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Abstract
The history of hospital construction is primarily divided into pre-Islamic and Isalmic pe-
riods; the latter also witnessed the emergence of European and American hospitals after 
the arrival of western medicine in Iran. Kerman Morsalin hospital, belonging to Church 
Mission Society hospitals, is an example of such hospitals built under the supervision of 
British doctors in Iran. This hospital, listed as one of the Iranian national heritage, is con-
sidered as one of the first contemporary hospitals of this city. But, there was no evidence 
about its construction date. Therefore, I used the Interpretive-Historical methodology by 
organizing and analyzing historical documents to discern the early history of this hospi-
tal. The aim of this research was to find out when the Morsalin hospital was built. Medi-
cal activities of the Church Mission Society, with the cooperation of Dr. Griffith, began 
in 1901. At First, there was not a special place to work and hence, he started treating 
patients at home. However, thirteen years later, in 1914, Dr. Dodson started constructing 
the hospital. This is the hospital which nowadays is known as Morsalin hospital.
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خالصه مقاله
اسالمى و  دوران  اسالم،  از  ايران به سه دوره ى قبل  تاريخ ساخت بيمارستان در 
بعد ازاسالم، مغرب زمين و ورود بيمارستان هاى اروپايى و آمريكايى تقسيم مى 
شود. ورود پزشكى غربى و تثبيت آن با ساخت چندين بيمارستان، توسط اروپاييان 
و آمريكايى ها، نيز همراه بود كه در اين ميان مى توان به بيمارستان هايى كه با 
حمايت جامعه مبلغان كليسا، در راستاى تبليغ مسيحيت ساخته شده اند، اشاره كرد. 
مريضخانه مرسلين كرمان يكى از بيمارستان هاى اين جامعه است كه جزو اولين 
ايران  ملى  آثار  ثبت  به  و  شود  مى  محسوب  كرمان  شهر  معاصر  هاى  بيمارستان 
رسيده است. اما، اطالعات كافى از تاريخ ساخت آن در دست نبود. اين مقاله با 
بهره گيرى از روش تفسيرى-تاريخى و جمع آورى، ساماندهى و بررسى و تحليل 
مدارك و اسناد تاريخى، به تفسير تاريخ اوليه اين مريضخانه پرداخته است با اين 
مبلغان  انجمن  پزشكى  فعاليت  بپردازد.  آن  ساخت  دقيق  تاريخ  ذكر  به  كه  هدف 
كليسا در كرمان از سال 1901 توسط دكتر گريفيث آغاز مى شود كه با تأسيس 
يك بيمارستان همراه است. اين بيمارستان ابتدا محل خاصى جهت فعاليت نداشت 
و در محل يك خانه فعاليت خود را آغاز كرد. با اين حال از همان ابتدا صحبت 
سال،  سيزده  حدود  از  بعد  اينكه  تا  است  بوده  مطرح  بيمارستان  يك  ساخت  از 
ساخت آن از سال 1914 به همت دكتر دادسن آغاز مى شود و اين بيمارستان همان 

بيمارستانى است كه امروزه به عنوان مريضخانه مرسلين كرمان شناخته مى شود.
كلمات كليدى: انجمن مبلغان كليسا، مريضخانه، مرسلين، كرمان

