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 چکیده

شاه قاجار وارد مشهد شد و پزشکی نوین از اواخر حکمرانی نارصالدین

تدریج مراحل رشد آن تا پایان سلطنت احمدشاه ادامه یافت. به

هرچند پزشکی نوین در مشهد با مخالفت پیروان طب سنتی روبرو 

مرور زمان، طب نوین جایگاه برتری یافت و طب قدیم خود شد، اما به

ر ن درا با آن هامهنگ ساخت. ازآنجاکه برای یافنت تاریخچه طب نوی

باشد، پژوهش ها میها و درمان آنمشهد، نیاز به شناسایی بیامری

تحلیلی به شناسایی -حارض درصدد است که با شیوه توصیفی

 کهها از هنگامیهای رایج و درمان آنوضعیت پزشکی نوین، بیامری

-دوره قاجارطب جدید در مشهد موردتوجه قرار گرفت، یعنی از اواخر 

را موردبررسی قرار دهد.  -ق(4040-4011ساله ) 03یک دوره زمانی 

های نوین در تغییر پژوهش حارض با ارائه تصویری به نقش آموزش

ها، چگونگی ورود و نهادینه شدن های درمانی، شناسایی بیامریشیوه

های مردم نسبت به بهداشت فردی پزشکی نوین در مشهد و آگاهی

ها، خصوصی، درمانگاههای پردازد که به تأسیس مطبو عمومی می

سازی و معاینات و ها، مراکز آموزش پزشکی و امر ساملبیامرستان

معالجات فردی و گروهی منجر شد. متعاقباً خدمات پزشکی، نتایج 

 توجهی برای جامعه مشهد به همراه داشت.قابل

شناسی، ها، بیامری: دوره قاجار، مشهد، بیامرستانواژگان کلیدی

 انآموزش پزشکی، درم

 

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  
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 مقدمه

ها از های درمان بیامریبه دلیل نیاز حیاتی برش، پزشکی و راه

دنیای باستان از علوم  همواره موردتوجه بوده است. طب در

عنوان یک علم متداول بود و در ایراِن دوره اسالمی به

کاربردی، همواره موردتوجه اهل علم و طبیبان قرار گرفت و 

رو باره تألیف شد. شاید از اینهای ارزشمندی در این کتاب

دانستند، چنانکه الصحه را رسآمد علوم میبود که علم حفظ

رن شد. از قبیب، حکیم نیز گفته میدر دنیای اسالم به ط

سیزدهم قمری/ نوزدهم میالدی که پزشکی نوین وارد ایران 

های اجتامعی خاصی خدمات شد، در ابتدا برای گروه

شد و شاید تنها اعضاء دربار و اعیان از این پزشکی ارائه می

بردند، اما نیاز به گسرتش آن شاخصه متدنی جدید بهره می

نان جایگاهی یافت که کارگزاران دولت چاحساس شد و آن

قاجاری درصدد توسعه و تعمیق آن در سطح جامعه برآمدند. 

درباره ورود پزشکی نوین به زندگی مردم و تأثیر آن در بهداشت 

ومیر سخن بسیار رفته است، اما در عمومی و کاسنت از مرگ

آن  گیرد واینجا تنها یک منونه موردبررسی و ارزیابی قرار می

تأثیر پزشکی نوین در دوره پایانی سلسله قاجار در مشهد 

 شهر در رشق ایران وعنوان یک کالنباشد. شهر مشهد بهمی

موقعیت مذهبی آن، لزوم نیز با تردد زوار به این شهر بنا به

شد. مردم مشهد ازپیش احساس میورود پزشکی نوین بیش

 هامنند مردم سایر شهرهای ایران همواره در معرض

های گوناگون بودند و با توجه به ورود زوار از نقاط بیامری

مختلف، نسبت به مردم شهرهای دیگر بیشرت درخطر بیامری 

داد که حوزه پزشکی قرار داشتند. این وضعیت نشان می

ا ها و تلفات ناشی از آن ر مشهد نیازمند بود تا بتواند بیامری

های ریدر حد امکان کاهش دهد. در هنگام شیوع بیام

واگیردار و به علت ناآگاهی عمومی از رعایت بهداشت فردی 

 شد و مشکالتو جمعی و عدم قرنطینه، تلفات چند برابر می

گرفت. جدیدی فراروی مردم و نهادهای دولتی قرار می

کرده برای ها و ورود پزشکان تحصیلتأسیس درمانگاه

و  (ایمنطقه)، اپیدمیک (محلی)های آندمیک بیامری

، نقطه عطفی در تاریخ پزشکی مشهد 1(جهانی)پاندمیک 

                                                             
صورت محدود در یک محله یا شهر خاص هایی که تنها به. بیامری1

هایی نام دارند و بیامری( endemic) کنند اندمیکشیوع پیدا می

 ای وسیع شایع شوند اپیدمیکصورت گسرتده در منطقهکه به

دهد پیرشفت آموزش باشد. پژوهش حارض نشان میمی

سازی درمان در مشهد در سی سال پزشکی، توسعه و بهینه

 پایانی دوره قاجار از یک سیر صعودی برخوردار بوده است.

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

د حاکم بود و تنها در اواخر دوره قاجار پزشکی نوین وارد مشه

مشهد شده است، این مقاله بر اساس این موضوع 

گرفته و بر همین اساس به پزشکی نوین در مشهد در شکل

 دوره پهلوی اشاره نشده است.

 پیشینه پژوهش

که تاکنون پژوهشگران تاریخِ پزشکی  دهدها نشان میبررسی

د و انگویی پرداختهمطالعاتشان تنها به کلیدوره قاجار در 

ع های شایشناسی و درمان بیامریتصویر روشنی از بیامری

ق عرضه 4011ق تا 4040های در مشهِد دوره قاجار در سال

اند. چنانکه باید گفت در منابع تاریخی نیز انعکاس نکرده

مرتبط با تاریخ  هاییچندانی نداشته است. در پژوهش

ر های شایع دران، تنها اشاراتی کوتاه به بیامریپزشکی ای

تاریخ طب و طبابت مشهد شده است. محسن روستایی در 

ر در ، ویلم فلو تاریخ پزشکی ایراندر  ، سیریل الگوددر ایران

 صورتتنها به های ایران در زمان صفویه و قاجاربیامرستان

اجاملی به توصیف وضعیت چند بیامرستان در مشهد 

ترین پژوهش به موضوع حارض، ترین و نزدیکاند. مهمپرداخته

است  خاکسرتنوشته غالمرضا آذری تاریخ پزشکی نوین مشهد

صورت توصیفی وضعیت پزشکی مشهد که در این کتاب به

از دوره نارصی تا اوایل دوره پهلوی موردبررسی قرارگرفته 

زاده تحت است. همچنین در فصل پایانی اثر علی نجف

ها، مستخدمان و مستشاران خارجی در نسولگریکعنوان 

، پزشکی نوین در مشهد موردبررسی قرار گرفته است. مشهد

میسیونرها و مستشاران  در این فصل نویسنده درباره

ی های پزشکی و اصل چهار، مطالببر فعالیتآمریکائی با تکیه

 ارائه داده است.

