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مقدمه
به سال با انتشار روزنامه کاغذ اخبار میرزا محمدصالح شیرازي(سال پیش هفتاد وشش و مطبوعات در ایران در یکصد

وقایع «خورشیدي روزنامه 1230برابر قمري 1267پس از آن در سال .پدید آمد)خورشیدي1215سال برابر قمري1252
ز جمله در شماره سوم این ا.گردید که در آن برخی مطالب پزشکی و بهداشتی نیز دیده می شدهران منتشر در ت» اتفاقیه

:ي کوتاهی درباره طرز پیشگیري از آبله انتشار یافته  که براي آگاهی عموم بوده استنشریه، مقاله

کند یا کور و که اکثري را هالك می]مبتال می کند[وداست که اطفال را عارض میش]فراگیر[عمومی،در ممالک محروسه ناخوشی آبله« 
.شوندمعیوب می

آورند و به هالکت اند در بزرگی بیرون میکه در دوران کودکی این آبله را بیرون نیاوردهشود  اشخاصیچنانکه بسیار دیده شده و حاال می
قراول آنها در سن پنجاه سالگی آبله ،شود که از قشونمالحظه  می]باردر[که در همین دارالخالفه]مرزنشینان[خصوص اهل دارالمرز.رسندمی

.شوندبیرون آورده و بعضی هالك می
آبله کوبند و آن طفل چند دانهدارند و به طفل میاز گاو آبله برمیچاره این ناخوشی  را به اینطور یافته اند که در طفولیت]پزشکان[اطباء

. شودخوب میزحمت آورد و بیبیرون می
ممالک محروسه  مامور نمایند که در هر والیتی اند که بعد از آموختن  به جمیعکسان براي یادگیري این فن شریف گماشته،اولیاي دولت علیه

»2.شان را بکوبند و از تشویش هالکت و عیب آسوده گردندجمیع اطفال خود را مردم بیاورند و آبله

ودولتپزشکی از سوي نشریات،مردمین سالهاي ابتدایی با توجه به اهمیت بهداشت و سالمتکه در هماانتظار این بود
.به وجود آمدمجله پزشکی نخستیندو سال طول کشید تا وولی هفتاددر ایران منتشر شود پزشکان

اما به دلیل عدم .فته استانتشار یاقمري1324اي است که در زمینه پزشکی در تاریخ صفر مجله حفظ الصحه اولین نشریه
تعطیلی مجله حفظ الصحه، پس از گذشت یازده سال از.پس از انتشار شش شماره متوقف شدایرانیاستقبال مخاطبان

هم به دلیل عدم حمایت جامعه مجلهولی این. دومین مجله پزشکی ایران با نام مجله ماهیانه طب مصور به چاپ رسید
خورشیدي برابر 1293که در سال »مجله علمی«، نشریهافزون بر این دو .3تعطیل شداولپس از انتشار شمارهایرانی
:پزشکی و بهداشتی چاپ نمودتخصصی قمري در تهران منتشر شد چندین مقاله 1333

.قمري1267ربیع الثانی 19به تاریخ جمعه . 2- 1: ص، ]سوم[سیم ]نمره[روزنامه وقایع اتفاقیه، نومره .2

.1389جامعه شناسان، : تهران. ، رامین رسول افایراننگاريروزنامهنخستین هاي تاریخ، 3



دکتر عباس اعلم الملک/]بهداشت عمومی[4و حفظ الصحه]آشامیدنی[آب مشروب 
تر محمودخانحاجی دک/5عمومی]بهداشت[حفظ الصحه 

.دکتر حسینقلی خان/ 6زهر بزرگ یا تریاك
وي قتخا]شهریور[اسددر تاریخ سال پس از انتشار اولین مجله پزشکی پانزدهدولت وقتراصحیه و امور خیریهمجله 
مور خیریهوزارت صحیه و ااین مجله و مدیر مسئولسردبیر،صاحب امتیاز. کردمنتشر 1339برابر با ذیقعده 1300ئیل 
.شدو سپس متوقف منتشر آنو تغییر ناموزارت مذکوراین مجله با توجه به انحالل تنها شماره اول.بود

به این مجله اول سال اولشمارهصفحه 34مطالعه بااست که نگارندهبرداشت و تحلیلیر این مقاله نوشته شده آنچه د
.به نگارش درآوردایران را ار نشریات پزشکی هاي انتشنخستین تالشو سعی دارددست آورده 

نشریهمعرفی
بر باالي نام مجله کالم و قرار داردسطر یکجلد در وسطدر به خط نستعلیق)مجله صحیه و امور خیریه(نشریه نام 