مقدمه
    تاريخ ساخت بيمارستان در ايران را مى توان به سه دوره ى قبل از اسالم، دوران 
اسالمى و بعد ازاسالم، مغرب زمين و ورود بيمارستان هاى اروپايى و آمريكايى 
تقسيم كرد.1 قبل از اسالم از عصر ساسانى به عنوان يكى از دوره هاى شكوفايى 
و  شاپور  گندى  بيمارستان  تأسيس  و  است  شده  برده  نام  ايران  تمدن  و  فرهنگ 
گسترش و تكامل دانش پزشكى نيز به همين عصر برمى گردد.2 اين بيمارستان به 
عنوان نخستين بيمارستان جهان شرق و ساير نقاط دنياى متمدن شناخته مى شود3  
كه به الگويى براى ساخت بيمارستان هاى بعد از خود در دوران اسالمى نيز تبديل 
شد و سنت پزشكى پيش از اسالم را به دوران اسالمى منتقل كرد.4 بعد از اسالم و 
در دوران اسالمى بيمارستان هاى متعددى در نقاط مختلف جهان اسالم از جمله 
پزشكى  تاريخ  غربى،  پزشكى  نفوذ  با  صفويه  دوره  و  نهم  قرن  از  تا  شد  بنا  ايران 
ايران وارد دوره جديدى شد كه به جانشينى طب مرسوم در ايران با طب غربى در 
دوره قاجار انجاميد.5 ورود پزشكى غربى و تثبيت آن با ساخت چندين بيمارستان، 
توسط اروپاييان و آمريكايى ها، نيز همراه بود كه در اين ميان بيمارستان هايى كه 
توسط هيئت هاى مسيحى تأسيس شدند اهميت ويژه اى دارند؛ زيرا، تأسيس اين 
بيمارستان ها در واليات بزرگترين نقش را در نفوذ فرهنگ غربى داشت. در واقع، 
فعاليت اين بيمارستان ها مكمل خدمات دارالقنون در تهران بود به شكلى كه آن 
ها به عنوان تنها مراكز اعطاى پايان تحصيالت پزشكى در نقاط خارج از تهران، 
در سراسر ايران، شناخته مى شدند.6 از جمله  اين گرو هاى مسيحى كه در راستاى 
تبليغ مسيحيت چندين بيمارستان در ايران ساخت؛ جامعه مبلغان كليسا7 بود.8 اين 
مريضخانه  يعنى  جامعه  اين  هاى  بيمارستان  از  يكى  اوليه  تاريخ  بررسى  به  مقاله 
مرسلين كرمان پرداخته است. اين مريضخانه جز اولين بيمارستان هاى معاصراين 
در  كه  مطالعاتى  است.  رسيده  ايران  ملى  آثار  ثبت  به  و  شود  مى  محسوب  شهر 
رابطه با اين مريضخانه صورت گرفته همگى تنها به تاريخ تأسيس آن اشاره داشته 
اند. اين در حالى است كه تاريخ ساخت اين بيمارستان نامشخص است. از آنجا 
محوطه  و  بناها  از  گروهى  تاريخى،  بناهاى  ثبت  براى  ايكوموس  اصول  بر  بنا  كه 
ها يكى از مواردى كه براى ثبت يك اثر تاريخى نياز است ارائه مداركى براى 
درك تاريخ مبدأ بناى مورد نظر است؛9 پژوهش پيش رو با بهره گيرى از روش 
تفسيرى-تاريخى و جمع آورى، ساماندهى و بررسى مدارك و اسناد تاريخى، به 
توصيف تاريخ اوليه فعاليت بيمارستان مرسلين كرمان بعد از تأسيس آن پرداخته 

است با اين هدف كه تاريخ دقيق ساخت آن را بيان كند.
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فعاليت جامعه مبلغان كليسا در ايران
مقارن سال هاى پايانى قرن 18 و با تأسيس و سازمان يافتن انجمن هاى تبليغى در 
اروپا، به ويژه در انگلستان، و به دنبال گسترش اهداف توسعه طلبانه و استعمارى 
به  ويژه  به  و  جهان  سراسر  به  پروتستان  مبلغان  سيل  زمين،  مشرق  در  دوران  اين 
مبلغان  جامعه  تبليغى  هاى  انجمن  اين  از  يكى  شد.10  سرازير  شرق،  هاى  سرزمين 
سال 1799  در  كه  است  انگلستان  كليساى  پروتستان  شعبه  جامعه  اين  بود.  كليسا 
تأسيس شده است.11 فعاليت اين انجمن در ايران از سال 1875 آغاز و به مرور به 
ايجاد مراكز آموزشى، پزشكى و مذهبى منجر شد.12 جامعه مبلغان كليسا فعاليت 
پزشكى خود را با آمدن دكتر هرنل13 از سال 1879 در اصفهان آغاز كرد. وى به 
اتفاق رابرت بروس14 كه قبل از وى به ايران آمده بود سازمان هيأت پزشكى15 را 
در اصفهان تشكيل داد كه ساخت چندين بيمارستان را به همراه داشت. براى مثال 
اولين بيمارستان زنان كه به همت دكتر اميليا استوارت16 در سال 1897 در جلفا و 
به سرپرسى وى شروع به كار كرد.17 مأموران اين جامعه به غير از اصفهان در سال 
1893 در يزد، 1901 در كرمان و در سال 1923 در شيراز مستقر شدند و بيمارستان 