 

(epidemic) هایی که در بسیاری از مناطق جهان شیوع و به بیامری

 :Mosby, 2013) شوندگفته می( pandemic) پیدا کنند پاندمیک

612, 629,1322). 
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 روش پژوهش

مه تنها از طریق کتاب، روزنابا توجه به اینکه این نوع مطالعات 

بر منابع باشد، پژوهش حارض با تکیهو سند میرس می

ت که در گرفته استحلیلی انجام-ای با روش توصیفیکتابخانه

شناسی، بهداشت عمومی بیامری آن به موضوعاتی همچون

ق 4040های آموزش پزشکی در مشهِد دوره قاجار در سالو 

 در جای خود ارائه خواهد شد.پردازد و اسناد ق می4011تا 

 شناسی در مشهدبیامری

های دور، بیامری شناسی در تاریخ پزشکی ایران از از گذشته

ایران  عنوان منونه درای برخوردار بوده است. بهاهمیت ویژه

باستان در وندیداِد اوستا به مباحث بیامری شناسی در رابطه 

و تب اشاراتی  ها، َجرَب، جذام، رصعبا امراض پوستی، زخم

حتی در آن  (.Sigerist, 1961: 205-206است )شده 

شناسی، کحالی، داد پزشکی )پزشک نوشته به جراحی، گیاه

قانونی(، بیطاری )ستور پزشکی( و جادو پزشکی یا 

(. این 652: 4034آبادی، افسونگری، اشاره شده است )نجم

ان تدهد که دانش پزشکی در ایران دوره باسمطلب نشان می

توجهی برخوردار بوده و مردم با توجه به  از اهمیت درخور

اند. کردههای خود به پزشک مربوط مراجعه مینیازمندی

های جدید در رابطه ورود اسالم به ایران سبب شد که آموزه

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

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

ی های بهداشتشاپور با آموزهدر این دوره پزشکان ایرانی جندی

اسالم همسو شدند و فصل جدیدی در طب ایران گشوده 

ی تدریج سع. این حرکت سبب شد که اطباء ایرانی، به1شد

فردی،  هایدر بهبود وضعیت پزشکی و مقابله با انواع بیامری

ها رو با نوشنت کتابینای داشته باشند، از امحلی و منطقه

                                                             
توان به کتب طب النبی، طب الصادق و رساله در این باره می .1

 باشند برایذهبیه اشاره کرد که شامل درمان و بیامری شناسی می

منونه در کتاب طب النبی احادیثی در باب رعایت بهداشت و حتی 

ه اند کآورده )ص(ل در حدیثی از پیامربطور مثاقرنطینه آمده است به

هرگاه شنیدید در رسزمینی طاعون آمده است به آن رسزمین وارد 

نشوید و هرگاه درجایی بودید که طاعون آمد ازآنجا بیرون نروید 

همه در صحت این حدیث و انتساب . بااین(5: 4035 )مستغفری،

 آن به پیامرب تردیدهای جدی وجود دارد.

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

 استهای رایج اشاره کرده کتاب فردوس الحکمه به درمان بیامری

. 2ها، علم طب را در عامل اسالم منزلت بخشیدندو رساله

توان به اخوینی بخاری، خراسان سده چهارم هجری می در

پزشک خراسانی اشاره داشت. اخوینی در هدایه املتعلمین 

های های چشم، بیامریبه مزاج شناسی، ترشیح، بیامری

رداخته است. اخوینی در ها پحلق و بینی و انواع مسمومیت

های اپیدمی مانند طاعون ابتدا به توصیف و باب بیامری

های درماِن بیامری را بیان رشح آن بیامری پرداخته و سپس راه

(. چنانکه در سده پنجم، 243: 4034کرده است )اخوینی، 

کتاب االبنیه  داروشناس خراسانی، موفق بن علی هروی در

ی از گیاهان دارویی به همراه عن الحقایق االدویه فهرست

(. در دوران 41: 4012هروی، ) ها را ذکر کرده استخواص آن

توان به بهاءالدوله، طبیب مشهور ساکن هرات صفویه می

اشاره کرد که در باب بیامری شناسی همواره نسبت به 

قدم بوده است. او اولین کسی بود دوره خود پیشپزشکان هم

شناسایی کرد و سپس به درمان آن  رسفه راکه بیامری سیاه

کتاب مهم بهاءالدوله،  (.3: 4036پرداخت )بهاالدوله، 

خالصه التجارب است که شامل گزارش و معالجه 

باشد. تحقیقات تاریخ پزشکی نشان های اپیدمی میبیامری

ها بعد با بیامری قرن 3دهد که پزشکانی چون بیلو و ویلزمی

 (.41: 4053، رسفه آشنا شدند )الگودسیاه

 بیامری وبا یک اپیدمی مستمر

دار هرحال پزشکی سنتی تا دوره معارص همچنان میدانبه

عنوان یک شهر امور طبابت مردم در مشهد بود. مشهد به

مذهبی و زائرپذیر در مرکزیت خراسان بزرگ همواره در معرض 

ع های شایترین بیامریهای گوناگون قرار داشت. مهمبیامری

د دوره قاجار عبارت بودند از: وبا، طاعون، آبله، در مشه

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

توان به زکریای رازی، ربیع بن (. در قرن چهارم می44 :4160 )طربی،

مری بخاری احمد اخوینی، علی بن عباس اهوازی و حسن بن نوح ق  

توان به جرجانی، مری میقرن پنجم تا نهم ق دراشاره داشت. 

ه و چغمینی اشار  مراغیسینا، ابوریحان بیرونی، هروی، ابن هبل، ابن

 داشت.

از  Constituo Aestiva م در کتاب4533در  (Baillou) . بیلو3

 م ویلز4253برده است و یک قرن بعد در نام  Quintaبیامری به نام

 (.41: 4053الگود، ) کرده استرسفه اشاره به سیاه

4 .Cholera 
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که از طریق مرصف سبزیجات آلوده و نوشیدن آب آلوده وارد 

