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 (16/04/1398، پذیرش: 18/12/1397)دریافت: 
 چکیده
ایران و تأسیس مجلس شورای ملی، الگوبرداری از  ۀی نهضت مشروطزبا پیرو

 ۀگرفت. این الگوبرداری در زمینشتاب بیشتری برخی دستاوردهای تمدن غرب 
بهداشت عمومی و توجه به اعم از استفاده از داروهای جدید،  ،علوم پزشکی

کرده قرار توجه حکومت قاجار و اقشار تحصیلارتقای سالمت عمومی، مورد 
های الستواند در میایران را در گیری طب نوین شکل ۀگرفت. با این وصف دور

. در این دوره پزشکی نوین در مطبوعات ایران دانستشمسی 1320تا  1300
های زنان و از جمله درمانگاه ،ربط پزشکیبازتاب فراوان یافت و نهادهای ذی

طب دانشگاه تهران  ۀها و دانشکداکز بهداشت عمومی، بیمارستانمردان، مر
 کند. بحثتاریخی  ۀاین دوردر بارۀ کند حاضر تالش می ۀشکل گرفتند. مقال

 .اتمطبوع مشروطه، ،سلطنت رضاشاه ،اروپا، پزشکی ها:کلیدواژه
  

                                              
تدوین  97015309در طرح شمارۀ  حمایت از پژوهشگران نهاد ریاست جمهوریاین مقاله با کمک صندوق . 1

 شده است.

mailto:javanmardi1318@gmail.com
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 مقدمه
مطبوعات در یکی از دستاوردهای انقالب مشروطه ایران، رواج روزافزون و گسترش 

کشور بود، اهمیت مطبوعات به حدی بود که آن را رکن چهارم مشروطه لقب دادند، از 
تنها از طریق مطبوعات مردم با تحوالت سیاسی و اجتماعی کشور آشنا این حیث که نه

یافتند، بلکه وضعیت اجتماعی و شدند و نسبت به اوضاع بین المللی آگاهی میمی
 گرفت. د توجه قرار میمور نیزبهداشتی جامعه 

 ن سلطنترا در زما کاغذ اخبار ۀنخستین بار میرزاصالح شیرازی بود که روزنام
 ۀصدارت امیرکبیر و انتشار روزنام ۀدور در ،(19ص)رائین،  محمدشاه قاجار منتشر کرد

اً ها عمدتمشروطه این دسته از روزنامه ۀ، این روند ادامه یافت. تا قبل از دوروقایع اتفاقیه
زمانی  ۀدادند، در این دورها و برخی حوادث کم اهمیت کشور را پوشش میبخشنامه

شور در خارج ک پرورشو  ثریا، حبل المتین، اختر، قانونترین نشریات ایران مثل مهم
گاهی مردم ایران برعهده داشتند، به همین دلیل ورود منتشر می شدند که نقشی مهم در آ

 . اساساًندشدممنوع بود و به واقع از طرق غیرقانونی وارد می این نشریات به داخل کشور
 ایران بودند.  ۀهمین مطبوعات، زمینه ساز انقالب مشروط

به دنبال تأسیس دارالفنون و استخدام برخی پزشکان از فرانسه، اتریش و آلمان، 
عاصر عطف تاریخ پزشکی م ۀ. این دوره نقطشددچار تحوالتی نیز نظام بهداشتی کشور 

ن از این تواطوری که تقسیم پزشکی ایران به دو دورۀ سنتی و مدرن را میایران است به
مشروطه، گفتمان  ۀ( با این وصف تا دور131، ص)الله و وافری دوره در نظر گرفت

 ن نیزآغالب بر نظام بهداشتی کشور تحت تأثیر سنن و آداب و رسومی بود که پیش از 
مشروطه تا مقطع مورد بحث این مقاله، تخصص  ۀگسترده داشت، حتی از دور رواجی
 ۀن دوردر ای پزشکان. هدف اصلی نبودهای گوناگون پزشکی چندان مورد توجه در رشته

ویژه تاریخی، آگاهی بخشیدن به مردم به منظور جلوگیری از بیمارهای واگیردار به
بوعات عصر یادشده بازتاب فراوانی های مقاربتی بود. این موضوع در مطبیماری
 داشت. 

شود که با مهم به ذهن متبادر می ۀشناسی تاریخی، این نکتهای جامعهبررسی ۀبا شیو
ته ، زیرا دورانی جدید شکل گرفبسیاری شدمشروطه گفتمان مسلط دستخوش تحوالت 

ر دگیری نظام جدید پزشکی بود که اقتضائات خاص خود را داشت. بدیهی است شکل
چارچوب این تحول گفتمانی قابل طرح است، یعنی اینکه به موازات تحوالت در 
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 هایولین و مطبوعات و تودهسی و اجتماعی و اقتصادی، نگرش مسؤهای سیاعرصه
 .مردم نسبت به بهداشت عمومی هم تحول یافت

یجه توان به این نت، میاستفاده کنیممدل پژوهشی میشل فوکو از در عین حال اگر 
دست یافت که به موازات عقالنی کردن سیاست، جامعه و اقتصاد در اثر فرآیند مدرنیته؛ 

توان . دستاورد مهم این تحول را میشده استمشمول این قاعده نیز بهداشت  ۀعرص
رواج بهداشت عمومی، افزایش نرخ موالید، کاهش مرگ و میر و افزایش طول عمر و 

بوط ها امور مراز این دوره به بعد بود که دولتانست. حیات د ۀالبته اعمال قدرت بر ادام
ها را تحت مراقبت خود گرفتند و گرایشی قدرتمند به سوی گسترش به زیست انسان

و  320-319صها شکل گرفت )فوکو، جهان انسان-اعمال قدرت دولت بر زیست
د بحث رحاضر با این رویکردها تحوالت گفتمانی دانش پزشکی نوین را مو ۀ( مقال425

، به انجام نشده استطور که باالتر آمد، در این ارتباط پژوهشی  دهد. همانقرار می
انی زم ۀعبارتی بازتاب بهداشت عمومی و تحوالت پزشکی کشور در مطبوعات دور

 مورد بحث این مقاله، از منظر تحلیل گفتمان انجام نشده است.

