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 چکیده

به ترویج دستاوردهای مدرن غربی    دولتمردان ایرانبا پیروزی نهضت مشروطه  
زمینتوجه کردند در  تأسی جستن  این  از   ۀ.  استفاده  از  اعم  نیز  پزشکی  علوم 

رع جدید،  عمومیداروهای  سالمت  ارتقای  و  بهداشت  توجه    ایت  مورد 
. پژوهش حاضر با استفاده از روش  بودکرده  حکومت قاجار و اقشار تحصیل

تحول تاریخی گفتمان پزشکی سنتی    تحلیلی و توصیفی درصدد تبیین بازتاب
سال  در  مدرن  اقدامات  کند  می سعی    و  است  ش1320تا    1285های  به 

های کنترل راه   بارۀ  در  خارجی  دول  و  ایران  و مذاکرات  زمینه  این  حکومت در
طور کلی هدف این  . به را با تکیه بر اسناد موجود ارزیابی کند  هاشیوع بیماری 

به دلیل    این تحولهای  تی به مدرن و کاستی پژوهش بررسی تحول پزشکی سن
که خود    استحفظ سالمت جوامع  تاریخی  عدم تلفیق دو گفتمان و اهمیت  

نشانۀ  می  جامعه تواند  دوران  .  باشدای  ترقی هر  این  پزشکی    ۀعرصدر  گفتمان 
مدرن با تکیه بر جایگاه بیماری و بدن به اوج خود رسید، اما وجود آمرانگی  

تح سنتیدر  طب  و کنارگذاشتن  علم  این  در    قق  داشت که  دنبال  به  عواقبی 
 های بعدی نمود پیدا کرد. دوره 

 . ، رضاشاه، طب سنتی، مشروطهپزشکی مدرنبهداشت،  :هاکلیدواژه
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 مقدمه
رواج طب عامیانه و غیرعلمی   ،عمومی  بهداشت  ضعف  دلیل  به  قاجار  ایران عصر  در

و  دربار  به  علمی  پزشکی  شدن  محصور  عادی،  مردم  میان   بین  ارتباط  افزایش   در 
  ... و   آبله   طاعون،  ،وبا  جمله  از  هابیماری  از  بسیاری  مسافران،  آمد  و   رفت  و   کشورها

ها  این اپیدمی  پیدا کرد.  گسترش   کشور  سراسر  در  سرعتبه  و   درآمده  اپیدمی  صورتبه
نتیج نیز  میر    و   مرگ  درمانی  امکانات  و   بهداشتی  تدابیر  فقدانۀ  در  دنبال بسیاری  به 
شایع  کنترل  اهمیت  داشت.  از  هازمینه   تمام  در  کشور  ماندگیعقب  درک  و   امراض 
و    ، بهداشت  و  پزشکی  جمله ۀ در زمین  تا  داشت   آن   بر  را  قاجار  دولتمردان روشنفکرها 

از کنند  ایجاد   اصالحاتیپزشکی    یآموزش  سیستم   اصالح  ، نخست  گام  که   آنجایی  . 
  اما   کرد  اعزام  اروپا  به  را   ایرانی  محصلین  از  گروه  اولین  ولیعهدعباس میرزا    د،بو  کشور
رضاشاه نمود بیشتری    ۀمشروطه آغاز و در دور  ۀدر دور  پزشکی  دانش  در  واقعی  تحول

جدی فکر توجه به دانش پزشکی مدرن تقویت شد و    طورمشروطه به  ۀپیدا کرد.از دور
در   طوری که  به  شد.  مجلس  در  نوین  پزشکی  نفع  به  قوانینی  تصویب  موجب  همین 

اولین قانون پزشکی در مجلس شورای ملی تصویب و در سال1329سال ق  1339ق 
پهلوی اول دانشگاه تهران    ۀدر دورهمچنین  شد.    وزارت صحیه و امور خیریه تشکیل

در نظر گرفته شده برای این دانشگاه، اولین قسمتی    ۀز شش دانشکدتأسیس شد که ا 
 سینا بودطب معروف به دستگاه ابن  ۀکه کار ساختش شروع شد بخش تشریح دانشکد

 . (87: 1385)تکمیل همایون، 

 که  بود  همراه  هاییمقاومت  و   انع مو  با  ر ابتدا کشو  در  بخش پزشکی  نوسازیاگرچه  
گیری با قدرت  اصالحی  اقدامات  پذیرفت امامی   صورت  مردم  مختلف  اقشار  سوی  از

انجام    جمله پزشکی  از  ایران  ۀهای مختلف جامعبخش  در ای  شاه به شکل آمرانه  رضا
بهبهداشت    مراقبت  نهادهای  شدن  ملی  .شد   حضور   میراث  از  بخشیکارگیری  به 

جمله    غربی  کشورهای از  شد    ویه  روس  هایدولت  سوی  از  که  هاییقرنطینهمنجر 
 ،درمانی  بهداشتی  اقدامات  .شده بودایجاد    ایران  سرحدات شمال و جنوب  در  انگلیس
 پزشکان  تربیت  برای  اروپایی  پزشکان  استخدام  ،هاآن  تجهیز  و   هابیمارستان   تأسیس
هایی که  کشور  از  الگوپذیریجز آن با    و   طب  عالیۀ  مدرس  در  هاآن  آموزش  نیز  و  ایرانی

گفتمان پزشکی   نوسازیبه منظور    ( 99-9:  1369  )غفاری،  بود   فرانسه  هادر رأس آن
  نو   پزشکی  گسترش  راه   بر سر  د. موانعش  نهاده  بنیان  دوره   این  در  هابیماری  با  ومبارزه
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بی  این عصر   بهداشت   نظام  در   آن   نقش   و  قاجار   عهد  در از  ناشی  توجهی شاهان که 
قاجاری بود به رشد این گفتمان که راه سالمی را در تطابق دو گفتمان سنتی و مدرن 

دور پیش  ۀدر  در  مقابل  مشروطه  در  و  زد  لطمه  بود  اقدامات حکومت    بهگرفته  تأثیر 
که بازتاب این   شدمنجر کنار گذاشتن گفتمان سنتی و پیشرفت گفتمان مدرن درپهلوی 

 توان دید.  در اسناد میرا تغییر گفتمان 

 ش 1320-1285ق/1360-1325 هایایران در سال  صحی گزارش اسناد از اوضاع
  برخی   اگرچه.  است  ناشناخته  و   مبهم   نوزدهم   قرن  ایران  در  عمومی  بهداشت  تصویر

  یا   دینی  موازین  اساس  بر   یا  و   شدمی   مشاهده  هاخانه  داخل  در  یبهداشت  معیارهای
 شهری  جامعه  نیز  و   حکومت  در  بهداشت  قلمرو   بودند  پایبند  آن  به  فرهنگی  هایآموزه
  که   بود  مرسوم  هاقرن  ایران  مردم  میان  در  .(64:  1396  نژاد، ابراهیم )   بود  غفلت  مورد
  و  خویش  محیط  وسعت  حدود   در  را  شهری  نظافت  جمله  از   شهری  خدمات  خود  مردم
  بدون   تقریباًو    محلی  رسوم  و   آداب  یا  و   دینی  معتقدات  یا  شخصی  وجدان  اساس  بر

این    (128:  1370  اردکانی،  محبوبی)  دادندمی  انجام  دولت  و   حکومتۀ  مداخل با 
  با   توأم  و   آشفته   اغلب   قاجارۀ  سلسل  نخست  شاه  سه  حکومت  طول  در  ایران   حال وضع

  مردم  سالمتی  و   بهداشت  و  زندگی  وضع  و   بود   خارجی  و   داخلی  هایکشمکش  و   جنگ
  دوره   این  در  را   ایران  اوضاع  الگود.  بود  کننده   ناامید  و   بارفالکت   بسیار  آن  تبع  به  نیز
 : کندمی توصیف گونهاین

  و   طاعون  شود،می  مشخص  سیاسی  مرج  و  هرج  با  که  هاسال  این  طی
 به  را  مردم  مال   و  جان  و  گردید  تجارت  رکود  موجب  نیز  گوناگون  هایبیماری 
 سطح  از  بیشتر  یا  پا  2000  اصیلش   شهرهای  بیشتر  که  ایران  سرزمین.  برد  یغما
  آن   اطراف  در   ولی  گیردمی   قرار  خطر  این  مرکز  خود  ندرتبه   دارند  ارتفاع  دریا

 یا  ایجلگه   بزرگ  شهر  چند  یا  یک   در  معموالً  و  داشته  وجود   بیماری  همیشه
 . (660-658: 2536 الگود،) است شدهمی  منتشر خلیج  بنادر

  تکرار   ایران  در  بارها  شاه  ناصرالدینتا پیش از آغاز حکومت    فوق  وضعیت  متأسفانه
  مردم   زندگی  نجات  و   اندیشیچاره  فکر  به  حتی  کشور  زمامداران  از  یکهیچ  و   شد

  وقوع   از  هاییموج .  پرداختندمی  مهلکه  از  فرار  یا  خرافی  مسائل  به  بیشتر  و   نبودند
  تکرار   ایران  در  نوزدهم   قرن  سراسر   در   بودند   طاعون  و   وبا  عمدتاً   که  هاگیریهمه
  در   اجتماعی  آگاهی  پیشگیری،  در  اصلی  عامل  که   شده  تائید  هابیماری  این  در .  شدمی 
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  سال   در  تولوزان  دکتر  بعدها  .است  هاآن  رعایت  و   عمومی  بهداشتۀ  بار
  آن   در  که  داد  تشکیل  را (  بهداشت  انجمن)  الصحه  حفظ  مجلس  ق1284/م1868

هایی  مأموریت  که  داشت  زیادی   امیدواری  تولوزان  .بودند  عضو  پزشکان  و  دولتمردان
های نشست  برای  جلسه  دستور  تعیین  و   ولیتؤمس  دادن  با  بهداشت  هایانجمنرا برای  

ۀ  ادار  علت  به  بهداشتی  انجمن  این   تولوزانۀ  نوشت  برمبنای  حال  هر  به.  کند  نهادینه  هاآن
  اصالحی   هایبرنامه  کهآن  وجود  با.  نیافت  دوام  بیشتر  ماه  چند  قاجار  حکومت   ضعیف

  قرن   ایران  اجتماعی  و   سیاسی  پویایۀ  جامع  حمایت   و   ترویج  به  نیاز  ولی   ناپایداربودند
بیمارستان  .(66:  1396  نژاد،ابراهیم )  داشتند  سیزدهم  اقدام  این  راستای  های  در 

شد    تأسیس  قاجاریهۀ  دور  اواخر   در  سنندج  نظیر بیمارستاننظامی در برخی نقاط ایران  
البته هدف  که  با  بیشتر  درمانی  مراکز  عادی  یمداوا   این  مردم  نه  و  ایجاد    نظامیان 

-28-2-4خارجه،    امور   وزارت  دیپلماسی  مدارک  و   اسناد  آرشیو)شد  می 
1336GH) . 

