
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ  ۵۸۸۷

هدف: هدف این پژوهش، تحلیل روند فعالیت های حرفۀ مامایی در 
سازمان بهداری دورۀ رضاشاه با تأکید بر اسناد و مدارك منترش نشده 

موجود در آرشیو سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران است.
روش/ رویكرد پژوهش: این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی، 
با استفاده از اسناد و مدارك، كتاب ها، مجله ها، و روزنامه ها (منابع 
كتابخانه ای) و ارزیابی داده های تاریخی و تجزیه و تحلیل آنها، به 

سازمان دهی و نتیجه گیری پرداخته است.
یافته ها و نتایج: یافته ها حاكی از این است كه دورۀ سلطنت رضاشاه 
در ایران، در شامر دوره های تاریخی خاصی است كه حكومت، به عنوان 
حامی تغییر وضعیت زنان در جامعه، به فعالیت های متعددی مبادرت 
ورزید.  عرصه های اجتامعی، اقتصادی، و حتی حضور سیاسی زنان 
در جامعه، البته با رعایت سیاست های حاكمیت پهلوی اول، از جمله 
میدان های عملی بود كه در ظاهر، زنان می توانستند در آن حوزه ها به 
فعالیت بپردازند. یکی از ابعاد اجرای سیاست های حكومت، در اركان 
مختلف كشور و از جمله امور مربوط به زنان، رسیدگی به وضعیت 
بهداشت و سالمت زنان بود كه مورد توجه خاص حكومت وقت 
قرار گرفت.  مسلامً این امر، زمانی می توانست نتیجه بخش باشد كه 
ابتدا متولیان امور بهداشت جامعۀ زنان، از آموزه های الزم برخوردار 

می شدند.
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تحلیل اسنادی روند فعالیت های حرفۀ مامایی
 در سـازمـان بهـداری دورۀ رضـاشاه

مقدمه
تحقيق و تعمق در تاريخ معاصر ايران، با چشم انداز تحوالت تاريخ اجتماعى، از جمله 
موضوع هاى مهم و جالب است و بررسى نقش و پايگاه اجتماعى صاحبان ِحَرف و مشاغل 
نيز در زمرة اين موضوع ها به شمار مى آيد. حرفة مامايى، -كه در دوران مورد نظر اين نوشتار، 
از آن با عنوان قابلگى هم ياد شده-  به عنوان  يك حرفه، قابل مطالعه و بررسى علمى است؛ 
عالوه بر اين، سياست هاى حكومت پهلوى اول نيز نسبت به اين رشتة شغلى، - كه در 
مرحلة تحوالت پزشكى ايران مورد توجه قرار گرفت و به منظور اجرايى نمودن بخش 
مهمى از شعارهاى دولت بدان تأسى جسته شد، - اهميت زيادى قائل شد. حرفة مامايى از 
آن دست مشاغلى است كه در پژوهش هاى اجتماعى مورد توجه قرار نگرفته است؛ در حالى 
كه مطالعات اجتماعى تاريخ ايران نشان دهندة  قدمت اين حرفه و به ويژه انحصار آن در ميان 
زنان است. افزايش مرگ و مير كودكان و مادران نيز توجه دولت ها را به سياست گذارى هاى 
جّدى در اين حوزه جلب مى كرد. بررسى روند تحولى و مجموعه اى از فعاليت هاى حرفة 
مامايى، مبتنى بر داده هاى اسنادى موجود در آرشيو سازمان اسناد و كتابخانةملى ايران، با هدف 
ارائة نمونه اى از تحقيقات اجتماعى، به منظور بررسى و مطالعة ساير مشاغل، موضوع اصلى 

اين وجيزه را تشكيل مى دهد.
در اهميت و ضـرورت موضوع نوشتـار حاضر نيز دو مـورد  قابـل ذكر است: 1. خأل 
مطالعات تاريخ اجتماعى ايران در حوزه هاى مختلف،  و2.  فقدان مطالب تاريخى- تحليلى در 
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مورد موضوع مقاله حاضر. به اين مفهوم كه شايد با تمام اهميت تاريخى مسئلة مامايى و نقش 
ماماها در حفظ جان مادر و نوزاد تاكنون كار مستقلى انجام نشده است.

از پيشينة تحقيقاتى موضوع اين نوشتار قابل ارائه مى توان به كارهاى تحقيقاتى زير، كه به 
بررسى جايگاه حرفة مامايى و اعتناى دولت به  اين موضوع پرداخته اند اشاره كرد:

 روستايي، محسن( 1382). تاريخ طب و طبابت در ايران ( از عهد قاجار تا پايان عصر 
رضاشاه)  به روايت اسناد. تهران: انتشارات سازمان اسناد وكتابخانة ملي ايران. اين كتاب در دو 
جلد تدوين شده است. در جلد اول يك فصل تأليفى با عنوان تاريخچه و چند بخش اسنادى  
وجود دارد. در فصل مربوط به تاريخچه، به تفصيل به بررسى تاريخ طب و طبابت در دوران 
قاجار پرداخته شده است.  در همين بخش و در هنگام ذكر بيمارستان زنان و آموزشگاه عالى 
مامايى به مطالبى اشاره شده است كه مى تواند به عنوان پيشينة اين پژوهش از آن ياد كرد. 
قسمت بعدى جلد اول هم اسنادى است با موضوعاتى چون پزشكان دربار محمدعلى شاه 
و مجموعه كارهاى بيمارستان كودكان در طى دورة زمانى شش ماهه. جلد دوم كتاب هم 
در بردارندة اسنادى است كه بر اساس آن شرح حال 191 پزشك آمده كه جهت تكميل اين 
اطالعات از منابع دست اول ديگرى نيز بهره بردارى شده است. ضمن اين كه خاتمة كتاب 
را هم كتابچة ديگرى تشكيل مى دهد كه حاوى اسامى تعداد ديگرى از پزشكان در دوران 

حكومت محمد على شاه است. 
  ملك زاده،الهام(1388،زمستان). شرايط اجتماعى مؤثر بر ايجاد و تكوين مؤسسات 
خيريه رفاهى- بهداشتى ايران در دوره رضاشاه، مجله علمى– پژوهشى مسكويه، دانشگاه 

آزاد اسالمى واحد شهر رى.
ملك زاده،الهام(1389،تابستان). بهداشت و اقدامات خيريه بهداشتى در دوره رضاشاه، 

مجله علمى- پژوهشى علوم انسانى دانشگاه الزهرا.
Malekzadeh,Elham(2011). How to give Birth to a New Generation: 

Midwifery in Reza Shah’s Health Care System, London: will be published by 
Routledge. 

