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چکیده
پزشکی نوین از اواخر حکمرانی نارصالدینشاه قاجار وارد مشهد شد و
بهتدریج مراحل رشد آن تا پایان سلطنت احمدشاه ادامه یافت.
هرچند پزشکی نوین در مشهد با مخالفت پیروان طب سنتی روبرو
شد ،اما بهمرور زمان ،طب نوین جایگاه برتری یافت و طب قدیم خود
را با آن هامهنگ ساخت .ازآنجاکه برای یافنت تاریخچه طب نوین در
مشهد ،نیاز به شناسایی بیامریها و درمان آنها میباشد ،پژوهش
حارض درصدد است که با شیوه توصیفی-تحلیلی به شناسایی
وضعیت پزشکی نوین ،بیامریهای رایج و درمان آنها از هنگامیکه
طب جدید در مشهد موردتوجه قرار گرفت ،یعنی از اواخر دوره قاجار-
یک دوره زمانی  03ساله (4040-4011ق) -را موردبررسی قرار دهد.
پژوهش حارض با ارائه تصویری به نقش آموزشهای نوین در تغییر
شیوههای درمانی ،شناسایی بیامریها ،چگونگی ورود و نهادینه شدن
پزشکی نوین در مشهد و آگاهیهای مردم نسبت به بهداشت فردی
و عمومی میپردازد که به تأسیس مطبهای خصوصی ،درمانگاهها،
بیامرستانها ،مراکز آموزش پزشکی و امر ساملسازی و معاینات و
معالجات فردی و گروهی منجر شد .متعاقباً خدمات پزشکی ،نتایج
قابلتوجهی برای جامعه مشهد به همراه داشت.
واژگان کلیدی :دوره قاجار ،مشهد ،بیامرستانها ،بیامریشناسی،
آموزش پزشکی ،درمان

*نویسنده مسئول مکاتبات)Jafar.asadbeigi@gmail.com( :

Abstract
Modern medicine entered Mashhad at the beginning
of fourteen century A.H. and its development
continued to the end of the Ahmad Shah Qajar
dynasty. Even though, modern medicine followed by
the contrary of some traditional followers, but
gradually traditional medicine matched itself with
modern medicine. So the perception of modern
medicine in Mashhad needs to the detection of
common diseases and their treatment. This article is
written in descriptive and analytical method and its
aim is to cognition of modern medicine, Common
diseases, and their treatment.
This article debates that modern teaching has a
special role in the modern treatment and new
methods, then it emphasizes people’s awareness of
Personal and general hygiene which leads to the
Establishment of private clinics, infirmaries,
hospitals, the center of medical teaching, modern
health checkup and treatment in Mashhad.
Therefore, Modern medical services lead to
significant results for the society of Mashhad.
Keywords: Qajar era, Mashhad, Hospitals,
Detection, medical teaching, treatment

نهادینگی پزشکی نوین...

مقدمه
به دلیل نیاز حیاتی برش ،پزشکی و راههای درمان بیامریها از

میباشد .پژوهش حارض نشان میدهد پیرشفت آموزش

همواره موردتوجه بوده است .طب در دنیای باستان از علوم

پزشکی ،توسعه و بهینهسازی درمان در مشهد در سی سال

متداول بود و در ایرانِ دوره اسالمی بهعنوان یک علم

پایانی دوره قاجار از یک سیر صعودی برخوردار بوده است.

کاربردی ،همواره موردتوجه اهل علم و طبیبان قرار گرفت و

با توجه به اینکه تا قبل از دوره مظفرالدین شاه طب سنتی بر

کتابهای ارزشمندی در این باره تألیف شد .شاید از اینرو

مشهد حاکم بود و تنها در اواخر دوره قاجار پزشکی نوین وارد

بود که علم حفظالصحه را رسآمد علوم میدانستند ،چنانکه

مشهد شده است ،این مقاله بر اساس این موضوع

در دنیای اسالم به طبیب ،حکیم نیز گفته میشد .از قرن

شکلگرفته و بر همین اساس به پزشکی نوین در مشهد در

سیزدهم قمری /نوزدهم میالدی که پزشکی نوین وارد ایران

دوره پهلوی اشاره نشده است.

شد ،در ابتدا برای گروههای اجتامعی خاصی خدمات
پزشکی ارائه میشد و شاید تنها اعضاء دربار و اعیان از این
شاخصه متدنی جدید بهره میبردند ،اما نیاز به گسرتش آن
احساس شد و آنچنان جایگاهی یافت که کارگزاران دولت
قاجاری درصدد توسعه و تعمیق آن در سطح جامعه برآمدند.
درباره ورود پزشکی نوین به زندگی مردم و تأثیر آن در بهداشت
عمومی و کاسنت از مرگومیر سخن بسیار رفته است ،اما در
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اینجا تنها یک منونه موردبررسی و ارزیابی قرار میگیرد و آن
تأثیر پزشکی نوین در دوره پایانی سلسله قاجار در مشهد
میباشد .شهر مشهد بهعنوان یک کالنشهر در رشق ایران و
نیز با تردد زوار به این شهر بنا بهموقعیت مذهبی آن ،لزوم
ورود پزشکی نوین بیشازپیش احساس میشد .مردم مشهد
هامنند مردم سایر شهرهای ایران همواره در معرض
بیامریهای گوناگون بودند و با توجه به ورود زوار از نقاط
مختلف ،نسبت به مردم شهرهای دیگر بیشرت درخطر بیامری
قرار داشتند .این وضعیت نشان میداد که حوزه پزشکی
مشهد نیازمند بود تا بتواند بیامریها و تلفات ناشی از آن را
در حد امکان کاهش دهد .در هنگام شیوع بیامریهای
واگیردار و به علت ناآگاهی عمومی از رعایت بهداشت فردی
و جمعی و عدم قرنطینه ،تلفات چند برابر میشد و مشکالت
جدیدی فراروی مردم و نهادهای دولتی قرار میگرفت.
تأسیس درمانگاهها و ورود پزشکان تحصیلکرده برای
بیامریهای آندمیک (محلی) ،اپیدمیک (منطقهای) و

پیشینه پژوهش
بررسیها نشان میدهد که تاکنون پژوهشگران تاریخِ پزشکی
دوره قاجار در مطالعاتشان تنها به کلیگویی پرداختهاند و
تصویر روشنی از بیامریشناسی و درمان بیامریهای شایع
ِ
مشهد دوره قاجار در سالهای 4040ق تا 4011ق عرضه
در
نکرده اند .چنانکه باید گفت در منابع تاریخی نیز انعکاس
چندانی نداشته است .در پژوهشهایی مرتبط با تاریخ
پزشکی ایران ،تنها اشاراتی کوتاه به بیامریهای شایع در

مشهد شده است .محسن روستایی در تاریخ طب و طبابت
در ایران ،سیریل الگود در تاریخ پزشکی ایران ،ویلم فلور در
بیامرستانهای ایران در زمان صفویه و قاجار تنها بهصورت
اجاملی به توصیف وضعیت چند بیامرستان در مشهد
پرداختهاند .مهمترین و نزدیکترین پژوهش به موضوع حارض،
تاریخ پزشکی نوین مشهد نوشته غالمرضا آذریخاکسرت است
که در این کتاب بهصورت توصیفی وضعیت پزشکی مشهد
از دوره نارصی تا اوایل دوره پهلوی موردبررسی قرارگرفته
است .همچنین در فصل پایانی اثر علی نجفزاده تحت

عنوان کنسولگریها ،مستخدمان و مستشاران خارجی در
مشهد ،پزشکی نوین در مشهد موردبررسی قرار گرفته است.
در این فصل نویسنده درباره میسیونرها و مستشاران
آمریکائی با تکیهبر فعالیتهای پزشکی و اصل چهار ،مطالبی
ارائه داده است.

پاندمیک (جهانی) ،1نقطه عطفی در تاریخ پزشکی مشهد
 .1بیامریهایی که تنها بهصورت محدود در یک محله یا شهر خاص

( )epidemicو به بیامریهایی که در بسیاری از مناطق جهان شیوع

شیوع پیدا میکنند اندمیک ( )endemicنام دارند و بیامریهایی

پیدا کنند پاندمیک ( )pandemicگفته میشوند (Mosby, 2013:

که بهصورت گسرتده در منطقهای وسیع شایع شوند اپیدمیک

.)612, 629,1322

با توجه به اینکه این نوع مطالعات تنها از طریق کتاب ،روزنامه

در خراسان سده چهارم هجری میتوان به اخوینی بخاری،

و سند میرس میباشد ،پژوهش حارض با تکیهبر منابع

پزشک خراسانی اشاره داشت .اخوینی در هدایه املتعلمین

کتابخانهای با روش توصیفی-تحلیلی انجامگرفته است که در

به مزاج شناسی ،ترشیح ،بیامریهای چشم ،بیامریهای

آن به موضوعاتی همچون بیامریشناسی ،بهداشت عمومی

حلق و بینی و انواع مسمومیتها پرداخته است .اخوینی در

ِ
مشهد دوره قاجار در سالهای 4040ق
و آموزش پزشکی در

باب بیامری های اپیدمی مانند طاعون ابتدا به توصیف و

تا 4011ق میپردازد و اسناد در جای خود ارائه خواهد شد.