ها شود. بیامر دائم در حال اسهال است، زبان و لببدن می

شوند و بیامر احساس تشنگی ها گود میخشک و چشم

مفرطی دارد. حکومت قاجار که در هنگام شیوع بیامری وبا 

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

ند اما کرسعت شیوع پیدا میکرد که این بیامری اگرچه بهمی

ماند شود و اثری از آن بجای منیبه هامن رسعت ناپدید می

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

داقل رسد زیرا حکننده به نظر منیاین گزارش پیرت چندان قانع

ما دو سند در اختیار داریم که کارگزاران دولتی در مشهد 

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

م در مشهد قحطی به وقوع پیوست. در 4326ق/ 4631در 

ا کرد و روزانه همین سال بیامری وبا در مشهد شیوع پید

کردند. واسطه این بیامری فوت مینفر به 433حدود 

حکومت قاجار ابزار الزم را نداشت تا بتواند متهیداتی برای 

جلوگیری و کاهش بیامری انجام دهد. چنانکه وضعیت شهر 

تا جایی که جالل  مشهد در این سال بسیار بحرانی شد

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

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

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

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

گونه مامنعت و اقدام پیشگیرانه از شدند هیچوارد تهران می

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

ق/ 4043های (. اپیدمی وبا در سال303: 4056)الگود،

م نیز مشهد را 4131ق/ 4066م و 4310ق/ 4044م و 4316

فراگرفت. گویا این آخری بسیار سهمگین بوده است زیرا 

اند )ستاد نفر احصاء کرده 3333های وبایی را تعداد فوتی

شده گویای واقعیتی ( آمار ارائه120: 4033فرماندهی، 

ومیر بسیاِر ناشی از شیوع بیامری وبا را نشان است که مرگ

 دهد.می

در دوره قاجار همواره وبا از مرزهای عراق و افغانستان وارد 

شد و دستوراتی هم در رابطه با منع عبور ایران و خراسان می

شد اما با همه این دستورات، اقدام میو مرور مرزی صادر 

خود »گرفت زیرا بیامری وبا را یک بیامری مؤثری صورت منی

دانستند به این معنی که بیامری بدون هیچ می «متام

رود و به نظر الگود شاید به همین اقدامی، ناگهان از بین می

ها اقدام خاصی برای جلوگیری از علت بوده است که ایرانی

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

برخی اوقات بیامری وبا از مسیر هند به افغانستان وارد و 

شد. البته مواردی هم وجود ازآنجا به مشهد منتقل می

از  کرد وداشت که وبا از طریق روسیه به مازندران رسایت می

ر که د طورشد. هامنمازندران به خراسان و مشهد منتقل می

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

الصحه (. گزارش حفظ43-42: 4033مشهد رسید )فلور، 

م 4143ق/ اگوست 4005قعده ذی 45مشهد به تاریخ 

ویژه دهد که بیامری وبا در بیشرت محالت مشهد بهنشان می

ی پایین خیابان و محله رساب شیوع یافته است. دکرت محله

الصحه ایالت خراسان در الدوله رئیس کمیسیون حفظذقحا

نفر معاینه  423کند که از تعداد تلگرافی به تهران اشاره می

اند. این گزارش نشان نفر فوت کرده 32شدگان وبایی 

دهد در مناطق اطراف مشهد مانند چناران، طرق و می

آباد نیز بیامری وبا شیوع یافته است )استادوخ: رشیف

(. در گزارش دیگری که در 501، 65، پرونده 4، کارتنق4005

الصحه خراسان به ق کمیسیون حفظ4005قعده ذی 66

الدوله به تهران فرستاده است نشان ریاست دکرت حاذق

کلرا( در مشهد همچنان قربانی ) دهد بیامری وبامی

ق از 4005سنبله  43شب شنبهگرفت. برای منونه در پنجمی

کلرا( ) نفر به بیامری وبا 46 ه ثبت رسیدهنفر اموات ب 62

سنبله( از  43جمعه ) های روز بعدشده بودند. گزارشفوت

نفر به علت ابتال به  3شده در مشهد نفر اموات ثبت 60

کارتن  ق،4005شده بودند )استادوخ: کلرا( فوت) بیامری وبا

(.11، 50پرونده  ،63
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ه الصحه خراسان بکمیسیون حفظتلگراف حاذق الدوله رئیس : 4سند 

،پرونده 4ق، کارتن4005استادوخ: ایران ) الصحه دولتمجلس حفظ

65 ،501.) 

 

 الصحه خراسان بهالدوله رئیس کمیسیون حفظتلگراف حاذق: 6سند 

 ،63کارتن  ق،4005استادوخ:) الصحه دولت ایرانمجلس حفظ

 (.11، 50پرونده 

 

 

ها، ها و میوههای آلوده، سبزینجاکه باکرتی وبا در آبازآ 

ردم کند و با توجه به اینکه مفضای مناسبی برای رشد پیدا می

ا هاند و اغلب میوهکردههای غیربهداشتی استفاده میاز آب

کردند ها را بدون شسنت و ضدعفونی مرصف میو سبزی

 بیامری برخیشد. در رابطه با ورود بیامری در شهر شایع می

یران، وهوای گرم ااند که اپیدمی وبا به دلیل آباین باورند بوده

های همسایه علت بومی کشور نبوده است و همواره رسزمین

شیوع این بیامری بوده است )منظوراالجداد و همکاران، 

طور طبیعی و گرما به گوید:(. نظریه دیگر می436: 4033

 گرددهای عفونی میبیامریهمواره سبب بروز و تشدید 

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

دانستند زیرا این بیامری بومی کشور ایران در دوره قاجار می

کرد و عالوه بر بار شیوع پیدا میهرسال یا هر دو سال یک

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

هرحال هرچند سال یکبار (. به43: 4053ریخت )ناطق، می

کرد و باآنکه کارگزاران دولتی وبا در ایران شیوع پیدا می

دانستند این بیامری چه عوارضی به دنبال خواهد داشت می

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

شود، هرگز دست مرزهای رشقی وارد خراسان و مشهد می

صورت جدی در مقابل بیامری نزدند، ای بهبازدارندهبه اقدام 

وبا باعث فقر، کاهش جمعیت و باعث مشکالت اقتصادی 

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

 کردند ورسانی منیهای تجاری به سایر ایالت اطالعشدن راه

ر تکمقرنطینه که مستلزم هزینه و تهیه مواد غذایی بود 

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

که کارگزاران دولتی بودجه و کارکنان الزم برای کنرتل بیامری و 

ایجاد قرنطینه را نداشتند نیز وجود دارد. وبا صدمات زیادی 

های ساخت. مشکالت و گرفتاریبر جامعه میزبان وارد می

امعی و خانوادگی نبود، بلکه وبا تنها در وجوه پزشکی، اجت

کرد و در واقع رضرهای اقتصادی زیادی به جامعه وارد می

چرخ اقتصاد جامعه که سبب فراهم شدن قوت الیموت مردم 

 افتاد.شد از کار میمی
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 های دیگراپیدمی