الصحه نسوان در مطبوعات حفظ» ای با عنوانتوان به مقالهدر این زمینه تنها می
)باغدار دلگشا و « م1910-1928/ش1298-1307زنان با تکیه بر مطبوعات از 

قاله ( اشاره کرد، و البته این مسراسر مقاله، فصلنامه تاریخ پزشکی ،1396دیگران، پاییز 
صرفاً به بررسی مسائل بهداشتی بانوان در مقطع کوتاهی از تاریخ مشروطه توجه داشته 

های بعد از مشروطه حاضر عبارتند از: آیا اقدامات دولت ۀهای اصلی مقالاست. پرسش
توان بیانگر نوعی اقتدار جدید دانست که سالمت عمومی و بهداشت را می ۀدر زمین

ن این مشروطه به بعد در تبیی ۀکند؟ مطبوعات دورسیاست یاد می-فوکو از آن به زیست
 کند با مبنای نظری یادحاضر تالش می ۀاشتند؟ مقالگفتمان نوین چه نقشی برعهده د

گیری نوعی جدید از اقتدار را که طبق آن دولت خویشتن را موظف و مکلف شده شکل
ین موضوع و ارتباط اکند داند، بررسی های بهداشتی و پزشکی کشور میگیریدر تصمیم
 . کندتشکیل دولت مدرن ارزیابی  ۀرا با مقول

 شمسی 1320تا  1285زشکی از مطبوعات و دانش پ
ان و کاس نظرات پزشکمشروطه به بعد، مطبوعات با انع ۀبا تشکیل دولت مدرن از دور

های واگیردار مثل منظور مقابله با بیماریبهداشت عمومی به های آنها در زمینۀدیدگاه
 رهای مقاربتی نقشی بس اساسی دآبله، آنفلوآنزا، حصبه، تیفوئید و البته بیماری
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های نوین، گیری شهرداریگیری گفتمان مدرن پزشکی ایفا کردند. تا قبل از شکلشکل
پزشکی دانشگاه تهران، نشریات تخصصی در علم  ۀتأسیس وزارت بهداری و دانشکد

 الی سایر اخبار در جرایدپزشکی وجود نداشت، به همین دلیل اخبار پزشکی در البه
 ۀستار، تازه بهار، نوبهار، مجلس، ایران نوی مثل طور مثال در نشریات. بهشدمیمنتشر 

رسید و حتی اخبار های شایع به اطالع عموم میاخبار بیماری مانند اینهاو  رعد، ایران
ویر در های کشیوع وبا در مناطق دوردست کشور مثل سیستان و بلوچستان و یا حاشیه

 شد. کرمان و یزد هم به مردم آگاهی داده می

ر بود که به شکلی تخصصی اخبا بلدیه ۀشمسی به بعد، ابتدا روزنام1302از سال 
رسانید، این روزنامه های پزشکی و اورژانسی را به اطالع مردم میها و مراقبتبیماری

صحیه یا همان بهداشت عمومی، در  ۀشد. علت امر این بود که اداردر تهران منتشر می
می ری بود، ضمن اینکه اخبار بهداشت عمونوین یا همان شهردا ۀهای بلدیاداره ۀزمر

دولتی  ۀنخستین روزنام ۀمثاببه اطالعات ۀکه روزنام ش1305شد. از سال هم منتشر می
از آن  . پیشآمدمی، اخبار پزشکی سراسر کشور نیز در آن شدو سراسری کشور منتشر 

رخی از ب آیندهو  ایرانشهر، مرد آزاد، عالم نسوان، شفق سرخ، ایران ۀستارنشریاتی مثل 
دولت مقتدر متجدد حمایت  ۀاین نشریات از نظری ۀدادند، کلیاین اخبار را پوشش می

 ۀه نشریمهم این بود ک ۀکرد. نکتارکان کشور را مدرن می ۀبایست کلیکردند که میمی
طور مثال میزان مرگ و کرد، بهاخبار بهداشتی مربوط به زنان را منتشر می عالم نسوان

فونی های عهای بهداشتی برای جلوگیری از بیماریزنان به هنگام زایمان، توصیهمیر 
 ۀهای واگیردار مقاربتی مثل سوزاک و سیفیلیس و نحوخاص زنان، مبارزه با بیماری

رفت. این ها به شمار میرسانیاین اخبار و اطالع ۀرعایت بهداشت کودکان، سرلوح
ویژه زنان به پزشک به ۀلط مانع از مراجعبه غ تا فرهنگ غالب که شدمیاخبار باعث 

ایر س شد؛ اندک اندک جای خود را به اخالقیات پزشکی جدید بدهد.پزشکان مرد می
کردند، این نشریات اوضاع بهداشتی کشور ارائه می ۀنشریات اطالعات اندکی در بار

 شدند. شمسی منتشر می1304تا  1301های سال ۀعمدتاً در فاصل

های کشور، پرداختن به اوضاع بهداشتی کشور عرصه ۀاقتدار دولت در کلی اهمراه ب
تأسیس  زمان باهمدوم سلطنت رضاشاه  ۀافزایش یافت و در نیم اطالعات ۀدر روزنام
 ۀپزشکی و گسترش شرح وظایف وزارت بهداری، به اوج خود رسید. مجل ۀدانشکد

عالم تخصصی بانوان یعنی  ۀشمسی و نشری 1300به صورت هفتگی و از سال  بلدیه
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 . از اسفندشدندمیبار و در چهل صفحه منتشر  شمسی هر دوماه یک1311تا سال  نسوان
به مدیریت امیر جاهد در چهل و هشت صفحه منتشر  پارس ۀشمسی سالنام1305ماه 

ل که در سا های بعدی بر تعداد صفحات این سالنامه افزوده شد به طوریشد، در سال
بود. تیراژ نخستین نشریه در سال اول  480این نشریه  ار صفحاتشمشمسی 1314

و در سال دهم به سی هزار نسخه بالغ شد که حکایت از فراگیر بود انتشار هزار نسخه 
، سال دهم ۀدور ،پارس ۀ)سالنام های اجتماعی ایران بودشدن نقش مطبوعات در عرصه

 (.14، ص1315

 الصحهحفظ ۀمجلۀ پزشکی منتشر شد، میندر زطور خاص بهای که نخستین نشریه
نهضت مشروطه پیروزی اندکی پیش از  ق،1324نخست آن در صفر  ۀبود که شمار

یرزا م . صاحب امتیاز این نشریه دکتر علی اصغر نفیسی و مدیریت آن با آقاشدمنتشر 
 شد. هدف این نشریهصفحه منتشر می 27ه طبسی بود که به صورت ماهنامه و در اسداللّ

البته  پزشکی سنتی و بارۀاست، آگاهی دادن به مردم در  آوردهگونه که دکتر نفیسی آن
اره ای اشهای بهداشتی کم هزینهشد. او به راهطب مدرن بود که از اروپا به ایران وارد می