توجه حکومت به  حرفۀ پزشکی جدید 
 آغاز پيشرفت در زمينة پزشكي ايران به سال1323ق. بر مى گردد كه دو پزشك فرانسوي 
به نام هاي « دكتر ژرژ» و «دكتركاله» به استخدام دولت ايران درآمدند (مجلة ماهيانة شير 
وخورشيد، 1305،  1(2و3 )، ص 174). اما با بروز اتفاقاتي در عرصة سياسي ايران وضعيت 
تغييركرد. انقالب مشروطـه در ايران و تغيير اوضـاع سياسي و اجتمـاعي، همچنين فقر 
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اقتصادي تمام اركان جامعه، حوزة صحية كشور را هم در برگرفت. از 1277ق.، نخستين 
مجمع پزشكي اطبا، به فرمان ناصرالدين شاه قاجار، تشكيل شد كه به صورت هفتگي 
به مشاوره در امور صحي و طبي مي پرداخت. شرايط جديد موجب گرديد، با توجه به 
اقدام هايي كه براى اصالح امور صحي و بهداشتي كشور انجام شد و به ايجاد مدرسة طب 
در زير مجموعة دارالفنون انجاميد؛ متولي اصلي امور طبي و صحي دچار سير نزولي شود 
و عملكرد قابل توجهي از خود به جا نگذارد. دو گام سودمند در اين شرايط برداشته شد، 
يكي تصويب«قانون اساسي معارف» به تاريخ 9 عقرب 1329ق.، و ديگري«قانون طبابت»، 
مصوب 3 جمادي االول همان سال، در دورة دوم مجلس شوراي ملي(روستائي، 1385، 
ج1،ص 17). قانون مزبور، به همت گروهي از پزشكان تحصيلكردة مراكز علمي اروپا، از 
جمله علي خان حكيم اعظم، يحيي ميرزا لسان الحكما، و اميرخان اميراعلم تنظيم و تصويب 

شده بود  كه هرسه  نمايندة مجلس بودند.       
اجراي اين قانون  دو سال بعد به مرحلة عمل رسيد، ولى با آغاز جنگ جهاني اول و وضعيت 
نابساماني كه از نقض بي طرفي ايران به وجود آمد، وضعيت مدرسة طب دچار آشفتگى شد. 
قانون فوق داراي13 ماده بودكه درمواد 1 و2 و11 آن، اشتغال به كار دركلية امور طبابت  مستلزم 
داشتن نامة رسمي از وزارت معارف اعالم شده بود. در نتيجه، پس ازتصويب اين قانون، مشتاقان 
طبابت، ناگزير از رفتن به مدرسة طب بودند (روزنامة رسمي دولت شاهنشاهي ايران26 سرطان 
1329، 1(42)،صص 26-27). بدين ترتيب، هر چه اجراي قانون مذكور استحكام بيشتري 

يافت، رونق مدرسة طب نيز با ازدياد داوطلبان اين رشته، افزايش پيدا كرد. 
 در سال 1335ق.، دكتر اميرخان امير اعلم، ضرورت تأسيس بيمارستاني اختصاصي 
براي زنان را احساس نمود؛ زيرا تا آن زمان، بيمارستاني كه زنان و كودكان را به آساني بپذيرد، 
وجود نداشت؛ و در اين شرايط، وي با تالش بسيار در زميني كه از سوي دولت به او هديه 
شده بود، عمارتي ساخت كه از يك بخش آن به عنوان قسمت مركزي، و از بخش هاي ديگر، 
براى درمانگاه و داروخانه استفاده مي شد(ملك زاده، 1385،صص131-132). همچنين، به دليل 
اينكه  پزشكان حق معاينة  زنان را نداشتند، مامايي فرانسوي به نام «مادام درمسن» اين وظيفه 
را بر عهده گرفت و براي چندين سال ادارة بيمارستان نيز به اوسپرده شد. در همين مكان بود 
كه نخستين آموزشگاه مامايي برپا گرديد و در دو بخش مستقل بيمارستان، عالوه بر مداواي 
بيماران زن وكودك، به آموزش و تربيت كساني پرداختند كه بتوانند براي درمان زنان دردمند 

مفيد واقع شوند(ساكما: 29701506). 
  ابتداي سال 1337ق.، « بيمارستان نسوان » به طور رسمي افتتاح شد و با در نظر گرفتن 
بودجه اي بيش از200 تومان از محل عايدات اوقاف و با رياست مهذب الدوله كار خود را 

تحلیل اسنادی روند فعالیت های حرفۀ 
مامایی در سازمان بهداری دورۀ رضاشاه 
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آغاز كرد( روستائي، 1382، ج2،ص 558 ). تاپايان همان سال نيز 59 نفر بيمار زن در اين 
مريضخانه بستري و درمان شدند. ضمن اينكه10 نفر از محصالن دختر «دارالمعلمات» در 
بيمارستان مذكور و زير نظر « مادام فراسكينا » مشغول يادگيري مهارت قابلگي گشتند. در 
اواخر سال 1337ق.، و در زمان وزارت ميرزا احمد خان نصيرالدولة بدر بر وزارت معارف، 
مدرسة دخترانة « فرانكو پرسان» تبديل به دارالمعلمات شد و مقرر گرديد 10 نفر از شاگردان 
آن مدرسه، سه روز در هفته، به مريضخانة نسوان بروند و مهارت قابلگي بياموزند. دورة 
تحصيل در دارالمعلمات، پس از اخذ تصديق ششم ابتدايي، چهار سال بود (ماهنامه عالم 

نسوان،3(3)،صص20-22 به نقل از روستائى) .
 اميرخان اميراعلم، با توجه به اينكه به لزوم تأسيس دارالوالده ها اعتقاد داشت، به اقداماتي 
دست زد كه نتيجة آن تعليم و تربيت ماماهاي متبحري بود كه بتوانند با رعايت اصول 
علمي و طبي در امر زايمان زنان ، نوزاداني سالم به جامعه تحويل دهند. وي، دارالوالده ها را 
مؤسسه هايى مي دانست كه مركز ترقيات يكي از مهم ترين شعبات صنعت طبابت را تشكيل 
مي دادند، چرا كه «در دارالوالده ها محصلين و محصالت علوم طبّيه، اثرات فّرار تدريسات 
صرف نظري فنون مشّكلة زايمان را در حافظة خود ترسيم مي كردند» (مجلة ماهيانة شير و 

