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چکیده
در دورۀ قاجار گروههای مختلفی در قالبهای گوناگون مانند سیاحان ،تاجران ،میسیونهای مذهبی
و پزشکان به ايران سفر کردند و در نتیجه ،زمینۀ بررسیهای مختلف در ايران بهطـور عـام فـراهم
شد .به اين ترتیب ،سفرنامههايی که در اين دوره از افراد خاص بـر جـای مانـده انـد ،بـه دلیـل
محتواهای ويژه ،از جمله توصیف وضعیت اجتمـاعی و فرهنگـی از اهمیـت بسـیاری برخـوردار
هستند  .در دوره قاجار تعدادی از پزشکان نیز به قصد امور پزشکی به ايران آمدند که موجب شـد
از نزديک با انواع بیماریهای ايرانیان آشنا شوند و برای بهبودی بیماریهای مردم ،کمر به خدمت
ببندند.
جان ويشارد يکی از اين پزشکان امريکايی است که در سالهای 1811ـ1111م 1281/ـ1271ش،
مصادف با دوره پادشاهی ناصرالدين شاه ،مظفرالدين شاه و محمـدعلی شـاه ،بـهکـار طبابـت در
مناطقی از ايران اشتغال داشت .بازتاب محتوای کتابِ خاطراتِ بیست سـالۀ او در مـورد زنـدگی
ايرانیان و طبابت وی در زما نی که بیماری وبا در شهرها و مناطق مختلف جمعیتی شیوع يافته بود،
تصويری گويا از شراي زندگی اجتماعی مردم و مواجهه آنها با بیماری همهگیر وبا ارائه میدهد.
اين مقاله به شیوۀ توصیفی و با تکیه بر کتاب «بیست سال در ايران» اثر جان ويشارد و نیـز سـاير
اسناد و منابع کتابخانهای ،خاطرات اين پزشک را در مقولۀ فضـای عمـومی حـاکم بـر وضـعیت
اجتماعی ـ فرهنگی مردم و خدمات پزشکی ارائـه شـده در همـهگیـری وبـا و تأثیرگـذاری آن،
بازنمايی کرده است.
کلیدواژهها :قاجاريه ،بیماری وبا ،فضای عمومی ،جان ويشارد ،سفرنامه ،میسیون ،خدمات پزشکی

 .2دانشآموخته گدکترای فولکلور و پژوهشگر فرهنگ عامه .رایانامه400hashemi@gmail.com :
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 .1مقدمه
شماره  76زمستان 0011

قرن سی دهم هجری گنوزدهم میالدی  ،هم مان با دوره ثکمرانی قاجار را میتتوان
دورة شیو بیماریهای واگیردار در ایران دانس  .در این دوره ،عالوه بر اینکه امکانات
بهداشتی بسیار ابتدایی بود؛ کشور هیچ گونه مراک درمانی ماننتد بیمارستتان نداشت

و

دارالشتتفاهای موجتتود ،جوابگتتوی نیازهتتای درمتتانی متتردم نبودنتتد .ناآگتتاهی متتردم در
پیشگیری از بیماریها از عوامل مرگومیرها بود و بیتوجهی کتارگ اران دولتتی هنگتام
شیو بیماری ،نی بر دامن همهگیری میاف ود.
پیشینه بیماری وبا نشان میدهد که در طول تاریخ  7بار همهگیری جهانگستر داشته
اس  .این بیماری تا قبل از قرن 23م محدود به شبهقاره هنتد بتود امتا ،در ستال 2327م
تجارت خارجی ،عامل انتشار آن به سرزمینهای دیگر شد و تلفات عظیمی به بار آورد.
بهطوری که در قرن 23م چندین بار در اروپا همهگیر شد و عنوان مخوفتترین بیمتاری
قرن را به خود اختصاص داد .این بیماری نخستین بار در ستال 2312م وارد ایتران شتد
اما ،دامنه و ابعاد وبای سال 2304م و نتایج زیانبار آن در قیاس با همهگیریهتای دیگتر
بسیار گسترده بود .گبورل2 :2831 ،
در این دوران ،شیو روزاف ون انتوا بیمتاریهتای واگیتردار بتهخصتوص وبتا از
یکسو ،و ناکارآمدی نسبی طب سنتی در درمان بیماریها از سوی دیگر ،عرص ثیتات
را برای اقشار مختلف جامع ایرانی تنگ کرده بود؛ از ایتن رو ثکومت

