگگه بنگاه
اروپایی شگگامش شگگرکت میان رودان پرس گیا ،کمپانی مززرس زیگلر ،مززرس آ و
تیجی مگالکوم ،تحت مداوا قرار میداد .این انتقال به دلیش این واقعیت بود که در
سگپتامبر 9124م [شهریور 9334ش] ،رئیس بخش مالی (رئیس مالیه) که به عنوان
حکمران بوشگگهر در آن زمان بود به جراو مقیمی اطدع داد که بیمارسگگتان خیریه
باید در دسگت مسئوالن ایرانی باشد .برای ایجاد فشار برای قبوالندن این پیشنهاد،
بدفاصله بخش گمرکات ،مشارکت مالی خود را از بیمارستان برداشت .افزون بر
این ،بگه کگارکنگان خود دسگگگتور داد که از این به بعد به دواخانهای که در بخش
گمرکات باز شگگده بود و زیر نظر پزشگگکان ایرانی اداره میشگگد ،مراجعه کنند .به
زودی ،پس از آن ،ادارهی پسگگت و بخش مالیه نیز در اقدامی مشگگابه ،مشگگارکت
126

Administration Report 1925, p. 10.
Elgood 1951, p. 548.
128 Report 1920–21, pp. 1–2.
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مگگالی و بیمگگاران خود را فراخوانگگدنگگد .مجموع گاً آنچگگه کگگه بگگه عنوان پرداخگگت
داوطلبانهی شگگگاهی نامیده میشگگگد و  23درصگگگد در آمد بیمارسگگگتان را به خود
اختصگاص میداد چند صگباحی به صگورت نظام وار پرداخت گردید و در فصگگش
آخر سال 9124م [دی 9337ش] نیز اصدً پرداخت نشد .برای مسئولین بریتانیایی
روشگن بود که تمام این اقدامات برای ورشگکسگته شدن بیمارستان و نیز دستپاچه
کردن بریتانیاییها بوده اسگت .در نتیجه ،بریتانیا تصگمیم گرفت پیوستگی خود را
بگا بیمگارسگگگتگان خیریگه در  1فوریگهی 9121م [ 23بهمن 9337ش] به کار گیرد،
رابطهای که  03سگال قدمت آن بود .مسئولیت پزشکی بدفاصله به دکتر بهرامی،
متصگدی ایرانی ارشد پزشکی قرنطینه انتقال یافت .این فرد توس دکتر علی خان
کگه کگار طبی را انجگام میداد ،یاری داده میشگگگد .حکومت بریتاتیا ،تمام منابم
پزشگگگکی و تجهیزات جراحی را بگگه نصگگگف تقلیگگش داده و نیمگگه ی دیگر را بگگه
دواخگانگهی مقیمی منتقگش کرد .در نتیجگه ،تجهیزات اتگاق عمش ناکامش ماند و به
بیماران با موارد شگگدید ،نمیتوانسگگتند رسگگیدگی کنند .در زمان بازدید ژانویهی
9133م [دی 9334ش] که به درخواسگگگت حکمران بوشگگگهر انجام گردید ،جراو

مقیمی به این نکته اشاره کرد که ” بیمارستان از دیدگاه تجمش گرایانه تمیز نبوده
و دانسگگگتههای دکتر علی خان نیز در مرتبهی خیلی باالیی نبود و حتی در حقیقت
از استانداردهای میانه نیز پایینتر بود.“921

Administration Report 1929, p. 8.
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انزلی
بر اسگگاس بیان روزنامهی حبش المتین ،در تابسگگگتان 9417م [9270ش] ،یک
گروه از پزشگکان روسی به انزلی رسیدند و یک دواخانه را بنیان گ اشتند .آنها
از یگک نوع خانهی پیش سگگگاخته شگگگده اسگگگتفاده کردند که در گفتار عامیانه به
مقوایی مشگگهور بود و میتوانسگگتند آن را از هم جدا کنند و دوباره سگگرهم بندی
نمایند .پزشگگگکان روسگ گی ،مراقبتهای پزشگگگکی را برای افراد فقیر مجانی کرده
بودنگد و بگه بیمگاران کینین و نیز یگک نوع روغن چر (مرهم) میدادنگد .آنها
اعمگگال جراحی انجگگام میدادنگگد و از این رو بیمگگاران فراوانی داشگگگتنگگد .بیمگگاران
ثروتمند بایسگگگتی برای خدمات پزشگگگکی خود هزینه بپردازند و به آنها نسگگگخه
میدادنگد تگا از داروخگانهی جدید انزلی داروی خود را تهیه نمایند .933آشگگگکار
نیسگت که این گروه از پزشکان روسی تا چه زمانی در انزلی ماندند و آیا اقدامی
برای بنیان بیمارستانی در آنجا که در سال 9132م [9248ش] و یا در همین حدود
تأسیس شد ،انجام دادهاند؟ در آن زمان ،شهر حدود  4هزار نفر سکنه داشت.
در سگگال 9134م [9247ش] ،مردم انزلی از کمبود در بیمارسگگتان شگگکایت
کردند که نشگان میدهد که بیمارسگتان پیش از این تاریخ تأسیس شده بود .قطعاً
یک بیمارسگگگتان در سگگگال 9137م [9240ش] وجود داشگگگته زیرا روزنامهی حبش
المتین دادههایی در مورد درآمد و هزینههای آن به چاپ رسگانده اسگت .در سال
9199م [9213ش] ،بیمارستان هنوز پابرجا بود زیرا مقالهی یک روزنامه دربارهی
دوم شگگعبان  Calcutta,9392به نقش از حبش المتین ،شگگمارهی Ṭavīlī 1371, vol. 2, pp. 210–211 ،4
 92 / 18 July 1899. Andreevaربیم االول /27 December 1897, p. 90 and nr. 36, 9394
2007, p. 193.
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قربگانی یگک مورد حملگه که در آن بیمارسگگگتان تحت مداوا قرار گرفته بود ،یاد
میکند .در سال 9128م [9333ش] ،بیمارستان شهرداری ،تعداد  92تخت داشت
(کگه  93تخگت برای مردان و پنج تخگت برای زنان) بوده اسگگگت .افزون بر این،
دواخانه و داروخانه نیز داشگگت .با وجود امکانات محدود آن (یک پزشگگک ،دو
پرسگگتار روس و یک پرسگگتار مرد) ،نظر گیلمور این بود که بیمارسگگتان ،خدمات
عگالی ارائه میداده اسگگگت .از مارن 9123م تا مارن 9128م [اسگگگفند 9234ش تا
اسگگفند 9332ش] ،بیمارسگگتان  372بیمار بسگگتری را تحت مداوا قرار داد که اکثر
آنها دچار ماالریا بودند و  3333بیمار سگرپایی نیز ویزیت شده بودند .بیمارستان
هنوز در سگال 9120م [9338ش] فعالیت داشگت .در آن زمان ،یک بیمارستان نیز
برای زنان که فعالیت آن در سگگالهای بعد نیز ادامه داشگگت موجود بود .در ظاهر
این بیمارسگگگتان یک سگگگاختمان دو طبقه با تعدادی اتاق بود که درسگگگت پشگگگت
شهرداری جای داشت.939
گلپایگان
در سگگال 9192م [9213ش] به همهی بریتانیاییها دسگگتور داده شگگد که ایران
را ترک کنند .از این رو ،بسگیاری به بریتانیای کبیر بازگشگگتند .کشگیشی جوان به
نام جی.آر.آگارلند که در سگگگال 9192م [9213ش] در اصگگگفهان کار میکرد به
 Tehran, 5به نقش از حبش المتین ،شگگمارهی Ṭavīlī 1371, vol. 2, pp. 218–220, 223–224, ،222
muḥarram 1326 /8 February 1908; Ẓahīr al-Dawla 1351, p. 319; Gilmour 1924, p. 29.

با این وجود ،در سال 9131م [9247ش]،

the Diplomatic and Consular Reports (henceforth DCR) 4828, pp. 11, 14

تحت عنوان ”سدمت مردم“ هیچ یادی از بیمارستان در رشت و یا استر آباد به چشم نمیخورد.
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اهواز رفت و در 9190م [9218ش] که وضگگگعیت بی ثباتی ایران کمتر گردید ،به
اصگفهان بازگشت .او در میان چیزهای دیگری که انجام داد ،یک دواخانه را در
گلپایگان که  92هزار سگکنه داشگت ،باز نمود .کار او توس میرزا یوسف حکیم و
میرزا ایو حکیم مورد نظارت قرار گرفت .برای من روشن نیست که تا چه زمانی
دواخگانگه پگابرجگا مگانگد ولی احتمگاالً فق برای مدت کوتاهی نیاز نیروی انسگگگانی
خگدمگگات پزشگگگکی را برای رویگگارویی بگا خشگگگکسگگگالی سگگگالهگگای 9197-94م
[9212-10ش] و سپس رخداد آنفوالنزا ،وبا و تیفوس در ایران را برآورده کرد.132
همدان
حوالی سگگال 9137م [9240ش] ،همدان جمعیتی حدود  03هزار نفر داشگگت
که برای این تعداد جمعیت ،کمکهای پزشگگگکی به سگگگختی فراهم بود .تا سگگگال
9442م [9209ش] ،میسگگگیونرهای آمریکایی ای .دبلیو .آلکسگگگاندر را در اختیار
داشگگگتنگد کگه در همدان فعالیت میکرد و پس از او دکتر جی .هولمز در سگگگال
9413م [9272ش] آمگد کگه در یگک بیمارسگگگتان ،به همراه دواخانهی کوچک
فعالیت میکرد .دکتر جسگی .سی ویلسون در سال 9419م [9273ش] و سپس در
سگگال 9133م [9271ش] دکتر بدنش ویلسگگون اسگگتید به وی پیوسگگتند .در سگگال
9133م [9242ش] دکتر آرتورفانک ،بیمارسگگگتان یادبود لیلی رید هولت را برای
مردان در همدان تأسگگیس کرد که در سگگگال 9190م [9212ش] گسگگگترش یافت.
Waterfĳield 1973, p. 121. Išrāqī 1383, p. 886.

از دواخانه در هنگامی که به موضوع سدمت در گلپایگان میپردازد هیچ یادی نمیکند.
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احتماالً این همان بیمارستان یادبود ویپش زنان بوده که در سال 9129م [9333ش]
از آن یاد شده و به روشنی پیش از این زمان نیز وجود داشته است .اما به هر حال
هر دو بیمارسگتان ،دواخانهی مشگترک داشتهاند .هر چند که او  93تا  92عمش در
روز انجام میداد ولی در روزهای اولیه ،هیچ دستیار ماهر و یا پرستاری در اختیار

نداشگگت .بر اسگگاس گفتهی مورتون ”،یک بیمارسگگتان سگگه طبقهی مدرنی بوده که
(دکتر فگانگک) طراحی نمود و بگه هر چیز جزئی آن نظارت کرد ،به گونهای که
انگگار او معمگار ،پیمگانکگار و سگگگازنگده بوده اسگگگت“ .933بگه دلیش کینهورزیها،
بیمارسگتان در 9197-94م [9210-17ش] ،به صگگورت چشگگمگیری دچار دردسر
گردید .صگلیب سگرخ روسگیه بیمارسگتان مردان را اشغال کرد و از این رو همهی
بیماران مجبور بودند که در بیمارسگگگتان زنان درمان شگگگوند .هنگامی که صگگگلیب
سگرخ روسگیه بیمارستان را ترک گفت ،این بیمارستان شبیه به خوک دانی بود و
میبایسگگت به صگگورت کامش تمیز شگگود .از آنجا که تمام رختخوا ها نابود و یا
گم شگده بودند ،تشک و لحافها ،بالشها ،مدفهها و غیره میبایست مهیا شوند
ولی زمانی که بیمارسگتان در حد پاکیزه شگدن بود ،سگربازان روسی بیبند و بار،
بیمارسگگتان را برای شگگش هفته اشگگغال کردند و موجب آس گیب تخمینی دویسگگت
تومانی به بیمارستان شدند .به فاصلهی کوتاهی پس از آن ،سربازان بریتانیایی که
بهتر رفتار میکردند ،سگگر رس گیدند .آنان اجازه خواسگگتند که در بیمارسگگتان منزل
( Wilson 1896, pp. 260, 374; ᾿Aynآموزش کارکنان ایرانی) ; Morton 1940, pp. 262, 268
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 Boardبعداً هولمز پزشک خصوصی شاه شد137. .
;of Foreign Missions of the Presbyterian Church in the U.S.A., 1921, p. 329
دکتر هولمز بسیاری از تجار یهودی را با اصول طب مدرن تربیت کردDCR 3189, p. 40. .
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گزینند و این اجازه داده شگگگد .در همین زمان ،کار در دواخانه ادامه یافت ولی با
تعداد مراجعین کمتر از قبش ،زیرا دکتر فانک به سگگگلطان آباد و تهران فراخوانده
شگده بود .938در سگال 9123م [9211ش] ،بیمارسگتان بسته شد زیرا دکتر فانک تا
مارن 9123م [اسگگفند 9214ش] در مرخص گی بود ولی دواخانه توس گ دسگگتیار او
دکتر خاشگگگاتور فعالیت میکرد .اکثر بیماران زن بودند .با این وجود ،از آنجایی
که ارتش بریتانیا هنوز بیمارسگگگتان مردان را در اشگگگغال داشگگگت ،تعداد کمتری از
زنگان بیمگار در بیمگارسگگگتگان پ یرش میشگگگدند .با وجود این پسرفتها ،چهار
کگارآموز کگه همگی با سگگگفر کردن دکتر فانک فارغ التحصگگگیش شگگگده بودند،
گواهینامهی پزشکی  MDخود را دریافت کردند .دولت ایران برای همگی آنها
پروانهی کار ،به عنوان پزشگک ،صگادر کرد .932در سال 9129م [9333ش] دکتر
خاشگگگاتور ،فعالیت دواخانه را ادامه داد در حالی که خانم زوکلر به طور منظم به
او در معگاینات و درمان موارد ویژه کمک میکرد .از آنجا که بیمارسگگگتان زنان
برای چند وقتی مورد اسگگتفاده قرار نمیگرفته ،یکی از اتاقهای دواخانه به بخش
بیمارسگگتان برای مردان تبدیش شگگد و در همین زمان بیمارسگگتان برای پ یرش زنان
آماده گردید .با رسیدن دکتر دود (از ارومیه) و آقای ولز (از تبریز) و سه پرستار
ایرانی (از ارومیه) ،بیمارسگگتان همدان به چنان درجهی کارآیی پزشگگکی دسگگت
یگافگت کگه هیچگگاه آن را نگدیگده بود .در سگگگال 9129م [9333ش] دکتر فانک
بازگشگت ولی بیمارسگتان زنان به دلیش اشغال ارتش روسیه و نیز استفاده از آن به
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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عنوان یتیم خانهی کودکان آشوری ،هنوز به تعمیرات عمدهای نیاز داشت .با این
وجود ،قصگگگد او آن بود کگه بیمگاران زن را هر چگه زودتر کگه تعمیرات به اتمام
برسد ،دوباره پ یرش نماید.930
همچنین ،یک بیمارسگتان  92تختخوابی شگهرداری در همدان وجود داشت
که بخش گی از آن در سگگاختمان شگگهرداری قرار میگرفت .این بیمارسگگتان حوالی
9123م [9211ش] تأسگیس شد که با مالیات بر حمش و نقش ،تأمین مالی میشد و
گرچه اقدامات درمانی خوبی نداشگگت ولی درمانهای بهتری از آنچه بیماران در
خگانه دریافت میکردند فراهم میآورد .با این وجود ،هیچ خدمت جراحی حتی
از نوع بسیار ابتدایی نیز وجود نداشت.937
اصفهان
اصگگفهان شگگهری بود با  03هزار سگگکنه که تا سگگال 9443م [9202ش] ،یک
دواخگانه با اتاقهای انتظار برای هر جنس داشگگگت که در جلفا اصگگگفهان فعالیت
میکرد که در سگگگال 9443م [9221ش] تأسگ گیس شگگگده بود و از آن زمان به بعد
توس گ دکتر ای .اف .هورنش (از جامعهی میسگگیونری کلیسگگای بریتانیا) ،مدیریت

میشگد ” .اتاق دیگری جداگانه به صگورت یک بیمارسگتان طراحی شده بود که
در آن موارد شگگگدیگدتر تحگت درمگان جراحی قرار می گرفتند“ .934ماری برد از
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.

غم انگیزانه اسگگت که همدانی  ،9342ص  970از این بیمارسگگتانهای اولیه حتی یادی نکرده و از این
رو تدش پزشکان ایرانی و آمریکایی را به زباله دان تاریخ میسپارد.

