
1

1







استاد ادیب برومند (عکس: پیام ابراهیمى)





سیاهۀ مطالب
خوش نوا بلبل غزل خوان میهن / شاهین آریامنش .......................................................................................... 9

زندگى نامه و آثار استاد ادیب برومند .............................................................................................................. 15

بخش نخست (مقاله ها)

وصف اصفهان، منظومه اى ناشناخته از عبرت نایینى / سید على آل داوود .................................................... 23

شگفتى آفرینى ها در زندگى اساطیرى زردشت / ژاله آموزگار ........................................................................ 29

بهار بى خزان و شعر جاویدان / حسن احمدى گیوى ..................................................................................... 37

دربارة السواد االعظِم حکیم ابوالقاسم اسحاق بن محمد سمرقندى / محمود امیدساالر .............................. 47

کوه ها باهم اند و تنهایند / محمدابراهیم باستانی پاریزي .............................................................................. 55 

بهرام، دالورى نیک اندیش، نامجویى آرمان خواه / پوران دخت برومند ......................................................... 99

فرهنگستان اول / کاوه بیات ....................................................................................................................... 117

شاهین   / (رضاشاه)  سپه  سردار  جمهورى خواهى  حرکت  پایان  تا  ابتدا  از  ایران  در  جمهورى خواهى  بررسى 

پهنادایان .......................................................................................................................................................125

ردپاى اسطوره در مهرازى ایران / پروین پورمجیدیان ............................................................................... 147

سرود آزادى / محمدرضا تبریزى ................................................................................................................ 153

هویت ملى ایرانیان در اعصار اسالمى / ناصر تکمیل همایون .................................................................... 159

سخنى دربارة نهج البالغه اى که هرگز خوب شناخته نشد / عزیزاهللا جوینى ............................................. 175 

جلوه هایى از فرهنگ ملّى در «پژواك ادب» / محمدرضا راشدمحصل ..................................................... 181

یادى از ملک الشعراى بهار / فضل اهللا رضا ................................................................................................. 191



سلطان ولد و جایگاه او در طریقت مولویّه / توفیق هـ سبحانى ................................................................. 203

بر ساحل مستى از حاصل هستى / على محمد سجادى .............................................................................. 213

سالم بر کتاب پیام آزادى / حسین شهسوارانى .......................................................................................... 225

نگاهى به شعر و اندیشه استاد ادیب برومند / محمد صادقى .......................................................................231

بررسى ایزدان در شاهنامه فردوسى / محمدتقى فاضلى، صدیقه شاهمرادى و شاهین آریامنش .............. 259

حرکت جوهرى در دستگاه فلسفى مالصدرا / محسن فرشاد ..................................................................... 281

مضامین در جاذبۀ آهنگ و موسیقى حاصل هستى / عباس کى منش ....................................................... 289

پژواك ادب / محمد گازرانى ....................................................................................................................... 305

سخنى دربارة استاد ادیب برومند / کامیار عابدى ....................................................................................... 317

آشنایى زدایى موسیقایی در مجموعه ادیب برومند / تیمور مالمیر و محمد فاروق صوفى .......................... 331

حاتمیه / به قلم کمال الدین حسین کاشفى بیهقى، تصحیح میرهاشم محدث .............................................. 347

مار جیرفت و قصۀ جمشید / کتایون مزداپور .............................................................................................. 381

دربارة اشعار ادیب برومند / سید ابوطالب مظفرى ...................................................................................... 403

مرورى بر تاریخ پزشکى و مامایى در ایران از دوران باستان تا عصر حاضر / الهام ملکزاده ..................... 427

یادى از شاعرى دانشمند /  احمد مهدوى دامغانى ..................................................................................... 463

نهضت ملى ایران جنبشى براى هدف هاى تحقق نیافته انقالب مشروطه / مهدى مؤیدزاده ....................... 479

ادیب برومند، شاعر ماندگار و چهره فراموش ناشدنى جبهۀ ملى ایران / حسین موسویان ........................ 493

سیماى فرهنگ عامه در اشعار عمران صالحى / اعظم نوروزى ................................................................ 499

لزوم وزارتخانه براى میراث فرهنگى/ صدر واثقى ...................................................................................... 519

مفهوم آفرینش و قربانى در یک متن جدلى ارمنى/ شروین وکیلى ........................................................... 541

نگرشى گذرا بر نقش ادبا و شعرا بر انسجام و استمرار فرهنگ فراگیر مشترك با تأکید بر نقش شاعر ملى ادیب 

برومند / داوود هرمیداس باوند .....................................................................................................................565

جنگ و صلح از دیدگاه سعدى / حمید یزدان پرست ................................................................................... 593

کاوش در دژ پرتغالی ها، قشم / احسان (اسماعیل) یغمایى ......................................................................... 621

صهبا مدیر سرنوشت / شاهین آریامنش ..................................................................................................... 635

بخش دوم (یادداشت ها)

بانو فرشید افشار .......................................................................................................................................... 647 

احمد اقتدارى ............................................................................................................................................... 651

عبداهللا انوار .................................................................................................................................................. 655

سیمین بهبهانى ........................................................................................................................................... 657 

6 ❖  آفرین ادیب، جشن نامۀ استاد ادیب برومند



سیروس پرهام ............................................................................................................................................. 661

فریدون جنیدى ........................................................................................................................................... 663

احمد سمیعى (ا. شنوا) ................................................................................................................................. 667

کریم فیضى ................................................................................................................................................ 669

حسن قدیانى ............................................................................................................................................... 673

روح اهللا عابدى ............................................................................................................................................. 677

عباس دبستانى (گلبانگ کرمانى) ............................................................................................................... 681 

مظاهر مصفا ................................................................................................................................................ 685

مهدى ماحوزى ........................................................................................................................................... 687

بخش سوم (شعرها)

خسرو احتشامى .............................................................................................................................................693

هما ارژنگى .................................................................................................................................................. 695

هوشنگ ترابى شهراز ....................................................................................................................................697

عبداهللا ُدرَوش ...............................................................................................................................................699

عباس درویشى ............................................................................................................................................ 701

توران شهریارى ........................................................................................................................................... 703

مرتضى کامرانى (سهیل) ..............................................................................................................................705

میر جالل الدین کزازى ................................................................................................................................ 707

عباس کى منش ............................................................................................................................................709

محمد گازرانى .............................................................................................................................................. 711

ناصر گلستان فر ............................................................................................................................................ 713

اسفندیار مشرف ............................................................................................................................................715

مظاهر مصفا ................................................................................................................................................ 717

بخش چهارم (تصاویر)

گزیده اى از تصاویر استاد ادیب برومند در درازناى زندگى ........................................................................... 719

بخش پنجم (انگلیسى) 

Description of arms and armor in Persian manuscripts: A comparative 

study \ Manouchehr Moshtagh Khorasani ............................................. 15

سیاهۀ مطالب ❖ 7



1



مرورى بر تاریخ پزشکى 

و مامایى در ایران از دوران باستان تا عصر حاضر

دکتر الهام ملکزاده

استادیار پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى

مقدمه

تجدد و مصادیق آن بى تردید از مهم ترین محورهاى مباحث تاریخ اجتماعى روزگار ماست که 

در دو سدة اخیر به درجات مختلف بر همۀ جنبه هاى جامعۀ ایران سایه انداخته است. آغاز تجربۀ 

تجدد به زمان عباس میرزا بازمى گردد که متوجه شد تجدد با بهره گیرى از علوم جدید ممکن 

است و اساساً نو شدن مترادف با آموزش و ترویج دانش هاى نوین است.

    یکى از مباحث درخور توجه در مطالعات تاریخ اجتماعى، بررسى سیر تکوین و تطور مشاغل 

و ارزیابى نقش و پایگاه اجتماعى صاحبان ِحَرف و مشاغل است. در این میان حرفه مامایى از 

آن دسته مشاغلى است که در پژوهش هاى اجتماعى مورد توجه قرار نگرفته است. مطالعات 

اجتماعى تاریخ ایران نشانگر قدمت این حرفه و به ویژه انحصار آن در میان زنان است. به تدریج 

تحت تأثیر عوامل متعددى حرفۀ مامایى تحوالتى پیدا کرد. افزایش مرگ ومیر کودکان و مادران 



نیز توجه دولت ها را به سیاست گذارى هاى جّدى در این حوزه جلب کرد. مرورى بر روند تغییرات 

حرفۀ پزشکى و مامایى که مقدمه اى بر یک پژوهش جامع توسط نگارنده با عنوان «سیر تکوین 

و تطور حرفۀ مامایى در عصر قاجار و پهلوى اول» است، موضوع این نوشتار را تشکیل مى دهد 

که تقدیم مى شود به جشن نامۀ استاد ادیب برومند. در این مقاله به بررسى سیر تاریخى گذر 

تدریجى طب سنتى به پزشکى نوین و به تبع آن قابلگى تجربى به مامایى علمى و آن چه به 

بهداشت و سالمتى زنان مربوط مى شود تا پیش از تحوالت بنیادین این حرفه در طى دوران 

پهلوى اول پرداخته خواهد شد.

الف)  مرورى بر وضعیت پزشکى ایران از  دورة  باستان تا  دوران اسالمى (قاجاریه)

دانش پزشکى بنا بر تعریف ابوعلى سینا، شناسایى حالت هاى تندرستى و بیمارى تن است تا 

این  شناخت   .(11 تربقان،1390:  شریعت  (شمس  گردد  دور  بیمارى  شود  معلوم  تندرستى  حالت 

حالت ها و دور کردن بیمارى در هنگام ظهور هخامنشیان در ایران به عهدة موبدان و کاهنان 

بود. آنها مى پنداشتند که بیمارى ها را شیطان آفریده است و هر یک از این بیمارى ها باید از 

طریق سحر و مراعات قواعد بهداشتى درمان شوند. از این رو، افسون و اوراد و توجه به خدایان 

در نظریۀ پزشکى دوران آغازین هخامنشیان از ارزش خاصى برخوردار بود (نبى پور، بى تا، 13).

     با وجود این، در همان حال میراث پزشکى تمدن هاى باستانى مصر، بابِل و عیالم، در روزگار 

هخامنشیان به حیات خود ادامه داد و مسیر توسعه را پیمود (الگود، 1371: 22-21). از این رو، 

متون بازمانده از دوران هخامنشیان، نشان مى دهند که روش هاى درمانى و داروهاى گیاهى و 

معدنى رایج در این زمان همانند روش هاى پزشکى معمول در بین النهرین بود. آثار باقى مانده 

از دوران هخامنشى نیز مؤید این نکته است که در ایران باستان در سه مرکز رى، همدان و 

پرسپولیس آموزشگاه هایى براى تعلیم پزشکى وجود داشت و مکان هایى نیز به عنوان پناهگاه 

بیماران.

     به گفتۀ گزنفون، کوروش به اهّمّیت سالمت مردم و تأثیر آن در بهبود وضعیت فردى و 

اجتماعى پى برده بود. او براى اصالح وضع دارو و درمان، اقداماتى را به انجام رساند و از جمله 

پزشکان مجرب را فراخواند و انواع معجون ها، شربت ها، داروها و عصاره هاى مفید را در جایى 

فراهم کرد. او براى هر یک از رعایا که رنجور مى شد، پزشکانى جهت مداوا مى فرستاد؛ و چون 

شفا مى یافت از طبیب معالج قدردانى مى کرد، و به انواع پاداش ها شاد و امیدوارش مى ساخت 

(نبى پور، بى تا: 19).   
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     دین رسمى ساسانیان زرتشتى بود. با توجه به پیوستگى دین زرتشت با پزشکى در ایران 

باستان، پزشکان از طبقۀ روحانیون بودند و مانند تمدن هاى آشور1 و بابِل و کلده، طب با الهیات 

همراه بود. اساساً  کسانى که با گیاه به درمان بیماران مى پرداختند، همه از نگاهبانان آتش یا 

آذربانان به شمار مى رفتند (همان: 37). این آذربانان گیاه درمانى خود را که بر شیوة طب اوستایى 

بنا شده بود، از سه راه اعمال مى کردند: خوراکى، مالیدنى و بخور دادن.

     در بخور دادن، گیاهان و صمغ هایى را پس از شست وشو بر آتش مى نهادند، و از  بخار آن 

استفاده مى کردند. ُکندر معمولى و عود، دو گیاهى بودند که براى بخور دادن بسیار مرسوم شده 

بودند. ُکندر معمولى که صمغ گیاهى از نوع «ژونى پروس»2 است و در اوستا به نام «وهوگنونه» 

نامیده شده داراى ترکیبات بنزو است و در بیمارى هاى مجراى تنفسى استعمال مى شود. عود 

نیز در اوستا «وهوکرتیه» نامیده شده است و استنشاق آن سبب تقویت قلب و ضد عفونى شدن 

دستگاه تنفس مى شود (همان:40؛ اوشیدرى، 1378: 474).

     در دین زرتشت عالوه بر پزشکى، به بهداشت نیز توجه شده است. زرتشت بر پاکى چهار 

«آخشیک»3 (عنصر): آب، هوا، خاك و آتش، تاکید کرده است و معتقد بود که الزم است بدن 

و جامه و خوراك را پاك نگاه داشت.

     براى پاکى تن و روان در آئین زرتشت چند نوع دستور براى زدودن ناپاکى وجود دارد که 

چهار دستور اصلى آن عبارت اند از:

1. یوزداثره، پاکى محیط زندگى.