وقت  ،در پتی

چاره جویی و اقدام برای مقابله با بیماری ،به گسترش و فراگیتری علتوم پ شتکی روی
آورد و در زمان ثکوم

ناصرالدین شاه مسائل پ شکی در امتور دیتوانی متورد توجته

قرار گرف ؛ و به این ترتیب ،پ شکان خارجی به دربار ایتران دعتوت شتدند گزندیته و
دیگران. 17 :2837 ،
از میان پ شکانی که به ایران دعوت شدند ،دکتر جان ویشارد پ شک امریکتایی بتود
که در 2170ش برای طباب

به ایران آمد و قطعه زمینی را به منظور تأستیس مریضتخانه

در تهران خریداری کرد .اما قبل از ساخ

بیمارستان ،ناصترالدین شتاه تأکیتد کترد کته

چون پ شک خانم وجود ندارد ،مریضتخانه فقت بایتد مردانته باشتد و ورود زنتان بته
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مریضخانه تح

هر شرایطی ممنو اس  .همچنین مقرر کرد مؤکنی از طرف بیمارستان

استخدام شود که در ساع های معین مردم را به نماز و عیادت بیماران دعوت کنتد .بتا
ایران رف

و کار طباب

خود را با دایر کردن مطب آغاز کرد .سپس دو سال طول کشید

تا برخی از اطرافیان ناصرالدین شاه توانستند او را مجاب به اثدا

مریضتخانهای کننتد

که بیماران زن هم در آن پذیرش شوند.
به مح

رضای

شاه ،دکتر ویشارد بالفاصله به تهران مراجعت

شخصی خود اقدام به ساخ

کترد و بتا ه ینته

مریضخانه ای کرد که بعتدها آن را بیمارستتان امریکتایی

تهران نامیدند .مریضخانه دکتر ویشارد از 2171ش به طور رسمی آغاز به کار کترد و بتا
جراثیهایی که انجام داد ،خیلی زود اعتباری در بین مردم کسب کرد .همچنین بیست
سال زندگی دکتر ویشارد در میان گروههای مختلف ایرانی به او فرص

مناسبی داد کته

فارسی را بهخوبی فرا گیرد و با دایر کردن کالسهای پ شتکی در بیمارستتان ،آمتوزش
دروس پ شکی را به زبان فارسی بر عهده گیرد .وی شخصاً در ایتن کتالسهتا ثاضتر
میشد و دانش پ شکی و تجربیات کاری خود را به کارآموزان ایرانی انتقال میداد.

او که معلم طب و جراثی بود ،در امور اجتماعی و توسعه هم نقشتی داشت
دلیل عالقه به نوشتن و خاطرهنویسی ،یادداش هتا و نتیجته تجربیتات اقامت

و بته
ختود را

منسجم کرد و در قالب کتاب انتشار داد .این کتاب نشان میدهتد کته ویشتارد نته تنهتا
پ شکی ثاکق اس  ،بلکه با تهیه یادداش های به نستب

دقیقتی از جریانتات روزمتره

زندگی مردم و اتفاقات تاریخی ایران آن زمتان ،از اوضتا اجتمتاعی نیت غافتل نمانتده
اس .
از آنجا که یکتی از منتابع ارزشتمند در مستائل اجتمتاعی ایتران عصترقاجار ،متتون
سفرنامهها و خاطرهنویسیهای این دوره اس ؛ کتاب جان ویشارد عالوه بر موضتوعات
مربوط به پ شکی ،شرای همهگیری وبا و کمک به مردم برای درمان این بیماری ،مملتو
از مشاهدات نویسنده در مسائل اجتماعی از جمله وضعی

فرهنگ عمومی مردم است

و چون محتوای کتاب ،بازتاب واقعی های موجتود آن دوره بته شتمار رود ،متیتوانتد
شواهد و مستندات خوبی برای مطالعات مردمشناسی باشد.
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این تصمیم شاه ،دکتر ویشارد از ساخ

مریضخانه منصترف شتد و بته والیتات غربتی

400فصلنامه فرهنگ مردم ايران

این مقاله که برای ویژهنام همهگیری کرونا ،از ستری انتشتارات «فصتلنامه فرهنتگ
مردم ایران» تدوین شده اس  ،ابتدا فضای عمومی ثاکم بر فرهنگ و جماع

