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پیشگفتار

این مجموعه مقاله ،پیرامون تاریخ پزشکی ایران ،دنبالة تاخت و تازهای پیشین
من به این گستره است .با بحث های جزئی نگرانة ”وضعیت سالمت مردم در ایران
قاجار“ 1و همچنین ”تاریخ بیمارستان های ایران از  1500تا  ،۲“19۲5من پی بردم که
مواردی در این مباحث مطرح گردیده اند که نیاز به تجزیه و تحلیل بیشتر و ژرف تری
دارند .از این رو ،یکی از پروژه هایی که هم اکنون بر روی آن کار می کنم” ،تاریخ
بیمارستان های ایران از  550تا  1950میالدی“ است زیرا در چاپ پیشین خود پیرامون
این پروژه ،غفلت نمودم که از وضعیت و توسعة بیمارستان ها در بیش از  1500و پس
از  19۲5بحث کنم .این غفلت عمدتاً برخاسته از چهارچوب زمانی کتابی بود که مطالعة
من پیرامون بیمارستان ها در آن پدیدار گردید؛ همچنین دلیل ویژه دیگر آن بود که
دورة پهلوی اول نیاز به پژوهش های بیشتری داشت امّا به دلیل محدودیت زمانی چاپ،
وقت کافی موجود نبود تا به این موضوع پرداخته شود.
با به میان کشاندن بحث دربارة شیوع تعداد عظیمی از بیماری ها در ایران قاجار
در کتاب اول من در گسترة پزشکی ،دریافتم که بحث ژرف تری برای بعضی از
Willem Floor, Public Health in Qajar Iran. Washington, DC: MAGE, 2004.
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Willem Floor, “The history of hospitals in Safavid and Qajar Iran, an enquiry into their
number, growth and importance” in Fabrizio Speziale ed. Hospitals in Iran and India
1500-1950s. Leiden: Brill, 2012, pp. 37-116.
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این کتاب توسط انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال  138۶ترجمه و انتشار یافته است.

این کتاب توسط انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال  1393ترجمه و انتشار یافته است.
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بیماری های کشندة عمده ،مورد نیاز می باشد .دلیل افزون تر آن بود که در نوشتارهای
در دسترس ،به شیوع بیماری ها در دورة قاجار ،به شکل جسته و گریخته اشاره شده اند.
من بر روی سه بیماری که به شکل منظم به جمعیت ایران هجوم می آوردند یعنی
طاعون ،وبا و ماالریا تمرکز می یابم .این گزینش تصادفی نیست زیرا این ها بیماری های
ترسناکی بودند که از مرزها گذر کرده و به اروپای غربی نیز می رسیدند .این ویژگی
موجب برگزاری شماری همایش های بین المللی در قرن نوزدهم شد و بر دولت ها (از
جمله ایران) فشار آورد تا مقررات توافقی خود را به کار ببرند .بحث از طاعون و وبا در
بیان تاریخی آن ها به دلیل این واقعیت که در عربی و فارسی ،تمایزی واقعی بین این
دو بیماری برقرار نبوده است ،با مانع رو به رو می گردد .این دو بیماری با واژگان یکسان
”طاعون و وبا“ توصیف شده اند؛ فقط در قرن نوزدهم بود که یک تمایز آشکار در کاربرد
این واژگان جهت شناسایی این دو بیماری گوناگون که موضوع فصل اول این کتاب
هستند ،به وجود آمد.
در همین زمان ،بحث از طاعون و وبا بخشی از بحث گسترده تر در حلقه های
پزشکی بود و این پرسش برقرار بود که آیا این بیماری ها مسری هستند یا خیر؟ و
چنانچه مسری بودند به دلیل ماهیت توان گذر از مرز آن ها ،آیا مقررات قرنطینه ای
الزم بود که صادر و به کار گرفته شوند؟ برای دولت ایران ،مورد قرنطینه یک مسئله به
وجود آورد زیرا از ابتدا ،از دیدگاه مالی و از بعد مدیریتی ،ایران فاقد امکانات به کارگیری
کارآمد قرنطینه بود .بنابراین ،در هنگامی که دولت در نهایت تصمیم گرفت که چنین
رژیمی را برقرار سازد ،در نخست ،کارکنان پزشکی حکومت هندوستان و دیگر کارکنان
پزشکی خارجی را استخدام نمود .زمانی را گرفت تا دولت ایران چنین اقدامی را انجام
دهد زیرا بخشی به دلیل بی میلی و بخشی دیگر نیز به دلیل فقدان استطاعت بود؛ امّا
در نهایت آن را انجام داد و از آنچه که از خوانش فصل سوم بر می آید ،انجام این عمل
توسط قدرت های سیاسی برانگیخته گردید.
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جهت توسعة زیرساخت پزشکی ،دولت ایران دارالفنون را بنیان گذاشت ،جایی که
پزشکی یکی از مواد آموزشی بود و بسیاری از دانشجویان آن به اروپا رفتند تا مطالعات
پزشکی خود را تکمیل کنند .از آنجا که ایران فاقد پرسنل تعلیم دیده جهت آموزش
مواد درسی گوناگون ارائه شده در دارالفنون بود ،تعدادی از خارجی ها را استخدام نمود.
یکی از این خارجی ها که پزشکی را در این مدرسه آموزش داد ،هم وطن من لودویک
یوهانس شلیمر بود که تعداد زیادی کتاب درسی پزشکی برای استفادة دانشجویان خود
نوشت ،امّا بزرگ ترین مشارکت شلیمر کتابی بود که شامل فهرستی استاندارد و حاشیه
نویسی شده از اصطالحات پزشکی به فارسی با هدف تسهیل در آموزش و درک
دانشجویان بود .ماجرای این نوشتار را می توان در فصل نهم این کتاب مورد مطالعه
قرار داد.3
یکی از همکاران دانشگاهی او در دارالفنون ،پزشک نظامی فرانسوی ،ژوزف دزیره
تولوزان بود که نفوذ عظیمی را در دربار ایران داشت زیرا به نسبت مدت زمان بیشتری
از همکاران دانشگاهی خود در خدمت دربار بود .او پزشک دربار و مالزم شاه بود .تولوزان
از سوی حلقه های پزشکی فراتر از کشور نیز مورد احترام بود زیرا برون ده اصلی عمومی
حجیم او ساماندهی پزشکی در اروپا بود که موضوع فصل هشتم این کتاب می باشد.
بیماری واگیر دیگری که عموماً در ایران ناشناخته بود ،بیماری آنفوالنزا است.
هنگامی که پاندمی آنفوالنزا  1918به ایران هجوم آورد ،اثر آن خانمان برانداز بود و در
پی یک قحطی ( )1917-18و همه گیری حصبه آمد و در نتیجه میزان مرگ و میر به
دلیل این پاندمی در ایران به گونه ای بود که این کشور را به قول معروف از جمله 10
قربانی اول آن قرار داد .گرچه یک مقالة عالی پیرامون این پاندمی در ایران توسط امیر

“Johannes Lodewijk Schlimmer. The creator of Persian medical terminology,” Studia
Iranica 42 (2013), pp. 249-74

این مطالعه نخست در مجلة فوق الذکر به چاپ رسید و با اجازه مجله در اینجا آورده شده است.
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افخمی نوشته شده است ،من برای نخستین بار ،متن گزارش معاصر پیرامون اثر این
پاندمی در ایران را در اینجا انتشار می دهم و در همین زمان ،موارد اولیة آنفوالنزا را در
ایران بحث می کنم و نشان خواهم داد که پیش از  ،1918این بیماری نیز در ایران رخ
داده بود .افزون بر این ،اشاره می کنم که بیماری آنفوالنزا پس از سال  1918تا همین
سال های اخیر به صورت یک رخداد منظم در ایران تبدیل شده است و این موضوع در
فصل چهارم ،مورد بحث قرار می گیرد.
نوع دیگری از همه گیری ،که به سختی مورد توجه دیگر پژوهشگران تاکنون قرار
گرفته است ،طاعون گاوی است که اثر عمده و منفی ای را بر کیفیت زندگی خرده
کشاورزان ایران داشت .همچنین این بیماری اثر اقتصادی منفی عظیمی را از خود
نشان داد .زیرا مرگ و میر حیوانات فراوان نه تنها موجب ربودن درآمد و نیروی کار
حیوانی روستاییان می شد بلکه مصرف کنندگان نیز اثر آن را در دارایی خود حس
می کردند؛ چون که نه تنها گوشت گران تر می شد بلکه قیمت بسیاری دیگر از
محصوالت نیز افزایش می یافت .زیرا نرخ حمل و نقل در نتیجة کمبود حیوانات باربر
نیز فزونی از خود نشان می داد .نیاز به گفتن نیست که شرایط زندگی جمعیت روستایی
که مورد اثر واقع می شد ،و به دلیل وجود حیوانات فاسد شده حتی از آنچه می بود
خطرناک تر می شده است .هیچ گونه خدمات دامپزشکی در ایران نبود ولی در طیّ
جنگ جهانی اول ،به دلیل انتظارات برخاسته از امضاء عهدنامة ایران  -انگلیس 1919
و حضور دامپزشکان نظامی بریتانیایی که برای مبارزه و در بند کشیدن رخداد طاعون
گاوی مداخله کردند ،اوضاع تغییر کرد .همچنین پیشنهاد گردید که یک مؤسسة سرم
درمانی بنیان گذاشته شود تا واکسن های بیماری های انسانی و حیوانی ساخته شوند.
گرچه این طرح بریتانیایی به دلیل این که ایران عهدنامة  1919را نپذیرفت ،تحقق
نیافت امّا ایدة داشتن چنین مؤسسه ای رها نشد زیرا در سال  19۲1انستیتو پاستور
بنیان گذاشته شد و همین وظایف را بر عهده گرفت .فصل هفتم این کتاب ،بخش
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نخستین تاریخ دامپزشکی ایران را مورد بحث قرار می دهد.
عالیق فزاینده جهت تسکین اثرات اپیدمی هایی که به ایران یورش می آوردند،
محدود به قدرت های سیاسی بین المللی نبود .چنین موضوعی نیز برای سرمایه گذاران
خارجی در ایران نیز مصداق داشت .هنگامی که در سال  ،1907شرکت نفت ایران -
انگلیس عملیات خود را در ایران آغاز کرد ،این شرکت بالفاصله برنامه ای را برای
بهبودی سالمت عمومی در مناطق تحت امتیازی خود شروع نمود که موجب ساخت
مدرن ترین بیمارستان ها در خاورمیانه تا سال  19۲0گردید .همچنین به تأسیس
دواخانه هایی جهت اهداف درمانی و انجام فعالیت های پیشگیرانه بر علیه طاعون ،وبا و
ماالریا منتهی گردید (بنگرید فصل پنجم).
یکی از بیماری هایی که توسط سرمایه گذاران بومی و خارجی (، Kampsax, APOC
دولت ایران) مورد هدف قرار گرفت ،ماالریا بود زیرا شیوع آن اثر منفی ای بر بهره وری
نیروی کار داشت .از آنچه که انجام گردید تا ماهیت این بیماری بهتر آشکار شود و
همچنین از شیوه هایی که به کار برده شد تا اثر مخرب آن بر روی جمعیت ایران کاسته
گردد؛ در فصل دوم مورد بحث قرار می گیرد.۴
در نهایت ،من نمی توانم از بحث دربارة وضعیت پزشکی عادت خاک خوری که
اندک شناخته شده است ،خودداری نمایم .حتی از سال های گذشته که رسالة برتولد
لوفر دربارة این موضوع را مطالعه کردم ،می خواستم که مشارکت کوتاه او در مورد بیان
آن در ایران را گسترش دهم .این فصل ،کوتاه ترین فصل این کتاب است ،اما نه تنها
رسالة لوفر را از دیدگاه چهارچوب زمانی بلکه ژرفای آن را نیز گسترش می دهد .این
موضوع را می توان در فصل ششم مورد مطالعه قرار داد.

“A Neglected Aspect of the Social History of the Iranian Oil Industry: The Case of Southern
Khuzestān’s Early Medical Infrastructure.” Studia Iranica 43/2 (2014), pp. 221-47

این مطالعه نخست در مجلة فوق الذکر به چاپ رسید و با اجازه مجله در اینجا آورده شده است.
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در آخر کالم ،سزاوار است قدردانی خود را از دکتر ایرج نبی پور از دانشگاه علوم
پزشکی بوشهر و دکتر محمد حسین عزیزی و آقای فرید قاسملو ،هر دو از فرهنگستان
علوم پزشکی ایران ،ابراز نمایم زیرا اگر تشویق های آنان در نوشتن این نوشتارها نبود،
شاید نمی توانستم آن ها را به سرانجام برسانم.

ویلم فلور

فصل اول

طاعون و وبا در ایران
مترجم :دکتر کتایون وحدت
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فصل اول :طاعون و وبا در ایران

مقدمه
مطالعة رخداد طاعون و وبا در ایران و به طور عام در خاورمیانه ،به دلیل عدم
استفاده از واژگان دقیق در منابع دوره میانه فارسی و عربی ،با مانع مواجه است .شاید،
دلیل آن این حقیقت است که محققین ،پزشکان و دیگران ،تشخیص بین دو بیماری
را مشکل یافتند .در عربی کالسیک ،واژة «طاعون» و (به طور دقیق تر برگرفته از طَعننَ،
سوراخ کردن و فرو کردن) ،به معنای بیماری طاعون به کار برده می شود ،در حالی که
وبا (برگرفته از «بیه» یعنی آلوده شده) ،یک واژة عمومی تر ،برای همه گیری یا
«ناخوشی همه گیر» و یا «مرگامرگی» ،در نظر گرفته می شود.
احتمال دارد ،واژة عربی (طاعون) ترجمه از التین باشد .زیرا ( )Plagaاز پالگره
( )Plagareبه معنای ،ضربت ،ضرب زدن ،آسیب ،یا هم ریشه با واژه یونانی پالگا
(ضربت) می باشد .تا کنون ،برای تعیین این که این دو واژه چقدر دقیق توسط
نویسندگان قرون وسطایی به کار برده می شده است ،هیچ تالشی نشده است .اندکی
تالش کردند که این بیماری های مختلف را تشخیص دهند ،نظیر ابوسهل مسیحی
(پزشک ایرانی در قرن چهارم هجری) که یک فصل در مورد طاعون نوشت و علی ابن
عباس مجوسی اهوازی (قرن دهم پس از میالد) که در کتاب طب ملکی خود ،وبا را
شرح داده است.5
همچنین ابن سینا ( 980-1037پس از میالد) ،در کتاب قانون در طب (کتاب
چهارم) ،از طاعون خیارکی ،توضیح بالینی ارائه می دهد .اسماعیل جرجانی (10۴۲-1137

Najmabadi 1353, pp. 477, 677-78.
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میالدی) ،عالئم مختلف طاعون خیارکی را ذکر کرده ،به طور مثال ،بزرگ شدن غدد
لنفاوی در نواحی کشالة ران .۶با این وجود ،بسیاری نظیر ابن منظور در فرهنگ لغت
خود «لسان العرب» وبا را با طاعون یکسان دانسته اند .7مؤلفین دوره میانه چنین بیان
کرده اند” :هر طاعونی وبا است ولی هر وبایی طاعون نیست“ .نویسندگان پیش تر ،نه
تنها توانایی تشخیص این دو بیماری را نداشتند ،بلکه بالیای طبیعی نظیر سیل ،قحطی
و خشکسالی را نیز در جرگه «طاعون» قرار می دادند.8
بنابراین ،شناسایی بیماری ای که در کتب قدیمی به آن طاعون یا وبا گفته شده
است ،ساده نیست .همچنین ،این موضوع درباره بعضی از نویسندگان دوره صفوی که
رخداد هر دو بیماری وبا و طاعون را یکسان و با هم به کار برده اند (ادامه مقاله) نیز
صادق است .9فقط از نیمه قرن نوزدهم است که کلمه وبا ،یک بار دیگر به طور انحصاری
برای کلرای آسیایی ( )cholera asiaticaو طاعون برای پالگ ( )plagueبه کار برده
می شود .10در زبان های اروپایی ،واژة پالگ ( )plagueممکن است به معنای طاعون
باشد ،امّا همچنین به معنای هر بیماری واگیرداری است که به سرعت پخش می شود
و تعداد زیادی از مردم را می کشد.
بنابراین ،نویسندگان اروپایی دربارة طاعون در ایران ،قبل از سال  ،18۲0در
تشخیص یک بیماری از بیماری دیگر ،همیشه خیلی دقیق نبودند .لذا ،من نخست با
یک نظر اجمالی بر روی رخدادهای شناخته شدة انواع اشکال «ناخوشی همه گیر» یا
«مرگامرگی» ،از پایان امپراطوری ساسانی تا سال  18۲0را ارائه می دهم .پس از این
6

Jorjani 2535, p. 15.
Josef W. Meri ed., Medieval Islamic Civilization - An Encyclopedia, New York: Routledge,
2006, vol. 1, p. 235.
8 Conrad 1982, pp. 271-72; Shoshan 2002; Byrne 2012, p. 337.
7

 9برای دشواری های تشخیصی طاعون از دیگر بیماری ها ،بنگرید:
Chun 1936, pp. 327–31.
Schlimmer 1970, p. 433.
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سال ،ما داده های دقیقی داریم که اجازة تمایز بین رخداد طاعون و وبا ،صرف نظر از
استفاده مناسب واژگان طاعون و وبا ،توسط منابع محلی را می دهند.11
رخدادهای بیماری های همه گیر
دوران قبل از 1500
در این دوره ،همه گیری های بسیاری در فالت ایران رخ داد؛ امّا این لزوماً به معنای
بروز طاعون یا وبا نیست .زیرا واژة طاعون به هر رخداد بیماری همه گیر اطالق می شد،
هر چند ادعای عدم وجود طاعون ،ممکن است به دلیل عدم ذکر در منابع باشد .با همة
اینها ،مستوفی اشاره می کند در ری ،وبا ،یک ضرب المثل بوده است .امّا دو مورد رخداد
بیماری همه گیر وجود داشته است .یکی در  9۶1میالدی در آذربایجان و دیگری چند
سال بعد در فارس که به نظر می رسد به دلیل تعداد زیاد مرگ و میر گزارش شده ،این
همه گیری ها طاعون بوده است .در آذربایجان ،تعداد مرگ ها آن قدر زیاد بوده است
که مجبور می شدند مردم را با لباس دفن کنند و یا سپس ،اصالً دفن نکنند.1۲
در سال  ،1199به دنبال قحطی در فارس و سرتاسر خاورمیانه ،بال (طاعون) و تب
سفید و قرمز نازل شد؛ گفته شده به تنهایی در فارس بیش از  50000نفر از مردم
مردند .13برخی طرح موضوع کرده اند که مغول ها به وسیله طاعون خیارکی تلف شدند
و بنابراین تعداد مغول ها در ایران کاهش یافت .1۴در قرن پانزدهم ،طاعون قسمت های
مختلفی از ایران را حداقل پنج بار ،تباه کرد .در سال  ،1۴08ممکن است در اصفهان
طاعون رخ داده باشد ،یعنی جایی که بین  ۲تا  3هزار نفر مرگ در روز و به طور کلی
 11برای سردرگمی ادامه دار در کاربرد عمومی ،بنگرید از جمله:
Rich 1839, pp. 271-72; Richardson 1829.

برای نظریة سرایت بنگرید فصل سوم کتاب حاضر.
12

Spuler 1952, pp. 99, 165; Schwarz 1993, p. 1190.
13 Hammer-Purgstall 1842-43, vol. 2, p. 101.
14 Lambton 1988, p. 25.
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 ۲00000نفر مرگ ،گزارش گردید.15
در سال  ،1۴35طاعون هرات را گرفت؛ اسفزاری گزارش می کند که در اوج
بیماری ۴700 ،نفر در روز فوت کرده اند و تخمین زد که تعداد کل کشته شدگان
حدود یک میلیون بوده است! هرات ،دوباره در حدود  1۴۶0گرفتار طاعون گردید؛ در
حالی که تبریز در  ،1۴78-88دچار بال و ویرانی شد .16عدم اشاره واضح به بروز طاعون
در قسمت های جنوبی ایران ،چشمگیر بوده و احتماالً به دلیل عدم وجود منابع است
زیرا به عنوان نمونه ،عراق گرفتار این بیماری بوده است.
جدول  :1-1فهرست همه گیری ها در ایران قبل از 1500
رویداد

سال

طاعون جاستینی (طاعون خیارکی) نیز سرزمین های سیستان را
مورد حمله قرار داد.

51۴-۴۲

طاعون ( )clades glandolariaدر خاورمیانه و ایران

۶00

شاروتا (طاعون به سریانی) در مغان (آذربایجان)

حدود 790

وبا در خراسان و نواحی مجاور

819-۲0

وبا در سیستان

8۴1-۴۲

بیماری کشنده در کل شمال ایران تا عراق

855-5۶

بیماری کشنده در قومس

877-78

بیماری کشنده در آذربایجان

900-01

بیماری کشنده در اصفهان

935-3۶

بیماری کشنده در خراسان و جبال؛
چند سال ادامه داشت ،خصوصاً زن ها و کودکان مردند.

955-5۶

al-Samarqandi 1941, vol. 1, p. 110; Khvandamir 1335, vol. 3, p. 572.
Christensen 2016, p. 219.
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رویداد

سال

وبا در گرگان

989-900

وبا در سیستان

1010-11

بیماری کشنده در فارس ،جبال و عراق؛
در اصفهان  ۴0000نفر ظاهراً فوت نمودند.

1013-۲1

بیماری کشنده در هرات

حدود 10۴0

همه گیری بزرگ در سرتاسر خاورمیانه؛ شاید طاعون واقعی

105۶-57

بیماری کشنده در همدان ،اصفهان ،عراق

113۶-37

بیماری کشنده در فارس و کل خاورمیانه

1199

طاعون در شیراز

1۲03

طاعون در مازندران

1۲55

طاعون در سرتاسر خاورمیانه؛ بیش از  50000مرگ در شیراز

1۲99

بیماری کشنده در تبریز

13۴8

طاعون در اصفهان

1۴07

طاعون در هرات ،به طور کلی یک میلیون در شهر و استان؛
اوج بیماری ۴700 :مرگ در روز

1۴35

طاعون در هرات

حدود 1۴۶0

قم دچار یک همه گیری  5سالة طاعون شد،
 1۲000نفر فوت کردند و باعث ویرانی شهر شد.

دهة 1۴80

طاعون در تبریز

1۴87-88

Christensen 2016, pp. 217-18; Sticker 1908, p. 33; Hammer-Purgstall 1842-43, vol. 1, pp.
94, 235; vol. 2, pp. 101, 336; al-Qomi, 1363, vol. 2, p. 723; Qazvini 1363, p. 377.

صفویه  -افشاریه  -زند
اطالعات در مورد رخداد طاعون در دورة صفویه هم چنان ناهمگون (غیر یکدست)
است .در سال  ،1535در سلطانیه ،طاعون وجود داشت و شاه طهماسب به ری
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گریخت .17در سال  ،153۶طاعون در گیالن رخ داد .18در سال  1539بیماری در تبریز
رخ داد و در آن زمان شاه طهماسب در مراغه بود؛ او فراتر از پیشگیری و از روی ترس،
دستور داد همه سگ ها کشته شوند .19در سال  ،1551طاعون در گرجستان در میان
ارتش وجود داشت .شاه طهماسب دستور داد که سربازان بیمار ،اردوگاه را ترک کنند.۲0
در جوالی  ،1557طاعون در عراق عجم و اصفهان رخ داد و مردمان بسیاری

مردند.۲1

در سال  ،157۲طاعون در قزوین پدیدار شد و در سال  1575در اردبیل یعنی جایی
که ادعا گردید  30000نفر فوت کردند .۲۲کلموف معتقد است که این قدیمی ترین
رخداد طاعون در ایران بوده است.۲3
در بهار  ،1581طاعون در قم ،دیده شد ،جایی که در عرض  3ماه بیش از 5000
نفر مردند ،زیرا اجساد آلوده به طاعون را از تبریز جهت دفن ،به قم آورده بودند .۲۴در
سال  ،159۲وبا و طاعون در قزوین ظاهر شد و تعداد نامشخصی از افراد مردند .۲5در سال
 ،159۴طاعون در سوادکوه وجود داشت .در بهار  ،159۴اصفهان به طاعون /وبا گرفتار
شد و در هر روز تا  50نفر فوت کردند .۲۶اولیاء امور مانع گریختن ساکنین از شهر شدند،
امّا با آغاز تابستان ،که بیماری طاعون تهاجمی تر از هر زمان قبلی بود ،باعث از دست
رفتن تعداد زیادی از زندگی ها شد .مردم از شهرها گریختند و پاییز باز گشتند و به قولی

17

Astarabadi 1366, p. 71.
Rumlu 1357, p. 279.
19 Membré 1969, p. 31; Idem 1993, p. 28; Shirazi 1369, pp. 90-91.
20 Shirazi 1369, p. 104.
21 al-Qomi 1363, vol. 2, p. 648.
22 Astarabadi 1366, p. 91; al-Qomi 1363, vol. 2, p. 587; Monshi 1359, vol. 1, p. 118; Vahid
)Qazvini 1383, p. 69 (in 981/1583
23 Clemov 1903, p. 320.
24 al-Qomi 1363, vol. 2, p. 723.
25 Monshi 1350, vol. 1, p. 458; Vahid Qazvini 1383, p. 119.
26 Gilani 1352, p. 99.
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پنجاه هزار و به قول دیگری سی هزار کس به هالکت رفتند .۲7در همان سال ،طاعون در
مازندران پدیدار گشت۲8؛ در حالی که در سال  ،1595در تبریز طاعون وجود داشت.۲9
در سال  ،1۶0۲یک بیماری ،احتماالً وبا ،در بین سربازان در الر شایع شد .30در سال
 ،1۶11-1۲در قندهار وبا وجود داشت ،بیماری سپس به ایران و محدودة عثمانی
پیشرفت نمود .در  ،1۶1۶-17یک همه گیری طاعون در خراسان وجود داشت.31
اُلئاریوس ( )oleariusگزارش می کند طاعون در ایران با میزان و شدت کمتری
نسبت به آلمان اتفاق می افتد ،در حالی که فریر ( )Fryerنوشته که در ایران برای بیش

از  80سال بیماری طاعون شناخته نشده بود .با این وجود ،او اشاره کرده” :تب نقطه ای
( )spotted feverهم اکنون آن ها را می کشد ولی واگیر نیست“ .شاردن ( )chardinحتی
پا را فراتر نهاد و نوشت که ایرانیان اصالً طاعون ندارند .3۲هر چند ،بقیه منابع گزارش
می کنند که چندین موارد طاعون در قرن  17وجود داشته است ،گرچه باید به خاطر
داشت که این واژه برای هر بیماری واگیر و سریع گستر به کار برده می شده است.
در سال  ،1۶۲۴رخداد طاعون در اردبیل ،خلخال ،سراب ،طارم و قزوین وجود
داشت .33در سال  ،1۶3۴در قزوین ۲0000 ،نفر تلف شدند و همه گیری به بقیه شهرها،
شامل ابهر ،طارم ،خلخال ،زنجان و برخی از مناطق آذربایجان ،اردبیل و گیالن گسترش
یافت .در سال  ،1۶35بغداد ،کربال و آذربایجان با طاعون و وبا درگیر شدند و بسیاری
فوت کردند .3۴در سال  ،1۶35-3۶بیماری در قزوین ،اردبیل و نواحی ابریشم خیز
27

Natanzi 1350, pp. 532-33.
Mar`ashi 2526, p. 337.
29 Tholozan 1874, p. 18.
30 Monshi 1350, vol. 2, p. 618; Astarabadi 1366, p. 174.
31 Tholozan 1874, p. 18; Sticker 1908, pp. 128, 131.
32 Olearius 1656, p. 565; Fryer 1905, vol. 3, p. 99; Chardin 1811, vol. 5, p. 181.
33 Vahid Qazvini 1383, p. 210 (1034 Q).
34 Isfahani 1368, pp. 195, 234; Astarabadi 1366, pp. 250, 253; Mirkhvand 1339, vol. 8, p.
458; Qazvini 1367, p. 56; Vahid Qazvini 1383, p. 266-67 (in 1045 Q).
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دریای مازندران ادامه داشت .گفته شده که در گیالن ،حدود یک سوم جمعیت مردند
و در نتیجه ،ذخایر ابریشم خام کم و گران شدند .پیشتر گزارش شد که در کل 300000
نفر ظاهراً از طاعون مردند.35
در سال  ،1۶۶8طاعون در اصفهان و نواحی ساحلی خلیج فارس اتفاق افتاد؛ در
حالی که در مناطق دیگر هم ممکن است رخ داده باشد .3۶در سال  ،1۶78بیماری در
قره باغ ظاهر شد و تعداد زیادی مردند .37طاعون در  ،1۶8۴-85مجدداً گیالن را در
نوردید و در  1۶85در اردبیل جایی که ظاهراً به طور تخمینی  80000نفر مردند،
ظاهر شد؛ همدان هم همچنین گرفتار شد .در  ،1۶8۶-87رخدادهای طاعون در
آذربایجان ،مازندران ،استرآباد و اصفهان وجود داشت.
در سال  ،1۶88یک همه گیری در شیراز اتفاق افتاد که ”هزاران نفر در روز
می مردند“ .38در سال  ،1۶91طاعون در قزوین ،کرمانشاه ،ارزروم ،ایروان و خلیج فارس
کوالک کرد و به روایتی در بصره حدوداً  80000نفر را کشت .39بر اساس گفتة هزین
( )Hazinطی دوران اشغال افغان ها ،بیماری طاعون ،گیالن را گرفتار نمود که  10سال
طول کشید و بسیاری فوت نمودند .هلندی ها فقط گزارش کردند که یک رخداد بیماری
در تابستان  17۲7وجود داشت و تا اکتبر ادامه یافت و بسیاری از زندگی ها را قبضه
نمود .۴0در  ،1731منطقة همدان تا بربرود نزدیک بروجرد توسط طاعون به شدت
گرفتار شد؛ گفته شده که حدود  ۲00000نفر ،فوت کردند .همچنین نقل شده است
که طاعون ،کاشان ،بغداد و کرمانشاه را صیقل داد ،بازماندگان به کوهپایه ها و حتی
35

Dunlop 1930, pp. 547, 590, 604, 612, 665; Vahid Qazvini 1383, p. 279 (in 1046 Q).
Chardin 1811, vol. 9, pp. 571, vol. 10, pp. 2-4; VOC 08/11/1668, f. 155, 941.
37 Brosset 1979, vol. 1, p. 555.
38 Anonymous 1939, vol. 1, pp. 407-08 [1678-9], 445 [1688]; ARA, VOC 1323
(18/04/1678), f. 656r.; Fryer, vol. 2, p. 350; Khatunabadi 1352, pp. 538-40, 534-4, 538); Sticker 1908, pp. 209-10.ظاهراً  ۲0000مرگ در تبریز( 40, 543-44
39 Hamilton 1930, vol. 1, p. 55; VOC 1493, 13/10/1691, f. 283v.; Valentyn 1724, vol. 5, p. 255.
40 Hazin 1332, p. 44; Floor 1998, p. 258; Floor 1367, p. 29.
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بسیاری به اصفهان ،شیراز ،قزوین و سلطان آباد گریختند.۴1
در انتهای ماه مه  ،1735طاعون در سیرجان روی داد و به آهستگی مسیر خودش
را به کرمان باز کرد .در همان زمان 30 ،نفر از طاعون در کرمان مرده بودند .در ۲5
می ،مسئولین شهر اعالن عمومی نمودند کلیة مسلمانان معتقد و بی ریا ،باید به مساجد
بروند و برای دفع طاعون دعا کنند و صدقه بدهند .حدود جوالی ،بیماری پایان یافت.
در دورة زمانی قبل از آن روز ،حدود  50-۶0نفر روزانه می مردند .امّا تمام این وقایع را
به طور عمده به گرما نسبت می دادند ،بنابراین ممکن است همان گونه که گفته شده
است این بیماری اصالً طاعون نبوده باشد.۴۲
در سال  ،1735طاعون گنجه را در زمان محاصره شهر ،درگیر نمود .۴3در اکتبر
 ،1737طاعون در قم ظاهر شد و  ۶000نفر از بین رفتند .در نتیجه شهر خالی از سکنه
گردید زیرا جمعیت گریخته بودند ،در حالی که بیماری گلپایگان را نیز گرفتار نموده
بود .۴۴در اوایل  ،1737شهر جدید آق  -سو که در جنوب شاماخی ساخته شده بود
دچار طاعون شد و  9000نفر مردند .۴5در اوایل  ،1738طاعون ،قندهار محاصره شده
را گرفتار کرد .۴۶در سال  ،1739کنسول روسیه در کاشان ،وجود طاعون را گزارش

نمود ولی ایرانی ها گفتند که ”هیچ بیماری دیگری جز بیماری های معمول در فصل
میوه ،شایع نشده است“.۴7
در سال  ،17۴1یک بیماری همه گیر مهلک ،در بندر کنگ (طاعون یا وبا) ،اتفاق

41

Floor 2009, p. 8, n. 26; Floor 1368, pp. 23, 63; Anonymous 1939, vol. 1, pp. 579, 621.
Floor 2009, p. 182.
43 Floor 2009, pp. 44, 47.
44 Floor 2009, p. 225.
45 Floor 2009, p. 70.
46 Floor 2009, p. 77.
47 Hanway 1753, vol. 1, p. 322.
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افتاد؛  ۴0-50نفر در روز مردند به طوری که نیرو جهت دفن مردگان وجود نداشت.۴8
در سال  ،1757کریم خان زند مجبور شد که لشکر کشی خود بر علیه بنوکعب را در
خوزستان ،به دلیل طاعون ،متوقف سازد ،این بیماری در سلیمانیه نیز در  1757-58نیز
رخ داده بود .۴9در سال  ،17۶0یک رخداد همه گیر در کردستان وجود داشت و از
 ،17۶0-۶7یک همه گیری شدید در مازندران کوالک کرد .50تفلیس و گرجستان نیز
همه گیری های مکرر طاعون ،در نیمه دوم قرن  ،18داشتند .در سال  ،1770حدود 8000
نفر به علت طاعون در تفلیس فوت کردند(” .بدون شمارش مرده ها در روستاها)“.51
در سال  ،1773در سلیمانیة کردستان و نیز در عراق ،بصره ،همچنین در دو طرف
خلیج فارس یک رخداد طاعون وجود داشت .5۲در سال  ،177۴یک بیماری همه گیر
در کرمانشاه بود .53در سال  ،178۴سربازان آقا محمد خان در تهران به وبا که خاصة
آن ملک است ،دچار شدند .5۴در سال  1797و  1798مجدداً سلیمانیه دچار یک
بیماری همه گیر شد.55
طاعون
دورة قاجار
عامل ایجاد طاعون تا سال  189۴شناخته نشده باقی ماند ،زمانی که شیباسابورو
کیتاساتو و الکساندر یرسین مستقل از هم کشف نمودند که طاعون به وسیله پاستورال
48

Elgood 1951, p. 413.
Layard 1846, p. 43; Tholozan 1874, p. 18.
50 Tholozan 1874, p. 18.
51 Brosset 1849, vol. II/2, p. 241.
52 Ritter 1852-59.
53 Sticker 1908, p. 269.
54 E‘tezad al-Saltaneh 1370, p. 34.
55 Sticker 1908, p. 275.
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سپتیس (موسینیا سپتیس) ،یک باکتری ،به وسیله کک جوندگانی نظیر موش های
بیابانی و صحرایی ،به انسان منتقل می شود ،کنترل جوندگان در مناطق آلوده بسیار
مهم شد .بسته به عفونت ریوی و یا شرایط بهداشتی ،طاعون می تواند از طریق هوا،
تماس مستقیم و بسیار به ندرت از راه غذای آلوده خوب پخته نشده ،گسترش یابد.
عالیم طاعون در هر شخص بستگی به محل تجمع عفونت دارد :طاعون خیارکی
در غدد لنفاوی ،طاعون سپتیسمیک در عروق خونی ،طاعون ریوی در شش ها .اگر
بیماری در مراحل ابتدایی تشخیص داده شود ،قابل درمان است .5۶تولوزان استدالل
می کرد که کردستان عراق و ایران منشاء طاعون در عراق بودند .57هر چند پیشنهاد
شد که همه گیری های گیالن و مازندران ممکن است آستاراخان و سرزمین های روسیه
را آلوده کرده باشند .58همین موضوع نیز در مورد بنادر ایرانی در خلیج فارس و
خوزستان پنداشته می شود ،به این گونه که به احتمال زیاد ،بیماری سهواً از هند وارد
شده بود.59
بر اساس گفتار نلیگان ،یکی از دالیل بومی نبودن طاعون (جدای از سواحل دریای
مازندران و بنادر جنوبی) ،نبودن موش های صحرایی در ایران و حاملین غیرانسانی دیگر
بوده است .۶0گرچه ،ژربیل ها (موش سانان؛ موش صحرایی) سنجاب ها و بقیه جوندگان
ایران هستند که می توانند حاملین طاعون باشند .همچنین کک ها که می توانند به
عنوان ناقل بیماری عمل کنند .۶1تولوزان ،پزشک شخصی ناصر الدین شاه و رئیس
5۶

بنگریدcdc.gov/plague/symptoms :

57

Tholozan 1871; Idem 1874.
Anonymous 1877, p. 587; Simpson 1905, pp. 38-39.
59 Gilmour 1924, p. 40; Polak 1865, vol. 2, p. 346; Baker 1886, p. 325; Lorimer 1915, vol.
2, pp. 2531-44.
60 Neligan 1926, part II, p. 691.
;61 Government of Great Britain 1945, p. 414
58

برای داده های دیگر درباره جوندگان ناقل طاعون در ایران ،بنگرید:
برای پیشگیری و کنترل رخدادهای طاعون ،بنگرید:

Azizi and Azizi 2010, p. 566
CDC/plague/prevention
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مجلس حفظ الصحّه که مطالعه ای مخصوص در مورد رخداد این بیماری در ایران انجام
داد ،عنوان نمود که طاعون ،در ایران ،به سختی مقیاس های بومی کسب می نماید .او
بیماری  18۲9-33را یک همه گیری تلقی کرد .۶۲چنین به نظر می آید پدیداری طاعون
در سال  ،1831در ایران در آغاز به نواحی دریای مازندران و استان خراسان محدود
مانده باشد.
بر اساس برآورد روس های آن زمان ،استان های همجوار دریای مازندران ،حدود
 300000نفر یا یک سوم جمعیت خود را از دست دادند که یک اثر چشمگیر و منفی
بر روی تولید محصوالت اصلی آن ناحیه نظیر برنج و ابریشم گذاشت .۶3در سال ،1833
طاعون با شدت بیشتری در هر جایی از ایران تاخت و تاز کرد ،مانند بوشهر که طی ۲
ماه بیش از یک سوم جمعیت آن مردند .طاعون  3ماه طول کشید (بین  10مارس و
 ۲۶ژوئن  )183۲و بسیاری از بنادر خلیج فارس نیز خالی از جمعیت شدند.۶۴
گزارش شده است در ماه می در یک دوره معین ۲00-100 ،نفر در روز در بوشهر
می مردند .در روستاهای همسایه که جمعیت بوشهر به آنجا گریخته بودند ،به همان
میزان ،مرگ و میر مشاهده می شد .کل تعداد فوت شدگان در بوشهر نصف جمعیت
شهر بود ،گرچه محلی ها آن را  % ۶5تخمین زدند .۶5طاعون برای مدت سه سال بدون
وقفه تا اکتبر  ،183۴کرمانشاه را مورد ویران گری قرار داد و در نتیجه جمعیت آن به
شدت کاهش یافت .۶۶طاعون در سال های  1831و  183۲به خوزستان رسید و در طی
این زمان ۲0000 ،کشته برجای گذاشت.۶7
62

Tholozan 1871; Idem 1874.
Kukanova 1984, pp. 58-60; Rabino 1917, p. 55; Polak 1865, vol. 2, p. 346; Brugsch 1862,
vol. 2, p. 474; Tavili 1371, vol. 2, p. 231.
64 Kempthorne 1835, p. 283; Saldanha 1986, vol. 2, p. 308.
65 Anonymous 1833, p. 34; Idem 1832-1833, p. 797.
66 Shirvani 1315, p. 294; Teule 1842, vol. 2, pp. 483-84.
;67 Layard 1887, pp. 42, 293; de Bode 1845, vol. 2, p. 149
63

برای اثر اقتصادی و دموگرافیک همه گیری در ایران ،بنگرید:
Seyf 2002; E`temad al-Saltaneh 1345, p. 35.
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بر اساس گفتة تولوزان ،بروز طاعون به شکل همه گیر در قرن نوزدهم اتفاق افتاد،
در سال های  1870و  1871که دومین همه گیری به شمار می آمد .هر چند در سال
 ،18۶3به همین شکل ،در کردستان و ماکو ،پیش از این رخ داده بود .همچنین طاعون
در  18۶۶-۶7در استرآباد پدیدار شد .۶8رخداد بعدی طاعون در  18۶8اتفاق افتاد و
مجدداً جمعیت بوشهر را تباه کرد .۶9در  1870-71همه گیری اساساً محدود به
کردستان بود و روستاهای تا ارتفاع دو هزار متر را نیز گرفتار نمود ،باالترین شدت در
ساوجبالغ بود ولی در بانه ،بیماری خفیف بود.
تولوزان نتیجه گرفت سرزمین مرتفع کردستان یک مرکز بومی شده طاعون برای
بسیاری سال ها بوده است و بین سال های  18۶5و  ،1875تعداد  15رخداد طاعون
اتفاق افتاد .70در سال  ،187۶طاعون مناطق دزفول  -شوشتر را گرفتار نمود ،با 18000
مورد بیماری و  1800مورد مرگ و همچنین دو روستا در فاصله  ۲5فرسخی دریای
مازندران .در مارس  ،1877در رشت و اطراف آن نیز دچار شدند و گفته شده که در
آنجا  ۴00نفر کشته بر جای گذاشت .در مارس  1877طاعون خفیف در گیالن اتفاق
افتاد که تا نوامبر به طول انجامید و باعث بر جای ماندن صدها کشته شد.
بیماری در سپتامبر  ،1877منطقة خلخال و احتماالً استرآباد را درگیر نمود .از
ژانویه تا آوریل  ،1878طاعون مجدداً در کردستان (ساوجبالغ) ،به شکل همه گیر،
ظاهر شد .71به رخدادهایی که در آذربایجان ،خراسان و هرات ،وجود داشت اشاره شده
است ” ،گرچه بیماری تب دار با تظاهرات مشخصه طاعون سیاه واقعی بود ،ولی با مرگ
68

Simpson 1905, p. 38; Anonymous 1877, p. 587; Quain, Bruce, and Roberts 1884, pp.
1203-04; Clemow 1903, p. 324.
69 Geary 1878, vol. 1, p. 64.
70 Schlimmer 1970, pp. 433-55; Tholozan 1871; Idem 1874.
;71 Clemow 1903 p. 324; Simpson 1905, p. 38; Quain, Bruce, and Roberts 1884, pp. 1204
;Tholozan 1879, p. 7; Elgood 1951, p. 519; Issawi 1971, p. 21; AP 82 (1878), p. 697-99
Anon. 1882, p. 167; Nazare-Agha 1903, p. 32; Tavili 1371, vol. 2, p. 232.
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و میر باالیی همراه شد و در عرض چند ماه پایان یافت“ .7۲به گفتة بیکر ( )Bakerدر
 ،1881طاعون کردستان شمالی و دو روستا در خراسان ،نزدیک مرز افغان را درگیر
نمود که در عرض  ۴0روز پایان یافت .در سال  ،188۲مجدداً یک همه گیری در
ساوجبالغ و اوزون دره ،سال  1883در دیوان دره و اطراف آن 1885 ،در همدان و
نزدیکی های آن ،محل تجمع برای زیارت و دفن اجساد در عتبات و همچنین یک حملة
شدید بیماری در روستاهای نزدیک به قزوین و ظاهراً خراسان نیز اتفاق افتاد.
در سال  ،1889طاعون در روستاهای نزدیک مریوان و در  1890در ناحیة
ماهیدسته نزدیک مرز ترکیه بروز کرد .در  ،1899یک طاعون خفیف و کوتاه مدت در
قشم ،دیلم و یکی دیگر در بوشهر (از انتهای ماه مه تا آگوست) و دوباره در سال 1900
در بخش دیوان دره که در آن جا بسیاری از مردم از بین رفتند ،رخ داد .73طاعون در
انتهای می  ،1899دوباره ظاهر شد .در انتهای آگوست  ،1899بوشهر دوباره عاری از
بیماری بود .امّا در  ۲9می توسط جراح نمایندگی بریتانیا ،مشاهده شد .تشخیص وی
به وسیله پزشک روسی تأیید شد .نمایندگی بریتانیا از دولت هند تقاضای کمک های
پزشکی (در صورت توافق مسئولین ایرانی) جهت طرح عملیاتی پیشگیری از گسترش
بیماری را نمود .به تهران نیز اطالع داده شد که به حاکم بوشهر مسئولیت اجرای
عملیات پیشنهادی داده شود که شامل سوزاندن لباس های کهنه و اشیای آلوده و
نگهداری در قرنطینه می گردید.
به جای انجام چنین کارهایی حاکم شهر از علما نظر خواهی نمود و علما نیز طرح
را رد کردند .داستان هایی در شهر می چرخید که دکترهای اروپایی قصد مسموم کردن
بومی ها را دارند .حاکم وقت به تهران خبر داد که پس از بررسی های الزم ،مشخص
Baker 1886, p. 325.
Clemow 1903, pp. 324-25, 339; Simpson 1905, p. 39; Lorimer 1915, vol. 2, pp. 2538,
2548; Elgood 1951, pp. 524-25; Sirjani 1361, p. 570; Vaume 1887, p. 22; Nazare-Agha
1903, p. 32; Baker 1886, p. 325.
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گردیده طاعونی وجود ندارد.
این طرح در نیمه های انجام توسط جمعیت مسلمان مورد مخالفت قرار گرفت؛ بر
علیه آن آشوب برپا کردند و حاکم در انتهای جوالی درخواست دستورات واضح از تهران
نمود و به یک گروه از تجار در نماز جماعت گفت که دولت از سوی پزشکان خارجی
تحت فشار است و بنابراین آن ها باید از شاه فرجام خواهی کنند ،سپس در  ۲۴جوالی،
ارازل و اوباش ،آشوب به پا کردند .دلیل احتمالی آن این حقیقت بود که پزشک انگلیسی
به خانة سید رفته بود و همسر او را که آلوده به بیماری بوده ،ویزیت کرده بود .معاینه
بیمار در خانة یک مسلمان ،غیرقابل قبول بود و علما خواستار توقف آن شدند.
چند عمل ناخوشایند جلوی نمایندگی بریتانیا اتفاق افتاد ،جایی که مردم چندین

درخت را قطع نموده و از بین بردند” .مردم مغازه های خود را بستند و در مساجد
تجمع کردند ،در حالی که روحانیون با صدای بلند برای آنان نطق می کردند“ .علما و
محمد شریف به آشوب گران غذا و مایحتاج دادند ،محمد شریف تاجری بود که شایعة
معاینة زنان توسط اروپاییان و سوزاندن مردگان را پخش کرد .دلیل آشفتگی محمد
شریف آن بود که شرکت تجاری او سفته های بانکی صادر کرده بود و این ،تخلّف از
قوانین بانک شاهی ایران محسوب می شد و سفیر انگلیس به دولت ایران فشار وارد
می کرد تا این چک های غیرقانونی را جمع آوری کند.
افزون بر این ،محمد شریف سابقة برخورد با انگلیسی هایی داشت که قبالً
درخواست بازداشت و جریمة وی را به دلیل کالهبرداری نموده بودند .او رابطة خوبی
با دابیبا ( ،)prince Dabjibaکنسول روسیه در اصفهان داشت و او را برای ساخت
کنسولگری روسیه در بوشهر ترغیب کرده بود .در زمان وقوع طاعون دابیبا از بوشهر
دیدن می کرد و از پذیرش قرنطینه خودداری کرد و اعالم کرد که هیچ طاعونی وجود
ندارد .در سوم آگوست  ،1900تنش فروکش کرد زیرا حاکم تهدید به استفاده از زور
در صورت لزوم ،انجام داد .در نتیجه ،در روز بعد ،بازار برای کسب و کار باز شد .یک
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ماشین ضد عفونی کننده از هند فرستاده شد که در انتهای سپتامبر عملیاتی شد.
حاکم پذیرفت که از آن در صورتی که نا آرامی دیگری نباشد استفاده شود .برای
استفاده از این ماشین ایستگاه قرنطینه گذاشته شد و انتظار می رفت که در سال 1900
عملیاتی باشد .به درخواست نمایندگی بریتانیا ،بعضی از رهبران حلقة آشوب را فلک
کردند و برخی دیگر نیز از شهر اخراج شدند.
جهت اثبات موضوع ،تهران یک پزشک ایرانی به نام زین العابدین خان ،به بوشهر
فرستاد .پس از بررسی ،او پنج نتیجه گرفت )i( :قرنطینه برای کسانی که از راه دریا
می رسند ،اختیاری بوده و فقط ایرانی ها بازداشت می شدند ،نه اروپایی ها و نه کارکنان
کشتی )ii( .چندین نفر در قرنطینه مردند (به دلیل اسهال ،شکستگی دنده ها) و یک
مرد که به دلیل اسهال فوت کرده بود ،به وسیله دوستانش دفن گردید و با یک نفر دیگر
جایگزین شد ،بدون این که پزشک قرنطینه متوجه شود )iii( .یکی از افراد مشکوک به
طاعون ،احتماالً به سفلیس مبتال بوده است )iv( .پزشک روسی ،شیوة قرنطینه را ناکافی
می دانست )v( .ایرانی ها از پزشکان اروپایی به دلیل طرح های بهداشتی وحشت داشتند،
بنابراین فقط موارد معمولی بیماری را نزد آن ها می بردند نه بیماران بد حال را.
انگلیسی ها به اولین نکته گزارش واکنش نشان دادند و گفتند آن ها فقط از قوانین
کنوانسیون ونیز پیروی کرده اند .به این صورت که قوانین قرنطینه در مورد مسافران درجه
یک و درجه دو ،راحت تر در نظر گرفته می شوند .امّا آن ها موافق بودند که این قوانین
باید طبق شرایط ایرانی ها بهبود داده شوند و با همه افراد ،یکسان رفتار گردد.7۴
Lorimer 1915, vol. 1, p. 2548; Administration Report 1899-1900, pp. 2-3; Hamidi 1378,
;pp. 52-56; Heravi 1372, p. 133; Sa`adat 1390, pp. 136-37

سعادت می نویسد این پزشک روس نبود ،بلکه زین العابدین خان ،پزشک ایرانی بود که توسط حکومت
فرستاده شده بود و با پزشک بریتانیایی موافق نبود .نتیجه گیری او در خالف اهداف بیان نشدة
بریتانیایی ها بود و در نتیجه ،این پزشک معزول گردید .بر اساس گفتة دو ویلمورین ،سیاح فرانسوی در
سال  ،1889در زمانی که بریتانیایی ها بر قرنطینه سخت گیری نمودند ،اجازه دادند که کشتی های
بریتانیایی وارد بندر و ساحل شوند.
De Vilmorin 1895, p. 350
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جدول  :۲-1تعداد مرگ و میر در اثر طاعون در بوشهر در سال 1899
سال  -ماه

مورد مرگ

ژوئن 1899
جوالی
آگوست
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر
ژانویه
فوریه

53
37
31
۴0
۴1
۴9
3۶
۲0
18

Administration Report 1899-1900, pp. 2-3.

در قرن بیستم ،رخدادهای جزئی طاعون ادامه یافت که اهمیت منطقه ای داشتند.
مهمترین آن ها در سال  ،190۶در سیستان ،اتفاق افتاد که طی آن  1۴00نفر مردند.
بیماری به جمعیت نیمه کوچ نشین صیاد که در اطراف دریاچة سیستان زندگی
می کردند ،محدود باقی ماند .امّا چگونه این مناطق غیرقابل دسترس آلوده شدند ،در

حد ظن و گمان باقی مانده است” .احتماالً بیماری از طریق کاالهای وارداتی (لباس های
کهنه) از هند به این مناطق وارد شده بود .حتی گمان می شد که از طریق اردک های
وحشی که مردم سیستان آن ها را شکار می کردند وارد شده باشد .این اردک ها از
موش های مرده تغذیه کرده و کک های آلوده را با خود در طی مهاجرت از آستاراخان
که طاعون درآن بومی بود ،آورده بودند“.75

Government of Great Britain 1945, p. 413-14; Elgood 1951, pp. 528-29.
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تصویر  -1روزنامة ملتی سنیه ایران شمارة  ۲5به تاریخ  7ذیالقعده  1۲85قمری
حاوی ترجمة فارسی گزارشی که تولوزان در پی بروز وبا در تهران و برای مبارزه با آن منتشر نمود.
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بین سال های  190۶و  ،19۲۴طاعون عمدتاً در بنادر خلیج فارس رخ داد .در
 ،190۴-05بر اساس دستورالعمل های سخت گیرانه قرنطینه ،بوشهر عاری از طاعون
باقی ماند ،در حالی که در مناطق مجاور ،بیماری غوغا می کرد و مردم را از بین می برد.7۶
در آوریل  ،1910علیرغم اقدامات پیشگیرانه ،بوشهر مجدداً دچار طاعون شد و در بهار
 ،1911با همه گیری بسیار شدید رو به رو گردید .این ماجرا منجر به فرار مردم شد و اثر
کاهنده بر روی تجارت گذاشت .در سال  ۶۶ ،1910نفر و در سال  98 ،1911نفر مردند.
کل مرگ و میر ۶37 ،نفر در سال  1910-11در مقابل  9۶5نفر در سال قبل بود
که  % ۲5از آن ها کودک بودند .خودداری صاحبان خانه ها از بازدید خانه هایشان ،زمانی
که گزارش بیماری در میان آن ها می شد ،موجب گردید که بازداری از گسترش بیماری،
محدود شود .77طاعون دوباره در فوریه  ،191۲ظاهر شد و تا کمارج پیشروی کرد و
باعث گریختن  ۶000بوشهری به خرمشهر ،بصره و جاهای دیگر شد .کل خانواده ها از
طاعون می مردند .مسئولین اصرار به آبله کوبی ساکنین داشتند و  ۴0۴8مورد آبله
کوبی انجام گرفت که نسبت به گذشته بسیار بهتر بود ( ۴11مورد در  )1911و باالترین
کارآمدی در مورد این گروه بود.
همه گیری تا ژوئن  ،191۲طول کشید و تعداد کشته شدگان  7۲9یا  % 75از
تعداد  9۶5مورد بیماری گزارش شده بود با مرگ و میر  % 3-۴از کل جمعیت .78با
تخمین جمعیت  ۲0000نفری برای بوشهر ( ۲5000برای شبه جزیره) ،چنین میزان
Administration Report 1904-1905, p. 2.
Trade Report 1910-11, p. 6; Political Diaries vol. 4, p. 95.
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برای دیگر ارقام مرگ و میر به دلیل طاعون  1911و نیز تعداد مرگ ها بر اساس مکان ،بنگرید:
Sadid al-Saltaneh 1371, pp. 115-16 and Sa`adat 1390, pp. 173-74.

تعداد کلی مرگ و میر در خلیج فارس تا حدّ  ۲000نفر گزارش داده شد:
IOR/L/PS/10/184, File 3004/1910 'Tehran Sanitary Council', Neligan to Minister, Tehran,
08/08/1911.
78 Trade Report 1911-12, p. 6; Administration Report 1912, p. 17, 34; Sa`adat 1390, p. 174.
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مرگ و میری باعث معلق شدن تجارت گردید و  8000نفر بین فوریه  -ژوئن شهر را
ترک کردند .از آوریل تا می ،بازار تعطیل گردید و فقط مایحتاج زندگی فروخته می شد.
کارگران یدی ،غیرقابل دسترسی بودند و کشتی ها به سختی تخلیه می شدند .طاعون
حتی تا روستاهای  50کیلومتری داخل خشکی نفوذ کرده بود .مرگ و میر عمومی
 398بزرگسال ۲01 ،کودک در مقابل  )1910-11( ۶37و  )1909-10( 9۶5بود.79
در آوریل  ،1913طاعون بار دیگر در بوشهر ظاهر شد ،امّا به شکل خفیف که موجب
بیماری  30نفر و فوت  ۲5نفر گردید .80این ارقام فقط نشانگر وخامت اوضاع هستند،

زیرا همان طور که پزشکان انگلیسی بیان داشته اند” ،هیچ آماری که ارزش ارائه برای
نشان دادن گستردگی بالهای ایجاد شده باشد ،وجود ندارد“.81
جدول  :3-1تخمین کل مرگ و میر بر اثر طاعون در بوشهر ()1899-191۶
سال

طاعون

علل دیگر

کل مرگ و میر

1899-1900
1909-10
1910-11
1911-1۲
191۲-13
1913-1۴
191۴-15
1915-1۶
191۶-17

۶۶
98
7۲9
۶78
۲5
3
-

۴08
899
539
599
518
500
۴3۶
571
11۴9

۴08
9۶5
۶37
13۲8
119۶
5۲5
۴3۶
57۴
11۴9

79

Trade Report 1911-12, p. 6; Sa`adat 1390, p. 174 (for different mortality figures).
Trade Report 1912-13, p. 12; Administration Report 1913, p. 34.
81 Trade Report 1920-21, p. 2.
80
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در همان زمان ،نرخ متوسط مرگ در بوشهر حدود  3۴در ماه یا  ۴08در سال
تخمین زده شد .با در نظر گرفتن  ۲0000نفر ،نرخ مرگ  ۲0در هزار بود .از آنجایی
که هیچ سرشماری وجود نداشت و همة مرگ ها گزارش نمی شدند ،این ارقام مسلماً
فقط تخمینی هستند (گزارش سیاسی ( )1899-1900صفحة ۲؛ گزارش تجارت
( )191۴-15صفحة ۴؛ گزارش تجارت ( ،)1915-1۶صفحة .)5
ارقام بیشتر طیّ  ،191۶-17به دلیل گرمایی بود که مستولی یافت و همچنین
 5000کارگر موقتی (روستاییان فقیر) که به بوشهر جهت خالی کردن بار کشتی ها در
بصره ،مهاجرت کرده بودند( .گزارش تجارت  ،191۶-17صفحة 5؛ گزارش تجارت
 ،1917-18صفحة .)۴
در بوشهر طیّ  191۴-15و  ،1915-1۶طاعونی وجود نداشت ،به جز یک مورد
در  5آوریل  ،191۶که توسط پنج باربر که در اول آوریل با کشتی رسیدند ،وارد شد.
در کل  10بیمار و  3مرگ روی داد .8۲بعد از آن هیچ مورد طاعون که در بوشهر اتفاق
افتاده باشد ،گزارش نگردید .انجام اقدامات پیشگیرانه مشکل بود زیرا به محض اطالع

از وجود بیمار طاعون ”که نمی توانستند آن را انکار کنند ،صاحبان خانه ها به شدت از
بازرسی منازلشان رنجیده می شدند“.83
همچنین در  ،1918-19جمعیت بوشهر گرفتار همه گیری آنفوالنزای جهانی شد،
بیماری ای که قبل از آن ناشناخته بود .همه گیری در  ۴سپتامبر در بوشهر آغاز گردید و
از آنجا به سمت شمال پیشروی کرد ( 13اکتبر در شیراز) .بیماری منجر به مرگ و میر
بسیار شدید شد به طوری که کل خانواده ها از بین رفتند .در حدود  15000مورد بیماری

Administration Report 1916, p. 10.
Administration Report 1910, p. 20.
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گزارش گردید که  ۲000نفر فوت کردند .هزاران نفر وحشت زده شهر را ترک نمودند.8۴
در  ،1913رخداد طاعون در کردستان و تربت جام (خراسان) 85و استان کرمانشاه
روی داد زمانی که بیماری در آوریل  ،1913در بوشهر دوباره به صورت مالیم ظاهر
شد ،فقط  30بیمار که  ۲5نفر از آن ها فوت کردند وجود داشت .در استان کرمانشاه
بیماری به مدت طوالنی تری ادامه داشت به خصوص در روستای جم شوران .در 13
سپتامبر  ،1913مجلس حفظ الصحّه رسماً ایران را از طاعون پاک اعالم کرد .8۶طبق
گزارش های پزشکان ایرانی آن منطقه و همچنین دکتر حیدر میرزا که توسط مجلس
حفظ الصحّه به کرمانشاه اعزام شده بود ،دشواری های بزرگی در به دست آوردن داده ها
به دلیل نادیده گرفتن مردم محلّی وجود داشت و در نتیجه آمارها بیشتر مبهم است.
گیلمور توجه را به خصوصیات جالب زیر معطوف داشته است:
 )1پراکندگی نامنظم بیماری؛ در مواردی که فقط یک نفر در یک خانواده بیمار
شده بود نیز در گزارشات ذکر شده بود.
 )۲درصد موارد ریوی نسبتاً باال
 )3نبود مرگ و میر در میان جوندگان و گزارش موارد بیماری در سگ های
روستایی87

چندین رخداد محلی طاعون در مناطق مختلف سواحل خلیج فارس (جدول )۴-1
و همچنین کردستان در سال  19۲1ادامه داشتند( .جدول .88)۴-1
84

Administration Report 1918, p. 9; Trade Report 1918-19, p. 2; George C. Kohn,
Encyclopedia of Plague and Pestilence, New York, 2008, p. 299. For Iran in general, see
Chapter Four.
85 Azizi and Azizi 2010, p. 565.
86 Government of India, Trade Report 1912-13, p. 12; IOR/L/PS/10/283, File 2612/1912 Pt
1 ‘Tehran Sanitary Council’, Gilmore to Townley, Tehran 08/10/1913.
87 IOR/L/PS/10/283, File 2612/1912 Pt 1 ‘Tehran Sanitary Council’, Gilmore to Townley,
Tehran 04/11/1913.
88 Azizi and Azizi 2010, p. 565.
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جدول  :1-۴رخدادهای محلی طاعون در ایران طی 19۲۴- 190۶
محل

سال

موارد

مرگ ها

سیستان

190۶

-

1۴00

بوشهر

1909-10

-

۶۶

بوشهر

1910-11

-

98

بوشهر

1911-1۲

-

7۲9

بوشهر

191۲-13

-

۶78

کردستان-تربت جام

1913

-

-

بوشهر

1913-1۴

-

۲5

خرمشهر

1917

-

-

کردستان ،تربت جام و کاریز (خراسان)

19۲1

-

-

خرمشهر

19۲3

71

۴5

آبادان

19۲3

۴81

۴09

خرمشهر

19۲۴

15۲

115

بوشهر

19۲۴

-

-

بندرعباس

19۲۴

1۲

7

آبادان

19۲۴

۲33

-

;Government of India, Trade Report 1913-14, p. 7
;Idem, Trade Report 1914-15, p. 4; Gilmour 1924, p. 40
;Neligan 1926, part II, p. 691; Azizi and Azizi 2010, p. 565
Government of Great Britain 1945, pp. 413-14; Elgood 1951, pp. 528-29.

همان طور که از جدول  ،۴-1مشخص است ،بیشترین طاعون در حاشیة ساحلی
خلیج فارس ،در یک چهارم اول قرن بیستم ،اتفاق افتاد ولی بعد از  ،19۲۴رخداد
بیشتری گزارش نگردید .زیرا بیشترین این رخدادها در محل عملیاتی شرکت نفت
ایران  -انگلیس ( )APOCاتفاق می افتاد .بخش خدمات پزشکی شرکت اقدامات مؤثری
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برای پیشگیری از رخداد بیماری انجام داد .شرکت از کارکنان خود درخواست نموده
بود که محل موش های مرده (شامل قایق های رودخانه ،ایستگاه های پمپاژ و قایق های
ته پهن را شناسایی نمایند و همچنین سعی کنند تا حد امکان موش ها را بکشند و
محل های پناه موش ها را کاهش دهند (کاهش منابع بیماری) .بعد از گرفتن ،موش ها
جهت بررسی وجود عفونت طاعون معاینه می شدند .آبله کوبی در  ،19۲۴آغاز گردید
و  ۴553نفر واکسینه شدند .خانه ها سم پاشی شدند و هم زمان اقدامات بهداشت
عمومی در زمان شناسایی موارد بیماری انجام گرفت (ضد عفونی کردن لباس ها،
جداسازی افراد ،تخریب خانه ها با پرداخت غرامت ،ممنوعیت ساخت و ساز در همان
منطقه).89
جدول  :5-1میزان تلفات ثبت شدة انسانی طاعون
در استان های کردستان و آذربایجان غربی ()19۴7-19۶۶
سال

محل

تعداد مرگ

نوع طاعون

19۴7
1951
195۲

کردستان
کردستان
کردستان
آذربایجان
غربی
کردستان
کردستان
کردستان

73
۲
53

ریوی
خیارکی
خیارکی

۶

خیارکی

7
1۴
1

ریوی
ریوی
خیارکی  -سپتیسمی

1958
19۶1
19۶3
19۶۶

Azizi and Azizi 2010, p. 567.

Gilmour 1924, pp. 40-41; Williamson 1928, pp. 139-44; Government of Great Britain,
;1945, p. 414
نیز بنگرید به فصل پنج کتاب حاضر.
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گرچه عمدتاً بیماری در بقیه ایران وجود نداشت ،طاعون به عنوان یک مشکل
فرعی در کردستان ادامه یافت .در سال  ،19۴7رخداد طاعون ریوی در روستاهای
سمالی و آغ بوالغِ مرشد وجود داشت .در  195۲یک همه گیری طاعون دیگر در
کردستان رخ داد .در نتیجه ،انستیتو پاستور ایران یک مرکز تحقیقات بهداشت در اکنلو
یک روستا بین زنجان ،کردستان و همدان ،برای رسیدگی به رخدادهای بیشتر طاعون،
تأسیس کرد.90
تا  ،19۶۶رخدادهای کوچک بیماری ادامه داشت .ولی حتی قبل از آن زمان،
چنین نتیجه گرفته شد که ”طاعون در ایران اغلب ناشناخته بوده است“ .91هر چند
هیچ مورد انسانی برای سال ها گزارش نشده بوده است امّا ،هم چنان سه منطقة فعال
بومی طاعون وجود دارند که شامل کردستان ،همدان و قسمت هایی از شرق آذربایجان
(شامل صحرای سراب) می شوند .قبل از کشف  ،1980طاعون از این ناحیه آخر گزارش
نگردیده بود .9۲مهمترین مخازن جوندگان در این ناحیه موش های صحرایی هستند.93
وبا
از میانة قرن نوزدهم ،کلرا آسیاتیکا یا انیدیکا معموالً به نام وبا خوانده می شد
(همچنین مرگِ موت؛ مرگامرگی) ،تا پیش از آن به هر بیماری که خاصیت همه گیری
داشت ،این واژه اطالق می شد .گرچه علت بیماری هنوز مشخص نشده بود ولی بیماری
به واسطه عالئم آن که به خوبی در توصیف های پزشکی یا غیرتخصصی آمده بود از
بقیه ناخوشی های همه گیر نظیر طاعون قابل شناسایی بود .گرچه اولین وقوع اثبات
شده وبا در ایران در  18۲1بوده است ولی بیماری قاعدتاً قبل از آن تاریخ نیز باید در
90

Azizi and Azizi 2010, p. 567.
US Army 1963, p. 147.
92 Karimi, 1980.
93 Poland and Dennis n.d., p. 72.
91

مطالعاتی در تاریخ پزشکی ایران

34

ایران طغیان کرده باشد.
همان طوری که در سال  ،17۶۲رخداد وبا در هند ،ثابت شده بود (نیز سال های
 9۴)1787 ،1781 ،1780 ،1775 ،177۴ ،17۶۲و با در نظر گرفتن پیوند علتی بین
رخدادهای وبا در هند و ایران ،باید رخدادهای قدیمی تر نیز در ایران وجود داشته
باشد.95
گرچه در کنفرانس کلرا (وبا) در استانبول در سال  ،18۶۶نتیجه گرفته شد که وبا
در ایران بومی نیست 9۶امّا این بیماری به صورت منظم ،باعث کاهش جمعیت ایران
می شد .در ایران بین  18۲0و  1903هفت همه گیری اصلی وبا شناسایی شده است
که از طرق مختلف به ایران رسیده بودند .دو مسیر مهم تر عبارت بودند از )i( :مسیر
دریایی از غرب هند به خلیج فارس ( )18۶5 ،1851 ،18۲9و سپس از طریق بوشهر
به شیراز ،یزد ،اصفهان ،کاشان و سپس تهران ،به سوی رشت ،جایی که بیماری به
راحتی می تواند از راه روسیه به اروپا برود )ii( .راه زمینی از شمال غربی هند از طریق
مسیر بوالن ( ،)Bolanقندهار ،هرات ،مشهد ،استرآباد ،تهران ،همدان ،کرمانشاه-بغداد
و فراتر یا از تهران-تبریز به ارزروم.
همه گیری های وبای هند شمال غربی ،در سال های ،1853 ،18۴5 ،18۲9
 ،18۶9 ،18۶8 ،18۶7 ،18۶0به ایران وارد شدند .97در سال  ،1877و همچنین ،1915
وبا از روسیه از طریق تجارت و جابجایی سربازان روسی وارد شد .در سال  ،1917وبا
در مازندران اتفاق افتاد و از آنجا به مشهد گسترش یافت (کل مرگ و میر  900نفر).
در سال  ،1918وبا مجدداً از روسیه وارد شد .رخداد بیماری به قسمت های شمالی
Anonymous 1834, p. 511.

94
95

MacNamara 1876; Bryden 1869; US Government 1875.
;US Government 1875, p. 75; Tholozan 1869, pp. 49-51
بنگرید  , MacNamara 1876, p. 409که موافق نتیجه گیری ها نیست.
97 MacNamara 1876, pp. 19, 76-77, 436; Bryden 1869, pp. 19, 31, 48, 99.
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کشور محدود نماند اگرچه به نظر می آمد که یک رخداد جدی نبود .98همچنین از
منابع مهم بیماری ،محل های زیارتی (مکه ،کربال ،نجف و مشهد) بودند؛ در سال های
 185۶ ،185۴ ،185۲ ،1851 ،18۴۶ ،1831و  ،190۴رخدادهای وبا با رسیدن زائرین
از همة سو ،همزمان شد.
در رخداد  1857وبا ،کاروان های زائرین مشکوک به عفونت بودند .دوباره (185۶
و  )190۴که به دلیل شکسته شدن قرنطینه زائرین ،این اتفاق افتاد .رخدادها در تهران
مانند سال  ،185۴همیشه به دنبال ورود زائرین و نبش قبر برای دفن مجدد اجساد در
مشهد و یا عتبات ایجاد می شدند .99وبا در ایران آهسته تر از اروپا گسترده می شد.100
دلیل آن عدم وجود سیستم مناسب جاده ای و حرکت آهسته کاروان ها بود .تفاوت در
بوم که در بعضی از مناطق دشت و بعضی دیگر کوهستانی بودند تفاوت در سرعت
گسترش بیماری را در قسمت های مختلف ایران را توضیح می دهد.
وبا به طور عمده از طریق خوردن آب ،میوة خام و سبزیجات آلوده با باکتری
ویبریوکلرا انتقال می یابد .جان اسنو ( ،)John Snowاولین فردی بود که ارتباط بین
جرم ها و رخداد وبا را ثابت نمود .با این حال ،عمدة ایرانی ها همانند پزشکان غربی به
اعتقاد خود در مورد ایجاد وبا به دلیل هوای بد یا میاسماتا (( )Miasmataفصل سوم
کتاب حاضر) ،ادامه دادند؛ در حالی که دیگران موافق نظریة اسنو بودند .امّا پزشکان
شخصی ناصرالدین شاه مانند کلوکه ( ،)Cloquetاز معتقدان به علت هوای بد برای وبا
بودند ،در حالی که پزشک صاحب نفوذ تولوزان ،101به غیرواگیر بودن بیماری تمایل

داشت .ولی حدود دهه  ،1870اکثریت جامعة پزشکی موافق این بودند که ”وبا بیماری
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MacNamara 1876, pp. 79, 189-91, 199, 239; `Eyn al-Saltaneh 1374, vol. 2, pp. 1048-50.
100 Tholozan 1869, p. 51.
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قابل انتقال است و توسط تعداد کمی هم اکنون انکار می شود“.10۲
اغلب از روبرت کخ به عنوان اولین فردی که عامل ایجاد وبا ،ویبریوکلرا را شناسایی
کرد ،نام برده می شود؛ در حالی که این افتخار به درستی نصیب فیلیپو پاسینی
( )Filippo Paciniمی شود که ارگانیزم را در سال  185۴شناخت .103گرما و رطوبت،
دو شرایطی هستند که مناسب بقای ویبریو در خارج از بدن انسان می باشند .شرایط
نیمه گرمسیری و محیط خشک قاره ای با زمستان های سرد در ارتفاعات ،محافظت در
مقابل هر نوع بیماری بومی دائمی را فراهم می آورند .به طور عادی ،زمستان سخت
سرد ،فعالیت ویبریو را پایان می دهد ،امّا میکروب می تواند در زمستان های مالیم تر
معمول ،در حالت نهفته باقی بماند ،همان طور که در ایران در بعضی از شرایط رخ
می داده است .بنابراین ،در ایران ،در نواحی ساحلی تنها جایی که گرما و رطوبت همراه
هم می شوند ،گرما عامل شایع بود .در نتیجه ،در این کشور ،خصوصیت بروز فصلی
همه گیری ،شاخص بود.10۴
نظریه پردازان قرن نوزدهم اروپا چندین نوع وبا را تشخیص دادند که بازتاب وضعیت
ناقص دانش پزشکان ،چه غربی و چه جالینوسی ،در مورد علت ،نحوة گسترش و درمان
بیماری ،در آن زمان بود .105جدا از کشنده ترین اشکال اپیدمیک بیماری (وبا یا وبای
آسیایی) ،آن ها همچنین بین بیماری تک گیر یا وبای پاییزی (ثقل سرد) و وبای
شیرخواران (در تهران :طبیعت کردن ،در همدان :خُلق شدن) نیز تفاوت می گذاشتند،
همچنین به اشتباه آن را «تب غش» نیز می نامیدند .10۶پوالک حتی یک کلرا ابالکتاتوروم
( )cholera ablactatorumرا هم به عنوان یک نوع وبای بچه های تازه از شیر گرفته شده

 10۴برای روش های پیشگیری و کنترل رخدادهای وبا ،بنگرید به
 105برای تجزیه و تحلیل این بحث در ایران قرن نوزدهم ،بنگرید:

US Government 1975, p. 54.
Bentivoglio and Pacini 1995.
وب سایت WHO
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Ebrahimnejad 1988; Idem 1998; Idem 2011, pp. 31-44.
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یا یک وبای تک گیر تشخیص داد و از آن به عنوان حیضه یاد نمود.
امّا ،شلیمر اشاره کرده است که پزشکان ایرانی از واژة حیضه برای ارجاع به اسهال
پرخوری یا سوءهاضمه اسهالی ،استفاده می کردند.107
( .)Iاولین همه گیری قابل تأیید وبا ( )18۲1-۲3از دلتای رودخانة گنگ از طریق
راه دریایی به خلیج فارس وارد شد .ظاهراً در سال  1805یا  ،180۶یعنی زمانی که
عباس میرزا از ایروان عقب نشینی کرد و  ۶00کشته داشت که شاید به دلیل رخداد
وبا بوده باشد .شاید این داستان برای پوشاندن حقیقت شکست او در کارزار جنگ بوده
است زیرا نه تنها هیچ منبع دیگری به وبا اشاره نکرده است بلکه هیچ همه گیری هم
رخ نداده بوده است.108
در سال  ،18۲1اولین همه گیری از خلیج فارس آغاز شد ،به طرف شیراز و اصفهان
حرکت نمود و برای مدت دو سال در مرکز کشور باقی ماند و سپس به سمت شمال از

طریق ساحل مازندران به طرف روسیه حرکت کرد ”در جوالی  18۲1به مسقط ،قشم
و بندرعباس رسید ،جایی که ترس و وحشت ایجاد کرد ،بازارها بسته شدند و اجساد
دفن نشده ،باقی ماندند“ و مردم از شهر گریختند .109طبق گفتة فریزر ( ،)Fraserدر
 ۲0آگوست بیماری به بوشهر رسید ،و در همان ماه حدود  10-1۲نفر در روز می مردند
و بسیاری از مردم از شهر فرار کردند .در سپتامبر ،میزان مرگ به  ۲0-30نفر در روز،
افزایش پیدا کرد.
گزارش شده است که حدود نیمة سپتامبر ،زمانی که همه گیری متوقف شد ،بیش
از  ۴00نفر مرده بودند .در انتهای ماه آگوست ،بیماری به دالکی و کازرون منتقل شد
و در سپتامبر در شیراز ،کوالک کرد و  ۶000نفر از جمعیت  35000نفری را از بین
107

Polak 1856, vol. 1, p. 169, vol. 2, p. 435; Schlimmer 1970, pp. 130-35. See also,
Ebrahimnejad 2004, pp. 117-18.
108 E‘tezad al-Saltaneh 1370, p. 329.
109 Anon. 1877, p. 513.
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برد و بقیه گریختند .بیماری همچنین آباده را هم درگیر نمود .در اصفهان به دلیل فرا
رسیدن زمستان و همچنین ممانعت از ورود مسافران و کاروان ها از شیراز و مردم
گریخته از بیماری ،گرفتاری اندکی دچار شد .سپس مسافران و کاروان ها به یزد رفتند
و بیماری در آنجا باعث مرگ یک پنجم جمعیت شد.110
وبا در زمستان نهفته شد ولی در بهار  18۲۲باز پدیدار گردید .در جوالی ،18۲۲
در نایین ،کاشان ،قم ،قزوین و کرمانشاه بیداد کرد .در سپتامبر ،تبریز و خوی ،111و در
اکتبر  18۲۲در اصفهان پدیدار شد .دولتشاه ،فرماندار کل کرمانشاه ،به بغداد حمله کرد
امّا به دلیل رخداد وبا مجبور به تخلیة نیروها شد .طی این عقب نشینی ،خود او در اثر
بیماری درگذشت و ارتش وی  ۲000نفر را از دست داد؛ در حین بازگشت به همدان او
روزانه  30-۴0نفر را از دست می داد .11۲در  3آگوست  ،18۲۲ارتش ایرانی دیگری ،تحت
فرماندهی عباس میرزا ،به عثمانی در مرز حمله کرد و به ارزروم ،جایی که وبا رخ داده
بود ،تاخت .به احتمال فراوان ،سربازان ایرانی ،بیماری را از تبریز حمل کرده بودند یعنی
جایی که بیماری احتماالً توسط کاروانی از راه بغداد آورده شد.
این گروه به خوی عقب نشینی کردند و گسترش بیماری بر هم زده شد .وبا در
ژوئن در تبریز پدیدار شده بود و تا آگوست با مرگ و میر  15-30نفر در روز ادامه
داشت و آن هایی که می توانستند ،گریختند .در مجموع  ۴800نفر در طیّ  ۲5روز فوت
کردند .از تبریز ،به تهران ،اصفهان و رشت-بارفروش و استرآباد و همچنین از طریق
قزوین  -زنجان و مراغه ،بیماری گسترش یافت .از رشت ،تبریز و باکو ( ۲۲سپتامبر
 ،)18۲۲بیماری به روسیه ،همچنین بغداد ،ارز روم و فراتر از آن گسترش یافت.113
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در سال  ،18۲3در ناحیة تبریز و رشت دوباره وبا وجود داشت و در آوریل 18۲3
به تهران رسید و سپس همان سال ،بیماری تقریباً سرتاسری بود و بعد از آن برای
مدت  5سال ،ناپدید شد.11۴
( .)IIدومین همه گیری ( )18۲9-35نیز از هند منشاء گرفت ولی در سال 18۲9
از طریق راه خشکی ،از راه افغانستان (هرات ،خراسان) ،به ایران رسید و از راه نوار
ساحلی دریای مازندران در سال  1830به تفلیس و از طریق روسیه به آلمان ،بریتانیای
کبیر و سرانجام در سال  183۲به فرانسه وارد شد .در اکتبر  ،18۲9در تهران وبا وجود
داشت .در پایان  18۲9به رشت رسید .در بهار  1830یک رخداد جدید در خراسان
اتفاق افتاد 115و همچنین در ماه می  ،1830تهران ،رشت ،انزلی و در همان حال در
ماه ژوئن ،به تبریز رسید ( که تا اکتبر طول کشید) ،یعنی جایی که ظاهراً  30000نفر
مردند و در ”روستاها نیمی از ساکنین از بین رفتند“ .11۶سپس به باکو ،آستاراخان و
ماوراء گسترش یافت.
در سال  ،183۲ذکر شده که در تبریز  % 5از ساکنین از بین رفته و همه گیری ۲5
روز طول کشید؛ در بقیة ایران بیماری خفیف تر بود .در تهران از ورود کاروان ها ،به توصیة
مارتیننگو ( ،)Martinengoممانعت به عمل آمد .117در سال  ،1835رخداد وبا در تبریز
و جاهای دیگر اتفاق افتاد .118و رخداد کوچک محلی بیماری در اردوگاه ارتش در سال
 183۶در راه هرات و همچنین در آگوست در خود مشهد رخ داد.119
( .)IIIسومین همه گیری ( ،)۴8-18۴۶دوباره از طریق راه خشکی شمالی وارد
شد؛ یعنی از هند از طریق افغانستان (ژوئن :قندهار؛ جوالی :کابل و هرات) ،سپس در
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فوریه  18۴۶به مشهد ،ماه می در استرآباد ،ژوئن  18۴۶در تهران ( 7000نفر در 70
روز مردند) ،آگوست  18۴۶در اصفهان .1۲0در بسیاری از موارد ،مردم به طور ناگهانی

”در یک وضعیت بی حالی و خمودی به زمین می افتادند و در عرض  ۲تا  3ساعت بدون
تشنج یا استفراغ می مردند“.1۲1
در تهران ،در سال  1۲000 ،18۴۶نفر مردند ،ظاهراً یک چهارم از ساکنان .1۲۲در
یزد ،هفت تا هشت هزار و در کرمان ۲000 ،نفر در سال  ،18۴۶فوت کردند .1۲3در
تبریز ،روزانه  1۲0نفر مردند ،در کل در طول  ۴0روز  ۶077نفر .1۲۴بیماری به بغداد،
تفلیس ،آستاراخان و اروپا ادامه پیدا کرد ولی به شهرهای جنوبی ایران نرسید .بیماری
در  ،18۴7به شکل همه گیری در سرتاسر ایران باقی ماند؛ و در تبریز  5000کشته بر
جای گذاشت .1۲5طی همه گیری  18۴7تهران ،مرده شورها ،تعداد  ۴7۶0مرده را
شمارش نمودند ،امّا گفته می شود که این یک عدد تخمینی و کمتر از حد واقعی
بود.1۲۶
( .)IVدر  1851-۶1همه گیری چهارم اتفاق افتاد و برای چند سالی فعال باقی
ماند .1۲7همچنین در عراق و روسیه نیز وجود داشت .در جوالی  ،1851وبا از طریق
هند وارد خلیج فارس شد و در عرض سه ماه کل جنوب ایران را تحت تأثیر قرار داد
که تا سال  185۲به طول انجامید .1۲8خرمشهر در جوالی  ،1851دچار بیماری شد.
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این بیماری در دیگر شهرهای مرزی ایران ،در کردستان و آذربایجان ،دنبال شد .این
بار ،بیماری به وسیلة زائران ایرانی آلوده که از عتبات باز می گشتند ،پخش گردید.1۲9
در سال های  1851و  ،185۲وبا در تمامی جنوب ایران وجود داشت؛ در آگوست
 ،1851حدود  30مورد مرگ در روز در بوشهر وجود داشت .بیماری در ماه اکتبر با
گذاشتن حدود  500کشته در بوشهر ناپدید شد .130در فوریه  ،185۲همه گیری به
تهران رسید ،وحشت غالب شد و مردم گریختند؛ روزانه تا  100مورد مرگ وجود داشت.
از آنجا ،همه گیری در تمامی جهات ،پخش شد؛ به قزوین ،زنجان ،همدان ،شیراز و
شاهرود و مازندران .131در  17نوامبر  ،185۲وبا در تبریز بود و باعث مرگ  1۲000نفر
شد .از آنجا ،بیماری به شهرهای دریای مازندران ،ارومیه ،یعنی جایی که  3000نفر
مردند ،منتقل شد .بیماری ،خصوصاً در سولدوز و خوی ،شدید بود ( 11سپتامبر).13۲
طیّ بهار  ،1853کل ایران ،به خصوص در شمال ،دچار همه گیری شدید وبا شد.
که دلیل آن رخداد زودتر وبا در سال  185۲در پنجاب بود .133در تهران ،طیّ ماه می
تا ژوئن  15000 ،1853نفر از جمعیت  100000نفری ،فوت نمودند .در  15ژوئن،
بیماری در استرآباد ،اصفهان و در  ۲9ژوئن در شیراز و بوشهر وجود داشت .در 13
ژوئن ،در همدان و کرمانشاه و همچنین خرمشهر بیماری وجود داشت که از آنجا به
بصره ،و کل کشور همراه با سربازهای گریخته ،منتقل گردید.
در تبریز ،مانند همیشه در پاییز ،وبا شیوع یافت .13۴در پایان سپتامبر  ،185۴وبا
در تهران دوباره پدیدار شد ،هر چند که به اندازة سال  ،1853مرگبار نبود .شیوع در
زمانی اتفاق افتاد که جهت دفن مجدد اجساد کسانی که در سال  1853از وبا فوت
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کرده بودند ،نقش قبر انجام شد! طبق گفتة کلوکه ،این تنها منشاء عفونت بود ،همچنین
منشاء وبا در مکان هایی بود که کاروان اجساد عبور می کردند .یک رخداد شدید نیز در
گیالن و مازندران وجود داشت .135در  17اکتبر  ،1855وبا در تهران و سپس در تبریز
دوباره پدیدار شد 13۶و سپس کل شمال ایران تحت تأثیر قرار داد.
در  17سپتامبر  ،185۶وبا مجدداً در شمال شرقی ایران شایع شد که از مولتان
(هند) وارد شده بود .137بیماری به رشت رسید و در  ۶اکتبر در تهران ،در  17سپتامبر
بیماری در اصفهان ،همدان و کرمانشاه و سپس در تبریز بود .زائرین در خانقین،
قرنطینه را شکستند و بیماری را بیشتر منتشر کردند .در کرمانشاه ،بیماری طغیان
کرد .138در سال  1857وبا دوباره در شمال شرق ایران بود که به شیراز و تبریز گسترش
یافت .رخداد  1857شیراز ،تهاجمی ترین از سال  ،18۲1محسوب گردید .اپیدمی،
ساکنین خلیج فارس و مناطق داخلی تر و بین النهرین را نیز تحت تأثیر قرار داد.
کاروان های زائرین ،مشکوک به انتشار بیماری بودند .139در سال  ،1858وبا در تهران
و قم وجود داشت .در خرمشهر 33 ،مورد مرگ روزانه رخ می داد .در  13اکتبر بیماری
در بصره گسترش یافت.1۴0
در نوامبر  ،18۶0وبا زمانی که قشون آلودة ایرانی از ماوراءالنهر برگشتند ،مجدداً
وارد ایران شد .1۴1بیماری همچنین در تبریز شایع گردید و در مدت شش هفته۲500 ،
مورد مرگ ثبت

شد1۴۲

در سال  ،18۶0-۶1وبا در یزد ،بدون منشاء قابل شناسایی،
135

MacNamara 1876, pp. 199; Brugsch 1865, vol. 2, p. 483.
MacNamara 1876, pp. 239.
137 US Government 1875, p. 624; Bryden 1869, p. 19.
;138 MacNamara 1876, pp. 238; Amanat 1983, p. 213; de Gobineau 1859, vol. 2, p. 234
Rabino 1917, p. 55.
139 MacNamara 1876, pp. 239; Issawi 1971, p. 21; Amanat 1983, p. 213; Clerk 1861, p. 45.
140 MacNamara 1876, pp. 239-40.
141 Bryden 1869, pp. 109, 119.
142 Amanat 1983, p. 213; Issawi 1971, p. 21.
136

فصل اول :طاعون و وبا در ایران

43

وجود داشت .1۴3در  19دسامبر  ،18۶0بیماری در کرمانشاه بسیار شدید بود .در میانه
دسامبر  ،18۶0بیماری در تهران با مرگ و میر بسیار شیوع یافت ،همچنین در ژانویه
 ،18۶1با کل مرگ  1000نفر در تهران روی داد؛ در  31جوالی  ،18۶1در همدان،
 80مورد بیماری در روز گزارش گردید؛ در  ۲8آگوست  18۶1در کرمانشاه ظاهر شد
و ظاهراً  300مورد مرگ در روز در جمعیت  ۲5000نفری ،روی داد.1۴۴
در سال  ،18۶1وبا در مشهد دوباره پدیدار شد و  100-1۲0نفر در روز فوت
کردند .ناصرالدین شاه تهران را ترک کرد ،در  5آگوست یک کاروان زائر از مشهد رسید،
در نتیجه در  7آگوست وبا در تهران و روستاهای اطراف شایع شد ولی میزان مرگ،
پایین باقی ماند .در تبریز ،بیماری  ۲۴87مرگ را در جمعیت ،منهای بیگانگان و افراد
پادگان ها ،باعث شد .1۴5در سال های  ،18۶1-۶5هیچ رخداد وبایی وجود نداشت.1۴۶
( )vهمه گیری پنجم ( )18۶5-71عمدتاً از شمال غربی هند نشأت گرفت و
بیماری در سال های  18۶9 ،18۶8 ،18۶7به ایران آمد .وبا از سال  ،18۶5در هر سال،
در ایران وجود داشت ،به خصوص در سال های  18۶9 ،18۶8 ،18۶7و  .1870در سال
 ،18۶5بیماری از سند به جنوب ایران از طریق مکران ،بلوچستان ،مغستان ،لرستان و
سواحل خلیج فارس تا عسلویه آمد .در آگوست  ،18۶5بیماری در بندرعباس و لنگه
بود و از بندرعباس به طرف شیراز حرکت کرد؛ امّا در آن سال به شمال شرقی ایران
نرسید .1۴7در سال  ،18۶۶وبا از کردستان به شمال ایران از جمله تهران آمد؛ و در طی
تابستان به آذربایجان.1۴8
همه گیری در اکتبر  ،18۶5نهفته شد .در مارس  18۶۶وبا از طریق کردستان
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ترکیه وارد ایران شد و ارومیه و ماوراء ،سپس تبریز را آلوده ساخت .تبریز به شدت
آلوده شد ( ۶500مرگ) ولی بیماری به طرف شرق نیامد .در تبریز در اکتبر ،18۶۶
بیماری نهفته گردید ،امّا در بهار  18۶7شایع شد و به طرف کاشان ،تهران و مشهد و
سپس سرتاسر شمال ایران حرکت کرد .1۴9در ماه مه  ،18۶7بیماری به وسیله زائرین
هند که از جشنواره زیارتی باز می گشتند در افغانستان ،منتشر شد؛ جایی که از
جوالی  -سپتامبر یک رخداد وبای شدید وجود داشت و از طریق هرات به مشهد و در
 ۲8آگوست  ،18۶7به تهران رسید .در طی سه روز 15 ،مورد مرگ اتفاق افتاد و به
طور متوسط  80مورد بیمار در روز وجود داشت .همچنین به کاشان ،آمل ،بارفروش،
ساری و استرآباد گسترش یافت.150
در سال  ،18۶7بیماری در طیّ زمستان ،در شهرهای ساحلی دریای مازندران،
نهفته بود .بنابراین در  ،18۶8در بخش بزرگی از ایران شایع شد .در فوریه  18۶8در
شهرهای مازندران شایع گردید و در بهار آهسته به طرف روستاها و شهرهای خراسان
حرکت کرد و در آوریل در جاده استرآباد-مشهد ،بسیار کشنده بود .در ماه جوالی
رخداد کشنده در مشهد رخ داد .از آنجا به خواف ،بیرجند ،یزد و کرمان و به سمت
غرب ،همدان و اصفهان ،به سمت شمال تا رودخانة اترک انتشار یافت .در  17آگوست
به تهران آمد که دلیل آن رسیدن کاروان زائران مشهد در  5آگوست بود .بیماری در
انتهای سپتامبر ،از پای درآمد .بین  7آگوست تا  11اکتبر ،تعداد  ۴۶8مورد مرگ رخ
داد .در همین مکان ها بیماری بسیار شدید بود و به سوی جنوب تا شیراز رفت.
در غرب ،بیماری در کرمانشاه و به طرف عراق پیشروی نمود .در شمال شرق
مواردی در قزوین ،تبریز و حتی تا سواحل دجله مشاهده شد .151در سال  ،18۶۶رخداد
149

Mullen 1889-90, p. 16; Issawi 11971, p. 21; Ghaffari 1361, pp. 27, 38.
Bryden 1869, p. 77, 109, 121, 142; Lycklama 1872, vol. 4, p. 71; MacNamara 1876, pp.
339 thinks that it may have been reappearance of the 1866 epidemic.
151 MacNamara 1876, pp. 353; Bryden 1869, p. 149; Houtum-Schindler 1879, p. 354.
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بیماری غرب به شرق حرکت کرد ولی در سال  ،18۶8در مسیر مخالف ،تغییر جهت
داد .زائرین مشهد ،بیماری را با خود حمل کردند و تمام شمال ایران را آلوده ساختند
و به بغداد نیز انتقال دادند .15۲وبا که در سال  18۶۶به تبریز یورش برده بود و از آن
زمان خفته بود ،دوباره رخ داد و تمام شمال ایران را جارو کرد .در بهار  ،18۶9رخداد
بیماری در قم ،کاشان و کرمان وجود داشت .در ژوئن  ،18۶9به تهران رسید و باعث
مرگ و میر روزانه شد.
وبا در آغاز جوالی ،در اصفهان و در  15جوالی ،در شیراز بود و باعث  300مورد
مرگ روزانه و در مجموع  5000مرگ شد .در میانه آگوست در اصفهان  -شیراز متوقف
شد ،ولی در تهران و مشهد برای مدتی باقی ماند .153در آگوست  ،18۶9رخداد در رشت،
سپس در استرآباد 15۴و در انتهای نوامبر  18۶9در تهران بود .155در  ،18۶8-۶9در شیراز
یورش عظیم بیماری روی داد که  ۲000نفر کشته داشت و در اصفهان نیز بیماری
طغیان نمود .15۶بیماری در آگوست پایان یافت ولی نه در شمال ایران؛ در  8سپتامبر،
بیماری در استرآباد بود.157
در پایان جوالی به کازرون و در  13اکتبر  18۶9به بوشهر رسید .158بعد از این که
در شمال کشور ناپدید شد ،در جنوب شیوع یافت؛ نمایندگی انگلیس در  1۴سپتامبر به
تهران پیشنهاد اعمال قرنطینه برای حفاظت بوشهر را داد؛ وبا در روستاهای جادة شیراز
به بوشهر فراگیر بود .گرچه در  1۶اکتبر ،بیماری در بوشهر چنان وحشتی ایجاد کرده
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Mullen 1889-90, p. 16.
Mullen 1889-90, p. 17; US Government 1875, p. 80; Bryden 1870, p. 30; HoutumSchindler 1879, p. 354.
154 MacNamara 1876, pp. 354; Mullen 1889-90, p. 16.
155 Bryden 1870, p. 9.
156 Elgood 1951, p. 515.
157 Bryden 1870, p. 20.
158 Mullen 1889-90, p. 17.
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بود که مردم با بی میلی ،اجساد را دفن می کردند .159در سال  ،1870پس از قحطی وبا
گسترده شد و  ۲00-۴00نفر را در تهران و  ۴00-500نفر را در مشهد کشت .1۶0بیماری
در  13فوریه  ،1871در بوشهر شایع گردید و تا میانة مارس در شهر و اطراف آن باقی
ماند و عمدة مرگ ها در بین قحطی زده ها اتفاق افتاد .یک رخداد کوچک تر ،از میانه
آوریل تا  19آوریل و سپس در جوالی  ،1871رخ داد .باالترین میزان گزارش شدة مرگ،
 ۴5نفر در روز ،با متوسط  ۴5-15نفر ،بود .یک رخداد فرعی در ژوئن در بندر لنگه و
شیراز روی داد .در آگوست  ،1871یک رخداد شدید در آذربایجان وجود داشت .1۶1در
 ،1870-71وبا در ایران به عربستان و حبشه منتقل شد.1۶۲
( .)VIششمین همه گیری در سال  ،1889آغاز شد ،یعنی زمانی که بیماری از
بصره منشأ گرفت و کل غرب و جنوب ایران را تحت تأثیر قرار داد .در آگوست ،1889
از رخداد بیماری در بوشهر ،پس از انجام قرنطینه بر روی چند مورد شناسایی شده
بیماری ،جلوگیری شد .1۶3ابتدا یک رخداد فرعی در آگوست  -سپتامبر  1889در
شوشتر روی داد که تا  11اکتبر با  ۲۴00مرگ در شهرها و اطراف آن ادامه یافت.1۶۴
برخی موارد بیماری نیز در دیر ،بردستان و طاهری در  ۲9آگوست  1889وجود
داشت .در سپتامبر ،بیماری نزدیک بهبهان بود ،یعنی جایی که بیماری به قدری شدید
بود که  ۲9مورد مرگ در همان روز روی داد .بیماری به هندیجان نیز گسترش پیدا
کرد .اولین موارد خرمشهر در  ، 8/۲۴اهواز  ،8/۲۶شوشتر  8/۲9و در روزهای آخر
آگوست و یا شروع سپتامبر  1889در دزفول مشاهده شدند .اولین مورد در  9/۲5در
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Bryden 1870, p. 59; Idem 1870, p. 37; Elgood 1951, pp. 515-16.
Nateq 1358, pp. 17-18; according to Mullen 1889-90, p. 17 there was no cholera in 1870.
161 Mullen 1889-90, pp. 15, 17; Saldanha 1986, vol. 7/2, p. 7; Wills 1893, p. 224.
162 MacNamara 1876, pp. 361.
163 Mullen 1889-90, p. 9; Lorimer 1915, vol. 2, pp. 2523-24.
164 Mullen 1889-90, p. 18; `Eyn al-Saltaneh 1374, vol. 1, p. 234.
160

فصل اول :طاعون و وبا در ایران

47

کرمانشاه بود که تا انتهای نوامبر ادامه یافت .1۶5در آن زمان نیمی از جمعیت شهر به
اطراف گریختند ،در حالی که نیمی دیگر در حال انجام تدارکات برای گریز از شهر
بودند .حدود  5اکتبر ،شهر خالی از سکنه بود .در  3اکتبر 30 ،نفر و در روز بعد 10
نفر مردند ولی میزان مرگ از  7اکتبر رو به کاهش نهاد .بیماری مسیر زائران کربال را
دنبال کرد و در قم متوقف شد .در  ،10/3مالیر اولین مورد بیماری را داشت .1۶۶بیماری
در  1۲/3پایان یافت در حالی که در آن زمان ،قصر شیرین ،سرپل و کرند ،عاری از
بیماری وبا بودند .در  19اکتبر ،در همدان ،چندین مورد بیماری دیده شد ولی در 11
نوامبر ،بیماری شدت یافت به گونه ای که یخبندان شدید نیز آن را متوقف نکرد .وبا در
 15نوامبر ،از خرم آباد ،حذف شد ولی در روستاهای اطراف شدت داشت و نهاوند در
اوایل دسامبر گرفتار بیماری شد.1۶7
موج بعدی از هند ،در پی جشنوارة چند سال یک بار زیارتی که هاریدوار نام دارد
منشأ گرفت .در  ۲۶می  ،189۲از راه زمینی به مشهد و سیستان رسید .در خراسان و
تهران ،بیماری شدید بود ،یعنی جایی که بین  3تا  17آگوست ،مرده شورها تعداد 1073
مورد مرگ ناشی از وبا را گزارش کردند و بسیاری از مردم از شهر گریختند .بیماری در
تابستان به سواحل دریای مازندران رسید که در  ۲۴جوالی تا انتهای آگوست ،در اوج
بود؛  11000نفر در گیالن فوت کردند .1۶8همچنین بیماری در بیجار (کردستان) نیز
اتفاق افتاد و با شدت زیاد در اصفهان ،کرمان ،یزد و شیراز (اکتبر) و همچنین قزوین،
خمسه و آذربایجان .ظاهراً در تبریز  1۲000نفر یا  % ۶جمعیت مردند .تنها مناطق عاری
165

Mullen 1889-90, p. 18.
`Abbasi and Badi`i 1372, p. 73-74; Scott 1905, p. 620; E`temad al-Saltaneh 1345, p. 765.
167 Mullen 1889-90, p. 18.
); Wishard 1908,مرگ در تهران 168 Feuvrier 1900, p. 410; Nateq 1358, pp. 18-19 (23000
p. 219; Issawi 1971, p. 21; Lorimer 1915, vol. 2, p. 2525; E`temad al-Saltaneh 1345, pp.
951-52; `Eyn al-Saltaneh 1374, vol. 1, pp. 482-85; Mostowfi 1324, vol. 1, p. 473; DCR
1325, p. 12; Rabino 1917, p. 484.
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از وبا ،عراق ،مالیر ،همدان ،بروجرد ،لرستان ،خوزستان و قسمت هایی از فارس بودند.
بعدها ،در طیّ سال ،بیماری از طریق عراق ،از راه کارون به شوشتر ،کرمانشاه،
کردستان ،همدان و مالیر بازگشت .1۶9میزان کلی مرگ و میر در تهران از  13000تا
 ۲0000نفر تخمین زده شد .170برابر نوشتة گرینفیلد ( ،)Greenfieldایران 150000
نفر یا  1/5درصد از جمعیتش را از دست داد .171در تابستان  ،1893یک رخداد وبا در
عراق ،خوزستان را مورد حمله قرار داد و چند مورد مرگ در خرمشهر و همچنین
کارون باالدست و فارس در طول مسیر جاده شیراز  -بوشهر (کازرون در سپتامبر) اتفاق
افتاد .مخصوصاً در روستای احمدی (دشتستان) ،حملة بیماری شدید بود .به علت
اقدامات پیشگیرانه ،در بوشهر فقط چند مورد بیماری وجود داشت ولی شهر از همه
سمت برای چند ماه توسط وبا محاصره بود .17۲در ژوئن  ،1893وبا در الریجان،
بیارجمند ،خلخال ،رشت و قم گزارش شده است و در جوالی در تهران و بعداً در تبریز
روی داد.173
( .)VIIهفتمین همه گیری وبا در سال  1903طغیان نمود که از راه مکه و عراق،
از طریق خلیج فارس و هم غرب ایران ،وارد شد .سپس به طرف باال ادامه پیدا کرد و
به شرق (خراسان) و در شمال (آذربایجان) و سپس به روسیه ،اتریش و آلمان ،در سال
`Eyn al-Saltaneh 1374, vol. 1, p. 482; Mahdavi-Afshar 1380, pp. 27, 419-21; Idem 1384,
p. 269; Wilson 1895, p. 159; Sirjani 1361, p. 418, 440; Weeks 1896, p. 43; Feuvrier
1900, pp. 179, 387. Presbyterian Church 1893, p. 182
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( 10000نفر در تبریز از وبا که در اوایل آگوست شروع شده بود و در میانة سپتامبر  189۲پایان
یافت ،فوت کردند).
Presbyterian Church 1893, p. 161.
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در ارومیه ،پیش از همه گیری وبا ،دکتر کاکران یک پمفلت به زبان سریانی و فارسی پیرامون بیماری
به چاپ رساند که بیان می کرد چگونه می توان آن را پیشگیری و درمان کردIdem, p. 177 .
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Greenfield 1933, p. 9.
Administration Report 1893-94, p. 11; Sirjani 1361, p. 438; Nezam al-Saltaneh 1361,
vol. 1, p. 140.
;173 E`temad al-Saltaneh 1345, pp. 1014-15; `Eyn al-Saltaneh 1374, vol. 1, p. 548, 550
Mahdavi and Afshar 1387, p. 272.
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 ،1905رسید .از مارس  -ژوئن  ،190۴وبا در بین النهرین ،عراق عرب و ایران ،تاخت و
تاز کرد ،به عنوان مثال ،بیماری به کرمانشاه با زائرینی که از قوانین قرنطینه اطاعت
نکرده بودند ،آورده شد .زمانی که در  8می  ،190۴پسر یکی از رهبران مذهبی از وبا
فوت نمود ،مردم وحشت زده شدند و یک سوم جمعیت از شهر گریختند و در زیر
درختان و روستاها چادر زدند .در نتیجه بیماری در سرتاسر ایران پخش شد .میزان
مرگ و میر متفاوت بود؛ در حاجی آباد ۴0-50 ،نفر از جمعیت  ۲50نفری مردند ولی
در روستاهای دیگر مرگ و میر انگشت شمار بود .وقتی مردم دیدند که اوضاع روستاها
به بدی اوضاع شهر است ،در  30می بازگشتند .نتیجه طی این  3ماه 5000 ،کشته در
کرمانشاه بود .17۴در ژوئن  ،190۴کردستان مورد حملة بیماری قرار گرفت .بعد از
کرمانشاه ،گروه زائرین ،بیماری را گسترش دادند و آن ها به بروجرد ،اصفهان ،همدان،
یزد ،کرمان و بقیه مناطق سفر کردند و بیماری را انتقال دادند .در نهایت ،از طریق قم
به تهران رسیدند و بیماری را نیز به آنجا بردند .به گفتة حاج سیّاح ،افراد ثروتمند و
توانمند ،به تپه ها رفتند و افراد ضعیف و فقیر ،پشت سر باقی ماندند و بسیاری از آنان
”طبق معمول“ قربانی شدند.175
واکنش گروه حاکم یا علماء در رویارویی با همه گیری ها همیشه مثبت نبود .در
سال  ،190۴در همدان ،حاکم هیچ گامی را برای پیشگیری از بیماری انجام نداد و به
کوهستان گریخت .این دکتر واوروس بگ مأمور بهداشتی ترک بود که تمام پزشکان
سنتی ایرانی را گرد هم آورد و به آن ها دستورالعمل هایی را ارائه نمود که چه باید
انجام دهند .مردم به پزشکان اروپایی برای دارو یا مشاور مراجعه نکردند اما به سوی
شفاگران سنتی شتافتند و یا این که هیچ کاری را انجام ندادند] ” .افرادی[ اعالمیه هایی
Rusta'i 1382, vol. 1, 339-42, 394-99; Soltani 1370, p. 148.
Sayyah 1345, pp. 535-36; DCR 3189 p. 39; Scott 1905, p. 622; Mahdavi and Afshar
1380, p. 56; Idem 1384, p. 270.