 .(Dhabhar,1909: 226 اوشیدرى، 1378: 162؛) 2. برشنوم، شست و شوى تن

3. سه شور، سه بار شست وشو در روز.

روز  نُه  در  طور مدام  به  حیوانات  چربى  و  گوشت  از خوردن  پرهیز  و  استحمام  نوشوه،   .4

(نبى پور، بى تا: 42).

دانشگاه  تاسیس  روزگار ساسانیان،  و طبابت در  به طب  مربوط  رویدادهاى  از مهم ترین       

گندى شاپور در زمان شاهپور دوم، میان سال هاى310- 379 م، است. این دانشگاه تا سده سوم 

هجرى که دانشکدة پزشکى بغداد ساخته شد، مهم ترین کانون آموزش پزشکى منطقۀ موسوم 

1 . آشورى ها به سه رب النوع که مسئولیت بیمارى ها را بر عهده داشتند معتقد بودند که عبارت بودند از: دیو سل، دیو 
امراض کبدى، دیو سقط جنین و مرگ اطفال (صابریان، 1381: 27)

 2. Juniperus   
3 . آخشیج هم گویند (اوشیدرى، 1378: 65)
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به خاورمیانه بود. به گفتۀ ادوارد براون، در دانشگاه پزشکى گندى شاپور، طب پنج کشور نامدار 

آن ایام: یونانى، هندى، ایرانى، سریانى و اسکندرانى به هم آمیخته شده بود (همان: 43).

     به طور کلى علم پزشکى در ایران پیش از اسالم رونق بسزایى داشته است و گندى شاپور نیز 

در باالترین سطح از نظر دانش پزشکى بود. به ترتیبى که در گندى شاپور، بیمارستان مجهزى 

وجود داشت که بعدها بیمارستان بغداد بر اساس الگوى آن ساخته شد (شریعت تربقان، 1390: 

.(15

بارورى و  زایش در ایران باستان

مشى و مشیانه، نام نخستین جفت انسان در ادبیات پهلوى است. نام این دو انسان نخستین در 

اوستاى کنونى نیامده است، ولى گویا در بخش هاى مفقودشدة اوستا از این دو، نام برده شده 

است. به هر حال شش جفت نر و ماده از مشى و مشیانه پدید آمد. پس از آن برادر، خواهر را 

به زنى گرفت. سپس از هر یک از این جفت ها تا پنجاه سال، فرزندان زیادى متولد و در زمین 

پراکنده شدند (بهار، 1362: 178).   

     در ایران باستان، آناهیتا الهه بارورى شمرده مى شد. این ایزد که نمادى از کمال زن بود، از 

 aradvi- sura روزگاران کهن در ایران باستان ستایش مى شد. نام این ایزد در اوستا به صورت

anahita، آمده است. ardadvi  به معنى بالنده و فزاینده است و sura به معنى نیرومند. آناهیتا 

نیز به معنى بى آالیش و پاك و آلوده نشده است (فره وشى، 1382: 165).

     آناهیتا فزایندة گله و رمه و فزاینده دارایى بود. تخمۀ مردان و زهدان زنان را براى زایش 

پاك مى ساخت. او همچنین زایمان زنان را آسان مى کرد و به پستان زنان باردار شیر مى بخشید. 

از این رو، دختران براى یافتن شوهر نیک، و زنان به هنگام زایمان از او یارى مى جستند (همان: 

 .(170

     در بندهاي اول و دوم آبان یشت، اهورامزدا آناهیتا را با عنوان درمان بخش به زردشت معرفی 

                                   .(Rose. J, 1989: 67-68) می کند و او را کسی می داند که زایمان زنان را تسهیل می بخشد

     بنا بر متون باقى مانده از ایران باستان، زنان ده روز پس از  پایان قاعدگى مى توانند باردار 

سرچشمه  بود،  خون  شدن  دیده  آن  منشأ  ظاهراً  که  آلودگى  بیم  از  عمدتاً  احکام  این  شوند. 

مى گرفت (دریایى،1383: 171). در متن پهلوى زادسپرم نیز، زهدان زنان به منزلۀ ظرفى است 

که نطفۀ مرد در آن قرار مى گیرد و از همان جا نوزاد به دنیا مى آید (همان: 174؛ راشدمحصل، 

 .(58 :1366
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     در بند شانزدهم کتاب دینکرد آمده است: «... اگر زنی فرزند به دنیا آورد تا سه شبانه روز 

باید در آن خانه آتش روشن کرد تا دیوان نتوانند به مادر و فرزند آسیبی برسانند و یا بیماري اي 

.(B. N. Dhabhar 255-361 :1909) «...در آنان ایجاد کنند

برده شده است و       در کتاب مینوى خرد، از شیر گوسفند به عنوان بهترین خوراك ها نام 

دربارة  علت آن نیز ذکر شده: «... چه مردم و چارپاى که از مادر بزایند، تا زمانى که بتوانند غذا 

بخورند، نمو و پرورش شان از شیر است. .... و اگر مردم را هنگامى که از شیر مادر بازگیرند، به 

شیر گوسفند آموخته کنند» (مینوى خرد، 1385: 37). در ارداویرافنامه دربارة زنى که به کودك 

خویش شیر نداده آمده است: «... روان این زن در زندگى پس از مرگ با شانۀ آهنین، روى خود 

را مى خراشید و پستان خویش را بر تابۀ گرم مى نهاد» (بهار، 1362: 325-326). 

سقط  جنین

بزرگ شمرده  بسیار مذموم و گناهى  عملى  باستان،  ایران  از  باقى مانده  متون  سقط  جنین در 

مى شد. در وندیداد آمده است: «... هر گاه زنى با مردى که او را باردار کرده است، به پیرزنانى که 

کارشان این است مراجعه کنند، در صورت از بین رفتن جنین، هر سه نفرشان مسئول هستند» 

(به نقل از واحدى نوایى،1380: 114). در روایت امید اشووهیشتان نیز آمده است که: «... هرگاه 

مردى با زن حامله نزدیکى کند و در نتیجۀ آن، جنین سقط شود، مرد باید کشته شود» (همان: 

.(114

     بنا بر مندرجات اوستا، سقط جنین از جرایم غیرقابل بخشش بوده است (حیدرى، 1388: 19). 

به نظر مى رسد، در ایران چه در دوران پیش از اسالم و چه پس از اسالم، در حالت عادى کسى 

سقط جنین نمى کرد؛ و اساسًا هیچ گاه نهادى براى کنترل موالید وجود نداشته است و بلکه داشتن 

فرزندان متعدد مایۀ افتخار بود. زیرا فرزندان بیشتر، بهتر مى توانستند به زندگى مادى خانواده 

کمک کنند. به هر حال چنان که گذشت، سقط جنین در آیین زرتشت در حکم قتل عمد بود و 

البته به حکم اوستا، نطفه پس از گذشت چهار ماه و یک روز، عنوان جنین پیدا مى کرد (واحدى 

نوایى، 1380: 14). در ارداویرافنامه نیز دربارة زنى که «در گیتى کودك خویش را در شکم فنا 

و تباه کرد» آمده است که روان این زن «به پستان خویش کوهى را مى کند و سنگ آسیاى را 

چون کشتى (جسدى) بر سر مى داشت» (بهار، 1362: 316).
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سزارین  (رستم زایى)

به چند هزار سال پیش مى رسد. سزارین در آغاز  بسیار دیرپا و  پیشینۀ عمل جراحى سزارین 

فقط براى جلوگیرى خروج نوزاد از راه نجس انجام مى شد، نه به سبب رفع دشوارى هاى حاصل 

طور  به  که  را  زایمان  مجراى  انسان ها  از  گروهى  دور  گذشته هاى  در  غیرطبیعى.  زایمان  از 

طبیعى مسیر دفع ادرار و خون حیض بوده است، آلوده و نجس مى دانستند و تا حد امکان سعى 

آلوده، که از راه پاره کردن شکم یا پهلو متولد کنند. در  مى کردند، نوزاد پاك نه از طریق راه 

روایات هندى آمده است وقتى زمان تولد ایندرا1 -یکى از خدایان– فرارسید، خودش از تولد از 

راه مهبل سر باز زد و به ناچار تهى گاه راست مادر را شکافتند و آن موجود پاك را پاك به دنیا 

آوردند. بودایى ها نیز مجراى طبیعى زایمان را ناپاك مى دانستند و مى گفتند، اگر این مسیر پاك 

بود، بودا از پهلوى راست مادر خود متولد نمى شد (قشالقى، 1384: 25).

     یونانیان باستان نیز با سزارین آشنایى داشتند و مى گفتند، آسکلپیوس،2 رب النوع یونانى از 

راه پاره کردن شکم مادر خود متولد شد. رومیان نیز مى گفتند، ژولیوس سزار اولین قیصر روم 

در هنگام تولد از راه نجس بیرون نیامد و از طریق سزارین متولد شد. اساساً بسیارى از مورخان 

کلمه سزارین را بر گرفته از واژة سزار مى دانند. تعدادى دیگر نیز احتمال داده اند اسم سزار از 

سزرس، به معنى از طریق پارگى بیرون آورده شده، گرفته شده است که بعدها به سزارین تبدیل 

شد (همان: 26).

     با پیدایش مسیحیت، مسئوالن کلیسا مهبل زن را ناپاك و کانون گناهان کبیره مى دانستند.      

آنان معتقد بودند اگر زائویى پیش از زاییدن بمیرد، بچه اش به جهنم مى رود. به قابله ها توصیه 

زائو  و  است  دشوار  زایمان  دادند  تشخیص  که  آن  محض  به  نوزاد  آن  نجات  براى  مى کردند 

نمى تواند به طور طبیعى بچه را به دنیا بیاورد، شکم او را شکافته، بچه را از آن راه بیرون بکشند 

تا غسل تعمید میسر گردد (احمدى دوالبى و دیگران، 1380: 40- 41). ایرانیان باستان نیز با عمل 

سزارین آشنا بودند. اما نه به دلیل ناپاك بودن مهبل، که براى رهایى زائو از درد و رنج فراوان 

ناشى از زایمان غیرطبیعى. بنا بر مندرجات خداینامک، چون رودابه زن زال در هنگام زایمان 

رستم از درد فراوان رنج مى برد، سئنامرو فرمان داد تا رودابه را با جام هاى شراب، مست کنند و 

با دشنه اى تهى گاه او را بشکافتند و کودك را بیرون بیاورند. سپس زخم را دوخته و آمیخته اى 

1. Indra
2. Askelpios
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ببندند  زخم را  از گیاه - احتماًال گیاه بنگ براى بى حسى- و شیر و مشک را بر آن نهاده و 

(خدابخشى، 1376: 75).

زر   زال  شــد  رودابـــــه  ــن  ــی ــال ب بــه 

موى کنده  بندگان  همه  شبستان 

کــرد  ــشــه  ــدی ان زال  ــى  ــه آگ دل  ــه  ب

یــاد  ــه  ب آمـــد  سیمرغش  ــر  پ هــمــان 

فروخت ــش  آت و  آورد  مجمر  یکى 

چراست   غم  کاین  سیمرغ  گفت  چنین 

مــاهــروى ــر  ب سیمین  ــرو  س ــن  ای از 

ِزهــش  راه  ز  گــیــتــى  بــه  ــد  ــای ــی ن  

کن مست  را  ــاه  م مــى  بــه  نخستین 

کند    ــســون  اف دل  بینا  کــه  بنگر  ــو  ت

ـــرِو سهى    سـ گـــاه  ــى  ــه ت ــد  ــاف ــک ش

کشد ــرون  ــیـ بـ ــر  ــی ش ــه  ــچ ب وزو 

جگــر خســته  و  رخســار  آب  از  پــر 

روى گشــته  تــر  و  ُرخ  و  برهنــه ســر 

درد گشــت  آســان تریش  اندیشــه  ز  و 

داد مــژده  را  ســیندخت  و  بخندیــد 

و زان پــر ســیمرغ بــه لختى بســوخت

به چشــم هژبــر انــدرون نم چراســت

نامجــوى یکــى  آیــد  کــودك  را  تــو 

دهــش نیکــى  دادار  فرمــان  بــه 

کــن پســت  را  اندیشــه  و  بیــم  دل  ز 

کنــد بیــرون  بچــه  او  پهلــوى  ز 

آگهــى درد  ز  را  او  َمــر  نباشــد 

کشــد خــون  در  مــاه  پهلــوى  همــه 

1 . نکتۀ جالب این که از شراب به عنوان مادة بیهوشى و رخوت استفاده شده است.
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     در شاهنامۀ فردوسى داستان بدین صورت است که هر چه رستم در دل رودابه بزرگ تر 

مى شد، مادر الغرتر و دوران باردارى بر وى سخت تر مى گشت تا آن جا که رودابه مى اندیشید 

که از درد زایمان خواهد مرد (قشالقى، 1384: 27- 26). ... روزى که درد باال گرفت و رودابه از 

خور و خواب افتاده بود، همسرش زال به دستور سیمرغ او را با شراب مست کرد1 و پزشک قابلى 

در همان حال مستى پهلوى او را شکافت نوزاد او را از پهلوى مادر بیرون آورد (صابریان، 1381 

:8). سپس گیاهى را که سیمرغ نشان آن را داده بود، در شیر خیس کردند و پس از خشک شدن 

در سایۀ  آن را بر جراحت مادر نهادند و پر سیمرغ را نیز بر آن مالیدند تا جراحت بهبود یافت. 