 به امراض مبتال نشوند»های متوسط و کم درآمد جامعه ها گروهنکرده است تا بر اساس آ
ال اول، اول، س ۀ، نمرحفظ الصحه« )تر نشودشان با بیماری افزودهگییچارو بر فقر و ب

رده کپیشگیری بهتر از درمان است، تأکید  ۀبه عبارتی او به مقول ،(20، ص1324صفر 
ول آن ا ۀنام داشت که شمار درمان ۀماهنامتخصصی پزشکی کشور  ۀ. دومین نشریاست

مقاالت این نشریه توسط پزشکان، استادهای  ۀ، کلیمنتشر شدش 1315در فروردین ماه 
 ۀزمین شد. الزم به توضیح است که درسازان و داروسازان نوشته میطب، دندان ۀدانشکد

نجم خان محمود میرزا دکتر مدیریت هب حاضر عصر دواسازی ۀمجل هم داروسازی
در  مجله این ۀشمار رفت، اولینتخصصی داروسازی به شمار می ۀنشری نخستین آبادی
 .(155ص)به نقل از موسوی نژاد،  منتشر شد ش1309مردادماه  25

به  طب کنونینشریات خاص پزشکی مثل  نیزو در مشهد  اخگر ۀدر اصفهان نشری
خان مسیح السلطنه، متولی آگاه ساختن مردم از وضعیت بهداشتی  مدیریت دکتر فتحعلی

، مطالب شدمیش منتشر 1299ه دند. این نشریه از بهمن ماو تحوالت پزشکی کشور بو
ت مراقب ۀآن شامل ترویج بهداشت عمومی، فنون جدید پزشکی، جراحی، مامایی، نحو

نگهداری و پرورش نوزادان و کودکان و تربیت بدنی بود.  ۀاز بیماران و پرستاری، نحو
 است: نوشته  مجله ولؤمس مدیر السلطنه مسیح
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 در که است نواقصی همانا اشتواد مجله این نوشتن به مرا که چیزی تنها

 همان با افتادم خیال به و امنموده احساس مملکت الصحه حفظ و طبابت

 عالم، به خدمتی تا دهم انتشار و نوشته مجله طبابتی، عایدات و طبی سرمایه

 (.74ص)الهی،  باشم کرده ماست عزیز مملکت که

 ۀمطبوعات ایران از دوردر راستای طرح پیشگیری بهتر از درمان است، در اغلب 
مشروطه به بعد، اعتیاد به افیون و مصرف مشروبات الکلی به عنوان یکی از معضالت 

مت ، سالستاره ایران ۀگرفت. مثالً مدیر روزنامجوامع شهری ایران مورد تأکید قرار می
 :چنین نوشته استو  دانستهسالمت فکری جامعه  ۀجسمانی را مقدم

یکی از موانع مهم ]پیشرفت ایران[ استعمال سم مهلک تریاک است که اکثر 
ساکنین این مملکت گرفتار آن هستند. خالص کردن ایرانیان از این بالی حقیقی 

 .(58، ص1343، ایران ۀستار) دانمتر میجانب از همه چیز واجبرا این 

های از روزنامههای پایتخت نداشت، در برخی این مسأله اختصاص به روزنامه
 شد و مانندنیز گه گاه به این موضوع پرداخته می اخگر ۀها از جمله روزنامشهرستان

ونه برای نم) دیگر مطبوعات خواستار برخورد جدی دولت با این معضل اجتماعی بود
اعتیاد بودند که سرانجام  ۀل( مطبوعات به حدی پیگیر مسأ13ص، 1307اخگر، نکـ : 

ش 1289اسفند 21ق/1329االول ربیع12در تاریخ اعالنی دولت ضمن انتشار 
در اماکن عمومی ممنوع اعالم کرد، با این توضیح که را استعمال هرگونه مواد مخدر 

ها، کشیدن تریاک امری کش خانهها و شیرهخانهپیش از این در اماکن عمومی مثل قهوه
 رفت. عادی به شمار می

بی های قلهای دیگر مثل بیماریه شیوع بیماریزمان برای کاهش عوارض منجر بهم
های لثه و دندان، های مهمی صادر شد. مثالً برای مبارزه با عفونتدستورالعمل نیز

گاهی شد گرفت. به خوانندگان توصیه میهای سودمندی در اختیار خوانندگان قرار میآ
اند به قلب هم آسیب تواز خمیردندان استفاده نمایند، زیرا بیماری دهان و دندان می

رزش شد، زیرا ووارد کند. همچنین به ضرورت روزی پانزده دقیقه ورزش کردن تأکید می
دانستند، پس برخالف گذشته اصالح رژیم غذائی و ورزش عامل را عامل طول عمر می

ناشی از قضا و قدر شد و دیگر مرگ و میرهای نابهنگام سالمت و طول عمر دانسته می
پزشکان و  ۀترین وظیفدر این دوره مبرم( 27، ص1304، ایران ۀستار) شدشناخته نمی

پذیرترین آسیب ۀمثابهای پزشکی، ارتقاء سطح آگاهی زنان بهسایر متخصصان رشته
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ی این مسائل بهداشتی و طب بر اقشار اجتماعی از دستاوردهای نوین این دانش بود، بنا
 یافت.زنان در نشریات خاص آنها بازتاب می

 زنان و زایمانکودکان و های مطبوعات و بیماری
به شکلی متوالی و طوالنی مدت، های واگیردار م، بیماری19/ق13قرن ایران در 

هایی مانند وبا، طاعون، ساختند. بیماریبهداشت عمومی جامعه را با مخاطره مواجه می
وان که بهداشتی بانآبله، تیفوس و ماالریا در تمامی نقاط کشور شیوع داشت، فرهنگ 

گاهی از پیشگیری  ۀعالوهبیشتر متکی بر خرافات و عدم مراجعه به طبیب بود، ب ناآ
تر این است که زنان نه تنها باید افزود. موضوع مهممرگ و میرها می ۀها؛ بر دامنبیماری

 از نوزادان، مراقبت ۀکردند، بلکه به دلیل وظیفبه موازین بهداشتی برای خویش عمل می
اندیشیدند. تا قبل از می نیزهای حفظ کودکان خود از امراض مهلک باید به روش

زنان به پزشکان مرد حتی در شهر بزرگی مثل تهران بسیار نادر  ۀمشروطه، فرهنگ مراجع
شدند و بود، اما از این دوره به بعد بود که زنان به رعایت مقررات بهداشتی تشویق می

خویش، به پزشک مراجعه کنند. به طور مثال در  ۀمعالج منظوربهتا  شدندمینیز ترغیب 
های ، زن(25-23، ص1324الثانی )سال اول، ربیع الصحهحفظ ۀسوم نشری ۀشمار

مان کدبانو و دایگان و پرستاران خانُ ۀقابل مالحظ»ای تحت عنوان ایرانی با مقاله
های بهداشتی، آداب رفتار مورد خطاب قرار گرفتند. در این شماره برخی توصیه« اطفال

با کودکان، رعایت بهداشت فردی و تجویز برخی غذاها برای سنین مختلف مورد توجه 
 واقع شد. 