  از   ، یکیو آغاز روند مدرن شدن سبک زندگی  ایران  در   پهلوی  حکومت  استقرار   با
پروسه  نمادهای  و   هامالک    در   سعی  و   آن  ارتقای  و   بهداشتی  وضعیت  به  توجه  این 
جامعه  سالمت  وضعیت  بهبود مملکتیۀ  ادار  و   بلدیهۀ  ادار.  بود  عمومی   از  صحیه 

 و  هابیمارستان تأسیس و  هادرمانگاه  ایجاد  دوره با این در  که  بودند دولتی هایسازمان 
 بهداشتی  وضعیت  بهبود  در   نقش مؤثری  کشور  مناطق   اکثر  در  بهداشتی  اقدامات  انجام
دوره  درمانی از  کردند.  ایفا  این  ایران  در  پهلوی  ابتدا  حکومت    همان 

برای1925ش/1304) مردم  وضعیت  بهبود  م(   از  هاآن ماندن    مصون  و   بهداشتی 
مختلفبیماری  بهداشتی،    تأسیس  برای  را   خود  جدی   اقدامات  های  مؤسسات 

فرانسه   .کرد  شروع  بهداشت  امورۀ  توسع  و   هابیمارستان  کشور  از  زمینه  این  در    ابتدا 
 آمریکایی هم   و   انگلیسی بهداشتی  مؤسسات  تقلید کردند اما واقعیت این بود که وجود

  آمدند   ایران  به  آلمانی  کارشناسان  و  پزشکان  س از آن پ.  بود  مؤثر  بسیار  کار   پیشرفت  در
را  فعالیت  و  به    .کردند  شروع   خود  رو  و  مساعد  وضعیت  درمانی سطح کشور  مراکز 

  ش 1306  سال  در  طبابت  قانون  تصویب  رشدی از لحاظ پزشکی مدرن پیدا کردند. با
 پزشکیۀ  حیط  در   و   نبودند  طب دولتیۀ  مدرس  از  التحصیلفارغ  که  افرادی  طبابت  از

  این   هرچند.  (30:  1306)مصوبات مجلس شورا،  شد  می   جلوگیری  نداشتند  تخصصی
  به   طبابتۀ  اجاز  دادن  نظیر  هاییتبصره  اعمال  ولی  داشت  همراه  به  را   مصوبه مشکالتی
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باشند    سال  ده  از  بیشۀ  سابق  که  افرادی  آمده  وجود  به  مشکالت  از  حدی  تاداشته 
( البته این اقدام نیز خود موجب نارضایتی  1306:1  ،203  ۀشمار  )اطالعات،  کاست

 و مشکالتی در میان اطبا شده بود.

های دولت  بدین ترتیب در راستای ترویج افکار مدرنیته در ایران و با اجرای برنامه
ها و  های دولتی در شهرستانآن ایجاد بیمارستان  ۀکه نتیج  انجام شد پهلوی اقداماتی  

تمام ک در  بهداری  بهداریگسترش  تمام  در  بینوایان  رایگان  درمان  و  ایجاد    ،هاشور 
ها و کارهای مفید دیگری در تأمین و تعمیم بهداشت عمومی و رفاه ملی بود.  درمانگاه 
های مختلفی از کشور وضعیت بهداشتی مناسبی این اوصاف روستاها و بخش  ۀبا هم
صحیه  ندنداشت وضعیت  از  مالیه  رئیس  مثال گزارش  عنوان  به  نشان    کردستاندر  . 
آن طور  بود.  ناجرای اقدامات حکومت در همه نقاط کشور به طور یکسان    که  دهدمی 

 صحیه ندارد  سنندج که خود مرکز کردستان است که در این سند آمده است

)تخصیص  قران الزم است   124الی    92یک رئیس طبیب صحیه به ماهی  ...  
در   را  اموات  و  ندارد  غسالخانه  حمام اعتبار(،  می پای  تغسیل  که  ها  کنند 

باب غسالخانه  تأسیس یک  به  اقدام  فوریت  به  باید  و  برخالف صحیه است 
اند قران است اهالی از او ناراضی   80شود. در سقز یک طبیب صحیه به ماهی  
با یک طبیب عالم  اگر مشارالیه  البته  اهالی  تر و جدی و  تبدیل شود مصلح  تر 

به    1200نفر در سنندج و سقز است سالی    50  الی  45است. عده مجذومین 
نامه صادر شود طی مورخه  ها الزم است که تصویب قران برای محدود کردن آن 

آن این موضع عرض شده که محل سکنای  از  جداگانه  ها در قسمت متناسب 
شو داده  قرار  فرق  خالصه    ملی ۀ  کتابخان   و  اسناد  سازمان  )آرشیود  امالک 

 . ( 240 -47604- 3,2 ایران،

از دیگر اقدامات صحی این دوره تأسیس بیمارستان و مراکز درمانی بیماران روانی  
تا  بر  بود. اسناد  ایران1308  سال  از  پیش  اساس  در    مرکز   یا  دارالمجانین  ش 

منظور  ی  ا جداگانه حتی   بیماران  از   ینگهداربه  حکومت،  مرکز  در  جز  روانی، 
  بودن   پراکنده  به علت  این سال  در .  نداشت  نیز وجود  اصفهان  درشهرهای مهمی نظیر

به   منجر  نیز  گاهی  و رسید  می ها  آن  به  که  صدماتی  و   خیابان  و  کوچه  در  بیماران  این
و    دارالمجانین  به تأسیس  برخی شهرها راملزم  ۀبلدی  داخله   ، وزارتشدی ها مآن  فوت
  -84437؛  ایران  ملیۀ  کتابخان   و   اسناد  سازمان  آرشیو)  نهادکرد  این  بینی بودجۀپیش
از    شدندها به درخواست اهالی یک ناحیه تأسیس میالبته گاهی نیز بیمارستان   (. 293
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توان دید های مکرر اهالی و رعایای تنکابن و کجور را می جمله در سندی درخواست
از وضعیت صحی خودشان و اینکه همیشه مریض هستند اما که در عریضه های خود 

 ا نیست، شکایت کرده بودند هدر محل وسایل معالجه برای آن

های خود رعایا را تأیید مباشرین امالک کجور و تنکابن هم در ضمن گزارش 
اهالی عد بودند و عالوه بر  یعنی از    ۀو متذکر شده  از اشخاص متفرقه  زیادی 

کنند اهالی تهران و رشت و سایر نقاط از طرف اداره طرق در آن صفحه کار می 
اینکه پرستار و وضعیت مرتبی ندارند عموماً در    شوند نظر به موقعی مریض می 

قهوه سایخانه گوشه  زیر  معابر  در  یا  و  میدرخت   ۀها  ناله  و  افتاده  و ها  کنند 
به  فوت   ۀواسطباالخره  معالجه  وسایل  نبودن  فراهم  و  پرستار  و  جا  نداشتن 

آور و فراهم نمودن وسایل معالجه رقت  ۀکنند. برای برطرف نمودن این منظرمی 
ادار مریض   ۀبه  فعالً  فرمایید  امر  مملکتی  هر  خانه صحیه کل  های کوچکی که 

دارای   تأسیس   10یک  شهسوار  در  یکی  و  دهنو  در  یکی  باشد  تختخواب 
ادار به  هم  اینکه کمکی  برای  و  به   ۀنمایند  باشد  شده  مملکتی  صحیه  کل 

هند  صحیه بد  ۀخانه به ادارمباشرین دستور داده خواهد شد منزلی برای مریض 
سن  در  ادار  ۀتا  مریض  ۀآتیه  ساختن  به  شروع  دهنو  و  شهسوار  در  خانه صحیه 
 . ش(1311، 8347) آرشیو اسناد ریاست جمهوری،  بنمایند

از   پیشگیری  و  آگاهی  افزایش  راستای  در  دولت  تدابیر  و  اقدامات  موازات  به 
مقاربتی یکبیماری  مبت  های  آمار  از  برای کاستن  نیز  اقدامات درمانی  به سری  الیان 

 شدندها مبتال می افرادی که به این بیماری   بیشتر.  وضع شدهای در جامعه  این بیماری
بنا  از بودند،  جامعه  پایین  سیاست  بر   طبقات  دولت  این  حمایتی  و  درمانی  های 
میمی  اجرا  جامعه  از  این گروه  برای  بیشتر  بیمارستان  بایست  اساس گزارش  بر  شد. 

از    1306  -1305دولتی تهران در سال   به   10بیش  این بیمارستان  از بیماران  درصد 
از حیث شغلی اکثریت بیماران مرد را رانندگان، بناها و   سوزاک مبتال بودند. همچنین

  -1308)احصائیه شهر تهران،    دادندها تشکیل می عملجات و کارگران و سنگ تراش
امراض    خدمات درمانی به بیماران  ۀبیمارستان زنان از دیگر مراکز ارائ  .(68:  1304

های آن تبلیغاتی اطالعات نیز در بیشتر شماره ۀآمیزشی بود و در مطبوعاتی نظیر روزنام
خارجه    وزارت  ای که بهدر نامه  طهرانۀ  شد. بلدیها منتشر می برای درمان این بیماری

سال  24درتاریخ   ماه  میمی  1307  آبان  اطالع  پزشکی  بازگشت  از  که  دفرستد،  هد 
خواهد که با  میها  کرده و از بلدیههای مقاربتی در فرانسه تحصیلبرای درمان بیماری
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 -SH1307خارجه؛    امور  وزارت  دیپلماسی  مدارک  و   اسناد  آرشیو)  او همکاری کنند

K21- P14- 6).  اطالعی از نوع و میزان همکاری بلدیه به وی در دست نداریم.   البته  
این  مدارس  در  اطفال  مزاج  صحت  بهبود  رایب  اقداماتنخستین    از  یکی   که   بود  نیز 

  برای   شد  خواسته  آموزاندانش  از  و   شد  تحت عنوان دستور صحی مدارس تهیه  اصولی
رعایت کنندآن   مسری  یهای ماریب  از  ماندن  امان  در را  موارد    نامهنظام  این  در.  ها 

 آرشیو)  شده بود خواستهبند   12در   مدارس از شاگردانالصحه حفظ اصول از متعددی
 . (0033  -0108 -0002، ایران ملیۀ کتابخان و  اسناد سازمان

اقدامات صحی دولت هنگام بروز بیماری   ها برپایی قرنطینه بود که در مواردی از 
بیماری بروز  دلیل  به  اقدام  این  حملهنگام  مسری،  بروز   اموات  ونقلهای    باعث 