وبا در همدان در  ۲3می آغاز شد و تا اوایل سپتامبر به طول انجامید.
Presbyterian Church 1905, p. 282.

174
175

مطالعاتی در تاریخ پزشکی ایران

50

را در بازار و مساجد نصب کردند و پزشکان خارجی و داروهای خارجی را محکوم
نمودند17۶“.

در جوالی  ،190۴حدود  150مرگ در روز در تهران وجود داشت .در

سپتامبر ،مشهد ،رشت ،استرآباد و سمنان مغلوب بیماری شدند و پس از آن تبریز و
آذربایجان.177
در ارومیه ،همه گیری در یکم نوامبر آمد؛ در  ۶هفته حداقل  3۲00نفر مردند با در
روستاها میزان مرگ و میر باالتر بود زیرا روستاییان در پی مشاوره های پزشکی نبودند.
تعداد  3500نفر توسط میسیونرهای آمریکایی با سرم پیشگیری دکتر لوستیک از برن،
ایمن سازی شدند و فقط پنج نفر از آن ها توسط وبا مورد حمله قرار گرفتند 178.در تبریز،
وبا در اکتبر آمد و بیماری بیش از دو ماه به طول انجامید .میسیونرهای آمریکایی برآورد
کردند که حداقل  ۶هزار نفر در تبریز فوت کردند در حالی که بعضی از افراد دیگر این
میزان را  10هزار نفر تخمین زدند .در این زمان ،دواخانة میسیونری در تمام وقت و هر
روز باز بود .این بسیار کمک کننده بود زیرا ”تقریباً همة پزشکان بومی و خارجی گریخته
بودند 179“.بیماری سه ماه در تهران شدت داشت و به ادعایی کمتر از  70000نفر نبود
که فوت کردند .این آمار غیرمحتمل به نظر می رسد ،زیرا این به معنی مرگ حدود یک
سوم جمعیت تهران است .حاج سیّاح نوشت تعداد مردگان  ۲0000نفر بوده است ،اغلب
فوت شدگان افراد فقیر و ضعیف بودند که به نظر واقعی تر می رسد.180
بر اساس گفتة هایس و ویشارد ،تهران  13هزار نفر را در طی چند ماه از دست داد
و احتماالً یک دوازدهم تمام جمعیت شهر بیمار بودند .181در همدان ،جایی که اوج
همه گیری در اواسط جوالی بود ،باالترین تعداد مرگ در یک روز که  87نفر بود ،گزارش
Presbyterian Church 1905, p. 282.
Russell 1925, p. 19; Yaghma'i 1363, p. 38; Tavili 1371, vol. 2, p. 232; DCR 3507, p. 8

(از دست رفتن چشمگیر زندگی ولی کمتر از همه گیری های اولیه)
 Burrell 1998.برای گزارش
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Presbyterian Church 1905, p. 292.
179 Presbyterian Church 1905, p. 301.
عمومی;180 Sayyah 1345, pp. 535-36; Wishard 1908, p. 219
181 Hays 2005, p. 345; Presbyterian Church 1905, p. 276.
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گردید .تعداد کلی مرگ و میر احتماالً بین  ۴000تا  5000نفر بود .18۲میزان مرگ در
کل کشور ۶8000 ،نفر بود ،آماری که به نظر نسبت به واقعیت ،کمتر تخمین زده شده
می باشد.183
ایران دوباره در  1919 ،1918 ،1917 ،191۶ ،191۴ ،191۲ ،1911 ،190۶و -۲3
 19۲۲تحت تأثیر وبا بود .در سال آخر بیماری ،طبس ،شیراز و آبادان را مورد هجوم
قرار داد و از حدود  9۶1بیمار ،تعداد  911نفر فوت کردند .18۴در سال  ،19۲7یک
رخداد وبا در بندرعباس ،میناب و بندر لنگه وجود داشت .امّا مجتهدین در این شهرها
به پزشکی مدرن مشکوک بودند و فقط زمانی اجازة مایه کوبی دادند که وبا همه گیر
شده بود و برای بسیاری این اقدام خیلی دیر بود.185
یک هیئت ضد وبا در تهران برای بحث در مورد مشکل ،تشکیل شد؛ دستور تهیه
واکسن از برلین صادر و با پرواز به جنوب فرستاده شد؛ مرز عراق  -ایران بسته شد و
تمام ترددها از شیراز به جنوب منع شد .تنها در نوامبر  ،19۲7کشور عاری از وبا اعالم
شد .رخداد دیگر بیماری در  1938-39روی داد .18۶در سال  ،19۶0انستیتو پاستور
ایران  9/5میلیون واکسن وبا برای حفاظت جمعیت مناطق شرقی ایران علیه شیوع وبا

در پاکستان و افغانستان تولید کرد .187در آن زمان ”وبا در ایران تقریباً ناشناخته“
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Presbyterian Church 1905, p. 282.
Sayyah 1345, pp. 535-36; Scott 1905, p. 622.
184 Barua and Greenough 1992, p. 15; Yaghma'i 1363, p. 69 (Tabas); Ettehadiyeh et al. 1393,
pp. 715-23 (Shiraz); IOR/L/PS/10/184, File 3004/1910 'Tehran Sanitary Council',
Neligan to Minister, Tehran, 08/08/1911.
183

در سال  ،1911وبا در سراسر جنوب وجود داشت .در دوپوالن (نزدیک اصفهان) یک مکان رصد
برقرار گردید.
IOR/L/PS/10/184, File 3004/1910 'Tehran Sanitary Council', Neligan to Minister,
Tehran, 11/10/1911
185 Administration Report 1927, p. 18; Nurbakhsh 1358, pp. 53-54, 129.
186 Elgood 1951, pp. 572, 574.
187 Ataei, Tavana, and Ghorbani 2005.
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بود .188هر چند که رخدادهای دوره ای وبا ادامه داشتند .189بعد از  ،19۶5نوع التور
سروتیپ انیابا (شبه وبا) وارد ایران شد و  89نفر را کشت و در  ،1970طغیان مجدد
بیماری وجود داشت .190وبا به عنوان یک بیماری بومی و اپیدمیک باقی مانده است و
در بسیاری از مناطق ایران هنوز رخ می دهد .191گرچه بیماری زایی و شدت آن با میزان
مرگ و میر هر سال ،تفاوت می کند (جدول .)۶-1
جدول  :۶-1وبا ،موارد و تعداد کشته شدگان گزارش شده
به سازمان بهداشت جهانی و تعداد کشورهای گزارش کننده ( )1950-83
سال

1983

198۲

1981

1980

1979

تعداد

۲70

۴۲7

۶03۴

1599

185۶

سال

1978

1977

197۶

1975

197۴

تعداد

۲۶۴

1083۶

۲100

۲9۶۶

30۴

سال

1973

197۲

1971

1970

1950-۶9

تعداد

55

3۲۲

3۴۴

19۶۶3

5977

)WHO2000 (http://www.who.int/esr/resources/pulications/sureillance/en/cholera.pdf

پس از سال  ،1983بیماری فروکش نمود و مشخصاً مرگ و میر بیشتری رخ نداد.
بنابراین ،در فوریه  ،199۶وزارت بهداشت اعالم نمود که همه مناطق ایران عاری از وبا
هستند .19۲ولی در سال  ،1998یک طغیان وبا در عراق رخ داد که در ایران گسترده
شد و موجب بیماری  10000نفر و مرگ  100نفر گردید .193شیوع بیماری در
188

US Army 1963, p. 147.
Tavili 1371, vol. 2, p. 232.
190 Nair and Takeda 2014, p. 22; Echo of Iran 1966, p. 552.
191 Ataei, Tavana, and Ghorbani 2005; Bakhshi, Boustanshenas, Mahmoudi-Aznaveh 2014.
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سیستان-بلوچستان ،در همان سال ،باعث از دست رفتن تعدادی زندگی شد که نشان
داد وبا به عنوان یک مشکل پایدار در سیستان هم چنان باقی است .در حقیقت ،از
سال های  ،۲001-۴سیستان و بلوچستان ،تنها استان با انتقال وبا بود .19۴مشکلی که به
مهاجران پاکستانی و افغانی نسبت داده می شد .195در تابستان  ،۲005رخداد محدود وبا
در ایران روی داد که از  1150نفر بیمار 11 ،نفر فوت کردند .19۶در آگوست  -سپتامبر
 ،۲008وبا به وسیله زائرین بازگشته از عراق وارد ایران شد ،در حالی که عفونت از
طریق مهاجران پاکستانی و افغانستانی هم چنان وجود داشت .197در سپتامبر ،۲013
معاون وزارت بهداشت و آموزش پزشکی «علی اکبر سیّاری» بیان کرد که عفونت وبا
به  10استان ایران گسترش یافته و  17۴نفر در سراسر کشور بیمار شده اند .او خاطر
نشان کرد که عفونت به صورت فزاینده ای ادامه داشته است.
مرگ ناشی از وبا در قرن بیستم در ایران در مقایسه با وضعیت قبل از ،190۴
کاهش چشم گیری داشته است (جدول  .)۶-1گرچه آمارها ناقص هستند ولی به نظر
می رسد در موارد شدید حمله ها % 10 ،و یا حتی  % ۲0از جمعیت شهرها مرده اند که
نسبت به معمول شهرهای اروپایی ،بیشتر بوده است .اثر ویران کنندة بیماری ،مدت های
طوالنی پس از فروکش ،هنوز قابل مشاهده بود .198البته این اعداد همیشه ممکن است
قابل اعتماد نباشند .در آگوست  -سپتامبر  ،1889زمانی که در شوشتر ،حدود ۲000
مرگ در شهر و اطراف آن و  3۶9مورد در پادگان ها و  1۶مورد در خانة فرماندار بود،
آمار رسمی داده شده به تهران  ۴00نفر بود یعنی فقط کارمندان شمارش شده بودند.199
194
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در  ،1877لوریس  -ملیکوف 1150 ،مرگ در رشت و انزلی ثبت نمود .در حالی که
فرماندار رشت عدد  ۲8۲0را گزارش کرد .۲00این نشانگر آن است که باید در تجزیه و
تحلیل اعداد گزارش شده ،بسیار حساس بود.
افزون بر این ،این ارقام با پراکنش شایعه در میان مردم ،میل به تورم داشت .در
آگوست  ،18۶7تعداد  8یا  10مورد مرگ روزانه در تهران ،و  50مورد مرگ در همدان
گزارش شد و در غرب در صحنه 100 ،مورد در روز گزارش گردید .۲01نرخ باالی مرگ،
فراگیر نبوده و اغلب فقط به یک یا چند شهر در هر سال محدود بود .برابر گزارش
تولوزان ،خصوصیت مالیم تر همه گیری در اصفهان به دلیل تخلیه منظم دستشویی ها
و ضریب نفوذ آن به زیر خاک شهر ( با عمق  3-5متر) ،بود .سفرة آب های زیرزمینی
خالص ،با تراوش و نفوذ زاینده رود ،تغذیه می شد و زهکشی قابل قبولی را ایجاد
می کرد .همچنین رابینو ( ،)Rabinoاظهار نظر کرده است وبا در استان های حاشیه
دریای مازندران ،نسبتاً خفیف بوده است.۲0۲
طبق فرهنگ طبّ سنتی ،وبا به خوبی با دوگانگی بیماری های گرمی-سردی،
منطبق است .فراستر ( )Frasterو دیگران گزارش کردند که از آنجایی که وبا یک
بیماری گرم است در سرتاسر ایران داروهای سرد به کار برده می شد .۲03البته ،تجویز
آب سرد و یخ تا حدود  ،1850درمان اصلی وبا بود ولی حدود دهة  ،1880باست

( ،)Bassettچنین گفت” :من فکر می کنم این درمان کامالً در این زمان بی استفاده
است“.۲0۴
از درمان های سنتی دیگر ،حجامت ،داروها ،طلسم ها و داروهای جادویی ،خواندن
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قرآن ،ورد و دعای مداوم بود .کسانی که استطاعت داشتند ،از شهرها و روستاهایی که
محل بروز بیماری بود می گریختند 205و این گاهی اوقات این معنا را می داد که بیماری
نیز با آنان سفر می کرد .۲0۶این واقعیت که بسیاری از شهرنشینان در تابستان به ییالق
می رفتند وضعیت حرکت بیماری را آسان تر می کرد .در حقیقت ،زنان محصور تبریز
رسیدن همه گیری های وبا را خوش آمد می گفتند ،زیرا رفتن به کوهستان به معنای
زندگی قابل قبول تر و کم تر گوشه نشین شدن بود.۲07
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ماالریا در ایران تب نوبه ،حمای ورمی ،تبِ لرز ،تبِ گردیده و تب سه یک نیز
نامیده می شود .بیشترین گونه های شناخته شده در ایران تب مواظبه یا روزانه (که
دوره های حمله ای آن هر  ۴8ساعت یا یک روز در میان روی می دهد) و تب (ثلث) یا
تب چهار یا تب ربعه (با دوره های حمله های هر  7۲ساعت یا هر چهار روز) بوده اند.۲08
در  ،18۶5پوالک ماالریا را مهم ترین بیماری در ایران می دانست و این موضوع تا دهة
 ،19۶0در ایران صادق بود .ماالریا به شکلی توان فرسا و در بسیاری از موارد کشنده در
سراسر ایران حضور داشت .به جز مناطق شهری ،مرکز دشت کویر و دشت لوت و
مناطق باالی  ۲۲00متر ،ماالریا در هر جایی از ایران می توانست رخ دهد.
در حقیقت ،در دره ها و مناطق کوهستانی ،ماالریا به دلیل مسیرهای مهاجرت
مردم و شیوه های انباشت آب ،بومی بود .۲09در  ،1958حدود  ۶0درصد از جمعیت
هنوز در مناطق بومی ماالریا زندگی می کردند و حدود  5میلیون نفر در هر سال به
این بیماری مبتالء می شدند .حدود  ۲5درصد از موارد ویزیت شده توسط دواخانه ها،
از آن بیماران ماالریایی بود و این بیماری یک چهارم کل مرگ و میر را به خود اختصاص
می داد .۲10ماالریا به واسطة عفونت خون با یک انگل کوچک از جنس پالسمودیوم
( )Plasmodiumروی می دهد که گلبول های قرمز خون را تخریب می سازد .پنج گونه
از این انگل وجود دارد که موجب ماالریا در انسان می شوند و دو گونة پالسمودیوم
فالسی پارم و پالسمودیوم وایواکس ،باالترین تهدید را ایجاد می کنند.
208

Schlimmer 1970, p. 283; Hamdidi 1380, pp. 215-16; Polak 1865, vol. 2, p. 330; Field
1939, p. 558; Jorjani 2535, p. 225, 235
209 Polak 1865, vol. 2, p. 330; Government of Great Britain 1945, p. 416; Andrews 1950, p. 5.
210 Edrissian 2006, pp. 1-2.
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در ایران ،عمدة موارد توسط پالسمودیوم وایواکس انتقال می یابد ،در حالی که
پالسمودیوم فالسی پارم و پالسمودیوم ماالریا نقش کمتری ایفا می کنند .۲11عالئم این
بیماری شامل تب (اغلب دوره ای) ،لرز ،خستگی ،کم خونی و سردرد است و در صورت
عدم درمان ،در موارد شدید ،منتهی به مرگ می شود که این به عوامل متنوعی همچون
سن ،سالمت ،سطح ایمنی بیمار ،تیپ انگل پالسمودیوم و عوارض آن بستگی دارد.
شیوع بیماری بر بهره وری اقتصادی اثر می گذارد زیرا بیماران اغلب توانایی کار را
ندارند .در مواقعی ،حتی اثر منفی بر برداشت محصول می گذارد زیرا نیروی کافی کار
در لحظات بحرانی چرخة کشاورزی وجود ندارد.۲1۲
در  ،1880آلفونس الوران ()Alphonse Laveran؛ (برندة جایزة نوبل  )1907انگل
را در خون بیماران ماالریا یافت .در  ،1897ویلیام مک کالوم (،)William MacCallum
مراحل جنسی را در خون پرندگان آلوده ( )Haemoproteus Columbaeکشف کرد.
در همان سال رنالد روز (( )Ronald Rossبرندة جایزة نوبل  )190۲چرخة انتقال در
پشه های کولیسین  Culicineو پرندگان آلوده شده با پالسمودیوم رلیکتوم را توصیف
کرد .در  1899ژیووانی باتیستا گراسی ،آمیکو بیگ نامی ،گیوسپ باتیسیانلی،
آنژلوسلی ،کامیلوگلژی و اتورمارچیافاوا نشان دادند ماالریای انسانی توسط پشه های
آنوفل انتقال می یابد .این کشف که انگل های ماالریا پیش از ورود به جریان خون در
کبد رشد و تکامل می یابند توسط هاینریش شورت و سیریل گارن هام ،در سال 19۴8
انجام شد و مرحلة نهایی در چرخة زندگی یعنی مراحل خفتگی در کبد به شکل
انحصاری در سال  198۲توسط وجیش کروتوسکی نشان داده شد.۲13
در اکثر موارد ،ماالریا توسط گزش پشه های آنوفل ماده انتقال می یابد که بیش از
WHO/World Malaria Report 2014.
;WHO/malaria; CDC-Malaria
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برای توصیف دقیق بیماری تشخیص داده شده در دهة  ،1850بنگرید:
Polak 1865, vol. 2, pp. 330-40.
213 Cox 2010.
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 ۴00گونة گوناگون آن ها وجود دارد .پشه ها تخم های خود را در آب گذاشته ،تخم ها به
الرو تبدیل شده و در نهایت به شکل پشه های بالغ پدیدار می شوند .از بیش از  ۴00گونه
پشه های آنوفل تنها  70گونه به عنوان ناقل بالقوه محسوب می شوند .همان گونه که در
باال اشاره شد ،فقط پنج گونه انگل ماالریا وجود دارد که می توانند انسان را آلوده سازند.
پشه های ماده به جستجوی خون جهت تغذیة تخم های خود می پردازند .انتقال ماالریا در
ایران کانونی بود و بستگی به شرایط اقلیمی داشت ،این شرایط ممکن بود بر تعداد و بقاء
پشه ها اثر گذارند (مانند الگوهای بارندگی ،حرارت و رطوبت) .در بسیاری از مکان ها،
انتقال فصلی بود و اوج آن در هنگام و بالفاصله پس از بارندگی بود .افراد ممکن است
ایمنی ناقصی را پس از سال ها برخورد با ماالریا ،به دست آورند ولی این ایمنی هرگز
حفاظت کاملی را فراهم نمی آورد ،امّا می تواند خطر عفونت شدید ماالریا را کاهش دهد.۲1۴
تا قرن بیستم ،هیچ گونه مطالعة نظام مندی درباره این بیماری در ایران انجام
نشده بود و این در حالی است که ماالریا در خاورمیانة باستان (بین النهرین و ایران)
وجود داشته است .۲15در اوستا از یک تب نوبه ای یاد شده که ممکن است منظور ماالریا
بوده باشد .۲1۶اسکندر از ماالریای مزمن در رنج بوده است .۲17در حقیقت به نظر الدرمن
( ،)Ladermanسربازان خشایارشا که به یونان در  ۴80پیش از میالد هجوم بردند،
ممکن است بیماری را به مناطق یونانی که تا آن زمان خالی از ماالریا بودند و یا شکلی
خفیف از ماالریا در آن بومی بود ،انتقال داده باشند.۲18
در نتیجه ،بیماری و عالئم آن ،در آثار بقراط و کتب پزشکی یونانی پس از آن،
214

WHO/malaria; CDC-Malaria.
Bruce-Chwatt 1965.
216 Najmabadi 1353, p. 112
215
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tafnušča … sārastišča as tab … tab ī sard; Anklesaria, p. 179.
217 Elgood 1951, pp. 28, 30.
218 Laderman 1975, p. 592.
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دیده می شود .۲19پزشکان مسلمان نیز به ماالریا پرداخته اند .امّا این منظر از آثار آن ها
هنوز مورد مطالعه قرار نگرفته است و یک انتظار پژوهشگر کوشنده ای را می کشد .علی
ابن سهل ربن طبری ( ،)838-70در فردوس الحکمه چندین گونه تب را ذکر
می کند .۲۲0علی ابن مجوس اهوازی (علی بن عباس) از تبی به نام نوبه یا تب دوره ای
یاد می کند که احتماالً ماالریا بوده است .۲۲1رازی در الحاوی از گونه های گوناگون تب
بحث می کند و ابن سینا ،الگوهای بالینی حملة تب مقطعه با دوره های  ۴تا  1۲ساعت
با مراحل سرد ،گرم و تعریق را توصیف می کند که احتماالً توصیفی است از حمالت
دوره ای ماالریا.۲۲۲
کهن ترین کتاب پزشکی فارسی که به بحث پیرامون تب های مقطعی (ماالریا)
پرداخته است هدایه المتعلمین فی الطب اخوینی بخاری (قرن ده میالدی) است .برای
درمان ماالریا ،ابوالعال شیرازی (قرن ده میالدی) ،آرسنیک (سم الفار یا زهر موش) را
پیشنهاد کرد .۲۲3بهاء الدوله ،یک آیین جادویی که نیاز به یک بره ،یک نخ ،یک باکره
در شب چهارشنبه بوده است را توصیف کرده است.۲۲۴
طیّ دورانی که تاریخ نگاران و سیاحان ،از گونه های گوناگون تب های مقطعی
(تب گردشی) نام برده اند ،یکی از آن ها ممکن است ماالریا بوده باشد .۲۲5اولریوس
( )Oleariusگزارش داده در ایران مناطقی وجود دارد که هوای خوب و بد دارند .به
ویژه در شیروان و گیالن ،او از رخداد باالی تب که احتماالً ماالریا بوده است ،یاد کرده
است.۲۲۶
219

Jones 1909, Chapter 3.
Tabari 1386, pp. 319-47.
221 Najmabadi 1353, p. 462.
222 Razi 1384; Ibn Sina 1376, pp. 105-08.
223 Azizi and Bahadori 2014, p. 405.
224 Elgood 1951, p. 362.
225 Jorjani 2535, p. 235.
226 Olearius 1656, p. 565.
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برابر گفتة شاردن ،تب مقطعه یا تب پاییزی ،به ویژه آن هایی که با لرز شروع
می شدند ،بسیار شایع بودند .۲۲7تب های عمومی گوناگونی موجب مرگ بسیاری در
بندرعباس شدند؛ مرگ و میر اروپایی ها در قرن هفدهم حداقل  ۲5درصد بود و گاهی از
اوقات حتی به  50درصد نیز می رسید (هرچند که همة آن ها به دلیل حمالت تب
نبودند) .۲۲8در سال  ،1758ایوز ( )Ivesدر بندرعباس ،تب های مقطعه ای دید که عمدتاً
در ماه های می  -سپتامبر یورش می آورند و به ندرت تب چهار روز یک بار وجود داشت.
ایوز از پارکر ،پزشک بریتانیایی که در بندرعباس خدمت می کرد یاد می کند که تبی پاییزی
را که به تب چهار روزه منتهی می شد و چندین ماه طول می کشید ،توصیف کرده است.
او برای این بیماری کینین« ،داروی اصیل» ،تجویز می کرد .۲۲9تب های مقطعی
در ایران قاجار نیز شایع بودند .۲30سپاهیان ایران در دهة  ،18۴0زمانی که تالش
می کردند شورش خوزستان را فرو نشانند ،دچار ماالریا شدند .۲31همچنین ،ساکنین
شیراز ،به صورت منظم ،از دوره های حمله ای ماالریا رنج می بردند .۲3۲این در حالی بود
که مردم سواحل دریای مازندران سالم نبودند و اغلب دچار تب مقطعی کشنده ای

بودند .۲33در حقیقت ،در  ،1830کونولی نوشت ”ماالریا در تابستان ،دره های مازندران
را غیرقابل سکونت می سازد“ .۲3۴او نوشت که ”یک دریاچه نزدیک آسترآباد موجب
می شود ساکنین آن از ماالریا در رنج باشند“.۲35
227

Chardin 1811, vol. 5, p. 182.
Floor 2006, pp. 265-66; Elgood 1951, p. 426; Kaempfer 2018, p. ??.
(برای توصیف بیماری) 229 Ives 1773, pp. 198, 498f
230 Southgate 1840, vol. 2, p. 66; Schlimmer 1970, p. 281 (q.v. fièvre anticipante), 283 (q.v.
fièvre intermittante); Polak 1865, vol. 2, p. 330; Baker 1886, p. 323.
231 Layard 1887, vol. 2, p. 89.
232 Sirjani 1361, pp. 717, 509, 491, 489, 487, 465, 463, 270, 193, 170-164, 143.
233 Holmes 1845, pp. 55, 98, 136, 249.
234 Connolly 1834, vol. 1, p. 25.
235 Connolly 1834, vol. 1, p. 31.
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االسایکس ( )Ella Sykesنیز آورده

که در آغاز قرن بیستم ”به ویژه در رشت،
گویا نفرین ماالریا بر شهر فرود آمده
است“ .۲3۶در  ،1880حدود پنج هزار نفر از
ماالریا در رشت فوت کردند و اجساد در
مساجد و خیابان ها پشته شده بودند.۲37
درمان سنتی
عموماً در ایران هر سه شکل ماالریا
رخ می داد ولی عفونت چهار روزه زیاد
شایع نبود و درمان بیماری ناکافی و
ناکارآمد جلوه می کرد .بر اساس گفتار

تصویر  -۲پاشاندن ضد ماالریا در یک روستا در
دهة 1950

نلیگان (:)Neligan

”پزشکان ایرانی از مقدار ناکافی کینین استفاده می کنند و بیمار به ندرت پس از
افت درجه حرارت ،درمان می شود .رسم انتظار تا زمانی که درجه حرارت به طبیعی
افت کند پیش از دادن کینین ،بسیار گسترده است و این رسم در مورد نمونه های
ممتد مهلک ،فاجعه آمیز است .طبقة دیگری از بیماران که از تجویز کینین (برای
آن ها) خودداری می شود ،زنان باردار است .شدیدترین و سریع ترین موارد کم خونی
در میان آن ها دیده می شود .تجویز کینین با تزریق بسیار ناشایع است و بدبختانه
تزریق نیز اغلب بد انجام می شود .امّا با این وجود ،بیماران تصور می کنند که خاصیتی

Sykes 1910, p. 42.
Tavili 1371, vol. 1, p. 233.
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در سرنگ است و انژکسیون به یک واژه فارسی تبدیل شده است“.۲38
شیوه های سنتی تر درمان ماالریا یا تب نوبه ،عموماً ناکار آمد بودند .اولین واکنش
سنتی به تب ،حجامت بود” ،حجامت برای همة شکایات انجام می شود حتی ماالریا“.۲39
این شیوه نیز توسط پزشکان اروپایی در قرن هجدهم ،هر چند به ندرت ،انجام می شد؛
در قرن نوزدهم این شیوة درمانی کنار گذاشته شد .۲۴0جان مالکوم (،)John Malcolm
سفیر بریتانیا در دربار قاجار ،نقل کرده که سران یک قبیلة کرد در مرز ایران و عراق

ادعا می کنند توان درمان تب نوبه را دارند” .به ارث رسیده از نسل های پیشین ،درمان
تب نوبه که در آن سرزمین بیماری شایعی است شامل کتک زدن بیمار در شیوه های
نامهربانانه است “ .۲۴1این شیوه در جای دیگری در ایران نیز به کار برده می شده
است .۲۴۲در بیرجند ،ماالریا (تب نوبه) را با گذاشتن یک فنجان چای در آفتاب و

گذاشتن یک میخ آهنی در جلوی بیمار درمان می کردند و بیمار چنین می گفت ”من
تب خود را به این میخ می دهم“ .میخ را سپس در زمین فرو کرده و مقداری چای برآن
ریخته و بیمار را مجبور می کردند که مابقی چای را بنوشد.۲۴3
این شیوه از درمان ماالریا مختص به مسلمانان نبود و همة ایرانیان از هر کیشی
که بودند به آن باور داشتند و به کار می بردند .برای مثال ،یک مرد مسیحی چالدران
مبتال به ماالریا به کشیش خود مراجعه کرد .کشیش برای او دعا کرد و مراسمی انجام
داد و سپس یک رشته پنبه به دور کمر بیمار بست و به او گفت که چنانچه بهبودی
نیافت ،مراجعه کند .۲۴۴باور بر این بود که خاک مقابر افراد مقدس و حتی افراد محترم
238

Neligan 1926, part II, p. 693.
Collins 1896, p. 168.
240 Ives 1773, pp. 500, 503; Polak 1856, vol. 2, p. 342.
241 Malcolm 1820, vol. 2, p. 536.
242 Fowler 1841, vol. 1, p. 60.
243 A. Ahmadi, “Adab va mo`taqadat-e `amiyaneh dar Birjand,” Sokhan 7/8, 1335 shamsi/
1956, p. 814.
244 Sargis 1901, p. 585.
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در حال حیات ،دارای قدرت درمانی هستند .عین السلطنه در دفتر خاطرات روزانة خود

چنین نوشت” :قم را به سمت تهران ترک کردم .ماالریا (تب نوبه) و لرز شدید داشتم“.
از این رو ،او دوای زنانه ،آب دعا ،خاک مقبرة امام پنجم ،آب قفل (آبی که به قفل های
مقبره ریخته شده بود) و قرصی ساخته شده از خاک ضریح حضرت معصومه(س) را
استفاده کردم .درمان نتیجه داد زیرا پس از آن بیماری قدری بهتر شد.۲۴5
با هدف آگاهی رسانی درباره ماالریا و پیرامون علت و چگونگی درمان آن ،مقاالتی
در روزنامه وقایع اتفاقیه در سال  ،185۲به چاپ رسید .۲۴۶در سال  ،1858ترجمة
فارسی کتابی اروپایی پیرامون آسیب شناسی جهت استفادة دانشجویان دارالفنون چاپ
شد که در آن ،انواع گوناگون تب و نیز پاتوژنز و تشخیص ماالریا توصیف شده بود.۲۴7
مطبوعات عمومی اولیة و طرف دار حقوق زنان ،ماالریا را به عنوان موضوع اصلی
سالمت ،در نوشته های خود ،معرفی می کردند .۲۴8تنها داروی در دسترس کینین
(مشتقی از پوست درخت گنه گنه) بود که از قرن هفدهم آن را می شناختند.
دولت قاجار نه وسیله (کینین و زیرساخت پزشکی) و نه میل به اقدامات پیشگیرانة
در مقیاس گسترده داشت .در حقیقت ،شهرداری تهران با تالش پر هراس جهت بهبود

شرایط سالمت عمومی ،وضع را هم حتی بدتر کرد ”با ساخت مجموعه ای از حوض های
کوچک که با آن ها به خیابان ها ،آب آلوده وارد می شد .این حوض ها ،مکان های زاد و
ولد بیشتری را برای ناقل ماالریا فراهم آوردند“ .به دلیل نا آگاهی و نادانی ،مردم برای
زدودن مکان های پرورش پشه های آنوفل در اطراف سکونت گاه های خود ،کاری انجام
`Eyn al-Saltaneh 1376, vol. 1, p. 312; Feuvrier 1900, p. 71; Tavili 1371, vol. 1, p. 233.
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برای درمان تجویز شده توسط پزشکان اروپایی در ایران ،بنگرید:
Ives 1758, pp. 500-05; Polak 1865, vol. 2, pp. 340-41.
246 Government of Iran, Ettefaqiyeh-ye Vaqaye`, vol. 1, pp. 443-54 (cause), 710, 874
(treatment).
247 Azizi and Bahadori 2014, p. 406 (with a picture of 2 pages of this manuscript).
248 Tarbiyat, Index q.v. tab-e nowbeh, homay-e motbaqeh; `Alam-e Nesvan 3 (January
1922), pp. 5-9; Idem 3 (May 1931), pp. 111-16.
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ندادند .تا شروع قرن بیستم ،علم پزشکی هنوز به گونه ای پیشرفت نکرده بود تا کاری
را انجام دهد .در نهایت ،شیوة پاشیدن نفت بر روی آب های راکد و کاربرد ماهی های
الرو خوار ،ارائه گردید.
نلیگان بالفاصله با ورود خود در سال  ،190۶استفاده از ماهی طالیی را به عنوان
کشندة الرو ،معرفی نمود .این شیوه توسط بسیاری از خانوارهای تهرانی ،البته نه همه،
مورد پذیرش قرار گرفت .این اقدام ،کاستی های خود را داشت ،زیرا گربه ها به همان
اندازه ای که ماهی ها به الروها عالقه داشتند ،ماهی را دوست داشتند .همچنین با
تعویض آب حوض های کوچک باغچه ،ماهی اغلب فرار می کرد .فقط ثروتمندان در
زمانی که احساس نیاز به کینین داشتند و نه لزوماً بر علیه ماالریا از پشه بند استفاده
می کردند .نلیگان برای برقراری سازمان بهداشتی قوی حمایت پلیس جهت مهر و موم
کردن این مکان ها را داشت .۲۴9امّا سرانجام در دهة  19۴0بود که پاشیدن دی کلرو
دیفنیل تری کلرو اتان ،با نتایج خوب ،به کار گرفته شد.
اولین ارزیابی های ماالریا
گرچه ماالریا مهم ترین بیماری ای بود که ایرانیان از آن رنج می بردند امّا اطالع
کمی از این بیماری وجود داشت .با در نظر گرفتن این که از سال  ،1900ساز و کار
انتقال بیماری شناخته شده بود و فقدان پزشکان ایرانی تربیت شده با طبّ مدرن نیز
وجود داشت ،این موضوع قابل درک است .همچنین ،به دلیل وجود مسائل سیاسی
داخلی ،دولت مرکزی نمی توانست عملکرد مؤثری میان سال های  190۶تا 19۲1
داشته باشد .امّا پس از این سال ،دولت مدرن شدة نوین می خواست از نفوذ بیماری و
آن چه که برای درمان آن بهترین است ،ایده ای بیابد .در نتیجه ،مطالعاتی میان
سال های  19۲1تا  1950انجام شد که پاره ای از آن توسط حکومت ایران و پاره ای
Neligan 1926, part II, pp. 693.
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دیگر نیز توسط دولت های خارجی و همچنین شرکت های خصوصی و پژوهشگران
انجام گردید .این مطالعات داده هایی را فراهم آوردند که در پی آن اولین اقدام ضد
ماالریای ملّی در سال  ،1958پی ریزی شد.
پیش از بحث درباره این پیکار ،بهتر است نتایج مطالعات گوناگون در هر منطقة استانی
بومی ،را به دست دهیم .مطالعة گیلمور ( )Gilmourدر جامعة ملل ،یکی از اولین ها
( )19۲5است که مسأله را در متن ابعاد ملّی قرار داد و در نتیجه دست اندرکاران را بر
این ایده تمرکز داد که اهمیت مسأله چقدر است .او چنین نتیجه گرفت  ۶0درصد از
جمعیت  1۲میلیون نفری ایران در مناطق بسیار بومی ماالریایی زندگی می کنند .او
چنین تخمین زد که هر سال حدود  ۴تا  5میلیون از مردم دچار ماالریا می شوند که
عامل  30تا  ۴0درصد از همة مرگ ها در ایران بوده است .در نتیجه ،وزارت بهداشت،
یک سوم از بودجة ساالنة خود را برای خرید کینین جهت درمان بیماران هزینه کرد.
با این وجود ،آن چه از ارزیابی هایی که بعداً انجام شد ،آشکار گردید آن است که رخداد
مسئلة ماالریا ،به شکل نامساوی ،در کشور روی می داد یعنی بعضی از مناطق بیشتر از
دیگر مناطق دچار بیماری می شدند.
بکلمیشو و گونتاوا ( )19۴3( )Beklemishev & Gontaevaدر بررسی شمال غرب
ایران دریافتند رخداد ماالریا به ارتفاع و آب بستگی دارد .در شهرهای واقع در منطقة
فالت ،ماالریای کمتری وجود داشت .در شهرهای کوهستانی ،آب بیشتری وجود داشت
که زمینه را برای پرورش پشه ها آماده می کرد و از این قرار موجب ماالریا بیشتری
می شد .۲50شصت سال بعد ،مطالعات انجام شده توسط صالحی و دیگران ( )۲008و
براتی و همکاران ( )۲01۲نیز نشان داد که انتقال ماالریا در جنوب شرقی ایران،
همبستگی چشمگیر با ارتفاع ( ۶50متر) ،حرارت های بیشینه ( 30درجه سانتی گراد)،
کمینه ( ۲0درجه سانتی گراد) و متوسط ( ۲5/3درجه سانتی گراد) دارد ،در حالی که
Government of Great Britain 1945, p. 418.
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بارش ها با خطر ماالریا همبستگی معکوس داشتند.
استان های ساحلی دریای مازندران
لیندبرگ در  19۴0نتیجه گیری کرد در منطقة سواحل دریای مازندران با اقلیم
بارانی و گرمسیری و سرزمین های گستردة برنج کاری که دائم آبیاری می شدند ،تقریباً
همه مردم آلوده بودند .251فقط در کوهستان های بلند که تنها جمعیت کوچ نشین
داشتند ،ماالریا خود را به صورت یک مشکل نشان نمی داد ( .)۲۴۲با این وجود ،او
اولین کسی نبود که ماالریا را در این منطقه پیمایش کرد .در سال  ،19۲1التیشو،۲5۲
وضعیت ماالریا را در رشت و انزلی (گیالن) مطالعه کرد .او دریافت که نرخ بزرگی
طحال  5۲/7درصد و نرخ انگل  19/۲درصد بود .درصد فراوانی هر گونه از پالسمودیوم
به این قرار خود را نشان می داد:
 5۶/۶درصد پالسمودیوم فالسی پارم 3۲/۴ ،درصد پالسمودیوم وایواکس۴/7 ،
درصد پالسمودیوم ماالریا و  ۶/3درصد به صورت مخلوط .۲53ارزیابی سال ،1935
توسط عمیدی زاده چنین نتایجی نشان داد :در گرگان و مازندرانA. maculipennis ،

و  A. pseudopictusدر اواخر بهار دیده می شدند A. superpictus .در مازندران فراوان
بود .نرخ طحال بزرگ از شرق به غرب از  3۲تا  ۶3درصد افزایش یافته و نرخ انگل از
 5/7درصد به  ۲0/9درصد فزونی می یافت .۲5۴پنج سال بعد ،لیندبرگ ،ارزیابی مشابه ای
را انجام داد .او پشه های آنوفل را در ارتفاعات دو هزار متر به باال پیدا نکرد .با این
 ۲51فریم ) (Frameگزارش کرد که در سال  19۲0او یک بچه را با ماالریا تحت درمان قرار داده که
پاسخی به کینین نداده بود ولی به سرعت به الکترارگول ) (Electrargolپاسخ داد .همچنین ،در
میان بیماران و در بیمارستان” ،هیچ تیپ بدخیم یافت نشد هر چند که نمونه های خوش خیم نیز
به درمان خیلی مقاوم بودند“.
(.رشت) RG 91-19-9, Report Medical Work 1919-20
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وجود ،در آبکندها و دره های کوهستان های با پوشش درختی پایین تر ،جمعیت انسانی
پراکنده ،از بیماری ماالریا ،در تابستان که رطوبت باال بود ،به شدت در رنج بودند.
گرچه لیندبرگ در فصل انتقال ماالریا در محل نبود ،امّا نتیجه گرفت
 ، A. superpictusناقل احتمالی است ولی از آن جا که در آنجا برنج کاری نیز انجام
می شد ،وجود گونه های دیگر نیز امکان پذیر بوده است .اکثر شهرها و روستاها در دشت
ساحلی دریای مازندران قرار داشته و دارند ،پهنای این دشت از  3تا  ۶0کیلومتر یا
بیشتر است .عمدة این دشت ،پوشش درختی انبوه داشته و باتالق و مرداب نیز به
فراوانی در آن یافت می شد .این مرداب ها توسط رودخانه ها و جریان های بی شمار و
نیز بارندگی های فراوان ( 1500میلی متر در سال) ،تغذیه می شدند.
البته سرزمین های گسترده ای وجود داشتند که برنج ،تنباکو ،نیشکر ،پنبه ،گندم
و سبزیجات در آن ها کشت می شد ،تمام این مناطق (شهری یا روستایی) از عفونت
ماالریای شدید در رنج بودند؛ هر چند که انتشار بیماری در نزدیک ساحل ،به صورت
تکه تکه بود .برای مثال ،بابلسر در مازندران شرقی ،تقریباً از ماالریا پاک بود .۲55بر
اساس گفتار لیندبرگ ،برعکس ،مازندران غربی ،به شدیدترین حالت دچار بود ،پس از
آن گیالن و سپس مازندران شرقی قرار داشتند .او بیشتر به این موضوع توجه نشان
داد که بیماری به صورت کم توان در استان گلستان بومی بود .فصل انتقال از اردیبهشت
یا خرداد تا پایان شهریور بود؛ خشک ترین ماه ها از آبان تا فروردین بود؛ بارندگی در
طی مابقی سال ،فراوان رخ می داد.
ناقلین فرضی ماالریا شامل  A. superpictus ،A. elutus ،A. maculipennisبودند؛
در حالی که  A. sinensis ،A. pesudopictusو  A. bifurcatusنیز مشاهده می شدند .هر
سه شکل ماالریا رخ می داد ولی رخداد ( Subtertianپالسمودیوم فالسی پارم) ،در آن زمان
;Lindberg 1941

برای خطاهای شناسایی

او ،بنگریدSedaqat 1392. :
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بسیار شایع بود .۲5۶در سال ،19۴3
بیکلومیشو و گونتاوا ( Beklemishev

 )and Gontaevaارزیابی بر روی ماالریا،
در شمال غربی ایران ،انجام دادند که در
میان دیگر ارزیابی ها ،رشت و انزلی را
پوشش می داد .آن ها نتیجه گرفتند
که آنوفل ها شامل این گونه ها بودند:
،A. maculipennis ،A. superpictus
A. maculipennis sacharovi

و

 . A. bifurcatusدر دهة  ،19۴0گروه
خدمات بریتانیایی برداشت کردند که

تصویر  -3روزنامة کوشش شمارة  ۲59۲به تاریخ ۲0
دیماه  131۶شمسی ،بریدة بخشی از صفحة ۲
گزارشی از مبارزه با ماالریا در مردابهای گیالن و
مازندران به روش رهاسازی ماهی

در کرانة ساحلی دریای مازندران به
ویژه A. maculipennis ،و  A. hyrcanusاز ناقلین برجستة ماالریا بودند .غایب این ماجرا
 A. superpictusبود .آن ها همچنین دریافتند که در سال های اخیر ،کاهش ماالریا ،به
دلیل انباشت رود ها و مخازن با ماهی الروکش گامبوزیا طی سال  193۶توسط دکتر
عمیدی زاده بوده است .۲57میان  19۴9و  ،1953تقریباً نیمی از کارگران جاده سازی
و صنایع در شمال ایران ،از ماالریا فوت کردند.۲58
ناحیة تهران
گرچه فالت مرکزی ،در حقیقت ،منطقه ای خشک و بایر بود ،ولی ماالریا در آن جا
نیز شایع می شد .ماالریا در مناطق شهری به دلیل فقدان بهداشت شهری و وجود چاه های
256
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باز مستراح و مخازن آب شرب و آب شستشو ،گسترش می یافت .بر این اساس ،ماالریا به
عنوان بیماری انسان ساخت نیز شناخته می شود زیرا انسان در خلق و ابقاء شرایط انتشار
آن مؤثر بوده است .در پاره ای از مناطق ایران ،تعداد پشه ها به اندازه ای زیاد بوده که این
مناطق عاری از جمعیت شدند .۲59بنابراین ،جای شگفتی نیست در مناطقی در فالت
مرتفع رخداد ماالریا تقریباً به همان بدی کرانة ساحلی دریای مازندران بود.
نلیگان به عنوان پزشک بریتانیایی وابسته به سفارت بریتانیا و عضو مجلس
حفظ الصحّه ( ،)Sanitary Commissionبه ویژه از نواحی حاصلخیز شهریار و خار ،نزدیک
تهران ،یاد می کند شرایط به گونه ای بد بود که در حدود سال  19۲0مردم از دولت
خواستند که کاری انجام دهد چرا که بسیاری از مردم هر سال فوت می کردند .امّا بازخورد،
فقط مقداری زیادی پند بود و نه البته کینین کافی .در نهایت نتیجه ای اندک حاصل آمد.
جان گیلمور ( )John Gilmourاز جامعة ملل که به دعوت دولت ایران جهت مطالعة
وضعیت ماالریا و دیگر بیماری های عفونی به ایران آمد ،یافته های نلیگان را درباره ماهیت
شدید شیوع ماالریا اطراف تهران با مرگ و میر و بیماری زایی باال تأیید نمود .در کرج
(نزدیک تهران) جایی که گیلمور ،جمعیت را در یک دهکدة دچار ماالریا بررسی نمود،
دریافت که زنان به طور متوسط فقط یک کودک زنده داشتند و پیرترین انسان دهکده
 ۴5ساله بود و  85درصد از بچه های مورد معاینه مبتال به پرکاری طحال .او همچنین
دریافت که  85تا  100درصد از بچه ها دچار بزرگی طحال بودند که در اکثر موارد تا
نزدیک ناف کشیده می شد و بعضی از موارد نیز طحال تا استخوان ایلیاک امتداد داشت.
داده های گردآوری شده در پادگان تهران در سال  19۲3-۲۴نشان داد که ماالریا
در واقع یک بیماری با باالترین رخداد بود و افت و خیز فصلی این بیماری نیز دیده
می شد .۲۶0در  ،19۲۶نلیگان ،دریافت تمام کودکان زیر  10سال در اوج تابستان ،دارای
Government of Great Britain 1945, p. 416, 418.
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طحال بزرگ ،بودند .۲۶1به نظر می آید که در میان خود ساکنین شهر تهران ،ماالریا
دارای رخداد پایینی بود و میزان آن بیش از  ۴درصد در سال  19۲9نبوده است که
این میزان بر خالف داده های گیلمور است که نرخ باالتری را تا  ۲0درصد ماالریا در
میان کسانی که در دواخانة تهران تحت درمان قرار گرفتند گزارش کرد .۲۶۲در سال های
 1930-۴0در تهران ،عمدة مردم آلوده بودند؛ عفونت در ماه اردیبهشت آغاز شد و تا
آبان ادامه می یافت که می توان این را از اطالعات جدول  1-۲مورد تأیید قرار داد.
عمدة عفونت به دلیل پالسمودیوم فالسی پارم (ماالریای  )Subtertianبود؛ امّا هر سه
شکل دیگر ماالریا نیز رخ می دادند ولی عفونت با تب چهار روزه اندک بود .۲۶3در سال
 19۲۴تعداد  ۲۶3۶نفر از ماالریا در تهران فوت کردند.۲۶۴
جدول  :1-۲تعداد کلی سربازان بیمار در تهران
و سربازان آلوده به ماالریا ()19۲3-۲۴
ماه

کل بیماران

موارد ماالریا

درصد ماالریا
به کل

آوریل 19۲3
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر

885
917
1037
101۶
1091
1۲7۲
1153
890

171
188
۲۲5
۲95
۴15
5۲1
۴09
33۲

19
۲0
۲1
۲8
37
۴0
35
38
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ماه

کل بیماران

موارد ماالریا

دسامبر
ژانویة 19۲۴
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه

8۴7
107۲
101۶
855
۶98
7۶۲
1000
101۴

۲۴8
۲55
۲09
178
1۴1
18۲
۲8۶
303

درصد ماالریا
به کل
۲8
۲3
30
۲0
۲0
۲3
۲8
۲9

Gilmour 1924, p. 49.

غرب ایران
در منطقة ارومیه شکلی مالیم از ماالریا وجود داشت ،امّا پس از هجوم عثمانی در
سال  ،1915این بیماری به شکل وخیمی شایع تر شد .مناطق غربی اردالن ،کرمانشاه،
لرستان و همدان ،به ویژه ناحیة برنج کاری مریوان در اردالن ،از این لحاظ ،مشهور
بودند .در لرستان ،شرایط ماالریا ،به شکل گسترده ،در بخش های گوناگون استان
متفاوت بود .انتقال به صورت عمده در اردیبهشت و خرداد روی داد و در مهر و در آبان
بیشتر بود .تمام سه گونه پالسمودیوم دیده می شد و پالسمودیوم فالسی پارم در دهة
 1930بیشترین را به خود اختصاص

می داد.۲۶5

در  ،19۴۴عمیدی زاده نتایج خود از ارزیابی سال  1935اراک و خرمشهر که
 A. maculipennisو  A. superpictusدر آن دیده می شد را گزارش کرد .در اراک،
اهالی پنج روستا در نزدیکی دریاچة نمک 3۲ ،تا  53درصد در فصل تابستان ،دچار
طحال بزرگ ،بودند؛ از  ۲۲۴نفر معاینه شده  3۶نفر انگل در خون خود داشتند
Lindberg 1941; Government of Great Britain 1945, p. 419.
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(پالسمودیوم فالسی پارم و پالسمودیوم ماالریا  90درصد) .در خرم آباد ،میزان طحال
بزرگ  ۶5/5درصد در میان  ۲8۶کودک ،و میزان نرخ انگل نیز  30درصد در پاییز بود.
آزمایش خون نشانگر حضور پالسمودیوم فالسی پالم در  80درصد ،پالسمودیوم
ماالریا  10درصد و پالسمودیوم وایواکس  8درصد بود.۲۶۶
خوزستان
ماالریا مهم ترین بیماری بومی خوزستان بود .در استان ،فقط مناطق دو سوی رود
کارون آلوده بودند و در شهرهای شوشتر ،دزفول و اهواز ،ماالریا چندان رخ نمی داد.
نهرهای آبیاری و مانند آن ،مکانی عالی برای پرورش پشه ها محسوب می شدند و
جمعیتی که در کرانة آن ها زندگی می کردند از ماالریا در رنج بودند” .۲۶7بیماری ماالریا
شایع بود ،گرچه منطقة گرمسیر بختیاری را نمی توان به عنوان ناحیة ماالریایی قلمداد
کرد” .ماالریا به صورت عمده در بهار رخ می داد؛ معموالً خوش خیم بود و اغلب عود
نمی کرد“ .یانگ ( ،)Youngپزشک شرکت نفت انگلیس  -ایران ( Anglo-Iranian Oil

 )Company - AIOCگزارش داد که از ” 500مورد فقط  100مورد شامل ،quotidiavs
 cachecticsو بیماران با طحال بزرگ بودند و عمدة آن ها افرادی بودند که چندین
سال بیماری با آن ها بوده است“.۲۶8
آلوده ترین مناطق تا اندازه ای شامل منطقة تحت امتیاز انحصاری( AIOCشرکت
نفت ایران  -انگلیس) بود .جدا از این حقیقت که از  AIOC ،193۲مسئول سالمت
عمومی در آن منطقه محسوب می شد ،شرکت از اوایل عملیات خود ،گام هایی را برای
برقراری شرایط سالم کار برای کارگران پیمود زیرا این موضوع در منافع مالی ریشه
266
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داشت .۲۶9جدول  ،۲-۲مرخصی از کار کارگران  AIOCرا به دلیل ماالریا نشان می دهد.
بررسی فقدان اقدامات پیشگیری در مناطقی که تحت کنترل  AIOCنبود ،بسیار تکان
دهنده است .بخش پزشکی  AIOCکنترل کامل بر روی مناطق نفتی و ایستگاه های
خطوط انتقال داشت یعنی جایی که کارگران  AIOCدر خانه های سنتی ایرانی و یا
خانه های ساخته شده توسط  AIOCزندگی می کردند.
جدول  :۲-۲درصد کارگران  AIOCکه به دلیل ماالریا از کار مرخص می شوند.
مکان /سال

1934

1935

1936

1937

آبادان
مناطق میدان نفتی
ایستگاه های خط لوله
شرکت نفت خانقین
شرکت نفت کرمانشاه

۴5/8
۴5/3
13/8
۲9/0
-

37/۴
۲7/8
10/3
1۶/۲
۴1/8

۶7/1
19/۲
1۶/7
۴7/۴
۶۴/8

39/0
1۶/9
15/۴
۲9/۲
۶1/۶

Government of Great Britain 1945, p. 420.

در آبادان ،خانقین و کرمانشاه ،به ویژه در دو شهر آخری ،کارگران در خانه های
سنتی ایرانی زندگی می کردند .بنابراین ،AIOC ،اقدامات پیشگیرانه خود را همراه با
پژوهش پیرامون ماالریا آغاز کرد .تمرکز اصلی مبارزه با ماالریا که از سال  193۴آغاز
شد ،ریشه کنی مکان های زاد و ولد پشه بود .در منطقة  ،AIOCتوجه کارکنان پزشکی
بر حذف زمین های زاد و ولد پشه که شامل منطقه ای گسترده در حوالی مناطق اسکان
انسانی بود ،تمرکز یافت.
 AIOCنتیجه گرفت  A. superpictusمهم ترین ناقل است که از اواسط بهمن تا
اواسط آبان زاد و ولد می کند A. stephensi .مقام بعدی اهمیت را داشت و از اردیبهشت
Floor 2013 or Chapter Five.
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تا مهر ،زاد و ولد می کرد و در مرداد  -شهریور ،گونة غالب بود.
 A. elatusدر مناطق تحت کنترل  AIOCچندان مشاهده نمی شد .دیگر آنوفل ها
که در درجه های گوناگون دیده می شدند شامل ،A. d’thali ،A. pulcherimus
 A. sergentiو  A. apociبودند .از گونه های دیگر که به ندرت دیده می شدند می توان
از  A. turkhudiو  A. bifurcatus ،A. hyrcanis vor merrimusو  A. algenensisنام
برد .۲70از  AIOCجزوة «دانش کاربردی عوامل و پیشگیری ماالریا ،وبا ،تیفوئید و دیگر
بیماری ها» در سطح وسیع انتشار یافته است .۲71تولید نفت اثر مثبتی بر روی پیشگیری

از ماالریا داشت .راس ( )Dr. Rossگزارش داد که ”یک واقعیت پزشکی جالب آن است
نفت که به آب های این منطقه (نزدیک شوشتر) جریان می یابد ،از طریق نابودی مناطق
زاد و ولد آنوفل ها ،از ماالریا پیشگیری می کند“.۲7۲
در واقع AIOC ،فهمید که نفت اثر بیشتری نسبت به الروکش ها در شرایط محلی
دارد .۲73در سال  AIOC ،1950با پاشیدن  DDTدر تمام خانه های آبادان ( ۶تا  9بار
در سال) ،پاکسازی حمام ها از حشرات موذی ،پاکسازی نهرها ،نفت ریزی بر روی آب
جهت کشتن الروها ،جمع آوری و دفع زباله و همچنین پرداخت  50درصد از بودجه
شهرداری جهت انجام امور بهداشتی ،به پیکار با ماالریا پرداخت.۲7۴
بوشهر
بر اساس گفتة لیندبرگ ،ماالریا در بوشهر به صورت پایدار و بومی وجود داشت

بود .در دهة ” 1930ماالریا بالی شهر محسوب می شد .بسیاری از مردم مصیبت دیده
270

Lindberg 1941; Government of Great Britain 1945, p. 417-19.
Morton 1940, p. 243.
272 Ross 1921, pp. 57, 59
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(مسلماً ،گسترش منطقة تحت کشت برنج در زمین های بختیاری ،اثری معکوس داشت).
Government of Great Britain 1945, p. 419.
ILO 1950, p. 42; Andrews 1950, p. 24.
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با تب و لرز در نقاط سایه دار خیابان ها دراز کشیده بودند“ .۲75پشه ها و مگس ها نه
تنها در منابع آب بلکه واقعاً در هر کجا وجود داشتند .فقط با قدم زدن در خیابان ها و

یا بازار ،یک ناظر معمولی می توانست ببیند که ”تعداد بی شماری از کنه های سیاه در
حال حرکت بوده و به میوه و نان هیبت سیاه خودشان را اضافه می کردند“.۲7۶
بنابراین ،فصل بارانی هر چند مرطوب تر بود ،افراد بیشتری از ماالریا در رنج قرار

می گرفتند .مراجعات به دواخانه در هنگام هوای مالیم تر ،کاهش می یافت ولی ”در
سال های طبیعی این فصل برای کارکنان بیمارستان یک (هجوم) محسوب می شد“.۲77
اگر چه این احتمال وجود دارد که رخداد ماالریا رویدادی بوده است که در دوره های
زمانی رخ داده باشد زیرا در سال  1850بینینگ ( ،)Binningچنین گزارش کرد

”تب های بد ،در آن زمان (فصل گرم) که به طور وسیع در داخل ایران شایع بود ،در
اینجا رایج نیست“ .۲78این زمانی بود که بوشهر هنوز به عنوان یک مکان سالم قلمداد
می شد.

در سال  ،193۴مریت  -هاوکس ( )Merritt-Hawkesچنین بیان داشت” :ماالریا
نفرین بوشهر است ولی اهالی بومی درمان را بر پیشگیری ترجیح می دهند؛ آن ها تُن ها
کینین را می بلعند و از صدها تزریق لذت می برند ولی حوض های کوچکی که در هر
حیاط خانه ای یافت می شوند و الرو پشه ها در آن ها آزادانه جست و خیز می کنند را
نمی پوشانند .شکم های بزرگ به جلو آمده در نتیجة طحال های بزرگ ،در همه جا
دیده می شوند و زمانی که یک زن بچه نداشته باشد (که یک مشغلة دائم است مگر آن
که بیماری مقاربتی داشته باشد) ،چنین می نماید که حامله هستند“.۲79
Böhme 1977, p. 251.
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Brittlebank 1873, p. 96.
Administration Report 1932, p. 11.
278 Binning 1857, vol. 1, p. 148.
279 Merritt-Hawkes 1935, p. 6.
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تعداد افراد ویزیت شده در دواخانة بریتانیایی برای درمان ماالریا به این شرح
است )19۲3( 1۲00 ،)19۲0( ۴89۲ ،)1919( ۴9۴0 ،)1918( 57۲0 :و 3۶19
()1933؛ در آن زمان جمعیت بوشهر حدود  ۲0هزار نفر بود .به صورت عمومی ،ماالریا
در بین  ۲5تا  30درصد از بیماران ویزیت شده در دواخانه ،مشاهده می شد .تعداد
نسبتاً کم ماالریا در سال  ،193۲به دلیل خشکسالی بود ولی موارد ماالریا در فصول
بارانی افزایش می یافت .تا پایان دهة  ،1930موارد ماالریا یک سوم از کل موارد دیده
شده را شامل می شد .۲80مانند استان های دریای مازندران ،یک چهارم از مرگ و میر
کلی نیز به دلیل ماالریا بود.۲81
مناطق دیگر
استان های اثر پذیرفته از ماالریا شامل :خراسان ،آذربایجان و همدان بودند .کرمان،
یزد و اصفهان نیز تا حدی ماالریا داشتند ولی ماالریا در سیستان و بلوچستان بسیار

ناچیز بود .۲8۲امّا بر اساس گفتار االسایکس ( ،)Ella Sykesاهالی بومی سیستان ” از
ماالریا در رنج بودند“ .۲83در همین راستا ،کنسول بریتانیا گزارش کرد ”ماالریا شایع است
به ویژه در میانکنگی زابل جایی که همه چیز برای زاد و ولد پشة آنوفل مهیا است .نوع
معمول ماالریا سه به یک ( )tertianاست و چنانچه بیماری برای دوره طوالنی ای درمان
280

Administration Report 1933, p. 11; Idem 1935, p. 13; Idem 1936, p. 11; Idem 1937, p.
11; Idem, 1938, p. 11; Idem, 1939, p. 11; Government of Great Britain, Trade Report
1920-21, pp. 1-2; Floor 2016, pp. 115.
281 Edrissian 2006, p. 2.
282 Government of Great Britain 1945, p. 417.

ماالریا در پیش از  1933در سیستان وجود نداشت ولی در تابستان  1933شیوع یافت و انتظار
می رفت که سال بعد افزایش یابد .شهر نصرت آباد ”دارای گودال های بزرگی از آب راکد است که
پشه ها در آن زاد و ولد می کنند “.تا آن تابستان ،پشه ها با بادهای  1۲0روزه بسیار تحت تأثیر قرار
می گرفتند ولی به شکل غیرمعمولی این بادها در تابستان مذکور سبک بودند.

IOR/L/PS/12/3403, Coll 28/8 ‘Persia; Diaries; Sistan & Kain, April 1927 – 1933’, Diary
of HM's Consulate Sistan and Kain for November 1931, p. 3.
283 Sykes 1910, p. 6.
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نشود می تواند کشنده باشد“ .۲8۴در  ،1933کنسول بریتانیا در سیستان گزارش کرد که

”ماالریا که تا پیش از این در زابل (سیستان) ناشناخته بود طیّ دو سال گذشته بومی
شده است“ .۲85پوالک نیز به این موضوع توجه نشان داد که تب چهار روزه در اصفهان و
شیراز به نسبت تهران و استان های دریای مازندران نیز شایع تر بوده است.۲8۶

تصویر  -۴سندی مربوط به مبارزه با ماالریا در لنجان اصفهان در سال  1315شمسی
DCR 4396 (Seistan and Kain 1908-09), p. 33; DCR 5539 (Seistan and Kain 1913-14), p. 6

(”موارد ماالریا به صورت عمومی از تیپ خفیف بودند“).
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IOR/L/PS/12/3415, Annual Commercial Report for the Provinces of Sistan and Kain,
including Zahedan and the Sarhad, for March 1932-March 1933, p. 7.
286 Polak 1865, vol. 2, p. 333.
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مناطق متمایز
ارزیابی های ماالریا نشان داد که سه منطقه با میزان بومی شدن گوناگون وجود دارد:
الف) منطقة شمالی ،دشت کرانة ساحلی دریای مازندران و مناطق جنگلی شیب
شمالی رشته کوه البرز ،با  800تا  1۲00میلی متر بارش ساالنه 70 ،تا 100
درصد رطوبت نسبی و میانگین درجه حرارت  10تا  35درجة سانتی گراد.
این منطقه یک فصل  3تا  ۴ماهه انتقال ماالریا داشت و میزان بومی بودن
این بیماری در حدّ میانه و باال بود .ناقل ماالریا  A. aclipennisو گونه های
شایع پالسمودیوم ،پالسمودیوم وایواکس بودند.
ب) منطقة فالت مرکزی با نواحی کوهستانی در شمال غرب و بخش های غربی
با آب و هوای معتدل ،بارش ساالنه  ۲50تا  ۴00میلی متر ،رطوبت نسبی
 ۲5تا  ۴0درصد و درجه حرارت از چندین درجه زیر صفر تا حداکثر 35
درجه سانتی گراد .فصل انتقال ماالریا از  ۲تا  3ماه (مناطق کوهستانی) تا
 3تا  ۴ماه بود و میزان بومی بودن بیماری ،به ترتیب از کم تا متوسط و
شدید بود .ناقلین ماالریا ،A. maculipennis ،A. superpictus
 A. sacharoviبودند و پالسمودیوم های شایع نیز پالسمودیوم وایواکس،
پالسمودیوم فالسی پارم بودند ،پالسمودیوم ماالریا نیز یافت می گردید.
ج) منطقة جنوبی واقع در شیب جنوبی رشته کوه زاگرس و دشت های کرانة
ساحلی خلیج فارس و دریای عمان با درجه حرارت  15تا  50درجه سانتی
گراد ،رطوبت نسبی  ۴0تا  80درصد و بارش ساالنة  50تا  ۴00میلی متری.
فصول انتقال  5تا  ۶ماه (مناطق کوهستانی) و  8تا  9ماه (مناطق کرانهای)
بود و میزان اندمیک بودن بیماری در حد متوسط تا شدید محسوب
می گردید .ناقلین ماالریا شامل ،A. culicifacies ،A. stephensi
 A. d’thali ،A. superpictus ،A. fluviatilisبودند .پالسمودیوم های شایع
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شامل پالسمودیوم فالسی پارم و پالسمودیوم ویواکس بود و در موارد اندکی
نیز پالسمودیوم ماالریا مشاهده می شد.۲87
جدول  :3-۲میزان بزرگی طحال ،نرخ انگل و فرمول انگل در پیمایش های ماالریا که در
برخی مناطق ماالریا خیز ایران ،در پیش از اعمال هر گونه مبارزه علیه ماالریا ،در طیّ
سال های  19۴9-19۲1انجام شدند.
منطقه

شمال

جنوب
مرکزی
شرق
جنوب غربی

نرخ بزرگی

%
Pv

%
Pm

19

۴۴

۴۲

۶

۶9

۲۲

۴

13

15
0

ناحیه

سال

رشت

19۲1

5۲

انزلی

19۲1

53

19/5

تنکابن

1935

۶۴

۲1

70

چالوس

19۴9

89

31

7۶

۲۴

گرگان

1935

31

7

10

۶۴

۲۶

بوشهر

193۶

35

18

۶5

۲7

8

ورامین

19۴0

۶1

3۶

100

0

0

اراک

193۴

30

1۶

۴۴

31

19

-

-

-

-

-

-

-

بهبهان

193۴

۶5

30

80

9

11

خرمشهر

193۶

۴3

1۶

5۴

۴0

۶

طحال

نرخ انگل % Pf

Edrissian 2006.

ناقلین
در دهة  ،1930مارش ( )Marshبا کار در جنوب کشور ،نخست  A. apociرا توصیف
کرد ولی دوو ( )Dowدر سال  ،195۲-53تعداد یازده گونة آنوفل را معرفی نمود .۲88در
Edrissian 2006.
Marsh 1933; Dow 1953.
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دهة  ،19۴0زولوتارف ( ،)Zolotarevحشره شناس روس روی  A. maculipennisدر
شمال ایران کار کرد .ماکان ( ،)Macanحشره شناس بریتانیایی در عراق و ایران کار
می کرد ،فهرستی از پشه های ناقل ماالریا در ایران فراهم کرد .او  19گونه آنوفل را

شناسایی نمود و دریافت که ”حاملین ماالریا در مناطق دشت های رسوبی
 A. stephensiبود ،در کوهپایه ها و مناطق شیب گاهی  A. superpictusمشاهده
می شد ،در منطقة فالت ایران A. maculipennis؛ و در کوهپایه ها ،شیب گاه ها و مناطق
فالت ایران( A. superpictusدیده می شد)“ .این گونه ها گرچه به صورت محلی شایع
بودند ولی به نظر می آمد که اهمیتی در انتقال ماالریا نداشته اند:
 A. d’thali ،A. algeriensis ،A. marterig ،A. daviger ،A. fluviatilisو
 A. muthicobrامّا  A. sogdianus ،A. turkhudi ،A. culicifaciesو  A. arabiqفقط
در مکان های اندکی و در تعداد کمی مشاهده می شدند.۲89
در  ،1953پاوولوسکی ( ،)Pavolovskyهفت گونه از آنوفل ها را در شمال ایران
پیدا کرد .۲90اخیراً یک فهرست از  ۲۴گونه و یک گونة جدیدAnopheles ،

 pedstaeniatusگزارش گردید .از  ۲5گونه آنوفل شناسایی شده در ایران 8 ،گونه به
عنوان ناقلین ماالریا محسوب می شوند،A. sacharovi ،A. maculipennis:
 A. d’thali ،A. culicifacies ،A. stephensi ، A. fluviatilis ،A. superpictusو اخیراً
.۲91 A. pulcherimus
نمایة کشوری  WHOبرای بار محیطی بیماری در ایران در سال  ،۲009نشان
می دهد که ناقلین عمده ماالریا در ایران ،A. culicifacies ،A. sacharovi
 A. pulcherimusهستند .ناقلین عمدة دیگر شامل ،Phlebotomus papatasi
289

Macan 1950.
Sedaqat 1392.
291 Edrissian 2006.
290
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 P. ansariiو  P. cavcasicusمی باشند .در ایران ،اکثر موارد ماالریا توسط پالسمودیوم
وایواکس است در حالی که پالسمودیوم فالسی پارم و پالسمودیوم ماالریا نقش کمتری
را بازی می کنند.۲9۲
برنامة ضد ماالریا
شرکت نفت ایران  -انگلیس اولین سازمانی بود که یک برنامة ضد ماالریای
اختصاصی در ایران شروع کرد که البته به منطقة تحت امتیاز این شرکت محدود
می شد .دولت ایران از سازمان بهداشت جهانی درخواست یاری نمود تا مسأله ماالریای
خود را ارزیابی کند .این کار به گزارش سال  19۲۴گیلمور ،منتهی شد .در ،193۴
ژنرال کولوینر ( ،)Couloynerسرپرست دفتر سالمت در ایران ،عمیدی زاده را به عنوان
رئیس واحد ماالریا در انستیتو پاستور برگزید .انستیتو پاستور ،اولین سازمان محلی
مطالعه ماالریا در ایران بود .۲93در سال  ،1935عمیدی زاده ،ماالریا را در استان های
دریای مازندران و در غرب ایران مطالعه کرد یعنی کاری که دو دانشمند روس در سال
 19۲3انجام دادند.
در آن زمان ،با درخواست دولت ایران ،ایاالت متحدة امریکا ،وترسبی ()Lt. Wethersby
را که متخصص ماالریا بود وادار کرد به پیمایش ماالریا در پالشت دشت ورامین بپردازد.
او دریافت رخداد ماالریا به شکل عظیمی باال بود ،بدبختانه ،داده های او در یک سانحه
هوایی از دست رفت .در  ،19۴۴یکصد و یازدهمین واحد کنترل ماالریای ارتش امریکا،
اقدامات کنترل الرو را نزدیک کمپ جاده ای خرم آباد انجام داد و  ۲8پزشک و پرسنل
فنی را از وزارت بهداشت و پرسنل نظامی ایران را برای دو هفته آموزش داد .در ،19۴5
در خرم آباد ،اصفهان و شیراز ،اقدامات کنترل الرو با به کارگیری کارکنان تربیت شده
WHO World Malaria Report 2014.
Edrissian 2006.
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در  19۴۴انجام گردید.
در اصفهان ،مشایخی ،اقدامات کنترلی را در میان  1500کارگر هدایت نمود و در
شیراز کارکنان تربیت شده در  ،19۴۴به پرسنل نظامی آموزش دادند و با همکاری
کارکنان وزارت بهداشت ،کنترل تعدادی از منابع را بنیان گذاشتند .صاحبان ملک،
بودجه هایی را برای پانصد هزار قرص آتابرین  Atabrineجهت پخش رایگان در
روستاهای خود مهیا کردند (آتابرین یک داروی ضد ماالریا و یا ضد کرم بود که عوارض
چشمگیری داشت).
در  ،19۴۶در خرمشهر ،اصفهان ،شیراز ،سنندج ،کرمانشاه و بوشهر ،اقدامات
کنترلی ادامه یافت .در کرمانشاه ،شرکت نفت ایران  -انگلیس در کنترل الرو در منطقه
بزرگ نزدیک به پاالیشگاه جدید ،مساعدت نمود .در سنندج ،ارتش ایران ،پرسنل را
برای فعالیت های ضد ماالریایی آموزش داد .میان سال های  19۴5تا  ،19۴7دکتر عطا
اهلل ،متصدی امور پزشکی در منطقة تحت حاکمیت بوشهر ،توانست به شکل عملی
ماالریا را از شبه جزیرة بوشهر و شهر برازجان حذف نماید.
تنها منطقة زاد و ولد که به نظمی رسید ،مخازن انباشت آب بودند که آب آشامیدنی
و شستشوی شهر از آن ها به دست می آمد که البته آن ها را با نفت سفید کروزن هر
هفته تیمار کردند .در  ،19۴7فعالیت های ضد ماالریا در خرم آباد ،اصفهان ،شیراز،
سنندج ،کرمانشاه ،بوشهر ،خرمشهر ،اهواز ،منطقه پالشت و پارچین انجام شدند.
فعالیت های کنترل منابع در مناطق فهرست شدة  ،19۴۶ادامه یافت .به دلیل سیل،
همه گیری ناچیزی در اهواز صورت گرفت و یک همه گیری شدید در منطقة
خرمشهر  -آبادان روی داد.
اقدامات کنترلی در شکل ابتدایی نفت پاشی بر روی آب های راکد و درمان بیماران
را شامل می شد .پس از پس فروکش کردن سیل ،نهرهای آبیاری در شیارهای
نخلستان ها نیز نفت پاشی می شدند .بنیاد خاور نزدیک ( ،)Near East Foundationبا
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وزارت بهداشت ،کنترل الروها را در پالشت (دشت ورامین) آغاز کردند و  ۲۶روستا را
با  DDTبا موفقیت سم پاشی نمودند .پارچین ،یک پروژة کنترل الرو داشت که
مرداب ها و رودخانه ها را هدف قرار می داد .در سال  ،19۴8فعالیت ها در همان مناطق
 19۴7ادامه یافت .بنیاد خاور نزدیک ،با کمک مالکین ،سم پاشی ابقایی  DDTرا
گسترش دادند و امید داشتند که مناطق تیمار شده را دو برابر کنند.۲9۴
در  ،19۴8دولت ایران از امریکا درخواست نمود تا در طراحی و ایجاد پیکار ضد
ماالریایی کمک نماید .آندروز ) (Andrewsدانشمند ارشد  CDCو هال ( )Hallکه
مهندس بهسازی  CDCبود ،جهت مطالعة شرایط محلی آمدند .به عنوان بخشی از
گردآوری داده ها ،آندروز یک ارزیابی محیطی به انجام رساند که طیّ آن طحال  ۲5پسر
در بابلسر معاینه شدند .او پی برد که طحال نیمی از آن ها بزرگ است ،هر چند که اندازة
آن چندان بزرگ نبود .امّا در پالشت که طحال های بیشتری لمس کرد ،هیچ طحال
بزرگی ندید ،یعنی جایی که بنیاد خاور نزدیک ،فعالیت های بهسازی انجام داده بود.
در دهکده های غیربهسازی شدة نزدیک ،بچه ها طحال های بزرگ داشتند .در
زرقان(نزدیک شیراز) ،تمام بچه ها طحال های بزرگ بیش از اندازه داشتند .او دریافت
تعداد کمی آزمایشگاه در ایران وجود داشته که به صورت رایج ،گسترش های خونی را
بررسی می کردند و از این رو ،موارد گزارش شده فقط بر اساس معاینة بالینی بود .در
دهة  ،19۴0حدود  500هزار مورد ماالریا در سال گزارش شد ،گرچه بعضی از آن ها،
ماالریا نبودند .۲95امّا بر اساس منابع دیگر ایرانی 80 ،درصد از ایرانیان هنوز از ماالریا
رنج می بردند و  10تا  15درصد از بچه ها به دلیل این بیماری ،فوت می کردند.۲9۶
بنت آوری ( ،)Bennett Averyمشاور وزارت بهداشت در سال  ،19۴8تخمین زد
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که  ۴0درصد از روستاییان در شرایط شدید شکل بومی ماالریا زندگی می کردند و ۲0
درصد نیز در شرایط شیوع مالیم و مقطعی بودند.۲97
برنامة هال این گونه چیدمان شد :الف /تربیت سر کارگران گروه پاشندة DDT؛
ب /تربیت ناظر فنی محیط .ج /انجام برنامة سم پاشی ابقایی در مسیر واقعی خود.
د /تضمین مساعدت دیگر نمایندگان در برنامة کنترل ماالریا در سطح ملّی .او 31
شهروند و  10افسر نظامی ایران را تربیت کرد .هال برنامة عملیاتی و آموزشی را فراهم
کرد و مسائل عملی مورد مواجه در آموزش و مسائلی که در به کارگیری این مهارت های
جدید در برنامة سم پاشی ابقایی جاری ،به دلیل فقدان مدیریت در هماهنگی و حمل
و نقل ،وجود داشتند را مورد بررسی قرار داد .در آن زمان ،فعالیت های ضد ماالریا در
بندرعباس ،شیراز و درة شهریار در جریان بود ،در چالوس سم پاشی کامل شده بود.۲98
هم زمان در سال  ،19۴9یک دورة چهار ماهة مبارزه با ماالریا با حمایت واحد
سالمت سازمان برنامه و بودجة ایران انجام شد و  15پزشک و  100پرسنل فنی برای
سم پاشی و دیگر عملیات میدانی کنترل ماالریا آموزش داده شدند .۲99با درخواست،
آندروز ،طراحی مرحله ای برنامة کنترل ماالریا در سطح ملّی ،همگام با برنامة هفت
ساله ،انجام داد که شامل آشکارسازی ،تربیت و نگاشت برنامة سالمت برای افراد
غیرحرفه ای ،تهیه زیرساخت مدیریتی  -اجرایی و راهبرد (راه کارها ،شیوه ها و اهداف)
بود که برای دستیابی به آن در فاز اول ( ۴/۴ ،)19۴9-5۲میلیون ایرانی که در محیط
ماالریایی باال زندگی می کردند را هدف قرار می داد .300در نتیجه ،در سال  ،1951بخش
همکاری های سازمان بهداشت ،بنیاد نهاده شد که در خدمت مبارزه بر ضد ماالریا
طراحی شده در باال قرار گرفت .در سال  ،195۶این بخش با ( MEPنگاه کنید به ادامة
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این فصل) جایگزین شد.
طیّ اولین سال عملیات ،دفتر  55میلیون ریال در استان های ساحلی دریای
مازندران ،بندرعباس و بوشهر جهت ریشه کنی ماالریا هزینه کرد .301در سال ،195۲
انستیتو ماالریا شناسی در دانشگاه تهران تأسیس شد تا به همة زوایای ماالریا پرداخته
شود؛ شامل برنامه های پژوهشی ،تربیتی و آموزشی .رئیس آن ناصر انصاری ،استاد انگل
شناسی بود .از سال  195۲تا  195۶در  ۴۴دورة تربیتی 11۴۲ ،نفر در انستیتو به
عنوان ماالریا شناس ،اپیدمیولوژیست ،حشره شناس ،میکروسکوپیست و عوامل میدانی
ماالریا و کنترل حشره شناسی تربیت شدند .طیّ سال های  195۲-55در ارزیابی های
ماالریا توسط انستیتو ماالریا شناسی در بعضی از مناطق بومی ماالریا در ایران انجام
شد و  31۲7۲5فرد از  57۲0روستا مورد معاینه قرار گرفتند و  ۲78۴۴0نمونه خون
نیز گرفته شد.
در بررسی های میکروسکوپیک ۲۴17 ،مورد ( 0/78درصد) مثبت بودند38 ،
درصد پالسمودیوم فالسی پارم ۴9 ،درصد پالسمودیوم وایواکس 1۲/5 ،درصد
پالسمودیوم ماالریا و  0/5درصد نیز مخلوط بودند .از سال  1953تا  ،195۶سازمان
همکاری بهداشت در تهران بنیان یافت و واحدهای ضد ماالریا در دیگر استان ها توسعه
یافتند .در طیّ این مرحله ،حدود  ۴10هزار روستا با  1۲/۴میلیون نفر با  DDTسم
پاشی شدند .30۲در سال  ،195۶یک توافق نامه برای برنامة ریشه کنی ماالریا
( - MEPبرنامة ریشه کنی ماالریا) بین دولت ایران WHO ،و یونیسف تصویب شد و
فعالیت های آماده سازی برای آغاز  MEPانجام شد .در همان سال ،انستیتو
ماالریاشناسی به انستیتو ماالریا شناسی و انگل شناسی تغییر نام داد و در سال ،19۶5
وظیفة کاری آن گسترش یافت و به انستیتو انگل شناسی پزشکی و بهداشت گرمسیری
Azizi and Bahadori 2014, p. 407.
Edrissian 2006.
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باز نام گذاری شد .در سال  ،1958یونیسف WHO ،و اصل چهار ( ،)Point Fourپیکار
ضد ماالریا را در شمال ایران با جمعیت  17میلیونی آغاز کردند و عملیات سم پاشی
 DDTبا اقدامات ضد ماالریایی دیگر مانند الروکشی ،پیشگیری دارویی و درمان دارویی
را برای برقراری کنترل منبع و ریشه کنی بیماری به سرانجام رساندند.
قابل توجه است که آشکارا ،پشه بند در قالب برنامة  MEPنبود .در نتیجه
کوشش ها ،در سال  ،19۶3ماالریا تقریباً به صورت کامل در شمال کشور ریشه کن
شد .در جنوب ایران ،تالش ها برای نابودی انتقال ماالریا به دلیل بعضی از مسائل
عملیاتی و فنی موفقیت آمیز نبود (مانند مهاجرت فصلی قبایل ،سطح پایین
اقتصادی  -اجتماعی و وضعیت آموزشی بعضی از مناطق ،چندگانگی در گونه های ناقل
آنوفلی و پدید آمدن مقاومت ناقل اصلی  A. stephensiبه  DDTدر سال  ،1957سپس
به دیلدرین در سال  1959و ماالتیون در سال  1977و همچنین مقاومت دیگر ناقلین:
 A. sacharoviو  A. culicifaciesو  A. d’thaliبه  DDTو رفتار آن ها .بنابراین ،پیکار
به شکل موقتی تعلیق شد.303
برنامه ،سم پاشی بین سال های  19۶۴-۶5در اندرونی خانه ها در  ۴389۶روستا
با جمعیت  878۴1۴نفر انجام شده بود .در  70۲روستا (با جمعیت  ۲98۴۶7نفر) که
مقاومت به  DDTدیده شد ،شیوه های دیگری به کار رفت که در باال اشاره شدند.30۴
تالش های ادامه دار برای ریشه کنی بیماری ،نشانگر افت در موارد گزارش شدة سالیانه
افراد آلوده گردید .طیّ سال های  19۶8- 1971در بخش های جنوبی کشور ،با جمعیت
هدف چهار میلیونی ،پیکار ضد ماالریایی با سم پاشی محدود ،بیماریابی و درمان دارویی
انجام یافت .ماالتیون در مناطقی که  A. stephensiبه  DDTو دیلدرین مقاوم شده
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بود ،به کار گرفته شد .الروکشی با به کارگیری مواد شیمیایی (نفت پاشی یا )Abate
و بیولوژیک (ماهی گامبوزیا) انجام یافت .بیماران با ماالریای مثبت با کلروکوئین و
پریماکوئین درمان شدند .در مناطقی که تعداد موارد مثبت ماالریا باال بود ،درمان
دارویی انبوه در جمعیت ،به کار گرفته شد.
این عملیات موجب کاهش  30تا  90درصد در میزان انگل شد؛ امّا در مناطق
دیگر که افزون بر  ،A. stephensiدیگر ناقلین ماالریا نیز وجود داشتند ،کاهش میزان
انگل ،رضایت بخش نبود .در سال  ،1973نتایج مبارزه با ماالریا و  MEPنشان داد که
ریشه کنی تقریباً کامل ماالریا در منطقة شمال رشته کوه زاگرس انجام شده است .در
مناطق جنوبی رشته کوه زاگرس ،کاهش چشمگیری در موارد ماالریای گزارش شده
سالیانه ،وجود داشت؛ به گونه ای که موارد ماالریای سالیانة کلی در ایران از  39هزار
در سال  13۴۲به  1۲هزار در سال  ،1973/135۲افت پیدا کرد ،305هر چند که در
همان سال ،وزارت بهداشت ،گزارش کرد که مواردی در آن سال وجود نداشته است
(جدول  ۴-۲را بنگرید).
جدول  :۴-۲موارد گزارش شدة ماالریا در سال های )19۶3-73( 13۴۲-5۲
سال
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در سال  ،1973به دلیل موفقیت های آشکار MEP ،در برنامة کنترل بیماری های
واگیر ( ،)CDCادغام شد .امّا بدبختانه موجب افزایش موارد ماالریا گردید .زیرا طیّ
 ،1957-1979این نهاد جدید )(MEPبه دلیل مسائل فنی و عملیاتی و وجود ماالریا

Edrissian 2006; Sedaqat 1392.
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در بعضی از کشورهای همسایه ،نمی توانست در انتقال بیمار در تمام کشور ،گسست
ایجاد نماید.
بنابراین ،در سال  ،1977دوباره  MEPاستقالل یافت؛ به گونه ای که می توانست
بر روی عمل مرکزی خود تمرکز یابد .اهداف مبارزه با ماالریا پا برجا ماند :کاهش انتقال
ماالریا و کاهش میزان عفونت در کانون های ابقایی در بخش جنوبی ایران و برقراری
نقاط شمالی به صورت عاری از ماالریا .در سال  ،MEP ،1980تمرکز خود را از ریشه
کنی ماالریا به برنامة کنترل ماالریا ( )MCPبا نظارت بخش ماالریای مرکز مدیریت
بیماری های وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ،تغییر داد .بسیاری از انستیتوهای
تحقیقاتی (پاستور) و سالمت عمومی (دانشگاه تهران) در  ،MCPدر برنامه های
مشاوره ای و پژوهشی ،مشارکت کردند .30۶در سال  ،1988کنترل ماالریا به عنوان
بخشی از خدمات مراقبت سالمت پایه ،درآمد؛ ولی به دلیل پاره ای از دالیل ،تعداد
موارد به  90هزار نفر در سال  1991افزایش یافت .در سال  ،۲000تعداد به 1۲۲9۴
نفر ،به دلیل برقراری اقدامات کنترلی ،کاهش پیدا کرد.307
وضعیت موجود
هدف نهایی آن است که انتقال محلی ماالریا دیگر روی ندهد؛ هدفی که تقریباً به
دست آمده است .در سال  ،۲00۲میزان رخداد ساالنه ماالریا  0/۶در هر  100هزار نفر
بود .در ایران رتبة بیماری ماالریا از رقم یک در سال  1950به رقم  180در میان دیگر
بیماری ها ،تبدیل شد .از آن زمان ،افت چشمگیری بیشتری در تعداد موارد ماالریا روی
داد؛ به صورتی که این میزان به  0/۲۴در هر  100هزار نفر در سال  ،۲007افت پیدا
کرد .308در سال  ،۲00۲سیستان و بلوچستان ،هرمزگان ،بخش گرمسیری کرمان و
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بعضی از مناطق فارس به صورت مناطق بومی ماالریا پا بر جا ماندند یعنی مکان هایی
که  90درصد از موارد ماالریا از آن ها گزارش می شد؛  ۶0درصد از این میزان نیز فقط
مربوط به سیستان و بلوچستان بود.309
با این وجود ،هم اکنون فقط دو استان مستعد به ماالریا پا بر جا مانده اند چرا که
با افغانستان و پاکستان (با مناطق بومی پالسمودیوم فالسی پارم آن) هم مرز می باشند.
بر اساس گزارش ( WHOنمای کشوری ماالریا در ایران) هنوز  ۶00هزار نفر در جنوب
شرقی ایران در خطر ماالریا ،هستند 350 .مورد ماالریا در هر  100هزار نفر در سال
 ۲008در سیستان و بلوچستان وجود داشته که عمدة آن ها توسط پالسمودیوم فالسی
پارم و به مقدار کمتر پالسمودیوم وایواکس روی می داده است .عمدة گروه سنی که به
ماالریا مبتالء شده اند ،گروه  15-۴۴سال ،روستایی و جنس مذکر بوده اند.
اوج دورة عفونت از خرداد تا مهر بود .نواحی اقلیمی و گرمسیری ،سرباز و نیک
شهر ،نیمی از موارد ابتال را داشتند و چابهار و سرباز نیمی از موارد پالسمودیوم فالسی
پارم را به خود اختصاص می دادند .حدود  ۲0درصد از موارد ،افغانی و پاکستانی بودند
که افزون بر الگوهای آب و هوایی ،اهمیت رفت و آمد مرزی را به عنوان منبع عفونت
نشان می دهد .برای پایان دادن به این مشکالت ،ایران اولین نشست ماالریا میان مرزی
را در سال  ۲003در سیستان و بلوچستان با حضور کارکنان برنامة ماالریای ملّی
افغانستان و پاکستان ،برگزار کرد .هدف نشست ،افزایش همکاری در کنترل ماالریا بود.
یکی از مسائل عمده در کنترل ماالریا ،مقاومت پالسمودیوم فالسی پارم به کلروکوئین
و بعضی از داروها بود .در حال حاضر 99/۶5 ،درصد از موارد انتقال ماالریا در سیستان
و بلوچستان است .بنابراین ،پژوهشگران عرصة پزشکی چنین نتیجه گیری کردند از
آنجا که ماالریا در سیستان و بلوچستان به شکل مناسبی تحت کنترل قرار نگرفته

Shafiei 2008.
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 ناقل و، توجه بیشتری باید به سوی سه عنصر چرخة انتقال ماالریا شامل میزبان،است
 شناسایی گونه های گوناگون پالسمودیوم با تعیین، افزون بر این.عامل معطوف شود
 مراقبت. باید مورد توجه قرار گیرند،آن هایی که نسبت به داروهای شایع مقاوم هستند
 مهم، درمان و آموزش نیز به اندازة کنترل منبع،بیشتر بر فرایند تشخیص بیماری
.310هستند
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توجه به قرنطینه روی دیگری نیز دارد ،زیرا دلیل و توجیه بر پایی قرنطینه بر این
پیش فرض استوار است که شما باور دارید که بیماری ها مسری هستند یا خیر؟ گرچه،
از نقطه نظر علمی ،اکنون آگاهی داریم که بسیاری از بیماری ها مسری هستند ولی
مقولة سرایت مشکالتی برای مسلمانان در بر دارد .اگر چه تعدادی از مؤلفین دوران
میانه ایران همچون رازی و مجوسی اهوازی باور داشتند که امراضی مثل طاعون ،آبله
مرغان و سرخک مسری هستند .311ولی برابر چندین حدیث ،پیامبر اسالم (ص) ،به
طور روشن بیان کردند که امراضی به نام امراض مسری وجود ندارند .در توضیح بیشتر،
وقتی که یک عرب بدوی پرسید چرا وقتی شتری جرب می گیرد شتران دیگر نیز آن

را می گیرند؟ چنین پاسخ آمد ”زیرا مشیت الهی است ،چه شد که اولین (شتر) جرب
گرفت؟“ .31۲این طرز تفکر که بیماری از طریق سرایت منتقل نمی شود ،پیامدهایی
داشت از جمله این که در زمان مواجه شدن با همه گیری هایی هم چون طاعون چه

عکس العملی باید انجام داد .برابر حدیثی از اسامه که رسول اکرم (ص) فرموده اند:
طاعون مصیبتی است که بر کسانی که قبل از شما بوده اند نازل شده است یا بر قوم
بنی اسراییل .از این جهت در زمان وقوع آن در یک سرزمین ،از آن خارج نشوید و
زمانی که در سرزمینی پخش شد ،به آن وارد نشوید“.
در نتیجه ،فقهای مسلمان ،در قبال تصور سرایت امراض ،نگاهی منفی داشتند.
جایگاهی که به شکل مهمی ،انتقال زیستی بیماری ها را از فردی به فرد دیگری انکار
می کرد .تعدادی از فقهای مسلمان پا را فراتر گذاشته و بیان داشتند که اعتقاد به

Meri 2006, vol. 1, p. 235.
).انگلیسی( Bukhari, vol. 7, Bk. 71, no. 608; Ibn Majah, Bk. 1, no. 96
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سرایت بیماری ها از مقولة بی ایمانی و بی اعتقادی به خداوند (کفر) است .در نتیجه،
این اعتقاد شکل گرفت که می بایستی در مکانی که طاعون چون غضب بر آن وارد
می شود باقی بمانند و خود را در معرض خواست خداوند بگذارند :در همین زمان ،آن ها
نباید وارد مکانی شوند که طاعون در آنجا نازل شده است زیرا به عنوان یک جزای
جانبی( ،طاعون) کافران را به کیفر می رساند.
تعدادی از فقهای مسلمان نیز اعتقاد داشتند که طاعون بیماری مسری می باشد
و انسان در اثر تماس با شخص آلوده دچار آن می شود .اینان برای صحه گذاشتن بر
تفکر خود ،متوسل به این حدیث می شدند که در زمان رخداد بیماری طاعون ،از ورود
و ترک منطقه ای که در آن بیماری وجود دارد باید خودداری شود .ولی در واقع ،در
عمل ،توصیه ” از جای خود تکان نخورید“ را رعایت نمی کردند و در زمان شیوع
بیماری ،بی تردید از مناطق آلوده فرار می کردند.313
بر این اساس ،تا میانة قرن نوزدهم میالدی ،گسترده ترین نظریه پذیرفته شده در
ایران ،درباره طاعون و وبا ،همان نظریه معروف بخار مسموم کنندة هوای جالینوسی بود.
برابر این نظریه ،هوای مسموم وارد بدن می شود و خون را فاسد می کند .31۴در نتیجه ،وبا

معموالً به صورت ” فسادی که در مادة هوا روی می دهد“ همچنین به عنوان ”عنصری
ناسالم در هوا که در نتیجه آن بیماری در میان مردم شایع می گردد“ تعریف می شد؛ در
نتیجه توصیه ها در رابطه با «سالمت همگانی» در حول مشکل هوای « فساد یافته» تمرکز
می شدند .به مردم سفارش می شد که قبل از انتخاب محل سکونت ،به کیفیت هوای آن
توجه داشته باشند .همچنین از زندگی کردن نزدیک صنایعی همانند کوره های سنگ
آهک ،کوره پزخانه ها ،دباغ خانه ها و کارگاه های ذوب فلزات که هوا را فاسد می سازند ،دوری

Muslim, vol. 4, Bk. 56, no. 679; Meri 2006, vol. 1, p. 235.