اندازی مدرسه مامائی شروع شد، علت ها برای راهش نخستین تالش1289از سال 
 نامر این بود که زنان حاضر به مراجعه به پزشکان مرد که عمدتاً هم خارجی و غیرمسلما

شدند و ضرورت داشت مدارسی ایجاد شود تا به شکلی مدرن مشکالت ناشی بودند، نمی
ها زنانی که قابله نام داشتند، با از وضع حمل زنان را برطرف نماید. در تمامی این سال

وسایل ابتدائی و غیربهداشتی، متولی زایمان زنان بودند، به دلیل آلودگی ابزارها و عدم 
خی رفتند و در برفونی کردن، زنان بسیاری حین زایمان از دنیا میرعایت موازین ضدع

شدند. به موازات تأسیس نهادهای های عفونی میموارد کودکان هم مبتال به بیماری
ش، اقدامات برای تأسیس 1299بعد از کودتای سوم اسفندماه  ۀاداری مدرن، در دور

ش نخستین آموزشگاه تخصصی 1307شکل گرفت. در نتیجه در سال  نیزمامائی  ۀمدرس
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 )اتحادیه ای مجوز رسمی از وزارت معارف بوداندازی شد، این آموزشگاه دارمامایی راه
 (.21ص زاده، ملک و

تا قبل از این دوره، شغلی به نام قابلگی وجود داشت، زنانی بدون تحصیالت مرسوم 
خوراندند که گاهی اوقات ی به زنان باردار میبرخی موارد برای سقط جنین داروهایدر 

اید نمها اخطار میبه قابله»شد. به همین دلیل دستور داده شد باعث مرگ این زنان می
که استعمال هر نوع دوایی برای سقط جنین اکیداً ممنوع است، چنانچه بدون اجازه 

ند جنایی تعقیب و مجازات خواه طبیب رسمی به این کار مبادرت نمایند، توسط محاکم
مدرن سازی جامعه، همراه با به عبارت بهتر،  .(30، ص1305، اطالعات) «شد
خاطیان از مقررات بهداشتی، در دستور کار قرار گرفت، امری « تنبیه»همراه با « مراقبت»

شد. از این به بعد صرف بارداری زن نبود که های مدرن تلقی میکه از الزامات دولت
نجام میا نیزهای قبل، حین و بعد از بارداری تاهمیت داشت، بلکه ضرورتاً باید مراقب
ها چیست و چگونه باید اعمال دادند این مراقبتگرفت؛ مطبوعات به زنان نشان می

( این مقررات بهداشتی نقشی مهم در 280، ص1308، اخگربرای نمونه نکـ : ) شوند
 میزان افزایش زاد و ولد و کاهش مرگ و میرهای قابل پیشگیری داشت.

یریت به مد شکوفهبه سردبیری نوابه صفوی،  عالم نسوانزمان نشریات نظیر، هم
ر به موضوع بهداشت بانوان در کنابه سردبیری سمیه کحال،  دانشالسلطنه، مریم مزین

. تا پیش از این تاریخ، زنان حتی با پوشیدن کردندتوجه میها سایر حقوق اجتماعی آن
 کردند، لیکن از این به بعد بود کهرا پنهان میهای بسیار گشاد بارداری خویش لباس

شیردهی و مراقبت از نوزاد به  ۀبارداری، وضع حمل، دور ۀمبحث سالمت زنان در دور
بهداشت عمومی  ۀهای خاص زنان بود که مسألشد. این روزنامهبانوان آموزش داده می

، 1289/1910ول، ا ۀ، سال اول، شماردانش) را به اهمیتی در خور توجه رسانیدآنها 
ته ی با طب نوین اروپا شکل گرفایط جدید اجتماعی که در اثر آشنای( به دلیل شر2ص

 شکوفه و دانش ۀبود، موضوع پیشگیری از بیماری اولویت مبرم پیدا کرد، که دو روزنام
ی هم مقاالت عالم نسوان ۀدادند. همچنین در نشریاهمیت زایدالوصفی به این مقوله می

لم عا)شد میهای کودکان درج کودک و بیماری ۀبا سالمت اطفال، تغذیدر ارتباط 
 پنجم، ۀ، سال چهارم، شمارم؛ همان1923ش/1302ۀ دوم، ، سال سوم، شمارنسوان
 .(م1307/1928 ششم، ۀ، سال هشتم، شمارم؛ همان1924ش/1303
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ش این بیماری حتی 1304ترین بیماری کودکان در این زمان آبله بود، در سال شایع
در شهر تهران بسیار شایع شده شده بود. در برخی شهرهای بزرگ کشور از جمله تهران، 

 های رایج مقاربتی مثلمادرزادی به بیماری آبله، برخی نوزادان در اثر ابتالءدر کنار 
 دادند، اما در مناطقی که ایناندکی بعد از تولد جان می سوزاک و سیفیلیس حین و یا

عالم مثالً  گرفت.بیماری وجود نداشت، آبله بیشترین تلفات را از نوزادان و کودکان می
در دزفول که حتی یک مورد بیماری مقاربتی وجود نداشت، اکثر  استنوشته  نسوان

روند. نها در اثر بیماری آبله از بین میآورند که نود درصد آزنان تا بیست نوزاد به دنیا می
نوزادان دوماهه تا جوانان سی ساله در معرض این بیماری قرار  عالم نسوانبه گزارش 

های مقاربتی بود، به طوری که داشتند. اما در شهری مثل تهران، آبله عالوه بر بیماری
سال تا سن ش به دلیل شیوع این بیماری در تهران، صدها کودک خرد1304در سال 

 .(18ص ،1305ششم،  ۀسوم، دور ۀچهارسالگی از دنیا رفتند )شمار

های پیشگیری از شیوع روش ۀبار در بسیاریهم مطالب  شکوفه ۀدر روزنام
شد. در این ارتباط رعایت موازین بهداشتی پیش، حین و های واگیردار درج میبیماری

های مسری مثل بیماری ۀباط به مقولاند. در همین ارتبعد از بارداری توضیح داده شده
لی های دستگاه تناسهای چشمی مثل تراخم و بیماریسل، وبا، ماالریا، پیسی، بیماری