 یدولت عثمان  نیمورأم  اوقات  اکثر  .شدیمی  مرز  نیمورأم  با ی  فراوان  هایکشمکش
  به   اموات  نقل  و   ازحمل  و  کردندیمی  تراشمانع   هاآن  عبور  در  بازرغم گرفتن رشوه  هب  نیز
  شدند یم  مسافران  یبرا   یمشکالت  باعث بروز  و کردند  می   یریجلوگ  یماریب  انتقال  ۀبهان
  و  بود  شده  دهیشک  هم   شاه  رضا  دوران  تا  یالتکمش  نیچنۀ  دامن  .(83  :1372  ،یعباس)

  اجساد   نقل  و   حمل  و   ندک  ای صادراعالمیه   تا  بود  مجبور  بار  کی  وقت  چند  هر  دولت
:    ممنوع  عراق   به   را  نکـ  نمونه  )برای  را در  113009ساکما؛  کند  ممنوعیت  این  که 

می  1305سال   دوره همچنین    .(دهدنشان  این    هایتذکره  یماریب  بروز   مواقع   در   در 
مسافرت  قی طر  نیا   به  و   شدمی  لغونیز    یاستان  نیب  تردد   یریجلوگ  عتبات  به  زوار   از 
  صدور   از  هک  کردمی   ابالغ  استانداران  همه  به  شورک  وزارت  یمواقع  نیچن  در.  شدمی 

تذ  مثال  عنوان  به.  آورند  عمل  به  ممانعت  شورک  خارج   به  مسافرتبه قصد    رهکبرگ 
 منتشر شد:  م1926/ش1305 مرداد 8  خیتار اعالنی که در 

  اعالم  یاهال  عموم  اطالع  یبرا  الًیذ  داخلهۀ  لیجل  تلگراف وزارت  نیاعالن: ع
وبا  اخبار  موافق  لهیومت جلکح  شودمی    بروز   ینواح  و  بصره  در  واصله مرض 

برقرار    نیقرانط  باتیترت  ردهک ت  یسرا   هم  رانیا   یسرحد  نقاط  یبعض  به  نموده
  است   فارس مفتوح  جی خل  در  بندر  دو   فقط  شده  مسدود  سرحدات مجاور  هیلک

  تابعه  نقاط اهالی  به دهیمرض ممنوع گرد یموقع قطع تا عرب عراق به مسافرت
موجب  وزارت  یعیسم  نیحس .  دیده  اطالع به   لهیجل  وزارت  اعالن  داخله. 
وبا  بروز  از  یاهال  اطالع   و  داخله    در   نیمع  نقاط  ی برا  ره ک تذۀ  ادار  مرض 

تذ فوق  حکمت  نخواهد  رهک تلگراف  الدین  نظام    -001406ساکما؛  )  داد. 
291) . 
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 اسناد و وضعیت بهداشت عمومی مردم ایران 
در دورۀ قاجار  وضعیت بهداشت عمومی ایران  های سیاحان  با استناد به منابع و گزارش

دور در  بود.  به  ۀنامساعد  و  دولتمردان  این    شورا   مجلسنمایندگان  ویژه  مشروطه  در 
اما نتوانست در عمل بروز چندانی داشته    تدوین شد زمینه تدابیری اندیشیده و قوانینی  

پهلوی با تکیه بر همین قوانین و در واقع انجام عملی این اقدام   ومتکباشد تا اینکه ح
مشروطه کلید خورده بود بهداشت عمومی را به سطح مناسبی    ۀکه پیش از این در دور

ترت بدین  دولت  رساند.  حمام   منظوربهیب  نظیر  عمومی  اماکن  کردن  ها بهداشتی 
داد انجام  را  باره صدور  نیاول  .اقداماتی  این  در    گرم   لزوم  مورد  در  هاییاطالعیه  گام 

  دن یت تراشیممنوع  نیو همچن  هابیماری  از  یریجلوگ  لیدل  به  هاگرمابه  آبِ  داشتن  نگه
از طرف    (290  -001316ساکما؛  )  بود  حمام  در  صورت  و   سر اعالنی که  از جمله 
 :ش منتشر شده بود1307ها در دهم مردادماه بلدیه برای مقررات صحی حمام ۀادار

 االقتضا یلد یک دفعه و ماه در هاخزینه  آب زدن زیرآب و نمودن تجدید( 1)
  ورود   از  (منع2) ؛  شد  خواهد  زده  زیرآب  زین  نهیخز  آب  تعفن  صورت  در

 و  سینه  اخالط  انداختن  از  منع(  3)؛  و کچلی  جلدی  مسریه  اضامره  ب  مبتالیان
 به  مخصوص  هایظرف  فوق  مقصود  یبرا  و  حمام  و صحن  دیوار  به  بینی  آب

 هایچراغ   سوزاندن   از  منع(  4)؛  ندینما  نصب  حمام  داخل  و  خزینه  جدارهای
 ؛حمام   داخل  در  مطلقاً  دخانیات  از استعمال  منع(  5)؛  حمام  داخل  در  ینفط 
استعمال   منع(  6)   از   منع(  7)  ؛حمامۀ  نار در خزینک   و   صابون  و  سرشوه  لک   از 

 و لنگ   کیسه  فیتنظ(  8)  ؛حمام ۀ  خزین  در  بدن  لنگ  مالیدن  و   کیسه  کشیدن
 لزوم  موقع در بعد انداخته ضدعفونی هایمحلول از یکی در را هاآن همیشه که
  صابون شستشو  با  استعمالاز  قبل  را  هاکیسه  است  الزم  و مخصوصاً  برده  کارهب
 آن  ف یثک   یبو  تا  بریزند  هادر مبال   کآه  مقداری  روز  هر(  9)؛  ندینما  تمیز  و

 محلول  در  یا   و  شسته جوش  آب با یا  استعمال  از  قبل  را  تیغ(  10)  ؛گردد  مرتفع
- مستراح همیشه برای(11) ؛برند فرو نکند ضایع را تیغ که یضدعفون دوای و

  ورود   از  منع(  12)؛  دارند  نگاه  نظیف  کرده  شستشو  را  خانهنوره   -سربینه
  ؛ حمام  در  ه یتخل  یا  و   صورت  و  دست  شستن  برای  لباس  با  خارجی  اشخاص

 تا  در حمام  یمشتر  ند به محض ورودک   مراقبت  جدا  حمام  داخل  ( استاد13)
نیز  نشوید  پا  تا  سر  را   او  بدن و  یا  و  صابون  که  یاشخاص  و  بدن  و   نوره  کنار 

  دخول  ۀاجاز  را  او   نشود  شسته  و   کپا   مزبوره   مواد   از  کامالً  تا  اندکرده   استعمال
  را   خود   ماهه  هر   ردپاکَ  هاسلمانی   و  مانیلس  دارهای دکه (  14)؛  ندهد  نهیخز  در
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 و  آالت  وقاتا  تمام  نموده و  حاضر  بلدیه  صحیه  در  جواز صحت  اخذ  برای
  دامنی پیش   وظیفه   انجام  موقع  در  و  داشته  نگاه  نظیف  را  خود  تراش  ادوات

  خزینه  آب بایستی  یحمام  ( استاد15)؛ استعمال لنگ بپوشند بدون سفید پاک
  سبب   و  داشته  آن را   در  مکث  و  مقاومت   طاب  مشتری  که   کند  گرم  قسمی  به   را

استاد  (16)؛  نگردد  کربوخفگی مجرد  یحمام   هر    اسرع   به  اعالن  انتشار  به 
 هیصح  دستور  برطبق  الزمه  تعمیرات  به  راجع  را  خود  مالکین  است  الزم  وقت

  این   است  مکلف   حمامی  استاد  هر(  17)؛  شوند  مرمت  مشغول  اخطارکرده،
-293)ساکما؛    باشد  آن  حفاظت  و  رعایت  ولؤمس   قاب گذارده  در  را  اعالن

41283-52) . 

از وضعیت بهداشتی و پزشکی گزارشی  ،طبیبی به نام دکتر احمدخان، طبیب صحی
ای از  نمونهفرستاده است که  به وزارت داخله  ش  1307در سال    )بهشهر امروز(  اشرف

در این  .  است  هاتشریح اوضاع نامساعد توسط اطبا و ارسال گزارش به مرکز توسط آن
 گزارش آمده است:  

این    ۀواسطبه به  شهرها  اغلب  اشرف  شهر  در  مذکور  نقاط  در  طبیب  نبودن 
امراض فوق دهات مراجعه می  زیاد و خطرناک که مهمکنند.  آن العاده  ها ترین 

سیفلیس، ماالریا و ...و سایر امراض دیگر عموماً اغلب اهالی را مبتال ساخته  
گردد. عدم استطاعت مالی و طوالنی و به همین جهت متوفیات زیاد حاصل می 

مبتالیان گردیده به این طریق هر کس مبتال به    ۀبودن راه ساری مانع از معالج 
  کند گردد دیگر دست از جان خود شسته و با حیات خویش وداع می ی مرض م
 . (1307، 8896)مارجا، 

در برخی نواحی ایران  را  اگرچه این سند خود وضعیت نامساعد بهداشتی و نبود طبیب  
این زمان نشان می ادامه  تا  در  اما در سندی دیگر  در همین  مسافرت رضاشاه    به دهد 
اشاره شده است که در آن به لزوم  سیدگی به صحیه و امراض رمنظور سال به مازندران به

مانند ماالریا که به    های واگیر محلیمقابله با بیماریکوبی، تعیین پزشک نواحی،  آبله
آب وجود  استدلیل  بوده  شایع  برنج  بیماریبندهای کشت  با  مقابله  مقاربتی،  ،  های 

)آرشیو اسناد  اشاره شده است    انبارها و توجه به شیوۀ زیست اهالی منطقهاصالح آب
اشاره شده است که به(1307،  8896ریاست جمهوری،   البته در سندی دیگر  رغم  . 