های اپیدمی در شهر مشهد طاعون بود. یکی دیگر از بیامری

بین انسان و  بیامری طاعون یک بیامری مرسی و عفونی

شود. گزارش مادام کارال رسنا در دوره حیوان محسوب می

دهد که عالئم بیامری عبارت بودند از تب قاجار نشان می

های رسخ و سیاه بر روی بدن، غدد شدید، ضعف بدن، دانه

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

دادند و غدد عفونی را طاعون، به بیامران نوشیدنی رسد می

های نیز از بیامری (. حصبه436: 4026رسنا، ) سوزاندندمی

م در خراسان شایع 4313ق/ 4041-4045واگیردار بود که در 

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

 هایبیامری آنفلونزا در سال بر مردم تحمیل کرد. همچنین

ر مشهد شیوع پیدا م د4314م و 4331ق/ 4033ق و 4032

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

ر د رسفهو سیاه رسخک شایع بود. چنانکه بیامری اوریون،

ها ویژه در فصل بهار بسیاری از مشهدیمتام فصول سال به

/ ق4036ساخت و بیامری گلودرد در سال را مبتال می

رسایت کرد و شیوع این اپیدمی  از کرمان به مشهد م4331

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

های گوارشی در بین مردم خراسان اعم از (. بیامری120

های گوارشی روستایی و شهری وجود داشته است. بیامری

ه هر شود کدرمجموع به دو دسته انگلی و میکربی تقسیم می

سان رسایت کند، بخصوص نوع تواند از حیوان به اندو می

های میکربی و انگلی هنوز هم انگلی آن مثل ژیاردیا. بیامری

ای بخصوص در نواحی روستایی وجود دارد. در سطح گسرتده

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

آلوده یا میوه و سبزی نشسته و شیر نجوشیده عارض 

تگاه گوارش شده و نوعاً در شود، ابتدا میکرب وارد دسمی

کند و سبب اختالالت روده بزرگ رشوع به تولیدمثل می

کم، تشنگی مفرط،  شود. اشتهای فردجدی گوارشی می

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

باشد. در این مرحله بیامر باید حتی از زمین بلند شدن می

ائی استفاده کند تا آب حتامً آزمایش بدهد و از رسم غذ

د های ضد میکرب و ضبیوتیکبدنش تأمین شود. تنها آنتی

صورت رشبت در یک دوز صورت قرص و چه بهانگل چه به به

ای باال و داروهای ضد التهاب در یک دوره زمانی دوهفته

تواند بیامر را معالجه مناید. در طب سنتی با تجویز برخی می

 یافت و، مرض اندکی تخویف میداروهای رسدینه و گرمینه

سپس با شدت بیشرت میکرب تکثیرشده و مریض از شدت 

های (. بیامری45/46/13آسائی، کرد )دلاسهال فوت می

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

کرد. این بیامری نوعاً از در دست و صورت کودکان بروز می

دردناک و آزاردهنده  که خیلیآمد نیش پشه آلوده به وجود می

کرد بود زیرا متاس بیامر را با افراد دیگر بسیار محدود می

 خود نیز یکی از (. سالک121: 4033)ستاد فرماندهی،

های شایع در مشهد بود. سالک در واقع یک مریضی بیامری

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

شد سومین بیامری انگلی محسوب میپس از ماالریا و ژیاردیا 

کرد و واقعاً بیامر و اطرافیان که بر روی پوست تولید زخم می

ساخت. علت اصلی آن محیط کثیف و وی را متاذّی می

های خانگی و از همه غیربهداشتی، فضوالت حیوانی، زباله

 ,Kumarهای فضوالت انسانی بود )بیشرت تخلیه چاه

کند که یکی ن درست را مطرح میفلور این سخ (.1-2 :2013

از منابع تولید و شیوع بیامری سالک در مشهد، دیگر 

 (.01: 4033فلور، )اند های ولگرد بودهسگ

 جذام

شده در مشهد بود. جذام هایی گزارشجذام از دیگر بیامری

ر واسطه اثراتی که ببیامری مزمنی است که در طول تاریخ به

بدن انسان داشته، نسبت به هر بیامری دیگری ترس و 

کرده است. این وحشت بیشرتی در بین مردم ایجاد می

ث صورت خوره، باعشود و بهبیامری توسط باکرتی ایجاد می

شود و ابتدا بر روی های بدن میحسی و تخریب بافتیب

 ردگذامی تأثیرهای مرطوب، نرم و غیر پوشیده بدن قسمت

(Donnelly, 2002: 9; Ashworth and Anderson, 

صورت (. تنها در دونقطه از ایران جذامیان به294 :1995

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

شد. آن دو جا از آنان پرستاری و نگهداری میکردند و می

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

 باغی در آذربایجان.

ای در سه کیلومرتی شامل خانهم جذام4331ق/ 4034در 

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

ی گر جذامیان مشهد، در اطراف حرم به گدائی و تکدی
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مشغول بودند. با توجه به مرسی بودن و ایجاد وحشت بین 

ساکنان مشهد، در هامن سال نیابت تولیت آستان قدس، 

عبدالوهاب آصف الدوله دستور داد تا همه جذامیان به قلعه 

ای و برای نگهداری هر جذامی بودجه محراب خان برده شوند

ه رسیداختصاص داد. اینکه این وجه مستمراً به جذامیان می

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

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

دهد که اگر جذامیان از آستان قدس پول دریافت می

کنند پس چرا در حال گدائی در شهر هستند. گزارش می

کند زیرا در بعدی از حدس درست روزنامه نوبهار حکایت می

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

بودجه »نویسد: قلی خان متولی آستان قدس میمرتضی

 ,Floor« )خاصی برای این کار در نظر گرفته نشده است

2020: 19.) 

م تعداد جذامیان قلعه محراب خان بین 4312ق/ 4041در 

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

دهد که مراقبت نفر رسیدند. این تزاید بیامر نشان می

اند. از گرفته و بیامران در شهر پراکنده بودهدرستی انجام منی

ستور م د4164ش/ 4033رو اداره صحیه خراسان در این

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

 تنها این دستور اجرا نشد بلکهمردم جلوگیری شود، اما گویا نه

عنوان فرماندار نظامی دستور محمدتقی خان پسیان به

ها در مشهد و خراسان در اواسط هامن سال، برای اسکان آن

هر مشهد نیز به های آستان قدس در حاشیه شیکی از باغ

انجام درستی نرسید و اغلب جذامیان از محل و مأوای جدید 

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

سامانی این جذامیان دوره در مشهد و قتل پسیان در بی

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

جذامیان را به متهیداتی به عمل آمد و کارگزاران حکومت، 

قلعه محراب خان منتقل کردند و آستان قدس مجدداً متکفل 

شهرداری  4035مرداد  61 همه در نامهمخارج آنان شد. بااین

شده و به مشهد آمده است که جذامیان از قلعه خارج مشهد

منظور رو رئیس بلدیه مشهد بهاند. از اینورود داشته

نیابت تولیت آستان  جلوگیری از شیوع بیامری جذام، از

های قریه کند که از ورود جذامیقدس درخواست می

محراب خان به داخل شهر جلوگیری کند )ساکامق: 

6/20114 :6.)