 ی خاص زنان وبه رژیم غذای شکوفهجه این بود که قابل تو ۀنکتاشاره شده است. 
ثل می هایکرد و آنها را نسبت به بیماریانوان اشارات فراوان میضرورت استراحت ب

ت کرد و مثالً به ضرورشد، آگاه میها منتقل میزاک و سیفیلیس که از مردان به آنسو
. اهمیت موضوع به داشتاخذ گواهی سالمت جنسی مرد پیش از ازدواج تأکید فراوان 

ه: )بنگرید بشد ی فراوان در این زمینه چاپ میهاحدی بود که مقاالت متعدد و گزارش
سال ؛ 3هشتم، ص ۀسال اول، شمار ؛2ص، م1913نجم، ۀ پ، سال اول، شمارشکوفه

بیست و  ۀشمار؛ 4، صم1914ۀ دوازدهم، شمار ،سال دوم؛ 4پانزدهم، ص ۀاول، شمار
ۀ اول، ؛ سال سوم، شمار4-3ص ،م1915ۀ بیست و سوم، ؛ شمار4-3یکم، ص

این  .(4م.، ص1917یازدهم،  ۀ؛ سال چهارم، شمار4سوم، ص ۀ؛ شمار4، صم1916
گاهی داد  ۀ تاریخی،ایران بود، تا پیش از این حادث ۀها عمدتاً مرهون نهضت مشروطنآ

 ۀشد، زیرا حتی بحث کردن در بارها به بانوان داده نمیکمترین اطالعی در این زمینه
  شد.مفاسد قلمداد می ۀآنها، نوعی اشاع
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 های مقاربتیبلدیه، بهداشت و بیماری
رواج پزشکی مدرن و گسترش سطح بهداشت عمومی  ۀش اقداماتی در زمین1304از سال 

ه وجود سیاسی ب گیری حکومت متمرکز، نه تنها تمرکزجامعه صورت گرفت. با شکل
ی برای متمرکز کردن نظارت بر بهداشت عمومی جامعه ایجاد شد. آمد، بلکه نهادهای

ی بلدیه در هاها شد و به مرور ادارهبلدیه یا شهرداری نوین متصدی اجرای این برنامه
شهرهای بزرگ ایران به وجود آمد. برای نخستین بار در تاریخ ایران، در این دوره بود 

ظر ها زیر ن. درمانگاهبر عهده بگیردمجانین را مراقبت از که تیمارستان شکل گرفت تا 
یا همان « حفظ الصحه عمومی»ی به نام هایها بودند، در کنار آنها ادارهشهرداری

های مقررات بهداشتی به منظور نی تأسیس شد تا مردم را به آموزشبهداشت همگا
ر ها تشویق نماید. تا قبل از این تاریخ تنها بیمارستان کشوجلوگیری از گسترش بیماری

ها نآباد بود، لیکن از این به بعد بر تعداد بیمارستابیمارستان سینا در حوالی میدان حسن
ها نیز ( شهرداری1388ه، اتحادیه و ملک زادنکـ : در سراسر کشور افزوده شد.)

 لدیهب ۀدادند و نشریی در اختیار این نهادهای جدید درمانی و بهداشتی قرار میهایزمین
 کرد. بهداشت عمومی اطالع رسانی می بارۀکه مربوط به این سازمان بود، در 

ول بودند انبهای برلین، لندن، پاریس، مسکو و استنوین تقلیدی از شهرداری ۀبلدی
ر آشنا کردن به منظو بلدیه ۀکه اختیاراتی وسیع داشتند. به همین دلیل گاهی اوقات نشری

ه کرد. مثالً بمردم با موازین بهداشت عمومی در شهرهای مهم اروپا، مقاالتی منتشر می
شد مطلع میشد که در انگلستان رواج داشت، طبق این قانون هرکس قانونی اشاره می

 شود، حتی اگر این فرد همسایه او نباشد،کسی مقررات بهداشتی رعایت نمی ۀندر خاکه 
شهرداری خبر دهد تا کسی که بهداشت عمومی را مورد مخاطره قرار  ۀباید به ادار

بهداشت  ۀیا همان مأمور ادار« پلیس صحی»دهد، مجازات شود. به ضابطی به نام می
دار بود؛ برای رعایت ها را عهدهمغازهها و شد که مأموریت تفتیش خانهاشاره می

و  شدها به این امر اختصاص داده میساختمان ۀبهداشت عمومی باید اماکنی در کلی
 ،بلدیه)رسید.بهداشت می ۀحتی قبل از احداث ساختمان، باید نقشه به نظر مأموران ادار

تی داش( به همین دلیل در شهری مثل اصفهان هم نسبت به وضعیت به5، ص3 مارۀش
 مراعات صحی اصول قسمت هیچ است. در کثافت از مملو شهر»شد: هشدار داده می

، شمارۀ 1307، اخگر) «شماربی هم امراض سایر مقاربتی فراوان، امراض. گرددنمی
 (.16، ص11
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ل ااهمیت رعایت موازین بهداشت عمومی به حدی بود که طبق قانونی مصوب س
 ۀخود در زمین ۀشد که برای تأمین بودجاجازه داده می های بلدیهش، به اداره1309

. حکومت استفاده از کنندگسترش بهداشت جامعه، عوارضی از شهروندان دریافت 
های جلدی و واگیردار از خزینه را برای استحمام ممنوع کرد، زیرا بسیاری از بیماری

عمومی زنانه و مردانه، های شدند. در مقابل دستور داده شد گرمابهاین طریق منتقل می
 مشتریان موظف بودند زیر دوش استحمام نمایند. ۀباید دستگاه دوش داشته باشند، کلی

 شدند وهای بهداشت معاینه میها باید توسط پزشکان ادارهدالکان و کارگران حمام
های عمومی ممنوع اعالم گواهی سالمت دریافت نمایند. روغن مالیدن به تن در گرمابه

دی های جلدار موظف بود مانع از ورود اشخاصی به گرمابه شود که بیماریگرمابهشد، 
به اینکه بیماری کوفت یا همان  ( نظر26، ص3، شمارۀ 1311، اخگر)و کچلی داشتند 

دانست کسی مبتال به این بیماری است، نباید دار اگر میسیفلیس مسری بود، گرمابه
 ۀها پیش مورد توجه روزناماهمیت موضوع از سالداد وی وارد گرمابه شود. اجازه می

 :ه بودای که پیشتر هم نوشتبود، به گونه اخگر

ها با ماالریا و سیفلیس است. این دو مرض هستند که برای اکثریت بیماری
نژاد ایران را خطرناک معرفی  ۀترین سم مهلک بوده، آیندایران بزرگ ۀنسل آتی