منظور  ای بهتواند بودجهپذیرش وخامت اوضاع صحی در مازندران وزارت صحیه نمی
مثال   برای  چون  بگیرد  نظر  در  بهداشتی  اقدامات  چون  انجام  نواحی  صحی  اوضاع 
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به  مازندران  وخیم   مراتبخوزستان  از  تأسیسات    استتر  به  نواحی  آن  احتیاجات  و 
از شخص شاه صحی شدیدتر   مازندران  بارۀ  در  فوق  انجام دستورات  برای  لذا  است 
 . ش(1307، 8896، شماره سند  14075 ۀ)مارجا، نمراند کمک خواسته

 ثیرات تحول علم پزشکی بر قوانین پزشکی أت
  از   ناشی  تلفات  و   روس  و  ایران  هایبروز جنگ  اروپایی،  کشورهای  با  گسترده  روابط 
  ماندگی عقبو    مسری  هایشیوع بیماری   و   شهرهامیان    روابط  شدن  ترگسترده  جنگ،

ویژگی  درمان  و   بهداشت  در از  میرا  قاجار  دانست که همچون دیگر  های دورۀ  توان 
نیز زمینه  باره  این  به بهداشت و پزشکی نو شد. در  های علمی و صنعتی موجب توجه 

است. در اولین گروه محصالن   میرزا   عباس  شاهزادهها مربوط به دورۀ  نخستین تالش
زشکی شد تا به این ترتیب اعزامی به اروپا یکی از ایشان مکلف به تحصیل در رشتۀ پ

شود   پایه گذاشته  ایران  در  جدید  اردکانی،  پزشکی    . (124و  123:  1378)محبوبی 
دارالفنون تأسیس  با  سال  بعدها  در  آن  به کار  آغاز    نفر   صد  با  م 1851/ق1267  و 

داخلی کردن   برای  تالش  پزشکی  آموزش  دانشجو،  نظیر  شد  علومی   برجسته،)آغاز 
1393 :82) . 

حکو شروع  پهلوی  با  آمرانۀ  مت  اقدامات  آغاز  پیش بهرضاشاه  و  بردن منظور 
ایران  برنامه این   ۀنتیج  . درشدکلی دستخوش تحول  به  نیزعلم پزشکی  های توسعه در 

های غربی و  اقدام اطبای قدیمی و سنتی کنار گذاشته شدند و تنها پزشکانی که با روش
ها و لوایحی که در مجلس به  . اما با تالش شده بودندپرداختند تأیید  مدرن به درمان می 

اگر    ،شدتحت عنوان اطبای غیرمجاز امتحانی گرفته می   ،تصویب رسید از اطبای سنتی
می آ موفق  به  مینشدند  داده  زمان  این  در  طبابت  مجوز  به  ها  سندی خطاب  در  شد. 

 در بارۀ ایشان چنین آمده است: وزارت معارف

اجازه  اخذ  به  تاکنون موفق  اطبایی که  به  اند دو ماده و رسمی نشده   ۀنامراجع 
 1345شوال    29باره ارائه شده است در تاریخ    این  یک تبصره به مجلس در

توانند در مجلس امتحان وزارت  ش این اطبا می 1305اردیبهشت    11برابر با  
  سازمان   شود شرکت کنند )آرشیومعارف و مراکز ایاالت و والیات تشکیل می

 . ( 6 -33775-297ایران؛   ملیۀ کتابخان و اسناد

شمسی به  1306نیز در سال  طبابت پزشکان ۀناماجازهی در بارۀ قانونمصوبه بعد از این 
 زیر بود: تصویب رسید که به شرح
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چه  اند چنان رسمی نشده  ۀنامی که تاکنون موفق به اخذ اجازهیاطبا  :اول  ۀماد  -
بوده طبابت  مشغول  متوالی  سال  دو  مدت  دارند  میمدرک  در  اند  توانند 

وزارت معارف و مراکز عمد امتحانی که در  والیات )با   ۀمجلس  ایاالت و 
شد  خواهد  تشکیل  قدیم(  طب  در  مجاز  اطبای  و  دیپلمه  اطبای  عضویت 

درصورتی دهند  آنامتحان  امتحانات  موردکه  اجازه  ها  شود  واقع    ۀنامقبول 
شده   ها اجازه داده ها داده خواهد شد و فقط در حدودی که به آنطبابت به آن

 حق طبابت خواهند داشت.

گیرند و طبابت می   ۀایی که از این به بعد بر طبق این قانون اجازاطب  :دوم  ۀماد  -
استعمال کلم ندارند حق  خارجه  و  داخلی  دولتی  مدارس  از  را    ۀدیپلم  دکتر 

 نخواهند داشت.

قانون که   :سوم  ۀماد - این  است.  قانون  این  اجرای  مأمور  معارف  وزارت 
شمسی به تصویب   1306شهریورماه    28  ۀمشتمل بر سه ماده است در جلس

تعلیم و )  حسین پیرنیا-  مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی
ششم   ۀشمار،  تربیت و  سوم:،  1306  ، پنجم  سال  226سال  آمار  و  سالنامه  ؛ 
 . (438ش: 1317 -1315

پزشکی با پزشکی مدرن  ۀآشنایی دانشجویان دانشکد  با هدفاقدامات آموزشی نیز 
ترجم و  تألیف  از جمله  دانشکد  ۀانجام شد که  پیشنهاد  به  بود.  باب  این  در   ۀ آثاری 

کتاب  دو  تألیف  برای  مستظرفه  صنایع  اوقاف  و  معارف  وزارت  حمایت  با  و  طب 
نسججنین و  بهشناسی  دکتشناسی  آقای  حبیبیوسیله  تاریخ    1ر    12/1315/ 25در 

ویژه  مذاکراتی شد، در باب اینکه چه کتابی ممکن است تهیه نمایند که به کار همه، به
ها و هم در  که هم در دانشکدهرا کتاب مخصوصی  ۀها بیاید. دکتر حبیبی تهیدبیرستان 
مورددبیرستان  برنامه  ها  مطابقت  عدم  لحاظ  از  باشد  مفیاستفاده  مربوط  د  های 

دانشکدهنمی دانشجویان  احتیاجی که  دلیل  به  تقاضا کرد  لذا  و  مخصوصاً دانست  ها 
نسج   ۀدانشکد کتاب  دو  به  جنینطب  و  دارندْشناسی  این کتاب    شناسی  فقط تدوین 

 
 . متاسفانه در منابع به نام کامل ایشان اشاره نشده است. 1
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در  برای   که  تدریس  باشد  با  دانشکده  نیز  معارف  موافقت  وزارت  پیشنهاد  گرد  این 
 . (0044-006732-264؛ 0104-006732-264)ساکما؛ 

 این قوانین همچنین موجب کاهش تعداد پزشکان خارجی در ایران شد، همچنین
و   ایرانی  می  ماماهاپزشکان  قرار  پزشکی  تعلیمات  تحت  تا  باید  جای  گرفتند  بتوانند 
  . اعزام دانشجو به خارج نیز ادامه داشت (195:  1392زاده،  )ملکایشان را پر کنند  

قانونی مصوب شد که بر ش  1313ش پیشنهادی در این باره عرضه شد و در  1307در  
  برای   عالی  مدارس  دیگر  و   تهران  دانشگاه  هایدهکدانش  دوم   و   اول  شاگرداناساس آن  

  و  هاوزارتخانه  از   ک ی  هر  مدت،  همین  در  البته.  شدند  گرفته  نظر  در   خارج   به   اعزام
  برای   دولت  عمومیۀ  بودج  از  علوم  وزارت  عمومی  روند  از  جدانیز    دولتی  هایمؤسسه 
 چهار  و   ماده  6  شامل  دانشجو  اعزام  قانون.  ردندکمی   استفاده  خارج  به  دانشجو  اعزام
و  تبصره   از   را  دانشجویان  فرستادن  برای   الزم   اعتبار  تا  شد   موظف  دولت   آن  در  بود 
 هککند  می   اشاره  قانون  این  همچنین  و   ندک  مینأت  خورشیدی  هجری  1312  تا  1307
  دولت   هک  ایرشته  در  و شرکت کنند    امتحان  در  دارند  اولویت  ایران  تابعیت  دارای  افراد
  ایران   دولت  خدمت  به   تحصیل  پایان  از   پس  و  دهند  ادامه   تحصیل   به  کندی م  تعیین
  به   شورک  به  بازگشت  از  پس  را   آموختگاندانش  تا  است  لفکم  نیز  دولت  درآیند،
-297 بپردازد)ساکما؛  حقوقها  آن  به   ارک  نبود  صورت  در  و  درآورد  خویش  استخدام
سال  .  (009217 )مدرس1930ش/1309در  دندانپزشکی  کالج  یک  نیز  عالی   ۀم 

دور پیشنهاد  با  نخستین    5دیپلم    ۀدندانپزشکی(  شد.  پزشکی ضمیمه  مدرسه  به  ساله 
شامل   بود  15کالس  چارسکی  و   داوطلب  معاون    1هامیل  سیاح  و  مدیر   آننخستین 

ی با اضافه شدن دکتر آشوت هاراطونیان و دکتر شهریار سالمت که  کادر آموزش  ند.بود
چارسکی   هامیل  نظر  هاراطونیان  خواندهدرستحت  همچنین  شد.  تقویت   بودند 

پس و  تکمیل کند  را  خود  تحصیلی  مدرک  تا  یافت  سالفرصتی  زیادی  ازآن  های 
دانشکدبه در  معاون  و  استاد  تهران    ۀعنوان  دانشگاه    کرد   فهیوظ   انجامدندانپزشکی 

ام مهرماه همان سال وزارت معارف و اوقاف در سی  .(60:  1378)عباسی و دیگران،  
ه ماده به تصویب  راتوار دواسازی« را در نُسازی و البکلینیک طب و دندان  ۀنام»نظام

نامه مدرسه را مکلف کرده بود در آخر  نهم این نظام ۀماددر  مجلس شورای ملی رساند.