گنگرهرا نام مجله و حدیث .درج شده استبه خط نسخ »نعمتان مجهولتان الصحه و االمان«حکیمانه و حدیث نبوي 
و در حال آزمایشتصویر ابوبکر محمد بن زکریاي رازي،گنگرهسمت راستکهطوريهبگیرددربر میينقش و نگارپر

،باالي گنگره. دهدنشان میپزشکیدر حال تدریسئیس ابوعلی سینارشیخ ال،و سمت چپ کنگرهکشف داروهاي پزشکی
در مرکز گنگره لوگوي . استشدهنوشتهبه خط نسخ »حیه و امور خیریهوزارت ص«تصویر شیر و خورشید و زیر آن عبارت 

و سمت چپ سال اول نوشته شده 1برباالي کنگره سمت راست شماره .پزشکی یعنی دو مار و  دوبال فرشته وجود دارد
یادداشت وجه به با ت.استمجله نام چاپخانه، روي جلدآخرین بخش . جات آمده استرفهرست مند،پس از نام مجله.است

براساس تعریف نشریه . وزارت صحیه و امور خیریه استو مدیر مسئول آن سردبیر، این مجله دولتی و صاحب امتیاز،نشریه
.و امور خیریه بحث خواهد کرد]بهداشت عمومی[صحت عامهحفظنشریه در موضوع در شماره اول، 

وزارت ،تهراننوبت انتشار آن ماهیانه و محل اداره این نشریه .منتشر شدتهراناین نشریه به تاریخ مذکور در اولین شماره
و در خارجهقران و تک شماره دو قران12ماهه 6،قران24سالیانه در داخلهقیمت اشتراك. بودصحیه و امور خیریه 

ورت تکرار تخفیف داده در صکهسطري یک قران ]آگهی[قیمت اعالنات .بودفرانک15ماهه 6فرانک و 30سالیانه 
.میشود

.25-18مجله علمی، سال اول، شماره دوم، ص . 4

.356–350، ص پنجممجله علمی، سال اول، شماره . 5

.415-405لمی، سال اول، شماره ششم، ص مجله ع. 6



اشچاپخانهوصفحه 34آنشماره اولهايصفحهتعدادو24*16نشریهقطع، سربیمجله صحیه و امور خیریهنوع چاپ
شماره اول آگهی و مجله در این .شده استنوشتهفارسی و فرانسهبه زبان مجلهمطالب.استطهران مطبعه فاروس 

.تصویر ندارد
.دسترسی داشت،آستان قدس رضوي استهاياز این مجله که در آرشیو مطبوعات سازمان کتابخانهاولشمارهبه هنگارند

وزارت صحیه و امور خیریه
بهداشتیامورمدیریتبرايقانونیتشکیالتهیچگونهوبودکردهپیداشیوعواگیريهايبیماريقاجارحکومتاواخردر
سالمتوضعیتبهرسیدگیبراي. شدمیادارههاخارجیتوسطکهبودبیمارستانکمیتعدادفقطونداشتوجودکشوردر

صحیههیأتنامبهشورائیوشدبرداشتهبودشاهناصرالدیناختصاصیپزشککهتولوزانتوسطگاماولینکشوردرمردم
مجلسایندربعداگردیدهتنظیمبابایندرنیزاينامهنظامودادتشکیلتهراندردارالفنونمحلدرصحیهمجلسیا

گرفتهنظردراختصاصیبودجهآنبرايبعدهايسالدر.شدتشکیلعمومیهايواکسیناسیوناجرايوقرنطینهسازمان
.)1350وزارت بهداري، (شدتاسیسخیریهاموروصحیهوزارتنامبهايوزارتخانهشمسی1300سالدر.شد

الدینسیدضیاءدولتدر، هالصححفظمجلهامتیازصاحب، )قمري1343–1263(ملقب به مودب الدولهنفیسىاصغرعلی
تاریخاینازپیشخانهوزارتاین.شدخیریهاموروصحیهوزارتدارعهده) 1300خرداد4ـ1299اسفند4(طباطبایى

.)1370عاقلی، ( شودمیمحسوبایرانتاریخدرصحیهوزیرنخستیناوبنابراین،نداشت؛وجود
العابدینزینمیرزافرزند)خورشیدي1330–1263(ملقب به حکیم الدولهادهمحسنپس از سقوط کابینه سید ضیاء، 

درماهسه.گردیدالسلطنهقوامکابینهدرخیریهاموروصحیهوزیر1300شهریور7تا1300خرداد14ازالممالکلقمان
.)1378موزه، واسنادآرشیو،کلاداره(گردیدمنحلوزارتخانهایناینکهتابودباقیسمتینا