رشح آن بیامری پرداخته و سپس راههای درمانِ بیامری را بیان

بیامریشناسی در مشهد
از گذشته های دور ،بیامری شناسی در تاریخ پزشکی ایران از
اهمیت ویژهای برخوردار بوده است .بهعنوان منونه در ایران
باستان در وندیدا ِد اوستا به مباحث بیامری شناسی در رابطه
با امراض پوستی ،زخمهاَ ،ج َرب ،جذام ،رصع و تب اشاراتی
شده است ( .)Sigerist, 1961: 205-206حتی در آن
نوشته به جراحی ،گیاهشناسی ،کحالی ،داد پزشکی (پزشک
قانونی) ،بیطاری (ستور پزشکی) و جادو پزشکی یا
افسونگری ،اشاره شده است (نجمآبادی .)652 :4034 ،این
مطلب نشان میدهد که دانش پزشکی در ایران دوره باستان
از اهمیت درخور توجهی برخوردار بوده و مردم با توجه به
نیازمندیهای خود به پزشک مربوط مراجعه میکردهاند.
ورود اسالم به ایران سبب شد که آموزههای جدید در رابطه

کرده است (اخوینی .)243 :4034 ،چنانکه در سده پنجم،
داروشناس خراسانی ،موفق بن علی هروی در کتاب االبنیه
عن الحقایق االدویه فهرستی از گیاهان دارویی به همراه
خواص آنها را ذکر کرده است (هروی .)41 :4012 ،در دوران
صفویه میتوان به بهاءالدوله ،طبیب مشهور ساکن هرات
اشاره کرد که در باب بیامری شناسی همواره نسبت به
پزشکان همدوره خود پیشقدم بوده است .او اولین کسی بود
که بیامری سیاهرسفه را شناسایی کرد و سپس به درمان آن
پرداخت (بهاالدوله .)3 :4036 ،کتاب مهم بهاءالدوله،
خالصه التجارب است که شامل گزارش و معالجه
بیامریهای اپیدمی میباشد .تحقیقات تاریخ پزشکی نشان
میدهد که پزشکانی چون بیلو و ویلز 3قرنها بعد با بیامری
سیاهرسفه آشنا شدند (الگود.)41 :4053 ،

با پزشکی برآمده از قرآن و سنت قرائت شود زیرا اسالم بر

بیامری وبا یک اپیدمی مستمر

رعایت بهداشت و پاکیزگی تأکید دارد (نرص.)411 :4032 ،

به هرحال پزشکی سنتی تا دوره معارص همچنان میداندار

در این دوره پزشکان ایرانی جندیشاپور با آموزههای بهداشتی

امور طبابت مردم در مشهد بود .مشهد بهعنوان یک شهر

اسالم همسو شدند و فصل جدیدی در طب ایران گشوده

مذهبی و زائرپذیر در مرکزیت خراسان بزرگ همواره در معرض

شد .1این حرکت سبب شد که اطباء ایرانی ،بهتدریج سعی

بیامریهای گوناگون قرار داشت .مهمترین بیامریهای شایع

در بهبود وضعیت پزشکی و مقابله با انواع بیامریهای فردی،

در مشهد دوره قاجار عبارت بودند از :وبا ،طاعون ،آبله،

محلی و منطقهای داشته باشند ،از اینرو با نوشنت کتابها

رسخک ،تیفوس و آنفلوانزا .وبا 4یک بیامری باکرتیایی است

 .1در این باره میتوان به کتب طب النبی ،طب الصادق و رساله
ذهبیه اشاره کرد که شامل درمان و بیامری شناسی میباشند برای
منونه در کتاب طب النبی احادیثی در باب رعایت بهداشت و حتی
قرنطینه آمده است بهطور مثال در حدیثی از پیامرب(ص) آوردهاند که
هرگاه شنیدید در رسزمینی طاعون آمده است به آن رسزمین وارد
نشوید و هرگاه درجایی بودید که طاعون آمد ازآنجا بیرون نروید
(مستغفری .)5 :4035 ،بااینهمه در صحت این حدیث و انتساب
آن به پیامرب تردیدهای جدی وجود دارد.

(طربی .)44 :4160 ،در قرن چهارم میتوان به زکریای رازی ،ربیع بن
احمد اخوینی ،علی بن عباس اهوازی و حسن بن نوح قمری بخاری
اشاره داشت .در قرن پنجم تا نهم قمری میتوان به جرجانی،
ابنسینا ،ابوریحان بیرونی ،هروی ،ابن هبل ،مراغی و چغمینی اشاره
داشت.
 .3بیلو ( )Baillouدر 4533م در کتاب  Constituo Aestivaاز
بیامری به نام  Quintaنامبرده است و یک قرن بعد در 4253م ویلز
به سیاهرسفه اشاره کرده است (الگود.)41 :4053 ،

 .2علی بن ربن طربی از پزشکان قرن سوم قمری بوده است که در

4 .Cholera

کتاب فردوس الحکمه به درمان بیامریهای رایج اشاره کرده است
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روش پژوهش

و رسالهها ،علم طب را در عامل اسالم منزلت بخشیدند.2
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که از طریق مرصف سبزیجات آلوده و نوشیدن آب آلوده وارد

و مرور مرزی صادر میشد اما با همه این دستورات ،اقدام

بدن میشود .بیامر دائم در حال اسهال است ،زبان و لبها

مؤثری صورت منیگرفت زیرا بیامری وبا را یک بیامری «خود

خشک و چشمها گود میشوند و بیامر احساس تشنگی

متام» می دانستند به این معنی که بیامری بدون هیچ

مفرطی دارد .حکومت قاجار که در هنگام شیوع بیامری وبا

اقدامی ،ناگهان از بین میرود و به نظر الگود شاید به همین

از عهده مهار آن برمنیآمد ،بقول پیرت این باور غلط را شایع

علت بوده است که ایرانیها اقدام خاصی برای جلوگیری از

میکرد که این بیامری اگرچه بهرسعت شیوع پیدا میکند اما

آن انجام منیدادند (الگود .)301 :4056 ،افزون بر این،

به هامن رسعت ناپدید میشود و اثری از آن بجای منیماند

برخی اوقات بیامری وبا از مسیر هند به افغانستان وارد و

( ،)Peters, 2005: 4; Ebrahim-nejad, 2014: 10اما

ازآنجا به مشهد منتقل میشد .البته مواردی هم وجود

این گزارش پیرت چندان قانعکننده به نظر منیرسد زیرا حداقل

داشت که وبا از طریق روسیه به مازندران رسایت میکرد و از

ما دو سند در اختیار داریم که کارگزاران دولتی در مشهد

مازندران به خراسان و مشهد منتقل میشد .هامنطور که در

سخت در پی کنرتل و معالجه وبا بودهاند (سند .)4 ،6

سال 4005ق 4143 /.م .بیامری وبا از روسیه به مازندران و

در 4631ق4326 /م در مشهد قحطی به وقوع پیوست .در

مشهد رسید (فلور .)43-42 :4033 ،گزارش حفظالصحه

همین سال بیامری وبا در مشهد شیوع پیدا کرد و روزانه

مشهد به تاریخ  45ذیقعده 4005ق /اگوست 4143م

حدود  433نفر بهواسطه این بیامری فوت میکردند.