     باورى هم رواج دارد که چون رودابه پس از زایمان سختى و درد زیادى را تحمل کرده بود 

کلمۀ «َرستم»، به معناى «رها شدم» را بر زبان آورده و کم کم در میان افواه به رستم مشهور 

گردید و این گونه زایمان را که امروزه به سزارین مى شناسند، رستم زایى هم گفته اند (قشالقى، 

1384: 27). ضمن این که براى نام رستم مفهوم «تهمتن» هم قائل شده اند. این معنى نیز براى 

اسم او ذکر گردیده که: «رودى که به بیرون جارى است» (آموزگار، 1385: 64).



چاك    کــرد  کجا  بـــدوزد  ــس  پ وزان 

ُمشگ و  شیر  ــا  اب گویم  کــه  گیاهى 

خستگیش   بــر  بــپــاالى  و  ــاى  ــس ب

من  ــّر  پ یکى  پــس  زان  ــال  م آن  ــر  ب

ــره دســت ــی ــد چ ــوب ــکــى م ــد ی ــام ــی ب

ــاه ــوى م ــل ــه ــج پ ــى رنـ ــد بـ ــی ــاف شــک

ــد ــرون آوریـ ــ ــدش ب ــزن ــى گ ــان ب ــن چ

بــزاد ــادر  م ز  ــون  خ از  پــر  دستش  دو 

بــود  خفته  ــى  م ز  مـــادر  ــروز  ــان ــب ش

دوختند       فـــرو  زخــمــگــاهــش  ــان  ــم ه

ز دل دور کــن تــرس و تیمــار و بــاك

بکوب و بکن هر ســه در ســایه خشــک

رســتگیش زمــان  انــدر  هــم  ببینــى 

مــن فــّر   و  ســایه  بــود  خجســته 

مــر آن ماهــرخ را بــه مى کرد مســت

راه ز  ســر  را  بچــه  مــر  بتابیــد 

کــه کــس در جهــان این شــگفتى ندید

یــاد بچــه  این چنیــن  کســى  نــدارد 

ز مــى خفتــه هــم دل ز ُهش رفتــه بود

بســپوختند درد  همــه  دارو  بــه 

(شاهنامه، 1375: 175-176).

     در سدة چهارم هجرى، على بن عباس مجوسى اهوازى (318 تا 338 ق)، در کتاب «کامل 

الصناعه» خود مطالبى دربارة بیمارى هاى زنان نوشت. در آن زمان، بنا بر گزارش هایى، به مردان 

اجازه داده مى شد تا شکستگى پا و حتى شکستگى لگن خاصرة زنان و پاره اى بیمارى هاى دیگر 

را درمان کنند (شریعت تربقان، 1390: 32؛ چهارمقاله، 1909: 88).

     به تدریج جراحى هاى دهانۀ رحم نیز انجام مى شد و با به کار بردن محلول فلفل سبز در 

زنجبیل، جنین هاى ناخواسته را سقط مى کردند. جراحان مرد همچنین انسداد مجراى ادرار زنان 

را با عمل جراحى درمان مى کردند. ابوعلى سینا (370 – 428 ق)، در کتاب «قانون»، پس از 

شرح کاملى دربارة چگونگى معاینۀ زنان به معاینۀ زهدان زنان توسط قابله هاى مجرب اشاره 

مى کند. با این بیان مى توان حدس زد که در موارد لزوم و به ویژه براى درمان بعضى بیمارى ها، 

پزشکان مرد نیز به این قابله ها کمک مى کردند. به نظر مى رسد با سپرى شدن دوران طالیى 

فرهنگ و تمدن اسالمى در سده هاى سوم، چهارم و پنجم قمرى و تفوق قشرى گرى تدریجى 

و رواج تعصب و سخت گیرى هاى فقیهان، پزشکان مرد از بررسى مستقیم و مشاهدة بدن زنان 

بیمار بازماندند. از آن پس همۀ کارها به عهدة قابله ها گذاشته شد (عروضى سمرقندى، 1909: 

.(87-88

     ابن خلدون که کمى پیش تر از قدرت یافتن صفویه مى زیست، فصلى از کتاب «مقدمه» خود 

را به مامایى اختصاص داده و تحت عنوان: در صناعت مامایى (تولید) دربارة آن نوشته است: 
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«و آن صناعتى است که تعریف آن چنین است: مامایى عبارت از شناختن عملى است که ماما 

هنگام زاییدن، نوزاد آدمى را به رفق و نرمى از شکم مادر مى گیرد و موجبات زاییدن را فراهم 

مى کند، و آنگاه پس از وضع حمل برحسب آن چه یاد مى کنیم وسایل اصالح حال نوزاد را در 

نظر مى گیرد و این هنر معموًال ویژة زنان است. زیرا آنها از عورت یکدیگر اطالع دارند و کسى 

که این کار را انجام مى دهد موسوم به قابله است» (ابن خلدون، ج2، 1366: 818). 

     سپس با برشمردن وجوه مختلف مزیت این صناعت و جایگاهى که در میان صناعات و 

را براى ماماها و صاحبان این صنعت قائل شده و  احترام  نهایت  نیازهاى جامعۀ بشرى دارد، 

معتقد است: «ماماها به کلیۀ دردهایى که براى نوزاد در تمام دوران شیرخوارگى تا از شیرگرفتن 

روى مى دهد، از هر پزشک ماهرى بصیرتر است و یگانه سبب آن این است که بدن انسان در 

این حالت بالقوه بدن آدمى به شمار مى رود، و هرگاه از مرحلۀ شیرخوارگى بگذرد آن وقت به 

فعل بدن آدمى مى شود و از این رو در این هنگام به پزشک بیشتر نیاز دارد؛ و بنابراین چنان که 

مشاهده مى شود این صناعت در اجتماع انسانى ضرورى است و موجودیت افراد آن معموًال بدون 

صناعت قابلگى انجام نمى یابد» (همان: 820-821). 

به  با توجه به شرایط حاکم بر جامعه و محدودیت ورود پزشکان مرد       در دوران صفویه، 

تعداد  که  هرچند  یافت.  رواج  زنان  پزشکى  شغل  زن،  بیماران  و  زنان  بیمارى هاى  حوزه هاى 

ایام  این  به کار اشتغال داشتند. در  این حرفه زیاد نبوده و در عوض ماماهاى زیادى  شاغلین 

ماماها از احترامى هم تراز با پزشکان برخوردار بوده و از حق الزحمه اى مشابه بهره مند مى شدند 

(الگود، 1357: 240-239). به طور کلى تمام کارهاى مربوط به زایمان ها و حتى جراحى هاى زنان 

را ماماها انجام مى دادند، مگر این که ضرورت ایجاب مى کرد و مثًال جنین در رحم مادر مى مرد 

و چاره اى جز مراجعه به پزشک یا جراح مرد نمى ماند که در این مواقع از جراحان مرد استفاده 

مى شد (همان: 240).

     در تمام دوران صفویه و به دنبال آن چه که به عنوان میراث پزشکى ایران پس از اسالم 

شمرده مى شود، همچنان حوزه هاى طبى زنان و بیمارى هاى زنانه در اختیار ماماها و زنان فعال 

در عرصۀ  طبابت زنان بود. در واقع طب زنان جزو تخصص هاى پزشکان مرد شمرده نمى شد 

که این روند تا سدة بیستم و تحولى که در پزشکى سنتى ایران روى داد همچنان باقى بود. در 

این حال، قابله ها به وسیلۀ «توشه واژینال و اسپکولوم» زنان را معاینه مى کردند و مى توانستند 

گرفتن  با شدت  و دیگران، 1380: 72).  دوالبى  (احمدى  دهند  را تشخیص  زهدان  بیمارى هاى 
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تعصب هاى بیهوده و رواج خرافات، علم طب و به تبع مامایى و زایمان نیز با خرافه هاى فراوانى 

آمیخته شد و از جنبۀ علمى تهى گشت.

     از این رو، تکه کاغذى که دعایى روى آن نوشته شده بود خاصیت از بین بردن تب را داشت 

و تکۀ کوچکى از پوست گرگ به همراه زنى، مى توانست از باردارى او جلوگیرى کند. این گونه 

باورهاى خرافى دربارة زایمان زنان نیز فراوان بود که مهم ترین آن اعتقاد به موجودى خیالى 

موسوم به «آل»1یا زائوترسان بود. عامۀ مردم معتقد بودند که اگر زن تازه زا را تنها بگذارند، آل 

به سراغش مى آید و به او آسیب مى رساند (شهرى، 1369: 518). 

     آل یک گونه از موجودات اهریمنى در باور مردمان قفقاز، ایران، آسیاى میانه و بخش هایى 

از جنوب روسیه است. در باورهاى سنتى، نقش آل ها در تولیدمثل انسان ها است. به همین دلیل 

نام هاى مختلفى هم  اهریمن وضع حمل یا زایمان مى دانند. آل ها در مناطق مختلف،  آنها را 

داشتند. در ارمنستان «آل» (J. S. Wingate, 1930: 40)، در میان کردها «اُل»، در افغانستان 

و تاجیکستان «هال» یا «خال»، در کشورهاى ترك زبان آسیاى میانه «آلباستى» یا «آلماستى» 

و در میان مردم کشمیر و بدخشان «هالماستى» معروف اند. همین اعتقاد در میان مردم پنجاب 

به صورت حفظ جان مادر و نوزاد، چند روز قبل از زایمان به انجام تمهیداتى منجر مى شود که 

در قالب این رسم توسط زنان فامیل و اطرافیان زائو با تهیۀ مترسکى در کنار زائو خود را نشان 

مى دهد. از آن به بعد هم تا چهل روز از بیم آن که موجود خبیث و زشت رویى [آل] که جان مادر 

و نوزاد را تهدید مى کند، عالوه بر مترسک مزبور، دو تا سه نفر از زنان فامیل به صورت مداوم 

در کنار زائو حاضر هستند (رزاقى، 1981: 24- 23).  

«الهى آل  برده» و  با عبارات رایجى مانند؛ «آل       در فرهنگ بختیارى ها هم وجود آل ها 

ببردت»  به چشم مى خورد. در روایات ارمنى، آل ها قلب و ُشش زن در حال زایمان، زن آبستن 

و زنى تازه زا را مى دزدند و سبب مرگ او مى شوند. آنها همچنین با آسیب رساندن به جنین در 

زهدان مادر سبب سقط جنین مى شوند. آل ها نوزادان زیر چهل روز را دزدیده و اقدام به تعویض 

با بچۀ خود یا بچۀ جن مى کنند. آل ها مانند انسان ها داراى دو جنس زن و مرد هستند.  آنها 

اجزاى بدن و صورت آل ها بدین شکل توصیف شده است: بینى ِگلى، چشمانى آتشین، موهایى 

آویزان. بنا بر باورهاى کهن، آل ها بعد از دزدیدن قلب و ُشش زن و زمانى که دیگر زن زنده 
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ژولیده و نامرتب، دندان هایى آهنین با نیش هایى به جلو آمده مانند گراز وحشى و پستان هایى 



نمانده است، اقدام به فرار و عبور از اولین آب جمع شده در یک جا یا اولین منبع آب مى کنند. 

طلسم هاى مانع آل، مانند دیگر طلسم ها براى دیگر شیاطین است.

     این طلسم ها شامل افسون، دعا، اشیاى فلزى، سیر و پیاز و جلوگیرى کردن از رسیدن آل 

به آب است (فلور، 1386: 124-123؛ W. Eilers, 1979: 7) در ایران، آل ها به شکل پیرزنى 

الغر و استخوانى، با بینى ِگلى و صورتى سرخ به همراه سبدى حصیرى براى ُشش و جگرهاى 

دزدیده شده تصویر شده است.