 
1. Hamil Charsky 
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ها را در سه نسخه تنظیم کرده یک  کنندگان به کلینیک رضی و مراجعههرماه احصائیه مَ
ای را هم  تفتیش ارسال و نسخه  ۀکل معارف و یک نسخه برای ادار  ۀنسخه برای ادار

 . (97-22657-297 )ساکما؛ برای خود نگه دارد

مدرسۀ  نامنییآ   و   نامهاساس  م1930/ش1309  سال  در  از  نیز  یقابلگۀ  مخصوص 
شورا   بیتصو ومدرس  یمل  یمجلس   شعب   از  یکی  خیتار  نیا   تا  هک  ورکمذۀ  گذشت 
  دارا  ورود    و شرط  درآمد  یتکممل  لک  هیصحۀ  تحت ادار  ،رفتیم  شمار  طب بهۀ  مدرس
 یقابلگ  التیتحص  یبرا   و   شد  نییتع  دخترانۀ  متوسطۀ  سال  پنجۀ  نامیگواه  بودن
مدونا برنامه  ات،یالح  علم   ح، یتشر  چون  یس دروسیتدر  برنامه  ن یا   در.  شد  وضع  ی 
اطفال  مرض،  حیتشر و   پرورش  عموم  و   یقابلگ  ض،یمر  سالم    به   راجع  یامراض 

نسوان  و الصحه  حفظ  ،یقابلگ  ل یتحصۀ  دور  انیپا  در.  بود  یالزام  امراض مخصوص 
به دانشامضای    بهازطرف وزارت معارف    یقابلگ  قیتصدنیز   آموزان  معلمان مدرسه 

می دور  .(270  -000221)ساکما؛  شد  داده    -1311  در سال  قابلگیۀ  مدرس  ۀاولین 
از    11  و   رسید  پایان  به  رسمی  طوربه  شمسی  1312 مدرسهنفر   لیالتحصفارغ  این 

نخستین ترتیب  بدین    وارد   تهران  در  مدرسه  این  لیالتحصفارغ  زناناز    گروه  شدند. 
اگرچه    .(89:  1393  فارسانی،  )ترابی  شدند  زنان  به  مربوط  رفاهی  و   کارهای بهداشتی

در    حتیو    بودند  کرده  تحصیل  ماماهای  سرسخت  رقبایها  قابله  هاسال  این  اوایل  در
  ی هاقابله  به   رجوع  مردم  کرده  تحصیل  ماماهای  بودن  وجود   با  تهران  ثلم  شهرهایی

تاریخ  در   که  یا جامعه  برای  تناقض  اینالبته  .  دادندیمترجیح    را   محلی   گرفتار   طول 
  و  پزشکی  به  سنتی  طبابت  و  طب   از   ایرانیۀ  جامع  گذار   دوران ک  این  و  بود   سنتی  طب

 .نمودی م طبیعی بود جدید پزشکان

  که احمد   شد  برگزار  ژنو   در  بزرگی  کنفرانس  ق 1324/م1906  سال  ژوئیه   در ششم
داشت. وی    حضور  کنفرانس  این  در   ایران  دولت ۀ  نمایند  عنوان  به   ممتازالسلطنه  خان
این    را  سفیدۀ  برپارچ  « سرخ  خورشید  و   شیر»  پیشنهادی  عالمت  انتخاب  علت در 

ارائه    تصویب   به   «سرخ  صلیب»   جای   به  عالمتاین    وی  تالش  با  و   داد  کنفرانس 
 در  خورشید  و   شیر  ق عالمت1325/م1907  سال  پی این اقدام در  رد.  رسید  کنفرانس
از رسمیت یافتن   .(41  :1384ورشالچی،  پ)  یافت  رسمیت  المللیبین   مجامع اما بعد 

توسط   نیز  ایران  ایران در  عالمت درخواست تأسیس جمعیت خورشید سرخ  سفارت 
ق به دهمین کنفرانس صلیب سرخ ژنو ارائه شد. مذاکراتی در این  1339برن به سال  
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امریک دمیو آدور   ۀزمینه انجام شد که نتیج این    1مذاکرات با رئیس صلیب سرخ  در 
 گزارش آمده است:  

فوق د آقایان  با  خود  مالقات  بدبختی ر  از  مفصالً  موقع  الذکر  در  ایران  های 
نمودم   بیان  ایران  درماندگان  به  نسبت  دنیا  توجه کرواژورهای  عدم  و  جنگ 

طوری که در موقع جنگ  تقاضا کردم قدری بیشتر به ایران توجه نمایند همین
اند.  ذول داشته لهستان و ارمنستان و ... همه قسم مساعدت مادی و معنوی مب

سرخ    ۀنتیج )خورشید  سرخ  صلیب  نیز  ایران  در  هرگاه  شده  این  مذاکرات 
تأسیس کرد و رسماً از    2های سایر کرواژورها نامهایران( موافق قوانین و اساس 

مرکزی ژنو شناخته شود و موارد بدبختی یا جنگ و امراض مسریه  ۀطرف کمیت
ث نسبت به ایران هم بود و های مادی و معنوی از هر حیممکن است کمک 

الزمه مجانی فرستاده خواهد شد. این است و مجدداً خاطر اولیا محترم    ۀادوی 
آن وزارت جلیله را به راپورت های سابق خود جلب نموده است. متمنی است  
را   ایران  سرخ  خورشید  بنای  زودتر  هر چه  داده  تشکیل  کمیسیون مخصوص 

و نیز از دول دیگر حتی از مملکت سیام مطابق با تأسیسات سایر دول گذارده  
ها نیز هر له عقب نمانده باشیم و آن أو فنالند و استونی و ارمنستان در این مس 

اند  یک از چند سال به این طرف صلیب سرخ مملکت خود را تأسیس نموده
رسانیده   هم  به  حضور  کنفرانس  دهمین  در  سرخشان  صلیب  نمایندگان 

اند. متمنی است هر موقع  تقدیم کنفرانس نموده های عملیات خود را  راپورت 
ادارأاین مس  ایران گذارده شد سفارت را مخبر سازند و  در  در    ۀله  کل مرکزی 

شناسد   رسمیت  به  نیز  ایران  سرخ  خورشید  تا  دهد  اطالع  را  مراتب  ژنو 
 . ( GH1339-K59-P4-23,23/1)استادوخ؛ 

می  ۀبودج تأمین  قوانینی  طریق  از  به تصویب مجلس شورای  این جمعیت  شد که 
مبالغ   طریق  این  از  و  بود  رسیده  ایران  جمعیت  ا عمدهملی  صندوق  به  واریز    مرتباًی 

البته  می  کمکشد.  نیز  دولتگاهی  یا  و  اشخاص  طرف  از  این  هایی  به  دیگر  های 
 -sh1313- k28)استادوخ؛    دشد که در اسناد این امر به خوبی مشهود بوجمعیت می 

p2-2 ؛ استادوخ؛Sh1320-k28-p13-6 ) . 

 
1. Demio Ador 
2. Cruisers 
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 ها در اسناد بیماری
بیماری  در ماالریا  بررسی  و  وبا  طاعون،  به  بیشتر  اسناد  این دوره در  اشاره های شایع 

و سنت باقی مانده از گذشته که در    ندادن  تشخیص  سبب  به  منابع  از  . برخیشده است
بیماری یک  وبا  و  طاعون  آنبوده  آن  آوردهاند  یکدیگر  کنار  در   منابع  در  امااند  ها 

مشروطه این دو بیماری به خوبی از هم تفکیک   ۀویژه در دورقاجار بهۀ  دور  به  مربوط
دیگران،  شدمی  و  ت  به  (55-33  :1396  )پرغو    به  جا  در  طاعون  بیماری  ثیرأدلیل 

 :گویدمی 1به طوری که رابینو اقتصادی و  اجتماعی هایجایی

.  شدند  فقر  گرفتار  بودند  ثروتمند  که  بعضی.  کرد   پیدا  ایتازه   صاحبان   پول
  اقوام  که  بعضی  و  برداشتند  همسایگان  را  هاآن   اثاثه  و  تجمالت  و  ثروت

 ( 552  :1372رابینو،) رسیدند ثروت به بودند داده  دست  از را ثروتمندی

سقز در   و   طاعون  سال  کردستان  بانه  این  در  تبریز  )و    را  بسیاری  ( جانش1284ها 
نبود دلیل  به  بودن  تدابیر  گرفت که  ناکافی  و    دفن   امکان  نبود  و   سنتی  طب  درست 

اجتماعی    اجساد تاریخ  در  بسیاری  تغییرات  سال،موجب  این  در  شد.ایران    این   ها 
 در  علمی  ترقی  بر  مبنی   ایرانی  روشنفکر  قشر  هایدغدغه  گیریشکل  سبب  حوادث
دور  طبابت  و   درمان  بخش مدرن در  پزشکی  به سمت گفتمان  و    ۀو گرایش  مشروطه 

دور در  آن  شد.  ۀتثبیت  اول  نمونه  پهلوی  عنوان  از به  شیوع گزارش  بازتاب    ای 
درسالبیماری  اسناد،  در  قدرتها  رضاخانهای  که 1924/ش1303  گیری  بود    م 

دلیل حضور  فارس شیوع پیدا کرد. نگرانی انگلیس به    جیخل  بنادر  در  بیماری طاعون
 نیب  یفراوان  اتباتکم  گسترش آن  از  یریجلوگ  نیروهایش در جنوب موجب شد جهت

و یانگل  ینسولگرک نتیج.  شود  مبادله   رانیا  س   به   همچنان  بریتانیا  اتبات کم  نیا   ۀدر 
  کرد تأکید می بود،  شورکآن    ی حساس برا   نقاط  از  یکی  ه ک  جنوب  بنادر  یسالمت  حفظ

بار دیگر این بیماری خود را    م192٦/ش130٥  در سال  .(240  -026918ساکما؛  )
  ۀ اولی  بروز  ه کن سال در اسناد وجود داردیا  در  طاعون  بروز  بر  یمبن  ینشان داد، گزارش

عراق  یماریب  نیا  درکشور  یعنی  غربی  مرزهای  در  می   را  موجب  .  کندگزارش  همین 
داخل کشور  به  بیماری  ورود  از  ایران  حکومت  بود که    نگرانی  رو  آن  از  این  و  شد 

عراق  رانیا   ارتباط دال  با  به  داشت   و   یمذهب  لیهمواره  وجود    دنبال   به  لذا  ،تجاری 

 
1. Rabino 
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  در دو  زوار  آمد  و   رفت  از   ایبخشنامه  یابتدا ط   النهرین،بین  در  طاعون   یماریب  وعیش
  در   نهیس قرنطیتأس  ران،یئت وز یه ۀ  ناماساس تصویب  بر  و   آمد  عمل  به  یریجلوگ  طرف

طرفی  .  گرفت  قرار   ارک  دستور  در   ن یریقصر ش   ان ینظام  م192٦/ش130٥  در سال از 
شدند.  یصح  مورانأم  و   حکومت   با   یهمکار  به  مجبور منظور  ه کرمانشاه   نیم أتبه 

اقدام این  هزار  مبلغ   لک  از  تومان  هزار  پنج  مبلغ  مخارج  حوادث   شصت    تومان 
موجبات کنترل و جلوگیری    اقدامات  نیا   مجموع.  شد  ص دادهی تخص  شورک  رمترقبهیغ

 در  فوق  مبلغ  یمابق  عراق  یدمیاپ  ردنک ش  کفرو   از ورود بیماری در ایران شد. پس از
 . (113 -009)ساکما؛ شد  نهیهز شورک غرب  یمرز نقاط گرید و نیریقصرش هیصح

تا چهار سال بعد از این تاریخ هیچ گزارشی راجع به بیماری طاعون در ایران وجود  
مراسل سواد  در  اگرچه  سال    ۀادار  ۀندارد  به  به  1308کل صحیه  راجع  دستوراتی  ش، 

های الزمه پس از ورود کشتی ابن  تجهیز بندر بوشهر به لوازم اعدام موش و ضدعفونی
بین صحی  مجمع  به  شرحی  صحی  مقررات  برحسب  است  سینا  شده  نوشته  المللی 

نمره   اما در سایر  1308،  7556،  8819)مارجا،  طاعون ش(  از شیوع  منابع خبری 
المللی  ناشی از همکاری ایران با مجمع بینبتوان  نیست. شاید انتشار خبر این اقدام را  

صحی گزارشی از اقدامات بهداشتی دول امضا کننده   ۀصحی دانست که همواره در مجل
اطالع عموم می به  مهرماه سال  قرارداد صحی  در  بار دیگر  اینکه  تا    ش 1309رسید. 