خورشيد سرخ ايران ،1305، 1(2 و 3)، ص4). 
  اميراعلم، طي مبحثي با همين عنوان، «دارالوالده ها را جايي معرفي مي كند كه  قابله هاي 
قابله و عالمه مي پروراند». همچنين، وي دربارة اهميت دارالوالده ها ادامه مي دهد:« نبودن اين 
مؤسسات، در حالي كه حداقل در پايتخت بايد تا آن زمان ايجاد مي شد، اين بود كه ساالنه صدها، 
بلكه هزارها زن آبستن، يا به تنهايي، يا با اطفال خود، به دست قابله هاي ناوارد كشته مي شدند. 
عالوه بر فقدان دارالوالده،  عدم وجود تأسيسات صحي نيز مزيد بر مشكالت و نابساماني در 
بخش بهداشت مملكتي شده بود» (مجلة ماهيانة شير و خورشيد سرخ ايران، 1305، 1(2 و 3)، 

ص 5).
 در سال1337ق.، با انتصاب محمد حسين خان لقمان ادهم، به رياست بخش طب 
دارالفنون، براي نخستين بار كالس طب به نام «مدرسة طب» خوانده شد و داراي رئيس 
جداگانه و محل مجزايي گرديد. اصالحاتي هم در مـدرسه صورت گرفـت و در ذيـل يكي 
از اين مـواد اصالحـي به مامـايي، كه تا آن زمـان تدريـس نمي گشت، بدين گونـه توجـه 
شد: «..رابعأ-  ايجاد طب ايراني و قابلگي، زيرا كه چندين سال بود كه درس طب ايراني و 
تراپوتيك1 و روان شناسي ايراني براي اطباي ايراني از مهم ترين اسلحه است. چنان كه مثل چند 
سال قبل، براي نداشتن دواجات فرنگي، همگي دچار سختيهاي فوق العاده شده بودند، ترك 
شده بود.... درس قابلگي و ميكروب شناسي نيز، كه تا امسال رسمأ معلمي نداشت، به توسط 
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۱. تراپوتيك در لغت به معنی رسپرستی 
و مداوای مريض و در اصطالح طب، 
علم به اثر دارو و استفادۀ به موقع آن 
گفته می شود.  



۶۳ ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ ۸۷

آقاي دكتر يونس خان هفته اي سه روز در مدرسة طبي، به شاگردان تدريس مي شود، و نظر به 
اينكه غالبأ اطبايي كه در ايران تحصيل مي كردند، درس قابلگي را نمي دانستند و براي طبيب، 
بصيرت در اين علم نهايت ضرورت را داشت، از اين سال، اين درس نيز جزو پروگرام گرديد» 
(هاشميان، 1379 ،صص134 -137؛ راهنماي دانشكدة پزشكي، قسمت اول،صص68-66).                                                       

سياست حکومت پهلوی در ایجاد مدارس قابلگی و تربیت ماماهای جدید 
تا پيش از دورة رضاشاه، قابله ها، گذشته از آنكه در رشتة خود تحصيل نمي كردند، عمومأ 
فاقد سواد اوليه نيز بودنـد. در واقع، معلومات آنان فقط مقداري از موهومات و خرافات 
راجع به زنان بود كه از معايب اصلـي اين شغل به شمار مي آمد؛ زيرا، بارها و بارها، ناآگاهي 
قابله ها از چگونگي عمل زايمان، مرگ و مير مادران و نوزادان را در پي داشت. اگر نوزادي 
با پا متولد مي شد و احيانأ اكسيژن به او نمي رسيد، به جاي عمـل سادة تنفس مصنوعي، 
با زمزمة مشتي موهومات، و غفلت از وظيفة خطيري كه برعهده شان بود، موجب خفگي 
نوزاد مي شدند و او را مرده به دنيا مي آوردند. ضربه هاي روحي شديدي كه مادران فرزند 
مرده تحمل مي كردند، وجه ديگري از ناآگاهي تخصصي قابله ها به شمار مي آمد، كه بعضأ 

جبران ناپذير بود.
استفاده از وسايل غير بهداشتي، نظافت نكردن محل زايمان، و آلودگي دست هاي قابله ها، از 
ديگر موارد نامناسبي بود كه از ديد ايشان اهميتي نداشت؛ در حالي كه عمأل  باعث بروز عفونت 
و خونريزي هاي شديد و خطرناك، و در نهايت، مرگ مادر و نوزاد مي شد. بلديّه(شهرداري) 
در حكم بازوي اجرايي دولت در دورة پهلوى اول به تأسيس مراكز و مؤسسه هايى پرداخت 
تا خواسته هاي حكومت را تحقق بخشد. از جملة وظايفي كه بر عهدة بلديه نهاده شد، توجه و 
اهتمام ويژه نسبت به بهبود وضعيت اجتماعي،  بهداشتي و رفاهي آحاد جامعه بود. از اين رو، 
حفاظت جان مادران از چنگ قابله هاي ناقابلي كه فاقد دانش الزم به منظور متولد گردانيدن 
نوزادان بودند، از برنامه هاي مهم بلديه محسوب شد. بدين ترتيب، مدرسة  قابلگي بنياد گرفت 
و نخستين دورة آن در سال 1311- 1312ش.، به طور رسمي به پايان رسيد. در واقع، نخستين 
گروه دوشيزگان و بانوان دانش آموختگان ديپلمة مدرسة قابلگي تهران، مشتمل بر 18 نفر، وارد 
عرصة خدمات بهداشتي و رفاهي زنان پايتخت شدند (مجلة بلديه، ش6 ،ص 300).               

