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1.وبا، مفاهیم بالینـی و بهداشت محیطی 

در ایــران قـــرن جدیــد
با آغاز قرن بیستم اهمیت سالمت همگانی، به ویژه علم پیش گیری از 
بیماری، در کانون توجه روشنفکران ایرانی قرار گرفت. نماد بارز آن انتشار 
انبوهی از مقاالت در هفته نامۀ محبوب تربیت بود، در ستایش از امر مهم 
حفظ محیط سالم و بهداشتی برای تمام رعایای شاه.2 در این مقاالت، 

بهداشت محیطی به مثابۀ آزمونی برای »مدیریت شهری« در دوران 
مدرن در نظر گرفته می شد و تهران کانونی اصلی برای ارزیابی عملکرد 
بهداشت محیطی حکومت در نظر گرفته می شد. حاکم تهران به واسطۀ 
آن که »در کارها تا کجا پایــداری دارد و برای راحت مردم دارالخالفه 
چه پایه رنج می برد« مورد ســتایش بود.3 سرمقاله ها و یادداشت های 
تربیت خوانندگان را از مضرات آب خوردن از یک کوزه، اجتماع مردان 
و استفادة مشترک از یک قلیان و شستن مرده ها در آب  های شهر آگاه 

مخالفت سرسختانه 
با قرنطینه، بی ثباتی 

سیاسی کشور، و نقاط 
ضعف رفع نشده در 
بهداشت محیطی، 
به وبا مجال می داد 
تا در دوران هجوم 
سراسری اش به 
کشور تلفات قابل 

مالحظه ای را تحمیل 
کند. میکروب شناسی 

به رغم رواج و 
محبوبیت اش 

نتوانست مانع از 
شیوع وبا در سال 

۱۲۸۳ باشد، اما یک 
سال بعد وبا به وقوع 
انقالب مشروطه در 
ایران کمک شایانی 

کرد.

من نخستین بار با تأثیر عمیق وبا بر جامعۀ ایران، به صورتی غیرمنتظره در درسی 
مربوط به فمینیسم و ادبیات، بیش از سه دهه پیش که دانشجوی کارشناسی 
بودم، برخورد کردم؛  وقتی که در برنامة درســی مان بــا خودزندگی نامة 

تاج السلطنه، شاهزادۀ مترقی ایرانی، مواجه شدم که در دورۀ بیماری واگیر 
هولناک وبا در سال ۱۲۸۳ زندگی می کرد. توصیف عمیق او از تلفات گسترده، وحشت عمومی و زوال 

حکمرانی در تهران، یادآور روایت بوکاچیو از دوران »مرگ سیاه« در قرن چهاردهم فلورانس بود. 
تاج السلطنه پایتختی را به تصویر می کشید که عمدتًا  محروم از پیشرفت های بهداشت محیطی است: 

»پس از این که از تمام شدن این مرض مطمئن شــدیم، به شهر آمده؛ ولی، شهر را ویران و مردم را به کلی 
عوض شده دیدیم. اگرچه این قضيه يك تهدید و سیاست آسمانی بود؛ لیکن، ما باز می توانیم بگوییم: از نداشتن 

حفظ الصحه و كثافت آب ها است، هر دولتی اول وظیفه اش تنظیف کوچه ها، آب ها و آسایش مردم است. از بلديه اسمی 
هست، لیکن مانند سایر ادارات دولتی، رسمی نیست؛ فقط مستحق حقوق بالحق هستند.«1 

ـ  ـ از زمان پیدایش این بیماری در اواخر قرن دوازدهم تا دوران افول شیوع آن اندکی پس از جنگ جهانی اولـ  بازة زمانی شیوع بیماری واگیردار وباـ 
تقریباً همزمان بود با سلطنت قاجار )1174-1304( در ایران؛ دوره ای که به مرور بنیان های فکری و تشکیالتی مدرن در ایران بنا نهاده شد. در این دوره، وبا 
نه تنها به اقتباس الگوهای جدیدی از پزشکی و بهداشت منجر شد که نگرش ایرانیان در خصوص حکمرانی را نیز تغییر داد. در پی سقوط سلسلۀ صفویان، و 
آغاز سلطنت قاجارها، متمرکز شدن حکومت، افزایش مذاکرات دیپلماتیک بین المللی و بازسازی تجارت بین ملت ها، غیرمستقیم شرایط مناسبی را برای 
آشنایی ایرانیان با بیماری واگیر دار ناشناخته ای که از شرق می آمد و همچنین اخذ آداب پزشکی و رویکردهای جدیِد بهداشتی از غرب فراهم کرد. بیماری 
عالم گیر وبا پس از سالیان دراز در سال ۱۲۰۰ به واسطۀ کشورگشایی انگلیس و گسترش بازرگانی در خلیج فارس و شبه قارۀ هند، جایی که این بیماری شایع 
شده بود، به ایران رسید. باکتری وبا در دلتای گنگ، واقع در منطقۀ بنگال هند، به  خاطر آب وهوای استوایی و زیست بوم انسانی آن طی سالیان متمادی 
بقا یافته و تکامل پیدا کرده بود. در گذشته هرگونه شیوع وبا که از مرزهای هند فراتر می رفت به احتمال زیاد در سواحل ایران متوقف می شد، اما احیای 
شریان های بازرگانی در دو دهۀ پایانی قرن سیزدهم به این بیماری واگیردار مجال داد تا سراسر ایران را فرا بگیرد و شیوع پیدا کند. در حالی که به سبب 
کشورگشایی انگلیس، وبا در ایران و سایر بخش های جهان شایع شده بود، قاجارها رویکردهای جدیدی را برای پیش گیری از بیماری و درمان شناسی آغاز 
کردند. دارالفنون، نخستین دانشکدۀ پلی تکنیک به سبک اروپایی، در سال ۱۲۳۰ تأسیس شد تا ارتش شکست خورده از روس ها را نوسازی کند. اما ترجمه 
و انتشار کتاب های مرجع علمی اروپایی از جمله کتاب های پزشکی در دارالفنون و ابتکاراتی نظیر انتشار جراید و تلگراف و روزنامه ها،  فرصتی به دست داد 
تا جمعیت باسواد ایران با انقالب بهداشتی در غرب آشنا شوند. همچنین با حضور نمایندگان ایران در کنفرانس های بین المللی مربوط به بیماری واگیردار 
وبا،  رهبران ایران در جریان مباحث و رقابت های علمی آن دوره قرار گرفتند. جهانی شدن بهداشت محیطی به تدریج تلقی های سلطنت قاجار را دگرگون 
ساخت تا آن جا که نخبگان حاکم به حفظ و بهبود رفاه ملت  به مثابة اقدامی پیشرو و دغدغۀ اصلی حکومت توجه نشان دادند. با ایجاد »مجلس حفظ الصحۀ 
ایران« در سال ۱۲۴۶ این توجه به اوج خود رسید و تقریباً نیم قرن پس از آن که وبای آسیایی سراسر کشور را درنوردیده بود، نهادی برای بهداشت عمومی در 
ایران پایه ریزی شد. تا دهۀ ۱۲۷۰ مشخص شده بود که این بیماری از طریق آب آلوده است که منتقل می شود، اما در طول سال های شیوع وبای آسیایی، وقتی 
این بیماری در سال های ۱۲۶۸ تا ۱۲۷۱ به مرزهای ایران رسید، با سرعت ایران را درنوردید. مشخصه های شهرنشینی ایران، به ویژه سیستم آب آشامیدنی 
ـ فرهنگی از جمله زیارت امامان شیعه و آداب خاک سپاری، به شیوع و کشندگی این بیماری یاری می رساند. در شرایطی  آسیب پذیر آن و سنت های مذهبی 
که وضعیت وخیم مالی کشور پس از شیوع وبا )۱۲۷۱-۱۲۶۸( تهران را وادار ساخت تا رژیم بهداشتی در مرزهایش را بیش از پیش تابع منافع امپراتوری ها 
سازد، کنترل بر قرنطینۀ مسیرهای زمینی و دریایی ایران در امتداد مرزهایش، به جبهۀ جدیدی برای رقابت میان روس و انگلیس بر سر نفوذ بر آسیا انجامید 
که به آن »بازی بزرگ« می گفتند. در چنین شرایطی، روسیه در شمال شرق ایران و انگلیس در خلیج فارس، از اختیارات قرنطینۀ مربوط به خودشان در جهت 
تضعیف دیگری و پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی شان در منطقه استفاده  کردند و در برابر هرگونه تالشی از سوی حکومت ایران برای در اختیار گرفتن 

کنترل بر قرنطینه اش مقاومت می کردند. 
پابه پای پیشرفت کلی در حوزه های باکتری شناسی و واکسن شناسی، و با مورد پذیرِش عمومی قرار گرفتن نظریۀ میکروب در بیماری، کادر جدیدی از 
متخصصان پزشکی ایرانی، نگرش جدید نسبت به سرایت بیماری ها را در سطح عمومی اشاعه دادند؛ و تفسیرهای سنتی و غیرعلمی از بیماری های واگیردار 
که این بیماری ها را مشیت االهی می دانست و به ذهنیتی جبرگرایانه و انفعالی در برابر پیش گیری از بیماری پروبال می داد، عقب رانده شد. این تحول فکری 
به هنگام شیوع وبای آسیایی در سال ۱۲۸۳ به تالش های بی سابقه ای برای توقف این بیماری واگیردار انجامید. این بار بر خالف دوره های پیشین شیوع 
بیماری های واگیردار، حکومت مرکزی و مقامات والیتی و مدیران شهری از مسئولیت شانه خالی نکردند. با این حال مخالفت سرسختانۀ رهبران مذهبی با 
قرنطینه، بی ثباتی سیاسی کشور، و نقاط ضعف رفع نشده در بهداشت محیطی، همچنان به این بیماری واگیردار مجال می داد تا در دوران هجوم سراسری اش 
به کشور تلفات قابل مالحظه ای را تحمیل کند. میکروب شناسی به رغم رواج و محبوبیت اش در ایراِن این  دوره، نتوانست مانع از شیوع وبا در سال ۱۲۸۳ 
باشد، اما یک سال بعد وبا به وقوع انقالب مشروطه در ایران کمک شایانی کرد. این مقاله که بخشی از یک پژوهش تفصیلی تر است، به تأثیر وبا بر پیدایش 

انقالب مشروطه در ایران می پردازد. 

یادداشت ها:
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می کرد، و فروختن دوبارۀ لباس های بیماران مسری به مردم جرمی 
شدیداً نابخشودنی معرفی می شد، »قتل نفس است و در روز قیامت 
با عاملین این اعمال همان معامله می نمایند که با قاتل می کنند و اگر 
کسی معتقد به قیامت نباشد بنده عرض می کنم امروز هم در حد خود 

قیامتی است.«4 
روزنامه های ایرانی به تبعیت از همتایان غربی خود، به توصیه های 
متخصصان روی آورده بودند تــا مفهوم بیماری و پیش گیری را برای 
مخاطبان خود روشن ســازند. این وضعیت همزمان بود با درخشش 
نسل نخست پزشکانی که از دارالفنون فارغ التحصیل و برای تحصیالت 
تخصصی پزشکی عازم اروپا شده بودند. همچنان که تعداد پزشکان 
ایرانی تحصیل کردۀ اروپا افزایش می یافت، با اتکا به نظریات اروپاییان 
در خصوص بیماری و درمان شناسی،  پزشکان بومی کارآمدتر از گذشته 
دالیل میکروبی بیماری های واگیردار را به عموم مردم اطالع می دادند. 
میرزا محمدخان کرمانشــهانی، نویسندۀ متخصص در موضوع 
وبا در روزنامۀ تربیت، نمونه ای از این کادر پزشــکان بومِی جدید بود. 
کرمانشهانی تحصیالت خود را به عنوان طلبۀ دروس دینی در نجف 
آغاز کرده بود و زبان فرانسوی را از دو دوست مسافرش در حین سفر 
بازگشــت  به ایران برای تکمیل دروس دینی فراگرفت.5 او سپس در 
دارالفنون تازه تأسیس ثبت نام کرده و طب جالینوسی را تحت هدایت 
میرزا عبدالباقی طبیب حکیم باشی اعتضاداالطباء آموخت. در ادامه 
طب جدید )غربی( را از ژوزف دزیره تولــوزان فراگرفت و بنا بر اقوال، 
وی نخستین ایرانی ای بود که کالبدشکافی انجام داد. کرمانشهانی پس 
از فارغ التحصیل شدن، مدیریت قرنطینه در شهر نزدیک زادگاهش، 
کرمانشاه را در طول دوران شیوع وبا در دهۀ ۱۲۴۰ بر عهده گرفت. در 

سال ۱۲۴۹ با اصرار تولوزان به پاریس رفت تا تحصیالت پزشکی اش 
را تکمیل کند و تزش را در دانشــکدۀ پزشــکی پاریس به پایان برد. 
کرمانشهانی پس از بازگشت به ایران وقتی با ناصرالدین شاه دیدار کرد، 
او را تحت تأثیر قرار داد؛ به نحوی که به ســفارش شاه در ِسمت های 
گوناگونی منصوب شــد، از جمله پزشــک مراقب خود شاه، رئیس 
مریض خانۀ سلطنتی و پزشک ادارۀ تلگراف ایران. او همچنین استاد 
پزشکی در دارالفنون شد و به دانشجویان استفاده از میکروسکوپ را 
آموزش  داد. با دیدگاه های رادیکالی که او در خصوص مذهب در دوران 
اقامتش در فرانسه پیدا کرده بود، عجیب نبود که روحانیون بنیادگرا در 
تهران به تدریج او را طرد و کافر خطابش کنند.6 بنابراین پس از چند سال، 
در اثر فشار برخی چهره های پرنفوذ محافظه کار، ناصرالدین شاه او را از 
خدمت محروم و از دارالفنون و مریض خانۀ سلطنتی برکنار کرد.7 این 
وضعیت کرمانشهانی را وادار به کار در خانه و تبدیل خانة شخصی خود 

به درمانگاه خصوصی و مدرسۀ خصوصی پزشکی کرد.8 
دیدگاه های کرمانشهانی و بذر رشدیابنده ای که پزشکان ایرانی 
مانند او در اســتان  ها پرورش می دادند در این زمان، بهتر می توانست 
نظریات نوظهور پزشکِی غربی را تشــریح و برای هموطنان عامی در 
دسترس و پذیرفتنی کند. با وجود این، هواداران طّب سنتی آماده به رزم 
همچنان در برابر او ایستادگی می کردند، چنان که یکی از شاگردانش 
به یاد می آورد: »او )کرمانشهانی( به دانشجویانش موضوعات جدیدی 
را در علم پزشکی و زیست شناسی تدریس می کرد و این موضوعات با 
دیدگاه های برخی ناسازگار بود به ویژه طبیبانی که کاًل مخالف طب 
جدید بودند؛ خبر خوبــی نبود. در نتیجه پیرامون آداب پزشــکی او 
)کرمانشهانی( در تهران دو گروه علیه یکدیگر صف آرایی کردند: گروهی 
که از دکتر کرمانشهانی حمایت می کردند و به طب جدید ایمان داشتند 
و در غرب بودنــد و گروه دیگری که اصوالً با طب جدید مخالف بودند. 
رهبر گروه دوم، سلطان الحکماء )میرزا ابوالقاسم نایینی( بود. این داستان 
به این جا رسید که جنگ بین مؤمنان طب قدیم و طب جدید مدتی در 

تهران )و برخی استان ها( ادامه یافت.«9 
مقالۀ کرمانشــهانی دربارۀ وبا در روزنامۀ تربیت به سال ۱۲۸۳ 
توصیفی از اکتشاف رابرت ُکخ در مورد »دانه های« بیماری در مدفوع 
رقیق بیماران پیشرفتۀ وبا در 22 سال پیش از آن به دست می داد.10 
کرمانشهانی مطابق با اصول ُکخ در خصوص انتقال بیماری، نشان می داد 
که میکروب های عفونی که در آزمایشگاه کشت داده می شوند می توانند 
زمانی که وارد بدن افراد سالم می شوند باعث بروز بیماری شوند. روایت 
کرمانشهانی چرخۀ زندگی باسیل وبا را به چهار بخش تقسیم می کرد. 
مرحلۀ بی نشانۀ نخست )ُکمون( از چندین ساعت تا ده یا یازده روز طول 
می کشید. مرحلۀ دوم »ابتدای مرض« در نقطۀ ظهور نشانه های وبا آغاز 
می شــد که به خاطر بار زیاد میکروبی آن در اسهال بیماران، مرگ بار 
توصیف می شد. به روایت او مرحلۀ سوم »عالمات واضح« زمانی آغاز 
می شود که ظاهر »آب برنجی« پیدا می کند و ناشی از »خراب شده های 
جدارۀ داخل روده می باشــد«، و تشنج دردناک معده، عطش سوزان، 
سفیدی زبان و شکم فرورفته و موقوف شدن بول و یخ بستن دست و 
پای و بینی و گوش را به دنبال خواهد داشــت و چشم ها و ابروها سیاه 
و در جای خود فرورفته، صدا خاموش گشته و هوش و مشاعر نقصان 
زیاد می یابد و تمام اجزای خارجی یخ کرده و واکنشی نشان نمی دهد. 
کرمانشهانی توضیح می داد که در مرحلۀ چهارم و آخِر چرخۀ زندگِی وبا، 
بدن یا خودش را درمان می کند یا این نبرد را می بازد. یکی از نشانه های 
اصلی بهبودی باال رفتن حرارت اجزای داخلی و مرکزی بدن بود. در آن 
صورت بیماران بخش زیادی از رنگ وروی خود را بازیافته و به تدریج 
طی چند روز بهبود پیدا می کردند. تبیین های پیشرفتۀ کرمانشهانی از 
فرایند بالینی و درمان شناسی وبا بیانگر پیشرفت فزایندۀ علت شناسی 
نزد پزشکان ایرانی بود،  و این واقعیت که این اطالعات ناب تخصصی به 
صورت هفتگی در میان مخاطبانی عمدتاً غیرپزشکی پخش می شد، 
نشان دهندۀ افزایش سواد عموم مردم نیز بود. علم باکتری شناسی برای 
اندیشمندان و افراد غیرمتخصص ایرانی این نگرش را به ارمغان آورد که 
ظاهر سالم و فقدان نشانه های بیماری لزوماً به معنی نامحتمل بودن 

پـــژوهش تاریخــــی
 اپیدمی وبا و تحقق انقالب مشروطه در ایران

یادداشت ها:
4. همان جا.