طبق1320سالدراینکهتاکردبکارشروعوزارت صحیه و امور خیریهجايبهصحیهکلادارهشمسی1305سالدر
بهقانونیشکلدرمان-بهداشتامورشدهینتدوهايبرنامهوگردیدتبدیلبهداريوزارتبهشورامجلسمصوبقانون
.)1350وزارت بهداري، (گرفتخود



نشریهموجودي
جود این نشریه وکه تنها شماره م-شماره اول ). 1372،قاسمی(صحیه و امور خیریه تنها یک شماره موجود استمجلهاز 

قدسآستانکتابخانه(رضويقدسآستانتابخانهک،7ایرانیملکتابخانهیعنیایرانبزرگکتابخانهچنددر - است 
و ) 1389حیدري، (کتابخانه مجلس شوراي ملی. استموجود)1387آشوري،(تهراندانشگاهکتابخانهو)1361رضوي،

.هیچ شماره اي از این مجله ندارد)1368سودبخش، (کتابخانه مرکزي فارس 
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تنها مطالب کوتاهی در حدود یک صفحه در ،درباره مجله صحیه و امور خیریهطبوعاتی با بررسی منابع مطبوعاتی و غیر م
.)1363صدر هاشمی، (مشاهده شدایران کتاب گرانقدر تاریخ جراید و مجالت 

دعوت زشکاناز پآنشماره نخستین قصد  انتشار درازمدت داشت که در سرمقاله از آغاز، مجله صحیه و امور خیریهالبته 
:ه مقاالت خود را براي شماره هاي آینده، ارسال کنندشده ک

[دانشمندان و متذوقین سعی خواهد نمود روز به روز در تکمیل خود بکوشد و به همین جهت است که در قدم اول از کلیه .... این مجله «

کارکنان مجله را ،از ابراز و ارسال آنداشته باشنددر زمینه مرام این مجله جوید که هر قسم اطالع و تحقیقیمملکت استعانت می]عالقمندان
نتیجه تجارب و مطالعات خود را در ]است[امید،و مخصوصا از اطباي دور و نزدیک که سابقه معالجه در امراض بومی دارندرهین منت سازند

مطلب حتی المقدور از آن آسان گردد به رشته برنداشته باشد و به زبانی که فهمدربه اختصاري که حشو و زوایدي را بومی مملکتامراض
.»8تحریر آورده و از ارسال آن دریغ نورزند

هاي قرار بوده است قسمتهاي بعدي آنها در شمارهاز سوي دیگر در شماره اول این نشریه دو مقاله چاپ شده است که 
از انتشار شماره اول نشریه، ادامه نشر مجله این اما با توجه به انحالل وزارت صحیه و امور خیریه پس . آینده پیگیري شود

.بنابراین مجله صحیه و امور خیریه تنها یک شماره منتشر گردید و پس از آن براي همیشه متوقف شد. وزارت نیز لغو گردید
رزین، ب(در کتاب شناسنامه مطبوعات ایران، مجله صحیه و امور خیریه از قدیمی ترین نشریات دولتی قلمداد شده است 

ماه خود تنها  این از سوي دیگر شماره اول این مجله در وزارت همنام با نشریه منتشر شده که در طول عمر شش). 1371
. بنابراین مجله صحیه و امور خیریه، نخستین مجله دولتی پزشکی در ایران است. مجله را چاپ و بعد منحل گردیده است

هدف نشریه
ثاستفاده از حدیگیري ایجاد یک مجله پزشکی را الزم دانسته و درباره در مراحل ابتدایی شکلوزارت صحیه و امور خیریه

: نویسدمیدر روي جلدنبوي
یکی از . و امور خیریه خواهد پرداخت]بهداشت عمومی[دو رشته مهم حفظ صحت عامهبهدهد این مجله چنانکه اسم آن به خوبی نشان می«

.»9نعمتان مجهولتان الصحه و االمان: یک قسمت از این سخن استجات آن تفسیرراست که موضوع منداین مجله این مباهاتی 

: که اجزاء قسمت اول شامل موارد زیر استشودمندرجات مجله صحیه به دو قسمت تقسیم می
.آنهارراههاي بهبود و جلوگیري از تکراو هاي بیمارينشانهاطالعات :براي عامه مردم -1