با  مو  پر  و زشت و پیرزنانى  روایت شده اند: موجوداتى چاق  آسیاى میانه، آل ها چنین       در 

پستان هاى آویزان به همراه سبدى پشمى که جگر و ُشش هاى قربانیان را در درون آن قرار 

مى دهند. بر طبق بسیارى از روایات خاور نزدیک، خدا یک آل را براى همسرى آدم یا اولین 

بشر آفرید. اما آدم فانى و خاکزاد با آل که از جنس آتش است، ناسازگار بود. این آغاز و ریشۀ 

 A. Šāmlū & J. R. Russel, Vol. I, Fasc.) دشمنى آل ها با حّوا و همۀ دختران او بوده است

.(7, 2011: 741-742

ب) مرورى بر وضعیت پزشکى ایران از  دورة قاجاریه تا دورة پهلوى

به حکومت  تحوالت عظیم جهانی در حوزه هاي مختلف اجتماعی، فکري، علمی، همزمان با 

دامنۀ  پر  و  داد. تحوالت شگفت  قرار  آن دوران  در چهارراه حوادث  را  ایران  قاجارها،  رسیدن 

دست خوش  را  مختلف  دول  اقتصاد  و  سیاست  که  نوزدهم،  قرن  اروپاي  اقتصادي  و  سیاسی 

تحوالت عظیم کرد، ایران را نیز دربرگرفت. ایران در روزگار قاجاریه، اقتصادى وابسته به زمین 

میلیون نفر در   9 میلیون نفر در سال1800م/ 1179 ش، و حدود  داشت. با جمعیتى حدود 5 

سال1900م/ 1279ش، که بیشتر آنها روستایى بودند و با کشاورزى گذران زندگى مى کردند. به 

سبب نبود آمار قابل اعتماد، میزان مرگ ومیر حاصل از بیمارى هاى مختلف شناخته شده نیست و 

همۀ اعداد و آمار ارائه شده تخمینى است. مثًال گیلبار میزان مرگ را باالتر از30 در هزار تخمین 

زده است و میزان تولد را 40-50 در هزار این مقیاس نشان مى دهد که میزان مرگ کودکان 

.(Gilbar,1976: 133 ،به نقل از فلور) بیش از 50 درصد بود

مشاهده  نیز  ایران  در  داشت،  شیوع  اروپا  در  که  اصلى  بیمارى هاى  همۀ  حال،  این  با       

مى شد. بیمارى هایى از قبیل؛ ماالریا، وبا، طاعون، تیفوس، سیاه زخم، سل، آنفوالنزا، تب راجعه، 

بیمارى هاى  قارچى،  بیمارى هاى  گال،  روده اى،  بیمارى هاى  روماتیسم،  چشمى،  بیمارى هاى 
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بیمارى هاى  و  زنان، درد دل  بیمارى هاى  آبله، سرخک، مخملک،  جذام، سیاه سرفه،  مقاربتى، 

روانى (Forbes-Leith, 1971: 110) گسترش بیمارى هاى متداول در دوران قاجاریه به دلیل 

فراوانى حشرات ناقل و نیز آب آشامیدنى و غذاى غیربهداشتى تسهیل مى شد. هر چند همۀ 

این  اغلب  و  انجام مى شد  به شیوه اى غیربهداشتى  اما دفع فضوالت  داشتند،  آبریزگاه  خانه ها 

آبریزگاه ها منبعى براى رشد مگس ها محسوب مى شدند. این مشکالت با رعایت نکردن بهداشت 

انتشار بیمارى ها کمک مى کرد بدتر مى شد. به طور کلى مشکل ساختارى  فردى که خود به 

در پس زمینۀ گسترش بیمارى ها، عدم درك رابطۀ بین وجود بیمارى و رعایت نکردن اصول 

بهداشت فردى نهفته بود (فلور، 1386: 73). درمان بیمارى ها به عهدة طبیبان سنتى بود و طب 

سنتى رایج در روزگار قاجاریه، از سه منبع متفاوت تغذیه مى کرد: 

     1. طب یونانى یا طب جالینوسى؛ 

     2. طب جادویى یا طب سنتى؛ 

     3. طب النبى (دائرة المعارف بزرگ اسالمى، ج10: 669-71).

     با وجود این، ایرانیان عصر قاجار صرف نظر از این که به کدام یک از این سه نظام معتقد 

و وفادار بودند، چه پزشک و چه بیمار، به شدت به علل ماوراءالطبیعه مانند ارتباط حرکت اجرام 

آسمانى با ظهور همه گیرى و دیگر بیمارى ها اعتقاد داشتند. پزشکان آموزش دیدة طب جالینوسى 

یارى  نیز  امامان  و  پیامبران  از  اخالط،  و  مزاج ها  برانگیختن طبایع  براى  خود  کنار تالش  در 

مى جستند. این شیوه البته بسیار طبیعى بود و اساساً از تمام پزشکان انتظار مى رفت که چنین 

کنند. در حقیقت افزون بر طبیبان اسالمى- جالینوسى، امامان و دیگر مقدسات فوت شده از جمله 

همۀ امام زاده ها جزو شفادهندگان اصلى به شمار مى رفتند (فلور، همان: 101). 

     مردم سخت پایبند تعالیم مربوط به عناصر چهارگانه طبیعت مزاج و جلوه هاى (سرد، گرم، 

رطوبت  یا  نظر گرما  از  را  خود  بیمارى  به طبیب،  از مراجعۀ  بودند و پیش  خشک و مرطوب) 

را  غصه  و  غم  زنان  مى کردند.  مناسب  داروى  درخواست  فقط  وى  از  و  مى دادند  تشخیص 

موجب بیمارى خود مى دانستند، عامل بیمارى هاى پوستى از جمله جرب را سودا مى شمردند و 

ناخوشى هاى مزمن کودکان و نابارورى زنان معلول چشم بد بود و جن زدگى موجد بیمارى صرع 

(منظور االجداد، 1368: 186- 172).

     گرفتن دعا از درویشان و مردان مقدس براى درمان بیمارى ها کامًال معمول بود. کاغذى 

براى  مى نوشیدند.  را  آن  از  حاصل  آب  و  مى شستند  بود،  شده  نوشته  دعا  آن  روى  بر  که  را 
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درمان چشم زخم، دود کردن اسپند را مفید مى دانستند. الماس آویخته به گردن را موجب ایجاد 

مصونیت در برابر حمله هاى صرع مى پنداشتند و بر این باور بودند که این الماس موجب مى شود 

دندان هاى کرم خورده بدون درد بریزند و زنان نازا باردار شوند (همان: 174-175).

این میان بیمارى هاى زنان نیز ویژگى هاى مخصوص به خود را داشت. جراحى هاى       در 

کوچک در مورد زنان را معموًال جراحان زن انجام مى دادند. اما در موارد خطرناك از جراحان مرد 

کمک مى گرفتند. قابله ها هنگام زایمان به زنان آبستن کمک مى کردند. اصوًال ساختمان اندام 

زن ایرانى به گونه اى بود که همواره به سهولت وضع حمل مى کردند (منظوراالجداد: همان). 

زایمان  سنّتى  قابله هاى  با کمک  یا  بدون کمک  بودند،  زده  چمباتمه  درد،  از  درحالى که  زنان 

 Wills,) مى کردند. در شهرها نیز کار قابلگى را اغلب زنان یهودى و پیرزنان انجام مى دادند 

 .(1886: 89

     دعانویسان و رماالن نیز در معالجۀ نازایى، شیوه هاى مخصوص خود را به کار مى بردند. 

اما معالجۀ نابارورى از نظر طب سنتى که در دوران قاجاریه نیز اعمال مى شد مختلف بود و به 

شیوه هاى گوناگون انجام مى شد. به طور کلى نابارورى از جمله آزارهاى رحم به شمار مى رفت 

و بر چند نوع بود که تعدادى از آنها عبارت بودند از: 

نوع اول؛ از سوء مزاج رحم بود و نشانۀ آن نازك شدن مو و معالجۀ آن نیز از راه تنقیه بود.

نوع دوم؛ نابارورى به سبب غلبه سودا یا صفرا یا بلغم بود.

نوع سوم؛ چاقى مفرط زن بود که به سبب آن و وجود پیه، اسپرم مرد به رحم نمى رسد و با الغر 
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مواد عجیبى چون تخم هویج،  این قابله ها کار معاینه داخلى را هم انجام مى دادند و از       

 Neligan,) براى بهبودى شرایط زایمان استفاده مى کردند .... چاى قابله، شراب افسنطین و 

Part III,1926: 742؛ به نقل از فلور، 1386: 184). بین ایالت از قابله ها خبرى نبود و در اکثر 

زایمان ها، زنان ایلیاتى به تنهایى نوزادانشان را به دنیا مى آوردند و بند ناف او را مى بریدند (فلور: 

184). از آنجا که در جامعۀ سنتى ایران، وظیفۀ اصلى زنان بارورى و بچه دار شدن بود و نابارورى 

بر  افزون  بارورى،  در  خود  توانایى شوهران  به  توجه  بدون  زنان  بزرگى شمرده مى شد،  نقص 

براى   .(57 (همان:  توسل مى جستند  ماورایى  نیروهاى  یا  جادو  و  به سحر  معمول،  درمان هاى 

توپ مروارید که در میدان توپخانه تهران قرار داشت نیز چنین خاصیتى قائل بودند و مى گفتند 

با نیروى جادویى که به آن داده شده بود، حتى مى توانست بچه دار شدن را به زنان سترونى که 

دهانۀ برنجى آن را لمس مى کردند، هدیه کند (هدایت، بى تا: 1). 



شدن زن، این معضل برطرف مى شد.

بر  مزاج مرد این مشکل نیز  از راه اصالح  اسپرم مرد بود که  نوع چهارم؛ نابارورى مربوط به 

طرف مى شد.

نوع پنجم؛ نابارورى به سبب کوتاهى قضیب1 شمرده مى شد.

نوع ششم؛ به علت ورم صلب2 بود که مانع رسیدن اسپرم مرد به رحم مى شد (شریف حسینى، 

نسخه خطى: 182 الى 189).

     راه هاى دیگرى بر درمان نابارورى وجود داشت که از جملۀ آنها خوردن نوعى عدس با اسپند 

سوختنى از سوى زنان بود (محیط اعظم، 1383: 140- 139). دیگر استفاده از ضمادى که از تخم 

خطمى و سرکه به دست مى آمد (همان: 206). 

انجام  ندرت  به  سقط جنین  داشت،  وجود  بچه  داشتن  براى  زیادى  تقاضاى  آنجا که  از       

مى شد. با وجود این که داشتن فرزندان متعدد در نظام ارزشى جامعه جزو ارزش هاى مقبول به 

شمار مى رفت و علماى دین و متشرعان نیز بر آن تاکید مى کردند، کسانى بودند که به علل 

مختلف در پى سقط جنین برمى آمدند (Landor, 1903, vol.2: 182;vol.1: 208). این کار 

را تعدادى از قابله هاى سنتى انجام مى دادند و براى این کار از گیاهان مختلفى مانند برگ تازه 

و کوچک درخت خرما استفاده مى کردند و آن را به صورت شیاف درمى آوردند. همچنین برخى 

از بانوان باردار با خوردن مقدار زیادى از آنقوره3 این کار را انجام مى دادند (فلور، همان: 60-61). 

به طور کلى درگذشته، درمان بیمارى هاى زنان همواره با مشکالت و تنگناهایى روبه رو بود که 

مهم ترین آنها دیدن بدن و جراحى بدن زنان بود.  

طب سنتى و مراقبت از نوزادان

در طب سنتى، احکام و دستورهایى براى برطرف کردن ناراحتى ها و بیمارى هاى نوزادان وجود 

داشت که طبیبان آنها را انجام مى دادند. مثًال وقتى صورت نوزاد بنفش بود و بدنش بى حرکت 

و ضربه هاى بند ناف او غیر محسوس، مى بایست بند ناف را مى بریدند تا مقدارى خون جارى 

شود. همچنین الزم بود نوزاد را در معرض هوا قرار دهند تا نفس بکشد و بلغم هایى را که در 

1. .آلت مردانه
2 . آماس سرد
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3. آنقوزه با نام علمى Ferula persica،  گیاهی پایا بومی نواحی جنوبی ایران بوده، ریشه اي راست، گوشتدار و به 
نسبت ضخیم و ساقه اي قوي و خشن دارد. برطرف کنندة انگل هاى روده اى و بادشکن و خلط آور است.



گلوى او جمع شده بودند با انگشت خارج کنند (همدانى، 1382: 21-22).

     دربارة شست وشوى نوزاد نیز طبیبان سنتى مطالبى ارائه کرده بودند و از جمله مى گفتند، در 

بعضى مواقع بدن نوزاد از مادة چرب و غلیظى پوشیده شده است که در این حال باید او را با مادة 

چربى مانند روغن زیتون و کره چرب کنند ... (همان: 22-23).

     دربارة مراقبت از نوزاد مى گفتند که پس از تولد نوزاد بدون فوت وقت، بدن او را به دقت نگاه 

کنند و اگر نقصى مشاهده شد و از جمله معلوم شد که سر طفل هنگام خروج از رحم از شکل 

طبیعى خارج شده و دراز و کشیده گردیده، نباید به آن دست زد و مانند بعضى قابله ها که آن را 

فشار مى دهند تا به حالت اولیه برگردد، رفتار کرد که این کار بسیار خطرناك است. راه درست 

این است که سر را به حالت خود رها کنیم تا به مرور به حالت اولیه بازگردد (همدانى، 1382: 23). 

افزون بر این توصیه ها، دستورالعمل هایى نیز دربارة چگونگى بریدن بند ناف (همان: 15-24)، 

قنداق کردن و آسیب هاى آن (همان: 25-26) چگونگى شیر دادن مادر به نوزاد که باید دو سه 

ساعت پس از وضع حمل شروع شود (ابوعلى سینا، 1385: 352-351؛ همدانى،1382: 26- 27) و 

مراقبت از نوزاد در هواى سرد (همان: 29) شیر دادن دایه به نوزاد و شرایط دایه اى که باید کار 

دادن شیر را عهده دار شود (همان:31-32؛ ابوعلى سینا، 1385: 353-352) و ذکر انواع شیرها، شیر 

مادر، شیر دایه، شیر االغ و شیر گاو (همان: 37- 38) و ... ارائه شده است.