المللی پاریس و از دفتر صحی جامعه ملل از  ب تلگرافی که از مجمع صحیه بینبرحس
 ۀسنگاپور رسید یک نفر مبتال به طاعون در بمبئی مشاهده شده بود لذا از طرف صحی

ایران که این زمان تحت نظر وزارت داخله بود، دستور داده شد که نسبت به مسافران  
  و  اسناد  )آرشیو  شوند شرایط قرنطینه اجرا شودمیهایی که از بمبئی وارد ایران  و کشتی
اسفند   .(SH1309- K14- P28/54-10  خارجه؛  امور  وزارت  دیپلماسی  مدارک در 

از حسین اینکه در    ۀآباد پشت کوه به صحیماه همین سال  بر  کل تلگرافی رسید مبنی 
از مرض طاعون فوت کرده  35گلین دو فرسخی گیالن   ایننفر  به  با توجه  در  که  اند. 

توان ترتیب  در این سند به خوبی میاین زمان اوضاع بهداشت در ایران تغییر کرده بود 
انجام می فعالیت   ۀو شیو   . ش(1309،  4874)مارجا،  کرد  گرفت را مشاهده  هایی که 

بیماری کنترل   ایران  در  سال  این  در  شد  موجب  اقدامات  شیوع  و  شود  همین  از 
برای بار سوم در این دوره اخباری از وجود طاعون در   ش1311جلوگیری شد. در سال 

بهایران می این بیماری در  رسد.  به دلیل بروز  طوری که دولت روسیه مرزهای خود را 
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آق پست  از  شوشومغان  ارتفاع  تا  میبند  مسدود  را  ایران  ن کلک  دولت  اگرچه  کند. 
می  انکار  را  طاعون  مرض  باز  وجود  خواستار  و  می   کردنکند  ضمن  مرزها  و  شود 
می اشعار  سال  همین  در  ناحییادداشتی  در  آ   ۀدارد که  حوالی  ایران    و  بندقسرحدی 

این   ۀروسیه طرح قضی   شوشون قلعه مرض طاعون وجود ندارد. اما   رفع قرنطینه را در 
نمی  ممکن   SHامورخارجه؛    وزارت  دیپلماسی  مدارک  و   اسناد  )آرشیو  داندناحیه 

1311- K14- P28/46- 032).  المللی در مهر ماه این  برای اطالع به مجمع صحی بین
ندارد،   وجود  طاعون  نواحی  این  در  این گفته که  اثبات  برای  ایران  دولت  سال، 

وسیل به  دقیقی  دا   ۀتحقیقات  انجام  صحی  صحیاطبای  لذا  نفر   ۀد.  یک  کل 
ممیکروب  از  لوازم  با  را  نتیجه   ۀسسؤشناس  در  و  اعزام  صحن  به  تهران  پاستور 

آن   طاعون در  مرض  از  اثری  وجه  هیچ  به  مسلم گردید که  و  امتحانات دقیقه محقق 
  دارد که در خاک ایران به هیچ وجه مرض طاعون وجود ندارد ناحیه نبود و اعالم می

 .(SH 1311- K14-P28/46-029)استادوخ؛

صحیۀ کشور ژنرال کولونیهرئیس کل  سال    1، ،  مقاله1313در  عنوان    باای  ش 
انتقال به دیگری می به واسطه کک  به  و    منتشر کرد  طاعون«  -یابد»مرضی که  آن  در 

دستگاه است  الزم  بیماری  اقداماتی که  شیوع  از  جلوگیری  منظور  به  حکومتی  های 
اشاره کرده   دهند  می  است.انجام  طاعون،  او  انواع  از  که  ریوی  نویسد  از  طاعون  که 

. طبق تحقیقات کولونیه  است در ایران دیده نشده  شود  شخص به شخص نیز منتقل می 
هیچ طاعون  سال    نبودهایران    بومیِگاه  مرض  از  اما  سال  1829است  تا  م  1833م 

ردیده و از آن  خراسان و سواحل بحر خزر مشاهده گ  ۀمبتالیانی به مرض طاعون در خط
مگر در سال   نشده  مشاهده  ایران  در  مبتالیی  و  1871تاریخ دیگر  م که در کردستان 

و   م مجددًا1877آذربایجان بروز نمود و بعد در سال   در سواحل بحر خزر ظاهر شد 
اپیدمی  آنهای محلی که مهم باالخره بعضی  م بروز  1906ها در سیستان در سال  ترین 

هم در س  .کرد آن  از  و  1917نوات  پس  و  1923م  مرض  1924م  فارس  م در خلیج 
بروزاتی داشته است. تقدم به حفظ از مرض طاعون عبارت از اقداماتی است که نسبت 

تازه دریا   ها واردبه  طریق  از  آلوده  مملکت  به عالو   از  آورد  به عمل  باید   ۀو خشکی 
باید   آلوده  مرض در محل  بر ضد  پیشگیکردمبارزه که  برای  مهار . روش دیگر  و  ری 

 
1. Coloniegénérale 
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بیماری اعدام موش است، از طریق جلوگیری از دسترسی یافتن موش به غذا و معدوم  
گربه و سگ و مواد سمی و تله. یکی دیگر از اقدامات مهم متفرد   ۀها به وسیلنمودن آن

داشتن مریض و اعدام حشرات از البسه و اشیای ساکنین نقاط آلوده به طاعون است،  
د یا  جوشاندن  طریق  چه  از  اگر  هافکین  واکسن  با  احتیاطی  تلقیح  دادن.  ود گوگرد 

آن ثابت و محقق نیست. گاهی   ۀسفانه نتیجأمصونیت آن طوالنی و ممتد است ولی مت
نمایند و این ترتیب برای کسان و مجاورین  استعمال می  ماًأ اوقات سرم و واکسن را تو

در    (293  -070281-20الی  16ثر است )ساکما؛  ؤمریض و شخص معالج مفید و م
ش شیوع بیماری طاعون در ایران بار دیگر خود را نشان داد. دولت ایران 1315سال  

 :فرستددر توضیح بیماری به دلیل اعتراض عراق یادداشتی می 

ایران   راه  از  هرات  از  بود که  افغانی  بود  شده  مبتال  مرض  این  با  شخصی که 
می  عراق  عازم  عازم  خانقین  طریق  از  و  می شود  ماه  بغداد  ششم  روز  در  شود 

مزبور هم وارد تهران شده و پس از یک روز توقف در آنجا با اتومبیل از طریق  
کند بیخ ران چپ او ورم  گردد و در نیمه راه احساس می خانقین عازم بغداد می 

شود که کرده است. از جریان حادثه و بیانات رفقای شخص مزبور فهمیده می 
تهر به  رسیدن  از  بودقبل  شده  مبتال  مرض  این  به   مدارک   و  اسناد   )آرشیو  ان 

 (  Sh1315- k28- p15- 3خارجه؛  امور وزارت دیپلماسی

 موفق  ریگهمه  صورت  به  یماریب  نیا   وعیش  عدم  و   نترلک  در  دولت  اقدامات  گرچه
ب  یماریب  نیا   اما  بود  رانیا   مناطق  از  یبرخ  در  بالقوه  دیتهد  کی  صورته  همواره 
 به طور کامل ریشه کن نشده بود. و  رده ک نیمک ردستانکۀ یخصوص ناحبه

بارۀ طرف صحی  وبا  در  از  همواره  بیماری  این  اخباری   ۀبه محض شیوع  ایاالت 
گرفتند. در زیر  رسید و از این طریق دستور میمرتباً به وزارت دربار و وزارت داخله می

کل مملکتی   ۀصحیعملیات و اقدامات مربوط به شیوع وبا توسط    ۀیک نسخه خالص
تاریخ   در  دربار  وزارت  به  به    13/11/1310خطاب  لرستان  و  خوزستان  وبای  برای 

 ش( 1310، 1408)مارجا،  شرح زیر بود 

تاریخ   آن: از  از  و لرستان و تفسیر جلوگیری    28شرح مرض وبای خوزستان 
ناصری    1931اکتبر    21مطابق    1310مهرماه   در  ایران  در خاک  وبا  مرض 

دوام نمود و به محمره و  1931دسامبر  31آذر مطابق  29تا تاریخ بروز کرد و 
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مبتال و متوفی آن در هر یک از شهرهای    ۀآباد سرایت کرد. و عدآبادان و خرم 
 مزبور به شرح ذیل بود:  

نوامبر(   19 –اکتبر  21آبان )  27مهرماه تا  28شهر ناصری از 
 متوفی 123مبتال و  153

 متوفی  39مبتال؛  47آذر:  16ن تا آبا  30اطراف ناصری از 

 متوفی  3مبتال؛  4آبان:  8محمره از اول آبان تا 

 متوفی  ---مبتال؛  5آبان ماه:   22مهرماه تا  30از   آبادان

 متوفی 115مبتال؛  146آذر:  28آبان تا   29آباد از خرم 

 متوفی  280 مبتال؛ 355 مجموع:

  ترین مهم  ه کدارد  وجود  زیخ نوبه  هین ناحیچند  رانی مورد بیماری ماالریا نیز در ا  در
 هاآن  ی و هوا   فراوان  نقاط  ن یا   در  باران  ه ک  باشدمی  خزر  یایدر  مجاور  االتیا   هاآن

  ه کاست    برنج  زین  االتی ا   ن یا ۀ  عمد  حاصل  و   اندآفتاب  فاقد   اوقات  ثر کا   و  مرطوب
زراعت  یاراض  وجود  همان   مولد ۀ  پشۀ  عمد  منابع  لیکتشموجب    برنج  مخصوص 

این مرض در اصفهان نیز  .  است  ایمرض ماالر گزارش شده  البته در گزارشی از وجود 
اصفهان    است شهرداری  تاریخ  که  ادار  14/11/1319در  بهداری درخواست    ۀ از  کل 

می  50تعداد   را  دیگری  ماالریایی  ضد  داروی  هر  و  قرص کنین  برای  هزار  تا  کند 
  ۀ سال دارند چون شهر اصفهان را منطقمصرف تیمارگاه بهداری شهرداری اصفهان ار