313

برای بحث عمیق و موشکافانه پیرامون این که چگونه متفکرین اسالمی به موضوع مسری بودن
می پرداختند ،بنگرید  Conrad 1982و .Stearns 2011
Hippocrates, Epidemics I and III; Galen, De differentiis febrium.
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جویند و از زندگی کردن در شهرهایی که دارای ساختمان های بلند و کوچه پس کوچه های
باریک هستند و مانع از خروج بخارهای مسموم به بیرون می شوند ،دوری کنند.
اعتقاد عمومی بر این بود که در زمان شیوع طاعون ،استفاده از بخورها و ادویه ها،
کیفیت هوا را باال می برد و امنیت محیط زندگی را در برابر عفونت ها تأمین می کند.315

برای نمونه ،حمداهلل مستوفی درباره شهر ری نوشت” :هوایش متعفن ،آبش ناگوارا و وبا
در آن بسیار بود“ .31۶در زمان ایلخانیان ،حنا (احتماالً برگ و پوست و روغن آن) در
مقابله علیه بیماری طاعون مورد استفاده قرار می گرفت .317بنا به اعتقاد نظریه هوای

آلوده و مسموم و بد بو ،ایرانیان ،تعداد زیادی درخت چنار می کاشتند به دلیل ”داشتن
حسن طبیعی آن بر علیه طاعون و دیگر عفونت های هوا“.318
در اواخر قرن شانزدهم ،نطنزی نوشت ” ،الزمة مرض طاعون آب و خاک است“.319

فتحعلی شاه به اوزلی ( )Ouseleyگفت که بوی پر کبگ دری ” زمانی که سوزانده شود
جلوگیرندة بی چون و چرای طاعون است“ .3۲0در سال  ،190۶کنسول بریتانیا در نصرت
آباد ،در حالی که مشغول اسب سواری بود متوجه شد که گلوله هایی سفیرکشان از

باالی سرش عبور می کنند .او فهمید که ”علت این تیراندازی ،برای فراری دادن دیو
طاعون بود“ که به دستور امیر سیستان انجام می شد.3۲1
مسری بودن یا نبودن
پیش از قرن نوزدهم ،به طور مسلم ،نظریه بخار مسموم کننده در اروپای مسیحی
نیز چیرگی داشت .امّا در هر حال ،بسیاری از دولت ها به کارگیری قرنطینه را به پیروی
315

Conrad 1982, pp. 274-76; Elgood 1951, p. 127.
Mostowfi 1389, p. 53.
317 Von Hammer 1842-43, vol. 1, p. 94.
318 Chardin 1927, p. 140; De Freygang 1823, p. 325; Najmabadi 1353, p. 477.
319 Natanzi 1350, p. 532.
320 Ouseley 1823, vol. 3, pp. 340.
321 Benn 1909, pp. 118-19.
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از رهنمودهای کتاب مقدس انجام می دادند” :به مردم اسراییل بگوئید ،هر فردی که
مبتال به جذام است یا ترشحات زخمی دارد و هر کسی که از طریق تماس با مرده
ناپاک شده است را در خارج اقامتگاه نگه دارید .شما باید چه مرد و چه زن را بیرون
اقامتگاه نگه دارید ،به گونه ای که اقامتگاه را آلوده نسازند و در میانه آن من ساکن
هستم“.3۲۲
مفهوم  ،Contagium animatumنخست در قرن شانزدهم توسط پاراسلوس
( )Paracelusو فراکاستوریوس ( )Faracastoriusتوضیح داده شد و از قرن هفدهم در
نظریة پزشکی بر پایة کرم های ذره بینی هوپتمن ( )Hauptmanو پدر کِرچر ()Kircher
و خیلی از افراد دیگر ،شناخته تر شد .ولی قبل از این که نظریه مسری بودن و سرایت
توسط ویروس های عفونی ،که میکروارگانیزم ها در آن موجب امراض عفونی می شوند،
به شکل معیار در پزشکی به طور وسیع مورد قبول واقع شود ،در اوایل قرن نوزدهم،
تقریباً محکوم به شکست شد .در همان زمان ،مسأله مسری بودن به وسیله دانشمندانی
مهم همچون واندرلیچ ( )Wunder Lichکه آن را «بقایای یک اندیشه بچه گانه»،

می دانست ،رد شد .حتی اوزانان ( )Ozananنوشت” :ما نباید وقت خود را برای رد این
گونه نظریه های چرند صرف کنیم“.
این رد و انکار ناگهانی ممکن است ناشی از این باشد که در فاصله بین فراکاستوریس
و پاستور هیچ گونه بینش و ایدة جدید پزشکی رشد نکرده بود .افزون بر این ،با این که
این نظریه به طور وسیع پذیرش شد ولی به طور دقیق مورد نقادی قرار نگرفت .همچنین
در نیمه اول قرن نوزدهم ،زمانی بود که تفکر علمی انتقادانه و پژوهش فزونی گرفت .ولی
در همان زمان ،نظریه سرایت ،حرف قابل توجه ای برای گفتن نداشت.

;Numbers 5:1-3

نیز بنگرید ( Leviticus 13:4-6او همچنین ناپاک خواهد ماند تا زمانی که بیمار باشد .او ناپاک است.
او می باید تنها زندگی کند .سکونتگاه او می باید در خارج از اردوگاه باشد).
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در همین زمینه ،چنانچه قرنطینه انجام می شد ،تأثیر آن نامشخص و سؤال
برانگیز بود .بنابراین ،تعدادی از دانشمندان طرح کردند مقوله سرایت به خودی خود
غیرمحتمل است .بنابراین ،ایجاد قرنطینه از نقطه نظر تجاری معنای زیان آوری داشت
و این نیز می توانست دلیل دیگری برای دور شدن از قرنطینه باشد .جایگزین دیگر
برای نظریه سرایت ،نظریة افراد ضد نظریه سرایت بود که از پیش به نظریة «مسمومیت
هوا» اعتقاد داشتند؛ پیروان این نظریة علت بیماری ها را هوای مسموم و آلوده
می دانستند که دلیل آن فساد مواد حیوانی و گیاهی بود.
البته ،این گفتار به این معنی نبود که معتقدان به هوای آلوده موجودیت
بیماری های مسری را رد می کردند چرا که هر دو گروه در مورد سرایت آبله مرغان،
سرخجه و بیماری های مقاربتی ،توافق بسیار داشتند .با این وجود ،به صورت عمده،
ایجاد قرنطینه ،علیه بیماری طاعون ،وبا و تب زرد دستور داده می شد .بنابراین ،بحث
و گفتگو در مورد سرایت و ایجاد قرنطینه حول این سه بیماری می گشت زیرا
ویژگی های بالینی و همه گیری های واقعی و خیالی این بیماری ها با بیماری های دیگر
تفاوت داشتند .در نتیجه بین سال های  18۲5و  ،1850تعداد زیادی از کشورهای
اروپای غربی ،مقررات قرنطینه ای خود را تغییر دادند و قوانین خود را مالیم تر کردند.
گرچه طاعون و وبا ،به طور مرتب بر اروپا اثر می گذاشت .امّا پزشکان غربی که بیماری
را از شرق (جاهایی که منشأ این بیماری بودند) گزارش می کردند ،این بیماری ها را
مسری به حساب نمی آوردند.
افزون بر این ،گروه های اعزامی پزشکی که از جانب دولت های اروپایی به شرق
فرستاده می شدند ،داوری آن ها را در مورد این بیماری ها ،تأیید می کردند .همه آن ها
به این نتیجه رسیده بودند که بیماری ناشی از شرایط « کثیف و مرطوب» است و
هیئت های بین المللی سالمت نتیجه گیری آن ها را قبول نموده و از آن دفاع کردند.
برداشتن کثافات اثر مثبتی بر روی سالمت داشت و به بحث و جدال افرادی که علیه
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نظریه سرایت بیماری ها بودند ،قوت می داد .هر چند که مسلماً هر دو جانب درست
می گفتند امّا عملیات و اقدامات بهداشتی پیشنهاد شده از سوی طرفداران ضد مسری
بودن بیماری ها مورد حمایت حلقه های تجاری قرار نگرفتند.
به هر حال ،تا سال های  ،1850در حالی که دولت ها به طور قاطع مخالف نظریه
معتقد به سرایت باقی ماندند ولی حرفة پزشکی پس از کارهای اسنو ( )Snowو بوُد
( ،)Buddبه شکل فزاینده ای ،به نظریه سرایت متمایل شد .این تغییر جهت ،به
آهستگی صورت گرفت و در آن میان عده ای هم بودند که هنوز مقاومت می کردند و
البته عموماً گروهی اقلیت فریب کار بودند .پزشکی بریتانیایی ،به نام جروج واترز
( )George Watersکه در اوایل سال های  ،1870در ایران کار می کرد .درباره طاعون

در بین النهرین ،مشغول به تحقیق و مطالعه بود ،نوشت” :بیماری ناشی از تنفس بخارات
هوایی است که مملو از سم مرداب یا مواد ماالریایی بسیار تلغیظ شده می باشد“.3۲3
او در دنبالة آراء خود گفت که این بخارات ”در فراتر از محدوده هایی که ماالریا
خلق می شود“ مسری نیستند .مسلماً باز هم در این مورد پافشاری و استقامت می شد.
به هر حال ،کشفیات کُخ ( ،)Kochبه طور کامل ،اعتقاد ضد سرایت را ساقط کرد و این
نظریه همة اعتبارش را از دست داد .امّا به دلیل این که طاعون به طور مقطعی در اروپا
تجربه می شد ،شناخت آن به عنوان یک بیماری مسری ،بیشتر از آنجا ناشی شد که
نظریه سرایت درباره بیماری های وبا و تب زرد ،پیروزی یافت.
وارد منطقة آلوده نشوید
در قرن نوزدهم ،دولت و حرفة پزشکی ایران هنوز به نظریه بخارهای مسموم (به
عنوان علت بسیاری از بیماری های همه گیر) اعتقاد داشتند و نتیجه این دیدگاه،
Anonymous 1879, vol. 4, p. 219, n. 1; Bryden 1869, p. 77, 84, 87-88, 143; Baker 1886,
p. 324.
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هیچ گونه شبکه قرنطینه ای در کشور به وجود نیامد .3۲۴این آن معنای را داشت که
مردم در زمان غضب یک بیماری همه گیر ،می بایست می ماندند و نمی باید به شهر یا
منطقه ای که بیماری هم اکنون در آن بود ،وارد شوند .در سال  ،18۲1هنگام شیوع
بیماری وبا در بوشهر ،حاکم فارس به هیچ کس اجازه نداد که از بندر خارج و یا به آن
وارد شود .3۲5از جانب دیگر ،برای نمونه ،هنگامی که تبریز در سال  1831دچار غضب
بیماری طاعون شد ،کسی حق ورود به شهر خوی را نداشت.3۲۶
بر این اساس ،در دهه اول قرن بیستم ،آیت اهلل عبدالحسین الری اظهار داشت که
ایجاد شبکة قرنطینه و پرداخت پول جهت صدور گذرنامه (تذکره) بدعت و بنابراین
حرام شرعی است .3۲7با وصف بر این ،شکل هایی از قرنطینه به وسیله خود حاکمان به
وجود آمد .برای نمونه ،در سال  ،1851زمانی که وبا همه گیر شد ،امیرکبیر ،صدراعظم
وقت ،قرنطینه ای در مرز ایران و عراق به وجود آورد .3۲8در نوامبر  ،185۶به دلیل وقوع
بیماری وبا در کرمانشاه دولت تالش کرد سفر زوار از آنجا به سوی عراق را متوقف
سازد .در عراق ،مأمورین عثمانی مقررات قرنطینه را از سال  ،185۴اعمال کرده بودند.
زواری که از سوی عراق راهی ایران بودند به مدت  10روز در قرنطینه نگهداری شدند
و پس از عبور ،در آن طرف مرز نیز از سوی مسئولین ایرانی بین  10تا  ۲0روز دیگر
Tancoigne 1820, p. 244.
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با این وجود ،خدمة هیئت مأموریتی بریتانیایی که از تفلیس می آمدند مجبور بودند «تشریفات
قرنطینه» را در پیش از آن که اجازه یابند وارد ایروان شوند ،به انجام برسانند.
Morier 1818, p. 335.
Rich 1839, vol. 2, p. 224

325

گرچه ریچ آن را به عنوان قرنطینه قلمداد کرده است ولی در واقع کاربرد قانون شرع بود که بر
اساس آن به هیچ کس اجازه داده نمی شد وارد و یا خارج از یک منطقة آلوده شود.
326

Stocqueler 1832, vol. 1, p. 186.
??Lari, “Shesh Resaleh,” p. 225.
;328 Adamiyyat 1348, p. 326
327

برای بحث های در جریان بین المللی دربارة نیاز به قرنطینه ها که در مطبوعات فارسی گزارش
شده اند ،بنگرید
Vaqaye`-ye Ettefaqiyeh 1373-74, vol. 1, pp. 500, 579; vol. 2, pp. 913, 2778 (kerakhtin,
qeranteyn, qerantineh).
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نیز نگه داشته شدند .امّا غذا به انتها رسید و به دلیل نبودن نظم و سازمان دهی ،حدود
 15000زائر ،وارد عراق شدند و چندین نفر از مردم ،از جمله سربازان ،کشته شدند.3۲9
در سال  ،18۶1یک افسر غیررسمی ایرانی که مأمور نظارت بر امور مربوطه به شیوع
وبا بود ،سفیر پروس را در زرقان (نزدیک شیراز) متوقف کرد .به سفیر دستورالعمل هایی
داده شد که از کدام مکان یا روستا می باید دوری کند .330از سال  ،18۶۴و شاید زودتر از
آن دولت ایران به نمایندگی سیاسی بریتانیا اختیار نظارت بر امور بهداشتی بوشهر را داد؛
این به معنای آن بود که کشتی هایی که وارد بوشهر می شدند ،می بایستی در خارج از
محدودة این بندر ،مورد بازرسی قرنطینه ای قرار گیرند .331امّا این اقدامات سالمت همگانی
بیشتر استثناء بودند تا یک قانون عام ،و مورد توجه دولت نبودند .یک مورد جالب از شیوع
بیماری طاعون در کردستان ،در سال های  ،1870-71آن بود که در آن زمان جمعیت
مکریان پا پیش گذاشتند و با سیاست سخت گیرانه جداسازی همة خانه ها و روستاهای
آلوده ،از انتشار بیماری ،به شدت جلوگیری کردند.33۲
در نوزدهم سپتامبر  ،1893زمانی که دانسته شد وبا در کازرون شایع شده است،
نظام السلطنه ،حاکم شیراز ،مقررات قرنطینه ای را بر روی مسافرین و کاالها و کلیه
امور تجاری که از آن مسیر می گذشتند اعمال نمود .امّا درباره اثرات مثبت این اقدام،
شک و تردید وجود دارد زیرا در همان زمان ،خیابان های شیراز کثیف بودند و مسئولین
شهری هیچ اقدامی در بر طرف کردن آلودگی ها انجام نمی دادند.333
بحث و گفتگوهایی که در اروپا صورت گرفت ،بر این که چگونه دولت ایران
می تواند با شیوع وبا و طاعون خیارکی مقابله نماید ،اثر گذاشت .علیرغم رخدادهای
329

De Gobineau 1959, p. 34.
Brugsch 1863, vol. 2, pp. 164, 200.
331 Lorimer 1915, vol. 1, p. 2533; Elgood 1951, pp. 515-16.
332 Schlimmer 1970, p. 433.
333 Sirjani 1361, p. 438.
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مکرر همه گیری های محلی و ملّی ،دولت ایران هیچ گونه سیستمی برای جلوگیری از
انتشار بیماری تدارک ندیده بود .این موضوع مربوط به فقدان اطالعات نبود .در دهة
 ،18۴0دانشجوئی ایرانی به نام محمد حسین ،به منظور یادگیری زبان فرانسه ،به
مدرسه زبان عثمانی که تازه بنیاد شده بود ،به استانبول فرستاده شد .در برگشت،

محمد شاه به او دستور داد تا با کمک مسیو جبریل ،رساله ای تحت عنوان « رساله در
مورد وبا » ،تنظیم کند .این رساله بر اساس رساالت سودمندی استوار بود که در هند
و سایر مکان هایی که همه گیری وبا داشتند ،نوشته شده بودند .این رساله توصیفی از
”سبک شناسی بیماری و روش های مبارزه“ با این بال بود.33۴
در سال  ،1858پوالک ،پزشک مخصوص ناصرالدین شاه ،برای بسیاری از افسران
ارتش ،سندی تنظیم نمود تا آن ها را به نشانه های ماالریا ،اسهال خونی (دیسانتری)،
تب تیفوئید (حصبه) و سایر سرماخوردگی ها و راه مقابله با آن ها را آشنا کند .این ها
بیماری های عمده ای بودند که سربازان در اثر ابتالی به آن ها تلف می شدند .پوالک
زمانی که از افسران شنید با استفاده از سند راهنمای او مرگ و میر سربازان به حداقلی
که تا کنون شنیده نشده بود ،تقلیل یافته ،بسیار خرسند شد .335با این حال ،این
نوشته ها و بحث و گفتگوها موجب نشد که دولت ایران درباره انتشار بیماری های
همه گیر ،اقدامی انجام بدهد.
دولت عالقمند می شود
در پی وقوع چهارمین همه گیری وبا در سال های  18۶3-1871که منجر به
تشکیل کنفرانس بین المللی وبا در  18۶۶قسطنطنیه شد و در سال  18۶5ناصرالدین
شاه ،دستور تشکیل مجلس حفظ الصحّه در تهران را داد .کار این مجلس ،گسترش
Afkhami 2003.
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Polak 1865, vol. 1, p. 310. Ebrahimnejad 2004, p. 118
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اشاره می کند که پزشکی جالینوسی  -اسالمی سنتی یک تغییر نظری را در آن زمان تجربه می کرد.
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جایگاه بهداشت در ایران و توصیه به چگونگی بهبودی سالمت عامه و جلوگیری از
انتقال و انتشار بیماری های واگیر به نقاط دیگر ایران بود .مجلس تحت ریاست تولوزان
تشکیل شد .و اعضای آن عمدتاً پزشکان ایرانی تربیت شده در مکتب جالینوسی بودند.
در آگوست  ،18۶9تولوزان ارزیابی از اوضاع و شرایط بهداشت همگانی در ایران و

همچنین پیشنهادات مجلس را در قالب گزارشی به شاه تحت عنوان ” گزارش به اعلیحضرت
شاهنشاه ،پیرامون وضعیت کنونی بهداشت در ایران“ ارائه داد .تولوزان به این حقیقت
آگاهی داشت که عمدة جمعیت ایران فاقد امکانات پیرامون تغییرات بهداشتی ،چه شخصی
و چه جمعی ،بودند .ولی پاره ای از تغییرات امکان پذیر بود ،تغییراتی که دولت بر آن
پافشاری می کرد و یا او به آن ها باور داشت .پیشنهادات او شامل چنین مواردی بود:
تأسیس شورای عمومی سالمت ،جلوگیری از حرکت زوار زمانی که بیماری
همه گیر وجود داشت ،جلوگیری از حمل اجساد به مکان های مقدس ،ایجاد توالت های
همگانی ،ایجاد فاضالب ،کانال بندی آب هایی که به سمت شهرها می آیند ،ساخت
رخت شوی خانه های همگانی ،گماردن پزشکان سالمت عمومی در شهرهای مهم ایران،
ساخت خانه های مناسب برای فقرا ،بازسازی کاروانسراها و حمام های عمومی.
این توصیه و پیشنهادها ،دستور کاری جهت توسعه سالمت عمومی بودند و
تعدادی از آن ها در اواخر دوران قاجار اجرا گردیدند ،هر چند که عمدة آن ها در میانه
دهة  ،1950و پس از آن ،به واقعیت پیوستند .به دلیل فقدان حمایت کلی ،مجلس
حفظ الصحّه پس از شش ماه ،از ادامه کار باز ایستاد .33۶در اوایل سال  ،18۶9دولت
فرانسه ،پروست ( )Proustرا جهت تحقیق درباره سواحل غربی و جنوبی دریای
مازندران فرستاد تا مشخص شود چه عامل و شرایط محلی موجب می شود بیماری ها

Ebrahimnejad 1999, pp. 84-86; Kotobi 1995, p. 267

هر دوی آن ها بیان می کنند که دکتر تولوزان دربارة به انجام رساندن امور بهداشتی در ایران و
چاره جویی در مورد انجام این اهداف ،گزارشی به شاه داد (تهران ،آگوست  ،18۶9چاپ سنگی).
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از این راه به روسیه انتشار یابد ،همچنین به دولت ایران مقررات نشست بهداشتی سال
 18۶7را که با آن توافق کرده بود و از آن تاریخ به بعد به عنوان یک نامة مرده محسوب
می شد یادآوری نماید.337
نشست های کمیسیون بهداشتی استانبول ( )18۶۶و وین ( )187۴که نتایج آن ها
مورد قبول دولت ایران هم بود ،دولت ایران را ملزم می کرد تا یک شورای بهداشتی در
تهران ایجاد کرده و خدمات سالمت همگانی مؤثر را در سایر استان ها سازماندهی کند.
همان گونه که در باال نیز گفته شد ،با وجود تعهد ایران ،هیچ عملی انجام نگرفت .دولت
عثمانی و اروپا بسیار عالقمند بودند که بدانند در ایران چه می گذرد .چون بیماری وبا
که گسترش می یافت اغلب از طریق ایران به سرزمین های عثمانی و یا از طریق روسیه
به غرب اروپا انتقال می یافت .از این رو کاستالدی ( ،)Castaldiبه عنوان نمایندة پزشکی
عثمانی ،به تهران فرستاده شد تا ضمن پایش عملکرد ایران ،به دولت فشار بیاورد که
در مورد پیشگیری ،اقداماتی انجام بدهد .338هدف و عالقه دولت عثمانی نه تنها به
خاطر جلوگیری از گسترش و انتقال بیماری های همه گیر از ایران به این کشور؛ بلکه
پس از نشست کمیسیون بین المللی بهداشتی استانبول در سال  18۶۶بوجود آمد که
طی آن مقرر شده بود این دولت میزبان نظارت بر مصوبات اجرایی کمیسیون ،با تضمین
سالمت همگانی کمیسیون بین المللی بهداشت باشد .کویل ( ،)Covilleوابسته
نمایندگی بریتانیا در بغداد ،اولین شخصی بود که در ژوئن  ،1875پیشنهاد
”مشتاقانه ای برای تشکیل ایستگاه دیده بانی قرنطینه ای ،در دهانة خلیج فارس“ ،جهت
حفاظت از هندوستان داد .در عین حال ،بیان داشت که کمیسیون بین المللی بهداشت

استانبول شامل این جریان نشود” .دلیل آن است که من دو بار ایجاد قرنطینه را با
نظارت آن کمیسیون ارسال کرده ام و دیگر مایل نیستم ببینم زمانی که سالمت
US Government 1875, p. 78; Khan, p. 24.
Lorimer 1915, vol. 1, pp. 2520-22; see also Afkhami 2003.
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هندوستان در معرض خطر است ،وضعیت تکرار می شود“.339
فقط در سال  187۶بود که دولت ایران ،در مورد ایجاد قرنطینه ،تمکین کرد و به
خاطر این بود که بیماری های همه گیری هم چون دیفتری در تهران ،وبا در سیستان
و طاعون در خوزستان ،در ماه مارس ،شایع شده بودند .در خوزستان  ۲500نفر تلف
شدند که  1800نفرشان اهل شوشتر بودند .از طرف دیگر ،حاکم بوشهر قرنطینه ای
ایجاد نمود و از مسئولین بریتانیایی درخواست کرد تا مقررات قرنطینه ای را در درون
دریا اعمال نمایند.
در آوریل  ،187۶برای کنترل رفت و آمدها از اروند رود یک ایستگاه قرنطینه ای
در جزیرة آبادان احداث گردید هر چند که (اصول) قرنطینه در آن به صورت سرهم
بندی شده ای به کار گرفته شد .در ژوئن  ،187۶ناصرالدین شاه ،بنا به درخواست و
توصیه جامعه پزشکی اروپا و با راهنمایی های تولوزان ،تصمیم گرفت تا مؤسسه ای
ایجاد نماید که مسئولیت سالمت همگانی کشور را داشته باشد .در آغاز ،این مؤسسه،
مجلس صحت شناخته شد ولی پس از آن به مجلس حفظ الصحّه تغییر نام داد.
با همین هدف ،پزشکان تحت حمایت وزارت علوم ،هفته ای یک بار تشکیل جلسه
می دادند .آن ها می بایستی توجه مسئولین در همه نقاط کشور را به این موضوع جلب
کنند که چگونه برای جلوگیری از رخداد بیماری ها ،سالمت همگانی را حفظ نمایند.
از میان این شورا ،پزشکان با تجربه با عنوان پزشک «حافظ الصحّه» برگزیده شدند تا
به شهرها و استان ها فرستاده شوند .کار آن ها ارتقاء سالمت همگانی و درمان مردم و
نیز فرستادن گزارش هایی از شرایط و اوضاع سالمت جامعه و بیماری های آن شهرها
به شورای مرکزی بود .3۴0این افراد همچنین می بایستی مایه کوبی اجباری آبله را اجرا
می کردند و مجبور بودند که گزارش نتایج آن را همه ماهه بفرستند.
Elgood 1951, p. 519.
E`temad al-Saltaneh 1306, p. 115; Lorimer 1915, p. 2533; Elgood 1951, p. 519.
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به گفته الگود (” ،)Elgoodتولوزان که عامل محرکه ای برای شورا بود
« خستگی ناپذیر» بود .او سیستمی از قرنطینه ابتدایی را بنیاد نهاد و خدمات
واکسیناسیون عمومی که کلوکه ( )Cloycetآغاز نموده بود را احیاء کرد .کلوکه تعدادی
از پزشکان تربیت شده توسط خود را در دارالفنون با تجهیزات و ساز و برگ های الزم
جهت رو به رو شدن با بیماری های واگیر در روستاها ،به استان ها گسیل داشت“.3۴1
اعضاء مجلس حفظ الصحّه شامل پزشکان ایرانی و اروپایی از نظر تعداد برابر بودند و زیر
نظر رئیس اجرایی ،علی قلی میرزا ،اداره می شدند .او دو جلسه تشکیل داد ،در اولین
نشست تصمیم گرفته شد ایستگاه های قرنطینه در خاک ایران در قصر شیرین و بوشهر
تأسیس شوند .تعدادی سرباز در آنجا گماشتند که فرمانده آن ها همان بازرس پزشکی
نیز بود .همه واردین قلمرو عثمانی ،در مکانی طویله مانند ،نگهداری می شدند.
آن هایی که در آن مکان می ماندند ،اگر ایرانی بودند برای هر روز اقامت ۶ ،قران باید
می پرداختند؛ چنانچه این افراد اهل عثمانی بودند این مبلغ به دو برابر می رسید .پول آب
و غذا می باید به شکل اضافی پرداخت می شد و بهای آن نیز باال بود .مدت توقف بستگی
به توافقی بود که با افسر فرماندهی انجام می شد و می توانست برای ماه ها پس از خاتمه
بیماری همه گیر نیز به درازا بکشد .مونس افندی ،سفیر عثمانی در تهران ،توانست این
اقدامات را در پاییز  ،187۶متوقف کند .در نشست دوم ،تصمیم گرفته شد پزشکی به
لرستان که در آنجا همه گیر طاعون شدید در مارس  ،187۶رخ داده بود ،فرستاده شود.
یک سال پس از آن ،پزشک ایرانی هنوز هم به لرستان نرسیده بود .ولی این
موضوع مانع نشد که او گزارش هایی غیر واقعی ،بر اساس شایعات موجود در منطقه
ارائه ندهد .به دلیل پرداخت نشدن دستمزد به پزشک ایرانی ،او خودش را به حاکم
ایرانی خوزستان وابسته کرد و با او همسفر شد و بدین وسیله نیازهای روزمره اش را
تأمین کرد.
Elgood 1951, p. 518; Browne 1924, p. 518.
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پس از آن دو جلسه ،مجلس حفظ الصحّه  ،فعالیت خود را متوقف کرد زیرا تهدیدات
مونس افندی اصالحات پزشکی همه پسند را عقیم گذاشت .در بهار سال  ،1877همراه
با رخداد طاعون در عراق و بیماری وبا در کردستان ،با درخواست های کاستالدی
( ،)Castaldiمجلس حفظ الصحّه دوباره نشست برگزار کرد .از فوریه  ،1877هر یکشنبه
شورا به طور منظم ،به ریاست علی قلی میرزا ،تشکیل جلسه داد .پزشکانی هم چون
تولوزان و کاستالدی و تعدادی از پزشکان ایرانی ،عضو شورا بودند .در جلسات چای
می نوشیدند قلیان می کشیدند ولی کاری انجام نمی دادند و درباره چیز مهمی گفتگو
نمی کردند.
مهم ترین و اصلی ترین کار آن ها باال بردن تعرفه عملیات قرنطینه ای بود که نسبت
به نرخ تعرفه عثمانی ده برابر شد .افزون بر آن آمارهایی از موارد مرگ و میر در شهرهای
مهم جمع آوری گردید .این آمارها با درخواست از افرادی جمع آوری می شد که مأمور
شستشوی مردگان بودند و اجازة غسل را داشتند و این اطالعات را به طور هفتگی
فراهم می کردند .به دلیل وجود تلگراف ،مجلس حفظ الصحّه تهران توانست دیدگاهی
پیرامون وضعیت سالمت عمومی در سراسر کشور ،ارائه دهد .از طریق این گونه آمارها
و گزارش ها ،خیلی زود مشخص شد که دیفتری که اخیراً شناسایی شده بود به یک
مشکل بزرگ تبدیل شده است.
در همان زمان ،آبله هم شایع شد و تعداد  7۶0نفر در اصفهان مبتال شدند که از
این عده تنها  30نفر نجات یافتند .مجلس حفظ الصحّه به بحث در زمینه این پدیده ها
ادامه داد ولی اقدام عملی اتحاذ نشد .3۴۲به گفته عباس خان ،این شورا چیزی جز
انجمن مباحثه و مناظره نبود و هیچ گونه منشور و مقرراتی نداشت و تنها در زمان نیاز
تشکیل می گردید؛ مثل آن زمانی که بیماری در و یا نزدیکی تهران رخ داد .3۴3تولوزان،
Elgood 1951, pp. 519-22; Kashani-Sabet 1998, pp. 51-54.
Abbas Khan 1908, p. 129.
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حکیم باشی حضور و پزشک سلطنتی ،ریاست مجلس حفظ الصحّه را به عهده داشت.
اعضاء دیگر آن کامپوزان پیر (اهل عثمانی) و دکتر آلبو از دارالفنون بودند .اعضاء شورای
مرکزی متشکل از پانزده نفر بودند که شامل اطباء برجسته جالینوسی می شدند و
همگی دشمن پزشکی غربی به شمار می آمدند ،مانند میرزا محمد تقی شیرازی،
فخراالطباء کنی و میرزا احمد کاشی .مجلس حفظ الصحّه آذربایجان و غرب ایران،
اعضایی از شهرهای تبریز ،خوی ،مراغه ،ارومیه ،سنندج ،کردستان ،زنجان ،قزوین،
رشت ،همدان و کرمانشاه داشت .در شورای خراسان و مازندران ،اعضایی از شهرهای
مشهد ،سبزوار ،شاهرود ،سمنان ،استرآباد و مازندران حضور داشتند .شورای مرکزی
همچنین در شهرهایی مثل شیراز ،اصفهان ،کاشان ،قم ،لرستان ،خوزستان ،یزد ،کرمان
و بوشهر عضو داشت .3۴۴مکان و موجودیت این پزشکان توسط گزارش بصیرالملک

تأیید می گردد .زمانی که او در مشهد بود چنین نوشت ” :امروز صبح ،میرزا مصطفی
(پزشک حافظ الصحّه) به من چهار مثقال ید پتاسیم ،یک مثقال دارویی تند 13 ،نخود
اپیکا داد ،من مبلغ  8000دینار به عنوان بهای ید که مرقوم شده بود دادم“.3۴5
مجلس حفظ الصحّه کوشش کرد نشست هایی به طور منظم داشته باشد ولی این
موضوع همیشه امکان پذیر نبود چرا که بسیاری از اعضاء ،پزشکان درباری بودند که
مجبور می شدند در گردش های تفریحی و خارج از شهر ،در رکاب شاه باشند .همچنین
تعدادی از آن ها نیز در فصل تابستان ،به نقاط خنک تر می رفتند؛ بنابراین ،برای تشکیل
جلسه ،در تهران ،در دسترس نبودند .ولی هر زمان که مجلس حفظ الصحّه تشکیل جلسه
می داد گزارشی از نشست تنظیم می شد و چکیده آن در روزنامه دانش به چاپ می رسید.
 pp. 42-43.ضمیمه E`temad al-Saltaneh 1306,
سمنان  (Soltani 1370 vol. 1, p. 538),نیز در کرمانشاه ;E`tesam al-Molk 1351, p. 170
; (Afzal al-Molk 1396, p. 146قم  (Vaziri 1346, p. 52),کرمان (Haqiqat 1352, p. 546),
 (Daneshشیراز (و خوزستان) Danesh 1374, p. 20); Najm ol-Molk 1341, pp. 9, 54, 178,
 (Badi`i 1378, p. 278; Afzal alهمدان ;) (Ya Hoseyni 1374, p. 232و بوشهر 1374, p. 33),).شیراز( Molk 1361, p. 198); Pirzadeh 1342, vol. 1, p. 17
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این روزنامه نوشت که میرزا حسام الدین ،طبیب حافظ الصحّه شیراز ،گزارشی در
مورد اسهال به شورا داده است .او رخداد این بیماری را به کشتزارهای برنج اطراف
شیراز و اوضاع کثیف خیابان های آن شهر نسبت داده بود .3۴۶همان روزنامه ،موضوعات
سالمت همگانی که در نشریه فرانسوی ،روزنامه بهداشت ،چاپ شده بود و همچنین
پیشرفت های علوم پزشکی را اقتباس می کرد و آن ها را مورد نقد و بررسی و گفتگو
قرار می داد .3۴7اگرچه به غیر از گماشتن پزشکان حفظ الصحّه ،هیچ اقدام دیگری
صورت نگرفت .از طرف دیگر ،مأمورین حفظ الصحّه که در استان ها گمارده می شدند،
متأسفانه از آموزش کافی و آمادگی برخوردار نبودند و وسایل و تجهیزات کمبود داشت،
آن ها در موضوعات سالمت همگانی آموزش ندیده بودند و فاقد داروها و آزمایشگاه
بودند .حتی تعدادی از آن ها به خاطر این که حقوقی دریافت نمی کردند حوزة مأموریت
خود را ترک کردند.
در آخر سال  ،1887برون ( )Browneکه در یکی از جلسات حفظ الصحّه شرکت
کرده بود ،از کیفیت گفتگوها و بحث های آن تحت تأثیر قرار گرفت .جلسه توسط 1۶
طبیب برجسته تهران برگزار شده بود که تنها از پزشکی اسالمی  -جالینوسی اطالعات
داشتند .گزارش میزان مرگ و میر در تهران و شهرهای مهم استانی خوانده شد و مورد
گفتگو قرار گرفت ،همچنین درمان های متفاوت از التهابات چشم و مواردی از سنگ
مثانه نیز مورد بررسی قرار گرفت .ولی او هیچ اطمینانی به این نوع گزارشات مرگ و
میر نداشت ،زیرا این گزارشات بر اساس اطالعات داده شده از جانب مرده شورها بود.3۴8
حفظ الصحّه ،با کشورهای هم مرز با ایران ،برای ایجاد ایستگاه های قرنطینه ای،
به توافق نرسید .بحث و گفتگوها به دلیل نبود بودجه و از همه مهم تر اختالف عقاید،
)یکم ذی الحجه  15 /1۲99اکتبر Danesh 1374, p. 33 (nr. 9, 188۲
یکم صفر ), 49 (nr. 13, 1300یکم محرم  13 /1۲99نوامبر Danesh 1374, pp. 41 (nr. 11, 188۲
)دیفتری(, 55در رابطه با هاری ) 13نوامبر 188۲
Browne 1970, pp. 107-08; Ibid. 1924, p. 93.
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به جایی نرسید .3۴9همچنین ،عملکرد مناسب سیستم قرنطینه منع گردید زیرا مقامات
رسمی استانی ،ارزیابی قابل اعتمادی از اوضاع و شرایط پزشکی محلی ،حتی زمانی که
شاه به روشنی آن را درخواست نمود ،فراهم نکردند .350حتی بعد از تأسیس شبکة
قرنطینه در ایستگاه های نوار مرزی ،در سال  ،187۶به دلیل این که این شبکه ها به
شکل کارآمدی به کار برده نشدند ،ورود بیماری های همه گیر ادامه یافت.
به همین ترتیب ،در درون خود ایران ،نظارت بهداشتی مؤثری وجود

نداشت351

دلیل آن این بود که در خود ماهیت قرنطینه آشفتگی وجود داشت و اغلب نیز (اقدامات)
بسیار دیر به کار بسته می شدند .35۲یکی از دالیل دیگر که موجب کاهش کارایی شبکه
قرنطینه گردید این موضوع بود که پوالک ،به شدت طرفدار نظریه «ضد سرایت» و
خیلی عالقمند و طرفدار سیستم قرنطینه نبود ،واقعیت این که حتی او با قرنطینه
مخالفت نیز کرد .353با این اوصاف ،پوالک برای ایجاد خدمات قرنطینه ای مقرراتی را
اتخاذ نمود و گام هایی را برای به وجود آوردن یک ایستگاه قرنطینه در خانقین برداشت.
یک ایستگاه قرنطینه ای در مرز ایران و عثمانی در نقطه ای که محل ورود کاروان های
زوار و انتقال اجساد از ایران به سوی کربال بود ،بنا شد.
این اقدام در پاسخ به توافقنامه های بین المللی که ایران در تاریخ های  1870و
 ،1878با امپراتوری عثمانی داشت ،انجام گردید .طبق این قراردادها تنها اجسادی
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Lorimer 1915, vol. 1, pp. 2533-45; Elgood 1951, pp. 522-23.
Nateq 1358, pp. 48-49.
351 Gilbar 1976, p. 140; Kashani-Sabet 1998, p. 53.
352 Speer 1911, p. 165.
350

 353جهت بحث و استدالل های تولوزان بنگرید Ebrahim-Nejad 1999, pp. 86-88
تولوزان به هم وطن خود اجازه داد Binder 1887, pp. 390-93ارزش قرنطینه را

محدود به حساب
آورد .احتماالً تولوزان طرفدار نتایج به عمل آمده از کنفرانس وبا  187۴وین بود که توصیه می کرد
می توان قرنطینه در خشکی را برای اروپاییان ترک نمود ولی به برقراری قرنطینة دریایی در آسیا
پافشاری می کرد ،بنگرید
Lorimer 1915, vol. 1, p. 2522 and Kashani-Sabet 1998, pp. 54-55.
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می توانستند به قلمرو عثمانی (کربال) حمل شوند که سه سال از فوت آن ها گذشته
باشد ،گذشته از آن یک ایستگاه نظارتی بهداشت نیز در مرز می باید ایجاد شود.35۴
در همین زمان دولت هند برای ارزیابی اوضاع بهداشتی ایران ،نماینده ای به ایران
فرستاد .در گزارش نماینده که به مافوق های خود داده بود ،از آن ها درخواست نمود تا
ایران را برای ساخت قرنطینه ترغیب و توانمند نمایند .امّا دولت هند در این زمینه هیچ
قدمی بر نداشت .در سال  ،1877زمانی که دولت اتریش از بریتانیا خواست تا ایستگاه
مشترک قرنطینه ای در خلیج فارس ایجاد کنند ،توافق صورت گرفت .هر دو دولت
توافق نمودند که این خدمات نمی بایست در دست ایران باشد و باید توسط یک
کمیسیون بین المللی پزشکی که در تهران جایگزین مجلس حفظ الصحّه خواهد شد،
اداره گردد .کمیسیون جدید می بایست قدرت اجرایی ،بودجه و مسئولیت کلیه خدمات
بهداشتی در خلیج فارس را دارا می شد .کمیسیون می باید باید توسط ایرانی ها ریاست
می شد ولی اعضاء ایرانی آن باید در اقلیت می بودند.
امّا بریتانیای کبیر ،تفکرات ثانویه ای در مورد پیشنهاد داشت ،از این رو انواع
مخالفت ها را انجام داد و در نتیجه کلیه پیشنهادها منتفی شد .مجلس حفظ الصحّه،
به طور رسمی ،مسئول امور سالمت همگانی بر جا ماند و به دلیل این که مجلس حفظ
الصحّه وابستگی به کمیسیون بین المللی استانبول داشت ،دولت بریتانیا به این نتیجه
رسید که به جای آن ،مجلسی هم تراز که تحت الحمایه باشد تأسیس شود .بنابراین،
به مدت حدود بیست سال ،هیچ گونه اتفاقی روی نداد.355
در دورة قاجار ،ایران به مواد کمیسیون بهداشت بین المللی ( 3آوریل  1893و 30
اکتبر  )1898پیوست که در پی تنظیم مقررات و ساماندهی زوار مکه و خلیج فارس
354

Elgood 1951, p. 520; Wright 2001, p. 127.
البته پزشکانی بودند که برای مجلس حفظ الصحّه کار می کردند ،بنگرید / Sepehr 1368, pp. 217
که به همدان اشاره می کند و P.225
برای عملکرد سیستم قرنطینه از دید طرف ترک در مرزایران ،بنگرید Saad 1913
355 Elgood 1951, pp. 521-22.
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بود .35۶دولت ایران ،در زمان رخداد وبا در خوزستان که در سال  1889در شهر شوشتر
شایع شده بود ،یک پست قرنطینه ای دایر نمود .357به دلیل کمبود امکانات و تسهیالت
دیگر ،انجام این نوع اقدامات همیشه اثرگذار نبودند .این وضعیت در جوالی ،189۲
زمانی که کنسول بریتانیای کبیر می خواست در بندرعباس و لنگه قرنطینه برقرار کند
نیز وجود داشت .358قدم دیگری که برداشته شد ،در تاریخ  ۲0ژوئن  1898بود ،در آن
زمان ایران اجالس  189۴کمیسیون بین المللی بهداشت را مورد تصویب قرار داده بود،
امّا ایران نیز همانند بریتانیا برای تدارکات قرنطینه در خلیج فارس کوتاهی می کرد چرا
که هر دوی آن ها ،دوست نداشتند که قرنطینه خلیج فارس با قرنطینه زوّار حج در
پیوند قرار گیرد و بیان می کردند که زوار به سختی از این راه گذر می کنند .در این
کنفرانس و کنفرانس های بعدی بهداشتی ،اختالف نظرهایی ،به ویژه بین بریتانیا و
فرانسه که توسط روسیه پشتیبانی می شد ،وجود داشت .این اختالف نظرها و اهداف
سیاسی بعدها خود را در ایران آشکار کردند .در سال  ،1897روسیه ،مارک ( )Marcو
اوست ( )Oustرا برای مطالعه پیرامون طاعون به ایران فرستاد .در سال  ،1898دو
پزشک روسی به نام های رودزویتز ( )Rodzowitzو کرناجوسک ( )Kornajevskاز
بوشهر دیدار کردند و در دسامبر  1898پوسکووسکی ( )Posekkowskiنیز به این شهر
رسید .این دیدارها شامل بصره و بندرعباس نیز می شد.
طبق نظر بریتانیا ،این افراد فقط به منزلة هیئت های حقیقت یاب و با خط مشی
سیاسی معین بودند .359از دیدگاه بریتانیا ،این وضع نشانة آشکاری بود مبنی بر این که
روسیه عالقمند به گسترش قلمرو خود است و در این راستا روزنامه های روسی کامالً
صراحت داشتند .3۶0در سال  ،190۴دولت فرانسه ،فور ( )Faivreرا برای مطالعه از
356

Greenfield 1904, p. 273; Elgood 1951, p. 523.
Nezam al-Saltaneh 1361, vol. 2, p. 45.
و پسکرانه( 358 Nezam al-Saltaneh 1361, vol. 2, pp. 119, 140
359 Saldanha 1986, vol. 8/III, p. 2.
360 Elgood 1951, p. 523.
357
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شرایط بهداشتی و قرنطینه ای به خلیج فارس فرستاد .در نتیجه ،بریتانیا احساس کرد
که آن ها نیز بایستی چنین مطالعاتی انجام بدهند؛ بنابراین ،در فوریه  ،1905تئودور
تامسون به خلیج فارس آمد ،هر دو مطالعات خودشان را انجام دادند که در عین حال
ادامه بحث های کنفرانس وبای  1903بود؛ امّا بین طرفین هیچ گونه توافقی صورت
نگرفت.3۶1
در سال  ،1897کنفرانس بین المللی بهداشت ،در ونیز توافق کرد که یک ایستگاه
بهداشتی می باید در دهانة ورودی خلیج فارس تأسیس شود تا افرادی که از آن منطقه
به سمت اروپا رهسپار هستند ،مورد معاینه و در صورت لزوم ،مورد درمان قرار گیرند.
کلیة امور این ایستگاه می باید در دست ایرانی ها باشد و ایران ملزم است مکانی برای
آن انتخاب و هزینة نگهداری آن را بپردازد .نقش پزشکان بریتانیایی در خدمات
قرنطینه ای ایران گسترش نیافت .با این وجود ،در سال  190۴در کنفرانس پاریس به
روشنی مشخص گردید که ایران هنوز هم مکانی جهت قرنطینه انتخاب نکرده بود.
کنفرانس ،جزیرة هرمز را پیشنهاد داد ولی انتخاب ایران ،جزیرة هنگام بود .از آنجایی
که اعراب نسبت به مالکیت آن جزیره ادعا داشتند و دولت بریتانیا از آن ها حمایت
می کرد ،مخالفت ها و اعتراضات نامربوط از هر نوع باال رفت .3۶۲در حقیقت ،تامسون به

دولت بریتانیا اطالع داده بود که جزیرة هنگام ” احتماالً از بهترین مکان ها برای چنین
ایستگاهی در دهانة خلیج فارس است“ .3۶3در نهایت به خاطر این گونه گفتگوها ،هیچ
کاری برای احداث قرنطینه انجام نگرفت.
به هر حال ،پیشرفت مثبتی که اتفاق افتاد این بود که پس از همه گیری بیماری
361

Lorimer 1915, vol. 1, pp. 2525, 2528, 2542-43.
Elgood 1951, pp. 526-27.
363 IOR/L/PS/10/38, File 1408/1904 Pt 1
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خلیج فارس :امور جزیرة هنگام .وضعیت جزیرة هنگام (حق مالکیت ایران) .ایستگاه گمرکات ایران.
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خانمان سوز وبا در سال  ،190۴شورای بهداشت (انجمن حفظ الصحّه) ،با در نظر
گرفتن این که نه بودجه ای داشت و نه مسئولیتی ،به شکلی پایدار ،دوباره تشکیل یافت
و جایگزین شورای اولیه شد .کار این شورا کاهش انتشار بیماری های عفونی به ویژه وبا
و طاعون در سراسر کشور بود .ولی بیشتر به شکل یک مکان بحث و گفتگو پزشکی
درآمد تا این که خود را به صورت منبعی برای خدمات سالمت همگانی نشان دهد.
شورا ،اطالعات را جمع آوری و اقداماتی پیشگیرانه برای سالمت همگانی
سازماندهی می کرد ،واکسیناسیون ترتیب می داد و به ورود داروهای مخدر و افیون
نظارت می کرد .شورا همچنین در رابطه با سالمت همگانی به دولت مردان ایرانی
توصیه هایی می داد .با کمک و رهنمودهای وزارت داخله کشور ،شورا تبدیل به یک
مرجع مهم بهداشت همگانی در ایران شد .اعضاء آن متشکل از  1۲پزشک ایرانی،
نمایندگانی از وزارت خارجه و داخله ،اعضاء اداره گمرک و پلیس ،دو نفر از استادان
دانشکدة پزشکی و پزشکانی از سفارت خانه های خارجی بود .همچنین تعدادی از اعضاء
افتخاری نیز بودند که حق رأی نداشتند.3۶۴
در آغاز اشنایدر ( ،)Schneiderپزشک فرانسوی ،ریاست این شورا را به عهده
داشت .او به گزارش های رسمی جراح نمایندگی بریتانیا اهمیت نمی داد ولی تمایل
زیادی به اصطالح ”به گزارشات نامسئوالنه“ بوسیر ( ،)Bussiereپزشک فرانسوی مقیم
بوشهر داشت .به همین جهت ،بریتانیایی ها در مورد کارآمدی شورا ،به طور کلی،
خشنود نبودند .همچنین بریتانیا زمانی که شورا خواست پیرامون جزیره هنگام صحبت
کنند از آن ها خواست که در این مورد ورود ننماید .اشنایدر چنین پیشنهاد نمود:

”چنانچه بریتانیا مایل است که تنها مسئول سالمت در خلیج فارس باشد ،وظیفه
آن کشور است که با اضافه کردن کارکنان اروپایی در خدمات قرنطینه ای و تأمین بیشتر
Government of Great Britain 1945, p. 409; Lorimer 1915, vol. 1, p. 2251; Nategh 1995,
p. 192; Elgood 1951, pp. 526-29.
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کوره های ضد عفونی ،امنیت این منطقه را فراهم آورد“ .3۶5این منش بحرانی قدرت های
خارجی (بریتانیایی ها) از روی حسادت بود و مسلم به نظر می آید که این خود منظری
از نیرنگ بازی برای قدرت و نفوذی بود که دیپلمات های اروپایی در آن درگیر بودند .این
موضوع خود پاره ای از «به اصطالح» بازی بزرگی بود که در واقعیت امر اغلب کوته فکری
به حساب می آمد .در سال  ،1903روسیه پیشنهاد کرد نظارت بر عملیات بهداشتی به
گمرک انتقال یابد .گمرک به تازگی هزینه های بهداشتی را جمع آوری می کرد تا
بودجه ای که دولت ایران برای امور بهداشتی مقرر نموده بود را پرداخت کند.
زمانی که مقامات رسمی گمرک به طور مشخص تالش نمودند تا در امور بهداشتی
دخالت نمایند ،دولت بریتانیا ،شکایت نامه ای در تهران تسلیم کرد .دولت ایران پاسخ
داد که نمی خواهد در وضع موجود تغییر دهد ولی مایل است که اتمام رفتار دوگانة
واقعی یا احساس شده با اروپاییان و غیراروپاییان در بوشهر را شاهد باشد .علیرغم این
دیدگاه ،بوسیر ( )Bussiereکه به بوشهر آمده و در استخدام اداره گمرک بود ،سعی
کرد که در امور بهداشتی گمرک دخالت کند .مدیر اداره گمرک در میان فضولی های
دیگر حتی پا را فراتر گذاشت و دستور داد که شناورهایی که مأمورین بهداشت بریتانیا
اجازه خروج داده بودند توقیف کنند.
گرچه این تداخل به شکل آشکار توسط تهران دستور داده شده بود ولی پس از
اعتراض شدید بریتانیا ،دولت ایران از دخالت ادارة گمرک در امور بهداشتی پرهیز کرد.
اختالف هایی عقیدتی ،به ویژه میان فرانسه و بریتانیا ،پیرامون اتخاذ راهبرد بهداشتی،
وجود داشت ،این تفاوت ها که از اروپا برخاسته بودند خود را در خلیج فارس نشان
دادند .از طرف دیگر ،تداخالت بین روسیه و گمرک نیز وجود داشت که با نشانگان
تفاوت های عقیدتی و اهداف سیاسی قدرت های اروپایی که گفته شد ،اوضاع را
پیچیده تر می ساخت .برای نمونه ،رئیس مأمورین بهداشت ،گزارش هایی درباره شرایط
Elgood 1951, p. 527.
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بهداشتی بوشهر ،هر ماهه ،به تهران می فرستاد .شورای بهداشت تهران که ریاست آن
به عهده شنیدر بود تمایل داشت این گونه گزارش ها که حاوی پیشنهادها و توصیه هایی
هم بودند ،نادیده بگیرد و یا نابود کند و در عوض گزارش هایی که از جانب بوسیر،
فرستاده می شد ،مورد توجه قرار می داد.
دولت فرانسه تنها دولتی نبود که احساس می کرد می باید با دولت بریتانیا به چالش
برخیزد ،بلکه مسلماً روسیه نیز چنین عقیده ای داشت .در حقیقیت ،فرانسه نقش جزئی در
این گیر و دارها داشت ولی دولت های بریتانیا و روسیه برای دست یافتن به کنترل بر ایران
در همة زوایا با یکدیگر رقابت می کردند؛ هر چند که می دانیم روسیه و فرانسه چندان
منافع اقتصادی برجسته ای در خلیج فارس نداشتند .با این وجود ،در  ۲1نوامبر ،1905
پاسیک ( ،)passekسرکنسول روسیه در بوشهر ،همراه با قزاق هایش ،برای بازدید کشتی
بخار پُست که در بندر متوقف بود و پرچم قرنطینه برافراشته داشت ،رهسپار شد.
جراح نمایندگی بریتانیا ،کنسول روسیه را تحت قرنطینه قرار داد و از طرف دیگر،
دریابیگی ،حاکم بوشهر ،از پاسیک خواست تا در مورد ورودش به کشتی توضیح دهد.
در همان زمان نیز سرنشینان کشتی درباره این رفتارهای دوگانه شکایت کردند ،زیرا
آن ها مجبور شده بودند که در جزیره قرنطینه برای مدتی بمانند .در حالی که روس ها
بالفاصله به بوشهر برگشتند.3۶۶
در بهار  ،1907زمانی که طاعون رخ داد ،دوباره کارایی سیستم قرنطینه که توسط
بریتانیایی ها اداره می شد ،مورد انتقاد شدید اعضاء روسی و فرانسوی شورای بهداشت
قرار گرفت .آن ها پیشنهاد دادند که سیستم قرنطینه می باید تحت نظارت بین المللی
قرار گیرد .در پاسخ ،بریتانیا اشاره نمود که نظارت بین المللی به خودی خود با حضور
پر رنگ آن ها و نمایندگان سفارت های خارجی ،هم اکنون نیز اعمال می شود.
Administration Report 1905-1906, pp. 18-19; Lorimer 1915, vol. 1, p. 2550; Political
 IOR/L/PS/10/132, File 345/1908 Pt 1نیز بنگرید ;Diaries, vol. 1, p. 219
خرمشهر :وضعیت .تضمین بریتانیا به شیخ par. B, pp. 10-11 ،
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سرانجام ،دولت بریتانیا مجبور شد پیشنهادهای کمتر مورد قبول را با اقتباس از
تقاضاهای کهنة اشنایدر ،بپذیرد .در نتیجه ،آخرین نوع کوره های تحت فشار بخار
ضدعفونی کننده در بنادر لنگه ،جاسک و خرمشهر دایر شدند .در همان زمان یک
دستگاه کلی تون ( )Claytonبرای براندازی موش ها در کشتی و شناورهایی که در
لنگرگاه بوشهر متوقف می شدند ،مهیا گردید .در ضمن ،پزشک دیگری به مجموعه
اعضاء قرنطینه اضافه گردید .با این وجود ،کلیه ساختمان های قرنطینه ای که در خاک
ایران قرار داشتند در شرایط بدی به سر می بردند .مجلس حفظ الصحّه در تهران از این
شرایط آگاهی داشت و قول داد در صورت این که شرایط بودجه ای اجازه بدهد ،هر چه
زودتر برای ساماندهی آن کاری انجام دهد.
برای لحظه ای ،انتقادات و مخالفت ها درباره بریتانیا فروکش کرد ولی از آنجایی
که همة طرف های ذینفع ،اهداف سیاسی خودشان را تعقیب می کردند ( از جمله
حفاظت از تجارت خودشان و حفاظت از هند) حمالت دیگر ملت ها نیز در هر زمان،
می توانستند روی دهند 3۶7از جمله در سال  ،1908آلمان ها نیز به گروه انتقاد کنندگان
پیوستند ،و آن زمانی بود که نماینده ای از شرکت ونگهوس قبل از بازرسی مأمور
بهداشت ،وارد یک کشتی شد که در مسیر لنگرگاه بود و این خالف مقررات محسوب
می شد .لیستمن ( ،)Listmannکنسول آلمان ،پس از این که از جریان این خطا باخبر
گردید ،در چالش نامه نگاری هایی بی حاصل درگیر شد.3۶8
در  ۶مارس  ،1907دولت ایران مقررات سال  1903پاریس را پذیرفت و مدت
زمان توقف در قرنطینه را از ده روز به پنج روز کاهش داد .جدالی دسته جمعی و
بین المللی علیه سیستم قرنطینه ای که به وسیله پزشکان بریتانیایی به نیابت از دولت
ایران اداره می شد (و در نتیجه دولت بریتانیا را صاحب بعضی از امتیازات کرده بود) به
Administration Report 1907-1908, p. 19; Elgood 1951, pp. 529-30.
Administration Report 1908, p. 8; Elgood 1951, pp. 530-31.
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راه افتاد .البته دولت بریتانیا این جر و بحث ها را نشانه ای از حسادت و چشم و هم
چشمی دولت های خارجی و ملی گرایان ایرانی می دانست .از آن تاریخ به بعد مأمورین
قرنطینه می باید به جای پرچم بریتانیا ،پرچم ایران را بر می افراختند و در همان حال
همة مکاتبات و ارتباطات ،به جای انگلیسی ،می باید به فارسی و فرانسوی انجام می شد.
سرانجام این که رئیس مأمورین قرنطینه می باید گزارش های خودش را از طریق
مأمورین محلی به رئیس مجلس حفظ الصحّه در تهران بدهد .بریتانیا امیدوار بود که
این جریانات ،مقداری از غرش انتقادات آن ها را کاهش دهد.3۶9
شرایط انتقادی علیه بریتانیا قدری تغییر کرد ،وقتی که بین سفیر فرانسه و
اشنایدر اختالفی به وجود آمد ،190۶ ،جورجس ( )Georgesفرانسوی به عنوان رئیس
شورا جانشین اشنایدر شد .در سال  ،1907کوپین ( )Coppinکه پزشکی فرانسوی و
جزء پزشکان سلطنتی بود ،ریاست مجلس حفظ الصحّه را به عهده گرفت .در همان
زمان یک پزشک ایرانی به نام دکتر لقمان الممالک ،وقتی که کوپین در اروپا بود،
ریاست موقتی مجلس حفظ الصحّه را به عهده داشت .در همان وقت نلیگان ( Dr.

 )Neliganکه پزشک سفارت بود سمت نائب رئیسی را به عهده داشت .اعضاء اروپایی
مجلس حفظ الصحّه به جای این که برای پیشبرد اهداف سالمت همگانی کوشش کنند
آن را نهادی برای اهداف سیاسی خودشان می دانستند ،پزشکان ایرانی که آموزش دیدة
غرب و اعضاء جدید شورا بودند ،دوست داشتند تا شورا را کارآمدتر کنند و از این رو،
دارای صراحت کالم شدند .شورا هنوز هم بودجه کافی نداشت و این مشکل موجب
سردرگمی فعالیت های آن می شد .شورا در سال  1911توانست دولت را متقاعد کند
تا با برقراری مالیات بر روی انتقال اجساد به عراق و همچنین با اختصاص  % 10از
عوارض و مالیات های اسب ،گاری و گالسکه ها ،اقدام نماید .شورا قصد داشت این
درآمدها را به ترتیب برای ساخت یک ایستگاه قرنطینه نزدیک به قصر شیرین و انجام
Administration Report 1906-1907, p. 14.
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یک رشته واکسیناسیون های رایگان آبله صرف کند .370همان گونه که از گفتگوها و
بحث های پیرامون عملکرد سیستم قرنطینه ای که در زیر به آن می پردازیم آشکار
است ،در سال های پس از آن ،شورا با نشیب و فرازهایی به کار ادامه داد .بعد از سال
 ،19۲1شورا از وزارت داخله به وزارت معارف انتقال یافت .از آن پس شورا ماهی یک
بار تشکیل جلسه می داد و پیرامون شرایط رخداد بیماری های واگیر نیز جلسات
بیشتری برگزار می کرد .برنامه ملّی خدمات سالمت توسعه یافته بود ولی فقط در تهران
پیاده سازی شد .371افزون بر این ،کمیسیون بهداشتی در پنج شهر تشکیل گردید .در
سال  ۴8 ،19۲5مأمور پزشکی در تعدادی از شهرها گماشته شدند.37۲
خدمات قرنطینه ای
پس از همایش بین المللی بهداشت  1851پاریس ،دولت عثمانی سیستم نظارتی
قرنطینه ای را در خلیج فارس و مرز ایران برقرار نمود .زیرا آن ها معتقد بودند طاعون،
همانند سال  1831از طرف خلیج فارس و ایران وارد کشورشان می شود .پس از سال
 ،1851دولت عثمانی نظارت قرنطینه ای را در بصره برقرار کرد ،اما تعداد مسافرینی
که از طریق بصره به عراق وارد می شدند نسبت به آن چه که از مسیر کرمانشاه به
خانقین می آمدند ،قابل توجه و مقایسه نبود .373گرچه بیماری های همه گیر مثل وبا
به طور منظم در سرتاسر کرانه ها و پس کرانه های قلمرو ایران ،ویران گری می کرد،
ولی این در سال  1809بود که مسئولین ایرانی برای اولین بار در ماه ژوئن ،در دریا ،و
در ماه آگوست ،در خشکی ،نظارت قرنطینه ای دائمی را اعمال نمودند .37۴البته موارد
370

Elgood 1951, pp. 531-32.
Government of Great Britain 1945, p. 409; Gilmour 1924, pp. 57-61.
372 Gilmour 1924, p. 20.
371

Bulmus, 2012, pp. 155-56.
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Lorimer 1915, vol. 1, p. 2525.
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قرنطینه ای گذری نیز وجود داشت مانند دهم جوالی  1811که در آن زمان حاکم
بوشهر برای انجام احتیاط های الزم هر گونه ارتباط را با دو کشتی که در مسیر بوشهر
بودند را قدغن کرد .یکی از آن کشتی ها کشتی ماالبار ( )Malabarبود و از بحرین که
وبا در آنجا نازل شده بود ،می آمد .زمانی که این کشتی به قصد بصره حرکت کرد،
حاکم بوشهر ارتباط بین شهرش را با بصره و بعدها با مسقط ممنوع کرد.375
رویداد دوم مربوط به سال  187۶بود که در آن زمان سروان پریدوکس ( Capt.

 )Prideauxنمایندگی بریتانیا گزارش کرد که زمان  15روزه قرنطینه برای مسافرین و
کاالهایی که در بوشهر پیاده می شوند اعمال شود .ولی این مقررات حتی برای خود
نمایندگی بریتانیا نیز به خوبی مشخص نبود .او تحت تأثیر این موضوع بود که هر گاه
یک کشتی برگه پاکی سالمت از مأمورین ایرانی قرنطینه ای در بصره دارا باشد دیگر
نیازی به احتیاطات بیشتر نخواهد داشت .از ماه مه  ،187۶نظارت شدید قرنطینه ای
برای کشتی ها و مسافرینی که از بصره می آمدند انجام می گرفت؛ اما در تاریخ  18ژوئن
 ،187۶زمانی که پریدوکس از مسئولین ایرانی سؤال کرد که آیا می تواند بار و محموله
را در کشتی پستی قرار دهد ،مسئولین ایرانی به او جواب مثبت دادند که این موضوع
موجب تعجب بسیار شدید او شد.37۶
مورد دیگری که از جریانات اولیه قرنطینه محسوب می شود ،در  ۲8جوالی ،1890
روی داد .در این زمان وبا در بصره شایع شده بود .سعدالملک ترتیبات قرنطینه ای را
در ”یک جزیره ،در سه یا چهار فرسنگی شهر“ داد که تا مدت ها به قدرت خود باقی
ماند .377در تابستان  ،189۲رخداد بیماری وبا در کرانه خلیج فارس روی داد ،امّا بوشهر
با این که ماه ها به وسیله وبا احاطه شده بود فقط چند نفر ابتالیی داشت .این آمار کم
375
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بیماری به دلیل این بود که مسئولین محلی با همکاری لوبو ( ،)Loboداروگر نمایندگی
بریتانیا ،قدم های زیر را برداشته بودند:
 تمیز کردن چاه های منطقة نیدی و بهمنی و حفاظت از آن ها
 تقویت و تجهیز اقدامات قرنطینه ای در دریا و خشکی
 ایجاد یک ایستگاه قرنطینه ای در

«جزیره»378

در آگوست  ،1889با مشاهدة مواردی از بیماری ،با برقراری اقدامات قرنطینه ای،
از انتشار آن جلوگیری شد .379خرمشهر و بوشهر ،در سال  ،1893دوباره مورد تهدید
وبا قرار گرفتند .به درخواست نمایندگی بریتانیا ،دولت ایران در ماه های ژوئن و ژانویه،
قرنطینه ای دایر کرد .حاج علی دباشی ،یکی از مأمورین بندر ،در اجرای این قرنطینه،
بسیار کمک کار بود.380
همان گونه که از بحث و رخداد وبا و طاعون در بوشهر به روشنی آشکار می شود
این تالش های اولیه به شکل منظم به کار برده نشدند .از ژوئن  ،1893همه این موارد
تغییر کردند .در همان زمان ،چاه های آب در محافظت قرار گرفتند و در نتیجه آن هیچ
مرگ و میری در بوشهر در آن سال ،در نتیجة همه گیری وبا ،اتفاق نیافتاد؛ در صورتی
که در همان زمان تعداد زیادی مرگ و میر در مسیر جادة بوشهر  -شیراز روی داد.381
مرز جنوبی
در سال  ،189۶دولت ایران متوجه شد که باید درباره قوانین و مقررات قرنطینه ای
قدم های جدی بردارد .در آغاز یک نماینده از جانب ایران مأمور رسیدگی و به کارگیری
;NA, FO 248/567, J.A. Crawford, Resident to Kargozar Bushehr, 15/12/1893
Administration Report 1893-94, p. 11.

«جزیره» منظور جزیرة عباسک است.
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Administration Report 1889-90, p. 9.
380 Administration Report 1893-94, pp. 9, 11.
381 Lorimer 1915, vol. 1, pp. 2525, 2528, 2542-43.
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این قوانین گردید .پس از گفتگوهای طوالنی با بریتانیا ،تصمیم آن شد که یک دوره
پنج روزه قرنطینه برای کشتی هایی که وارد لنگرگاه بوشهر می شوند و آلوده به بیماری
نیستند ،اعمال شود .کشتی هایی که آلوده به طاعون بودند ،حق پیاده کردن مسافر و
بار را نداشتند ،امّا در این مورد ،بسته های پستی استثناء بودند .از آنجایی که عامل
ایرانی نتوانست کار خود را به شکل رضایت بخشی انجام دهد ،دولت ایران کار قرنطینه
را در تاریخ  ۲3اکتبر به دست پزشک نمایندگی بریتانیا در بوشهر سپرد .این اقدام در
آغاز کار موجب ایجاد برخورد با مسئولین محلی شد که نمی خواستند منبع مهم درآمد
خودشان را از دست بدهند.38۲
تحت چنین مدیریت جدید ،دولت ایران مسئول موارد بهداشتی همة مناطق
ساحلی و کرانه های خلیج فارس بود؛ در حالی که مأموران پزشکی که سیاست ایران را
پیاده سازی می کردند ،بریتانیایی بودند و با وام گرفتن از دولت هندوستان ،این کار را
انجام می دادند .ایستگاه های قرنطینه ای بودند که تجهیزات و وسایل ضدعفونی کننده
داشتند که از جمله این مکان ها خرمشهر ،لنگه ،بندرعباس و جاسک را می توان نام
برد .امّا در بوشهر یک قرنطینه بزرگ وجود داشت .کارمندان این ایستگاه ها ،اعضاء
خدمات پزشکی هند ( )IMSبودند و توسط پزشک نمایندگی بریتانیا در بوشهر
سرپرستی می شدند؛ اما دستمزدهای آن ها توسط دولت ایران پرداخت می شد.
این افراد هیچ مسئولیتی پیرامون سالمت عمومی شهری که در آن مستقر بودند،
نداشتند .امّا در شهرهایی مثل بوشهر (از سال  ،)1873لنگه (از سال  )191۲و
بندرعباس (از سال  ،)190۶دواخانه های بریتانیایی وجود داشتند .سرپرستان بریتانیایی
قرنطینه هیچ وسیله ای برای توقف اعرابی که از همه گیری های آن طرف خلیج فارس
می آمدند ،نداشتند .گروه کارکنان بهداشتی متشکل از جراح نمایندگی بریتانیا ،به

Lorimer 1915, vol. 1, p. 2547.
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عنوان مأمور ارشد بهداشت همراه با یک دستیار و شش دستیار جراح بود .جای مأمور
ارشد پزشکی ،بوشهر بود و اضافه بر آن همیشه دو پزشک نیز در بوشهر بودند .او
گزارش های خود را به شورای بهداشت در تهران می فرستاد .از سال  ،1899پزشکی
ایرانی به نام زین العابدین خان برای پایش مسئولین بهداشتی بریتانیایی در کرانه خلیج
فارس برگزیده شد .در ماه مه  ،1900او با صدراالطباء ،جانشین شد ولی در ماه مه
 1901او نیز تعویض گردید .383مشخص نیست که آیا جانشینی به جای او تعیین شده
بود یا نه ولی احتمال می رود که چنین جانشینی صورت گرفته باشد.38۴
برپایی قرنطینه دارای نتایج متنوعی بود .از سال  190۴تا  ،1905به دلیل
دستورالعمل های قرنطینه ای سخت گیرانه ،بوشهر عاری از طاعون برجا ماند امّا در
همان زمان در نواحی اطراف و مناطق متصل به بوشهر ،بیماری به صورت وحشیانه
هجوم آورده و از مردم تلفات می گرفت .385ولی در سال های  1910و  ،191۴با وجود
اقدامات پیشگیرانه ،دوباره بوشهر دچار بیماری طاعون شد.38۶
در دسامبر  ،1917این شک وجود داشت که مواردی از وبا در کازرون دیده شده
است .تفنگداران پلیس جنوب ،اقدامات قرنطینه ای در دشت ارژن انجام دادند .همین
اقدامات نیز در فوریه  -مارس  ،1918انجام شد یعنی زمانی که رخداد شدید وبا در
روستاهای باده ،در  1۶کیلومتری شرق شیراز ،روی داد با هدف قرنطینه پیشگیری از
رسیدن بیماری به مرکز استان بود.387
گرچه مسئولین ایرانی از شیوه ای که جراح نمایندگی بریتانیا ،به عنوان مأمور
383

Administration Report 1907-1908, p. 18; Lorimer 1915, vol. 1, pp. 2548-49.
Administration Report 1906-1907, p. 14.
385 Administration Report 1904-1905, p. 2.
386 Trade Report 1910-11, p. 6; Political Diaries vol. 4, p. 95.
387 IOR/L/MIL/17/15/29, 'Despatch by Brigadier-General Sir P. M. Sykes, K.C.I.E., C.M.G.,
Inspector-General, South Persia Rifles and Commanding British Mission Escort in Persia on
Minor Operations in Southern Persia. From 7th November 1917 to 31st March 1918', p. 6.
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ارشد بهداشتی ،در اجرای مقررات قرنطینه ای به خرج می داد ،رضایت داشتند ،ولی
نمایندگان خارجی در تهران چندان رضایت خاطری نشان نمی دادند و یا این که این
گونه وانمود می کردند .مقدار بودجه ای که دولت ایران هزینه می کرد بسیار پایین بود
و به بیش از  100پوند در ماه بالغ نمی شد.388
بازرسی قرنطینه ای روی خشکی و یا دریا ،در عرشة کشتی هایی که قصد ورود به
بندر داشتند ،انجام می گرفت .در روی خشکی ،ایستگاه قرنطینه ای در خارج از شهر
بود .کشتی هایی که کارکنان یا مسافرین طاعونی داشتند ،می بایستی پرچم زرد بر
می افراشتند .جهت ورود به بوشهر از لنگرگاه ،کشتی ها در دریا به حدود یک ساعت
وقت نیاز داشتند .389جراح نمایندگی بریتانیا مأمور سالمت بندر بود در حالی که به
کارگیری مقررات قرنطینه ای از مسئولیت های مأمورین گمرک محسوب می شد.
ایستگاه قرنطینه ای بوشهر همراه با «بیمارستان» در جزیرة عباسک ،در محل خور
بوشهر ،واقع شده بود .390قبالً مدت توقف در قرنطینه برای کشتی هایی که از کراچی
می آمدند ده روز بود ولی در سال  ،1907این مدت زمان به نصف کاهش یافت.
کشتی بخار سریع السیر ،فاصله بین کراچی تا بوشهر را چهار روزه طی می کرد.
بنابراین ،قبل از این که اجازه ورود و پیاده کردن بار و مسافر در بوشهر به دست آورد
می بایستی یک روز تا یک و نیم روز صرف توقف در جزیرة قرنطینه می کرد .ولی بنا
به گزارش برادلی برت ( )Bradly Birtکشتی هایی که از مسقط می رسیدند ،مجبور
بودند یک روز و نیم در جزیره اقامت داشته باشند .391یک مسافر آلمانی ،ویژگی های
جزیرة قرنطینه را به عنوان مکانی متروک ترسیم کرده است .او به مدت دو روز در آنجا
اقامت داشت .39۲طبق توصیف برادلی برت ،جزیره قرنطینه یک دوزخ بود ،مکانی برهوت
388

Administration Report 1905-1906, pp. 18-19.
Norden 1928, pp. 44-45.
390 Lorimer 1915, vol. 2, pp. 349, 341.
391 Bradley-Birt 1910, p. 28.
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پر از شن و ماسه های باد آورده و رد طوالنی از بنگله های کوتاه (تک سرا) ،گروهی
کلبه همراه با تک درخت خرما .رسیدن به جزیره کار ساده ای نبود خصوصاً زمانی که
دریا متالطم می شد.
مسافرین می بایستی خودشان را از کشتی بخار به یک قایق بادبانی کوچک یا بغله
پرت می کردند .زمانی این کار را انجام می دادند که یک موج بلند این قایق بادبانی را
به باال پرت می کرد .پس از آن که قایق بادبانی به نزدیکی جزیره می رسید ،مسافر
می بایستی به یک قایق کوچک پارویی که تنها گنجایش یک مسافر همراه با دو ملوان

داشت ،منتقل می شد .زمانی که قایق پارویی به ساحل جزیره می رسید” ،مسافر خود
را به دو ملوان می سپارد ،او دستان خود را به گردن آن دو ملوان عرب تنومند حلقه
می زد و با یک وضع ناموقر آن ها او را تا خود ساحل او را می رساندند“ .ایستگاه قرنطینه

”ساختمانی با عجله ساخته شده و خشن بود و تجهیزات آن فقط برای یک اقامت کوتاه
اجباری مناسب بود“ .کارمندان آن دو نفر ایرانی بودند .برای اقامت مسافران آسیایی،
کلبه های کوچکی موجود بودند و برای اروپاییان ،ساختمانی کوچک به نام بنگله ،تعیین
شده بود .به غیر از این دو  ،ساختمان های دیگری به چشم نمی خورد.
یک دستگاه زباله سوز جهت سوزاندن لباس های افرادی که به طاعون آلوده بودند،
تهیه شده بود .در فصل سرما ،مسافرین از سرما آزرده می شدند و چون هیچ وسیله
گرم کننده ای وجود نداشت ،مجبور بودند که تا می توانند لباس بپوشند .پس از پایان
مدت قرنطینه ای ،قایق های مسافربر برای بردن مسافرین به بوشهر ،جهت بازرسی های
نهایی ،می آمدند .در بوشهر همه به صورت مساوی معاینه و مورد بازرسی قرار
نمی گرفتند .برای اروپاییان یا به اصطالح سفید پوستان ،معاینات دکتر فقط تشریفاتی
و فرمالیته بود ،ولی معاینات آسیایی ها و رنگین پوستان یک کم کمتر سرسری انجام
می گرفت .393تفاوت گذاشتن بین انگلیسی و غیرانگلیسی شکاف ایجاد کرد :بر اساس
(, 32-34.برای توصیف

جزیره) Bradley-Birt 1910, pp. 28-29

393

فصل سوم :قرنطینه در ایران

143

مشاهدة دو ویل مورین ( )Devilmorinدر سال  ،1895حاکم ایرانی ،بندر را بر روی
همه کشتی ها بست که حتی شامل شناورهای ایرانی نیز می شد ولی در همان زمان به
کنسول بریتانیا اجازه داد تا کشتی های بریتانیایی و نه کشتی های دیگر ،وارد لنگرگاه
بندر شوند.39۴
بر اساس پایلوت خلیج فارس ( ،)The Persian Pilotبا ارجاع به وضعیت سال
 ،1918مقررات قرنطینه در بوشهر ،به شدت اعمال می شد و گاهی نیز با جریمه هایی

سخت همراه بود” .مسافرینی که از خروج آن ها از بمبئی کمتر از ده روز می گذرد و
آن هایی که از بنادر آلوده می آیند در اینجا (جزیره عباسک) پیاده می شدند که موجب
ناراحتی و نارضایتی زیاد آن ها می شد ،آن هایی که اجازه داده می شد قرنطینه شان در
روی کشتی انجام گیرد می باید معادل افرادی که در بندر پیاده می شوند ،عوارض
پرداخت نمایند .دریافت این عوارض به منظور نگهداری از تأسیسات و تجهیزات
قرنطینه است“.395
در سال  ،1915ایستگاه قرنطینة بوشهر ،به طور کامل ،بازسازی شد .با این حال،
در سال  ،19۲8کل ساختمان های قرنطینه در شرایط ناهنجاری قرار داشتند ،به ویژه
کمبود امکانات جداسازی و درمان موارد بیماری ای که ممکن بود در میان کسانی که
قرنطینه شده اند رخ می داد ،محسوس بود .گندزدایی بومن ( ،)Bowmanدر بوشهر نیاز
به بازبینی و تعمیر کلی و دوباره راه اندازی داشت .این کار در سال  ،18۲7با هزینه
دولت بریتانیا انجام گرفت.39۶
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De Vilmorin 1895, p. 350.
US Navy 1920, p. 267.
396 Administration Report 1915, p. 10; Administration Report 1926, p. 6; Administration
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1907-19۲۴  بازرسی های قرنطینه ای در بوشهر:1-3 جدول
شمار
جمع کل
مسافرین
نفرات مورد
پیاده شده
بازرسی
در بندر
۴3155
31788
-

۴398
۶8۲8
309۶
7951
5705
31۲۴
۲3۶8
غیرقابل
دسترس
3393
1351۴
5580
57۲1
5175
3۶۶1

شمار
مسافرین
عرشه

شمار
ملوانان
عرشه

11۶۴3
۲3101
۲1551
۲۶8۴0
۴39۴1
۴۴97۶
۲911۲
9۲۲5
1558۲
غیرقابل
دسترس
15171
71881
885۴0
95195
۴10۴3

۲01۴5
18۶97
۲3715
۲5۶۶۶
۲8۲9۶
۲935۶
۲539۶
۲۴151
181۲0
غیرقابل
دسترس
13۲08
۲۶3۴1
3۲۴۲1
389۲1
3۴553

شمار کشتی های با
سال
نیروی بخار
) (شامل بادبانی۴۶9
۲81
305
3۲3
3۴5
38۶
370
317
۲59
۲1۲

1907-8
1908
1909
1910
1911
191۲
1913
191۴
1915
191۶

غیرقابل دسترس

1917

170
۲93
331
319
3۴1
355

1918
19۲0
19۲1
19۲۲
19۲3
19۲۴

Administration Report 1906-1907, p. 14; Administration Report 1908, p. 12 (April-Dec);
Administration Report 1909, p. 17; Administration Report 1910, p. 20;
Administration Report 1911, p. 28; Administration Report 1912, p. 34;
Administration Report 1913, p. 35; Administration Report 1914, p. 13;
Administration Report 1915, p. 10; Administration Report 1916 p. 10;
Administration Report 1918, p. 9; Administration Report 1920, p. 8;
Administration Report 1921, p. 9; Administration Report 1922, p. 9;
Administration Report 1923, p. 14; Administration Report 1924, p. 10.
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در مکان های دیگر خلیج فارس ،همچون جاسک ،خرمشهر ،بندرعباس و لنگه نیز

ایستگاه های قرنطینه ای وجود داشتند (جدول  .)۲-3در سال ” ،19۲۴در این مکان ها
ساختمان قرنطینه رضایت بخش نبود ،و به استثناء یک تک اطاق ،ساختمان در اثر
بارندگی های زیاد عمالً به پشته ای از آوار تبدیل شده بود“ .در همان سال ،کارمندان و
مأمورین بریتانیایی قرنطینه به طور نامنظم حقوق دریافت می کردند و بعضی وقت ها تا
شش ماه حقوق دریافت نکردند .397در سال  ،19۲۶دولت بریتانیا به دولت ایران اطالع داد

” از این پس حاضر نیست دستور هزینه کرد سرمایه ای در ارتباط با ساخت و یا هزینه های
نگهداری قرنطینه در خلیج فارس صادر کند“ .در همان زمان ،مأمور ارشد قرنطینه خلیج
فارس ،به مجلس حفظ الصحّه در تهران ،گزارش داد یک عضو بریتانیایی در این قرنطینه
حضور دارد .در سال  ،19۲7متوسط هزینه خدمات قرنطینه ای ساالنه مبلغ  ۲۲0000قران
بود که دولت ایران ،از این مبلغ 180000 ،قران را پرداخت می کرد.
به همین جهت ،پرداخت حقوق و دستمزد مأمورین همیشه به شکل معوقه اتفاق
می افتاد .بقیة هزینه ها که مبلغ  1۲000روپیه بود ،بین هند و دولت بریتانیا ،تقسیم
می شد .دولت ایران دریافت بریتانیا دوست دارد ایران مسئولیت ( در این مورد
مسئولیت مالی) بیشتری به عهده بگیرد تا سیستم قرنطینه در خلیج فارس عملیاتی
بماند .از این باالتر این که در همان سال که کنفرانس بین المللی بهداشت در پاریس
برگزار گردید ،ایران پا را فراتر گذاشت و سعی کرد بفهماند توانایی عملیاتی نمودن و
نگهداری خدمات بهداشتی بدون دخالت خارجی ها را دارد .اما همایش این موضوع را
نپذیرفت و ایران از سازش و مصالحه امتناع ورزید .به عبارت دیگر امور بهداشتی خلیج
فارس می باید بین ایران و بریتانیای کبیر مورد مذاکره قرار می گرفت .بنابراین ،ایران
در ماده  90اجالس  191۲که درباره همین موضوع بود ،یک قید و شرط گذاشت.
Administration Report 1915, p. 10; Administration Report 1926, p. 6; Administration
Report 1927, p. 8.
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در ژانویه  ،19۲7ایران درخواست نمود تا خدمات قرنطینه ای جنوب به پزشکان
ایرانی انتقال داده شود .ولی نمایندگی بریتانیا در بوشهر ،موضوع را به مذاکرات سال
 19۲۶همایش پاریس ،ارجاع داد .در آوریل  ،19۲۶دستیار نمایندگی بریتانیا «با نظارت
اسمی» بر خدمات قرنطینه موافقت نمود .کاردار سفارت بریتانیا در تهران با بیان این
که این جریان می باید موضوع گفتگوهای دیپلماتیک بین دو دولت قرار گیرد ،آن را
نپذیرفت .این موضوع موجب خسارت گردید و ایران از آن سود جست .در آوریل ،19۲7
در مجلس حفظ الصحّه ،عنوان شد که از این پس ،مدیر بهداشتی جنوب (مستقر در
شیراز) ،به عنوان سرپرست قرنطینه جنوب ،منصوب می شود و به مأمور پزشکی
قرنطینه خلیج فارس دستور داده شد از این پس به او گزارش دهد.
با همه گیری وبا در آبادان و خرمشهر ،مجلس حفظ الصحّه تصمیم گرفت سرپرست
ایرانی قرنطینة جنوب می باید در مورد این که چه بندری باز بماند ،تصمیم گیرنده
باشد و از پزشکان بریتانیایی و ایرانی درخواست شود که با هم همکاری کنند .سفارت
انگلیس با چنین تصمیمی موافقت کرد .فرض بر این گذاشته شد که سرپرست ایرانی
با مأمور ارشد پزشکی قرنطینه ،قبل از هر تصمیمی ،مشورت کند .398نماینده بریتانیا
در بوشهر علیه این موضوع بحث و استدالل کرد .او انکار نکرد که در آن زمان پزشکان
ایرانی دارای شایستگی باالیی بوده و می توانند کاری که پزشکان بریتانیایی انجام
می دهند ،به سادگی به عهده بگیرند ولی در این شک داشت که آیا پزشکان ایرانی
مایل خواهند بود که در مناطق خیلی گرم گرمسیری ،خدمت کنند یا نه؟
همچنین با اشاره به شرایط رقت بار قرنطینه در قصر شیرین ،نمایندة بریتانیا
درست یا نادرست بر این باور بود که ایران بودجة کافی و زیرساخت پزشکی برای
راه اندازی سیستم قرنطینه ای سالم و کارآمد را ندارد .افزون بر این ،به اعتقاد او،
کارکنان بریتانیایی قادر بودند مؤثرتر کار کنند .نمونه ای از آن جریان در زمان رخداد
," Indian office 09/09/1928.نظارت قرنطینه در خلیج

فارس" IOR/L/PS/18/B394, J.G. L.
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بیماری وبا در آبادان در سال  19۲7دیده شده بود .پس از بی عالقگی اولیه مسئولین
ایرانی ،سرانجام تهران پزشکانی همراه با وسایل و تجهیزات واکسیناسیون با هواپیما به
بوشهر فرستاد .اما آمدن این اشخاص و وسایل با هواپیما به بوشهر ،کندتر از پست
سریع السیر از بمبئی انجام گرفت .چرا که وقتی هواپیما در تاریخ  ۲1آگوست فرود
آمد ۲8 ،روز از همه گیری وبا می گذشت؛ در صورتی که تا آن زمان پزشکان بریتانیایی،
 15000مورد واکسیناسیون انجام داده بودند و دیگر نیاز چندانی به آمدن داروهای
ایرانی که پس از رخداد بیماری وبا تولید شده بودند ،نبود.399
از طرف دیگر ،در آن زمان ،همکاری بین ایران و بریتانیا در بندرعباس بهتر بود.
در آگوست  ،19۲7وبا در میناب شایع شده بود و موجب وحشت مردم گردید؛ به طوری
که جمعیت به هر سو فرار می کردند و همین موضوع باعث تشدید انتشار بیماری شد.
آن ها بیماری را با خود به اطراف و اکناف بردند .در آن زمان ،تهران ،بالفاصله پزشکان
را با مقدار زیادی واکسن با هواپیما (از طریق بوشهر) فرستاد .تیم پزشکی مشترک
ایران و بریتانیا ،بیش از  10000نفر را در بندرعباس و روستاهای اطراف و جزایر،
واکسینه کرد .همچنین یک اردوگاه نظارتی ،در هشت کیلومتری بندرعباس دایر شد
تا از ارتباط با منطقة آلوده پیشگیری شود.
در نتیجه ،از رخداد بیماری وبا در بیرون از میناب اجتناب گردید .در میناب بین
 ۴000تا  5000نفر در اثر بیماری وبا تلف شده بودند .۴00مدیر کل اداره بهداشت ،در تهران،
با ارزیابی نمایندگی بریتانیا در مورد ظرفیت پزشکی ایران ،موافقت کرد .او به کاردار سفارت
بریتانیا اطالع داد که با در نظر گرفتن این واقعیت که ایران فعالیت های قرنطینه ها در بنادر
دریای مازندران را از روس ها تحویل گرفته ،انجام کار مشابه ای در جنوب ایران ،به دلیل
نداشتن پزشکان شایسته ،مشکل به نظر می رسد .بنابراین ،از بریتانیای کبیر درخواست
399

 July-December 1927, Consul-general Haworth,مکاتبة بعدی پیرامون ایران FO 486/81,
Bushehr to Clive, Tehran. 12/09/1927, pp. 155-57; see also Idem pp. 204-06.
400 Administration Report 1927, pp. 17-18.
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نمود شرایط فعلی را ادامه دهد؛ مشروط به این که زیر نظارت اداره سالمت در تهران باشد.
سر رابرت کلیو ( ،)Sir Robert Cliveکاردار سفارت بریتانیا در تهران ،به لندن و دهلی
اطالع داد این پیشنهاد را قبول کنند ،به شرط این که ایران در گزینش پزشکان انگلیسی
دخالت نکند و کارکنان قرنطینه قادر باشند امور جاری خود را بدون دخالت ایران انجام
دهند و دولت ایران به طور مرتب حقوق و دستمزد کارکنان و سهمیه بازنشستگی و حقوق
دوره مرخصی را بپردازد .در عین حال نمایندگی بریتانیا در بوشهر به جای این که گزارشی
به سرپرست قرنطینه های جنوب در شیراز بفرستد آن ها را مستقیماً به شورای بهداشتی یا
ادارة سالمت بدهد .در ژانویه  ،19۲8کمیسیون بودجه در تهران ،پیشنهاد کرد ردیف
پرداخت به مأمورین پزشکی بریتانیایی را حذف کند .این موضوع خالف خواست مدیر کل
اداره سالمت بود .در عین حال ،مدیر کل بهداشت از بریتانیا درخواست نمود تا متعهد شود
که پزشکان بریتانیایی را در دسترس قرار دهد ،زیرا مجلس می بایست قرارداد آن ها را
تصویب و تأیید نماید .سفارت بریتانیا جواب داد قرارداد باید بر اساس پیشنهاد کلیو
( ،)Cliveبرای هفت سال ادامه داشته باشد.
در فوریه  ،19۲8کمیسیون بودجه اعالن کرد پزشکان انگلیسی می بایست تا آخر
سال با پزشکان ایرانی جایگزین شوند .مدیر کل اداره سالمت ،درخواست نمود تا یک
یا دو پزشک انگلیسی نگه داشته شوند و دهلی اعالن کرد عالقمند ادامه کار یکی از
این پزشکان در خرمشهر است .ولی در ماه مه  ،19۲8اطالعاتی دریافت شد مبنی بر
این که پزشک ایرانی برای جایگزینی پزشک بریتانیایی در راه خرمشهر می باشد.
تیمورتاش ،وزیر دربار قول داد دستورات الزم را صادر کند تا پزشک بریتانیایی مجبور
نباشد خانة خود را بالفاصله ترک و تخلیه نماید .از جانب دیگر ،پزشک ایرانی باید با
شرکت نفت ایران  -انگلیس همکاری داشته باشد.
دولت هند به شدت اعتراض کرد و حتی تهدید نمود که راه آهن دزدآب را جمع
آوری می کند .با اعتقاد به این که مشکل ایران مالی بود ،دهلی پیشنهاد کرد خدمات
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قرنطینه ای را تا  ۶ماه تأمین مالی نماید تا دولت ایران طبق اجازه ای که مجلس به آن
داده است ،بتواند دستیار پزشک خارجی به خدمت بگیرد .تیمورتاش به کلیو گفت در
این مورد او نشانه ای از سیاست ضد بریتانیایی در تصمیمات ایران نمی بیند؛ فقط مجلس
ایران ،قراردادهایی که با پزشکان انگلیسی بسته می شد را دیگر تأیید نمی کند.
تیمورتاش اضافه نمود که او خود شخصاً کارهایی را که پزشکان بریتانیایی انجام
داده اند ،مورد تقدیر قرار خواهد داد .کلیو به لندن و دهلی نوشت ایران حق دارد خدمات
قرنطینه ای در ناحیه خلیج فارس را در دست داشته باشد .از طرف دیگر ،از دخالت و
لحن شدید تیمورتاش در  13جوالی  ،19۲8آزرده خاطر شد .درآن تاریخ ،تیمورتاش

بیان داشت ” ایران می باید اجازه داشته باشد حتی با استفاده از زور ،همة امور
قرنطینه ای سواحل خلیج فارس را در دست داشته باشد“ .دلیل این طغیان ،رفتار
لینکلن ( ،)Lincolnمأمور قرنطینه ای خرمشهر بود که بنا به دستور رسیده از دهلی
اجازه نداشت امور قرنطینه را به جانشین ایرانی خود واگذار نماید.
در همان زمان نیز چهار پزشک ایرانی برای کار در قرنطینه های بوشهر ،لنگه،
بندرعباس و جاسک فرستاده شده بودند .دولت هند با بی میلی و در عین اعتراض ،خدمات
قرنطینه ای را به دست ایرانیان سپرد ولی در عین حال به مأمورینش دستور داد به
جانشینان ایرانی خود یاری رسانند .به نظر می رسد کلیو ترتیبی داده بود مأمورین بریتانیایی
برای  ۶ماه دیگر اقامت داشته باشند تا روشن شود آیا سیستم قرنطینه به خوبی پیاده
سازی خواهد شد و سازمان جدید شروع خوبی را خواهد داشت؟ در نهایت در  ۲8جوالی
 ،19۲8خدمات قرنطینه به ایران واگذار شد .۴01در چهارم آگوست  ،19۲8خدمات
قرنطینه ای که شامل کارکنان ایرانی و وسایل و همة تجهیزات می شد ،به طور رسمی ،به
ایران واگذار شدند .کارکنان ایرانی قرنطینه بوشهر شامل یک سرپرست (مأمور ارشد پزشکی

" India Office 09/09/1928.نظارات قرنطینه در خلیج

فارسIOR/L/PS/18/B394, J.G. L. "،
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قرنطینه) ،دو نفر مأمور پزشکی قرنطینه و  1۲نفر فراش قرنطینه بودند .آنان یک قایق
موتوری جهت بازرسی شناورها داشتند که اداره گمرک در اختیارشان گذاشته بود .پس از
آن ،در همان سال ،اعضاء قرنطینه ،به یک مأمور ارشد پزشکی قرنطینه ،یک مأمور پزشکی
قرنطینه و  ۶نفر فراش قرنطینه ،کاهش یافت .۴0۲در یکم آگوست  ،19۲8دکتر «محمد
علی خان مؤید حکمت» جانشین ستوان مک کی ( )Mackeyشد که در هفت سال گذشته
مأمور پزشکی قرنطینة بندرعباس بود .پس از مدتی کوتاه پس از آن ،دکتر مؤید ،شورای
بهداشت در تهران را وادار نمود تا بمبئی و کراچی را مناطق آلوده به وبا اعالم کند.
بر خالف الزامات اجالس بهداشتی پاریس و ونیز ،کشتی های بخار پُست آهسته رو
هند و بریتانیا را وادار کردند تا برای کسب مجوز ورود به بنادر ،بدون تماس با بندرعباس
و دیگر بنادر ایرانی ،در مسیر از بمبئی ،مستقیماً به بوشهر بروند .کشتی های پستی تنها
آخر اکتبر اجازه داشتند به خشکی بیایند یعنی زمانی که بنا به دستور تهران قوانین
پاریس بر روی شناورهایی که از بنادر آلوده می آمدند ،به کار گرفته شدند.۴03
در اکتبر  ،1931همه گیری وبا در اهواز روی داد .پست های قرنطینه ای در میان
اقدامات دیگر در اهرم و دیلم برقرار شدند و همة رفت و آمدها میان خوزستان ،شیراز

Administration Report 1928, p. 12.
Administration Report 1928, p. 29.