Wills 1893, p. 164; Elgood 1951, p. 534; Waterfĳield 1973, p. 150.
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( )CMSیک دواخانه برای زنان مسگگگلمان در بازار اصگگگفهان ،در سگگگال 9419م
[9273ش] باز کرد ولی برخدف نظر عدهای بود و به زور حداقش پنج بار در طی
9418-17م [9273-70ش] آن را مسگگدود کردند اما به دلیش حمایتهای مردمی
از سوی بیماران ،پا برجا ماند .931در سال 9418م [9273ش] ،دکتر دونالد ،اعمال
طبی را بر عهده گرفت و در سگگال 9410م [9272ش] CMS ،یک بیمارسگگتان با
دواخانه در جلفا اصگگفهان باز کرد و پیشگگرفت بزرگی در بهبودی تسگگهیدت آن
روی داد .در سال 9139م [9243ش] ،دکتر کار چنین مشاهده کرد:

”زمانی که او آمد بیمارسگتان را در شگرای بسگیار بد تعمیراتی یافت (بیشتر
همانند یک کارونسگرا بود تا یک بیمارستان) فق با سه بخش 0 ،بیمار مرد
و  7زن را پگ یرفتگه بودنگد .در سگگگال 9139م [9243ش] ،یک بخش کامش
زنان و  23تختخوا برای مردان وجود داشت .در سال 9418م [9273ش]،
هیچگونه پرسگگتاری وجود نداشگگت و هر بیمار توسگ دوسگگت و یا بسگگتگان
خود مراقبت میشگگد .در سگگال 9139م [9243ش] ،مراقبتهای پرسگگتاری
توس گ خواهر کانادایی «هلن مک کین» دچار دگرگونی گردید .در سگگال
9418م [9273ش] ،حداقش بهداشگگت و پاکیزگی وجود داشگگت و بیماران با
لباسهای خود که اغلب پاره و چرکین بودند در بیمارستان دیده میشدند.
در سگال 9139م [9243ش] ،بیماران مدفه تمیز و پوشگاک بیمارستانی تمیز
داشگگتند و اسگگتانداردهای باالیی از مواد ضگگد عفونی کننده در بیمارسگگتان
وجود داشت .بین  233تا  033بیمار در سال 9133م [9271ش] به بیمارستان
مراجعه کردند و میانگین زمان بستری آنها  98روز بود“.983
 931برای داستان مخالفتها بنگرید Rice 1916, pp. 70–77; Waterfĳield 1973, pp. 155–156.
Waterfĳield 1973, p. 158.
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 جلفا در اصفهانCMS  بیمارستان:  الف و2 شکش
منبم: Hume-Grifffĳith, 1909, Behind the Veil in Persia and Turkish Arabia.
Philadelphia, p. 148.

 جلفا در اصفهانCMS  بخشی از بیمارستان:2 شکش
منبم: Stileman, 1902, The Subjects of the Shah. London, p. 38.

04

01

ویلم فلور

در سگگال 9132م [9249ش] ،یک درمانگاه در خود اصگگفهان باز شگگد و در
 9138یک بیمارسگگتان با زمین اهدایی توسگگ یک تاجر ثروتمند محلی سگگاخته
شگگد .سگگپس یک بیمارسگگتان زنان بنیان گ اشگگته شگگد و تحت نظارت دکتر «املینا
استوارت» قرار گرفت .989در سال 9192م [9218ش] ،به دلیش اینکه به بریتانیاییها
دسگتور داده شگد که آنجا را ترک کنند ،بیمارسگتان بسگته شد ولی آنها در سال
9190م [9212ش] پس از آن که روسها شگگهر را در ماههای همان سگگال اشگگغال
کردند ،دوباره بازگشتند.982
کرمان
در سگگگپگتگگامبر 9417م [مهر 9270ش] ،حکمران کرمگگان ،بهجگگت الملگگک،
بیمگارسگگگتگانی برای افراد فقیر در ارگ کرمگان بگاز کرد که  23تختخوا همراه با
کادر پرسگتاری داشگت .سرپرست پزشکی آن حاج محمد خان کرمانی بود .983آیا
این که بیمارسگتان در ورای زمان این حکمران پابرجا مانده است یا نه هنوز نامعلوم
اسگت .واقعیت آن اسگت که در سال 9132م [9249ش] ،در پناه فعالیتهای CMS

یک بیمارسگتان کوچک بنیان یافت که بخش مردان و زنان داشگت و به طور مسلم
نیاز عظیمی از شگهر  23هزار نفری را برآورده میکرد .در سال 9193م [9212ش]،
یک بیمارسگتان بزرگتر کامش شد که اکثر بودجه و زمینهای اهدایی آن از سوی
Wright 2001, pp. 118, 122.

بنابراین بریتانیاییها اشاره کردند که ”دو بیمارستان بریتانیایی در شهر است“.

141

در این بیمارستان بود که ملکه ثریا در سال 9130م [9392ش] متولد شدAdamec 1981, vol. 1, p. 251..
142 Waterfĳield 1973, p. 162; Rice 1916, p. 189.
143 Sipihr 1368, pp. 169–170.
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خود جگگامعگهی کرمگگانیگگان بومی فراهم شگگگده بود .در دهگگهی 9123م [دی -9334
9214ش] ،این بیمارستان بزرگتر و مدرنتر گردید .988جدول  7نشان میدهد که
بیمارسگتان  -دواخانهی کرمان حتی در سگالیانی که دادههای آن در دسترس نیست
مانند سگگال 9198م [9213ش] ،مراجعه کنندههای بس گیار داشگگته اسگگت .982در سگگال
9192م [9218ش] ،دواخانه  -بیمارسگگگتان  CMSکه به خوبی کار میکرد به دلیش
کودتای محلی توسگگگ دمکراتها به صگگگورت غیر قابش انتظاری ،به افت عمدهای
دچار شگد که موجب رهسگپار شدن موقتی کارکنان آن گردید .980در سال 9190م
[9212ش] ،دواخانه  -بیمارسگتان کرمان فعالیت نداشته است زیرا دمکراتها اجازه
بازگشگگت شگگهروندان بریتانیایی پرریخت و پاش (دمکراتها به کارکنان پزشگگکی
 CMSاین لقب را داده بودند) را ندادند .987در سگگال 9197م [9210ش] ،وضگگعیت
سگیاسگی دوباره مساعد گردید و کارکنان  CMSبه کرمان بازگشتند .با این وجود،
 CMSکرمگان مجبور بود کگه تقریبگاً همگه چیز را از نو آغگاز نمگاید زیرا تجهیزات
پزشگگگکی آن توسگگگ دمکراتهگا در زمان غیبت کارکنان ،به تاراج رفته بود .984با
شگگگروع سگگگال 9194م [9217ش] تعگداد مراجعگان ،چنگانچگه انتظار میرفت فزونی
داشگگگت .یک روند توسگگگعهی مثبت ،در اختیار قرار گرفتن یک خودرو در سگگگال

9122م [9338ش] بود که امکان بازدید روسگتایی را آسگانتر میکرد ” .در گ شته
A Friend of Iran 1940, pp. 27, 34, 54–56, 58–59, 63; Rice 1916, pp. 133–134; Wright
2001, pp. 188, 121.

برای توصیف تجهیزات مدرنی که بیمارستان اصفهان در جوالی 9123م [تیر 9211ش] به دست آورد بنگرید
سگگگربگازان آلمگانی نیز به بیمارسگگگتان مراجعه میکردند.

144

Stuart n.d., pp. 17–19.
145 Administration Report 1914, p. 25.
146 Administration Report 1915, p. 23.
Waterfĳield 1973, p. 162.
147 Administration Report 1916, p. 42.
148 Administration Report 1917, p. 26.
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دیدن بیماران روسگگگتایی به وسگگگیلهی قاطر و اسگگگب 27 ،روز طول میکشگگگید که
هم اکنون همان سفر  28ساعت انجام میشود“.981
شگروع دوباره ،امتیازات خودش را داشگت .زیرا ساختمانهای کهنه تنگ و
ناکافی بودند و بنابراین طرو سگگاختمانهای جدید آغاز گردید .در سگگال 9191م

[9214ش] گزارش شگد که ” کار سگاختمان در مکان جدید استمرار داشته است
و در آنجا بخش بیماران سگگرپایی جدید مردان ،یک بخش جدید برای  24تخت
مردانگه ،آشگگگپزخانهی جدید و اتاقهای انبار و بخشگگگی از خانهی جدید دکترها
سگاخته شگگده بودند“ .923در سگال 9122م [9338ش] ،بیمارسگگتان جدید نزدیک به

کامش شگدن بود ” .مجمتم حدود هشگت آکر (جریب) اندازه داشته و مدرنترین
اشکال ساختمانها ،سر برآوردهاند“.929
درکرمان ،با شگگگروع سگگگال 9193م [9241ش] CMS ،یک دکتر زن (دکتر
وست لیک) و دو پرستار (دوشیزه پاری و دوشیزه کاریک) در اختیار داشت که
همراه با دکتر و خانم دکتر دودسگگون ،تیم پزشگگکی را تشگگکیش میدادند .گاهی
اوقات ،کمکِ کاری از پزشکان اصفهان مانند دکتر دونالد کاروسی .مریش شافر
برای چنگگد مگاهی (در زمگگان ترک و یگگا مرخصگگگی دکتر دودسگگگون) در اختیگگار
داشتند .922به سال 9191م [9214ش] ،کارکنان  CMSکرمان شامش دکتر و خانم
دکتر دودسون 7 ،دستیار ایرانی مرد و  8زن بوده است.923
149

Administration Report 1925, p. 39.
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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جدول  :7تعداد بیماران ویزیت شده و عمشهای جراحی انجام شده در کرمان
و ویزیت در خانه (9193-9122م [9241-9338ش])
نوع /سال (میددی) 9193

9192

9193

9191

9123

9129

9122

مجموع
4882
92087

مرد
زن

پ یرش جدید
مرد
زن

2133
2732

2383
2001

پ یرش تکراری
مرد
زن

7343
1334

0322
1222

سرپایی
مرد
زن

2399
9897

-

بستری
مرد
زن

عمش جراحی
بزرگ
کوچک

ویزیت در خانهی
ساکنین شهر
ویزیت روستائیان

228
298
238
-

234
900

8149
92382
8142
801
-

9800
9092
8318
3207
901
922

247
 972مرد 377
 927زن ثبت نشده -

9232
2318
3931
4233
922
984

297
2374
9332
0232
33
999

249
-

 988مرد

43
-

222
-

-

-

9237

2827

433

2933

2923

-

-

872

232

-

-

73

: 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.).
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افزون به  CMSو بیمارسگتان مرسگلین (میسگیونری) ،دو مؤسگگسگگهی پزشکی
دیگر در کرمگان موجود بود .در سگگگال 9192م [9219ش] ،دواخانهی  IETDدر
کرمان فعالیت داشگت ولی زمان آغاز و پایان فعالیت آن نامعلوم است .دواخانه با
دستیار جراو (آقای اشتین اف) ،مدیریت میشد.928
جدول  :4عملکرد دواخانهی بخش تلگراف هندی  -اروپایی کرمان ( 9192میددی)
مرد

زن

موارد تازه

023

390

ویزیتهای تکراری

نامشخص

نامشخص

عمشهای جراحی

17

 92و  22عمش جزئی
: Administration Report 1912, p. 56.منبم

در نهایت ،یک نهاد پزشکی وقفی ،مشهور به بیمارستان نوریه وجود داشت
که در سال 9128م [9333ش] تأسیس شده بود .در همان سال ،دکتر موسی خان،
یک پزشگگک ایرانی که گواهینامههای فرانسگگوی و تجربهی انگلیسگگی داشگگت به
کرمان آمد تا مسگئولیت این بیمارسگتان و نیز سگمت متصگدی سگگدمت شهر را به

عهگگده گیرد .پس از چنگگد مگگاه او اسگگگتعفگگاء داد و کرمگگان را ترک گفگگت ” زیرا
نتوانسگگگت حقوق خود و نیز داروهای بیمارسگگگتان را از متولی موقوفه به دسگگگت
آورد “.922در سال 9122م [9338ش] ،به جای او دکتر ارسطوخان آمد.920
154

Administration Report 1912, p. 56.
Administration Report 1924, p. 36.
156 Rustā᾿ī 1382, vol. 2, p. 45.
155
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کرمانشاه
در ورود به سگگگدهی بیسگگگتم ،کرمانشگگگاه یک جمعیت حدود  03هزار نفری
داشگت و در مطالعهی عالمانهی شهر ،توس رابینو ،هیچ یادی از وجود یک نهاد
طبی در این شهر نشده است .927در سال 9138م [9243ش] ،زمانی که عبدالحسین
میرزا فرمانفرما حاکم کرمانشگگگاه بود یک بیمارسگگگتان تازه سگگگاخته شگگگده را در
شگگهرگشگگایش نمود .با این وجود ،هنگامی که فرمانفرما یک سگگال بعد عزل شگگد
بیمارسگگتان مورد فراموشگگی قرار گرفته و مخروبه گردید .زمانی که فرید الملک
آن را در سگال 9132م [9248ش] بازدید کرد بیماری در آن نبود؛ گرچه پزشک
در آن حضگگور داشگگت .او به حکمران جدید گفت که فرمانفرما  73تومان در ماه
میداده اسگت که برای هزینههای فعالیت بیمارستان ناکافی بوده است زیرا به جز
حقوق پزشگگگک و هزینگهی زغگال ،هزینگهی بیمارسگگگتان  933تومان در ماه بوده
است.924
این شکاف طبی با میسیونرهای آمریکایی پر شد .در سال 9132م [9248ش]،
دکتر بی .دبلیو ،اسگتید و خانم اسگتید (که یک پزشک بود) ،خدمات پزشکی را در
کرمانشگاه آغاز کردند .در سال 9137م [9240ش] خانم استید ،دواخانهی خود را با
چند اتاق ،بزرگتر کرد و از این به بعد نیز بیماران بسگگگتری را پ یرش نمود .آنها
یک درمانگاه عمومی را در آنجا در سگگال 9192م [9219ش] و یک بیمارسگگتان را
در سگگال 9122م [9339ش] تأسگگیس کردند ،زیرا دواخانهی کهنه از جنگ جهانی
DCR 590, p. 13.
Sulṭānī 1370, vol. 1, pp. 533–534; Farīd al-Mulk Hamadānī 1345, pp. 64–65, 228,
238, 223.
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اثر پگ یرفته بود .در حقیقت طی سگگگالهای 9197-94م [9217-14ش] ،دواخانه به
دلیش کینه ورزی و نبود منابم پزشگگکی ،ناگزیر به بسگگته شگگدن گردید .921در سگگال
9191م [9214ش] ،خانم استید ،توانست یک دواخانه بازکند ولی خدمات پزشکی
را بگه بیمگاران سگگگرپایی ارائه میداد .در همین زمان ،پارهای از کارهای او توسگگگ
رسگگتهی پزشگگکی بریتانیایی به انجام میرسگگید؛ هر چند که در ماه مارن ،این رسگگته
دسگگتوری دریافت کرد که دیگر نمیبایسگگت به درمان شگگهروندان ادامه دهد .903در
زمگانی کگه ارتش بریتگانیا کرمانشگگگاه را در آوریش 9129م [9333ش] ترک گفت،
کلبههای خود را به صگگورت حراج به میسگگیونرهای آمریکایی دادند .تعداد  29کلبه
که  92تای آنها  43فوت درازا داشگتند بر روی تپهای در بیرون شگهر جای داشتند.
فاصگگلهی آنها با همدیگر طوری بود که امکان تأسگیس یک بیمارسگگتان روسگتایی را
فراهم میکرد .آمریکاییها آنها را  3323تومان خریدند که قیمت آن بس گیار پایینتر
از ارزش بازار بود ولی آنها مجبور بودند که اندیشگگهی ” بیمارسگگتان ایده ال“ خود را
رها نمایند زیرا دیگر نه نیروی انسگگگانی برای حفاظت و نه دکتری داشگگگتند که آنجا
کار کند و همزمان مواد سگگگاختمان نیز مورد تاراج قرار گرفته بود .دکتر اسگگگتید در
بازگشگگگت در مارن 9123م [اسگگگفند 9214ش] ،دواخانه را در اتاق خیاطی خود باز

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.

در سال 9129م [9333ش] دواخانه به دلیش نبود خانم استید تعطیش شد.

159

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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کرد .این مکانی بود که  33بیمار را در روز پ یرش میکرد .دکتر استید  -ویلسون
در  29فوریهی 9122م [ 2اسگگگفند 9333ش] ،در  22سگگگالگی در کرمانشگگگاه فوت
کرد.909
بریتگانیگاییهگا نیز یگک دواخگانگه و بیمگارسگگگتان خیریه ،در تاریخ نامعلومی
(احتماالً در سگال 9130م [9242ش] یا 9137م [9240ش]) باز کردند که در سال
9134م [9247ش] از کنسگگولگری به بخشهای مناسگگبتر در شگگهر انتقال یافت و
شامش دفتر جراو ،دفتر دستیار بیمارستان ،اتاق دواخانهای ،دو اتاق البسه (دو اتاق
کوچگک انتظگار ،یکی برای بیماران مرد و دیگری بیماران زن) ،یک اتاق عمش،
یک بخش کوچک برای اورژانس و اقامتگاههای دسگگتیاران بیمارسگگتان بود .این
دواخانه  978روز در آن سال باز بود زیرا در مابقی زمان ،کارکنان طبی ،کنسول
را در سگگگفر همراهی میکردنگد .در سگگگال 9134م [9247ش] ،در این دواخگانه،
 23149بیمگار (که  4هزار نفر مرد 93702 ،نفر زن و  2182کودک بودند) تحت
مداوا قرار گرفتند .در بیمارسگتان شهری ،مجموعاً  334بیمار بستری تحت درمان
قرار گرفتند که شگگگامش  248نفر مرد و  28زن بودند .مانند دیگر شگگگهرها ،ماالریا
مهمترین مسگئله بود ،سگش نیز اغلب دیده میشد و سفلیس و بیماریهای چشمی
نیز بسیار شایم بودند .همچنین در دواخانه عمشهای ساده انجام میگرفت.902

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.
902

مهمترین اعمگال جراحی شگگگامگش ”برداشگگگت بخش مردهی زائگدهی کگام از فک فوقانی؛ برداشگگگت
زخمهای خورنده از گوشهی داخلی چشم ،فیستول مقعدی و لیتوتومی جانبی“ بودند.

Administration Report 1908, pp. 49–54.
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جدول  :1تعداد مراجعات انجام شده
به دواخانهی خیریهی لنگه (9192-22م [9219-9338ش])
سال (میددی)
9192
9193
9198
9190
9197
9194
9191
9129
9122
9123
9122

مجموع
187
9480
2372
2247
2323
2033
2394
9229
9033
2233
2312

زنان
870

مردان
9248

پسران
913

دختران
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
بریتگانیگاییهگا یگک دواخگانگهی خیریگه را در لنگگه بگازکردنگد که تاریخ این
بازگشگایی نامعلوم اسگت .با وجود جمعیت مشابه 903با بوشهر و بندرعباس و داشتن
نوع یکسگگگان بیماریها ،تعداد مراجعین در دواخانه پایینتر بود .908این به معنای آن
 903لنگه جمعیتی حدود  23هزار نفر در سال 9191م [9214ش] داشت.