نشان می دهد که بیامری وبا در بیشرت محالت مشهد بهویژه

حکومت قاجار ابزار الزم را نداشت تا بتواند متهیداتی برای

محلهی پایین خیابان و محله رساب شیوع یافته است .دکرت

جلوگیری و کاهش بیامری انجام دهد .چنانکه وضعیت شهر

حاذقالدوله رئیس کمیسیون حفظالصحه ایالت خراسان در

مشهد در این سال بسیار بحرانی شد تا جایی که جالل

تلگرافی به تهران اشاره میکند که از تعداد  423نفر معاینه

الدوله ،حاکم خراسان نیز به بیامری وبا مبتال شد .در پی

شدگان وبایی  32نفر فوت کردهاند .این گزارش نشان

شیوع وبا در مشهد و عدم قرنطینه از سوی دولت ،بیامری

میدهد در مناطق اطراف مشهد مانند چناران ،طرق و

به سایر نقاط رسایت کرد .برای منونه برخی از زائرین تهرانی

رشیف آباد نیز بیامری وبا شیوع یافته است (استادوخ:

پس از بازگشت به تهران با همه اینکه از یک شهر آلوده به وبا

4005ق ،کارتن ،4پرونده  .)501 ،65در گزارش دیگری که در

وارد تهران میشدند هیچگونه مامنعت و اقدام پیشگیرانه از

 66ذیقعده 4005ق کمیسیون حفظالصحه خراسان به

سوی مقامات رخ نداد تا اینکه وبا در تهران نیز شیوع پیدا کرد

ریاست دکرت حاذقالدوله به تهران فرستاده است نشان

(الگود .)303 :4056،اپیدمی وبا در سالهای 4043ق/

میدهد بیامری وبا (کلرا) در مشهد همچنان قربانی

4316م و 4044ق4310 /م و 4066ق4131 /م نیز مشهد را

میگرفت .برای منونه در پنجشنبهشب  43سنبله 4005ق از

فراگرفت .گویا این آخری بسیار سهمگین بوده است زیرا

 62نفر اموات به ثبت رسیده  46نفر به بیامری وبا (کلرا)

تعداد فوتیهای وبایی را  3333نفر احصاء کردهاند (ستاد

فوتشده بودند .گزارشهای روز بعد (جمعه  43سنبله) از

فرماندهی )120 :4033 ،آمار ارائهشده گویای واقعیتی

 60نفر اموات ثبتشده در مشهد  3نفر به علت ابتال به

است که مرگومیر بسیا ِر ناشی از شیوع بیامری وبا را نشان

بیامری وبا (کلرا) فوتشده بودند (استادوخ4005 :ق ،کارتن

میدهد.

 ،63پرونده .)11 ،50

در دوره قاجار همواره وبا از مرزهای عراق و افغانستان وارد
ایران و خراسان میشد و دستوراتی هم در رابطه با منع عبور

نهادینگی پزشکی نوین...

سند  :4تلگراف حاذق الدوله رئیس کمیسیون حفظالصحه خراسان به

سند  :6تلگراف حاذقالدوله رئیس کمیسیون حفظالصحه خراسان به

مجلس حفظالصحه دولت ایران (استادوخ4005 :ق ،کارتن،4پرونده

مجلس حفظالصحه دولت ایران (استادوخ4005:ق ،کارتن ،63

.)501 ،65

پرونده .)11 ،50

ازآنجاکه باکرتی وبا در آبهای آلوده ،سبزیها و میوهها،

میدانستند این بیامری چه عوارضی به دنبال خواهد داشت

فضای مناسبی برای رشد پیدا میکند و با توجه به اینکه مردم

و حتی به این آگاهی رسیده بودند که غالباً بیامری از طریق

از آبهای غیربهداشتی استفاده میکردهاند و اغلب میوهها

مرزهای رشقی وارد خراسان و مشهد میشود ،هرگز دست

و سبزیها را بدون شسنت و ضدعفونی مرصف میکردند

به اقدام بازدارندهای بهصورت جدی در مقابل بیامری نزدند،

بیامری در شهر شایع میشد .در رابطه با ورود بیامری برخی

وبا باعث فقر ،کاهش جمعیت و باعث مشکالت اقتصادی

این باورند بودهاند که اپیدمی وبا به دلیل آبوهوای گرم ایران،

بود و کارگزاران دولتی غالباً در پی شیوع بیامری از بیم بسته

بومی کشور نبوده است و همواره رسزمینهای همسایه علت

شدن راههای تجاری به سایر ایالت اطالعرسانی منیکردند و

شیوع این بیامری بوده است (منظوراالجداد و همکاران،

قرنطینه که مستلزم هزینه و تهیه مواد غذایی بود کمتر

 .)436 :4033نظریه دیگر میگوید :گرما بهطور طبیعی و

موردتوجه آنان قرار میگرفت (هامن .)61 :البته این احتامل

همواره سبب بروز و تشدید بیامریهای عفونی میگردد

که کارگزاران دولتی بودجه و کارکنان الزم برای کنرتل بیامری و

(براتی و همکاران .)13 :4012 ،گروهی دیگر ،اپیدمی وبا را

ایجاد قرنطینه را نداشتند نیز وجود دارد .وبا صدمات زیادی

بومی کشور ایران در دوره قاجار میدانستند زیرا این بیامری

بر جامعه میزبان وارد میساخت .مشکالت و گرفتاریهای

هرسال یا هر دو سال یکبار شیوع پیدا میکرد و عالوه بر

وبا تنها در وجوه پزشکی ،اجتامعی و خانوادگی نبود ،بلکه

مرگ و میر ،اوضاع اجتامعی و اقتصادی کشور را به هم

رضرهای اقتصادی زیادی به جامعه وارد میکرد و در واقع

میریخت (ناطق .)43 :4053 ،بههرحال هرچند سال یکبار

چرخ اقتصاد جامعه که سبب فراهم شدن قوت الیموت مردم

وبا در ایران شیوع پیدا میکرد و باآنکه کارگزاران دولتی

میشد از کار میافتاد.

زمستان  ۹۹۱۱شماره ۱۹

۳۳

نهادینگی پزشکی نوین...
زمستان  ۹۹۱۱شماره ۱۹

۳۸

اپیدمیهای دیگر

میتواند بیامر را معالجه مناید .در طب سنتی با تجویز برخی

یکی دیگر از بیامریهای اپیدمی در شهر مشهد طاعون بود.

داروهای رسدینه و گرمینه ،مرض اندکی تخویف مییافت و

بیامری طاعون یک بیامری مرسی و عفونی بین انسان و

سپس با شدت بیشرت میکرب تکثیرشده و مریض از شدت

حیوان محسوب میشود .گزارش مادام کارال رسنا در دوره

اسهال فوت میکرد (دلآسائی .)13/46/45 ،بیامریهای

قاجار نشان میدهد که عالئم بیامری عبارت بودند از تب

پوستی نیز در مشهد وجود داشت .یکی شبه سالک بود که

شدید ،ضعف بدن ،دانههای رسخ و سیاه بر روی بدن ،غدد

در دست و صورت کودکان بروز میکرد .این بیامری نوعاً از

ورم کرده در گوش ،زیر بغل و کشاله ران .پزشکان برای درمان

نیش پشه آلوده به وجود میآمد که خیلی دردناک و آزاردهنده

طاعون ،به بیامران نوشیدنی رسد میدادند و غدد عفونی را

بود زیرا متاس بیامر را با افراد دیگر بسیار محدود میکرد

میسوزاندند (رسنا .)436 :4026 ،حصبه نیز از بیامریهای

(ستاد فرماندهی .)121 :4033،سالک خود نیز یکی از

واگیردار بود که در 4041-4045ق4313 /م در خراسان شایع

بیامریهای شایع در مشهد بود .سالک در واقع یک مریضی

شد ( )Ebrahimnejad, 2014: 28و مشکالت زیادی را

پوستی انگلی بود که از طریق نیش پشه وارد پوست شده و

بر مردم تحمیل کرد .همچنین بیامری آنفلونزا در سالهای

پس از ماالریا و ژیاردیا سومین بیامری انگلی محسوب میشد

4032ق و 4033ق4331 /م و 4314م در مشهد شیوع پیدا

که بر روی پوست تولید زخم میکرد و واقعاً بیامر و اطرافیان

کرد .ناگفته مناند که بیامری آنفلونزا در این تاریخ در اروپا نیز

وی را متاذّی میساخت .علت اصلی آن محیط کثیف و

شایع بود .چنانکه بیامری اوریون ،رسخک و سیاهرسفه در

غیربهداشتی ،فضوالت حیوانی ،زبالههای خانگی و از همه

متام فصول سال بهویژه در فصل بهار بسیاری از مشهدیها

بیشرت تخلیه چاههای فضوالت انسانی بود ( Kumar,

را مبتال میساخت و بیامری گلودرد در سال 4036ق/

 .)2013: 1-2فلور این سخن درست را مطرح میکند که یکی

4331م از کرمان به مشهد رسایت کرد و شیوع این اپیدمی

دیگر از منابع تولید و شیوع بیامری سالک در مشهد،

سبب مرگ و میر بسیار شد (ستاد فرماندهی:4033،

سگهای ولگرد بودهاند (فلور.)01 :4033 ،

 .)120بیامریهای گوارشی در بین مردم خراسان اعم از

جذام

روستایی و شهری وجود داشته است .بیامریهای گوارشی

جذام از دیگر بیامریهایی گزارششده در مشهد بود .جذام

درمجموع به دو دسته انگلی و میکربی تقسیم میشود که هر

بیامری مزمنی است که در طول تاریخ بهواسطه اثراتی که بر

دو میتواند از حیوان به انسان رسایت کند ،بخصوص نوع

بدن انسان داشته ،نسبت به هر بیامری دیگری ترس و

انگلی آن مثل ژیاردیا .بیامریهای میکربی و انگلی هنوز هم

وحشت بیشرتی در بین مردم ایجاد میکرده است .این

در سطح گسرتدهای بخصوص در نواحی روستایی وجود دارد.