5. بامداد، مهدی )1371(، شرح حال 
رجال ایران در قــرن ۱۲، ۱۳ و ۱۴ 
هجری، ویراست چهارم، تهران: 

انتشارات زوار، ج. 3، ص. ۲۷۵. 
6. محمدحســـن خــــان 
اعتمادالسلطنه )۱۳۴۵(، روزنامة 
خاطرات اعتمادالسلطنه، به 
کوشش ایرج افشــار، تهران: 

انتشارات امیرکبیر، ص. ۳9۶. 
یــت  ا هد یقلــی  مهد  .7
)مخبرالسلطنه( )۱۳۷۵(، خاطرات 
و خطرات، تهران: انتشارات زوار، 
ص. ۶۸؛ بامداد، شرح حال رجال 

ایران، ج. ۳، ص. ۲۷۶. 
8. میرزا محمدخان کرمانشهانی 
از یک بیمار در دوران شــیوع 
بیماری در سال ۱۲۸۳ وبا گرفت 
و بهبود یافت و در سال ۱۲۸۷ در 

سن ۸۱ سالگی درگذشت. 
9. بامداد، شرح حال رجال ایران، 

ج. ۳، ص. ۲۷۸. 
 ،۳ ۲ ۲  . ،  ش 1. تربیــت 0
بیست وسوم ربیع الثانی ۱۳۲۲ق. 
)شانزدهم تیر ۱۲۸۳(، ۱۴۸۸. 
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حکیم نورمحمد )نشسته در وسط با کتابی در دست( 
در کنار اعضای خانواده و بیماران. 

دانشجویان پزشکی دارالفنون در کنار یک مدل آناتومیکال در مدرسه. 



بیماری نیست و توصیفات کرمانشهانی از مرحلۀ »کمون« )مخفی( 
بیمارِی وبا مؤید همین نگرش بود. نکتۀ حتا مهم تر درک این موضوع 
بود که وبا لزوماً واقعیت بود که بیماری پیشرفتی منظم ندارد؛ در برخی 
موارد ممکن است شخصی را »طی چند ساعت« بکشد، در حالی که در 
سایر موارد ممکن است به سادگی ضعیف شده و به مرور حالت خطرناک 

بیماری از بین برود. 
ایرانیان برای سده ها سراغ آثار فلسفی بزرگ از نویسندگانی نظیر 
بقراط، جالینوس و ابن ســینا رفته  بودند تا راهی برای پیش گیری از 
بیماری و درمان بیابند. اما اکنون پی می بردند که راه مقابله با بیماری های 
واگیردار نه مراجعه به آثار فیلسوفان، که آزمایشگاه های غربی مجهز به 
ـ نظیر میکروسکوپ، لوله های آزمایش و واکسن ها  ابزارهای مدرنـ 
ــ است. بدین ترتیب ایرانیان اســتفاده از تزریق مایعات و سایر مواد 
ضدعفونی را پذیرفتنــد و روزنامه ها به خانواده هــای وبازده توصیه 
می کردند که با استفاده از اسید سولفات یا سولفوریک محوطه ها و سایر 
اماکن بیرونی در اختیارشان را پاک سازی، و بشقاب ها و ظروف بیماران 
را استرلیزه، و از مواد ضدعفونی برای شستن دست ها استفاده کنند.11 

۲.وبای عالمگیر چگونه  در سال 1۲۸۳ 
وارد ایران شد؟  

عراِق عثمانی، هم مرز با جنوب غربی ایران، در نیمۀ دوم ۱۲۸۲ به شکل 
خستگی ناپذیری با وبا دسته وپنجه نرم می کرد.12 این بیماری مسری که 
از مرکز تجاری حلب در شام به درۀ فرات رسیده بود، سرانجام در طول 
ماه مبارک رمضان )در آبان همان سال( به سمت جنوب راهی کربال 
شد؛ به شهری که شیعیان ایرانی در آن جا مشغول زیارت سالیانه شان 
بودند. کاروان های بازگشت که عمداً پرجمعیت بود تا قبایل غارتگر ُکرد 
را از حمله بازدارد، شــرایط مطلوبی بود برای رشد وبا. کاروان سراهای 
شلوغ و درهم و برهم در مسیر نیز فرصتی به دست می داد برای شیوع 
این بیماری. بدیــن ترتیب در کم تر از یک ماه، این بیماری مســری 
به آهســتگی در پی کاروان ها به مرز ایران رســید، جایی که پیش تر 
روستاهای مرزی عثمانی را به خاک سیاه نشانده بود. بر خالف بنادر 

خلیج فارس و نواحی شرقی اطراف آن، محافظت از بهداشِت محیطِی 
مناطق هم مرز با امپراتوری عثمانــی، تحت نظر حکومت تهران بود. 
اوایل دی ماه ســال ۱۲۸۲ بود که وزیر خارجۀ ایران طی تلگرامی به 
عبدالحسین میرزا فرمانفرما، والی منطقه، بر ممنوعیت انتقال اجساد از 
مرز برای خاک سپاری در کربال تأکید کرد13 و اعمال ده روز قرنطینه در 
مبادی ورودی قلمرو عثمانی را دستور داد و مشغول تدارک تمهیدات 
الزم برای اعزام ۱۵۰ سرباز سواره نظام و پزشک دولتی به منطقه شد تا 
ضامن اجرای دستورات وی باشند و چندین ایستگاه قرنطینه در منطقۀ 
مرزی برپا کنند. فرمانفرما دستور داد تا سنگ بنای ایستگاه های قرنطینه 
ریخته شود و چند پاتیل بزرگ با هزینۀ تهران تهیه کنند تا لباس های 
آلوده جوشانده و ضدعفونی شوند. البته این گروه که بنا بود حدوداً یک 
ماهه به منطقه برسند، تا ســه هفته راه نیفتادند، چون دولت قادر به 
جذب پول و احتیاجات الزم نبود.14 سرانجام قرنطینۀ بسیار محدود 
بیست وچهارساعته ای توسط ادارۀ گمرکات محلی ایران در نزدیِک شهِر 
مرزِی قصر شیرین وضع شد، آن هم برای کسانی که پیش تر در معرض 
بازرسی یا جداسازی در ایســتگاه های بهداشتی عثمانی قرار نگرفته 
بودند؛ اقدامی که برای انبوه سفرهای زیارتی و مبادالت تجاری که در 
آن منطقه در جریان بود کفایت نمی کرد و به مرور زمان باعث ورود این 

بیماری واگیردار به کشور می شد. 
مواجهة رخوت آلود ایران با قرنطینه روس ها را نگران ساخت، چرا 
که سرزمین های همجوار قفقاز در این منطقه در معرض شیوع بالقوۀ 
بیماری قرار گرفته بود. دولت روسیه به سرعت سفیراِن بهداشتِی خود 
را عازم ایران کرد تا روند امور در قصر شیرین را زیر نظر بگیرند و تهدید 
کرد اگر به توصیه های آنان عمل نشود، کل مرز خود با ایران را خواهد 
بست. در همین حال انگلیس که نگران بود مبادا روسیه از قرنطینه برای 
صدمه زدن به منافع روبه رشد بازرگانی انگلیس در مناطق غربی ایران، 
ـ کرمانشاه استفاده کند، سفیر خود  به ویژه در مسیر جادۀ راهبردِی بغداد 
در تهران و نمایندۀ بهداشتی اش را به منطقه اعزام کرد تا در برابر نفوذ 
بهداشتی روسیه »توازن برقرار کند«. دولت ایران نیز برای این که بیش 
از این حق حاکمیتش سلب نشود، به سرعت پزشک قراردادی سفارت 
عثمانی، حمیدرضا وائوم بِی را استخدام و به منطقۀ مرزی اعزام کرد تا 
هرگونه ادعایی را پیشاپیش خنثا سازد. ایرانیان احتماالً دریافته بودند 

فرمانفرما دستور 
داد تا سنگ بنای 

ایستگاه های قرنطینه 
ریخته شود و چند 

پاتیل بزرگ با هزینة 
تهران تهیه کنند 

تا لباس های آلوده 
جوشانده و ضدعفونی 

شوند. وبا در مسیر 
کرمانشاه با زائران 

برگشته از کربال، 
مرزها را درمی نوردید، 

خصوصاً به واسطة 
زائرانی که آموخته 
بودند زمانی که به 

ایست بازرسی 
برخورد می کنند 

از جاده های اصلی 
منحرف شوند و 

قرنطینه را دور بزنند.
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فرمانفرما )عبدالحسین میرزا(. 
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14. سند )شمارة ۱۵( تلگراف از 
مشیرالدوله )نصراهلل خان( به 
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تهران، هشتم دی ۱۲۸۲ )سی ام 
دســامبر ۱9۰۳(، در: اتحادیه و 
همکاران، وبای عالمگیر، صص. 

 .۷۵-۷۳
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تابوت مردگان در هنگام فراگیری وبا در مشهد. در پِس تصویر مرقد امام رضا دیده می شود. 



که در میان همکاران روسی و انگلیسی، یک پزشک اروپایی بیش از یک 
پزشک بومی می تواند در حفظ زمام امور موفق از کار درآید. 

در حالی که پزشکان آماده می شدند تا پایتخت را ترک کنند، وبا 
در مسیر کرمانشاه با زائران برگشته، مرزها را درمی نوردید، خصوصاً به 
واســطۀ زائرانی که آموخته بودند زمانی که به ایست بازرسی برخورد 
می کنند از جاده های اصلی منحرف شوند و قرنطینه را دور بزنند. آن ها 
بیماری را با خود به شمال می بردند جایی که این بیماری یک قاطرچی را 
در مسیر بازگشت از بغداد کشت و وارد اردوهای زیارتی اطراف کرمانشاه 
کرد. اعالمیۀ رسمی در هجدهم فروردین تلفات سه نفر را در کرمانشاه 
اعالم کرد که نقطۀ آغاز شیوع بیماری در ایران بود. وبا به  واسطۀ فروش 
لباس های آلوده ای که توسط دوره گردان یهودی از قربانیان وبا بازیافت 
شده بود، به سرعت وارد منطقۀ سابقاً بکر یهودی نشیِن شهر شده بود. 

شرایط زندگی شهری در کرمانشاه نیز به انتشار وبا کمک می کرد. 
بســیاری از خانواده ها پرجمعیت و غیربهداشتی بودند، به نحوی که 
هفت یا هشت نفرشــان در یک سکونتگاهِ تک اتاقه زندگی می کردند 
و سیستم آب شهر از چشمه هایی تأمین می شد که چندین کیلومتر 
با شهر فاصله داشتند و از مسیر کانال های روباز از چندین روستا عبور 
می کرد تا به شهر برسد. این وضعیت آب را در برابر آلودگی، حتا پیش 
از آن که به شهر برسد، آسیب پذیر می ساخت. درست مانند تهران که 
آب شهری اش از طریق کانال ها خانه به خانه جریان داشت و در نهایت 
خزینه های انباری ثابت را پر می کرد؛ آبی که هم برای نوشیدن و هم 
برای نیازهای شست وشوی خانواده استفاده می شد. بنابراین کافی بود 
که تنها یک خزینه آلوده شود تا نظام درهم تنیدۀ خزینۀ کرمانشاه وبا 
را از راه سیستم آب آشامیدنی به کل شهر منتقل کند. نظام فاضالب 
زیرزمینی نیز که اغلب پوشیده نبود، مردم را در معرض تماس با فضوالت 
آلوده قرار می داد، به ویژه در مناطق فقیرتر شــهر که جوب ها از روی 
سطح زمین می گذشت. مردم کشاورز اطراف از بخشی از این آب های 
روان برای کشت سبزیجات استفاده می کردند و مابقی آن به رودخانۀ 
قره سو می ریخت که آن نیز در مجاورت شهر قرار داشت. بدین ترتیب 
میکروب ها از طریق میوه های کثیف یا مردمی که کنار رودخانه زندگی 

می کردند، شیوع پیدا می کردند. 
زمانی که وبا به اندازۀ کافی رشد کرد، از تهران به فرمانفرما دستور 
داده شد برای تهیۀ چادر و تجهیزات به منظور راه اندازی ایستگاه های 

قرنطینۀ اضافی در اطراف کرمانشاه، به ادارۀ گمرکاِت مستقر در نزدیکی 
ماهیدشت و بیستون کمک کند. وائوم بِی به محض رسیدن به منطقه، 
مدیریت تشکیالت بهداشتی منطقه را بر عهده گرفت و عالوه بر گسترش 
قرنطینه، ادارۀ بهداشت را سازماندهی و بهداشت کرمانشاه را ارتقا داد. 
ادارۀ جدید به سرعت خانه های بیماران را ضدعفونی می کرد و مراسم 
خاک سپاری را تحت تدابیر شدید بهداشتی انتظام بخشیده بود. کنترل 
آداب خاک سپاری و مواجهه با آیین های مذهبی جاافتاده البته بسیار 
دشوار بود. برای مثال یهودیان شهر از دفن مردگان در روز شنبه )سبت( 
امتناع می کردند و بر خالف دســتورات ادارۀ بهداشت، بیست وچهار 
ساعِت تمام، مردگان را در معرض هوا قرار می دادند. مسلمانان کرمانشاه 
نیز به طرز مشابهی در برابر محدودیت های مربوط به آیین شست وشوی 

مردگان و دفن سریع آنان ممانعت می کردند. 
مشکل دیگر این بود که واکنش به وبا در کرمانشاه تا حد زیادی یک 
واکنش محلی بود، زیرا تهران که مشکالت مالی خود را داشت، به سبب 
دوری از کانون بحران چندان دخالتی در کنترل نداشت. اما فرمانفرما 
درست پیش از شیوع وبا، مریض خانه ای پانزده تخت خوابی دایر کرد که 
شــامل داروخانه ای مجهز با »داروهای اروپایی« بود.15 مقامات بلدیۀ 
کرمانشاه نیز بر خالف دفعات قبل از وحشت از بیماری وبا فرار نکردند، 
زیرا انتشار جرایدی نظیر تربیت باعث شده بود این بیماری کم تر مرموز 
و هولناک به نظر برسد. والی که از علت شناسی میکروبِی بیماری آگاه 
شده بود مانع از فروش میوه ها در بازارهای شهر شد و همه را وادار می کرد 
که قبل از این که پیش او بیایند »دست و صورت شان را با آب و صابون« 
بشویند. مقامات شهر عیادت مرسوم از خانۀ بیماران را قدغن کردند و 
به کارکنان بلدیه دستور دارند موارد مشاهدۀ وبا را به ادارۀ تازه تأسیس 
بهداشت کرمانشاه گزارش دهند. اقدامات دیگری نیز همچون سوزاندن 
تمام متعلقات مربوط به بیمار از قبیل رخت خواب، لباس ها و قالیچه ها نیز 
انجام گرفت و دستفروشان دوره گرد هم از محدودۀ کاروان سرایی پشت 
دیوارهای شهر خارج نمی توانستند بشوند تا اطمینان حاصل شود که 
لباس های مردگان دوباره بازیافت نمی شود. این واکنش ها شیوع بیماری 
را محدود کرد و تلفات را در نیمــۀ دوم فروردین کاهش داد تا این که 
محمدحسن ممقانی، روحانی ارشد شیعه، از نجف به همراه اطرافیانش 

همۀ تالش های پیشین را دگرگون کرد. 