Administration Report 1919, p. 10.

خانهی دکتر ”یک عمارت بزرگ اسگگتوار اسگگت که بسگگیار به تعمیر نیاز دارد .به صگگورت آشگگکار،
ایرانیها از تعمیر کردن متنفر هستندCursetjee 1918, p. 72. “.
 908بیماریهای عمدهی متداول ،ماالریا ،بیماریهای چشم و بیماریهای دستگاه گوارش بودند.

Administration Report 1913, p. 43; Ibid. 1914, p. 16; Ibid. 1923, p. 36.
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نیست که این دواخانه مورد قبول عامهی مردم نبوده است زیرا بیماران از بخشهای
دور دست با کاروان و نیز از جزایر جهت دریافت درمان مراجعه میکردند .گرچه
بیماران زن در اقلیت بودهاند ولی در سگگال 9122م [9338ش] ،به این اشگگاره شگگده
است که ” زنان از طبقهی بهتر هم اکنون به دواخانه مراجعه میکنند“.902
مالیر
در سگال 9123م [9211ش] ،اولین بیمارسگتان در مدیر ،شهری با  4هزار نفر
جمعیگت ،از طری سگگگرمگایگههگایی که از وقف بزرگی که از سگگگوی شگگگاهزاده
(سگیف الدوله یکی از اعضاء خانوادهی قاجار) گ اشته شده بود ،ساخته شد .این
بیمارسگگتان  93تخت داشگگت و در دههی 9103م [دی 9334-84ش] هنوز فعالیت
داشگته اسگت .900پیش از این زمان ،میسیونرهای آمریکایی یک مدرسه در دولت
آباد (نام قبلی مدیر) تأسگگیس کرده بودند و مراقبتهای پزشگگکی نامنظمی نیز از
همدان فراهم میکردند .اما با رهسگگپار شگگدن آقا و خانم زوکلر در نوامبر 9194م
[آبان 9217ش] ،کار پزشکی متوقف شد.907
Administration Report 1923, p. 36; Ibid. 1925, p. 37.

در نزدیک باسگگگیدو در جز یره ی قشگگگم ،ارتش بر یتانیا از تاریخ 9423م [9232ش] یک پا یگاه
نظامی کوچک داشگگگت که شگگگامش یک بیمارسگگگتان کوچک بود .بیمارسگگگتان تا سگگگال 9443م
[9202ش] یعنی زمگانی کگه پگا یگگاه رهگا گردیگد بگه فعالیت خود ادامه داد .سگگگاختمان متروکه
بیمارسگتان تا سگال 9122م [9338ش] موجود بود .هیچ دلیلی وجود ندارد که ا ین ب یمارستان در
دسترس مردم باسیدو بوده باشد .برای توصیفی پیرامون بیمارستان نظامی باسیدو در سال 9420م
[9232ش] بنگرید

165

Shepherd 1857, pp. 71, 73, 75–76, 97.
نیز بنگرید Administration Report 1882 –83, p. 6; Wilson 1928, p. 212.
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
به دلیش اینکه مشگهد یک شگهر زیارتی عمده بود ،بخشی از جمعیت آن در
نوسگگان بود و بعضگگی اوقات جمعیت آن به دو برابرِ  23هزار نفر بالغ میشگگد .هر
چند که یک دارالشگفاء در حرم امام رضگا بود که به نظر میآید توسگ نادر شاه
بنیگان گگ اشگگگتگه شگگگده بود ،تگا پیش از دههی 9413م [دی 9204-74ش] ،هیچ
بیمارستان واقعی در مشهد نبود .904پیش از 9402م [9289ش] ،یعنی در زمانی که
ایسگگت ویک از مشگگهد بازدید کرد ،این بیمارسگگتان یا بازسگگازی شگگده بود و یا
همگانگونگه کگه او گزارش میکنگد به صگگگورت یک بیمارسگگگتان جدید احداث

گردیده بود .ایسگگت ویک مینویسگگد که از ”بیمارسگگتان جدید که توس گ مش گیر
[مدیر حرم مشگهد] جهت  43بیمار سگاخته شده بود ،بازدید کردم .این بیمارستان
در یک باغ بزرگ عالی قرار دارد و مشگیر به من گفت که قصگگد دارد سرمایهای
به آن اختصگگاص دهد “.901هنگامی که ناصگگرالدین شگگاه از مشگگهد بازدید کرد،
دارالشگفاء در مقابش مسجد گوهرشاد قرار داشت که به نظر او مکان مناسبی نبود.
این مکان بعداً به سگگرای ناصگگری مشگگهور شگگد .شگگاه به عضگگدالملک ،مدیر ارشگگد
(متولی باشگی) دستور داد یک بیمارستان جدید در  233متری دورتر از حرم ،در
بخش جنوبی باالی خیابان بسگگازد .در سگگال 9443م [9221ش] علی اکبرخان که
سگاخت بیمارستان دولتی در تهران را نظارت کرده بود به مشهد منتقش شد .مشیر
الدوله کارگزار ارشگد مجتمم حرم بود و بر اسگاس درخواسگتِ اشگاره شده ،علی
168

I᾿timād al-Salṭana 1294–97, vol. 1, p. 552; Ibid., 1301–03, vol. 2, p. 235; Āṣaf alDawla 1377, vol. 1, pp. 20 (marīż-ḫāna), 39 (dār al-šifā); Rustā’ī 1382, vol. 2, p. 512.
برای وضعیت پیش از 9233م [ 471ش] ،بنگرید Tadjbakhsh 1379, p. 184.
169 Eastwick 1976, vol. 2, p. 213.
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اکبر خان ،بیمارسگگتان رضگگوی (دارالشگگفاء رضگگوی) را در یکی از باغهای حرم
سگگاخت که عمدهی منبم مالی آن از بخشگگشها و بخشگگی دیگر از سگگرمایهی بنیاد
حرم تأمین گردید .این بیمارس گتان بخشهای جداگانه برای مردان و زنان داشگگت و
بخش بیماریهای واگیر از دیگر بخشها جدا بود .از آنجا که بیمارسگگگتان در زمان
تصگدی مشگیر الدوله تکمیش نشگد ،پسگر وی (صگادق خان) ساختمان را با سرمایهی
پدرش که به این امر اعطاء کرده بود ،کامش کرد .973به صگورت آشکار ،بیمارستان
جدید جایگزین دارالشفاء قدیمی شد؛ زیرا گزارش شده است که این بیمارستان
تنها تسگگهیدت پزشگگکی این شگگهر بوده اسگگت .979این گفته درسگگت اسگگت زیرا
هنگامی که مشگیر الدوله در سال 9409م9277/ق [9283ش] به مشهد میرسد ،از
دارالشگفاء پیشگین یاد میکند که در مجاورت مسجد جمعه قرار داشته و دیگر از
آن اسگتفاده نمیشگده است؛ با این وجود ،چنین به نظر میآید که ساختمان کهنه
بازسگگگازی گردید و سگگگاختمان جدید به آن افزوده شگگگده اسگگگت .972این نظریه با
گزارش سگگگال 9128م [9333ش] کگگه گلیمور داده اسگگگت کگگه دو بیمگگارسگگگتگگان
مخروبگهی قگدیمی حرم در مشگگگهگد وجود داشگگگتگه ،تقویگت میگردد (به پایین
بنگرید).
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.
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بر اسگاس بیان محمد حسگن خان ،ملک الحکما که حافظ الصگحه مشهد در آن زمان بود ،ناصرالدین
شاه این تصمیم را پس از آن که او نامهای به شاه نوشت و  32نقص دارالشفاء را بر شمرد اتخاذ نمود.
پیش از اتخاذ این تصمیم ،او جراحی و داروخانه را مدرن کرده بود .برای جزئیات بنگرید

Rustā᾿ī 1382, vol. 2, pp. 512–513.
Ḥakīm al-Mamālik 1356, p. 259; Nafīsī 1329–31, p. 20; Hemmati n.d., p. 101.

در سال 9449م [9203ش] گزارش گردید که تعدادی افراد روانی را برای درمان به دارالشفاء آوردند.

171

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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جدول  :93بودجه پرداختی به کارکنان دارالشفاء مشهد ( 9473میددی)
نام و وظیفه

پرداختی (به تومان)

حاج مد حسین ،ناظر بیمارستان

92

حاج مد حسین ،ناظر غ ا و داروها

2

میرزا محمد طبیب

97/2

میرزا باقر مشرف (بازرس)

7

آقا محمد اسماعیش

93

میرزا ابوالقاسم

2

مد عبدالرحمان

2

خدمتکارها 0 :مرد؛  2زن

( 98مردان 2 + 4 :قران؛ زنان 2 + 2 :قران)

مد کریم ،دوا فروش

1
: ʿAttārdī 1371, pp. 501–502.منبم

همانگونه که از جدول شگمارهی  93روشگگن اسگت ،دارالشگگفاء حرم زیر نظر
مدیر عمومی بود که نظارت غ ا و داروها را نیز به عهده داشگگت .بیمارسگگتان تنها
یک پزشگک تحت اسگتخدام داشگت که نسخههای او توس داروخانهچی نسخه
پیچی میشگگگد .داروخانهچی پول زیادی کسگگگب نمیکرد؛ این نکته نشگ گانگر آن
اسگگت که خدمات وی چندان تقاضگگا نداشگگته اسگگت .جای شگگگفتی نیسگگت که
درمییابیم که بیمارسگگتان تنظیف کار مرد و زن داشگگته اسگگت؛ زیرا هر دو بخش
زنان و مردان در آنجا موجود بوده اسگگگت .افراد دیگری که فهرسگگگت شگگگدهاند
احتماالً فعالیتهای اداری و یا م هبی داشتهاند.
چیز زیگادی پیرامون کیفیگت خگدمگات پزشگگگکی در بیمارسگگگتان رضگگگوی
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نمیدانیم .بر اسگگگاس یک توصگگیف ،روشگگگن اسگگگت که مقدار زیادی از فعالیت

دارالشگگفاء صگگرف ” آماده سگگازی غ ا و دارو برای دردمندان و بیماران میشگگده
اسگگت که در میان آنها غریبها ،مسگگافران و زوار آسگگتان قدس بودند .پزشگگک،
ناظر ،چشگم پزشک ،جراو ،تنظیف کار ،پرستار ،قاری قرآن و دستیار ،کادر این
بیمارسگتان را تشکیش میدادند که دردمندان و بیماران برای درمان درد و بیماری
خود بگه آن مکگان آمگده و پس از دریگگافگت غگ ا و دارو ،سگگگدمگت خود را بگگاز
مییافتند .“973حدود سگگال 9132م [9248ش] ،بیمارسگگتان حرم ” ،یک مجموعهی
کارکنان ،حدود پنج یا شش پزشک بومی دارد .بیمارستان تقریباً همیشه پر است
و بعضگی از جراحیها نیز در آنجا انجام میشود که اغلب با نتایج رضایت بخش
توأم نیسگتند .بیمارسگتان اکثراً توسگ زوار اسگتفاده میشگود .“978در سال 9133م
[9271ش] «یات» نوشگگت مردانی که توسگگ دادگاه قانونی محکوم به تنبیه بدنی

بودنگد ” بگا دسگگگت و پگاهگای معلول ،بگه طور عگادی جهت درمان در دواخانهی
کنسگگولگری بریتانیا حضگگور مییافتند .من هرگز نشگگنیدم که کس گی به بیمارسگگتان
ایرانی در حرم تحت چنین شگگرایطی برود؛ هر چند که آن مکان بایسگگتی بر روی
همگان باز باشگد “.972دکتر «هافمن» به این اشاره میکند که شرای در بیمارستان
حرم رو به وخامت بیشگگتر میش کرده بود .او بیان میکند هنگامی که به مشگگهد در

سگگگال 9193م [9221ش] رسگگگیگد” ،جگایی بود که مردم برای مردن میرفتند؛ به
سگختی قا شگبیه پنجره در آن مکان یافت میشد ،تختهای چوبی بدون مدفه
و بالش ،یک کف کثیف و بدون بخاری.“970
173

ʿAttārdī 1371, p. 498.
Adamec 1981, vol. 2, p. 486.
175 Yate 1900, p. 336.
176 Morton 1940, p. 253.
174
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در سگگال 9442م [9208ش] ،افزون بر بیمارسگگتان رضگگوی ،یک دواخانهی
تمیز و مجهز توسگ ”میرزا مدحسین حکیم باشی نظام خراسان“ تأسیس شد .که
گفته میشگود این دواخانه ،سطحی از مراقبتها را برای سربازان در مشهد فراهم
نمود .977اما آیا این دواخانه به فعالیت خود ادامه داده است یا خیر؟ نامعلوم است.
بیمارسگگگتان ایرانی دیگری در مشگگگهد وجود داشگگگت .محمد حسگگگن میرزا
منتظر الملگک در زمگان حیگاتش ،تعگدادی دهکگده را رسگگگماً به زن چهارم خود
(احترام السگلطنه) واگ ار کرد؛ به شگرطی که او این امدک را برای ساخت یک
بیمارسگتان در مشگهد به کار ببرد .در سال 9194م [9217ش] ،او سرمایهی حاصش
از فروش بخشگ گی از آن امدک را برای خرید یک قطعه زمین به اندازهی 3233
متر مربم کگه در خیگابان دروازهی جنت بود صگگگرف کرد و در آنجا بیمارسگگگتان
منتظریه را سگگگاخت .او مابقی امدک را وقف بیمارسگگگتان کرد و خود او تا زمان
مرگش مگدیر موقوفه ماند و سگگگپس مدیریت آن به حرم انتقال یافت .974گلیمور
که نهادهای پزشگگکی ایران را فهرسگگت نموده اسگگت از این بیمارسگگتان به شگگکش
آشگگگکار یاد نکرده اسگگگت .اما به نظر میرسگگگد که بر اسگگگاس مشگگگاهدات او ،دو
بیمارستان موقوفی مشهد مورد غفلت فراوان قرار گرفته بودند.
آشگکار اسگت که کارآیی بیمارسگتان رضگوی به اندازهی کافی نبوده است
زیرا تقاضگای فزایندهای برای خدمات از سگوی مردم و زوار برای بیمارستانهای
قابش دسگگگترس در مشگگگهد وجود داشگگگت .نخسگگگت ،یک بیمارسگگگتان کوچک
کنسگگگولگری بریتانیا با  92تختخوا ( 0تخت برای مردان و  0تخت برای زنان)
Āṣaf al-Dawla 1377, vol. 1, p. 176.
 ); ᾿Attārdī 1371, pp. 509–510.با تصویر بیمارستان( Muʿtaman 1348, p. 414
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وجود داشت .971این بیمارستان ،یک دکتر بریتانیایی و یک دستیار هندی داشت.
در این بیمارستان حدود  0هزار بیمار حوالی 9133م [9271ش] تحت درمان قرار
گرفتند .در فقدان دکتر ،دسگتیار بیمارسگتان به امور دواخانه رسیدگی میکرد.943
تا پیش از رسیدن میسیونرهای آمریکایی،

” بیمارسگتان عمومی کنسولگری بریتانیا تنها بیمارستانی در شهر است که
برای پ یرش بیماران تجهیز شگگده اسگگت و درمانهای علمی برای بیماران
بستری و نیز عمشهای جراحی جدی در آن انجام میگیرد .این بیمارستان
اخیراً به صگگگورت عمدهای ،تعمیر ،بازسگگگازی و تغییر داده شگگگده اسگگگت؛
همچنین تجهیزات مدرن خو نیز اضگافه گردید ،یک اتاق عمش مناسب
و یگک اتگاق تگاریگک افتالموسگگگکوپیک افزوده شگگگد .میانگین مراجعین
سگرپایی روزانه در سگراسگر سگال  992نفر اسگت .طی سالهای 9138-2م
[9243-48ش] ،پیش از آن که بازسگگازی و تجهیز مجدد آن کامش شگگود،
 89عمگش جراحی عمگده و تعگداد زیگادی عمش جراحی کوچک در آنجا
انجام شده است .اعمال چشم از این به بعد ،نسبت عظیمی از اعمال عمده
را بگگه خود اختصگگگگاص داد .حگگدود  30هزار بیمگگار در هر سگگگگال دیگگده
میشوند.“949
Gilmour 1924, pp. 29–30; Grothe 1911, p. 131.

179

با آن که دارالشگفاء مشگهد فعالیت خود را متوقف کرد ولی موقوفاتی را در سال 9338ق9192-90/م
[9218-12ش] و 9334ق9191-23/م [9214-11ش] دریگافگت کرد و از این رو نبود سگگگرمایه دلیلی
برای فرو گ اشتن فعالیت آن نبوده است.

Sutūda 1366, vol. 7, pp. 561–562; vol. 8, pp. 257–258.
Yate 1900, p. 336; Wright 2001, p. 126.
181 Adamec 1981, vol. 2, p. 487.
180
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تمگام بیماران ،دارو و درمان را به صگگگورت مجانی دریافت میکردند و این
در حالی بود که به فقرا ،به هزینهی بیمارستان بریتانیایی ،غ ا داده میشد .بیماران
ثروتمند در خانه ویزیت شگگگده و احتماالً هزینهی مربوطه را پرداخت میکردند.
بنابراین ،خدمات بیمارسگگتانی در سگگال 9132م [9248ش] مردمیتر میشگگود .این
بیمارسگگگتان بیماران را از جاهای دور همچون هرات پ یرش میکرد .در فوریهی
9132م [9248ش] ،حکومگت هنگدوسگگگتان مجموعاً  2هزار روپیه برای باز تجهیز
بیمارسگگگتان اختصگگگاص داد و بعداً بودجهی بیشگگگتری نیز در دسگگگترس قرار داد تا
ساختمانهای بیمارستان به صورت کامش تجهیز و بازسازی شوند.942

شکش  :3دواخانهی خیریهی بریتانیایی در مشهد
: Yate, 1900, Khurasan and Seistan. London, p. 336.منبم

Sykes 1905, p. 22.
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جدول  :99تعداد بیماران پ یرش شده در بیمارستان بریتانیایی در مشهد
در سالهای 9138-32م [9243-48ش]
میانگین مراجعهی روزانه سرپایی (جدید و تحت نظر)  998/22نفر بود.
میانگین مراجعهی حضوری بیماران سرپایی جدید  31نفر بود.