هايى را تأسيس كردند.18 
فعاليت جامعه مبلغان كليسا در كرمان  

مى  آغاز  سال 1895  در  كرلس19  آقاى  با  كرمان  در  كليسا  مبلغان  جامعه  فعاليت 
شود. كرلس از جمله مأموران اين انجمن بود كه در سال 1888 به ايران آمده بود. 
او براى مدتى در كرمان به تنهايى فعاليت داشت و مرتبا براى آمدن يك مأمور 
به  اصفهان  از  ماه  شش  مدت  به  كار  دكتر  اينكه  تا  كرد  مى  درخواست  پزشكى 
كرمان آمد. اما درخواست وى براى اقامت دائم در اين شهر پذيرفته نشد و او به 
اصفهان بازگشت. بعد از بازگشت دكتر كار، آقاى بلكت20 براى كمك به آقاى 
كرلس به كرمان فرستاده شد. وى بعد از ورود متوجه مبتال شدن كرلس به بيمارى 

تيفوئيد شد و همين بهانه اى براى آمدن دوباره دكتر كار به كرمان شد.21  
يك  وجود  ضرورت  كار  دكتر  مداواهاى  برخالف  وى  مرگ  و  كرلس  بيمارى 
پزشك مستقل را براى كرمان نمايان ساخت. آقاى بلكت در نامه خود به اسقف 
ليورپول صراحتا به اين ضرورت اشاره مى كند و بيان مى دارد كه «ما براى اين 
ايستگاه (يعنى كرمان) نياز به يك پزشك داريم».22 وى همچنين در انتهاى نامه 
خود به نقل از دكتر كار مى نويسد؛ «من مى خواهم بر درخواست جديمان براى 
فعاليت  به  نياز  كه  است  اينگونه  كنم».23  تأكيد  كرمان  براى  پزشكى  مأمور  يك 
پزشكى اين جامعه در كرمان از سال 1898 احساس مى شود و از سال 1901 است 
دكتر  آمدن  با  و  رسما  كرمان  در  كليسا  مبلغان  انجمن  پزشكى  هاى  فعاليت  كه 

گريفيث24 آغاز مى شود.25

عكس شماره (1). درمانگاه شهر. اين عكس توسط دكتر گريفيث ارسال شده بود و در سال 
1902 در مجله رحمت و حقيقت به چاپ رسيده است.