۳. سفر آیت اهلل ممقانی به ایران
 شکستن قرنطینه و دیدار با مظفرالدین شاه

آیت اهلل العظمی محمدحسن ممقانی بزرگ ترین مجتهد در شهر مذهبی 
نجف در عراِق عثمانی بود. او مرجع تقلیدی بود که رساله اش را نیمی از 
مردم ایران قبول داشتند.16 مانند میرزا محمدحسن شیرازی، که پیش 
از او اعتراضات تنباکو را رهبری کرده بود، ممقانی نیز در سیاست ایران، 
البته به شکلی محدودتر، مؤثر بود. در سال ۱۲۸۲ او با امضای حکم کافر 
بودن میرزا علی اصغرخان امین السلطان، صدراعظم پیشین شاه، برکناری 
او را تســهیل کرده بود و رئیس الوزرای جدید شــاه، عبدالمجیدمیرزا 
عین الدوله، موقعیتش را مدیون او و دیگر روحانیون شــیعه ای بود که 
علیه امین السلطان »کافر« قیام کرده بودند. آیت اهلل ممقانی زمانی که 
قصد ورود به ایران را داشت و در قصر شیرین قرنطینه شد، در تلگرافی به 
فرمانفرما و عین الدوله،  نارضایتی خود را به آن ها اعالم کرد: »او )حسن 
ممقانی( در این جا حبس است و مصدع اعالحضرت شدم تا بخواهم هرچه 
در توان دارید برای رهایی او از این تعلیق و آسایش خاطر مسلمانان انجام 
دهید. خداوند متعال شاهد است که از شدت خستگی، کهولت سن، ضعف 
تندرستی و شدت پریشانی تمام شب خواب ندارد. آیا قرنطینۀ ترکی و 
گذرنامه ها برای این شیعیان بدبخت فلک زده کافی نبود که این مصیبت 
را هم اضافه کردید؟ آنچه ما در مورد تسلط کفر شنیده بودیم در ایستگاه 
اول ظاهر شد. آیا خواست خدا این است که در حالی که شما از همۀ نعمات 
بهشتی خداوند برخوردار هستید، بندگانش و مهمانان سیدالشهدا، امام 

حسین، در نهایت بدبختی و پریشانی و حتا گرسنگی باشند؟«17 

آیت اهلل ممقانی 
سرانجام به حوالی 
تهران رسید و در 
زمین های حرم شاه 
عبدالعظیم با لشکری 
از پیروانش اردو زد 
تا مظفرالدین شاه 
را مالقات کند. او از 
فرصت مالقات با 
شاه استفاده کرد تا 
رئیس الوزرای تازه 
منصوب شده را که او 
را از قرنطینه در قصر 
شیرین نجات داده 
بود، سفارش و تأیید 
کند، در حالی که شاِه 
هراسان از بیماری، 
تمام مدت از سالمت 
رو به زوالش شکوه 
می کرد. اندکی پس 
از این مالقات، همسر 
آیت اهلل ممقانی که 
با همراهان او سفر 
می کرد، بیمار شد و وبا 
جان او را گرفت.

یادداشت ها:
14. سند )شمارة ۱۵( تلگراف از 
مشیرالدوله )نصراهلل خان( به 
فرمانفرما )عبدالحسین میرزا(. 
تهــران، پنجــم دی ۱۲۸۲ 
)بیست وهفتم دسامبر ۱9۰۳(، 
و سند )شــمارة ۱۶( تلگراف از 
مشیرالدوله )نصراهلل خان( به 
فرمانفرما )عبدالحسین میرزا(. 
تهران، هشتم دی ۱۲۸۲ )سی ام 
دســامبر ۱9۰۳(، در: اتحادیه و 
همکاران، وبای عالمگیر، صص. 

 .۷۵-۷۳
15. سند )شــمارۀ ۲۱(، ترجمة 
خالصــة تصدیق از ســوی 
کنســول ها و ســایر مقامات 
اروپایی. کرمانشــاه، نوزدهم 
دی ۱۲۸۲ )سی ام ژانویۀ ۱9۰۴(، 
در: اتحادیــه و همکاران، وبای 

عالمگیر، صص. ۷۸-۷۷. 
16. گزارش دفتر وزارت خارجه 
۶۰/۶۸۲ )ش. ۸۶( از سر آرتور 
هاردینگ به مارکوس لندسداون 
کی.جی. ، تهران بیســت ونهم 
اردیبهشت ۱۲۸۳ )نوزدهم مۀ 

 .)۱9۰۴
17. همان، ســوم اردیبهشت 
۱۲۸۳ )بستة ش. ۵(، استخراج 
از خبرنامۀ کرمانشاه )ش. ۱۲(. 
مکاتبــات تلگرافــی بین آقا 
ممقانی، فرمانفرما و عین الدوله. 
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مظفرالدین شاه

پـــژوهش تاریخــــی
 اپیدمی وبا و تحقق انقالب مشروطه در ایران



آیت اهلل ممقانی با عباراتی که در این تلگراف قید شــده بود، به 
عین الدوله یادآوری می کرد که اگــر او را از این وضعیت نجات ندهد 
می تواند دچار سرنوشت مشابه خلفش شود. رئیس الوزرا در پاسخی که 
به تلگراف آیت اهلل ممقانی داد اشاره کرد که تدابیر احتیاطی قرنطینه 
»سازگار با شاخص های اسالمی« و برای حفاظت از مسلمانان ایران در 
برابر وبا است.۱۸ عین الدوله امید داشت که با توسل جستن به احساسات 
مذهبی ممقانی، اتهام کافر بودن را از خود دور کند. اما توضیح او مبنی 
بر این که قرنطینه به زائران کمک و حرم های شــیعیان را از بیماری 
خالص می کند، قانع کننده واقع نشد. آیت اهلل ممقانی این محدودیت ها 
را »بدعت کفار« و »بازی کودکانه« ای می دید که تنها زائران را از انجام 
فرایض مذهبی شان بازمی دارد.۱۹ او کارکنان اروپایی ادارۀ گمرکات را 
مسئول قرنطینه می دانست و معتقد بود که این »کفار خدانشناس« برای 
»شکست دادن مشیت االهی« تالش می کنند.۲۰ رئیس الوزرا چاره ای 
نداشت جز این که به والی کرمانشاه دستور دهد »بیش ترین تکریمات« 
را از آیت اهلل ممقانی به جا آورد و اجازه دهد کاروان او از قرنطینۀ منطقه، 

بدون مانع عبور کند.۲۱ 
بدین ترتیب در بیســت ویکم فروردین ماه آیت اهلل و هشــتصد 
پیرو او از محدودیت های قصر شیرین خارج شدند و حرکت به سمت 
کرمانشاه را ادامه دادند و وبا را به شهر بازگرداندند.۲۲ این کاروان نه تنها 
شهر را آلوده کرد که دیدگاه مخالفت مذهبی با قرنطینه را میان ساکنان 
شهر که به شکل فزاینده ای از اقدامات سخت گیرانۀ بهداشتی دولت به 
ستوه آمده بودند شایع ساخت. در چنین محیطی که از پیش پرتنش 
بود، شایعه ای نیز شیوع پیدا کرد که می گفت پزشکان اروپایی داروهای 
مرگباری را به بیماران می دهند تا از اجساد آن ها برای مقاصد پزشکی 
استفاده کنند. نطفۀ این شایعه ظاهراً زمانی بود که یک قربانی وبا پس از 
آن که داروهای ضداسهالی را که از مقام بهداشتی تازه  ازراه رسیدۀ روسی 
گرفت و خورد، بالفاصله حالش دگرگون شده و ُمرد. خشم جمعیت در 
اواخر فروردین ماه به نقطۀ جوش رسید و به تظاهرات سراسری در شهر 
و تعطیلی اعتراضِی بازار منجر شد.۲۳ شورش های پراکنده با تجمع مقابل 
کاخ والی به هم پیوند خورد و شعار اعتراضی شورشیان »یاعلی« بود که 
از همه جا شنیده می شد. مانند شورش هایی که در شهر یزد در زمان 
شیوع وبا در سال ۱۲۷۱ رخ داده بود، الت های شهر نیز به ایجاد بلوا و 
شورش کمک می کردند. به واسطۀ آن که آیت اهلل ممقانی و پیروانش 
با برانگیختن احساسات مذهبی بر آتش بیگانه ستیزی دمیده بودند، 
جان اروپاییان بیش از پیش در خطر بود و انگلیس به والی شهر یادآوری 
کرد هر اتفاقی برای اتباع کشورش بیفتد، مسئولیتش با اوست. بدین 
ترتیب والی که فاقد قدرت الزم برای فرونشاندن ناآرامی ها بود، دستور 
به توقف اقدامات محدودکنندۀ بهداشتی داد؛ تنش ها کاهش پیدا کرد و 

به آهستگی اعتراضات و اعتصابات در کرمانشاه خاموش شد. 
کاروان آیت اهلل ممقانی به حرکتش به سمت شمال شرق ادامه 
داد و »صدها گدا، درویش و جماعت غیربهداشتی و بیمار« را با خود در 
مسیر راه همراه  کرد.۲۴ در هر مرحله ای از سفر، این روحانی سیاست های 
دولت را زیر سؤال می برد، و علناً قرنطینه و عوارِض جادۀ قم را که بانک 
ســلطنتی ایران تحت مالکیت انگلیس جمع آوری می کرد، محکوم 
می نمود. او »مؤمنان« را ترغیب می کرد که عوارض نپردازند و تبلیغ 
می کرد که پذیرش قرارداِد پرداخِت عوارض معادل با بی دینی است.۲۵ 
آیت اهلل ممقانی در همدان آشکارا علیه قرنطینه به مخالفت برخاست و 
گفت که مؤمنان از زیارت اماکن مقدسه منع شده اند و اقدامات قرنطینه 
بدعت های حرمت شکنانۀ اروپایی هاست. او با پذیرفتن دعوت اقامت در 
کنگاور، شهری که »آلوده ترین روستای« واقع در اطراف کرمانشاه بود 
و دستور ممنوعیت ورود و قرنطینۀ آن صادر شده بود، نافرمانی خود را 
نشــان داد.۲6 جمعی از روستاییان و پیروان آیت اهلل ممقانی زمانی که 
تالش می شد کاروان را متوقف کنند، مورد ضرب وشتم قرار گرفتند و 
وائوم بِی از ترس جانش قرنطینۀ اطراف کنگاور را برداشت و به همراه 

هیئت نمایندگی فرانسوی از منطقه گریخت.۲۷ 
آیت اهلل ممقانی سرانجام به حوالی تهران رسید و در زمین های حرم 
شاه عبدالعظیم با لشکری از پیروانش اردو زد تا مظفرالدین شاه را مالقات 

کند. او از فرصت مالقات با شاه استفاده 
کرد تا رئیس الوزرای تازه منصوب شده 
را که او را از قرنطینه در قصر شــیرین 
نجات داده بود، سفارش و تأیید کند، 
در حالی که شــاهِ هراسان از بیماری، 
تمام مــدت از ســالمت رو به زوالش 
شکوه می کرد. شاه که خواهان شفاعت 
آیت اهلل ممقانی بــود، زمانی که این 
روحانی دستانش را بر پیشانی او کشید، 
واقعی یا تصنعی نفس راحتی کشید و 
آب شست وشوی دســتان آیت اهلل را 
که تصور می کرد قدرت شفابخشــی 
دارد، سر کشید. آن طور که در گزارش 
دیپلماتیک انگلیس ثبت شده است: 
»تشتی از آب را آوردند و شاه خودش 
دستان آیت اهلل ممقانی را در آن شست، 
بعد از آن که اعالحضرت بخشی از آن 
آب شست وشو را نوشید، دستور دارد تا 
آب باقی مانده را به قصر ببرند تا با زنان 
حرمسرا از آن استفاده کنند.«۲۸ تعامل 

مظفرالدین شاه با آیت اهلل ممقانی نمونه ای اعال از باورهای سلطنت به 
درمان های مذهبی بود در زمانه ای که اغلب اتباع باسواد کشور، آداب 

سنتی درمانی را کنار گذاشته بودند. 
اندکی پس از این مالقات، همسر آیت اهلل ممقانی که با همراهان او 
سفر می کرد، بیمار شد و وبا جان او را گرفت. رئیس الوزرا از ترس سرایت 
بیماری از اردوی روحانی به پایتخت، شخصاً به آیت اهلل ممقانی اصرار 
 کرد سفرش به مشهد را »تعجیل کند«.۲۹ مابقی سفر آیت اهلل حادثه ای 
در بر نداشت، شاید بدین خاطر که عزادار درگذشِت همسر بود؛ و او پس 

از اقامت کوتاهی در مشهد، به نجف بازگشت. 

۴. گسترش وبا،  ناامنی در شهرها
 و استغاثه برای توقف بیماری

دومین شیوع وبا در کرمانشاه که بدان اشاره شد، هرگز به اندازۀ شیوع 
نخست آن مرگبار نبود. اما باران شدید و بارش تگرگ موجب لبریز شدن 
مجاری فاضالب در خیابان ها شد و شیوع وبا، نخست در روستای کنگاور 
پس از خروج اجباری وائوم بِی و کارکنانش بسیار شیوع پیدا کرد. از آن جا 
در اواسط ماه اردیبهشت به همدان گسترش یافت و تا اوایل تیرماه روزانه 
بالغ بر صد نفر را کشت. پس از آن وبا به شهرهای اراک، مالیر، دولت آباد 
و بروجرد گسترش یافت و به قم که اجساد را در رودخانه ای در مجاورت 
حرم حضرت معصومه شست وشو می دادند نیز رسید. از قم این بیماری 
از سمت شــمال به طرف تهران و از جنوب به کاشان و اصفهان رفت. 
شــهرهای کوچکی نظیر کنارتخته و کازرون نیز آلوده شدند گرچه 
پراکندگی جمعیت آنان در مجموع باعث تلفات کم تری شد. زمان زیادی 
طول نکشید که وبا به اســتان جنوبی ایران، فارس رسید و جاده های 
جدیدی که در ســال ۱۲۷۱ کشیده شده بود به ســرعت و گسترۀ 
انتشــار وبا کمک کرد. مقامات محلی از موقعیت های شان گریختند، 
بازرگانی متوقف شد و شهروندان زمانی که وبا به شیراز و اصفهان رسید، 
دسته جمعی کوچ کردند. ادعا می شود که وبا در نقطۀ اوجش در شیراز 
روزانه بیش از هزار نفر را می کشت.۳۰ گزارش شده است که جانیان و 
سارقان از »در و دیوار شهر« باال می رفتند و در شیراز خالفکاران تظاهر 
به وبای دروغین می کردند تا غالت فروشندگان را غارت کنند. در سایر 
شهرهای این استان نیز فرصت طلبی های مشابهی بروز پیدا کرده بود. در 
شهری کوچک نزدیک یزد، ساکنان شهر با تابوت ها رژه می رفتند و شایع 
می کردند که وبا شایع شده است تا مالیات بگیران بترسند. یک زندانی 
فراری در یزد با مخفی کردن خود در تابوت و تظاهر به این که وبا دارد 
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یادداشت ها:
ـ تلگراف وزیر اعظم  18. همان،ـ 
)عین الدوله( به آقا فاضل ممقانی، 

بیست وسوم فرودین ۱۲۸۳. 
19. دفتر وزارت خارجه ۷۳۲/۶۰ 
استخراج از خبرنامۀ کرمانشاه )ش. 
۱۲(، بیست وسوم فرودین ۱۲۸۳. 

20. گزارش دفتر وزارت خارجه 
۶۰/۶۸۲ )ش. ۷۱( از آرتــور 
هاردینگ به لندسداون کی.جی. 
تهران، سوم اردیبهشت ۱۲۸۳. 

21. گزارش دفتر وزارت خارجه 
۶۰/۶۸۱ مکاتبات تلگرافی بین 
ممقانی، فرمانفرما و عین الدوله 
در گزارش محرمانه )ش. ۷۱( از 
آرتور هاردینگ، لندســداون، 

تهران، سوم اردیبهشت ۱۲۸۳.
23. دفتر وزارت خارجه ۶۰/۶۸۲ 
گــزارش )ش. ۸۶( از آرتــور 
هاردینگ به لندسداون کی.جی. 
تهران، بیست ونهم اردیبهشت 
۱۲۸۳. )بستۀ ش. ۴( تلگراف ها 
از کرمانشاه دربارة وبا. استخراج 
از گزارش هــای آقــای رابینو، 
کرمانشاه، یکم اردیبهشت ۱۲۸۳. 

24. همان جا. 
25. همان جا. 