دکتر مؤید در  ۲1نوامبر  1930به کرمانشاه انتقال یافت و دکتر علی خان احمدی از بوشهر جانشین
او شد .او ”خیلی کاردان بود و در کارش که بازرسی پزشکی کشتی های انگلیسی بود ،وظیفه شناس
بود“.
Administration Report 1930, p. 22.

در سال  1931نام دکتر حمیدی آمده ولی در سال  ،193۲دوباره به دکتر احمدی تغییر یافته
است یعنی زمانی که در  1۴اکتبر به طور موقت دکتر نورالهدی اشرف جانشین او شد .در دسامبر
 1933دکتر علی خان احمدی به تهران فراخوانده شد زیرا متهم بود که از بودجه به طور نادرست
استفاده کرده و بنابراین دکتر اشرف جای او را گرفت.
Administration Report 1931, p. 27; Idem 1932, p. 24; Idem 1933, p. 27.

دکتر طبیب زاده جایگزین دکتر اشرف شد که تا  ۲7فوریه  1935خدمت کرد و با دکتر مرتضی
خان فاریس (فارسی؟) جایگزین شد.
Administration Report 1934, p. 31.
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و بوشهر ،متوقف شدند.۴0۴
در  ،1933در بوشهر ،قرنطینه ای بر علیه طاعون و وبا در طی ماه های مارس و
جوالی ،به ترتیب بر کشتی های بخاری که از جانب بمبئی می آمدند ،برقرار شد .این
محدودیت ها در  ۲1نوامبر برداشته شدند.۴05
در فوریه  ،1935قرنطینه و اداره سالمت بوشهر ،ساختمان کنسولگری قبلی آلمان
را تعمیر کرد تا از آن برای استفاده مسافرینی که از طریق هوایی وارد بوشهر می شدند،
استفاده کند .۴0۶از  18مارس  ،1935مقررات قرنطینه ای برای جلوگیری از انتشار وبا
برای شناورهایی که از بمبئی می آمدند ،اعمال شد ولی یکم آوریل آن را برداشتند.۴07
بین  ۲۲سپتامبر و  ۲8اکتبر  ،1937علیه بیماری طاعون در بندرعباس ،مقررات
قرنطینه اجرا گردید.۴08
در سال  ،19۴1آبله در دشتی شایع شد .در همان زمان جهت تعمیر ایستگاه
قدیمی قرنطینه ،واقع در جزیره عباسک ،به اداره سالمت ،بودجه ای داده شد .۴09در
تاریخ  19۴3تصمیم بر آن شد که برای ایستگاه قرنطینه بوشهر ،اسکله جدیدی ،احداث
شود .امّا مشخص گردید که سیمان ها و مصالح دیگر که در جزیره گذاشته شده بودند
همگی با آب خراب شده اند ،به همین جهت برای تکمیل اسکله به اعتبار جدیدی نیاز
 ۴0۴در آن زمان دکتر ابوالقاسم بهرامی رئیس بهداشت و قرنطینة فارس و بنادر خلیج فارس بود؛ او
به شیراز حرکت کرده بود و به همین دلیل هفته نامه ای که در بوشهر چاپ می شد ،به شدت
از او انتقاد به عمل آورد.
Bushire Residency and Consulate-General Persian Diary no. 10 for the month October
1931, p. 1, IOR/L/PS/12/3712, Coll 30/5 'Persian Gulf: Diaries, Bushire Residency
(Persia), Jany [sic] - Dec. 1940'.
405 Political Diaries vol. 11 (1934-35), p. 308.
406 Political Diaries vol. 11 (1934-35), p. 412.
407 Political Diaries vol. 11 (1934-35), pp. 441, 478.
408 Administration Report 1937, p. 34.
409 IOR/L/PS/12/3713, Persian Gulf Diaries, Bushire 1941, p. (no. 118).

در آن سال ،دکتر قوامی با دکتر سیادت به عنوان مدیر بهداشت و قرنطینه جایگزین شد .پس
از رخداد تیفوس ،قرنطینه در حیات داوود تقویت گردید؛ بیماری محدود نگه داشته شد.
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بود .۴10تا سال  ،19۴7مقررات قرنطینه در بوشهر هنوز هم به وسیلة مأمور قرنطینه
که از جانب وزارت بهداشت برگزیده شده بود و خود بندر ،مورد نظارت قرار
می گرفت.۴11
مرز شمالی
از آنجایی که طاعون و وبا گاهگاهی از طریق ایران به روسیه و ماوراء آن انتشار
می یافت ،مسئولین روسیه با نگرانی این موضوع را پیگیری می کردند .بنابراین ،هر زمان
که وبا و یا طاعون در ایران رخ می داد ،دولت روسیه کمربند محافظتی بهداشتی به
وجود می آورد .این همان جریانی بود که در سال  1877روی داد یعنی زمانی که به
دلیل وجود طاعون در رشت ،دستور ایجاد قرنطینه صادر شد .گرچه بیماری منحصر
به رشت بود ،ولی روسیه کمربند حفاظتی بهداشتی خود را در مرز روسیه ،و در هر دو
مرز جلفا و نخجوان دایر نمود .۴1۲چنین موردی در سال  1897نیز رخ داد .در آن زمان
بر سر زبان ها افتاد که در بمبئی و به همین ترتیب در خلیج فارس ،احتمال رخداد
بیماری طاعون می رود و در نتیجه روسیه بی درنگ هیئت بهداشتی را به بندر گز
فرستاد که چنانچه بیماری خود را نشان داد آن را مهار کنند.۴13
افزون بر این ،روسیه مرز ایران و افغانستان را از ناحیة کاریز تا ترشیز (تربت حیدریه)
بست که به کمربند حفاظتی تربت حیدریه معروف گردید .مسافرین و کاالهای تجاری
تنها می توانستند پس از بازرسی پزشکی در ایستگاه قرنطینه کاریز ،عبور کنند .چنانچه
مسئولین ایرانی می خواستند می توانستند قرنطینه ای در تربت حیدریه ایجاد کنند به
Political Diaries, vol. 16, p. 397.
NA, FO 371/15473.
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در ماه می  ،193۶آقای بزرگمهر ،معاون مدیرکل ادارة بهداشت در تهران ،برای بازرسی از قرنطینه
و ادارة سالمت بندرعباس ،میناب و قشم یک سفر دوره ای انجام داد.
Administration Report 1936, p. 32.
).از او به عنوان یک مراقب بهداشتی یاد شده است( Serena 1883, p. 2
هیئتی را به خلیج فارس اعزام کنند ،بنگرید 413 Kalmykov 1971, p. 96.
Lorimer 1915, vol. 1, p. 2547.
412
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شرط این که تحت نظارت و بازرسی افسران ارتش و پزشکان روسی باشد .کمربند
حفاظتی یا مانع بهداشتی در خراسان برای سال های متمادی بر جای ماند .گفته شده
که به دلیل آزار و اذیت روس ها نسبت به بازرگانان بریتانیایی و افغانی در کاریز ،دولت
بریتانیا تصمیم گرفت یک دفتر کنسولی ،جهت جلوگیری از چنین فعالیت هایی ،در
تربت حیدریه دایر کند .نگرانی دیگر که موجب پریشان حالی فراوان در میان مسئولین
هندی و بریتانیایی می شد ،فزونی حضور نظامی روس ها در مناطق مرزی بود.
از آن مهم تر حضور روسیه در منطقة موسی آباد ،منطقه مورد ادعای روسیه ،ایران
و افغانستان بود .در تاریخ  1897بین افغان ها و سربازان روسی جنگی در گرفت که
مشکل با جایگزینی سربازان ایرانی به جای روس ها حل و فصل گردید .امّا این ماجرا
موجب نظامی شدن سیاست قرنطینه شد .کمربند حفاظتی تربت حیدریه پس از ناپدید
شدن بیماری طاعون همچنان بر جای ماند ،زیرا اصلی ترین هدف آن ضربه زدن و
تخریب تجارت و بازرگانی بریتانیا بود .بنابراین ،دولت بریتانیا در  ،190۴یک کنسولگری
برای جلوگیری از چنین اعمالی دایر کرد.۴1۴
پل روک بلژیکی ( )Paul Raucyمأمور رسمی گمرک بندرعباس از سال  1903تا
 190۴سرویس خدمات قرنطینه ای در بندر انزلی دایر نمود .۴15د .آلمانی ( Henry

 ،)d’Allmagneمی نویسد در  ،1907انزلی دارای فقط دو هتل بود که یکی از آن ها
بسته و دیگری از طرف مسئولین بهداشت برای کنترل مسافرینی که از جانب باکو
می آمدند تبدیل به قرنطینه شده بود .۴1۶در  ،1907در کرانة دریای مازندران ،تنها یک
پزشک فرانسوی به عنوان مأمور قرنطینه وجود داشت که در بندر انزلی مستقر بود.
همانند بوشهر ،در اینجا نیز درمان نسبت به شرایط مالی بیمار متفاوت بود .بنا به
414
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دستور آن پزشک ،مسافرانی که سوار قسمت ارزان قیمت کشتی بودند (به اصطالح
قرنطینه روی کشتی) ،بازداشت می شدند .مسافرین کابین ها (اتاق های کشتی) اجازه
پیاده شدن داشتند و تحت نظارت نگهبانان کشیک در هتل می ماندند .البته این
تفاوت ها موجب آزرده خاطر شدن مسافرین و زوار می شد و از این رو یک بار مسافران
کشتی نگهبان های قرنطینه را کتک زدند و فرار کردند.۴17
پس از این ماجرا یک پزشک ارمنی ،آموزش دیده در اروپا ،به نام سهراب ،مأمور
ایستگاه قرنطینه و بهداشت شهر شد .۴18در  ،1907مجلس حفظ الصحّه پیشنهاد داد
خدمات قرنطینه ای همانند آن چه در خلیج فارس وجود داشت ،در بنادر دریای
مازندران نیز تأسیس شود .به دلیل شیوع بیماری وبا در روسیه که موجب انتشار آن
در ایران می شد ،مرگ و میر زیادی در اردبیل ،همدان و کرمانشاه اتفاق افتاد ،این
پیشنهاد به هنگام بود .دولت ایران با وجود همة مشکالتی که داشت ،مبلغ ۲0000
تومان برای فراهم آوردن این قرنطینه ،پزشکان و داروها ،اختصاص داد .۴19گفتگوهای
منظمی درباره تأسیس خدمات بهداشتی در بنادر دریای مازندران که همه ساله با
بیماری وبای وارد شده از روسیه تهدید می شدند ،وجود داشت .اعضاء ایرانی مجلس
حفظ الصحّه پافشاری داشتند که پزشکان می باید ایرانی باشند .اما بنا به گفته های
نلیگان ( ،)Nilganپزشک سفارت بریتانیا و یکی از اعضاء شورا ،در ایران به سختی
پزشکانی شایسته یافت می شدند که قادر به انجام این کار باشند.
چند بار این گزینه مطرح شده بود امکان دارد دولت روسیه سیستم قرنطینه ای
را همان گونه که بریتانیا در جنوب ایران دایر کرده بود ،به وجود آورد .بریتانیا چنین
طراحی را نمی پسندید چرا که ترس داشت در صورت وقوع آن مالیات های قرنطینه ای
417
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زیادی تصویب شود و اگر این موضوع رخ می داد ایران مسلماً همین مالیات ها را در

جنوب نیز مطرح می کرد ” .این بهانه ای به دست ایران خواهد داد تا در اموری از
خلیج فارس که اکنون در دست ندارد سهیم شود و همچنین بر بار مأموران قرنطینه
بیفزاید“.۴۲0
به خاطر همه گیری وبای شدید در روسیه ،درآخر ماه جوالی  ،1910مجلس حفظ
الصحّه تصمیم گرفت مجموعه ای ایستگاه های قرنطینه ،در آستارا و انزلی ،بندر گز،
مشهدسر در ناحیه مازندران ،جلفا ،شاه تخت و خدا آفرین ،در مرز قفقاز ،باجگیران،
سرخس و خاکستر دایر کند .روسیه نیز پیشنهاد داد تا سه ایستگاه دیگر در مرز شرقی
دریای مازندران ایجاد شود .پزشکان و داروهای الزم به همه ایستگاه ها فرستاده شدند.
به همین ترتیب ،تصمیم گرفته شد یک پست نظارتی در منجیل به وجود آید .با توجه
به وجود آمدن مشکالتی در  190۴در کرمانشاه مجلس حفظ الصحّه از دولت درخواست
کرد تا به علما گوشزد کند به ممانعت های مجلس حفظ الصحّه برای سفر به مشهد
احترام بگذارند.
از  ۲5جوالی  ،1910به مدت  5روز قرنطینه برای کشتی هایی که از جانب روسیه
می آمدند ،اعمال گردید .۴۲1در آگوست  ،1910بیماری وبا در آستارا روی داد که موجب
مرگ  ۴8نفر شد .فینک ( ،)Finkپزشک امریکایی مقیم همدان در مورد کمبود امکانات
برای اروپاییان گله مند بود و مجلس حفظ الصحّه تصمیم گرفت از دولت درخواست کند
تا قرنطینه ای مناسب در همدان دایر کند .در همان زمان ،بیماری وبا در اردبیل ،سوجه
(نزدیک تبریز) و سراب شیوع یافته بود .در رشت و انزلی نیز چندین مورد مرگ و میر
در اثر وبا رخ داده بود .از طرف دیگر ،پزشکان اعزامی از تهران ،زمانی که می خواستند
420
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منازل را ضدعفونی کنند یا افراد آلوده را جدا یا درمان کنند ،با مقاومت مردم رو به رو
شدند و حتی تهدید به مرگ می شدند ،در نتیجه پلیس مجبور به دخالت می شد.
در  ۲7آگوست  ،1910ایستگاه های قرنطینه در رودبار و منجیل عملیاتی شده
بودند و مسافرین اروپایی که از بازرسی های قرنطینه آستارا گذشته بودند ،نیاز نبود که
در آنجا در قرنطینه باشند .در بندر گز و مشهد سر ،شناورهایی که از جانب انزلی
می آمدند ،می بایست قرنطینه می شدند .در همان زمان تصمیم گرفته شد که تشریفات
قرنطینه ای در آستارا پا برجا شود .۴۲۲درآن زمان ،دولت روسیه که قسمت های شمالی

ایران را اشغال کرده بود به دولت ایران اطالع داد که تعهد نمی کند ” ،اتباعش بتوانند
به مقررات قرنطینه ای که در طیّ همه گیری وبا اخیر اجباری شده بود مقید باشند“.۴۲3
در عین حال ،در همان زمان کار قرنطینه های آستارا و انزلی ،بدون وقفه ،ادامه
داشت.۴۲۴
در  ،1911در روسیه وبا شایع شد .اعضاء شورای بهداشت شکایت کردند که روسیه
درباره اطالعات رخدادهای وبای کنونی و پیشین ،با تأخیر و نامرتب عمل کرده است.
گذشته از آن ،در انزلی ،نماینده کنسولی روسیه و فرماندة کشتی تفنگداران روسی،
اصرار داشتند که قبل از پزشک قرنطینه وارد کشتی ها شوند .پس از اعتراضات رسمی،
این گونه تداخالت متوقف شدند .علیرغم این که سه آلونک قرنطینه ای در انزلی خراب
شده بودند ،ولی در ساخت و ساز ایستگاه قرنطینه انزلی و رشت ،پیشرفت خوبی دیده
422
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شد .بنا به نظر نلیگان ،این واقعیت کشور بود که در آن سرهم بندی کردن ،کار طبیعی
قلمداد شود .۴۲5در سال  ،191۲ساخت قرنطینه های انزلی و آستارا کامل شد .به منظور
ساخت ایستگاه قرنطینه انزلی ،مجبور شدند یک باغ بسیار زیبا و با ارزش را تخریب
کنند که موجب تأسف آصف الدوله حکمران وقت گردید .ساختمان قرنطینه در قسمت
شمال شرقی شهر قرار داشت که بعداً تبدیل به سالن شهر شد .ایستگاه قرنطینه آستارا،
پس از جنگ جهانی اول ،تخریب شد و پس از آن دیگر عملیاتی نبود .۴۲۶امّا تا جوالی
 ،1919پزشکی به نام سید عبدالعلی خان هنوز هم در قرنطینه آستارا بود که با ورود
بلشویک ها به آستارا مجبور به ترک آنجا شد .پس از آن ،در گزارش های مجلس حفظ
الصحّه  ،صحبتی از این قرنطینه نشد .در سال  ،1919ایستگاه قرنطینه در یک اقامتگاه
مخروبه استقرار یافت .۴۲7در سال  ،191۴کار ساخت قرنطینه در بندر گز شروع شد.۴۲8
در نوامبر  ،1915چند مورد وبا از آستارا ،انزلی ،رشت ،اردبیل ( ۲0مورد) و قزوین
( ۲۴مورد که  8نفر فوتی داشت) گزارش شد .این بیماری در میان قشون روسیه نیز

دیده شده بود .هیئت دفاع بهداشتی ،بالفاصله یک ایستگاه قرنطینه  5روزه ” ،در کرج
در  30کیلومتری پایتخت و در محل تقاطع رودخانه کرج با پل جادة تهران  -قزوین“
مستقر نمود .کاخ قدیمی فتح علی شاه به عنوان مکان قرنطینه انتخاب گردید .ولی
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 ۴۲7در ژانویه  1918یک رخداد وبا در آستارا و بین  9و  30ژانویه تعداد  55مورد وجود داشت که
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(مبلغ  10713قران را برای هزینه های آستارا در سال  1919فهرست می کند – دکتر هادی
خان قبالً در آستارا خدمت می کرد ولی در سال  19۲0درگذشت)؛

Idem, Neligan to Minister/Tehran, 01/07/1919; Watelin 1921, p. 68.
IOR/L/PS/10/284, File 2612/1912 Pt 2 ‘Persia. Tehran Sanitary Council’,Neligan to
Townley, 02/07/1914.
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بودجه ای برای آن در دست نبود .اما مدتی بعد دولت مبلغ  500تومان داد و نگهبانانی
به آنجا فرستاد .در آغاز ،مدت توقف برای انجام تشریفات قرنطینه ای  ۲۴ساعت بود
ولی پس از این که تجهیزات و امکانات رفاهی مهیا گردید چنانچه موردی از بیماری
در قزوین گزارش می شد ،آن را به  5روز افزایش می دادند .همچنین اقداماتی انجام
گرفت که مردم از نزدیکی به قرنطینه اجتناب کنند.۴۲9
در ژانویه  ،191۶دوباره وبا خود را در انزلی نشان داد و مواردی از ابتال به بیماری
در قزوین نیز دیده شد .تصمیم بر آن شد اقداماتی محلی انجام گیرد و همچنین ایستگاه
قرنطینه در منجیل و کرج برقرار شد تا افرادی که مشکوک بودند به مدت  ۲۴ساعت،
تحت مراقبت قرار گیرند .۴30در  ۲7مارس  ،191۶به مجلس حفظ الصحّه گزارش شد
در رشت وبا شایع شده و چهار نفر فوت شده اند .عضو بریتانیایی مجلس تعجب کرد
چرا که مجلس در هفتم مارس اقدامات پیش گیرانه ای را در رشت تصویب کرده بود.
امیر خان ،رئیس مجلس ،جواب داد که دولت پولی نداشته است و بنابراین بودجه ای
برای پزشکان و دارو اختصاص نیافته است .دکتر نلیگان به دولت پیشنهاد داد پول را
بالفاصله مهیا سازد ،در غیر این صورت استعفاء خواهد داد .در نتیجه ،پزشکانی برگزیده
شدند و کارهایی برای مقابله با بیماری ،با همکاری با مسئولین محلی ،انجام گرفت.
ایستگاه های نظارتی در منجیل و قزوین مستقر گردیدند .افزون بر آن ،مدت زمان 5
روزه قرنطینه برای مسافرین درجه یک و دو از رشت در کرج ،اعمال شد .به همین
ترتیب ،یک مدت  ۲۴ساعته نیز جهت نظارت بر کاروان ها در نظر گرفته شد .تا سوم
آوریل ،هیچ گونه مورد جدیدی از بیماری وبا به وجود نیامد و دکتر نلیگان پیشنهاد
کرد به دولت اصرار شود پول کافی در اختیار مجلس قرار دهند تا بتواند کار خود را
429
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ادامه دهد .همچنین از نلیگان خواسته شد یادداشتی جهت چاپ عمومی پیرامون این
که وبا چیست و چگونه می توان از آن اجتناب کرد بنویسد .۴31موارد پراکنده ای از
بیماری وبا ،هنوز هم در رشت ،فومن و گشت دیده می شد .به دکتر عبداله خان دستور
داده شد تا برای نظارت بر امور قرنطینه به مازندران برود .ایستگاه قرنطینه کرج هنوز
هم استقرار داشت و مسافرینی که از رشت می آمدند مورد بازرسی قرار می گرفتند .از
طرف دیگر ،پست نظارتی منجیل نیز مشغول به کار بود .مجلس می خواست یک پست
قرنطینه در آقابابا ،چهار فرسنگی ( ۲۴کیلومتری) قزوین دایر کند ،ولی بودجه ای در
دسترس نداشت .از جانب دیگر ،دولت از دادن بودجه به طرح و نقشه های مجلس جهت
اجرا در رشت و شهرهایی که با آن رفت و آمد داشتند مانند انزلی ،قزوین و تهران
خودداری کرد .دلیل این بود که دولت از وجود وبا در رشت اطمینان نداشت .بنابراین،
مجلس تصمیم گرفت گروهی حقیقت یاب به رشت بفرستد .از دکتر نلیگان درخواست
شد که به عنوان میکروب شناس ،گروه را همراهی کند .ولی او در جواب گفت که
پزشکان روسی در رشت و باکو هستند که می توانند به سادگی وجود یا نبود بیماری
را تأیید کنند.۴3۲
در  ،190۶موردی از وبا در شاه عبدالعظیم روی داد ،مجموعاً  39نفر مبتال شدند
که از این عده  ۲3نفر فوت کردند .کمربند حفاظت بهداشت ترتیب داده شد و بر قرار
گردید .مواردی از بیماری نیز در تهران دیده شد .ولی همة این موارد پیش از برقراری
کمربند روی دادند بودند .از آوریل ،بیماری راه خود را به سمت شمال باز کرد .در
قزوین 107 ،نفر مبتال شدند که از این عده  ۶5نفر فوت کردند .از تاریخ  7/13تا ،9/10
در رشت ،تعداد مبتالیان  1۴9نفر بود که  85نفر فوتی داشت (از  9/۴تا  .)9/19تعداد
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مبتالیان و فوتی های بندر انزلی نا مشخص گزارش شده است .ایستگاه قرنطینة کرج
تبدیل به یک بازرسی پزشکی شد.۴33
یک ایستگاه قرنطینه در جلفای آذربایجان وجود داشت ،ولی در همان زمان
بودجه ای برای ایجاد ایستگاه جدیدی در مشهدسر (مازندران) ،اختصاص داده شد.
ایستگاه جلفا یک مأمور سالمت همگانی داشت .در واقع با وجود این که این ایستگاه
مهمترین ایستگاه مرزی ایران و روسیه ،محسوب می شد ولی هیچ گونه اطالعی درباره
کارمندان و تجهیزات آن در دست نیست.۴3۴
مرز شرقی
هیچ ایستگاه قرنطینه ای در مرز ایران و افغانستان و بلوچستان بریتانیا (جایی که
اکنون پاکستان نامیده می شود) ،وجود نداشت .ولی در  ،190۶در پی طاعون سیستان،
روسیه خواست با بستن جاده دزدآب  -مشهد ،مانعی بهداشتی بین مشهد و سیستان به
وجود آورد .این مانع موجب می شد بازرگانی و داد و ستد بریتانیا با مشهد مختل شود
که مسلماً برای بریتانیا غیرقابل قبول بود .۴35بنابراین ،مجلس حفظ الصحّه گروهی،
متشکل از انگلیسی ها ،روس ها و ایرانی ها را جهت بررسی شرایط منطقه و ایجاد یک
پایگاه قرنطینه ای مؤثر ،به سیستان فرستاد .آن ها ،یک پست قرنطینه ای انتخاب کردند.
ولی رفتار ناشایست و مقررات قرنطینه (از جمله جداسازی و ضد عفونی کردن) که به
کار گرفته شده بود ،منجر به ناآرامی در میان مردم نصرت آباد شد و در نتیجه در مارس
 ،190۶موجب حمله مردم به اتاق های جداسازی گردید .در همان زمان ،مردم دواخانه
بریتانیایی ها را تخریب کردند و حتی کنسولگری را مورد تهدید قرار دادند.
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در ماه مه ،یک پست بهداشتی دیگر در بندان ،شمال بیرجند ،تأسیس شد و هم
زمان ایستگاه های دیگر برپا شدند تا یک پیوند با کمربند حفاظتی تربت حیدریه برقرار
گردد .این به معنای آن بود که همة سیستم قرنطینه تحت نظارت روس ها قرار
می گرفت و عمالً بازرگانی با هند به حالت توقف در می آمد .از طرف دیگر ،پزشک
ایرانی قرنطینه نصرت آباد ،حکیم سید محمد ،پزشک مشهدی تبار ،سعی می کرد از

مسئولیت خود سوء استفاده کند و منافعی به دست آورد .او ”ساربانانی را که از کویته
می آمدند به سوزاندن لباس هایشان ،به وسیله دستگاه ضدعفونی و دادن داروهای
اضافی به بهانه مبارزه با بیماری می ترساند مگر آن که به او (رشوه) می دادند“.۴3۶
از آنجایی که وجود چنین قرنطینه ای در جلوگیری از انتشار بیماری هیچ اثری
نداشت ،در جوالی  190۶دوباره نصرت آبادی ها ،به کنسولگری بریتانیا حمله ور شدند.
حرکت آن ها بیانی از احساسات ضد انگلیسی نبود بلکه بیشتر از آنجا ریشه می گرفت
که فکر می کردند قرنطینه و اقدامات پیشگیرانه وابسته به آن در این شهر با تعالیم
اسالم متضاد است .پس از این واقعه ،بریتانیا تقاضای عذرخواهی و تنبیه مجرمین را
نمود و خرید  10000زرع زمین برای توسعه دواخانه و بیمارستان بریتانیایی را
درخواست کرد.۴37
در همان زمان ،برای بازدارندگی از نفوذ روسیه در سیستان ،بریتانیا ،کاپیتان واتسون
( )Capt. Watsonرا به عنوان نائب کنسول به بیرجند فرستاد تا برای مبارزه با طاعون
اقدام کند .روز ورود واتسون به بیرجند  ۲۲ژوئن  190۶بود ،واتسون دریافت که در آوریل
همان سال ،فرانک ( ،)Frankپزشک روسی ،به بیرجند آمده و توسط دکتر حسین خان
که هم اکنون درآنجا بود ،یاری می شده است .آنها در هیچ فعالیت قرنطینه ای درگیر
نبودند .به هر جهت ،در تاریخ  ۲9آوریل ،سرهنگ آیاس ،کنسول روسیه در تربیت حیدریه
Benn 1909, p. 117.

 ۴37برای جزئیات

بنگرید Elgood 1951, pp. 528-29.
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که مافوق فرانک ،بود به بیرجند آمد و دستور شروع یک سیستم قرنطینه ای ،بر اساس
دستورالعمل های رسیده از جانب کاردار روسیه در تهران را داد.
هدف سیاسی از این پیشنهاد جلوگیری کردن از تجارت بریتانیا بود و این موضوع
از دستورالعمل های به کارگیری مقررات قرنطینه ،در مسیر آمد و شد کرمان ،هویدا
می شد .البته ،با دخالت بریتانیا ،تهران دستور ممنوعیت آن را صادر نمود .به دلیل این
که ایستگاه قرنطینه به شکل غیرضروری مسافرین افغانی را بازداشت نموده بود سروان
واتسون ،تقاضای آزادی فوری آن ها را کرد که مورد موافقت نیز قرار گرفت .دکتر
حسین خان به واتسون گفت انتظار داشته است که پزشک جدید روسی گماشته شود
و از جانب قزاق های ایرانی ،مورد حمایت قرار گیرد .سروان آیاس ( )Iyasدر تاریخ 5
ماه مه آنجا را ترک کرد و در پانزدهم ماه مه برابر با  ۲1ربیع االول ،کمیته ای به ریاست
منتصرالملک ،جانشین حاکم ،قوانین زیر را اتخاذ نمود:
 )1کلیة سیستانی ها که از مناطق آلوده می آیند و گواهی قرنطینه از بندان ندارند
می باید به مدت  10روز در قرنطینه بیرجند بمانند.
 )۲همة سیستانی هایی که از مناطق غیرآلوده می آیند و گواهی قرنطینه از بندان
ندارند می باید به مدت  5روز در قرنطینه بیرجند بمانند.
 )3همة سیستانی هایی که دارای گواهی قرنطینه در بندان هستند می باید به
مدت  3روز در قرنطینه بازداشت باشند ،امّا اقامت مسافرین تحصیل کرده و
آگاه ،ممکن است کمتر از  3روز به طول انجامد.
 )۴همة کسانی که از جنوب یا شرق می آیند و همه آن هایی که از مناطقی
می آیند که فاصله آن ها کمتر از  ۲۴فرسنگ ( 9۶مایل) می باشد ،می بایست
به خاطر وجود طاعون ،معاینه و سپس بدون بازداشت ،آزاد شوند .ولی کسانی
که فاصلة آن ها بیشتر از  ۲۴فرسنگ باشد و از سوی شرق و جنوب می آیند
بایستی به مدت  3روز در بازداشت به سر ببرند.
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 )5از آنجایی که کامالً مشخص شده که در افغانستان طاعون وجود ندارد ،همة
افغان ها می بایستی به مدت  5روز در قرنطینه بمانند.۴38
سروان واتسون در  ۴مادة اولیه هیچ گونه مشکلی نداشت ولی در مورد مادة پنجم،
او نظر داد که این ماده حذف شود .در ضمن او تنها سه مورد زیر را پیشنهاد داد که
می بایست اجرایی گردند:
 )1مسافرینی که از مناطق آلوده به بیماری می آیند می باید در قرنطینه بازداشت
شوند.
 )۲مسافرینی که از مناطق آلوده می آیند ولی دارای گواهی از قرنطینه بندان
هستند می بایست تنها مورد بازرسی قرار گیرند و نباید بازداشت شوند.
 )3مسافرینی که از مناطق آلوده می آیند و گواهی بهداشتی قرنطینه بندان ندارند
نباید بیش از  5روز در قرنطینه نگه داشته شوند.
در جوالی  ،190۶دولت هند دستکم دو پزشک داشت :سروان واتسون و سروان
کلی ( )Kellyو  3نفر دستیار بیمارستانی که در زمان شیوع بیماری طاعون در سیستان
و به ویژه در حسین آباد ،همکاری می کردند .همچنین پزشکی ایرانی به نام دکتر فتح
علی خان ،حضور داشت که عملیات ضد عفونی در حسین آباد را هدایت می کرد .او به
عنوان کارمند و نه پزشک ،در اداره گمرک ،استخدام شده بود .چرا که مسئولین ایرانی،
شایستگی و مدارک او را در حرفه پزشکی ،تشخیص نداده بودند .امّا پزشکان بریتانیایی
به کاترسل ( ،)Cattersellمأمور بلژیکی گمرک ،گوشزد کردند که به خاطر حرفه اش با
فتح علی خان رفتار محترمانه ای داشته باشد.
برای رضایت خاطر و برطرف کردن نگرانی های علمای بیرجند و به دست آوردن
همکاری آن ها ،سروان واتسون ،جزوه ای از اقدامات الزم را به زبان فارسی ساده و روان،
FO 371/114, Watson, vice-consul Birjand to Keyes, consul Torbat, Report on the Birjand
Plague Quarantine, 1906. 17/06/1906, pp. 2-4.
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منتشر کرد .در این جزوه او:

بر جداسازی بیماران و تخلیة خانه های آلوده ،مایه کوبی ساکنین و روستاهای
آلوده به محض این که بیماری دیده شد ،ضدعفونی خانه های آلوده و نابودی لباس ها،
در هنگام حضور بیماری ،ساده سازی آیین و مراسم کفن و دفن تا آنجایی که قرآن
مشخص کرده است .و ایجاد قرنطینه روستایی در موقعی که بیمار در همسایگی افراد
ظاهر می شود ،اصرار داشت .هر کدام از این اقدامات ،توسط شرحی ،مشخص تر می شد
و در اکثر موارد ،خطر غفلت از پذیرش هر کدام از موارد باال با ارائه نمونه هایی از
همه گیری های روی داده شدة اخیر ،مورد تأکید قرار می گرفت.۴39
گرچه مرگ و میر به دلیل طاعون وجود نداشت و در آگوست  ،190۶به نظر
می رسید که رخداد بیماری به پایان رسیده ،ولی کمربند ایمنی تربت حیدریه روسیه،
تا فوریه  1907برداشته نشد .با این حال ،دولت هند نیز تصمیم گرفت تا پزشکان خود
را برگرداند ،چرا که بر خالف آن چه تصور می شد اصالً هیچ نائب کنسولی روسیه در
بیرجند وجود نداشت و دکتر فرانک هم از قدرت کنسولی برخوردار نبود.۴۴0
با وجود این سیاسی سازی و نظامی سازی در قرنطینه ،دولت های هند و بریتانیا
نتیجه گرفتند نیازی به وجود ایستگاه های قرنطینه ای در مرز ایران و افغانستان نیست

زیرا هیچ موردی از طاعون در بلوچستان و هند وجود نداشت .افزون بر این” ،هر کس
که از قلمرو هند می آمد و آلوده به وبا بود و در قرنطینة اجباری ده روزه در قرنطینه
سیبی ( )sibiنگهداری نمی شد .به طور حتم پیش از رسیدن به ایران طیّ پیاده روی
طوالنی در مسیر بازرگانی ،فوت می کرد و یا این که در راه ،معالجه می گردید“.۴۴1
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همچنین ایستگاه های قرنطینه در مقابل نفوذ روسیه در منطقه ،مؤثر قلمداد نمی شدند.
در نهایت ،بازده اجالس مشترک انگلیس و روسیه در  31آگوست  ،1907این بود
که ایران به سه منطقه نفوذی تقسیم گردد و نتیجه آن این شد که قدری از انگیزة
سیاسی حاکم بر ایستگاه های قرنطینه در مرزهای شرقی ،کاسته شد .ولی روسیه
همچنان از ادامة سیاست قرنطینه سازی به عنوان یک ابزار سیاسی ،استفاده می کرد.
در سال  ،191۲مسئولین روسی مدعی شدند طاعون در هرات وجود دارد ،در صورتی
که حاکم هرات نوشت که چنین بیماری دیده نشده است .به دلیل این که هیچ موردی
از طاعون در مشهد گزارش نشده بود ،سرگرد سایکس (،)Major Percy M. Sykes
کنسول بریتانیا در مشهد ،پیشنهاد بر چیده شدن ایستگاه های قرنطینه ای را داد.۴۴۲
در واقع ،پزشک روسی در کاریز بیان داشت هیچ گونه موردی از بیماری طاعون
ندیده است ولی افزود که گزارش های او بر اساس گفته های پزشک ایرانی مقیم محل
بوده که اظهار داشته بیماری را دیده است .روس ها  ۲50قزاق در مرز ایران و افغانستان
و صدها نیروی نام نویسی شده خدمت نظامی برای تقویت قرنطینه گسیل داشتند.۴۴3
هنگامی که در دسامبر  ،191۲روس ها می خواستند ستوان فول ( )Fowleکه از
سیستان راهی مشهد بود جهت معاینات پزشکی برای طاعون متوقف سازند ،سایکس
به همتای روسی خود گریگوریف ( )Grigorievاعتراض نمود .از سوی دیگر ،آن طور
که سفیر روسیه قبالً متعهد شده بود نمی بایست کاروان هایی که از سیستان می آمدند
تحت اقدامات قرنطینه ای قرار گیرند .پس از آن گریگوریف دستور داد تا ستوان فول
را رها کنند .از آنجایی که وجود طاعون ،به اثبات نرسیده بود ،بنا به تقاضای سایکس،
گریگوریف به تاشکند تلگراف زد و اعالم کرد بنا به گفتة بریتانیا ،هیچ موردی از طاعون
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گزارش نشده است.۴۴۴
در چهاردهم دسامبر  ،191۲مجلس حفظ الصحّه در تهران بیان نمود که موردی از
بیماری های همه گیر در افغانستان یا خراسان دیده نشده و بنابراین ادامه کار قرنطینه
موردی ندارد .کنسول روسیه کم کم پای خود را از معرکه بیرون کشید .در آغاز گفت که
به او هیچ اطالعی داده نشده است ،سپس بیان داشت که موش هایی دیده شده اند .در
همان زمان در جاده چهچهه ،مقررات شدید قرنطینه اعمال می شد و سربازان روسی تهدید
می کردند به هر کس به پست مرزی نزدیک شود شلیک خواهد شد ولی از طرف دیگر،
خود روس ها با آزادی از مرز عبور می کردند تا در شهر چهچهه ایران مواد غذایی بخرند .در
مسیر جاده ای شمال به چهچهه (از طریق مهمان) ،هیچ قرنطینه ای وجود نداشت.
همه این جریانات به سایکس این شواهد را می رساند که روسیه به دالیل دیگری،
غیر از پزشکی ،خواهان ادامه کار قرنطینه می باشد .۴۴5در  ،1913روسیه یک پست
قرنطینه برای کنترل ورودی هایی که از هرات می آمدند ،به بهانه پیشگیری از افغان ها
در جهت حفاظت از عثمانی دایر کرد؛ در حالی که هیچ گونه بیماری واگیر دار ،در آن
زمان ،در افغانستان وجود نداشت .به دلیل رسیدن سروان ویلسون ،از خدمات پزشکی
هند ،به کاریز ،پست قرنطینه ای طاعون برداشته شد ،این قرنطینه منجر به رکود تجارت
و باال رفتن قیمت ها در مشهد شده بود .سپس بریتانیا روس ها را ترغیب کرد تا موانع
قرنطینه ای را در مرز افغانستان بردارند .۴۴۶ویلسون و یک دکتر روسی به نام
زالپوتینسکی ( )Dr. Zalpotinskiگزارش کردند اخبار مربوط به طاعون به دلیل یافت
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IOR/L/PS/10/209, File 52/1912 Pt 1 'Persia Diaries', Meshed Consular Diary , no. 50, for
the week ending 14th December 1912, p. 1.
445 IOR/L/PS/10/209, File 52/1912 Pt 1 'Persia Diaries', Meshed Consular Diary , no. 51, for
;the week ending 21st December 1912
446 IOR/L/PS/10/209, File 52/1912 Pt 1 'Persia Diaries', Meshed Consular Diary , no. 3, for
the week ending 18th January (received 19th February) 1913.
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شدن یک موش خرمای مرده در نوامبر  ،191۲بوده است.۴۴7
در این زمان ،سروان ویلسون همراه با چهار پزشک روسی گزارشی امضاء کردند
که در آن توصیه شده بود یک پزشک روسی در پست تربت حیدریه گماشته شود و
اضافه بر آن پزشک دیگری به قشون های روسیه در مشهد افزوده گردد .تعداد قزاق ها
در کاریز افزایش یافت تا در صورت نیاز ،کمربند حفاظتی بهداشت تشکیل بدهند.
افزون بر این ،پیشنهاد ایجاد چهار آزمایشگاه سیار در کاریز و تربت حیدریه ،برای
تشخیص بیماری طاعون و تخصیص ساالنه مبلغ  1500روپیه ،جهت نگهداری این
آزمایشگاه ها ،داده شد .مأمورین روسی با بودجه خود (از روسیه) 300 ،نگهبان ایرانی
با مزد هر کدام  1۲تومان برای سواره نظام و  ۶تومان برای پیاده ،اجیر کردند.۴۴8
در جوالی  ،1913سایکس گزارش کرد بیماری همه گیر پایان یافته و به للکس
( )Leleuxدستور داده شد تا مبلغ  10000تومان برای هزینه قرنطینه و مخارج جانبی
مأمورین گمرک مشهد ،پرداخت شود .۴۴9در  18آگوست  ،1917بیماری وبا در شهرهای
نزدیک مشهد ظاهر شد .کمیسیون بهداشتی تشکیل گردید .هافمن ( )Haffmanاز
IOR/L/PS/10/209, File 52/1912 Pt 1 'Persia Diaries', Diary of the Military Attache
Meshed, no.3, for the week ending 18th January 1913, p. 1.
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دکترها ویلسون و زاپلوتینسکی ،مشهد را در  191۲/1۲/۲9همراه با همه نیروهای مجلس حفظ
الصحّه خراسان ترک کرده بودند.

IOR/L/PS/10/209, File 52/1912 Pt 1 'Persia Diaries', Diary of the Military Attache
Meshed, no.3, for the week ending 28th December 1912, p. 1.

این افراد براساس نتایج تصمیمی که مجلس حفظ الصحّه تهران در جوالی اتخاذ کرده بود ،فرستاده
شدند .بنگرید

IOR/L/PS/10/283, File 2612/1912 Pt 1 ‘Tehran Sanitary Council’, Neligan to Minister,
Tehran, 13/07/1913.
448 IOR/L/PS/10/283, File 2612/1912 Pt 1 ‘Tehran Sanitary Council’, Eastern Sanitary
Reforms, Confi. Neligan to Townley 04/03/1913.
449 IOR/L/PS/10/209, File 52/1912 Pt 1 'Persia Diaries', Meshed Diary , no. 28, for the week
ending 12th July 1913, p. 1.

در جوالی  ،1913مجلس حفظ الصحّه در تهران تصمیم گرفته بود که  10000تومان مورد تقاضا
را پرداخت نکند .ظاهراً ،اطالعات جدید ،تصمیم آن ها را تغییر داده بود .بنگرید

IOR/L/PS/10/283, File 2612/1912 Pt 1 ‘Tehran Sanitary Council’, Neligan to Minister,
Tehran, 13/07/1913.
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بیمارستان پرسبیترین آمریکایی ( )Persbyterianجهت درمان بیماران و ظاهرالدین
( ،)K. S. Zaheraldinبه عنوان ناظر بهداشت و اقدامات پیشگیری ،تعیین شدند.
به دلیل دیده شدن بیماری در نیشابور ،ایستگاه قرنطینه در چناران مستقر
گردید .۴50در پایان آگوست  ۲00 ،1917مورد بیماری دیده شده بود که  85مورد آن
فوتی بود .در حالی که اقدامات بهداشتی و سایر کارهای دیگر انجام می گرفت ۴51ولی
هنوز هم روزانه مردم در اثر ابتالء به بیماری از بین می رفتند .۴5۲بیماری ،نخست در
تربت حیدریه خضری پدیدار شده بود .در اوایل سپتامبر  ،1917شایعاتی سر زبان ها
افتاد مبنی بر این که روسیه یک قرنطینه  ۶روزه در باجگیران ،در مسیر کاروان رو به
سمت مشهد ،دایر کرده است .۴53در پایان اکتبر  ،1917شایعه شد که بیماری شدید
وبا در هرات ،گلریان و سبزوار ظاهر گردیده است .از این جهت در همة شهرهایی که
به شمال منتهی می شدند ،قرنطینه برقرار شد.۴5۴
حاکم هرات ،وجود وبا در افغانستان را انکار کرد .طی نوامبر  -دسامبر  ،1917یک
رخداد وبا در روستاهای شمال کرمان وجود داشت .تفنگداران پلیس جنوب ،اقدامات
قرنطینه ای انجام دادند و بدین گونه ،بیماری به کرمان نرسید.455
در سال  ،1918بیماری وبا در کرمان رخ داد و در جاده سیستان – دهانه – باقی -
450

IOR/L/PS/10/211, File 52/1912 Pt 3 'Persia Diaries', Intelligence Summary no. 34 for the
week ending the 25th August 1917, p. 1.
451 IOR/L/PS/10/211, File 52/1912 Pt 3 'Persia Diaries', Intelligence Summary no. 35 for the
week ending the 1st September 1917, p. 1.
452 IOR/L/PS/10/211, File 52/1912 Pt 3 'Persia Diaries', Intelligence Summary no. 36 for the
week ending the 8th September 1917, p. 1.
453 IOR/L/PS/10/211, File 52/1912 Pt 3 'Persia Diaries', Intelligence Summary no. 37 for the
week ending the 15th September 1917, p. 1.
454 IOR/L/PS/10/211, File 52/1912 Pt 3 'Persia Diaries', Sistan & Kain Consulate Diary for
the week ending the 3rd November 1917, p. 1.
455 IOR/L/MIL/17/15/29, 'Despatch by Brigadier-General Sir P. M. Sykes, K.C.I.E., C.M.G.,
Inspector-General, South Persia Rifles and Commanding British Mission Escort in Persia on
Minor Operations in Southern Persia. From 7th November 1917 to 31st March 1918', p. 6.
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کرمان قرنطینه ای دایر گردید که در ماه سپتامبر برچیده شد .۴5۶همچنین نگهبانان
ایرانی در پست های مرزی روسیه مستقر شدند تا از انتشار بیماری وبا جلوگیری
کنند .۴57در ژوئن  ،1918پس از رخداد بیماری وبا در چندین روستا ،قرنطینه ای در
مشهد دایر گردید .شورای بهداشتی شامل پزشک سرکنسولی روسیه به نام چیرایف
( )Chiriayevو سروان سینتون ( )Sintonاز سرویس خدمات پزشکی هند ،تشکیل
گردید و چندین ایستگاه قرنطینه ای ترتیب داده شد.۴58
در میانه جوالی حتی یک مورد از بیماری وبا در مشهد مشاهده نشد و در شهر
قوچان ،بیماری کامالً مهار شده بود .کنسول بریتانیا اضافه نمود که در جریان وبای
چناران که موارد جدیدی از بیماری در آن رخ داده بود ،ایرانی ها بیش از حد معمول
در امور قرنطینه ای کار کردند.۴59
در سال  ،19۲7یک رخداد جدی از وبا در میناب رخ داد و اقدامات قرنطینه ای
جهت پیشگیری از رسیدن آن به کرمان یعنی جایی که واکسیناسیون اجباری مجانی
انجام شده بود ،صورت گرفت .به جز این ،دولت عالقه ای دیگر را در گسترة سالمت
عمومی از خود نشان نداد .۴۶0در آگوست  ،19۲9دست اندرکاران سالمت در کرمان،
پست های قرنطینه ای را در جاده های به سوی دزدآب  -بندرعباس برقرار کردند .چنین
تصور می شد که مسافران از هند که گواهی های مایه کوبی بر علیه وبا را در دست
داشتند ،در این ایستگاه ها مایه کوبی شده بودند .ظاهراً اقدامی فراتر از مورد اعالن
456

IOR/L/PS/10/211, File 52/1912 Pt 3 'Persia Diaries', Sistan and Kain Diary no 30 for the
week ending 28th September 1918, B.J. Gould, consul.
457 IOR/L/PS/10/211, File 52/1912 Pt 3 'Persia Diaries', Meshed Diary no 25 for the week
ending the 22nd June 1918, p.1.
458 IOR/L/PS/10/211, File 52/1912 Pt 3 'Persia Diaries', Meshed Diary no 26 for the week
ending the 29th June 1918, p. 1.
459 IOR/L/PS/10/211, File 52/1912 Pt 3 'Persia Diaries', Meshed Diary no 28 for the week
ending the 13th July 1918, p. 1.
460 Administration Report 1927, p. 22.
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برقراری این پست ها ،انجام نگرفت.
این احتماالً به دلیل این واقعیت بود که پست سازمانی رئیس الصحّه (یا در سال

 ،193۶رئیس بهداشت) در چندین زمان ،دست به دست شده بود ” .امّا بدون هیچ
اثری بر روی بهسازی یا سالمت عمومی زیرا بودجه ای در دسترس نبود“ .۴۶1در سپتامبر
 ،19۲9معاینة مسافرانی که با قطار از هند می آمدند همچنان سرسری گرفته می شد
و همچنان به دلیل نبود امکانات اقامتی برای مسافران درجه یک اقدامات قرنطینه ای
جدی نبودند .۴۶۲.در آوریل  ،1930گزارش شد که وبا در نزدیک بندرعباس رخ داده
است .مأمور بهداشت به آنجا رفت تا دریابد آیا موضوع صحت دارد؛ و فهمید که ترس
از وبا نبوده ،بلکه از ملخ ها بوده است .در ژوئن  ،1930مأمور بهداشت ،دستوراتی را از
تهران دریافت کرد که تا پست های قرنطینه ای را بر علیه وبا که در جالل آباد افغانستان
ظاهر شده بود برقرار کند .این مأمور به بم رفت تا ببیند آیا می توان پست قرنطینه ای
را از باالدست بم به سمت بلوچستان و سیستان برقرار کرد ولی بدون این که اقدامی
انجام دهد ،برگشت.۴۶3
در سال  ،1931گزارشی از وبا در رفسنجان (در فاصله سه روز راه از کرمان)
دریافت شد .کنسول بریتانیا ،گزارش داد اطالعات به گونه ای ضد و نقیض است که

اقدامات تند و خشن مسئولین را توجیه نمی کند ” .اقدامات اتخاذ شده توسط ادارة
بهداشت محلی شامل قطع منبع آب مناطق دور و غیرآلوده و برقراری قرنطینه در
بخش غربی کرمان است در حالی که هیچ مورد مشکوکی در خود شرق رفسنجان
گزارش نشده بود!“.۴۶۴
461

Administration Report 1929, p. 35.
IOR/L/PS/12/3403, Coll 28/8 ‘Persia; Diaries; Sistan & Kain, April 1927 – 1933’, Diary
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در ژوئن  ،1933به دلیل رخداد بیماری وبا در قطعه در افغانستان ،پست های
پزشکی در مرز افغانستان ترتیب داده شد و مسافرینی که از افغانستان وارد ایران
می شدند ،می بایست .مایه کوبی می شدند .در آن زمان هیچ ایستگاه قرنطینه ای در
دزدآب وجود نداشت ،بنابراین ،مسافرین زیر نظر نگهبانان ارتش در کاروانسراها
نگهداری و مجبور به اقامت می شدند .صاحب کاروانسرا مسئولیت مسافرین را به عهده
داشت و اجازه نمی داد تا پایان دوره قرنطینه ،کسی از آنجا خارج شود .در همان زمان،
ارتش همة میوه هایی را که از قطعه وارد می شد ضبط می کرد ،بخشی از آن ها خراب
می شد؛ و بخشی نیز به متقاضیان تحویل داده می شد در نتیجه مردم از این بابت به
شدت ناراضی بودند.۴۶5
در آگوست  ،1933ایران یک ایستگاه قرنطینه در میرجاوه دایر کرد و مسافرینی
که از جانب هند می آمدند و قصد ورود به ایران داشتند ،مایه کوبی می شدند مگر این
که گواهی معتبر جدیدی می داشتند .در آغاز ،با این که مأمورین و مسئولین قرنطینه
هیچ وسیلة ضدعفونی نداشتند ،محموله های پستی را نگه می داشتند .۴۶۶در  ۲5اکتبر
 ،1933قرنطینه میرجاوه برداشته شد .گرچه دورة وبا گذشته بود اما پزشک دولتی در
زابل مایه کوبی های اجباری انجام می داد .در جریان مایه کوبی ،در بازوی یکی از
بیماران ،سوزن شکست که موجب اعتراض شدید بر علیه او شد .سوزن به جا مانده در
بیمارستان کنسولگری بریتانیا ،بیرون کشیده شد.۴۶7
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IOR/L/PS/12/3403, Coll 28/8 ‘Persia; Diaries; Sistan & Kain, April 1927 – 1933’, Diary
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مرز غربی
در طول زمان در مرزهای بین ایران و عثمانی هیچ قرنطینه ای وجود نداشت .تا
پایان قرن نوزدهم ،انتقال اجساد از طریق خانقین ،در کرمانشاه مورد کنترل قرار
می گرفت که یک مأمور بهداشتی اجازه عبور می داد؛ مشروط به این که جسد کامالً
خشک شده و یا این که گواهی ارائه می دادند که از مرگ آن شخص حداقل سه سال
گذشته و در همین مدت در تابوت نگهداری شده بود .تنها زمانی ایستگاه بهداشتی در
قصر شیرین دایر می شد که بیماری همه گیر رخ می داد.۴۶8
در سال  ،1851آن زمان که وبا همه گیر شد اولین تالش برای اقدامات پیشگیرانه
همگانی انجام گرفت .پس از آن امیرکبیر ،صدراعظم ایران ،یک ایستگاه قرنطینه در
مرز عراق دایر کرد .۴۶9این عمل دقیقاً در پاسخ به کارهایی بود که توسط مقامات
عثمانی انجام گرفته بود .برای دنبال کردن مفاد کنفرانس بین المللی بهداشت سال
 1851پاریس ،عثمانی ها سیستم قرنطینه ای را در مرز ایران به وجود آورده بودند ،زیرا
به اعتقاد آن ها بیماری طاعون از طریق ایران وارد عثمانی می شد ،درست همانند آن
چه که در سال  1831روی داد .۴70کوشش آن ها منجر به دنبال کردن ناگهانی موضوع
از سوی مسئولین ایرانی شد؛ احتماالً کارهای سخت گیرانه و بی امان عثمانی ها در آن
سوی مرز توانست انگیزه خوبی برای ایرانی ها باشد.
در نوامبر  ،185۶دولت ایران تالش کرد تا از رفتن زوار از طریق کرمانشاه ،که وبا
در آن شایع شده بود ،به سوی عراق که دولت عثمانی ها از سال  185۴مقررات
قرنطینه ای را در آن اعمال می کردند ،جلوگیری کند .در کنار مرز ،زوار را به مدت 10
روز نگه می داشتند ولی پس از آن مسئولین ایرانی می خواستند دوباره زوار را به مدت
468
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Adamiyyat 1348, p. 326.
470 Bulmus 2012, p. 155.
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 10تا  ۲0روز دیگر نگه دارند .غذا تمام شده بود و به دلیل نبودن سازماندهی درست،
برآورده شد  15000نفر از زوار به زور راه خود را به داخل عراق باز کردند و در این
گیر و دارها چندین نفر از مردم و از جمله چند سرباز ،کشته شدند.۴71
رخدادهای بیماری های همه گیر از جمله وبا و طاعون در دهه های بعدی موجب
شد که هر دو طرف ،ایران و عثمانی ،همدیگر را سرزنش کنند .دولت عثمانی ایران را به
دالیل مختلف متهم می کرد و از جمله کردهای ایرانی و حمل اجساد مردگان را عاملی
برای انتقال بیماری می دانست و مورد سرزنش قرار می داد .تولوزان که نمایندگی ایران
در این جریان را به عهده داشت ،بیان کرد که منشاء بیماری در میان کردهای عراقی
بوده است .او پیشنهاد پیاده سازی یک برنامة بهداشتی در میان ایلیاتی ها را به عثمانی ها
داد که نیاز به ایجاد مانع بهداشتی را برطرف می کرد .۴7۲در سال های  ،1889-1890نه
تنها نظارت قرنطینه ای در خانقین برای افرادی که از سوی ایران می آمدند وجود داشت
بلکه در همان زمان ،ایران یک ساختار قرنطینه ای موقتی داشت که این از موضوع
گام هایی که برای توقف انتشار وبا در سپتامبر  1889برداشته شد ،هویدا است.
در آن زمان نه تنها به مسافرین ،بلکه به میوه ،گوشت و حتی زغال نیز اجازه عبور
داده نمی شد .۴73برابر گزارش ایزابال برد ( ،)Isabela Birdمسافر بریتانیایی که در سال
 1890در خانقین به سر می برد سیستم قرنطینه ای هر چیزی بود به جز این که مؤثر
باشد ،و چون مسافران تحت قرنطینه ،در محلی نگهداری می شدند که پر از کثافات
بود ،مسلماً نظر افراد و طرفداران نظریة ضد واگیری بیماری مثل تولوزان که بحث
می کردند وجود قرنطینه ایده بدی بوده است را تأمین می کرد.

قرنطینه ها در ورودی های ایران همه چیز در خود دارد ولی تأمین زغال
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De Gobineau 1959, p. 34.
Elgood 1951, pp. 526-28; Lorimer 1915, vol. 2, pp. 2537, 2540; Bulmus 2012, pp. 155-56.
473 Bird 1891, vol. 1, p. 70; Abbasi and Badi`i 1372, pp. 69-71.
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متوقف است و با کمیابی زغال در خانه ،من هم همانند بیشتر ساکنین ،بدون
آتش مانده ام .کاروانسرایی بزرگ ،خارج از دیوارهای شهر ،به عنوان محل دائم
قرنطینه ،مورد استفاده قرار می گیرد و سه کاروانسرای دیگر به عنوان اقامتگاه
افراد با بیماری های همه گیر ،به کار برده می شود .سوای این گونه تدارکات،
مسئولین از طریق پرداخت پول ،مقدار زیادی دارایی به دست می آورند .ولی از
هر چیز بدتر و وحشتناک تر شرایط بهداشتی این مکان ها است .به نظر می رسید
که آب آشامیدنی عامل تب حصبه و وبا باشد .محبوسان بدبخت در سوراخ های
نامناسب برای حیوانات ،جمع می شوند ،هوای طاعون آور تنفس می کنند و با
انباشتی از ترس های قدیم و جدید احاطه شده اند که هر آن رخداد بیماری هایی
همچون تب تیفوس ،وبا و یا طاعون ،در آن انتظار می رود.۴7۴
یکی از مشکالت جانبی بهداشت ،حمل و نقل اجساد مردگان بود که به تنهایی
تهدید بالقوه ای برای سالمت همگانی محسوب می شد .در آغاز ،هیچ ایستگاه
قرنطینه ای در قصر شیرین وجود نداشت؛ در صورتی که آن طرف مرز عراق  -عثمانی،
قرنطینه وجود داشت .حمل اجساد در کرمانشاه مورد نظارت قرار می گرفت و مأمور
بهداشت اجازه حمل جسد را صادر می کرد تنها وقتی که اطمینان پیدا می کرد جسد
کامالً خشک شده و یا این که حداقل  3سال از فوتش گذشته و در تابوت بوده است.
تنها زمانی که یک بیماری واگیر رخ داد ،یک پست بهداشتی قرنطینه ،در قصر شیرین،
دایر گردید (پیوست یک این فصل).۴75
بنابراین ،در کرمانشاه ،مأمور بهداشت عمومی که از اعضاء مجلس حفظ الصحّه
بود ،بررسی می کرد که آیا جسد خوب بسته بندی شده و آیا می توان آن را به خانقین
حمل نمود یا نه؟ چنانچه همه چیز مورد تأیید قرار می گرفت ،تابوت محتوی جسد،
Bird, vol. 1, p. 70.
Government of Great Britain 1945, pp. 412-13.
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مهر و موم می شد ولی جهت بررسی دوباره ،در خانقین ،باز می گردید .اگر جسد در
خانقین مورد تأیید قرار نمی گرفت ،بالفاصله در همان محل دفن می گردید .نرخ
بازرسی هر جسد در کرمانشاه دو تومان و یک قران هم برای مهر و موم دریافت
می گردید و در خانقین نیم پوند یا لیر عثمانی بود.۴7۶
در سال  ،1907مالیات جمل اجساد به  7قران افزایش یافت که توسط مسئولین
محلی مجلس حفظ الصحّه  ،دریافت می گردید .پولی که به دست آمده بود صرف ساخت
ایستگاه قرنطینه بین کرمانشاه و کربال شد .مجلس از دولت درخواست نمود تا  % 10از
درآمد حاصله از عوارض اسب و گالسکه ها را برای استفاده واکسیناسیون همگانی تخصیص
دهد .با توجه به رخداد بیماری وبا در کرمانشاه ،دولت ضمن اقدامات دیگر ،بودجه ای جهت
تأمین پزشکان ،دارو ها و اقامتگاه های برای بیماران همه گیر ،در اختیار قرار داد.۴77
در نوامبر  ،1903در پی همه گیری وبا در کربال ،مسئولین عثمانی از حرکت زوار
به کربال و انتقال و دفن اجساد در مناطق مقدس شیعه ،جلوگیری کردند .همچنین به
مسئولین ایرانی گوشزد نمودند که به زوار و خانواده های ایرانی گفته شود انتقال اجساد
مردگان ،در حال حاضر ،ممنوع می باشد .گرچه مسئولین ایرانی این پیام را به اطالع
مردم رساندند امّا هنوز هم عده ای از مردم به کربال می رفتند و یا این که قصد رفتن
داشتند .بنابراین ،مقررات قرنطینه ای در مرزها به شدت اجرا گردید و به مدیر گمرک،
مولیتور ( ،)Molitorقدرت تام داده شده تا قوانین و مقررات قرنطینه را به شدت اجرا
کند .از تهران ،تعداد  50یا  150قزاق برای کمک به برپایی قرنطینه و همچنین چادرها
و داروها فرستاده شد.
DCR 590 (Kermanshah, 1902), pp. 12-13.
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در سال  35 ،190۴قران به ازای هر جسد می بایست به مسئولین ترک در کرمانشاه پرداخت
می شد و 0/5پوند عثمانی در خانقین ،یعنی جایی که ایستگاه قرنطینه دائمی ترکی وجود داشت.
زوار به پرداخت  10پیاستر مالیات قرنطینه در خانقین اجبار داشتند.
Scott 1905, p. 622.
Elgood 1951, p. 531.
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دکتر قصری و میرزا حیدرخان ،پزشکان مسئول قرنطینه بودند .ایستگاه های
قرنطینه ای در قصر شیرین ،ماهیدشت و بیستون برقرار شد که زیر نظر اداره گمرک کار
می کردند .۴78در  ۲7آگوست  ،190۴روک ( )P. Raucyمأمور بلژیکی گمرک از انزلی که
در این شهر خدمات بهداشتی بنیاد نهاده بود ،به کرمانشاه منتقل شد تا در آنجا خدمات
بهداشتی را سر و سامان بدهد .امّا خود او در اثر ابتالء به وبا ،در اواخر سال  ،190۴فوت
کرد .۴79در همان سال ،سیستم قرنطینه ای واقع در مرز عراق ،به شدت مورد آزمایش
قرار گرفت و نقص خود را نشان داد .زیرا در همان زمان یکی از علماء برجسته نجف با
تعداد زیادی از طلبه های خود عازم زیارت مشهد بود .کارکنان قرنطینه کرمانشاه از ورود
آن ها به شهر جلوگیری کردند و اصرار داشتند تا مشخص شدن وضعیت سالمت آن ها،
باید در قرنطینه بمانند ،زیرا وبا در نجف شایع شده بود .طلبه ها به مأمورین قرنطینه

گفتند” :پا قدم حضرت آقا ،مقدس و رحمت آمیز است و هر کجا که قدم بگذارد در آنجا
هر گونه بالیی باشد ،برطرف می شود ،بنابراین ،هیچ احتیاجی به تشریفات قرنطینه ای
نیست“ .مأمورین گفتند که حضرت آقا در کربال و نجف تشریف داشته اند که در آنجا از
بیماری همه گیر ،پیشگیری نشده است و طالب با چوب و چماق جواب آن ها را دادند.
سپس با سرعت وارد شهر کرمانشاه شدند و روز بعد ،چند نفر از آن ها ،مریض شدند و
 ۲3نفرشان فوت کردند .باقیماندة آن ها به شهرهای بروجرد ،اصفهان ،همدان و جاهای
دیگر متفرق گردیدند و هیچ کس شهامت توقف آن ها را نداشت و بدین سان ،وبا انتشار
یافت .سرانجام از طریق قم به تهران آمدند و بیماری را در تهران نیز شایع کردند.
ثروتمندان به کوه ها و تپه های اطراف شهر پناه بردند و فقرا باقی ماندند و در نتیجه تعداد
زیادی از آن ها ،قربانی بیماری شدند.

حاج سیّاح که وقایع نویس این رویداد بود ،چنین نوشت” :در ایران همیشه اوضاع
Scott 1904, pp. 621-22.
Tavili 1371, vol. 2, p. 208; Destrée 1976, pp. 117, 346.
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به همین منوال است“ .۴80بنابراین ،در فوریه  1908ام .سزاری ( )M. Cesariاز اداره
گمرک ،به کاپیتان های ورث ( ،)Capt. Hay Worthکنسول بریتانیا ،طرح موضوع کرد
که در ایران سیستم قرنطینه وجود داشته ولی به عنوان یک اقدام سیاسی از آن استفاده
می شد و وجود یا نبود بیماری طاعون به وجود آن بی ارتباط است .۴81در آوریل ،1908
بنگارد ( ،)Dr. Bongardبه منظور تأسیس سیستم قرنطینه علیه بیماری ،از تهران به
قصر شیرین رفت .در این جریان ،سزاری ( )Dr. M. Cesariنیز او را همیاری می کرد.
آن ها در ماه ژوئن به تهران برگشتند .۴8۲ولی از سال  ،1910همة افرادی که از بغداد
می آمدند مجبور بودند که در قصر شیرین مورد معاینه پزشکی قرار گیرند.۴83
اجالس بهداشت  ،1903به بازرسی از همة کشتی ها نخست در تنگة هرمز و در
مرحلة دوّم در بصره تأکید داشت .هر کشتی از بندری می آمد که آلوده به بیماری مسری
Sayyah 1347, pp. 535-36.
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به دلیل این رویداد ،گزارش شده که مجتهد اعظم نجف ”شخصاً نوعی حکم تکفیر بر علیه سزاری
صادر کرده که در آن بیان شده هر مسلمانی که او را بکشد عمل ثواب و خیری انجام داده است“.
این عمل در مقابل رفتاری بود که او با زوار انجام می داد” .به من اطمینان داده شد [که این رفتار]
خدمات گمرکات بلژیکی را بی نهایت غیرمحبوب عامه جلوه داد “.او علما را مورد تجسس بدنی قرار
داد و حتی دستان خود را به زور وارد پرده های کجاوه هایی که زنان آنان را حمل می کرد ،فرو برد.
سزاری همچنین یک گروه از زوار روس را که از مرز بدون پرداخت عوارض عبور کرده بودند به
شدت کتک زد.
IOR/L/PS/10/143/1, File 1421/1908 Pt 1 'Persia: oil; D'Arcy Oil Syndicate', Sir A.
Hardinge to the Marques of Landsdowne 27/01/1904, pp. 2-3.
481 Political Diaries, vol. 3, p. 134.

سزاری ،اهل جزیرة کورس بود و پس از این که موفق به ورود به دانشکده پلی تکنیک نشد ،شانس خود
را در روسیه آزمایش کرد یعنی جایی که به عنوان مخبر مجلة فرانسیس دو سنت پطرسبورگ ،به مدت
چند ماه مشغول به کار شد .سپس به مشهد رفت و در آنجا به عنوان معلم فرانسوی بچه های عین الدوله
حاکم ،مشغول به کار شد .اما او به شدت ناامید شد ،هم از بابت دانش آموزانش و هم از مبلغ حقوقی که
به او قول داده شده بود .بنابراین ،به عشق آباد رفت و چند ماه نزد خانواده رویل) (Reveilleماند .سپس
او آلمانی ) (D’ Allemagneرا به سوی مشهد همراهی نمود .در سال  ،190۲شانس با او یاری کرد و به
عنوان کارمند رسمی گمرک توسط دولت ایران استخدام شد.
d'Allemagne 1911, vol. 1, pp. iii, iv.
Administration Report 1908, p. 48.
483 IOR/L/PS/10/184, File 3004/1910 'Tehran Sanitary Council', Neligan to Minister,
Tehran, 08/08/1911.
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بود ،می باید به مدت  5روز قبل از این که بتواند به حرکت خود ادامه دهد تحت نظارت
قرنطینه قرار بگیرد .به دلیل فشارهای بین المللی ،عثمانی ها خواسته هایشان را از قرنطینه
هرمز رها کردند و خود را بر روی شبکه قرنطینه ای خانقین ،بایزید و بصره متمرکز و
محدود کردند .بین سال های  ،1903-190۴تنها تعداد  333۴نفر ایرانی از طریق بصره
وارد عراق شدند ،در حالی که افراد ورودی از مرز خانقین ۴۲031 ،نفر بود.
بر این اساس ،پست مرزی خانقین % ۶5 ،ترددها را از جانب ایران و بالعکس پوشش
می داد .در همان زمان ،مبلغ قابل مالحظه ای از بابت عوارض عبوری زوار و عوارض
بهداشت برای هر جسد که  50پیاستر (صد لیره) بود ،دریافت می گردید .بین سال های
 3900 1909-191۴جسد و در سال های  7558 ،191۲-13جسد ،از مرز گذشتند.
بعضی از افراد ،از جمله کلیمو ( ،)Dr. F. G. Clemowنماینده بریتانیا در شورای عالی
بهداشت قسطنطنیه و نماینده فرستاده شده به کنفرانس بین المللی بهداشت ،1911
بیان داشت که این گونه عوارض و مالیات ها ،عادالنه نیستند زیرا هیچ گونه شواهدی
دال بر این که این اجساد موجب نشر بیماری همه گیر شده باشند ،وجود ندارد .او
خواست دولت عثمانی (که حمل و نقل اجساد را به عنوان یک گاو شیرده برای کسب
درآمد می دانست) فقط توجه داشته باشد که آیا زوار خطری برای سالمتی محسوب
می شوند یا خیر؟ .۴8۴در  1۲ژوئن  ،1913مجلس حفظ الصحّه ،از مشهد تلگرافی
دریافت نمود مبنی بر این که یک بیماری همه گیر ناشناخته در تربت جام رخ داده
است .همچنین در  15ژوئن  ،1913یک بیماری همه گیر در کلهر ماهیدشت وجود
داشت .برای بررسی اوضاع و نظارت ،پزشکی ایرانی همراه با  50قزاق فرستاده شد.
تعدادی مرگ و میر روی داد و جمعیت به اطراف گریخت .از آنجایی که مجلس دکتر
حیدر میرزا را مأمور رسیدگی به طاعون کرده بود ،نلیگان می خواست بداند که چرا ،تا

Bulmus 2012, pp. 156-58.
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کنون ،این دکتر به این شهر نرفته است .البته دلیل نرفتن او کمبود پول بود .مجلس
فقط مبلغ  15000تومان داشت که آن نیز به خدمات بهداشتی دریای مازندران
اختصاص داده شده بود.
از طرف دیگر ،دولت نمی خواست پول بیشتری در اختیار مجلس بگذارد .در نتیجه
پولی به کاریز فرستاده نشد .هیچ پزشکی به کرمانشاه نرفت و در ضمن ،پزشک روسی نیز
درخواست  10000تومان کرده بود .در نتیجه ،بین اعضاء مشاجره به وجود آمد ،دکتر کاچه
رئیس مجلس نیز با کلمات تندی ،خزانه دار کل ،دولت ایران و اعضاء ایرانی مجلس را مورد
خطاب قرار داد .او از استفاده پول برای مخارج و اهداف دیگر امتناع نمود زیرا هیچ گونه
قطعیتی وجود نداشت که پولی که به خراسان فرستاده می شود به خوبی مصرف شود.
نلیگان در مورد آخر همراه بود ولی با فرستادن پزشک به کرمانشاه موافقت داشت.

مجلس پیشنهاد نلیگان را پذیرفت و مبلغ  15000تومان ”برای مخارج قرنطینه
و مقاصد دیگر بهداشتی ،در بخشی از ایران در شمال نواری از خانقین و غیره ،اختصاص
یافت“ .این جریان باعث شد که پزشکانی نیز به کرمانشاه فرستاده شوند .از طرف دیگر،
جریان مشهد در کمیته ای فرعی مورد گفتگو قرار گرفت و دو پزشک اروپایی جهت
تهیه گزارش از شرایط کاریز ،از مشهد به آنجا فرستاده شدند.۴85
در آوریل  ،191۴فیست منتل ( )Feistmantelپزشک اتریشی سفارت و یکی از
اعضاء مجلس حفظ الصحّه  ،پیشنهاد تعطیل کردن سیستم های قرنطینه را داد و در
عوض یک معاینة ساده در پاطاق زیر نظر دولت عثمانی را عنوان کرد .مجلس تصمیم
گرفت تا گفتگو پیرامون این پیشنهاد را به تعویق بیاندازد و آن را به زمان دیگری
موکول نماید .۴8۶کمیسیون بهداشتی که از طرف هیئت بهداشت استانبول فرستاده
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شده بود ،خواستار برقراری یک ایستگاه قرنطینه در قصر شیرین شد .ساموئل خان،
عضو ایرانی این هیئت ،جهت تسلیم گزارش به تهران آمد .این چیزی بود که مجلس
حفظ الصحّه برای سال ها خواستار آن بود ولی بودجه ای در دسترس نداشت .ساموئل
خان موفق شد که برای اتباع ایرانی که در کنار مرز زندگی می کردند ،در زمان گذر از
مرز ،معافیت مالیاتی بگیرد.۴87
در اکتبر  ،191۴به علت رخداد بیماری وبا در بغداد ،همان گونه که قبالً در زمان
شیوع بیماری های همه گیر انجام می شد ،تصمیم گرفته شد که در نبود قرنطینه ،یک
پست نظارتی در قصر شیرین دایر گردد .پزشکی ایرانی با تجربه ای نیز در قصر شیرین
حضور داشت .شورا از پزشک گمرک درخواست کرد تا در صورت نیاز در این کار همکاری
کند .معاینات ساده پزشکی انجام می گرفت امّا به دلیل ازدیاد تردد زوار ،پست دیگری
در پاطاق برپا شد ،جایی که هر زوار می بایستی از یک تنگه باریک عبور کند .برپایی
چادر برای اردوگاه نیاز بود ولی برای آن زمان از سال ،چندان خوشایند نبود .۴88در
دسامبر  ،191۴خبری منتشر شد که موردی از طاعون در قصر شیرین مشاهده شده
است ،یعنی جایی که به دلیل وجود طاعون در بغداد ،مسافرین مورد معاینه قرار
می گرفتند.
مجلس حفظ الصحّه تصمیم گرفت پزشکی برای همکاری و ادامة معاینات پزشکی
از کرمانشاه به قصر شیرین بفرستد ،همچنین در فراهم آوردن پول و نگهبانان در
جاهای مورد نیاز ،انتقال سرم طاعون از آستارا به قصر شیرین و درخواست از مسئولین
عثمانی در خانقین جهت همکاری اقدام نمود .۴89در اوایل ژانویه  ،1915مجلس تصمیم
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گرفت که یک ایستگاه قرنطینة کوچک در جاده بین کربال و قصر شیرین برقرار کند.۴90
ولی به دلیل این که این ناحیه در سال های  1915تا  1917صحنة جنگ بود ،چنین
اتفاقی نیافتاد.
سال ها بعد ،سیستم بازرسی سالمت دایر گردید .در آگوست  ،19۲7یک ایستگاه
موقتی قرنطینه ،به وسیله دولت ایران ،در قصر شیرین تأسیس شد .به نظر رسید که این
قرنطینه تصمیمی سیاسی برای فشار آوردن به عراق بود .تیمورتاش ،وزیر دربار ،به سفیر
بریتانیا گفت این به تالفی رفتارهای بدی است که عراقی ها در حق ایرانیان روا
می داشتند .۴91خود اردوگاه قرنطینه یک مکان موقتی و غیربهداشتی بود که نشانگر ویژگی
اتفاقی برپا شدن آن بود .در نوامبر  ،19۲7این ایستگاه به شرح زیر توصیف شده است:

” اردوگاه پایین شهر در کنار رودخانه واقع شده است .خیمه دو جداره بزرگی
برای مسافرین درجه یک تهیه شده است .تخت های آهنی همراه با رختخواب
وجود دارد ،امّا ملحفه ها و روکش ها بسیار کثیف هستند .یک میز دراز پوشیده از
پارچة شمعی با چندین صندلی مخروبه لق ،فراهم است .غذا از آشپزخانه ای که
به ایستگاه قرنطینه متصل است آورده می شود .و نسبتاً کثیف و گران است .در
هنگام روز خیمه پر از مگس است به طوری که تمام سطح میز و غذا را
می پوشانند .آب آشامیدنی مستقیماً از رودخانه ای که قبالً از میان شهر می گذشته
است آورده می شود ولی جوشانده نمی شود امّا فیلتری برای آن فراهم شده است.
شرایط بهداشتی رقت بار است.
یک جوی عمیق آب وجود دارد که از میان اردوگاه می گذرد و روی آن دو
تخته به طوری که بین آن ها فاصله ای است ،برای گذر از این طرف به آن طرف،
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گذاشته شده است .این سکو با نی بوریا احاطه شده است .زمانی که من در قرنطینه
بودم این مسیر آب در حال تمیز شدن بود و بوی تعفن رقت باری به مشام
می رسید .در آنجا ،من ندیدم که از توالت استفاده بشود ،و حتی شک دارم که این
توالت ها نیز توسط اروپاییان مورد استفاده قرار بگیرد .نمی توان تصور کرد که
جایی بهتر از محیط ایستگاه قرنطینه برای زاد و ولد میکروب ها ،از هر نوع ،وجود
داشته باشد .من دیدم که هیچ مراقبت پزشکی داده نمی شود .چنانچه موردی از
بیماری وبا در آنجا روی می داد ،همانند یک آتش بزرگی بود که در سرتاسر
اردوگاه را فرا می گرفت .یک تک چادر جهت اقامت خانم های اروپایی در نظر
گرفته شده است ،امّا در هنگام روز ،غیرقابل سکونت

است۴9۲“.

دولت بریتانیا ،در مورد این شرایط به ایران هشدار داد .دولت ایران پاسخ داد که
فوراً گروهی متشکل از سه نفر از بهترین پزشکان با هواپیما به قصر شیرین فرستاده

است .آن ها ،پس از چند روز اقامت ”تا آنجایی که امکان داشت کاستی ها را برطرف
کردند“ .بر اساس گزارش پزشکان ،دولت اقدام مناسب انجام می داد.۴93
ایستگاه قرنطینه ،مدتی طوالنی ای دوام نیافت ،زیرا در سال های ،1930
مسافرینی که از عراق به قصر شیرین می رسیدند ،به بیمارستان  -دواخانة محلی،
فرستاده می شدند .در آنجا می بایستی گواهی واکسیناسیون و مایه کوبی اخیر را ارائه
دهند تا اجازه ورود به کشور به دست آورند .۴9۴در سال  ،193۶زمانی که گزارش شد
که در پشت کوه ،طاعون روی داده است ،در  1۶فوریه همان سال دکتر دفتری ،مدیر
سالمت عمومی در کرمانشاه ،همراه با  15نفر ،برای بررسی اوضاع به آنجا رفت .گرچه
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موردی از طاعون دیده نشد ولی او ایستگاه های نظارتی را در تهران و دهلران مستقر
کرد .به دلیل این که طاعون در آن سوی مرز ،در کوت اماره رخ داده بود ،اقدامات و
احتیاطات الزم را در پیش گرفت .در زمانی که او مقررات قرنطینه را در پست مرزی
اصلی برپا نمود ،به هیچ کس حق عبور از مرز داده نشد ،ولی مردم از حد فاصل میان
پست های مراقبتی به سادگی عبور می کردند.۴95
جمع بندی و نتیجه گیری
مسری یا غیرمسری بودن ،پرسش اصلی این بود .کامالً روشن است که طرفداران
نظریة ضد مسری بودن بیماری ها ،در نبود ادله قابل اعتبار ،نیاز به وجود قرنطینه را به
چالش می کشیدند .گرچه فواید و اثر قرنطینه همیشه مثبت نبود ،ولی اقدامات بهداشتی،
آشکارا اثرات سالمت عمومی مثبت از خود نشان می دادند .مسلماً در کشوری مثل ایران
با زیرساخت های در حال توسعه و محدودیت نیروی انسانی و سرمایه و منابع محدود،
ملموس است که تا حد امکان باید از منابع که کارآمدترین می باشند ،استفاده گردد.
از این جهت ،تولوزان برای ایجاد یک سیستم قرنطینه با کیفیت ،مردد بود و در
عوض برنامة بهداشتی پیشگیرانه را ترجیح می داد .ولی زمانی که طرفداران نظریة
مسری بودن ،در بحث و گفتگوها پیروز شدند ،فشار بین المللی برای توقف و انتشار وبا
و طاعون از آسیا از طریق خلیج فارس و ایران افزایش یافت .در این خصوص ،به ویژه
دولت عثمانی ،از ایران درخواست نمود از این نظر که ایران نقطة انتقال این بیماری ها
باشد ،این جریان متوقف شود .روسیه نیز در این مورد چنین درخواستی را داشت.
بریتانیا عالقمند به مهار و انتشار بیماری های واگیردار از طریق خلیج فارس بود،
مشروط به این که این اقدام منتهی به ابراز و اعمال نظر ملل دیگر در ایران و پیرامون
چگونگی به کارگیری قرنطینه در بنادر خلیج فارس نشود .به ویژه ،بریتانیا می خواست
FO 371/45488, Kermanshah, Monthly Diary February 1945, p. 30.
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جلوی روسیه برای تبدیل شدن به تهدید هندوستان را بگیرد و این به معنای آن بود
که روسیه نمی بایست در قرنطینة خلیج فارس درگیر شود و اجازه داده نشود که روسیه
از قرنطینة شمال ایران برای صدمه زدن به تجارت بریتانیا ،استفاده کند.
از موارد باال چنین بر می آید که همة شرکت کنندگان در بحث و گفتگو ایجاد
قرنطینه ،پیگیر اهداف سالمت همگانی مردم نبودند ،بلکه جملگی از این تریبون برای
پیشبرد و حفاظت از منافع سیاسی و تجاری خود استفاده می کردند .واقعیت این
موضوع نه تنها به طور خاص برای روسیه و بریتانیا مصداق داشت ،بلکه خود ایران نیز
چنین منظوری را دنبال می کرد .ایران در سال  ،19۲7برای این که بتواند به دولت
عراق برای یک مورد غیرمرتبط ،فشار سیاسی بیاورد قرنطینه ای در مرز عراق مستقر
نمود .استفاده یا سوءاستفاده از مسائل امور مردمی برای مقاصد دیگر ،مسلماً چیز
تازه ای نیست .در واقع استفاده از شبح وبا برای نفوذ در صحنة سیاسی ایران ،بارها
انجام شده است .برای نمونه ،سلطان یعقوب با شایعة فتنه گران که وبا در تبریز رخ
داده سال ها از تبریز دور ماند.۴9۶
وجود قرنطینه نه تنها به روند تجارت آسیب می زد ،بلکه برای مردم شهرهایی که
بیماری در آن ها شایع می گردید نیز ضرر و زیان داشت .این آسیب و ضرر نه تنها از
این که قرنطینه در جلوگیری از انتشار بیماری های واگیردار موفق نبود بلکه به خاطر
این بود که کاروان ها نمی توانستند به شهرها بیایند و به دلیل کم شدن ورودی کاالها
قیمت اجناس روز به روز ،افزایش می یافت .این روند در همه جا صدق می کرد .همانند
مورد مشهد در سال  ،191۲یا آوریل  19۴5که به دلیل وجود قرنطینه در بندرعباس،
شمار شناورهایی که از سواحل جنوبی محموله گندم و جو می آوردند .کاهش یافت و
در نتیجه قیمت مواد خوراکی در شهر افزایش یافت.۴97
Minorsky 1957, p. 107.
IOR/R/15/2/327, 'File 8/29 Bandar Abbas Diaries', Consulate Diary no. 7, 1st-15th April
1945,p. 3.
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در آغاز اثر قرنطینه و اقدامات پیشگیرانه وابسته به آن از جانب مردم عامی با
مخالفت شدیدی رو به رو می شد ،زیرا آن را مخالف با مقررات و اصول اسالمی
می دانستند؛ همانند موارد پیش آمده در بوشهر ،بندر انزلی و نصرت آباد که دربارة آن ها
بحث شد .در این سه شهر آشوب و طغیان در زمانی که طاعون رخ می داد و اقدامات

قرنطینه ای انجام می شد اتفاق افتاد زیرا طاعون ”شکلی از مرگ بود که عمدتاً با آن
آشنا نبودند“.
بنابراین ،مردم مقررات بهداشتی را بیشتر وجود امری تحمیلی می دانستند تا
حافظ منافع خود .۴98در واقع ،مردم از این که مجبور بودند گواهی های بهداشتی از
پزشکان غیرمسلمان بریتانیایی دریافت دارند و این پزشکان خانه هایشان را بازرسی
کنند ،خشمگین بودند و حتی این مخالفت ها تا جایی پیش رفت که موجب اغتشاش
و تظاهرات ضد بریتانیایی سال  1899بوشهر گردید .۴99از مطالب باال چنین بر می آید
که ایران قبل از این که دارای سازمان و چهارچوبی بشود که بتواند در مقابل
بیماری های همه گیر مقابله و اقدام کند ،زمانی طوالنی الزم داشت.
تنها در سال  190۴بود که مجلس حفظ الصحّه دائمی شد ،اگر چه این مجلس در
ابتدا نه کارایی داشت و نه بودجه ای در دست و نه کارمندی .این فقط در خلیج فارس
بود که خدمات قرنطینه ای بریتانیایی به صورت دائم برقرار بود و نیروی کاری داشت که
خود را وقف انجام وظیفه کرده بود و به خوبی نیز مجهز گردیده بود .پس از سال 1911
بود که چهارچوبی سمبلیک (ساختگی) نیز در سایر نقاط ایران به وجود آمد که اغلب
نیز توسط «مجالس حفظ الصحّه» شکل گرفته در محل ،سامان می یافت .در عین حال،

Elgood 1951, p. 524.
Wright 2001, p. 127; Elgood 1951, pp. 526-27, 550.

برای جزئیات اجرای توافق نامه شامل تالش های خدمات گمرکی جهت کنترل بر ترتیبات بهداشتی
در خلیج فارس و همچنین شیطنت های وابسته به روس ها ،بنگرید
Lorimer 1915, pp. 2547-51.
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به نظر می رسد بنا به درخواست های بین المللی ،ایران به ساماندهی قرنطینه ،هر چند به
شکل حداقلی ،در سال  1909تن داد .ماده  35اجالس به روشنی صراحت داشت که

”هر کشوری نیازمند حداقل یک مجموعه تجهیزات قرنطینه ای شامل اجاق ضدعفونی
کننده ،دستگاه کلی تون ( )Claytonو آسایشگاه برای بیماران در هر مرز دریایی است“.
ایران رسماً توافق را پذیرفته بود .سوا از اجاق های ضدعفونی کننده و آسایشگاه های(برای
بیماران جداسازی شده) خلیج فارس(هر چند بی اثر) چنین به نظر می رسد که

آسایشگاه ها به خوبی محافظت می شدند .ولی بنا به اظهارنظر بریتانیایی ها ”می بایست
ارتقاء یابد و در شرایط فعلی ناامید کننده است“.500
جدول  :۲-3ایستگاه های قرنطینه و کارکنان آن ها ()19۲۴
نام
ایستگاه
خرمشهر
بوشهر
بندرعباس

پزشک

شمارة
کارکنان

مارک واحد
گندزدایی

1
۲
1

1۲
1۴
17

لنگه

1

9

جاسک
بندر انزلی
آستارا
جلفا
کرمانشاه
قصر شیرین

1
1
1
نامعلوم
نامعلوم
-

10
7
۴
1
نامعلوم
-

ولوکس
بومن
ولوکس
ولوکس در
وضعیت بد
ولوکس
دهیتر
دهیتر
نامعلوم
نامعلوم
-

مالحظات
مسافرین درجه 3-۲-1
مسافرین معمولی همة درجه ها
نیاز به تعیرات
فقط مسافرین درجه 3
فقدان تجهیزات
کنترل عفونی
کار نمی کند
نامعلوم
نامعلوم
هیچ ساختمان نظارتی وجود ندارد.

Gilmour 1924, pp. 20-24.