  از نظر دولت، مهم ترين اقدام حكومتي، ايجاد مؤسسه ها و سازمان هاي ويژة حمايت 
و حفاظت از زندگي اطفال نوزاد بود؛ همانند مؤسسه هاي مختلف دركشورهاي خارجي، كه 
صدها و هزارها از آن داشتند(چنانكه فقط 9 هزار مؤسسة مشابه در فرانسة آن زمان وجود 
داشت). چنين مؤسسه هايي با اسامي مختلف، اّما با يك مقصود و مرام، و به صورت روزانه 
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ايجاد مي شدند، با اين هدف كه نتيجة تشكيل اين تأسيسات به كاهش ساالنة تلفات اطفال 
بينجامد. اين مؤسسه ها، داراي اهدافي اصلي، مانند مبارزه با جهالت افراد و همكاري و كمك 

رسانيدن به طبقات بي بضاعت و پريشان احوال جامعه بود.
تأسيس مراكز حمايتي از زنان باردار و مراكز معاينة عمومي و مجاني براي نوزادان و بناي 
شيرخوارگاه ها (دارالرضاعه ها) در تمام نقاط كشور براي تغذية نوزادان  خانواده هاي بي بضاعت 
و تقسيم شير بين كودكان فقير، برپايي مجالس سخنرانى و همايش و تبليغ بهداشت به منظور 
آشنا ساختن افراد غني و فقير جامعه دربارة اهميت حفظ سالمت و طرز نگهداري و تغذية 
نوزادان، و در نهايت، تصويب قانوني براي آبله كوبي اجباري و تعميم آگاهي نسبت به معاينة 
نوزادان به صورت عمومي و مجاني، به عنوان مؤثرترين راه هاي نجات جان نوزادان از مرگ 
به شمار آمد. به مرور زمان خانواده هاي طبقات روشنفكر و مرفه تمايل بيشتري از خود نشان 
دادند و براي درمان بيماري ها و يا زايمان خود به بيمارستان ها مراجعه كردند. ضمن اينكه، 
باحضور كساني، همچون اميراعلم، ابتدا «دارالمعلمات» با انگيزة تعليم اختصاصي به دختران 
ايجاد شد؛ در ادامه، از دانش تمامي كساني كه در اين كار مهم صاحب علم بودند، استفاده شد 

و همين امر در كاهش مرگ و مير كودكان و زنان زائو نتيجة معقولي به دست داد.
در آغاز، آموزگار شاگردان مدرسة قابلگي، مادام فراسكينا بود. از آنجا كه در اين زمان 
شمار زنان باردار و بيماري كه به مريضخانه مراجعه مي كردند،كمتر از انگشتان دست بود، گاه 
پيش مي آيد كه در طول 15 تا20 روز، حتي يك زايمان در اين مريضخانه انجام نمي گرفت؛ 
مگر اينكه زايمان غيرطبيعي يا شرايطي استثنايي پيش مي آيد. پس از مادام فراسكينا، به 
ترتيب، «دكتردرمسن»، «دكترپن» (مذاكرات مجلس دوره ششم تقنينيه، جلسة252، 15خرداد 
1307،ص 4585 )، و «دكتر سركيسيان» به مرور در مريضخانه به كار پرداختند و عهده دار 

آموزش و پرورش مهارت قابلگي به شاگردان دارالمعلمات شدند.
مدرسة قابلگـي تا سال 1307ش.، آيين نامة مدون و مختـص به خود نداشت. دورة 
تحصيل در آن هم سه سال و شرط ورود به آن دارا بودن گواهينامة ششم ابتدايي و دانستن 
زبان فرانسه بود(روستايى، ج1 ،1382،ص 234). همين امر موجب شده بود كه بيشتر 
داوطلبان شركت در كالس هاي قابلگي را شاگردان و دانش آموختگان دارالمعلمات تشكيل 
دهند. به دنبال تعيين آيين نامة طب و دواسازي و قابلگي، در1307 ش.، و تصويب آن مقرر 
شد شرط ورود به مدرسة قابلگي، داشتن گواهينامة سال سوم متوسطه باشد. دو سال بعد، 
يعني در سال 1309ش.، اساسنامه و آيين نامة مخصوص مدرسة قابلگي از تصويب مجلس 
گذشت و مدرسة مذكور، كه تا آن زمان يكي از شعب مدرسة طب شمرده مي شد، تحت ادارة 
صحية كل مملكتي درآمد. شرط ورود به آن دارا بودن گواهينامه پنج ساله متوسطه دختران بود. 
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برنامة معيني هم براي تحصيل قابلگي در نظر گرفته شد. عليم الملك فرهمندي، كه تا آن موقع 
سرپرست مدرسه بود، از سوي ادارة صحية كل مملكتي به رياست مدرسة قابلگي منصوب 
شد. پس از آن و به ترتيب، در زمان سلطنت رضاشاه، بختيار در سال 1313، جهانشاه صالح در 
سال 1315، و غالمحسين مصدق در سال 1317ش.، عهده دار رياست مدرسة قابلگي شدند 

(راهنماى دانشكده پزشكى...، قسمت اول،ص400 به نقل از روستايى).
 تأسيس هر مركز علمي- آموزشي بايد مبتني بر برنامه ريزي و تعيين مواد و دروس 
آموزشي، برنامه هاي امتحاني، چگونگي پذيرش شاگردان و استخدام معلمان، و موارد ديگري 
از اين قبيل باشد. دربارة سياست ها و برنامه هاي دولت نيز اين مسئله صدق مي كرد؛ و با 
توجه به رويكرد حكومت به مسائل اجتماعي، نياز به فراهم ساختن مقدمات الزم براي تبيين 
اهميت توجه به رشتة مامايي ديده مي شود. از اين رو، در مقاالت و سخنان افراد دست اندر 
كار در حيطة بهداشت بارها مطالبي از اينگونه ارائه مي شد، كه از آن جمله مي توان به كتاب  
پيشرفتهاي ايران در عصر پهلوي اشاره كرد. در اين كتاب، مطالبى راجع به اقدامات دولت 

در عرصة بهداشت و درمان،  به قرار زير، مطرح شده است: 
«... يك سلسله اقدامات مهم در بهداري عمومي كرده اند كه خالصة موجز آن عبارتند  
از: ... گذشته از پستهاي امدادي و بيمارستان ها، از بسياري از شهرهاي ايران، مخصوصاً در 
تهران، بنگاههاي ِصّحي ديگري، چه از جانب شهرداريها و چه از جانب ادارة كل بهداري 
كشور، تاسيس شده؛ مانند زايشگاه ها، شيرخوارگاه ها و ... . از ديگر اقدامات اين دوره، توجه 
خاص نسبت به بهداشت مادران و نوزادان و كودكان شيرخوار به عمل مي آيد. چنان كه 
بيمارستان مخصوص زنان و كودكان تاسيس شده و روزبه روز توسعه مي يابد. نيز آموزشگاه 
مخصوص مامايي و آموزشگاه مخصوص پرستاري تاسيس شده، در هر سال عده اي از زنان 
ايراني از اين آموزشگاه ها بيرون مي آيند و به خدمات خود مشغول مي شوند» (نفيسي، بي تا 