 

 

 
)ساکامق:  های قریه محراب خان به داخل شهر: درخواست رئیس بلدیه مشهد از تولیت آستان قدس برای جلوگیری از ورود جذامی0سند 

6/20114 :6.) 
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 وضع بهداشت مشهد

بهداشت عمومی، عبارت از مجموعه دانش و هرنِ پیشگیری 

رسانی و باشد. رعایت بهداشت به اطالعها میاز بیامری

کند. در دوره میزان سواد عمومی شهروندان ارتباط پیدا می

 همند بنارصی بااینکه شاه به اروپا سفر کرده بود و عالقه

پزشکی کشورهای غربی بود چنانکه با خود یکی دو پزشک از 

اروپا آورد اما به دلیل عدم اهتامم کارگزاران حکومت و 

گرایان وضع بهداشت عمومی تغییر های سنتکارشکنی

چندانی نیافت تا اینکه در اواخر دوره قاجار، نهادهای 

آموزشی و بهداشتی کشور مانند دارالفنون و مجلس 

آموختگان بازگشته از فرنگ و همراه با دانش الصحهحفظ

همگام شدند و این هم سویی باعث  پزشکان خارجی در ایران

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

دهند شهر مشهد در دوره قاجار های موجود نشان میگزارش

از نظر وضعیت بهداشتی رشایط مطلوبی نداشت. حاج 

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

درآمدهای خوبی از طریق زائرین داشت، شهری آلوده و 

های مشهد در توصیف کرده است. خیابان غیربهداشتی

مملو از فضوالت حیوانات و نجاسات »گزارش حاج سیاح، 

شد، هایشان را در نهری که وارد شهر میبود و مردم زباله

ها مرطوب نگ و تاریک و خانههای شهر تکوچه« ریختندمی

یاح، س) های گوناگون شده بودکه بسرت بیامریطوریبود به

های شهر مشهد را قربستان (. همچنین کرزن406: 4012

دانست. او در گزارش خود به فاقد اصول بهداشتی می

رشب مشهد و آب غیرقابل های متعدد و کثیفحوض

فزون بر این، در (. ا4/643: 4030کرزن، ) کرده استاشاره

م وضعیت شست و شوی البسه 4143ق/ 4063گزارش 

مردم شهر مشهد غیربهداشتی بود. مردم این شهر، مکان 

مشخصی برای شست و شوی رخت و لباس نداشتند و 

اس لب ها و مسیرهای آب آشامیدنی،ناچار در شکافته قناتبه

 های مشهد غیربهداشتی بود.وضعیت حامم شستند.می

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

ها شستند. این خزینهکشی خود را در آن میاصالح و کیسه

خلیه ت صورت کاملندرت بهکه فاقد مجرای فاضالب بود و به

شد، چرک و کثافت بدن مشرتیان در خزینه باقی می

ها را در مشهد منبع انتشار توان خزینهرو، میماند. از اینمی

های پوستی، چشمی و سفلیس برشمرد. تخلیه نواع بیامریا

طور غیربهداشتی و های مشهد نیز بهفضوالت از چاه

ذکر است که گاهی پس از شد. شایانغیراصولی انجام می

ها های فاضالب، پسامندها و فضوالت را در کوچهتخلیه چاه

کردند که این مسئله باعث شیوع های شهر رها میو خیابان

ستاد ) های مختلف در مشهد شده بودامریبی

تنها باعث (. فضوالت نه123-124: 4033فرماندهی،

شد می شهری بیامری بلکه باعث تولید تعفن و زشتی محیط

و حرشات ناقل زیادی به خصوص مگس که حامل بسیاری از 

کند و باعث زاست به خود جذب میهای بیامریباکرتی

راخم، حصبه، وبا، طاعون، هایی مانند تانتقال بیامری

شوند. های آمیبی و باسیلی میزخم و انواع اسهالسیاه

توان به جوندگانی های غیربهداشتی میهمچنین در محیط

باشد مانند موش اشاره کرد که ناقل تیفوس و طاعون می

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

ی هایکی دیگر از راهها در مشهد، انتقال مردگان و تدفین آن

ها به مشهد بود. تدفین مردگان در کنار مزار انتقال بیامری

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

گناهان و خطاها بود، بدون اینکه دستور خاصی از سوی 

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

کردند. و نزدیک به مشهد حمل می مردگان را از شهرهای دور

ها بدون اینکه ضدعفونی شوند یا فریز گردند، چند این جنازه

شدند و از شدند تا حدی که فاسد میروز در راه حمل می

، ذکر استشدند. شایاناین طریق ناقل بیامری به مشهد می

توانست حامل امراض مرسی هم به مشهد ها میاین جنازه

ه قار ها از شبهها حاکی از انتقال جنازهزارشباشد. برخی از گ

باشد و و از طریق مرز مشرتک ایران و هند به مشهد می

به  شد، حامالن جنازهقرنطینه اعامل می چنانچه در مرز

ید رسالحیل، موانع را از بین برده و جنازه به مشهد میلطایف

آوردند )نوروزی و و یا پنهانی و قاچاقی به مشهد می

(. با سقوط حکومت عثامنی و استقرار 31: 4012اران، همک

تدریج حمل و انتقال مردگان به عتبات بریتانیا در عراق به

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

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

جنازه به که عوارض ورود گفتند ها میخاک سپرده شود. آن

 رو شیعیانرود و از اینها میداخل عراق، به جیب بریتانیایی
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کردند و مسیر انتقال  ایران را از انتقال مردگان به عراق نهی