 .(2، ص1304)اخگر، ...نمایندمی

در اثر این هشدارها دولت در صدد برآمد تا با این بیماری مهلک واگیردار وارد 
ش، رئیس کل صحیه مملکتی در پیشنهادی به دولت، که در 1308در سال مبارزه شود، 
به چاپ رسید، جلوگیری از شیوع این بیماری را ضروری دانست و راه نیزمطبوعات 

شد اینکه این بیماری از فواحش به مردان منتقل می. نظر به کردهای مختلفی را پیشنهاد 
 ۀنبهداشتی مخصوصی برای معای ۀکرد، پیشنهاد شد ادارو از آنها به زنان عادی سرایت می

تمام این دسته زنان ایجاد شود تا بعد از طی مراحل قانونی، بر سالمت جسمی و جنسی 
ر آمیز ده بود، البته رقمی اغراقای که در این رابطه نوشته شدآنها گواهی دهد. در نامه
صدی پنجاه نفر در والیات مبتال به »خورد، نوشته شده بود مورد مبتالیان به چشم می

آمیز است ( رقمی که آشکارا اغراق13، ص1308، اطالعات،)«امراض مذکوره هستند
 و احتماالً برای جلب توجه عاجل دولت به معضل یادشده نوشته شده بود.

رعایت موازین بهداشتی  ۀبار ی دریهاطبوعات، دولت سلسله سخنرانیعالوه بر م
کرد. اگر در شهرهای بزرگ نشریات بودند که نقش مهمی در رواج اخالقیات برگزار می
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پزشکی نوین برعهده داشتند، در روستاها مجالس وعظ و خطابه این وظیفه را انجام 
 ۀت کرد، اغلب کسانی که به این وسیلش که رادیو شروع به فعالی1318دادند. از سال می

گرفتند. همارتباط جمعی دسترسی داشتند، تحت تأثیر گفتمان نوین پزشکی قرار می
های بهداشتی الزم زمان در مدارس دخترانه و پسرانه، به کودکان و نوجوانان آموزش

ی رنام داشت، با برگزا «سازمان پرورش افکار»شد. دیگر سازمان دولتی که داده می
اخالقیات نوین پزشکی، بهداشت عمومی و الزامات پیشگیری از  بر مجالس سخنرانی

 . کردمیبیماری و البته درمان به موقع تأکید 

 های سل، وبا و طاعونمطبوعات و بیماری
شد وجود ندارد. مشروطه هیچ شاهدی دال بر اینکه با بیماری سل مبارزه می ۀتا دور
ش برای 1311کل مملکتی به سال  ۀصحی ۀرئیس ادارای که در طرح جامع سه سالهحتی 

 شد. بیماری سلتحول بهداشت عمومی در ایران ارائه داد، نامی از این بیماری دیده نمی
های مشهوری مثل پروین مثل وبا و طاعون و حصبه، اپیدمی بود، حتی شخصیت

الشعرای بهار به این بیماری درگذشتند. لیکن اهمیت مبارزه با اعتصامی و بعدها ملک
گرفت. مثالً دکتر محمد احیاءالدوله در ن بیماری برخی مواقع مورد تأکید قرار میای

های شایع در ایران به این ش در مورد بیماری1306گزارشی به سازمان ملل در سال 
 بیماری هم اشاره کرده است: 

دفاع بر ضد سل در ایران متأسفانه مواجه با موانع و اشکاالت زیادی است، از 
خبرند. علت اهالی که از قوانین صحی شخصی و عمومی بی ۀی تودعدم آگاه

دیگر در فقدان قوانین الزمه راجع به مرض سل است، به این لحاظ این مرض 
یابد. مبتالیان به این مرض عموماً آن روز به روز توسعه می ۀشیوع دارد و دامن

ت شوند. محل شیوع آن به خصوص در ایاالدر منازل شخصی نگهداری می
باشد. در طبقات فقیر چون وسایل رعایت قوانین صحی مجاور بحر خزر می

، 273 ۀ، شمار1306، اطالعاتست، تلفات این مرض بیشتر است... )نی
 .(3ص

د. کرد، وبا بوترین بیماری که جان ایرانیان را در طول تاریخ تهدید میواقع مهمبه
به  ایشتناک بود، در ناحیه( میزان کشت و کشتار بیماری وبا وح739ص)الگود، 

داد. در مقطعی از ای دیگر را مورد حمله قرار میرفت و سپس منطقهسرعت پیش می
قاجار، بیماری وبا ابتدا نواحی جنوبی و مرکزی کشور را فراگرفت و  ۀتاریخ ایران دور



 129بازتاب گفتمان پزشکی در مطبوعات... /

ی یمارهران در اثر بتن از شهروندان ت ای که روزی پانصدسپس به تهران رسید، به گونه
این بیماری نگرانی  از آن نیزبعد  ومشروطه  ۀ( در دور22صبهرامی، ) مردندوبا می

ش به بعد 1304آورد. به همین دلیل از سال دائمی برای دولت و مردم به وجود می
ن عفونی کرد ی و ضرورت شستشو و ضدیاقداماتی مثل کنترل بهداشتی مواد غذا

ش بیماری مزبور از 1306وصف در سال  . با اینشدتوصیه میسبزیجات در نشریات 
عراق وارد ایران شد، در تابستان آن سال جنوب غربی ایران دستخوش مرگ و میر ناشی 

( 282شمارۀ ، 1306، اطالعات) ی بود و تلفات زیادی برجای گذاشتاز این بیمار
سرعت دست به کار شد، ابتدا پزشکان و دستیارانی برای نظارت بر صحیه به ۀادار
ها اعزام شدند و سپس به مردم آن منطقه واکسن وبا تلقیح شد. بخشی داشت قرنطینهبه

شد، مردم مجبور بودند تا واکسن بزنند ها توسط انستیتو پاستور تهیه میاز واکسن
ها از آلمان ( واکسن1، ص276 ۀشمار ؛1ص ،282شمارۀ  ،1306، اطالعات)

ود، بها احداث شده ی که توسط خود آلمانیۀ خطوط هواپیمایخریداری شدند و به وسیل
 زمان باهم( 2، ص284 ۀشمار، 1306، اطالعات) شدبه مناطق آلوده ارسال می

های شرب منطقه ضدعفونی گردید، به این شکل برخالف گذشته این واکسیناسیون آب
ق انع سرایت آن به مناطکن و مبیماری در پایان تابستان و اوایل پاییز به کلی ریشه