سرپایی
(جدید و قدیم)
سرپایی
(فق جدید)
بستری

مرد

زن

کودک

مجموع

29498

99347

2209

32702

7120

3342

9912

92233

33

92

7

22

(جدید و قدیم)

نکته

از  9آوریش تا  99نوامبر 9138م [92
فروردین تا  23آبان 9243ش] ،فق
بیماران جراحی ثبت شدند .از 92
نوامبر 9138م تا  39مارس 9132م
[ 29آبان  9243تا  99فروردین
9248ش] ،موارد طبابت و جراحی،
هر دو لحاظ شدهاند.

عمش جراحی بزرگ

27

93

8

89

21773

98849

3703

84397

آ مروارید24 ،؛ استخوان2 ،؛
آبسهی کبد2 ،؛ قطم عضو2 ،؛
سنگ شکنی مثانه9 ،؛ لیتوتومی3 ،؛
برداشت سنگ مثانه از طری شکاف
فوق زهاری9 ،؛ عمشهای جراحی
دیگر2 ،

مجموع (به غیر از
عمشهای جراحی)

: Sykes 1905, p. 22.منبم
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حتی این خگدمات نیز برای برآورد تقاضگگگای فزاینده کافی نبود .میسگگگیونر
آمریکایی ،دکتر ژوزف کوک ،کار پزشگکی خود را در سال 9193م [9212ش]
در مشگگهد آغاز کرد و سگگپس در یک داوخانهی اجارهای به دکتر روالی هافمن
پیوسگگت .بیمارسگگتانی که فق دارای تعداد محدودی تختخوا و یک پزشگگک

آمریکایی بود ،نزد مردم محلی به ینگه دنیا (دنیای جدید) مشهور بود ” .دهاتیها
گاهی اوقات چنین میگویند که وقتی که به بیمارسگگتان میروند انگار به آمریکا
رفتهاند .“943در سگال 9197م [9210ش] ،بیمارسگتان به یک آشپزخانه طبخ سوپ
برای رفم درد هزاران فقیر گرسنه تغییر ماهیت داد و در  99اکتبر 9197م [ 91مهر
9210ش] ،دوباره بازگشگایی شگد .در تابسگتان 9191م [9214ش] ،بیمارستان بسته
ماند و در دسگامبر ،صگاحبخانه اجاره نامه را ملغی و فرصت یک ماهه برای تخلیه
داد .خوشگبختانه ،یک سگاختمان بهتر پیدا شگد که جایگاهی ایده آل داشگگت و به
خوبی سگاخته شگده و دسگترسی به آ پاکیزه از لولههای آهنی داشت که از تنها
ایسگتگاه پمپاژ مشگهد ،آ در آن جاری میشگد .در همین زمان ،گرچه به دست
آوردن منابم و ذخایر پزشکی مسئله ساز بود ،اما دواخانه برای پنج روز کاری در
هفته باز شگگد .بیمارسگگتان در این زمان ،بیماران فراوانی را از مرزها به خود جلب
میکرد .در سال 9123م [9211ش] ،با وارد شدن دکتر «هارتمن لیچ» ،مجموعهی
کارکنان پزشکی تقویت شد .این پزشک ،بخش زنان و دواخانه را همزمان با هم
با خانم شگگریفه که نقش مترجم او را بازی میکرد ،هدایت مینمود .دکتر هافمن
بخش مردان و دواخگانگه را به عهده داشگگگت .آنها سگگگه روز در هفته به دواخانه
Donaldson 1972, pp. 108, 113; Elgood 1951, pp. 511–512, 534; Funk 1920, p. 153.
بر طب بیان  Miller 1989, p. 50دکتر و خانم کوک تنها چند ماه را در مشگگهد گ راند تا ببینند که آیا آنجا

امکان انجام کار مأموریت طبی وجود دارد یا نه و دکتر هافمن فق در سال 9190م [9212ش] آمد.
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رسگگیدگی میکردند .در سگگال 9129م [9333ش] با اجارهی یک خانهی مجاور،
بیمارسگتان کوچک توسعه یافت .در نهایت ،بیمارستان یک قرارداد خو با بانک
شگگگاهی ایران جهگت درمگان کگارمنگدان خود منعقد کرد .ترکیبی از مردم محلی و
کسگگانی که از بخشهای دور میآمدند و نیز بسگگیاری از زوار و پناهندگان روسگگی،
بیماران را شگامش میشگدند .دکتر هافمن از نیشابور بازدید کرد و کمکهای پزشکی
برای این شهر فراهم آورد .حوالی 9123-28م [9332-33ش] ،یک بیمارستان جدید
با تعدادی مقیمی باز شگگد (یا بازگشگگایی گردید) .این بیمارسگگتان توسگگ ”دکتر روال
هگافمن“ و ”دکتر هارتمن لیچ وارد“ که در دسگگگامبر 9191م [آذر 9214ش] رسگ گیده
بودند ،فعالیت خود را آغاز نمود.948
همچنین ،بیمگارسگگگتگان کوچگک و یگا دواخگانهی خیریهای بود که توسگگگ

پزشگکان کنسولگری روسیه هدایت میشد .این دواخانه ”مراجعین روزانه حدود
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 Eightyfourth Annual Report of the Board of Foreign Missions of the Presbyterian Church
;in the U.S.A., 1921, p. 337

میلر زمان گشایش (یا بازگشایش) بیمارستان را در سال 9128م [9333ش] ارائه میدهد،

Miller 1989, pp. 55, 98.

بر اسگاس گفتهی میلر ،بیمارسگتان برای  0ماه در سگال 9129م [9333ش] بسته شد زیرا میسیونرها به دلیش
تهدید حملهی سگگربازان شگگوروی به زابش رفتند و از این رو این امکان وجود دارد که بیمارسگگتان در پیش
از این 9128م [9333ش] نیز فعالیت میکرده است.
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,

که بیان میکند که فقدان در طی  4ماه آخر سال 9191م [9214ش] بوده است.

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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 83تا  23بیمار سگگرپایی در تابسگگتان داشگگت ،ولی در زمسگگتان کمتر میشگگد.“942
هنگامی که پزشگگک کنسگگولگری روسگگیه خدمات خود را در دواخانهی روسگگیه

اتمام کرد” ،به دواخانهی بانک [روسیه] انتقال مییابد جایی که تمام بیماران مرد
را میبیند .بیماران زن توس گ یک خانم دکتر روس گی دیده میشگگوند که همس گر
یکی از کارمندان بانک اسگگت .میانگین تعداد مراجعین در تابسگگتان حدود  73نفر
اسگت که در زمسگتان کمتر میشگود .دواخانه به عنوان «عامش کشش» برای بانک
روسگی ( )Russian Banque d'Escompte de Perseتأسیس شده بود “.940این
دو دواخانه فعالیتهای خود را پس از سگگال 9197م [9210ش] متوقف کردند .تا
سگال 9198م [9213ش] ،تأسگیسگات پزشگکی بیگانگان تنها منبم خدمات پزشکی

بودند ” تنها تعداد اندکی دکتر ایرانی نیمه تربیت شگده در سراسر استان خراسان
موجود بود“ و بیمارستان دیگری وجود نداشت.947
به صگگورت کوتاه ،تا سگگال 9198م [9213ش] چهار بیمارسگگتان /دواخانه در
مشگگهد فعالیت داشگگتند )9 :بیمارسگگتان  -دواخانهی عمومی کنسگگولگری انگلیس؛
 )2دواخگانگهی عمومی کنسگگگولگری روسگگگیگه؛  )3دواخگانهی بانک روسگگگیه؛ و
 )8دواخانه  -بیمارسگگگتان میسگگگیونری آمریکایی .دو بیمارسگگگتان ایرانی مشگگگهد
(دارالشگگفاء حرم با  73تختخوا و منتصگگریه با  23تختخوا ) به صگگورت کامش
185

Adamec 1981, vol. 2, p. 486; Grothe 1911, p. 131.
Adamec 1981, vol. 2, p. 486.
187 Donaldson 1972, p. 108.
186

اگر چه تعداد زیادی سگرباز روسگی در مشگهد بودند ولی به صگورت آشکار بیمارستان نظامی روسی
موجود نبود و یا اینکه خدمات طبی نظامی ناکافی بوده اسگگگت زیرا سگگگربازان روسگ گی برای درمان به
بیمارستان آمریکایی میآمدند.

Ibid., p. 112.
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فراموش گردیده بودند و گفته شگگده اسگگت که به دلیش فقدان بودجه ،احتماالً در
سگگال 9193م [9241ش] فعالیت خودشگگگان را متوقف کردند .با این وجود ،چهار
سگگال بعد ،دو بیمارسگگتان روس گی بسگگته شگگدند .در سگگال 9191م [9214ش] رئیس
انجمن بهسگازی ،یک سفر زیارتی به مشهد داشت و در آن زمان جهت بازکردن
دو بیمارسگگگتان ایرانی فراموش شگگگده و از کار افتاده و نیز سگگگازماندهی خدمات
سگدمت عمومی اسگتان خراسگان ،گامهایی برداشگت .944با این وجود ،در سایهی
موفقیتهای بیمارسگگتان مسگگیحی ،مسگگئولین حرم تصگگمیم به بهبود و سگگاماندهی
بیمارستان خود در سال 9197م [9210ش] گرفتند .احتماالً بازدید مقامات رسمی
سدمت در سال 9191م [9214ش] در برانگیختن آنها جهت ادامهی رقابت برای
ارائهی بهترین خدمات پزشگگکی در مشگگهد بی تأثیر نبوده اسگگت .دکتر هافمن از
بیمارستان میسیونری آمریکایی در مورد زنجیرهی رویدادها به شرو زیر گزارش
داد:

” اما در سگگگال 9197م [9210ش] اصگگگدحاتی روی داد :بیمارسگگگتان حرم
بازسگازی شد؛ یک پزشک جدید به کار گماشته شد و کارکنان لباسهای
سگفید بر تن کردند؛ یک سگوئیت جدید برای اعمال جراحی سگاخته شد و
جراحی در مقیگاس کوچگک آغگاز گردیگد .دوبگاره ،هنگگامی کگه ما یک
سگگگاختمگان بیمارسگگگتانی بزرگتر و بهتر در سگگگال 9191م [9210ش] برقرار
Gilmour 1924, pp. 29–30.

اگر چه دارالشگفاء مشگهد فعالیت خود را متوقف کرد ،جدا از موقوفات جاری خود ،بیمارستان موقوفاتی
جگگدیگگدی در سگگگگال هگگای 9338ق9192-90/م [9218-12ش] و 9334ق9191-23/م [9214-11ش]
دریافت کرد و از این رو نبود بودجه نمیتواند دلیش فروگ اری فعالیت آن باشد.
Sutūda 1366, vol. 7, pp. 561–562; vol. 8, pp. 257–258.
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کردیم ،بیمارسگگتان حرم به خانهی بهتر و بزرگتر نقش مکان کرد و پزشگگکان
بیشگتری به کارکنان آن افزوده گردید و هنگامی که دوباره در سال 9128م
[9333ش] ،بیمارسگتان میسگیونری یک گام مصممانه به سوی جلو با تثبیت
زمین خود و برافراشگتن یک سگاختمان خو  ،همراه با اصگدحات بسیاری
دیگر برداشت ،مسئولین حرم مقدس ،به زودی طراحی ساختمان بیمارستان
واقعاً مدرن را آغاز کردند که سه سال بعد با یک مجموعهی بسیار پیچیده،
به ارزش حدود یک میلیون دالر شروع شد! “941
افزون بر این بیمگارسگگگتانها ،یک ج امخانه نیز وجود داشگگگت که در یک
کیلومتری بیرون مشگگهد در سگگال 9448م یا 9442م [9208ش] در ارگ میرا
خگان بنیان گ اشگگگته شگگگده بود .پیش از آن تاریخ ،ج امیان در میان مردم دیگر
زنگدگی کرده و در نزدیک حرم جمم میشگگگدند و به گدایی میپرداختند .با در
نظر گرفتن ماهیت واگیری بیماری ،تصگمیم گرفته شد که آنها را در بیرون شهر
متمرکز کنند .هزینهی مراقبت از طری حرم فراهم میشد.913
مسجد سلیمان
در سگگال 9198م [9213ش] ،شگگرکت نفت ایران و انگلیس  APOCیکی از
مدرنترین بیمارسگگگتانهای خاورمیانه را در میادین نفتی خود سگگگاخت (نزدیک
Morton 1940, p. 254.

دکتر هافمن این رقابت را چیز خوبی قلمداد کرد زیرا سگگیاسگگت او آن بود که یک الیه از فعالیت را
پس از دیگری به بیمارستانهای ایرانی واگ ارد ”در جستجوی ح ف خود“.
دو ج

Mu᾿taman 1348, p. 411.
امخانهی دیگر در ایران بود ،بنگرید به Floor 2004, pp. 36–37.
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میگدان نفتی) .میگدان نفتی بعگدها به شگگگهر مسگگگجد سگگگلیمان تغییر نام یافت .این
بیمارسگتان ،بخشی از برنامهی توسعهی سدمت و ساخت بیمارستان جامم بود که
توسگگ دکتر یانگ هدایت میشگگد .بیمارسگگتان میادین نفتی دارای گنجایش 44
تختخوا ( 27تخت برای کارکنان اداری 27 ،تخت برای کارگران به اضگگافهی
 2تخگت برای خگانمهگای اروپگایی و بخش دیگر بگا  2تخت برای زنان کارمند)،
یگگک دواخگگانگگه ،دو اتگگاق عمگگش (یکی برای موارد عفونی و دیگری برای موارد
غیرعفونی) ،یگک آزمایشگگگگاه و یک واحد رادیولوژی بود .تعداد بیماران تحت
درمان در میادین نفتی در سال 9120م [9332ش] بالغ بر  924هزار نفر بوده است.
جدول  :92تعداد بیماران پ یرش شده و فعالیتهای انجام شدهی
بیمارستان  APOCدر میادین نفت (9120م [9332ش])
فعالیت

تعداد

بستری بیمارستان

9000

سرپایی

(الف) مورد جدید

34273

( ) تحت نظر

44193

عمش جراحی بزرگ

213

عمش جراحی کوچک

9374

آزمایشهای آسیب شناسی

0331

دندان پزشکی

037

عکسبرداری اشعهی X

843

: Williamson 1927, pp. 127–128.منبم
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در میادین نفتی APOC ،یک متصگدی پزشگکی ارشد ،دو متصدی پزشکی
مقیم ،یک متصگدی پزشگکی مدعو ،یک جراو مشاور ،یک پاتولوژیست و یک
چشگم پزشک استخدام نمود .تعداد  30پرستار محلی زیر نظر سرپرستار اروپایی،
همراه با  4پرستار اروپایی که به آنها کمک میکردند نیز وجود داشت.919
محمره
پس از جنگ جهانی ،محمره یک جمعیت تخمینی  22هزار نفره 912داشگگت
و هیچ نهاد دیگر پزشکی تا پیش از ایجاد دواخانه خیریه توس حکومت بریتانیا،
وجود نداشگگت .روشگگن نیسگگت که چه موقعی این دواخانه تأسگگیس شگگد ولی به
احتمال زیاد بایسگگتی حدود سگگال 9134م [9247ش] بوده باشگگد .در سگگال 9199م
[9213ش] 282 ،بیمار ماهانه درمان میشگدند .913به صگورت آشکار ،تعداد افراد
ویزیت شگگگده در دواخانه حاکی از آن اسگگگت که این دواخانه یک نیاز واقعی را
برآورد میکرده است (بنگرید به جدول .)93

 919بیمارستانهای ایزوله برای اهداف قرنطینهای توس  APOCنگهداری میشدند.

Williamson 1927, pp. 123–128; Šahnī 1374, pp. 320–321; Gilmour 1924, p. 39.
Administration Report 1919, p. 10.

 913هزینهی ساالنهی داواخانه  923روپیه به اضافهی داروهای مجانی بود.

Administration Report 1909, p. 38; Administration Report 1911, p. 67.

برای بحث شایمترین بیماریها و رخداد آنها و نیز فقدان بهداشت در شهر ،بنگرید

Administration Report 1912, p. 65.
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جدول  :93تعداد بیماران پ یرش شدهی سرپایی
در دواخانهی محمره (9199-22م [9213-9338ش])
سال

پ یرش سرپایی

9199

2231

9192

3312

9193

8272

9129

بیشتر از 2233

9128

بیشتر از 8333

9122

3433

: Administration Report 1913, p. 86; Ibid., 1921, p. 38; Ibid., 1924, p. 49; Ibid.,منبم
برای سالهای میان  9193و 1925, p. 60. 9128
در گزارش بریتانیاییها ذکر شده است که ”دواخانه به خوبی مورد پ یرش قرار گرفت“.
Ibid., 1914, p. 36; Ibid., 1916, p. 53; Ibid., 1918, p. 42; Ibid., 1919, p. 43; Ibid.,
1920, p. 40; Ibid., 1923, p. 62.