عالیات عراق به مشهد و قم تغییر یافت مردگان از عتبات 

احتامل بیشرت این (. البته به43: 4014)رحامنیان و همکاران، 

مستقر در عراق بودند که از ورود کارگزاران بریتانیایی 

کردند. های متعفن به عتبات عالیات جلوگیری میجنازه

درهرحال مسیر حمل جنازه به سمت مشهد تغییر یافت و 

حضور زائران بدون در دست داشنِت برگه سالمت از موارد 

ها در مشهد بود. ازآنجاکه این سفرهای دیگر شیوع بیامری

و  های آلودهیقین از آبشد و بهمی زیارتی در تابستان انجام

های نشسته استفاده ها و سبزیغذاهای فاسد شده و میوه

کردند شد، زّوار هنگام رسیدن به مشهد، شهر را آلوده میمی

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

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

 :Benn,1909)دهد راهی مشهد شده بودند گزارش می

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

توانست از عبور ها منیقرنطینه در مسیرهای حمل جنازه

چون هرگاه به دلیل ها جلوگیری کند. کنندگان جنازهحمل

ند توانستشد و زائرین منیبسته می های مرسی مرزهابیامری

بردند و های خود را به کربال حمل کنند، به مشهد میجنازه

های متعدد با بوسیدن رضیح امام رضا، افراد مبتال به ویروس

(. 11: 4026شدند )اوبن، سبب انتشار امراض مختلف می

رتبط به فقر فرهنگی است. عوامل گذشته از موارد فوق که م

دیگری مانند فقر اقتصادی و خشکسالی مزید بر فقدان 

/ ق1331کالدول در سال عنوان منونه بهداشت شده بود. به

کند. او وضعیت مشهد را بسیار اضطراری اعالم می م1111

به گران شدن گندم، تغییر نکردن دستمزدها و خشکسالی 

داند که بسیاری ری اسفناک میاشاره دارد و وضعیت را طو 

به دلیل فقر و کمبود مواد غذایی نوزادان خود را  هااز خانواده

رو از این کند. گذاشتند تا کسی بیاید و آنان را تیامررس راه می

 هاخانه حرضت بردند تا از آننوزادان رسراهی را به یتیم 65

 (.33-34: 4033نگهداری شود )مجد، 

های واگیردار چند گیری و کنرتل بیامریواسطه خطر همهبه

وعاً برای ها ناملللی تشکیل شد. این کنفرانسکنفرانس بین

های طاعون، وبا، َآبله و تیفوس بود. یکی کاهش بیامری

                                                             
1. Charles Edward Yet 

م. 4136ق. / 4063کنفرانس صحی واشنگنت بود که در سال 

تشکیل شد. دیگر کنفرانس اداره بهداشت جهانی که در ژنو 

م. برگزار شد. همین اداره 4133ق/ 4065و در سال 

م در ژنو 4141ق/ 4003بهداشت جهانی کنفرانس دیگری در 

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

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

ها به غیر از اهداف سیاسی و اقتصادی، آگاهی کنفرانس

های پاندمیک کنی بیامریدر جهت ریشههمگانی کشورها 

املللی بوده است. دولت بریتانیا از جهت اینکه در سطح بین

کرد که در پهنه وسیعی از عامل در اختیار وی بود تالش می

حوزه مدیریت و حکمرانی خود موضوع بهداشت و سالمت 

رو هنگام بازگشت زائرین از عمومی را جدی بگیرد و از این

کرد که ات عالیات قرنطینه سختی اجرا میمشهد یا عتب

ه ها بحساب مخالفت انگلیسغلط آن را بهگرایان بهسنت

گذاشتند. در واقع رفتار بریتانیا از این منادهای مذهبی می

جهت برای همه کشورهای دور و نزدیک به هند بسیار کارساز 

 بود.

 درمان و آموزش

د مستلزم همواره پیشگیری بهرت از درمان است که خو 

رسانی، سواد عمومی و امکانات هایی مانند اطالعرشطپیش

باشد. درجایی که شناخت و آگاهی کافی نیست می

در دوره موردبحث رشد موهومات به  .کندخرافات رشد می

و عدم آگاهی از علوم جدید،  دلیل عدم سواد عمومی

، رسکنسول 1کلنل ییتعنوان منونه به .جایگاهی داشته است

در سفری که به م 4310ق/ 4043گلیس در مشهد در ان

از خرافاتی که در بین برخی از زنان مشهدی داشت. مشهد 

 زنانی که»نویسد: رایج بود سخن به میان آورده است. او می

شدند و یا هر آرزویی داشتند به دور مجسمه دار منیبچه

 ررفتند و یکی از زنان بشیری که نزدیک دروازه رساب بود می

خواند و نشست و مستمر اورادی را میروی شیر می

زد و پس از آن ریسامنی که در دست داشت را چهل گره می

علل روی (. 313: 1311)ییت، « رسیدمراسم به امتام می

عدم وجود آوردن به خرافات، پائین بودن سطح فرهنگ، 

پزشک و نیز فراهم نبودن داروهای طب نوین بوده است. 
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کی از کارهای اساسی و زیر بنائی که در مورد خوشبختانه ی

بود  های پزشکیپزشکی نوین انجام شد تهیه مجالت و بولنت

شد. در سال که در شهرهای بزرگ چاپ و منترش می

م مجله طب کنونی در مشهد به چاپ رسید. 1121ق/ 1331

مطالب مجله طب کنونی عالوه بر مباحث پزشکی، مطالبی 

رستاری نیز داشت )باقری و درباره فن مامائی و پ

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

شد و چه بیشرت مردم نسبت به بیامری و پیشگیری از آن می

توانست در مقابل ترین شناخت میبسا که کوچکچه

ها کارساز باشد. با تشکیل مجلس دوم بسیاری از بیامری

نظام آموزشی  م در سیستم1131ق /1321شورای ملی در 

کشور تحولی رخ داد و برنامه تعلیامت مدارس ابتدایی و 

ساله متوسطه که توسط وزارت معارف تدوین و تصویب سه

صورت قانون در مجلس م به1111ق/ 1321شده بود، در 

تصویب شد و طبق آن مدارس تحت پوشش قانون واحدی 

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

ز آن بینی کرده بود تا بعد اتحصیالت سیکل دوم را نیز پیش

دانش آموزان وارد دارالفنون شده علم طب جدید بیاموزند. 

مند و زیربنایی از عوامل ترقی دانش بهر حال این کارهای نظام

 شد.پزشکی محسوب می

م. پردازیاینک به توصیف مراکز آموزشی و درمانی مشهد می 

بهداشت شهر مشهد تأثیرگذار بود مواردی که در رشد 

 ها اشاره داشت که عبارتها و درمانگاهتوان به بیامرستانمی

درمانگاه رضوی یا دارالشفای رضوی که سابقه بودند از: 

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

بوده است. تعداد افراد شاغل در دارالشفا در طول زمان 

اند اما شاغلین برخی مشاغل همچون طبیب، بودهمتفاوت 

اند. در دوره جراح، ناظر، عطار و دواساز همیشه وجود داشته

قاجار دارالشفا اندکی گسرتده شده و عنوان ریاست کل 

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

رضوی با امکانات مناسبی که داشت بهرتین جا برای درمان 

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

شد صورت نقدی و جنسی پرداخت میدارالشفا به

(. طبق گزارش اداره 40، 63: 4015، همکارانزاده و )حسین

                                                             
1 .Polkonoff 

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

خانه قشونی بوده است. خانه ملی و یک باب مریضمریض

های ملی دارالشفای رضوی بوده که دارای نهخایکی از مریض

 (.433: 4013آبادی، موقوفات بسیار بوده است )حسن

ق. 4043که در سال  درمانگاه کنسولگری روسیه بوددیگر 

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

بوده  1ق دکرت پلکونف4043از پزشکان درمانگاه در هامن سال 

 زاده،رسد مؤسس درمانگاه باشد )نجفه به نظر میاست ک

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

م 4131-4135ق/ 4066-4060های شدند. در سالمی

عمل جراحی انجام داده بود  14درمانگاه کنسولگری تعداد 

شد )ستاد ها مربوط به امراض چشمی میکه برخی از آن

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

م. اعم از پزشک 4131ق/ 4063کنسولگری روسیه را در سال 

ر کند که این کادو پرستار و نیروهای خدماتی ده نفر ذکر می

ه سازی روسیدرمانی توسط صلیب رسخ روسیه و رشکت راه

در ایران بکار گرفته شده بودند اما تحت نظارت کنسولگری 

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

ها به چهار درمجموع اقدامات درمانی و بهداشتی روس

. ایجاد بیامرستان بانک 4گرفت: صورت انجام می

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

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

 (.462-461: 4011حقیقی، متولی)حرضت( 

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

توانست، برای باشد. اگرچه داروهای طب سنتی تنها میمی

های قلب و عالج قولنج و کم کردن فشارخون و باز کردن رگ

کمردرد و معالجه رسماخوردگی مفید واقع شود، چنانکه 

شت الزم را دانسبت به داروهای گرمینه و رسدینه واقعاً تجربه 

م، 4333ق/ 4633شد. برای منونه در و اغلب مفید واقع می

بیِکر، رسهنگ انگلیسی در مشهد دچار تب شدیدی شد و 

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

بهبودی، از داروهای طب جدید که به همراه داشت، 

ا ت ای حاصل نشد و حالش بدتر شداستفاده کرد اما نتیجه

سنتی کمک گرفت. به وی استفاده اینکه برای درمان از طب 
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از گیاه بارهنگ که یک داروی رسدینه بود پیشنهاد شد و او 