 Cadbury Library Research, Special Collection, University of) :مأخذ
(Birmingham. AltRefNo: CMS/M/EL 2/6
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10. Rahdar 2007: 28
11. Huber et al, 1999: 114.
12. Borumand, 2011. 
13. Dr. E. F. Hoernle
14. Robert Bruce
15. Medical Mission
16. Miss E. M. Stuart
17. Tadjbakhsh, 2000: 212
18. Elgood, 1951/1992: 588
19.  Late Rev. H. Carless
20. Rev. A. R. Blackett
21. Griffith, 1902(a).
22. Blackett, 1897: 212.
23. Ibid: 213
24. Dr. H. Griffith
25. Anderson, 1965: 206.
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مريضخانه مرسلين كرمان
شروع فعاليت هاى پزشكى انجمن مبلغان كليسا در كرمان با تأسيس يك بيمارستان 
همراه است. اين بيمارستان  با نام مريضخانه مرسلين شناخته مى شود. تاريخ تأسيس 
جهت  را  خاصى  محل  ابتدا  در  بيمارستان  «اين  گردد.26  برمى  سال 1901  به  آن 
آن  براى  استيجارى  محل  بيمارستان  روساى  توسط  و  نداشت  اختيار  در  فعاليت 
فراهم شده بود».27 قابل ذكر است كه اين خانه همان خانه اى بود كه آقاى كرلس 
در آن زندگى مى كرد. دكتر گريفيث در نامه اى در سال 1902 به اين موضوع 
آن  در  كرلس  آقاى  سابقا  كه  اى  خانه  در  ما  حاضر  حال  است؛ «در  داشته  اشاره 
زندگى مى كرد به عنوان يك درمانگاه استفاده مى كنيم».28 (عكس شماره1و 2) 
وى در ادامه اين نامه از اميد خود براى ساخت يك بيمارستان صحبت مى كند و 
بيان مى دارد: «اگر اين خانه توسط ما خريدارى بشود، من بايد احساس تمايل كنم 
كه از آن به عنوان خانه پزشكان استفاده كنيم با اين اميد كه زمين خالى كنار آن 

را براى ساخت يك بيمارستان خوب بخريم».29 

عكس شماره (2). بخشى از بيمارستان. اين عكس در سال 1904 در مجله رحمت و حقيقت به 
همراه گزارش خانم سايكس به چاپ رسيده است. خانم سايكس، خواهر سرپرسى سايكس 

بنيانگذار كنسولگرى انگليس در كرمان، در گزارش خود  به توصيف بيمارستان نيز پرداخته و 
اينگونه بيان داشته است: ساختمانى كه به عنوان بيمارستان از آن استفاده مى شود سابقا يك خانه 
ايرانى بوده است. اين خانه به دور يك حياط معموِل درخشان با گل هاى آفتاب گردان و تعداد 

كمى درخت ساخته شده است؛ اما، مانند همه چيز در ايران از كمبود آب رنج مى برد.
 Cadbury Library Research, Special Collection, University of) :مأخذ

(Birmingham. AltRefNo: CMS/M/EL 2/8

دكتر گريفيث در همين سال كرمان را ترك مى كند، اما قبل از آن قراردادى براى 
ساخت يك بيمارستان و درمانگاه مى بندد. از آن جا كه همكار وى دكتر دى30 
نيز به علت بيمارى تيفوئيد مجبور به ترك كرمان و بازگشت به انگلستان مى شود، 

صاحب ملك مى پذيرد كه درغياب وى عمليات ساختمان را نظارت كند.31  
بعد از رفتن دكتر گريفيث و دكتر دى از كرمان فعاليت هاى پزشكى انجمن مبلغان 
كليسا براى مدتى بدون حضور يك پزشك واجد شرايط ادامه داشته است تا اينكه 
خانم دكتر وست ليك32 و آقاى دكتر دادسن33 در اوايل سال 1904 به كرمان مى 
آيند. مارى برد34 كه پيشگام فعاليت در ميان زنان بود و قبل از رفتن دكتر گريفيث 
داشته  اشاره  مهم  اين  به   1903 سال  به  اى  نامه  در  بود،  آمده  كرمان  به  جلفا  از 
است؛ «از پايان ماه ژوئن 1902، به جز زمانى كه دكتر سامرهيس35 اينجا بود، هيچ 
هم  زمان  اين  در  است  ذكر  قابل  است».36  نداشته  حضور  شرايطى  واجد  پزشك 
چنان از خانه كرلس به عنوان بيمارستان استفاده مى شده است و هيچ مدركى مبنى 