،صص185-182).
چنانكه اشاره شد، وضع و اجـراي قانون طبـابت از ديگـر گام هايي بود كه به منظـور 
ساماندهي بهداشت جامعه برداشته شد. اين تصميم فقط شامل حرفة پزشكي نمي شد و در 
حرفه هاي ديگري كه در حوزة بهداشت داراي اهميت بود، نيز قابل اجرا و ضروري مي نمود 
و دربارة قابله ها و ماماها نيز چنين دقت و اصراري وجود داشت. در تاييد اين مدعا بايد به 
اسنادي اشاره كرد كه به اين قضيه اختصاص يافته اند. درنتيجه، محصالن آموزشگاه هاي مامايي 
خارج از كشور نيز، در بازگشت به ايران و تقاضاي دريافت اجازه نامة شروع كار، مي بايستي از 
وزارت معارف، تصديق مدارك خود را دريافت مي كردند و بسياري از اين افراد هم تنها بعد 
از تاييديه اي كه از وزارت خارجه مبني بر ارائة گواهينامه و ديپلم علمي خود اخذ مي كردند، 
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اجازة اشتغال مي يافتند. در غير اين صورت  از كار معذور بودند، و اگر بدون مجوز اقدام به كار 
مي كردند، به محض احراز تخلفشان،  با برخورد قانوني شديدى از سوي ماموران دولت روبه رو 

مي شدند، مدارك تحصيلي شان  باطل و ازكار بركنار مي گشتند.
در سطور زير، با توجه به اهميت اسناد در شناخت بهتر روند فعاليت مدارس قابلگى و 
تعليم ماماهاى جديد، بر پاية مطالب موجود در اسناد آرشيو سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران، 
دربارة  قوانين و مقرراتي  رشتة قابلگي بحث مى شود. همچنين، بر اساس نامه ها و نظام نامه هاي 
مورد نظر حكومت و افرادي كه متقاضي تحصيل علمي و رسمي در رشتة قابلگي بودند، سخن 
به ميان خواهد آمد. در ضمن،  به منظور انسجام مطالب هريك  از مدخل هاي مورد نظر با ذكر 
شماره مشخص مي شود:                                                                                                                            

1. در تاريخ 14 ميـزان ( مهر) 1303، از ادارة طب، خـطاب به وزارت معارف،  نامه اي 
صادر شد، مبني بر اينكه: «... چون بعضي از قابله هاي خارجه و داخله بدون داشتن ديپلم 
طب امضاي دكتري مي نمايند، لذا مستدعي است امر نماييد تا اعالني در روزنامه درج نمايند 
كه تمام قابله ها تا مدت معيني به مدرسه طب رجوع نموده، اسناد مثبتة خود را ارايه دهند، تا 
پس از ثبت آنها، اسامي آنهايي كه ديپلم دكتري دارند، راپورت داده و سايرين را ملزم كنندكه 
امضاي دكتري ننمايند» (ساكما: 297015061).                                                                                                

2. در تاريخ 3  قوس (آبان) 1303، طي نامه اي از دايرة  طب به وزارت معارف، خواسته 
شد دربارة ورود محصل به مدرسة قابلگي تصميم هايي به شرح زير اجرا شود:  «... مطابق  
دستخط نمرة  4738  مورخة نوزدهم ميزان سيچقان ئيل، بر حسب تصميم شوراي عالي 
معارف، داوطلبين ورود به مدرسة قابلگي بايد تحصيالت سه سال اول متوسطه را دارا باشند، 
وكساني كه  فرانسه مي دانند،  بايد دورة اول متوسطه را عالوه بر فرانسه، طي كرده باشند و 
آقاي اميراعلم هم  بر همين عقيده اند كه يا ديپلم سه سالة متوسطه را تهيه [كنند] ، و يا به [در] 
محل دادن امتحان حاضر شوند» ( ساكما 297015061).                                                                                                                                  
3. مواد درسي رشتة قابلگي در دو سطح مقدماتي و عملي: در بخش نخست بايد به 
دروسي مانند آناتومي، فيزيولوژي، حفظ الصحه، مبادي طبي شوروي، فارماكولوژي، قابلگي، 
امراض زنانه، امراض اطفال، محافظت زايشگاه و بچه، باكتريولوژي، آناتومي پاتولوژي، جراحي 
و تراپي، اصول معالجه و نظارت عمومي مريض ها، امراض جلدي و تناسلي،  و اطالعات 
اجتماعي، اشاره كرد. در بخش دروس عملي نيز همة كارهاي عملي همچون آبله كوبي، شيمي 
و دواخانه، نسخه نويسي، زخم بندي (پانسمان)، شكسته بندي، و امداد را مي توان  نام برد. نكتة  
قابل توجه اين است كه چون تا پيش از اين زمان، غالب كساني كه در قابلگي تحصيالت علمي 
داشتند، دانش آموختگان خارج از ايران و در رأس آن روسيه محسوب مي شدند، در اين موقع 
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كه مواد درسي رشتة قابلگي در ايران مشخص مي شد، پاية تدريس اين دروس را بر مبادي 
طبي شوروي قرار دادند( ساكما:297015030).                           

4.  قوانين تدريس در رشتـة پزشكي و علوم مرتبط با آن، از جمله  قابلگي، در قالب 
اجراي سياست هاي دروني نهادهاي جديدي كه در اين زمان عرصة  فعاليت يافتند- مانندكانون 
بانوان- جاى دارند. به اين معنا كه طبق پيشنهاد وزارت معارف به كانون بانوان، از آنها خواسته 
شدكه در اصالح  برنامة مدارس بانوان،  به اين مطلب توجه و دقّت شودكه : «... در دورة دوم 
دبيرستان، پروگرام شعبه هاي مختلف فني- حرفه اي،  مثل خياطي، نقاشي، قابلگي و پرستاري، را 
خود خانمها ترتيب دهند».  با اين دستور،كانون بانوان برنامه هاي مربوط را تهيه و تقديم وزارت 
معارف كرد تا پس از تصويب شوراي عالي معارف،  در سال هاي بعد معمول و مجري گردد 
(مجلة ماهانة شير و خورشيد سرخ ايران،1305، 1 ( 2و3 )، صص  6-7 ).  ضمن اينكه مقرر شد 
در جهت اجراي مجموعه اي از قوانين مربوط به دانشجويان پزشكي، كه در شرايط تازة تحصيل 
بايد در دو بخش امتحان هاي نظري و عملي شركت كنند- تا مجاز به دريافت مدرك پزشكي 
گردند- دربارة  زنان و شاگرداني كه تحصيل قابلگي مي كردند،  نيز اين قانون اعمال شود (مجلة 
ماهانة شير و خورشيد سرخ ايران،1305، 1 (2و3) ، صص  7-6  ).                                                                                                                              
 5. در چگونگي گذران دوران تحصيل شاگردان مدرسة قابلگي و كسب مدرك نيز، 
مجموعه اي از نظام نامه ها و قوانين به مورد اجرا گذاشته شد، كه از آن جمله مي توان به اين 