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

درمانگاه کنسولگری انگلیس در مشهد که همواره در  (.191

نات ارقابت با درمانگاه کنسولگری روسیه بود، یک رسی امک

. مثالً کسانی که در مشهد تقدیر استداشت که جداً قابل

 دادندواسطه حکم دادگاه دست یا پای خود را از دست میبه

یا تنبیه بدنی سختی شده بودند چون برای درمان 

های داخلی مراجعه کنند به به بیامرستانتوانستند منی

 ,Yate) کردنددرمانگاه جرنال کنسول بریتانیا مراجعه می

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

باشد. همچنین بیامرانی که مبتال دارای اما و اگرهایی نیز می

های به سنگ مثانه بودند اکرثاً جهت معالجه به بیامرستان

 (.434: 4015خاکسرت، آذری) کردندانگلیسی مراجعه می

برخی از پزشکان درمانگاه، افرسان نظامی بودند. برای منونه 

 م نایب کنسولگری بود. همچنین دکرت1134رسگرد والرت در 

مراد خان هندی در زمان انقالب مرشوطه، جراح درمانگاه 

اتفاق بود، چنانکه رسوان جورج دن فرانکلین، افرس پزشک به

کرد ت میهمرسش در درمانگاه کنسولگری بریتانیا فعالی

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

ذکر  م ده نفر4131ق/ 4063کادر درمان را در فلور تعداد 

 (.211: 1311کند )فلور، می

با فعالیت مبلغان دینی  ها حضور خود را در مشهدآمریکایی

م موفق 1111ق/ 1321آغاز کردند. مبلغان آمریکایی در 

مشهد مستقرشده و تبلیغات مذهبی خود را در شدند در 

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

بنجامین نخستین سفیر آمریکا در ایران یکی از دالیل عمده 

های آمریکایی را در ایران، طبابت مسیونرها پیرشفت میسیون

قدری دانسته و نوشته اگر طبیب کشیش و قابل باشد به

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

م در کوچه 1111ق/ 1333میسیونرهای آمریکائی مشهد در 

ترین فعالیت ای تأسیس کردند و مهمارگ مشهد مریضخانه

ها در این شهر نیز تأسیس درمانگاه و بیامرستان بود که تأثیر آن

رضوی و همکاران، ای بجا گذاشت )مدرسبسیار گسرتده

                                                             
از  م1111، یک مبلغ آمریکایی که در (Esselstynاسلستین ).  1

طرف میسیون آمریکایی تهران به مشهد آمده بود و خدمات مذهبی 

 (.14: 1333داد )الدر،و پزشکی انجام می

م دکرت کوک و 1111ق/ 1331(. طبق گزارش 111: 1311

طور موقت برای انجام خدمات پزشکی و همرسش به

ها سال بعد مشهد را ترک کردند میسیونری اعزام شدند. آن

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

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

هیات میسیونری مذهبی در مشهد  آمریکایی که توسط

شده بود، عالوه بر ارائه خدمات پزشکی به تربیت تأسیس

 ای در قحطیصورت ویژهپرستار نیز پرداخت. این خدمات به

زیرینسکی، )جنگ جهانی اول در مشهد محسوس بود 

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

بیامرستان کارکنان  م مشهد دچار قحطی شد.1111

آمریکایی نیز مبتال به تیفوس و حصبه شدند و این وضعیت 

بسیار خطرناکی برای بیامرستان به وجود آورد. دکرت 

برای درمان و تغذیه  مردم ثرومتند مشهد ، از1اسلستین

محرومان کمک خواست و به دلیل افزایش جمعیت فقیر در 

 بـا کمـك کنسـولگری مذهبی آمریکایی میسـیون مشهد،

دست تهیبه مردم  جاانگلـیس کاروانرسایی را اجاره کرد که در آن

(. یکی از مسائل 11، 1333الدر، )دادند رایگان غذا میبه

 هایمهم در این دوره، مخالفت علام با فعالیت بیامرستان

آمریکایی در مشهد، بسرتی و معالجه زنان در این مرکز 

ببی ود. این سبهداشتی و معاینه توسط پزشکان آمریکائی ب

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

موقع بیامرستان شدند اما خوشبختانه کارگزاران حکومتی به

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

 (.434، 46پرونده  ،43کارتن  ،4036

سختی را بر مردم  در طول جنگ جهانی اول قحطی رشایط

رو هیات میسیونری پرس بی خراسان تحمیل کرده بود. از این

های خیرخواهانه این میسیون وارد عمل شد و فعالیت 2تریان

ها افزود. این هیات فعالیت خود را محدود بر محبوبیت آن

به مشهد نکرد بلکه در سایر نقاط خراسان سعی داشت فعال 

اتفاق باشد. دونالدسون از اعضای میسیون پرس بی تریان به

های م وارد بیرجند شد و کمک4143ش/ 4612همرسش در 

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

2 .Presbyterian 
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آموزشگاه  یک(. 306و  303: 4011عمل آورد )نجف زاده، 

پرستاری نیز در بیامرستان آمریکایی مشهد وجود داشت که 

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

م با 4161 ش/4030ای دایر شده بود در چند اتاق کرایه

کمک مالی انجمن مذهبی ایالت آیوا در امریکا، عامرت 

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

بیامرستان اداره امور آسایشگاه جذامیان مشهد را که در سه 

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

سایشگاه صورت پذیرفت. بودجه آ  1تصدی دکرت لیچوارد

کرد و های مشهد را آستان قدس پرداخت میجذامی

 شدندهایی که در آسایشگاه نگهداری میبسیاری از جذامی

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

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

شهد م اشاره کرد. دکرت کوک مؤسس بیامرستان آمریکائی در

بود که پس از وی دکرت هوفامن به توسعه این بیامرستان 

ای به انجام رسانید. دکرت مالحظهپرداخت و اقدامات قابل

لیچوارد عالوه بر فعالیت پزشکی در مشهد در سایر شهرهای 

و داد. احیدریه خدمات پزشکی ارائه میخراسان ازجمله تربت

شکی به خانه و ارائه خدمات پز برای تأسیس مریض

حیدریه رفت و یک داروخانه موقتی در آنجا بازگشایی تربت

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

 633حیدریه رفته بود جمعیت زیادی که متجاوز از به تربت

، بضاعت بودندحیدریه و عموماً فقیر و بینفر از مردم تربت

وا منود تحت معاینات پزشکی قرار داده و مدا

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

خانه همچنین برخی از لوازم پزشکی موردنیاز در مریض

آمریکایی مشهد را از امریکا خریداری کرد و از مسیر 

منود. برای منونه دکرت لیچوارد یک فارس به ایران وارد خلیج

برق  ه ژنراتوراشعه ایکس( و یک دستگا) دستگاه رین ایکس

خانه آمریکایی در مشهد بود در سال که موردنیاز مریض

ش. از آمریکا خریداری کرد و به مشهد آورد 4035

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

آمریکائیان در مشهد عالوه بر ارائه خدمات پزشکی به مردم، 

داد. این ائه میخدماتی را به جذامیان قلعه محراب خان نیز ار 

خانه محراب خان بیامرستان اداره امور پزشکی بیامران جذام

م بر عهده گرفت. این همکاری در زمان 4161ش/ 4030را در 

تصدی دکرت لیچوارد رشوع شد و به همت انجمن محلی 

ای مخصوص این بیامران تأسیس شد مبارزه با جذام، دهکده

راضی محراب خان که قلعه محراب خان نام گرفت چون در ا

این قلعه اساس یافته بود. بودجه جذامی خانه محراب خان 

کرد و میسیون آمریکائی عالوه بر را آستان قدس پرداخت می

جف کرد )ننیازهای پزشکی ساالنه هزار دالر نیز کمک مالی می

(.350: 4011زاده، 

 