بر ساخت يك بيمارستان موجود نيست. (عكس شماره 3)
دكتر وست ليك فعاليت خود را در درمانگاهى تازه تأسيس در محله اى فقيرنشين 
ماه   تير  در  خود  گزارش  در  نيز  دادسن  دكتر  و  كند  مى  آغاز  شهر  طرف  آن  در 
سال 1904 از بيمارستانى كه دو بخش براى مردان و يك بخش براى زنان داشت 

26. Nik poor, 2000: 86.
27. Ibid: 86
28. Griffith, 1902(b): 48.
29. Ibid
30. Dr. G. Dayu
31. Anderson, 1965: 207.
32. Dr. Winifred Westlake
33. Dr. G. E. Dodson
34. Miss Bird
35. Dr. Summerhayes
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عكس شماره (3). اين عكس حضور زنان در بيمارستان را نشان مى دهد. و در سال 1904 و به 
Cad- ) :همراه گزارش خانم سايكس در مجله رحمت و حقيقت به چاپ رسيده است. مأخذ
bury Library Research, Special Collection, University of Birming-

(ham. AltRefNo: CMS/M/EL 2/8

عكس شماره (4). اين عكس تخت هاى بيمارستان و آنچه كه بر روى آن ها قرار مى گرفت را 
نشان مى دهد و در سال 1904 در مجله رحمت و حقيقت به چاپ رسيده است. 

 Cadbury Library Research, Special Collection, University of ) :مأخذ
(Birmingham. AltRefNo: CMS/M/EL 2/8

صحبت مى كند. آنچه در گزارش وى در اين سال اهميت دارد عكسى است كه 
به همراه آن از تخت هاى بيمارستان چاپ شده است، (عكس شماره 4) و اشاره 
اى است كه وى به هديه اى 400 پوندى براى تاسيس يك بيمارستان زنانو برنامه 
هديه  يك  خبر  با  تازگى  به  «ما  است.  داشته  مردانه  بيمارستان  يك  تاسيس  آتى 
سخاوتمندانه 400 پوندى براى يك بيمارستان زنانه تشويق شديم و من برنامه اى 
به  نيز  اى  نقشه  اين  بر  عالوه  دارم».37  مردان  براى  ديگر  بيمارستان  يك  براى  نيز 
اين تاريخ براى يك بيمارستان مردانه و زنانه وجود دارد. (عكس شماره 5).  با 
بيمارستان  يك  ساخت  از  مدركى  هيچ  سال 1910  تا  بعد  هاى  سال  در  حال  اين 
يافت نشد و گزارش هايى كه از اين دوران در دست است تنها به نحوه عملكرد 

بيمارستان پرداخته اند. 
با  اتاق  يك  از  بيمارستان  زنانه  بسترى  بخش  افزايش  از   1905 سال  به  گزارشى 
شش تخت به سه اتاق خبر مى دهد و اينكه اين سه بخش در محوطه كوچكى كه 
متصل به بيمارستان است قرار دارند و قبال خانه دستيار ارمنى بوده اند.38 دو سال 
كرمان   در  كليسا  مبلغان  انجمن  پزشكى  فعاليت  سال 1907  در  تاريخ  اين  از  بعد 
است.  آمده  ميان  به  صحبت  بيمارستان  دو  از  سال  اين  در  و  است  پيشرفت  شاهد 
«خانم دكتر وست ليك از ماه سپتامبر به مرخصى رفته اند و بعد از رفتن ايشان هر 
دو بيمارستان به تنهايى توسط دكتر دادسن اداره مى شوند».39 اما در بهار 1908 
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عكس شماره (5). نقشه بيمارستان CMS  كرمان. اين نقشه متلعق به سال 1904 مى باشد. زمين 
اين بيمارستان در جاده اى در صحرا كه از يك سمت به كرمان و از سمتى ديگر به كنسولگرى 

انگليس مى رفت قرار داشته است. 
 Cadbury Library Research, Special Collection, University of ) :مأخذ