IOR/L/PS/10/184, File 3004/1910 'Tehran Sanitary Council', Neligan to Barclay
17/09/1909.
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توافق بین دولت های هند و ایران ،برای دولت ایران سودمند بود .جراح نمایندگی
بریتانیا در بوشهر به طور تمام وقت مأمور سازماندهی قرنطینه در خلیج فارس شد و
پزشکان بریتانیایی همة موارد آن را به اجرا در آوردند .مخارج نگهداری آن ماهیانه 1۴80
روپیه (ساالنه  118۴پوند) بود که از جانب ایران پرداخت می شد و مبلغ  3۴0روپیه به
صورت ساالنه ( ۲7۲پوند ساالنه) نیز از جانب دولت هند برای سه ایستگاه خرمشهر،
بندرعباس و لنگه تأمین می گردید .در بوشهر و جاسک ،به ترتیب ،دستیاران جراح وابسته
به نمایندگی بریتانیا و ایستگاه تلگراف کار انجام می دادند .نظارت بر امور مالی مربوط به
اداره گمرک بود و مأموران قرنطینه همة دریافتی ها را به آن انتقال می دادند.501
در سال  ،19۲۶زمانی که دولت هند به دولت ایران اطالع داد که از این پس
سرمایه گذاری بر روی وسایل و تجهیزاتی وابسته به قرنطینه را در خلیج فارس کاهش
می دهد ،دولت ایران که از سیاست جایگزینی کارمندان ایرانی به جای خارجی ها پیگیری
می کرد بخشی از سیاست خود را بر برابر پایان دادن به نفوذ خارجی ها بر ایران استوار
کرد ،و خواستار اداره کامل سیستم قرنطینه شد .این خواسته به میل دولت های بریتانیا
و هند نبود ،ولی در عین حال آن ها نمی توانستند حقوق مطلق ایران را بر مؤسساتی که
در درون قلمرو اش بود ،انکار کنند .علیرغم نگرانی های دولت بریتانیا و خود اداره بهداشت
ایران ،هیچ گونه اتفاق ناگواری پیش نیامد .پس از جوالی  19۲8که سیستم قرنطینة
خلیج فارس از دست بریتانیایی ها خارج و به دست ایرانیان افتاد ،دولت ایران عملکرد
خوبی از خود نشان داد .در هر نقطه از ایران که نیاز بود نیز دولت می توانست قرنطینه
دایر کند .سیستم سالمت عمومی بدتر نشد ،حتی ایران برای بهبودی سیستم قرنطینه
سرمایه گذاری کرد .تجهیزات ،وسایل و ساختمان های جدید به وجود آمدند و یا این که
تعمیر شدند .برای اطمینان به پیشرفت کارها و مصرف مناسب بودجه ،بازرسی هایی نیز
IOR/L/PS/10/132, File 345/1908 Pt 1 'Mohammerah: situation. British assurances to
Sheikh.', par. B, p. 10.
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صورت گرفت .حتی ایران در منطقه خلیج فارس «بوشهر» قرنطینه ای فوالدی به وزن
 30تن به نام ابن سینا احداث کرد که مجهز به دستگاه ضدعفونی کننده بود .این قرنطینه
ظرفیت  ۶0نفر را داشت .در سال  ،19۴1اداره بهداشت اعتباری جدید جهت تعمیر ابن
سینا داد .50۲البته خدمات سیستم قرنطینه ای ایران خالی از عیب و اشکال نبود ،ولی
ایرانیان از اشتباهات خود درس آموخته و نشان دادند که در پناه اثرگذاری برنامه ،در
مسیر انجام وظیفه ،گام بر می دارند.
مسلماً ،خدمات قرنطینه ای ایران بدون مسائل اختصاصی و ویژه خود نبوده است.
اقدامات قرنطینه ای در جهت کنترل انتشار بیماری های مسری در داخل کشور ،همیشه

انجام نمی شده است .برای مثال” ،تب مخملک در تبریز در طی سال ( )1931همه گیر
و  ۶000مرگ از این بیماری ترسناک در شهر گزارش شده است .بدبختانه ،هیچ گونه
مقررات قرنطینه ای وجود ندارد و در نتیجه بسیار دشوار است که بیماری را کنترل کرد.
در موارد بسیاری ،بزرگساالن نیز همچون کودکان دچار بیماری شدند“ .503با این وجود،
خدمات قرنطینه ای بهبودی یافت و از اشتباهات خود آموخت و نشان داد که در مسیر
انجام وظیفه است و این موضوع از کارآمدی برنامه های آن نشان داده شده است.
همچنین مقامات رسمی بهداشت ،تالش کردند که بهسازی در شهرهایی که
انتخاب کرده بودند بهبود ببخشند و از این رو ،بعضی از اعمال غیربهداشتی و منافی
سالمت را در معرض بازبینی و رصد قرار دادند .یک گام مثبت در کرمان برداشته شد
که نمونة آن بستن مخازن حمام در حمام های عمومی و چسباندن اطالعیه تعطیلی بر
آن ها در میانة سال  1933بود .با این وجود ،مسلمانان اصولگرا به تهران شکواییه
IOR/L/MIL/17/15/40, 'Persia Intelligence Report. May, 1946', p. 40; IOR/L/PS/12/3713,
Persian Gulf Diaries, Bushire 1941, p. (no. 118).
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جهت اقدامات قرنطینه ای و مکان ایستگاه های بهداشتی در سال های  ،19۴0به صورت عمومی بنگرید
Government of Great Britain 1945, pp. 412-13.
503 Minutes to the General Assembly of Presbyterian Church in the USA, Third SeriesVolume XI-1932, Part II. Philadelphia, July 1932, p. 173.
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فرستادند و بیان کردند که به دلیل این اقدام ،نمی توان غسل شرعی انجام داد .در

نتیجه ،در پایان سال ،دستور آمد که این برچسب ها برداشته شوند” .با این وجود ،اکثر
حمام ها ،به دوش حمام که جدیداً شناخته شده بود مجهز شدند“.
در نوامبر  ،1933به همة حاکمان استانی اطالع داده شد که از نوامبر آن سال
پرداخت برای اداره های بهداشت از بودجة عمومی قطع گردیده و از آن تاریخ
شهرداری های مربوطه باید اقداماتی برای پرداخت خدمات بهداشتی در مناطق خود به
عمل آورند .با در نظر گرفتن شرایط فقیرانه اکثر شهرداری ها ،عدم قطعیت یافتن
بودجه عمومی ساالنة آن ها و این واقعیت که آن ها می باید اجازه از تهران برای برقراری
مالیات های محلی جهت سرمایه گذاری بر عملکردهای شهری فاقد بودجه داشته باشند،
شرایط دشوار آن ها را نشان می داد .50۴یکی از وظایف اولیة مأموران پزشکی شهرداری،
بازرسی هفتگی یا ماهیانه از آرایشگاه ها ،نانوایی ها ،فروشندگان میوه و قهوه خانه ها و
دوبار در هفته از فاحشه خانه ها بود .505گاهی اوقات تالش های بهداشتی با دیواری از
جهل رو به رو می شد ،مانند آن چه که در سال  193۲در بیرجند روی داد .در این
شهر ،بیماری تیفوئید افزایش یافت زیرا آب لوله کشی که سال پیش برقرار شده بود

آلوده گردیده بود ” امّا این باور ایرانیان درباره هر چیز جدید است و بر همین اساس
نمی پذیرند که آب شبکة آب رسانی گران قیمت می تواند غیربهداشتی باشد“.50۶
با وجود بودجه های ناچیز و گاهی اوقات جهل پیرامون اهمیت کار ،مأمورین
سالمت ،تالش خود را ادامه دادند و در پیشگیری از انتشار بیماری های مسری اهتمام
ورزیدند .برای مثال ،در کرمان در سال  ،19۴5پزشکان ادارة بهداشت به صورت منظم
به بخش های گوناگون شهر ،به ویژه در مکان هایی که افراد فقیر زندگی می کردند،
504

Administration Report 1933, p. 39; Floor 2016, pp. 515-18.
Administration Report 1939, p. 18; Administration Report 1940, p. 22.
506 HBM's Consulate, Sistan and Kain, Diary for July 1932, p. 1, IOR/L/PS/12/3403, Coll
28/8 ‘Persia; Diaries; Sistan & Kain, April 1927 – 1933’.
505
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فرستاده می شدند تا بینوایان و گدایان را گردآوری نمایند .پزشکان بنا به تشخیص
خود افرادی را به نواخانه معرفی می شدند تا اسکان داده شده و تغذیه شوند .بیماران
در بیمارستان اپیدمیک (بیمارستان مبارزه) تحت درمان قرار می گرفتند و پس از این
که تندرستی به دست می آوردند به نواخانة کرمان فرستاده می شدند .بدین طریق1۶ ،
مورد همه گیری تیفوس و  8۶مورد همه گیری اسهال خونی ،با موفقیت تحت درمان
قرار گرفتند .یک کمیتة حمایت از فقرا شکل یافت تا به ادارة بهداشت در جمع آوری
افراد فقیر جهت تفکیک در نواخانه کمک کند .507خوشبختانه ،با گذشت زمان ،با کار
انستیتو پاستور ،راه اندازی پیکارهای گسترده جهت ریشه کنی بیماری های بومی که
در آغاز دهة  1950آغاز شدند و گسترش بهداشت عمومی و خصوصی بهتر در میان
مردم آموزش دیده و بهتر آگاه یافته ،وضعیت بهداشت ،بهبود یافت.

Administration Report for 1944, IOR/L/PS/12/3720A, Coll 30/9(2) 'Admin. Reports of
the Persian Gulf - 1945 -', p. 9.
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ضمیمة یک
خدمات بهداشتی ترکیه و زیارت عتبات
مقررات اجساد تازه :از نظر اصولی هیچ جسد تازه ای اجازه دفن در کربال یا نجف
ندارد ،مگر این که مرگ جایی اتفاق افتاده باشد که برای آوردن از آن شهرها دوازده
ساعت وقت یا بیشتر نیاز باشد .در نتیجه ،چنین جسدهایی نباید از خارج از کشور وارد
شوند مگر این که نزدیکان متوفی چنین تقاضای ویژه ای را داشته باشند تا جسدی که
کمتر از سه سال از فوت او گذشته باشد ،مورد پذیرش قرا گیرد .چنین درخواست هایی
در سال های اخیر خیلی متداول شده بودند .در هر مورد ،هیئت مجوز را به شرط

برآوردن بعضی از شرایط مربوط به حمل جسد ،صادر می کرد .این شرایط در ”قوانین
پیرامون نبش قبر ،بیست و هفتم دسامبر  ،18۶۲قسطنطنیه لحاظ شده بود“.
هر جسد نیاز به یک گواهی پزشکی داشت مبنی بر این که مرگ آن شخص
ناشی از بیماری عفونی نبوده است ،همچنین نیاز داشت که جسد در تابوتی با پوشش
سربی با ضخامت  3میلی متر گذاشته شود و سپس درب تابوت با پیچ بسته و با سه
تسمه آهنی احاطه شود .گواهی صادر شده نیاز داشت که مورد تأیید مسئول بهداشت
قرار گیرد و کنسول عثمانی در بندری که جسد از آنجا عبور داده می شد ،امضاء آن
مسئول بهداشت را مورد تصدیق و تأیید قرار می داد.
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مقررات اجساد خشک شده
در سال  ،1871در آغاز ،ورود اجسادی که کمتر از سه سال از فوت آن ها
می گذشت ،به عثمانی ممنوع بود .در هشتم ژانویه همان سال ،نماینده شاه ایران که
از زیارت شهرهای مقدس بر می گشت ،به نشستی در این باره همراه با مدهت پاشا،
حاکم آن زمان بغداد ،دعوت شد ،از آن زمان ،این ممنوعیت به طور اصولی شامل
اجسادی شد که از قلمرو عثمانی گذر می کردند .اجساد رسیده از کشورهای دیگر یا از
راه بصره یا طریق مرز ایران و ترکیه می رسیدند .در بصره تعداد کمی از اجساد وارداتی
از هند بودند .طبق اظهار هیئت ،اجساد خشک شده هیچ گونه خطری برای سالمت
همگانی نداشت؛ مشروط به این که گواهی شده باشد که حداقل سه سال از مرگ
شخص متوفی گذشته باشد .گواهی می باید از طرف مسئولین شهرداریِ مکانی که
جسد از آن بیرون می آید ،صادر شده باشد ولی باید مسئول بهداشت آن را امضاء کرده
و کنسول آن بندری که جسد از آنجا صادر شده یا عبور می کند ،امضاء مأمور بهداشت
را تأیید کرده باشد.
در مورد اجساد خشکی که از ایران یا روسیه از طریق مرزهای ایران وارد عراق
می شوند ،تنها شرط آن است که مرگ حداقل سه سال قبل از آن اتفاق افتاده باشد.
اکثر اجساد از طریق کرمانشاه و خانقین وارد می شوند .در کرمانشاه اولین بازرسی ها
توسط پزشک در خدمت هیئت بهداشت قسطنطنیه انجام می گیرد .او گواهی را به
حاملین جسد ،بدون دریافت پول ،می دهد .سپس گواهی توسط کنسول ترکیه در
کرمانشاه مهر می شود .او مبلغ  50پیادزه (معادل  8شیلینگ و  ۴پنس) دریافت
می کند .با رسیدن جسد به خانقین ،در آنجا برای دومین بار ،بازرسی می شود.
گواهی های کرمانشاه ،جمع آوری می شوند و به بغداد ارسال می گردند .عوارض بهداشت
به مبلغ ( 500احتماالً پاره) دریافت می گردد .در عوض رسیدی شماره دار (تذکره)
شامل نام حامل ،تاریخ و مکان وفات ،داده می شود .این تذکره ها در شهری که دارای
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اداره بهداشت است ،مورد بررسی قرار می گیرند به ویژه در کاظمین و موصل و در
نهایت به دفتر بهداشت کربال یا نجف برای صدور اجازه دفن ،داده می شوند.
بهداشت اجساد قاچاقی

قاچاق اجساد تازه
کامالً مشخص است که حمل و قاچاق یک جسد تازه بسیار مشکل تر از یک کیسه
یا جعبه استخوان می باشد .در نتیجه تالش برای عبور اجساد که در خانقین انجام
می شود ،کشف و خنثی می گردد .در عین حال ،بعضی از اجساد از زیردست مأمورین
بازرسی در رفته و یا این که از نقاط به خصوصی از مرز و یا راه های انحرافی ،عبور داده
می شوند و سرانجام به مکان های مورد نظر شیعه نشین می رسند .هنوز هم تعداد
بیشماری اجساد از مکان های تحت قلمرو ترکیه یا مسیری به فاصله  1۲ساعت
مسافرت ،وارد می شوند .قابل توجه است که اندازه راه این دوازده ساعت مسافرت کامالً
مشخص نیست زیرا معلوم نشده که با چه وسیله ای سفر انجام می شود ،آیا با اسب،
شتر یا گالسکه و یا پیاده .حتی تعدادی از این اجساد از مکان هایی با مجوز به فاصله ای
معادل  ۲۴یا  ۴8ساعت ،با سریع ترین شیوه سفر ،به کربال یا نجف می رسند.
در مواردی دیگر ،افراد اجساد را از خارج از منطقه ،حتی از ایران ،می آوردند و
گواهی اصلی را با گواهی دیگر که از بعضی از روستاها و شهرها در محدودة منطقة 1۲
ساعته هستند ،تعویض می کنند .همة این دردسرها پایان می پذیرفت ،چنانچه
پیشنهادات مطرح شده توسط کمیسیون مورد پذیرش قرار می گرفت .ظاهراً ،آوردن
اجساد ،در شب ،به طور محرمانه ،خیلی هم نادر نیست .در آن صورت ،احتماالً حمل
جسد همراه با افراد مسلح عرب یا کرد که شمار آن ها نیز زیاد و حتی به صدها نفر
می رسد ،صورت می گیرد و شخص متوفی را در قبرستانی خارج از شهر ،بدون هیچ
مراسمی ،به خاک می سپارند.
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چنین حمل اجساد به شکل قاچاق همیشه رخ می دهد که تنها در صورتی برآورده
می شود که از افراد مسلح استفاده شود و در هر مورد نیز احتمال درگیری وجود داشت
که در این میان تعداد زیادی کشته می شدند .همان گونه که گفته شد ،قاچاق اجساد
تازه ،عمدتاً توسط قاچاقچیان حرفه ای انجام می شود .به نظر می آید که این قاچاقچیان،
نمایندگان و مأمورینی در شهرهای بزرگ و اصلی ایران و بین النهرین داشته باشند که
عمدتاً شامل گورکن ها ،قاطرچی ها ،محافظین خان ها ،خادمین و حتی سادات و علما
می شدند که از این راه درآمد سرشاری به دست می آوردند .اجساد به آدرس همین
مأمورین فرستاده می شدند آن ها نیز برای بازدید و دریافت اجساد به سوی بیابان
می روند و به حاملین اجساد ،گواهی های جعلی ،مبنی بر این که مرگ در منطقه ای به
اندازه  1۲ساعت طی طریق ،صورت گرفته است ،می دهند.

قاچاق مردگان ،به شکل اجساد خشک شده
اصوالً این عمل ،اگر تنها دلیل نباشد ،به منظور فرار از پرداخت مالیات بهداشت
مرزی به مبلغ ( 50احتماالً پاره) ،و مبلغ  50پاره پول تمبر در کرمانشاه است .گرچه
این مبلغ بسیار اندک به نظر می آید ولی قاچاق اجساد به طور مکرر رو به افزایش است
و بازرنگی و تدبیر خاصی انجام می گیرد .متداول ترین شکل این قاچاق حمل اجساد از
طریق جاده هایی است که از خانقین و سایر نقاطی که دارای دفاتر بهداشت می باشد،
اجتناب شود .عمل آن ها را می توان از طریق بیشتر کردن و هوشیاری محافظین خنثی
نمود.
در میان قاچاقچیان ،روش های دیگری برای حمل اجساد قاچاقی وجود دارد که
داستان های وحشتناکی از شیوة انجام آن ها بیان گردیده است .کیسه های
استخوان های مردگان را در میان وسایلی مثل کاالهای تجاری همچون برنج ،قالی،
یونجه ،جو و سایر غالت یا در بسته های کوچکتر در زین (جل) شتر مخفی می کنند.
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روش دیگر این بود که دو یا سه جسد را در یک کیسه با یک تابوت می گذارند و به
عنوان یک جسد محسوب می شود .در آن صورت ،تنها مالیات عبوری یک جسد،
پرداخت می گردد .در موارد دیگر این که زنی بسته ای که محتوی استخوان مرده
بستگان است به شکم می بندد و در زیر لباس هایش آن را مخفی می کند و این طور
وانمود می کند که حامله است ،آن وقت از جلو مأمورین بهداشت عبور می کند .امّا از
زمانی که یک بازرس مؤنث جزء بازرسین قرار گرفت چنین فریب کاری هایی متوقف
شده است.
در یک مورد ،زنی که مورد بازرسی قرار گرفته بود بسته ای زیر بغل داشت که
ادعا می کرد بچه اش می باشد ،در حالی که اثبات شد که کیسه ای از استخوان ها است
که بر روی آن چهرة کودکی به شکل ناشیانه ای نقاشی شده بود .نقاشی اغراق آمیزی
که آن زن برای صورت بچه کرده بود موجب کشف حقه او شد .در بعضی موارد ،شیعیان،
استخوان های مردگان خود را به شکل پودر در می آوردند و به عنوان آرد از مرز عبور
می دادند .خالصه این که هر حیلة متصوری برای قاچاق از طریق اجساد خشک یا به
عنوان کاالهای تجاری ،اتخاذ می گردد.
ولی شکل دیگری از قاچاق بالعکس نیز موجود بود که شامل تالش برای قاچاق
از طریق کاالها با اجساد خشک بود .در آن زمان ،اشیاء قیمتی مثل زعفران و کافور یا
حتی میوه قاچاق را در تابوت در اطراف مردگانی که برای دفن در نجف و کربال برده
می شدند ،می گذاشتند و امید داشتند که تابوت یا جعبه باز نشود و بدین سان کاالها
می توانستند از پرداخت مالیات گمرکی سنگین که بر آن ها جاری بود ،رهایی یابند.
تنها راه مبارزه و بر خورد با چنین قاچاقچی ها ،هوشیاری و زیرکی مأموران بهداشت
بود .زمانی که مورد شناسایی قرار می گیرند ،جسد خشک قاچاق شده ضبط می گردد.
تا حق بهداشتی و مطالبه پرداخت نشود ،محفوظ نگه داشته می شود .تنبیهی تحمیل
نمی گردد؛ حامل تحویل مسئولین محلی داده می شود ولی از آنجایی که هیچ قانون و
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. فوراً آزاد می شود، شخص خالف کار،مقرراتی برای جریمة آن ها وجود ندارد
 شهرهای شیعه نشین، گزارش در مورد بهداشت بین النهرین: جی گیلمور. اف:مأخذ
38-35  ص،191۶  چاپ هند، سرپرستی دولت-و مرزهای بین ترکیه و ایران
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مقدمه
در ایران ،آنفوالنزا به طور مشخص در دهة دوم قرن بیستم ،تقریباً ناشناخته
بود .508در حقیقت ،در 1918زمانی که کنسول بریتانیا در بوشهر گزارش نمود
همه گیری آنفوالنزا رخ داده است ،بیان داشت که این بیماری پیش از این در فارس
شناخته نشده بود .509او در این میان تنها نبود ،ذکاء الدوله نمایندة ایران در جامعة
ملل به همین موضوع اشاره کرد و در جلسه عمومی آن سازمان در  7دسامبر 19۲0

اعالم نمود” :در سال های اخیر ( به عنوان مثال در  ،)1918ما بیش از  ۲00000نفر را
در اثر آنفوالنزا ،تیفوس و وبا از دست داده ایم . . .تا کنون آنفوالنزا در ایران ناشناخته
بود .این بیماری تنها امروزه نزد ملت ما پدیدار شده که توسط روس ها وارد شده و
جمعیت ما را بال زده کرده است“.510
در واقع ،تعداد بسیار اندکی از موارد شناخته شده در قبل از آن تاریخ وجود دارد.
بر اساس گفتة میتووخ ( ،)Mittwochقدیمی ترین همه گیری آنفوالنزا در ایران ،که او
از آن به عنوان زکام نام برده ،در سال  855پس از میالد اتفاق افتاده است ،ولی
داده های موجود ،لزوماً نتیجه گیری های او را تأیید نمی کنند .توصیف همه گیری ،به
طور مبهم ،شبیه آنفوالنزا بوده ولی عدم وجود جزئیات ،اجازة شناسایی بیماری را
نمی دهد .هیئت های مذهبی کار ملیت ( )Carmelitesدر ایران؛ ظهور «آنفوالنزای
Elgood 1951, p. 466

508

به وجود یک اپیدمی احتمالی آنفوالنزا در تهران در  1833اشاره می کند.
Government of Great Britain, Trade Report 1918-19, p. 2.
510 League of Nations. Records of the First Assembly. Plenary meetings. Geneva, 1920, p.
313.
509
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مهلک» 511را در بغداد در سال  1۶5۴و یک «بیماری بدخیم» که در نوامبر  1753در
بصره شدت گرفت و ممکن بود آنفوالنزا باشد مشاهده نمودند .51۲علیرغم عدم وجود
شواهد ،چندان غیرممکن نیست که قبل از قرن  ،19آنفوالنزا در ایران شناخته شده
باشد .طبق گفتة افخمی ( ،)Afkhamiبیماری اولین بار در  1833ظاهر شده است.

گرچه ،مسأله این است که تنها منبع نیمة میانی قرن بیستم او ،فقط به ”یک همه گیری
عجیب که شاید آنفوالنزا باشد“ ،بدون ذکر هیچ منبعی ،اشاره نموده است.513
این در حالی است که بیشتر منابع قرن نوزدهم بیان می دارند بیماری سال ،1833
وبا بوده است .در حقیقت ،تا جایی که من اطالع دارم ،تنها یک منبع معاصر وجود دارد که

چنین گزارش می کند” :در سراسر خاورمیانه ،در مصر ،سوریه ،ترکیه و ایران ،در زمستان
یک سرماخوردگی بی سابقه وجود داشته است .آنفوالنزا در سرتاسر خاورمیانه از ابتدای
سال ( )1833وجود داشت“ .51۴این نظر بیشتر یک برداشت است ،از آنجایی که نویسنده
اطالعات بیشتری در مورد ماهیت بیماری یا وقوع آن در ایران ،ارائه نداده است.
نویسندة دیگر ،پیرسون ( )Pearsonچین و ایران را محل پرورش آنفوالنزا می شناسد
و مدعی است آنفوالنزا از این جاها به روسیه و بقیه کشورها گسترش پیدا کرد؛ هر چند که
از متن چنین بر می آید این بیانیه احتماالً به اپیدمی های دیگر اشاره دارد .515آنفوالنزا
ممکن است قبل از اولین مورد تأیید شده وجود داشته ولی آن قدر خفیف که مورد توجه
511

Mittwoch 1913, nr. 11, 602.
به اپیدمی مهلک نخست توسط ابن اثیر ( )1۲33-11۶0اشاره شده است.
Ibn al-Athir, Beirut, VII, p. 80. Tholozan 1891 a, p. 262; Idem 1891 b, p. 488.
512 Anonymous 1939, vol. 1, pp. 396, 604.
منبع احتمالی الگود ”بیماری های اندمیک و اپیدمیک“ بود 513 Afkhami 2004; Elgood 1951), p. 466.
The Penny Magazine of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge, vol. 10
 ”Medical and Surgical Reporter, vol. 63 (July 1890), p. 86گریپ و وبا“ (1841), p. 347 or
 Nature, vol. 41 (23/01/1890), p. 282.یا  Science, vol. 15, no. 367 (14/02/1890), p. 106یا
همان مقاله نیز در این مجله به چاپ رسیده است ;**514 Anonymous 1836, p. 77, note
Journal der practischen Heilkunde, vol. LXXIX (1834), p. 62
;)515 Pearson, Transactions of the medical and physical Society of Calcutta. vol. 6 (1833
quoted by Nicolai 1838, p. 257.
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قرار نگرفته است .فهرست شدن این بیماری در واژه نامة پزشکی شلیمر(،187۴ )Schlimer
نشانگر رخداد آن در زمان های زودتر است .گرچه ممکن است به منظور اهداف دیگری این
بیماری فهرست شده باشد ،به عنوان مثال ،برای آگاه سازی پزشکان ایرانی از وجود چنین
بیماری ای .51۶اولین گزارش حضور آنفوالنزا در ایران مربوط به اکتبر  185۴است .در 1۶
نوامبر ،پوالک ( ،)J. E. Polakپزشک شاه ،در نامه ای نوشت” :جدا از یک شکل خفیف
رخداد وبا  ...در طی سه هفتة آخر یک آنفوالنزای شدید خروشیده است که حداقل نیمی
از مردم تهران را مبتال کرده است .از آنجایی که بیماری سل در اینجا وجود ندارد،
بزرگساالن ،بدون هیچ خطری بهبود می یابند ،گرچه زندگی بسیاری از کودکان ،با تظاهرات
خروسک (کروپ) گرفته می شود“ .517البته پوالک به آنفوالنزا در کتاب منتشر شدة 18۶5
خود که یک فصل کامل در مورد «بیماری ها و اپیدمی ها که در ایران رخ می دهد» دارد
هیچ اشاره ای ننموده است.518
دومین پیدایش ثابت شده آنفوالنزا در ایران ،در زمستان  ،1877-78بوده است.519
در آن زمان ،آنفوالنزا به صورت همه گیری در اغلب شهرهای ایران پدیدار شد و باعث
افزایش چشمگیر مرگ و میر طبیعی گردید .سیر معمول آن برای  ۴-5ماه طول کشید و
بعد از آن در هر زمستان ،بازگشت کرد .در فارسی به این بیماری مشمشه گفته می شد که
این اصطالح در اصل برای ارجاع به آنفوالنزای اسبی بوده است .در سال  ،1877-78مرگ
و میر در میان خارجی ها فقط  % 3-۲بود ولی به دلیل عدم وجود داده های آماری ،هیچ
Schlimmer 1970, p. 306

516

(گریپ یا نزله وبایی ،قصبه الریه یا اپیدمی نزله ای حلق) شلیمر در حقیقت فقط نام بیماری را
فهرست کرده است ،اما هرگز در مورد تشخیص یا موضوعات درمانی آن بحث نکرده است .واژة
فارسی بیماری به طور واضح توصیفی بوده و توسط شلیمر و یا همکارانش در دارالفنون خلق شده
است.
Polak 1855, p. 269.
Polak 1865, vol. 2, chapter X.

517
518

همچنین او در این کتاب اشاره می کند که در ایران کروپ وجود ندارد (جلد  ،۲ص .)۲9۲
US Government 1902, p. 874.
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ارقامی در مورد مرگ ایرانی ها در آن زمان وجود ندارد .زمانی که بیماران ،در زمان حملة
آنفوالنزا ،دچار ذات الریه ،ذات الجنب می شدند ،بسیاری از آن ها می مردند.

”حملة بیماری معموالً با احساس خستگی مفرط و بی حالی و لرز آغاز می گردد که
با تنگی نفس ،سرفة مداوم ،تب باال ،استفراغ ،کاهش اشتها و طنین دماغی حین صحبت
کردن ،ادامه می یابد“ .پزشکان اروپایی همان درمانی را که در اروپا به کار می بردند ،تجویز

می کردند ،امّا پزشکان بومی ” ،ابتدا یک ملیّن (مسهل) تجویز می کردند 520که شامل صبر
زرد ،امالح ،سنا و آلوچة ترش بخارایی ،آب هندوانه ،آمیزه ای از گلبرگ گل سرخ و شکر“
بود ،مقدار آن بر اساس سن بیمار متفاوت بود.5۲1

” افزون بر آن چه در باال اشاره شد ،معرق ها ،شامل جوشانده های بنفشه ،بابونه و
تخم ختمی تجویز می شود و کینین و آهن به عنوان مقوی .غذا معموالً محدود به شیر،
سوپ و غذاهای مختلف تهیه شده از برنج است .پرهیز از سرما به شدت سفارش
می شود و برای ایجاد تعرق حمام بخار به سبک مدیترانه ای برای بازگرداندن بیمار به
وضعیت فیزیکی طبیعی ،به عنوان مکمل سودمند ،در نظر گرفته می شود .هیچ گونه
احتیاط ویژه ای برای جلوگیری از گسترش بیماری انجام نمی شود“.5۲۲
گرچه بعد از آن زمستان ،دیگر از وجود آنفوالنزا در ایران چیزی شنیده نمی شود،
 5۲0آپرنیت ( )Aperientمسهلی مانند سنا ،گیاهی از خانوادة فباسه ) (Fabaceaeاست و به عنوان
تحریک کنندة روده استفاده می شود.
US Government 1902, pp. 874-75.

5۲1

عجیب است که شیوع آنفوالنزا توسط دیگران ثبت نشده است ،ولی اطالعات (احتماالً از عضو
هئیت بهسازی آمریکا در استانبول) در پاسخ به درخواست ویژه اطالعاتی پیرامون آنفوالنزا در
ایران توسط جراح آمریکایی ارسال شد .کلمو خبرة بهداشت عمومی در جایگاه بهداشت
خاورمیانه و با تجربة سال های بسیار در ترکیه و برخوردار از جایگاه سازمانی بهداشتی در ایران،
به وجود آنفوالنزا تا قبل از  1890اشاره نکرده است.
Clemow 1889-1890, pp. 358-67. The 1911 edition of the Encyclopedia Britannica,
vol. 14, p. 553

فقط به آنفوالنزا در ایران در  1890اشاره می کند و همین طور تولوزان 1891
a and b. Schlimmer 1970, p. 375 (q,v. morve; meshemesheh or glanders).
US Government 1902, p. 875.
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امّا بیماری مرتب پس از آن رخ می داد .در  ،1890در  3ژانویه ،در تهران ،آنفوالنزا رواج
پیدا کرد و در همان زمان در تبریز با شکلی شدیدتر نیز دیده شد .بیماری در بسیاری
از شهرهای دیگر ایران مانند ساری ،بارفروش ،رشت ،اصفهان ،مشهد ،شیراز و بوشهر

ظاهر شد .5۲3در سال  ،1891همه گیری آبله” ،همراه با رخداد جدی آنفوالنزا وجود
داشت که باعث مرگ و میر قابل توجه ای در بحرین ،قطیف و جزیرة قشم گردید“.
بیماری در گواتر و ” از خرداد تا مهر  1893در کارون باالدست شایع بود“ .5۲۴در

 ،1895اال سایکز ( ،)Ella Sykesگزارش نمود” .در جاسک (سرحد بلوچستان) ،در
زمان بازدید ما ساکنین از آنفوالنزا رنج می بردند که باعث از بین رفتن روزانه تعدادی
از مردم می شد“ .5۲5در همان زمان ،بیماری در خرمشهر و کارون باالدست پدیدار شده

بود .5۲۶در ” ،1897تعداد زیادی بیمار در داخل کشور خصوصاً در شیراز وجود داشت،
در این شهر آنفوالنزا و تب شایع شد و باعث مرگ بسیاری گردید“.5۲7

در اشاره به موقعیت حدود سال  ،1900سایکس می نویسد ” :ایرانیان می گویند
که ابتالء به آنفوالنزا ،چیز خوبی است ولی اگر بیماری به سر حمله کند باعث سفید
شدن مو می گردد ،آن ها همچنین به طور قطع گفتند آن هایی که هرگز قربانی مشمشه
(آنفوالنزایی که آن ها می نامند) نبوده اند ،موهایشان بسیار زود خاکستری می شود“.5۲8
Government of Great Britain 1891, p. 37; Adamec 1976, vol. 2, p. 485 (influenza in
Mashhad in December 1889 and October 1891).

تولوزان ( ،)1891در مورد چگونگی و جدول زمانی بیماری ها از  1890بحث می کند (گرچه بیماری
از قم و کاشان عبور کرده بود ولی جمعیت این شهرها را تحت تأثیر قرار نداد) .حجامت برای درمان
آنفوالنزا استفاده می شده استRuheman 1891, p. 68..

523

524

;)Lorimer 1906, vol. 2, p. 2555; Administration Report 1891-92, p. 10 (Qeshm
Sykes 1901, p. 238.
526 Shahbaz 2005, p. 119.
527 Administration Report 1897-98, p. 19.
525

طغیان آنفوالنزا در اوایل  1900در مسقط وجود داشت که ممکن است نوار ساحلی ایران را تحت
تاثیر قرار داده باشد.
Administration Report 1899-1900, pp. 22, note, 25.
 Bird 1891, vol. 2, p. 74,برطبق Sykes 1910, p. 339.

”برای تب آن ها از دم کردة بید علفی استفاده می کنند که مفید نیست“.

528
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در سال  ،1910در اهواز ،آنفوالنزا وجود داشت ،در  191۲آنفوالنزا در شرق ایران
خروشید؛ در حالی که در سال  1913نیز مجدداً در خوزستان پدیدار شد .5۲9اگر چه
علی رغم ویران گری های ناشی از بیماری در ایران در  ،1918به سختی اطالعات قابل
دسترسی درباره گسترش بیماری و یا بیماری زایی آن وجود دارد.

آرنولد ویلسون ( ،)Arnold Wilsonدر سال  193۲نوشت” :علیرغم وقوع
بیماری های کشنده در ایران ،نظیر طاعون خیارکی ،وبا و نوعی آنفوالنزا که دنیا را در
سال  1918-۲0جارو کرد و به قیمت جان افراد بیش از چهار سال جنگ تمام شد،
شواهد مستند اندکی در ایران وجود دارد“ .530این بسیار تعجب آور است ،زیرا میزان
مرگ در ایران (در میان بیشترین کشورهای تحت تأثیر قرار گرفته در جهان) زیاد بود.
در حقیقت ،افخمی ،تخمین زده که ایران  900000تا  ۲/۴میلیون نفر را بر اثر آنفوالنزا
یا حدود  % 8-۲1/7از کل جمعیت خود را از دست داد.531
خوشبختانه ،گزارشی توسط نلیگان ،پزشک سفارت انگلیس در تهران و عضو مجلس
حفظ الصحّه ،نوشته شده است ،که یک دید کلی شیوع تهران ،فراهم می سازد .نلیگان
گزارش خود را در  7سپتامبر  19۲0به مجلس حفظ الصحّه عرضه داشت .از آنجایی که
این گزارش (تا جایی که من می دانم) تنها گزارش مروری است که امکان آگاهی از سیر
529

Administration Report 1910, p. 63; IOR/L/PS/10/211, File 52/1912 Pt 3 'Persia Diaries',
Meshed Consular Diary no. 17 for the week ending 27/04/1912; Administration Report
1913, p. 96.
530 Wilson 1932, p. 368.

من تاریخ های محلی بسیاری از شهرهای اصلی ایران را مطالعه نموده ام که معموالً به اثر ویران
کنندة پاندمی  1918بدون ذکر جزئیات اشاره نموده اندMajd 2003, pp. 40-41
که البته شرحی نامتعادل و سونگرانه است ،مانند بقیة کتاب او.
Afkhami 2003, p. 383

این ارقام قطعاً خیلی زیاد هستند .نلیگان (بخش مرگ و میر را در گزارش او در این فصل ببینید)
خاطر نشان می کند که ارقامی را که او فراهم کرده است (که تخمین افخمی بر اساس آن است)
هیچ ارزش علمی ندارد .همچنین ،هم قبل و هم بعد از پاندمی ،ایران به ترتیب از همه گیری
تیفوس و ماالریای فصلی در رنج بود و همچنین قحطی موجود در آن زمان که منجر به ایجاد
چنین ارقام مرگ و میر گردید.

531
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شیوع ،میزان مرگ و میر ،عالئم و دیگر اطالعات مرتبط به پزشکی را فراهم می سازد ،بر
این اساس ،من تصمیم به انتشار آن گرفتم ،شاید برای کسانی که عالقمند به تاریخ
پزشکی ایران و شیوع بیماری ها به صورت عام هستند ،مفید باشد.53۲
من دربارة زمینه ،میزان جهانی و محلی که شیوع در آن رخ داد ،چیزی نمی گویم
زیرا این کار در مقالة بسیار خوب افخمی انجام شده است .در همین مقاله ،او از گزارش
نلیگان استفاده کرده و به بخش هایی از آن ارجاع داده است .من همچنین تجزیه و
تحلیلی از گزارش نلیگان ارائه نمی دهم زیرا این کار هم توسط افخمی در همان مقاله
انجام شده است .533در اینجا ،خواست من فقط ارائه متن گزارش و همچنین اطالعات
اضافی پیرامون رخداد آنفوالنزا در ایران است .در  ،1918بیماری نه تنها در ایران بلکه
در افغانستان هم شایع شده بود .زمانی که در هفتة دوم نوامبر  ،1918بیماری در

سیستان متوقف شد” ،همچنین در ناحیة چغانسور (افغانستان) شایع بود .گفته می شود
تعداد زیادی از جمعیت ،روستاهای خود را ترک کردند“ .53۴در انتهای نوامبر ،در کابل،
روزانه  150-۲00کشته وجود داشت .در دسامبر  ،1918هنوز هم در هرات ،کابل،
قندهار و فراه ،آنفوالنزای شدید ،وجود داشت.535

FO 371/3892 Percy Cox to George N. Curzon, Tehran, March 8th, 1920; Insert no. 1,
Anthony R. Neligan to Percy Cox.

532

نسخة فرانسوی این گزارش ممکن است در اینجا یافت شود
FO 248/1313, , Procès-Verbal 235eme session du 07/09/1920 of Conseil Sanitaire de
l'Empire de Perse, pp. 99-106.

افخمی در مورد این گزارش بحث و گفتگو می کند و نقل قول های بسیاری از نلیگان ارائه می دهد،
بنگرید
Afkhami 2003 and Afkhami 2004. See also, Government of Great Britain 1920, pp. 378f.
Afkhami 2003.
534 IOR/L/PS/10/211, File 52/1912 Pt 3 'Persia Diaries', Sistan and Kain Consulate Diary no.
48 for the week ending the 30th November 1918.
535 IOR/L/PS/10/211, File 52/1912 Pt 3 'Persia Diaries', Intelligence Summary for the Week
ending 07/12/1918, number 47; Idem, Meshed Diary no. 48 for the week ending the 30th
November 1918, p. 3.
533
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ضمیمه
همه گیری آنفوالنزا در ایران1918-
گزارش شده به وسیلة ا .آر .نلیگان
پزشک سفارت اعلیحضرت ،تهران
نمایندة بریتانیا در مجلس حفظ

الصحّه53۶

هنگامی که شیوع آنفوالنزا  1918مورد بازبینی کلی قرار گیرد ،شیوة انتشار آن
در عرصة ایران ممکن است سودمند جلوه نماید .با این امید است که این مقالة کوتاه
نوشته شده است .همچنین هدف دیگر من تهیة گزارش برای مجلس حفظ الصحّه
تهران و حرفه مندان منطقه ای در مورد آخرین فاجعة رخ داده در این کشور است .من
می گویم « آخرین» ،زیرا این همه گیری به دنبال دو همه گیری دیگر بود ،یکی تیفوس
و دیگر تب راجعه که طی زمستان  1917-18و بهار سال  1918ایران را جارو کردند.
باعث این دو بدشانسی و بد اقبالی ،دو تابستان خشک  191۶و  1917بود که باعث
ناکامی در کشت و کار شدند.
آمادگی کشور برای رویاروئی با همه گیری آنفوالنزا ناکافی بود و در نتیجه مرگ و
میر بسیار باال ،بنابراین ،این یک موقعیت خاص است که آن چه در ذیل خوانده می شود
باید به خاطر سپرد .موضوع دیگر تعداد ناکافی پزشک تعلیم دیده در ایران است که در
خارج از شهرهای بزرگ پیدا نمی شوند و نکتة سوم ،کمبود دارو است که حتی در
 53۶تکمیل این گزارش به فاصلة کوتاهی پس از آغاز آن به دلیل کار سخت در ارتباط با سازماندهی
دوبارة بیمارستان دولتی ایران ،متوقف گردیدA.R.N[eligan] .

مطالعاتی در تاریخ پزشکی ایران

222

شهرهای بزرگ هم کامالً تمام شده بود.
این همه گیری ،از چند نقطه متفاوت ،ایران را مورد حمله قرار داد؛ این راه ها در
روی نقشة پیوست این گزارش ،نشان داده شده است .همچنین ،مسیرهایی که بیماری
پیموده است.
شمال از روسیه
 )1عشق آباد ،از آنجا به مشهد رسید (آگوست  )3-۴و از آنجا به غرب از مسیر
جاده تهران و جنوب به بیرجند (آگوست  )۴و سیستان (سپتامبر  )3-۲و
احتماالً به یزد (اکتبر )3
 )۲انزلی (آگوست  )۴از باکو
 )3تبریز (سپتامبر  )۲از قفقاز از طریق راه آهن جلفا  -تفلیس
 در جنوب از هند ،از طریق: )1بندرعباس (اکتبر )1
 )۲بوشهر (سپتامبر  )۴از آنجا به شیراز (اکتبر  )3و کرمان (نوامبر )۲
 )3خرمشهر (اکتبر  )1از طریق بصره ،از آنجا به اهواز ،شوشتر ،دزفول
در غرب از بین النهرین
دو موج آنفوالنزا در بین النهرین وجود داشت :یکی در هفتة  ۴ژوئن آغاز و در
هفته  3آگوست پایان یافت .دومی در هفته سوم سپتامبر آغاز و تا هفته اول نوامبر
پایان گرفت .اولی ایران را در قصر شیرین در جاده بغداد  -کرمانشاه ،مورد حمله قرار
داد .ترافیک سنگینی از وسایل نقلیه موتوری به سمت داخل وجود داشت .کرمانشاه
در  ۴آگوست دچار بیماری شد و به دنبال آن همدان (سپتامبر  ،)۲قزوین (سپتامبر
 ،)3تهران (سپتامبر  .)3جالب توجه است که سرعت سریع گسترش همه گیری از
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مکانی به مکان دیگر در این قسمت از ایران به دلیل استفاده از وسایل نقلیة موتوری
بوده است و در قسمت های دیگر دلیل وجود کاروان ها آهسته تر گسترده می شد.
از تهران به وسیله جادة بزرگ جنوب به اصفهان در مرکز ایران و احتماالً ،در هفته
سوم اکتبر به یزد راه یافت .رشت نیز به احتمال زیاد از طریق قزوین ،محل اتصال دو
جاده بزرگ آلوده گردید ،امّا در انتهای آگوست ،آنفوالنزا در انزلی وجود داشت که به
احتمال از قزوین وارد شده بود.
مالحظات کلی
مرگ و میر :هنوز مانده است که ثبت موارد مرگ در ایران معرفی شود .در
حقیقت ،آمار دقیق جمعیت وجود ندارد .بنابراین ،هر تالشی حتی به صورت تقریبی
برای تخمین دقیق مرگ ناشی از همه گیری غیرممکن است .ارقامی که در قسمت آخر
این گزارش آورده شده اند ،باید با در نظر گرفتن این واقعیت مورد مطالعه قرار گیرند:
این اعداد چیزی جز یک نشانگر خام از شدت بیماری در شهر مورد بررسی نمی باشند.
آن چه که به طور قطع می توانیم بگوئیم این است که بیماری در میان مردم روستایی
بسیار شدیدتر از افراد شهری بوده است.
بیماری در میان کسانی که ماالریای مزمن داشتند بسیار زیاد بود .مرگ در میان
اروپایی ها ،به نسبت بسیار کمتر از ایرانی ها بود .میزان مرگ ،به خصوص در میان
بومیان هندی ،بسیار باال بود.
دورة نهفتگی :این دوره به طور کلی  ۲۴-۴8ساعت بود .در یک مورد در کرمان
”به طور واضح (بیماری) در  ۶ساعت خود را نشان داد“.
عالئم :عالئم مشاهده شده همان هایی بودند که در هر جای دیگری در همه گیری
جهانی دیده شده بودند .عالمت هایی که شفاهاً از کرمان گزارش شده اند ،جالب هستند.
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من در جایی ندیده بودم که چنین عالئمی از کشورهای دیگر توصیف شده باشد .به
چندین روش جوش های پوستی از بوشهر ،اشاره شده است.537
عوارض :مانند بقیه کشورهای دنیا ،عوارض سینه ای شایع ترین عارضه و
اصلی ترین علت مرگ و میر بودند :برونکوپنومونی ،پنومونی لوبار و آمپیم .538آخرین
عارضه به ندرت در مراحل اول توسط پزشکان بومی تشخیص داده می شد و بیماران
قبل از این که مورد جراحی قرار گیرند بسیار ضعیف بودند .بحث عمده ای در مورد
همة انواع سل در این کشور وجود دارد و بسیاری از بیماران ریوی بعد از آنفوالنزا ،به
سرعت دچار وضعیت بدتر می شدند .عوارض روده ای ،و به خصوص انتریت همراه با
دفع خون و موکوس در مدفوع ،بسیار شایع بود.539
باکتری شناسی
متأسفانه ،ملزومات تشخیصی برای شناخت باکتری ها در اکثر مناطق وجود
نداشت .تعدادی پزشکان اروپایی هم بودند که بسیار درگیر کار؛ یا خود بیمار و یا هر
دو بودند و فقط تعداد اندکی وقت برای آسیب شناسی بالینی داشتند؛ هر چند
بررسی های دقیقی در کرمان صورت گرفت.
درمان
در کرمان یک واکسن تهیه شد و گفته می شد که در چهار نفر از پنج موردی که
از آن استفاده کرده بودند ،عملکرد خوبی داشته است .از درمان عالمتی رایج ،استفاده
 537در نسخة فرانسوی اضافه شده است” :یا اگزانتم های متفاوت“ که به معنای بثورات پوستی یا راش
است.
 538امپیم ( )Empyemaوضعیتی که چرک و مایع از بافت عفونی در حفره های بدن جمع می شود.
 539آنتریت ،التهاب روده ها به خصوص رودة کوچک ،یک وضعیت عمومی است که توسط عوامل
متفاوتی می تواند ایجاد شود.
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می شد .در بعضی از مناطق ،مصرف سالیسیالت و آسپرین «به صورت خاص» مورد
توجه قرار گرفت .بدون شک ،این داروها مفیدترین داروها بودند و در چندین شهر
تمامی ذخیره داروها استفاده شدند .تراکئیت شدید (التهاب شدید نای) که اکثر موارد
دچار آن می شدند با استفاده وینوم آنتی مونیل 5۴0و ونیوم ایپکاکو آن ها ،5۴1به میزان
 10قطره از هر کدام هر  ۴ساعت ،به خوبی تسکین می یافت.
گزارش های محلی (منطقه ای)
من ،این گزارش ها را مدیون کنسول های بریتانیایی و مسئولین نظامی و همچنین
بسیاری از دوستان پزشک ایرانی و اروپایی هستم .تشکر ویژة خود را از همگی آن ها
برای کمک های بی دریغ شان ابراز می دارم.
کرمانشاه )۴0000( :عمالً تمامی افراد بومی مورد حمله بیماری قرار گرفتند.
گفته شد که میزان مرگ و میر در شهر  % 1و در روستاها تا  % ۲0بود .از منبع موثقی
به من گفته شد که بسیاری از روستاها در کردستان کامالً محو شدند.5۴۲
همدان )30000( :همه گیری گسترده بود و باعث  1000مورد مرگ شد .در
مجموعه ای از موارد ،میزان مرگ در اثر برونکوپنومونی  % 10بوده است .اغلب شستشوی

 5۴0مایعی که به طور عمده حاوی آنتی موان مخلوط شده با شراب است و در تمامی موارد باال جهت
قی استفاده می شد.
 5۴1مایعی ساخته شده با اپیکاکوان ها ،الکل و شراب سفید .اپیکاکوان ها ،ریشة خشک شدة Cephaelis
 ipecacuanhaحاوی  1/۴تا  1درصد از امتین فعال ،اپیکاکوان هیک یا اسید سفالیک ،نشاسته ،صمغ
و غیره.
 5۴۲در سپتامبر  ،1918به دنبال قحطی ،کرمانشاه گرفتار آنفوالنزای بومی جهانی (پاندمی) شد که
موجب مرگ بسیاری به خصوص در روستاها گردید .نزدیک انتهای اکتبر ،همة روستاها در ماهی
دشت و دره ها قبرستان هایی بزرگ داشتند .مردم به دلیل قحطی سال گذشته ،هیچ مقاومتی
نمی توانستند بکنند.
FO 248/1204 Kermanshah report no. 9, 01/11/1918 by Lt. Col. Kennion.
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بینی با  ،ensolبه عنوان «یک اقدام تقریباً قطعی پیشگیرانه» ،مورد توجه بود.5۴3
قزوین :همه گیری در  1۶سپتامبر در بین سربازانی که از همدان آمده بودند،
آغاز شد .پورپورا و زردی مشاهده گردید .5۴۴خونریزی از بینی شایع بود .اشاره کردم
که افراد دچار ماالریا ،وضعیت بدی داشتند .بیماری از قزوین به سرعت در مسیر خطوط
حمل و نقل ،گسترش یافت( .الف) به سوی رشت یعنی مکانی که بیماران از اواسط
سپتامبر دیده شدند (اگر چه امکان دارد که رشت از طریق انزلی که در اواخر آگوست
دچار بیماری بود ،آلوده گردیده باشد)( ،ب) بیماری با سرعت کمتر به تهران که به دور
از خط حمل و نقل سریع بود ،گسترش یافت.
تهران )۲50000( :همه گیری در حدود  ۲۲سپتامبر  1918در به طور ناگهانی
شایع شد .5۴5در  ۲۴سپتامبر ،باد شدید غربی می وزید و نظریه عام این بود که این باد
باعث بیماری شده است؛ آن قدر باور بر این نظریه شدت داشت که عموم مردم بیماری
را «ناخوشی باد» نامیدند .5۴۶هر چند با تردید ،ممکن است که مسافران اهل قزوین
(که بیماری در آنجا حدود  15سپتامبر پدیدار شد) ناخوشی را با خود آورده باشند.

” 5۴3پنفمونی و ماالریا بیش از آنفوالنزا موجب مرگ می شدند به خصوص در میان هندی ها و
بیمارستان های اینجا و همدان مملو از بیمار می باشند  ...به نظر می رسد نیمی از جمعیت (کمتر
یا بیشتر) دچار بیماری باشندHale 1920, p. 237 “.
 5۴۴بیماری خونریزی دهنده که به وسیلة تراوش خون به داخل بافت ها ،زیر پوست و از طریق مخاط
مشخص می شود و موجب خونریزی های خود به خودی و نقاط کوچک خونریزی در پوست می شود.
 5۴5سفارت بریتانیا در  1۴اکتبر گزارش کرد که آنفوالنزای شدید در تهران از سه هفته قبل شایع شده
است” .چون شاه شنبه گذشته دچار بیماری شده بود و مرا از شرف یابی باز داشت .نخست وزیر در
حال حاضر ،در دورة نقاهت است“
IOR/L/PS/10/613, File 3360/1916 Pt 2 'Persian correspondence. (1917-18)', p. 64.
 5۴۶پدیدة باد در مشهد و کازرون نیز اتفاق افتاد (نک :ادامه گزارش) و معرفی باد به عنوان عامل
بسیاری از بیماری ها مورد عالقه است ،زیرا این عقیده هم در پزشکی اسالمی  -جالینوسی و هم
پزشکی سنتی وجود دارد .این یک باور بسیار قدیمی است و در وندیداد و ریگ ودا نیز وجود دارد.
بنگریدFloor 2004, p. 75..
در همین ارتباط جالب توجه است که بدانید منشاء کلمة آنفوالنزا به معنای بالی آسمانی ،تأثیر و
نفوذ (ستارگان) می باشد.
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یک مورد از این بیماران ،دورة کوتاه تهاجم بیماری را از خود نشان داد .این بیمار،
تهران را که در آن هیچ آنفوالنزایی نبود ،ترک نمود و در همان روز به قزوین رسید.
روز بعد ،او بیمار شد و در روز سوم ،با تمام عالئم معمول به تهران بازگشت .عمومیت
یافتن همه گیری در شهر ،در عرض یک یا دور روز پس از باد شدید ،اتفاق افتاد.
پزشکان بومی متوجه شدند بیمارانی که در آن روز بیرون از منزل بودند به طور
ناگهانی بیمار شده اند .میزان مرگ در میان افراد فقیر بسیار زیاد بود .کفن ها در گاری های
دستی حمل می شدند و اجساد در قبرستان ها ،انباشته می شدند .5۴7کمترین تخمین ارائه
شده ۲000 ،مورد مرگ در عرض  3ماه بود .مدیریت های گوناگون ،بین ایرانی ها و هم
اروپایی ها ،عمدتاً ناگهانی و به صورت کامل ،سازمان یافته بود .در میان عوارض نادرتر،
پریکاردیت ،اورکیت ،ماستوئیدیت ،مننژیت ،نوریت اپتیک ،فلج کام و مانیا مشاهده شدند.
اسهال خونی بسیار شایع بود .به نظر می رسید که هوای تازه ،هیچ تأثیری بر پیشگیری
ندارد .به طور عملی 80 ،نفر افراد انگلیسی حمل و نقل موتوری که در فضای آزاد زندگی
می کردند ،همگی بیمار شدند ،همه آن ها در یک چادر تحت مداوا قرار گرفتند و هیچ
عارضه ای در هیچ موردی اتفاق نیافتاد؛ به جز یک مرد بسیار ضعیف و ناتوان که دچار
برونکوپنومونی شد و فوت کرد .نواحی روستایی به سختی دچار بیماری شدند.
اصفهان )80000( :بیماری از نوع شدید نبود .احتماالً حدود  300مورد مرگ
وجود داشت.5۴8
مشهدسر :به نظر می رسد این بندر و استان مازندران از طریق داخلی (از تهران؟)
 5۴7در نسخة فرانسوی” :مرده به صورت عادی تا به قبرستان بر روی شانه ها حمل می شود[ .اآلن]
آن ها به وسیلة ارابه حمل می شوند“.
” 5۴8وقتی اپیدمی آنفوالنزا در تمام کشور [احتماالً مناطق اطراف] گسترش یافت 1۶00 ،نفر فوت
کردند .در یک روز ،در روستای کوچک سورمک [نزدیک ایزدخواست]  ،مرده ها  75نفر بودند .در
یک نیروی کوچک  130نفری نگهبانان جاده ۶0 ،نفر مردند ،قبل از همه گیری ،در مدرسة آنجا
 ۴۶کودک وجود داشت و اکنون فقط  19نفر مانده اند“.
Weston 1920, p. 891.
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دچار بیماری شده باشند ،نه از طریق روسیه .همه گیری بسیار گسترده بود و پیر و
جوان به شدت دچار بیماری بودند .در مشهدسر ،حدود  % 100مرگ گزارش شد.
انزلی ،)10000( :در انتهای آگوست ،آلودگی از طریق باکو وارد شد ،نوع بیماری
خفیف و میزان مرگ فقط  % 1۲بود .امّا تعدادی از پناهندگان ارمنی از روسیه به شدت
دچار بیماری شدند و مجدداً اشاره به این شده است که وجود ماالریا چقدر بر بد بودن
بیماری تأثیر دارد.
تبریز ،)۲00000( :نیمی از جمعیت تحت تأثیر قرار گرفتند ،امّا بیماری خفیف
بود .همه گیری در سراسر استان آذربایجان گسترش یافت.
مشهد ،)100000( :تعداد تقریبی بیماران  70000نفر بود با  3500مورد مرگ.
میزان مرگ در شهر  ،% 5در روستاها  % 7بود .5۴9بیماری با تندبادی سرد همزمان شد.
” 5۴9در حال حاضر یک همه گیری بسیار شدید گریپ در سراسر شهر وجود دارد  ...یکی از خدمتکاران
بیمارستان می گوید که از  ۴۲نفری که در محلة آن ها زندگی می کردند ۲3 ،نفر در سه ماه گذشته
فوت کرده اند( “.قبل از اپیدمی آنفوالنزا ،تیفوئید در مشهد شایع شده بود).
 ،PHS, 231/4روال هوفمن به دوستانش ،مشهد ” .1918/08/30 ،همه گیری ،یکی بعد از دیگری،
تمام منطقه را درگیر کرده است  ...تیفوئید ،تیفوس ،تب راجعه و اخیراً شدیدترین موج آنفوالنزا
که به نظر می رسد تقریباً  % 100جمعیت را گرفتار کرده است و موجب مرگ و میر چشمگیری
شده است؛ به دنبال آن ماالریای شدید بدخیم نیز پدیدار شد .گفته می شود که بیشتر روستاهای
نزدیک کامالً خالی از جمعیت شده اند و بقیه نیز فقط حدود یک چهارم جمعیت قبلی خود را دارا
می باشند .گفته می شود در محل هایی ،محصول در مزارع در حال فاسد شدن است زیرا هیچ
روستایی ای جهت درو کردن غله وجود ندارد .ظاهراً در خود مشهد وبا وجود نداشته است ولی در
بسیاری از مکان های نزدیک به آن وبا به شکل همه گیری خفیف پدیدار شد“.
 PHS 231/4,دکتر هوفمن به اسپیر ،مشهد .1918/10/1۲ ،آنفوالنزا تقریباً به تمامی خانه ها و
محل های کسب و کار حمله کرد .تعدادی از مغازه ها بسته شده اند و کار در بسیاری از ادارات ”به طور
ناراحت کننده ای مختل شده است “.بسیاری از سربازان که موقتاً به ادارات آمده بودند ناکارآمد بودند.
;IOR/L/PS/10/211, Meshed Diary no. 35 ending 31th August 1918, p. 1

در انتهای سپتامبر  ،1918آنفوالنزا عمالً از مشهد ناپدید گردید ،اما هنوز در قسمت هایی از استان
شایع بود؛ به خصوص در تربت شیخ جام و کاریز
IOR/L/PS/10/211, File 52/1912 Pt 3 'Persia Diaries', Meshed Diary no. 39 for the week
ending the 28th September 1918, p. 1

در اکتبر  ،1918آنفوالنزا هنوز در اطراف کاریز وجود داشت
IOR/L/PS/10/211, File 52/1912 Pt 3 'Persia Diaries', Meshed Diary no. 41 for the week
ending 12/10/1918, number 47.
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تمام استان خراسان مورد حمله بیماری قرار گرفت .از مشهد بیماری به سوی جنوب
به سیستان و غرب در امتداد جادة تهران گسترش یافت.
سیستان :سه همه گیری متمایز پدیدار شد:
 )1آلودگی از مشهد از راه بیرجند ( 1۲000مورد بیماری با  100مرگ) به
نصرت آباد  -مرکز استان ( 7000مورد با  1۲0مرگ) آمد .تمامی استان
دچار بیماری بود.550
 )۲رخداد بومی در خاش که احتماالً از هند وارد شد .از  139مورد بیماری در
میان سربازان ۴0 ،مورد مرگ بر اثر پنومونی وجود داشت.
 )3دهانة باقی .551یک همه گیری شدید محلی در ژانویه  .55۲1919آلودگی
احتماالً به وسیله ایلیاتی ها از سرحد انتقال یافته بود.553

 550در طی  10روز گذشته ،آنفوالنزا در قائنات بسیار شایع بود % 90 .از جمعیت بیرجند از جمله
پادگان انگلیسی ،گرفتار هستند .در قائنات  ۴مأمور مالیاتی فوت کردند ،در همان حال افسران
انگلیسی نیز دچار بیماری بودند.
 551در نسخة فرانسوی دهنة داغی
 55۲آنفوالنزا در میرجاوه و دزدآب در  ۲0اکتبر  1918شایع شد .در دستة شماره  17 ،۲مورد مرگ
دیده شد و دسته  ۲به طور عملی تا  3هفته در محل کار حضور نیافتند .گروه من  15نفر از دسته
 ۴5نفری را از دست داد و همچنین یک مهندس انگلیسی نیز فوت کرد.
The no. 2 IOR/L/MIL/17/15/34, 'Despatch by Lieutenant-General R. Wapshare, C.B.,
C.S.I. on the Organization and Working of the East Persian Line of Communications.
همان نویسنده From 1st April 1918 to 15th January 1919', p. 21, 23.

” همه گیری شدید آنفوالنزا در انتهای سپتامبر در خاش شایع شد (بیماری بسیار شدید که  ۴0نفر
از  ۲00نفر ساکن در پادگان مردند) و در اکتبر  -نوامبر ،سینداک ( ۲1مرگ) ،کج ( ۲3مرگ)،
رباط ( ۴5مرگ) و باباراهدار ( 8مرگ) ،در دهنة باغی [همچنین] در ژانویه p. 47 ،“1919
”بیماری در سراسر سیستان ادامه داشت و در روستاها باعث مرگ و میر بیشتری شد ،بیماری به
فراه و چغانسور (افغانستان) رسید“.

IOR/L/PS/10/211, File 52/1912 Pt 3 'Persia Diaries', Sistan and Kain Consulate Diary no.
48 for the week ending the 2nd November 1918.

 553سرحدّ منطقه ای متعلق به ایران و پاکستان است (مرز شمال غربی) ،جنوب نصرت آباد و شرق بم.
در بلوچستان جنوبی (بین بیابان و منطقة باهو) ،جایی که هیچ بارانی نمی بارد و مردم در وحشت
قحطی هستند ” ،کل روستا توسط آنفوالنزا مورد حمله واقع شد و صدها نفر از پای در آمدند“.
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بوشهر ،)30000( :بیماری از نوع شدید بود و از هند به وسیله کشتی وارد

شد55۴

( 15000بیمار با حدود  1500مرگ) .بازار بسته شد .555ضایعات پوستی متنوعی شامل
مشاهده شد مانند تبخال ،ارتیماتوز ،پورپورا و موربیلیفورم .از این بندر ،بیماری به
شیراز ( 150مایل دورتر) ،بدون از دست دادن شدت بیماری زایی گسترش یافت و از
طریق استان فارس به شدیدترین شکل به استان های دیگر ایران ،راه یافت .در مسیر
خود به طرف باالتر ،از کازرون عبور کرد ،از همان شهری که داستان با یک باد اولیه و
تگرگ آغاز گردید .ساکنین گریختند و پزشکان بومی ،بیماران را با داروهایی که به
دشواری یافت می شد ،درمان می کردند.
شیراز ،)50000( :بیماری بسیار شدید بود .در کمترین تخمین ،میزان مرگ
 ۲000نفر بود .55۶تمام استان به طور ناگهانی از هم گسیخته شد و بیماری شدید در
 55۴همه گیری از  ۴سپتامبر در بوشهر آغاز شد و از آنجا به طرف شمال حرکت کرد (شیراز  3اکتبر)
و باعث مرگ و میر بسیار شد ،به طوری که کل خانواده ها از بین رفتند .حدود  15000مورد بیماری
گزارش شد که حدود  ۲000نفر آن ها مردند .هزاران نفر وحشت زده از شهر گریختند.
Administration Report 1918, p. 8.

آنفوالنزا به شکل همه گیری در هفتة سوم اکتبر پدیدار شد و در هفتة آخر نوامبر از بین رفت.
تخمین زده شده است که تنها در شهر  1000مورد مرگ وجود داشته است .سپس گزارش گردید
که در بوشهر در ماه جوالی بیماری شبه آنفوالنزا ،شایع بوده است.
Administration Report 1918, pp. 8, 16.

 555در اکتبر  ،1918ارتش بریتانیا قصد به تأخیر انداختن اعزام سربازان بیشتر به بوشهر را داشت چرا
که عملیات نظامی به دلیل ناتوانی تعداد زیادی در اثر ابتال به آنفوالنزا عقب انداخته شده بود .مرگ
و میر در میان افراد بومی باالتر از سربازان بود .در  ۲3اکتبر ،همه گیری به اوج خود رسید” .حدود
 1۴53بیمار در آن روز در بیمارستان بودند .از جمله نیمی از کارکنان پزشکی که در نیرو حضور
داشتند“.
IOR/L/MIL/17/15/28, 'History of the Great War based on Official Documents:
Operations in Persia 1914-1919', p. 409.

 55۶بر اساس گفتة سایکز % 10 ،از جمعیت شیراز به علت بیماری از پای در آمدند ” .همه گیری
وحشتناک آنفوالنزا در ابتدای اکتبر شایع شد ولی از نوع خفیف که میزان مرگ آن در بین سربازان
فقط  % ۲بود در مقابل  % 18در شیراز  ...مرگ و میر در نواحی اطراف باالتر بود“.
Sykes, P.M. The History of Persia 2 vols. (London: Routledge-Kegan Paul, 1969), vol.
2, pp. 515-16.

”هیچ اغراقی نخواهد بود اگر گفته شود که قبایل عشایر فارس % ۲0 ،از کل قدرتشان را طیّ اپیدمی
از دست داده اند“.

IOR/L/MIL/17/15/18, ‘A Report on the Tribes of Fars’ (1919), p. 7.
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بین کارکنان پزشکی ،کارگران باربر و مأموران پست و تلگراف ،به مشکالت کمک
رسانی در جایی که مورد نیاز بود ،افزود .نرخ مرگ در نیروهای ایرانی  % 10بود و در
یک دسته نیروی هندی نیز این میزان  % 10بود .یک دسته از سربازان ایرانی و هندی
متشکل از  ۴1۶نفر % 31 ،از قوای خود را از دست داد .دسته دیگری  % 7۲از افراد
هندی پادگان را از دست داد که این افراد از ماالریا نیز بسیار در رنج بودند .بیماری به
سراسر استان گسترش یافت و در تمام شیراز و منطقه قشقایی (گرمسیر و سرحد)،
شرق شیراز تا ماوراء نیریز بیماری بسیار شدید بود.557
ولی در پایین تر و در مسیر جادة شیراز  -بوشهر بیماری خفیف تر بود .جوانان
بیشتر از افراد مسن و کودکان و مردان بیشتر از زنان ،دچار بیماری بودند .گفته شده
است که طایفة قشقایی ،بیش از یک سوم قدرت جنگی خود را از دست داد .داستانی
در مورد این افراد ایلیاتی نقل شده است .پنج تن از آنان در کنار جاده ای بیمار شدند
و چند روز بعد همان شخص آن ها را کنار نهر آبی ،مرده پیدا کرد؛ شکی نیست که
آن ها جهت نوشیدن آب تا کنار نهر خزیده بودند .تفنگ هایشان کنارشان بود و کسی
باقی نمانده بود تا آن ها را بر دارد .آشکار شد که هوای آزاد هیچ ارزش پیشگیرانه ای
ندارد ولی زمانی که بیماری حادث می شد ،افرادی که در هوای آزاد یا چادرها درمان
می شدند ،وضعیت بهتری داشتند.
بیماری در یک شهر ،روستا یا مسیر ،در قالب یک موج  ۲۴-۴8ساعته ،عمل
می کرد.
باکتریولوژی :باسیل پفیفرز ( )Pfeiffer’s Bacillusدر آگار خونی رشد می کرد.
با در نظر گرفتن تفاوت در شدت همه گیری در اصفهان و شیراز جالب است اشاره شود
 557در اینجا اصطالح سرحد به مناطق تابستانی عشایر اشاره دارد .سرحد معنای مناطق تابستانی خوزستان
را دارد .در روستای نودان با جمعیت  700نفر ،نیمی به دلیل زکام در پاییز  1918جان باختند.
IOR/L/MIL/17/15/12/10, Mobilisation Routes in Persia, vol. IV, Part II, p. 82.
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که عفونت از هند از طریق بین النهرین و تهران به اصفهان رسید ،در حالی که بیماری
از مسیر مستقیم تر و کوتاه تر ،از راه بوشهر به شیراز رسیده بود.
کرمان ،)۴0000( :در اینجا نیز همه گیری شدید بود و از شیراز از طریق سیدآباد
وارد شد .558حدود  ۴000مورد مرگ رخ داد .559میزان مرگ در شهر  % 10بود (% 7
در موارد بیمارستانی) و  ۴0-30درصد در روستاها .از جمعیت  13000نفری بم۶000 ،

نفر مردند! عالئم دهانی مربوط به بیماری چنین توصیف شده است” .زبان پوشیده از
خز قهوه ای کلفت که اطراف و نوک آن روشن تر است .کام نرم همواره با الیة آبی،
قارچی سفید که ممکن بود کلفت یا نازک باشد ،پوشیده شده بود“ ،مأموران پزشکی
آن را به عنوان نکتة تشخیصی در نظر می گرفتندcolonel T. B Hance,I. M. ( .5۶0

)S
 558آنفوالنزا در پایان اکتبر به سعیدآباد و در  17ام اکتبر به کرمان رسید ،میزان بروز بیماری در هر
دو شهر باید حدود  % 90بوده باشد :کنسول هرگز نشنید که به خصوص در میان ایرانی ها در
کرمان ،بیش از  ۲یا  3نفر از گریخته باشند .برای حدود سه هفته ،تعداد کشته شدگان که اغلب
به علت پنومونی سپتیک و برونشیت بود باید حدود  100-۲00نفر در روز بوده باشد و عمالً همة
مردم شهر در یک زمان بیمار بودند ،تمامی داد و ستد به طور موقتی ،تعلیق مانده بود ”هیچ اروپایی
در کرمان نمرد ،ولی سروان کار ( )Carrدر سعیدآباد فوت نمود .پلیس جنوب ایران در کرمان،
 ۲500بیمار داشت که  ۲17نفر آنها یا  % 8/5فوت نمودند“ .در نرماشیر ،مرگ و میر در میان
تفنگداران جنوب ایران % 3۲/۶ ،بود .به گفتة پلیس ،تعداد کل مرگ در کرمان  1۲۶0نفر بود” ،ولی
این رقم قطعاً دقیق نیست“ در منطقه به خصوص در جیرفت ،بم ،نرماشیر ،رفسنجان و خبیص
(شهداد) همه گیری بسیار شدیدتر بود و به ادعای مردم ،این بدترین نوع بیماری بود که به خاطر
داشتند ،مردم روستایی برای چنین بیماری ای آماده نبودند و آن را فقط یک سرماخوردگی می
پنداشتند لذا به کار و فعالیت ادامه دادند” .نتیجه آن شد که بین  % ۲5تا  % ۴0و حتی بیشتر
جمعیت این مناطق تلف شدند .مزارع کشت نشدند .حیوانات بارکش و بقیة امالک بدون صاحب
رها شدند و در حقیقت زندگی در استان به حالت تعلیق درآمد .برای استان سال ها طول خواهد
کشید تا این مصیبت ترمیم شود“.
Administration Report 1918, pp. 24-25.
” 559در آوریل  ،1918تعداد زیادی موارد گوارشی ،حدود [ ]...موجود ،هشدار بعدی همه گیری وبا بود
[ ...سپس] یک پاندومی وحشتناک آنفوالنزا اسپانیایی بود [ ]...که در اوج خودش  ۲000نفر را در
یک هفته در کرمان از بین برد .سایکس می گوید که مرگ در میان پلیس جنوب ایران در شیراز
 % 18و در کرمان قطعاً کمتر نبود“.
 5۶0اشاره به عالمت و نشان بیماری دارد که بر اساس آن می توان تشخیص

Skrine 1962, p. 48.
گذاشت.
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مطالعات باکتریولوژی که توسط کاپیتان مارتین)C. de. C. Martin , I. M. S( ،
انجام گرفت ،چنین بیان شده است :حضور باکتری میکروکوکوس کوچک-گرم منفی
به میزان بسیار زیاد در مقایسه با وجود بقیه ارگانیزم ها ،نشان می دهد این
میکروکوکوس که با بقیه باکتری های طبیعی موجود در گلو شباهتی ندارد ،عامل
احتمالی به نظر می رسد .واکسنی تهیه شد و در  5نفر استفاده گردید که  ۴نفر از آن ها
بهبودی واضح نشان دادند.
یزد ،)۴0000( :به صورت منطقه ای ،تصور می شد ،که بیماری از مشهد آمده
است( .از طریق یک مسیر صحرایی کم استفاده) و همچنین از کرمان ،امّا همه گیری
از نوع خفیف بود و پس از مقایسه تاریخ های ظهور بیماری ،مشخص شد که احتماالً از
اصفهان وارد شده است .حدود  350مورد مرگ گزارش گردید .گزارش شد که در برخی
از روستاها  % ۲5از افراد مرده اند.
خرمشهر :عفونت از هند و از طریق بصره وارد شد .شیوع شدید بود ( ۶000بیمار
با حدود  ۲50مورد مرگ) .نواحی به شدت مورد حمله قرار گرفتند.
اهواز ،دزفول ،شوشتر :همه گیری شدید نبود .دو شیوع جداگانه اتفاق افتاد.5۶1
یکی در آگوست در بین جمعیت شهری و در نوامبر (شدید) در یک نیروی انگلیسی
در اهواز.
بندرعباس :بیماری به وسیله کشتی ها از هند وارد شد .نوع آن خفیف بود ولی
در حدود  3ماه طول کشید تا طغیان فروکش کند.5۶۲

 5۶1در اهواز ،همه گیری آنفوالنزا در ابتدای اکتبر پدیدار شده و در انتهای نوامبر  ،1918پایان یافت.
” همه گیری ،جمعیت بومی شهر را مورد حمله قرار داد و تعداد قابل توجه ای مرگ از بیماری وجود
داشت“.
Administration Report 1918, p. 42.

 5۶۲در لنگه ،آنفوالنزا در نوامبر  1918ظاهر شد و موجب  ۲50مورد مرگ گردید.
Administration Report 1918, pp. 8, 14.
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جدول  :1-۴ناتوانی و مرگ طی پاندمی آنفوالنزا 1918-1919
در مناطق شهری ایران ،بر اساس داده های موجود
شهر

جمعیت

موارد
بیماری

مرگ و
میر

مرگ و
میر ()%

مرگ /بیماری
()%

مشهد
بیرجند
نصرت آباد
انزلی
مشهد سر
تبریز
همدان
تهران
اصفهان
یزد
بوشهر
خرمشهر
شیراز
کرمان
بم

100000
10000
۲00000
30000
۲50000
80000
۴0000
30000
50000
۴0000
13000

۶۶۶۶7
1۲000
7000
100000
15000
۶000
-

3500
100
1۲0
1000
۲000
300
۲50
1500
۲50
۲000
۴000
۶000

3/5
3/3
0/8
0/۴
0/۴
5
۴
10
۴۶/۲

5/۲
0/8
1/7
۲
10
10
10
۴/۲
10
-

FO 371/3892 Percy Cox to George N. Curzon, Tehran, March 8th, 1920; Insert no. 1,
Anthony R. Neligan to Percy Cox.

این جدول در متن فرانسوی موجود است و در گزارش نیامده است.

دوران پس از شیوع
در دهة بعدی ،آنفوالنزا عمدتاً به شکل خفیف به رخداد خودش در ایران ادامه
داد .برای مثال ،در  ،19۲۲یک رخداد آنفوالنزا در بندر لنگه اتفاق افتاد .5۶3در نوامبر
Administration Report 1922, p. 20.
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 1931در مشهد و مجدداً در سال 1933در همان شهر آنفوالنزا وجود داشت .زمانی

که ”میزان غیرعادی از بیماری آنفوالنزا (وجود داشت) .گزارش می شود که حدود -80
 % 70از ساکنین به آنفوالنزای خفیف و بیماری ریوی مبتال هستند“ .هر دو رخداد پس
از تغییرات ناگهانی آب و هوا و سرد شدن اتفاق افتادند .5۶۴در دسامبر  ،1931در بوشهر

”پنومونی ،آنفوالنزا و ماالریا در طول ماه ،خروش بر می داشته اند و مرگ و میر بسیار
زیاد بوده است“ ،امّا در ژانویه  ،193۲بیماری کاهش یافت و در انتهای ماه ،وضعیت
سالمت به حالت طبیعی بازگشت.5۶5
در نوامبر و دسامبر  ،193۴رخداد خفیف تر آنفوالنزا در بوشهر وجود داشت.

”بیشتر بیماران دچار سرفه های شدید تحریکی می شدند و بعضی دچار برونکوپنومونی
که به همین علت افزایش حدود  500نفر با بیماری ریوی ،روی داد .همه گیری تمامی
سنین و طبقات اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده بود ولی مدت بیماری در کودکان
اروپایی ،طوالنی تر بود“ .5۶۶در سپتامبر  ،19۴۴چند موردی آنفوالنزا در بوشهر وجود
داشت 5۶7که به نظر نمی رسید شبیه بقیه رخدادهای آن دهه باشد.
همچنین در دسامبر  ،1931در کرمان فرم خفیف آنفوالنزا با چند مورد گزارش
مرگ وجود داشت .در ژانویه  ،193۲شکل شدید بیماری به جیرفت و رودبار گسترش یافته
بود .در همان زمان بیماری در کرمان و اطراف آن هنوز وجود داشت .گزارش شده است که

564

IOR/L/PS/12/3406, Coll 28/10 ‘Persia. Diaries; Meshed Consular Diary no. 22 ending
30th November 1931, p. 1; Idem, HBM's Consulate General for Khorasan, Political Diary
for the month of October 1933, p. 1.
565 IOR/L/PS/12/3712, Coll 30/5 'Persian Gulf: Bushire Residency Consulate-General Diary
no. 12 for the month December 1931, p. 2; Idem, Bushire Residency Consulate-General
Diary no. 12 for the month January 1932, p. 1.
566 Administration Report 1934, p. 11.
567 IOR/L/PS/12/3713, Bushire Intelligence Summary no. 17 for 1st to 15th September 1944,
p. 1.
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بیماری در شکل بسیار شدید در یزد شیوع یافته بود .5۶8در زمستان  ،193۶-37یک رخداد
آنفوالنزا در شیراز وجود داشت.5۶9
به نظر می رسد ،که به طور خاص ،سیستان ،به طور منظم دچار آنفوالنزا بوده

است .طبق گزارش ارتش بریتانیا ” ،آنفوالنزا به صورت همه گیری های کوتاه ولی بسیار
تهاجمی گزارش می شود ،به طوری که احتماالً باعث از دست رفتن  % 50موارد بوده اند.
یک همه گیری غیرعادی از نظر شدت ،با مدت  1۲روز ،در ژانویه  190۴روی داد که
به سیستان محدود نشد و هم زمان در پهنة وسیعی از شرق ایران شیوع یافت و ارتباطی
به بدی آب و هوا نداشت“ .570طبق گفتة کنسول بریتانیا در سیستان ،در ،19۲9-30
رخداد تیفوس و آنفوالنزا در قائن وجود داشت که در روستاها شیوع داشته و باعث
مرگ بسیاری شد.
او سپس گزارش نمود که در نوامبر  ،1931به ویژه ،یک نمونه آنفوالنزای مهاجم
که سریعاً به پنومونی و بسیاری از مرگ ها منتهی گردید در سیستان و روستاهای
اطراف همه گیر شد که مجدداً در  193۲-33به سیستان و قائن در زمستان 1931-3۲
یورش برد و در  193۲-33در سیستان ،بومی شده بود .571در دسامبر  ،1937رخداد

568

;IOR/L/PS/12/3413, Diary of HM's Consul, Kerman, no. 9, for November 1931, p. 2
Idem, Diary of HM's Consul, Kerman, no. 1, for January 1932, p. 2; Administration
Report 1932, p. 31. There also was a mild outbreak of influenza in Tehran. PHS, 231/4,
Hoffman/Tehran to Friends, 04/01/1933.
569 Administration Report 1937, p. 17.
570 IOR/L/MIL/17/15/5, Military Report on Persia, p. 125.
571 IOR/L/PS/12/3415, Annual Commercial Report for the Provinces of Sistan and Kain,
including Zahedan and the Sarhad, for 1929 and 1930, p. 10; IOR/L/PS/12/3403, Diary
of HM's Consulate Sistan and Kain for November 1931, p. 3; IOR/L/PS/12/3415, Annual
Commercial Report for the Provinces of Sistan and Kain, including Zahedan and the
Sarhad, for 1931 and 1932, p. 7; Idem, Annual Commercial Report for the Provinces of
Sistan and Kain, including Zahedan and the Sarhad March 1932-March 1933, p. 7.
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شدید آنفوالنزا در زاهدان وجود داشت که در طی آن  ۴0سرباز مردند .57۲در ،1957
همه گیری آنفوالنزا در کل کشور وجود داشت و طی آن مسئوالن بهداشتی ،افزایش
مصرف مایعات ،استراحت و عدم مصرف آنتی بیوتیک را توصیه نمودند .573ایران نیز
مانند دیگر نقاط دنیا ،به طور منظم دچار آنفوالنزا می گردد و طبق نظر سازمان بهداشت

جهانی در سال ” ،۲018فعالیت زیاد آنفوالنزا در ایران ادامه می یابد و همه انواع
تیپ های آنفوالنزای فصلی ،مورد شناسایی قرار می گیرند“.57۴
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فصل پنجم

ابعاد نادیده گرفته شده
از تاریخ اجتماعی صنایع نفت ایران
مورد زیرساخت های پزشکی اولیة جنوب

خوزستان575

مترجم :اسماعیل نبیپور

575نسخة کوچک تر از این مطالعه در کارگاه ”تاریخ اجتماعی کار در صنعت نفت ایران“ که در مؤسسة
بین المللی تاریخ اجتماعی آمستردام در دسامبر  ۲009برگزار گردید ،ارائه شد.
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چکیده
این مقاله خدمات پزشکی شرکت نفت ایران  -انگلیس ( Anglo-Persian Oil

 ،)Company - APOCاز ابتدایی ترین وضعیت آن در سال  1907تا جدیدترین تسهیالت
پزشکی در خاورمیانه در سال  ،1950را مورد بررسی قرار می دهد .اصل ،ماهیت و قلمرو
ارائه خدمات پزشکی ،همچنین گسترش جغرافیایی آن مورد بحث قرار می گیرد .خدمات
ارائه شده نه تنها نیازهای شرکت را برآورده می کرد بلکه ابزاری برای ارتباطات عمومی
شرکت جهت پیشبرد موفقیت در مذاکراتش با شرکای محلی و خارجی بود.
در عین حال ،خدمات ارائه شده در حد مطلوب نبود چرا که علی رغم این واقعیت
که شرکت نفت ایران  -انگلیس مسئولیت قانونی سالمت عمومی و بهسازی در مناطق
تحت انحصار خود داشت ولی در این راستا دستاورد بسیار کمی را به دست آورد.
مقدمه
در جریان نوشتن هر مطلب درباره صنعتی که نقش مؤثری در اقتصاد و سیاست
ایران بازی کرده و هنوز نیز چنین نقشی را دارا است ،نمی توان از تمرکز بر اهمیت
اقتصادی و البته موارد سیاسی هم چون برون ده نفت ،درآمدها ،جایگاه قانونی نیروی
کار ،اعتصابات کارگری و چگونگی ملی شدن نفت چشم پوشی کرد .اما برای رخ دادن
این موارد مهم و با اهمیت ،می بایست چیزهای ضروری دیگری نیز اتفاق می افتادند.
البته منظور من آن چه در اصل به تحقق پروژه های نفتی می پردازد ،از جمله کشف
نفت و به دست آوردن پول از طریق آن ،استخدام و به کارگیری متخصصین و فرستادن
آن ها به خوزستان جهت پدید آوردن زیرساخت ها برای این که تولید نفت امکان پذیر
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و پایدار شود ،نیست.
افزون بر این ،خوزستان در سال  ،1907مکانی نا امن و تمام این استان درگیر
جدال های قومی بود .چنانچه پاره ای از اقدامات امنیتی صورت نمی گرفت ،تا جذب
سرمایه صورت گرفته و پیشرفت های اقتصادی را امکان پذیر نماید ،بدون تردید در
پیشرفت و توسعه خوزستان ،مانع ایجاد می شد.57۶
گرچه حل و فصل مشکالتی از این دست برای ایجاد و گسترش صنعت نفت در
خوزستان جزء موارد اصلی و ضروری بوده است امّا من در این نوشتار بیشتر روی
منظری فراموش شده از تاریخ کار ،یعنی خدمات سالمت ارائه شده به کارگران نفت،
تمرکز می کنم .زمانی که شرکت نفت ایران  -انگلیس ( )APOCشروع به استخدام
کارکنان خود ،چه ایرانی و چه خارجی کرد ،می بایست مجموعه ای از زیرساخت ها
برآورده می شدند ،مانند تأمین آب ،غذا ،پناهگاه و انرژی تا نیازهای پایه ای بقاء کارگران
را در منطقه ای که روزی جزء محروم ترین مناطق ایران به حساب می آمد تضمین کند.
زمانی که کارگران کار و زندگی را در منطقه شروع کردند ،به چیزهایی بیش از خانه
و غذا نیاز داشتند .هنگامی که آن ها خانواده های خود را به خانه های جدیدی که بنیان
گذاشته شده بودند ،آوردند ،بچه های آنان نیاز به آموزش داشتند و هر کس نیز تا حدی
به اقدامات تفریحی نیاز داشت .577همچنین ،به خاطر سالم نگهداشتن نیروی کارگری،
 57۶بنگرید
” 577شرکت متوجه شده بود که برای به دست آوردن بهترین کار ،برقراری استاندارد با بهترین حساسیت
و طراوت در بین کارگران و کارکنان الزم و ضروری است تا ساعات فراغت به طور دلپذیری تضمین
شوند .برای نیل به این هدف ،باشگاه ها ،سالن های تفریحی ،کتابخانة امانتی ،استخر شنا ،زمین های
تنیس و اسکواش فراهم شده بودند .در همان زمان ،ساخت تماشاخانه ها و میدان های مسابقه ،
نمایشگاه های گل و موارد مشابه در قالب شرکت های خصوصی مورد توجه قرار گرفت“.
Shahnavaz 2005, pp. 115.

Anonymous 1929, p. 18.

به نظر می رسد توصیف تسهیالت تفریحی که بیشتر به سمت و سوی کارمندان خارجی شرکت
سمت و سو پیدا می کرد ،اگرچه ،وسایل و تسهیالت مشابه برای کارمندان ایرانی مهیا گردید .بدین
گونه بود که بین آن ها دوستی و برادری برقرار نشد .بنگرید
Shahni 1374, pp. 353-67; Anonymous 1938; Elwell-Sutton 1955, p. 101.
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به خدمات پزشکی و بهداشتی نیاز داشتند .در این نوشتار ،من در مورد توسعه زیربنای
خدمات پزشکی در منطقه ای صحبت می کنم که شرکت نفت ایران  -انگلیس ،مشغول
به کار در آن بوده است.
شرایط موجود پیش از شرکت نفت ایران  -انگلیس
از نقطه نظر سالمت عمومی ،ایران در اولین نیمه قرن بیستم ،همانند بیشتر
کشورها ،کابوسی برای پزشکی بود .این موضوع به ویژه در خوزستان ،بیشتر خودنمایی
می کرد چرا که امراض مسری بومی فراوان و مرگ و میر نیز بسیار باال بود .مردم از
بیماری هایی هم چون تراخم ،ماالریا ،امراض روده ای ،سل و مواردی از این دست به
ستوه آمده بودند .این اوضاع و احوال به واسطة سوءتغذیه ،بدتر می گردید .افزون بر
این ،مانند سایر نقاط ایران ،خوزستان نیز به طور دائم دچار همه گیری می شد .همانند
وبا (در سال های  1893 ،1903 ،190۴ ،1911و  ،)1889-90آبله (در سال های
 ،)1893 ،1901 ،190۴طاعون و آنفلوآنزا .در نتیجه این امراض ،تعداد زیادی از مردم
تلف شدند و بهبودی آن هایی که جان سالم به در می بردند ولی به بیماری مبتال بودند،
مدتی به طول می انجامید و در اثر آن داد و ستد و کاسبی به حالت تعطیل در می آمد.
به دلیل نبود آمارهای قابل اعتماد ،مشخص نیست که این گونه امراض تا چه اندازه بر
رشد جمعیت اثر منفی به بار می آورده است .در هر صورت ،از دست رفتن جمعیت به
دلیل مرگ و میر حاصل از این همه گیری ها ،همواره از طریق مردمی که از نواحی
اطراف به منظور یافتن کار مهاجرت می کردند ،جبران می شد.578
 578جهت بحث پیرامون موقعیت دموگرافیک خوزستان،
با وجود رشد جمعیت خوزستان ،شرکت نفت ایران و انگلیس اقدام به گرفتن کارگر از نقاط دیگر
ایران نیزمی کرد .برای مثال ،در سال  ،1938کنسول بریتانیا در بندرعباس گزارش کرد تعداد ”5۶0
کارگر در اینجا برای آبادان و حوزه های نفتی استخدام شده اند .عده ای زیادی زمانی که از پرداخت
آن ها به مسئولین نیروی دریایی ایران به جای شرکت ،شکایت کردند ،پس فرستاده شدند“.
بنگرید Shahnavaz 2005, pp. 118-23.

Administration Report 1938, p. 23.
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وضعیت سالمت عمومی با توجه به این واقعیت که زیرساخت پزشکی ایران چه از
نظر کمی و چه کیفی ،کامالً ناکافی بود و موضوع بهداشت فردی و عمومی و بهسازی
در شرایط فاجعه آمیزی قرار داشت ،وخیم تر می شد .بیمارستان ها کمبود پزشک،
تجهیزات و وسایل داشتند و وسایل موجود نیز توسط سازمان های خارجی و عمدتاً از
جانب میسیونرها و مبلغین مذهبی ،تهیه و مدیریت می شدند.579
قبل از برپایی شرکت نفت ایران  -انگلیس در استان خوزستان ،در این استان به
طور کلی ،بیمارستان و پزشکان آموزش دیده ایرانی به شیوة مدرن که بتوان روی آن ها
حساب باز کرد ،وجود نداشت .نزدیک ترین مکانی که دواخانه در آن پیدا می شد،
اصفهان بود و برای درمان بیماری های شدید ،مردم مجبور می شدند به بصره بروند.
البته هر دو شهر اصفهان و بصره تنها مجهز به تأسیسات پزشکی بریتانیایی بودند.
به وجود آوردن زیرساخت پزشکی در خوزستان کامالً یک چالش بود .به غیر از ماهیت
توسعه نیافته استان و فقدان امنیت ،جمعیت خوزستان روستانشین بودند که تعداد
زیادی از آن ها ،ایلیاتی های مهاجر به حساب می آمدند .گذشته از چند مکان مسکونی
شهری مثل دزفول و شوشتر که در شمال استان قرار داشتند ،اکثر نقاط جمعیتی
روستاهای بزرگ بودند .در سال  ،1915در خوزستان جنوبی ،بزرگترین مناطق شهری،
خرمشهر  10000نفر و اهواز  3000نفر جمعیت داشتند و در بقیه مناطق خوزستان،
شهرها کوچک تر بودند.580
جمعیت اهواز ،یا دقیق تر ،زیستگاه متصل به بندر ناصریه ،از زمان ساخت جاده لینچ
در سال  ،1900دو برابر شد .در سال  ،1907ناصریه مجموعه ای از خانه های ساخته شده
از خشت و گل با گذرگاه ها و خیابان های گشاد و مستقیم و متقاطع بود و این گونه متبادر
579

برای اطالع از کلیت اوضاع پزشکی ایران در آن زمان ،بنگرید Floor 2003.
برای وضعیت بیمارستان به ویژه بنگرید Ibid. 2012.
Shahnavaz 2005, p. 122.
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می شد که بر پایة یک طرح روشمند بنیان گذاشته شده است .در واقع ،طراحی شهر
تجربه ای بود از شهرسازی اولیه که به وسیله حاکم قبلی آن ،پدر شیخ وقت خرمشهر ،انجام
شده بود .ساختمان های مهم و اصلی شهر توسط افراد ویژه ای چون نائب کنسول بریتانیا
و نمایندگان برادران لینچ (پیمانکاران اصلی حمل و نقل ایران و بین النهرین) ،مقامات
رسمی گمرک و چندین بازرگان برجسته و موفق ،اشغال شده بودند.
بازار شهر که نزدیک به محوطه بارانداز قرار داشت پر بود از دکه های سرپوشیده که
در کنار آن پیاده رویی مملو از آشغال قرار داشت .خیابان های ناجوری در نزدیکی بازار قرار
داشتند که در اثر تردد مداوم ،رنگ و رو رفته بودند و بر طبق فصول ،به شکل متناوب ،به
بستری از خاک و گل یا الی تبدیل می شدند و در وسط آن ها همواره ،بچه سقاها و االغ
هایشان ،به سختی تا رودخانه در رفت و آمد بودند .581همانند بقیه نقاط جهان ،مردم اینجا
نیز هیچ گونه توجه ای به رعایت موارد بهداشتی نداشتند .این موضوع برای مثال در اهواز
نیز صادق بود که شبیه شهری زلزله زده به نظر می آمد ،خانه های آن در هم و برهم و
نامرتب بودند؛ شاید این ظاهر نامرتب به سیل سال گذشته باز می گشت.
در اهواز ،همانند شهر بغداد ،هیچ سیستم جمع آوری فاضالب وجود نداشت.
پسماند آب از طریق چاله های وسط خیابان ها ناپدید می گردید؛ در حالی که سگ ها،
گربه ها ،سوسک ها و افراد ستم دیدة جامعه ،عوامل حذف مابقی بودند.58۲
Williamson 1932 a, p. 8.

581

برای اطالع از توصیف اوضاع بندر ناصری در سال  1905بنگرید
Adamec 1989, vol. 3, p. 104. According to Scott 1931, p. 7,

”ناصری یک شهر تازه تأسیس شده از ساختمان های محکم چهارگوش بود که دو تا سه مایلی
جنوب شهر باستانی و مهم اهواز قرار داشت .از خرابه های آن شهر قدیمی که منطقه ای عظیم را
پوشش می داد ،مواد ساختمانی الزم به ناصری آورده می شد“.
Clifton 1925, p. 8; see also Scott 1931, p. 7

(مناطق اطراف شهر ”توسط شن خفه شده بودند و زمین نیز تا زمانی که شرکت بریتانیایی و
پایتخت یک شروع تازه را به ناصری داد ،متروک ماند“ .در سال  ،19۲0اهواز بلدیه داشت که پس
از این که بازار با آتش سوخت ،دستور ایجاد آتش نشانی را داد).
Administration Report 1920, p. 41.
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خدمات اولیة پزشکی شرکت نفت ایران  -انگلیس
به دلیل وصول سود مالی ،شرکت نفت ایران  -انگلیس برای تضمین کارایی
کارکنان و کارگران خود ،چه ایرانی و چه خارجی ،سعی در حفظ و نگهداری سالمت
آن ها می کرد .به همین جهت ،از همان ابتدا ،به گسترش وضعیت سالمت منطقه ای
که در آن عملیات اکتشاف نفت انجام می داد ،عالقه نشان داد و خدمات سالمت را
برای کارکنان خود در ایران فراهم نمود .583این گونه خدمات جزء فعالیت های دائمی
دارسی ( )d’. Arcyکه از سال  1903عملیات حفاری خود را در چاه سرخ ،نزدیک
خرمشهر ،شروع کرد ،محسوب می شد.
در آن سال ،مدیر عملیات حفاری ،روسن پالنتور ()C. B. Rosen plaentor

گزارش کرد که در چاه سرخ ” ،ارائه تحسین آمیز خدمات پزشکی برای کارکنان و
مردمان بومی به شکل یکسان ،فراهم گردیده است“ .58۴این خدمات به وسیلة پزشکی
به نام درسایی ( )Dr. Dorsaiکه از پارسیان هند بود انجام می شد .در سال  1907که
تصمیم گرفته شد عملیات حفاری نفت در رامهرمز نیز شروع شود ،کارکنان با تجهیزات
و همچنین پزشک ،به این شهرانتقال یافتند.585
در سال  ،1907شرکت نفت ایران  -انگلیس ،عملیات تولید نفت را در مسجد
سلیمان شروع کرد .در آن زمان ،مسجد سلیمان تنها در فصل زمستان جمعیت ساکن
داشت ،آن ها هم ایالت و عشایر لُری بودند که در مهاجرت های خود در زمستان ها به
آنجا می آمدند و به طور موقت ساکن می شدند .از طرف دیگر ،آبادان که بعدها جایگاه
بزرگترین پاالیشگاه نفت دنیا شد ،جلگه گِلی ،هموار و آبرفتی بود که هیچ کس در آن
زندگی نمی کرد .58۶معنای این موضوع آن بود که در آبادان هیچ خانه ای برای سکونت
583

Shahni 1374, p. 320.
Ferrier 1982, p. 65.
585 Williamson 1932 a, p. 6.
584

 58۶برای دیدن تصویری از فالت های گل آلود آبادان در سال  1909میالدی ،بنگرید

Ferrier 1982, p. 122.

249

فصل پنجم :ابعاد نادبده گرفته شده از تاریخ اجتماعی صنایع نفت ایران

کارگران ،آب مناسب جهت شرب و
هیچ کشت محصوالت غذایی وجود
نداشت و به طور کلی چیزی که موجب
رشد صنعت شود دیده نمی شد.

”مشکل به دست آوردن میوه و
سبزیجات تازه ،گوشت و پنیر و مواد
غذایی دیگر ،قابل توجه بود .نزدیک ترین
مکانی که بتوان این گونه مواد را از آنجا
به دست آورد شوشتر بود که آن هم
چهل مایل فاصله داشت“ .587گهگاه
رویدادهایی همچون بدی و کمبود
برداشت محصوالت کشاورزی (از جمله

تصویر  - 5نخستین دکل نفت مسجد سلیمان

سال  ،19۲0در اهواز) ،اوضاع را وخیم تر

می کرد” .در آن سال ،به خاطر این که دولت صدور گندم را از دزفول و شوشتر ممنوع
کرده بود ،شرکت نفت برای تهیه و تدارک مواد غذایی برای کارگرانش مجبور به انتخاب
راه های دیگری شد .588فقدان ملزومات پایه با گرمای ناحیه تشدید می شد و در نتیجه کار
را با چالش افزون تری رو به رو می کرد .با تکمیل طرح آب گدارِ  -لَندر

(Gudar-i-

 ،)Landarدر سال  ،19۲۶مقدار معینی آب برای کشت محصوالت کشاورزی در دسترس
قرار گرفت و موجب شد که کارگران سبزیجات مورد نیاز خود را به عمل آورند.