مورد اشاره كرد : «... اجازه نامة  قابلگي تنها در مقابل اين موارد صادر مي شود:  
- اخذتصديق نامه؛                                                                                                                                  

- متقاضيان بايد در مدرسة قابلگي ثبت نام كرده، پس از تحصيل و اخذ ديپلم،  نسبت 
به تهية  اجازه نامه اقدام نمايند؛                                                                                                

-  «الزاما قابله هايي كه به طور تجربي شاغل بوده و اينك بايد در تغيير وضع خود به 
تحصيل بپردازند، مشمول دريافت مجوز قابلگي نخواهند بود، بلكه متقاضيان به صورت آزاد 
نيز مي توانند در يك يا دو نوبت امتحاني مقرره از سوي ادارة امتحانات شركت كرده، طبق 
برنامه مدرسه در كالس ها شركت كنند و در صورت قبول شدن، موفق به دريافت اجازه نامة 
قابلگي شوند» (ساكما: 29701506).                                                                                                         

6. با اين برنامه ريزي ها، سرانجام در تاريخ 29 حوت (اسفند)1302، برگزاري  امتحان 
ورودي مدرسة  قابلگي براي محصالن دختر بيمارستان نسوان به وزارت معارف ابالغ  شد 

( ساكما: 29701506).
در ادامه، توضيحات زير را نيز بايد در نظرگرفت: 

- تعداد شركت كنندگان چهار نفر بود، متشكل از خانم ها  اعلم الملوك، زينت خانم، 
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عزيز الملوك، ايران خانم اعلم ( ساكما 297015061).
 - بقية محصالتي كه براي شركت در اين امتحان آمادگي دارند، در بازگشت « مادام 
درمسن»  از سفر، امتحان خواهند داد.                                                                                                                

- اعطاي مدرك به خانم ها اعلم الملوك و زينت خانم به صورت موقت، تا صدور ديپلم 
رسمي بالمانع خواهد بود؛ ولي اعطاي مدرك به عزيز الملوك خانم، پس از زاياندن دو نفر، و 

ايران خانم، پس از زاياندن سه نفر، موكول مي شود (ساكما: 297015037) .         
7 .  تقاضاي تأسيس مدرسة قابلگي در ايالت آذربايجان در سال 1309ش، از جمله 
موارد و نكات قابل ذكري است كه در اسناد موجود دربارة آن چنين آمده :  محسني آذر، كه 
پزشك مريضخانة شير و خورشيد سرخ پهلوي تبريز بود، به همراه همسرش خانم تناسب 
محسني آذر، قابلة  اين مريضخانه( ساكما 297015030)، با داليل زير تقاضاي تاسيس مدرسة 

قابلگي در ايالت آذربايجان را نمودند:                    
 - خدمت به اهالي با افتتاح اين مركز و با رفع احتياجاتشان.

 - آشنايي رياست محترم ادارة معارف ايالت آذربايجان به اينگونه تاسيسات، كه از 
برجسته ترين خدمات مي باشد.                                                                                                                                  

 - براي آموزش عملي محصلين نيز خود پزشك ( منظور محسني آذر است) مقيد به 
ايجاد و تاسيس زايشگاه خصوصي خواهد بود. 

 در برابر اين درخواست و ضميمه بر اين سند، از سوي وزارت معارف براي دايرة معارف 
ايالت آذربايجان، كه درخواست محسني آذر و همچنين مدارك ضميمه را به مركز ارسال 
نموده بود، پاسخي به اين مضمون فرستاده شد « ... علي العجاله اجازة تاسيس كالس قابلگي 

درآذربايجان مقتضي نيست»( ساكما: 297015030).                                 
8. به تاريخ 8/ 7 / 1312، از وزارت داخله و حوزة صحية كل مملكت، خطاب به وزارت 
معارف،  نامه اي ارسال شدكه به دايرة ادارة پرسنل تعلق داشت. در اين نامه، با توجه به اينكه 
در واليات قابله هاي ديپلمه به قدركافي وجود نداشت، درخواست شده بود «حال كه اين 
وضع وجود دارد، بهتر است از كار قابله هاي مجرب و كارآزموده اي كه سال هاست مشغول 
قابلگي هستند، ولي فاقد مدارك مورد نياز هستند، جلوگيري نشود؛ و با دادن مجوز ادامة 
فعاليت، با اين شرط كه در تعليمات طبي و جراحي مداخله نكنند، و درموارد وضع حمل هاي 

غيرطبيعي، بيماران را به اطباءِ حاذق ارجاع دهند موافقت شود» (ساكما: 297021597). 
در پاسخ نيز با امضاي وزير معارف، اين گونه يادشده بود: « ... نظر اين وزارت خانه 
اين است كه متصديان امور طبي، از قبيل طبيب و قابله و دواساز و دندان ساز، به موجب 
تحصيالت منظم به شغل خود ادامه دهند و باعث مزاحمت اهالي مملكت نشوند. آن ادارة  
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محترمه كه مرقوم مي دارد مادام كه قابله هاي ... غيرطبيعي به اطبا مراجعه نمايند و از طرف 
ديگر خود را مسؤول حفظ الصحة عموم مي داند، مي تواند به توسط نمايندگان صحيه خود در 

اياالت و واليات اقدام مقتضي به عمل آورد» (ساكما: 29702159).   
9. در تاريخ 1312/7/8 ش.، و بر طبق ماده 1 قانون طبابت، تأكيد شده بود كه قابالت 

(ماماهاي)،  غير مجاز، حق اشتغال به اين شغل را ندارند (ساكما: 297021597).           
10. چنانكه اشاره شد، در صورتي كه قابله هاي شاغل به كار، نسبت به تغيير وضعيت 
علمي و ارتقاي دانش خود در مهارت قابلگي يا مامايي اقدام نمي كردند، گواهي كارشان از 
طرف ماموران ادارة كل صحية مملكت لغو مي شد. از جمله موردي است مربوط به قابله اي 
به نام «خانم قاجاري»، كه طي سند نمرة 12، به دليل اشكاالتي كه در تصديق قابلگي وي 
وجود داشت، موفق به كسب مجوز كار نشد و مداركش تا اصالح موارد داراي ايراد،  به وي 