  کند که در فصل تابستان شمار مبتالیان به این بیماری زیاد بود.ماالریاخیز معرفی می 
  تب   تا  یمعمول  نوبه  مختلف از  الکاش  به  ایماالر  رانیا   ( در40-83305 -293)ساکما،  

. شدمی   یادیز  مرض باعث تلفات  نیا   ساله  همه  و   شودمی   غش مشاهده  نوبه  و   یدائم
حکومتی   همگان  و   هاباتالق  کردن  خشکچون  اقدامات    با   مبارزه  یبرا   یآموزش 

 بود  عیار وسی بسۀ سرزمینی  گسترافتاد چون  درستی مؤثر نمیبه  یماریب  نی ا   مولد  عوامل
این   به  ومتککه ح  نبود  یارکو  از عهدبتواند  برآ   ۀتنهایی  معنا   نیبد  نیا  البته.  دیآن 
ضرورتیرکمتف  و   ومتکح  هک  نبود  .باشند  ردهکن  کدررا    ی ماریب  نیا   با  مبارزه  ن 
تالش کرد  به دولت  مشکالت  همۀ    مناطق،   از   یبرخ  در   هاباتالق  اندنکخش  بارغم 
رو   ختنیر تخم   یریجلوگ  یبرا   دکرا   یهاآب  ینفت  آموزش   آنوفل،ۀ  پش  ریزیاز 
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ن یا   وعیش  یجلو  یحد  تا...  و   هاپنجره  یجلو  در  یتور  از  استفاده  جهت  یهمگان
  سال   در  لکۀ  یصحۀ  دربودج.  (297-023012ساکما؛  )  ردیبگ  را   یماریب

  ی برا   اعتبار  الیر  میلیون  یک   ال یر178٥000  مبلغ  ل ک  از   م193٤/ش1313
در سال  .  (2134، ش  1312  اطالعات،)  بود  شده  گرفته  نظر  در  هاباتالق  اندنکخش

در  1309 دربار  وزارت  به  طالش  و  حکومت گیالن  توسط  افراد  ش  استخدام  مورد 
زمین در  درخواست  ۀمتخصص  ماالریا  درمان  و  نتیجه پزشکی  در  شد.  فرستاده  هایی 

ماالریالوژی متخصص  آقاخان طوب  نام دکتر  به  دلیل    شخصی  به  ایتالیا  رم  در شهر 
بود   توجه  مورد  جدید  و کشفیات  دولت  تحقیق  از  و  بعد  وی  استخدام  خواهان 

شد ایران  به  از   .ش(1309،  4879)مارجا،    بازگشت  بعد  طوب  آقاخان  دکتر 
تاریخ   در  ایران،  دولت  نامه  12/1309/ 14درخواست  صحیدر  به  خطاب  کل    ۀای 

پروژ به  راجع  مطالبی  طرح  ۀمملکتی،  ایران  در  ماالریا  با  میمبارزه  وی ریزی  کند. 
طبق گفت ایران تعییپروفسور نولمر، هنوز کانون  ۀمعتقد بود که بر  ماالریژن در  ن های 

 بارزهبرای میک مرکز پژوهشی  نگشته و اولین بار در این زمان بود که رسماً به تأسیس  
 .ش(1309،  4879ماالریا اقدام شده بود )مارجا،  با

 اقدامات بلدیه در اسناد 
 واحدهای  تخلفات  به  رسیدگی  در  بلدیه  عمومی  معاونت  و   مشاغل  و   صحیهۀ  ادار

نصب    از  خودداری  مغازه،  در  نظافتنکردن    رعایت  چون  مواردی  در  متخلف  صنفی
 مناسب  ظروفنکردن    تهیه  ،هامغازه   در  تریاک  استعمال  مغازه،  یا شه یش  در  بستنیا  
 ،هایقصابدر    خاک  و   گرد   معرض   در  گوشت  دادن  قرار  ، خانهقهوه  در  مشروب  آب
  از   استفاده  و   نگهداری  چی،قهوه  و   قصاب  چون  اصنافی  برای  بندپیش  از  استفاده  عدم

  و  بود جدی  دست  این  از  مواردی و  طباخی  دیگ  نکردن سفید کبابی، فاسد در  گوشت
صنف خاطی و اخذ تعهد در جهت رعایت مقررات بلدی   از   استنطاقنظیر  اقداماتی به

می وضع  .  (298-80400)ساکما،    یازیددست  بلدیه  که  حالی  در  مورد  این  در 
برخی صنوف، از    نظر  از  ،انددمی   مشتریان  سالمتی  حفظ   موجب  را  مقررات بهداشتی
طباخان،     سرآغاز   موضوع  همین  و   آنهاست  کسب   نافی منافع  مقررات  این  وضع جمله 

از    .شد  بلدیه   با  صنف  این   اختالف مورد  چند  نمونه  عنوان  به  زیر  ی هااعالندر 
در بارۀ دیگر  .  شودیمآورده    شدی مصنوف که توسط بلدیه در شهرهای مختلف صادر  

گیرانه و مداوم بود. مقرر  مشاغلی نیز که با مواد غذایی سر و کار داشتند نظارت سخت
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بود   از  شده  آن هستند،   هایکبابو    آشپزهاهر یک  و فروش  طبخ  متصدی  و غیره که 
جدید و تمیز    هاآن  ۀپاک و تمیز و اثاثی  هاآنهای  و دست  ندیبرنماسفید در    دامنشیپ

هر شش و  یک    ۀدر صحی  عموماًماه    باشد  هر  و  شوند  معاینه  امراض   به  مبتالبلدیه 
نمونۀ  . (1309، 10، 8)اخگر،  اند از کار و شغل معاف و مشغول معالجه باشندمسریه

 هاست: های مربوط به طباخیزیر از جملۀ اعالن

ظروف آنان همیشه پاک و تمیز بوده و موقع فروش   ۀ( پزندگان عمومی کلی1)
چلوکبابیپیش  مخصوصاً  بپوشند.  لکه  کثافت  بدون  سفید  و  دامن  ها 

به مشتریان معمهمانخانه  تا دست  یها شاگرد جداگانه جهت دادن آب  ن کنند 
غذاهای تازه طبخ  ،  ( گوشت تازه مصرف کنند2وان آلوده نگردد. )یچرب به ل

دامن  برند، دارای پیش دانی که طعام از دکان به خارج می موجود داشته و شاگر 
ف و پارچه تمیز روپوش یسفید پاک بوده و نیز روی ظروف غذا سرپوش نظ

باشد عموم3)  . داشته  پزندگان  مستخدمین  طباخ   ی (  همهخانه و  با  ها  وقت 
جهت اشخاص در ظرف مخصوص ریخته و مواظب   کر و قاشق خورا یگ ف ک

اند، ف و آلوده نموده یثک ره  یاستعمال پول و غ ۀه در نتیجباشند دست خود را ک 
ها و سایر پزندگان ( کارکنان مهمانخانه 4).  ثافت آن را به طعام انتقال ندهندک

و   کثافات را ابتدا پاک   ۀیغبار و بق  و  اند هر روز صبح زود گردموظف  یعموم
و کلی رختخواب مالفه  ،هافرش   ۀپاکیزه کرده  و  تکانیدها  را  تا ها  سپس  و  ه 

ف نمایند یچندین ساعت در معرض آفتاب بگذارند و نیز کف حجرت را نظ 
را مشاهده کنند به  محلولت ضدعفونی    ۀوسیلو هرگاه حشرات موذی و گزنده 

ها و دکاکین پزنده را هر  حجرات مهمانخانه   ۀلیک (  5ها را برطرف سازند. )آن 
مخص و  کنند  سفید  با گل کیوه  ماه  سه  به  ماه  سه  جلوگ از  برای  از   یریوصاً 
های دکاکین مزبوره را از  متفرق شدن دود به خارج واجب است داخل کوره 

به  آخر  تا  نموده روی اول  با داشتن فاصله نصب  آهن  طور عرض چندین میل 
منتهاالیه آن  از  است  الزم  نیز  و  برافروخته کنند  آتش  آن  زیر  هیزم گذارده  ها 

جدار داخل دکان کشیده از سطح بام آن   گشاد بهدهن   یهای حلبها لولهکوره 
  محفوظ بمانند.   یزرع باال برده تا عابرین از استشمام دودهای سم  5به ارتفاع  

خورا6) میزهای  است  الزم  پارچه   ک (  از  یا  را  یا  خوری  و  مشمع  های 
سفیدی  پارچه  پاک های  ل  که  و  بپوشانند  بوده  نظیف  بوی  که  کو  و  ثافت 

آن  از  به نامطبوع  پارچه وجهیچ ها  روز  هر  و  نگردد  استشمام  و  مشاهده  های ه 
شستشو   صابون  و  جوش  آب  با  را  مزبور  روز کمشمع  دو  هر  از  نیز  و  نند 

کثیف شده را شسته جهت   ۀهای سفید را تجدید نموده و پارچ دفعه پارچه یک 
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تم بعد  باشندیروز  داشته  حاضر  و  مهمان 7)  .ز  چلوکبابیخانه (  و  الزم ها  ها 
دارای خمر به   ۀاست هرکدام  آلوده  استعمال آب روان که  از  و  بوده  دهن شیر 

مبادرت ک چاه گوارا  آب  استعمال  به  همیشه  خودداری کرده.  است  ثافات 
( است8ورزند.  ممنوع  اکیداً  گوشت گندیده  و  فاسد  روغن  پیه  استعمال   ) 
 . (57-41283 -293 )ساکما؛

بلدیه بهاقدامات  دادها که  نام  تغییر  شهرداری  به  دوره    ندتدریج  این  شامل  در 
عنوان مثال در سندی از ایالت مواردی نظیر جلوگیری از طبابت اطبای غیرمجاز بود به 

 : دهدگزارش می 11/12/1311حکومت الرستان به تاریخ  -فارس

کوب زاده آبله یب اشخاصی به نام سید علی اکبر، سید محمود، سید مصطفی طب
ها سیار سابق در الرستان مشغول طبابت هستند الزم است از طبابت کردن آن 

نمایید راپرت  را  اقدام  نتیجه  و  نموده  -14659-293  )ساکما؛  جلوگیری 

00010) . 