;Williamson 1932 a, p. 11

587

نیز بنگرید Anonymous 1929, p. 17 and Wilson 1941, p. 38
(آوردن سبزیجات تازه مشکل بود و میوه جات تازه نیز گاهگاهی به وسیله قاطر از شوشتر آورده
می شد ولی تأمین آن نامرتب بود).
Administration Report 1920, p. 41.
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بدین سان ،در میدان های (نفتی) اصلی و مهم ،می شد آب را که فقط در بخشی
از سال آن را با پیت و منبع های حلبی پخش می کردند ،به هر میزان توزیع کرد“.589
با این شرایط ،شرکت نفت ایران  -انگلیس نقش دولت را در توسعة زیرساخت
استان دست گرفت تا امکان انجام و ادامة عملیات حفاری با تضمین رفاه کارگران فراهم
آید .تهیه آب برای مصارف انسانی و صنعتی (دیگ های بخار ،تجهیزات حفاری ،خنک
کردن موتورها) ،کار چندان آسانی نبود.
آبادان و اهواز هر دو در کنار رودخانة کارون بودند ،ولی مسجد سلیمان حدود 57
کیلومتر از کارون فاصله داشت و منطقه ای غیرمسکونی بود .در ابتدا آب به وسیله
مشک با قاطر یا االغ از چشمه علی ،در فاصله ده کیلومتری ،آورده می شد .زمانی که

آزمایش کشف نفت در آغاجاری و پازنان ( )Pazananانجام شد ” ،آب آشامیدنی به
ترتیب از فاصله های بیست و دوازده مایلی به وسیلة تانکر آورده می شد و در هر دو
مورد آب بی کیفیتی برای مصارف عمومی از چشمه های مجاور پمپاژ می گردید “.در
سال  ،1913جهت تأمین آب مسجد سلیمان ،در ناحیة زولیاک ( ،)Zulliakچاهایی
بی نتیجه حفاری شدند اما بعداً این کار در منطقة نفتک ( ،)Naftakانجام گرفت که در
پی آن در آوریل  ،1913آب به دست آمد.
به دلیل وجود نمک اپسوم ( )Epsomدر آبی که از نفتک و چشمه علی می آمد،
ناراحتی های روده ای شایع شد .کاپیتو ( ،)Capitoمعاون مدیر میدان نفتی مسجد

سلیمان ،چنین نوشت ”هر هفته بدن ما مجبور بود دو اونس نمک اپسوم موجود در آب
آشامیدنی را جذب کند “.زمانی که منابع آب موجود کفاف مصرف همه را نمی داد و
تقاضا برای آب باال گرفت ،در سال  19۲۲خط لوله ای از دار خزینه ()Dar e khazineh

Anonymous 1929, p. 17.

گزارش بیان نمی دارد که آیا آن کارگرانی که سبزیجات مصرفی خودشان را می کاشتند شامل
ایرانی ها نیز بودند یا نه؟
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تا مسجد سلیمان ،کار گذاشته شد .این لوله ها از لوله هایی که برای انتقال نفت استفاده
می شدند تامین گردید .تا سال  ،19۲۶همة آب مسجد سلیمان با تلمبه از رودخانه به
یک مخزن ریخته و ذخیره می گردید.
تلمبه خانه در محلی به نام تمبی ( ،)Tomabiدر کنار رودخانة شورمزة تمبی قرار
داشت و در کنار آن دستگاه آب شیرین کنی که ساعتی  1500گالن آب شیرین می کرد
وجود داشت .به دلیل نیاز به مقدار زیادی آب ،تصمیم گرفته شد که مستقیماً از
رودخانة کارون آب منتقل شود ،یعنی جایی که در سال  ،19۲۶در گُدار لَندر تلمبه
خانه ای کارآمد و مهم ساخته شده بود .این اقدام ،مشکل کمبود آب را حل کرد ولی
راه حل مناسبی برای باال بردن کیفیت آن نبود .برای حل مشکل کیفیت آب ،در سال
 19۲0و یا در همان حدود ،کُلر به آب آشامیدنی اضافه شد .کُلرزنی آب ،ابتدا در آبادان
که آبی ناپاک تر داشت و سپس در میدان های نفتی مسجد سلیمان و مکان های دیگر
انجام شد.590
با در نظر گرفتن اوضاع ناسالم غالب در خوزستان جنوبی ،شرکت نفت ایران  -انگلیس
جهت سالم نگهداشتن کارکنان و کارگران خود نیاز به فراهم کردن مراقبت های پزشکی
داشت .زمانی که درسایی تصمیم گرفت به هند برگردد ،شرکت موریس وای یانگ
( )Dr. Moris Y. Youngرا در آوریل  ،1907استخدام نمود .پس از ورود یانگ به ایران در
 ،1907تصمیم بر آن شد که او در ماماتین ( ،)Mahmataynنزدیک رامهرمز که مقر دفتر
مرکزی میدان های نفتی شرکت بود ،مستقر شود .از آنجا ،به طور مرتب ،به مسجد سلیمان
که دو روز و نیم ،از راه مهسنبلی ( )Masambuliو جارو ( )Jaruفاصله بود ،سر می زد .او
McIntyre 1926, p. 9; Anonymous 1928, pp. 15, 17; Capito 1940, p. 8

(” آب آشامیدنی ما توسط ظروف سفالی به نام کوزه خنک می شد ،شیشه های سودا و آبجو با قرار
دادن در ظروفی به نام حُب خنک می کردیم .ما برای سال ها یخ به دست نیاوردیم)“.
Williamson 1932 a, p. 11; Ibid., 1932 b, p. 11; Ibid., 1933, p. 12

(همراه با تصویری از کارخانة تصفیة آب در آبادان در ص )11؛
Wilson 1941, p. 36.
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همچنین می بایست از کمپ های
مختلف کارگری شرکت نفت تا
دارخوین که سفری دراز و صعب العبور
را می طلبید ،بازدید کند.
وسایل و تجهیزات پزشکی در
سبدهایی که به وسیلة قاطر حمل
می شد ،انتقال می یافتند .با ورود یانگ
به ماماتین ،درسایی مسئولیت های
پزشکی خود را به او واگذار کرد و به
اصفهان نقل مکان کرد .در آن زمان
سایر کارکنان پزشکی عبارت بودند از
یک زیر دست جراح هندی که فارسی

تصویر  -۶دکتر یانگ در سال های حضور در ایران

را به خوبی تکلم می کرد؛ دیگر ،پسر
بچه ای عرب که به عنوان کمک جراح (= زیردست جراح) خدمت می کرد .زیردست
جراح ،در مستعمره های گرمسیر بریتانیا چهره ای آشنا است .این نام گذاری ویژه از یک
سیستم درجه بندی استخراج گردیده که به دوران فعالیت شرکت هند شرقی
برمی گشت .در آن زمان به مأموران طبّی اروپایی «جراح» اطالق می شد .با گذشت
زمان که سنگ بنای مدارس آموزش پزشکی در هند گذاشته شد ،بسیاری از
انگلیسی  -هندی هایی که آموزش پزشکی دیده و مدرک گرفته بودند ،استخدام و به
عنوان دستیار در بیمارستان های بزرگ تر و مؤسسات نظامی مشغول به کار شدند و به
صورت رسمی به آن ها ،دستیار جراح ،گفته می شد.
گسترش تسهیالت برای آموزش پزشکی در بیمارستان هایی که عمدتاً توسط کارکنان
و پزشکان هندی اداره می شدند و در آن ها آموزش به صورت بومی ارائه می گردید و فقط
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دانشجویان هندی در آن ها پذیرش می شدند ،بسیار معمول شد و با موفقیت اجرا گردید.
بدین سان ،سطح خدمت پزشکی-بهداشتی سومی که هدف آن تأمین کادر بیمارستان ها
و دواخانه های روستایی بود ،تعریف گردید .این افراد به ناچار می بایست از دو سطح دیگر
متمایز می شدند و بنابراین به آن ها مقام «زیر دست جراح» توسط متولیانی واقعی که
هویت آنان هم اکنون نیز در هاله ای از ابهام است ،تفویض شد.591

تصویر  -7یکی از درمانگاههای مناطق نفتی شرکت نفت

در سال  ،1911به دو دستیار پزشکی یانگ دو گماشته محلی و دو پرستار مرد،
افزوده شد .درمانگاه ماماتین یک کلبه گلی بود؛ هر چند که بیشتر کارهای پزشکی در
یک چادر که در نزدیک این کلبه بود ،انجام می شدند .در همان حال ،در منطقه ای که
از مدت ها به میدان ها معروف شده بود (نزدیک میدان نفتون) ،درمانگاه در یک چادر

Williamson 1932 b, p. 8. n. 1.
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قرار داشت .این مکان ،بعدها تبدیل به شهر مسجد سلیمان شد .در پایان سال ،1907
شرکت نفت ایران  -انگلیس تصمیم گرفت کلیه تجهیزات و کارکنان پزشکی خود را به
مسجد سلیمان انتقال دهد .این جابجایی سه ماه طول کشید .نخست امور پزشکی و
بهداشتی در چادرها انجام می گرفت ولی به زودی ساختمان دواخانه ساخته شد؛ و کار
پزشکی در همان چادر ادامه یافت .59۲در مسجد سلیمان نه تنها شرایط زندگی بلکه
شرایط کاری برای پزشکی نیز بسیار ابتدایی بودند .ابزارها و تجهیزات پزشکی و درمانی
کم و به طور کلی در حد وسایل ابتدایی و ضروری بود .در پانزدهم اکتبر  ،191۴مویر

( )Dr. Moirگزارش کرد که ”وسیله ای بهتر از اره و مته نجاری نداشتم ولی شکر خدا
می کنم که تا کنون هیچ گونه موردی از معاینات پزشکی پس از مرگ نیاز نبوده است
و اطمینان دارم که پیش نیز نخواهد آمد“ .593یک روزنامه نگار امریکایی که در سال
 1909از میدان عملیاتی نفتون دیدن کرده بود گزارش نمود که در این میدان فقط
یک کلبه وجود داشت و در فاصله یک چهارم مایلی آن دواخانه ای مستقر بود .هیچ
کس ،حتی آن هایی که شناختشان به شرکت اندک است تعجب نخواهند کرد که من
بیان نمایم عمدتاً به خاطر همین دواخانه بود که شرکت محبوبیتی مردمی تا یک صد
مایلی حوزة کاری خود به دست آورد .ممکن است حتی مدارای آشکار مردم با شرکت
در آن روزها ،برگرفته از همین «حکیم سفید» آن بوده است.
توصیه های پزشکی و بهداشتی ،داروهای مجانی ،و در هر جا که امکان پذیر بود،
اعمال جراحی رایگان برای همة افرادی که دریافت این لطف مناسب عظیم را مغتنم

Williamson 1932 a, pp. 9-10, 12

592

(”همراه با تصویری از ماماتین ،چادر دواخانه ،کلبه های گلی در مسجد سلیمان و کارکنان پزشکی
در سال )“1911؛
Shahni 1374, p. 321.

”تنها ساکنین ماماتین ،بهمئی کهگیلویه ای بودند“

 Adamec 1989, vol. 3, p. 350.جهت توصیفی کوتاه از جارو بنگرید Adamec 1989, vol. 3, p. 533.
593 Ferrier 1982, p. 268.
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می شمردند ،انجام می شد (نوع پاسخ بیماران در قبال این رفتار به گونه ای بود که
می توانست موجب شرمساری شود)؛ مانند زمانی که بیماری را از یک مرض سخت
نجات داده بودند ،برای تشکر و هدیة سپاسگزاری ،او یکی از دخترانش را پیشکش
کرد .59۴با در نظر گرفتن نیاز به کارگر ،پس از فوران نفت در سال  1۲83شمسی برابر
با  ۲8ماه مه  ،1908برای جلب کارگران مهاجر و ایجاد ماندگاری کارگران در شرکت
بجای آن که آن ها در پس گله های خود روان شوند ،ارائه مراقبت های پزشکی رایگان
یکی از دستاوردهای اصلی محسوب می شد .این نوع خدمات پزشکی و بهداشتی موجب
ایجاد اثر مثبت ارتباطات بین شرکت نفت ایران  -انگلیس با رؤسای قبایل و عشایر و
حکومت های محلی و به همین ترتیب عامة مردم در منطقه شد.
به همین جهت ،همة عشایر و قبایل در هنگام قشالق و ییالق ،برای دریافت
خدمات بهداشتی و پزشکی به دواخانه و پس از آن به بیمارستانی که حدود  80کیلومتر
دورتر از کمپ ها بود ،مراجعه می کردند .595شرکت نفت ایران  -انگلیس همانند دولت
بریتانیا به واقعیت اثر وابستگی مردمی به برنامة پزشکی آگاه بود و بنابراین از این
موقعیت و کادر پزشکی جهت ایجاد و ابقاء تصویری مثبت از فعالیت های شرکت نزد
مردم ،استفاده می کرد .به ویژه ،شرکت به نقش یانگ در به وجود آوردن ارتباطات
خوب با جمعیت محلی و رهبرانشان کامالً واقف بود و به همین دلیل او را به سمت
امور پزشکی و همچنین امور سیاسی منطقه ،گماشت.59۶

بنا به عقیدة ویلسون ،نمایندة سیاسی منطقه در آن زمان ” :او (یانگ) طیّ چند
سال به مطمئن ترین مشاور پزشکی برای رؤسای مهم قبایل و افراد برجسته و اشراف
Landon 1909, p. 12054.
Williamson 1932 a, p. 12; Clifton 1925, p. 8; Anonymous 1929, p. 18

(درصفحه  17عکسی از اجتماع صبحگاهی بیماران در بیمارستان میدان های نفتی وجود دارد)
Ferrier 1982, pp. 116, 119, 264; see also Shahni 1374, pp. 125-27

دربارة نفوذ عظیمی که دکتر یانگ در منطقه داشت به گونه ای که حتی راهزنان نیز به او احترام
می گذاشتند.

594
595

596
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ایرانی تبدیل شده بود .او بی اعتمادی میان مردان و زنان قبایل و ترس و دلهره از اعمال
جراحی به وسیلة پزشکان غیراروپایی که تجربة اندک و یا هیچ داشتند را نیز از بین
برد .در تکلم به زبان فارسی تسلّط کامل داشت و به گویش ها و لهجه های بسیاری از
قبایل و عشایر محلی ،آشنایی پیدا کرده بود .اطمینان و اعتماد کارکنان و کارمندان
بریتانیایی به او کمتر از ایرانی ها نبود .حضور او عظیم ترین خدمت به کنسولگری و
شرکت نفت ایران  -انگلیس بود؛ بیمارستان ها و خدمات پزشکی آن ها ،چه از نظر
پیشگیری از بیماری ها و چه از نظر درمان ،استاندارد باالتری از آن چه که در آن زمان
در هر جای دیگری در شرق کانال سوئز قرار داشت ارائه می دادند“.
از طرف دیگر ،دولت های ایران و انگلیس و شرکت نفت ایران  -انگلیس ،بیش از
هر فرد دیگری ،مدیون یانگ بودند زیرا در پاییز سال  191۴که ارتباط با سواحل توسط
گروه های شورشی اعراب به طور کامل قطع شده بود ،این وجود یانگ بود که در دور
نگهداشتن کامل مزاحمت از میدان های نفتی ،بسیار مؤثر واقع شد.597
توسعة خدمات پزشکی شفا دهندة شرکت نفت ایران  -انگلیس
گرچه شرکت نفت ایران  -انگلیس بزرگترین و بیشترین اثر مثبت را بر اوضاع سالمت
همگانی در جنوب خوزستان داشت ولی این دولت بریتانیا بود که اولین سرمایه گذاری برای
ایجاد زیرساخت پزشکی مدرن را در آن منطقه انجام داد .بر اساس سیاست ارتباطات
عمومی آن (که مهیا کردن مراقبت های پزشکی مجانی برای جمعیت بنادر ایرانی در خلیج
فارس ،بندرعباس ،لنگه و بوشهر) بود ،598دولت بریتانیا دواخانة خیریه ای در حدود سال

Wilson 1941, p. 28,

597

نیز بنگرید pp. 79, 84, 205
(”مهارت های پزشکی دکتر یانگ در تطبیق مردم محلی نسبت به افزایش قیمت ها و دستمزدها و
دیگر تغییراتی که همیشه با قطار چنین توسعه های ناگهانی می آیند ،به خوبی عمل می کرد)“.
Floor 2012.

598
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 ،1908یا احتماالً چندی زودتر از آن ،در خرمشهر ایجاد کرد .هدف از تأسیس چنین
دواخانه ای ،نشان دادن حسن نیت سیاسی دولت بریتانیا ،نسبت به شیخ خزعل به خاطر
نظر مثبت خزعل در قبال به وجود آمدن شرکت نفت ایران  -انگلیس در منطقه تحت
کنترل وی بوده است .دواخانه به طور آشکار و ملموس این موضوع را برآورد کرد .تعداد رو
به رشد مراجعه کنندگان به دواخانه نشانگر این موضوع است (جدول .)1-5
جدول  :1-5شمار بیماران سرپایی که در دواخانة خرمشهر درمان شده بودند ()1911-19۲۲
سال

شمار بیماران سرپایی

1911
191۲
1913
19۲1
19۲۴
19۲5

۲۲09
3395
۴۲75
باالتر از 5500
باالتر از ۴000
3800

Administration Report 1913, p. 86; Ibid., 1921, p. 38; Ibid., 1924, p. 49; Ibid., 1925, p. 60.
For the years between 1913 and 1924 the British reports only mention that the dispensary
was “well attended.” Ibid., 1914, p. 36; Ibid., 1916, p. 53; Ibid., 1918, p. 42; Ibid., 1919, p.
43; Ibid., 1920, p. 40; Ibid., 1923, p. 62.

شرکت نفت ایران  -انگلیس ،به دلیل رشد جمعیت کارگرانش در مسجد سلیمان
(که مهمترین مکان تولید نفت بود) از سیاست ادامه دادن ارائه خدمات مراقبت های
پزشکی پیروی کرد و به همین جهت در سال  ،1909اتاق های بیشتری به دواخانه
منطقه ،که کلبه ای ساخته شده از سنگ بود ،اضافه کرد .این افزایش فضا ،به کارکنان
پزشکی این اجازه را داد تا خدمات بیشتری به افرادی که بیماری جدی داشته اند و
بیمارانی که نیازمند به مراقبت داشتند ،ارائه دهند.
گرچه شرکت ویر ( )Weirو شرکاء که پیمانکار لوله گذاری از مسجد سلیمان تا آبادان
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بود ،جهت مراقبت و ارائه خدمات بهداشتی و پزشکی به کارگران عملیاتی خود ،یک مأمور
طبّی (پزشک) را استخدام کرد ولی این اقدام چندان مؤثر نبود زیرا این پزشک به زودی
در اثر ابتال به وبا فوت کرد .با در نظر گرفتن نیاز به فضای بیمارستانی ،در سال ،191۴
یانگ پیشنهاد ساخت بیمارستان میدان را در مسجد سلیمان داد .این بیمارستان در سال
 ،1918گشایش یافت .این بیمارستان ،در آن زمان ،مدرن ترین بیمارستان در خاورمیانه
محسوب می شد .599دارای ساختمانی به گنجایش  ۲۴تخت همراه با تهویة هوا.

تصویر  -8دورنمای بیمارستان مسجد سلیمان

این بیمارستان به شکلی طراحی شده بود که در صورت نیاز ،امکان توسعه نیز
داشته باشد .گذشته از ساخت و گسترش بیمارستان ،به دلیل تقاضای فزاینده درمان
آسیب های جزئی ،تصمیم برآن شد که دواخانه های کوچک در نقاط مختلف میدان های
نفتی تأسیس شود ،بجای آنکه بیمارستان موجود را گسترش دهند؛ هر چند که این
 599بر طبق گزارش  Shahni 1374, p. 321بیمارستان در سال  191۴ساخته شد.
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موضوع در زمانی نه چندان دور از هنگام تاسیس بیمارستان گرفته شد .تسهیالت
پزشکی بیشتر به دلیل تقاضای بیشتر ،نیاز به وجود کارکنان پزشکی تربیت شده
بیشتری را معنا می داد .به همین جهت ،شرکت ،رنتون ( )Mrs. Rentonرا به عنوان
سرپرستار ارشد به کار گرفت ،او در سال  1931بازنشسته شد.۶00
برپایی بیمارستان در میدان های نفتی ،بخشی از ساخت بیمارستان جامع و برنامة
توسعة سالمت برای مناطق شرکت نفت ایران  -انگلیس بود که توسط یانگ پیشنهاد شد
و توسط او اداره نیز گردید .در سال  ،19۲7بیمارستان میدان های نفتی ،ظرفیت 88
تخت ( ۲7تخت برای کارکنان اجرایی 57 ،تخت برای کارگران مرد ،دو تخت برای
خانم های اروپایی و بخشی دیگر با دو تخت برای زنان کارمند) داشت ،یک دواخانه ،دو
اتاق جراحی مجزا از هم (یکی برای امراض عفونی و دیگری برای موارد غیرعفونی) ،یک
آزمایشگاه و یک واحد رادیولوژی نیز وجود داشت .تعداد بیمارانی که در میدان های نفتی
تحت درمان قرار گرفتند به بیش از  1۲8000تن در سال  19۲۶رسید (جدول .)۲-5
در میدان های نفتی ،شرکت نفت ایران  -انگلیس ،یک مأمور ارشد پزشکی ،دو
مأمور پزشکی مقیم ،یک مأمور پزشکی غیرمقیم ،یک پزشک مشاور ،یک آسیب شناس
و یک چشم پزشک نیز استخدام کرد .همة این افراد توسط  ۲۶پرستار محلی و 8
پرستار اروپایی با سرپرستی و زیر نظر یک سرپرستار اروپایی ،یاری می شدند.۶01

Williamson 1932 a, p. 13; Ibid., 1932 b, p. 8.
Williamson 1927, pp. 123-128; Ibid., 1932 b

(با عکس های بیمارستان میادین ،بخش جراحی ،اتاق عمل آن و کارکنان پزشکی .بیمارستان های
ایزوله برای اهداف قرنطینه توسط  APOCنیز برقرار گردید ،بر طبق  ، Clifton 1925, p. 8بیمارستان
سه پزشک و هفت پرستار زن داشت).
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تصویر  -9درون بخش ایرانی بیمارستان میدان های نفتی

جدول  :۲-5تعداد بیماران درمان شده و فعالیت های انجام شده
در بیمارستان صحرایی شرکت نفت ایران  -انگلیس ()19۲۶( )APOC
فعالیت

تعداد

بیماران بستری

1۶۶۶

الف :موارد جدید
بیماران سرپایی
ب :مراجعه کننده

38۲70
88913

اعمال جراحی عمده

۲90

اعمال جراحی جزئی

1378

آزمایشات آسیب شناسی

۶039

موارد دندان پزشکی

۶07

رادیولوژی

۴83

Williamson 1927, pp. 127-128
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در آن زمان ،بیمارستان زیر نظر براهام ( )Dr. Brahamاداره می شد .او تصمیم
گرفت بخش خنک کننده ای با حرارت  80درجة فارنهایت ( ۲۶/5درجة سانتی گراد)
برای درمان موارد گرمازدگی شدید به وجود آورد .همان گونه که در گزارش سال 19۲۶
آمده ،این مورد تحقق یافت .۶0۲آوازه و شهرت بیمارستان به اندازه ای باال گرفت که در
سال  ،19۲۴رضاخان ،نخست وزیری که بعداً شاه ایران شد ،برای درمان به این
بیمارستان آمد و برای مدتی کوتاه در آنجا بستری شد.۶03
ساخت پاالیشگاه آبادان که در انتهای خط لولة نفت قرار داشت ،نیاز و خواست
افزون تری را برای مراقبت های پزشکی به ارمغان آورد .به همین دلیل ،شرکت پزشک
دیگری جهت خدمت به کار گرفت .بیمارانی هم که بیماری سخت داشتند به بصره
برده می شدند .در سال  ،191۴شرکت برای از میان برداشتن مشکل بستری اروپاییان
و کارمندان اداری خود ،اتاقی گالوانیزه با گنجایش  1۶تخت در آبادان دایر کرد .این
اتاق به شکل پیش ساخته از بریتانیا وارد گردیده و کامالً مجهز بود.
به دلیل افزایش کارگران و در نتیجه نیاز و تقاضای باال برای مراقبت های پزشکی،
در سال  ،19۲0شرکت تصمیم گرفت تا بیمارستانی به ظرفیت  90تخت بنا کند.۶0۴
این مکان ،به یکی از مدرن ترین بیمارستان ها در خاورمیانه تبدیل شد .در سال ،19۲۶
بیمارستان آبادان گنجایش  100تخت بیمارستانی داشت ( 3۶تخت برای کارکنان
اداری ۶0 ،تخت برای کارگران به اضافه بخش های خصوصی ویژه) .بیمارستان همچنین
یک بخش برای بیماران سرپایی ،یک دواخانه ،بخش جراحی دندان ،یک اتاق جراحی،
آزمایشگاه آسیب شناسی ،یک ایستگاه ضد عفونی و وسایل و ابزار رادیولوژی داشت.
Clifton 1925, p. 8; Anonymous 1929, p. 18.

602

در مورد لزوم سرمایش در آبادان و مسجد سلیمان ،بنگرید برای مثال
][http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2069531/pdf/brmedj03502-0056a.pdf
603 Shahni 1374, p. 321.
604 Williamson 1932 a, p. 13; Ibid., 1932 b, p. 8.
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تصویر  -10تجمعی از کارکنان شرکت نفت و روستاییان بیمار در مقابل بیمارستان آبادان

در سال  ،19۲۶بیمارستان آبادان بیش از  180000نفر بیمار را تحت درمان قرار
داد .شرکت نفت در آبادان ،به همان اندازه کارکنان پزشکی (از نظر تعداد و ترکیب)
که در مسجد سلیمان داشت استخدام کرد( .جهت اطالع از شمار بیماران مداوا شده
در سال  19۲۶نک :جدول  .)3-5شرکت همچنین خدمات پزشکی رایگان که شامل
درمان های دندانی نیز می شد ،برای مردمان بومی که هیچ گونه ارتباطی هم با شرکت
نداشتند ،ارائه و گسترش داد.۶05

Williamson 1927, pp. 128-132; Ibid., 1932 b

(با تصاویری از بیمارستان ،بیمارستان ایزوله ،دکتر مارچ در آزمایشگاه ،دواخانة جدید و یکی از
آمبوالنس ها)
Gilmour 1924, p. 39.

605
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جدول  :3-5شمار بیماران درمان شده و نوع درمان در بیمارستان  APOCآبادان ()19۲۶
تعداد

فعالیت

۲۲۲8
۴01۲9
1371۶9
۲1۴
1815
۴733
89۲
99

بیماران بستری در بیمارستان
الف :موارد جدید
بیماران سرپایی
ب :مراجعه کنندگان
اعمال جراحی عمده
اعمال جراحی جزئی
آزمایشات آسیب شناسی
موارد دندان پزشکی
رادیولوژی
Williamson 1927, p. 130.

در اهواز هیچ گونه مؤسسه مدرن پزشکی و مسلماً هیچ مکانی که می توانست
خدمات پزشکی و درمانی رایگان( ،به غیر از دواخانه خیریه ای که به وسیله دولت
بریتانیا و شرکت نفت ایران  -انگلیس از سال  191۲تأمین مالی گردید) ،انجام دهد
وجود نداشت .در سال  ،191۶مجموعاً  5۶۲7بیمار درمان شدند و در همان زمان،
 171عمل جراحی جزئی و یک عمل جراحی اصلی ،انجام گرفت.۶0۶
از سال  ،191۴دولت بریتانیا ،دواخانه اهواز را به یک بیمارستان غیرنظامی شهری
همراه با  30تخت تبدیل کرد که توسط بیشاب ( ،)Dr. Bishopاداره می شد .از آنجایی که
کارمندان و کارگران شرکت نفت از خدمات آن بیمارستان بهره مند می شدند ،شرکت در
ساخت و راه اندازی آن کوشید .۶07در سال  ،1919وضعیت پزشکی به شرح زیر بود:
Administration Report 1916, p. 59. Administration Report 1919, p. 10.

606

اهواز هنوز یک دهکدة کوچک در آن زمان بود و جمعیت آن  800نفر بود .برای توصیف بنگرید
Adamec 1989, vol. 3, p. 24.
;607 Williamson 1932 a, p. 13

”عطا ،زیر دستیار جراح ،در سرتاسر سال به بیمارستان شهری اهواز وابسته بود“.
Administration Report 1918, p. 43.
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”به غیر از پرداخت دستمزد به جراح غیرنظامی و یک زیردست جراح،
بیمارستان در سایر موارد ،خودکفا است .امید بر آن است که در آینده فعالیت های
خود را به ترتیب در دزفول و شوشتر نیز گسترش دهد .ولی به هر حال ،قیمت
دارو یکی از اقالم بزرگ هزینه به حساب می آید که تا همین نزدیکی این هزینه
از محل درآمدهای عراق تحمل می گردید .امّا چنانچه کمک ها و پشتیبانی های
محلی در پیش نباشد ،بی شک این هزینه ها ،مانع کار بیمارستان خواهد شد.
بیماران از همه طبقات ،از بختیاری ،کهگیلویه و لرستان برای درمان به بیمارستان
مراجعه می کنند که بدون تردید ارزش سیاسی آن را نمی توان کتمان کرد .جراح
غیرنظامی بیمارستان همچنین مسئول سازماندهی شهرداری شهر نیز است و
بدین سان می تواند بهسازی شهر را کنترل کند .تمیزی شهر به اندازه ای بود که
بتوان آن را با سایر شهرهای خوب شرق مقایسه کرد“.

۶08

بنا به گزارش ،در سال ” ،19۲1بیمارستان شهری تعداد  ۲۲3۶بیمار سرپایی و ۲۲1
بیمار بستری را تحت درمان قرار داد .اضافه بر آن  1۴جراحی بزرگ و  17جراحی کوچک
و جزئی انجام گرفت “.در همان سال ،جراح فوت کرد و هیچ جایگزینی برای او نیامد .به
همین جهت کنسول پیشنهاد داد که بیمارستان تعطیل شود و به جای آن دواخانه خیریه
احیاء گردد .۶09در نتیجه ،بیمارستان شهری احتماالً به دلیل فقدان بودجه در مارس
 19۲۲بسته شد و دواخانة خیریه نیز در نوامبر  ،19۲۲بسته شد .در عین حال ،کوشش
به عمل آمد تا دواخانه ای در شهر با بودجه عمومی بازگشایی شود .۶10ولی به نظر نمی آید
که این کوشش با موفقیت همراه بوده باشد ،زیرا از آن پس چیزی درباره آن شنیده نشد.
شاید این تالش رها گردید ،زیرا در سال  ،19۲1خبری منتشر شد که بر اساس آن

Administration Report 1919, p. 44-45.
Administration Report 1921, pp. 39

(عطا ،زیر دستیار جراح در  1۶نوامبر  19۲1جای خود را به زیر دستیار جراح ،مهدی حسن داد).
Administration Report 1922, p. 43.

608
609

610
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شرکت نفت ایران  -انگلیس ،بیمارستان جدیدی در اهواز با یک پزشک و دو پرستار
تأسیس خواهد کرد .در واقع ،بیمارستان در تاریخ  19۲۲شروع به کار کرد .۶11این
بیمارستان از نظر تجهیزات ،تعداد کارکنان و ظرفیت ،همانند بیمارستان های شرکت
نفت ایران  -انگلیس در مسجد سلیمان و آبادان ،ساخته شد.۶1۲
بیمارستان اهواز مراقبت های پزشکی و خدمات سالمت به کارکنان و کارگران
استخدام شده در ایستگاه تلمبه خانه و خطوط لوله ارائه می داد و به دلیل این که
درست بین آبادان و مسجد سلیمان قرار داشت ،خالء این گونه خدمات را در این مناطق
پر کرد .بیمارستان با  ۲۴تخت ،یک اتاق عمل ،دواخانه و سایر تسهیالت شروع به کار
کرد .۶13امّا در طی زمان ،اهمیت و کارایی آن کاهش یافت و بعدها وظایف آن توسط
بیمارستان آبادان ،به عهده گرفته شد ،زیرا در سال  ،19۴0گزارش شد که شرکت نفت
ایران  -انگلیس فقط دواخانه ای را در آن مکان به جای گذاشته است.۶1۴
جدول  :۴-5تعداد بیماران مراجعه کننده و تعداد اعمال حراجی انجام شده
در بیمارستان اهواز ()1918-19۲0
-

1916

1917

1918

1919

1920

بیمار بستری
بیمار سرپایی
اعمال جراحی مهم
اعمال جراحی کوچک و جزئی

5۶۲7
1
171

۶۶۶1
8
۲9۶

۶۶۲
510۴
۲9
189

۶70
۶383
55
358

۴5۲
3۲35
۶0
۴۲0

Administration Report 1916, p. 59 (Ibid. p. 54, “Sub-Assistant Surgeon Atta Muhammad
remained charge of the dispensary”); Administration Report 1917, p. 40; Administration
Report 1918, pp. 45-46 (gives breakdown by male, female, child); Administration Report
1919, p. 48; Ibid., 1920, pp. 44-45.
611

Administration Report 1921, p. 43; Administration Report 1922, p. 43; Williamson 1927,
p. 124.
612 Williamson 1927, p. 124.
613 Williamson 1932 b, p. 8.
614 Mahrad 1978, p. 135.
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در خرمشهر به دلیل درخواست های چشمگیر برای خدمات پزشکی ،تأسیس
بیمارستان پیشنهاد شد ولی این پیشنهاد با رفتن مأمور پزشکی (پزشک) در سال

 1913به خطر افتاد .بنا به اظهارنظر کنسول بریتانیا ” ،این یک بد شانسی بود ،زیرا
برپایی بیمارستان حداقل چیزی است که بریتانیا می تواند جهت برتری و نفوذ خود به
کار ببرد و این که حکومت سلطنتی نیز به این واقعیت آگاهی دارد یک نوع پشت گرمی
محسوب می گردد“ .او بیشتر اظهار داشت با وجود این عقب نشینی ،طرح و نقشه های
بیمارستان ارسال شدند.۶15
ولی این شور و جوش جهت ساخت بیمارستان با شروع جنگ جهانی اول متوقف

شد ”در اثر آشفتگی وضعیت کشور هیچ گونه پیشرفتی در طرح ساخت بیمارستان روی
نداد .دواخانه توسط حکومت پایدار ماند و کار خود را با مأمور طبی قرنطینه به خوبی
ادامه داد“ .۶1۶در سال  ،191۶گزارش شد که توجه به دواخانة خیریة شهر ادامه یافته
و شاید هم پاره ای به دلیل رخداد وبا و طاعون در همان سال بوده است .۶17بانک شاهی
ایران ،ساختمان حسابداری خود را به عنوان مکان بیمارستان پیشنهاد نمود که این
پیشنهاد توسط دست اندرکاران امور طبّی بریتانیایی مورد پذیرش قرار گرفت .در
نتیجه ،در اول جوالی  1917این ساختمان به عنوان بیمارستان ،مورد استفاده قرار
گرفت .۶18با وجود بر این ،توجه به دواخانة خیریه ای ادامه یافت.
615

Administration Report 1913, p. 86.
Administration Report 1914, p. 36.
قرنطینه بود( 617 Administration Report 1916, p. 53
618 Administration Report 1917, pp. 36, 37
616

)دستیار جراح ،سی .اچ .لینکلن ،مأمور

(”عطا محمد به عنوان مسئول دواخانة خیریه تا  30ژوئن بر جای ماند)“.
Administration Report 1916, p. 52.

نقاهتگاه انگلیسی ،در اول دسامبر  1918بسته شد ولی فعالیت آن یکی که به هند تعلق داشت
ادامه یافت.
این نیز بسته شد و در آوریل  1919به بصره انتقال داده

Administration Report 1918, p. 41.
شد.
Administration Report 1919, p. 43.
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از آغاز اکتبر تا پایان نوامبر  ،1918طاعون و آنفلوآنزای اسپانیایی رخ داد که در
پی آن مرگ و میر مردم باال رفت .۶19در آن زمان ،خرمشهر ،با جمعیت تخمینی
 ۲5000نفر ۶۲0بزرگ ترین شهر در خوزستان جنوبی بود که یک بیمارستان نیز داشت.
برای رویارویی با این چالش پزشکی ،این اقدام شرکت نفت ایران  -انگلیس نبود بلکه
این اقدام ویژه از سوی خود ایرانیان صورت گرفت که به سالمت عمومی پرداختند .در
سال  ،19۲1حاج رئیس التجار ،یکی از بازرگانان برجسته خرمشهر و مشاور اصلی شیخ
خزعل ،حاکم بالفعل خوزستان جنوبی ،ساخت بیمارستان  ۲0تخته ایی را در خرمشهر
جهت استفاده مردم بومی و در زمان اضطراری برای اروپاییان و کارکنان دفتری
تجارتخانه های محلی ،با وسایل راحتی کافی ،شروع کرد.
شیخ خزعل تصمیم گرفت تا موقوفه ای به «مقیاس کافی برای نیازهای آن»،
تعیین نماید .بیمارستان به طور رسمی در هشتم ژانویه  ،19۲3توسط سردار اقدس،
(شیخ خزعل) گشایش یافت و به افتخار او نام بیمارستان « اقدسیّه » به خود گرفت .در
عین حال ،شرکت نفت ایران  -انگلیس در راه اندازی آن دخالت داشت زیرا همة ابزارها
و وسایل بیمارستانی را به این شرکت اهدا کرد .۶۲1در سال  ،19۲۴دواخانة خیریة
بریتانیایی بیش از  ۴000بیمار سرپایی را تحت درمان قرار داده بود که در میان آن ها
Administration Report 1918, p. 42.

619

سروان کرک از گروه پزشکی سلطنتی ،سروان بیشاب از خدمات پزشکی هند که جراح شهری در
خوزستان بود را مرخص کرد .در نوامبر  1918که سرگرد نپییر از خدمات پزشکی هند به این
سمت برگزیده شد .هر دوی آن ها به عنوان معاونین سیاسی نیز فعالیت می کردند.
Ibid., p. 39.

دواخانه در سال  ،1919فعالیت داشت و به خوبی مورد مراجعه قرار می گرفت؛ در ژوئن  -آگوست
بعضی از موارد طاعون رخ داد.
Administration Report 1919, p. 43.

مراجعه به آن در سال 19۲0ادامه یافت.
;Administration Report 1920, p. 40

در سال  19۲۲تعداد مراجعه کنندگان باال بود.
”( Gilmourرخداد شدید وبا و طاعون وجود

Administration Report 1922, p. 40.
620 Administration Report 1919, p. 10.
داشت“) 621 Administration Report 1923, pp. 60-62.
1924, p. 30.
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 ۴0مورد طاعون و  ۲۶مورد وبا بود .۶۲۲در سال  ،19۲5درمانگاه  3800بیمار سرپایی
را درمان کرد .۶۲3از آن زمان به بعد ،اطالعات بیشتری درباره آن دواخانه موجود نیست،
ولی به نظر می آید که خدمات درمانی آن به دواخانه ای که توسط شرکت نفت
ایران  -انگلیس در خرمشهر تأسیس شد ،واگذار گردیده بود.۶۲۴

تصویر  -11جراح ارشد و دستیاران در اتاق عمل بیمارستان میدان های نفتی

به دلیل مخالفت محلی با تأسیس پادشاهی پهلوی ،در سال  ،19۲5و به دلیل
این که شیخ خزعل می خواست به حکومت شیخ نشینی خوزستان رسمیّت بدهد،
رضاشاه ( ،)19۲5-19۴1پادشاه جدید ایران ،به استان خوزستان لشکر کشید و شیخ
خزعل را در آوریل  ،19۲5دستگیر و زندانی کرد .رضاشاه دوباره استان را به خوزستان
نام گذاری کرد و آن را تحت نظر دولت مرکزی قرار داد .به عنوان نشانه ای از تغییر در
شرایط سیاسی ،در پایان دهة  ،1930دولت مرکزی ایران ،بیمارستان جدیدی به
ظرفیت  50تخت در خرمشهر که اکنون باز خرمشهر نام گذاری شده بوده ،ساخت و
622

Administration Report 1924, p. 49.
Administration Report 1925, p. 60.
624 Williamson 1927, p. 129.
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جایگزین بیمارستان قدیمی اقدسیّه کرد.۶۲5
در دورة کوتاهی ،در سال  ،19۲5گذشته از سه بیمارستان آبادان ،مسجد سلیمان
و اهواز ،شرکت نفت ایران  -انگلیس دوازده دواخانه مجزا از هم را برقرار نمود که از آن
دواخانه ها ،نه عدد آن ها در میدان های نفتی ،یکی در خرمشهر ،یک دواخانه در بوارده
و یکی نیز در پاالیشگاه نفت آبادان قرار داشتند .تنها مؤسسة پزشکی ایرانی ،بیمارستان
اقدسیّه بود که چندان اطالعاتی از عملکرد آن در دست نیست؛ هر چند که کار خود
را به صورت بیمارستان دولتی ادامه داد .همه دواخانه ها معموالً به وسیلة یک زیردست
جراح تحت نظر یک پزشک که ویزیت های منظم داشت ،اداره می شدند .۶۲۶با وجود
کوشش هایی که از جانب حکومت جدید در تهران برای بهبودی در وضعیت
مراقبت های سالمت در ایران به عمل می آمد که شامل ساخت بیمارستان های جدید
نیز بود ،ولی این تالش ها همواره از نیازها کمتر بودند و به غیر از ساخت بیمارستان
جدید خرمشهر ،هیچ گونه سرمایه گذاری دیگری در بخش سالمت در خوزستان جنوبی
اتفاق نیفتاد؛ این به معنای آن بود که شرکت نفت ایران  -انگلیس می بایست همچنان
وظیفة مراقبت از سالمت و بهبودی شرایط سالمت در خوزستان جنوبی را به عنوان
یک ضرورت در سراسر استان ،ادامه دهد.
فعالیت های پیشگیرانة پزشکی شرکت نفت ایران  -انگلیس
شرکت نفت برای این که کارگران خود را سالم نگه دارد ،نه تنها خود را درگیر
مراقبت های درمانی نمود بلکه برنامه ای برای اقدامات پیشگیرانه سالمت نیز آغاز کرد .با
در نظر گرفتن سختی و ناهنجاری آب و هوایی (دمای باالی  ۴0تا  50درجه سانتی گراد
با رطوبت باال) ،مردم مرتباً در معرض گرمازدگی شدید قرار می گرفتند و نیاز به خنک
Mahrad 1978, p. 134.
Williamson 1932 b, p. 8.
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شدن داشتند .جهت رویارویی با چنین مشکلی ،کارکنان اروپایی ،از پنکه استفاده
می کردند که برداشتی مکانیکی از بادبزن ساخته شده از برگ درخت نخل بود و از سقف
آویخته می شد .این وسیله توسط خدمتگزاری که واله نامیده می شد با کشیدن طنابی
به آرامی ،به حرکت می آمد .آن را بیشتر در اطاق خواب ها و روی میز ناهارخوری آویزان
می کردند .شب ها نیز برای فرار از پشه ها ،خصوصاً پشه ماالریا ،از پشه بند استفاده می شد.
از آنجایی که این نمونه از پنکه ها برای کارگران وسیلة مناسبی نبود ،ساعت های
کار تغییر داده شد .برای نمونه ،در تابستان ساعات کار از  ۶صبح تا یازده و بعدازظهر ،از
 3تا  ۶بود .از ساعت  11صبح تا  3بعدازظهر ،همة کارگرها ،چه ایرانی و چه اروپایی،
جهت فرار از گرما ،به زیر زمین هایی که در زیر ساختمان ها ساخته می شد و به آن
سرداب می گفتند ،پناه می بردند .این سرداب ها در سینه کش کوه ها یا زیر ساختمان
خانه ها کنده می شد ولی در هر صورت مکان مناسبی برای ساختمان های پزشکی نبودند.
از زمانی که نیروی برق در دسترس قرار گرفت ،تا سال  ،1919تنها چند ساعتی
در روز برق در مسجد سلیمان جریان داشت و البته در پرتوی آن پنکه های برقی
جایگزین پنکه های حصیری شدند .ولی این پنکه های برقی اساساً در دفترها و
مکان های خاص خانگی مانند مکان های خدمات پزشکی (برای مثال اتاق های عمل)
استفاده می شدند که این موضوع می توانست «شرایط ضدعفونی را به خطر اندازد» .در
حدود سال  ،19۲۶شیوة خنک سازی و نگهداری یخچالی در مناطق نفت خیز شرکت
نفت ایران  -انگلیس در دسترس قرار گرفت .از این روش در اتاقی ویژه در بیمارستان
میدان نفتی و جهت درمان موارد گرمازدگی شدید ،استفاده شد؛ سپس ،این گونه از
اتاقک های خنک کننده ،اساساً جهت بیمارانی که در دورة نقاهت بودند و بیماری های
سخت داشتند ،به کار برده شد.
به دلیل توفیق روش ،هوای سرد از این اتاق ها به اتاق جراحی انتقال داده می شد
و بدین طریق شرایط کار در اتاق عمل دلپذیرتر می شد .بعدها نیز اتاق های عمل توسط
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خنک کننده ،سردسازی شدند .دسترسی به وسایل خنک کننده ،باعث شد نگهداری و
انبار کردن داروها ،وسایل مداوا و همچنین وسایل واکسیناسیون که از ابزارهای مهم
پیشگیری هستند ،امکان پذیر شود.۶۲7
تالش اصلی شرکت نفت ایران  -انگلیس در زمینة پزشکی پیشگیری ،مجموعه ای
از کارهایی بود که هدف آن شامل ایجاد شرایط بهداشت عمومی بهتر ،بهبود ایمنی
غذایی و همچنین مبارزه با ماالریا می شد .انجام چنین کارهایی الزم و ضروری به نظر
می رسید چرا که پس از آخرین همه گیری وبا در سال  ،1903چندین رخداد طاعون
محلی در منطقة شرکت نفت ایران  -انگلیس اتفاق افتاد (نک :جدول  .)5-5یک نمونة
شدید آن در آبادان و مسجد سلیمان در سال  ،19۲3رخ داد .۶۲8در واکنش به مشکل،
شرکت نفت ایران  -انگلیس ،خط لولة آب رسانی ویژه ای را برای آبادان ایجاد و تکمیل
کرد؛ از آن پس دیگر وبا در منطقة کاری شرکت نفت ایران  -انگلیس ،دیده نشد.
جدول  :5-5رخداد محلی بیماری طاعون طیّ سال های  1917تا 19۲۴
مکان

سال

موارد

مرگ و میر

خرمشهر

1917

-

-

خرمشهر

19۲3

79

۴3

آبادان

19۲3

۴81

۴09

خرمشهر

19۲۴

-

-

بوشهر

19۲۴

-

-

بندرعباس

19۲۴

-

-

آبادان

19۲۴

-

-

Gilmour 1924 p. 40; Neligan 1926, p. 691.
Capito 1940, pp. 8-9; Williamson 1932 b, pp. 7, 9-11.
Administration Report 1923, p. 62.
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از آنجایی که طی قرن بیستم عمدة رخدادها همچون طاعون ،در منطقه عملیاتی
شرکت نفت ایران  -انگلیس روی می داد ،مثل موارد سال های 1917 ،1933 ،19۲۴
در خرمشهر و آبادان ،خدمات پزشکی شرکت ،اقدامات مؤثری برای جلوگیری از طاعون،
انجام داد .شرکت از کارگران و کارکنانش خواست سعی کنند که در حد امکان،
مکان هایی که موش ها مرده اند را شناسایی و تالش نمایند تا می توانند آن ها را از بین
ببرند .این اقدام شامل قایق ها و کشتی ها و تلمبه خانه ها نیز می شد .همچنین گام هایی
جهت بررسی کک و موش انجام گردید تا معین شود که آیا این انتقال دهندگان طاعون
(به خصوص کک ناقل طاعون  )Xenopsylle cheopsisدر منطقه وجود دارند یا خیر؟
در سال  ،19۲۴زمانی که  ۴553نفر به طاعون مبتال شدند ،مایه کوبی آغاز شد.
خانه ها گند زدایی شدند و هنگامی که موارد جدید اطالع داده می شد ،اقدامات سالمت
عمومی انجام می گردید (مانند ضدعفونی کردن لباس ها ،جداسازی افراد مبتال ،تخریب
خانه های آلوده با پرداخت و جبران خسارت به مالکین آن ها و جلوگیری از ساخت
خانه های جدید در مکان های آلوده).
سپس شرکت نفت ایران  -انگلیس ،سیستم فاضالب منازل را برای آبریزگاه ها
سازماندهی نمود ،آب آشامیدنی لوله کشی را مهیا کرد ،بازرسی مرتب و دائمی از مواد
غذایی و شیرو ساخت بازاری تمیز برای خرید و فروش سبزیجات را انجام داد .مأمورین
بهداشت ،هر چند کم تعداد بود ،جهت سرکشی به خانه ها تعیین شدند .۶۲9در سال
 ،1950برنامه های بازدارندة شرکت نفت ایران  -انگلیس در آبادان شامل مایه کوبی،
قرنطینه سازی ،ایجاد آب آشامیدنی سالم ،از بین بردن موش ها و سگ ها ،بازرسی مواد

Gilmour 1924, pp. 40-41; Williamson 1927, pp. 139-44.

پیرامون واکسیناسیون و مایه کوبی بر علیه طاعون ،بنگرید
Sir Philip H. Manson-Bahr, with the editorial assistance of Charles Wilcocks, Manson's
Tropical Diseases 16th edition (London: Bailliere, Tindall and Cassell, London, 1966), p. 239.
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غذایی و کشتارگاه ها و ساخت حمام های عمومی برای کارمندان و وابستگان آن ها بود.۶30
بیماری هایی مثل ماالریا (تب نوبه ،تبِ لرز) به عنوان مهم ترین بیماری های بومی
خوزستان همچنان پا برجا مانده بودند .در استان خوزستان فقط منطقة دو طرف رود
کارون آلوده بود و در شهرهایی مثل شوشتر ،دزفول و اهواز شیوع ماالریا در حد زیادی
رخ نمی داد .اما کرانه های خلیج فارس به شدت آلوده بودند .شرکت نفت ایران  -انگلیس
برای بازدارندگی قدم هایی برداشت و مشغول تحقیقات درباره ماالریا شد .کانون اصلی
فعالیت شرکت در مبارزه با بیماری ماالریا که از سال  19۲۴آغاز شد ،تأکید به از بین
بردن پشه ماالریا و مکان های زاد و ولد آن ها بود .۶31تولید نفت نیز اثر مثبتی بر پیشگیری
از ماالریا داشت .راس ( )Rossگزارش داد که واقعیت جالب پزشکی این است که وقتی
نفت وارد آب های این منطقه (نزدیک شوشتر) می شود ،موجب بازدارندگی ماالریا
می گردد ،زیرا مکان هایی که پشه های آنوفل در آنجا زاد و ولد می کنند را نابود
می سازد .۶3۲شرکت نفت ایران  -انگلیس از این موضوع نتیجه گرفت نفت در شرایط
اقلیمی محلی ،از الروکش ها مؤثرتر بوده است .۶33در سال  ،1950مبارزه با ماالریا ،شامل
سم پاشی با د .د .ت ) (DDTدر همه منازل آبادان ( ۶تا  9بار در سال) ،حشره زدایی در
حمام ها ،تمیز کردن جوی ها و ریختن نفت در آب ها جهت از بین بردن الروها بود .افزون
بر این ،شرکت نفت ایران  -انگلیس ،پس ماند خانه ها را جمع آوری کرده و می سوزاند و
همچنین پنجاه درصد بودجه شهرداری را به منظور امور بهداشتی ،هزینه می کرد.۶3۴
در جدول  ۶-5میزان از کارافتادگی کارگران شرکت نفت به دلیل ابتالء به ماالریا
نشان داده شده است .نتیجه نبود اقدامات پیشگیرانه در نواحی که تحت کنترل و
عکسی از خدمات بهسازی
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AIOCدر آبادان ILO 1950, p. 42; Williamson 1933, p. 13,
Government of Great Britain, pp. 417-19.
632 Ross 1921, pp. 57, 59
631

(مسلماً ،گسترش در منطقة تحت کشت برنج در زمین های بختیاری ،مخالفانی داشت).
Government of Great Britain 1945, p. 419.
ILO 1950, p. 42.
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نظارت شرکت نفت نبودند ،کامالً هویدا بود .بخش پزشکی شرکت نفت ایران  -انگلیس
نظارت خود را فقط روی میدان های نفتی و ایستگاه های خطوط لوله نفت یعنی در
جاهایی که کارگران در منازل سنتی یا خانه های ساخته شده توسط شرکت زندگی
می کردند ،اعمال می کرد .در آبادان ،خانقین و کرمانشاه ،خصوصاً در دو شهر آخر،
کارگران همچنان در خانه های سنتی زندگی می کردند.
عالوه بر بیماری های واگیر همگانی و بومی ،تعداد زیادی بیماری های دیگر نیز
دیده می شدند .بیماری های متداول خوزستان و بنادر خلیج فارس همانند بیماری هایی
بودند که در خرمشهر وجود داشتند( .جدول .)7-5

تصویر  -1۲مبارزة کارگران شرکت نفت با ماالریا
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تصویر  -13مبارزة کارگران شرکت نفت با ماالریا

تصویر  -1۴مبارزة کارگران شرکت نفت با ماالریا
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تصویر  -15مبارزة کارگران شرکت نفت با ماالریا

جدول  :۶-5درصد کارگران و کارمندان خارج از خدمت شرکت نفت
در اثر ابتالء به ماالریا
مکان /سال

1934

1935

1936

1937

آبادان
مناطق میدان های نفتی
ایستگاه های خطوط نفت
شرکت نفت خانقین
شرکت نفت کرمانشاه

۴5/8
۴5/3
13/8
۲9
-

37/۴
۲7/8
10/3
1۶/۲
۴1/8

۶7/1
19/۲
1۶/7
۴7/۴
۶۴/8

39
1۶/9
15/۴
۲9/۲
۶1/۶

Government of Great Britain 1945, p. 420.

با در نظر گرفتن ماندگاری این بیماری ها ،نیاز به ادامة مراقبت ،پیشگیری و
همچنین اقدامات درمانی به منظور جلوگیری از رخداد دوباره آن ها ،دیده می شد .در
سال  ،1937کارکنان پزشکی شرکت نفت ایران  -انگلیس شامل یک مأمور عالی رتبه،
 3پزشک ،یک آسیب شناس ،یک چشم پزشک جراح 18 ،مأمور پزشکی و  ۲دندان
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پزشک بود .گروه پرستاری نیز شامل  ۲سرپرستار ،پانزده خواهر راهبه و  ۶پرستار بود.
همچنین یک انباردار ،سه منشی پزشکی ،سه بازرس سالمت ،یک دستیار رادیولوژی
و دو دستیار آزمایشگاهی نیز حضور داشتند.
جدول  :7-5موارد بیماری های متداول که در دواخانة خرمشهر درمان شدند ()1911-1913
نوع بیماری/سال

1911

1912

1913

جمع

۲909

3395

۴۲75

تب ماالریا
بیماری های چشمی
بیماری های پوستی
بیماری های گوارشی
بیماری های آمیزشی
سایر بیماری ها

۲13
۴30
18۲
۲7۲
۲1۲
1۶00

31۲
۴91
۲۶5
۴87
۲۲0
1۶۲0

۴15
۶18
۲80
۶83
307
197۲

Administration Report 1913, p. 86; see also Ibid., 1912, p. 65

(”بیماری های چشمی بی نهایت شایع هستند ۶۶ .جراحی کوچک انجام گردید)“.

تصویر  -1۶نمای کلی از بیمارستان میدان های نفتی ،مسجد سلیمان
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وسایل و تسهیالت پزشکی  -بیمارستانی عبارت بودند از یک بیمارستان 1۲0
تخته در آبادان و یک بیمارستان  70تخته در مسجد سلیمان ،با دو بخش جداسازی،
(در آبادان  ۲8تخت و  ۲0تخت نیز در بیمارستان میدان های نفتی) .افزون بر آن ،در
آبادان ،در  ،1937بیمارستان جدیدی ساخته شد که سه سال بعد  1۴0تخت داشت و
در صورت نیاز می توانست ظرفیت آن تا  50درصد افزایش یابد .بیمارستان یک
آزمایشگاه آسیب شناسی کوچک نیز داشت امّا فضا برای طراحی یک آزمایشگاه بزرگ
و مدرن هم دیده شده بود .بخش جداسازی آن با ظرفیت  ۶0تخت در کنار ساختمان
قرنطینه قرار داشت .افزون بر همه این موارد 1۴ ،دواخانه در مناطق و نواحی تحت
نظارت شرکت نفت ایران  -انگلیس وجود داشت .در سال  ۶۴87۶ ،1937نفر
غیرمستخدم شرکت و در مجموع  18۴719نفر مراجعه کننده در مراکز و تأسیسات
پزشکی شرکت نفت ایران  -انگلیس ،تحت درمان قرار گرفتند.۶35
افول خدمات پزشکی شرکت نفت ایران  -انگلیس
شرکت نفت ایران  -انگلیس در اولین مرحلة ساخت و توسعه ()1907-19۲8
خود ،در ارائه خدمات پزشکی برای کارمندان و کارگران و مردم خارج از شرکت کامالً
کارآمد بود .امّا پس از آن که بنیان خود پشت سر گذاشت و موقعیت خود را در سطح
بین المللی استحکام بخشید ،چیزی بیش از آن چه که الزم و ضروری بود ،انجام نداد.۶3۶
دلیل روشن این پدیده آن بود که شرکت همة هم و غم خودش را به تولید و صدور
نفت صرف کرده و می خواست سود خود را به حداکثر برساند ،از این رو دغدغه ها و
مسائل دیگری هم چون بهداشت و سالمت ،تا زمانی که موجب آزار نمی شدند ،در
حاشیه قرار گرفتند.
Government of Great Britain, p. 411; Mahrad 1978, pp. 135-36.
Elwell-Sutton 1955, p. 94.
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در عین حال ،بایستی به این واقعیت نیز اشاره کرد که ماده هفدهم اصالح توافق

نامه ایران و شرکت نفت ایران  -انگلیس در سال  ،1933عنوان می کرد” :شرکت مسئول
سازماندهی و پرداخت هزینه های ارائه ،کنترل و نگهداشت بهسازی و خدمات سالمت
عمومی بر طبق جدیدترین موازین بهداشتی ایران در همة سرزمین هایی است که تحت
نظارت و انحصار شرکت می باشند و همچنین همة ساختمان ها و سکونت گاه هایی که
از سوی شرکت برای مستخدمین آن و همة کارگرانی که در محدودة تحت امتیازی
شرکت استخدام شده اند“.
در آن زمان ،زیرساخت بهداشتی و پزشکی که شرکت نیازمند آن بود وجود داشت
ولی سرمایه گذاری های اصلی جدید ناچیز و عمدتاً نیز تکمیلی بودند .با وجود این،
شرکت هیچ تالشی که بیش از نیاز باشد انجام نداد؛ بنابراین ،تالش می کرد از آن چه
که اضافی قلمداد می شد ،اجتناب ورزد .در سال  ،1938زمانی که مصوبه حمایت کار
و کارگری ،به تصویب رسید ،در بین همة موارد ،چیزهای دیگری از جمله مهیا کردن
تسهیالت شستشو ،ساخت آبریزگاه ،لباس کار ،تسهیالت مراقبت کودکان و بیمة
حوادث نیز در آن گنجانیده شده بود .شرکت نفت ایران  -انگلیس این مصوبه را
غیرعملی انگاشت و در نتیجه مصوبه چون یک کاغذ پاره باقی ماند.۶37
همین جریان برای قانون بیمة اجتماعی سال  19۴8نیز اتفاق افتاد .در آن زمان
نیز شرکت نفت ایران  -انگلیس به طور کامل شانه از مسئولیت آن خالی کرد .۶38در
عین حال ،تا آخر سال  ،1951این شرکت نفت ایران  -انگلیس بود که همچنان تأمین
کنندة اصلی خدمات سالمت در خوزستان جنوبی به حساب می آمد و نه دولت ایران.
به غیر از یک بیمارستان دولتی در خرمشهر ،همة بیمارستان ها در آبادان و میدان های
نفتی ،به وسیلة شرکت نفت تأمین مالی ،نگهداری و اداره می شدند .خدمات پزشکی
Elwell-Sutton 1955, p. 97.
Elwell-Sutton 1955, p. 97.
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شرکت نفت ایران  -انگلیس (بستری ها و درمان های سرپایی) ،برای همة کارمندان،
چه ایرانی و چه خارجی ،رایگان انجام می شد و چنین شیوه ای شامل وابستگان کارگران
استخدامی نیز می شد .اما کارگران روز مزدی تنها خدمات درمانی سرپایی و اورژانسی
دریافت می کردند ،این خدمات شامل بعضی از گروه های غیراستخدامی نیز می شد.
خدمات محدود دندان پزشکی و دارویی به صورت کامل ،تأمین و برای همة کارگران
استخدامی ،به صورت مجانی ،انجام می شدند.
در سال  ،1950بیمارستان  150تخت داشت و  1۶حقوق بگیر و  13۴نفر کارمند
روز مزد جهت بیماری های عفونی گوناگون در آن کار می کردند .بیمارستان دو اتاق
جراحی ،دو بخش زایشگاهی ،دو بخش کودکان ،رادیولوژی و تجهیزات جدید پزشکی
داشت .همچنین ۶۲ ،پزشک متخصص استخدام شده بودند شامل متخصص جراحی،
بیماری های داخلی ،بیماری های گرمسیری ،بهداشت صنعتی ،آسیب شناسی ،چشم
پزشکی ،بیماری های آمیزشی و بیماری های زنان و زایمان .گذشته از این متخصصین،
چندین پزشک عمومی که  ۴1نفرشان ایرانی بودند ،حضور داشتند .افزون بر این۶7 ،
پرستار ۲7 ،کمک جراح ،تعدادی داروساز و نسخه پیچ و دستیار آزمایشگاهی ،بازرسین
سالمت و کارمندان اداری نیز وجود داشتند.
در مجتمع پاالیشگاه ،چهار درمانگاهِ کار جهت کمک های اولیه و مشاوره وجود
داشت .در جاهایی که کارگران مشغول به کار بودند ،هشت درمانگاهِ کار توسط شرکت
نفت ایران  -انگلیس دایر شد ولی ادارة آن به عهدة شهرداری ها بود .در مسجد سلیمان،
شرکت ،بیمارستانی با  103تخت داشت ( 30تخت برای کارمندان حقوق بگیر زن و
 73تخت برای کارگران دستمزدی) .بیمارستان دیگری در آغاجاری با  ۴7تخت وجود
داشت ( 1۲تخت برای حقوق بگیران زن و  35تخت برای کارگران دستمزدی) .هر دو
بیمارستان اتاق های عمل و بخش های آزمایشگاهی ،رادیولوژی و زنان داشتند .گذشته
از آن ،در مسجد سلیمان ،بیمارستان ایزوله ای با  ۶0تخت جهت بیماران عفونی وجود
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داشت که کارگران کلیه میدان های نفتی را تحت پوشش قرار می داد.
در بیمارستان کوچک تر ،بخش های کوچکی وجود داشتند .روی هم رفته کارکنان
پزشکی میدان های نفتی عبارت بودند از  ۲۲پزشک ۲۴ ،پرستار ۲1 ،کمک جراح و
تعدادی کارکنان پشتیبانی .۶39در کل ،شرکت نفت ایران  -انگلیس 70 ،پزشک
استخدام کرد که  10نفر از آن ها متخصص بودند .تعداد کل کارکنان پزشکی و دایرة
سالمت به حدود بیش از دو هزار نفر می رسید که خدمات آن ها در همه مراکز درمانی
و بهداشتی گسترده شده بود .بزرگترین بیمارستان شرکت در آبادان قرار داشت و
بیمارستان های مسجد سلیمان و آغاجاری به نسبت کوچکتر بودند ،همچنین تعدادی
درمانگاه ،در محله های کارگری و مسکونی کارگران وجود داشتند .بیمارانی که دچار
بیماری شدید می شدند ،توسط آمبوالنس های زمینی و هوایی ،از منطقه خارج و به
یکی از بیمارستان ها انتقال پیدا می کردند.۶۴0
به هر حال ،در حالی که این اطالعات ،در واقع درست می باشند ،ولی کل ماجرای
واقعی را نشان نمی دهند؛ از جمله توضیح نمی دهند که چرا کارکنان خارجی اروپایی
خدمات درمانی بهتری را نسبت به ایرانی ها دریافت می کردند .حتی با پزشکان ایرانی
و کارکنان ایرانی پزشکی رفتاری تبعیض آمیز می شد.

”پزشکان ایرانی گله مند بودند ،هیچ تماسی با پزشکان بریتانیایی نداشتند
و عملکرد آن ها عمدتاً معطوف به رسیدگی به کارکنان بریتانیایی بود .بنابراین
نمی توانستند از تجربیات پزشکی و درمانی پزشکان بریتانیایی بهره مند شوند.
 57درصد از کارکنان پزشکی ایرانی بودند اما شرکت ،هیچ گونه مقام اجرایی به
آن ها نمی داد .این جوی نبود که یک پزشک با وجدان بتواند بهترین
(شایستگی های) خود را نشان دهد و بسیاری از پزشکان ترجیح می دادند با
ILO 1950, pp. 39-40.
Anonymous 1949, p. 320.
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درآمد کمتر در نقاط دیگری از ایران خدمت کنند“.۶۴1
در این میان ،بسیار شگفت انگیز است که دولت ایران ،تنها با بخشی از اطالعات
و تجزیه و تحلیل هایی که شرکت نفت ایران  -انگلیس در سال  1950به سازمان جهانی
کار ( )ILOداد ،مخالفت کرد .دولت ایران معترض این بود که همة تخت های
بیمارستانی ،در دسترس کارکنان شرکت قرار نمی گیرد .این موضوع درست بود زیرا
شرکت میان کارگران استخدامی و کارگران روز مزد فرق می گذاشت (نک:جدول -5
 .)8از دیگر سو ،موضوع قابل توجه این بود که نه تنها توزیع ،بلکه تعداد تخت های
بیمارستانی نیز کافی نبودند .مطابق با معیار سازمان جهانی کار ،متوسط تخت
بیمارستانی در اروپا به ازاء هر هزار نفر کارگر  10تا  15تخت بود ،در صورتی که برای
نمونه ،در آبادان  590با تخت بیمارستانی موجود و با احتساب  ۲10تخت بخش های
ایزوله ،این میزان به  ۴/۴در هزار نفر می رسید که بسیار کمتر از معیار اروپایی بود.
جدول  :8-5توزیع تخت های بیمارستانی در بیمارستان های وابسته به شرکت نفت
ایران  -انگلیس در بین کارکنان شرکت نفت
طبقة کارکنان

تعداد کارکنان

شمار تخت ها

شمار تخت ها به
ازاء هزار نفر

کشتیرانی

نامعلوم /همه خارجی

 ۲۲تخت به طور
دائم رزرو شده

-

کارمندان رتبه دار

۲5۶0

7۲

۲0/8

کارمندان بدون رتبه

31۲۴

۴9

15/۶

کارگران

31800

۲۶۴

8/0

ILO 1951, p. 18

Elwell-Sutton 1955, p. 97.

641

فصل پنجم :ابعاد نادبده گرفته شده از تاریخ اجتماعی صنایع نفت ایران

283

در عین حال ،باید توجه داشت که در این دوران ایران نمی توانست اروپا باشد.
اوضاع مناطق تحت انحصار شرکت نفت ایران  -انگلیس ،انعکاسی از شرایط عمومی
غالب در ایران هم نبود ،چه برسد به اروپا .چرا که میزان رخداد حوداث بیش از میزانی
بود که ماهیتاً در صنعت می بایست رخ می داد .در نتیجه ،حد متوسط بیماری زایی،
باالتر بود در حالی که شرایط بد مسکن با دورة نقاهت بیماران در خانه ،در تضاد بود.
همة این موارد حاکی از آن است که نسبت تخت های بیمارستانی ،بر اساس نظر
خبرگان پزشکی ،با در نظر گرفتن اوضاع خشن منطقة نفت خیز تحت انحصار شرکت
نفت ،می بایستی  ۲0در هزار باشد؛ همان گونه که برای کارکنان اروپایی دیده
می شد .۶۴۲برای پرداختن به این مسأله ،شرکت نفت ایران  -انگلیس ،با تهدید ملّی
سازی ،تحت فشار قرار گرفت و تصمیم بر آن شد که بیمارستان خود را در آبادان
گسترش داده ،حمایت های مالی جهت تأسیس بیمارستان شهرداری آبادان انجام دهد
و درمانگاه های بیشتری را در مناطق و میدان های نفتی دایر کند.۶۴3
افزون بر این ،دولت ایران استدالل کرد که در ژوئن  ،19۴8ناظران کارگری،
گزارش داده اند که در مسجد سلیمان فقط یک پزشک برای سه دواخانه وجود داشته
است .آن یک پزشک هم مجبور بوده به طور متوسط  15700بیمار را طی  ۲۴روز
ببیند و تحت درمان قرار دهد؛ یعنی در هر هشت ساعت ۲50 ،بیمار را ببیند .در
درمانگاه فرح آباد در آبادان ،دو پزشک باید  1۶7۲7بیمار ،یعنی در هر روز کاری هفت

ساعته 3۲1 ،بیمار را ببینند ”با در نظر گرفتن مقدار  30ثانیه جهت ورود و خروج هر
بیمار ،تنها برای معاینه هر بیمار کمتر از یک دقیقه یعنی  ۴9ثانیه وقت در نظر گرفته
می شد ،و تازه این در زمانی است که هیچ گونه مانع و مزاحمتی در نظر گرفته نشود“.

ILO 1950, p. 41; Ibid., 1951, pp. 19-20; Elwell-Sutton 1955, p. 96.
ILO 1950, p. 41.
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پزشکان آشکارا خود را هم چون ماشینی می دیدندکه از آنان استفاده می شد.۶۴۴
آن چه این گزارش به روشنی نشان می دهد این است که این پزشکان ایرانی بودند ،نه
بریتانیایی .زیرا اکثر پزشکان ایرانی امیدی بیش از این که پزشک دواخانه باشند،
نداشتند .کار آن ها تنها معاینة کارگران و تشخیص این بود که آیا برای انجام کار
مناسب هستند یا خیر .در این شرایط ،امکان ابراز شکایت از بین می رفت .بر اساس
برآوردهای آماری به عمل آمده 9۴ ،درصد از کارگران ،مناسب انجام کار بودند .به
آن هایی که نامناسب تشخیص داده می شدند ،دارو داده می شد مگر آن که بیمار خوش
شناس بوده و یا به حدی بیماری می داشت که در آن صورت یکی از تخت های کمیاب
بیمارستان ،نصیب وی می شد.۶۴5
در عین حال ،دولت ایران گزارش نمود که شکایاتی از طرف کارگران مبنی بر
نشت فراوان گاز دی اکسید سلفور ( )SO2وجود دارد که کارگران به درستی آن را
بسیار مضر می دانستند .درخواست کارگران آشکارا فقط دریافت شیر مجانی و لغو
اخراج آن ها از خدمت ،به دلیل بیماری ریوی ،بود .امّا اندرسون مأمور پزشکی ارشد
شرکت نفت ایران  -انگلیس ،تنها به نوشتن مقاله ای در مورد اثرات خیالی اما مفید گاز
 SO2اکتفا کرد .۶۴۶قسمت آخر این گزارش که مربوط مفید بودن اثر این گاز می باشد
دروغ است چرا که اندرسون در حقیقت پژوهشی انجام داده بود تا اثرات طوالنی مدت
برخورد با گاز  SO2را اندازه گیری کند و نه چیز دیگر.
این پژوهش در واکنش به «بیاناتی که کارگران ،سرپرست کارگران و دیگران

داشتند» انجام شد که ” بر این باور بودند که قرار گرفتن مداوم با بخار دی اکسیدکربن،
ILO 1951, pp. 19-20; Elwell-Sutton 1955, p. 96.

644

برآورد محاسبه ای تا حدّی از نتایج حاصله از سازمان جهانی کار متفاوت است .این به معنای آن
است که پزشکان  ۲۶روز در ماه کار می کردند 18۲ = 7 × ۲۶ .ساعت کاری × دو پزشک × ۶0
دقیقه =  78/3۴ = ۲18۴0/1۶7۲7ثانیه برای هر بیمار که آشکارا غیر ممکن است.
Elwell-Sutton 1955, p. 97.
ILO 1951, p. 20.
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عامل کمک کننده ایجاد سل ،برونشیت مزمن و دیگر بیماری های مزمن سینه است“.
اندرسون نوشت که مأمور طبی آبادان به اثرات فوری قرار گرفتن در مقابل دود و گاز
سولفور بر روی چشم ،پوست و ریه ها ،کامالً آگاهی داشته است .این ناراحتی ها
می توانند شدید باشند ولی هیچ گونه گزارشی از مرگ و میر در این مورد طی پنج سال
گذشته وجود نداشته است.
افزون بر این ،او اشاره نمود که در پژوهش های پزشکی ،توجه کمتری به این
مقوله شده است و مطالعات در دسترس ،آگاهی های کمی دربارة اثرات در معرض قرار
گرفتن این گاز ،در طوالنی مدت ،ارائه می دهند .نتیجه تحقیق و بررسی او این بود که
اثرات جانبی بر سالمت این گاز را نمی شود تأیید کرد .۶۴7مطالعات دیگری که در آن
زمان در این زمینه به عمل آمد صحت این نتیجه را تأیید نمود .بر اساس مطالعات
وسیعی که در سال 1955توسط دانشگاه میشیگان  ،برای ارتش ایاالت متحده امریکا

انجام گرفت ،چنین نتیجه گیری می کرد ” این آزمون را می توان به عنوان دلیل متقاعد
کننده ای محسوب کرد؛ مگر آن که اوضاع آب و هوایی ایران به گونه ای باشد که نتوان
این نتایج را در مناطقی با اقلیم متوسط تر به کار برد“.۶۴8
شرکت نفت ایران  -انگلیس این موضوع را جدی گرفت ،در سال  ،19۴9نشریه
Anderson 1950

647

(گروه های تماس شامل کسانی در معرض گاز دی اکسید سولفور برای مدت زمان های متفاوت از
یک تا نوزده سال بودند ،غلظت گاز از صفر تا  ۲5قسمت در میلیون متغیر بود؛ گاهگاهی نیز به
 100قسمت در میلیون می رسید .گروه شاهد شامل کسانی می شد که در همان مناطق مشغول به
کار بودند ولی هیچ گونه گزارشی مبنی بر این که در معرض گاز قرار داشته باشند وجود نداشت.
مطالعه نشان داد که گاز دی اکسید سولفور بر روی فشار خون ،ظرفیت حجم هوایی که می توان
بیشترین دم تا انتهای بیشترین بازدم به بیرون فرستاد و یا بر روی ریه ها همان گونه که در
رادیوگرافی نشان داده شده بود ،اثری نداشته است).
Hewson 1955.

از آن تاریخ به بعد پیرامون این مورد پژوهش های فراوانی به عمل آمد .بر طبق نظریة آژانس
حفاظت از محیط زیست ،دی اکسید سولفور استنشاقی با نشانه های بیماری های تنفسی و بیماری
دشواری در تنفس و ( )EPAو مرگ زودهنگام ،همبستگی دارد.
[http://www.epa.gov/air/sulfurdioxide/].

648

286

مطالعاتی در تاریخ پزشکی ایران

شرکت ،گزارش کرد چند سالی است دستگاه های تنفسی برای حفاظت کارگران در
برابر بخارات جهت کاهش خطرات پزشکی ،تهیه کرده است .۶۴9شرکت نفت،
درمانگاه هایی را در مدارس شهرهای آبادان و مسجد سلیمان به وجود آورد و
دانش آموزان در شروع سال تحصیلی و در طی سال به طور موقت برای تراخم ،تحت
معاینه و درمان قرار می گرفتند .این برنامه ،پشتیبانی مالی شد و توسط دو پزشک و
 35دستیار که همگی از کارکنان شرکت نفت ایران  -انگلیس بودند ،صورت گرفت.۶50
شرکت نفت ایران  -انگلیس به خدمات پیشگیرانه خود افتخار می کرد ،از جمله
زهکشی و انتقال فاضالب ،تهیة آب آشامیدنی بهداشتی و سالم ،مبارزه با ماالریا،
مایه کوبی و واکسیناسیون ،نابودی آفات و احداث حمام .افزون بر این ،آزمایشگاه آسیب
شناسی شرکت در پیشگیری و مبارزه با بیماری های همه گیر ،مؤثر بود .۶51امّا دولت
ایران مدعی بود که با در نظر گرفتن درستی همه این موارد ،خانه های کارگری که در
مناطق نفتی قرار داشتند ،تا سال  ،1951با د.د.ت ،سم پاشی نشده بودند .۶5۲در اینجا
نیز دولت ایران موفق نشد شرکت نفت ایران  -انگلیس را به انتقاد کشد زیرا در آبادان
که در همان زمان  150000نفر جمعیت داشت ،شرکت فقط یک و نیم میلیون گالن
آب تأمین کرد ،به عبارتی ،برای هر یک نفر آبادانی ،روزانه ده گالن آب.
در همان حال ،کارمندان اروپایی شرکت ،دو برابر این مقدار فقط برای دو بار حمام
روزانة خودشان ،استفاده می کردند .گزارش های مشابه دیگری در مورد وسایل رفاهی
که موجب بهبود سالمت و پیشگیری از بیماری ها می شد می توان ارائه داد .از جمله
در دسترس بودن نیروی برق کافی ،خانه های کافی با طرح مناسب و بهسازی عمومی
و مؤثر .اما برای نمونه ،تا اواخر  ،1950بازار آبادان واقعاً یک مکان کثیف بود و شرکت
649

Anonymous 1949, p. 321; ILO 1951, p. 20.
ILO 1950, p. 64.
651 Anonymous 1949, p. 321.
652 ILO 1951, p. 19.
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دوست نداشت که خود را درگیر تمیز کردن آن کند ،زیرا ”چنانچه در این باره اقدام
می کردیم ایرانیان تقاضای بیشتری از ما داشتند ،پس بهترین حالت آن بود که اصالً تا
زمانی که انجام کاری برای شرکت الزام آور نباشد اقدامی صورت نگیرد“.۶53
الول ساتون ( )Elwell -Suttonنتیجه گیری کرد” :شرکت نفت هیچ گونه زمینه ای
برای مباهات به عالی بودند خدمات سالمت خود نداشت“ .۶5۴در اینجا او به نیمة خالی
لیوان نگاه می کند در حالی که شرکت اعتقاد داشت که لیوان تا لبة آن پر شده است.
امّا جایگاه دولت ایران چیزی بین این دو نظریه بود .انتقادهای دولت ایران بیشتر گنگ
بود و تنها به بعضی از موارد که نیاز به بهبودی و گسترش داشتند متمرکز می شد .این
نمونه نظریات کامالً تأیید و تصدیقی به وجود باال بودن کیفیت ارائه خدمات و
مراقبت های پزشکی در مناطق شرکت نفت ایران  -انگلیس محسوب می شد و شاید
نوعی اقرار غیرعمدی به بی کفایتی خود دولت در این زمینه بوده است.
در خارج از منطقة نفوذ شرکت ،با این که اوضاع بهداشت و بهسازی بسیار نامناسب
و وخیم بود ،امّا هیچ گونه خدمات پزشکی وجود نداشت .افزون بر این ،به ندرت پزشک
ایرانی یا مأمور پزشکی در خوزستان ،به غیر از آن چه شرکت نفت ایران  -انگلیس
استخدام کرده بود ،وجود داشت .پاره ای از این مشکالت به دالیلی بود که در باال به
آن اشاره کردیم .۶55با این وجود ،انتقادات یا گنگ بود و یا اصالً وجود نداشت و مغایر
با خدمات پزشکی مهم شرکت نفت ایران  -انگلیس در اوایل پیدایش آن بودند یعنی
زمانی که شرکت ظرفیت کامل خود را نشان می داد.۶5۶
آن عدم احترامی که نسبت به ایرانی ها و پرسنل غیراروپایی در سرتاسر ارتباطات
 ILO 1950 andجزئیات بیشتری را ارائه می دهد ،نیز بنگرید
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Elwell-Sutton 1955, pp. 94, 98
Ibid 1951.
654 Elwell-Sutton 1955, p. 97.
655 ILO 1950, p. 64.
656 Shahni 1374, p. 321.
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شرکت وجود داشت با ملی شدن صنعت نفت ایران در سال  ،1951تصویری تاریک تر
به خود گرفت .به نظر می رسد بریتانیایی ها در حال ترک ایران ،کلیه تجهیزات و وسایل
بیمارستانی و درمانی بیمارستان های مسجد سلیمان و آبادان را تخریب کردند و
داروهای موجود را با خود بردند .۶57اگر این چنین بوده است ،که تأیید آن مدارک
بیشتری می طلبد ،و چنانچه چنین چیزی حقیقت داشته باشد ،در آن صورت ،به طور
حتم انعکاس خوبی برای شرکت نفت ایران  -انگلیس نداشته و لکه ننگی بر پیشینة
پزشکی مثبت آن ها بوده است.
سخن پایانی
با وجود شرایط نامناسب (همچون سرزمین نامساعد ،آب و هوای گرم و رطوبت
باالی هوا ،نبود تقریباً هر گونه زیرساخت های اولیه پزشکی ،باال بودن نسبت بیماری های
واگیر دار ،عدم وجود آب و غذای ایمن) ،شرکت نفت ایران  -انگلیس ،مجبور بود
مراقبت های پزشکی و دیگر خدمات را ارائه دهد تا کارکنانش را سالم ،خوش بنیه و
شاداب نگه دارد .شرکت کار خدمات پزشکی خود را به صورت ساده با یک پزشک و دو
دستیار در یک چادر آغاز نمود ،امّا یک دهه پس از آن ،یک بیمارستان مدرن در مسجد
سلیمان ایجاد کرد .این کار را با ساخت بیمارستان دیگری ،شبیه به آن در آبادان ،در
سال  19۲0و همچنین تأسیس بسیاری از دواخانه ها در میدان های نفتی ،دنبال کرد.
گذشته از خدمات درمانی مجانی که حتی برای کسانی که در استخدام شرکت
هم نبودند در دسترس قرار گرفت ،شرکت نفت ایران  -انگلیس ،برنامة محدود
پیشگیرانة پزشکی نیز شروع کرد .این برنامه شامل مایه کوبی ،واکسیناسیون جهت
ارجاعی( Shahni 1374, p. 211

;)بدون دادن هر
پزشکان سنتی ایرانی نیز در مسجد سلیمان کار می کردند؛ برای آگاهی از زندگی نامة یکی از آن ها
بنگرید Ibid. pp. 431-33
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مبارزه با امراضی مثل ماالریا ،بهسازی و زهگشی آب های سطحی و فاضالب می شد.
گرچه از سال  ،1933شرکت نفت ایران  -انگلیس ،مسئول سالمت عمومی و بهسازی
در منطقة نفتی تحت انحصار خود بود ولی این خدمات و مراقبت ها عموماً در سطح حداقلی
جمع بندی می شوند .از طرف دیگر ،شرکت نفت ایران  -انگلیس ،برنامة پزشکی و
فعالیت های اجتماعی دیگری را تأمین مالی می کرد تا وسیله ای جهت تحکیم شهرت و
جایگاه گفتمانی خود در برابر دولت ایران و کارکنان و سهام داران شرکت باشد.۶58

تصویر  -17بیمارستان مسجد سلیمان پس از بازسازی

On this latter issue, see Abdelrehim et al. 2011.
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در ایران ،مصرف گل و خاک ،هم به عنوان محصول غذایی و هم به صورت دارویی،
با گستردگی وجود داشته است .البته به کارگیری بیان تحقیرآمیز «کثافت خور» ،برای
کسانی که خاک خواری می کردند ،به این نوع خاک خوری بر نمی گردد .بلکه بیشتر

به بار معنایی منفی خاک در میان زرتشتیان اشاره دارد .برای نمونه ،در کتاب ارداویراف
نامه آمده است در دوزخ فردی را که از وزنه ها و اندازه های تقلبی استفاده می کرد و
همچنین فردی را که اجناس و مال التجاره نادرست و تقلبی به مردم می فروخت ،مجبور
می کردند ،مقدار معینی از گل و خاک بخورد.۶59
گل یا خاک خواری ،تاریخی به درازای قدمت بشریت دارد و گزارش های مربوط
به آن در سرتاسر نقاط دنیا یافت می شود .۶۶0تجزیه و تحلیل مواد دفعی انسانی فسیل
شده که ،طیّ حفاری های نزدیک شهر جارمو در نزدیکی کرکوک عراق یافت شده اند،
نشان می دهد این مواد حاوی مقدار زیادی گل است و نشان می دهد گِل یکی از مواد
عادی رژیم غذایی انسان در دوران نوسنگی بوده است .۶۶1با این حال ،گروهی

پژوهشگران بر این باورند که ” احتماالً از ایرانیان بوده که اروپاییان کاربرد سفیداب را
برای مقاصد یکسان یاد گرفتند“ .برای نمونه ،در بعضی از موارد آن را جایگزین کره
می کردند و در آلمان آن را کره سنگ می نامیدند .۶۶۲همانند همة پیشینیان ،پزشکان
Kargar 2009, episode 37, pp. 51
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”من روح یک مرد را دیدم که با سبدی رفت و خاک و جانوران موذی را وزن کرد و آن ها را خورد“.
چنین معنای ضمنی منفی نسبت به خاک در عبارت فارسی ”خاک بر سرت“ یافت می شود که
یک نوع لعنت در مذهب زرتشتی بوده است.
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Ziegler 1997.
Bush 1975, p. 55.
662 Popular Science, vol. 33, December 1899 (New York), p. 75; Bush 1975, p. 55.
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ایرانی ،انواع متفاوتی از خاک و گِل را برای مداوای بیماری ها و ضعف های بدنی ،چه
مصارف داخلی و چه خارجی ،تجویز می کردند.۶۶3
پزشکانی همچون رازی و ابن سینا ،در میان چیزهای دیگر ،مردم را به استفاده از
گل سرشوی (گِل رُس ارمنی) تشویق می کردند ،به ویژه استفاده بر روی مو و پوست
بدن ،زیرا این گل حاوی اکسید آهن ،منگنز و کلسیم است که مو و پوست را قوت
می بخشد .رازی «رساله ای در مورد گل و فواید آن» نوشت و در آن بیان داشت خاک
نیشابور تقویت کنندة قلب و برطرف کننده دل آشوبه و حالت تهوع است .استفراغ را
متوقف می سازد (به عنوان ضد قی استفاده می شود) و به ویژه تهوع ایجاد شده را بر
طرف می سازد .رازی مدعی بود که مصرف گِل نیشابوری موجب انسداد کلیه ها و
مثانه ها نمی شود ،در صورتی که چنین وضعیتی با خاک های دیگر رخ می دهند.
گرچه پزشکانی مثل رازی و ابن سینا ،خوردن بعضی از انواع گِل و خاک را جهت

درمان های توصیه می کنند ولی گروهی دیگر مثل محمد بن اسد دوانی ”خوردن آن
را یک نوع حالت تباهی“ برای بدن به حساب می آورند .از آن باالتر این که غزالی بیان
می کند ” :گناه کردن با خوردن گل (طین) که طبیعی بدن نیست ،مقایسه می شود“.۶۶۴

نیکلسون ،در ترجمه مثنوی ،این حدیث را بازگو می کند” :بسان این است که به مرگ
خود کمک می کرد“ .۶۶5از آنجایی که پزشکان ایرانی پیروان مکتب جالینوس بودند،
بیشتر اطالعات و آگاهی های آن ها درباره گِل و خاک و استفاده از آن ،اقتباس شده از
مدرسین یونانی ،دیسکوریدیس ( )Discoridesو جالینوس بود .بدین سان ،آن ها از
گل هایی نام می برند که در زمان باستان شناخته شده بود ،مانند گل تجارتی یا طین
ارمنی که از آن برای درمان بیماری طاعون استفاده می شد.
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Najmabadi 1353, p. 857; Jorjani 2535, p. 558; Laufer 1930, p. 152; Mo'men 1376, p. 587.
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افزون بر این ،طین نشابور (به نام های طین اکل یا طین زرد یا طین اصفر ،یا طین
مقلو یا اصفهانی یا خراسانی) ،طین بلد مصطکی( ،یا طین خیوس یا حیوس ،طین
اقروطون) ،طین شاموس ( ،)T. de Samusطین قیمولیا ( ،)T. Cimol’eeطین مختوم
(طین بحری ،)Terre Sigillata ،طین کرمی ( )ampelitis ،T. de Vignesو طین
مصری .به صورت کلی ،این گل های خوراکی با نام های گوناگون چون گل خوراکی ،طین
مأکول ،طین اکل ،طین مقلو ،طین حر (یا طین علک) می نامیدند که از آن ها ،طین
نیشابور (با اسامی مشابه آن) ،معروف ترین بود .۶۶۶تاریخ نویس عرب ثعالبی
( ،)9۶1/1038آن نوع گل خوراکی که نزدیک نیشابور یافت می شد را الحقل ()Al haql
می نامد .او گزارش می کند که این خاک ها به شکل انحصاری در نیشابور بوده و از
زوزن به اقصی نقاط دنیا و مکان های دور و نزدیک صادر می شده است .در مصر و
مغرب ،هر رطل از این خاک ،ارزش یک دینار داشت .بر طبق گفته ادریسی ،در جاده ای
که به سوی نیشابور می رفت ،دو روز از قائن ،یک گونه از گل سفید و درخشان وجود
داشت که به آن (طین المحاجی) گفته می شد ،که بسیاری آن را می خوردند و به
همین منظور به مناطق دور دست فرستاده می شد.
این حقیقت توسط ابن حوقل نیز بیان شده است .او این گل را گلی سفید رنگ و
با مزه ای قابل پسند ،توصیف کرد که به شکل طبیعی و یا برشته شده ،به مصرف
می رسید .مزه ای شیرین داشت و به دلیل نرمی بسیار زیادش روی لب ها می نشست.
از سوی دیگر ،گفته می شد که مزه آن تا حدی شور بوده ولی با در معرض قرار گرفتن
با مقابل آتش ،شوری برطرف گردیده و شیرین می شد .بعضی از مردم آن را آسیاب
می کردند و با گالب و کمی کافور از آن خمیر مایه می ساختند و سپس آن را به شکل
قرص نان یا لوح یا اشکال دیگری در می آوردند .تعدادی نیز آن را با مشک و کافور یا
Najmabadi 1353, pp. 657-60; Dekhoda q.v. tin.; `Aqili Khorasani 1355, Index; Mo'men
1376, pp. 586-89.
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ماده خوشبو کنندة دیگری ،بودار می کردند و بدین سان چنانچه در مصرف شراب افراط
کرده بودند آن را برای خوشبو کردن نفس و نیز کاستن از گرمای آن ،به کار
می بردند.۶۶7
استخری بیان می دارد که در منطقة کوران ،نزدیک سیراف ،نوعی گِل خوردنی
سبز رنگ ،به شکل برگ های چغندر ،وجود داشت که شبیه آن در هیچ جای دیگر
یافت نشده بود .۶۶8خاک خوری منحصر به طبقه فقیر و پایین جامعه نبود ،بلکه افرادی
که از طبقات مرفه و باالی جامعه بودند به این عمل مبادرت می کردند .۶۶9حجاج ،یک
گماشتة نظامی که زیر دست خلیفة عبدالملک ( ۶85-705میالدی) خدمت می کرد،
عادت به گل خوری داشت و تصمیم گرفت که خود را از این عادت رها دهد .به همین
جهت با تئودوکس ،پزشکی بلند آوازه ،مشورت کرد تا درمان مناسب را ارائه دهد.
تئودوکس به حجاج جواب داد که ”خواست انسان در اراده اش نهفته است“ پس از آن
حجاج عادت گل خوری را ترک کرد .۶70از طرف دیگر ،افراد برجسته گل نمی خوردند،
امّا نسبت به این عادت کامالً آگاهی داشتند.
پس از مرگ یعقوب لیث ،برادرش عمرولیث ،جانشین او شد .گرچه سرزمین های
تحت قلمروی عمرولیث به وسیله خلیفه معتمد کاهش یافته بود ولی او نیشابور را هنوز
هم در اختیار داشت ،یعنی جایی که او آشکارا بدین گونه ناله سر داد :سنگ هایش
فیروزه ،بوته هایش ریواس و خاکش خوردنی می باشد ،چگونه می توانم چنین سرزمینی
Goebel 1863, p. 398; Laufer 1930, pp. 151-52.
Schwarz 1896, vol. 2, p. 77.
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 ۶۶9با این وجود ،گوبل ( )Goebelگزارش می کند که گل خواری در میان طبقة باالی جامعه کمتر متداول
بود.
Goebel 1863, p. 398.
Leclerc 1876, vol. 1, p. 83; Laufer 1930, p. 153.