عودت داده شده بود : 
«... راجع به تصديق فن قابلگي الزم است تصميم قطعي و پيشنهاد جامعي اتخاذ نمايند 
كه دفع هرگونه اشكالي را در آتيه بنمايد و صدور اجازه به تصديق اطباي شهر عملي نيست. 
بايد براي امتحانها رسميتي قائل شد. لذا تصديق نامة «خانم قاجاري»، را اعاده داد تا پس از 
مالحظه و تعطيل[تطبيق]، آن با مقررات جديد كه پيشنهاد خواهيد نمود، مجددا ارسال داريد» 
(ساكما:297015020).                                                                                                           

كار  تعيين حيطة  قابلگي مشاهده مي شود،  اسناد  بررسي  در  نكتة ديگري كه   .11
قابله هاست. چنانكه پيش از اين هم گفته شد، ايشان مجاز به دخالت در كارهاي طبي نبودند 

و به قولي حق تجويز دكتري نداشتند (ساكما:297015020). 
عالوه بر آن، حتي در مواردي كه با توجه به تخصص آنان در امور مربوط به زايمان 
و مشكالت زنان زائو پيش مي آمد، نيز حق انجام هيچ گونه عمليات جراحي را نداشتند؛ بر 
مبناي اين تصميم دايرة تعليمات عالية ادارة صحية تهران، كه : « ... از قرار راپورت واصله، 
بعضي از قوابل مبادرت به عمليات جراحي مي نمايند. در صورتي كه آنها فقط مجاز به قابلگي 
ساده مي باشند و حق اين گونه عمليات را نخواهند داشت لزوما تأكيد مي شود كه به پستهاي 
امدادي محّالت دستور داده شود كه از قوابل آنها ماموريت خود التزامي دريافت دارند كه در 
مواقع لزوم عمليات و جراحي، مراجعه و برگه هاي مجاز رسمي دريافت نمايند. در صورت 
تخلف مورد مسؤوليت جراح خواهد گرديد»(ساكما:297015020).                                                                                                          
12.  بررسي سير تاريخ اسناد مربوط به درخواست هاي اجازة شركت در امتحان مدرسة  
قابلگي، يا درخواست تاييد تصديق نامه و ديپلم قابلگي افراد، حاكي از اين است كه از 
سال1311 تا نيمة دوم سال1314ش.، بيشترين مطالبات و درخواست ها انجام شده است. 
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پيگيري و توجه دقيق به اين امر از سوي دولت نيز قابل مشاهده است كه با رعايت موارد زير 
به مرحلة عمل در مي آمده است:                     

 - تقاضاها جز از مسير قانوني مورد بررسي قرار نمي گرفته و تماما طبق مصوبات قانوني 
دولت انجام شده است.                                                                                                                    

 - برگزاري امتحانات، با رعايت تمركز در زمان و نوع  برگزاري امتحانات، يكسان بودن 
سطح آموزش  و اهتمام به يادگيري و تعليم شاگردان را در اولويت هاي دولت قرار داده بود.                                        
- در مراكز ايالتي نيز، همچون مركز، مطابق با دستورات وزارتي، اوامر مربوطه اجرا 

مي شده است.                    
 - توجه به وضعيت شخصي افراد متقاضـي شركـت در امتحـانات، از قبيل متقاضيان 
باردار و يا در آستانة وضع حمـل و همچنين رعايت حضور و غياب افراد، و حتي توجه به 

غيبت هاي موجه يا غير موجه.  
13. هنگام  بررسي اسناد و منـابع دورة رضـاشاه، و در ادامة اهـداف حاكميـت ، و تأثيـر 
آراء و ديدگاه هاي روشنفـكران و زنان فعال در حوزه هـاي اجتماعي و حساس به نقش رشتة  
قابلگي و قابله ها ، موارد جالب متعددي ديده مي شود، كه  از آن جمله مي توان به نطق خانم 
تربيت، رئيس كانون بانوان، اشاره كرد كه  مي گويد : « ... براي اين كه  دخترهاي ما در آتيه از 
عواقب وخيم  بيكاري كه ام الخبائث  است مصون بمانند، الزم است در دبيرستان ها آنها را با 
صنايع و هنرهاي يدي، از قبيل  نقاشي، منبت كاري، خياطي، دفترداري، ماشين نويسي و غيره، 
مجهز ساخته و يا وسايل ورود آنها را به دانشكدة طب و شعب آن،  مخصوصا دندان سازي و 
دواسازي و قابلگي و پرستاري، فراهم آورد. البته [...] آقاي وزير معارف در يكي از جلسات 
كانون بانوان فرمودند: براي اين كه خانم ها بتوانند وارد شغل و صنعت بشوند، الزم است 
دورة دويم دبيرستانهاي نسوان، حرفه اي باشد و در اين دوره دخترها در شعب و صنعت هاي 
مختلف، مانند خياطي، نقاشي، پرستاري، قابلگي و ساير هنرهاي زنانه،  مشغول شوند (مجلة 
تربيت،فروردين 1316، 5(5و6)، ص 236 ).                                                                                                                
14.  نكتة  قابل بررسي در اين اسناد، حضور زناني از ارامنه و يا غير ايرانياني بودند كه در 
سال هاي متمادي در ايران به كار قابلگي اشتغال داشتند، و درادامه يا به واسطة ازدواج با مردان 
ايراني تابعيت ايراني يافته بودند، و يا با توجه به عالقه اي كه به ايران پيدا كرده بودند، با اجراي 
قوانين جديد دولت در منع حضور پزشكان خارجي و يا اخذ مجوز طبابت در گرايش هاي 
مختلف طب، و از جمله مامايي، كماكان  به حضور و فعاليت در ايران راغب بودند. نكتة 
ديگر اينكه بيشتر اين افراد، و حتي دختران و زنان ايرانى كه تا پيش از دورة رضاشاه به صورت 
دانشگاهي (آكادميك ) به تحصيل مامايي پرداخته بودند، در مدارس و دانشكده هاي مامايي 
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مناطقي مانند ايروان، باكو، تفليس، و به طور كلي در قفقاز و يا استانبول تحصيل كرده بودند. 
تعداد كمي هم در بيروت درس قابلگي خوانده بودند، و در يك مورد نيز به ورشو،  به عنوان 