ایرانی را
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در شهرهای دورة قاجار از دیتدگاه و مشتاهدات ویشتارد ،پ شتک امریکتایی بازنمتایی
می کند و سپس با توجه به فضای عمومی ثاکم ،به شیو بیماری وبا ،چگونگی مبتارزه
با آن و انجام کارهای درمانی از دیدگاه این پ شک ،چنان که در کتتاب ختاطرات ختود
نقل کرده ،می پردازد.
 .2پیشینه پژوهش

درخصوص بازتاب فرهنگعامه ایران از دیدگاه مستشرقان ،آثار فراوانی منتشر شتده
اس ت  .خلعتبتتری لیمتتاکی گ 2833در کتتتاب جلتتوههتتایی از فرهنتتگ متتردم ایتتران در
سفرنامهها ،موضوعات آیینی فرهنگ ایرانی را از منظر سفرنامهنویستان اروپتایی تشتریح
کرده و به اشتباهات ایشان نی اشاراتی داشته اس .
کریمی گ 2837ضمن اکعان به کاستیهای محتوایی و روششناختی سفرنامهها ،آنها
را اسناد معتبر تاریخی برای شناخ

جهان ایرانی دانسته اس .

پ شکی و مداوای عامه بهعنوان جلوهای از فرهنگ مردم نی مورد توجه پژوهشگران
بوده اس ؛ آقارضایی و رضایی گ 2837ضمن توصیف گستترش خرافتات و تعصتبات
دینی در امر پ شکی ،تصتویری روشتن از اوضتا نتازل پ شتکی عصتر صتفویه ارایته
کردهاند.
طیبی و کاویانی پویا گ 2838نی علم طب را براستاس ستفرنامه ستیاثان در عصتر
قاجار بررسی کردهاند.
تاکنون پ شکی و طباب

را بویژه در خصوص بیماری وبا ،هیچ پژوهشتی بته طتور

موردی براساس سفرنامه ویشارد بررسی نکرده اس .
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 .3بحث و بررسی

1ـ .0معرفی ويشارد و کتاب بیست سال در ايران
2332ت2320م2133 /ت2170ش ،مصادف با دوره پادشاهی ناصترالدین شتاه ،مظفرالتدین
شاه و محمدعلی شاه ،طی سه دوره مسافرت ،به کار طباب
داش  .او مشاهدات و خاطرات خود را با عنوان« :بیس

در مناطقی از ایران اشتتغال
سال در ایتران»؛ روایت

یتک

زندگی در دوران سه پادشاه ،1به رشته تحریر درآورده اس  .ویشتارد ایتن کتتاب را در
طول تعطیالتی که در وستر از شتهرهای اوهتایو در ستال 2303م گ2137ش گذرانتده،
نوشته گنک :مقدمه و  7و به همسرش تقدیم کرده اس  .کتابی که علی پیرنیتا آن را بته
فارسی برگردانده و چاپ اول آن در سال  2878از ستوی مؤسسته انتشتارات نتوین در
 873صفحه منتشر شده اس .
کتاب از یک مقدمه و  10بخش به همراه فهرس
ایتتران گمستتیر ثرک ت

عتام گاز ستوی متترجم و نقشته

در انتهتتای کتتتاب و  18عکتتس ستتیاه و ستتفید در البتته الی

خاطرهنوشتهها ،تشکیل شده اس .
ویشارد اکعان د ارد؛ تالش او برای نوشتن کتتاب ایتن نبتوده است
صورت کاری که ارزش ادبی دارد عرضه کند ،بلکه بر این نی

کته متتن را بته

بوده که اظهارنظتری در

مورد زندگی ایرانیان و توضیحات مختصری در بارة ایران ارائه دهد گنک :مقدمه . 8 ،او
می نویسد« :گمان نمیکنم هیچ ثرف دیگری ج طباب

چنین شانسی را داشته باشد که

جریان زندگی را در شرق آن طور که واقعاً میگذرد دریابد .طبیتب بته هتر خانتهای پتا
می گذارد ،که اگر هم فقیر باشد یا غنی برای او تفاوت نتدارد .بته همتان راثتتی پتا بته
ثرمسرا میگذارد که به مغازة فالن تاجر یا پستوی تریاککشی در بتازار وارد متیشتود
گص . 8

1. John G. Wishard
2. Twenty years in Persia; a narrative of life under the last three shahs
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جتتان ویشتتارد 2گ2340تتت2378م پ شتتکی امریکتتایی استت