26. دفتر وزارت خارجه ۶۰/۶۸۲ 
گزارش از ژوزف اسکات به سر 
اسکات هاردینگ، کرمانشاه، 

یکم اردیبهشت ۱۳۸۳. 
27. دفتر وزارت خارجه ۶۰/۶۸۲ 
استخراج از گزارش های رابینو، 
کرمانشاه، یکم اردیبهشت ۱۲۸۳. 
28. دفتــر وزارت خارجــه 
۶۰/۶۸۲ گــزارش )ش. ۸۶( از 
آرتور هاردینگ به لندسداون 
کی.جی.، تهران، بیســت ونهم 

اردیبهشت ۱۲۸۳. 
29. دفتر وزارت خارجه ۶۰/۶۸۲ 
گــزارش )ش. ۱۲۴( از آرتــور 
هاردینگ به لندسداون کی.جی.، 
تهران، بیست وچهارم تیر ۱۲۸۳. 
30. دفتر وزارت خارجه ۶۰/۶۸۲ 
گــزارش )ش. ۱۴۶( از آرتــور 
هاردینگ به لندسداون کی.جی.، 
قلهک، بیست وچهارم تیر ۱۲۸۳. 
)بستۀ ش. ۱( گزارش )ش. ۳۳( از 
جورج گراهام به سر آتور هاردینگ، 

شیراز، پنجم مرداد ۱۲۸۳. 
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آیت اهلل ممقانی
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گریخته بود. در موردی دیگر مردِم عشیره اِی لر زمانی که برای تجارت 
به شهر می آمدند، در حالی که وبا فروکش کرده بود، فریب خوردند که 
وبا دارد شهر را نابود می کند، و شهری های دغلباز با ایجاد اضطراب آن ها 
را متقاعد کردند که کاالهای شــان را به قیمت های نازلی بفروشند و 
هرچه زودتر شهر را ترک کنند.۳۱ در شهرهای دیگِر جنوب نیز الگوهای 
مشابهی از خالفکاری و بی نظمی ظاهر شده بود؛ برای مثال، در کرمان 
زمانی که والی شهر و مقامات محلی شهر را ترک کردند تا به مناطق 
سالم تری بروند، ســارقان از این سردرگمی سوءاستفاده و تالش های 

ناموفقی کردند تا از بانک شهر سرقت کنند. 
مانند دورۀ پیشــین شیوع وبا در ســال ۱۲۷۱، بخش زیادی از 
ایرانیان همچنان مداخلۀ االهی را تنها راه حفاظت مطمئن در برابر این 
بیماری وحشتناک می دانستند. استغاثة نمازگزاران و آیین هایی توأم 
با فریاد آنان در استمداد از خداوند و امامان معصوم در سراسر جنوب 
دیده می شد، به نحوی که یک میســیونر انگلیس گزارش داد: »شب 
گذشته مراسم روضه خوانی نزدیک خانۀ ما برگزار شد، با سروصدای 
زیادی از خداوند و علی استمداد می کردند: “یا علی” پنجاه بار، “یا حق” 
به دفعات زیاد، سپس “یا حق علی” باز پنجاه بار دیگر. گمان می کنم 
آن ها به دنبال رهایی از وبا هستند، همه جای دیگر هم همین طور است، 
در شهر به ندرت کسی کار خاصی انجام می دهد، روضه خوانی ها هر روز 
برگزار می شود، شــاید خداوند جواب ما را بدهد و اگر خدا بخواهد وبا 
را نفرستد.«۳۲ در شــهر یزد روزانه ۲۵۰ مراسم عزاداری آیینی برگزار 
می شد. مردم همچنین در کارهای خیر فعالیت بیش تری می کردند 
که روشــی برای شــکرگزاری خداوند بود تا وبا را متوقف گرداند.۳۳ با 
این حال نظریۀ میکروب، بــا وجود مقاومت جزمیات مذهبی در برابر 
ســالمت و بیماری، به نفوذ خود در میان اقشــار کم تر تحصیل کرده 
ادامه می داد. توصیف تخیلی پیش رو یکی از مواردی است که از طرف 
محلی های یزد ثبت شده است: »حاجی ها می گویند که فرنگی ها روی 
پشت بام با تلسکوپ تماشا می کردند که میکروب وبا را در هوا دیدند. 
بعضی های شان می گفتند شبیه به کلۀ خشخاش است، بعضی دیگر 

می گفتند شبیه کرم است.«۳۴ 

 5. وبا در تهران و شمال
 و فرار شاه  خرافاتی قاجار از شهر

وبا در استان های جنوبی ایران تلفات داشت، اما در شمال هم تلفات زیادی 
گرفت و در تهران نیز وضعیت برای شیوع وبا هموار بود. نخستین قربانِی 
وبا در شمال کشور وائوم بِی بود که زمانی که بر بالین سرباز مریضی در قم 
حضور پیدا کرد آلوده شد و اندک زمانی پس از آن که به پایتخت رسید 
فوت کرد. در اوایل مردادماه ادعا می شد که وبا بالغ بر دویست قربانی در روز 
در شهر می گیرد.۳۵ شیوع این بیماری منجر به الگوهای مشابهی از وحشت 
و فرار در کوهستان های اطراف شد، به نحوی که خواهر مظفرالدین شاه، 
تاج الســلطنه، بدین صورت توصیف می کند: »ما زن و شوهر از شدت 
وحشت نتوانستیم در منزل بمانیم؛ قرار دادیم به پشت کوه برویم. غفلت 
از این که، گرما و حرکت، خودش بیش تر تولید مرض می کند. يك قافلۀ 
عظیمی تشکیل داده از شمیران حرکت کردیم. عدة همراهان زن و مرد و 
بچه، هشتاد و شش نفر بود. منزل اول ]و[ دویُّم خیلی خوش گذشت؛ ولی، 
پس از آن، اتصال در راه مریض می دیدیم، مرده می دیدیم. اغلب مريض ها 
را زنده زنده از ده بیرون انداخته بودند و این بیچاره ها، در آفتاب سوزان با 
این مرض مشغول جان دادن بودند.«۳6 در تهران حیات بازرگانی متوقف 
شده بود، مردم وحشت زده فرار می کردند، و ماترک قربانیان را پشت سر 
رها می کردند. مظفرالدین شاه که از شیوع بیماری در پایتخت بی خبر بود، 
سرانجام زمانی که اقدامات احتیاطِی غیرمعمول را دید، پزشکان را وادار 
کرد تا حقیقت را به او بگویند.۳۷ شاه که با پی بردن به این که وبا در آستانۀ 
درِ خانه اش قرار دارد حسابی وحشت کرده بود، به بهترین نحوی خودش 
را محصور کرد: »شاه در عمارت صاحبقرانیه، با یك تزلزل خاطری زیست 
می نمود. عبور و مرور به کلی در اطراف عمارت، حتا خود ده ممنوع بود. 
هیچ کس اجازۀ رفتن حضور را نداشت، جز نفر پیشخدمت و سید بحرینی 
که از صبح تا شام، به تالوت كتب مقدس و دعاهای حفظ مشغول بود. امور 

مملکتی به کلی تعطیل.«۳۸ 
زمان زیادی طول نکشید که شاه خرافاتی قاجار شهر را ترک کرد 

تعداد ایالت
تلفات

2,000مازندران
5,000خراسان
2,000اصفهان
15,000شیراز

2,000آذربایجان
5,000کرمانشاه
3,000همدان

1,500تویسرکان
1,000قم

200قزوین
2,000گیالن

یادداشت ها:
31. آرشــیو جامعــة تبلیغ 
مسیحیت، کتابخانۀ دانشگاه 
برمینگهــام )آ.ج.ت.م.(، دفتر 
مجموعه های خــاص، نامه های 
غیررسمی، خاطرات و نامه های 
خانم ماری الن برایتی از مبلغان 

ایران.
32. آرشــیو جامعة تبلیغ 
مسیحیت، نامه های خانوادگی 
خانم برایتــی، خاطرات نهم 

مرداد ۱۲۸۳. 
33. همان، یازدهم مهر ۱۲۸۳. 

34. همان، دوم مهر ۱۲۸۳. 
35. دفتر وزارت خارجه ۶۰/۶۸۲ 
گزارش )ش. ۱۲۶( از سر آرتور 
هاردینگ به مارکوس لندسداون 
کی.جی.، قلهک، بیست وششم 

تیر ۱۲۸۳. 
36. تاج السلطنه، پیشین. 

37. دفتــر وزارت خارجــه 
۶۰/۶۸۲ گزارش محرمانه )ش. 
۱۲۰( از سر آرتور هاردینگ به 
مارکوس لندسداون کی.جی.، 
قلهک، یکم تیر ۱۲۸۳. )بستۀ 
ش. ۱( خالصه ای از وقایع ایران 
در گزارش های جداگانه نیامده 
اســت؛ دفتــر وزارت خارجه 
۶۰/۶۸۵ تلگرام بازرگانی )ش. 
۸۷( از آقای ای. گرنت دوف به 
مارکوس لندسداون کی.جی.، 

تهران، هجدهم خرداد ۱۲۸۳. 
38. تاج السلطنه، پیشین. 

پـــژوهش تاریخــــی
 اپیدمی وبا و تحقق انقالب مشروطه در ایران
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و برای در امان ماندن به تپه های طالقان در 6۵ کلیومتری تهران رفت. 
مبنای تصمیم او استخاره ای بود که گرفته بود، و بنابراین با توصیه های 
پزشکاِن نگرانی که به او هشدار می دادند، ارتفاعات برای قلب بیمارش 
ضرر دارد، مخالفت می ورزید.۳۹ البته کم تر از یک روز پس از رسیدن به 
مقصد، وبا به همراهان شاه نیز رسید و عین الدوله، رئیس الوزرا، از ترس 
این که مورد شماتت قرار بگیرد، به شاه خبر نداد که اردوی همراهش 
آلوده به وبا شده است. پزشکان شاه که از موضع رئیس الوزرا مبنی بر 
این که »مسلمانان در پناه خدا هستند« به خشم آمده بودند الزم دیدند 
به پادشاه هشــدار دهند که وبا در کاروان شاه است و اگر در اردو بماند 
آن ها ضامن سالمت او نخواهند بود. این چنین بود که مظفرالدین شاه 
وحشت زده برای ترک اردوی همراهان مریضش، نقشۀ یک سفر مخفیانه 
به اروپا با اتومبیل را کشــید. اما زمانی که به عمق فاجعۀ کناره گیری 
سیاســی با »فرار ناگهانی و مفتضحانه« در دوران یــک اوج بحران 
اضطراری ملی پی برد، این فکر را کنار گذاشت و تصمیم گرفت به تهران 
بازگردد. پیش از ورود شاه، کارگران اجساد دفن نشدۀ سربازان وبازده را 
از خیابان اصلی کاخ نیاوران جمع آوری کردند و اماکن سلطنتِی مقابل 
فضای ورودی شاه را ضدعفونی کردند تا از وحشت او کاسته شود و او 
بازگردد. در تهران شاه وحشت زده خودش را قرنطینه کرد و دسترسی 
به خود را حتا برای وزیران محدود کرد و باعث شــد تشکیالت دولت 

به تدریج از کار بیفتد. 
اما برخالف شــاه، در روزهای اولیۀ شیوع بیماری »در حالی که 
تمام پزشکان بومی به جز یک نفر فرار کرده بودند«، رئیس بلدیۀ تهران 
»شبانه روز کار می کرد تا حفاظت بهداشتی شهر را سر و سامان بدهد« 
و در حالی که سایرین وحشت کرده بودند او به انجام وظایفش مشغول 
بود. البته رئیس بلدیۀ تهران خیلی زود پس از شیوع بیماری درگذشت و 
از اولین تلفات بیماری وبا در تهران بود. بدتر از آن یکی از معدود پزشکانی 
هم که فرار نکرده بود تصادفاً پس از آن که اسید کربنیک را اشتباهاً به 
جای شراب برندی سر کشید، جان باخت.۴۰ این شرایط حکومت را فلج و 
»تهران را به گورستانی بی انتها با ساکنانی مرده تبدیل کرد«.۴۱ در چنین 
ـ   امریکایی وظیفۀ امداد  شرایطی ادارۀ گمرکات و میسیونرهای مسیحی 
پایتخت را بر عهده گرفتند.  امریکایی ها داوطلبانه مریض خانۀ صحرایی 
وبا با چهل کارمند را کم تر از دو روز پس از شیوع بیماری، راه اندازی کردند 
و به درمان شبانه روزی سیِل انبوه بیماران مشغول شدند. خدمات مدنی 
 امریکایی الهام بخش برخی از ساکنان باقی ماندۀ تهران شد تا از طریق 
سپاه امداِد وبا به مراقبت از هموطنان شان بپردازند. اعانات بانک های 
روسی و انگلیسی )هر کدام بالغ بر هزار تومان( و دولت ایران )هزار و پانصد 
تومان(، بودجۀ این گروه را تأمین کرد، وزیر خارجۀ ایران نیز دویست 
تومان از امالک خصوصی اش را اختصاص داد و ســایر شخصیت های 

بانفوذ نیز اعاناتی شخصی در همین میزان پرداخت کردند.۴۲ 
ساموئل جردن آموزگار پرآوازه و بنیان گذار کالج  امریکایی تهران 
)دبیرستان البرز( عضو برجسته ای از سپاه امداد وبا بود و وقتی بیماری 
به پایتخت رسید، او و همســرش در حال تکمیل نخستین بخش از 
مأموریت شــان در ایران به عنوان آموزگاران مدرسۀ پسرانۀ  امریکایی 
تهران بودند. در حالی که بســیاری از خانواده ها در تهران، از ترس وبا، 
اعضای بیمار خانواده را از خانه بیرون می انداختند تا در گوشۀ خیابان 
بمیرند، جردن همراه با برخی از دانش آموزان و معلمان مدرسه اش با 
کالسکه های اجاره ای در شهر گشت می زدند و این قربانیان رهاشده را 
به مریض خانۀ  امریکایی منتقل می کردند، به نحوی که تنها در تیرماه 

۲۱۵ مورد را از خیابان به مریض خانه منتقل کردند. 
به طور کلی نرخ مرگ ومیر شــصت درصــد مبتالیان بود. تمام 
ـ دو روز از یکدیگر در تهران می مردند، اگر  خانواده هایی که در فاصلۀ یکی 
از نحوۀ انتقال وبا آگاه می بودند، مرگ شان قابل اجتناب بود.  امریکایی ها 
برای آموزش مردم، به سرعت جزوه هایی را چاپ کردند که راهنمایی ها 
و احتیاط های ســاده ای را برای جلوگیری از سرایت بیماری توضیح 
می داد و به صورت رایگان در بازار تهران پخش می شد. حتا یک روحانی 
ارشد شیعه از این جزوه کپی برداشت و با اسم خود آن را پخش کرد که 
باعث حیرت مبلّغان  امریکایی شد. هفته نامۀ تربیت هم »توصیه های 

مریض خانۀ  امریکایی« را برای جلوگیری از بیماری منتشر کرد.۴۳ 
پیرو توصیه های  امریکایی ها، اقدامات بهداشتی محیطی قوت 
گرفت. محمدعلی میرزا، شــاهزادۀ ایرانی و فرماندار اســتان شمالی 
آذربایجان بالفاصله به پزشکان شایستۀ منطقه دستور داد که از قلمرو 
او در برابر وبایی که در همان زمان در تهران شــایع شده بود، مراقبت 
کنند. میرزا زین العابدین خان ادهم لقمان الملک، پزشک تحصیل کردۀ 
فرانسوِی او قرنطینۀ ده روزۀ سفت وسختی را از جادۀ تهران به تبریز، 
مرکز استان، برقرار کرد. حتا بستگان سلطنتی و شخصیت های بانفوذ 
نیز مجبور بودند دورۀ مراقبتــی را در قرنطینه بگذرانند تا اجازۀ ورود 
به شهر پیدا کنند. این قرنطینه مانع از انتقال وبا به تبریز شد. و بدین 
ترتیب وبا پس از وارد آوردن تلفات سنگین در استان های جنوبی ایران 
و سایر مناطق کشور، در پاییز سال ۱۲۸۳ به آهستگی شمال کشور را 

نیز رها کرد. 

6. وبا، اصالحات بهداشت محیطی
و  نارضایتی عمومی

شــیوع وبا در ســال ۱۲۸۳ در ایران نه تنها مفاهیم بهداشت محیطی 
و بیماری را دگرگون ساخت، که به شــکل گیری انقالب مشروطه در 
سال ۱۲۸۵ در ایران نیز کمک کرد. ناتوانی ایران در غلبه بر سیل عظیم 
بیماران در طول شیوع این بیماری فراگیر، به مطالبۀ اصالح کاستی های 
زیرســاخت درمانی کشــور انجامید. تهران که بیش از هر شهر دیگر 
ایران مریض خانه داشت، تسهیالتش محدود به مریض خانۀ سلطنتی 
چندده ساله، مریض خانۀ  امریکایی شصت  تخت خوابی، مریض خانۀ نظامی 
و مریض خانۀ صلیب سرخ روسی سی تخت خوابی می شد. روزنامه های 
رادیکالی نظیر ندای وطن، گرچه به مشکالت نظام درمانی کشور اذعان 
می کردند، در عین حال، نگاه مشکوکی نیز به راه اندازی تسهیالت مورد 
نیاز توسط کشورهای غربی داشتند: »این نکته را اروپاییان مدت هاست 
که به خوبی می دانند که تصرف هر مملکت و تســخیر هر دولت، اول 
شرطش اشاعۀ زبان خویش و محو نمودن زبان ملی آن قوم است، این است 
که با کرورها مخارج اول دفعه در هر بَلَدی تأسیس مریض خانه و مدرسه 
می نمایند که بدین حیلت زبان خود را اشاعت دهند و ااّل یقیناً دولت  امریکا 
با ما این قدر اظهار مهربانی نمی کنند و بدین پایه دلش به حال ما نسوخته 
است دولت روس در مملکت ما برای چه مریض خانه و مدرسه برپا می کند 
و این پایه مخارج را متحمل می شود؟ این دوستی قبل از آشنایی از کجا 
پدید آمد؟«۴۴ عقب ماندگی زیرساخت بهداشت عمومی ایران منحصر به 
کمبود مریض خانه نبود، مدیریت شهری و بهداشتی نیز از زمان شیوع 

 شاه خرافاتی قاجار 
شهر را ترک کرد و 

برای در امان ماندن 
به تپه های طالقان در 
65 کلیومتری تهران 
رفت. مبنای تصمیم 

او استخاره ای بود که 
گرفته بود.  البته کم تر 

از یک روز پس از 
رسیدن به مقصد، وبا 
به همراهان شاه نیز 

رسید.
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احیای مجلس 
حفظ الصحة ایران 
تجّسم آرزوهای 
ملت برای جبران 
کمبودهای بهداشتی 
کشور و نهادینه کردن 
بهداشت عمومی در 
سطح ملی بود تا مانع 
از شیوع بیماری های 
واگیردار در آینده 
باشند. 