     در طب سنتى که در دورة قاجاریه همچنان به آن عمل مى شد، توصیه هاى دیگرى دربارة 

شرایط قابله، چگونگى شیر دادن به نوزاد و مراقبت از نوزادان مطرح شده است که از جمله آنها 

سیزده شرطى است که محمدکاظم گیالنى بدین صورت در کتاب خود آورده است:

     - اول: شرایط قابله، کمال علم در مسئله وضع است و اعانت قابله با شرایط آن با چه قِسم 

اقتضاء کند که عالم باشد در مسایل متعلقه به قابله گرى و مباشرت عمل هم کرده باشد؛

   - دوم: بریدن ناف و بستن آن که کمال دقت را به عمل بیاورد جزو عمل قابله است؛

   - سوم: طریقۀ غسل طفل، آن هم جزء علمى و عملى قابله است؛

 - چهارم: وضع قماط و بستن آن و وضع خوابانیدن آن در ذکور و اناث که اختالفى دارد و 

وضع خوابانیدن آن که به این درجه با قابله عامل و عالمى است که از طبیب حاذق فرا گرفته 

باشد؛

 - پنجم: اختیار دایه و شیر خوب؛

   - ششم: مرضعه از والداه یا دایه؛
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     - هفتم: مکانى که در آن طفل مى گذارند؛

  - هشتم: در بیان کیفیت شیر دادن طفل که شب و روز چند هنگام باید داد و به چه وضع 

باید داد؛

 - نهم: اصالح شیر مادر و یا دایه؛

   - دهم: مدت رضاع طبیعى که چند مدت باید شیر داد؛

    - یازدهم: در فطام که قطع و بریدن شیر است که در چه سن و چه فصل باید قطع نمود؛

   - دوازدهم: تدبیر آن که در بروز دندان چه باید بکند که مزاج طفل مختل نشود؛

 - سیزدهم: چون طفل بناى حرکت را نمود به چه نحو باید او را راه ببرند ... (گیالنى،1387: 

170 الى 169).

     ابوعلى سینا که کتاب قانون او از منابع اصلى طبیبان سنتى بود دراین باره گفته است: «... 

وقتى نوزاد به دنیا آمد، پیش از انجام دادن هرکارى، باید ناف او را به فاصلۀ چهار انگشت برید و 

بخش بریده را با پشمى پاکیزه که به نرمى تاب داده شده است، بست تا نوزاد آزارى نبیند. سپس 

پارچه اى آغشته به روغن زیتون بر آن نهاده و....» (ابوعلى سینا، 1385: 351- 350). 

آشنایى با طب جدید اروپایى در ایران  

اوایل قرن  در  انگلیس  فرانسه و  کشورهاى  گشایش سفارتخانه  با  ایران  در  غربى  طب جدید 

نوزدهم شناخته شد. پزشکان این سفارتخانه ها تالش کردند که خدمات خود را در سطح عموم 

جامعۀ ایرانى گسترش داده و برنامه هایى چون انجام واکسیناسیون آبله را انجام دهند.  

     در کتاب حاجى باباى اصفهانى دربارة طرز مداواى پزشکى که همراه هیئت «ژنرال گاردان» 

ایران آمده بودند، از زبان میرزا احمق حکیم باشى شاه آمده است: «حکیم فرنگى که یک  به 

رطوبت و یبوست را نه در امزجه قبول دارد و نه در ادویه. جیوه را به عنوان مبرد به کار مى برد، 

در استسقاى طبلى و زقى، شکم را دریده اخراج میاه و ریاح مى کند و از همه بدتر با غده اى که 

از جگر گاو مى گیرد، آبله مى کوبد که این از مخترعات یکى از حکماست ...» (منظور االجداد، 

1368: 176؛ موریه، 1356: 191). حاجى بابا همچنین از خیل زنان فقیرى که بچه به بغل براى 

پزشک  توصیه هاى  با  مخالفت   .(20 (همان:  است  یادکرده  مى رفتند  حکیم  منزل  به  آبله کوبى 

اروپایى که برخالف نظـام گرمى و سردى بود، آثـار ناخوشـایندى را نیز به هـمراه داشت. دکتر 
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صندوق دوا و درمان همراه آورده است، برخالف رأى جالینوس و بوعلى، حرارت و برودت و 



«جاکس»1، مواردى را گزارش کرده است که بیمار به علت همین خوددارى جان خود را از دست 

مى داد. مثًال اسهال خونى بیمارى اى گرم محسوب مى شد و الزم بود با داروهاى سردى بخش 

معالجه شود. از این رو، درمان دکتر جاکس که با جیوه انجام مى گرفت، پذیرفته نمى شد. زیرا 

. عباس میرزا که مى خواست ایرانیان با  جیوه ماده اى گرم تلقى مى شد

دانش و فن جدید از جمله پزشکى مدرن آشنا شوند، پنج نفر محصل را به انگلستان فرستاد که 

دو نفر از آنان، حاج بابا افشار و میرزا جعفر طبیب، پزشکى خواندند. حاج بابا افشار بعدها پزشک 

مخصوص محمدشاه شد. 

     براى نخستین بار در زمان حکومت ناصرالدین شاه قاجار، ایجاد مراکز پزشکى و خدمات 

بهداشتی در دستور کار حکومت قرار گرفت. شاه در سال 1265 ق، در صدد احداث مریض خانه اى 

دستور  بعد،  سال  یک   .(565  :1371 (الگود،  نرسید  جایى  به  البته  که  بود  استرآباد  نزدیکی  در 

ساخت مریض خانه اي در تهران صادر شد که در 1268ق افتتاح شد2 (آدمیت، 1362: 31-30). 

از زمان تاسیس دارالفنون به همت امیرکبیر، طب فرنگی یا اروپایی به صورت مدون در نظام 

واقع  ایران مورد استفاده  به جاي طب سنتی در  ایران قرار گرفت و در حقیقت  آموزشی طب 

شد. به کارگیرى روش هاي نوین پزشکی خصوصاً در جراحی بیماران توسط پزشکان اروپایی و 

آموزش این شیوه ها به دانش آموختگان این مرکز آموزشی، بزرگ ترین موهبتی بود که مدرسۀ 

دارالفنون به جامعه ایران هدیه کرد. این اقدامات خصوصاً به دلیل این که مورد حمایت دولت بود 

به سرعت ارتقا پیدا کرد و نقش چشم گیري در وضعیت زندگی و بهداشت مردم داشت. تأسیس 

انجمن هاي حفظ الصحه در ایالت هاي بزرگ ایران به منظور نظارت بر کار بهداشت عمومی و یا 

نظارت بر کار پزشکان توسط دولت با ارائۀ گواهی  تأیید پزشکی از جمله اقدامات مهم در زمان 

قاجار بود (اعتمادالسلطنه، بى تا: 156) که منجر به کنترل روند رو به رشد بیماري هاي واگیر و 

مرگبار آن دوران شد.    

     سفر ناصرالدین شاه به فرنگ موجب شد تا در بازگشت درصدد استفاده از پیشرفت ها و خدمات 

صنعتی و درمانی گستردة اروپاییان برآید. از این رو، تصمیم گرفت به شیوة بیمارستان هاي اروپا 

در تهران بیمارستانی تأسیس کند که در نهایت مریض خانه اي در سال1284ق، بنا شد که در 

افتتاح شد (اعتمادالسلطنه، بی تا: 105؛ نجمی،1364:  با عنوان مریض خانۀ دولتی رسماً  1290ق، 

1.Jacks
2. براي اطالعات بیشتر دربارة تأسیس مریض خانه ها در دورة قاجار ر.ك: ملکزاده، الهام؛ (1385)؛  نگاهی به امور خیریه 

در دورة قاجاریه؛ چاپ اول؛ انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرري.
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 (موریه، 1356: 216- 217)



421؛ نجمی، 1362: 146). در ضمن مقرر شد در تهران و مراکز شهرهاي بزرگ یک پزشک با 

عنوان (حافظ الصحه) مأمور رسیدگی به بهداشت عمومی باشد (اعتمادالسلطنه، بی تا: 115).

     درحالى که در روستاها و بخش ها، وضعیت سالمتى و بهداشت بسیار نامناسب بود و ساکنان 

ایران را با واقعیات تلخى چون بیماري هاي واگیر وبا، ماالریا و طاعون دست به گریبان مى نمود، 

در شهرها نیز همین روند وجود داشت. ضمن این که در سرحدات نیز در مواجه با بالیاي مذکور، 

مجبور به اجراى مقررات قرنطینه1 بودند. 

مجلس حفظ الصحه

مشاهدات و تجربیات پزشکان خارجی مبنی بر ناتوانی ایران در مقابله با بیماري ها و بالیایی که 

در کشورهاي همسایه ایران شیوع می یافت، موجب شد دست به اقداماتی بزنند که از آن جمله 

اقدامات دکتر تولوزان2 به عنوان پزشک مخصوص شاه را مى توان اشاره کرد. وي که در این 

زمان به عنوان مقدم السفراي جامعه طبیبان انتخاب شده بود، در سال 1324 ق، دفتر مرکزي 

نام «هیأت  به  ابتدا  نمود که  بود تأسیس  بهداشتی که عهده دار حفظ سالمت داخلی مملکت 

صحیه» موسوم شد و مقررات قرنطینه را در بندرها و نقاط مرزي به تصویب رساند (الگود، 1371: 

571؛ صدري افشار، 1354: 131). بعدها این مرکز به «مجلس صحت یا حفظ الصحه» تغییر نام 

یافت. اعتمادالسلطنه زیر عنوان «ایجاد دایره حفظ الصحه» اعضاى این هیئت و وظایف آنها 

را این گونه برمى شمرد که: «... بر عهدة وزارت علوم مقرر و مرسوم فرمود که از اساتید حکما و 

حذاق اطباء، هفته اى یک روز مجتمعى حاصل و دارالشورایى کامل تلفیق دهد تا آن مجلس از 

کلیات اغذیه و ادویه ممالک محروسه ایران همه وقت استحضار به هم رساند، و اسباب صحت 

نیک نگاه بدارد و مورثات امراض را به واجبى راه بندد، و از این انجمن طبیبان ممتحن به هر 

شهر و ایالت به سمت حافظ الصحه مبعوث شوند تا هم در آن ممالک مشغول معالجۀ مردم 

گردیده؛ و هم از احوال مراجعه به صحت و مرض اهالى به دایره حفظ الصحه مرکزى، راپورت ها 

رسانیده باشند» (منظوراالجداد، 1368: 178).

     در دوران صدارت میرزا حسین خان سپهساالر و پس از آن در هنگامى که وى وزیر امور 

1. توسط دولت ایران و با مداخله کشورهایى چون؛ عثمانى، انگلستان و روسیه، در مرزها مقرراتى با عنوان قرنطینه اجرا 
مى شد که براى اطالع بیشتر ر.ك: الگود، سیریل؛ (1371)؛ تاریخ پزشکی ایران و سرزمین هاى خالفت شرقی؛ ترجمه: 

فرقانی، باهر ؛ چاپ دوم؛  امیرکبیر؛ تهران.
.2 Dr.Tholozan
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خارجه و وزیر جنگ بود، مجلس حفظ الصحه رونق بیشترى گرفت و به کار پزشکان نظارت 

بیشترى کرد. در این مجلس، آگاهى و مهارت طبیبان آزمایش مى شد و براى طبیبان شایسته 

اجازه نامه اى به مهر اعتضادالسلطنه، على قلى میرزا وزیر علوم صادر مى شد، و هر طبیبى با داشتن 

این اجازه نامه مى توانست بیماران را معالجه کند (طاهراحمدى، 1384: 17). 

     وقتى «موافق روزنامه» به سپهساالر خبر رسید، شخصى به نام «على افندى» در همدان به 

فعالیت پرداخته و خود را «حکیم باشى و معالج» معرفى و «محکمه باز کرده و ادعاهاى گزاف 

نموده از خود ادویه مى دهد و در مجالس دعاوى واهى مى کند»، به ذوالریاستین حاکم همدان 

نوشت: «به مقتضاى قانون مجلس حفظ الصحه چنین شخص غیرمعروفى نمى تواند به طبابت 

اقدام کند. هر کس هست و از هرجا آمده، به مجرد وصول تلگراف، اول صفحه اى که درب منزل 

خودش چسبانده قدغن کنید بردارند و محکمه اش را هم ببندید، به تهران بیاید، معرفى خود را 

بکند، اجازه بگیرد و مشغول معالجه شود» (همان جا).

     در سال 1329 ق، شوراي بهداشتی تهران که از ادارات وابسته به مجلس حفظ الصحه به 

شمار می رفت براي اولین بار براي صحت عمومی بودجه مخصوصی تعیین کرد (الگود، 1371: 

585). در تحوالت منبعث از انقالب مشروطه و استقرار مجلس شوراي ملی، یک رشته مقررات 

طرف  از  و  بهداشتی وضع  شوراي  وسیلۀ  به  داروسازي  و  پزشکى  امور  ادارة  براي  مخصوص 

مجلس مورد تصویب قرار گرفت (همان: 589).    

    

تحول قابلگى سنتى به مامایى نوین

تقریباً همزمان با شروع جنبش مشروطه به منظور پیشرفت در زمینه پزشکى نوین، دو پزشک 

فرانسوى به نام هاى دکتر ژرژ و دکتر کاله در سال1323 ق/ 1284ش، به استخدام دولت ایران 

درآمدند (مجله ماهیانه شیر و خورشید، سال1، 1305 ش، ش 2 و 3: 174). با وجود این، بر اثر انقالب 

مشروطه و دگرگون شدن اوضاع کشور و بروز فقر اقتصادى در همه ارکان جامعه، یک چند نیز 

امور صحى و بهداشتى کشور به محاق رفت و کار دیگرى دراین باره به انجام نرسید. اما پنج 

سال پس از صدور فرمان مشروطیت، نخستین گام در این زمینه در دورة دوم مجلس شوراى 

ملى برداشته شد که آن هم تصویب قانون 13 ماده اى طبابت در 3 جمادى االول 1329ق/12 

ثور1290 ش، بود1 (روستایى، 1385، ج1: 17).