(Birmingham. AltRefNo: CMS/M/FL 1/PE 2

ديگر  بارى  سال  يك  از  بعد  و  شده  متوقف  مدتى  براى  انجمن  اين  هاى  فعاليت 
تحت نظر دكتر دادسن از سرگرفته مى شود40 تا اينكه در سال 1910 بودجه مورد 
مى  فراهم  بيمارستان  يك  ساخت  اوليه  هاى  هزينه  و  زمين  يك  خريد  براى  نياز 
شود.41  مى  خريدارى  نظر  مورد  زمين  سال 1913  در  و   (6 شماره  (عكس  شود. 
بنا به گفته دكتر دادسن اين زمين از مدت ها قبل براى ساخت بيمارستان مناسب 
تشخيص داده شده بود؛ «دكتر وست ليك و من اين زمين را از مدت ها قبل براى 
بيمارستان آينده مناسب تشخيص داده بوديم، موضوعى كه بنا يه اعتقاد من دكتر 
كار در ديدار سال 1912 خود از كرمان بر آن صحه گذاشت».42 و باالخره ساخت 

بيمارستان از سال 1914 شروع مى شود.
دكتر دادسن در نامه اى به سال 1915 كه در آن به توضيحاتى در رابطه با نحوه 
ساخت بيمارستان نو و مخارج آن پرداخته است بيان مى دارد كه «زمانى كه هر دو 
بيمارستان ساخته شوند، 20 پوندى كه براى اجاره بيمارستان موجود قديمى صرف 
مى شود وجود نخواهد داشت در حالى كه هزينه تعمير بيمارستان نو نه خيلى كه 
شايد مقدار كمى بيشتر باشد».43 بنابراين، احتماال اميد و برنامه هاى دكتر گريفيث 
نمى  محقق  و 1904  هاى 1902  سال  در  بيمارستان  ساخت  براى  دادسن  دكتر  و 
شود و فعاليت پزشكى انجمن مبلغان كليسا در طى اين مدت هم چنان در همان 
خانه آقاى كرلس ادامه داشته است. عالوه بر اين، دكتر دادسن در ادامه نامه خود 
به نامناسب بودن بناى بيمارستان قديمى اشاره داشته و اينكه بناى آن براى تحمل 

فعاليت هاى سنگين يك بيمارستان ساخته نشده است.44 
شد.  گذاشته  كرمان  شهر  ناصريه  دروازه  از  خارج  زمينى  در  نو  بيمارستان  بناى 
دكتر  است؛  آورده  گذشت  كه  روزگارى  كتاب  در  زاده  صنعتى  عبدالحسين 
اين  خريد».45  كرمان  شهر  ناصريه  دوازه  از  خارج  زمينى  پدرم  وسيله  «به  دادسن 
زمين كه در كنار جاده سيدى، كه به سمت روستاى سيدى مى رفت، قرار داشت، 
زمينى شمالى جنوبى بود به طول 182 متر و عرض 137 متر كه تا هشصد مترى آن 
هيچ مسجد و بازارى وجود نداشت و نزديك ترين خانه نيز در زمين مجاور سمت 
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عكس شماره (6). برطبق اين سند بودجه اى معادل 666 پوند براى خريد يك زمين و هزينه هاى 
اوليه ساخت يك بيمارستان براى كرمان اختصاص يافته است. 