وبا در سال ۱۲۷۱ تغییری نکرده و همگام با نگرش های متحول مردم در 
خصوص بهداشت محیطی و بیماری متحول نشده بود. یادداشتی در سال 
۱۲۸۳ در روزنامۀ تربیت گذار از مواجهه های اولیۀ مذهبی به نگرش های 
تجربی غربی، در زمینۀ ضدعفونی و بهداشت را به خوبی روایت می کرد: 
»منع و حراست از خشکی و بّر بســیار مشکل است خاصه برای عوام و 
مردم نادان و جّهالی که حرکات شان در تحت هیچ قاعده و قانونی نیست 
و اغلب خود را با این عبارت خوشحال می کنند و می گویند “خدا حافظ 
است” بنده هم عرض می کنم خدا حافظ است اما به شرطها و شروطها و 
هیچ شک نیست که خدا جل شأنه العزیز خالق تمام موجودات می باشد 
و همان طور که عقرب و مار و افعــی و مور و ملخ و آتش آفرید، نباتات و 
حیوانات بسیار کوچک ضاّره خلق فرمود که با ذره بین می توان آن ها را 
دید و چون آن جانوران ضاّره وارد بدن انسان یا حیوان شوند تولید مرض 
می نمایند و حق مبارک و تعالی عقل و چشم و دست و پا به آدمی داده 
که خود را حفظ کند و در صورتی که بداند اگر دفع عقرب یا آتش ننماید 
گرفتار او می شود و می ســوزد و باید آن را دفع نماید نه این که از تنبلی 
بیکار بنشیند و بگوید خدا حافظ است. آیا اگر عقرب را روی دست خود 
ببینی یا آتش در جامه ات افتد، بیکار می نشینی و می گویی خدا حافظ 

است؟ گمان نمی کنم.«۴۵ 
گرچه در خطابه های مذهبی این باور همچنان تبلیغ می شد که از 
نظر مذهب بر آب ُکر خدشه ای وارد نیست، اما در میان عموم مردم باسواد 
ایران، آب آلوده به عنوان عامل اصلی شیوع بیماری وبا شناخته شده بود. 
این درک عرفی از بیماری های عفونی پیامدهای پیش بینی نشــده ای 
داشت. مردم ایران به طرز فزاینده ای در یافته بودند که شیوع بیماری های 
واگیردار را می توان کنترل کرد و با حفظ استانداردهای بهداشتی، مطابق 
آنچه علوم غربی حکم می کنند، می توان تلفات را کاهش داد. آن ها به 
آهستگی از تعصب و جزمیت هایی که مشــخصۀ بارز واکنش آنان به 
بیماری وبا در گذشته بود، فاصله می گرفتند. در حالی که این نگرش 
بهداشتِی تجربی محور پس از شیوع بیماری در سال ۱۲۷۱ شتاب زیادی 
گرفته بود، مطالبۀ فزاینده از دولت برای ارتقای بهداشت عمومی کشور از 
این تفکر سرچشمه می گرفت که مردم می توانند محیط  شان را به گونه ای 
تغییر دهند که در برابر بیماری های مســری سالم تر و مقاوم تر باشد. 
روزنامه ها تأکید داشتند که ایرانیان باید با پاکیزه نگه داشتن خانه ها، 
محله ها، خیابان ها و کانال های آب مسئولیت بهداشت اجتماعات شان را 
بر عهده بگیرند. جریدۀ هفتگی تربیت با اشاره به جایگاه ممتازی که تهران 
داشت، می گفت »دارالخالفۀ تهران که پایتخت ایران است قلب مملکت« 
است بدین خاطر »مرکز اعمال صّحه می باشد و سایر والیات و ایاالت که 
حکم اعضا و اجزا دارند به حرکت مرکزی و قلب نظر دارند و رفتار.« این 
جریده از بلدیۀ پایتخت می خواست که اقدامات بهداشتی وزیر بلدیۀ تازه 
مرحوم شده را که »جان گرامی خود را فدای خدمت دولت و ملت نمود و 
به عقیدۀ بسیاری از صاحب نظران شهید ُمرد و گوی سعادت بُرد« ادامه 
دهد.۴6 بر پایۀ نگاهی عرفی گرایانه، تربیت از مقامات انتقاد می کند که 
چرا وضعیت بهداشتی شهر را به صورت »هرچه خدا می خواهد« رها 
کرده اند. نویسندة تربیت گامی هم فراتر رفته و به طعنه می گفت دلیل 
بی توجهی فراگیر دولت به بهداشت، به احتمال زیاد آن است که »خدا 

خواسته است هر کس زهر بخورد بمیرد.«۴۷ 
احیای مجلس حفظ الصحۀ ایران تجّسم آرزوهای ملت برای جبران 
کمبودهای بهداشتی کشور و نهادینه کردن بهداشت عمومی در سطح 
ملی بود تا مانع از شیوع بیماری های واگیردار در آینده باشند. حکومت 
ایران برای نخستین بار در طول چند دهۀ اخیر گزارش های مجلِس حفِظ 
صحه را برای عموم مردم منتشــر می کرد و جراید هوادار حکومت بر 
خواست شاه از انجمن برای برگزاری هفتگی جلسات تأکید می کردند که 
واکنشی بود به این دیدگاه روبه رشد در میان مردم که سلطنت مسئول 
سالمت اتباعش است. اما ورشکستگی اقتصاد ایران مانع از این بود که این 
مجلس برنامه های جاه طلبانۀ  خود را در کوتاه مدت اجرایی کند. بنابراین تا 
زمان سرآغاز انقالب مشروطه در سال ۱۲۸۵ مطالبه برای ارتقای وضعیت 
بهداشت و سالمت عمومی بی پاسخ ماند و بر موج فزایندۀ نارضایتی ها 
افزوده شد. خشــم ایرانیان از دولت پس از شیوع وبا آن قدری برجسته 

شده بود که نویسندۀ گزارش دیپلماتیک فرانسه از تهران در گزارش خود 
آورده بود: »بیماری واگیردار وبا پایتخت را نابود کرد و تقریباً امور تمام 
استان ها به کندی صورت می گیرد و حتا برای مدتی تمام امور متوقف 
شــد، حالت رخوت و دلهره ای در کل کشور احساس می شد. می توانم 
بگویم که نارضایتی عمومی است. این حاکمیت که هیچ گاه محبوبیتی 
نداشته است، امروز از همیشه منفورتر است و رئیس الوزرا حتا محبوبیتش 
از سرورش نیز کم تر است.«۴۸ آخرین شیوع وبا نه تنها به شعله ور شدن 
خشم مردم به واسطۀ بی اعتنایی حکومت انجامید، بلکه با از هم گسیختن 
تار و پود اقتصادِی پیش تر صدمه دیدۀ ایران، بر نارضایتی عمومی افزود. 
این بیماری واگیردار که »کشاورزان را ُکشت و کشاورزی را متوقف کرد«، 
باعث کمبود گستردۀ غذایی شــد.۴۹ در اوج شیوع بیماری، کشاورزاِن 
»زمین های حاصل خیز برنج« در شمال غرب کشور، زمین های شان را 
ترک کرده و به کوه های مرتفع امن پناه بــرده بودند. قرنطینه که قرار 
بود ســرایت بیماری را متوقف کند، محصوالت کشاورزی را نابود کرد. 
به ویژه در طول دوره های بحرانی ماه های بهار و تابستان. محدودیت تردد 
در روستاها باعث تأخیر در برداشــت ها و مانع از پاک سازی کانال های 
آب رسانی به زمین های کشاورزی و مانع رساندن روزانۀ موارد ضروری 
خوراک دام، یونجه و هیزم از روستاهای اطراف شده بود. آن چنان که یک 
ناظر روایت کرده بود: »این مداخالت قرنطینه بدتر از خود بیماری هستند. 
اگر این بیماری ده روز دوام بیاورد، این مداخالت باعث قحطی گسترده 

در آینده خواهد شد.«۵۰ 
بیماری وبا با متوقف ساختن تجارت زمینی و دریایِی ایران، اوضاع 
را وخیم تر کرد. برای مثال، حماالن و قاطرچی های بغداد از بردن کاال به 
داخل ایران به خاطر قرنطینۀ سرسختانه و حقوق گمرکی در مرز ایرانـ  
عثمانی امتناع می کردند. کسب وکار در مرکز بازرگانِی جنوب در شیراز 
متوقف شد، نه تنها به خاطر کاهش انتقال کاال به بندر بوشهر، بلکه به 
واسطۀ ممنوعیت تردد بین دو شهر در دوران شیوع وبا. قرنطینه های 
داخلی نظیر مورد تبریز و فقدان گستردۀ امنیت نیز به طرز قابل توجهی 
بازرگانی در امتداد مسیرهای اصلی ایران در شمال را محدود کرده بود. 
تجارت داخلی متوقف شــده بود، به جز مواد غذایی و شراب برندی که 
معروف شده بود باعث پیش گیری از وبا می شود. بدین ترتیب تا اواخر 
۱۲۸۳، بر اثر شــیوع وبا، درآمدهای گمرکی ایران بیش از سی درصد 
سقوط کرد. برای جبران این خسارات بود که رئیس الوزرا هزینه های دولت 
در پرداخت مستمری و حقوق کارکنان را کاهش و مالیات ها را افزایش 
داد. با این حال، دولت از این درآمد برای بازپرداخت دیون قابل توجهش 
به تّجار خودداری می کرد. فقدان پاســخ گویی مالی تهران، نارضایتی 
فزایندۀ اجتماعی را چندبرابر کرد و این نارضایتی به مناطق روستایی 
کشیده شد. نمونۀ شاخص این نارضایتی عدم پرداخت مالیات از طرف 
چند روستا بود. حتا اعضای خانوادۀ سلطنتی از سقوط وضعیت مالی و 
اقدامات سخت گیرانۀ مالیاتی ناراضی بودند. برادر شاه، ایران را ترک کرده 
و ساکن استامبول شده بود و یکی از خواهرانش پاریس را به عنوان پناهگاه 
مالیاتی برگزیده بود و آن جا »با سبک و سیاق اروپایی« زندگی می کرد.۵۱ 

۷. وبا، تقویت انجمن های مخفی انقالبی 
و  انقالب مشروطه 

در واکنش به نارضایتی فزاینــده از دولت، انجمن های مخفِی انقالبی 
چندبرابر شدند. اعضای این انجمن  ها نخبگان سیاسی، مذهبی و تجاری 
بودند که تغییرات رادیکال اجتماعی و سیاسی را مطالبه می کردند. برای 
مثال »انجمن مخفی« ای که ســال ۱۲۸۴ در تهران پایه گذاری شد، 
اعضایش شامل ناظم االسالم کرمانی، میرزا احمد کرمانی، شیخ محمد 
فیلسوف الدوله شیرازی، سید برهان خلخالی و شیخ حسینعلی بهبهانی 
می شد که بعدتر در زمرة رهبران و خطیبان مهم انقالب مشروطه قرار 
گرفتند. این انجمن پس از تأمالت بسیار بر سر نوسازی، آموزش و عدالت 

اجتماعی بر سر برنامۀ مشروطیت از طریق انقالب موافقت کرد. 
در نخستین جلسۀ انجمن مخفی توجهات اعضا معطوف به وضعیت 
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پـــژوهش تاریخــــی
 اپیدمی وبا و تحقق انقالب مشروطه در ایران
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ضعیف بهداشت محیطی کشور بود از جمله »کوچه و خیابان ها کثیف، 
حمام ها و آب ها بدبو و نجس«.۵۲ این انجمن به دولت به خاطر بنا نکردن 
بیمارخانه یا یتیم خانه در شــهرهای ایران و برطرف نکردن نیازهای 
بهداشتی مملکت حمله می کرد: »آیا دولت سه هزارسالۀ ایران مقتدر 
نیست که در هر یک از شهرهای معظم خود ادارۀ صحیه برپا نموده سه 
ـ چهار نفر طبیب موظف بدان جاها گمارد که مردمان آن شهر را از اجل 
معلقی که اثر جهل و نادانی متطببین ]پزشک نمایان[ است برهاند؟ چرا 
به جهت معالجۀ جذام و برص که در دورۀ اول معالجۀ آن ها خیلی آسان 
است بیمارخانه نباشد ... در این باب آنچه الزم است تنها حس نیست و 
تدبیر و درستکاری و بی طمعی است. در صورتی که ملت خود را از دولت 
و دولت خود را از ملت دانست و فهمید که اینان الزم غیرمفارق و تنها 
در لفظ دو، اما در معنی واحدند، همۀ کارهای سخت ساخته و پرداخته 

می شود.«۵۳ 
انجمن مخفی همچنین حکومت را به خاطر مالیات های باال، قیمت 
گزاف مواد غذایی و فقدان سرمایه گذاری در آموزش به باد انتقاد می گرفت. 
این انجمن در جلسۀ سومش تهران را به خاطر نداشتن جاده های هموار 
و کارخانجات و به ویژه آب آشامیدنی سالم نیز سرزنش کرد: »اندکی در 
امر آب مالحظه کنید که تمام ممالک متمدنه و غیرمتمدنه از جهت آب 
از حیث پاکیزگی و محفوظیت راحت و آسوده می باشند. ما ایرانی ها باید 
این گونه آب های کثیف و مملو از نجاسات را به این ذلّت و خواری بیاشامیم، 
آن هم محدود و ممنوع.«۵۴ اعضای انجمن حتا شــاه و رئیس الوزرا را که 
معموالً غیرقابل انتقاد بودند، به خاطر پول گرفتن بابت »آب های کثیف 
که حیوانات از شــرب آن کراهت دارند« مورد انتقاد قرار می داد.۵۵ این 
انتقادها بیانگر آگاهی فزاینده در خصوص مسئولیت حکومت در تضمین 
دسترسی همگانی به آب تمیز به عنوان بخشی از مسئولیت های امور بلدیه 
بود. در جلسات انجمن مخفی، بهداشت عمومی شاخص روشنی بود که 
نشان می داد خواسِت اصالحات در میان انقالبیون، دربردارندۀ نیاز به بهبود 
وضعیت ضعیف بهداشت فردی و محیطی در کشور است. در همین حال 
نخبگان قدرتمند مذهبی نیز به طرز روزافزونی مفهوم عرفی بهداشت 

محیطی را آن طور که این انقالبیون تشریح می کردند، می پذیرفتند.۵6 
در سال ۱۲۸۴ وخیم شدن اقتصاد منجر به تورم دورقمی و ۳۳ 
درصد افزایش قیمت شکر، و نود درصد افزایش قیمت گندم شد. کشور 
با شرایط نزدیک به قحطی روبه رو بود و تهران نمی توانست به خاطر جنگ 
روسیهـ  ژاپن، برای جبران کمبودها مانند گذشته از روسیه گندم وارد 
کند. کاردار فرانسه در تهران تأثیر زیانبار درازمدت بیماری واگیردار 
بر بازرگانی در ایران را به صورت زیــر توصیف می کرد: »این بیماری 
واگیردار اکنون به طرز قابل مالحظه ای کاهش یافته اســت: کسانی 
که فرار کرده بودند به خانه بازگشته اند اما تجارت که شش هفته کاماًل 
متوقف بوده است دوباره به حالت اول برنگشته است. نظام بازرگانی که 
پیش تر تأثیرات منفی جنگ روسیه و ژاپن را تجربه کرده بود با وضعیت 
اسفبار بهداشــتی کشور، تقریباً نابود شده اســت و گمرکات جنوب 
دریافتی های شان تنزل پیدا کرده است که عمدتاً به خاطر بیماری های 
واگیردار وبا و طاعون است که چندین ماه در منطقۀ خلیج فارس یکه تاز 
بودند؛ مطابق با اطالعاتی که به آقای نوز رسیده است، دریافتی های آن ها 
به نسبت بسیار وحشتناکی تنزل یافته است: تمام داده ها نشان می دهد 

که امسال برای ایران سال اسفناکی خواهد بود.«۵۷ 
ســقوط اقتصاد و ناتوانی حکومت در برآورده ساختن انتظارات 
عمومی به ایجاد اعتراضات عمومی فزاینده ای منجر شد که در نهایت 
به انقالب مشروطه در سال ۱۲۸۵ انجامید. انقالب با ناآرامی های سال 
۱۲۸۴ آغاز شــد، زمانی که ادارۀ گمرکات بوشــهر در واکنش به تنزل 
درآمدهایش تعرفه های باالیی را بر واردات وضع کرد. تجار از ترخیص 
کاالهای شان از طریق گمرک خودداری کردند و شرط شان این بود که 
شاه قوانین گمرکات وضع شدۀ جدید را لغو کند. اندکی پس از آن، طالب 
دینی تصویری از ژوزف نوز، مدیر ادارۀ گمرکات توزیع کردند که در یک 
مراسم بالماســکه، نقابی از یک روحانی شیعه به صورتش زده بود. این 
موضوع باعث جریحه دار شدن رهبران مذهبی ایران شد و آن ها خواستار 
برکناری کارکنان بلژیکی ای که در اســتخدام دولت بودند، شدند. یک 