.4ص. مجله صحیه و امور خیریه، سال اول، شماره اول. 8

1ص. مجله صحیه و امور خیریه، سال اول، شماره اول. 9



در کلیات و جزئیات الزماطالعات: هاو دواسازماماها، ها، دندانسازچشم پزشکانجراحان، ،پزشکان عمومیبراي-2
مطالعات درباره ن، ترجمه اطالعات پزشکی از مجالت خارجی و انتشار آخریبه زبان سادهحرفه و فن ایشان

.هاي بومی کشوربیماري

با توجه به زمان و در نقاط مختلفبیماریهاوضعیتخص شدن براي مشکشورمتولدین و متوفیاتآمارر اشانت-3
.مکان آنها

.بهداشتی داخل و خارج کشوراخبارانتشار-4
. فرعی آنمقررات  پزشکی در همه موضوع هاي لیغات و بدرج ت-5

:کندن میاچنین بیدر قسمت دوم وظایف خودمجله صحیه 

و سایر تاسیسات خیریه و عام المنفعه و غیره ]نوانخانه[و دارالمساکین]بهزیستی[دارالعجزهاقداماتی که در معاونت عمومی از قبیل تاسیس «
».10نماید]آگاه[و فوائد این اقدامات عموم را واقفو از نتایج. میشود خوانندگان خود را آگاه سازد

محتواي نشریه
با تاکید بر مسائل جهانزشکیحقیقات و کشفیات پرا مقاالتی درباره  جدیدترین تمحتواي کلی مجله صحیه و امور خیریه

تنها شماره اول نشریه مورد بحث، انتشاربا توجه به .دهدایران تشکیل میپزشکی رسمیآماراخبارو تازه ترینایرانبومی
:دشوبخشهایی از دو مقاله و  خبري از آن در زیر ارائه می،مطالب آن فهرست مندرجاتبراي آشنایی بیشتر با 

:فهرست مندرجات شماره اول
وزارت صحیه و امور خیریه/مجله صحیه و امور خیریه

دکتر کاشه/)نوبه(مرض ماالریا 
آن در مواقع بروز امراض مستولیه براي تقدم به حفظ از آنهادهان و اهمیت ]بهداشت عمومی روزانه[الصحه یومیهظ حف
یسدکتر ربن ترجمه از نشریات طب پار/]قسمت اول[

و امور خیریهدکتر افضل الدوله رئیس اداره تفتیش وزارت صحیه/ ]قسمت اول] [سرماخوردگی[مرض گریپ
دکتر آپر ترجمه از نشریات طبی پاریس/، تعیین جنس نرینه یا مادینه

دکتر //دشوبراي تقدم به حفظ از حصبه؛ چطور انسان مبتال به حصبه می]پاستور[ستور مختصر از موسسه عالی پاسطورد
پاسطور ایرانمنار رئیس دارالعلم

مریضخانه دولتی:مرکزي و والیت]بهداشت عمومی[اخبار صحیه
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شهر طهران]آمار[احصائیه
.کوبیآبله]آمار[احصائیه

بخشهاي از چند مقاله مجله
)نوبه(مرض ماالریا «

اهالی شهرنشین و همچنین ساکنین دهات مبتال به این مرض . تشار داردهاي سختی است که در ایران خیلی انیکی از ناخوشی) نوبه(ماالریا  
اشخاصی که مبتال به . گرددمیمیشوند، خیلی زود ممکن است سبب هالکت مریض بشود ولی در اغلب اوقات باعث ضعف و سستی فوق العاده

اشخاص . ار کردن براي آنها غیرممکن و دشوار استهاي متمادي گرفتار و ناخوش هستند و بواسطه ضعف قوا کلشوند سااین مرض سخت می
به ناکامی تلف شده و یا بواسطه اینکه به موقع آیند و بعد از یک مدت درد و الم ممکن استجوان در نتیجه این مرض خیلی پیر به نظر می

.فراهم نموده و مرگ را نزدیک نمایدرا)سپرز(اند اثراتی از این مرض بروز نموده و ناخوشی قلب، کبد، کلیه، طحال معالجه ننموده
و کارگران را مبتال نموده اشخاصی که در نقاط مردابی زندگی ]کشاورزان[اقینهاین مرض بیشتر د- نوبه خطر بزرگی براي ثروت ایران است

المنفعه بوده و به امور عامه مشغولزارع و اشخاصی ک،روند دچار این مرض گردیده و در حقیقت بواسطه نوبه عده کارگریا در آنجا مینمایند می
و ازدیاد ثروت غیرممکن و بسیاري از ]کشاورزي[مانند و به همین مناسبت ترقی امور فالحتمیهایی هستند از کار بازچه متکفل مخارج خانواده