بیامری توسط باکرتی ایجاد میشود و بهصورت خوره ،باعث

این بیامری که به علت کثیفی دست یا غذای مانده یا آب

بیحسی و تخریب بافتهای بدن میشود و ابتدا بر روی

آلوده یا میوه و سبزی نشسته و شیر نجوشیده عارض

قسمتهای مرطوب ،نرم و غیر پوشیده بدن تأثیر میگذارد

میشود ،ابتدا میکرب وارد دستگاه گوارش شده و نوعاً در

( Donnelly, 2002: 9; Ashworth and Anderson,

روده بزرگ رشوع به تولیدمثل میکند و سبب اختالالت

 .) 1995: 294تنها در دونقطه از ایران جذامیان بهصورت

جدی گوارشی میشود .اشتهای فرد کم ،تشنگی مفرط،

مجزا و دور از مردم سامل ،در کنار هم در کمپ زندگی

اسهال مستمر و ضعف بدنی در حد ناتوانی در راه رفنت یا

میکردند و از آنان پرستاری و نگهداری میشد .آن دو جا

حتی از زمین بلند شدن میباشد .در این مرحله بیامر باید

عبارت بودند از .4 :قلعه محراب خان در خراسان .6 .بابا

حتامً آزمایش بدهد و از رسم غذائی استفاده کند تا آب

باغی در آذربایجان.

بدنش تأمین شود .تنها آنتیبیوتیکهای ضد میکرب و ضد

در 4034ق4331 /م جذامخانهای در سه کیلومرتی شامل

انگل چه به بهصورت قرص و چه بهصورت رشبت در یک دوز

رشقی مشهد در قلعه محراب خان تأسیس شد .قبل از آن

باال و داروهای ضد التهاب در یک دوره زمانی دوهفتهای

جذامیان مشهد ،در اطراف حرم به گدائی و تکدیگری

ساکنان مشهد ،در هامن سال نیابت تولیت آستان قدس،

مردم جلوگیری شود ،اما گویا نهتنها این دستور اجرا نشد بلکه

عبدالوهاب آصف الدوله دستور داد تا همه جذامیان به قلعه

دستور محمدتقی خان پسیان بهعنوان فرماندار نظامی

محراب خان برده شوند و برای نگهداری هر جذامی بودجهای

مشهد و خراسان در اواسط هامن سال ،برای اسکان آنها در

اختصاص داد .اینکه این وجه مستمرا ً به جذامیان میرسیده

یکی از باغهای آستان قدس در حاشیه شهر مشهد نیز به

یا نه اطالعات دقیقی در دست نیست ،اما روزنامه نوبهار در

انجام درستی نرسید و اغلب جذامیان از محل و مأوای جدید

مشهد در 4141 /1/63م برابر با 4610/0/4ش گزارش

گریختند (هامن) .بدون شک مسائل سیاسی حاکم در این

می دهد که اگر جذامیان از آستان قدس پول دریافت

دوره در مشهد و قتل پسیان در بیسامانی این جذامیان

میکنند پس چرا در حال گدائی در شهر هستند .گزارش

بی تأثیر نبوده است ،اما با آرام شدن اوضاع شهر گویا

بعدی از حدس درست روزنامه نوبهار حکایت میکند زیرا در

متهیداتی به عمل آمد و کارگزاران حکومت ،جذامیان را به

4141/2/1م برابر با  4610 /0 /1ش .هامن روزنامه از قول

قلعه محراب خان منتقل کردند و آستان قدس مجددا ً متکفل

مرتضیقلی خان متولی آستان قدس مینویسد« :بودجه

مخارج آنان شد .بااینهمه در نامه  61مرداد  4035شهرداری

خاصی برای این کار در نظر گرفته نشده است» ( Floor,

مشهد آمده است که جذامیان از قلعه خارجشده و به مشهد

.)2020: 19

ورود داشتهاند .از اینرو رئیس بلدیه مشهد بهمنظور

در 4041ق4312 /م تعداد جذامیان قلعه محراب خان بین

جلوگیری از شیوع بیامری جذام ،از نیابت تولیت آستان

 13تا  23نفر بودهاند اما در سال  4141/4006به حدود 423

قدس درخواست میکند که از ورود جذامیهای قریه

نفر رسیدند .این تزاید بیامر نشان میدهد که مراقبت

محراب خان به داخل شهر جلوگیری کند (ساکامق:

درستی انجام منیگرفته و بیامران در شهر پراکنده بودهاند .از

.)6 :20114/6

اینرو اداره صحیه خراسان در 4033ش4164 /م دستور

سند  :0درخواست رئیس بلدیه مشهد از تولیت آستان قدس برای جلوگیری از ورود جذامیهای قریه محراب خان به داخل شهر (ساکامق:
.)6 :20114/6

نهادینگی پزشکی نوین...

مشغول بودند .با توجه به مرسی بودن و ایجاد وحشت بین

می دهد که جذامیان را به قلعه کالت بربند تا از معارشت با

زمستان  ۹۹۱۱شماره ۱۹

۳۱

نهادینگی پزشکی نوین...
زمستان  ۹۹۱۱شماره ۱۹

۸۸

وضع بهداشت مشهد

انواع بیامریهای پوستی ،چشمی و سفلیس برشمرد .تخلیه

بهداشت عمومی ،عبارت از مجموعه دانش و هرنِ پیشگیری

فضوالت از چاههای مشهد نیز بهطور غیربهداشتی و

از بیامریها میباشد .رعایت بهداشت به اطالعرسانی و

غیراصولی انجام میشد .شایانذکر است که گاهی پس از

میزان سواد عمومی شهروندان ارتباط پیدا میکند .در دوره

تخلیه چاههای فاضالب ،پسامندها و فضوالت را در کوچهها

نارصی بااینکه شاه به اروپا سفر کرده بود و عالقهمند به

و خیابانهای شهر رها میکردند که این مسئله باعث شیوع

پزشکی کشورهای غربی بود چنانکه با خود یکی دو پزشک از

بیامریهای مختلف در مشهد شده بود (ستاد

اروپا آورد اما به دلیل عدم اهتامم کارگزاران حکومت و

فرماندهی .)123-124 :4033،فضوالت نهتنها باعث

کارشکنیهای سنتگرایان وضع بهداشت عمومی تغییر

بیامری بلکه باعث تولید تعفن و زشتی محیط شهری میشد

چندانی نیافت تا اینکه در اواخر دوره قاجار ،نهادهای

و حرشات ناقل زیادی به خصوص مگس که حامل بسیاری از

آموزشی و بهداشتی کشور مانند دارالفنون و مجلس

باکرتیهای بیامریزاست به خود جذب میکند و باعث

حفظالصحه همراه با دانشآموختگان بازگشته از فرنگ و

انتقال بیامریهایی مانند تراخم ،حصبه ،وبا ،طاعون،

پزشکان خارجی در ایران همگام شدند و این هم سویی باعث

سیاهزخم و انواع اسهالهای آمیبی و باسیلی میشوند.

تحول پزشکی در ایران شد (گنجبخش زمانی.)451 :4031 ،

همچنین در محیطهای غیربهداشتی میتوان به جوندگانی

گزارشهای موجود نشان میدهند شهر مشهد در دوره قاجار

مانند موش اشاره کرد که ناقل تیفوس و طاعون میباشد

از نظر وضعیت بهداشتی رشایط مطلوبی نداشت .حاج

اشاره کرد (حامتی و همکاران.)031-043 :4016 ،

سیاح محالتی در 4615ق 4333/م ،شهر مشهد را باآنکه

انتقال مردگان و تدفین آنها در مشهد ،یکی دیگر از راههای

درآمدهای خوبی از طریق زائرین داشت ،شهری آلوده و

انتقال بیامریها به مشهد بود .تدفین مردگان در کنار مزار

غیربهداشتی توصیف کرده است .خیابانهای مشهد در

امامان شیعی تنها از روی عالقه برخی از شیعیان و به جربان

گزارش حاج سیاح« ،مملو از فضوالت حیوانات و نجاسات

گناهان و خطاها بود ،بدون اینکه دستور خاصی از سوی

بود و مردم زبالههایشان را در نهری که وارد شهر میشد،

مذهب در این مورد رسیده باشد .با توجه به اینکه جنازه

میریختند» کوچههای شهر تنگ و تاریک و خانهها مرطوب

مردگان را از شهرهای دور و نزدیک به مشهد حمل میکردند.