ماه بعد، گروهی از تجار که از تعرفه های جدید ناراحت بودند به نشــانۀ 
اعتراض در مسجد شاه عبدالعظیم بست نشستند و بار دیگر خواستار 
برکناری نوز شدند. در آذرماه ۱۲۸۴ پس از آن که دولت دو تاجر پرنفوذ 
را فلک کرد تا به زور قیمت شکر را پایین بیاورد، بازار در اعتراض بسته 
شد و گروهی مرکب از ده هزار تاجر، رهبران مذهبی و طالب علوم دینی 
در شاه عبدالعظیم بست نشستند. شاه مطالبات معترضان را پذیرفت، 
بدین نحو که والی ای را که دســتور تنبیه آنان را داده بود برکنار کرد و 
پذیرفت عدالت خانۀ شورایی تأسیس کند. در تابستان ۱۲۸۵ زمانی که 
شاه تالش کرد برخی از مبلّغان ضدحکومت را دستگیر کند و از تشکیل 
عدالت خانه ای کــه قولش را داده بود، امتناع ورزید، اعتصاب ها از ســر 
گرفته شد. وقتی در دو مورد سربازان سواره نظام و نیروی پلیس ایران به 
سوی جمعیت آتش گشودند، تظاهرات به خاک و خون کشیده شد و 
روحانیون ایران نیز که با زخمی و کشته شدن برخی از معترضان تحریک 
شده بودند به تحصن پیوستند و عمالً نظام عدلیۀ ایران را تعطیل کردند. 
بیش از دوازده هزار نفر در آن زمان در محوطۀ دیپلماتیک انگلیس بست 
نشستند و خواستار آن شدند که شاه مجلس تشکیل دهد و قانون اساسی 
را به نحوی تدوین کند که قدرت سلطنت را مشروطه کند. مظفرالدین شاه 
که با اعتصاب عمومی در تهران و امواج مخالفت ها در استان ها مواجه شده 
بود مطالبات آنان را در سیزدهم مرداد ۱۲۸۵ پذیرفت و نخستین مجلس 
ایران سه ماه بعد تشکیل شد تا وقفه ای کوتاه در تاریخ بلند استبداد در 
ایران به وجود آید. بدین ترتیب ظهور روحیۀ بهداشت شهری، میراث 
ماندگار جنبش سالمت عمومی در دوره ای از ایران است که به انقالب 

مشروطه ختم شد.  
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این انجمــن بارها تأکید می کرد 
کــه دیدگاه هایش هیچ تضادی 
با اسالم ندارند. این وضعیت در 
کنار این واقعیت که اغلب اعضای 
این انجمن از روحانیون میان رتبه 
بودند بدین معناست که مفاهیم 
غربی در خصوص دالیل بیماری و 
بهداشت فردی دیدگاه های سنتی 
مذهبی در این موضوع را به حاشیه 

رانده است. 
57. AMAE, 
Correspondance Politique 
et Commerciale (Nouvelle 
Série), 1897–1918 (NS), 
Perse, vol. 1 (1896–1904). 
Dépêche (direction politique 
n. 49) Mr. Defrance, 
ministre de France à 
Téhéran à Son Excellence 
le ministre des affaires 
étrangères à Paris. Téhéran, 
28 Août, 1904. 
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اجساد حیوانات در شهر تهران به هنگام بیماری همه گیر در سال 1۲۸۳.

دکتر تولوزان )وسط( و اعضای مجلس حفظ الصحه.



یک قرن جدال اپیدمی  و تجدد
گاه شمار وبا در ایران )1299-1200(

 1196 شمسی 
کولرا که به وبای هندی یا وبای آسیایی نیز 

معروف شد، مورد شناسایی قرار گرفت. 

اولین ورود وبا به ایران
در عصر فتحعلی شاه 

 1200 شمسی 
وبا از هند به مسقط و از طریق خلیج فارس به 
ایران رسید و فقط در شیراز دوسوم جمعیت 
را کشت. قربانیان وبا در ایران که تا پاییز سال 

بعد ادامه داشت، ده ها هزار نفر گزارش شد. 
  حاج زین العابدین شــیرازی:   شیرازیان 
کفارۀ گناهان خود را می دهند و باری تعالی 
بالی وبا را بر آن ها گماشت و در مدت قلیلی 

جمع کثیری طریق عدم پیش گرفتند. 

   لسان الملک سپهر:  در سراسر مملکت از 
صدهزار تن افزون بکشت و بسیار وقت بود که 
مردم ایران این مرض را مشاهده نکرده بودند. 

)ناسخ التواریخ( 
داروی وبا: کوراسو و غوطه در آب برف

جیمز ریچ، شرح سفر به شیراز 
در شیراز به محض شنیدن 
کــم  ، حا بــا و خبــر 
حسینعلی میرزا فرمانفرما و 
اطرافیانش فــرار کردند 
بی آن که دستورالعملی جهت حفاظت از شهر 
و مــردم بدهند، اهالی را به حــال خود رها 
نمودند. به راســتی این بی شــرمانه ترین و 
ناجوانمردانه ترین اقدامی بود که به همۀ عمر 
شاهدش بودم ]...[. در شــیراز بیمار را وادار 
می کردند که مقادیری آبغوره مخلوط با نمک 
که کوراسو می نامیدند و می گفتند که برای از 
میان بردن صفرا و تقویت معده مؤثر اســت 
ببلعد و در سردترین آبی که می توانستند مهیا 

کنند تا ســر و گوش غوطه ور می ساختند. 
چنانچه بیمار فقیر بود او را با »سر« در اولین 
حوض یا استخر که موجود بود می غلتاندند و 
چنانچه بیمار از ثروتمندان بود، آب را نخست 
با برف خنک می کردنــد. تعدادی طی این 
اعمال و بسیاری بر اثر تأثیرات آن می مردند. 
و بدین سان بر شــمار مردگان وبا در نتیجۀ 
ترس و وحشت و سهل انگاری افزوده می شد. 

داروی وبا: از آِب سرد و آبغوره 
تا شلیک به آسمان

جیمز بیلی فریزر
سیاح و بازرگان انگلیسی 

وبا در سال 1821 در شيراز 
به شــهر يورش آورد، اما 
نتوانست به سكونتگاه هاي 
يهوديان و ارامنه برسد. و از 
آن جا كه اين مردم عادت مصرف مشروبات 
قوي را داشتند، بسياري اين گونه تمايل نشان 
دادند كه محافظت آنان از وبا مي بايست در 
نتيجة اين الگوی مصرف مشروبات باشد و از 
اين رو خود نيز به صورت حريصانه اي مست 
مي كردند. بعضي نيز تحت تأثير مشــترك 
كنياك و ترس شــان، در حمــالت ترس و 
وحشــت، با جــار و جنجال بــه خيابان ها 
مي ريختند؛ در حالي كه تعدادي نيز در نتيجة 
افراط در مشروب، جسور مي شدند و حريف 
قابل لمسي را در برابر خود تجسم مي كردند و 
وحشــيانه با صداي بلنــد داد مي زدند كه 
»بيماري كجاســت، بگذاريد اين ناخوشي 
وحشتناك، خود را نشان دهد، تا با او بجنگم 
و او را از پــاي درآورم.« ]...[ در كازرون، بــا 
شليك تفنگ و توليد صدا، تالش مي كردند تا 
بيماري را دور نگه دارند، ساكنين شيراز نيز 
براي جلوگيري از رسيدن بيماري به چنين 
روشي اقدام كردند، اما حاكم آن جا با شنيدن 
سروصدا، اظهار داشت كه آن ها احمق هستند 
كه پيش از رسيدن دشمن چنين اقدامي را 
انجام مي دهند. افراد عامي )اين گونه كه ما 
شنيديم( با عقيدة خرافي پرست معمول خود 
در مورد اجسام ســماوي، بروز بيماري را به 
تأثير ستارة ســهيل كه در آن زمان در افق 
مقداري قبل از طلوع خورشــيد قابل رؤيت 
مي شــد ارتباط مي دادند ]...[. وبا بر اساس 
باورهای معارف طب ســنتی ایران در هالة 
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T I M E L I N E
اندیشـــــــــــــــــــة پویا

تئوری دو بخشی سردی و گرمی بیماری ها 
جای داده شده بود. چنین به نظر می رسید 
که افراد عامی در هالة نظریه ای که وبا طبع 
گرم دارد و می بایست با داروهای سرد با آن به 
مبارزه پرداخت، بیماران را با آب سرد خیس 
نموده و به آنان آب سرد و آبغوره می نوشاندند 
که بر اساس تئوری و محاسبة ما این روش 
بیش از آن که بهبودی بیماران را تسریع دهد، 
آنان را به دام مرگ نزدیک تر می کرده است. 
اما با تمام احترامی که آن ها به علم طب غربی 
داشتند، ما نمی توانستیم وادارشان کنیم که 
روش خود را تغییر داده و به خطرات آن واقف 
شوند. ]... به مرور[ بر ســودمندي آن شك 
فراوان برانگيخته شد و اين شيو ه هاي درماني 

با صدور اعالميه اي منع شد.« 

 1208 شمسی 
ایران تازه از جنگ با روسیه فارغ شده بود که 
وبا از هند به ایران رسید و تا یک سال بعد در 
ایران ماند تا جای خود را به طاعون دهد. در 
نتیجة وبازدگی و سبب تراشی، جامعة قدیمِی 
یهودیان شــمال ایران که مورد بدبینی قرار 
گرفته بودند مجبور به مهاجرت از شهرهایی 

چون تبریز شدند. 

وبای محمدشاهی
 1215 شمسی 

وبای سختی در ایران شــیوع پیدا کرد که 
صدرالشعرا شیوع آن در شهرری را در شعری 
چنین توصیف کرد: »از وی اجل را در گریز 
افتان و خیزان دیده ام /  این اژدها را بر اثر بلدان 

به بلدان دیده ام«. 
 1224 شمسی 

با ورود وبا به ایران، محمدشــاه نسبت به اخذ 
تخصص های پزشکی از کشورهای غربی توجه 
پیدا کرد. او برای اولین بار دستور داد عده ای برای 
آموزش طبابت بــه بریتانیا بروند و کتابچه ای 

دربارة وبا از زبان فرانسوی ترجمه شود.
 1225 شمسی 

با ورود وبا به تهران در این سال، محمدشاه 
و حکمرانان از تهران خارج شــدند تا خود 
را از تهــران وبازده دور کرده باشــند. با این 
حال، بعضی آموزه هــای برگرفته از کتابچۀ 
ترجمه شده از فرانسه دربارۀ وبا به کار گرفته 

شــد؛ در خصوص قرنطینه، شست وشوی 
میوه هــا، و آداب تدفین مردگان. شــربت 
سکنجبین برای مداوای مبتالیان وبا شیوع 
پیدا کرد، اما تا یک ســال بعد که وبا از ایران 
رفت ده تا بیست درصد جمعیت تهران قربانی 
وبا شدند. چهار نفر از نزدیکان شاه از جمله 

پسر هفت سالۀ او نیز بر اثر وبا درگذشتند. 
 1229 شمسی 

وبای سختی به تهران رسید که تا سال بعد نیز 
قربانی می گرفت. 

وباهای پیاپی 
در عصر ناصری

 1231 شمسی 
وبا در فصل پاییز از شــمال وارد ایران شد، 
فقط در تبریز دوازده هزار نفر قربانی گرفت و 
بهار به تهران رسید. مظفرالدین میرزا، فرزند 
تازه متولدشدة ناصرالدین شاه، عالیمی از ابتال 
نشان داد. ده درصد جمعیت تهران، حدود 
دوازده هزار نفر، جان دادند. اولین جزوه های 
جدی پزشکی و مقابله با بیماری با پیگیری 
نخست وزیِر ناصرالدین شــاه، امیرکبیر، در 
مدرسۀ تازه تأســیس دارالفنون نوشته شد. 
دارالفنــون در مواجهۀ علمی بــا بیماری 

مرکزیت پیدا کرد. 

اولین جزوة تشخیصی و بستری 
بیماران مبتال به وبا

 دکتر پوالک
سال 1232 شمسی 

 دکتر یاکوب ادوارد پوالك ابتدا معلم طب در 
دارالفنون و پس از مرگ دکتر کلوکه، طبيب 
مخصوص ناصرالدین شاه شد. )پس از پوالک 
دکتر تولوزان این ســمت را عهده دار بود.( 
پوالک همزمان با اولین شــیوع وبا در عهد 
ناصری، به سفارش ناصرالدین شاه رساله ای 
دربارة عالیم بیماری وبــا و راه های مداوای 
بیمار نوشــت که اکنون نسخة خطی آن در 

کتابخانۀ ملی ایران موجود است. این رساله 
که عنوان آن »رسالۀ معالجۀ مرض وبا« بود، 
از آن جهت اهمیت داشت که در هنگام وبا 
بسیاری پزشکان از شهرها گریخته بودند، 
و این رساله در حقیقت  اولین دستورالعمل 
تشخیصی وبا در  ایران بود. )پوالك، یاکوب 
ادوارد ، »رسالۀ معالجۀ مرض وبا«، نگارش 
محمدحسین افشــار، نسخۀ خطی شمارۀ 

369 کتابخانۀ ملی(
 1235 شمسی 

 وبای سختی به تهران رسید. مقامات کشور به 
قرنطینه تن ندادند و وبا به همۀ والیات سرک 

کشید و قربانی گرفت. 
مصایب قرنطینه کردن 

 از امیرکبیر  تا میرزا آقاخان نوری: 
در دورة صدارت امیرکبیر، 
برای اولین بار اجرای قوانین 
قرنطینه جدی گرفته شد 
اما این ابتکار، همچون دیگر 
اصالحــات امیرکبیر در 
دوران صدراعظم نوری، به 
محاق رفت. فریدون آدمیت 
دربارة تفاوت نگاه امیرکبیر 
و صدراعظم نوری به قرنطینه می گوید: »برای 
محافظت ممالک محروسه از آلودگی ناخوشی 
مزبــور )وبــا( در مرزها قاعــدة گراختین 
)قرنطینه( گزارده شد که مسافران را چند روز 
در آن جا نگه دارند. دستور میرزا قلی خان در 
این موضوع، خاصه حاشیه ای که به خط خود 
افزوده، قابل توجه است. امیرکبیر برای این که 
این قانون مایۀ ســودجویی مأموران مرزی 
نگردد، در حاشیۀ نامۀ مزبور افزوده: مراقب 
باشید که این عمل مایۀ مداخل مستحفظین 
نشود و بنای اذیت و آزار را گذاشته مترددین 
را به زحمت نیندازند، بلکه مایۀ نظم شود.« 
این توجه امیر به قرنطینه البتــه پس از او 
دوامی نداشــت. آن چنــان که در ســال 
1236پــس از آن که دولت عثمانی به دلیل 
شــیوع وبا، مرزهای خود را قرنطینه کرد، 
صدراعظم نوری در نامه ای به دولت عثمانی 
معترض شد: »از حالت قرانتین دولت عثمانی 
به ستوه آمده ایم. نزدیک است که عن قریب 
حکم عمومی قطعی به کل اهالی ایران صادر 
شــود که دیگر تردد خودشــان را از خاک 
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نمونه ای از دعاهای مداوای وبا و طاعون که گفته می شد در وبای سال 
1232 در تهران مؤثر واقع شده است. 
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عثمانی، خاصه از عراق عرب موقوف دارند. 
باید به دولت عثمانی حالی کرد که اساساً حق 

ندارند قرانتین بگذارند.« 
خبری از قرنطینه نیست

کنت دوگوبینو، دبیر اول سفارت 
فرانسه در تهران عصر ناصری 

سال 1235 شمسی
»در سال ۱۸۵6 میالدی در 
ایران و تهران، وبای سختی 
بروز کرد و هر کسی دو پا 
داشــت و می توانست فرار 
کند بــرای حفظ جــان خــود از پایتخت 
می گریخت. مردم از ایــن بیماری چنان به 
هالکت می رسیدند که گویی برگ از درخت 
می ریزد، با این که در تهران آماری برای تعیین 
بیماران به هالکت رسیده از وبا وجود نداشت، 
مع ذلک مــن تصور می نمایم کــه بیش از 
یک سوم سکنۀ شهر تهران بر اثر بیماری وبا 
مردنــد. در   همان روزهای نخســتین بروز 
بیماری، سفارت فرانسه برای جلوگیری از 
توسعۀ این مرض اقداماتی انجام داد، از جمله 
آن که به مردم فهماند به هیچ عنوان آب خام 
ننوشند و حتماً به مدت پانزده دقیقه آب را 