                                                             
1. Lichtwardt 
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وزارت مالیه برای معافیت گمرکی وسایل پزشکی دکرت لیچوارد طبیب مریضخانه آمریکایی در مشهد : درخواست وزارت خارجه از 1سند 

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

ترین تأثیرات جنگ جهانی اول وقوع قحطی در یکی از مهم

مشهد بود که مؤسسات داخلی و خارجی در رفع آن 

اخلی که در دوران ترین مؤسسات دکوشیدند.  از جمله مهم

 قحطی به بینوایان کمک می کردند موسسات دارالعجزه

ق( و هیات 4005-4002) ق(، داراملساکین4002-4006)

ق( بود که هدف همه این 4002) هاخیریه آذربایجانی

پذیر در دوران رسانی به فقرا و قرش آسیبمؤسسات کمک

ا و هقحطی بود. همچنین به غیر از خدمات پزشکی آمریکایی

ها موردبررسی قرار گرفت، تر خدمات آنها که پیشانگلیسی

ق( 4002) های مقیم مشهدمؤسسات خیریه قفقازی

باهدف کمک به نیازمندان قفقازی در رشایط بحران قحطی، 

شان را در اختیار نیازمندان درآمد حاصل از فعالیت هرنی

 قفقازی و خرید لوازم پزشکی آستان قدس اختصاص دادند

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

یادی از بیامرستان منترصیه مشهد که در اواخر دوره قاجار و 

ش دایر شد، به غنای پژوهش بیفزاید. این 1211در 

بیامرستان توسط یک بانوی خیر و ثرومتند مشهدی در 

خیابان جنت مشهد اساس یافت و در واقع یک بیامرستان 

 23شد. در ابتدای تأسیس دارای قی میخصوصی تل

خواب بیامرستانی، سه پزشک، دو دفرتدار و حسابدار تخت

: 1311رضوی و همکاران، و چندین خدمه بود )مدرس

(. این بیامرستان بعدها به آستان قدس رضوی واگذار 111

رسد که های صورت گرفته به نظر میبا توجه به بررسیگردید. 

ها در درجه توسط اروپائیان و آمریکایی احداث مراکز درمانی

های اتباع خودشان بوده است و ازآنجاکه اول رفع نیازمندی

های تهدیدکننده و مرسی مانند وبا، حصبه و طاعون بیامری

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

های خارجی جهانی اول موجد مشکالتی زیادی برای دولت

ها باید آمادگی های این دولتبود، منایندگیدر مشهد شده 

زا را الزم را برای مواجه با خطرات و تهدیدات بیامری

داشتند. متعاقباً این متهیداِت پزشکی نیز سبب رونق می

 پزشکی نوین در مشهد شد.

 گیرینتیجه 

شناسی در اواخر دوره قاجار در مشهد به شکل نسبتاً بیامری

ای توجه به شواهد و قراین کتابخانه مطلوبی توسعه یافت. با

توان ارزیابی مثبتی از وضعیت پزشکی مشهد و اسناد می
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تأسیس و نسبت به دوره قبل یعنی دوره نارصی داشت. 

ها یکی از عوامل مهم در ها و درمانگاهساخت بیامرستان

. بااینکه شودارتقای دانش پزشکی در مشهد محسوب می

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

توان یکی از عوامل پیرشفت در زمینه ساخت و پرداخت، می

ها را رقابت بین مراکز درمانی خارجی فعال تأسیس درمانگاه

های روسیه و ها و درمانگاهدر مشهد ازجمله بیامرستان

ین مراکز ترها برشمرد که از مهمانگلیس و بیامرستان آمریکایی

واسطه موقعیت مشهِد اواخر دوره قاجار بودند. به درمانی در

مذهبی، مشهد همواره از طریق مسافران بیامر که به این شهر 

های واگیردار قرار داشت. آمدند، در معرض بیامریمی

طور ها طاعون، وبا و تیفوس بود که بهغالب این بیامری

ر دیگ عواملی کرد.مشکالتی ایجاد میپیوسته برای مردم شهر 

مانند خشکسالی، قحطی و گرانی سبب مشکالت مضاعف 

که در زمان جنگ جهانی اول، طوریبرای مردم بود، به

که حتی نان روزانه را وضعیت بسیاری از مردم وخیم شد 

آوردند. در این راستا کمبود سختی به دست میبه

گرایی، عدم سواد عامه باعث رسانی دقیق، خرافهاطالع

های مرسی در مشهد شده بود. ی بیامریتشدید و ماندگار 

توان به ناتوانی دولت و عدم همت در ظاهر میاگرچه به

توسعه وضعیت پزشکی اشاره کرد، اما واقعیت این بود که 

د انجام توانستندانستند میکارگزاران دولت بیشرت از آنچه می

ها و هرحال آنان تالش کردند زمینه تأسیس درمانگاهدهند. به

ها را در مشهد فراهم آوردند. آنان با هامن امکانات رستانبیام

مخترصی که داشتند حتی کار قرنطینه را در مرزهای 

ه رسد کگونه به نظر میافغانستان اجرا کردند. درمجموع این

مردان در مشهد برای بهداشت شهر تالش مسئولین و دولت

ری، امگرا و البته ناآشنا به بهداشت و بیبا شهروندان سنت

 شک، در دورهرسیده است. بیبسیار کًند و دیر به نتیجه 

قاجار، تعارضات سیاسی و مشکالت اجتامعی به دولت 

داد، مضافاً امکان اجرای امور بهداشتی در سطح کالن را منی

ردار های واگیتوجهی در امر مدیریت بیامریاینکه بودجه قابل

 در بدنه کارگزاری کرده و کاردانوجود نداشت و افراد تحصیل

های پس از مرشوطه، دولت بسیار اندک بود. دولت

های قدرمتندی از لحاظ اقتصادی و سیاسی نبودند دولت

های محلی گونه مشکالت دولترو در هنگام بروز اینو از این

ها نیز از بودجه و اختیارات دادند که آنباید امور را سامان می

تدریج که مشهد بهحال پس از آنکافی برخوردار نبودند. بااین

خانه شد، نوید آینده روشنی بود که در دارای پزشک و مریض

های پزشکی آملانی و فرانسوی، مشهد دوره بعد با ورود گروه

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

صد سال این وضعیت را حفظ کرده است و حدود یک
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