”حجاج بن یوسف معروف که یکی از بلند آوازه ترین فاتحین مسلمان این کشور بود ،از عادت مضر
گل خواری فوت کرد“.
Binning 1858, vol. 1, p. 165.
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را رها کنم .۶71مولوی صحبت از جوع الکلب می کند.۶7۲
در جوع الکلب ،اندام های بدن سیرند ولی معده احساس گرسنگی دارد.
 )1جوع کلبم را ز مطبخ های جان
لحظه لحظه بوی نان آید همی
 )۲گل طباشیر که خورده می شد:
در آتش عشق تو دلم سوخت به یک بار
وز بهر دوا قرص طباشیر نکردی
همچنین در معنی کلی گِل چنین آمده:
گل مخور ،گل را مخر ،گل را مجو
زانک گِل خوارست دایم زرد رو
 )3در مورد عادت گل خواری به ویژه به وسیلة زنان آبستن گفته:
گردن ز طمع خیزد ،زر خواهد و خون ریزد
او عاشق گِل خوردن همچون زن آبستن
با این وجود ،عمل گل خوری منحصر به زن ها نمی شد .میرخواند نوشته یک نوع

گل پزشکی خورده است” ،در التین به آن تراالمینا گفته می شد و به عربی آن را طین
یا طین مختوم می گفتند“ .۶73در ایران دوران قاجار ،چنین گزارش شده ” ،احتماالً هیچ
جای دنیا ،همانند ایران ،خاک خوری ،به طور عام و به شکل همگانی وجود ندارد.
استفاده از گل عمدتاً به عنوان ماده ای جهت کمک به هضم مناسب و ترشح بزاق است
که در اینجا در آن افراط می شود“ .۶7۴با این که عمل گل خوری مخصوص یک طبقه

خاص از مردم نبود ولی انتخاب گِل خاص ،مربوط به هر طبقه می شد” .در ایران تنوعی
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Sykes 1969, vol. 2, p. 20.
).دفتر دوم( Nicholson 1925, vol. 4/3, p. 382
673 Sale et alii 1747, vol. 23, p. 187.
674 Anonymous 1894, p. 186.
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از گل ها به عنوان خوش طمع و لوکس در میان بعضی از طبقات در نظر گرفته
می شوند“.۶75

دلیل این که مردم به خاک خوری روی می آوردند این بود که” ،مزه خوب می داد“
و از طرف دیگر ” گرسنگی آن ها را بر طرف می کرد“ .به هر حال ،بنا به گفتة گوبل
( ،)Goebelدانشمند آلمانی که در خدمت دولت روسیه بود ،خاک رس نیشابور و
جلگه های نمکی کرمان ،از کربنات منگنز و کربنات کلسیم تشکیل شده بودند .بنابراین
می توان گفت که این نوع خاک ها فاقد مواد غذایی هستند ولی بعضی مواد که روی
اعصاب اثر می کنند باشند؛ عمل و اثر آن ها مکانیکی است نه شیمیایی .این خاک از
موجود زنده ،بدون این که اثری اختاللی را بر روی مجموعه خون بدن به وجود آورند،
خارج می شوند؛ البته مشروط به این که در خوردن آن افراط صورت نگیرد.۶7۶
پوالک گزارش کرده که ایرانیان به اندازه ای حس چشایی خود را تقویت کرده اند
که می توانند میان گونه های متنوع گِل ،بی درنگ ،تفاوت قائل شوند .۶77در حقیقت ،در
دوران قاجار ،همانند قبل از آن ،گزینه ای از گل های در دسترس وجود داشت که به
روش های مختلفی مصرف می شدند .برای مثال ،گزارش شده” :گِل معروف نیشابور یا
خام خورده می شود یا به طریق برشته شده و اغلب با ادویه و مواد معطر آماده
می گردد“ .۶78این نوع گل در قسمت های گوناگون خراسان یافت می شود .برابر گزارش
پرسی سایکس ( ،)Persy Sykesیک نوع گِل آهن دار از غاری به نام پرده رستم که در
نزدیکی روستای جمع آب دهستان چناران واقع شده بود ،استخراج می کردند و به آن
675

Anonymous 1913. p. 11.
Goebel 1863, pp. 398, 405-06; Anonymous 1866, p. 83; Laufer 1930, p. 153.
677 Polak 1865, vol. 2, p. 273.
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پوالک نیز به گوبل گفت خاک خوری در غرب ایران کامالً شایع بوده است و او بسیاری از ”معتادین به
خاک“ را در کاشان و قم می شناخت .کسانی که بسیار گل می خوردند ،بسیار نحیف و زرد رنگ بودند.
Goebel 1863, p. 399.
The Literary Digest 1916, p. 1027; also in Information Annual 1917, p. 140.
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گل ارمنی می گفتند و به مشهد انتقال می دادند و در آنجا به عنوان دارو خورده می شد.۶79
جدول  :1-۶تجزیة شیمیایی گِل ارمنی
از دست رفتن در اشتعال
سیلیکات
اکسید آهن
آلومینیوم
آهک
اکسید منیزیم
پتاس
سودا
اسید سولفوریک
ان هیدرات فسفر

13/۶۴
۶7/57
5/7۶
7/87
۲/7۶
0/98
0/۶7
0/5۶
0/0۶
0/11

جمع

100
Anonymous 1908, p. 70.

به طور ویژه ،این نوع خاک توسط زنان باردار خورده می شد .به این اشتهای زنان
باردار ،وهم ،تاس و ویار گفته می شود .زنان به هنگام ویار ،از گِل هایی مثل گل ارمنی،
گل محالتی یا طباشیر قمی ،سنگ سلیسیوس ،همچنین طباشیر هندی ،طریاق ،زغال،
برنج خام و یک نوع کائولینیت زنجانی به نام گِل داغستانی (که در داغستان یافت
می شد) ،مصرف می کردند.
گل داغستانی در سرتاسر ایران تجارت می شد .۶80از این جهت ،خاک قابل خوردن،

Sykes 1911, p. 4; Anonymous 1908, p. 70.
Schlimmer 1970, pp. 46-47, 57, 509; Goebel 1863, pp. 397-98, 400

(در عین حال ،او گل خوردنی را نزد عطرهای بیرجندی نیافت).
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یکی از اقالم تجارتی مهم محسوب می گردید و در بازارهای اکثر شهرهای ایران به
فروش می رسید .گذشته از گل معروف نیشابور ،دو نوع دیگر خاک خوراکی به شکل
ویژه ای مشهور بودند .گوبل ،یکی از آن ها را از نمک زارهای جنوبی ایران ،کرمان ،آورد.
گلی به نام گِل گیو که مملو از کلراید منیزیم و آهک است .هر دو به عنوان مخمر و یا
غذا مورد استفاده قرار می گرفتند .۶81یکی دیگر از آن ها ”گِل سفید عجیبی است که
نزدیکی های قم یافت می گردد و به وسیله مردم خورده می شود“ .۶8۲این گِل به نام
گِل محالتی معروف است .هر دو نوع گل توسط گوبل مورد تجزیه و تحلیل و توصیف
قرار گرفتند.۶83

همچنین گزارش شد که مردم ”حبه هایی از خاک سرزمین سومر و نوعی گل به
رنگ خاکستری از کوره های محالت“ می خورند که احتماالً همین نوع گل است.۶8۴
شلیمر گزارش کرده که در محالت دو نوع از این گل وجود دارد به نام های هالوسیت
( )Halloysiteو اوراسیت ( )Orawisiteکه از دو مکان متفاوت محالت ،نزدیک به
روستاهایی به نام های ده باال و ده پایین از دو محور حفاری شدة متفاوت ،به دست
می آمدند .گل هالوسیت که رنگ آن سفید مایل به آبی بود نسبت به گل دیگر یعنی
اوراسیت که دارای رنگ زرد و اغلب مرمری مانند بود ،کمتر مورد پسند واقع می شد.
با وجود این گونه تفاوت ها ،هر دوی آن ها بدون تمایز ،به فروش می رفتند .هر دوی
آن ها به عنوان گِل محالتی شناخته می شدند.
681

این واژه

 Information Annual 1917, p. 140.نیز در ;The Literary Digest 1916, p. 1027
توسط گوبل با عنوان ” گل گیوه“ نوشته شده است.
Goebel 1863, p. 400.
682 Anonymous 1898, p. 212.
683 Goebel 1863, p. 400. On pp. 403-07

گوبل ،تجزیه و تحلیل شیمیایی گل ها را ارائه می دهد (نیز بنگرید جدول این فصل).
Goebel 1863, p. 402,

که مشاهده می نماید یک گل خیلی خوب برای ظروف چینی است و سودآورتر است که مواد
سرامیکی را با آن درست کرد تا این که آن را خورد؛ Bush 1975, p. 55.
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در تهران این به گِل ،گِل محالتی و در اصفهان طباشیر قمی می گفتند .در عین
حال ،این ها یکی از خوراک های لذیذ گل خورها در ایران محسوب می شدند.۶85
جدول  :۲-۶تجزیة شیمیایی از دو قپه (مشت) گل کرمان (گل گیوه)
بی کربنات کلسیم
کربنات منیزیم
هیدرات منیزیم
کلرید سدیم
سولفات سدیم
آب

1۴/۶80
78/1۶۲
1/385
1/773
0/31۴
3/308

۲3/500
۶8/757
۲/985
1/9۴۶
۲/81۲

جمع

99/۶15

100/000

Goebel 1863, p. 403.

چندین نوع گل و خاک وجود داشت که توسط مردم خورده می شدند .برابر گزارش
بنینگ ( )Benningکه در سال  1850در ایران مسافرت می کرد” :در بعضی مناطق
کشور ،یک نوع گل مایل به قرمز که دارای مزه ای شیرین و کمی اسیدی است ،یافت
می شود .تعدادی از افراد نادان و بی احتیاط ،با شور و عالقه ،مایل به خوردن آن هستند.
این مورد بی همتایی است که چنین رسمی در بعضی از جاهای امریکا مثل جرجیا و
کارولینا نیز یافت می شود ،و چنین گلی نیز در آنجا می توان پیدا کرد“.۶8۶
نوع دیگری به نام گِل سرشوی وجود داشت .۶87این مادة خاکی صابون مانند که به
واژة بومی به آن ،چونیا ،می گفتند ،از دریاچه ای نه خیلی دور از هاال ( )Hallaنیز به دست

Schlimmer 1970, p. 309. The usual meaning of tabashir is:
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دوایی است که از جوف نی هندی به هم رسد .یا آن خاکستر بیخ نی است.
Binning 1857, vol. 1, p. 165.
Hooper and Mann 1905, p. 250.
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می آید .به صورت عمده توسط زنان سند خورده می شود .۶88سنگ بصره نیز از بصره و از
طریق خلیج فارس صادر می شد و سودمندی آن داشتن آهن بود و در مورد قاعدگی های
نامنظم ،در ترکیبات مقوی ،استفاده می شد .۶89طبق گفتة آنسیلی ( )W. Ansilieاین نوع
سنگ ،از خلیج فارس به هند آورده می شد و حکیمان آسام آن را به عنوان داروی
قابض در رفع اسهال های طوالنی تجویز می کردند و اثرات چشم گیری در رفع اخالط
در موارد تب های بدخیم داشت .طبق بیان آنسیلی ،مواد تشکیل دهندة آن شامل
سیلیکات  ۴7درصد ،آلومینیوم  19درصد ،منگنز  ۶/۲0درصد ،آهک  5/۴0درصد ،آهن
 5/۴0و آب  7/5درصد بود.۶90
مانند نقاط دیگر جهان (که خاک جزئی از داروهای پزشکان نبود) خاک با پنداشت
وجود نیروهای شفابخش موهبت شدة مذهبی در آن ،مصرف می شد .اعتقاد داشتند
که خاک و گردوغبار اطراف مقابر افراد پاکدامن ،شفابخش و مقدس است .بنابراین ،این
خاک را با دقت و ظرافت خاصی جارو می زدند و آن ها را در مقادیر بسیار کم ،به زوار
می فروختند .این گرد و غبارها برای مداوای سوختگی و دیگر آماس ها و زخم ها و
بسیاری از موارد دیگر ،مورد استفاده قرار می گرفتند .۶91عین السلطنه در یادداشت های

روزانه خودش نوشت” :من قم را به قصد تهران ترک کردم ،در همان حال تب نوبه
(ماالریا) داشتم و به شدت می لرزیدم“ ،بنابراین از دوای زنانه ،آب دوا ،غبار بارگاه امام
پنجم (ع) همراه با آبی که روی قفل ضریح ریخته شده بود (آب قفل) و قرصی که از
گردوغبار ضریح حضرت معصومه (ع) درست شده است ،مصرف کردم .این نوع معالجه
کمک نمود زیرا حال او مقداری بهتر شد .۶9۲اعتقاد بر این بود که نه تنها غبار مقبره های
688

Wood 1872, p. 19.
Hooper and Mann 1905, p. 267.
690 Ainslie 1826, vol. 1, p. 43.
691 Donaldson 1938, pp. 67, 205-06.
692 `Eyn al-Saltaneh 1367, vol. 1, p. 312; Feuvrier 1900, p. 71
689

(پزشکان سلطنتی خاک مقبرة امام حسین (ع) را برای درمان اسهال ناصرالدین شاه تجویز کردند).
Aubin 1908, p. 313.
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مقدسین بلکه غبار وجود افراد صاحب احترام و کرامت که زنده هستند نیز نیروهای
شفابخش دارند .پرکینز ( )Perkinsدر سال های  ،1830مشاهده نمود که در تبریز

” آیت اله عظمی آنجا به اندازه ای نزد مردم ،صاحب احترام و تکریم بود که گرد و خاک
گام های او را جمع آوری می شد و به عنوان دارو برای شفای افراد مریض ،تجویز
می کردند“.۶93
در اولین بخش قرن بیستم ،عادت گل خواری در سراسر سرزمین ایران گسترده
شده بود .این عادت به عالقه و اشتیاق در میان مردم تبدیل شده بود و مردم مقدار چشم
گیری از گل را می بلعیدند .این عادت در هر دو جنس ،مرد و زن به ویژه در میان زنان،
گسترش یافت امّا گفته می شود که عادت گل خوری محدود به افراد عادی می شد و در
میان طبقات بهتر جامعه نادر بود و در خوردن آن محدودیت ایجاد می کردند .۶9۴به ویژه،
زن ها در زمان بارداری بیشتر به گل خواری روی می آوردند .در نیمه دوّم قرن نوزدهم،
پزشکان ایرانی توضیح دادند که این حالت به خصوص در میان زنان جوان ،به منظور
برطرف کردن کرم های روده ای بوده ،ولی این گفته تاکنون اثبات نشده است.

در میان بچه های جوان ،گل خواری ”به ویژه اغلب به دلیل کرم های روده ای است
که در این مورد ضد کرم نرم ،به دوزهای کوچک طّی زمان طوالنی داده می شود و در
همان زمان شراب ترش کرده آن اشتها را پایان خواهد داد .اگر گل خوری همراه با
تظاهرات و نشانه هایی از آمادگی به خنازیر باشد ،درمان مشکل است در این صورت،
فرد جوان به شکل بارزی کامالً دچار ضعف و سوءهاضمه شدید می شود .استفاده از
مقادیر کم قی آور تارتار ( )Antimony Potassium Tartrateکه در فواصل  8تا 10
روز تکرار می گردد ،گاهی اوقات ،ولی نه همیشه ،مفید بوده است“.۶95
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Perkins 1843, p. 151.
Laufer 1930, p. 104.
695 Schlimmer 1970, pp. 299-300.
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حدود سال  ،1905دولوری ( ،)Eustche de Loryسیاستمدار فرانسوی مقیم
تهران ،خدمتکاری محمد نام را استخدام کرد .این خدمتکار می باید از مشهد به تهران
می آمد .از آنجایی که پولی برای مسافرت در دست نداشت ،چارودار فقیری را پیدا کرده
بود که به او اجازه داد که در کنارش روی درشکه اش بنشیند ،مشروط به این که او

مواظب اسب هایش باشد .امّا او باید خود نگران غذای خودش باشد ” .از این رو ،محمد
مجبور شد که در طی سفر ،به منظور فرونشاندن عطش گرسنگی خود ،بیش از یک
بار ،گل خوری کند“ .۶9۶در گزارش اروپایی ها ،نسبت به خاک خوری ،دید منفی نشان

داده شده است” .مهلک است :گل خور همیشه الغر ،رنجور و مریض احوال می شود؛
امّا اگر عادت شکل گرفته شده باشد ،ترک آن بسیار شاق و طاقت فرسا است ،و بعضی
نیز خود را با آن می کشند“ .۶97شاید دلیل آن این واقعیت بود که گل خورها با الغری
و زردی چهرة خاک مانند خود متمایز می شدند.
در  ،1910یانگ ( )Dr. Youngپزشک شرکت نفت ایران  -انگلیس در خوزستان،
بیماری را دید که دچار سوءهاضمه بود و تنها چیزی که به نظر می آمد موجب این
بیماری شده بود ،خاک خوری در مقادیر زیاد بود که به مدت دو سال انجام می داد .او
مثل یک مرده متحرک ،زرد و رنگ پریده به نظر می آمد .یانگ ،تنها کاری که برای او
توانست انجام بدهد ،تسکین موقتی بود.۶98
باور بر این بود که ترک عادت بسیار دشوار می بوده است ،عادت به گِل خوری تا
نیمه دوّم قرن بیستم ،به شکل یک عمل گسترده ،هنوز هم در حال انجام بود .در دهة

 ” ،19۶0گل خوری در میان زنان در هنگامی که حامله بودند و همچنین بچه های
Eustache de Lorey 1907, p. 29.
Binning 1857, vol. 1, p. 165.
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برای تصویری از چهار مرد با رشد و نموی ناکافی که تمام زندگی خود گل خورده بودند ،بنگرید
Strain et alii, 1975, p. 99.
698 Landon 1909, p. 12054.

فصل ششم :خاک خوری در ایران

307

روستایی ،متداول بود .در یک روستا ،از  175نفر از ساکنین آن که زیر  ۲0سال بودند،
 10درصد گل خوری می کردند“.۶99
توصیف موردی از یک بیمار که با غذایی عمدتاً از نان و سبزیجات ،بدون مواد
پروتئینی زندگی می کرد و روزانه حدود نیم کیلو گل می خورد ،یک رخداد شایع در
اطراف شیراز محسوب می گردید .700تعدادی از پژوهشگران دریافتند که بچه های ایرانی

گل خور” ،دارای سندرم کمبود روی می باشند که شامل نشانه هایی از کم خونی و کم
شدن فعالیت گنادهای جنسی ،بزرگی کبد و طحال ،تغییرات پوستی و عقب ماندگی
ذهنی و رشدی می باشد“ .701رونقی ( )Ronaghyدریافت که به دلیل کمبود روی،
کوتاه قدی تغذیه ای در روستاها متداول است .70۲ممکن است در موارد شدید
بیماری های کرم قالب دار ،که هم اکنون علت اصلی و مهم کم خونی در نظر گرفته
می شود ،اشتیاق فراوان به خوردن خاک و سنگ آهک را نشان دهد.703
در دهة  ،1970در روستاهای اطراف شیراز در میان افرادی که از فقر غذایی و
تغذیه ای در رنج بودند ،گل خوری با کمبود روی و آهن ،تأخیر در بلوغ جنسی ،کوتاه
قدی ،بیماری بزرگی کبد و طحال و تأخیر در رشد سنی استخوان همراه بوده است.70۴

از طرف دیگر ،دیده شده که خاک خوری ”یکی از شیوه های طبیعی برای حفاظت
معده در برابر پاتوژن ها (عوامل میکروبی) است .پس از بررسی  ۴80گزارش و تجزیه و
تحلیل نظریاتی که خاک خوری ناشی از گرسنگی بوده و هدف به دست آوردن مواد
تغذیه ای موجود در خاک هم چون آهن ،روی و کلسیم است ،پژوهشگران به این نتیجه
699

Acta Biochimica Iranica 1969, p. 63.
Prasad 2009, pp. 81-89.
701 Rink & Gabriel 2001, p. 181 (quoting Prasad, A..S., Miaie Ajr, Farid Z., Schulert A.,
Sandstead H.H. 1963, "Zinc metabolism in patients with the syndrom of iron deficiency,
hypgodanism and dwarfism," J. Lab Clin Med 83, pp. 537-49).
702 Ronaghy 1982, p. 438
703 Gibson 1901, vol. 1, p. 549.
704 Misconi and Navi 2010, p. 168.
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رسیدند که حفاظت در مقابل عوامل بیماری زا نیز در داده ها تکرار گردیده است.
بررسی نشان می دهد که گل خوری عمدتاً در زنانی که در اوایل مراحل بارداری هستند
و همچنین در بچه ها ،پیش از بلوغ ،یافت می شود .این هر دو گروه نسبت به پاتوژن ها
حساس هستند“ .705عمل گل خوری تنها مربوط به مناطق روستایی نبود .در دهة
 ،1970گلی از دریاچه ارومیه به دست می آمد به نام گِل بوهیری ،ساکنین اطراف
دریاچه ،از آن استفاده می کردند و در همان مدت نیز این گِل به اطراف و اکناف ایران،
از جمله تهران ،برده می شد و برای مداوای بعضی از امراض به کار می بردند .70۶خاک
خوری ،در ایران ،تا زمان حال نیز ادامه دارد .در نوشته های قرن  ۲1ایران ،خاک خوری
به ویژه در پیوند با زنان حامله و پیکا (جوع کلبی) وجود دارد.707
در این ارتباط جالب اینجاست که اشاره شود در پزشکی مدرن ،گاهی اوقات از
آهن جهت مداوای ویار ،به کار می رود .708جالب تر این که اشاره شده که سلیس سفت
شدة طباشیر هندی نیز هم اکنون ،به عنوان گیاهی الغر کننده ،به مشتریان ایرانی
فروخته می شود.
مصارف دیگر خاک
خاک به عنوان جایگزین صابون نیز به کار می رفت و اغلب با مواد خوشبو کننده

مخلوط می شد” .709نوعی گل چرب و بسیار نرم که ایرانیان با اسانس گل های سرخ
Young et al., 2011, p. 109.
Najmabadi 1353, pp. 857-58; Dehkhoda q.v..
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 707به طور مثال ببینید
http://www.salamatnews.com/news/22121
Young 2011, pp. 105, 142

708

(ابن سینا نوشته است” :ویار گل خوری شامل آهن خیسانده شده در شراب ناب و صاف شده که
از استوانة بقراطی گذارنده شده باشد ،نیز می شود“).
The Edinburgh Literary Journal, January 1831-June 1831 (Edinburgh, 1831), p. 38.
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معطر می کنند و در حمام به جای صابون به کار می برند“ .به قول شاردن (،)Chardin
این نوع گل خوشبو به وفور در ایران مورد استفاده قرار می گرفت .710خصوصاً زن ها آن
را به عنوان ماده ای شستشو دهندة برای سرهای خود استفاده می کردند .این گل ،گل
سرشوی (طین پارسی) نامیده می شد .711در مورد این گِل ،سعدی در گلستان چنین
می گوید:
گِلی خوشبوی در حمام روزی
رسید از دست محبوبی به دستم
بدو گفتم که مُشکی یا عنبری
که از بوی دل آویز تو مستم
بگفتا من گِلی ناچیز بودم
و لیکن مدتی با گُل نشستم
کمال همنشین در من اثر کرد
و گرنه من همان خاکم که هستم
به همین ترتیب ،خاک در غذا نیز به کار می رفت .در سال های ،1979-1980
برداشت محصول بد ،در شمال غرب ایران ،موجب کمیابی غالت شد و خشکسالی بعدی
موجب قحطی گردید .نانوایان متقلب بودند و آرد را با سبوس همراه با پوست بادام و
گل مخلوط کرده و آن را تا حد زیادی برای خوردن نامناسب می کردند .71۲با این
وجود ،گل کاربرد کمتر نابکارانه ای دیگر نیز داشت ،در حقیقت اثری مثبت بر ساخت

نان برجای می گذاشت” .خاک خوردنی از جلگه های نمکی جنوبی ایران به دست
می آید .این خاک از کلوخه هایی سفید ،یا در اینجا و آنجا ،به رنگ خاکستری مانند به
710

Chardin 1927, p. 164.
Najmabadi 1353, pp. 859.
بنگرید 712 Wilson 1898, p. 91.
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اندازه های فندق تا سیب است که در آب تبدیل به گلی آبکی می شود و در اسیدهای
رقیق ،برای نمونه این کلوخ ها در سرکه ،حل شده و اسید کربنیک فراوانی از آن آزاد
می شود .این خاک نیز با آرد یا غذا مخلوط می شود و در طبخ غذا ،نقش منبع اسید
کربنیک را بازی می کند .تماس با خمیر ترش موجب باال آمدن خمیر می شود و بنابراین
به خاطر داشتن اکسید منیزیم طبیعی که عملکرد آن از مدت ها پیش شناخته شده
بود ،نقش تغذیه ای بازی می کند“ .713در حقیقت ،این نوع خاک خوردنی تنها برای

ساخت نان به کار برده نمی شد” .در ایران ،خاک در ساخت بعضی از حلویات و شیرینی
مورد استفاده قرار می گیرد“ .71۴بدین سان ،خاک و گِل خوری نیز توسط افراد باالی
جامعه و فرهیختگان ،به طور مستقیم و هم غیرمستقیم ،انجام می شد.
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اطالعات اندکی دربارة بیماری هایی که جمعیت جانوری ایران را ،در دورة قاجار،
آفت زده کرده بود ،وجود دارد .دو بیماری عمده که اطالعاتی دربارة آن ها وجود دارد،
بیماری سیاه زخم و طاعون گاوی (گاومرگی) است .این بیماری های جانوری بر روی
اندازة گله ها ،تعداد گاوهای نرکاری ،و در نتیجه به ویژه کیفیت زندگی روستاییان و

اقتصاد به صورت عمومی اثر کاهشی داشتند .در قسمتی از بخش های ایران ”سیاه زخم
طّی اواخر تابستان و ماه پاییز شایع بود و بر احشام ،اسب ها ،االغ ها ،گوسفندان و بزها
اثر می گذاشت  . . . .سورا ( )Surraیا بیماری وابستة نزدیک که توسط تریپانوزوم
( )Trypanosomeایجاد می شود و شبیه انگل سورا است ،در سرتاسر سیستان یافت
می شود .چنین تصور می شود که این بیماری با گزش یک گونه (خر مگس) که به
تعداد زیادی در طیّ ماه های گرم سال یافت می شوند ،انتشار می یابد“.715
امّا طاعون گاوی ،بیماری حیوانی بود که بیشترین اثر منفی ای را بر زندگی
روستاییان به دلیل ایجاد میزان مرگ و میر باالی حیوانات ،بر جای می گذاشت .میرزا
ابراهیم و ادوارد پوالک ( ،)Edward Polackمتوجه شدند که طاعون گاوی ،انتشار
گسترده ای دارد و اغلب تمام احشام را در یک ناحیه نابود می کند .71۶نه تنها از دست
دادن حیوانات ،بلکه الشه حیوانات مرده نیز زیان فراوانی بر کیفیت زندگی مردم ( از

دست دادن کار ،بوی تعفن) و سالمت عمومی موجب می شدند زیرا ”طیّ طاعون احشام
در درّه های باال (ساوجبالغ) ،الشه های حیوانات به درون رودخانه ،به عنوان ساده ترین
715

DCR 3970, Report for the Year Ending February 18, 1907 on the Trade of the Provinces
of Sistan and Kain (London, 1908), p. 13; Zarrabi 1342, p. 273; Adamec 1976, vol. 2,
pp. 317-24.
716 Anonymous 1355, pp. 209, 213; Polak 1865, vol. 2, p. 98.
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راه رهایی از آن ها ،انداخته می شدند“.717
از دست دادن مال نیز جنبه دیگر مشکل بود زیرا فروش حیوان کاری برای تضمین
برداشت (محصول) بعدی ،مهم ترین و گرانبها ترین سرمایه گذاری مالکین احشام بود.
هزینة این سرمایه گذاری ها متنوع بود ولی قیمت یک حیوان کاری قابل مالحظه به
حساب می آمد .این تنوع قیمتی با عواملی هم چون سن ،کارایی ،سالمت حیوان و
مسلماً ،میزان عرضه و تقاضا تعیین می شد .718دامپزشکان ایرانی در دورة قاجار ،به
خوبی ،پیرامون بیماری های اعضاء خاص حیوانات و حتی دربارة زخم ها و همة انواع
جراحات مطلع بودند .شیوه های درمان ،سنتی بودند ،مانند داروهایی ساختگی از مواد
معدنی ،رستنی ها و مواد حیوانی و شیوه های جراحی باستانی .هر چند که تجربة عملی
خوبی در ایران با حیوانات گوناگون و بیماری های آن ها وجود داشت ،امّا کتاب های
نوشته شده پیرامون بیماری های حیوانات عمدتاً به اسب ها و پرندگان شکاری ،تیرة
بازها ،محدود می شد.719
به شکل استثناء ،در فارس نامه ،با نویسندة ناشناس (احتماالً تاریخ نگارش پیش
از هجوم مغول) ،نویسنده در مورد بیماری های اسب بحث می کند ولی در عین حال
به ،پیرامون طاعون گاوی در احشام و اسب ها نیز پرداخته است.7۲0
میزان نیاز به دامپزشکان تربیت شده از این واقعیت آشکار می شود که پزشکان
میسیونری گزارش کردند که گرچه هیچ چیز از جراحی دامپزشکی نمی دانستند ،هر
سال بیمارستان آن ها با انواع و اقسام حیوانات مراجعه داشتند.

”در دو مورد در سال گذشته ( ،)1931شترها را برای معالجه آوردند و در
زمانی دیگر نیز یک اسب زیبا و دوباره یک گاو و در نهایت یک شامپانزه تربیت
717

Wilson 1895, p. 99.
Floor 2003, pp. 542-59.
719 Shaki et al. 1993.
720 Gerdfaramarzi 1366, pp. 22, 80, 82-83, 98-99 and index.
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شده را به شکل منظم ،طیّ چندین هفته آوردند .فرد ممکن است بخندد در
زمانی که حیوان را به حالت بحرانی به دواخانه می آوردند ولی این موارد برای
مالکین آن ها واقعی و جدی هستند زیر اغلب این حیوانات تنها وسیلة حمایت
از خانوادة آن ها بوده و اگر بمیرند خانواده گرفتار می شود .از جانب یک شتر و
یا حتی یک شامپانزه خطری بزرگ وجود ندارد ولی هنگامی که آن ها بیمار
می شوند ،مانند انسان ها ،اغلب تحریک پذیر می شوند و از این رو ،ما معموالً
آن ها را سبک می بندیم تا بتوانیم مورد معاینه قرار دهیم .گاهی ما می توانیم
مقداری کمک کنیم ولی اغلب با وضعیتی در فراتر از توان و مهارت خود رو به
رو

می شویم7۲1“.

نخستین دامپزشک غربی که در ایران کار کرد کاره ( )Carreفرانسوی همکار
آلکساندر یرسین ( )Alexander Yersinبود .یرسین کاشف باسیل طاعون خیارکی در
انستیتو پاستور آنام ( )Annamدر هند و چین فرانسه بود .کاره استخدام شده بود که
از حیوانات اصطبل های سلطنتی مواظبت کند و زمانی نیز علوم دامپزشکی را در مدرسة
فالحت مظفری آموزش داد .در زمان محمد علی شاه (سلطنت  )1907-1909دو مأمور
دامپزشکی روس در تیپ قزاق استخدام شدند و از این زمان آن ها اولین دوره های
رسمی علوم دامپزشکی را در ایران سازماندهی کردند .7۲۲در سال  ،191۴دو دامپزشک
و یک نعل بند از سوئد به ایران آمدند .آن ها در خدمت ژاندارمری سوئد بودند و جدا از
مواظبت از اسب های ژاندارمری ،اولین مدرسة دامپزشکی را گشایش نمودند و یک
دورة دو ساله را برقرار کردند؛ چهار دورة کامل برگزار گردید ولی در سال ،19۲۴
 7۲1هفدهمین گزارش ساالنة بیمارستان مسیحیان آمریکایی مشهد ،ایران  1جوالی 30 - 1930
ژوئن  ،193۲صفحة 11
برای یادداشت دامپزشکی بر روی شرایط خراسان و سیستان ،بنگرید

IOR/L/MIL/17/15/7, ‘Military report on Persia Volume I 1930’, pp. 107-09.
Schneider 1911, p. 28; Barafrukhteh 1322, pp. 3765-68; Shaki et al. 1993.

7۲۲
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مدرسه بسته شد .طیّ همین دوره ،خدمات دامپزشکی ارتش بر پایه ای مدرن استوار
شد .7۲3ارتش بریتانیا که در طیّ جنگ جهانی اول در ایران عملیات داشت و همچنین
پلیس جنوب ایران ( ،)SPRدارای خدمات دامپزشکی با حضور افسران دامپزشک بودند.
تفنگداران جنوب ایران نیز بیمارستان های دامپزشکی در کرمان و شیراز

داشتند7۲۴.

گرچه در گذشته ،طاعون گاوی در موارد فراوانی روی داده بود ،دولت ایران هنوز
مانده بود تا سیاست برخورد با رخداد این بیماری توان فرسا را توسعه دهد .برای اولین
بار در سال  ،1919توجه هدفمند و متمرکز جهت رخداد عمدة طاعون گاوی گذشته
شد .این احتماالً به عنوان پیامد توافق نامة ایران و بریتانیا بود که می بایست امضاء
شود .همچنین این نخستین بار بود که گام هایی به سوی پرداختن به مسأله فوری
توقف همه گیری و همچنین پاسخگویی به مسائل آینده برای اقدامات پیشگیری و
عملکرد سازمانی ،برداشته می شد .دلیلی که چرا به مورد طاعون گاوی توسط دولت در
آن سال پرداخته شد آن بود که در اوایل  ،1919بیماری احشام از ساوجبالغ به ورامین
و شهریار ،ناحیه ای در جنوب غربی تهران ،انتشار یافته بود.
میزان مرگ و میر چنان باال بود که در جوالی  ،1919مجلس حفظ الصحّه از
دولت درخواست نمود اقدامی را انجام دهد و پیشنهاد شد که با اعزام سرگرد
نوردکوئیست ( )Major Nordquistاز ژاندارمری به همراه پول و دستیاران جهت کنترل
همه گیری کمک شود .7۲5از آنجا که در آگوست  1919قرارداد سرگرد نوردکوئیست
پایان می یافت فقط دو دامپزشک ایرانی ،دکترها مرتضی خان و مشیر اعلم توسط
723

Barafrukhteh 1322, pp. 3767-68; Shaki et al. 1993.
;IOR/L/PS/10/612, File 3360/1916 Pt 1 'Persian correspondence (1916-17)', doc. 102
IOR/L/MIL/17/15/29, 'Despatch by Brigadier-General Sir P. M. Sykes, K.C.I.E.,
C.M.G., Inspector-General, South Persia Rifles and Commanding British Mission Escort
in Persia on Minor Operations in Southern Persia. From 7th November 1917 to 31st
March 1918', p. 6.
725 FO 248/1313, Neligan to Minister 01/07/19; Procès -Verbal 222eme session du
01/07/1919 of Conseil Sanitaire de l'Empire de Perse, p. 18.
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شورای بهداشت استخدام شدند تا به رخداد طاعون گاوی بپردازند ،هر چند گفته شده
که دکتر ابوطالب خان نیز برای چنین مقصودی استخدام گردید .در آن زمان ،طاعون
گاوی به فارس نیز یورش آورد .تصمیم گرفته شد (همان گونه که توسط سفارت بریتانیا
پیشنهاد شد) ،سرگرد نوردکوئیست گماشته و برای برخورد با مورد بیماری فرستاده
شود و سرم ضد طاعون نیز از سفارت بریتانیا تقاضا گردد.7۲۶
در پایان ماه مه  ،1919طاعون گاوی در بیضا ،ناحیه ای در  50کیلومتری شمال
شیراز ،شیوع یافت .عمدة احشام را زدود و در پایان سال  1919به اسب ها ،قاطرها و

حتی گوسفندها و بزها سرایت کرد ” .گفته می شد که روستاها به دلیل بوی تعفن
حیوانات مرده ،غیرقابل سکونت شدند“ .از بیضا ،بیماری به تمام فارس گسترش یافت
و نخست در اوایل جوالی  1919در درة شیراز پدیدار شد یعنی جایی که تخمین زده
شد که  ۶0تا  70درصد از احشام تلف شدند .اثر طاعون بر اساس مکان و ارتفاع،
متفاوت بود .گوشة جنوب شرقی شیراز و الر و همسایگان ،از خطر جستند .در جنوب
و شرق ،تلفات کمتر از شمال و غرب بود .فیروزآباد فارس ،تلفات  ۲0تا  30درصدی
داشتند ولی نزدیک شیراز 70 ،درصد و جاهای دیگر ،حتی این میزان باالتر بود.
مکان های مرتفع تر بیش از سرزمین های پست تر و مناطق گرمسیر ،دچار بیماری
می شدند .کاپیتان باری ( ،)Capt. W. A. B. Barryمسئول ایستگاه دامپزشکی پلیس
جنوب در ایران ،تأیید نمود که این بیماری ،طاعون گاوی ،بوده و به کنسول بریتانیا در
شیراز بهترین شیوه درمان را اطالع داد .او در اطالعیه خود به کنسول ،بر لزوم جداسازی
حیوانات سالم اصرار ورزید .یادداشت ها ترجمه گردیدند و در مطبوعات محلی به چاپ
رسیدند و به تمام مالکین احشام که توجه کمی به آن داشتند نشان داده شدند.
باری همچنین از هند ،سرم به دست آورد و همة حیواناتی را که نزد او می آوردند
FO 248/1313, Procès -Verbal 223eme session du 05/08/1919 of Conseil Sanitaire de
l'Empire de Perse, p. 22-23.
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تلقیح می کرد و در مواردی که افراد فقیر بودند این کار را مجانی انجام می داد .اطالعات
پیرامون لزوم و امکان پذیر بودن تلقیح به چاپ رسید امّا در زمانی که مقدار کافی سرم
رسید ،بیماری تقریباً در شیراز به اتمام رسیده بود و مالکین احشام ،دیگر در فکر آن
نبودند که در حد لزوم کاری را به انجام برسانند؛ حتی کسانی نیز که دورتر بودند اصالً
واکنشی به موضوع نشان ندادند .بر اساس گزارش کنسول بریتانیا ،بی عالقگی در میان
دامداران زیاد بود .در اکتبر  ،1919او در دشت کوار که در  30تا  ۶5کیلومتری شیراز
بود به گشت پرداخت ولی حیوانات سالم بودند و این تنها نقطه ای بود که از همه گیری
جسته بود .امّا او در مسیر دره بسیاری از حیوانات مرده را دید .بنابراین ،به افراد با نفوذ
و دیگران در کوار گفت که حیوانات خود را به شیراز جهت تلقیح بیاورند ولی آن ها
پاسخ دادند که راه بسیار دور است و کاری انجام ندادند .بدبختانه ،کاپیتان باری ،کسی
را جهت فرستادن به کوار و انجام عمل تلقیح در کانون بیماری نداشت .کنسول بریتانیا
تالش هایی کرد تا کمک کند حیوانات جابجا شوند یا آن ها را با تجهیزات مکانیکی
جایگزین کنند .با این وجود ،امکان واردات حیوانات از هند شکست یافت زیرا ایرانی ها
تقاضا داشتند که هزینه پرداختی باید برای تحویل حیوانات در بوشهر باشد ولی
هندی ها آماده بودند که با آن میزان هزینه ،حیوانات را در خود کراچی تحویل دهند
و هزینه و خطر سفر دریا ،به عهدة خریدار باشد .همچنین ایرانی ها ،از فروشندگان
هندی می خواستند که ماشین های شخم زنی را با یک مربی آشنا به فارسی بفرستند
و گفتند زمانی که ماشین های شخم زنی را تأیید کردند آن ها را خریداری می نمایند
و در غیر این صورت هندی ها بایستی آن ها را پس بگیرند .در دسامبر ،1919
همه گیری در فارس هنوز تمام نشده بود.7۲7
در سپتامبر  ،1919دکتر مرتضی خان و مشیر اعلم تأیید کردند که بیماری

FO 248/1313, Lt. Col. Hotson, consul Shiraz to Ministry of Health, London 02/01/1920.
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دام های تهران ،طاعون گاوی بوده است .بنابراین ،مجلس حفظ الصحّه در خواست کرد
سرگرد نوردکوئیست گماشته شود تا برای توقف همه گیری یاری نماید ولی دولت پاسخ
داد که جهت انجام اقدامات الزم این موضوع را در حیطة خدمات دامپزشک دیگری
سپرده است .سپس مجلس حفظ الصحّه تصمیم گرفت تا رسیدن این فرد و گزارش
وی پیرامون این که تعیین شود چه عملی می بایست انجام گیرد ،صبر کند .برای
جلوگیری از اتالف زمان ،دولت به حکمرانان استانی نوشت که مشورت و پیشنهادهای
ارائه شده توسط مجلس حفظ الصحّه (مانند جداسازی حیوانات سالم از بیمار و
نگهداری آن ها به صورت جداگانه؛ پاکسازی حصارها و غیره) را انجام دهند.
همچنین دکترها مرتضی خان و مشیر اعلم ،راهنمایی هایی پیشگیرانه برای رخداد
طاعون گاوی نوشته بودند و تصمیم گرفته شد که آن ها را چاپ کرده و در میان
روستاییان پخش کنند .کدخداها مجبور بودند این راهنماها را با صدای بلند در روستاها
بخوانند؛ به گونه ای که همه روستاییان از آن چه که باید انجام دهند ،آگاهی یابند.7۲8
دکتر مرتضی خان و مشیر اعلم ،از طالقان ،در اکتبر  ،1919برگشته بودند و دفن همة
حیوانات آلوده ،جداسازی حیوانات سالم و عفونت زدایی اصطبل ها را پیشنهاد کردند.
دکتر مرتضی خان سپس گزارش کرد که طاعون تمام شده و بنابراین او به ساوجبالغ
برای انجام چنین اقداماتی رهسپار گردید .در ضمن ،دولت ،کاپیتان لورنس از نیروی
اعزامی بین النهرین را در بغداد گماشته بود که به بازدید در (لشگرک)؟ و ورامین
بپردازد و تأیید نماید که بیماری واقعاً ،طاعون گاوی ،بوده است.
در ورامین 70 ،درصد از حیوانات مرده بودند .بر اساس گفته لورنس فقط سرم
درمانی بر علیه طاعون (درمان بیماری عفونی با تزریق سرم ایمن یا ضد توکسین) مؤثر
بود و در مناطق مبتال تنها درمان ،کشتن جانوران بیمار بود .گوسفندان و شتران نیز
FO 248/1313, Procès -Verbal 224eme session du 02/09/1919 of Conseil Sanitaire de
l'Empire de Perse, p. 28-29.
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ممکن بود آلوده شوند ولی در شتران بیماری خفیف بود .او پیشنهاد به کار بردن سرم
درمانی و جداسازی مناطق آلوده را داد و جهت انجام دادن ایمن سازی عمومی در
هنگامی که دامپزشک در دسترس بود نیاز بود سرم به شکل محلی تهیه شود .زیرا در
هنگام واردات ،در طول سفر سرم از بین می رفت .بنابراین ،کاپیتان لورنس ،تأسیس
یک آزمایشگاه سرم درمانی جهت تولید سرم ضد طاعون گاوی را پیشنهاد داد .به
عنوان اولین واکنش به گزارش لورنس ،مجلس حفظ الصحّه تصمیم گرفت دستور یک
خط قرنطینه بهداشتی را در فارس و اصفهان جهت حفاظت از گله های این مناطق
صادر کند.
بنابراین ،چنین نتیجه گیری شد که فارس می تواند از حکومت هندوستان ،سرم
تقاضا کند ،7۲9گزارش کاپیتان لورنس به وزارت داخله ،برای اقدام الزم ،فرستاده شد.730
در نوامبر  ،1919سرتیپ جی .ام ویلیامز ،رئیس خدمات دامپزشکی نیروی اعزامی
بین النهرین در بغداد ،حوالة بودجه را برای انستیتو سرم درمانی پیشنهادی که
می توانست  ۶میلیون سی سی سرم ضد طاعون گاوی را در طول سال تولید کند،
فرستاد .نیاز به یک ساختمان وجود داشت که شامل یک دفتر ،یک یا دو آزمایشگاه
(بستگی به اندازة اتاق ها) ،یک اتاق استریل سازی ،یک اتاق پاکسازی ،یک اتاق
گردآوری سرم ،یک انبار و یک اتاق سرد برای سرم ها بود .اتاق ها به کف سیمانی یا
آجری ،پنجره ها ،درب ها ،سکوها ،قفسه ها ،گنجه ها ،صندلی ها ،لگن دستشویی ها و
غیره نیاز داشتند .همچنین به اصطبل و حصار برای  ۲00چهارپا در دو بخش ،حداقل
 100متر جدا از هم و به همین ترکیب برای  ۲0بز و گوسفند ،نیاز بود.
برای مدیریت انستیتو کارکنان زیر پیشنهاد شد:
729

FO 248/1313, Procès -Verbal 225eme session du 14/10/1919 of Conseil Sanitaire de
l'Empire de Perse, p. 34-35.
730 FO 248/1313, Procès -Verbal 226eme session du 04/11/1919 of Conseil Sanitaire de
l'Empire de Perse, p. 40.
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 یک رئیس با حقوق  ۲000ریال در ماه
 دو اروپایی ماهر با حقوق  1۲50ریال در ماه
 دو دستیار هندی ماهر با حقوق  350ریال در ماه
 دو دستیار ایرانی یا ارمنی با حقوق نامعلوم
 یک سرکارمند با حقوق نامعلوم
 3 نفر با سمت کارمند با حقوق نامعلوم
 ۶ کمک خدمتکار آزمایشگاه با حقوق نامعلوم
 15 خدمتکار حیوانات با حقوق نامعلوم
افزون بر این ،برای کار محیطی:
 10 دستیار دامپزشک هندی با حقوق  300ریال در ماه هر کدام
 ۴8 مایه کوب ناحیه ای ،ایرانی یا ارمنی ،با حقوق نامعلوم
پیش بینی شد که هزینة کارکنان حداقل  98۴00ریال در سال باشد.
در مجموع  500گاو ،هر رأس  150ریال و همچنین  ۲00گوسفند یا بز ،هر رأس
 ۲0ریال ،نیاز بود که مجموعاً هزینة آن ها  79000ریال تخمین زده می شد .از آنجا که
به صورت میانگین ۲00 ،گاو وجود می داشت ،هزینة علوفه یک ریال در هر روز برای هر
گاو و برای  ۲0بز یا گوسفند ۴ ،دینار می شد که در مجموع به  7۴8۲5ریال در هر سال
برای همة حیوانات ،نیاز بود .هزینه های اضافی برای الحاقات و اضافات در آزمایشگاه و
تجهیزات محیطی ،برای هر گروه 1000 ،ریال تخمین زده شد .موارد نگهداشت
ساختمان ها و تجهیزات و غیره به صورت ”نامعلوم“ فهرست شدند .همراه با هزینة سالیانة
کلی مربوط به نگهداری و تعمیر محل ،هزینة تخمینی  159۴۲5ریال بود.
انتظار می رفت که هزینه ها از این نیز بیشتر باشد ،چرا که تنها بیان کننده 50
درصد از بودجه بود و این هزینه ها ،مربوط به بودجه اصلی بودند (قیمت حیوانات
مربوط به تهران در اکتبر  1919بود) که انتظار می رفت به دلیل مرگ و میر باال در
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میان حیوانات ،باالتر رود .تخمین زده می شد هزینه تجهیزات آزمایشگاهی و وسایل
مایه کوبی محیطی  15000ریال برای هر کدام باشد که این برآورد بر اساس قیمت
پیش از جنگ بود .هزینة ساالنة کلی ،به جز ساختمان ها و مبلمان (که قیمت آن ها
نامعلوم بود) ۲878۲5 ،ریال در سال برآورد گردید .731تا پایان سال  ،1919مجلس
حفظ الصحّه ،یک میلیون تومان برای رخداد طاعون گاوی هزینه کرد .دکتر مرتضی
خان ،تنها دامپزشکی بود که معین شد تا برای مجلس حفظ الصحّه در این مورد کار
کند .تصمیم گرفته شد که او
کارش را در محدوده های اطراف
تهران ادامه دهد.73۲
دکتر مرتضی خان گزارش
کرد که  300روستا از ناحیة
ورامین ،همگی آلوده بودند و
جمعیت آن ها آنقدر فقیر بودند
که نمی توانستند هزینه عفونت
زدایی اصطبل ها را بپردازند.733
در نوامبر  ،1919نلیگان ،بودجة
مرکزی برای سرم درمانی را با
هزینة تخمینی  1۴۶۶۴00قران
ارائه داد .مجلس حفظ الصحّه،

تصویر  - 19روی جلد شماره ای از مجلة جامعة
دامپزشکان ایران
731

FO 248/1313, Williams Memo 18/11/1919.
FO 248/1313, Procès -Verbal 228eme session du 06/01/1920 of Conseil Sanitaire de
l'Empire de Perse, p. 51; img 436.
733 FO 248/1313, Procès -Verbal 227eme session du 09/11/1919 of Conseil Sanitaire de
l'Empire de Perse, p. 44.
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هزینه های کارکنان ایرانی را اضافه کرد و از دولت درخواست نمود چنانچه ساختمانی
در دسترس نباشد  ۲0000تومان را نیز کنار بگذارد .73۴در مارس  ،19۲0مجلس حفظ
الصحّه ،پیرامون بودجة مرکزی برای سرم درمانی ،به بحث پرداخت که تخمین زده
می شد  ۲00میلیون تومان در سال باشد .امّا دولت این پول را نداشت .بنابراین ،مجلس
حفظ الصحّه تصمیمی گرفت که بودجة کمتری نیاز داشت .به صورت موقت ،دولت
تصمیم گرفت که یک دامپزشک استخدام کند.
نلیگان بیان کرد این کارفقط در هنگامی مناسب است که برنامة منسجمی وجود
داشته باشد .رئیس مجلس حفظ الصحّه تصور می کرد دامپزشک می تواند کار خود را
در حومة تهران آغاز کند .اگر این اقدام تداخلی موفقیت آمیز بود ،نتایج می توانست در
مابقی کشور پخش شود .او پافشاری می کرد در آغاز فعالیت های مرکز ساخت سرم،
این فعالیت ها مجانی باشند .او سپس گزارش کرد که طاعون گاوی در خار رخ داده
بود .735امّا دکتر مرتضی خان ،دریافت که این منطقه عاری از بیماری است .از آنجا که
دولت از لحاظ مالی در تنگناهای سهمگینی بود ،مجلس حفظ الصحّه تصمیم گرفت
بودجة مرکز ساخت سرم می بایست به  ۲0تا  30میلیون تومان کاهش یابد .دکتر
نلیگان ،که در جریان انجام این مورد بود در مرخصی به سر می برد .بنابراین موضوع به
کمیتة مالی مجلس واگذار گردید.73۶
در آگوست  ،19۲0ابوالقاسم رهنما ،گزارش کرد که طاعون گاوی در ناحیة
ساوجبالغ روی داده است در حالی که دکتر محمد خان از رخداد این بیماری در
خوانسار گزارش می داد .تصمیم گرفته شد که دکتر مرتضی خان در مأموریتی  ۲0روزه،
734

FO 248/1313, Procès -Verbal 227eme session du 09/11/1919 of Conseil Sanitaire de
l'Empire de Perse, p. 44.
735 FO 248/1313, Procès -Verbal 230eme session du 02/03/1920 of Conseil Sanitaire de
l'Empire de Perse, p. 64; img 444.
736 FO 248/1313, Procès -Verbal 231eme session du 06/04/1920 of Conseil Sanitaire de
l'Empire de Perse, p. 68; img 446.
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به مناطق آلوده رفته و گام هایی را برای سرکوب بیماری بر دارد .گذشته از پرداخت
ماهانة عادی  30تومانی ،او  1۲0تومان و در مجموع  150تومان در ماه دریافت می کرد
که این میزان شامل هزینة سفر او نیز می شد .737مدت کوتاهی پس از آن ،روشن شد
که طاعون گاوی دوباره در ورامین روی داده است .به دکتر مرتضی خان دستور داده
شد که به آنجا برود و حیوانات را ایزوله کند.738
ساخت مرکزی برای ساخت سرم ،پیشنهادی بریتانیا ،هیچگاه تحقق نیافت و
احتماالً دلیل آن بحران سیاسی پس از رد کردن پیمان ایران  -انگلیس  1919توسط
مجلس بود .در این میان دولت ایران پس از آن با دولت فرانسه به گفتگو پرداخت که
موضوع آن تأسیس شعبه ای از انستیتو پاستور در تهران بود .در نتیجة این بحث ها،
این انستیتو در سال  19۲1تأسیس شد و طرح پیشنهادی مورد حمایت بریتانیا را
بی مورد نمود .انستیتو پاستور شامل بخش های باکتریولوژی انسانی ،حیوانی ،گیاهی و
صنعتی بود .بخش باکتریولوژی حیوانی ،واکسن ضد سیاه زخم تولید کرد که برای
دامپزشکانی که در ایران کار می کردند ،پخش گردید .در سال  130۴/19۲5بخش
باکتریولوژی حیوانی همراه با بخش مبارزه با طاعون حیوانی ،در وزارت فواید عامه و
فالحت و تجارت ،به حصارک ،نزدیک کرج ،انتقال یافت .افزون بر واکسن ضد سیاه
زخم ،این انستیتو آغاز به تولید یک واکسن علیه طاعون گاوی نمود که با سرعتی خطر
آفرین در دهة  19۲0به ویژه در منطقة دریای مازندران گسترش یافته بود .739این
فعالیت های گوناگون انستیتویی فعالیت خدمات دامپزشکی که پس از سال 19۲5
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FO 248/1313, Procès -Verbal 235eme session du 03/08/1920 of Conseil Sanitaire de
l'Empire de Perse, p. 90; img 458.
738 FO 248/1313, Proces-Verbal 237eme session du 05/10/1920 of Conseil Sanitaire de
l'Empire de Perse, p. 108; img 475.
739 Amir A. Afkhami, “Institut Pasteur,” Encyclopaedia Iranica, XIII/2, pp. 157-163,
available online at http://www.iranicaonline.org/articles/institut-pasteur-1.
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.7۴0موجودیت یافت را امکان پذیر نمود
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ژوزف دزیره تولوزان در نهم اکتبر  18۲0در جزیرة دیه گو گارسیا ( Diego

 )Garciaمتولد شد ،امّا ثبت تولد او در جزیره موریس در تاریخ آوریل  18۲1انجام شد
یعنی مکانی که بعدها او در آنجا به مدرسه ابتدایی رفت .والدین او در تاریخ  1831به
مارسی رفتند .ژوزف در مارسی وارد دبیرستان شد و به تحصیل پزشکی پرداخت و در
سال  ،18۴3مدرک پزشکی خود را در پاریس گرفت .او حتی قبل از این که تحصیل
پزشکی خود را تکمیل کند ،در سال  ،18۴1پزشکیار نظامی شد و در چندین پادگان
از شهرهای فرانسه خدمت کرد .از سال  18۴9به سمت دستیار بالینی پروفسور مایکل
لوی در بیمارستان ارتشی وال دوگریس ( )Val de Graceدر پاریس مشغول به کار
شد.
گذشته از انجام کارهای بالینی ،او همچنین به امور آموزشی هم مشغول شد .در
سال های اولیه کارش در فرانسه ،در مورد بیماری هایی هم چون عفونت های پوستی
استافیلوکوکی ،مشمشه (بیماری اسب و چهارپایان دیگر) و خون ریزی های ریوی ،به
مطالعه پرداخت .در سال  ،18۴9زمانی که فرانسه دچار همه گیری وبا شد ،توجه خود
را روی آسیب شناسی به ویژه همه گیرشناسی وبا ،بر اساس مشاهدات و یافته های
بالینی پروفسور لوی ،معطوف داشت .در نتیجه ،در همان سال ،او شش مقاله در روزنامه
پزشکی پاریس ،در مورد وبا انتشار داد .تولوزان توجه ویژه ای برای به دست آوردن
آمارها داشت و پیشرفت بیماری را در شهرهای فرانسه دنبال می کرد.
در سال  ،185۲با ارائه رسالة دکتری خودش (شماره  ۴فهرست انتشارات) ،دانشیار
بیمارستان وال دوگریس شد .تولوزان از سپتامبر  185۴تا آوریل  ،1855به عنوان
پزشک ارتشی ،در جنگ کریمه (عمدتاً در بیمارستان قسطنطنیه) شرکت نمود .در

334

مطالعاتی در تاریخ پزشکی ایران

همان زمان بود که در مورد همه گیری بیماری های مختلف عفونی همچون سل،
دیفتری ،تب راجعه و بیماری های آلرژی کودکان در مقابل جیوه به مطالعه پرداخت و
بیان داشت که وجود این گونه امراض همراه با نبود بهداشت کافی در بین سربازان،
موجب مرگ و میر باالی آن ها شده است .در همان زمان ،همچنین به عنوان سردبیر
روزنامه پزشکی پاریس از سال  185۲تا  185۶خدمت نمود.7۴1

تصویر  -۲0روزنامة شرف شمارة  35به تاریخ  15محرم  1301قمری ،تصویر نقاشی شدة تولوزان
و در زیر آن تا صفحة بعد خالصهای از زندگینامة او

در سال  ،1858زمانی که ادوارد پوالک اتریشی ،پزشک مخصوص ناصرالدین شاه،
به وین برگشت ،شاه ایران از سفیر ایران در فرانسه خواست که به جای او پزشکی
Bolinier 1998; Bissou 1998; Plessis-Théodoridès 1998; Ruznameh-ye Sharaf.
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فرانسوی پیدا کند .دولت فرانسه دکتر تولوزان را پیشنهاد داد .تولوزان با ورودش به
تهران در سال  ،1858به عنوان حکیم باشی (یکی از القاب پزشکان شاه) منصوب
گردید .او همچنین به عنوان مدرس مدرسة دارالفنون برگزیده شد .7۴۲بدین سان ،او
به تعدادی از دانشجویان فارغ التحصیل دارالفنون که برای به دست آوردن درجه
پزشکی به فرانسه می رفتند ،یاری رساند .از جمله این افراد ،لقمان الممالک ،میرزا
زین العابدین اعلم الدوله و به همین ترتیب معین االطباء و خلیل خان ثقفی بودند .دو
نفر آخر ،از پزشکان خصوصی مظفرالدین شاه بودند.7۴3
تولوزان ،گذشته از تدریس در دارالفنون و طبابت ،به کار تحقیقات پزشکی نیز
مشغول بود .بین سال های  18۴7تا  ،189۲او بیش از  50کتاب و مقاله و رساله که
بیشتر مربوط به آسیب شناسی عفونی و بیماری های واگیر بودند نوشت .او زمانی این
گونه کتاب ها و مقاالت را نوشت که علت شناسی میکروبی و ویژگی های چنین
بیماری هایی هنوز به شکل کامل ،ناشناخته بودند.
او ،به طور ویژه ای ،توجه خود را روی طاعون خیارکی و وبا معطوف کرد .در این
مورد ،او تاریخچه و جغرافیای آن ها را ،به ویژه در ناحیه خاورمیانه ،تجزیه و تحلیل
نمود .تولوزان جانب هیچ کدام از طرف های جدال نظریه ای که معتقد بودند وبا و
طاعون بیماری های مسری و عفونی هستند و یا نظریه هایی که بر این باور بودند این
بیماری ها مربوط به بخارهای نامطبوع و مسموم هوا می باشند نگرفت؛ امّا نوشته هایش
نشان می دهند که او موافق نظریه مسری بودن این بیماری ها نبود .گرچه او از
یافته های جان اسنو ( ،)John Snowدر سال  1855درباره نقش آلودگی آب آشامیدنی
در انتقال بیماری وبا آگاهی داشت ،امّا محتاطانه بر این باور بود ،که اسنو بخارهای
سمی که موجب بیماری می شد را مورد توجه قرار نداده است و از نظر او این پرسش
Théodoridès 1998 b.
Bamdad 1356, vol. 1, pp. 487-89; vol. 3, pp. 282-83.
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برانگیخته می شد که آیا واقعاً آب موجب سرایت بیماری می گردد یا این که آب موجب
مستعد بیماری زایی می شود؛ با این وجود ،او بر پاکیزگی آب در ذخایر و آب انبارهای
شهری ،پافشاری نمود.

تصویر  -۲1بدایعه الحکمه ناصری از تصنیفات تولوزان
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تولوزان قویاً در مورد یافته های بین المللی درباره وبا انتقاد کرد .او بر این باور پا
بر جا بود که بیماری امکان دارد در بیرون از دره گنگ نیز همه گیر شود .چون که او
به نظریه ضد مسری بودن وبا تمایل داشت ،در مورد به کارگیری قرنطینه شک و تردید
نشان می داد و در عوض به باال بردن بهداشت همگانی اعتقاد داشت .از سال  187۴تا
 ،1878او در باره همه گیری دیفتری در شهرهای متوالی ایران مطالعه کرد و همچنین
چهارده عمل جراحی بیرون آوردن سنگ ( ،)lithotomyدر شهرهای مختلف انجام داد
و نتیجه این اعمال و مطالعات را به چاپ رساند .در سال  ،1879پس از مشاهده
بیمارانی که به تب راجعه ایرانی ناشی از بورلیاپرسیکا مبتالء شده بودند ،شک کرد که
گزیدگی های کنه علت بیماری می باشد و نمونه ای از کنه ها را به فرانسه فرستاد .در
میان این کنه ها ،حشره شناسان ،ناقل بیماری را که کنه ای به نام اورینتودورس
( )orinthodorosبود ،شناسایی کردند .البولن ( )Labouleneو مگنین ( )Magninآن
را تولوزانی نامیدند .در سال  ،188۲تولوزان توصیف کلینیکی خوبی از بیماری ،نشانه ها
و ناقل آن انتشار داد .7۴۴امّا او تنها فردی نبود که به گزیدگی کنه ،که موجب ایجاد
بیماری می شود ،مظنون بود ،زیرا شلیمر نیز این علت را بسیار پیش از او بیان کرده
بود .7۴5آن گونه که گزارش شده ،تولوزان شخصیتی بود که نه تنها به طور کلی به
پزشکی به صورت عام ،و تحقیق در مورد بعضی از بیماری های همه گیر نیز به صورت
خاص ،عالقمند بود بلکه به جغرافیای طبیعی ،هواشناسی و اخترشناسی نیز عالقه
داشت (شماره های  ،)53-۴7امّا عالقة اصلی او بهداشت همگانی بود.
پس از شیوع چهارمین همه گیری وبا در سال های  18۶3-71و کنفرانس جهانی
قسطنطنیه در مورد وبا در سال  ،18۶۶در سال  ،18۶8ناصرالدین شاه به تولوزان دستور
داد تا شورای بهداشتی کشور (مجلس حفظ الصحّه) را تأسیس کند .کار این شورا
Brisou 1998; Rodhain 1998; Théodoridès 1998 a.
Schlimmer 1380, p. 51.
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رسیدگی به امور بهداشتی و دادن توصیه هایی برای بهبود بهداشت همگانی و جلوگیری
از ورود بیماری ها به داخل ایران بود .اعضاء این شورا متشکل از پزشکان تربیت شده در
مکتب جالینوس و پزشکان سنتی بودند و در شهرهای مهم ایران ،به عنوان پزشک
سالمت همگانی ،برگزیده شده بودند .کار آن ها راهنمایی مردم برای پیشگیری و
شناسایی بیماری وبا در درون ایران و جمع آوری اطالعات در این زمینه بود.
در آگوست  ،18۶9تولوزان ارزیابی خود از اوضاع سالمت عمومی ایران را ارائه داد.
این ارزیابی (مسکن بد ،آشغال و فضوالت انسانی و حیوانی انباشته شده در کوچه ها و
خیابان ها ،چاه مستراح های راکد ،انبوه کثافات ،نبود زه کشی ،منابع و آب انبارهای آلوده
و نبود بهداشت شخصی) را شامل می شد .او پیشنهاداتی درباره اوضاع کنونی بهداشت
در ایران به مجلس حفظ الصحّه و همچنین به شاه به عنوان « گزارش به اعلیحضرت
پادشاه پیرامون وضعیت کنونی بهداشت در ایران» ارائه داد .مجلس حفظ الصحّه بر
تعدادی از توصیه ها و کنفرانس قسطنطنیه تأکید و تصریح کرد امّا تفاوت در آن بود که
تأکید اصلی گزارش به پیشگیری از طریق اقدامات بهداشتی شهری متمرکز بود.
گزارش به طور ویژه ،پیشنهاد بودجه ای ساالنه برای فعالیت های مجلس
حفظ الصحّه را داد که می بایست به صورت منظم انجام گیرد و شامل بودجه هایی
جهت پیشبرد بهداشت همگانی در شهرهای مهم نیز می شد .افزون بر آن ،جهت
تأسیس شوراهای بهداشتی شهری (مجالس حفظ الصحّه شهرها)  ،توصیه شد تا گزارش
شیوع بیماری را ارائه نمایند و قوانین و مقررات دولت درباره بهداشت همگانی را تقویت
نمایند .از جهت دیگر،پزشکان ایرانی می باید شورای بهداشتی را اداره کنند و پزشکان
اروپایی نقش مشاور را داشته باشند .کنفرانس قسطنطنیه ،شورایی بین المللی را برای
ایران پیشنهاد داد که در آن مانند امپراتوری عثمانی ،پزشکان اروپایی ،دست باال را
داشته باشند و شورا در سیطرة آن ها باشد .امّا تولوزان بیان داشت از آنجایی که پزشکان
اروپایی فاقد اطالعات کافی در مورد مردم هستند و نا آشنا به زبان و آداب و رسوم
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ایرانی می باشند بهتر است که خود ایرانی ها بر شورا نظارت داشته باشند و ادارة امور
بهداشت عمومی را به عهده بگیرند.
این دیدگاه ،نه تنها موجب درگیری او با سفارت خانه اش شد ،بلکه باعث گردید
تا با سایر قدرت ها نیز کشمکش داشته باشد .به کنایه ،باید بیان داشت که تولوزان با
ماندن در سمت رئیس مجلس حفظ الصحّه ،به جای این که مشاور شورا باشد ،بر خالف
عقیدة خود رفتار نمود .گزارش همچنین تعدادی از توصیه های عملی را ارائه داد که از
جملة آن ها جلوگیری از حرکت زوار در موارد رخداد یک همه گیری بیماری ،جلوگیری
کلی از انتقال اجساد ،ساخت تولت های عمومی ،ایجاد سیستم زهکشی ،ساخت رخت
شورخانه های همگانی ،بنا کردن خانه های مناسب برای فقرا و بازسازی کاروانسراها و
حمام ها ،می توان نام برد.
در نتیجه پایانی گزارش ،توصیه ای برای تدوین نوشتارهای پیرامون طبّ عامه،
برای ایران بود که از این طریق مردم را از پزشکی جالینوسی و طب سنتی که بر روی
رفتار آن ها در زمینه های بهداشت عمومی و شخصی اثر منفی داشتند ،بتوان جدا
نمود .7۴۶شاه ایران ،هیچ کدام از توصیه های شورای بهداشتی را انجام نداد .کار این
شورا ،به عنوان یک نهاد رسمی ،پس از شش ماه از به وجود آمدن آن ،متوقف گردید.
امّا شورا زمانی که تهدیدات پزشکی وجود داشت ،گاهگاهی به صورت خصوصی ،تشکیل
می شد .این فقط در سال  190۴بود که پس از یک وبای خانمان سوز همه گیر ،شورا
با این که هیچ قدرت رسمی نداشت ،به شکل دائم تشکیل گردید.
در همة جریانات ،تولوزان ،با این که دیدگاه ضد واگیری داشت ،نگران انتشار و ادامه
بیماری وبا بود و در مورد عدم نیاز قرنطینه بحث می کرد و در عوض به توسعه سیستم
;Ruznameh-ye mellati, No. 21, pp. 108-10; Afkhami 2003; Elgood 1951, pp. 517-18, 564
Théodoridès 1998 a.

برای تجزیه و تحلیل دیدگاه های پزشکی تولوزان و تغییرات از آن بابت ،بنگرید
Ebrahimnejad 1998 and Brisou 1998.
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بهداشت عمومی و فرهنگ عامة ،در این رابطه ،پافشاری می نمود .امّا به دلیل ناچیز
شمردن کامل آداب و رسوم و فرهنگ عامه ،کوشش های او مثل سایر تغییرات ،کند پیش
می رفت و تالش هایش مانند دیگران بدون توفیق باقی ماند .7۴7چه اتفاقی برای تولوزان
افتاده بود که قراردادهای  5ساله او تبدیل به یک اقامت  3۶ساله در ایران گردید که در
آن مدت او نه تنها نفوذ زیادی به دست آورد بلکه موجب ازدواجش نیز شد؟
تولوزان برای مدتی طوالنی به طور مجرد زندگی می کرد تا این که در تاریخ 1۶
ژوئن  ،18۶۶با یک بیوه به نام فیگینی پِس از خانواده ای معروف از قسطنطنیه ،ازدواج
نمود .حاصل این وصلت یک پسر (که در جوانی فوت کرد) و یک دختر بود .دخترش
در تهران ازدواج کرد .شوهر او مردی بود به نام هنری لیونل چرمبل ،کارمند شرکت
تلگراف هند و اروپایی که بعداً منشی دوم سفارت گردید .تولوزان به دلیل اعتبار و
نفوذی که در کنار ناصر الدین شاه به دست آورده بود در هر سه مسافرت شاه به اروپا
(سال های  )1873-1878-1889در رکاب وی بود .همانند همه خارجی های مقیم
ایران ،از این قدرت و نفوذ ،برای به دست آوردن عطایا و انحصارات ،کوشش کرد و در
توطئه ها و دسیسه های سیاسی وارد شد.
در سال  ،187۴تولوزان تالش های بیهوده ای برای به دست آوردن انحصار معادن،
آبیاری و راه آهن ،برای تعدادی از کارآفرینان پاریس انجام داد .این کوشش ها با مخالفت
شدید بریتانیای کبیر رو به رو گردید .این گونه مخالفت ها نه تنها به خاطر این بود که
بریتانیا دوست نداشت اروپایی دیگری در حوزة کاریش نفوذ کند بلکه اصل قراردادها
درست با قراردادهای بارون رویتر که آن ها را منعقد و از دست داده بود ،مشابهت
داشت .در سال  ،1878زمانی که تولوزان یک بار دیگر انحصاری به دست آورد،بسیار
موفق عمل نمود زیرا مشوق های مالی را برای مقامات رسمی ایرانی فراهم نمود .دولت

Ebrahimnejad 1998; Afkhami 2003.
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بریتانیا در مورد این انحصار نیز اعتراض کرد زیرا رویتر ( )Reuterهنوز هم از قبول
فسخ امتیاز انحصاری خود سرباز می زد .افرون بر آن ،ماده هشتم انحصار ،حق ویژه ای
به فرانسه در امور کشتیرانی ،خطوط راه آهن و جاده های مسیر رودخانه کارون می داد
و به همین ترتیب آبیاری زمین های مجاور رودخانه از اهواز (که سدّی قرار بود در آن
بنا شود) تا پایین دست به سمت خلیج فارس را شامل می شد.
این مورد امتیاز نیز برای بریتانیا غیرقابل قبول و تحمل بود .بنابراین در دسامبر
 ،1878دولت ایران به بریتانیای کبیر اطالع داد که تصمیم دارد ،انحصار دکتر تولوزان
را لغو کند .7۴8تولوزان ،همچنین از نفوذش استفاده کرد و شاه را وادار نمود که به
دیوالفوا ( ،)Dieulafoy’sباستان شناس فرانسوی ،اجازه دهد تا در شوش حفاری های
باستان شناسی آغاز کند که این کار در دسامبر  ،188۴انجام گرفت .تولوزان فراهم
آوردن پوشش سیاسی و هدایت های الزم را برای دیوالفوا ،ادامه داد .7۴9شکار یک امتیاز
انحصاری ،خدمت بی غرضانة عمومی نبود زیرا در نتیجه آن ،تولوزان به یک فرد
ثروتمند ،تبدیل شد.750
در  ،1880تولوزان ،با درجة سرهنگ  -پزشک ،از ارتش فرانسه بازنشسته شد.751
در سال  ،1888زمانی که تولوزان بیان داشت که قصد دارد از موقعیت کاری ایرانی خود
نیز بازنشسته شود ،دولت فرانسه ،تالشی زیاد انجام داد تا جایگاه پزشک شخصی شاه در
دستان فرانسه بر جای بماند .بنابراین ،در سال  ،1889زمانی که تولوزان در سفری به
اروپا همراه شاه بود ،و در پاریس ،مریض شد دولت فرانسه فوراً پزشک ارتشی دیگری به
نام جان بابتیست فوریه ( )Jean Babthiste Feuvierرا موقتاً جایگزین او کرد.
748

Kazemzadeh 2013, pp. 156-58; Curzon 1892, vol. 2, p. 333, n. 1; "Persian Affairs," The Pall
Mall Budget: Being a Weekly Collection of Articles, vol. 16, April 13, 1876, pp. 10-11.
749 Nasiri-Moqaddam 2004, pp. 46-47, 51-52, 73, 75, 79; Théodoridès 1998 b.
750 Bamdad 1356, vol. 4, p. 319.
751 Plessis- Théodoridès 1998.
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زمانی که فوریه ،پس از یک سال ،به فرانسه برگشت ،سفارت فرانسه و شاه ،هر دو،
از فوریه خواستند که برگردد و او نیز این کار را انجام داد و تا سال  189۲در ایران ماند.
دلیل آن این بود که تولوزان پس از سه سال و در حالی که بهبود یافته بود به تهران
بازگشت .این بار او چنان درگیر زد و بندهای بازرگانی و اقتصادی و توطئه های سیاسی
گردید که با سفارت روسیه درگیر شد .به منظور دوری کردن از درگیری با او ،فوریه ،از
سفیر فرانسه ،دوبالوی ( ،)De Balloyتقاضا کرد تا استعفایش را به شاه ارائه دهد سفیر
نیز ،بیان داشت که ”تولوزان را وادار خواهد کرد تا بازنشسته شود“.
فوریه برای برگشت به تهران و اقامت  ۶ماهه موافقت کرد مشروط به این که
خودش جایگزین خود را تعیین نماید ،امّا تولوزان در ایران باقی ماند ،75۲اما نه برای
مدتی طوالنی .پس از وبای همه گیر سال  ،1893ایران ،جایگاه خود را در کنفرانس
وبای پاریس سال  ،189۴و به همین ترتیب احتماالً برای کنفرانس طاعون و نیز در
سال  1897آماده می نمود .گرچه ایدة مفید بودن قرنطینه و سرایت وبا در طی زمان،
قدری تحول یافته بود ولی تولوزان هنوز هم موافق آن ها نبود و در همان ایام او ،در
مورد ایده های انقالبی پاستور شک و تردید داشت .او اعتقاد داشت که چنانچه ،بهداشت
عمومی و خصوصی رعایت شود ،نیازی به میکروسکوپ نیست .تولوزان همچنین درمورد
کارایی اقدامات کنفرانس های بین المللی سالمت شک و تردید فراوان داشت.
در ژانویه  ،1897تولوزان نامه ای به مخبر الدوله ،وزیر امور داخله نوشت و مخالفت
خود را با به کارگیری پزشکان اروپایی و صرف بودجة عمومی برای ایجاد قرنطینه ابراز
داشت .او این کار را تلف کردن پول به حساب آورد ،زیرا انجام آن ها نتایج اندکی داشت.

او چنین گفت” :وجود یک سرجوخه از فراشان ،مفید تر و کارآمد تر در بنادر خلیج فارس
می باشد تا پزشکان اروپایی بدون تجربه و نا آشنا به زبان و این در حالی است که این
سرجوخه ،پرانرژی تر بوده و می داند که چگونه اطاعت کند“.
Calmard 1999.
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تولوزان ،نه تنها در مورد تأثیر و کارایی نگهبانان مسلح به عنوان مجریان امور
قرنطینه (همان گونه که دقیقاً در عمل نشان داده شده بود) در اشتباه بود ،بلکه مهم تر
از همه این که مظفرالدین شاه ،ایده های او را رد کرد و دستور داد تا بار دیگر مجلس
حفظ الصحّه برای انجام امور بهداشتی مؤثر ،به وجود آید .تولوزان در  ۲8ژانویه ،1898
شش ماه قبل از فوتش ،مجبور به استعفا شد .او در اثر حمله ناگهانی آسم فوت کرد.
آن گونه که سنگ قبرش نشان می دهد ،در  30جوالی  1897در تهران از دنیا رفت.
در عین حال ،بعضی از منابع ،تاریخ مرگ او را سوم جوالی نیز بیان داشته اند.
یکی از منابع عصر حاضر بیان داشته که او مسموم شده است امّا در این زمینه
هیچ گونه سند متقنی در دسترس نیست .753او در قبرستان مسیحیان اکبرآباد (دوالب)
در شرق تهران به خاک سپرده شد .ظاهراً تولوزان در سال  ،188۶زمینی به منظور
قبرستان خریداری کرده بود که در همان مکان پسر هجده ماهه اش « ژوزف » نیز به
خاک سپرده شده بود.75۴
تولوزان عضو پیوسته فرهنگستان علوم و پزشکی فرانسه بود .او همچنین عضویت
چندین انجمن را داشت :جامعة پزشکی رقابتی پاریس ،جامعة کالبد شکافی ،جامعة
زیست شناسی ،جامعة انسان شناسی ،و به همین ترتیب عضو جامعة اپیدمیولوژی لندن
بود .او همچنین نشان دولت فرانسه (مانند نشان لژیون دونور در ردة فرمانده)
مدال هایی از کشورهای اتریش ،بلژیک ،ایتالیا ،پُرس ،روسیه ،ترکیه و پادشاهی
انگلستان گرفته بود .و به لقب « جناب » مفتخر شده و نشان شیر و خورشید سرخ،
همراه با حمایل سبز دریافت کرده بود که باالترین نشان کشور ایران به حساب می آمد.
او همچنین به دریافت تمثال شاهنشاه همراه با الماس ،مفتخر گردید .این هدیه به
753

"Brisou 1998; Ebrahimnejad 1998; Perry 1898; "Le médecin du Shah de Perse,
Chronique Médicale 1897, vol. 4, p. 593; L'Année scientifique et industrielle, volume
).با تصویر( 41/1897, pp. 403-04
754 http://www.doulabcemetery.com/en/details.asp?id=1965.
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طور مخصوص به سالطین و پادشاهان
داده می شد.755
از آنجایی که پزشکی و سایر
رشته های علوم در ایران تا دهة ،19۴0
سونگری به فرانسه داشت ،بنا به عقیده
پژوهشگران ،تولوزان و سایر مدرسین
فرانسوی ،نفوذ زیادی در ایران پیدا
کردند و در نتیجه این گونه بود که
توانستند علوم و فنون غربی را به ایران
با خود بیاورند .برای نمونه ،تولوزان در
معرفی تعداد زیادی به اصطالح
تغییرات در رشته پزشکی ایران ،سهیم
بود .از جمله این فعالیت ها تأسیس

تصویر  -۲۲تولوزان به همراه ناصرالدین شاه در
سال های میانی حضور تولوزان در تهران

”یک بخش پزشکی واقعی در کشوری بود که او را پذیرفته بود“ ،او همچنین «ریاست
دانشکدة پزشکی» در تهران را به عهده داشت .75۶امّا در همة این موارد ،بزرگنمایی و
تظاهر می شد .چرا که هیچ کدام از این نهادها وجود خارجی نداشته است .همچنین
نادرست است که تولوزان را پدر بهسازی همگانی در ایران بدانیم ،زیرا همان گونه که
الگود گفته ،چیزی که ما را در این مورد راهنمایی کند وجود ندارد ،فقط گزارشی وجود
دارد که چنین پیشنهادی در آن ارائه شده است.757
از جانب دیگر ،او تنها فردی نیست که پیشنهاد برنامه بهداشت عمومی برای
755

Théodoridès 1998 b; Ruznameh-ye Sharaf 1885; Chronique Médicale 1897, vol. 4, p.
567.
756 Brisou 1998; Théodoridès 1998 a; Elgood 1951; Hassendorfer 1954; Schneider 1911.
757 Ebrahimnejad 1998; Elgood 1951, p. 511.
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شهرهای ایران داده و نه آخرین آن ها بوده است .به ویژه ،پزشکان بریتانیایی که در
بوشهر کار می کردند ،به طور مدام ،کوشش های خستگی ناپذیری را در این راستا انجام
دادند .از جمله این افراد ،پزشکانی بودند مثل ،مک آلیستر ( )Mc. Alisterدر سال
 ،185۶کولویل ( )Colvilleدر سال  ،18۶۶هوجل ( )Hojelدر سال  .18۶8که حکومت
محلی را برای پیاده سازی چنین برنامه های ،در پیش از آن که تولوزان انجام دهد،
عالقمند کرده بودند؛ هر چند که تالش ها در این راستا بی فایده بود امّا بریتانیایی ها و
دیگر پزشکان ،تالش های خود را در این قالب ادامه دادند.758
بنابراین ،به اصطالح نفوذ تولوزان
و دولت فرانسه ،در معرفی علوم پزشکی
غربی در ایران ،اغراق آمیز به نظر
می آید .از طرف دیگر ،عمدة مدرسین
دارالفنون ،زمانی که علوم پزشکی غربی
در ایران و دارالفنون معرفی گردید،
فرانسوی نبودند .یکی از دالیل گرایش
به فرانسه ،بیش از وجود پزشکان
فرانسوی ،این عالقه دانشجویان ایرانی
بود که به دلیل مالحضات سیاسی به
جای تحصیل در روسیه و انگلیس ،به
سوی فرانسه روی می آوردند.
افزون بر این ،در آن زمان ،زبان
فرانسوی ،زبان خارجی های مقیم

تصویر  -۲3تولوزان در سال های میانی
حضور در تهران

تهران و دارالفنون بود .نتیجه این شد
Floor 2016.
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که به خاطر برتری زبان فرانسه ،به
شکل مؤثری ،دسترسی روشنفکران
ایرانی به دیگر منابع زبانی برای کسب
اطالعات ،محدود شد .بدین سان،
بیشتر ترجمه هایی که به زبان فارسی
برگردان شدند از زبان فرانسوی بودند.
امّا به هر حال ،این جریان به معنی آن
نبود که پزشکان فرانسوی نقش
عمده ای در به وجود آوردن رشته
علوم پزشکی ایران بازی کرده باشند.
به نظر این نویسنده ،در واقع ،سایر
معلمین دارالفنون مثل پوالک و

تصویر  -۲۴تولوزان در سال های پایانی زندگی

شلیمر ،سهم به سزایی در پیشبرد معرفی علوم غربی نسبت به تولوزان داشتند ،زیرا
آن ها در مقایسه با تولوزان ،تعداد زیادتر و مؤثرتری کتاب درباره علوم پزشکی نوشتند.
برون ده علمی تولوزان به صورت عمده جامعة پزشکی اروپا را هدف قرار داد .افزون
بر آن ،در زمان حیات تولوزان ،تعداد پزشکان امریکایی و انگلیسی از یک یا دو پزشک
فرانسوی که در ایران حضور داشتند پیشی گرفت .همچنین ،پزشکان انگلیسی و
امریکایی ،در سرتاسر ایران ،به کار مشغول بودند و اغلب آموزش پزشکی را در
محیط های ساختارمند فراهم نمودند امّا پزشکان فرانسوی ،این کار را انجام ندادند.
تنها در ارومیه ،در سال  ،1905پزشکان هیئت اعزامی آمریکایی ،بیش از  30پزشک
ایرانی را آموزش دادند که آموزش های پزشکی جامعی را شامل جراحی و کار
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آزمایشگاهی دریافت کردند .759این وضعیت در دورة قاجار تغییر نکرد .در سال ،1915

”دانشکدة پزشکی تهران دو استاد فرانسوی داشت و چند ایرانی نیز بودند
که در فرانسه تحصیل کرده بودند .عمدة دروس به فرانسه ،فقط در بعدازظهر،
داده می شد و در نتیجه دانشجویان می توانستند به عنوان شاگردان پزشکان،
خدمت کنند .درس آناتومی از طریق تصاویر و یک اسکلت آموزش داده می شد.
هیچ گونه تشریحی انجام نمی گردید و هیچ آزمایشگاه ،حرفة پرستاری و
جراحی وجود نداشت“.

7۶0

مسلماً چنین گونه ای از تدریس ،دانش آموختگانی را از این دانشکده تربیت

می کرد که آموزش پزشکی تکمیل نشده ای داشتند .در حقیقت” ،بیمارستان آمریکایی
هیئت اعزامی ،تنها مکانی (در تهران) بود که جراحی در آن انجام می شد؛ هیچ جراح
ایرانی وجود نداشت.7۶1“.
گرچه پزشکان آمریکایی در دانشکدة پزشکی دولتی آموزش نمی دادند ،بسیاری از
دانشجویان پزشکی ،یک بخش مهم رو به افزایش از پرسنلی بودند که در بیمارستان
میسیونری آمریکایی کار می کردند .در سال  ،1933حداقل یکی از دانشجویان پزشکی به
شکل دائمی در شمار کارکنان این بیمارستان در تمام طول سال قرار گرفت .سه نفر دیگر
داوطلبانه خدمت کردند و چهار تا پنج نفر نیز دستورالعمل های بالینی را به صورت منظم
در زمانی که از کالس های درس خود آزاد می شدند ،در آنجا دریافت می کردند.7۶۲
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نوشتارها

۶3-18۶۲/1۲79 ، رسالة آبله کوبی
 این،) رساله در تشریح قلب و اقسام عروق (نسخة خطی موجود در کتابخانة ملی
.رساله به دوارش دم نیز معروف است
) تشریح اعصاب (نسخة موجود در همدان
 همچنین به مرات الکواکب معروف است و کتابی دربارة اخترشناسی، رسالة هیئت
.)است (چندین دست نوشتة از این کتاب در ایران شناخته شده است
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Qanun-e nezam. A treatise on military exercise, with illustrations by
Mirza `Ali Qoli Khoy'i. Allegedly published in 1850/1267 (U.
Marzolph, Narrative Illustration in Persian Lithograph Books,
Leiden: Brill, 2001, p. 257). However, according to Moshar vol. 2, p.
2520 this book was published in 1861/1277. If the 1267 date is correct
then the author cannot be Dr. Tholozan. Given the subject matter, it
also seems very unlikely that he wrote it and therefore, both Marzolph
and Moshar must have made a mistake.

فصل نهم

یوهانس لودویک شلیمر
و خلق اصطالح شناسی پزشکی فارسی نوین
مترجم :اسماعیل نبیپور
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دکتر یوهانس لودویک شلیمر ،پزشک و معلم دارالفنون تهران و خالق بسیاری از
آثار پزشکی به زبان فارسی است .او سهم به سزایی در آفرینش اصطالح شناسی پزشکی
استاندارد مدرن در فارسی دارد .امّا پیرامون وی اندک نوشته شده است .بر خالف
مشارکت مهمی که در ساماندهی حرفة پزشکی مدرن در ایران داشته است فقط یک
مقاله پیرامون وی در سال  1970نگاشته شده است 7۶3 .اخیراً اطالعات جدیدی در
دسترس قرار گرفته است که در ترکیب با اطالعات پیشین ،امیدوارم که بتوان او را از
انزوا و فراموشی ،بیرون آورد.7۶۴
خانوادة هلندی شلیمر
یوهانس لودویک شلیمر در  ۲۲آگوست  1818در روتردام متولد شد .والدین او،
لودویک شلیمر و نیلتجی وریدن برگ ،بودند که در تاریخ  17آگوست  181۴ازدواج
کردند .پدرش در همان زمان؛ نوزده سال داشت و معلم مدرسه ابتدایی بود .مادرش
 ۲۶ساله و بدون شغل بود .بنابراین ،چنین بر می آید که اوضاع مالی خوبی نداشتند،
جشن عروسی آن ها به عنوان بخشی از یک گروه ده تایی انجام گرفت که در آن گروه،

 7۶3یک مقاله اولیه توسط نجم آبادی در سال  1337روی همین موضوع وجود دارد که در دسترس
من نبود و احتماالً حاوی همان اطالعات مقاله سال  1970اوست .بنگرید

Ardakāni 1354, pp. 277-78,

همچنین یک یادداشت کوتاه توسط عزیزی  ،۲00۶صص  ،8۴-83که حاوی اطالعات جدیدی
نیست و افزون بر آن ،اشتباهاتی نیز دارد.
 7۶۴اطالعات شجره نامه ای و تحصیلی شلیمر توسط دکتر والتر نگل تحقیق و جمع آوری شده و ایشان
با کمال لطف و مهربانی آن ها را در اختیار اینجانب قرار داده است .بدون او من قادر نبودم که
چنین اطالعاتی را به دست آورم .به همین مناسبت از ایشان کمال تشکر را دارم.
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آن ها چهارمین زوج بودند .7۶5چهار سال پس از ازدواج آن ها ،یوهانس لودویک ،متولد
شد .در آن زمان ،آن ها در شهر روتردام در ناحیة گالشاون ( ،)Glashavenزندگی
می کردند و لودویک در همان محله معلم بود.7۶۶
در سیزدهم اکتبر  ،1831پسر دیگری به نام کارل لودویک به خانواده شلیمر افزوده
شد .7۶7همچنین خواهر کوچک تر به نام لوئیس مگدالنا در تاریخ  ۲1ماه مه  18۲۲به
دنیا آمد .7۶8لوئیس در  ۲1آوریل  185۲با ژوکویوس لودولف که بازرس پلیس بود،7۶9

 7۶5لودویک شلیمر در تاریخ نوزدهم نوامبر  ،179۴در دوردرخت ) (Dordrechtغسل تعمید داده شد و
نام گذاری گردید .والدین او یوهانس بالتازار شلیمر و یوهانا وایسر بودند .در زمان ازدواج پسرشان ،پدر
به تازگی فوت کرده بود و مادرش در روتردام زندگی می کرد .نیلتجی وریدن برگ در روز نوزدهم
 1788در روتردام غسل تعمید داده شد .والدین او در جیجسبرت وریدن برگ ان آگاتا وان هسدن
بودند که در زمان ازدواج دخترشان ،در قید حیات بودند و در روتردام زندگی می کردند.
Stadsarchief Rotterdam, akte 56 (1814 b).

 7۶۶وقتی که تولد او در شهرداری به ثبت می رسید در میان افرادی که حاضر بودند پدربزرگش
جیجسبرت وریدن 7۴ ،ساله بدون حرفه نیز وجود داشت.
Gemeentearchief Rotterdam, akte 1373 (1818 b018).

 7۶7او در روز  ۲1ماه مه  ،18۶۲با یوهانا ورمیر ازدواج کرد .او در تاریخ  8جوالی  1903از دنیا
رفت و همسرش در تاریخ دهم سپتامبر  1909فوت کرد.
Stadsarchief Rotterdam, akte 336 (1862 b076v), 3396 (1903 d125v), 4130 (1909
f068); NA, Legatie Perzië, bestanddeel 1, letter 22, Knobel to MinBuiza (24/02/1890).
768 Gemeentearchief Rotterdam, akte 1041 (a211).

در اینجا نامة پدر او به آنچه در موقع ثبت تولد برادرش بوده است اندکی متفاوت است .به
عبارتی ،والدین :لودویک جان شلیمر بالترزون و نیلتجی وریدنبورگ .بر طبق اطالعات که از
مکاتبات خصوصی شلیمر که در دست سر کنسول هلند در تهران موجود بود او دارای  3خواهر
دیگر نیز بوده است .آگاتا که با دی شومیکر که معلمی در بردا بود ،ازدواج کرد .هریت ،متولد
سال  ،18۲7که با شخصی به نام ویت ولت ازدواج کرد و در ارکن زندگی می کرد و دیگر امیلی
که ازدواج نکرده بود.
NA, Legatie Perzië, bestanddeel 1, letter 22, Knobel to MinBuiza (24/02/1890).
Gemeentearchief Rotterdam, a104 akte 201.

جاکوبوس لودولف در تاریخ  3فوریه  18۲7در روتردام متولد شد .پدرش جاکوبوس لودولف و
مادرش جاکوبا رانک بود.
Gemeentearchief Rotterdam, a049v akte 281.
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ازدواج و در  ۲9آگوست  18۶7فوت کرد .770شلیمر از ایران با شوهر خواهرش بسیار
مکاتبه داشت و در میان مطالبی که بین آن ها رد و بدل می شد اطالعاتی دربارة چاپ
مطالعاتش در مورد وبا نیز دیده می شود؛ امّا مکان و مقدار این مکاتبات نامشخص هستند،
اگر هنوز موجود باشند .771وجود این گونه ارتباط مکاتبه ای را در اعالمیه فوت لودولف
می توان برداشت نمود زیرا در آن اعالمیه آمده بود که این اعالمیه تنها به خاطر
خویشاوندانی که در خارج هستند به چاپ رسیده است .به این معنی که خانواده
می خواستند بدین وسیله به اقوامی که در خارج هستند ،اطالع رسانی کنند.

تصویر  -۲5اطالعیة فوت شوهر خواهر دکتر شلیمر

تصویر  -۲۶اطالعیة فوت مادر دکتر شلیمر
Gemeentearchief Rotterdam, d063 v akte 2680.

770

جاکوبوس لودولف در  1۶دسامبر  1875با جرترویدیا یوهانا هندریکا هدت ازدواج مجدد کرد
)Gemeente archief Rotterdam, akte 53 (Renkum

و او در  5آوریل  1880در زمانی که رئیس پلیس بود فوت کرد.
Gemeentearchief Rotterdam, b026 v akte 1299.
771 NA, Legatie Perzië, bestanddeel 1, letter 22, Knobel to MinBuiza (24/02/1890).
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تصویر  -۲7اطالعیة فوت پدر دکتر شلیمر

مادر شلیمر ،پس از یک دورة طوالنی بیماری ،در سیزدهم آگوست  ،1839در
دلفشاون ( )Delfshavenفوت کرد .77۲پدر شلیمر در تاریخ دوّم سپتامبر  18۴0در
شهر روتردام ازدواج مجدد نمود .همسر جدید او خانمی  53ساله به نام الیزابت شوئن،
متولد شهر دلفشاون ،بود .773الیزابت نیز در  30جوالی  18۴5فوت کرد .77۴پدر شلیمر
بار دیگر در تاریخ  ۲7ژانویه  18۴9ازدواج نمود ،در آن زمان او  53سال داشت و هنوز
هم معلم مدرسه بود.
در این زمان ،زنی  ۲5ساله به نام جری دیناناکارتا وان دِر زند ،اهل برن ،همسر
لودویک بود .775لودویک شلیمر (پدر) در سن  7۲سالگی در تاریخ  ۶مارس  18۶۶در
شهر روتردام ،از دار دنیا رفت .از او دو پسر و یک دختر بر جای ماند .77۶در آگهی فوت
(آدرس)
پدر او به عنوان یک معلم ارشد ثبت شده است.

Kerkhof 56, Schoonderloo, gemeente Delfshaven

772

Gemeentearchief Rotterdam, akte 48 (dated 16 August 1839).
Gemeentearchief Rotterdam, b106 v, akte 479.
774 Gemeentearchief Rotterdam, b234, akte 1897.
775 Gemeentearchief Rotterdam, akte 1.
773

او دختر جروان در زند و ماگاریتا لوترا بلوم ولیت بود .ازدواج های جدید حداقل دارای یک دختر
بود که من اطالعاتی درباره او یافتم .ماگاریتا گراندینا شلیمر که در تاریخ  18۴9/1۲/05در روتدام
متولد شد و در تاریخ  1931/0۲/05در زیلن فوت نمود .او در  ۲5سالگی در حالی که معلم بود با
شخصی به نام فرانسیسکوس آنتونیوس هریتوس کوربیوس ازدواج کرد.
[www.gennet.nl/courbois/courbois/courbois-frm3.htm].

 77۶در آن زمان او در  Zuid Blaak B 21,زندگی می کرد ،جایی که تا حدود تاریخ  18۲8در آنجا
زندگی کرده است.
Gemeentearchief Rotterdam, akte 757 (dated 9 March 1866).
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پدر شلیمر که در روزنامه به چاپ رسیده بود از او به عنوان یک معلم واالمقام ،مؤلف
و اهل قلم یاد شده بود .از میان نوشته های ادبی او ،من توانستم تنها مطالعه ای به
عنوان « اصل و ارزش خلق و خوی ملی و عوام» پیدا کنم.777
تحصیل در روتردام و لیدن
بعد از ثبت تولد ،هیچ گونه گزارشی از یوهانس شلیمر ،به غیر از سرشماری 18۲9
در گزارش های شهرداری روتردام ،وجود ندارد .یوهانس پس از پایان تحصیالت ابتدایی
در روتردام ،در اول سپتامبر  ،1835به عنوان دانشجو در بخش آناتومی و جراحی
دانشکدة بالینی روتردام ،ثبت نام نمود و در سال های  1837و  1838در همان جا
ادامه تحصیل داد .778یک بار هم در هلند در نوامبر سال  ،183۶به عنوان دانشجوی
پزشکی در دانشگاه پزشکی لیدن ،ثبت نام کرد 779و تا سال  ،1839 - 1838در آنجا
تحصیل

کرد780

ولی در سال  ،18۴0اسم او در فهرست دانشجویان خط زده دیده

می شود که نشان می دهد ترک تحصیل کرده است.781
دلیل ترک تحصیل ،شاید فوت مادر باشد ،ولی در  13آگوست  ،1839نام او در
بین افرادی که برای ثبت فوت مادر به شهرداری روتردام مراجعه کرده بودند ،دیده
777

Catalogue Koninklijke Bibliotheek; Biografisch Portaal van Nederland
[www.biografischportaal.nl/persoon/09175594].
778 Van Lieburg 1978.
779 Du Rieu 1875, p. 1312 (17 November 1836: Joannes Ludovicus Schlimmer,
Roterodamensis, 18, M[edical]).

در زیر مکان اقامت هیچ گونه آدرسی داده نمی شود ولی احتماالً او در لیدن زندگی می کرده است.
زیرا مسافرت کردن غیرممکن بود ،بنگرید یادداشت بعدی .بر طبق Najmābādi 1349, p. 574,
شلیمر افزون بر پزشکی ،فلسفه و ریاضیات را تحصیل کرد و تحصیالت خود را در  18نوامبر سال
 183۶تکمیل کرد.

780

Universiteit Leiden, ASF, vol. 213 (1838), vol. 214 (1839), which records his place of
”residence as a rented room at “Loman, Broessestraat, Leiden.
)781 Universiteit Leiden, ASF, vol. 215 (1840
نام او پس از آن در جلدهای کتاب آورده نمی شود.
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نمی شود (عمل ثبت افراد فوت شده اغلب توسط یکی از پسران انجام می شد) .احتمال
این که او بیمار بوده باشد زیاد است زیرا بر اساس این واقعیت که در نهم سپتامبر
 1839نام او در فهرست بدهکاران داروخانة بوک ( )W. C. Bockدیده می شود نشانگر
این است که او مبلغ  ۴۲/9۴و نیم فلورین هلندی بابت تهیه دارو ،بدهکار بوده است.78۲
چنانچه این داروها شخصاً برای وی بوده ،پس می تواند دلیل قاطعی برای ترک تحصیل
او به خاطر بیماری باشد .بنابراین ،این واقعیت نشان می دهد که او تحصیالت پزشکی
را نه در مدرسه بالینی روتردام و نه در دانشگاه لیدن ،به پایان نرسانده است.783
ترک کشور به قصد ایران از طریق روسیه
در زمانی نامعلوم ،در حدود سال های  ،18۴0شلیمر ،بدون دلیل مشخصی هلند
را ترک کرد .ظاهراً در حدود سال های  18۴۶تا  ،18۴8به مدت دو سال در حلب
زندگی کرد .در آنجا ،دربارة یک بیماری و ناخوشی به نام جوش و یا کورک حلبی یا
بغدادی ،به مطالعه پرداخت .بین سال های  18۴0تا  18۴8او کجا بوده و یا به چه
کاری اشتغال داشته ،نامعلوم می باشد ولی آن چه روشن است این است که در سال
 ،18۴9سوریه را ترک کرد و خود را از طریق بغداد به کرانه های جنوبی دریای مازندران
در شمال ایران رساند و در شهر مرکزی استان گیالن ،رشت ،اقامت کرد.78۴
Regionaal Archief Leiden, Minutenakte van notaris Wijnstroom (inventarisnr. 320),

782

شخصی که منزل و دارایی های آقای بوک (داروساز) جهت میراث برآورد کرده است .در کتاب
بدهکاران ،برگ  90شش خط مانده به پایین نام شلیمر دیده می شود از آنجایی که هیچ شلیمر
قبل و بعد از یوهانس لودویک شلیمر در آرشیو لیدن در آن محدودة زمانی وجود ندارد ،می توان
چنین برداشت کرد که منظور همین شلیمر می باشد .برای شکل دهی یک ایده پیرامون اهمیت
بدهی ،همان سند ارزشی  30فلورینی را به ”یک ساعت طال و همین طور کلیدهای نصب شده با
آن“ می دهد.