 (.3، ص309شمارۀ ، 1306، اطالعات) همجوار شد

ش انستیتو پاستور تأیید کرد که در 1310ماه  دوم شیوع وبا در مرداد ۀدر دور
رفسنجان کرمان، بیماری وبا وجود دارد. پزشکانی از تهران به این شهر اعزام شدند، 

های درمان عفونی کننده و برخی دارو داروهای ضد ۀعالوه دویست هزار واکسن وبا ب
و برای جلوگیری از شیوع بیماری، اهالی کرمان، یزد، شهر  شداین بیماری ارسال  ۀکنند

بابک و انار واکسینه شدند. از ارتباط روستاهای آلوده با مناطق همجوار ممانعت به 
از  و افراد بیمارشد عفونی  عمل آمد، بین شهرها قرنطینه ایجاد شد، منازل بیماران ضد

 این اقدامات ۀاده جدا نگاه داشته شدند تا به طور کامل درمان شوند. کلیاعضای خانو
شد، به این شکل بیماری در همان رفسنجان مهار شد و به نقاط توسط ارتش انجام می

 77تن بیمار شدند که از بین آنها  160دیگر همجوار سرایت نکرد. در این مدت تنها 
تا اواخر  .(159، ص1311، سال پارسامه )سالن شدندتن فوت کردند و بقیه معالجه 

وبا در  المللی متصدی بهداشت عمومی اطالع داده شد کهخردادماه به مجامع بین
 .(3، ص1310ماه  ، خرداد1334 ۀ، شماراطالعات)کن شده است رفسنجان ریشه
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ش بود. این بار بیماری از طریق هندوستان 1317سوم شیوع وبا مقارن با سال  ۀدور
ل گرمی . به دلیکردسرایت  شد و حتی به برخی مناطق جنوبی وارد مرزهای شرقی کشور

هوا، فقر مادی و عدم آگاهی مردم روستانشین ساکن سیستان و بلوچستان، این بار این 
خالف دفعات گذشته، این بار اخبار وبا در بیماری تلفات زیادی برجای گذاشت. بر

نشریات کشور بازتاب چندانی نداشت، شاید دلیل امر جلوگیری از ترس مردم بوده 
( شیوع وبا در این دوره حدود سه ماه به طول انجامید و سپس 253ص)حکمت، است.

 های دولت و انستیتو پاستور مهار شد. به دلیل تالش

آبله بود. برای مقابله با این بیماری از زمان امیرکبیر  دیگر بیماری شایع در ایران
گیری طب نوین این بیماری تلفات ، اما باز هم تا زمان شکلانجام شده بوداقداماتی 

کوبی عمومی تأسیس شد، این آبله ۀش ادار1305گذاشت. در سال فراوانی برجای می
عالم )شد. از اروپا وارد می روی آناندازی کرد و داکوبی در ایران راهاداره پنج پست آبله

نیازهای کشور  ۀش کلی1308( در سال 11صچهارم، سال ششم،  ۀشمار ،1305، نسوان
ی در شد. با توجه به اینکه این بیماربرای مایه کوبی علیه آبله در داخل کشور تأمین می

رایگان  ابهداشت عمومی آبله کوبی ر ۀفصول سال در سراسر ایران شایع بود، ادار ۀکلی
 کوبی در ایران ایجاد شد، بالغ بریکصد و هفتاد پست آبله ش1305اعالم کرد. در سال 

 ،1308 ،اطالعات) ها، مایه کوبی شدندن و آبله کوبهشتاد هزار تن زیر نظر پزشکا
 .(1ص، 925 ۀشمار

بیماری دیگری که در این دوره تا حدودی شیوع داشت، طاعون مشهور به مرگ 
در  ،وقایع اتفاقیه ۀهای روزنامشاه قاجار بر اساس گزارشناصرالدین ۀر دورسیاه بود. د

سال بعد از سلطنت بیماری طاعون گزارش شده بود. یک  برخی مناطق کردنشین
تن در اثر بیماری  400در نواحی کوهستانی ارومیه حدود  ق1265شاه به سال ناصرالدین

خبر مهم بعدی در مورد بیماری  .(12، ص1267، وقایع اتفاقیه) ن درگذشتندطاعو
ش است که در برخی بنادر جنوبی کشور مشاهده شد. 1303طاعون مربوط به سال 

ان شده و از آنجا به گزارش داد این بیماری از افغانستان وارد زاهد سرخ شفق ۀروزنام
مملکتی پزشکی را برای مهار  ۀکل صحی ۀدر خراسان رسیده بود. ادار زرکرمان و باخ

این بیماری به کرمان اعزام کرد، اما او نتوانست کاری از پیش ببرد، زیرا بیماری نواحی 
، 337 ۀشمار، 1303؛ 2، ص293 ۀشمار، 1303، شفق سرخ)وسیعی را فراگرفته بود 

( دولت بریتانیا برای محافظت هندوستان از این بیماری، در مهار آن نقش مؤثری 2ص



 131بازتاب گفتمان پزشکی در مطبوعات... /

( در سال 24-22ص)فلور،  ۀ فعالیت آنها البته به ایران هم کشیده شدفا کرد، دامنای
ای دولت ایران برای محافظت اهالی مرزنشین خود از بیماری طاعون معاهده ش1316

های بایست در بنادر و مرزهای خود ایستگاهکشورهای همسایه می ۀمقرر کرد که کلی
ازم ضدعفونی کننده و پزشکان مخصوص داشته خانه، آزمایشگاه، لوقرنطینه، مریض

باشند. این امر باعث شد تا کشور در مقابل مرزهای شرقی خود با هندوستان که باعث 
، 1316، اطالعات) ون به کشور بود، مصونیت پیدا کندهای وبا و طاعوارد شدن بیماری

شرقی و  المللی باعث شد تا نه تنها مرزهایاین معاهده بین .(3ص ،3327 ۀشمار
های جنوبی کشور، بلکه حتی مرزهای شمالی هم در برابر خطرات ناشی از شیوع بیماری

 واگیردار مهلک، مصون بمانند.