بود بهطوریکه بسرت بیامریهای گوناگون شده بود (سیاح،

این جنازهها بدون اینکه ضدعفونی شوند یا فریز گردند ،چند

 .)406 :4012همچنین کرزن قربستانهای شهر مشهد را

روز در راه حمل میشدند تا حدی که فاسد میشدند و از

فاقد اصول بهداشتی میدانست .او در گزارش خود به

این طریق ناقل بیامری به مشهد میشدند .شایانذکر است،

حوضهای متعدد و کثیف و آب غیرقابلرشب مشهد

این جنازهها میتوانست حامل امراض مرسی هم به مشهد

اشارهکرده است (کرزن .)643/4 :4030 ،افزون بر این ،در

باشد .برخی از گزارشها حاکی از انتقال جنازهها از شبهقاره

گزارش 4063ق4143 /م وضعیت شست و شوی البسه

و از طریق مرز مشرتک ایران و هند به مشهد میباشد و

مردم شهر مشهد غیربهداشتی بود .مردم این شهر ،مکان

چنانچه در مرز قرنطینه اعامل میشد ،حامالن جنازه به

مشخصی برای شست و شوی رخت و لباس نداشتند و

لطایفالحیل ،موانع را از بین برده و جنازه به مشهد میرسید

بهناچار در شکافته قناتها و مسیرهای آب آشامیدنی ،لباس

و یا پنهانی و قاچاقی به مشهد میآوردند (نوروزی و

میشستند .وضعیت حاممهای مشهد غیربهداشتی بود.

همکاران .)31 :4012 ،با سقوط حکومت عثامنی و استقرار

چنانکه هر حامم یک خزینه آب گرم داشت که مردم پس از

بریتانیا در عراق بهتدریج حمل و انتقال مردگان به عتبات

اصالح و کیسهکشی خود را در آن میشستند .این خزینهها

عالیات عراق کاسته شد و علام فتوا دادند که این عمل نهی

که فاقد مجرای فاضالب بود و بهندرت بهصورت کامل تخلیه

رشعی دارد و متوفی باید هر چه زودتر در هامن محل فوت به

می شد ،چرک و کثافت بدن مشرتیان در خزینه باقی

خاک سپرده شود .آنها میگفتند که عوارض ورود جنازه به

میماند .از اینرو ،میتوان خزینهها را در مشهد منبع انتشار

داخل عراق ،به جیب بریتانیاییها میرود و از اینرو شیعیان

مردگان از عتبات عالیات عراق به مشهد و قم تغییر یافت

تشکیل شد .دیگر کنفرانس اداره بهداشت جهانی که در ژنو

(رحامنیان و همکاران .)43 :4014 ،البته بهاحتامل بیشرت این

و در سال 4065ق4133 /م .برگزار شد .همین اداره

کارگزاران بریتانیایی مستقر در عراق بودند که از ورود

بهداشت جهانی کنفرانس دیگری در 4003ق4141 /م در ژنو

جنازههای متعفن به عتبات عالیات جلوگیری میکردند.

برگزار کرد که هدف از آن پیشگیری از امراض واگیردار و مرسی

درهرحال مسیر حمل جنازه به سمت مشهد تغییر یافت و

ِ
هدف همه این
بود (حامتی و همکاران.)463-441 :4016 ،

نت برگه سالمت از موارد
حضور زائران بدون در دست داش ِ

کنفرانس ها به غیر از اهداف سیاسی و اقتصادی ،آگاهی

دیگر شیوع بیامریها در مشهد بود .ازآنجاکه این سفرهای

همگانی کشورها در جهت ریشهکنی بیامریهای پاندمیک

زیارتی در تابستان انجام میشد و بهیقین از آبهای آلوده و

در سطح بیناملللی بوده است .دولت بریتانیا از جهت اینکه

غذاهای فاسد شده و میوهها و سبزیهای نشسته استفاده

پهنه وسیعی از عامل در اختیار وی بود تالش میکرد که در

میشد ،ز ّوار هنگام رسیدن به مشهد ،شهر را آلوده میکردند

حوزه مدیریت و حکمرانی خود موضوع بهداشت و سالمت

( .)Wishard, 1908: 229-230در مورد دیگری بِن از حمل

عمومی را جدی بگیرد و از اینرو هنگام بازگشت زائرین از

جنازه یک زن طاعون گرفته و جامعتی که همراه او برای تدفین

مشهد یا عتبات عالیات قرنطینه سختی اجرا میکرد که

راهی مشهد شده بودند گزارش میدهد ( Benn,1909:

سنتگرایان بهغلط آن را بهحساب مخالفت انگلیسها به

 .)117-118باید در نظر داشت گاهی اوقات احداث

منادهای مذهبی میگذاشتند .در واقع رفتار بریتانیا از این

قرنطینه در مسیرهای حمل جنازهها منیتوانست از عبور

جهت برای همه کشورهای دور و نزدیک به هند بسیار کارساز

حملکنندگان جنازهها جلوگیری کند .چون هرگاه به دلیل

بود.

بیامریهای مرسی مرزها بسته میشد و زائرین منیتوانستند
جنازههای خود را به کربال حمل کنند ،به مشهد میبردند و
افراد مبتال به ویروسهای متعدد با بوسیدن رضیح امام رضا،
سبب انتشار امراض مختلف میشدند (اوبن.)11 :4026 ،
گذشته از موارد فوق که مرتبط به فقر فرهنگی است .عوامل
دیگری مانند فقر اقتصادی و خشکسالی مزید بر فقدان
بهداشت شده بود .بهعنوان منونه کالدول در سال 1331ق/
1111م وضعیت مشهد را بسیار اضطراری اعالم میکند .او
به گران شدن گندم ،تغییر نکردن دستمزدها و خشکسالی
اشاره دارد و وضعیت را طوری اسفناک میداند که بسیاری
از خانوادهها به دلیل فقر و کمبود مواد غذایی نوزادان خود را
رس راه میگذاشتند تا کسی بیاید و آنان را تیامر کند .از اینرو
 65نوزادان رسراهی را به یتیمخانه حرضت بردند تا از آنها
نگهداری شود (مجد.)33-34 :4033 ،
بهواسطه خطر همهگیری و کنرتل بیامریهای واگیردار چند
کنفرانس بیناملللی تشکیل شد .این کنفرانسها نوعاً برای
کاهش بیامریهای طاعون ،وباَ ،آبله و تیفوس بود .یکی

1. Charles Edward Yet

درمان و آموزش
همواره پیشگیری بهرت از درمان است که خود مستلزم
پیشرشطهایی مانند اطالعرسانی ،سواد عمومی و امکانات
میباشد .درجایی که شناخت و آگاهی کافی نیست
خرافات رشد میکند .در دوره موردبحث رشد موهومات به
دلیل عدم سواد عمومی و عدم آگاهی از علوم جدید،
جایگاهی داشته است .بهعنوان منونه کلنل ییت ،1رسکنسول
انگلیس در مشهد در 4043ق4310 /م در سفری که به
مشهد داشت .از خرافاتی که در بین برخی از زنان مشهدی
رایج بود سخن به میان آورده است .او مینویسد« :زنانی که
بچهدار منیشدند و یا هر آرزویی داشتند به دور مجسمه
شیری که نزدیک دروازه رساب بود میرفتند و یکی از زنان بر
روی شیر مینشست و مستمر اورادی را میخواند و
ریسامنی که در دست داشت را چهل گره میزد و پس از آن
مراسم به امتام میرسید» (ییت .)313 :1311 ،علل روی
آوردن به خرافات ،پائین بودن سطح فرهنگ ،عدم وجود
پزشک و نیز فراهم نبودن داروهای طب نوین بوده است.

نهادینگی پزشکی نوین...

ایران را از انتقال مردگان به عراق نهی کردند و مسیر انتقال

کنفرانس صحی واشنگنت بود که در سال 4063ق4136 / .م.

زمستان  ۹۹۱۱شماره ۱۹

۸۴

نهادینگی پزشکی نوین...
زمستان  ۹۹۱۱شماره ۱۹

۸8

خوشبختانه ی کی از کارهای اساسی و زیر بنائی که در مورد

صحیه کل تا قبل از 4035ش شهر مشهد دارای دو باب

پزشکی نوین انجام شد تهیه مجالت و بولنتهای پزشکی بود

مریضخانه ملی و یک باب مریضخانه قشونی بوده است.

که در شهرهای بزرگ چاپ و منترش میشد .در سال

یکی از مریضخانههای ملی دارالشفای رضوی بوده که دارای

1331ق1121 /م مجله طب کنونی در مشهد به چاپ رسید.