(“een gouw horlogie en dito sleutels met haar gemonteerd”).
Van Lieburg 1978.

783

امکان دارد شلیمر تحصیالت پزشکی را در خارج از هلند به اتمام رسانده باشد ،ولی هیچ گونه
اطالعات که این امکان را به اثبات برساند تاکنون در دسترس نیست.
Najmabadi 1349, p. 575.
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اینکه این اطالعات که نجم آبادی از نوة او دریافت کرده چقدر درست باشد،
مشخص نیست ولی آن چه معلوم است آن است که شلیمر قبل از ورودش به رشت،
در تهران نیز اقامت داشته است .در آگهی فوت شلیمر که در یکی از روزنامه های تهران
در سال  187۶به چاپ رسیده ،گزارش شده است که او  3۲سال در ایران زندگی کرد.
که نشان می دهد او می باید در حدود سال  18۴۴به ایران آمده باشد .785اگر چنین
چیزی درست باشد به احتمال زیاد ،قبل از چنین تاریخی ،بایستی در حلب بوده باشد.
از طرف دیگر ،نجم آبادی ،تاریخ ورود شلیمر به ایران را  1850ذکر کرده و نوشته است
که او به مدت  30سال در ایران مشغول به کار بوده است ،اگر چنین چیزی نیز درست
باشد پس سال آمدن او به ایران بایستی در سال  18۴۶باشد .78۶به هر حال ،بدون
شواهد مستند بیشتری ،این موضوع قابل حل نیست.
پزشک دولتی در رشت
در سال  ،18۴8زمانی که ناصرالدین شاه قاجار ( )18۴8-189۶به سلطنت رسید،
میرزا تقی خان فراهانی ،مشهور به امیرکبیر را به عنوان صدراعظم خود انتخاب نمود.
امیرکبیر شخصیتی اصالح طلب بود و دوست داشت ایران را به دروازه های تمدن جدید
برساند .به همین نیت ،در سال  ،1850مدرسه جدیدی در تهران بنیاد نهاد و آن را
دارالفنون نامید .در دارالفنون فرزندان اشراف در رشته های مختلف از جمله پزشکی،
آموزش می دیدند .عقیده بر آن بود که پس از پایان تحصیالت از این مدرسه ،بهترین
آن ها جهت تکمیل تحصیالت به اروپا فرستاده شوند.
معلمین و مدرسین دارالفنون ،اروپایی و اکثر آن ها اتریشی بودند .بهترین و
Ruznameh 1374, vol. 2, p. 1328 (6 Ramazan 1294/14 September 1877). In 1874, The
Athenaeum 1874, p. 528

785

Najmabadi 1349, p. 577.

786

گزارش کرد که او نزدیک به  30سال در ایران طیّ گذران کرده بود.
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برجسته ترین آن ها دکتر ژاکوب ادوارد پوالک ( ،)1818-1891از شهر وین بود که
بعداً به عنوان یکی از پزشکان شخصی ناصرالدین شاه نیز منصوب گردید .787اضافه بر
آن ،امیرکبیر در فکر باال بردن
توان نیروی دفاعی کشور و از
جمله بهبود بخشیدن به
سالمت و تناسب سربازان بود.
به خاطر نیل به این هدف ،او
کیفیت مراقبت های پزشکی و
بهداشتی و نظامی را بهبود
بخشید و آن ها را در دسترس
قشون قرار داد .به همین خاطر،
در سال  ،1851برای هر یک از
سربازخانه ها

در

استان ها،

پزشکی ویژه تعیین نمود .به
منظور استحکام بخشیدن به
این هدف و اطمینان یافتن از
کیفیت مراقبت های پزشکی ،او
تعدادی پزشک خارجی و ایرانی
را ،به کار گمارد .هر کدام از این
پزشکان که در هر استان

تصویر  -۲8روزنامة وقایع اتفاقیه شمارة  ۲1به تاریخ ۲۶
شعبان  1۲۶7قمری صفحة  ۲خبر تولد گوسالهای عجیب در
رشت و بررسی الشة آن به توسط دکتر شلیمر

 787پادشاهان همیشه تعدای پزشک شخصی داشتند و پس از  ،18۴۶همیشه یک پزشک یا بیشتر
از پزشکان اروپایی ،در میان آن ها بودند.
Floor 2004, pp. 169-73.
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استقرار می یافتند ،به عنوان جراح نظامی ارشد همان استان نیز برگزیده می شدند .788
تا آنجایی که اطالع داریم شلیمر با این که دارای مدرک رسمی پزشکی نبود به
عنوان پزشک استان گیالن برگزیده گردید و به آنجا فرستاده شد .بر طبق فرمان ماه
صفر  ،1۲۶۶برابر با دسامبر  -18۴9ژانویه  ،1850او مبلغ  150تومان به صورت ماهیانه
دریافت می کرد .با این که زمان اقامت او در رشت در یکی از نشریات آن زمان از او یاد
شده ولی چیز زیادی در مورد اقامتش در گیالن در دست نیست .789یادآوری نام او در
نشریه به این دلیل بود که در همان زمان یک گوسفند دو سر در تاریخ ماه مه ،1851

متولد شد که موجب تعجب همگان گردیده بود .نشریه دولتی گزارش کرد ” که پس از
سه روز آشفتگی محلی و عمومی ،حیوان برای کالبد شکافی و مطالعه به دکتر شلیمر
که پزشک رسمی بود ،سپرده شد“ .790به گزارش نوة او ،پس از آن ،شلیمر بدون دلیل
مشخصی به تالش سفر کرد .ولی به دلیل برف و مشکالت دیگر ،راه خود را در جنگل
گم کرد ،تا این که سوسوی چراغ کلبه ای نظرش را جلب نمود و برای پناه گرفتن به
سمت آن رفت .او دور از جمعیت شهر ،برای مدتی در این کلبه خانوادگی زندگی کرد.
تا این زمان او جذام را ندیده بود .امّا یکی از اعضاء این خانواده به نام احمد به این
مرض مبتال بود .به همین جهت شلیمر او را با خود به رشت برد و معالجه اش کرد.
احمد ،تا سال  ،1853در رشت نزد شلیمر ماند .به دلیل درمان موفقیت آمیز احمد،
شلیمر شهرت به سزایی در میان همه افراد رشت ،فقیر و ثروتمند ،به دست آورد.791
Floor 2004, p. 189, note 104.
Adamiyat 1348, p. 327; Ruznameh 1373, vol. 1, p. 303 (nr. 56, 5 Jomādi I, 1268/26
February, 1852).

788
789

همان گونه که در باال بیان شد یوهانس شلیمر در تاریخ  1839دانشگاه لیدن را ترک کرد و هیچ
گونه سندی که دال بر اتمام تحصیالت دانشگاهی او باشد در دست نیست .او بایستی به خانواده و
همکارانش در ایران گفته باشد که تحصیالت پزشکی را تمام کرده یا این که آن ها این گفتار را
بدون سند و مدرک باور کرده بودند .به همین دلیل بوده که نجم آبادی  13۴9ص  573نوشته که
او از دانشگاه لیدن فارغ التحصیل شده بوده است.
Ruznameh 1373, vol. 1, p. 101 (26 Sha`ban 1267/26 June 1851).
Najmabadi 1349, p. 575.
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معلم دارالفنون
زمان آمدن شلیمر به تهران و مشغول
شدن به تدریس در دارالفنون کامالً
مشخص نیست ولی به نوشته نجم آبادی،
شلیمر برای چندین سال در رشت ماندگار
بود تا این که در سال  ،18۶0به دلیل
شهرت ،برای تدریس در دارالفنون به تهران
فراخوانده شد ،یعنی زمانی که پوالک ایران
را ترک کرد .79۲ولی به هر حال ،طبق
گزارش روزنامه دولتی ،در تاریخ ژانویه
 ،1851برابر با ربیع االول  ،1۲۶7شلیمر نیز
در میان خارجی هایی که در خدمت دولت

تصویر  -۲9تصویر شلیمر

بودند ،برای تدریس در دارالفنون برگزیده شد.793
در عین حال ،گزارش بیشتری که دال بر زمان دقیق شروع تدریس وی باشد
وجود ندارد .در واقع ،شلیمر در سال  185۴-55/1۲71در تیپ کرمان با درجة
سرهنگی به عنوان پزشک مشغول به خدمت بوده است .79۴به نظر می رسد تا آوریل
سال  ،185۶به عنوان پزشک ارتش خدمت کرده است .زمانی که شلیمر به عنوان
جانشین پوالک برای تدریس دانشجویان در بیمارستان دولتی برگزیده شد ،ناصرالدین
شاه ،به همین مناسبت یک شال ترمه به عنوان هدیه به او بخشید .795از آنجایی که
دانشجویان بیمارستان دولتی همان دانشجویان دارالفنون بودند ،این طور به نظر می آید
792

Najmabadi 1349, p. 575.
Adamiyat 1348, p. 356.
794 E`temad al-Saltaneh 1367, vol. 2, p. 1220.
795 Ruznameh 1373, vol. 3, p. 1738 (4 Sha`ban 1272/ 10 April 1856).
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که او می بایستی در دارالفنون تدریس کرده باشد و یا دست کم از آن تاریخ به بعد
مدرس دارالفنون بوده است.

تصویر  -30برگی از کتاب سرالحکمه تألیف شلیمر چاپ سنگی تهران  1۲79قمری

در ژوئن  ،1857از شلیمر به عنوان پزشک شخصی (حکیم باشی) شاه یاد شده و
در همان زمان مشغول تدریس دانشجویانی در دارالفنون بود که مطالعات تکمیلی
پزشکی را به انجام می رساندند این عمل قبل از این که آن ها ایران را به مقصد اروپا
جهت تکمیل تحصیالت خود ترک کنند ،انجام می شد .79۶بنابراین شلیمر از تاریخ
 185۶تا  ،18۶۶در دارالفنون ،تدریس داشته است ،زیرا بنا به گفتة نجم آبادی ،او بیش
از ده سال ،مدرس دارالفنون بوده است .از آن پس ،جایگاه خود را به دکتر میرزا تهرانی
واگذار کرد و این شخص مسئولیت های تدریسی شلیمر را به عهده گرفت .چرایی رها
Ruznameh 1373, vol. 3, p. 2185 (8 Shavval 1273/1 June 1857).

برای فهرستی از دانشجویان شلیمر ،بنگرید
Ardakani 1354, vol. 1, p. 303.
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کردن تدریس معلوم نیست .در نوشته های پس از این ،از او به عنوان مدرس پیشین
دارالفنون ،نام برده شده است 797این موضوع نمی تواند به دلیل پیری او بوده باشد زیرا
او پس از این زمان ،مسافرت های بسیاری را به نواحی اطراف ایران جهت امور دولتی،
انجام داد.
در زمان تدریس در مدرسة دارالفنون او به حرفه پزشکی نیز مشغول بود .همان
گونه که قبالً بیان شد برای مدتی پزشک مخصوص شاه نیز بود .در سال  ،18۶3زمانی
که کارگران تلگراف بریتانیا ،در کاشان ،به دلیل کیفیت آب و غذا بیمار شدند ،دولت
ایران بنا به توصیه سفیر بریتانیا ،شلیمر را برای مداوای آن ها به کاشان فرستاد .او به
مدت چند روز در کاشان ماند و با توصیه های پزشکی و اجرای رژیم غذایی مناسب،
آن ها را معالجه کرد.798
همچنین شلیمر تالش نمود وسائل و ابزارهای شیشه ای در دارالفنون بسازد و به
احتمال زیاد این ابزارها برای کاربرد در امور پزشکی بودند .کوشش های او در این زمینه،
نتیجه پایداری ببار نیاورد .به همین مناسبت ،فردی بذله گو در مورد این کار شلیمر،
چنین سرود:
ای شلیمر ،یک زمان در کار خود اندیشه کن
گر نمی گردد بلور در کوره ،آن را شیشه

کن799

پزشک درباریان و صاحب منصب سالمت عمومی
شلیمر ،پس از دست کشیدن از تدریس ،در تهران به کار طبابت و تحقیق پرداخت
و در این زمان مأمور بهداشت عمومی (عضو مجلس حفظ الصحّه) نیز بود .800همچنین
797

Najmabadi 1349, pp. 577-78; Schlimmer 1970, frontispiece.
Ruznameh 1370, vol. 2, p. 657 (25 Sha`ban 1280/4 February 1864).
799 Hedayat 1344, p. 58.
800 Najmabadi 1359, p. 577.
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مسافرت هایی به اطراف و اکناف ایران از جمله قم ،همدان ،کردستان ،اصفهان ،یزد،
کرمان ،بندرعباس و سیستان و بلوچستان انجام داد .بر اساس اسناد و مدارکی که در
اختیار نوه اش بود ،دیگر در دارالفنون تدریس نمی کرد .بر اساس مفاد این مدارک،
مسافرت های وی جنبه رسمی و دولتی داشت ،زیرا از جانب ناصرالدین شاه به
استانداران و مأموران دولتی استان ها دستور داده شده بود که در امور اجرایی با شلیمر
همکاری و همیاری کنند.801
در چنین مسافرت هایی بود که اطالعاتی در مورد بیماری های محلی همچون کرم
گینه ای ،جذام ،کورک و جوش بغدادی ،لک و پیس ،تب راجعه ،اسهال وبایی ،وبای
کودکان ،پیل پایی ،کرم حلقوی (تینا) و غیره جمع آوری کرد .او در مورد گیاهان ،به
خصوص گیاهان دارویی ،تحقیقاتی انجام داد .80۲در سال  ،187۴دو سال قبل از
درگذشت ،سفر سختی انجام داد و آن زمانی بود که از طرف دولت برای تحقیق در
مورد ورود طاعون به ایران از مرز عثمانی ،به کردستان فرستاده شد .او مشاهدات
خودش را در مورد طاعون در آنجا ،در کتاب « فرهنگنامه » ،به طور مختصر بیان داشته
است.803
شلیمر ،ترقی دهندة بازرگانی هلند
گرچه عالقه اصلی شلیمر پزشکی بود ،ولی به این نتیجه رسیده بود که ایران به
موقعیت های بازرگانی هلند عالقمندی نشان می دهد .به همین هدف و احتماالً به امید
این که پیگیری این جریان برای او درآمد و منافع ناچیزی بیاورد ،نامه ای مفصل با
 801لک و پیس ،یک بیماری پوستی نادر است که رنگ قهوه ای از مناطقی از پوست از بین می رود
و در نتیجه لکه های سفید بی نظمی که شبیه پوست طبیعی است ،ایجاد می شود.
;Najmabadi 1349, p. 578

802

برای جزئیات ،بنگرید Schlimmer 1970ذیل سرموضوعات گوناگون.
Ruznameh 1374, vol. 1, p. 344 (7 Safar 1289/16 April 1872); Schlimmer 1970, pp. 43355 (q.v. peste).
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جزئیات به جرج فیلیپ آیتمن (،)George Philippe Ittmanحق العمل کار مؤسسة
کشتیرانی مهمی در روتردام ،نوشت .شلیمر اصرار کرد ،ترتیبی داده شود تا بازرگانان
هلندی بتوانند از امتیازات و موقعیت های بازارهای ایران بهره مند شوند .او در نامه اش،

با جزئیات کامل ،بیان داشت ” ایران دارای منابع عظیم معدنی می باشد ولی به طور
کلی فاقد صنعت است ،به همین دلیل ،این کشور نیاز زیادی به تولیدات کشورهای
متمدن غربی دارد“.
اضافه بر آن ،او به ”منافعی که شرکت هند شرقی هلند می تواند در ارتقاء ارتباطات
بازرگانی موجود با ایران داشته باشد“ توجه نشان داد.
او همچنین به اهمیت و سوددهی تأسیس یک نمایندگی در تهران تأکید نمود
که نیازی جهت توسعة درازمدت و ایجاد ارتباطات بازرگانی سودمند با ایران می بود.
در نتیجه این نامه ،بحث هایی بین آیتمن و ون زیلن ون ویوتی ( Van Zylen Van

 )vyvetyوزیر امور خارجه هلند آن زمان انجام شد .به منظور پیگیری این گفتگوها،

وزیر ”با هدف بهره مندی از نفوذ ،اطالعات ،زبان دانی و به کارگیری آداب و رسوم
ایرانی شلیمر و نیازمندی های ایران“ ،پست کنسولی افتخاری هلند را در تهران به او
پیشنهاد داد .امّا شلیمر این پیشنهاد را نپذیرفت ،زیرا انجام چنین کاری نیاز به داشتن
تأسیسات عظیم و ظواهر داشت که توانایی او چنین اجازه ای نمی داد .تصمیم بر آن
شد که کنسول خانه ای در بوشهر تأسیس شود به همین جهت ریچارد سی .کن
( )Richard c. Keunدر پانزدهم ماه فوریه  ،18۶8به عنوان سرکنسول گمارده شد.
کن زمانی که از هلند به بوشهر می رفت ،جهت مالقات با شلیمر در تهران توقف
نمود .80۴از آنجایی که کن از حل و فصل کلیه کارها و مشکالت پیش آمده در بوشهر
”Archief MinBuiza, B 93, “Geschiedenis van het Consulaat-Generaal te Bender-Bushir.

این گزارش از شلیمر به عنوان پروفسور دکتر جی .ال شلمیر ،دارای لقب سرهنگی و دکتر رسمی
ارتش ایران ،شخصی مشهور و پرشور و انرژی یاد می کند .با در نظر گرفتن این که وزیر در تاریخ
 18۶۶به وزارت رسیده باشد ،نامة شلمیر که ضبط نشده است ،می باید در تاریخ  18۶۶بوده باشد.
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بر نمی آمد ،آشفته شد و نشان داد که شخصیت او برای چنین پستی نامناسب و
ناکارآمد می باشد .از این جهت ،در تاریخ سوم فوریه  ،187۲بار دیگر پست کنسولی به
شلیمر پیشنهاد داده شد اما شلیمر باز هم از پذیرفتن آن پست خودداری کرد و اظهار
داشت که به جای پست کنسولی می تواند نمایندگی تجاری هلند در تهران را بپذیرد،
که در این مورد وزیر موافقت نمود و شلیمر در تاریخ  187۲این پست را قبول کرد.805
در  ۲۴فوریه  ،1873شلیمر به طور رسمی به این پست منصوب گردید .80۶با این
انتصاب ،شلیمر به طور عملی مافوق کن ( ،)Keunکنسول هلند در بوشهر شد .در عین
حال ،کن خود را در جایگاه مهمی می دید بنابراین با شلیمر هیچ گونه رابطه ای برقرار نکرد
و در عوض شلیمر نیز هیچ گونه تماسی با وی نداشت .از این جهت ،کن به طور مستقیم با
وزیر خارجه هلند ،مکاتبه می کرد ولی در فوریه  ،1873وزیر امور خارجه از کن خواست
که به جای این که نامه هایش را مستقیماً به الهه بفرستد آن ها را به شلیمر بدهد.807
با وجود مقاصد و نیات خوب و تالش های فراوان ،شلیمر نتوانست نتایج قابل
قبولی برای تجارت هلند به دست آورد ،اما دولت هلند در این مورد ناراحت نبود زیرا

همان گونه که وزارت امور خارجه هلند در تاریخ سپتامبر  ،187۶نوشت ” انتساب
شلیمر یک تجربه بود“ .808به هر حال ،در همان سال فوت شلیمر ،دولت هلند از روسیه
که نمایندگی اقتصادی در ایران را داشت ،درخواست نمود تا نمایندگی تجاری هلند
در تهران نیز به طور موقت به عهده بگیرد .809دولت روسیه در جواب نوشت که آمادگی
805

نامه شلیمر به وزارت Archief MinBuiza, B 149, Inventaris I,
”Archief MinBuiza, B 93, “Geschiedenis van het Consulaat-Generaal te Bender-Bushir,
per Koninklijk Besluit of 24/02/1873.
807 Archief MinBuiza, B 149, Inventaris I, Ministry to Keun (15/11/1875); Ibid., Memo to
Minister (19/10/1875).
808 Archief MinBuiza, B 93, letter MinBuiza to Legation St. Petersburg (15 September
1876).
پیرامون تجارت هلندی ها با ایران ،بنگرید Floor 1988 and Ibid., 1996.
809 Archief MinBuiza, B 149,
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حفظ و مراقبت از اسناد و مدارک شلیمر و امور کنسولی هلند را دارد ولی از آنجایی
که نمی داند این چه نوع نمایندگی تجاری است ،قادر به انجام این کار نخواهد بود.810
نمایندگی تجاری هلند پایدار نماند زیرا در سال  ،1878کن به عنوان کنسول در تهران
برگزیده شد.811
سال های آخر شلیمر
شلیمر ،تا پایان زندگی خود به عنوان عضو مجلس حفظ الصحّه دولتی و پزشک
خصوصی کار می کرد و به برطرف کردن مشکالت و نیازهای پزشکی اعضاء دربار بیشتر
تمایل نشان می داد .زمانی که اعضاء دربار به اقامتگاه های تابستانی می رفتند ،شلیمر
به عنوان پزشک ،آن ها را همراهی می کرد .از جملة این سفرها ،تابستان  1875بود که
آن ها در شکارآباد به سر می بردند .در همان زمان ،اعتمادالسلطنه ،وزیر دربار ،شلیمر
را فردی کج خلق توصیف نمود .81۲در اردوگاه سلطنتی ،چادر شلیمر نزدیک به چادر
اعتمادالسلطنه بود درباریان دیگر نیز به مالقاتش می آمدند.813
شلیمر با افراد برجسته و نخبگان در خارج از دربار سلطنتی ،تماس های منظمی
داشت .اعتمادالسلطنه گزارش می کند شلیمر در هفتم جمادی الثانی برابر با یازدهم جوالی
 ،1875جهت یک نشست اجتماعی در منزل او بود و آن ها گفتگوهای شاد و سرزنده ای با
سید نقاش داشتند و اعتمادالسلطنه ،شلیمر را در منزلش مالقات نمود .همچنین شلیمر

یادداشت برای وزیر (مارس  )1877کن نوشت که برگزیدن یک نمایندگی تجارت جدید عاقالنه
نخواهد بود .همچنین هیچ بایگانی در مورد شلیمر موجود نبود و تنها تعدادی از رونوشت نامه ها
وجود داشت.
Ibid., Keun to Ministry (20 July 1876).
Archief MinBuiza, B 149, Legation St. Petersburg to Ministry (13/25 May 1876).
811 Floor 1988, p. 60f.
812 E`temad al-Saltaneh 1342, pp. 3, 5 (29 Jomādi I 1292/3 July 1875).
813 E`temad al-Saltaneh 1342, pp. 7, 12.
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شامی به اتفاق اعتمادالسلطنه در منزل سید نقاش داشته است .81۴شلیمر در تاریخ ۲7
فوریه و یا  ۲5مارس سال  ،187۶فوت کرد .815و در قبرستان پروتستان های تهران در
محلة اکبرآباد ،غرب تهران ،به خاک سپرده شد .81۶به خاطر خدمات برجستة او ،دولت
ایران درجه افتخاری سرهنگی و نشان شیر و خورشید ایران به او اعطاء کرد و از جانب
دیگر ،دولت روسیه نیز مقام ،استانیسالس ( )Stanislausبه او داد.817
خانوادة ایرانی شلیمر
پس از مرگ شلیمر ،از او یک همسر و دو فرزند در ایران باقی ماند .818شلیمر با
خانمی به نام بختاگل خانم( ،وفات  )1908ازدواج کرد .او خانمی جوان ارمنی مذهب و
شخصی تحصیل کرده و آشنا به زبان فرانسوی بود .زمانی که شلیمر او را دید ،در میان

عده ای از دختران درس خوانده بود .شلیمر از آن ها سؤال کرد آیا شما ”چگونگی تولد
خودتان را به یاد می آورید؟“ .تنها دختری که جوابش را داد بختاگل بود که گفت ” اگر
شما بیاد می آورید من هم می توانم به یاد بیاورم“ .او از چنین جوابی خرسند شد و به
او عالقمند گردید و این ،منجر به ازدواج آن ها شد .آن ها صاحب دو فرزند یک پسر به
نام ادولف و دیگری دختری بود به اسم ماریا شدند .ادولف در دارالفنون تحصیل کرد و
دولت با ادامه تحصیل او در اروپا موافقت نمود و قرار شد که هزینة تحصیل او را بپذیرد،
ولی به علت مبتال شدن به بیماری مننژیت ،فوت کرد.819
E`temad al-Saltaneh 1342, pp. 6, 13, 16 18-19.
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 815طبق یک دست نوشته توسط یک فرد نامعلوم ،شلیمر در  ۲7فوریه  187۶فوت کرد ،بنگرید
Centraal Bureau voor Genealogie (The Hague, the Netherlands), Familie Schlimmer dossier
.با این وجود ،کن گزارش داده که مرگ شلیمر در  ۲5مارس  187۶رخ داد
Archief MinBuiza, B 149, Keun to Willebois (20/07/1876).
816 Najmabadi 1349, p. 579.
817 Schlimmer 1874, frontispiece.
818 Archief MinBuiza B 149, St Petersburg to Ministry (31 July/12 August 1876).
819 Najmabadi 1349, p. 576.
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اگر چه بنا به گفته نجم آبادی ،ادولف در نوجوانی فوت کرده است ” .این گفته
نمی تواند درست باشد ،زیرا زمانی که سرکنسول جدید هلند اف .ام .نوبل
( )F. M. Knobelبه جانشینی کن به تهران آمد ،آدولف ،به عنوان منشی و مترجم
مخصوص به او پیشنهاد شد ،ولی نوبل از استخدام او خودداری کرد .زیرا تحصیالت هر
دو فرزند شلیمر (ادولف و ماریا) که حاصل ازدواج با یک خانم ارمنی بوده چندان دقیق
به نظر نمی آیند .اضافه بر آن آدولف ممکن است حداقل چیزهایی داشته باشد ولی
دارای منش خوب اروپایی نیست و زبان فرانسوی وی کافی به نظر نمی رسد در ضمن
هلندی نیز هیچ نمی داند“ .8۲0دختر شلیمر با شخصی به نام مارکار آراکلیان
( )Markar Arakelianازدواج کرد که حاصل این ازدواج سه فرزند بود )i( .وارتانوش که
همسر هایک طاوسیان داروخانه دار شد .او صاحب داروخانه ای در چهارراه عزیزخان
تهران بود )ii( .آنجلیک همسر دکتر وقارمشاک یجیان شد ،او نیز صاحب داروخانه ای
در رشت بود )iii( .دکتر آشوت آراکلیان ،استاد بخش ادبیات و علوم انسانی دانشگاه
تهران این همان نوه ای است که نجم آبادی بیشتر اطالعات خود درباره شلیمر را از او
کسب کرده است.
مارکار آراکلیان پس از تولد آشوت فوت کرد و خانمش به تنهایی بچه اش را
سرپرستی و بزرگ نمود .8۲1شلیمر در حالت فقر از دنیا رفت و با فروش و حراج اموال
او به اندازة کافی پول جمع آوری نشد که حتی کفاف بدهی های او را بدهد .8۲۲پسرش
ادولف مدعی شد که پدر او مقداری مطالبات از برادران و خواهران خود داشته است.
گرچه ادعای ادولف خیلی روشن و مشخص نبود ،ولی کنسول هلند سعی بی فایده کرد
820

NA, Legatie Perzië, bestanddeel 1, letter 22, Knobel to MinBuiza (24/02/1890).
Najmabadi 1349, pp. 576-77.
822 Archief MinBuiza B 149, St Petersburg to Ministry (31 July/12 August 1876).
821

نوه او به نجم آبادی این نظر را القاء کرده که پدر شلیمر ثروتمند بوده است ولی آشکارا چنین نبوده
است.
Najmabadi 1349, p. 575.
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تا با برادران و خواهران شلیمر در هلند ارتباط برقرار کند ،امّا موضوع بدون به دست
آوردن نتیجه ای خاتمه یافت .8۲3
خوشبختانه همسر شلیمر مقداری دارایی از خود داشت ،گذشته از آن ،در همان
زمان ،مستمری بازنشستگی شلیمر نیز به همسرش تعلق گرفت که پس از مرگ همسر
یعنی در سال  ،1908به دخترش ماریا رسید که او نیز تا آخر عمر از آن بهره مند
گردید .ولی داشتن مستمری و یا دارایی ،درآن زمان ایران ،لزوماً این را معنی نمی داد
که می توان بدون گذران سختی ها ،از آن ها بهره برد .در سال  ،1899خانم شلیمر به
عنوان شخصی هلندی که مورد حمایت دولت متبوع خود بود ،شکایت نامه ای در مورد
درگیری خود با یک زمین دار ایرانی ،به نمایندگی هلند در تهران ،ارائه داد .او نوشت
که زمانی در روستایی به نام چاقاخچی ،در قلمرو خرقان (ناحیه ای در قزوین) ،زندگی
کرده است .او در ساخت آسیابی در روستای الر (قسطین الر قزوین) سرمایه گذاری
کرد که در میان زمین های شخصی به نام نبی خان خمسه قرار داشت .در سال ،1899
برابر با ذوالقعده  ،131۶قراردادی در این زمینه با محمود خان قرخانی( ،پسر نبی خان
و قوم و خویش آصف الدوله ،حاکم ساوه) برای یک دوره پانزده ماهه بسته شد که بر
طبق مفاد آن ،از آن زمان به بعد ،او (محمود خان) از دو خروار گندم آرد شده  9باتمان
عباسی (هر باتمان معادل  3کیلو) ساالنه دریافت کند .از طرف دیگر ،مخارج آسیاب به
عهده یوسف خان (برادر خانم شلیمر) باشد .از آنجایی که در آن زمان ،امضاء زنان
معتبر شناخته نمی شد و وجهه قانونی نداشت ،برادر خانم شلیمر به جای او قرارداد را
امضاء کرد.8۲۴

NA, Legatie Perzië, bestanddeel 1, letter 22, Knobel to MinBuiza (24/02/1890).
NA, Legatie Perzië, bestaandeel 34, Westra to Nelidoff (03/01/1900) plus enclosures.
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پس از گذشت  3ماه از کار آسیاب ،خانم شلیمر مقدار  ۲/5خروار گندم به نبی خان
داد که نشان دهندة کل مقدار ادعایی سالیانه او بود .این مقدار خیلی جلوتر از وقت مقرر
پرداخت شده بود .به جای تشکر و قدردانی از پرداخت جلوتر از وقت مقرر ،نبی خان از
خانم شلیمر سلب مالکیت کرد .علیرغم اعتراضات زیاد ،او از برگرداندن مالکیت آسیاب
با گندم های آسیاب شده ،خودداری کرد .اضافه بر آن نبی خان مقدار  ۴0خروار یونجه
که خانم شلیمر در انبار ذخیره کرده بود ،گرفت .طبق بیان خانم شلیمر ،از آنجایی او
یک زن بی پناه و ضعیف بود ،نبی خان توانست همه چیز را غصب نماید .به همین جهت
از نمایندگی هلند در تهران تقاضا کرد که از جانب او در این جریان دخالت کند.
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در غیاب سرکنسول هلند،
شخصی به نام وسترا ()P. westra
که مراقب اموال کنسولگری بود ،از
سفارت روسیه که در آن زمان به
طور موقت حافظ منافع هلند بود،
تقاضا نمود که در این مورد اقدام
الزم به عمل آورد .در ژانویه ،1900
محمود خان قرخانی را در تهران
یافتند .نماینده هلند از سفارت
روسیه درخواست نمود که او را
دستگیر و به دیوانخانه بکشاند .در 9
ماه مه  ،1900دیوانخانه تشکیل شد
و دیوانخانه به نفع خانم شلیمر رأی
صادر کرد .دادگاه ،محمود خان را به

تصویر  -3۲درخواست خانم شلیمر به نمایندة هلند

مبلغ  800قران به جای یونجه های
برداشته شده از انبار توسط نبی خان ،جریمه کرد که باید پرداخت می شد .ولی محمود
خان از پرداخت پول سر باز زد و به همین جهت وسترا ( )westraبه سفارت روسیه
پیشنهاد داد موضوع را به مسئولین باالتر ارجاع دهند تا او را مجبور به پرداخت پول
نمایند .سرانجام در تاریخ  15ژانویه  ،1901زمانی که محمود خان مبلغ  ۶00قران را به
نماینده خانم شلیمر ،خدام آراکلیان ،برادرزاده اش ،پرداخت ،موضوع حل و فصل شد.8۲5
گردآوری حقوق مستمری خانم شلیمر نیز خالی از اشکال نبود .در سپتامبر
 ،1899مستمری او مبلغ  800قران بود که معموالً از طریق برات به وسیله یک صرّافی
NA, Legatie Perzië, bestandeel 34, Westra to Nelidoff (27/09/1900) and Westra to
Batiouskow (19/07/1900) plus enclosures.
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پرداخت می شد ،امّا هنوز هم پرداخت نشده بود .او از نماینده هلند تقاضا کرد که در
این جریان ،مداخله نماید .نمایندة هلند موضوع را به سفارت روسیه ارجاع داد .در
همان زمان ،مسئولین ایرانی به او گفتند که شیوة پرداخت مستمری تغییر کرده و از
این پس به وسیله حواله پرداخت می شود .در نوامبر  ،1899هاوهاتز خان ،رئیس بخش
هلند در وزارت امور خارجه ،به سفارت روسیه ،اطالع داد که حواله ها می بایستی توسط
صدراعظم ،امین السلطان امضاء شود ،ولی امین السلطان در سپتامبر  1899بیان داشت
که به این موضوع نیازی نیست و به مصدق السلطنه دستور داد که حواله ها فوراً پرداخت
گردد .ولی تا ژانویه  ،1900دولت ایران هنوز مستمری خانم شلیمر را از مارس 1897
تا مارس  1898پرداخت نکرده و حواله های آن ها در اختیار هاوهاتز خان بود.8۲۶
به نظر می آید که این مستمری در نهایت پرداخت شده باشد ،زیرا پس از مرگ
خانم شلیمر ( در سال  ،)1908دخترش این مستمری را به طور مرتب دریافت می کرد.
در عین حال باید گفته شود که او نیز در دریافتش دچار مشکالتی شده بود .در اواخر
سال های  ،19۲0شهردار تهران به او گفت که رضاشاه ( ،)19۲5-19۴1او را احضار
کرده است .رضاشاه به او گفت که کلیة مستمری ها قطع شود از جمله مستمری شما،
ولی از آنجایی که پدرتان خدمات ارزنده ای برای ایران انجام داده است مستمری شما،
بازخرید می شود و یا به هر نحو که خودتان مایل هستید دریافت خواهید داشت .دختر
شلیمر عرض کرد” ،هر شیوه ای که شاه امر بفرمایند“ ،از آن پس مستمری او توسط
سفارت ایتالیا ،که در آن زمان حافظ منافع هلند بود ،پرداخت می شد .امّا پس از آن
به وسیله تعدادی از مسئولین قطع شد .او به رضاشاه شکایت برد و رضاشاه ،دستور
داد ،تا آخر عمرش ،این مستمری را دریافت نماید.8۲7
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NA, Legatie Perzië, bestandeel 34, Westra to Russian Legation (13/09/1899 and
;)18/11/1899); Westra to Nelidoff (03/01/1900); Westra to Nelidoff (27/09/1900
)Hovhannes Khan to Batiouschkoff (21/09/1899
827 Najmabadi 1349, pp. 576-77.
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تصویر  -33رسید پرداخت به خانم شلیمر

سهم خدمات شلیمر به ایران
شلیمر بیماران نیازمند و فقیر را به طور مجانی مداوا و درمان می کرد و شهرت
نیکوی او فقط به این دلیل نبود بلکه ،عقیده و نظر بیماران و عامه مردم نسبت به او
مثبت بود و او را شخصی مفید و خدمتکار می دانستند .بنا به گفته نجم آبادی ،به
همین دلیل او در سال  ،1950در میان اهالی رشت مشهور بود .8۲8پزشکان ایران نیز
به شلیمر احترام می گذاشتند و او نیز به پزشکان ایرانی و شیوه های آن ها احترام
می گذاشت .8۲9در عین حال آن هایی که در کارشان کوشش نمی کردند را مورد
سرزنش و انتقاد قرار می داد .830از آنجایی که شیوه های پزشکی ایرانی مفید بودند ،در
اقتباس از این شیوه ها و به کارگیری آن ها در اروپا ،بحث می کرد.
برای نمونه ،پزشکان قدیمی ایرانی ،زمانی که بیماری به آن ها مراجعه می کرد
828

Najmabadi 1349, p. 575.
Najmabadi 1349, p. 579.
830 Schlimmer,Terminologie, pp. 32 (q.v. amaigrissement), 305 (q.v. graisse de la bosse).
829

382

مطالعاتی در تاریخ پزشکی ایران

گذشته از این که به بیمار دوا تجویز می کردند ،نسخه ای نوشته شده به او می دادند تا
در مراجعات بعدی همراه داشته باشد و بدین جهت هر پزشکی که او را در مشاوره های
آتی درمان می کرد از نسخه های دارویی و درمان های قبلی بیمار اطالعاتی به دست
می آورد و بدین سان از تاریخچة پزشکی بیمار مطلع می شد .شلیمر که به پزشکان ایرانی
در دفعات فراوان در درمان بیماری یاری می کرد ،از روی تجربه می دانست که بیماران و
همراهان و نزدیکان آن ها در مورد درمان و دواها به پزشک گزارش می دادند و حتی
بعضی اوقات دستورالعمل های غذایی دوران طفولیت خود را بیان می کردند .بنابراین ،این
سؤال برای وی پیش آمد که آیا این شیوه ایدة خوبی نیست که در اروپا پیگیری شود؟
افزون بر آن ،او به اهمیت گفتگو بین پزشکان ایرانی و اروپایی تأکید داشت .این
گفتمان از نظر او می توانست به برقراری معرفت شناسی از پزشکی ایرانی ،منتهی
شود .831سرانجام ،شلیمر به درستی بیان کرد که در ایران تب مخملک روی می دهد،
بر خالف همکاران اروپایی وی که مخالف عقیده او بودند .83۲مهمترین سهم او کمک
به شکل گیری علوم پزشکی در ایران بود .مدرسین اروپایی دارالفنون متوجه شده بودند
که دانشجویان ایرانی برای آموزش پزشکی فاقد زمینه الزم و وقت می باشند .به عقیدة
شلیمر هدف از آموزش دانشجویان ،در علوم پزشکی به شرح زیر بود:

”مهمترین دلیلی که مرا وادار کرد که همیشه به دانشجویان شرقی ام
بپردازم ،که خود شرحی آمیخته از سودمندی و مزاح است ،مجبورم بگویم که
دانشجویان به مطالعة جدی ،بسیار اندک ،انس گرفته بودند و تنها چیزی که برای
پذیرش دانشجوی پزشکی نیاز است ،اطالعات از زبان فارسی (خواندن و نوشتن،
به طور روان) ،عربی ،تسلط کامل به مشتقات کلمات و ریشه دستوری آن ها
می باشد .به طور کلی ،آن ها هیچ گونه زمینه اولیه از علم ندارند و ممکن است با
Schlimmer, Terminologie, p. 482 (q.v. recette); see further, Ebrahimnejad 2004, p. 106.
Schlimmer, Terminologie, pp. 501-03 (q.v. scarlatine).
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تالش های معلمین و کوشش های خودشان مبدل به آن چه که مأمورین سالمت
اروپا در اوایل قرن نوزدهم بودند ،شوند .در عین حال ،نباید نا امید بود ،زیرا برای
دولت ایران غیرعملی است که با این وسایل محدود و تعداد کم مدرسین با
ملیت های گوناگون ،بتواند طرح های مطالعاتی رایج در اروپا را تحمیل کند.
بنابراین ،الزم بود که با همین اوضاع ،خرسند باشیم و دانشجویانی برای
پزشکی ایران تربیت نماییم تا دانایی کافی برای تشخیص بیماری ها به طور
جامع (بر اساس داده های بیماری شناسانه که علوم اروپایی بدون هیچ ابهامی
آن را بنا نهاده اند) به دست آورند و امراض را با درمان هایی که مورد قبول
بیشتر استادان مشهور باشند ،درمان نمایند .در همه کشورهای متمدن جهان،
گذشته از این که دانشجویان را آموزش می دهند که بیماری ها را تشخیص
بدهند ،این خواست وجود دارد که دانشجویان بتوانند ،هم زمان ،انجام تغییراتی
را که طبیعت کشور در شیوة زندگی ساکنین آن الزام آور می سازد ،بشناسند.
از نقطه نظر جراحان ،ما فقط نیاز به دانش کافی از کالبدشناسی کلی داریم تا
بتوانیم اعمال جراحی عمومی غیرتهدید کننده زندگی (غیر تهاجمی) و
همچنین زخم بندی ها انجام دهیم و دانشجویان قابلیت های رایج الزم در
توانایی آماده سازی داروهای الزم در آن رشته را خودشان به دست آورند“.

833

بنابراین ،هدف اصلی آماده کردن دانشجویان با پایة خوب دانش پزشکی است که
آن ها را برای درمان شایع ترین بیماری ها و انجام جراحی های ساده ،توانمند نماید و
همچنین آن ها را آماده نماید که پس از پایان تحصیالت در ایران ،جهت ادامه تحصیل به

خارج از کشور بروند تا این که تبدیل به یک پزشک واقعی شوند ” .آشنایی دانشجویان
مدرسة دارالفنون با علوم پزشکی غربی و آخرین پیشرفت های آن عمدتاً از طریق تدریس
شفاهی استادان صورت می گرفت ،تعدادی کتاب درسی برای آن مدرسه توسط استادان
Schlimmer, Terminologie, pp. 228-29.
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دارالفنون نوشته شد که بیشتر آن ها به شکل دست نوشته بودند “.گذشته از این ،هیچ گونه
کتاب پزشکی اروپایی جدید که به زبان فارسی باشد وجود نداشت؛ به همین جهت ،این
احساس نیاز در استادان اروپایی برای به وجود آوردن مجموعه ای از دانش پزشکی که
پزشکان ایرانی را به روز کند همچنین ایجاد تسهیالتی برای انتقال طب
جالینوسی  -اسالمی به طب جدید غربی ،به وجود آمد .شلیمر چنین نوشت” :در آغاز
تدریس ،فقدان مجموعه ای از اختصارات علمی به زبان فارسی ،نقص و مانع بزرگی بود“.83۴
در ابتدا ،پوالک و شلیمر ،عمدة درس های کالسی خود را به زبان فرانسه برگزار
کردند و مواد درسی خود را می نوشتند و این نوشته ها توسط دانشجویان یا مترجمانی
که در دارالفنون کار می کردند ،ترجمه می شدند .835امّا پس از چندی شروع به تدریس
فارسی کردند و مواد درسی را به فارسی نوشتند .83۶بین سال های  185۴و ،1875
چهار نفر از استادان دارالفنون بیشتر کتاب های در دسترس و متون را برای کاربرد مواد
آموزشی در دارالفنون ،نوشتند .در این میان شلیمر ،بیشترین سهم که معادل  15کتاب
می شد را عهده دار بود .دست نوشته های او شامل موضوعات متنوع همچون
داروشناسی ،آسیب شناسی ،چشم پزشکی و متون بیماری های اطفال بود.
پوالک اتریشی ،ده نسخه کتاب دست نویس داشت که اساساً شامل مواردی همچون
تشریح ،وبا ،چشم پزشکی ،جراحی و طب داخلی می شد .ایزیدور آلبو آلمانی ()Isidor Albu
شش اثر که بیشتر در مورد جراحی ،فیزیولوژی و پزشکی عمومی ،بود تولید کرد .در
حالی که ژوزف تولوزان فرانسوی ( )Joseph Tholozanدر دو نوشتار در مورد مایه کوبی
آبله و پزشکی عمومی سهیم شد و سه کتاب دیگر به زبان فارسی با چاپ سنگی به چاپ
834

Schlimmer, Terminologie, p. 229.
;)Ruznameh 1373, vol. 1, p. 630 (nr. 105, 4 Jomadi al-Avval 1269/December 17, 1852
vol. 2, p. 1738 (nr. 271, 4 Sha`ban 1272/10 April, 1856).
836 Brugsch 1863, vol. 1, p. 278
835

ویژگی های شلیمر همراه با اطالعاتی پیرامون ایران ارائه می دهد و شلیمر را پزشکی هلندی خو
گرفته شده با [ایران] معرفی می کند که سالیان درازی در تهران زندگی کرد.
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رساند .837بعضی از این متون توسط انتشارات دارالفنون به چاپ رسید 838و تعدادی از
آن ها هم توسط خود مؤلفین چاپ شدند که از جملة آن ها شلیمر بود.
در سال  ،18۶3اعالمیه ای در دو نوبت در روزنامة ایران در رابطه با چاپ و انتشار
کتاب به چاپ رسید که عبارت بودند از :سرّ الحکمه (اسرار پزشکی) ،کتابی که در مورد
تشریح انسان بودو دیگری به عنوان زینه االبدان (در مورد بیماری های پوست) ،کتابی
که به اثرات بیماری های آمیزشی می پرداخت .نویسندة آن ها دکتر شلیمر هلندی
(حکیم شلیمر فالمنکی) مدرس دارالفنون و بهای هر کدام از آن ها  ۴000دینار بود.
این کتابها را می توانستند از منزل نویسنده در محله سنگلج بغل دست مدرسه جدید
یوسف خان در کوچة ترکمنی ها ،خریداری کنند .همچنین در کاروانسرای دولت ،از
عبداهلل وهابی ،تاجر شیرازی ،قابل خریداری بودند .839بیشتر این کتاب ها به شکل
نسخه های دستنویس بودند و به همان شکل باقی ماندند و توسط دانشجویان دست به
دست گردیده و به وسیله دانشجویان به عنوان مراجع برای آینده نگهداری می شدند.8۴0
همچنین دانشجویان تشویق شدند تا یادداشت های دروس خود در مورد بیماری وبا را

Arjah 1371, Index; Elgood 1951, p. 502.

837

کتاب تولوزان پیرامون طاعون در تهران در سال  187۶به چاپ رسید ،بنگرید
Ibid., vol. 1. p. 309 (Resaleh dar keyfiyat-e maraz-e ta`un).
افزون بر این ،او رسالة سمع و دق و یک اثر دیگر پیرامون  Quinologieبه چاپ رساند که هر دوی

آن ها به شکل کتاب های سنگی فارسی ظهور یافتند ،بنگرید

Schlimmer 1874, p. 227.
)838 Ruznameh 1373, p. 630 (nr. 105, 4 Jomadi al-Avval 1269/December 17, 1852

(” کتاب ها و رساله ها توسط مدرسین مدرسه نوشته شده و اغلب توسط دانشجویان ترجمه و به
وسیلة انتشاراتی دارالفنون به چاپ می رسید .این انتشاراتی توسط دانشجویان کار می کند و بدین
سان ،چاپ سریع را تسهیل می نماید .اولین کتاب پزشکی چاپ شده توسط دارالفنون « آناتومی
بدن انسان» دکتر پوالک بود)“.؛
E`temad al-Saltaneh 1367, vol. 2, p. 1429.
Ruznameh 1370, vol. 1, p. 509 (17 Rajab 1279/8 January 1863); Ibid., vol. 1, p. 511 (24
Rajab 1279/15 January 1863). See Shteglova 1975, vol. 1, pp. 307-08 (Ketab-e Serr alHekmat in 1862; Ketab-e Zinat al-Abdan in 1862).
840 Najmabadi 1439, p. 577.
839
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بین پزشکان و افراد غیروابسته به حرفه پزشکی پخش کنند تا در زمان شیوع بیماری
وبا ،مورد استفاده قرار گیرند.8۴1
جدول  :1-9فهرست کتاب های نوشته شده توسط شلیمر
شماره
1
۲
3
۴
5
۶
7
8
9
10
11
1۲
13
1۴
15

عنوان
سرّ الحکمه (اسرار پزشکی)
زینه االبدان (بیماری های پوستی)
شفاییه (درباره درمان)
لغت نامه (فرهنگ فارسی  -فرانسوی)
قواعد االمراض (آسیب شناسی)
اسباب االدویه (دارو شناسی)
مفتاح الخواص (درباره تجویز دارو)
جال العیون (چشم پزشکی)
ادویه و نسخه جات (دارو و تجویزات)
امراض الصبیان (بیماری های کودکان)
پاتولوژی (آسیب شناسی)
تحفه ناصری
تشریح ماده عصبی (آناتومی سیستم اعصاب)
قرابادین (کتاب دستور دارویی)
منتخب الشفاییه (گزیده ای از درمان ها)

تاریخ انتشار
18۶۲/1۲79
18۶۲/1۲79
18۶7/1۲8۴
187۴/1۲91
1875/1۲9۲
/1۲9۲؟
/1۲77؟
/1۲77؟
؟
؟
؟
؟
1۲9۴
1۲9۲
1305

Arjah 1371, Index; Najmabadi 1349, p. 579.

در سال  ،187۴شلیمر مهمترین اثر خود به نام ،لغت نامه پزشکی ،به زبان های فرانسه
و فارسی چاپ و انتشار داد .8۴۲این کتاب به صورت فرهنگ نامه کوچکی از معادل های
Ebrahimnejad 2000, p. 173.

 8۴۲در شرف چاپ بودن آن اعالن گردید در

The Athenaeum 1874, p. 528. Schlimmer’s contemporary, Hedayat 1344, p. 58

که آن را به عنوان کتابی بسیار با ارزش که الیق چاپ مجدد است ،معرفی کرده است .این فقط
در سال  1970بود که اولین چاپ آن بیرون آمد و چاپ بعدی نیز در سال ۲001
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فارسی برای اصطالحات رایج پزشکی فرانسوی ،آغاز شد ولی پس از آن به یک فارماکوپه

بزرگ و مهم تبدیل گردید .به گفتة الگود ( ” ،)Elgoodاین کتاب واقعاً یک تالش عظیم
برای گذار نمودن از ابن سینا به هاروی بود تا با کمترین زمان بتوان مجموعه واژگان کهن
را به ایده های نو ،تناسب داد و اصطالحات فنی دانشگاه نوین را متعارف نمود“.8۴3

تصویر  -3۴لغتنامة پزشکی ،کتاب اصلی شلیمر

بدین طریق ،این معلمین پیشگام و مترجمین؛ به ویژه شلیمر لغت ها و اصطالحات
فراوان را در علوم پزشکی گردآوری کردند که تا کنون نیز در دانشگاه های ایران از
آن ها استفاده می شود .شلیمر ،به عنوان یک مقام رسمی سالمت عمومی (عضو مجلس
Elgood 1951, p. 502.

برای تجزیه و تحلیل این رساله های نوشته شده توسط مدرسین اروپایی دارالفنون ،بنگرید

M. Najmabadi, “Tebb-e Dar al-Fonun va Kotub-e darsi-ye an,” in Iraj Afshar ed. Amir
Kabir va Dar al-Fonun, pp. 202-37, and Ibid., A Bibliography of Printed Books in
Persian on Medicine and Allied Subjects (Tehran, 1364).
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حفظ الصحّه) ،احتماالً جزء آن اولین افرادی بود که مفهوم کلی از سالمت همگانی
تحت عناوین «حفظ الصحّه» و «جلوی مرض را گرفتن» تعریف نمود .8۴۴فراتر ،شلیمر،
رساله ای در مورد شیمی حیوانی و رساله ای نیز درباره امراض پوستی به فارسی چاپ
کرد و اولین ویرایش بدون یادداشت ها از لغت نامه و واژه شناسی را انتشار داد .او چنین
اظهار داشت:

”دروس من در مورد آسیب شناسی و درمان تخصصی ،همراه با فارماکوپه بزرگ
که حدود  700صفحه می باشد ،هنوز به شکل دست نوشته و نیمی از آن به شکل چاپ
سنگی باقی مانده است که علت آن فقدان بودجه کافی است .رساله چشم پزشکی من
همراه با تصاویر و توضیحات پس از بیر ( )Beerو دیگران آماده برای چاپ سنگی
می باشد .من همچنین رساله ای در مورد فارماکودینامیک ،مقدمات پزشکی و دیگری
یک دوره پیرامون آسیب شناسی و درمان عمومی و دوره ای دیگر پیرامون نشانه
شناسی ،دیکته کرده ام که همگی آن ها به شکل دست نوشته نزد دانشجویانم می باشند.
در این باره تعدادی از پزشکان سنتی ایران برای به دست آوردن نسخه هایی از آن ها
شتافته اند“.8۴5
دو سال پس از فوت شلیمر ،یک آگهی تجارتی ،در دو نوبت ،در روزنامة ایران به
چاپ رسید که بیان می داشت ،او دوازده کتاب پزشکی به زبان فارسی نوشته است.
یکی از آن ها به نام شفاییه (درمان ها) برای فروش ارائه شده بود .این کتاب شامل تعداد
زیادی درمان برای انواعی از بیماری ها بود .از آنجایی که هزینه چاپ گران بود ،به
اطالع رسانده شد که اگر تعداد  100نفر خریدار یافت شود آن گاه قیمت هر جلد کتاب
سه تومان خواهد بود .اگر در مدت زمان ده روز پول از جانب خریداران برسد ،تحویل

Schlimmer 1970, p. 473 (q.v. preservation).
 Hedayat 1344, p. 58.نیز بنگرید ;Schlimmer, Terminologie, p. 230
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کتاب چهار ماه پس از آن انجام می شود .8۴۶پس از گذشت سه هفته از نشر این آگهی،
آگهی دیگری در روزنامه دیده شد .آشکار است که  100خریدار یافت نشده بودند زیرا
در آن هنگام پیشنهاد شده بود که اگر صد نفر خریدار باشد قیمت  ۲8هزار دینار
خواهد بود .در چنین شرایطی خریداران می بایست کتاب را از مغازه آقا محمد کاظم
صراف واقع در ابتدای چهار سوق کوچک ،به صورت نقدی ،خریداری نمایند و به آن ها
رسید داده می شود و پس از چهار ماه با ارائه همان رسید ،کتاب را دریافت می کنند.
در صورتی که تعداد مراجعه کنندگان ،قبل از چاپ به  70یا  80نفر برسد ،یک ماه
پس از اتمام ثبت نام آن ها ،کتاب به زیر چاپ خواهد رفت.8۴7
سخن پایانی
از داده های باال می توان نتیجه گرفت دکتر شلیمر از یک خانوادة نجیب و فروتن
و البته از جایی که آموزش مهم محسوب می گردید ،آمده بود .به دالیل نادانسته ای ،او
تحصیالت پزشکی خود را کامل نکرد ،و یا این که به نظر می آید که این کار را در هلند
به انجام نرساند .به همین جهت تصمیم گرفت برای یافتن کار در خاورمیانه که کمبود
اطالعات پزشکی موجود بود و داشتن دیپلم رسمی پزشکی هم اهمیت چندانی نداشت،
به جستجو بپردازد.
پس از اقامت دو ساله در شهر حلب (احتماالً سال های  ،)18۴۲-۴۴شلیمر به
ایران رفت و در سال  ،1851به عنوان پزشک به استخدام دولت ایران درآمد .در سال
 ،185۶به عنوان مدرس در دارالفنون برگزیده شد و در سال  ،1858پزشک مخصوص
ناصرالدین شاه شد .در سال  18۶۶از تدریس دست کشید و به عنوان مقام رسمی
Ruznameh 1374, vol. 2, p. 1328 (6 Ramazān 1294/14 September 1877). Adamiyat 1348,
p. 359,
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که بعضی از آثار او فهرست می کند و بیان می کند که شلیمر فارسی را به خوبی می نوشت.
Ruznameh 1374, vol. 2, p. 1336 (28 Ramazan 1294/6 October 1877).
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سالمت عمومی مشغول به کار گردید .ماهیت این کار طوری بود که او را به نقاط
مختلف ایران کشاند .در همان زمان برای ارتقاء سطح تجارت هلند تالش نمود .گرچه
در این کار با موفقیت چندانی رو به رو نشد ،ولی موجب گردید که کنسولگری هلند
در بوشهر دایر شود .او با دختری ارمنی ،مقیم ایران ،ازدواج کرد و پس از آن ،چندین
کتاب درسی و همچنین کتاب هایی برای استفاده در حرفه پزشکی نگارش کرد که
تعدادی از آن ها به چاپ سنگی نیز رسیدند.
با وجود همه این تالش ها که یکی از اهداف آن ازدیاد درآمد هم بود ،زمانی که
شلیمر فوت کرد بدهکار بود ،ولی آیندة همسرش با دریافت ماهانه مستمری او از سوی
دولت تضمین گردید .از فعالیت های پزشکی و نوشتاری او در ایران چنین بر می آید
که گرچه دارای دیپلم رسمی پزشکی نبود ولی در این حرفه شایستگی پزشکی کارا را
داشت و از نظر همتایانش در مورد مهارتش در حرفه پزشکی هیچ گونه شکی وجود
نداشت .در حقیقت ،شلیمر به عنوان یک پزشک و نیز به خاطر کتاب هایش بسیار مورد
ستایش قرار گرفت و این موضوع بر اساس اظهارات هم عصرهای او و سپس از سوی
دست اندرکاران بیان شده است.8۴8

بزرگترین سهم او در علوم پزشکی ایران تألیف و تدوین لغت نامة واژگان و
اصطالحات پزشکی است که یک تدوین اساسی اصطالح شناسی پزشکی فارسی می باشد.
این کتاب بر اساس درک خوب از هر دو اصطالح شناسی پزشکی جدید اروپایی و ایرانی
بنا شده بود .شلیمر طرفدار به دست آوردن یک درک خوب از پزشکی سنتی ایران و نیز
ایجاد ارتباط با پزشکان سنتی برای تسهیل در معرفی پزشکی جدید بود .لغت نامة او
تجسمی از چنین فلسفه ای می باشد و به همین جهت به میراثی ماندگار و راهنمایی
گران مایه برای نسل های آیندة دانشجویان پزشکی ایران ،تبدیل شد.
;E`temad al-Saltaneh 1367, vol. 2, p. 1084; Hedayat 1344, p. 58; Elgood 1951, p. 502
Najmabadi 1349.
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پارچین 9۶ ،95..................... ................................
پاریس ،1۴5 ،13۶ ،13۴ ،130 .........................
،3۴0 ،33۴ ،333 ،17۲ ،150 ،1۴۶
3۴3 ،3۴۲ ،3۴1
پازنان ۲50 ............................. ................................
پاستور 3۴۲ ،3۲8 ،11۴ ،101 ،9۴ .................
پاطاق 180 ،179.................. ................................
پاکستان ۲۲9 ،1۶0 ،10۲ ،51 .........................
پرده رستم 300 .................... ................................
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پروست 1۲0 .......................... ................................
پریماکوئین 100 ................... ................................
پزشک ارتش 3۶8 ،3۴1 ،333..........................
پست کنسولی افتخاری 37۲ .............................
پشت کوه 18۲ ...................... ................................
پالگا (ضربت) 9 ..................... ................................
پنجاب ۴1 .............................. ................................
پنکه ۲70 ............................... ................................
تاس 301 ............................... ................................
تالش 3۶7 .............................. ................................
تب چهار 90 ،83 ،73 ،۶9 .................................
تب چهار روزه 90 ،83 ،73 ................................
تب دوره ای 7۲ ...................... ................................
تب غش 3۶ ........................... ................................
تب گردشی 7۲ ..................... ................................
تب مقطعی 73 ...................... ................................
تب مواظبه یا روزانه ۶9 ......................................
تب نوبه 30۴ ،۲73 ،7۶ ،75 ،71 ،۶9 ............
تبریز 39، ،38 ،3۴ ،1۶ ،1۴ ،13 ،1۲ .............
،55 ،50 ،۴8 ،۴7 ،۴۴ ،۴3 ،۴۲ ،۴1 ،۴0
،۲17 ،188 ،18۴ ،155 ،1۲5 ،117
305 ،۲3۴ ،۲۲8 ،۲۲۲
تراالمینا ۲99 ......................... ................................
تربت جام 178 ،31 ،30 .....................................
تربت حیدریه ،1۶1 ،153 ،15۲ .......................
1۶8 ،1۶7 ،1۶۴
ترشیز (تربت حیدریه) 15۲ ...............................
تفلیس ۲۲۲ ،117 ،۴0 ،39 ،18 ......................
تلقیح 3۲۲ ............................. ................................
تمبی ۲51 .............................. ................................
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تنکابن 9۲ .............................. ................................
تهران 35، ،3۴ ،۲۶ ،۲۴ ،۲3 ،۲۲ ،18 ............
،۴5 ،۴۴ ،۴3 ،۴۲ ،۴1 ،۴0 ،39 ،38 ،3۶
،81 ،7۶ ،5۴ ،53 ،51 ،50 ،۴9 ،۴8 ،۴7
،1۲0 ،119 ،101 ،98 ،90 ،83 ،8۲
،1۲۶ ،1۲5 ،1۲۴ ،1۲3 ،1۲۲ ،1۲1
،1۴0 ،13۶ ،135 ،13۴ ،13۲ ،1۲8
،15۲ ،150 ،1۴7 ،1۴۶ ،1۴5 ،1۴1
،1۶7 ،1۶۶ ،1۶۲ ،159 ،157 ،155
،188 ،183 ،180 ،177 ،17۶ ،170،175
،۲۲1 ،۲18 ،۲17 ،۲15 ،۲13 ،189
،۲3۲ ،۲۲9 ،۲۲7 ،۲۲۶ ،۲۲3 ،۲۲۲
،308 ،30۶ ،30۴ ،303 ،۲۶9 ،۲3۴
،335 ،3۲8 ،3۲7 ،3۲5 ،3۲3 ،3۲0
،3۴7 ،3۴5 ،3۴۴ ،3۴3 ،3۴۲ ،3۴0
،370 ،3۶9 ،3۶8 ،3۶5 ،3۶0 ،359
،378 ،377 ،37۶ ،375 ،373 ،37۲
385 ،38۴ ،380 ،379
تیمورتاش 181 ،1۴9 ،1۴8...............................
تئودور تامسون 130 ............ ................................
تئودوکس ۲98 ...................... ................................
ثقل سرد 3۶ .......................... ................................
جارمو ۲95 ............................. ................................
جارو 30۴ ،۲5۴ ،۲51 ،۲۲1 ،۲18 ،۴5 .........
جاسک ،1۴9 ،1۴5 ،139 ،13۴ ........................
۲17 ،187 ،18۶
جالینوسی ،1۲0 ،119 ،11۲ ،3۶ .....................
38۴ ،339 ،۲۲۶ ،1۲۶ ،1۲5
جان اسنو 335 ،35.............. ................................
جبال 13 ،1۲......................... ................................
جذام 371 ،3۶7 ،11۴ ........................................
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جراح 139، ،133 ،131 ،۲۲ ..............................
،۲53 ،۲5۲ ،۲1۶ ،187 ،1۴1 ،1۴0
،۲7۶ ،۲۶9 ،۲۶8 ،۲۶7 ،۲۶۶ ،۲۶۴ ،۲۶3
3۶7 ،3۴7 ،۲81 ،۲80
جرج فیلیپ آیتمن 37۲ .....................................
جزیرة عباسک 1۴1 ،138 ..................................
جلفا ۲۲۲ ،18۶ ،1۶0 ،155 ،15۲...................
جم شوران 30 ....................... ................................
جنگ کریمه 333 ................ ................................
جورجس 135 ....................... ................................
جیرفت ۲35 ،۲3۲ ............... ................................
چالوس 97 ،9۲ ..................... ................................
چشم پزشک ،۲80 ،۲7۶ ،۲59.........................
388 ،38۶ ،38۴
چشمه علی ۲50 .................. ................................
چناران 300 ،1۶9 ،1۶8 .....................................
چهار روزه 1۴1 ،7۴ ............. ................................
چهچهه 1۶۶ .......................... ................................
چونیا 303 .............................. ................................
چیرایف 1۶9.......................... ................................
حاجی آباد ۴9 ....................... ................................
حافظ الصحّه 1۲۶ ،1۲5 ،1۲۲ ..........................
حبشه ۴۶ ............................... ................................
حدیث ۲9۶ ،11۲ ،111 .....................................
حسین آباد 1۶3.................... ................................
حسین خان 1۶۲ ،1۶1 ......................................
حصارک 3۲8 ........................ ................................
حفاری های باستان شناسی 3۴1 ......................
حکیم سید محمد 1۶1........................................
حلب 389 ،3۶5 ،3۶۴ ........................................
حمای ورمی ۶9 .................... ................................

نمایه
حمل اجساد 19۴ ،17۴ ،173 ،1۲0 ...............
حیدر میرزا 178 ،30 .......... ................................
حیضه 37 ............................... ................................
خار 3۲7 ،8۲ ........................ ................................
خاش ۲۲9 .............................. ................................
خاکستر 303 ،155.............. ................................
خانقین ،13۶ ،1۲7 ،8۶ ،۴۲ .............................
،179 ،178 ،175 ،17۴ ،173 ،17۲
۲7۶ ،۲7۴ ،19۴ ،193 ،19۲ ،180
خدا آفرین 155 ..................... ................................
خدمات قرنطینه ای ایران 188 ،130................
خراسان ،31 ،30 ،۲1 ،۲0 ،15 ،1۲ ................
،1۶۶ ،153 ،1۲5 ،89 ،۴8 ،۴7 ،۴۴ ،39
319 ،300 ،۲۲9 ،179 ،1۶7
خرم آباد 95 ،9۴ ،۴7 .......... ................................
خرمشهر ۴۶، ،۴۲ ،۴1 ،۴0 ،31 ،۲7 ...............
،138 ،13۴ ،133 ،95 ،9۲ ،8۴ ،۴8
،18۶ ،1۴9 ،1۴8 ،1۴۶ ،1۴5 ،139
،۲۴۶ ،۲3۴ ،۲33 ،۲۲۲ ،۲17 ،187
،۲۶9 ،۲۶8 ،۲۶7 ،۲۶۶ ،۲57 ،۲۴8 ،۲۴7
۲79 ،۲77 ،۲7۴ ،۲7۲ ،۲71
خضری 1۶8 ........................... ................................
خلخال ۴8 ،۲1 ،15 ............. ................................
خلیج فارس ،۲7 ،۲0 ،19 ،18 ،1۶ ..................
،1۲8 ،91 ،۴8 ،۴۲ ،۴0 ،37 ،3۴ ،31
،137 ،13۶ ،133 ،13۲ ،131 ،130
،151 ،1۴9 ،1۴۶ ،1۴5 ،1۴3 ،139
،۲5۶ ،187 ،185 ،183 ،15۴ ،15۲
3۴۲ ،3۴1 ،30۴ ،۲7۴ ،۲73
خواف ۴۴ ................................ ................................
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خوزستان 85، ،73 ،۴8 ،۲0 ،19 ،18 .............
،۲18 ،150 ،1۲9 ،1۲5 ،1۲3 ،1۲۲
،۲۴۶ ،۲۴5 ،۲۴۴ ،۲۴3 ،۲۴1 ،۲31
،۲73 ،۲۶9 ،۲۶8 ،۲۶7 ،۲5۶ ،۲51
30۶ ،۲87 ،۲79 ،۲7۴
دابیبا ۲3 ................................. ................................
دار خزینه ۲50 ...................... ................................
دارالفنون ،۲15 ،1۲5 ،1۲3 ،7۶ ،3 .................
،3۶9 ،3۶8 ،3۶5 ،359 ،3۴5 ،335
،38۴ ،383 ،38۲ ،375 ،371 ،370
389 ،387 ،385
داروخانه 37۶ ........................ ................................
دالکی 37 ................................ ................................
دانشکدة بالینی 3۶3 ............ ................................
دانشگاه لیدن 3۶7 ،3۶۴ ....................................
درسایی ۲5۲ ،۲51 ،۲۴8 ..................................
درمانگاه فرح آباد ۲83 ......... ................................
دزفول ،۲33 ،۲۲۲ ،85 ،۴۶ ،۲1 ......................
۲73 ،۲۶۴ ،۲۴9 ،۲۴۶
دستگاه کلی تون 13۴ .......... ................................
دشت کویر ۶9 ....................... ................................
دشت لوت ۶9 ........................ ................................
دشتستان ۴8 ......................... ................................
دشتی 151 ............................ ................................
ده باال 30۲ ............................ ................................
ده پایین 30۲ ........................ ................................
دهلران 183 ........................... ................................
دهنة باغی ۲۲9 .................... ................................
دوای زنانه 30۴ ،7۶ ............. ................................
دی اکسید سولفور ۲85 ......................................
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دیر 1۲7 ،51 ،۴۶ ................ ................................
دیسکوریدیس ۲9۶ .............. ................................
دیفتری 337 ،33۴ ،1۲۶ ،1۲۴ ،1۲۲ ............
دیلدرین 99 ........................... ................................
دیلم 150 ،۲۲....................... ................................
دیه گو گارسیا 333 .............. ................................
دیوان دره ۲۲ ........................ ................................
ذکاء الدوله ۲13 .................... ................................
رازی ۲9۶ ،111 ،7۲............ ................................
راس ۲73 ،87....................... ................................
رُس ارمنی ۲9۶ .................... ................................
رشت ۴5، ،۴۲ ،39 ،38 ،3۴ ،۲1 .....................
،1۲5 ،9۲ ،81 ،79 ،7۴ ،5۴ ،50 ،۴8
،159 ،158 ،157 ،15۶ ،155 ،15۲
،3۶7 ،3۶5 ،3۶۴ ،۲۲۶ ،۲۲3 ،۲17
381 ،37۶ ،3۶8
رشوه 1۶1 .............................. ................................
رضاشاه 380 ،۲۶8 ............... ................................
رفتارهای دوگانه 133 .......... ................................
روتردام 37۲ ،3۶3 ،3۶۲ ،3۶0 ،359..............
رودبار ۲35 ،15۶ .................. ................................
رودخانة اترک ۴۴ ................. ................................
روزنامه بهداشت 1۲۶ .......... ................................
روسیه ،38 ،37 ،3۴ ،۲3 ،19 ،17 ...................
،133 ،13۲ ،1۲9 ،1۲1 ،۴8 ،۴0 ،39
،157 ،15۶ ،155 ،15۴ ،153 ،15۲
،1۶8 ،1۶7 ،1۶۶ ،1۶5 ،1۶۴ ،1۶1 ،1۶0
،۲1۴ ،19۲ ،18۴ ،183 ،177 ،1۶9
،3۴5 ،3۴3 ،3۴۲ ،300 ،۲۲8 ،۲۲۲
380 ،379 ،375 ،373 ،3۶۴
ری 113 ،13 ،11 ................ ................................

مطالعاتی در تاریخ پزشکی ایران
ریچارد سی .کن 37۲ .......... ................................
رئیس التجار ۲۶7.................. ................................
زابل 171 ،89 ........................ ................................
زالپوتینسکی 1۶۶ ................. ................................
زاهدان ۲37 ........................... ................................
زاینده رود 5۴ ........................ ................................
زرقان 118 ،9۶ ..................... ................................
زغال 301 ،173 ................... ................................
زنان حامله 308 ................... ................................
زنجان 1۲5 ،۴1 ،38 ،33 ،15...........................
زوزن ۲97 .............................. ................................
زولیاک ۲50 .......................... ................................
زین العابدین خان ۲۴ .......... ................................
ساری ۲17 ،۴۴ ..................... ................................
سازمان جهانی کار ۲8۴ ،۲8۲ ...........................
ساموئل خان 180 ................ ................................
ساوجبالغ 3۲7 ،3۲3 ،3۲0 ،317 ،۲1 ...........
سایکس 300 ،۲3۲ ،۲17 ،1۶7 ،1۶۶ ،1۶5..
سراب 155 ،33 ،15 ............ ................................
سرپل ۴7 ................................ ................................
سرحد ۲31 ،۲۲9 ،۲17......................................
سرخس 155 ......................... ................................
سرگرد نوردکوئیست 3۲3 ،3۲0 .......................
سرم ،3۲3 ،3۲1 ،180 ،50 ،۴ .........................
3۲8 ،3۲7 ،3۲۶ ،3۲۴
سعدالملک 137 .................... ................................
سگ ها ۲7۲ ،۲۴7 ،30 ،1۴ ..............................
سلطان آباد 17 ...................... ................................
سلطان یعقوب 18۴ ............. ................................
سلطانیه 13 ............................ ................................
سلیمانیه 18 .......................... ................................

نمایه
سم الفار یا زهر موش 7۲ ....................................
سمالی 33 ............................... ................................
سمنان 1۲5 ،50 .................. ................................
سند 3۶7 ،3۶۴ ،3۴3 ،30۴ ،119 ،۴3...........
سنگ بصره 30۴ ................... ................................
سنندج 1۲5 ،95 .................. ................................
سواحل خلیج فارس 1۴9 ،۴3 ،30 ...................
سواحل دریای مازندران 79 ،73 ،۴7 ،19 ......
سوادکوه 1۴ ........................... ................................
سوجه 155 ............................. ................................
سولدوز ۴1 ............................. ................................
سیاه زخم 3۲8 ،317........... ................................
سید عبدالعلی خان 157 .....................................
سیراف ۲98 ........................... ................................
سیرجان 17 ........................... ................................
سیستان ،۴7 ،31 ،۲5 ،13 ،1۲........................
،1۶0 ،1۲۲ ،113 ،10۲ ،101 ،89 ،53
،۲19 ،170 ،1۶8 ،1۶5 ،1۶3 ،1۶1
371 ،319 ،317 ،۲3۶ ،۲۲9 ،۲۲۲
شاماخی 17 ............................ ................................
شاه تخت 155 ....................... ................................
شاه طهماسب 13 ................. ................................
شاه عبدالعظیم 159 ............. ................................
شاهرود 1۲5 ،۴1 ................. ................................
شرکت نفت ایران  -انگلیس 9۴، ،85 ،31.......
،۲۴8 ،۲۴۶ ،۲۴5 ،۲۴۴ ،۲۴3 ،1۴8 ،95
،۲59 ،۲57 ،۲5۶ ،۲55 ،۲5۴ ،۲50
،۲71 ،۲70 ،۲۶9 ،۲۶7 ،۲۶5 ،۲۶3 ،۲۶0
،۲80 ،۲79 ،۲78 ،۲7۴ ،۲73 ،۲7۲
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،۲8۶ ،۲85 ،۲8۴ ،۲83 ،۲8۲ ،۲81
30۶ ،۲89 ،۲88 ،۲87
شرکت ویر ۲57 .................... ................................
شکارآباد 37۴ ........................ ................................
شلیمر در حالت فقر از دنیا رفت 37۶ .............
شنیدر 133 ............................ ................................
شهریار 3۲0 ،97 ،8۲ .......... ................................
شوشتر ،1۲۲ ،87 ،85 ،53 ،۴8 ،۴۶ ،۲1 .......
۲73 ،۲۶۴ ،۲۴9 ،۲۴۶ ،۲33 ،۲۲۲ ،1۲9
شیباسابورو کیتاساتو 18 .....................................
شیخ خزعل ۲۶8 ،۲۶7 ،۲57 ............................
شیراز ،۴1 ،37 ،3۴ ،۲9 ،1۶ ،13.....................
،90 ،73 ،51 ،۴8 ،۴7 ،۴5 ،۴۴ ،۴3 ،۴۲
،1۲۶ ،1۲5 ،118 ،97 ،9۶ ،95 ،9۴
،151 ،150 ،1۴8 ،1۴۶ ،1۴0 ،138
،۲3۴ ،۲3۲ ،۲31 ،۲30 ،۲۲۲ ،۲17
3۲۲ ،3۲1 ،3۲0 ،307 ،۲3۶
شیروان 7۲ ............................. ................................
صابون 308 ،303 ................. ................................
صحنه 5۴ ............................... ................................
طارم 15 .................................. ................................
طاعون 11، ،10 ،9 ،7 ،5 ،۴ ،۲ ........................
،۲0 ،19 ،18 ،17 ،1۶ ،15 ،1۴ ،13 ،1۲
،30 ،۲9 ،۲8 ،۲7 ،۲5 ،۲۴ ،۲3 ،۲۲ ،۲1
،115 ،113 ،11۲ ،111 ،33 ،3۲ ،31
،1۲۴ ،1۲3 ،1۲۲ ،118 ،117 ،11۶
،139 ،138 ،13۶ ،133 ،131 ،1۲9
،1۶0 ،153 ،15۲ ،151 ،1۴۲ ،1۴0
،1۶7 ،1۶۶ ،1۶5 ،1۶۴ ،1۶3 ،1۶۲ ،1۶1
،180 ،178 ،177 ،17۴ ،173 ،17۲
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،۲۶۶ ،۲۴5 ،۲18 ،185 ،183 ،18۲
،317 ،۲9۶ ،۲7۲ ،۲71 ،۲۶8 ،۲۶7
،3۲۴ ،3۲3 ،3۲1 ،3۲0 ،319 ،318
385 ،371 ،3۴۲ ،335 ،3۲8 ،3۲7 ،3۲۶
طالقان 3۲3 ........................... ................................
طاهری ۴۶ ............................. ................................
طباشیر قمی 303 ،301 .....................................
طباشیر هندی 308 ،301 ..................................
طبس 51 ................................ ................................
طین ارمنی ۲9۶ ................... ................................
طین اصفر ۲97 ..................... ................................
طین اکل ۲97 ...................... ................................
طین المحاجی ۲97 ............. ................................
طین بحری ۲97 ................... ................................
طین بلد مصطکی ۲97 .......................................
طین حر ۲97 ........................ ................................
طین خیوس ۲97 ................. ................................
طین زرد ۲97 ....................... ................................
طین کرمی ۲97 ................... ................................
طین مأکول ۲97 .................. ................................
طین مختوم ۲99 ،۲97 ......................................
طین مقلو ۲97 ..................... ................................
عباس میرزا 38 ،37............. ................................
عبدالحسین الری 117 ........................................
عراق ۴0، ،19 ،18 ،1۴ ،13 ،1۲ ......................
،1۲۴ ،117 ،93 ،75 ،5۲ ،51 ،۴8 ،۴۴
،178 ،17۶ ،17۴ ،17۲ ،13۶ ،135
۲95 ،۲۶۴ ،19۲ ،18۴ ،18۲ ،181
عراق عجم 1۴ ........................ ................................
عشق آباد ۲۲۲ ،177 ........... ................................
علی ابن سهل ربن طبری 7۲ ............................
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علی ابن عباس مجوسی اهوازی 9 .....................
علی بن عباس 7۲ ................ ................................
علی قلی میرزا 1۲۴ ،1۲3 ..................................
عمیدی زاده 9۴ ،8۴ ،81 ،79 ...........................
فارس ،1۲1 ،117 ،10۲ ،۴8 ،13 ،11 ............
،1۴5 ،1۴0 ،13۶ ،130 ،1۲9 ،1۲8
،۲13 ،187 ،18۶ ،183 ،155 ،151
3۲۴ ،3۲۲ ،3۲1 ،318 ،30۴ ،۲30
فخراالطباء کنی 1۲5 .......... ................................
فراکاستوریوس 11۴ ............ ................................
فرانک 1۶۴ ،1۶1 ................. ................................
فردوس الحکمه 7۲ .............. ................................
فصول انتقال 91 ................... ................................
فور 1۲9 ................................ ................................
فومن 159 .............................. ................................
فیروزآباد 3۲1 ....................... ................................
فیست منتل 179 ................. ................................
فیلیپو پاسینی 3۶ ................ ................................
فینک 155 ............................. ................................
قانون در طب 9 ..................... ................................
قائن ۲97 ،۲3۶ .................... ................................
قرنطینه ۴۲، ،35 ،۲7 ،۲۴ ،۲3 ،۲۲ ،۲ ...........
،115 ،113 ،111 ،109 ،۴9 ،۴۶ ،۴5
،1۲۴ ،1۲3 ،1۲۲ ،1۲1 ،118 ،117
،133 ،131 ،130 ،1۲9 ،1۲8 ،1۲7
،139 ،138 ،137 ،13۶ ،135 ،13۴
،1۴5 ،1۴۴ ،1۴3 ،1۴۲ ،1۴1 ،1۴0
،15۲ ،151 ،150 ،1۴9 ،1۴7 ،1۴۶
،158 ،157 ،15۶ ،155 ،15۴ ،153
،1۶۶ ،1۶5 ،1۶۴ ،1۶3 ،1۶۲ ،1۶1 ،1۶0
،17۲ ،171 ،170 ،1۶9 ،1۶8 ،1۶7

نمایه
،178 ،177 ،17۶ ،175 ،17۴ ،173
،18۴ ،183 ،18۲ ،181 ،180 ،179
،۲7۲ ،۲۶۶ ،۲59 ،188 ،187 ،185
3۴3 ،3۴۲ ،339 ،337 ،3۲۴ ،۲78
قره باغ 1۶ .............................. ................................
قزوین ،۴1 ،38 ،۲۲ ،1۶ ،15 ،1۴ ....................
،۲۲۲ ،159 ،158 ،157 ،1۲5 ،۴7 ،۴۴
377 ،۲۲۶ ،۲۲3
قشم ۲17 ،15۲ ،37 ،۲۲...................................
قصر شیرین ،1۴۶ ،135 ،1۲3 ،۴7 ..................
،181 ،180 ،177 ،17۶ ،17۴ ،17۲
۲۲۲ ،18۶ ،18۲
قصری 17۶ ............................ ................................
قطیف ۲17 ............................ ................................
قم ،۴7 ،۴5 ،۴۲ ،38 ،17 ،1۴ ،13 ................
،300 ،۲17 ،17۶ ،1۲5 ،7۶ ،۴9 ،۴8
371 ،30۴ ،30۲
قندهار ۲19 ،39 ،3۴ ،17 ،15 .........................
قوچان 1۶9 ............................ ................................
قومس 1۲ ............................... ................................
کابل ۲19 ،39 ...................... ................................
کاپیتان باری 3۲۲ ،3۲1.....................................
کاپیتو ۲50 ............................. ................................
کارکنان پزشکی شرکت نفت ایران  -انگلیس
۲7۶ ................................. ................................
کارون ،۲51 ،۲50 ،۲17 ،85 ،۴8 ....................
3۴1 ،۲73
کاری ،8۴ ،8۲ ،80 ،79 ،7۶ ،۴9 .....................
،1۴۶ ،13۴ ،130 ،1۲۴ ،1۲0 ،98 ،9۴
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،۲8۴ ،۲83 ،۲71 ،۲5۴ ،195 ،185
37۲ ،3۶۴ ،3۴1 ،3۲۲ ،318 ،30۶ ،۲87
کاریز ،1۶7 ،1۶۶ ،1۶5 ،15۲ ،31 ...................
۲۲8 ،179
کاستالدی 1۲۴ ،1۲1 .......... ................................
کاشان ،۴5 ،۴۴ ،38 ،3۴ ،17 ،1۶....................
370 ،300 ،۲17 ،1۲5
کامپوزان پیر 1۲5 ................ ................................
کخ 3۶ .................................... ................................
کراچی 3۲۲ ،150 ،1۴1 ....................................
کربال ،1۲8 ،1۲7 ،۴7 ،35 ،15 ........................
195 ،193 ،191 ،181 ،17۶ ،175
کرج 3۲8 ،1۶0 ،158 ،157 ،8۲ ......................
کردستان ،3۲ ،31 ،30 ،۲1 ،19 ،18 ..............
،1۲۴ ،118 ،۴9 ،۴8 ،۴7 ،۴3 ،۴1 ،33
371 ،۲۲5 ،1۲5
کرمان ،۴9 ،۴7 ،۴5 ،۴۴ ،۴0 ،17 ...................
،170 ،1۶9 ،1۶8 ،1۶۲ ،1۲5 ،101 ،89
،۲3۲ ،۲۲۴ ،۲۲3 ،۲۲۲ ،189 ،188
،303 ،30۲ ،300 ،۲35 ،۲3۴ ،۲33
371 ،3۶8 ،3۲0
کرمانشاه 38، ،3۴ ،30 ،۲0 ،18 ،1۶................
،8۶ ،8۴ ،۴9 ،۴8 ،۴7 ،۴۴ ،۴3 ،۴۲ ،۴1
،155 ،15۴ ،150 ،13۶ ،1۲5 ،117 ،95
،180 ،179 ،17۶ ،175 ،17۴ ،17۲
،۲۲5 ،۲۲۲ ،19۴ ،19۲ ،18۶ ،18۲
۲7۶ ،۲7۴
کرند ۴7 .................................. ................................
کره سنگ ۲95 ..................... ................................
کریم خان زند 18 ................. ................................
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کفر 11۲ ................................. ................................
کک ۲7۲ ،۲5 ،19 ............... ................................
کلرا ابالکتاتوروم 3۶ ............. ................................
کلروکوئین 10۲ ،100 ......... ................................
کمارج ۲7 ............................... ................................
کمیسیون بین المللی بهداشت 1۲9 ،1۲1 ......
کمیسیون بین المللی بهداشتی 1۲1 ................
کنفرانس کلرا (وبا) 3۴ ........................................
کوپین 135 ............................ ................................
کوت اماره 183 ..................... ................................
کولوینر 9۴ ............................. ................................
کویته 1۶1 ............................. ................................
کینین ،79 ،78 ،77 ،7۶ ،7۴ ،73....................
۲1۶ ،88 ،8۲
گاومرگی 317 ....................... ................................
گرجستان 18 ،1۴................ ................................
گرگان 9۲ ،79 ،13 .............. ................................
گشت ،19۲ ،159 ،115 ،15 .............................
3۲۲ ،۲5۲ ،۲۴7
گل ارمنی 301 ..................... ................................
گل خوراکی ۲97 .................. ................................
گل سرشوی 309 ،۲9۶ ......................................
گل گیوه 303 ،30۲ ............. ................................
گل محالتی 301 .................. ................................
گلپایگان 17 ........................... ................................
گلریان 1۶8 ........................... ................................
گنجه 3۲۴ ،17..................... ................................
گیالن ،۴۲ ،۲1 ،19 ،1۶ ،15 ،1۴....................
3۶7 ،3۶۴ ،80 ،79 ،7۲ ،۴7
الر 377 ،3۲1 ،15 ............. ................................
الروکش ۲73 ،87 ،81 .......................................

مطالعاتی در تاریخ پزشکی ایران
لرستان ۲۶۴ ،1۲5 ،1۲3 ،8۴ ،۴8 ،۴3...........
لسان العرب 10 ..................... ................................
للکس 1۶7............................. ................................
لوبو 138 ................................ ................................
مارتیننگو 39 ......................... ................................
مارسی 333 ........................... ................................
مازندران ،۲0 ،19 ،18 ،1۶ ،15 ،13 ................
،73 ،5۴ ،۴۴ ،۴۲ ،۴1 ،39 ،37 ،3۴ ،۲1
،1۲5 ،1۲0 ،98 ،91 ،8۲ ،81 ،80 ،79
،1۶0 ،159 ،155 ،15۴ ،153 ،1۴7
3۶۴ ،3۲8 ،۲۲7 ،179
ماالریا 7۲، ،71 ،70 ،۶9 ،۶7 ،5 ،۲ .................
،81 ،80 ،79 ،78 ،77 ،7۶ ،75 ،7۴ ،73
،90 ،89 ،88 ،87 ،8۶ ،85 ،8۴ ،83 ،8۲
،99 ،98 ،97 ،9۶ ،95 ،9۴ ،93 ،9۲ ،91
،۲۲۶ ،119 ،11۶ ،10۲ ،101 ،100
،۲71 ،۲70 ،۲۴5 ،۲35 ،۲31 ،۲۲8
30۴ ،۲89 ،۲8۶ ،۲77 ،۲7۶ ،۲73
ماهی گامبوزیا 100 ............. ................................
ماهیدسته ۲۲ ........................ ................................
مجلس حفظ الصحّه ،119 ،8۲ ،30 ،۲0 .........
،1۲8 ،1۲5 ،1۲۴ ،1۲3 ،1۲۲ ،1۲0
،155 ،15۴ ،1۴۶ ،1۴5 ،135 ،13۴
،175 ،17۴ ،1۶۶ ،1۶0 ،158 ،157
،۲۲1 ،۲18 ،185 ،180 ،179 ،178
،337 ،3۲7 ،3۲۶ ،3۲۴ ،3۲3 ،3۲0
388 ،37۴ ،370 ،3۴3 ،339 ،338
مجوسی 111 ......................... ................................
محل های زیارتی 35 ............ ................................
محالت 30۲ .......................... ................................
محمد شریف ۲3 .................. ................................

نمایه
مخارج نگهداری 187 ........... ................................
مدرسة فالحت مظفری 319 ..............................
مراغه 1۲5 ،38 ،1۴ ............. ................................
مرتضی خان 3۲3، ،3۲۲ ،3۲0 ،150..............
3۲8 ،3۲7 ،3۲۶
مرگامرگی 33 ،10 ،9.......... ................................
مریوان 8۴ ،۲۲ ..................... ................................
مسجد سلیمان ،۲53 ،۲51 ،۲50 ،۲۴8..........
،۲۶5 ،۲۶۲ ،۲۶1 ،۲58 ،۲57 ،۲5۴
،۲80 ،۲78 ،۲77 ،۲71 ،۲70 ،۲۶9
۲90 ،۲89 ،۲88 ،۲8۶ ،۲81
مسقط ۲17 ،1۴1 ،137 ،37 .............................
مسیر بوالن 3۴ ...................... ................................
مشمشه 333 ،۲17 ،۲15 ..................................
مشهد ،۴۶ ،۴5 ،۴۴ ،۴3 ،۴0 ،39 ،35 ،3۴....
،1۶5 ،1۶0 ،15۶ ،155 ،1۲5 ،50 ،۴7
،178 ،177 ،17۶ ،1۶9 ،1۶8 ،1۶7 ،1۶۶
،۲۲8 ،۲۲۶ ،۲۲۲ ،۲17 ،18۴ ،179
319 ،30۶ ،301 ،۲35 ،۲3۴ ،۲33 ،۲۲9
مشهدسر ۲۲7 ،1۶0 ،155 ................................
مغستان ۴3 ............................ ................................
مغول ها 11 ............................. ................................
مکران ۴3 ............................... ................................
مکه 1۲8 ،۴8 ،35 ............... ................................
مالیر ۴8 ،۴7 ........................ ................................
مهاجران 53 ........................... ................................
موریس 333 ،۲51............... ................................
موسی آباد 153 ..................... ................................
موش صحرایی 19 ................ ................................
موش ها ۲7۲ ،1۶۶ ،13۴ ،33 ،3۲ ،۲5 ،19 ..
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مولتان ۴۲ .............................. ................................
مونس افندی 1۲۴ ،1۲3 .....................................
مؤید حکمت 150 ................ ................................
مویر ۲5۴ ............................... ................................
میانکنگی 89 ......................... ................................
میدان نفتی ۲70 ،۲50 ،8۶...............................
میرجاوه ۲۲9 ،171 .............. ................................
میرخواند ۲99 ....................... ................................
میرزا احمد کاشی 1۲5 .......................................
میرزا حیدرخان 17۶ ........... ................................
میرزا محمد تقی شیرازی 1۲5 ..........................
میناب 1۶9 ،15۲ ،1۴7 ،51 .............................
ناخوشی باد ۲۲۶ .................. ................................
ناصرالدین شاه ،30۴ ،1۲۲ ،119 ،۴3 ،35 ....
389 ،371 ،3۶8 ،3۶۶ ،3۶5 ،337 ،33۴
ناصری 38۶ ،33۶ ،۲۴7 .....................................
نخجوان 15۲ ......................... ................................
نصرت آباد ،1۶1 ،1۶0 ،113 ،89 .....................
۲3۴ ،۲۲9
نظریه بخار مسموم کننده 113 .........................
نفتک ۲50 ............................. ................................
نلیگان 135، ،8۲ ،77 ،7۴ ،19 .........................
،۲18 ،179 ،178 ،158 ،157 ،15۴
3۲7 ،3۲۶ ،۲۲1 ،۲19
نمایندگی تجاری هلند 373 ..............................
نوبل 37۶ ،70 ....................... ................................
نوبه 75 ،7۲............................ ................................
نیروی برق ۲8۶ ،۲70 ......... ................................
نیک شهر 10۲ ...................... ................................
هافمن 1۶7 ........................... ................................
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هدایه المتعلمین فی الطب 7۲ ..........................
هرات ،۴۴ ،39 ،3۴ ،۲1 ،13 ،1۲ .....................
۲19 ،1۶8 ،1۶۶ ،1۶5
هرمز 177 ،130 ................... ................................
هرمزگان 101 ....................... ................................
همدان 38، ،3۶ ،3۴ ،33 ،۲۲ ،1۶ ،13 ..........
،5۴ ،50 ،۴9 ،۴8 ،۴7 ،۴۴ ،۴3 ،۴۲ ،۴1
،17۶ ،155 ،15۴ ،1۲8 ،1۲5 ،89 ،8۴
371 ،۲3۴ ،۲۲۶ ،۲۲5 ،۲۲۲
هند ۴0، ،39 ،3۴ ،۲5 ،۲۴ ،۲۲ ،19 ...............
،13۴ ،1۲8 ،119 ،۴7 ،۴۴ ،۴3 ،۴۲
،1۶1 ،150 ،1۴9 ،1۴8 ،1۴5 ،139
،187 ،171 ،170 ،1۶9 ،1۶۶ ،1۶۴ ،1۶3
،۲3۲ ،۲30 ،۲۲9 ،۲۲۲ ،19۶ ،19۲
،۲۶7 ،۲۶۶ ،۲5۲ ،۲51 ،۲۴8 ،۲33
37۲ ،3۴0 ،3۲1 ،319 ،30۴
هندیجان ۴۶ .......................... ................................
هنگام ،131 ،130 ،117 ،88 ،71 ....................
،۲59 ،۲55 ،18۲ ،181 ،1۶۴ ،15۴
389 ،3۲۴ ،301
هوپتمن 11۴ ......................... ................................
هیئت دفاع بهداشتی 157 ..................................
هیئت ضد وبا 51 .................. ................................
واتسون 1۶3 ،1۶۲ ،1۶1 ....................................

مطالعاتی در تاریخ پزشکی ایران
وبا 1۴، ،13 ،1۲ ،11 ،10 ،9 ،7 ،5 ،۲ ..........
،37 ،3۶ ،35 ،3۴ ،33 ،۲۶ ،18 ،17 ،15
،۴8 ،۴7 ،۴5 ،۴3 ،۴۲ ،۴1 ،۴0 ،39 ،38
،11۲ ،87 ،55 ،5۴ ،53 ،5۲ ،51 ،50
،119 ،118 ،117 ،11۶ ،115 ،113
،131 ،1۲9 ،1۲7 ،1۲۴ ،1۲۲ ،1۲1
،1۴7 ،1۴۶ ،1۴0 ،138 ،137 ،13۶
،15۶ ،155 ،15۴ ،15۲ ،151 ،150
،1۶8 ،1۶7 ،1۶۴ ،159 ،158 ،157
،17۴ ،173 ،17۲ ،171 ،170 ،1۶9
،18۴ ،183 ،18۲ ،180 ،17۶ ،175
،۲3۲ ،۲۲8 ،۲18 ،۲15 ،۲1۴ ،۲13
،۲71 ،۲۶8 ،۲۶7 ،۲۶۶ ،۲58 ،۲۴5
،3۶1 ،3۴۲ ،339 ،337 ،335 ،333
385 ،38۴
وبای آسیایی 3۶ ................... ................................
وبای پاییزی 3۶ .................... ................................
ورامین 3۲8 ،3۲۶ ،3۲3 ،3۲0 ،9۶ ،9۴ ،9۲
وهم 301 ................................ ................................
ویار 308 ،301 ..................... ................................
ویلسون ۲55 ،۲18 ،1۶7 ،1۶۶ ........................
ویلیام مک کالوم 70 ............ ................................
یزد ،89 ،۴9 ،۴7 ،۴۴ ،۴۲ ،۴0 ،38 ،3۴ .......
371 ،۲3۶ ،۲3۴ ،۲33 ،۲۲3 ،۲۲۲ ،1۲5
یعقوب لیث ۲98 .................. ................................