جدول  :98بیماریهای شایم درمان شده در دواخانهی محمره (9199-93م [9213-13ش])
بیماری /سال (میددی)
همهی بیماریها
تب ماالریا
بیماریهای چشمی
بیماریهای پوستی
سیستم گوارش
آمیزشی
مجموع بیماریهای نام برده شده

9199
2131
293
833
942
272
292
(9331 )%82

9192
3312
392
819
202
847
223
(9772 )%22

9193
8272
892
094
243
043
337
(2333 )%28

 Ibid., 1912, p. 65.همچنین بنگرید ;: Administration Report 1913, p. 86منبم
(”بیماریهای چشمی بسیار شایم هستند .تعداد  00عمش جراحی کوچک انجام شد)“.
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با در نظر گرفتن تقاضگگا برای خدمات پزشگگکی ،تصگگمیم به بنیان نهادن یک
بیمگارسگگگتان مطرو گردید .این طرو در سگگگال 9193م [9212ش] ،در زمانی که
متصگگدی پزشگگکی آن جا را ترک کرد ،به مخاطره افتاد .کنسگگول بریتانیایی چنین

نظر داد که این وضگگم ” بس گیار مأیوسگگانه بوده اسگگت ،زیرا حداقش ش گیوهای که ما
میتوانیم چیرگی خود را اسگتوار و اثر خود را گسترش دهیم ،سربرافراشتن یک
بیمارسگتان اسگت .باید بر این باور دست یافت که حکومت پادشاهی ،اهمیت این
نکتگه را درک خواهگد کرد “.او همچنین به این اشگگگاره میکند که برخدف این
پس گرد ،طرو برای یک بیمارسگگگتان پیشگگگنهاد شگگگد .918شگگگور و شگگگوق برای

بیمارسگگگتان ،با رخداد جنگ جهانی اول ،فروکش نمود زیرا ”حالت آشگگگفتگی
کشگگور مانم پیشگگرفت طرو سگگاخت یک بیمارسگگتان بود .دواخانه که با حمایت
حکومت [بریتانیا] نگهداری میشگگگد کار خود را به خوبی با کارکنان متصگگگدی
پزشگگگکی قرنطینه ادامه داد .“912در سگگگال 9190م [9212ش] ،گزارش شگگگد که ”
مراجعهی بیماران به دواخانهی خیریهی شگهری به خوبی استمرار داشت “.بخشی
از این رونگد مربوط به رخداد بیماری وبا و طاعون در آن سگگگال بوده اسگگگت.910
نقگاهتگگاههگای بریتگانیگایی و هندی در محمره از سگگگال 9190م [9212ش] وجود
داشگتند .بانک شگاهی ایران ،خانهی حسگابدار خود را به عنوان بیمارستان پیشنهاد
کرد که دسگگگت اندرکاران طبی آن را پ یرفتند .در نتیجه ،این سگگگاختمان در اول
ژوالی 9197م [ 93تیر 9210ش] تحت حمایت دسگگتیار طرو ک .اس .دیک که
Administration Report 1913, p. 86.
Administration Report 1914, p. 36.
 910دستیار جراو ،سی ان لینکولن ،افسر قرنطینه بودAdministration Report 1916, p. 53. .
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با جراو غیرنظامی” ،کاپیتان تی .ان پیشگا  “ IMSدر  99سپتامبر جایگزین شد،
به عنوان بیمارسگگتان به کار گرفته شگگد .917در سگگال 9194م [9217ش] ،مراجعهی
بیماران به دواخانهی خیریه به خوبی صورت میگرفت .رخداد گستردهی طاعون
و نیز آنفوالنزای اسگگگپانیایی ،از شگگگروع اکتبر تا پایان نوامبر بود که به صگگگورت
چشمگیر موجب از دست رفتن زندگی مردم شد .914در سال 9128م [9333ش]،
دواخگانگهی خیریگه ،بگالغ بر  8هزار بیمار سگگگرپایی را که در میان آنها  83مورد
طاعون و  20مورد وبا بود ،تحت درمان قرار داد .911در سگگال 9122م [9338ش]،
این دواخگانه حدود  3433بیمار سگگگرپایی درمان نمود .233اطدعات بیشگگگتری در
مورد این دواخگانگه وجود نگدارد ولی فعالیت آن با تأسگگگیس دواخانهای توسگگگ
 APOCدر محمره ،به آن دواخانه واگ ار شد.239
حاج رئیس التجار ،فرماندهی امپراطوری هندوسگگگتان  C.L.Eکه یک تاجر
Administration Report 1917, pp. 36, 37; Administration Report 1916, p. 52.

197

نقاهتخانهی بریتانیایی در یک دسامبر 9194م [ 1آذر 9217ش] بسته شد ولی نقاهتخانهی هندی به
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 .
کاپیتان کرک ، RAMC ،کاپیتان بیشگگا  IMS ،را به عنوان جراو غیر نظامی گ اشگگت (تا نوامبر که
ماژور نایپر IMS ،برگزیده شد .هر دو نیز به عنوان دستیار افسر سیاسی فعالیت میکردند.
Ibid. p. 39.

دواخانه به خوبی در سال 9191م [9214ش] مورد پ یرش قرار گرفت؛ در ژوئن  -آگوست
[خرداد-شهریور] ،مواردی از طاعون روی داد.

;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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برجسگته بود ،سگاخت یک بیمارستان  23تختخوابی را در محمره در سال 9129م
[9333ش] برای جمعیگت محلی آغگاز کرد .این بیمارسگگگتان امکانات کافی برای
آسگگگایش کگارکنگان اروپگایی و بنگاههای محلی را در مواقم مورد لزوم دارا بود.
شگگگیخ خزعگگش (فوت 9130م [9392ش]) ،حگگاکم محمره ،تصگگگمیم گرفگگت بر
بیمارستان وقف گ ارد ” در مقیاس کافی برای نیازهای آن“ .بیمارستان به افتخار
او اقدسگگیه نامیده شگگد .این بیمارسگگتان پیش از این توسگگ سگگردار اقدس (شگگیخ
خزعش) در  4ژانویه 9123م [ 97دی 9339ش] به طور رسگگمی گشگایش یافته بود.
همهی تجهیزات بیمارستان توس  APOCاهدا شد.232
قزوین
نخسگگتین بیمارسگگتان قزوین (با  83هزار سگگکنه) توس گ شگگرکت راه روس گیه
تأسگ گیس گردید .این شگگگرکت ،بیمارسگگگتان را برای کارکنان خودش راه اندازی
کرد .در سگگال 9123م [9332ش] ،در زمانی که داراییهای این شگگرکت به دولت
ایران انتقال یافت ،شگگهرداری تهران خواسگگتار انتقال همهی تجهیزات آن به تهران
شگگگد و این در حالی بود که مردم قزوین اعتراض نمودند .با وجود اطمینان دادن
به این اعتراض ،انتقال انجام گرفت .233در آغاز جنگ جهانی اول ،دولت روسگیه
یک بیمارسگگگتان دیگر را در قزوین تأسگگگیس کرد و آن زمانی اسگگگت که ارتش
روسگگیه ،کاخ سگگپهدار در قزوین را به بیمارسگگتان تبدیش کرد .خواهران دلسگگوز
ارتدکس روس ،آن را تا سگگال 9194م [9217ش] که روس گیه آنجا را ترک کرد،
Administration Report 1923, pp. 60–61, 62; Gilmour 1924, p. 30.
Varjāvand 1377, vol. 2, p. 1822.
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مدیریت نموده و سپس آن را به دست بریتانیاییها دادند .238چنین به نظر میآید
که بریتانیاییها یک بیمارسگگتان نظامی نیز در قزوین تأس گیس کردند که در اوایش
سگگگال 9191م [9214ش] خگگالی بود .232همچنین یگگک دواخگگانگگهی میسگگگیونری
آمریکایی در قزوین وجود داشگگت که در سگگال 9132م [9248ش] تأسگیس شگگده
بود .این بیمارسگتان در مرکز شگهر ،نزدیک پست خانه و هتش جای داشت .با این
وجود ،تگا اوایش 9194م [9217ش] ،به صگگگورت موقت به دلیش کمبود کارکنان،
تعطیش بوده است .این بیمارستان تا سال 9122م [9339ش] بسته بود.230
در سگگگال 9197م [9210ش] ،در سگگگایگگهی تدش حگگاج محمگگد علی امینی،
بیمارسگگگتان امینی (مریضخانهی امینی) در قزوین سگگگاخته شگگگد .این بیمارسگ گتان
 22-33تختخوا و یگک دواخگانگه داشگگگت .برای هزینگههگای فعالیت آن ،حاج
محمد امینی ،تعدادی دهکده وقف بیمارستان کرد .این بیمارستان تا سال 9127م
[9330ش] ،یعنی در زمانی که دیگر بودجهی وقفی برای نگهداشگگگت فعالیت آن
ناکافی و بازسازی آن نیاز به بودجهی دولتی داشت ،فعالیت میکرد.237

204

Taymūrī 1363, pp. 269–271; Elgood 1951, p. 512; Varjāvand 1377, vol. 3, pp. 1818, 1822.
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.
205

پیرامون مریضخانهی امینی بنگرید به مقالهی رضایی در این جلد.
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قم
همانگونه که انتظار میرود ،یک دارالشفاء الحاقی به حرم فاطمه [ع] در قم
(شگگهری با حدود  33هزار سگگکنه) نیز وجود داشگگت .مظفرالدین شگگاه در سگگال
9133م [9242ش] ،این دارالشفاء را مورد بازدید قرار داد .234این دارالشفاء ممکن
اسگگگت همان باشگگگد که توسگگ فتحعلی شگگگاه (9717-9438م [9970-9293ش])
سگاخته و یا احیاء گردیده بود و در شگمال مدرسگهی فیضگیه قرار داشته که مورد
اسگگتفادهی مسگگافران و زوار حرم قرار میگرفت .شگگاه ،درآمد یک روسگگتا برای
دسگگتمزد سگگاالنهی یک پزشگگک و جراو که بایسگگتی زوار و مسگگافران ناخوش را
عدج نمایند ،مقرر نموده بود .زمان آن نامعلوم اسگگگت اما بعداً این بیمارسگگگتان به
مدرسگگگه و خوابگاه طلبهها تبدیش شگگگد و از این رو به نام مدرسگگگهی دارالشگگگفاء
معروف گردید .231حداقش در سگگال 9481م [9224ش] ،هنوز یک بیمارسگگتان در
حرم قم موجود بود ،یعنی زمانی که آبوت این شگگگهر م هبی را مورد بازدید قرار

داده و گزارش نمود که ” یک مقرری سگاالنهی ناچیزی قبدً از عایدات کشوری
برای نگهداری این نهاد برقرار شگگده بود“ .آبوت ادامه میدهد ” ولی هم اکنون،
در ورای جا و مکانی که به صگگگورت اتاقهای لخت ارائه میشگگگود ،چیزی برای
درد و بیماری مهیا نیسگگت“ .293بر اسگگاس یک گزارش شگگفاهی ،یک بیمارسگگتان
سگگهامی (بیمارسگگتان سگگهامیه) در قم نیز وجود داشگگت که احتماالً مربوط به اوایش
 99 / 1 December 1901).رمضان Rūznāma-yi sulṭānī va Īrān 1380, p. 156 (9329
Ṭabāṭabā᾿ī 2535, vol. 1, pp. 28–30; vol. 2, p. 140; Hidāyat 1339, vol. 10, p. 106.

چه در همین سگاختمان و یا در یک ساختمان جدید دیگر ،اما به نظر میآید که یک دارالشفاء دیگر
نیز در قم در تاریخی پیشتر وجود داشته استRustā᾿ī 1382, vol. 2, p. 199. .

Abbott 1855, p. 9.
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دههی 9123م [دی 9214-9334ش] میشگگده اسگگت که به اصگگرار آیت اله ش گیخ
عبدالکریم حائری تأسیس شده بود.299
رشت
در سگگال 9132م [9249ش] ،دکتر و خانم دکتر شگگولر ،کار پزشگگکی را در
رشگت (با  22هزار سگکنه) آغاز کردند .پیش از این زمان ،خدمات پزشگکی شهر
رشگت از سگوی تهران فراهم میشگد .خدمات پزشگکی به صورت دائم با رسیدن
دکتر جی .دی .فریم (در سال 9138م [9243ش]) آغاز شد؛ دواخانهی او درست
در مرکز شگگهر جای داشگگت .292در سگگال 9132م [9248ش] ،شگگاهزاده ابوالفضگگش
میرزا عضدالسلطان ،حاکم رشت (9133-0م9329-23 /ق [9242-42ش]) ،یک
بیمارسگگتان احداث کرد و  9433پوند از سگگرمایهی شگگخصگگی خود را به آن اهدا

نمود .بر اساس یک مقاله در مجلهی بریتانیایی ” ،بیمارستان در مکانی سالم جای
دارد که به خوبی انتخا شگده اسگت .هفت بخش را شامش میشود که هر کدام
 93تا  92بیمار را در خود جای میدهند .این بیمارسگگگتان یک اتاق مشگگگاوره ،یک
اتاق عمش و تمام کارافزار یک بیمارسگگتان مدرن را در خود دارد .مبلمان این مکان
از روسیه خریداری شده است .“293عضد السلطنه ،دکتر فریم را برای مدیریت
Tadjbakhsh 1379, pp. 245–246.
–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.
” 213بشر دوستی شاهنشاهی :یک شاهزاده و بیمارستاناش“ 1905, p. 458.

با در نظر گرفتن ماهیت تمجید مقاله ،تمام نشگانههای یک مقالهی سگفارشی برای شاهزاده را دارا
اسگت .گزارش دیگری برای بیمارسگتان شاهزاده وجود ندارد و نمیدانم که این مقاله چه کاربرد
دیگری داشته است.
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شکش  :8بیمارستانی در رشت

: “Royal philanthropy in Persia: a prince and his hospital”,منبم
1905, The Graphic, 7 October, p. 458.

بیمارسگگتان فراخواند ولی دکتر فریم ،سگگاز و کار آن را قبول نداشگگت و به زودی
(به احتمال زیاد بعد از اینکه شگگگاهزاده دیگر حکمران نبود) ،کار در بیمارسگ گتان
خودش را آغاز کرد .این بیمارسگگتان تا سگگال 9198م [9213ش] فعالیت داشگگت و
فعالیت آن تا اکتبر 9194م [مهر 9217ش] یعنی زمانی که دوباره بازگشگایی شد،
قطم گردید .اما این بیمارسگگتان در سگگاختمانی متفاوت از آن چه دکتر فریم پیش
از این آن را جا داده بود ،فعالیت خود را آغاز کرد .او دیگر سگگاز و کار مناسگگب
برای بازکردن یک بیمارسگتان خو را در دست نداشت و از این رو ،با همراهی

تعدادی دیگر از پزشگکان مقیم رشگگت ” از  933اشگگراف زاده شگگهر خواسگگت که
پیرامون آنچگه میتوان انجگام داد را مگدنظر قرار دهنگد .اما اندکی از آنان [به این
خواسگگته] پاسگگخ دادند “.به دلیش این نتیجه مأیوس کننده ،دکتر فریم مجبور شگگد
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کگه این دواخگانه را در سگگگال 9191م [9214ش] تعطیش کند زیرا او سگگگرمایهای در
اختیار نداشت؛ سپس بیمارستان را با ظرفیتی برای  13بیمار باز کرد .او توانست این
کگار را با بودجهی اهدایی که از کمیسگگگیون آمریکایی  -ایرانی دریافت کرده بود
پایان دهد .با این وجود ،این یک راه حش دائمی نبود زیرا به  2333تومان در سگگگال
برای نگهداری یک بیمارسگگتان  23تختخوابی نیاز داشگگت .در هنگام اشگگغال کوتاه
رشگت توسگ روسگیه در سگال 9123م [9211ش] ،بلشگویکها بیمارستان را اشغال
کردند .گفته میشگگگود که دکتر فریم یک بیمارسگگگتان  39تختخوابی را احتماالً در
کوچهی چراغ برق در سال 9123م [9339ش] ،ساخت (یا بازسازی کرد؟).214
سبزوار
در سگگگال 9191م [9214ش] یگا در همین حگدود ،با ابتکار دکتر قانی ،یک
بیمارسگتان کوچک در سبزوار (با حدود  92هزار جمعیت) ساخته شد که توس
جامعهی محلی تأمین مالی میشگگد .292اطدعات دیگری پیرامون توسگگعهی بعدی
آن در دسترس نیست.
;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.

تا سگال 9129م [9333ش] ،دکتر فریم توسگ سگرپرسگتاری که فارغ التحصگیش مدرسهی دخترانه بود
یاری میشد؛ دستیار سرپرستار یک دختر  97ساله بود.