موقوفات بسیار بوده است (حسنآبادی.)433 :4013 ،

مطالب مجله طب کنونی عالوه بر مباحث پزشکی ،مطالبی

دیگر درمانگاه کنسولگری روسیه بود که در سال 4043ق.

درباره فن مامائی و پرستاری نیز داشت (باقری و

رشوع به کار منود و روزانه بین  13تا  53نفر بیامر داشت .یکی

دیگران .)111 :1311،وجود این مجالت باعث شناخت هر

از پزشکان درمانگاه در هامن سال 4043ق دکرت پلکونف بوده

چه بیشرت مردم نسبت به بیامری و پیشگیری از آن میشد و

است که به نظر میرسد مؤسس درمانگاه باشد (نجفزاده،

چهبسا که کوچکترین شناخت میتوانست در مقابل

 .) 11 :4011بیامران زن توسط یک پزشک زن معاینه

بسیاری از بیامریها کارساز باشد .با تشکیل مجلس دوم

میشدند .در سالهای 4066-4060ق4131-4135 /م

شورای ملی در 1321ق 1131/م در سیستم نظام آموزشی

درمانگاه کنسولگری تعداد  14عمل جراحی انجام داده بود

کشور تحولی رخ داد و برنامه تعلیامت مدارس ابتدایی و

که برخی از آنها مربوط به امراض چشمی میشد (ستاد

سهساله متوسطه که توسط وزارت معارف تدوین و تصویب

فرماندهی .)125-122 :4033 ،فلور تعداد کارکنان درمانگاه

شده بود ،در 1321ق1111 /م بهصورت قانون در مجلس

کنسولگری روسیه را در سال 4063ق4131 /م .اعم از پزشک

تصویب شد و طبق آن مدارس تحت پوشش قانون واحدی

و پرستار و نیروهای خدماتی ده نفر ذکر میکند که این کادر

قرار گرفتند (معرفتی .)313 :1313،این قانون زمینه

درمانی توسط صلیب رسخ روسیه و رشکت راهسازی روسیه

تحصیالت سیکل دوم را نیز پیشبینی کرده بود تا بعد از آن

در ایران بکار گرفته شده بودند اما تحت نظارت کنسولگری

دانش آموزان وارد دارالفنون شده علم طب جدید بیاموزند.

روسیه در مشهد ،کار میکردند (فلور.)624 :4033 ،

بهر حال این کارهای نظاممند و زیربنایی از عوامل ترقی دانش

درمجموع اقدامات درمانی و بهداشتی روسها به چهار

پزشکی محسوب میشد.

صورت انجام میگرفت .4 :ایجاد بیامرستان بانک

اینک به توصیف مراکز آموزشی و درمانی مشهد میپردازیم.

استقراضی (روسیه) .6 ،تأسیس داروخانه .0 ،درمانگاه

مواردی که در رشد بهداشت شهر مشهد تأثیرگذار بود

کنسولگری . 1 ،خرید و فروش دارو (از روسیه به دارالشفای

میتوان به بیامرستانها و درمانگاهها اشاره داشت که عبارت

حرضت) (متولیحقیقی.)462-461 :4011 ،

بودند از :درمانگاه رضوی یا دارالشفای رضوی که سابقه

بی شک بخشی از ارزش کار پزشکی دارو و تجویز درست آن

دیرینه ای داشته و در واقع از دوره صفویه این دارالشفا دایر

میباشد .اگرچه داروهای طب سنتی تنها میتوانست ،برای

بوده است .تعداد افراد شاغل در دارالشفا در طول زمان

کم کردن فشارخون و باز کردن رگهای قلب و عالج قولنج و

متفاوت بوده اند اما شاغلین برخی مشاغل همچون طبیب،

کمردرد و معالجه رسماخوردگی مفید واقع شود ،چنانکه

جراح ،ناظر ،عطار و دواساز همیشه وجود داشتهاند .در دوره

نسبت به داروهای گرمینه و رسدینه واقعاً تجربه الزم را داشت

قاجار دارالشفا اندکی گسرتده شده و عنوان ریاست کل

و اغلب مفید واقع میشد .برای منونه در 4633ق4333 /م،

دارالشفا را به خود گرفت .در واقع در اطراف حرم ،درمانگاه

بی ِکر ،رسهنگ انگلیسی در مشهد دچار تب شدیدی شد و

رضوی با امکانات مناسبی که داشت بهرتین جا برای درمان

سپس زبان او تاول زد و بدنش بسیار ضعیف شد .او برای

مجاورین و زوار بود .مواجب و حقوق کادر پزشکی و خدماتی

بهبودی ،از داروهای طب جدید که به همراه داشت،

دارالشفا بهصورت نقدی و جنسی پرداخت میشد

استفاده کرد اما نتیجهای حاصل نشد و حالش بدتر شد تا

(حسینزاده و همکاران .)40 ،63 :4015 ،طبق گزارش اداره

اینکه برای درمان از طب سنتی کمک گرفت .به وی استفاده

1 .Polkonoff

1

پس از دو سه بار مرصف بهبود یافت ( Baker, 1876:

همرسش بهطور موقت برای انجام خدمات پزشکی و

 .)191درمانگاه کنسولگری انگلیس در مشهد که همواره در

میسیونری اعزام شدند .آنها سال بعد مشهد را ترک کردند

رقابت با درمانگاه کنسولگری روسیه بود ،یک رسی امکانات

و جای خود را به دکرت هوفمن دادند که مدت طوالنی در

داشت که جدا ً قابلتقدیر است .مثالً کسانی که در مشهد

مشهد زندگی کرد (الدر .)11 :1333 ،بیامرستان و درمانگاه

بهواسطه حکم دادگاه دست یا پای خود را از دست میدادند

آمریکایی که توسط هیات میسیونری مذهبی در مشهد

یا تنبیه بدنی سختی شده بودند چون برای درمان

تأسیسشده بود ،عالوه بر ارائه خدمات پزشکی به تربیت

منیتوانستند به بیامرستانهای داخلی مراجعه کنند به

پرستار نیز پرداخت .این خدمات بهصورت ویژهای در قحطی

درمانگاه جرنال کنسول بریتانیا مراجعه میکردند ( Yate,

جنگ جهانی اول در مشهد محسوس بود (زیرینسکی،

 .)1900, 336البته این سخن یات فارغ از بحث پزشکی آن

 .)412 :1311در جریان جنگ جهانی اول و در 1334ق/

دارای اما و اگرهایی نیز میباشد .همچنین بیامرانی که مبتال

1111م مشهد دچار قحطی شد .کارکنان بیامرستان

به سنگ مثانه بودند اکرثا ً جهت معالجه به بیامرستانهای

آمریکایی نیز مبتال به تیفوس و حصبه شدند و این وضعیت

انگلیسی مراجعه میکردند (آذریخاکسرت.)434 :4015 ،

بسیار خطرناکی برای بیامرستان به وجود آورد .دکرت

برخی از پزشکان درمانگاه ،افرسان نظامی بودند .برای منونه

اسلستین ،1از مردم ثرومتند مشهد برای درمان و تغذیه

رسگرد والرت در 1134م نایب کنسولگری بود .همچنین دکرت

محرومان کمک خواست و به دلیل افزایش جمعیت فقیر در

مراد خان هندی در زمان انقالب مرشوطه ،جراح درمانگاه

مشهد ،میسـیون مذهبی آمریکایی بـا کمـك کنسـولگری

بود ،چنانکه رسوان جورج دن فرانکلین ،افرس پزشک بهاتفاق

انگلـیس کاروانرسایی را اجاره کرد که در آنجا به مردم تهیدست

همرسش در درمانگاه کنسولگری بریتانیا فعالیت میکرد

بهرایگان غذا میدادند (الدر .)11 ،1333 ،یکی از مسائل

(نجفزاده .)213 :1314 ،درباره تعداد کارکنان این درمانگاه،

مهم در این دوره ،مخالفت علام با فعالیت بیامرستانهای

فلور تعداد کادر درمان را در 4063ق4131 /م ده نفر ذکر

آمریکایی در مشهد ،بسرتی و معالجه زنان در این مرکز

میکند (فلور.)211 :1311 ،

بهداشتی و معاینه توسط پزشکان آمریکائی بود .این سببی

آمریکاییها حضور خود را در مشهد با فعالیت مبلغان دینی

شد که گروهی از مردم تجمع کرده و در صد یورش به

آغاز کردند .مبلغان آمریکایی در 1321ق1111 /م موفق

بیامرستان شدند اما خوشبختانه کارگزاران حکومتی بهموقع

شدند در مشهد مستقرشده و تبلیغات مذهبی خود را در

موضوع را متوجه شده و مانع این امر شدند (استادوخ:

قالب خدمات بهداشتی ارائه دهند (الدر.)11 :1333 ،

 ،4036کارتن  ،43پرونده .)434 ،46

بنجامین نخستین سفیر آمریکا در ایران یکی از دالیل عمده

در طول جنگ جهانی اول قحطی رشایط سختی را بر مردم

پیرشفت میسیونهای آمریکایی را در ایران ،طبابت مسیونرها

خراسان تحمیل کرده بود .از اینرو هیات میسیونری پرس بی

دانسته و نوشته اگر طبیب کشیش و قابل باشد بهقدری

تریان 2وارد عمل شد و فعالیتهای خیرخواهانه این میسیون

نفوذ خواهد کرد که حد ندارد (عظیمزاده.)211 :1313 ،

بر محبوبیت آنها افزود .این هیات فعالیت خود را محدود

میسیونرهای آمریکائی مشهد در 1333ق1111 /م در کوچه

به مشهد نکرد بلکه در سایر نقاط خراسان سعی داشت فعال

ارگ مشهد مریضخانهای تأسیس کردند و مهمترین فعالیت

باشد .دونالدسون از اعضای میسیون پرس بی تریان بهاتفاق

آنها در این شهر نیز تأسیس درمانگاه و بیامرستان بود که تأثیر

همرسش در 4612ش4143 /م وارد بیرجند شد و کمکهای

بسیار گسرتدهای بجا گذاشت (مدرسرضوی و همکاران،

ما دی و درمانی ستایش برانگیزی نسبت به مردم آن شهر به

 . 1اسلستین ( ،)Esselstynیک مبلغ آمریکایی که در 1111م از
طرف میسیون آمریکایی تهران به مشهد آمده بود و خدمات مذهبی
و پزشکی انجام میداد (الدر.)14 :1333،

2 .Presbyterian
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از گیاه بارهنگ که یک داروی رسدینه بود پیشنهاد شد و او

 .)111 :1311طبق گزارش 1331ق1111 /م دکرت کوک و
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عمل آورد (نجف زاده 303 :4011 ،و  .)306یک آموزشگاه

نفر از مردم تربتحیدریه و عموماً فقیر و بیبضاعت بودند،

پرستاری نیز در بیامرستان آمریکایی مشهد وجود داشت که

تحت معاینات پزشکی قرار داده و مداوا منود

در کار درمان بسیار مؤثر بود .بیامرستان آمریکایی که ابتدا در

(استادوخ ،4033:کارتن  ،43پرونده  .)43 ،44دکرت لیچوارد

چند اتاق کرایهای دایر شده بود در 4030ش4161 /م با

همچنین برخی از لوازم پزشکی موردنیاز در مریضخانه

کمک مالی انجمن مذهبی ایالت آیوا در امریکا ،عامرت

آمریکایی مشهد را از امریکا خریداری کرد و از مسیر

کنونی آن ساخته شد (الدر .)31 :4000 ،در هامن سال ،این

خلیجفارس به ایران وارد منود .برای منونه دکرت لیچوارد یک

بیامرستان اداره امور آسایشگاه جذامیان مشهد را که در سه

دستگاه رین ایکس (اشعه ایکس) و یک دستگاه ژنراتور برق

کیلومرتی شهر واقع بود به عهده گرفت .این اقدام در زمان

که موردنیاز مریضخانه آمریکایی در مشهد بود در سال

تصدی دکرت لیچوارد 1صورت پذیرفت .بودجه آسایشگاه

4035ش .از آمریکا خریداری کرد و به مشهد آورد

جذامیهای مشهد را آستان قدس پرداخت میکرد و

(استادوخ ،4035:کارتن  ،00پرونده  .)40 ،12بیامرستان

بسیاری از جذامیهایی که در آسایشگاه نگهداری میشدند

آمریکائیان در مشهد عالوه بر ارائه خدمات پزشکی به مردم،

افغانی بودند (هامن . )33 :از پزشکان آمریکایی فعال در

خدماتی را به جذامیان قلعه محراب خان نیز ارائه میداد .این

مشهد می توان به دکرت کوک و دکرت هوفامن و دکرت لیچوارد

بیامرستان اداره امور پزشکی بیامران جذامخانه محراب خان

اشاره کرد .دکرت کوک مؤسس بیامرستان آمریکائی در مشهد

را در 4030ش4161 /م بر عهده گرفت .این همکاری در زمان

بود که پس از وی دکرت هوفامن به توسعه این بیامرستان

تصدی دکرت لیچوارد رشوع شد و به همت انجمن محلی

پرداخت و اقدامات قابلمالحظهای به انجام رسانید .دکرت

مبارزه با جذام ،دهکدهای مخصوص این بیامران تأسیس شد

لیچوارد عالوه بر فعالیت پزشکی در مشهد در سایر شهرهای

که قلعه محراب خان نام گرفت چون در اراضی محراب خان

خراسان ازجمله تربتحیدریه خدمات پزشکی ارائه میداد .او

این قلعه اساس یافته بود .بودجه جذامی خانه محراب خان

برای تأسیس مریضخانه و ارائه خدمات پزشکی به

را آستان قدس پرداخت میکرد و میسیون آمریکائی عالوه بر

تربتحیدریه رفت و یک داروخانه موقتی در آنجا بازگشایی

نیازهای پزشکی ساالنه هزار دالر نیز کمک مالی میکرد (نجف

کرد (میرزا صالح .)311 :1311 ،دکرت لیچوارد که در 4033ش

زاده.)350 :4011 ،

به تربتحیدریه رفته بود جمعیت زیادی که متجاوز از 633

1. Lichtwardt
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سند  :1درخواست وزارت خارجه از وزارت مالیه برای معافیت گمرکی وسایل پزشکی دکرت لیچوارد طبیب مریضخانه آمریکایی در مشهد
(استادوخ ،4035:کارتن  ،00پرونده .)40 ،12

یکی از مهم ترین تأثیرات جنگ جهانی اول وقوع قحطی در

خصوصی تلقی میشد .در ابتدای تأسیس دارای 23

مشهد بود که مؤسسات داخلی و خارجی در رفع آن

تختخواب بیامرستانی ،سه پزشک ،دو دفرتدار و حسابدار

کوشیدند .از جمله مهمترین مؤسسات داخلی که در دوران

و چندین خدمه بود (مدرسرضوی و همکاران:1311 ،

قحطی به بینوایان کمک می کردند موسسات دارالعجزه

 .) 111این بیامرستان بعدها به آستان قدس رضوی واگذار

(4006-4002ق) ،داراملساکین (4005-4002ق) و هیات

گردید .با توجه به بررسیهای صورت گرفته به نظر میرسد که

خیریه آذربایجانیها (4002ق) بود که هدف همه این

احداث مراکز درمانی توسط اروپائیان و آمریکاییها در درجه

مؤسسات کمکرسانی به فقرا و قرش آسیبپذیر در دوران

اول رفع نیازمندیهای اتباع خودشان بوده است و ازآنجاکه

قحطی بود .همچنین به غیر از خدمات پزشکی آمریکاییها و

بیامریهای تهدیدکننده و مرسی مانند وبا ،حصبه و طاعون

انگلیسیها که پیشتر خدمات آنها موردبررسی قرار گرفت،

در مشهد رایج بود و در اواخر حکومت قاجار ،قحطی جنگ

مؤسسات خیریه قفقازیهای مقیم مشهد (4002ق)

جهانی اول موجد مشکالتی زیادی برای دولتهای خارجی

باهدف کمک به نیازمندان قفقازی در رشایط بحران قحطی،

در مشهد شده بود ،منایندگیهای این دولتها باید آمادگی

درآمد حاصل از فعالیت هرنیشان را در اختیار نیازمندان

الزم را برای مواجه با خطرات و تهدیدات بیامریزا را

قفقازی و خرید لوازم پزشکی آستان قدس اختصاص دادند

ِ
متهیدات پزشکی نیز سبب رونق
میداشتند .متعاقباً این

(نجفزاده و قصابی .)15 :4013 ،در این سطور پایانی شاید

پزشکی نوین در مشهد شد.