توزیع نشریات پزشکی برای آگاهی بخشی به مردم در  به  از دیگر اقدامات این نهاد  
آن  بارۀ از  اشاره کرد. بهها میامراض و پیشگیری  عنوان مثال حکومت خشت و توان 

 -فقره رساالتی که اخیراً راجع به امراض طفلی 7ش. »در تعقیب 1313دالگی در سال 
نسخه دربسته جداگانه توسط    30جذام و طبع و نشر شده در هر یک    -طاعون  -سل

 -293 ما؛شود. رئیس صحیه کل مملکتی« )ساکپست برای توزیع بین اهالی ارسال می

اینکه در  1320این وضعیت تا سال    (070281-000003 آن    8ش برقرار بود تا  آبان 
کل بهداری به وزارت بهداری تبدیل    ۀقانون اصالح بودجه ادار  4  ۀماد  موجببهسال  
 .شد

هایی نظیر اسهال خونی و تب و حصبه کشی آب برای رفع بیماریدر اهمیت لوله
گرفت. از جمله سفارت ایران در لندن از  پزشکان صورت میهایی توسط برخی  تالش

تحصیل طبیب  علوی  داخلی حسن  صحی  اوضاع  جریان  از  تا  خواست  ایرانی  کرده 
امراض هفتگی ایران که معموالً از    ۀها را مطلع سازد. در فهرست وی و مقایسایران آن

ادار به  ۀطرف  صحیه  می  ۀوسیلکل  خارجه  خطرناوزارت  وضعیت  اسهال  رسید،  ک 
خونی و تب حصبه در ایران و تفاوت فاحش میان تلفات و جمعیت تهران و لندن را  

می  می نشان  پیشنهاد  وی  قدمداد.  از  یکی  که  بلدی دهد  اصالحات  مهم  بسیار  های 
 نویسد: او میکشی آب است. لوله
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تنها از عواقب وخیم امراض خطرناک بلکه از  تا این موضوع عملی نشود، نه
کنایهزبا زخم  و  بود.  ن  نخواهیم  امان  در  نیز  خارجی  دشمنان  بعضی  گویی 
 دانند  کشی و تقسیم آب میها و تنها عالج را لوله های آلوده مسبب بیماری آب

دکتر حسن علوی مبنی بر تلفات وارده از ذوسنطاریا و حصبه    ۀکل صحیه نام  ۀادار
از امراض مسریه است،    دهد. این پزشک دلیل گسترش امراض مزبور را که خبر میرا  

آب آشامیدن  نتیجه  میدر  عنوان  آلوده  میهای  معرفی  عالجی که  تنها  و  که  کند  کند 
   است.کشی و تقسیم آب تواند از شیوع بیماری جلوگیری کند، لولهمی 

می به مالحظه  ازطوری که  گذشته  و  روباز  آب  مجاری  تمام  هرنوع   فرمایند 
های  انبارهای خانه شود و به آب شروب می ها که داخل آب مکثافات و آلودگی 

می  ایران  عادی  خیابان مردم  در  حاضر  شهر  نظافت  متصدیان  و  های آشامند 
فرش شده فضوالت خیابان را در موقع روبیدن به مجاری آب آسفالت یا سنگ 

ریزند.  ریزند و کسبه و سایرین تمام فضوالت خود را در همین مجاری می می 
می مشخص  پپس  که  می لیدیشود  مخلوط  مردم  شرب  آب  با   گرددهایی 

 . (sh1314- k28- p31-4,6,5)استادوخ، 

 نتیجه
مشروطه    ۀدوردر  ای کوچک از اوضاع بهداشتی سرزمین ایران  این اسناد بیانگر گوشه

وضع   از  ما  اسناد دیگری تصویر  اختیار داشتن  با در  است  بدیهی  بود.  اول  پهلوی  و 
تر خواهد شد.  فاصل  بهداشتی گسترده  یافت که در  اسناد درخواهیم   ۀدر خالل همین 

شمسی وضع بهداشتی برخی شهرها و مناطق ایران همچنان   1320تا    1310های  سال
بیماری انواع  و  نداشت  وجود  بهداشتی  امکانات  نواحی  بیشتر  و در  بوده  ها نامناسب 

داشت. شیوع  ایران  در  مس  همچنان  این  گزارشأاما  در  را  بهله  اسناد  وضوح    های 
های دولت  در راستای ترویج افکار مدرنیته در ایران و با اجرای برنامهکه    دیدتوان  می 

ها  های دولتی در شهرستانآن ایجاد بیمارستان ۀپهلوی اقداماتی صورت گرفت که نتیج
با  بود.  ها  و گسترش بهداری در تمام کشور و درمان رایگان بینوایان در تمام بهداری

به   ارتقای سطح  اینتوجه  راستا در جهت  این  در  اقداماتی  و  متحول شده  پزشکی  که 
شد. اسناد به  های اپیدمیک در این دوره انجام میبهداشت جامعه و مبارزه با بیماری

و شیو ترتیب  انجام  را  هایی  فعالیت   ۀ خوبی  اقدامات دهندنشان می   شدمی که  ، همین 
عالوه بر این اسناد    کنترل و جلوگیری شود.ها در ایران بیماری  موجب شد در این سال

می  عادی  نشان  مردم  درمان  به کار  مردم که  سالمتی  و  بهداشت  متصدیان  که  دهند 
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نیازمندی  و  نواقص  بودند در جریان  بودهمشغول  بهداشتی مردم  آنهای  و  به  اند  را  ها 
داده این درخواستمقامات مافوق خود گزارش  اما تا چه میزان  دگی شده ها رسیاند. 

کاو بیشتری است که اگر به    و   است و به رفع این کمبودها بذل توجه شده محتاج کند
 رساند. می درستی بررسی شود ما را در بازسازی تاریخ بهداشت ایران یاری 
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 منابع 
 -sh1313؛Gh1336-28-2-4(  استادوخ)  خارجه  امور  وزارت  دیپلماسی  مدارک   و  اسناد  آرشیو

k28- p2-2  ؛SH1309- K14- P28 / 54-10  ؛ ،sh1314- k28- p31-4, 5, 6  ؛GH1339-

K59-P4-23.23 / 1  ؛Sh1315- k28- p15- 3  ؛Sh1320-k28-p13-6  ؛SH1307- K21- 

P14- 6 ؛SH 1311- K14- P28 / 46- 032 ؛SH 1311- K14-P28 / 46-029 . 
؛ 40-83305  -293؛  0002-0008-0108(  ساکما)  ایران  ملیۀ  کتابخان  و اسناد  سازمان  آرشیو

؛  52-41283-293؛  00010-14659-293؛  57-41283  -293؛  80400-298
؛ 113  -009؛  291  -001406؛  290  -001316؛  270  -000221؛  297-22657-97

-264؛  293  -070281  -  20  تا  16  -  20  تا  163؛  240  -026918؛  023012-297
-293؛  000003-070281  -293؛  0044-006732-264  -  ؛006732-0104

-47604-240؛  293  -84437؛  6  -33775-297؛  009217-297؛  41283-52
2،3 . 

؛  ش1309 ،4879؛ ش 1309 ،4874؛ ش1310 ،1408( مارجا) جمهوری ریاست اسناد آرشیو
 ،7556  ،8819؛  ش1307  ،8896  ،14075؛  ش1307  ،8896؛  ش1311  ،8347
 .ش1308

)هرمز   نژاد،ابراهیم    قربان ۀ  ترجم.  قاجارۀ  دور  در  عمومی  بهداشت  و  نوسازی  ش(.1396. 
 . اسالم تاریخ  پژوهشگاه: تهران. نژادبهزادیان 

 68: 1304-1308 احصاییۀ تهران،

. ترجمۀ باهر فرقانی،  های خالفت شرقی تاریخ پزشکی ایران و سرزمین (.  2536الگود، سیریل. )
 .تصحیح محمدحسین روحانی. تهران: نشر امیرکبیر

   2134 و 203های مجلۀ اطالعات، شماره 

)همکاران   و  سحر  برجسته، ۀ  ترجم.  قاجار   عصر  در  زیبایی  و  بهداشت  سالمت،  ش(.1393. 
 .امیرکبیر نشر: تهران. کثیری مسعود

»1396  تابستان  و  بهار)  سیالب  علیپور  جواد  و  محمدعلی  پرغو، .« صفوی   ایران  در  طاعون(. 
 . متوالی( 13) 1 ۀشمار هفتم سال، اجتماعی  تاریخ تحقیقات
.  خارجه  امور  وزارت  اسناد  مطابق:  پهلوی  شاه  رضا  دوران  قزاق،ش(.  1384)  محمود  پورشالچی،
 . نشرمرواریدتهران: 

ۀ  دور  در  عمومی  بهداشت  و  بلدیهش(. »1393زمستان)  ابراهیمی  مرتضی  و  سهیال  فارسانی،  ترابی
 . 24ۀشمار جدید،ۀ دور چهارم، و بیست  سال ،ایران  و اسالم تاریخۀ فصلنام .« اول پهلوی

 . 6 و 5 های، سال سوم، شماره تعلیم و تربیت
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ناصر  همایون،  )تکمیل    های پژوهش   دفتر  :تهران .  ایران  در  پرورش  و  آموزش  ش(.1385. 
 فرهنگی. 

: تهران .  آغاجاری   هاشم   ۀترجم.  تاریخی   شناسیجامعه   ظهورش(.  1386)  اسمیت  دنیس 
 .نشرمروارید 

 .اطالعات: تهران . هجری 1329 تا آغاز از ایران هایروزنامه ش(. 1372) رابینو.اچ.ال

 . 438، شمارۀ 1317-1315سالنامه و آمار، 

( بدیعی.  پرویز  و  محمدرضا  در  ش(.  1372عباسی،  اجتماعی  و  سیاسی  اوضاع  از  گزارش 
 .مؤسسۀ تحقیقات اسناد: تهران. ق 1307 های دورۀ ناصریاستان 

( دیگران.  و  محمود  پزشکیش(.  1378عباسی،  تاریخ  در  دانشگاه  مقاالتی  تهران:  اول،  . چاپ 
 .علوم پزشکی شهید بهشتی، مؤسسۀ فرهنگی حقوقی سینا

ابوالحسن. ) فرانسهش(.  1368غفاری،  ایران و  روابط  تا جنگ  :  تاریخ  ناصرالدین شاه  از ترور 
 نشگاهی. . تهران: مرکز نشر دا (ق .ه  1333-1313) جهانی اول

:  تهران  دوم،  چاپ.  ایران   در  جدیدی  تمدن  نهادهای  تاریخش(.  1379. )حسین  اردکانی،  محبوبی
 .تهران  دانشگاه انتشارات

ۀ  کتابخان  و  بایگانی  در  پزشکی  اسناد  فهرستش(.  1387)  دیگران  و  اردکانی  شمس   محمدرضا
 علوم  فرهنگستان  و  تهران  پزشکی  علومۀ  دانشکد:  تهران.  ایران   اسالمی  جمهوری  ملی

 .ایران  اسالمی جمهوری

  تاریخ  نشر: تهران. شاه  رضاۀ دور در بهداشت و بهزیستی هایخیریه ش(. 1392. )الهام  زاده،ملک 
 .ایران

 . 28/06/1306، 1ششم، چاپ سوم، ج ۀمصوبات مجلس شورا، دور