کتته در ستتالهتتای
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نویسنده در مورد نواقص مطالبش اکعان میکند« :اگر مؤلتف در ارائت یتک مطالعت
جالب و کامل از زندگی متنو شرقی توفیق چندانی نیافته اس  ،تنها به این دلیل است
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که به قول معروف طبیب محرم اسرار اس
موم باشد .با این ترتیب واضح اس

و تا ثدود امکان لبهای طبیب باید مهتر و

که نویسنده ترجیح میدهد ثتی داستانی بیمت ه و

بی روح را بیان دارد تا اینکه اطالعات و اسراری که با تکیه بر اعتبار و اعتماد ثرفتهاش
به دس

آورده افشا کند گص  . 4او هنگام نوشتن کتاب از هتر نتو انتقتاد بتیمتوردی

اجتناب کرده اس  ،زیرا به نظر او چنین اظهاراتی گرچته گتاهی مفیتد واقتع متیشتود،
بیشتر آزاردهنده اس  .ویشارد در مورد این محافظتهکتاریاش متینویستد« :مؤلتف بتا
سرافرازی اظهار میدارد که در میان ایرانیان دوستانی خوب دارد ،دوستانی کته از صتبح
تا شام در خوشی و گرفتاری در کنار او بتودهانتد؛ پتس نهایت

ناسپاستی است

کته از

چگونگی زندگی و طرز تفکرشان انتقاد بشود» گص5ت. 4
بر این مبنا ،سفرنامه با شرو به کار نویسنده برای انجام خدمات پ شتکی در منتاطق
مختلف کردستان که تفصیل آن در سه بخش اول کتاب آمتده ،آغتاز متیشتود و هفتده
بخش دیگر بهطور اعم ،بته ایتران مربتوط است

و خواننتده متیتوانتد مستیر ثرکت

سفرنامهنویس را از روی نقش انتهای کتاب دنبال کند.
2ـ .0فزونی بیماری در مناطق مرزی کردستان
ویشارد مینویسد« :داروهای غربی در تصور ایتن مردمتان ستاده یتک معماست  ،و
طبیب را چون کسی که قدرتی نامحدود دارد؛ متیشناستند» گص  . 47او بارهتا شتاهد
بوده که بیمارانی را ن دش آوردهاند تا به خیال خودشان شیطان را از جسم آنتان ،بیترون
براند .همچنین در خاطراتش مینویسد :به مجرد وارد شدن ،در سرتاسر منطقه میپیچتد
که طبیبی فرنگی آمده و بالفاصله بیماران از هر نقطه سرازیر میشتوند و تتا دیتر وقت
شب دارو و دستورات بهداشتی میگیرند.
رفتار بیماران و همراهانشان هنگام مراجعه به طبیب برای ویشارد جالتب بتوده و آن
را این گونه توصیف میکند؛ هنگام ورود به اتاق ،طبق عادت کفشهتای ختود را از پتا
بیرون میکردند ،اما کالهشان را از سر برنمیگرفتند .برای ادای اثترام ،سالم متیگفتنتد
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و بر روی زمین مینشستند .اغلب دیده می شتد کته بته اتتاق ختواب متا نیت سرکشتی
میکردند تا محل خواب و نحوة لباس پوشیدنمان را مشاهده کنند.
ندیده ام مردمی تا این ثد گرفتار و معتتاد توتتون باشتند .متردان و بستیاری از زنتان از
کشیدن چپق لذت میبرند ،که در این ارتفاعات یکی از علل عمدة ابتال به بیماری آستم
میتواند باشد» گص . 47
ویشارد اضافه میکند یک طبقه اجتماعی دیگر هستند که انسان ناچار اس

مناسبات

دیگری غیر از آنچه با مردم سادهلوح و درمانده معمول میدارد ،با آنتان در پتیش گیترد.
منظور او از این طبقه ،شیخها و رؤسای قبایل مختلف این مناطق اس

که بتدون استتثنا

تمام آنها به خارجیها مشکوک بودهانتد .او متینویستد :اغلتب بته متن متیگفتنتد ،متا
نمیتوانیم بپذیریم و بفهمیم چطور ممکن اس
و بدون آنکه در آرزوی به دس

کسی خانه و کاشان خود را تترک کنتد

آوردن چیت خاصتی باشتد بته ایتن منتاطق بیایتد .در

گفتگوها هم از من میپرسیدند که آیا مأمور سیاسی دول
میکردم که میگفتند بعضی از داروهای اروپایی سمی اس