محل تحصيل يكي از اين خانم ها، اشاره شده است. 
  از زنان غير ايراني، كه البته تابعيت انگلستان را داشتند، نيز مي توان نام برد كه تحصيلكردة  
لندن بودند. در نهايت، اين افراد- اعم از ايراني(بالغ بر 21 نفر) و غير ايراني ( 6  نفر)- در 
زمان اجراي قانون ملي شدن حوزه هاي بهداشتي و منع طبابت و فعاليت هاي پزشكي و 
رشته هاي  پيوسته با آن، پس از صدور مجوز و تاييد تصديق نامة تحصيلي، در صدد كسب اين 
اجازه نامه ها برآمدند. در طي انجام مراحل اداري، اين درخواست ها، نيز اغلب  با مشكالتي 
روبه رو مي شدند.پشتكار و پيگيري هاي اين زنان، صحنة جديدي از تالش ها و مطالبات زنان 
دركسب حقوق اجتماعي و مجوز كار در جامعه را نمايان مي سازد. مسلما در زماني كه اين 
وقايع در حال انجام بود، سختگيري ها، نارضايتي ها، بدرفتاري ها، حق كشي ها، و چه بسا قانون 
شكني هايي نيز به چشم مي خورد. با اين حال، بايد از روند تغيير و تحول به وجود آمده در 
اين عرصه به عنوان يكي از دستاوردهاي مهم و در خور اعتناي تمام كساني ياد كردكه با هدف 
پيشگيري از مرگ مادران و نوزادانشان، كه در بي سوادي قابله هاي سنتي و رعايت نكردن  

بهداشت در خطر بودند، اقدامات شايسته اى انجام دادند.       

نتیجه 
به دنبال اصالحـاتي كه در زمان ناصـرالدين شاه، با تصويب قانون اسـاسي معـارف و قانون 
طبابت، به وقوع پيوست؛ همچنين، براثر وقايع مهمي همچون انقالب مشروطه و تغييرات 
حاصل از آن در بخش هاي مختلف سياسي و اجتماعي، تحوالت اساسي و مهمي در حوزة 
صحية كشور صورت گرفت،كه به مرور زمينة فعاليت هاي طبي را در سطح وسيع تري 
گسترش داد و حتي به تخصصي شدن حيطه هاي خدمات پزشكي انجاميد. اولين اقدام نيز 
توسط اميرخان اميراعلم به مرحلة اجرا درآمد كه ضرورت تاسيس بيمارستاني اختصاصي 
براي زنان را مطرح كرد و شخصا نيز در عملي نمودن آن پيشقدم شد. او، با تاسيس 
بيمارستاني متشكل از بخش هاي مختلف و با حضور مامايي فرانسوي،   زنان دردمند و 
بارداري را كه نياز به درمان داشتند، تحت حمايت هاي پزشكي خاص قرار داد. از آن پس، 
بيمارستان اميراعلم، با گسترش فعاليت هاي خود، و همچنين ايجاد بخشي براي تربيت زنان 

متخّصص بيماري هاي زنانه، مصدر تغيير و تحولي عظيم در پزشكي بانوان شد. 
 در اين دوره، سياست هاي حاكميت تأكيد ويژه اي بر حفاظت از جان نوزادان و مادرانشان 
داشت. از آنجا كه عموما  قابله ها از سوادكمي برخوردار بودند، و با دستاويز قرار دادن خرافات، 
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تالش مي كردند ناتواني خويش را در به دنيا آوردن نوزادان و حفظ جان زنان زائو مخفي نمايند، 
شرايط جديدي به وجود آمد كه نتيجة عملي آن،  قرارگرفتن حوزة فعاليت هاي قابلگي- با 
آموزش افراد- جزء رشتة مامايي بود. بدين گونه، شيوة جديدي از آموزش و پرورش علمي  

تحت نظارت دولت قرار گرفت. 
 حاصل اين مطالعه مؤيد اين نكته است كه سياست هاي حاكميت و توجه خاصي كه به 
كودكان، به عنوان آينده سازان ايران نو مي شد؛ همچنين مادران آنان كه بايد اين مردان و زنان 
آينده را به دنيا آورند و پرورش دهند،  به تأسيس مراكز تازه اى در خدمات رسانى به كودكان 
و زنان انجاميد؛ مراكزى مانند بنگاه حمايت از كودكان و مادران و نوزادان بينوا، پرورشگاه ها، 
شيرخوارگاه ها و نظاير آن. طى مراحل مختلف اجرايى نمودن اين اقدامات نيز طبعا مشكالتى 
وجود داشت، كه البته بيشترين فشارها بر دوش زنان درگير با اين فعاليت ها قرار داشت. اما 
با پشتكار و پيگيرى هاى مستمر اين زنان، صحنة جديدى از مطالبات زنان در كسب حقوق 
اجتماعى و مجوز مامايى در جامعه رقم خورد. اين عرصه، به عنوان يكى از دستاوردهاى 
مهم و در خور اعتناى كسانى شمرده مى شود كه با هدف پيشگيرى از مرگ مادران و نوزادان 
بر اثر بى اطالعي قابله هاى سنتى و رعايت نكردن بهداشت از سوي ايشان، به امر آموزش به 
ديدة ايجاد تحول در كل عرصه هاى اجتماعى و رفاهى متاثر از اجرايى كردن اين آموزش، 
مى نگريستند. از اين رو، گام هايى برداشته شد كه مي توانست در ايجاد جامعه اى نو در ايران 

نقش مؤثرى داشته باشد. 
به عنوان پيشنهادهاى حاصل از اين تحقيق، انتظار مى رود در نتيجة بررسى هاى علمى 
از اين دست، تأثيرگذارى سياست هاى حكومت بر حوزه هاى مختلف اجتماعى و فرهنگى 
جامعة معاصر ايران  مورد مداقّه قرار گرفته و با بررسى ويژة روند تشكيالت درمانى زنان و 
شناسايى عملكرد دولت و واكنش هاى اجتماعى و بازخورد فرهنگى ملت در تحول و تكوين 
حرفة مامايى؛ همچنين بهره گيرى از تجربيات و دستاوردهايى كه تاكنون در اين حيطه انجام 
شده، به منظور صرفه جويى در هزينه هاى مختلف مترتب بر سالمت مادران و نوزادان، ناشى 
از بى توجهى و خألهاى كارشناسى و غيرعلمى حوزة بهداشت و درمان و كارهاى تكرارى 
موازى بى نتيجه، تمهيدات اساسى و كارآمد از سوى مسئوالن و متوليان حوزة بهداشت و 

درمان زنان و نوزادان برداشته شود.
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