 Cadbury Library Research, Special Collection, University of ) :مأخذ
(Birmingham. AltRefNo: CMS/M/FL 1/PE 2

عكس شماره (7). نقشه اوليه بيمارستان مرسلين. اين نقشه متعلق به سال 1914 مى باشد. در اين 
نقشه مى توانيم بخش هاى مختلفى كه براى بيمارستان در نظر گرفته شده بود را مشاهده كنيم. 
 Cadbury Library Research, Special Collection, University of ) :مأخذ

(Birmingham. AltRefNo: CMS/M/FL 1/PE 2
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جنوب واقع شده بود. 46 
نقشه اوليه بيمارستان در سال 1914 نشان مى دهد كه براى اين بيمارستان دو بخش 
و  پزشكان  اقامت  منظور  به  هايى  محل  و  كليسا  يك  مردان،  و  زنان  براى  مجزا 
كاركنان در نظر گرفته شده بود. (عكس شماره 7) و ساخت بيمارستان از بخش 

سرپايى مردان در سمت شمال غربى آن آغاز مى شود. (عكس شماره 8)

جديد  بخش  و  باشد  مى  سال 1914  به  متعلق  عكس  اين  نو.  بيمارستان  محل   .(8) شماره  عكس 
سرپايى مردان را در گوشه شمال غربى نشان مى دهد. 

 Cadbury Library Research, Special Collection, University of ) :مآخذ
 (Birmingham. AltRefNo: CMS/M/FL 1/PE 2

قابل ذكر است كه اين مريضخانه بعد از تكميل بناى آن تا سال 1952 به فعاليت 
خود ادامه داد و در اين سال با دستور تعطيل شدن مراكز مذهبى در ايران به آقاى 
ابوالقاسم خان ابراهيمى فروخته شد.47 در حال حاضر نيز بخش مردانه آن به عنوان 
دانشكده علمى و كاربردى فعاليت ميكند در حالى كه بخش زنانه آن هيچ كاربرى 

ندارد و متروك است.
نتيجه گيرى

نفوذ پزشكى غربى به ايران از دوره صفويه و تثبيت آن  در دوره قاجار با ساخت 
ميان  اين  در  بود.  همراه  نيز  ها  آمريكايى  و  اروپاييان  توسط  بيمارستان  چندين 
نفوذ  در  سزايى  به  نقش  شدند  بنا  مذهبى  هاى  هيئت  توسط  كه  هايى  بيمارستان 
فرهنگ غربى داشتند كه بيمارستانهاى ساخته شده توسط جامعه مبلغان كليسا از 
جمله اين بيمارستان ها مى باشند. اين جامعه شعبه پروتستان كليساى انگليس است 
ساخت  به  و  كرد  آغاز  سال 1879  از  ايران  در  را  خود  پزشكى  هاى  فعاليت  كه 
چندين بيمارستان در چهار شهر اصفهان، يزد، كرمان و شيراز همت گمارد. كرمان 
يكى از شهرهايى بود كه جامعه مبلغان كليسا فعاليت خود را در آن از سال 1895 
با آقاى كرلس آغاز كرد. اما تاريخ شروع فعاليت پزشكى اين جامعه در كرمان 
همراه  گريفيث  دكتر  آمدن  با  كه  گردد  برمى  سال 1901  يعنى  بعد  سال  شش  به 
است. اگرچه قبل از اين تاريخ نيز پزشكانى چون دكتر كار به كرمان آمده بودند 
را  خود  پزشكى  فعاليت  جامعه  اين  بود.  مدت  كوتاه  دركرمان  ها  آن  توقف  اما 
جهت  خاصى  محل  ابتدا  بيمارستان  اين  كند.  مى  آغاز  بيمارستان  يك  تأسيس  با 
فعاليت نداشت و در خانه آقاى كرلس شروع به فعاليت كرد؛ اما، از همان آغاز 
موضوع ساخت بيمارستان مطرح بود. اين موضوع يك بار در سال 1902 توسط 
دكتر گريفيث و بارى ديگر در سال 1904 توسط دكتر دادسن مطرح مى شود. 
با اين حال احتماال تا سال 1914 برنامه هاى آن ها محقق نمى شود و در اين سال 
است كه ساخت بيمارستان در زمينى كه در سال 1913 خريدارى شده بود شروع 
مريضخانه  عنوان  به  امروزه  كه  است  بيمارستانى  همان  بيمارستان  اين  و  شود  مى 

مرسلين شناخته مى شود. 
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