214

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
حدود و یا در سال 9442م [9208ش] ،حاکم سمنان (انوشیروان میرزا) یک
بیمارستان (مریضخانه) در شهر که جمعیتی حدود  23هزار نفری داشت تأسیس
کرد .این مریضخگانگه احتماالً بعد از پایان حکومت انوشگگگیروان میرزا در اوایش
9444م [9207ش] بگگدون اسگگگتفگگاده شگگگد زیرا در ژوالی 9139م [تیر 9243ش]،
سگکنهی سمنان پول گرد آوردند و یک دارالشفاء با داروخانه تأسیس کردند که
در آن دو پزشگگک و یک جراو بوده و دارو و درمان مجانی را برای فقرا و زوار
ارائه میدادند .هزینهی کلی آن به  733تومان میرسید .290معلوم نیست که تا چه
زمانی این نهاد پابرجا بوده اسگگت؛ در تاریخ محلی از این دارالشگگفاء یادی نشگگده
است.
شیراز
بیمارسگگتان  CMSدر شگگیراز (با جمعیت  33هزار نفر) از آخرین نمونههای
این نهاد پزشگگکی بود .آنجا دواخانهی  CMSاز سگگال 9133-31م [9271-44ش]
فعالیت داشگگت ولی به دلیش نبود کارکنان تعطیش شگگد .297کار پزشگگکی  CMSاز
سال 9122م [9339ش] آغاز گردید یعنی زمانی که دکتر کار (پزشک میسیونری
216

I᾿timād al-Salṭana 1306, p. 79; Rūznāma-yi Īrān 1378, p. 4020 (nr. 998,
 92 / 29 July 1901).ربیم الثانی 9391
217 Grothe 1911, p. 131; Cash 1930, p. 54.
اگر چه گروت آن را یک بیمارسگتان بر شگمرده اسگت ،درست نمیباشد زیرا Richter 1910, p. 330

به صگگورت آشگگکار بیان میکند که سگگاخت یک بیمارسگگتان هدف بوده اسگگت ولی در زمانی که او
کتا خود را مینوشت ،هنوز کامش نشده بود.
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از اصگگگفهان) با کمک دکتر املین اسگگگتوارت و آلیس وریندی که یک پرسگگگتار
بریتانیایی بود و تعدادی از پرسگتارهای مسیحی محلی ،دوباره یک دواخانه را در
شگگگیراز بگاز نمودنگد .آنها در شگگگرای متفاوتی (کمبود منبم دارویی ،بخشهای
شگگلوغ و ازدحام یافته) کار میکردند و گاهی  223بیمار در هر صگگبح میدیدند.
در نخست ،یک ساختمان در یک باغ کرایه شد ولی در سال 9128م [9333ش]،
با اهداء زمینی توسگ حاج محمد حسگین نمازی ،یک بیمارستان مادر و کودک
سگاخته شگد .این بیمارستان سپس به یک بیمارستان عمومی بزرگ تبدیش شد که
از کمگکهگای  IETDبهرهمنگد گردیگد .بیمارسگگگتان بخشهای زنانه و مردانه به
همراه بخش مامایی به اضافهی بخش بیماران سرپایی را دارا بود.294
تبریز
بر اسگگگاس گفتگگهی اوبین ،در حگگدود سگگگال 9472م [9228ش] ،جگگامعگگهی
میسگگیونری پرس بیترین آمریکایی ( )APMSیک بیمارسگگتان  92تختخوابی را با
یک دواخانه در تبریز سگاخت که نخست عمدتاً به جمعیت ارامنه خدمت رسانی
میکرد .گرچه منابم دیگر شگکی باقی نمیگ ارند که فعالیت میسیونری در سال
;Elgood 1951, pp. 534–535; Waterfĳield 1973, p. 166; “Current Topics” 1924, p. 182
Williams 1994, pp. 60–61.
جا به جایی در سال 9122م [9339ش] با این حقیقت که  IETDاز  CMSخواسته بود که مراقبتهای

طبی مسگتخدمین خود را به عهده گیرد تسگهیش گردید ،به زبان سگتایش آمیزی ،در زمانی که پزشک
آنجا بازنشگسگته شگود Waterfĳield 1973, pp. 165–166. .بر طب  Cash 1930, p. 54,وضعیت را در
سگال 9124م [9337ش] توصگیف میکند ،بیمارستان یک خانهی شخصی است که با هدف ایجاد بیمارستان
تغییر یافته اسگت .هر گوشگهای از فضگای خانه مورد اسگتفاده قرار گرفته است ولی تراکم وحشتناک است .با
این وجود ،گشگایشگی آغاز شگده اسگت و کارکنان شگجاعانه با مشگکدت گدویز میشوند تا توسعه به انجام
رسد .این به معنای آن است که بیمارستان جدید باید پس از 9124م [9337ش] ساخته شده باشد.
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9473م [9222ش] آغاز شگگد اما این تنها در سگگال 9449م [9203ش] بود که دکتر
جی.دبلیو هولمز و دکتر ماری براد فورد ،از سگگال 9444م [9207ش] کار خود را
در تبریز آغگاز کردنگد .دکتر هولمز در سگگگال 9412م [9279ش] بگا دکتر ویلیگگام
وانمان که برای  83سگال بعد در آنجا خدمت کرد ،جایگزین شد .تا سال 9410م
[9272ش] ،دو دواخگانگه (البته واترفیلد مینویسگگگد که از شگگگروع سگگگال 9413م
[9279ش] یک بیمارسگتان بوده است) ،یکی برای مردان و دیگری برای زنان ،با
اتگاقهگای پگ یرش جگداگانه برای آنها ،وجود داشگگگت .این تنها فق در سگگگال
9193م [9212ش] بود که دکتر الم یک بیمارسگگتان را در تبریز تأسگگیس کرد که
در آن زمگگان این شگگگهر جمعیگگت  333هزار نفری داشگگگت .291در سگگگال 9192م
[9218ش] APMS ،تربیت رسگگمی تعدادی پرسگگتار را پیشگگگامی کرد .سگگپس در
سال 9190م [9212ش] ،مدرسهی پرستاری سه ساله در تبریز بنیان گ اشته شد

223

که فعالیت آن به دلیش رهسگگگپاری کارکنان آمریکایی به همدان در ژوئن 9194م
[خرداد 9217ش] (در پیش از حملهی ترکها و اشگغال تبریز) ،گسگگسگگته شد .در
آن دوره ،ترکها بیمارسگگگتان آمریکایی را چپاول کردند .در آن زمان ،کارکنان
بیمارسگتان تبریز شگامش دکتر چارلز.دبلیو الم بود که سگرپرست بیمارستان یادبود
کلتون را تا ماه مه 9194م [اردیبهشگگت 9217ش] به عهده داشگگت و دکتر ادموند
دود و دکتر ام .اس .مگاری آر .فلمینگگ وی را یاری کردند .دکتر ام .اس .ماری
219

;Aubin 1908, p. 45; Wilson 1896, p. 259; Kumīsiyūn 1343, vol. 2, pp. 1449–1450
یک پزشگگگک شگگگرکت راهسگگگازی روسگگگی در تبریز کار میکردWaterfĳield 1973, p. 137. .
Grothe 1911, p. 131.
حداقش ،دوباره در سال 9123م [9211ش] فعالیت میکرده است220 Salsali 1991, p. 190. .
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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آر .فلمینگ مسئول بخش بیمارستان زنان بود که به بیمارستان یادبود ویپش نامیده
میشگگگد امگا در حقیقگت ،اینها بالهای یک بیمارسگگگتان بودند .دکتر دبلیو .اس
وانمان و دوشگگیزه ای جین ولز که پرسگگتار بود ،از دیگر کارکنان این بیمارسگگتان
محسگگو میشگگدند .در آن زمان ،همهی آنها تبریز را به مقصگگد همدان ترک
کردند .229کار  APMSدر تبریز در سگگگال 9191م [9214ش] دوباره آغاز گردید
(یعنی زمانی که بیمارسگگتان تاراج رفته را تحت رهبری دکتر ای ام دود ،باز پس
گرفته شگگگد) .ظرفیت نخسگگگتین این بیمارسگگگتان  23تختخوا بود .خوشگگگبختانه
تختخوا  ،مدفگگه و دیگر ملزومگگات در دسگگگترس بودنگگد بگگا این حگگال ،فقگگدان
تجهیزات ،کار بیمارستان را مختش میکرد .کدس آموزشی برای پرستاران باز از
سگگر گرفته شگگد .222بیمارسگگتان در زمانی که میسگگیونرها از تبریز در نوامبر 9123م
[آبان 9211ش] گریختند ،بسگگته شگگد ولی دوباره در ژوالی 9129م [تیر 9333ش]
پس از یک پاکسگازی و تعمیر سگراسری ،بازگشایی گردید .بدون کمک ارتش
ایران (که مایحتاج را به بیمارسگتان فروخت) امکان بازگشایی آن نبود .در نتیجه،
یک بیمارسگگتان  33تختخوابی (با اتاق برای پنج نوزاد) ،دوباره فعالیت خود را از
سگگگر گرفگت .دواخانه برای پنج روز کاری در هفته باز بود .دوشگگگیزه ولز تربیت
”بیحرمتی به وسگیلهی ترکها ممکن اسگت موجب شگعلهور شگدن جنگ شده باشدNew York Times, “.
18 June 1918.

اسامی بیمارستانها بر اساس خانوادههایی است که کمکهای مالی آنها ،ساخت و ساز را میسر کردند؛

221

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.
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چهار زن جوان ایرانی را برای پرستار شدن به عهده داشت و سه مرد جوان ارمنی
نیز به عنوان پرستار در بخش مردان کار میکردند .با این وجود ،نبود پزشک زن
به صگگورت دردناکی احسگگاس میشگگد زیرا به زنان ایرانی اجازهی معاینه توسگگ
پزشک مرد را حتی در شدیدترین وضعیت مورد نیاز نمیدادند.223
بیمارسگتان شگهرداری نیز در شگهر تبریز وجود داشت که بسته شده بود ولی
در سگگال 9128م [9333ش] دوباره گشگگایش یافت .این بیمارسگگتان  33تختخوابی
بود و جزئیات دیگری در مورد فعالیت آن در دسگترس نیسگت .228ادونتیستهای
ارمنی یگک مریضخگگانگه را در تبریز در اوریگگش 9122م [فروردین 9338ش] بگگاز
کردند که تا سگگال 9124م [9337ش] بازماند و توس گ یک انگلیسگگی به نام دکتر
ان  .ای .هارگریوز هدایت میشد.222
تربت حیدریه
دو بیمارسگگتان کوچک در تربت حیدریه (با  2هزار سگگکنه) وجود داشگگت.
یکی توسگگ بریتانیاییها تأسگگیس گردید که به وسگگیلهی پزشگگک کنسگگولگری
مدیریت میشگد .بیمارسگتان کوچک دیگری توس روسها باز شد که به همین
صگورت توسگ دکتر کنسولگری روسیه هدایت میشد .معلوم نیست که در چه
زمانی این بیمارسگگتانها تأسگگیس شگگدند و تا چه زمانی این نهادهایی که بر پایهی
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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انگیزههای سیاسی برخاسته بودند ،پابرجا ماندند .220در نخست ،بیمارستان روسی
تأسگیس گردید .کنسول بریتانیایی در ژانویه 9138م [دی 9242ش] گزارش کرد
که بیمارسگتان بریتانیایی هنوز در مسگیر درست کاری قرار ندارد اما بیماران برای

دریافت خدمات پزشگگگکی در تعداد انبوه به خ میشگگگدند ” .به نظر میآید که
نسگگگبت عظیمی از بیمارانی که تحت درمانهای روسگگی قرار گرفتهاند هم اکنون
مشتاق هستند که ببینند که آیا درمانهای انگلیسی با موفقیت بیشتری توأم است؟
توجگه ویژه برای چنین مواردی اسگگگت زیرا اگر آنها با موفقیت درمان شگگگوند،
اعتبار شیوههای انگلیسی به یک باره باال میرود.“227
ارومیه
پس از تأسگیس دواخانه توسگ دکتر آ.گرانت در سگگال 9432م [9298ش]،
میسیونرهای آمریکایی به ارائهی کمکهای پزشکی خود در ارومیه ادامه دادند.
پس از مرگ گرانت در سگال 9488م [9223ش] ،کار میسگگیونری پزشکی توس
چندین پزشک شامش خانم دکتر تی .ال .وان اردن (9400-73م [9282-22ش])،
دوشگگگیگزه ک.کگوکگران (9479-72م [9223-28ش]) و جگی .دبگلگیگگو .هولمز
(9478-77م [9223-20ش]) در دسگگت گرفته شگگد .در سگگال 9474م [9227ش]،
220

کنسگگولگری بریتانیا یک متصگگدی پزشگگکی داشگگت در حالی که کنسگگولگری روسگگیه دارای دو
پزشگگک بود که یکی از آنها در کاریز مکان داشگگت .اصگگلیترین کار پزشگگکان روس گی ،تقویت
مقررات قرنطینه بود.

Grothe 1911, p. 131; Adamec 1981, vol. 2, pp. 653–654; Bricteux 1912, p. 192.
Tchalenko 2006, p. 47, see also pp. 54–55.
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دکتر جوزف کوکران ،بیمارسگگتان موسگگوم به وسگگت مینسگگر را در سگگال 9443م
[9202ش] تأسگگیس کرد که در همانجا نیز به تدریس پزشگگگکی مبادرت میکرد.
بیمارسگگتان  933تختخوابه طی یک سگگال در قطعه زمین  92هکتاری سگگاخته شگگد.
سگگردخانه و اتاق تشگگریح در زیر زمین وجود داشگگت و در طبقهی باال ،بخشهای
بیماران ،دو اتاق عمش ،یک داروخانه و  93اتاق ایزولهی کوچک موجود بود .از
آنجگا کگه او بگه تنهگایی در آن زمگان کار میکرد و نیاز به کارکنان طبی بیشگگگتر
داشت ،دکتر کوکران ،یک مدرسهی آموزشی را تأسیس نمود که در نوع خود،
اولین در ایران محسگو میشود .برای پایان دادن به این اقدام ،او یک ساختمان
چوبی سگگاخت که شگگامش اتاقهای درس و یک آزمایشگگگاه بود .این سگگاختمان
هنوز موجود اسگگت .گرچه دکتر کوکران مجبور بود که خودش پزشگگکان ایرانی
را تربیگت کنگد ولی از بار وظیفهی آموزشگگگی و بالینی او به تدریج با ورود دکتر
اِماتی میلر در سگال 9412م [9279ش] کاسته شد .دروس عمومی شامش انگلیسی،
فارسگگگی ،قانون پزشگگگکی و اخدق بودند و روانپزشگگگکی ،فیزیولوژی ،آناتومی،
بیوشگیمی و فیزیک ،دروس علومِ پزشگکی را شامش میشدند و علوم بالینی شامش
پاتولوژی بیماریهای واگیر و زنان میشگگد که دانشگگجویان باید فارماکولوژی را
نیز آموزش میدیگدنگد .هر چنگد کگه این دانشگگگکگگده در تمگام سگگگال بگاز بود ،از
دانشگجویان خواسگته میشگد تا در دانشگکدهی پزشگکی برای  1تا  93ماه در سال
حضگگور یابند .دانشگگجویان باید چندین سگگگاعت درس میخواندند و مابقی زمان
کاری خود را در بیمارسگگتان سگگپری میکردند .مدرسگگهی آموزش طب ارومیه تا
سگگگال 9132م [9248ش] فعگگال بود (یعنی زمگگانی کگه دکتر کوکران فوت کرد).
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مجموعاً  20دانشجوی پزشکی در آن زمان فارغ التحصیش شدند .بیمارستان یک
بخش زنگان بگه نگام هووارد آنکس (تا سگگگال 9413م [9201ش]) در یک سگگگوی
بیمارسگگتان داشگگت و در سگگوی دیگر نیز دواخانه موجود بود که شگگامش اتاقهای
دانشگگجویان پزشگگکی و دسگگتیاران میشگگد .بعدها ،یک اتاق عمش جدید با یک
بخش چهگگار تختخوابی بگگه نگگام یگگادبود لیمگگان افزوده گردیگگد .در این مجتمم،
اقامتگاههای پزشگکان نیز وجود داشت .ساختمان اصلی  72×33فوت در دو طبقه
بود که امکان پ یرایی از 33بیمار وجود داشگت .224بیمارستان به صورت میانگین
 333بیمار بسگتری داشگت و اعمال جراحی که شگامش چشم پزشکی بود نیز انجام
میداد .در سگگال 9410م [9272ش] 92 ،پزشگگک ایرانی آموزش دیدند .افزون بر
اتاق عمش جدید ،پس از 9130م [9242ش] ،امکان عمش جراحی بر روی شگگگکم
فراهم آمد؛ همچنین  24تخت نیز به ظرفیت بیمارسگگتان افزوده شگگد .هر دوی این
اضگگافات به یاری دکتر کوکران امکان پ یر شگگد .221در سگگال 9138م [9243ش]،
کادر پزشگگگکی ،تعداد  92728بیمار را از تمام گروههای قومی و اعتقادی ،تحت
درمان قرار داد.233
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.
پیرامون آموزش پزشگگگکان ایرانی بنگرید به  Daniel 1401 pp. 207-204.برای زمانی ،میسگگگیون

آنژلیکان یک میسگیونر طبی در ارومیه در دههی 9143م [دی 9324-04ش] داشت ولی پس از مدتی
بازگشتRichter 1910, pp. 310, 313. .

228

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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نقشهی  :2یک نقشه از ارومیه که مکان بیمارستان میسیونری آمریکایی را نشان میدهد.
: The Eighty-third Annual Report of the Board of Foreign Missions of theمنبم
Presbyterian Church in the U.S.A., New York, 1920, p. 328.

در سگگال 9193م [9241ش] ،هنگامی که ارومیه جمعیتی حدود  23هزار نفر
داشگگت ،یک بیمارسگگتان روسگگی کوچک وجود داشگگت که از آن چیز دیگری
نمیدانیم .از این بیمارسگگتان توسگگ اوبین یادی نشگگده اسگگت در حالی که او از
فعگالیگتهگای بیگانگان در ارومیه در سگگگال 9137م [9240ش] به دقت یاد کرده
است که از این رو میتوان چنین برداشت کرد که این بیمارستان باید پس از این
تاریخ تأسگیس شگگده باشگگد .239پس از اشگگغال ارومیه توسگ قوای روس در اوایش
Grothe 1911, p. 131.

231

992

بیمارستانهای ایران در زمان صفویه و قاجار

جنگ جهانی اول ،نیکیتین (کنسگول روس) یک تیم بهسگازی را سگگاماندهی کرد
تگا بگا بگازدیگد و ارائگهی کمگک به مبارزه با اپیدمی وبا سگگگال 9192م [9218ش]
پرداخته شگگود .رهبر تیم ،دکتر ای.کان بود که یک بیمارسگگتان موقتی را در آنجا
سرپا کرد .این بیمارستان تنها بیمارستانی بود که تحت حمایت میسیون ارتدکس
قرار گرفگت .فعالیت آن با ترک قوای روس در سگگگال 9194م [9217ش] خاتمه
یافت .232پس از جنگ ،از بیمارسگگتان نمیتوانسگگتند اسگگتفاده کنند زیرا در هنگام
دشمنیها نابود شده بود و خدمات طبی در دو ساختمان موقتی ارائه میشد.
در پاییز سگال 9197م [9210ش] ،یک بیمارستان نظامی فرانسوی جهت کمک
بگه روسهگا در ارومیگه تگأسگ گیس شگگگد .کارکنان این بیمارسگگگتان در آوریش 9194م
[فروردین 9217ش] آن را به همراه راهِبان فرانسگگوی که در کارهای پزشگگکی درگیر
بودند ،ترک گفتند .در نتیجه ،بیمارسگگتان پرس بایتن آمریکایی تنها بیمارسگگتان شگگهر
بود زیرا بیمارسگگتان نظامی روسگگی نیز با فراخوانی قوای روس ،کارش متوقف شگگده
بود .233دوبگاره ،میسگگگیونرهای آمریکایی آن جا را ترک گفته و جنگ ،کار آنها را
متوقف کرد .به دلیش عدم وجود امنیت در منطقه ،میسگگگیونرها تا پس از رضگگگاخان که
کنترل حکومت مرکزی را به دست گرفت ،بازنگشتند.238
Tamaddun 1350, pp. 243–244.