1 . براى آشنایى با متن کامل این قانون بنگرید به: شریعت تربقان، شمس، زندگینامه دکتر امیراعلم، 60-57.
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     این قانون به همت چند تن از پزشکان تحصیل کرده در اروپا از جمله دکتر على خان حکیم 

اعظم، دکتر یحیى میرزا لسان الحکما و دکتر امیرخان امیراعلم که نماینده مجلس نیز بودند، 

تهیه و تصویب شد. این قانون که دو سال طول کشید تا به مرحله اجرا درآید، 13 ماده داشت که 

موارد 1، 2، 11 آن، اشتغال به کار در همه امور مربوطه به طبابت را مستلزم داشتن نامۀ رسمى 

از وزارت معارف دانست. بنابراین از آن پس هر کس میخواست طبابت کند، باید به مدرسه طب 

مى رفت (روزنامۀ رسمى دولت شاهنشاهى ایران، سال 1، ش42، 26 سرطان: 27-26).

     در همان اوان بنا به نامۀ نمره 19695/1873، وزارت امور خارجه به وزارت معارف و فواید 

فرانسه در تهران به وزارت امور خارجه خبر دادند که  عامه در 9 رمضان 1329ق، از سفارت 

«اداره خیریه فرانسه اجازه داده است که دخترهاى ملل خارجه در مدرسه قابلگى عمومى پاریس 

قبول شوند» (سند شماره 1- 297019546، سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران).

     با وجود این چون براى این کار هیچ داوطلبى پیدا نشد، وزارت معارف نیز نتوانست «جواب 

رسمى و مکفى بدهد» البته وزارت معارف به درخواست وزارت خارجه گردن نهاد و دستور داد 

آرشیو سازمان  این موضوع براى اطالع عموم در جراید درج شود (سند شماره2- 297019546، 

اسناد و کتابخانه ملى ایران).

برپایى  ضرورت  به  که  امیراعلم  امیرخان  دکتر  1335ق/1296ش،  سال  در  آن  از  پس       

به  بیمارستان مخصوصى براى زنان پى برده بود، با فراهم کردن تمهیدات آن در زمینى که 

داشت  نیز  داروخانه  او هدیه شده بود، بیمارستانى ساخت که  به  همین منظور از سوى دولت 

(ملکزاده، 1385: 132ـ 131).

     بیمارستان نسوان در آغاز سال1337ق/ زمستان1296ش، به طور رسمى افتتاح شد. بودجۀ 

این بیمارستان 200 تومان از محل عایدات اوقاف بود و رئیس آن دکتر مهذب السلطنه (روستایى، 

ج2: 558) تا پایان سال 1337 ق، 59 زن بیمار در این بیمارستان بسترى و مداوا شدند. افزون 

بر این 10 تن از دختران دارالمعلمات نیز زیر نظر «مادام فراسکینا»1 مشغول به یادگیرى مهارت 

قابلگى شدند.

. 1 Madam Fraskina

446 ❖  آفرین ادیب، جشن نامۀ استاد ادیب برومند

     به این ترتیب در سال 1289 ش، میرزا احمدخان نصیرالدوله وزیر معارف، مدرسه دخترانه 

«فرانکو پِرسان» که در سال 1323 ق/ 1284ش، تأسیس شده بود را به دارالمعلمات تبدیل کرد. 

ضمن این که مقرر داشت ده نفر از شاگردان آن، هفته اي سه روز به مریضخانه نسوان بروند 



و مشغول تحصیل قابلگی شده و با بیماري هاي زنان آشنا شوند (روستایى، ج2: 227). معلم این 

آموزشگاه در ابتدا مادام «فراسکینا» پزشک مریض خانه بود. در آن هنگام شمار زنان باردارى 

که براى وضع حمل به بیمارستان مراجعه می کردند، بسیار اندك بود. فقط گاهى در مواردى که 

زایمان غیرطبیعى جان زائو را تهدید می کرد به ناچار او را به بیمارستان می بردند. با این وضع 

هر پانزده یا بیست روز فقط یک زایمان در بیمارستان انجام می شد. اساساً در آن هنگام و حتى 

تا چند دهه بعد از آن کار زایمان زنان باردار را قابله هاي سنتى انجام می دادند.

     معموًال قابله ها از چهار ماهگى جنین به زن باردار رسیدگى می کردند و پیش از زایمان 

با استفاده از روغن بادام، شکم زن زائو را چرب می کردند. براى کاهش درد، گل بومادران را 

مى جوشاندند و به وى می دادند (کتیرایى، 1378: 13). پس از زایمان، قابله، نوزاد را پیش از افتادن 

به مجمعه اي که زیر زائو گذاشته بود می گرفت و بند ناف را می برید و نوزاد را می شست و دهان 

او را با عسلى که به انگشت مالیده بود باز می کرد (همان: 27-29). پس از آن قابله هاي یهودى، 

دیگر به خانه زائو نمی رفتند. اما قابله هاي مسلمان تا چند روز به خانه زائو می رفتند و براى او و 

نوزادش طبابت هاي جزیى می کردند (همان: 27).

     بارى پس از مادام فراسکینا سه نفر از قابله هاي اروپایى به نام هاى دکتر «درمسن»1، دکتر 

«پن»2 و دکتر «سرکیسیان»3 به مرور زمان در مریضخانۀ نسوان به کار پرداختند و به آموزش 

فن قابلگى مشغول شدند. دورة تحصیالت در مدرسه قابلگى سه سال بود. شرط ورود به آن 

داشتن گواهینامۀ شش ساله ابتدایى (دوره ششم تقنینیه، مذاکرات مجلس جلسه 252، 15 خرداد 

1307: 4585). ضمن این که در همان دوران براى مدرسه قابلگى اساس نامه اى در شش ماده 

نوشتند (سند شماره 1 ـ 270000221، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران).

     دکتر امیراعلم چون به لزوم تأسیس دارالوالده ها اعتقاد داشت، اقداماتی را به انجام رساند 

که بر اثر آنها ماماهاي متبحري تربیت شدند که توانستند با رعایت اصول علمی و بهداشتی 

که  می دانست  مؤسساتی  را  دارالوالده ها  امیراعلم  دکتر  دهند.  انجام  خوبی  به  را  قابلگی  کار 

مرکز ترقی یکی از مهم ترین شعبه هاي طب را تشکیل می دادند، زیرا در این مراکز محصلین 

و محصالت علوم طبیعیه آثار فّرار تدریس صرف نظري فنون مشکله زایمان را در حافظه خود 

ترسیم می کردند (مجلۀ ماهیانه شیر و خورشید سرخ ایران: 4). وي همواره دارالوالده ها را جایی 

1 Dr.Dermessen
2.Dr.Pann
3. Dr. Serckesian
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معرفی می کرد که قابله هاي قابله و عالمه پرورش می دهد (مجله ماهیانه شیر و خورشید: 5).    

     در سال 1337 ق، با انتصاب دکتر محمدحسین خان لقمان ادهم به ریاست بخش طب 

رییس  داراى  و  شد،  خوانده  نام «مدرسه طب»  به  بار کالس طب  نخستین  براى  دارالفنون، 

جداگانه و محل مجزایى شد. در مواد درسى نیز اصالحاتى به عمل آمد و از جمله در ذیل یکى 

از این مواد اصالحى، به  «مامایى» که تا آن هنگام تدریس نمی شد، بدین گونه توجه شد:

     «.... رابعأ ـ ایجاد طب ایرانی و قابلگی، زیرا که چندین سال بود که درس طب ایرانی و 

تراپوتیک و روانشناسی ایرانی براي اطباي ایرانی از مهم ترین اسلحه است. چنان که مثل چند 

ترك  بودند  شده  فوق العاده  سختی هاي  دچار  همگی  فرنگی  دواجات  نداشتن  براي  قبل  سال 

شده بود. درس قابلگی و میکروب شناسی نیز که تا امسال رسماً معلمی نداشت به توسط آقاي 

یونسخان هفته اي سه روز در مدرسه طبی به شاگردان تدریس می شود و نظر به این که غالبأ 

اطبایی که در ایران تحصیل می کردند، قابلگی را نمی دانستند و براي طبیب بصیرت در این علم 

این       با گنجاندن درس قابلگى در برنامۀ تحصیلى مدرسه طب، تهیه منابع براى تدریس 

درس نیز ضرورى شد. از این رو در شوال 1338ق، فتحعلى مسیح السلطنه با توجه «به وجوب 

اصالحات امور صحیه ضروریه عمومیه» و بنا بر مأموریتى وجدانى «الزم دانست رساله اى در 

علم قابلگى ترجمه و تألیف نموده و به طبع رساند، انتشار دهد.» مسیح السلطنه در نامۀ خود به 

رئیس مجلس حفظ الصحه دولتى، تصریح کرد که پیش از چاپ و انتشار این کتاب با نوشتن 

«قانونى راجع به قابله هاي بی سوادي» که «در تمام مملکت ایران به اسم ماما مشغول عملیات» 

بودند و «مفاسد اعمال آنها» براى طبیبان مشهود بود، همه آنها را متذکر سازد. 

     مسیح السلطنه در همین نامه از رییس مجلس حفظ الصحه خواست «که بعد از نظرى به 

این قانون و لزوم اجراى آن، همین قانون را به توسط وزارت داخله در تمام ایاالت و والیات و 

با نظارت دوایر بلدیه به موقع اجرا گذارند» (سند شماره3-  270000306، آرشیو سازمان اسناد و 

کتابخانه ملى ایران).

ناآگاهى  همواره  بود.  کار  این  معایب  مهم ترین  از  یکى  بى سواد  عموماً  قابله هاى  وجود       

قابله ها از چگونگى عمل زایمان، مرگ ومیر مادران و نوزادان را در پى داشت. استفاده از وسایل 

بود  مشکالتى  دیگر  از  قابله ها  دست هاي  آلودگى  و  زایمان  محل  نکردن  تمیز  غیربهداشتى، 
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نهایت ضرورت را داشت، از این سال، این درس نیز جزو پروگرام گردید» (هاشمیان، 1379: 137 

134؛ راهنماي دانشکده پزشکی، قسمت 1: 68- 66)
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و  عفونت  بروز  موارد عمًال موجب  همین  درحالى که  نداشت.  اهمیتى  قابله ها  نظر  از  البته  که 

خونریزي هاي شدید و خطرناك و در نهایت مرگ مادر و نوزاد می شد.

     به همین دلیل به موازات تربیت ماما در بیمارستان زنان و مدرسۀ طب، کمیسیونی متشکل 

آنها  از  تعدادي  به  احیاناً  و  میکرد،  نظارت  قابله ها  کار  بر  معارف  وزارت  در  پزشک  چندین  از 

تصدیق نامه قابلگی اعطا می کرد. در محرم سال 1340 ق/ پاییز 1300 ش، خدیجه خانم دختر 

حافظ الصحه که بیست سال «مشغول معالجه و مداواي» بیماریهاي زنانه بود، از وزارت معارف 

«تقاضاي اخذ تصدیق رسمی» طبابت کرد. ولی کمیسیون اطباء پس از تحقیق و تفحص دربارة 

وي در نامه اي به وزارت معارف و اوقاف در 03 میزان 1031ش، تصریح کرد: «مشارالیه لیاقت 

طبابت و اخذ تصدیق رسمی ندارد» (سند شماره 1 - 297022823، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه 

ملی ایران). 

     دراین باره در نامۀ ایالت کرمان به وزارت داخله در 12 قوس 1301 ش، نیز آمده است که در 

کرمان براى فعالیت قابله ها مجوزى صادر نشده «و به این جهت هر روز عده اي طفل و مادرهاي 

طفل را بی اطالعی قابله از زندگى محروم می کند، مستدعى است اقدام مقتضى بفرمایید وزارت 

جلیله معارف به نمایندة خود دستور دهد که به قابله هاى مطلع جواز داده شده، و مابقى ممنوع از 

قابلگى باشند» (سند شماره 3- 297015025، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران).

      وزارت معارف و اوقاف در پاسخ به این درخواست ایالت کرمان در 24 قوس 1301 ش، 

نوشت: «فوراً کمیسیونى تشکیل، قوابل [قابله ها] را احضار، به سابقه هر یک رسیدگى نموده، هر 

کدام را کمیسیون تصدیق نموده اجازه دهید؛ و اسامى آنها را براى اطالع عموم اعالن نمایید. 

به نظمیه و بلدیه صورت دهید جدأ ممانعت نمایند» (سند شماره2 -  آنهایى که الیق نیستند 

297015025، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران).

     بلدیه شهرهاى مختلف نیز موظف بودند بر کار قابله هاى تجربى نظارت کنند و گزارش کار 

نمره 7220/1288،  خود را به وزارت معارف بفرستند. در 12 عقرب (آبان) 1303ش، در نامۀ 

ولی آباد  محلۀ  ساکنه  قابله،  خانم  «آغاباجى  که  نمود  تصریح  معارف  وزارت  به  تهران  بلدیه 

معروض می دارد از سه سال قبل تاکنون که مشاٌرالیها در پست امدادى امراض نسوان مشغول 

خدمت است، وظایف مربوط به قابلگى را کامأل از عهده برآمده، اداره صحیه و معارف عمومى 

از انجام خدمات مومًى الیها کمال رضایت را دارد» (سند شماره 16- 297015061، آرشیو سازمان 

اسناد و کتابخانه ملى ایران).