بجوشانند اما کســی به این حرف ها گوش 
نمی داد و مردم مثل همیشه آب های جوی را 
می نوشیدند. حتا ما به وسیلۀ جارچی های 
دربار به عوام گوشــزد کرده بودیم که البسۀ 
اموات را بسوزانند و تا آن جا که ممکن است 
برای ننوشیدن آب جوب ها، در چاه ها مرتباً 
آهک بریزند، مردم مطلقاً سبزی خام نخورند 
و از خوردن میوه تا آن جا که ممکن اســت 
خودداری کنند و در صورتی که می خواهند 
میوه بخورند آن ها را با شــکر بجوشانند، اما 
مردم به اقدامات ما توجه نداشتند و می گفتند 
مرض از طرف خــدا می آید، اگــر خداوند 
خواست ما خواهیم مرد وگرنه زنده خواهیم 
ماند. جالب توجه آن است که اصول قرنطینه 
که حتا در اعصار قدیمه در همه جا معمول بود 
در این کشور رایج نبود، به همین جهت این 
بیماری مسری به سرعت برق تمام آبادی و 
سایر کشــور را فرا گرفته بود.« )سه سال در 
ایران، ترجمة ذبیح اهلل منصوری، انتشارات 

روزنامة کوشش( 
 1244 شمسی 

 وبا از عربستان توسط حجاج به ایران آمد. به 
دلیل کثرت شیوع وبا در سال های گذشته 

و این سال، به پیشنهاد فرانسه، کنفرانسی 
بین المللی، و بــرای اولین بار با حضور ایران، 
در استانبول برگزار شــد. میرزا ملکم خان، 
روشنفکر آزادی خواه ایرانی، نمایندۀ ایران در 
کنفرانس بود. فرانسوی ها معتقد بودند ایران 
به دلیل موقعیتش نقش واسطه در انتقال وبا 
از هند به غرب دارد. در گزارش این کنفرانس، 
عامل عمدۀ شــیوع وبا حمل ونقل نعش از 
ایران به نجف و عتبات عالیات اعالم شــد. 
اعضای کنفرانس پیشنهاد دادند که شورایی 
با حضور پزشکان خارجی برای کنترل شیوع 

بیماری ها در ایران مستقر شود. 
 1245 شمسی 

وبــا وقتی به تهران رســید، پیرو تصمیمی 
که در کنفرانس اســتانبول گرفته شده بود 
ناصرالدین شــاه به دکتر تولوزان دستور داد 
مجلــس حفظ الصحه با حضور پزشــکان 
دارالفنون و پزشکان خارجی در جهت مبارزه 
با وبا تشکیل شود. تشکیل این مجلس به مرور 
به ترقِی آگاهی عمومی در بهداشت محیطی، 
قرنطینه و مواجهه با وبــا انجامید. مجلس 
حفظ الصحه اصلی ترین مرکز بررسی شرایط 
قرنطینه به هنگام شــیوع وبا در کشور بود. 
گزارشــگران مجلس متوجه شدند که وبا از 
شهر مذهبی مشــهد در حال گسترش به 
کل کشور است اما به دلیل عدم برخورداری 
از بودجۀ الزم نتوانســتند اقدام مؤثری در 
جلوگیری از شیوع وبا انجام دهند. در نهایت 
دکتر تولوزان، پزشک ناصرالدین شاه، گزارش 
داد که »چــون در ایران کانونــی برای نگاه 
داشتن شمار مردگان نیست، لذا نمی توانیم 
عــدۀ آن را کماکان معین کنیــم. مع هذا، 
می دانم که عدۀ مردگان کم تر از یکصد هزار 
نفر نبود.« تا سال 1251 تقریباً هر ساله وبا در 
ایران قربانی می گرفت و مملکت وبازده از سال 
1248 تا 1251 دچار یک قحطی تاریخی 
شد. به دلیل فشــارهای تولوزان و وضعیت 
وبازدۀ کشور، تلگراف به کل ایران کشیده شد 
تا اطالع رسانی تسهیل شود و رابطة مرکز و 

ایاالت برقرار باشد. 

طلسم و دعای وبا
 امان البلیه: رسالۀ فرزند فتحعلی شاه 

قاجار دربارۀ وبا 
سال 1247 شمسی 

به رغم برخی آگاهی های عمومی همچنان، 
برخی روش های خرافی، به عنوان مداوای وبا 
پیشتاز بود. رساله ای که عنوانش »امان البلیه« 
است و نویسنده اش فرزند فتحعلی شاه، پس 
از وبای سال 1247 نوشته شد که نمونه ای 
از همین مواجهه ها با بیماری بود. نویسندة 
رســاله می گوید در تهران وبای سختی آمد 
و من که به بعضی طلسمات و ختوم و ادعیه 
واقف بودم توانستم بدان وسیله فرزندان و اهل 
و عیال خود را حفظ نمایم، و پس از ختم وبا 
بعضی از دوستان از من خواستند تا رساله ای 
در این بــاب بپردازم، من محــض برآوردن 
خواهش ایشان این رساله را در یک باب و یک 
خاتمه پرداختم که در آن ها عمدۀ مطالب این 
طلسمات و ختوم آمده است. در بخشی از این 
رساله می خوانیم: »هر روز يک بار اين دعا را 
بخواند يا با خود دارد يا هفت مرتبه اين دعا را 
در دهن گوسفند بخواند و بدمد و آن گوسفند 
را بکشد و بپزد، هرکس که گوشت و الش آن 
را بخورد اين زحمت در او داخل نشود و اگر 
بيمار بوده باشــد از برکت این دعا به صحت 
مبدل گردد بعون اهلل تعالي و توفيقه. بسم اهلل 
الرحمن الرحيم. اللهم اني اسئلک باسمائک 
يا مؤمن يا مهيمن يا قريب خلصنا من الوباء 
و الطعن و الطاعون یــا اهلل یا اهلل یا اهلل االمان 
االمان االمان یا جبار یا ستار یا غفار خلصنا 
من الوبا.« )سال تألیف:  1285 قمری/ 1247 
شمسی( نسخۀ خطی در کتابخانۀ ملی ایران. 

 1255 شمسی 
در حالی که طاعون ایران را درنوردیده بود، 
وبا نیز به ایران رسید. اما سال بعد، وقتی وبا و 
طاعون فروکش کرد، به دلیل مشکالت مالی، 
جلسات مجلس حفظ الصحه نیمه تعطیل شد. 
به رغم چنین مواجهه ای، خوشبختانه تب وبا 

نیز برای چند سال در ایران فروکش کرد. 

اندیشـۀ پویاخــرداد  52۱۳99

ادوارد پوالک همزمان با اولین شیوع وبا در عهد ناصری، به سفارش ناصرالدین شاه، رساله ای 
دربارة عالیم بیماری وبا و راه های مداوای بیمار نوشت  که عنوان آن رسالة معالجة مرض وبا بود و 
در حقیقت اولین دستورالعمل تشخیصی وبا در  ایران.
)نسخة خطی/ کتابخانة ملی(

یک قرن جدال اپیدمی  و تجدد
گاه شمار وبا در ایران )1299-1200(



ورود غافلگیرکننده
در عصر ناصری 

 1268 شمسی 
  در حالی کــه ناصرالدین شــاه در فرنگ به 
ســر می برد،  وبا پس از وقفه ای چندساله، با 
کشتی های بخار به بوشهر و سپس از عراق 
به کرمانشاه رسید و از طریق بوشهر در ایران 
شیوع پیدا کرد. همچنان اهمال در قرنطینه، 
باعث شیوع و انتشار بیماری از کرمانشاه بود. 
متعاقباً مجلس حفظ الصحه که تعطیل شده 
بود بازسازی و تشکیل شد. تلگراف که تقریباً 
به همۀ کشور رسیده بود، نیز به کمک آمد 
تا تهران گزارش روزانۀ شیوع وبا در والیات 
را داشته باشــد و دستورات الزم را با سرعت 
بیش تــری ابالغ کند. وبا به رغم شــیوع در 
جنوب به تهران نرسید. نویسندگان روزنامۀ 
اختر از مقامات دولتی بــه خاطر ناتوانی در 
ایجاد قرنطینه و شــرایط بهداشتی انتقاد و 
شــرایط ایران را با عثمانی مقایسه کردند. 

روشنفکران از واژۀ »متمدن« برای اشاره به 
کشورهایی که بهداشت و قرنطینه را رعایت 

می کنند، استفاده می کردند. 
 ۱۲۶9 شمسی 

یکی از پاندمی های بزرگ وبا در جهان به ایران 
رسید. از این وبا به »ناخوشِی بزرگ« یاد شده 
اســت؛ این بیماری از میان کودکان قربانی 
زیادی گرفت، به روایتی شش هزار کودک 
را کشت. در جزوه ای که حکومت برای اطالع 
عمومی منتشــر کرد، برای اولین بار از علل 
بیماری به عنوان »موجودات ذره بینی« نام 
برده شد که به کشــفیات رابرت کخ ارجاع 
داشت. در سال های پیش روزنامۀ دولتی از 

نقش »جن« در شیوع بیماری یاد می کرد. 
  اعتمادالسلطنه: رنــگ شاه پریده، دماغ 
کشیده و صدا گرفته. معلوم شد اسهال که 
در این چند روزه بوده، شدت کرده. چون در 
کرمانشاهان وبا هست، شاه وحشت کردند که 
خدای نکرده وبایی شده اند. )روزنامة خاطرات 

اعتمادالسلطنه( 

 1271 شمسی 
وبا از افغانســتان و روســیه وارد ایران شد 
و به تهران رســید،  و چند دهه بود که در 
ایران چنین مرگبار ظاهر نشده بود. مشهد 
میزبان حجم عظیمی از قربانیانی بود که 
برای خاک ســپاری به این شــهر مذهبی 
منتقل شــده بودند. )عکس( وبا در تهران 
ابتدا در محلة سرچشــمه خود را نشــان 
داد و به گفتۀ دکتــر فوریه در تهران روزی 
نزدیک به هشــتصد نفر را از پا درمی آورد. 
به گفتۀ دکتر تولوزان، پزشــک دربار، در 
فاصلۀ دهم تا هفدهم محرم مرده شورهای 
تهران 1037 مرده گــزارش دادند. چنان 
که اعتمادالســلطنه در خاطراتش آورده، 
امین الســلطان نزد او اعتراف کرده بود که 
اگرچه شنیده وبا به خراسان آمده، »چارة 
سرایت وبا را نکردم« و کاش »هزار تومان 
خرج قرانتین ]قرنطینه[ کرده بودم« تا وبا 
به تهران نمی رسید. ناصرالدین شاه از ترس 
وبا با کاروانی بیست هزارنفره از تهران خارج 
شد و چنان که اعتماد السلطنه روایت کرده، 

به دکتر فوریه پزشک دربار توصیه شد »هر 
وباگرفته ای که نزد او به استعالج آید، دورش 
بکن و بگو من طبیب شاهم و خود را آلوده 
به معالجة وبایی نمی کنم«، او چنین کرد و 
هر کس »این حرف را شنید، نفرین شدید 
به ولی نعمت کل نمود«. اعتمادالسلطنه در 
خاطراتش انتقاد کرده که در همین سال 
ســلطان عثمانی از جیب خود 150 هزار 
لیره خرج قرنطینه کردن کشــورش کرد 
تا »رعیتش را ســالم بدارد«، اما ما چنین 

نکردیم. 
  دکتر تولوزان: در مدت سی سال که من در 
ایران بودم این سخت ترین و گسترده ترین 

وبایی بود که شاهدش بودم. 
  مشیراالطبا: در قبرستان ها چنان مرده 
می چیدند کــه گویا پارچة ســفیدی روی 
گورستان کشــیده اند... بعضی مرده ها ]که 
در واقع در اغما بودنــد و نمرده بودند[ وقت 
شستن و یا کفن کردن و یا به قبر گذاشتن 
بلند شده و زنده گشتند. از بشرة همه معلوم 

بود در میان بال گرفتارند.
  عبدالرحیم طالبوف: آن ناخوشی های 
وحشــت افزا از قبیل طاعون و وبا در جایی 
می افتد که مردمش از شدت جهل و کاهلی 
بپا نمی خیزنــد، همه کار را بــه امید خدا 
می گذارند و منتظر می شوند که مالئک از 
آسمان آمده، امورات شان را نظم دهند. پس 
آن مردم، خود اسباب آن را فراهم می آورند. 

)کتاب احمد( 
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جدول شیوع وبا در اپیدمی سال 1271 
در ایران که تلفات تعداد باالیی داشت 

شهر
جمعیت 
تقریبی
شهر

میزات 
تقریبی
تلفات

نسبت
 تلفات
 به 

جمعیت 
6,0007251:8تربت جام

100,00052061:19مشهد
30,00013191:23نیشابور
30,00013191:23کاشان

3,0003501:9عباس آباد
1,000301:33میان دشت

6,0001151:52دامغان
30,0004001:75شاهرود
25,0003601:69سمنان

1,500301:50احمدآباد
120,000120871:10تهران
4,0003111:12انزلی
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2,000501:40رستم آباد
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20,0002501:80خوی
30,000951:316قم
10,0004001:25یزد

40,0009301:43همدان
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 مسیر کاروان ناصرالملک
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  امین الضرب: در بال و وبا اولیای دم قنطر 
می جوند، تا چه وقت نشخوارها تمام بشود، 
رفع ظلم های مردم بشود، آن وقت چه شود. 

گدایی کردِن وبازده
 اعتمادالسلطنه 

سال 1271 شمسی 
شنیدم وبا در مشهد مقدس 
روزی هفتـادـ  هشتاد نفر 
را تلف می کنــد. ده روز 
دیگـــر یقـــین در اردو 
خواهد بود... ممکن بود با مبلغ کمی مخارج 
قرانتین بگذارند. شــاید این مرض به جای 
دیگر سرایت نکند؛ اما کی حکم بکند و کی 
بشــنود. اناهلل و انا الیه راجعون... .  از بیستم 
محرم تا بیستم صفر ۱۳۱۰، سی روز تمام بر 
من طوری سخت گذشت که در پنجاه سال 
عمر خود ندیده بودم. شــکر می کنم که از 
میان جمعیت حسن آباد کسی مبتال نشد. از 
شهر و اطراف شــهر می گویند ۲۳ هزار نفر 
مبتال شده اند که البته تعداد زیادی از آن ها 
معالجه شــدند. وحشــت غریبی به مردم 
مستولی شده است. با این که وبای پارسال 
بالی عام بود مردم این قدر وحشت نداشتند. 
علی الخصوص خود من که نه خواب دارم و نه 
خوراک و دائم در تزلزلم. از کارهایی که امسال 
در تهران می شود که بیش تر مردم بیچاره را 
به وحشت می اندازد، این است که شخص 
ناخوش را آورده در وسط کوچه می خوابانند 
و دوـ  ســه نفر دورش جمع می شوند و به 
سایرین می گویند که این وبا گرفته است و 
پول دوا و غذا ندارد و به این ترتیب مبلغی پول 
جمع می کنند. باز فردا همین مسئله را تکرار 
می کنند. چنان که یک نفر عملۀ نهاوندی یا 
طالقانی را از ششم تا چهاردهم ماه، نزدیک 
خانۀ من به همین صورت انداخته و اسباب 
تکدی فراهــم آوردنــد. )روزنامة خاطرات 

اعتمادالسلطنه( 

 1273 شمسی 
پس از تجربۀ وبای 1271-1272، در ســال 
1273 کنفرانسی در پاریس برگزار شد. در 
این کنفرانس بر اپیدمی شدن وبا در جریان 
مراسم حج در عربستان و شیوع آن از طریق 
ایران به دلیل عدم تخصیص بودجۀ الزم به 
مجلس حفظ الصحه تأکید شد. در ادامه 497 
هزار فرانک بودجۀ ساالنه برای تقویت مجلس 
حفظ الصحۀ ایران به منظور مبارزه با انتقال وبا 
از ایران به دیگر کشورها تخصیص داده شد. به 
دلیل ضعف و سستی ایران در ایجاد قرنطینه به 
هنگام شیوع بیماری های فراگیر وبا و طاعون، 
تا یک دهه بعد روسیه و بریتانیا نقش عمده ای 
در ایجاد پایگاه های قرنطینه در ایران و ایجاد 
نظام بهداشــتی در مرزهای کشور عهده دار 
شدند؛ امری که به مرور بخش های ایران را به 
زون هایی با ایستگاه های قرنطینه و در حقیقت 

نواحی نفوذ روسیه و بریتانیا تقسیم کرد. 