جایی دیگر در ایران ،پزشکان نظامی روس و پرستاران نیز مردم محلی ایران را مداوا میکردند.

232

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
برای شرو یک تیم طبی فرانسوی در ارومیه توس یک شرکت کننده بنگرید Zavie 1927.
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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شکش  :0بیمارستان  CMSیزد
: Stileman, 1902, The Subjects of the Shah. London, p. 74.منبم

یزد
در سال 9412م [9279ش] ،دکتر وایت و خانم وایت ،کار میسیونری پزشکی
را در یزد (با حدود  23هزار سگگکنه) آغاز کردند .در نخسگگت ،آنها دواخانهای در
هوای آزاد در یک باغ داشگگتند و سگگپس یک خانه کرایه کردند .دکتر اورانی التام
کگه سگگگپس بگا ناپیر مالکوم ازدواج کرد به آنها پیوسگگگت ،همچنین تنظیف کاران
ارمنی نیز بگه آنهگگا کمگگک میکردنگد .در سگگگال 9411م [9274ش] CMS ،یگگک
بیمارسگگتان مادران جدید در یزد باز کرد .در سگگال 9133م [9271ش] بیمارسگگتان
 CMSیزد 32033 ،بیمگار را تحگت درمگان قرار داد که بعضگگگی از آنها حتی از
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بلوچستان و افغانستان برای مداوا آمده بودند .232ساختمانهای بیمارستان از سوی
یک تاجر زرتشتی به نام گودرز مهربان به صورت یک کاروانسرا اهدا شده بود.

” و امدک آن شگامش یک خانهی الحاقی بود .سگاختار مکان پیشین کاروانسرا به
شگیوهای چشگمگیر برای کاربرد جدید آن به عاریه داده شگد :محوطهی میانی که
زمگانی پر از شگگگتر ،االغ و قگاطران بگارکش بوده بگه یگک باغ زیبا تغییر یافت؛ و
سگگگکونگتگاههای شگگگتررانان و قاطرچیها به اتاقها و بخشهایی برای کارهای
نیکوکاری تبدیش شگدند .“230در سگال 9192م [9218ش] ،بیمارسگگتان بسگگته شد و
افراد بریتانیایی مجبور شگگدند ایران را ترک گویند ولی این بیمارسگگتان در سگگال
9190م [9212ش] بازگشگگایی شگگد و آن زمانی بود که شگگرای سگگیاسگگی کمتر
مسئله ساز بود.237
زابل
در سال 9129م [9333ش] میسیونرهای آمریکایی که در مشهد اطراق کرده

بودند به دلیش ترس از تجاوز شگگگوروی ،از شگگگهر گریختند و به زابش رفتند ” یک
سگاختمان کهنهی کثیف را تمیز کرده و آن را به بیمارستان تبدیش نمودند“ جایی
235

Stileman 1902, pp. 74–75; Wright 2001, pp. 188, 121; Afšār 1354, vol. 2, p. 803
); Bricteux 1912, p. 235.متن پدک تأسیس(
 Richterبر طب 236 Jackson 1909, p. 377; Stileman 1902, p. 74; Hume-Grifffĳith 1909, p. 164.
1910, p. 331,
”بگرای بگرافگراخگتگن ایگن بیمگگارسگگگتگگان جگگدیگگد (9137م [9240ش]) Parsees ،در یزد  233پونگگد داد و
 Muhammadansنیز مشگارکتهایی را فراهم کرد “.سگپس بیمارستان به نام بیمارستان گودرز نامیده شد که
مجدداً به بیمارستان مادر و کودک  Laalتغییر نام داد و مدرسهی پرستاری نیز به آن پیوست داده شد.
237 Waterfĳield 1973, p. 162.
پیرامون موقعیت بیمارستان یزد در 9124م [9240ش] بنگرید به Cash 1930, p. 57.
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که هر روز آنها تعداد عظیمی از مردم را تحت درمان قرار میدادند .میسیونرها،
فق برای  0مگاه مگانگدنگد؛ یعنی زمانی که تهدید شگگگوروی منتفی شگگگد و آنها
توانستند به مشهد بازگردند.234

شکش  :7عمش جراحی در بیمارستان  CMSیزد
: Stileman, 1902, The Subjects of the Shah. London, p. 75.منبم

 234ساختمان کهنه ،همان کنسولگری قبلی روسیه بود Miller 1989, pp. 60–64. .بر طب

The Eighty-fourth Annual Report of the Board of Foreign Missions of the Presbyterian
این رویدادها در نیمهی دوم 9191م [9214ش] روی دادChurch in the U.S.A., 1921, p. 337, .
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نتیجه گیری
بر پایهی آنچه گفته شگد چنین آشکار است که یک نظام تسهیدت سدمت
عمومی مگگاننگگد بیمگگارسگگگتگگان و دواخگگانگگه در ایران در پیش از دهگگهی 9423م
[دی  ]9224-34وجود نداشگته است .آن تعداد از دارالشفاءها که در تعداد کمی
از شگگهرها یافت میشگگدند به عنوان نهادهایی نبودند که بتوانند خدمات پزشگگکی
جگامم را فراهم کننگد .این نهادهای سگگگنتی عمدتاً در خدمت فقرا و زوار بیمار و
مسگافران بودند؛ افراد سگاکن محلی شگهرهایی که دارالشگفاء داشتند ،مراقبتهای
پزشگگکی را در جایی دیگر جسگگتجو کرده و ترجیح میدادند که در خانه بمیرند.
اکثریت جمعیت (که روسگگگتایی بود) نیز به این بیمارسگگگتانها حتی اگر تمایش هم
داشگتند ،دسگترسی نداشتند .بنابراین ،در صورت ناخوشی ،آنها به پزشکی قومی
و سگنتی که به صگورت گسترده و متنوع به آن دسترسی داشتند تکیه میکردند و
این شگیوههای طبابت احتماالً به همان اثر بخشی طب جالینوسی بودند که در این
بیمگارسگگگتگانها ارائه میگردید .افزون بر این ،پزشگگگکانی که تربیت یافتهی طب
جگالینوسگگگی بودنگد در منگاط شگگگهری خدمت میکردند و تعداد آنها حتی در
شگگگهرهگایی کگه آنهگا در آن زنگدگی میکردند نیز ناکافی بوده و عمدتاً نیز در
خدمت افراد ثروتمند بودند .بنابراین ،خدمات طبی پایدار و رسگگگمی به فقرا (12
درصگگد از جمعیت) ،هم از لحاظ جغرافیایی و هم از لحاظ کمیتی ،فق تا حدی
در دسگگگترس بوده و عمگدتگاً از طری پزشگگگکگانی که به سگگگفارتخانههای بیگانه،
نمایندگانی خارجی (مانند بخش تلگراف هند  -اروپایی ،صگلیب سگرخ روسیه و
غیره) ،یا میسیونرها (آمریکایی و بریتانیایی) پیوسته بودند ،ارائه میگردید .افزون
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بر این ،تعداد کمی پزشگک وابسگته به خاندان شاه و حکمرانان بودند که در قبال
دریافت وجه ،بیماران را به صگورت خصگوصی تحت درمان قرار میدادند .231در
حقیقت این پزشگکان میسیونری با بیمارستانها و دواخانههای خود و دواخانههای
خیریهای بریتانیایی در خلیج فارس بودند که کیفیت مراقبتهای پزشگگگکی را به
عامهی مردم ،پس از سگگگال 9443م [9221ش] ،ارائه میدادند .آنها این کار را با
وجود دشگگگواریهگای فراوانی کگه مجبور بودنگد بر آنهگا در کار روزانهی خود
چیرگی یابند ،به سگرانجام میرسگاندند .این دشگواری ،شامش امور سیاسی ،مالی،
اجتمگاعی ،موارد مربوط بگه کارکنان ،زبانی و یا رخداد خشگگگکسگگگالی توأمان با
اپیدمی بیماریها بود.
نخسگتین (گرچه کوتاه مدت) دواخانهی پزشگکی اروپایی تهران توس دکتر
سگالواتوری ،پزشک دیپلماتیک فرانسوی هیئت اعزامی گاردن ،در سال 9437-1م
[9940-44ش] تأسیس گردید .283این هیئت اعزامی پرس بایتن آمریکایی ،اولین
دواخانهی دائمی را در سال 9432م [9298ش] در ارومیه بنیان گ اشت .289اما در
انتهگای قرن نوزدهم بود کگه دواخانهها و بیمارسگگگتانهای دیگری باز شگگگدند که
اغلب به سگگفارتخانههای بیگانه و کنسگگولگریها یا میسگگیونرها در تهران ،بوشگگهر،
اصگگفهان ،مشگگهد ،کرمان ،ارومیه و دیگر شگگهرها ،پیوسگگتگی داشگگتند .همچنین،
I᾿timād al-Salṭana 1306, p. 390.

پس از پایان قرن نوزدهم و شگروع قرن بیسگتم ،برای نمونه پزشگکان فرانسوی که نام برده میشوند،
حضگگور داشگگتند( Dr. Coppin :مظفرالدین میرزا( ) Dr. Sorelضگگش السگگلطان) Dr. Broussière
(خدمات گمرکی در ایران)  ) Dr. Bongrandنایب السلطنه(  ) Dr. Rothشمس السلطنه ،فارس)
( and Dr. Ferteعضد السلطان ،گیدن) ،بنگرید Hassendorfer 1954, p. 61

Elgood 1951, p. 441.
Elgood 1951, pp. 533–535.
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تعدادی از بیمارسگتانهای دولتی ،شهری و خصوصی نیز (همانگونه که بیان شد)
تأسیس گردیدند.
پزشگگگکان اروپایی در تهران که به سگگگازمان های میسگگگیونری وابسگگگتگی
نداشگگگتند فق بیمارانی را که می توانسگگگتند هزینه ی درمان خود را پرداخت
کنند تحت درمان قرار می دادند؛ ام ا پزشکان سفارتخانه ها ی بر یتانیا و روسیه
افراد فقیر را مجگانی درمگان می کردند .282با این وجود ،این بیمارسگگگتان های
میسیونری بودند که بیشترین تعداد بیماران را تا پیش از تأسیس بیمارستان های
 APOCشگگگرکگت نفگت ایران و انگلیس تحگت درمان قرار داده بودند .برای
مثال ،میسگیونرهای آمریکایی ،مجموعاً  944تخت بیمارستانی تا سال  9123م
[9211ش] داشگگتند و بیش از  33هزار بیمار در سگگال مداوا کردند .آن ها فق
هزینگه ی دارو را چنگانچگه بیمگار ثروتمنگد بود دریافت می کردند؛ برای فقرا،
درمگان و دارو رایگان بود .283این تنها اروپایی ها نبودند که کمک پزشگگگکی
ارائه می دادند .برای مثال ،خدمات پزشگگگکی برای فقرا در کنسگگگولگری های
گوناگون بریتانیایی در اکثر موارد توسگ گماشگگتگان طب ی هندی که توسگ
پزشگکان بریتانیایی یاری می شگدند ارائه می شگد و پزشگکان مسیحی ایرانی و
پرسگگگتاران که توسگ گ میسگگگیونرها تربیت شگگگده بودند به میسگگگیونرها کمک
Serena 1883, p. 142; Collins 1896, p. 276; Andreeva 2007, p. 193.
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 Eightythird 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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می کردنگد .288هر چنگد کگه بیمگاران در بیمگارسگگگتگانهگای هیئگتهای اعزامی و
دواخانهها مجانی درمان میشگدند ،آنها از سگوی دیگر چنین احساس میکردند
که پزشگگگکان نیز چیزی به دسگگگت میآورند (مانند فزونی در جایگاه روحانی و
معنوی بگه خگاطر انجام کردار نیک یا ثوا ) .282مسگگگلماً بیماران ثروتمند ایرانی

هزینگهی خدمات پزشگگگکی و دارویی خود را پرداخت میکردند ” :در حقیقت،
آنچه که به عنوان طبابت شگخصگی پزشگکان نامیده میشگود ،به صورت عظیمی،
برای نگهداری بیمارستانها با هزاران بیمار پرداخت میگردید .“280افزون بر این،
ثروتمنگدان از طری دیگری نیز مشگگگارکگگت میکردنگگد ،سگگگاخگت بسگگگیگگاری از
بیمارسگگتانهای هیئتهای اعزامی و نیز مدارس ،با گشگگاده دسگگتی تجار ایرانی و
دیگر افراد ثروتمند چه مسلمان و چه غیر مسلمان ،امکان پ یر شده بود.287
بخش تلگراف هند  -اروپایی ( )IETDکه در سال 9402م [9288ش] تأسیس
گردید ،تعدادی پزشگک را استخدام کرد که بعضی از دواخانهها را برای فقرا فعال
Wright 2001, p. 118.

244

خانم رایس مینویسگگگد” :در زمان جنگ هنگامی که اروپائیان مجبور به ترک ایران شگگگدند ،کمک
کنندگان ارمنی شامش پرستاران و معلمین ،به صورت دلیرانهای تا آنجا که میتوانستند کار را به انجام
رساندند“.

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

برای مشاهدات تمجید آمیز پیرامون مشارکت کارکنان طبی محلی بنگرید

Wood 1922, pp. 60–61; Cash 1930, p. 31.
برای آموزش پرستاران تا سال 9130م [9392ش] بنگریدSetzler 1941, pp. 520–525. .
245 Malcolm 1911, p. 55.
246 Rice 1916, p. 134.

این همیشگه اینگونه نبوده اسگت .زیرا دکتر برلی در بندرعباس در مورد بیماران خوشبخت خود چنین
گفت” :نظر خانم و یا آقای ایرانی آن اسگگگت که چنانچه به او سگگگدمت برگردانی میگوید سگگگدمت
دسگت خدا بوده است و خدا را شکر و چنانچه اینگونه نباشد میگوید که این تقصیر دکتر بوده است
و چرا باید برای آن پول پرداخت کند؟“ Cursetjee 2001, p. 44.

Linton 1923, p. 73; Rice 1916, pp. 133–134; Stuart n.d., p. 19.
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نمودنگد .مسگگگلمگاً ،مهمترین وظیفهی این پزشگگگکان ،نگهداری کارکنان  IETDدر
سگدمت و تندرسگتی بوده اسگت .بعضی از مدیران ایستگاه تلگراف نیز کمک ارائه
میدادند .284ایسگتگاههای قرنطینه که توسگ دولت بریتانیا در خلیج فارس و توس
حکومت روسگیه در مرز شگمالی به جانشگینی دولت ایران برقرار شدند ،کمکهای
طبی را بگه جمعیگت محلی ،بگه ویژه افراد فقیر ،ارائگه میدادنگد .281امگا این اقدام در
صورتی انجام میشد که در کنسولگری یا دواخانه اتاقی موجود نمیبود.
جگایگاه بیمارسگگگتانهای بیگانه و فعالیتهای دواخانهای در ایران در سگگگال
9123م [9211ش] در جدول  92نشگگان داده شگگده اسگگت .تعداد بیمارسگگتانهای
بیگانه ،پس از جنگ جهانی اول رو به افول گ اشگگگت .به دلیش انقد روسگگگیه،
تمام بیمارسگگتانهای روسگگی بسگگته شگگدند و در همین زمان نیز خدمات پزشگگکی
میسگگیونری فرانسگگویها که توس گ دختران خیریه ( )Filles de la charitéانجام
میشگگد نیز گسگگسگگته گردید .از آنجا که کارکنان طبی آلمانی بازنگشگگتند ،این
فقدان بیش از آن بود که بتوان با افزایش فزایندهی پزشگگکان روسگگی و ارمنی در
شگگمال با آن مقابله نمود .223پس از جنگ جهانی CMS ،بریتانیایی عملیات خود
را در چهگار جایگاه که هر کدام یک بیمارسگگگتان داشگگگتند ،ادامه داد ،229این در
248

;Wright 2001, p. 126; Rubin 1999, pp. 295–299; Collins 1896, p. 109
نیز بنگرید pp. 162, 276.
249 Sadīd al-Salṭana 1342, p. 169.
 223بر طب  Schmidel n.d., pp. 137, 164تعداد فراوانی پزشگگک روس گی در ایران در اوایش دههی 9123م

[9214-9314ش] بودند از آنجایی که تعداد آنها زیاد بود ،یک زندگی بخور و نمیری داشتند.
 229نیز بنگرید  Rice 1923, pp. 261–262تجهیزات بیمارستانهای .CMS
همچنین  CMSیک دواخانه را در شهرکرد از 9123-9123م [9211-9332ش] راهاندازی کرد؛ بنگرید

Amīr Ḥusaynī 1357, p. 47.
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حالی اسگت که جامعهی میسگیونری پرس بایتن آمریکایی ،هفت بیمارستان را در
سگال 9123م [9211ش] تحت فعالیت داشگت APOC .یک فعال تازه رسیده بود
که تعدادی بیمارستان و دواخانهی جدید را تا سال 9198م [9213ش] باز کرد.
جدول  :92بیمارستانهای خارجی و پزشکان مدرن خصوصی
در ایران در سال 9123م [9211ش]
ملیت

نوع سازمان

آمریکایی

میسیون
پرزبیتاری

بریتانیایی

مکان

نوع خدمت

بیمارستان (به همراه داروخانه):
ارومیه ،تبریز،
مشهد ( 23تخت)؛ تهران (82
رشت ،تهران،
تخت)؛ رشت ( 2تخت)؛ همدان
مشهد ،همدان؛
کرمانشاه؛ قزوین 22( +تخت)؛ کرمانشاه ( 22تخت)؛
تبریز ( 933تخت)؛ ارومیه (83
تخت)؛  = +دواخانه

کارمند
 99پزشک که
دو نفرشان زن
بودند.