     در نامه اى از وزارت معارف به اداره صحیه بلدیه تهران با نمره 3194، نیز آمده است: «از 

قرار راپورت واصله، بعضى از قوابل مبادرت به عملیات جراحى می نمایند. در صورتى که آنها فقط 

مجاز به قابلگى ساده می باشند. حق این گونه عملیات را نخواهند داشت. لزوماً متذکر می شود که 

به پست هاي امدادي محالت دستور داده شود که از قوابل حوزه مأموریت خود التزامى دریافت 

دارند که در موقع لزوم عملیات و جراحى مراجعه به دکترهاى مجاز رسمى فرمایند و در صورت 

تخلف مورد مسئولیت واقع خواهند گردید» (سند شماره 35- 297015061، آرشیو سازمان اسناد و 

کتابخانه ملى ایران).

     دربارة قابله هاى سنتى بعداً مقرر شد که «به موجب مادة 2 قانون طبابت» اجازه نامۀ قابلگى 

به کسانى داده شود «که داراى تصدیق نامه از مدارس دولتى داخله یا خارجه باشند، و یا بر طبق 

پروگرام سال سوم [مدرسه قابلگى] در موقع رسمى امتحانات در برج جوزا [خرداد] امتحانات 

الزمه را بدهند و چنان چه موفق به اخذ تصدیق نامه از مدرسه شد، اجازه نامه صادر خواهد شد» 

(سند شماره 76- 297015061، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران).

این همه شاید به دلیل کمبود قابله هاى تحصیل کرده و برکنار ماندن قابله هاى سنتى       با 

در  دوباره مرسوم شد.  قابله ها  از  نیامد و امتحان گرفتن  در  اجرا  به  ظاهراً  قانون  این  مجرب، 

از هفت  (فروردین) 1302 ش،  در 28 حمل  معارف  وزارت  به  دولتى  مریض خانه  رئیس  نامۀ 

قابلگى را به دکتر  قابله کلیمى و یک قابله مسلمان نام برده شده که در 26 حمل «امتحان 

درمسن داده و از عهدة سؤاالت برآمدند» و شایستۀ گرفتن تصدیق قابلگى شدند (سند شماره 

89- 297015061، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران).

     حتى به موجب نامۀ وزارت معارف به دایره تعلیمات عالیه اول برج میزان (مهر)1303ش، 

به خانم حاجیه باهر «که سن او چهل و پنج سال و مقیم تهران» بود «به موجب امتحانى که 

در مریض خانه دولتى نسوان راجع به فن قابلگى داده» و مورد تصدیق رییس مریض خانه قرار 

گرفت «صدور اجازه به مشاٌرالیها» بى مانع شد (سند شماره1- 297036095، آرشیو سازمان اسناد 

و کتابخانه ملى ایران).

     توجه به کار قابلگى و نظارت بر کار ماماها، شامل ماماهاى خارجى نیز می شد و صالحیت 

ثور1301ش،  به وزارت معارف در 2  نامه اى  قرار مى گرفت، چنانچه در  بررسى  مورد  نیز  آنها 

آمده است: «نظر به مواد قانون طبابت مصوبه سوم جمادي االخر مطابق با نهم برج جوزا تنگوز 

ئیل سنه 1329 ق، چون مادام یوکنیا ولد الکساندرونا کوسنکو برحسب تشخیص وزارت معارف 
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موافق مواد قانون حق اشتغال به قابلگى حاصل کرده است، علی هذا وزارت به مشاٌرالیها اجازه 

ایران  مملکت  در  روسیه  خارکف  ایالت  قابلگى  مدرسه  از  شهادت نامه  موجب  به  که  مى دهد 

مشغول به قابلگى باشد» (سند شماره 1- 297035229، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران).

     نمونۀ دیگر، نامۀ شش قابله کلیمى به وزارت معارف و اوقاف است در 25 حمل 1302ش، 

که در آن «تمناى عاجزانه» کرده بودند که زودتر از آنها «امتحان گرفته، اجازه نامۀ» قابلگى 

صادر کنند (سند شماره 1- 297017632، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران).

     از آن سو با رونق گرفتن کار مدرسۀ قابلگى و افزایش داوطلبان تحصیل در آن، شوراى 

عالى معارف مقرر کرد که «محصالت داوطلب مدرسه قابلگى بایست تصدیق نامۀ سه ساله اول 

متوسطه را دارا باشند، یا آنکه در موقع ورود، به قدر معلومات سه ساله متوسطه از عهدة امتحانات 

ورودى برآیند» (سند شماره 12- 297015061، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران).

     با توجه به این قانون که در 15 قوس1302ش، از سوى دایره تعلیمات عالیه وزارت معارف 

ابالغ شد، پذیرفته شدگان مدرسۀ قابلگى پس از گذراندن دورة مدرسه در امتحان هاى مدرسه 

شرکت مى کردند (سند شماره 3 ـ 297015037، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران).

     امتحان هاى قابلگى شامل آزمون هاى علمى و عملى بود. دربارة امتحان عملى گویا هر 

محصل الزم بود حداقل سه بار در بیمارستان و نزد استاد خود قابلگى کند. سرانجام دادن این 

آزمون عملى که در حقیقت نوعى کارورزى به شمار مى رفت، آن قدر اهمیت داشت که بدون 

گذراندن این مرحله اجازه رسمى قابلگى صادر نمى شد.

امتحان  خصوص  در  معارف،  جلیله  وزارت  منیع  «مقام  به  لقمان الملک  دکتر  نامۀ  در       

محصالت مریضخانه نسوان» در 10 حمل (فروردین) 1303 ش، آمده است: «چهار نفرى که 

امتحان داده اند یکى اعلم الملوك خانم سیزده نفر را هم وضع حمل، نظارت و مراقبت نموده؛ 

زینت خانم هفت نفر را، و خانم عزیزالملوك یک نفر. ولى ایران خانم تا به حال کسى را وضع 

اجازه موقتى به خانم  حمل ننموده اند. لذا مستدعى است مقرر فرمایید تا صدور دیپلم رسمى 

اعلم الملوك و زینت خانم مرحمت بشود، ولى تصدیق موقتى قابلگى عزیزالملوك پس از آن که 

دو نفر را در مریض خانه وضع حمل و ایران خانم سه نفر را [وضع حمل] نمودند داده شود» (سند 

شماره 3 - 297015061، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران).

     در نامۀ دیگرى از دکتر ابوالقاسم بهرامى رئیس مریضخانه دولتى نسوان به رییس اداره کل 

صحیه وزارت در 6 عقرب (آبان) 1302 ش، آمده است: «حاجیه خانم قابله عیال دکتر طاهرخان 
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در پنجم عقرب 1302، امتحان قابلگى در حضور دکتر درمیسن داده و از عهده سواالت برآمده. 

مقتضى است مقرر فرمایید تصدیق قابلگى به مشاًرالیها داده شود» (سند شماره 297015061-7، 

آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران).

     با پایان یافتن دوره هاى مدرسۀ قابلگى بیمارستان زنان، قابله هاى تربیت شده اى مشغول به 

کار مى شدند و با رونق گرفتن کار آنان، توقع این گروه نیز افزایش یافت و از جمله پنداشتند که 

کار طبابت و مداواى بیماران را نیز مى توانند انجام دهند. بنا بر گزارش اتحادیۀ اطباى دیپلمه 

تهران به وزارت معارف در برج میزان (مهر) 1303ش، «از طرف محصالت مریضخانه نسوان 

که تحصیالت آنها فقط در روى قابلگى بوده شرحى» به وزارت معارف «عرض و تقاضاى دیپلم 

دکترى نمودند» که بنا بر همین گزارش، وزارت معارف «نیز اقداماتى راجع به تقاضاى آنها به 

عمل آورد»، خواسته محصالت قابلگى و اقدام وزارت معارف، با اعتراض اتحادیه اطباى تهران 

روبه رو شد. 

     اعتراض این اتحادیه بر این اساس استوار بود که «دیپلم طبابت» به کسانى باید داده شود 

«که تحصیالت مقدماتى و متوسطه خود را به اتمام رسانیده و نیز دوره پنج ساله طبى خود را 

موافق پروگرام وزارت معارف ختم نموده باشند» این اتحادیه در ادامه تأکید نمود «چنان چه 

وزارت جلیله معارف عالقهمند به وجود طبیبه دیپلمه میباشد، خوب است دیپلمه براى تحصیالت 

دوره پنج امتحان دکترا نیز تهیه و پس از آن که مانند تحصیل طب دوره تحصیالت خود را به 

اتمام رسانیدند، دیپلم دکترى به آنها داده شود واال چگونه ممکن است که با وجود مدرسه طبى 

و قانون طبابت مصوبه مجلس شوراى ملى و وجود اطباى دیپلمه بدون هیچ حقى به آنهایى که 

حتى تحصیالت مقدماتى آنها مجهول است، دیپلم دکترى دهند» (سندشماره297015061-1، 

آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران).  

     درخواست محصالت قابلگى براى اجازه مداواى بیماران، هیچ گاه به طور جدى مورد توجه 

قرار نگرفت و همواره بنا به حکم قانون، قابله ها فقط مى توانستند قابلگى کنند و ورود به حیطه 

طب و طبابت براى آنها ممنوع بود. اساسًا براى «محصالت مریضخانه نسوان» که امتحان هاى 

پایان مى رساندند، فقط دیپلم رسمى قابلگى صادر مى شدند (سند شماره  خود را با موفقیت به 

6-297015061، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران).

     نمونۀ زیر صورت اجازه نامۀ قابلگى اى است که براى یکى از دانش آموختگان مدرسه طبى 

صادر شده است:
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     «طبابت مصوبه سوم جمادى االخر مطابق با نهم برج جوزا (خرداد) تنگوزئیل سنه 1329 

وزارت  تشخیص  بر حسب  تهران  مقیم   .. آقاى محمدخان  خانم صبیه  زینت  چون  (1290خ) 

معارف موافق مواد قانون حق اشتغال به قابلگى را حاصل کرده است، علی هذا وزارت معارف 

به مشارالیه اجازه مى دهد که به موجب تصدیق نامه شعبه قابلگى مدرسه طبى دولتى ایران در 

ایران مشغول به قابلگى باشند.12 برج عقرب (آبان) سیچقان ئیل سنه 1303» (سند  مملکت 

شماره 4- 297015061، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران).

     توجه به حوزة فعالیت قابله ها و ممنوع بودن آنان از ورود به کار پزشکى و مداواى بیماران 

نهادینه شد و قابله ها نیز متوجه حدود کار خود شدند. با این همه تعدادى از قابله ها بى آنکه وارد 

کار طبابت شوند از عنوان دکتر استفاده مى کردند که این کار نیز به اهتمام مقام هاى مسئول 

ممنوع شد. در نامه شماره 65 اداره مدرسه طب به «مقام منیع وزارت جلیله معارف» در 14 

میزان (مهر) 1303خ، آمده است: «چون بعضى از قابله هاى خارجه و داخله بدون داشتن دیپلم 

طب، امضاى دکترى مى نمایند، لذا مستدعى است امر فرمایند تا اعالنى در روزنامه درج فرمایند 

که تمام قابله ها تا مدت مقتضى به مدرسه طب رجوع نموده اسناد خود را ارائه دهند تا پس از 

ثبت آنها اسامى آنهایى که دیپلم دکترى دارند راپورت داده که سایرین را ملزم کنند که امضاى 

دکترى ننمایند» (سند شماره 6- 297015061، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران).

     اعالنى که دراین باره از سوى دایره تعلیمات عالیه، دایره انطباعات اداره کل معارف در 16 

میزان (مهر) 1303خ، به اداره جریده ایرانى فرستاده شد تا «در اولین شماره هاى آن جریده» 

چاپ شود، چنین است: «به موجب این اخطار خاطر کلیه قوابل (قابله ها) اعم از تبعه هاى داخله 

و خارجه را متذکر مى سازد که از تاریخ 20 میزان الى20 عقرب (آبان) بایستى آن چه اسناد و 

نوشتجات و حتى اجازه هاى رسمى وزارتى که براى آنها صادر شده است دارند، از دو ساعت بعد 

از ظهر الى چهار بعد از ظهر غیر از ایام تعطیل به اداره معارف آورده و براى ثبت ارائه دهند و 

در صورت تخلف به وسایل مقتضیه تعقیب خواهند شد» (سند شماره 8 - 297015061، آرشیو 

سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران).