یادی از بیامرستان منترصیه مشهد که در اواخر دوره قاجار و
در 1211ش دایر شد ،به غنای پژوهش بیفزاید .این
بیامرستان توسط یک بانوی خیر و ثرومتند مشهدی در
خیابان جنت مشهد اساس یافت و در واقع یک بیامرستان

نتیجهگیری
بیامریشناسی در اواخر دوره قاجار در مشهد به شکل نسبتاً
مطلوبی توسعه یافت .با توجه به شواهد و قراین کتابخانهای
و اسناد می توان ارزیابی مثبتی از وضعیت پزشکی مشهد
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نسبت به دوره قبل یعنی دوره نارصی داشت .تأسیس و

باید امور را سامان میدادند که آنها نیز از بودجه و اختیارات

ساخت بیامرستانها و درمانگاهها یکی از عوامل مهم در

کافی برخوردار نبودند .بااینحال پس از آنکه مشهد بهتدریج

ارتقای دانش پزشکی در مشهد محسوب میشود .بااینکه

دارای پزشک و مریضخانه شد ،نوید آینده روشنی بود که در

دارالشفاء امام رضا(ع) در مشهد به ارائه خدمات پزشکی می-

دوره بعد با ورود گروههای پزشکی آملانی و فرانسوی ،مشهد

پرداخت ،میتوان یکی از عوامل پیرشفت در زمینه ساخت و

به یک قطب پزشکی تبدیل شد ،جایگاهی که هنوز بعد از

تأسیس درمانگاهها را رقابت بین مراکز درمانی خارجی فعال

حدود یک صد سال این وضعیت را حفظ کرده است و

در مشهد ازجمله بیامرستانها و درمانگاههای روسیه و

مشهد مجهزترین بیامرستانها و متخصصترین اطباء را دارد.

انگلیس و بیامرستان آمریکاییها برشمرد که از مهمترین مراکز
ِ
مشهد اواخر دوره قاجار بودند .بهواسطه موقعیت
درمانی در
مذهبی ،مشهد همواره از طریق مسافران بیامر که به این شهر
میآمدند ،در معرض بیامریهای واگیردار قرار داشت.
غالب این بیامریها طاعون ،وبا و تیفوس بود که بهطور
پیوسته برای مردم شهر مشکالتی ایجاد میکرد .عواملی دیگر
مانند خشکسالی ،قحطی و گرانی سبب مشکالت مضاعف
برای مردم بود ،بهطوریکه در زمان جنگ جهانی اول،
وضعیت بسیاری از مردم وخیم شد که حتی نان روزانه را
زمستان  ۹۹۱۱شماره ۱۹
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بهسختی به دست میآوردند .در این راستا کمبود
اطالعرسانی دقیق ،خرافهگرایی ،عدم سواد عامه باعث
تشدید و ماندگاری بیامریهای مرسی در مشهد شده بود.
اگرچه بهظاهر می توان به ناتوانی دولت و عدم همت در
توسعه وضعیت پزشکی اشاره کرد ،اما واقعیت این بود که
کارگزاران دولت بیشرت از آنچه میدانستند میتوانستند انجام
دهند .بههرحال آنان تالش کردند زمینه تأسیس درمانگاهها و
بیامرستانها را در مشهد فراهم آوردند .آنان با هامن امکانات
مخترصی که داشتند حتی کار قرنطینه را در مرزهای
افغانستان اجرا کردند .درمجموع اینگونه به نظر میرسد که
تالش مسئولین و دولتمردان در مشهد برای بهداشت شهر
با شهروندان سنتگرا و البته ناآشنا به بهداشت و بیامری،
بسیار کًند و دیر به نتیجه رسیده است .بیشک ،در دوره
قاجار ،تعارضات سیاسی و مشکالت اجتامعی به دولت
امکان اجرای امور بهداشتی در سطح کالن را منیداد ،مضافا ً
اینکه بودجه قابلتوجهی در امر مدیریت بیامریهای واگیردار
وجود نداشت و افراد تحصیلکرده و کاردان در بدنه کارگزاری
دولت بسیار اندک بود .دولتهای پس از مرشوطه،
دولتهای قدرمتندی از لحاظ اقتصادی و سیاسی نبودند
و از اینرو در هنگام بروز اینگونه مشکالت دولتهای محلی
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اسالمی.

 .21مدرسرضوی ،محمدتقی و همکاران .)1311( .مشهد

 .13دلآسائی ،محمود .)1311/12/11( .مصاحبه.

در آغاز قرن چهاردهم خورشیدی مشهور به گزارش مکتب

مشهد :مطب (خیابان احمدآباد).

شاهپور .تصحیح مهدی سیدی .مشهد :آهنگ قلم.

 .14رحامنیان ،داریوش؛ و همکاران« .)1311( .جايگاه

 .21مستغری ،جعفر بن محمد1311( .ق) .طب النبی.

عتبات عاليات در مناسبات ايران و عثامين عرص قاجار».

نجف :مکتبه الحیدریه.

مطالعات تاريخ فرهنگی( .شامره .11-11 ،)13

 .63معرفتی ،شادی« .)1313( .بررسی کتاب گزیده اسناد

 .11زیرینسکی ،میشل« .)1311( .مباحث سیاسی

نظام آموزش و مجلس شورای ملی» .اسناد بهارستان.

مسیونرهای کلیسای انجیلی و رابطه آمریکا با ایران دوره

(شامره .311-311 ،)2

پهلوی» .ترجمه علی مجتهد شبسرتی .سیاست خارجی.

 .61منظوراالجداد ،سید محمدحسین؛ و همکاران.

(شامره .411-131 ،)1

(« .)4033وبا و اقدامات دولت پهلوي اول براي مقابله با

 .11ستاد فرماندهی وزارت جنگ انگلستان مستقر در

شيوع آن» .تاريخ پزشيك( .شامره .111-111 ،)1

هندوستان :)4033( .فرهنگ جغرافیائی خراسان .ترجمه

 .33میرزا صالح ،غالمحسین .)1311( .فروپاشی قاجار و

کاظم خادمیان .مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی.

برآمدن پهلوی .تهران :نگاه معارص.

 .11رسنا ،کارال .)1312( .سفرنامه کارال رسنا .ترجمه

 .04ناطق ،هام .)4053( .مصیبت وبا و بالی حکومت.

علیاصغر سعیدی .تهران :کتابفروشی زوار.

تهران :گسرته.

 .43سیاح ،حمید .)4012( .خاطرات حاج سیاح یا دوره

 .06نجفزاده ،علی .)4011( .کنسولگریها ،مستخدمان و

خوف و وحشت .تهران :امیرکبیر.

مستشاران خارجی در مشهد .مشهد :انصار.

 .11طربی ،علی بن سهل .)1423( .فردوس الحکمه فی

 .33نجفزاده ،علی و جلیل قصابی گزکوه« .)1311( .نقش

الطب .بیروت :دارالکتب العلمیه.

مؤسسات خیریه داخلی و خارجی در رفع بحران قحطی

 .23عظیم زاده تهرانی ،طاهره« .)1313( .نگاهی به

مشهد در دوره جنگ جهانی اول» ،پژوهشنامه خراسان

تکاپوهای تبلیغگران آمریکایی در مشهد» .فرهنگ خراسان.

بزرگ( .شامره .31-41 ،)33

(شامره .211-211 ،)3-4

 .01نجمآبادی ،محمود .)4034( .تاریخ طب در ایران.

 .64فلور ،ویلم .)1311( .سالمت مردم در ایران قاجار.

تهران :دانشگاه تهران.

ترجمه ایرج نبیپور .بوشهر :علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

 .05نرص ،سید حسین :)4032( .علم و متدن در اسالم.

درمانی بوشهر.

ترجمه احمد آرام .تهران :علمی و فرهنگی.

 .22کرزن ،جرج ناتانیل .)1313( .ایران و قضیه ایران .ترجمه

 .02نوروزی ،جمشید؛ و فاطمه معزی« .)1311( .موانع و

غالمعلی وحید مازندرانی .تهران :علمی و فرهنگی.

مشکالت حمل جنازه شیعیان هند به مشهد در اواخر دوره

 .23گنجبخش زمانی ،محسن« .)1311( .توسعه بهداشت

قاجار» .گنجینه اسناد( .شامره .13-11 ،)2

در اواخر دوره قاجار» .تاریخ پزشکی( .شامره .131-111 ،)3

 .03هروی ،موفق بن علی .)1341( .االبنیه عن الحقایق

 .24متولیحقیقی ،یوسف؛ و غالمرضا آذری خاکسرت،

االدویه .تصحیح احمد بهمنیار .تهران :دانشگاه تهران.

(« .)1313بررسی عملکرد روسیه در زمینه پزشکی نوین در

 .31ییت ،چارلز ادوارد .)1311( .خراسان و سیستان،

مشهد (1141-1111م1314 -1331 /ق)» .تاریخ پزشکی.

سفرنامه کلنل ییت به ایران و افغانستان .ترجمه مهرداد

(شامره .121-121 ،)11

رهربی و قدرتالله روشنی .تهران :یزدان.

نهادینگی پزشکی نوین...

 .12حسین زاده ،سامل؛ و همکاران .)1311( .دارالشفای

 .21مجد ،محمدقلی .)1311( .قحطی بزرگ .ترجمه محمد
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