دست کم 93
نفر که دو
نفرشان زن
بودند.

حکومت
بریتانیا

تهران ،+مشهد،
تربت حیدریه،
ناصرآباد،+
بوشهر ،کرمانشاه،
لنگه ،+محمره،+
اهواز

بیمارستانهای کوچک؛
 = +دواخانه

جامعهی
میسیونری
کلیسا

اصفهان ،کرمان،
یزد ،شیراز

دست کم 0
اصفهان  943تخت ( 923تخت
برای مردان و  03تخت برای زنان)؛ نفر که دو
نفرشان زن
کرمان  43تخت ( 03تخت برای
مردان و  23تخت برای زنان)؛ یزد بودند.
 43تخت ( 03تخت برای مردان و
 23تخت برای زنان)؛ شیراز 23
تخت (بیمارستان جدید در حال
ساخت در سال 9128م [9333ش])
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ملیت

نوع سازمان
APOC

روسی
(تا )9194
آلمانی
(تا )9192

مکان
آبادان ،مسجد
سلیمان ،اهواز،
محمره+

صلیب سرخ؛ تهران؛ مشهد،
تربت حیدریه؛
دولتی
تبریز؛ ارومیه
حکومت

فرانسوی دختران خیریه

نوع خدمت
مدرنترین بیمارستانها در
خاورمیانه؛  = +دواخانه؛
بیشتر از  233تخت

بیشتر از  23نفر

بیمارستان کوچک

دست کم
 8نفر

پزشک سفارت و کسی که
تهران ،تبریز،
بار فروش ،رشت ،بیمارستان دولتی در تهران تحت
هدایت وی بود .در شهرهای دیگر
همدان ،سنّه،
داروخانههای آلمانی وجود دارند.
کرمانشاه

)(Filles de la charité

خسروا

کارمند

 2نفر

یک بیمارستان  4تختهی کوچک یک نفر دکتر
نسطوری که در
در خسروا
فرانسه تربیت
شده بود.

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

تعداد بیمارسگگتانهای ایرانی مدرن (به ویژه پس از سگگال 9132م [9248ش])
رشگگد نمود که بیشگگترین تجمم آن در تهران بود (چه از لحاظ تعداد و چه از نظر
کیفیت) .در نخسگگت ،مردم ،پزشگگکان سگگفارتخانههای بیگانه را به دیدهی تردید
مینگریستند .اما نگاه کینه ورزانهی آنان با گ شت زمان تغییر کرد .در پیشاپیش،
بسگگیاری از پزشگگکان ایرانی و همچنین متعصگگبینی بودند که با کمک طبی بیگانه
مخالفت میکردند .گروه اول به این دلیش که از رقابت ترس داشتند و گروه دوم
میدیدند که کمکهای طبی (به ویژه کمکهای پزشگگکی میسگگیونری) به عنوان
وسگیلهای است که چیرگی را بر ایران ایجاد کرده و موجب جایگزینی مسیحیت
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با اسگدم میشگود .این همان رویکردی اسگت که هنوز نیز در نوشتههای مدرسین

ایرانی یا مؤلفین امروزی مشاهده میگردد .بنابراین ،آنها ” شگفت زده میشدند
کگه مسگگگیحیان از بیمارانی که نمیتوانند هزینهی درمان خود را بپردازند مراقبت
میکنند “222و این دلیلی بر شگگگک بیشگگگتر آنها پیرامون انگیزههای ماورائی این
پزشگگکان اروپایی بود .با وجود حضگگور طوالنی میسگگیون آمریکایی در ارومیهی

مسگیحی و نیز جوامم یهودیان و مسلمان ،در سال 9412م [9279ش] هنوز ” منش
بسگگگیگار محتاطانه و عدم خواسگگگت کمکهای اروپائیان“ وجود داشگگگت .223این
تمایدت در مورد مسگلمانان با نگاه گناهکارانهی آنها که غیر مسلمانان از لحاظ
م هبی ناپاک هسگگتند ،تقویت میشگگد و از این رو هنگامی که توسگگ پزشگگکان
مسیحی لمس گردیده و یا داروهای آماده شده توس آنها را میش میکردند ،بر
خود فشگار میآوردند .228همین نوع کنش نیز در شهرهایی همچون یزد و کرمان
وجود داشت.222

Rice 1916, p. 89.
Speer 1911, pp. 166, 270, 328–329.

برای زنان بسگ گیار دشگگگوار بود که بیایند کمک طلب کنند زیرا مردان آنها میگفتند ” :او فق یک زن
اسگت “.و بسگیاری از آنها مجبور بودند که ”دزدانه از خانههای خود در زمانی که همسرانشان نبودند به
بیمارستان مراجعه کنند“.

252
253

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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جدول  :90تعداد بیمارستانهای ایرانی مدرن و ظرفیتشان در سال 9123م [9211ش]

انزلی
تبریز
همدان

تختها
( 972غیر نظامی)
و ( 233نظامی)
 93مرد  2 +زن
33
92

شهر

مشهد

(الف)  73و ( ) 23

قزوین
محمره
مدیر

22-33
23
93

سبزوار

؟

تهران

نوع مالکیت
مدحظات
ایالتی ( ،)3شهری (،)9
دواخانه  +داروخانه
نظامی ()2
شهری
دواخانه  +داروخانه
شهری
شهری
فق سرپایی
دو مؤسسهی
الف و
موقوفهی امینی
 +دواخانه
شیخ خزعش
مؤسسه
ساخت به وسیلهی
بودجهی محلی

: Gilmour 1924, pp. 29–30; q.v. Qazvin and Sabzavar.منبم

بگا این وجود ،کناره جویی اولیه که اگر نگوییم کینه ورزانه ،به زودی جای
خود را بگه پ یرش و قدردانی داد .هنوز مسگگگائلی موجود بود ،مانند آنچه که در
سگال 9134م [9247ش] روی داد .در این سگال شایعاتی پخش گردید که اعمالی
در بیمارسگگتان کرمان انجام گردیده که نمیبایسگگت انجام میشگگدند .حتی یک
شگگخص بلند مرتبهی بریتانیایی به این شگگایعات باور سگگپرد و ”یک گزارش کینه
توزانه“ به لندن فرسگگتاد ،در نتیجه CMS ،به بسگگتن بیمارسگگتان کرمان روی آورد.
در هنگامی که مردم از شگهر به تصگمیم بسگته شگدن بیمارستان آگاهی یافتند ،در
زمسگگتان 9137م [9240ش] نامهای نوشگگته شگگد که توس گ تمام مجتهدین امضگگاء
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گردید و  733مُهر تجار و شگگهروندان بر آن ثبت شگگد .آنگاه  CMSبه اسگگتمرار
فعالیت بیمارسگتان خود در کرمان تصمیم گرفت .220دکتر امیلین استوارت که از
دشگواریهای اولیه جهت چیرگی بر پیشداوریهای مسلمانان در مورد پزشکان

مسیحی یاد کرده است ،در حوالی سال 9123م [9332ش] چنین نوشت ” دیگر با
آن پیشداوریها رو به رو نیسگگتم که با آن به مبارزه برخیزیم .دیگر اس گتخاره در
پیش از اقدام به درمان ضگگگروری نیسگگگت .هم اکنون به عنوان یک قاعده ،تنها با
مسگگلمانان متعصگگب یا کسگگانی که حقیقتاً نمیخواهند به بیمارسگگتان آیند و یا از
تحت عمش جراحی قرار گرفتن میترسگگند ،در کنکاش هسگگتیم .“227هنگامی که
دکتر دودسگگگون از تگب تیفوئیگد در زمگان مراقبت از بیمارانش در سگگگال 9137م

[9390ش] در کرمان فوت کرد ” ،حکمران شهر ،تمام مقامات رسمی و  92هزار
نفر از مردم ،در خیابانهای تنگ صگف کشگیدند و به گورستان ،در بیابان خارج
شگگگهر رفتنگد تگا بگه مردی کگه  38سگگگال بگه آنها خدمت کرده بود ادای احترام
کنند.“224
دیگر عقگایگدی کگه بگا درمگانهگای کگارآمگد تگداخگش میکرد دیدگاههای
اعتقگادی بود .دواخانهها و بیمارسگگگتانها تقریباً در ماه رمضگگگان خالی بودند زیرا
مصگرف دارو و یا مصگرف قطره در درون چشگم ،به منزلهی شکستن روزه داری
بود .اما پزشگگکان اروپایی از این موضگگوع آگاه بودند و به بیماران خود میگفتند
که باید دارو را دوبار در شگگگب به جای دو بار در روز مصگگگرف نمایند .همچنین،
256

A Friend of Iran 1940, pp. 52–55.
Stuart n.d., p. 23.
258 A Friend of Iran 1940, p. 73.
257
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پس از رمضگگگان ،دواخگانگههگا پر از بیمگارانی بود که در شگگگب ،پس از هیچ چیز
نخوردن در روز ،پرخوری کرده بودند.221
نتیجگهی نیکی کگه پس از این گونگه کمکهای پزشگگگکی خل میشگگگد به
گونهای سگگتایش انگیز بود که کمیسگگیون تجاری فرسگگتاده شگگده توسگ حکومت

هندوسگگتان به ایران در سگگال 9138م [9243ش] چنین بیان نمود ” :در سگگفر من به
ایران ،به اثر خیلی عظیم کسگ گی که با امور پزشگگگکی سگگگر و کار دارد و کارهای
خوبی که انجام میدهد پی بردم؛ گماشگگتن یک متصگگدی پزشگگکی با دسگگتیاران
بیمارسگگتانی ،درتمام مراکز اصگگلی رضگگایت بخش اسگگت و من همچنین پیش گنهاد
میکنم که نمایندگیهای کنسولگری در سیرجان ،رفسنجان و بهپور از کارکنان
پزشگکی زیر دسگت انتخا شگوند و در آن ایسگتگاهها ،دواخانه داشته باشند.“203
چنین تمایدتی نیز توسگ کنسولهای بریتانیایی در لنگه و اهواز بیان گردید و به
همین دلیش ،خواسگگتار جدایی دواخانه از ایسگگتگاههای قرنطینه شگگدند؛ به گونهای
که حکومت بریتانیا و نه کس دیگر ،سگگپاسگگگزاری بیماران را به خود اختصگگاص
داده و همزمان نیز تجارت بریتانیایی رون گیرد .بنابراین جای شگگفتی نیست که
آن ایرانیانی که مشکوک به کمکهای بیگانگان بودند ،حقانیت احساسات خود
را در این مورد و مشاهدات مشابه آن به دست آوردند.
Malcolm 1911, p. 49.
Gleadowe-Newcomen 1904, p. 19.

در میانهی دههی 9433م [دی 9234-94ش] فرسگتادهی بریتانیا به ایران ،سگر جان کمپش همین بحث را عنوان
کرد ولی به اندرز او اعتنایی نشگگگد Elgood 1951, p. 472. .روسها همچنین به سگگگودمندی برخاسگگگته از
رضایتمندی کمکهای طبی اشاره کردند.
 Andreeva 2007, p. 193. In 1904–05,سایکس گزارش کرد که ”طی شورشهای محرم ،این ادراک
پدید آمد که کنسگگولگری بریتانیا در ازاء لطفی که بیمارسگگتان بریتانیایی در ح عامهی مردم خراسگگان داشگگته
است از گزند محفوظ بماندSykes 1905, p. 22. .

259
260
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بیمگارسگگگتگانهگای هیئگت اعزامی و دواخگانگهها و نیز دواخانههای خیریهای
حکومت بریتانیا و بیمارسگگگتانهای شگگگهری ،دهها هزار بیمار را در سگگگال درمان
میکردند و این تعداد در سال 9122م [9338ش] به بیش از  323هزار نفر در سال
بالغ گردید که بسگگیاری از آنها کسگگانی بودند که چندین مراجعه را داشگگتهاند و
بیمار جدید نبودند .209پزشگکان میسگیونری ،پزشگکان و پرسگتاران بومی را تربیت
کرده و آموزشهای بهداشت را نیز ارائه دادند .202در خانه ،شهر ،روستاها ،مردم
در محیطی که زایندهی انواع بیماریهای اندمیک و و اگیر بود زندگی میکردند
و این عامش عمدهای بود که مردم دچار بس گیاری از بیماریها میشگگدند .بنابراین،
بر اساس نظر کارکنان پزشکی در محمره ” حد اعلی فقدان پاکیزگی“ عمدهترین
مسئله بود که با نیاز به چیرگی به ” جهش و پیشداوری مردم“ ممزوج شده بود.203
این همگان نظری بود که توسگگگ همکاران آنها در بندرعباس تکرار میگردید؛
یعنی جایی که مشگگاهده میشگگد که افراد سگگاکن در آن جا هیچگونه بهداشگگتی را

رعایت نمیکنند ” .اندرز پیرامون خطرات این شگگرای با گوش ناشگگنوا رو به رو
میشگگد .“208در ارومیه ،کارکنان پزشگگکی میسگگیونری تدش کردند که بیماران را
پیرامون اهمیت بهداشگگگت و بهسگگگازی آموزش دهند و سگگگعی نمودند که دانش
پزشگکی پزشگکان مکتب جالینوسی را بهبودی ببخشند و با آنها مشورت کردند
 209در سال 9137م [9240ش] بیمارستانهای آمریکایی  33هزار بیمار را مداوا کردندGrothe 1911, p. 131,
در حالی که  CMSدر یزد به تنهایی بیش از  33هزار بیمار را مداوا کرد؛ از سگگگوی دیگر بنگرید

مدخشهای مربوط به هر شهر در باال

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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کگه برای درمگانهگای طبی بهتر ،زودتر مراجعه کنند .202مردم برای درک موارد
پیشگگگیرانه ،بسگگیار مشگگکوک بودند ،فق هنگامی که دیگر بس گیار دیر شگگده بود
(وقتی کگه اپیدمی وبای دیگری هم اکنون وجود داشگگگت) و به طور مطل تنها تا
زمانی که اپیدمی پابرجا بود ،پ یرای دیدگاههای پیشگیرانه بودند .به طور کلی،
اقدامات پیشگیرانهی اندکی از سگگگوی دولت و یا مردم صگگگورت میگرفت.200
 APOCهماهنگترین اقدام بهسگازی را در منطقه انجام داد زیرا سدمت عمومی
برای فعالیتهایش و توانایی آن برای ج

نیروی کار حیاتی بود .این شگگرکت،

کارکنان ویژهای جهت بازبینی و تقویت اقدامات سگگگدمت عمومی داشگگگت؛ در
حقیقت ،فعالیتهای بسگگگیاری را انجام داد مانند بازرسگگگی از فروش گوشگگگت و
سگبزیجات؛ یعنی چیزی که بایسگتی توسگ خود حکومت ایران انجام میشد.207
تدش هماهنگِ همسگان نیز به وسیلهی حکومت بریتانیا از طرف حکومت ایران،
از سگگگگال 9481-9124م [9224-9337ش] بگگا تگقویگگت قوانین قرنطینگگه ای در
خلیج فگارس (در پنج ایسگگگتگگاه) جهت جلوگیری از پخش اپیدمیها صگگگورت
گرفگگت .هزینگگه هگگا از سگگگوی حکومگگت ایران پرداخگگت گردیگگد .بگگا این وجود،
بیمارسگتانها و پزشگکان آنها ،عمدتاً نشانگان را به جای عوامش بیماریهایی که
از آنها برمیخاست درمان میکردند.
در ایران در سگگگگال 9128م [9333ش] 32 ،بیمگگارسگگگتگگان بگگا بیش از 9833
Wilson 1896, p. 275.
200

بنگریگد برای واکنش وحشگگگت در برابر اپیگدمی وبگای عگامگهی مردم و واکنش مثبگت گگ را بگگه
پمفلتهای ”چه باید کرد“ برای مثال Wishard 1908, pp. 220–221.

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

هر دو یک دورنما از نمونه اقدامهای انجام شگده ارائه میدهند .برای شهرهایی که پزشک ایرانی
سدمت عموم داشتند بنگرید Gilmour 1924, pp. 24–25 (map).
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تختخوا  83 ،یا بیشگگتر دواخانه 93 ،ایسگگتگاه قرنطینه 204و  182پزشگگک مسگگئول
رسگگگمی (خگارجی و ایرانی که تعداد  323نفرشگگگان در تهران طبابت میکردند)
وجود داشگت .مسگلماً ،این ظرفیت برای برآوردن نیاز سدمت  93میلیون سکنهی
ایران نگاکافی بوده اسگگگت تا بتوان پیشگیری و یا شگگگیوع بیماریهای اندمیک و
واگیر را کگاهش داد .امگا این یگک آغگاز بود .بگا این وجود ،در اروپگا ،رخداد و
ش گیوع شگگایمترین بیماریهایی که در ایران وجود داشگگت را به ص گورت شگگگفت
انگیز و چشمگیری ،نه با بیمارستانها بلکه با گسترش بهسازی و بهداشت فردی،
از طری اقدامات عمومی (مانند تأمین آ غیر آلوده یا سگیستم تخلیه و فاضد
مؤثر و غیره) و فردی (البسگگه ،رختخوا و خانهی تمیز ،شگگسگگتشگگوی دسگگتها و
غیره) ،سگیاسگتگزاری نمودند .با اقدامات عملی که بعد از سال9123م [9321ش]
انجام گرفت ،رخداد این بیماریها را کاهش دادند .در حقیقت ،نه دارالشفاءهای
سنتی و نه بیمارستانهای مدرن میتوانستند این مسئله را حش نمایند.

204

این تعداد نیز ایسگتگاههای قرنطینهای در دریای خزر (انزلی ،مشگهد سر) و در مرز امپراطوری عثمانی
(کرمانشگاه ،قصگر شگیرین) و روسیه (آستارا ،جلفا) را شامش میشوندGilmour 1924, pp. 21–26 .
تربیت حیدریه نیز باید در فهرست ایستگاههای قرنطینهای آورده شود.
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