 نتیجه
ش نه تنها بر فضای 1320تا  1304های تأسیس دولت مدرن و متمرکز در ایران بین سال

بس مهم بر  یسیاسی و اجتماعی و فرهنگی، بلکه بر اخالقیات پزشکی کشور هم تأثیر
 کرد، باهای بهداشتی مداخله میعرصه ۀجای گذاشت. از این به بعد دولت در کلی

ی زمان نهادهاو هم کردمینامه مردم را به رعایت ضوابط بهداشتی وادار بخشنامه و آئین
جدید پزشکی و درمانی با شعبات مختلف مثل تیمارستان، بیمارستان، درمانگاه، 

ای یافت. برخالف ادوار گذشته که سنن و شکی رشد قابل مالحظهداروسازی و دندانپز
گرفت، اقشار گوناگون مردم باید آداب و رسوم جای مقررات پزشکی و بهداشتی را می

ش ای در بخکردند. زنان جایگاه ویژهمطابق جدیدترین ضوابط در این قلمروها عمل می
طبق الزامات فرهنگی ایران  ها تأسیس شد وهای خاص آناشت یافتند، درمانگاهبهد

مامائی شکل گرفت تا منع سنتی مراجعه زنان به پزشکان مرد و عمدتاً خارجی  ۀمدرس
 برداشته شود. 

ی های مقاربتهای واگیردار مثل سل، وبا، طاعون و بیماریبرای مقابله با بیماری
یماری قبل از های الزم به منظور پیشگیری از بزمان آموزشتمهیداتی اندیشیده شد، هم

ابتالء به امراض خاص در دستور کار قرار گرفت. مایه کوبی برای مقابله با آبله به شکل 
ای یافت و نهادهای متولی امر مثل انستیتو پاستور در این زمینه سابقهرایگان گسترش بی
عفونی کردن سبزیجات و میوه ورزیدند. ضرورت ورزش در کنار ضدبسیار اهتمام می

اروهای درب بهداشتی در کنار ترویج عالوه تشویق مردم به لزوم استفاده از آب شُه ها، ب
دیگر اقدامات دولت مرکزی برای رواج  ۀی در زمرجدید ساخت کشورهای اروپای
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 های مقاربتی در کنار وبا تعداد زیادی تلفاتبهداشت عمومی بود. نظر به اینکه بیماری
کرد برای مداوای خود به مراکز بهداشتی می گذاشت، دولت مردم را مجبوربرجای می

 ۀشد. نکتها آموزش داده میهای جلوگیری از رواج بیماریزمان راهمراجعه نمایند و هم
دیگر این بود که مراکز خاص درمان نوزادان و کودکان شکل گرفت، این امر در کنار 

افزایش زاد و  آموزش مادران، نقشی بس مهم در ممانعت از مرگ و میرهای زودرس و
 ولد برعهده داشت. 

برنامه  ۀگیری گفتمانی بود که اقتدار دولت را سرلوحاین اقدامات در اثر شکل ۀکلی
دای طور که در ابت کرد. پس همانداد و دانش متناسب با این اقتدار را تولید میقرار می

ویژه همقاله از میشل فوکو نقل شد، گفتمان دولت جدید مقتدر، دانش خاص خود ب
طب و  ۀدانش پزشکی را به ارمغان آورد که در نهایت منجر به تأسیس دانشکد

ها هم مثل موارد برلین، پاریس، گیری وزارت بهداری جدید گردید. شهرداریشکل
لندن، مسکو و استانبول بخش مهمی از وظایف خود را مصروف گسترش بهداشت 

قبل و بعد از این مقطع  ۀا بین دورعمومی و پزشکی مدرن کردند، این امر باعث شد ت
 ها کامالً از هم متمایز شوند.تاریخی نوعی گسست شکل گیرد و این دوره
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 ، نمرۀ سوم، سال اول.1324الثانی  ربیع ؛اول سال اول، ۀ، نمر1324صفر  .حفظ الصحه

 اول. ۀسال اول، شمار م(،1910ش/1289. )دانش
سازمان  :تهران .پهلوی ۀسی خاطره از عصر فرخند شاهنشاهی(. 2553) حکمت، علی اصغر.
 انتشارات وحید.

 روزن. انتشارات :تهران .شیرازی صالح میرزا ۀسفرنام ش(.1347) رائین، اسماعیل.

؛ 309، 284، 282، 276، 273های شماره ش،1306؛ 30 ۀشمار ش،1305 .اطالعاتروزنامۀ 
شمارۀ  ش،1316؛ 1334شمارۀ  ش،1310؛ 1073شمارۀ  ش،1309؛ 925شمارۀ  ش،1308
3327. 

 دهم. ۀ، دورش1315؛ ش1311 .پارسسالنامه 
 وزارت آمار، ۀدائر انطباعات، کل ۀادار ش(.1317-1316ش و 1315-1314) .سالنامه و آمار
 ایران. شاهنشاهی دولت مستظرفه، صنایع و اوقاف و معارف

 .27 ۀش، شمار1304؛ 58 ۀق، شمار1343ش؛ 1301 .ستارۀ ایران
 .337و  293 هایه، شمارش1303 .شفق سرخ

سال ، م1915؛ 12 ۀسال دوم، شمار، م1914؛ 15، 8، 5های ه، سال اول، شمارم1913. شکوفه
 .11 ۀشمارسال پنجم، ، م1917اول؛  ۀشمارسال چهارم، ، م1916؛ 23 و 21هایهشمارسوم، 

سال ، ش1305؛ 5ۀ ، سال چهارم، شمارش1303؛ 2ۀ ، سال سوم، شمارش1302 .عالم نسوان
 .6ۀ ، سال هشتم، شمارش1307؛ 4و  3های ششم، شماره

ه کوشش ب ش(.1375) ۀ کانون پرورش افکار(.شد)اسناد منتشر ن رضاشاه ۀفرهنگ ستیزی در دور
 سازمان اسناد ملی ایران.تهران:  محمود دلفانی.
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 انتشارات مرکزبوشهر:  پور.ایرج نبی ۀترجم .سالمت مردم در ایران قاجار ش(.1386) فلور، ویلم.
 های سالمت خلیج فارس.پژوهش
 نشر نی. :تهران زاده، چاپ اول.رضا نجفترجمۀ  .تولد زیست سیاست ش(.1390) .فوکو، میشل

« .قاجار ۀطب سنتی به طب نوین در دور ۀتاریخچ» ش(.1385. )پاییز الله، هایده و راحله وافری
 .60 ۀشمار ،علوم انسانی ۀنشری
پزشکی و بهداشت در ایران عصر رضاشاه با تکیه بر پزشکی  ش(1394) نژاد، سید مهدی.موسوی

 ، دانشگاه فردوسی مشهد.در رشتۀ تاریخ کارشناسی ارشدبرای دریافت درجۀ  هنامپایان .مشهد
و  195های شماره ش،1308؛ 16و  13های شماره ش،1307؛ 2ۀ شمارش، 1304 .اخگرنشریۀ 

 .26ش، شمارۀ 1311؛ 280
 .12 ۀ، شمارق1267 .وقایع اتفاقیه

 