.»....11اراضی از کشت و زرع محروم می مانند
راض مستولیه براي تقدم به حفظ از آنهاحفظ الصحه یومیه دهان و اهمیت آن در مواقع بروز ام« 

آن نهایت ]بهداشت[هحفظ الصحشوددهان بواسطه اینکه در حالت طبیعی یک محل عفونی است که شدت میکروبی او در مواقع تب زیاد می... 
براي اشخاصی . ن نشده استدها]بهداشت[اهمیت را دارد و اغلب در اشخاص مریض مثال مبتالیان به آنفلوآنزا در صورتی که رعایت صحیه

براي خود مریض هم پاکیزگی دهان خالی از . گردندنمایند خیلی احتیاط الزم است زیرا اغلب مبتال به مرض میکه معاشرت با مریض می
ض جدیدي ، مشکالت دیگري فراهم نموده و امرا]بیمار[و سمیت میکروبهاي دهان ناتوان]شدت[اشتداد،ازدیاداهمیت نیست چون ممکن است

.ضمیمه آنفلوآنزا بشود
مراقبت یومیه شخصی -1: قواعد حفظ الصحه دهان بر دو قسم است. محافظت دندانها و گوشتهاي دهان است،مقصود از این حفظ الصحه... 
»12.مراجعه به دندانساز-2

اخبار صحیه مرکزي و والیات مرضخانه دولتی«
که اغلب آنها مبتال به مرض نفر 993اند از تحت معالجه و مراقبت مریضخانه مبارکه دولتی عبارتکه در برج جوزا در ]بیماران[عده مرضائی

بعضی از آنها مداوا شده و درباره .اندبرده]بود که او را[تیفو ماالریا ]نیز مبتال به[، یکنفر]اندبوده[ماالریاي حاد و مزمن و سل اعضاء مختلفه
.گردید]تجویز[جراحی مجري]عمل[برخی عملیات
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مرضایی که در . اندگردیدهصمرخ]بعد[معالجه شده]که[و]مانده بودند[سی و نه نفر باقی، 1300از عده مرضاي فوق الذکر در آخر برج جوزاي 
باشند نفر می1318اند متجاوز از که در پلی کلنیک در تحت معالجه و مراقبت بوده]مردان[و ذکور]زنان[از حیث اناث1300مدت برج جوزاي 

:که امراض مختلفه آنها مطابق شرح ذیل است
نفر، 4امراض حلق؛ نفر، 173؛ ]زنان[نفر، پانسمان اناث163نفر، امراض تناسلی؛ 158نفر، امراض چشم؛ 619امراض متفرقه پلی کلنیک؛ 

.نفر6نفر، امراض گوش ؛ 3امراض بینی؛ 
عده متوفیات از مرضاي . اندنفر است دواي مجانی از مریضخانه گرفته1004افت نموده بقیه که نفر نسخه مجانی دری314از عده مرضاي فوق 

»13.مریضخانه در برج جوزا شش نفر بوده است

سخن پایانی
وبهداشت عمومیدربارهکه مقاالت عام المنفعه ایران استمجله دولتی پزشکی درنخستین ،صحیه و امور خیریهمجله 

ماهانه صورتهبکشورهايآمار و گزارشهاي پزشکی از شهرها و روستاو دامپزشکی،جراحی،طبمرتبط به مقاالت علمی
وزارت صحیه و امور خیریه با هدف اطالع رسانی عموم مردم و پزشکان این مجله .کردارسال پزشکانبمنتشر و براي اغل

، با این حال انتشار این نشریه سبب شد تا سپس متوقف گردیدفقط شماره اول آن منتشر گردید وکه هرچند .نمودمنتشر را 
زمینه الزم براي انتشار مجالت تخصصی در حوزه پزشکی در آینده فراهم شود و از این رو نقطه عطفی در این رابطه 

.آیدشمار میبه

منابع و مآخذ
پایانتاآغازازتهراندانشگاهداسنامرکزومرکزيکتابخانههايمجلهفهرست). 1387(مهرانآشوري،
.اسنادمرکزومرکزيکتابخانهتهران،دانشگاه: تهران.1385

موسوي،میرحسینتامشیرالدولهخاننصراهللامیرزاازایران؛دولتهاي. )1378(موزهواسنادآرشیو،کلاداره
معاونینووزیرانوزیران،نخستدستخطوامضاءنمونهعکس،حال،شرحها،کابینهاعضاي
موزه؛واسنادآرشیو،کلادارهتنظیموتهیه.وزیرينخستهايکابینهثبتدفتربراساسوزیرنخست
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