ایرانى تباران ساکن  تنگناهایى که براى شمارى از  بلشویکى در روسیه و  انقالب        بر اثر 

مرورى بر تاریخ پزشکى و مامایى در ایران ❖ 453

    افزون بر این از سوى وزارت معارف نیز «به دایره پلیس دستور داده شد که از کلیه قوابل 

دهـند (سند شماره  ارائـه  مـعارف  وزارت  به  را  خود  اسناد و مـدارك شـغل  التزام گیرند» که 

78- 297015061، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران).
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ایران  به  آنها  از  تعدادى  آمد،  پیش  شوروى  جمهورى هاى  دیگر  و  آذربایجان  جمهورى  در 

مهاجرت کردند و در تهران و دیگر شهرها پراکنده شدند. در میان این گروه، افزون بر قابله هاى 

دوره هاى مخصوصى  گذراندن  از  که پس  بودند  بانوانى  ایران،  در  کار  متقاضى  تحصیل کرده 

بیمارستان ها  در  اول»  یا «جانشین طبیب  رحمى»  «امراض  متخصص  به عنوان  مى توانستند 

مشغول به کار شوند. در تصدیق نامه یکى از همین بانوان که خواهان کار در ایران بود، آمده 

است: «این تصدیق نامه از اداره ایالتى طبى بادکوبه با امضاهاى الزمه و مهر دولتى داده مى شود 

به قابله مراجیا الکساندرونا ملکیانس ... که از مدرسه تحصیالت مامایى که جزو مریضخانۀ زنانه 

بلدى بادکوبه است به مورخه 25 مى 1911م، ... ایشان حتى به عنوان قابله درجه اول مى باشد و 

بنابراین حق دارد که شخصًا مشغول شغل مخصوص خود باشد» (سند شماره 20 - 297015061، 

آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران). 

     تعدادى از این قابله ها نیز قابله هایى سنتى بودند که اجازه نامه هاى خود را براى تأیید به 

وزارت معارف داده بودند. در ترجمۀ اجازه نامۀ یکى از همین قابله ها نوشته شده بود: «دارنده این 

تصدیق نامه اگوست الکساندرونا هست نظر به امتحانى که توسط اعضاى قسمت طبى شعبه 

ایالتى و به اتکا به حضور رئیس اطباى مریض خانه ایالتى به عمل آمده و بر طبق قانون 87  

نمره 7  مجموعه متحد المآل هاى وزارت داخله مى داند به این جهت .... به او حق داده مى شود 

که شغل قابلگى در نقاطى که قابله هاى دیپلمه عالیه وجود دارد [به عهده گیرد] لیکن حق تعلیم 

این صنعت به دیگران را ندارد» (سند شماره 53- 297015061، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه 

ملى ایران).

     تعداد معدودى از این بانوان عالوه بر قابلگى، جراحى نیز مى کردند و مطابق اسناد موجود 

سالها به این کار مبادرت مى ورزیدند. در تصدیق نامۀ یکى از این قابله ها نوشته شده است: «به 

موجب ماده 6 قانون مورخه 27 مارس 1900، شوراى سلطنتى تصدیق نامه حاضر به گوهر خانم 

على اف (خاکپور) داده و تصدیق مى شود که مشاٌرالیها پس از اتمام دوره علمى و عملى موافق 

مواد 13، 15 قانون مورخه 12 آوریل 1906، مصوب وزارت خارجه [و] مطابق شرایط پروگرام 

نهایى  امتحان  این  در  مخصوصاً  و  برآمده  خروجى  امتحان  عهده  از  خوبى  کمال  در   ،1904

مهارت و موفقیت را در عملیات به خرج داده و به تصدیق کمیسیون امتحانات باید مشاٌرالیها را 

متخصص درجه دویم در امراض رحمى شناخت» (سند شماره 91 - 297015061، آرشیو سازمان 

اسناد و کتابخانه ملى ایران).
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     در تصدیق نامۀ دیگرى که براى خانم مراچیا الکساندرونا فلکیانس صادر شده بود، تصریح 

شده که وى «در قسمت زنانه مریض خانه صابونچى از تاریخ اول فوریه 1913 [1292خ] مشغول 

خدمت قابلگى بوده و در این کار ثابت نموده است که کامًال  کار خود را مى داند و دوست دارد و 

قابل بهترین سفارش مى باشد که به موجب مهر و امضاى ذیل... جانشین طبیب اول مریضخانه 

باالخانى» به شمار مى رود (سند شماره 17 - 297015061، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملى 

ایران).

     به هر حال این افراد با ارائه مدارك خود به وزارت معارف و درخواست کتبى براى کار، اجازه 

قابلگى در ایران را مى گرفتند و مشغول به کار مى شدند. در یکى از همین درخواست نامه ها آمده 

ایران داراى تصدیقنامه قابلگى درجه  است: «اینجانبه مادام چراچیا مولکیان، تبعه دولت علیه 

اول در روسیه و عضو مجمع اطباى بادکوبه تقاضا مى نمایم که به اسناد ذیل ضمیمه این عریضه 

است: تصدیق نامه اداره طبى بادکوبه مورخه 11یول [جوالى] 1911، رضایتنامه مریضخانه اتحاد 

نوامبر   17 مورخه  نمره 5797  عضویت مجتمع طبى بادکوبه  1918، دفتر  دسامبر   12 مورخه 

1923» (سند شماره19- 297015061، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران).

     این مدارك با دقت مطالعه و بررسى مى شد و در صورت تأیید اجازه رسمى قابلگى صادر 

مى شد. براى نمونه این نکته در پاسخ وزارت معارف به یکى از متقاضیان قابلگى به خوبى آشکار 

این نامه در 18 عقرب (آبان) 1302 ش نوشته شده است: «مخدره نیره خانم  شده است. در 

مراسله مورخه 17 عقرب شما دایر به تقاضاى اجازه نامه قابلگى به انضمام دو فقره تصدیق از 

دکتر نلیگان و میس اسکات مالحظه شد. جواباً اشعار مى دارد که تصدیقات مذکوره راجع به 

پرستارى شماست و در موضوع قابلگى چنان که چیزى ذکر شده فقط تجربیات مختصرى دارید. 

اینک چنانچه مایل به اخذ اجازه نامه قابلگى باشید، باید امتحانات الزمه را بدهید و در صورتى که 

پذیرفته شدید اجازه نامه دریافت خواهید داشت. عین تصدیقات شما لفاً ارسال شد» (سند شماره 

36- 297015061، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران).

     عدم پذیرش مدارك نیره خانم، او را  براى گرفتن اجازه نامه قابلگى واداشت تا از راه دیگرى 

وارد شود. از دکتر نیلگان «یک ورقه تصدیق جناب دکتر نیلگان را که به طور وضوح استحقاق 

و لیاقت [او] را براى اخذ تصدیق قابلگى مدلل» مى ساخت، گرفت و به وزارت معارف داد (سند 

شماره 38 - 297015061، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران).

     البته وزارت معارف «نظر به تصدیق طبیب ساکن [در] مریض خانه دولتى از عملیات نیره 



خانم جلوگیرى نکرد و صدور اجازه نامۀ رسمى را موکول به اجراى نظام نامه اى کرد که تدوین 

آن در وزارت معارف آغاز شده بود» (سند شماره 40 - 297015061، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه 

ملى ایران).

     ظاهراً تعدادى از متقاضیان شغل قابلگى به جاى ارائه مدارك معتبر که نشان دهندة تحصیالت 

آنها در قابلگى باشد، تصدیق نامه اى دال بر «استحقاق و لیاقت خود براى اخذ تصدیق قابلگى» 

این تصدیق نامه ها،  از پزشکان شهر مى گرفتند و به وزارت معارف مى دادند. پذیرفتن  از یکى 

مشکالتى را به وجود آورده و از جمله سبب شده بود راه تقلب و فریب کارى دراین باره باز شود 

و احیاناً سوءاستفاده هایى از این راه به انجام رسد. از این رو، وزارت معارف طى یادداشتى به 

ادارة معارف دستور داد: «راجع به تصدیق قابلگى الزم است تصمیم قطعى و پیشنهاد جامعى 

اتخاذ نمایند که دفع هرگونه اشکالى را در آتیه نماید. صدور اجازه به تصدیق اطباى شهر عملى 

نیست، باید براى امتحان که رسمیتى قائل شد» (سند شماره 39- 297015061، آرشیو سازمان 

اسناد و کتابخانه ملى ایران).

     چنانچه پیشتر اشاره شد براى استفاده از قابله هاى تجربى، امتحانى از آنها اخذ و در صورت 

وزارت معارف دربارة اعطاى اجازه نامۀ قابلگى زیور خانم تصریح کرد: «زیور خانم قابله در حضور 

بنده امتحان قابلگى را داد و چنین سؤاالت راجع به وضع حمل و آوردن طفل که به اشکال، 

خروج آن سخت است نموده؛ بیشتر از آن که تصور مى نمودیم از عهده سؤاالت نیز برآمده الحق 

از سایر قابله هاى ایرانى قدیمى قابلتر نباشد، کمتر نیست» (سند شماره 59-  297015061، آرشیو 

سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران).

     افزون بر اسناد یادشده که حاکى از تبحر و شایستگى قابله هاى سنتى است، تعداد دیگرى 

از اسناد نیز از مهارت علمى و عملى قابله هاى دیپلمه حکایت مى کنند. چنان که یکى از آنها 

و  دواسازى  و  رئیس مدرسه طب  نامۀ  در  پیدا کرد.  نیز  را  تدریس در مدرسه طب  شایستگى 

قابلگى به وزارت معارف در اول برج دلو [بهمن] 1303 ش قید شده است: «از آن جایى که هر 

معلمى در موقع غیبت یا در موقعى که مبتال به کسالتى مى شود، محتاج یک نفر معاون است 

که در غیبت معلم کالس و مذاکره دروس محصلین، آن را تعلیم نمایند. مستدعى است مقرر 

فرمایند علیّه خانم که جزو قابله هاى دیپلمه است و کامًال استحقاق این مقام را دارد به عنوان 

نایب معلمه بدون حقوق براى درس دکتر درمیسن تعیین نمایند» (سند شماره 42- 297015061، 
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به  نامه اى  لقمان الدوله طى  دکتر  1303ش،  پاییز  در  داده مى شد.  قابلگى شان  اجازة  موفقیت، 



آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران).

     براى تشویق محصالن مدرسه قابلگى به محصالن ممتاز جوایزى نیز اعطا مى شد. چنانکه 

در 29 برج جدى (دى) 1303 ش، به پیشنهاد «مدرسه عالى طب» مقرر شد به «زینت خانم و 

علّیه خانم دیپلمه هاى مریض خانه نسوان که در نتیجه امتحان شاگرد درجه اول شدند. لهذا اداره 

کل معارف بر طبق پیشنهاد مدرسه عالى طب و بر طبق قسمت سوم از ماده 5 نظامنامه، مدال 

و نشان علمى پیشنهاد مى نماید که مقرر فرمایند به هر یک، یک قطعه مدال درجه دوم اعطا 

گردد» (سند شماره 1- 297028655، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران).

     در مقابل تأیید و تشویق قابله هاى مجرب، هر چند براى تخلفات قابلگى ظاهراً قانونى وضع 

نشده بود، اما اگر قابله اى مرتکب خالفى میشد، اجازه نامه او گرفته و باطل می شد. در نامۀ بدون 

به مریض خانه نسوان و اطفال گزارش شده که «آبجى خانم  تاریخى از سوى وزارت معارف 

که در ولى آباد منزل دارد در ده روز پیش در بیرون دروازه دولت که یک نفر بچه سقط کرده 

جفتش نیامده بعد از 8 ساعت آبجى خانم مى رود با اسباب جفت را خارج مى کند در صورتى که 

از مریض خانه اجازه قابلگى را به او داده نشده بعد از آن ضعیفه مبتال به عفونت رحم مى شود که 

حالیه در پلى کلینیک مریض خانه تحت معالجه است، بنابراین تمنا مى شود اگر از آن وزارت جلیله 

هم اجازه نامه به او داده اند پس بگیرند. در صورتى که اگر اجازه نامه هم داشته باشد، حق استعمال 

اسباب ندارد و در هر صورت باید به این کار رسیدگى شود» (سند شماره 81- 297015061، آرشیو 

سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران).

     در پى این گزارش و نامه نگارى هایى که میان وزارت معارف و بلدیه تهران به انجام رسید، 

به  «راجع  معارف  وزارت  به  تهران  بلدیه   ،3998/722 شماره  نامۀ  در  1303ش،  اسد   16 در 

التزام  قابله ها  کلیه  متذکر شد «سابقاً از  قابله هایى که مبادرت به عملیات جراحى مى نمایند» 

گرفته شده است به هیچ وجه دخالت در عملیات جراحى ننمایند و چنان چه کسى بر خالف التزام 

خود رفتار کرده، مقرر دارید راپورت دهند که مرتکب، تعقیب و مجازات» مى شود (سند شماره 

88- 297015061، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران). البته بعداً در برج جدى (دى) 1303 

ش، براى جلوگیرى از ورود نظمیه به حیطه کار پزشکى به «دایره پلیس» ابالغ شد «که مزاحم 

قوابل نشوند» (سند شماره 1- 297015033، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران).

     به هر حال در جامعه سنتى ایران و در سال هاى آغازین دهه1300 ش، با وجود گسترش 

اجتماعى و حرفه اي  فعالیت  از  از دختران تحصیل کرده  بسیارى  هنوز  دخترانه،  نسبى مدارس 
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محروم بودند و به ناچار یا در خانه مى نشستند و یا به خانه شوهر مى رفتند. از این رو، صرف نظر از 

مزایاى مادى اشتغال به قابلگى به نظر مى رسد روى آوردن تعداد زیادى از دختران تحصیل کرده 

به تحصیل در رشته مامایى، ناشى از آزادى عمل و فعالیت در عرصه اجتماعى بود. 
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