وبا در عصر مظفری
 1283 شمسی 

وبا از طریق عراق و حجاز، خود را به کرمانشاه 
رساند و با شکستن قرنطینه در اثر معارضه و 

جدال نیروهای مذهبی، ایران را درنوردید. 
با ذهنیتی که عامة مذهبی دربارة ناپاکی و 
وبا از یک سو، و ناپاکی نیروهای خارجی به 
لحاظ شرعی داشت، این همه گیري به عنوان 
نشــانه اي از نارضایتی خداوند از استخدام 

مأموران بلژیکی در خدمات پستی و گمرکی 
قلمداد شد. در مشهد شیوع وبا نشانۀ خشم 
خدا از استفاده از المپ هاي الکتریکی که 
اخیراً در حرم حضرت رضا به کار می رفت 
نیز تفسیر شد. وبای 1283 به قحطی، گرانی 
و متعاقباً اعتراضات گسترده ای  انجامید که 
به انقالب مشروطه ختم شد. با این حال در 
ســال های بعد نیز وبا در حدود کم تری در 

ایران قربانی می گرفت. 
  یحیی دولت آبادی: شهر تهران در ناپاکی 
آب های جاری از هیچ  یک از شهرهای دیگر 
ایران عقب نمانده است. در سرتاسر این شهر 
یک رختشوی خانه وجود ندارد. سر هر نهر 
آب و در هر گذر لباس های کثیف با هرچه در 
بر دارد، در آب های جاری شسته می شود و 
همین آب ها به خانه ها رفته و به مصرف شرب 
مردم می رسد که در این وقت هم آب ها پر از 
وبا است. کسی به فکر حفظ الصحه نمی باشد 
و اگر معــدودی از اشــخاص آگاه بخواهند 
آب را بجوشــانند و حفظ صحتی بنمایند، 
مورد مالمت عوام و بی خبران قرار می گیرند. 

)حیات یحیی( 

آنفوالنزای اسپانیایی 
 1297 شمسی 

 همزمان با جنگ جهانی، آنفوالنزای اسپانیایی 
به ایران رسید؛ بیماری ای که به مرور یک سوم 
جمعیت جهان را مبتال کــرد، و ده درصد 
مبتالیان، حدود پنجاه میلیون نفر در جهان، را 
از پا درآورد. آنفوالنزای اسپانیایی از سه مسیر 
در ایران وارد و شایع شد؛ به واسطۀ روس ها از 
عشق آباد به مشهد و از باکو به انزلی وارد شد، 
و از دو ناحیۀ بندر عباس و بوشهر در جنوب، 
و از طریق بین النهرین در غرب نیز آنفوالنزای 
اسپانیایی خود را به ایران رساند. این نیروهای 
روس، بریتانیا و عثمانــی بودند که بیماری 
را به مرزهای ایران رساندند. این پاندمی در 
روستاها حدود ۱۰ تا ۲۵ درصد و در شهرها 
حدود یک تا ده درصد جمعیت کشــور را 
به کام مرگ کشــاند. قربانیــان آنفوالنزای 
اسپانیایی بین ۹۱۰ هزار تا ۲ میلیون و ۴۰۰ 
هزار نفر در ایران تخمین زده شــدند )ده تا 
بیست درصد جمعیت ایران(. این فاجعه و 
حجم باالی قربانیان آن در ایران، در مقایسه 
با جهان، مســئلۀ پیشگیری از بیماری های 
همه گیر را در کانون توجه نخبگان ایرانی قرار 
داد و به تأسیس انستیتو پاستور در تهران در 

سال ۱۲۹۹ انجامید. 
  عین السلطنه: این ایام یک نوع مرضی در 
این دهات طلوع کــرده که در بعضی دهات 
یک نفر آدم سالمت باقی نیست. تب می کنند 
بالفاصله، با فاصلۀ کمی سینه و پشت و پاها 
درد می گیرد، ســرفه زیاد می کنند. اگر این 
مریض هوشش به جا بود و گاهی هم تب قطع 
شود، شفا می یابد. اگر هوش به جا نبود و تب 

هیچ قطع نشود، تلف می شود. 
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گزارش روزانة وبا در بهداری ها در سال ۱۲۹۷ 
چنان که در بخش مالحظات دیده می شود، عمدة قربانیان از طبقات فقیر بودند. 

فرار شاه و درباریان و وزرا از پایتخت 
  احتشام السلطنه     سال 1271 شمسی 

ناخوشی وبا در طهران بروز کرده و روزبه روز شدت می کرد... فرار 
از مقابل بیماری وبا تنها تدبير و چاره جویی پادشاه و وزرا و رجال و 
اعیان در مملکت ماســت. که هرگاه این بیماری وحشتناك با 
بی رحمی به جان مردم بیچاره و بی کس این مملکت می افتد و 
دامنۀ بروز و سرایت آن به پایتخت می رسد شاه با اطرافیان و وزرا و اعیان دارالخالفه 
اردویی بزرگ تشکیل می دهند و در کوهپایه های شمال تهران روز به روز از برابر 
عفریت بیماری و مرگ عقب نشینی می کنند و به این چاره جویی شرافتمندانه! 
این قدر ادامه می دهند که با تغییر فصل و انقضای ماه های گرم و فرارسیدن سوز و 
سرمای زمستان، هیوالی بیماری و مرگ از پا درآید. در سال ۱9۰۵ که من وزیر مختار 
برلن بودم و مظفرالدين شاه به سفر فرنگ آمد، در مراجعت او را تا سر حد روسیه 
مشایعت کردم. و وقتی به شهر کونيك برگ وارد شدم مرض وبا از روسیه به آن جا 
سرایت کرده بود و امنای دولت و کارکنان حکومت در آن شهر چنان به فوریت از 
توسعه و نفوذ و سرایت بیماری در شهر جلوگیری کردند که عدد متوفیات از دوازده 
نفر تجاوز نکرد. در حالی که بیچاره مردم ایران از یکصد سال قبل هر سال و یا الاقل 
هر يك يا دو سال در میان گرفتار سرایت بیماری وبا شده اند و هر روز نفوس معصوم 
بر اثر ابتال به بیماری جان سپرده و قبرستان های جدید از پر باری و مرگ مردم احداث 
و آباد شده و هنوز هم هیچ کس به فکر چاره جویی و تدارك طرق پیشگیری و مقابله 

با این بیماری مهلك نیفتاده است.

)خاطرات احتشام السلطنه، به کوشش سید محمدمهدی موسوی، انتشارات زوار(

یک قرن جدال اپیدمی  و تجدد
گاه شمار وبا در ایران )1299-1200(



از منزل خارج نشوید

تابستان رسید و به ییالق رفتیم. قبل از ییالق، 
يك وحشت کوچکی در میان مردم از فوت 
امام جمعه، شوهرخواهر من بود و می گفتند: 
به مرض وبا فوت کرده است. لیکن، یکی از 
صد نفر، این حرف را قبول نمی کرد و به خود 
تسلی و دلخوشی داده، باور نمی کردند. یکی 
ـ دو هم به همین قســم ها مردند؛ لیکن، باز 
کسی درســت از این مرض مظنون نبود. تا 
این که در تابســتان فوق العاده شدت کرد و 
واضح شد. روزی متجاوز از هشتاد نفر، صد 
نفر تلف می شدند. تا یکیـ  دو ماه از تابستان 
گذشته، من هم نمی دانستم؛ زیرا که به کلی 
غدغن کرده بودند در اطراف صاحبقرانیه این 
مذاکره نشود، برای این که شاه نترسد. پس 
از این که خیلی شدت کرد، مسبوق شدیم. 
من خیلی بی تابی می کردم اما نه برای خودم 
ــ چون من از بدو طفولیــت تا حال، هیچ 
ـ بلکه برای کسانم  وقت از مرگ نترسیدهـ 
و اوالدهایم در تشویش بودم. طبیب فامیل 
خود را خواستم و از او سؤال کردیم: کجا برویم 
که این مرض در آن جا نباشد؟ او گفت: »هیچ 
از منزل خارج نشوید و در همین مکان باشید 
و خیلی حفظ الصحه کرده، در آب و غذا دقت 
کنید.« پس از این کــه طبیب رفت، ما زن و 
شوهر از شدت وحشت نتوانستیم در منزل 
بمانیم؛ قرار دادیم به پشت کوه برویم. غفلت 
از این که، گرما و حرکت، خودش بیش تر تولید 
مرض می کند. يك قافلۀ عظیمی تشکیل داده 
از شمیران حرکت کردیم. عدة همراهان زن 
و مرد و بچه، هشتاد و شش نفر بود. منزل اول 
]و[ دویُّم خیلی خوش گذشــت؛ ولی، پس 
از آن، اتصال در راه مریض می دیدیم، مرده 
می دیدیم. اغلب مريض ها را زنده زنده از ده 
بیرون انداخته بودند و این بیچاره ها، در آفتاب 
سوزان با این مرض مشغول جان دادن بودند. 
معلم من که در طفولیت مرا درس داده 
بود، حالیه معلم اطفال من بود، و همراه بود. 
هرچه این بدبخت اصرار کرد ما مراجعت کنیم، 
قبول نکردیم؛ و به هر منزلی که می رفتیم، 
این مرض مانند شعلۀ آتش در این جا احاطه 
داشت. تا این که یک روز صبح که از خواب بیدار 
شدم، دیدم تمام همراهان من فرار کرده اند؛ 
خودم و شــوهرم و زن ها و بچه ها مانده اند، 
زن ها هم سر به بیابان گذاشته، می دوند. پس از 

تفتيش، معلوم شد: در همین کنار رودخانه که 
ما منزل کرده ایم، مرده ها را آورده می شویند 
و دفن می کنند. تقریباً از يك ده محقر خیلی 
کوچک، در يك شب یازده نفر مرده آورده اند. 

و این ها تمام را دیده، ترسیده، فرار کرده اند. 

منتظر مرگ زندگانی می کردند

در منزلی که امشــب باید بمانیــم، یکی از 
نوکرهای ما مبتال به این مرض شد و خیلی 
با ســرعت مرد. به قدری سریع جان داد که 
دکتری که همراه ما بوده فرصت دادِن دوا به 
این بیچارة جوان نکرد. صبح که بیدار شدیم، 
صحرا را غرق در سکوت دیدیم؛ و ابداً ندایی 
مسموع نبود، جز یك نالة خیلی مؤثر محزونی 
که مادر بدبخت این جوان می نمود. رنگی به 
صورت يك نفر نمانده، تمام غرق وحشت و 
يك ناامیدی مطلقی. و این جوان بدبخت را هم 
در کنار يك نهر بزرگی، در چادر خوابانده اند. 
من خیلی وحشــت کردم؛ لیکن دیدم اگر 
ذره ای اظهار تألم کنم، تمام همراهان من فرار 
کرده، در صحرا سرگردان خواهم ماند. فوري، 
شروع به صحبت نموده، اغلب را به سختی، 
سایرین را به نرمی آرام کرده، حرکت کردیم. 
معلم خود را با دو نفر نوکر برای دفن 
این جوان بیچاره گذاشتیم. در تمام این ده و 
اطراف، ]پارچة[ سفید برای کفن این بدبخت 
نبود. دو نفر ســوار فرستاده بودیم و هرچه 
تفتیش می کردند، پیدا نمی کردند. من هیچ 
فکر نکرده بودم همراه خود ســفید بردارم. 
چون مرگ را هیچ نشناختم؛ برای این که 
خیلی بچه و جوان بودم. سایرین هم تصور 
کرده بودند مبادا من بترسم، این پیشنهاد را 
نکرده بودند. در هر صورت، به يك زحمتی 
این بیچاره را دفــن کرده، مراجعت کردند. 
خیلی به سرعت مراجعت کردیم و دوباره به 
باغ مسکونی خود رسیدیم. در آن جا هم، دو 
نفر از بازماندگان مرده بودند: یکی يك جوان 
خیلی رشید قشنگ قفقازی که کالسکه چی 
شوهرم بوده و دیگری يك نفر سرباز ترك 
بیچارة غریب. تمام مردم در يك وارستگی 
مطلقي، منتظر مرگ زندگانی می کردند. 
شــاه در عمارت صاحبقرانیه، با یك تزلزل 
خاطری زیست می نمود. عبور و مرور به کلی 
در اطراف عمارت، حتا خود ده ممنوع بود. 
هیچ کس اجازۀ رفتن حضور را نداشت، جز 

نفر پیش خدمت و سید بحرینی که از صبح تا 
شام، به تالوت كتب مقدس و دعاهای حفظ 
مشغول بود. امور مملکتی به کلی تعطیل؛ 
ایران همیشه قبرستان است و مردمش جزو 
اموات، و ]در[ این اتفاق، زیادتر از سابق در 
سکوت و ترس زندگانی می کردند. تمام مردم 
از كوچك و بزرگ تائب شده، از هر افعال و 
اعمالی که خودشان می دانستند بد است، 
موقتی کناره گرفته، صبح تا شــام، شب تا 

صبح به عبادت مشغول بودند. 

و این درِد ایرانی

معلم من! خوب به اخالق ایرانی عادت داری 
و می دانی در یک موقعی که عرصه بر آن ها 
تنگ می شود، چه اندازه مهربان، درستکار، 
درست قول، متملق می شوند؟ و در موقع رفاه، 
چه اندازه موذی، بدجنس، کثیف. یک روزی، 
در نوشتجات امیر نظاِم مرحوم کاغذی به خط 
عباس میرزا، جد ما، بود که به فتحعلی خان 
نوشته بود: »ما شــاهزادگان در موقع لزوم و 
احتياج، به قدری مهربان و متملق می شویم 
که از ما بهتر تصور نمی شود کرد. لیکن، پس 
از رفع احتياج، طرف مقابل را نشناخته، بلکه 
هیچ به خاطر نمی آوریم.« من خیلی از این 
اعتراف خندیدم؛ چون دیدم جد بزرگوار ما در 
این اعتراف صادق بوده است. لیکن پس از این 
قضیه، دیدم جنس ایرانی، عموماً به همین درد 
مبتال هستند، و این امتیاز، مخصوص خانوادۀ 
سلطنتی نیســت. منتها، آن ها چون طرف 
توجه عموم هســتند، عادات و اخالق شان 

زودتر شناخته می شود تا سایر مردم. 
در هر حال، این تابستان آتشفشان تمام 

خاطرات ساِل وبا به قلم تاج السلطنه، خواهر مظفرالدین شاه 

ایران همیشه قبرستان است
 و مردمش جزو اموات! 
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شــد و چندین هزار تلفات و شهید در عقب 
گذاشت. یکیـ  دو ماه از این قضیه گذشته، 
دوباره هر کس به حال اولیۀ خود عود نموده 
مشــغول کارهای ماقبل خود شــدند. يك 
نكتۀ بزرگی در اخالق ایرانی هست و آن این 
است: خیلی زود يك مطلبی را پی کرده، به 
منتها درجه تا يــك چندی دنبال می کنند 
در هر بابت، ولی به همین قسمی که خیلی 
زود مشتعل می شــوند، به همین قسم هم 
زود خاموش می شوند و فراموش می کنند. 
همه چیزشان سطحی، و بدون نقشه و يك 
اساس حقیقی اســت. من می توانم به شما 
قســم بخورم يك نفر ایرانی از صبح تا موقع 
خواب، در عالم خیال چه خدمت های نمایان 
به وطن می کند، چه مجاهدت هــا در رفاِه 
]هم[نوع تصور می کند، چــه تجارت های 
سودمند می نماید، چه زمین های بایر ویران 
را آباد می کند، چه قنات های جاری قشنگی 
دایر می کند؛ لیکن، همان خیال است، اساس 
نیست. فرنگی ها می گویند: دو نفر می توانند 
هیچ وقت کار نکنند: یکــی آن که فکر زیاد 
می کند، دیگــری آن که هیچ فکر نمی کند. 
پس از این که فکرها بی نتیجه ماند، خود را 
به این دلخوش می کنیم که خدا بزرگ است؛ 

صاحب والیت خودش کمک می کند. 

از بلدیه اسمی هست و رسمی نیست!

پس از این که از تمام شدن این مرض مطمئن 
شدیم، به شهر آمده؛ ولی، شــهر را ویران و 
مردم را به کلی عوض شده دیدیم. اگرچه این 
قضيه يك تهدید و سیاســت آسمانی بود؛ 
لیکن، ما باز می توانیم بگوییم: از نداشــتن 
حفظ الصحه و كثافت آب ها است، هر دولتی 
اول وظیفه اش تنظیف کوچه هــا، آب ها و 
آسایش مردم اســت. از بلديه اسمی هست، 
لیکن مانند سایر ادارات دولتی، رسمی نیست؛ 
فقط مستحق حقوق بالحق هستند. همیشه، 
در تمام سال در ایران، خصوصاً تهران، امراض 
مسری تلف کننده بسیار است؛ و به واسطۀ 
عدم نظافت است. کوچه ها تمام کثیف. در 
زمســتان، گل و کثافت؛ در تابستان، گرد و 
خاك. آب ها تمــام روی باز، و هرچه کثافت 
در خانه ها هست، در آن ها شسته شده و این 
آب در شهر گردش کرده مردم می خورند و به 
انواع و اقسام امراض همیشه مبتال می شوند. 

ای آه از آن تألمــات عمیق قلبي من! 
معلم من باور کنید که در نوشتن هر کلمه 
غرق اندوه و تأسف گشته، اشك بی اختیار از 
چشمم جاری می شود. چگونه ممکن است 
انسان یك بدبختِی اختیاری هم به بدبختِی 
اجباری خود بیفزایــد؟ آیا ما اگر بخواهیم 
خودمان را از ذلت خالص کنیم، نمی توانیم؟ 

چرا اما نمی کنیم. 
خاطرات تاج السلطنه )1361(، به کوشش 
منصوره اتحادیه، تهران: نشر تاریخ ایران. 

تمام مــردم از كوچك و بزرگ 
تائب شده، از هر افعال و اعمالی 
كه خودشــان می دانستند بد 
است، موقتی كناره گرفته، صبح 
تا شام، شب تا صبح به عبادت 

مشغول بودند. 
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