هستم؟  ...ثتی گاهی ثیرت
گنک47:ت. 43

مشاهدات ویشارد در طول مسیر خود در مناطق کترد و نستطوریهتا و درگیتری و
راه نیهایی را که شاهد بوده اس

او را به این نتیجه قطعی میرساند که« :متردم معنتی

و مفهوم آزادی را نخواهند فهمید مگر آنکه از طریتق تعلتیم و تربیت
مقدمات شتناخ

و آمتوزش الزم،

و پتذیرش جامعته فتراهم شتود ».از ایتن رو متینویستد« :سترزمین

نیمه وثشی و آشفت کردستان را یک دول

معمولی به سختی میتواند اداره کنتد ،مگتر

اینکه پیشرفتی اجتماعی در آن ثاصل شود» .گص 77ت 77
0ـ .0به طرف تهران
مسیر معمولی که امریکاییها را به تهران میرساند ،از طریق وین یا برلین است

کته

به باکو منتهی میشود و از آنجا کشتیهای بخاری ،مسافر را  80ستاعته بته بنتادر ایتران
منتقل میکنند .در یکی از روزهای ماه مته یتک کشتتی بختاری در بنتدر ان لتی توقتف
می کند و ویشارد از دروازه شمالی کشور اولین نظر را بر قلمرو شاه میانتدازد .در آنجتا
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ویشارد در خصوص بیماری آسم مردم این مناطق مینویسد« :من در جتای دیگتری
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روی عرشه میآیند و مأموران بهداش  ،جمعی

مأموران مالیات و بهداش

زایرانتی را

که به مکه ،مشهد یا سایر شهرهای مذهبی ایران میروند ،بازرسی میکنند ،وقتی وبتا در
شماره  76زمستان 0011

منطقه شیو پیدا میکند ،معموالً چنین اس

که مأموران قرنطینه چنتد روز مستافر را در

بندر نگه میدارند .گص 70
او در توصیف شهرهای شمالی ،به مرداب ان لی و پیربازار رشت
مینویسد« :سرتاسر جنگلها در تسخیر پش ماالریا و تب اس
سیاسی و تجاری ،تح

اشتاره متیکنتد و

و تمام منطقته از لحتا

نفوک روس ها بوده و هس » گص  . 72مهمانخانه کتوچکی در

بندر وجود دارد که سیاثان ،تجار و افراد عادی میتوانند در آنجا استراث

کنند؛ ضمن

آنکه «مأموران ثفظالصحه قسمتی از مهمانخانه را برای نگهداری بیماران مشتکوک وبتا
به عنوان قرنطینه اختصاص دادهاند» .گص 71
از نگاه او رش  ،شهر معتبری با ثدود  70ه ار نفر جمعی

اس

که تجارت عمده

و قابل توجهی با روسیه دارد .بازارش پر از کاالهای روسی اس  .خانههتای ختوبی در
آنجا ساخته شده و اکثر مردم مسلماناند .اکثر خارجیانی که در رشت

ستکون

دارنتد،

در کار تجارت ابریشم هستند گص  . 78با اینثال ،مردمان افسرده و ترثمانگی ی دارد
که شغلی ج زراع

و یتا کتار در جنگتل نمتیتواننتد پیتدا کننتد .پیکرهتای رنجتور،

رنگپریده و بی رمقی دارند و دچار ماالریا و کمبود نور خورشیدند .گص 74
فاصله رش

تا تهران ،جادهای کالسکهرو و طول آن تقریباً دویس

مایتل است

کته

توس روسها ساخته شتده و شترکتی کته کتار آن ثمتلونقتل است  ،تعهتد دارد بتا
کالسکههای چهار اسبه ،مسافران را  43ساعته به مقصد برساند .در طول مستیر ،ویشتارد
هوای عالی و فرثبخش ق وین را میستاید و توصیف کوتتاهی از ایتن شتهر متیکنتد:
«ق وین یکی از قدیمیترین شهرهای ایران اس

و جمعیتی ثتدود  50هت ار نفتر دارد.

کیلومترها اطراف شهر ،کشاورزان در تاکستانهتای وستیع بته کتار اشتتغال دارنتد و در
ماه های پایی  ،انگورهای خوشم ه و پرآب فراوان یافت

متیشتود  ...مریضتخانهای نیت

برای کارگران و کارمندان در شهر دایر کردهاند و خانه و پ شکخانته عمتومی میستیون
امریکایی ق وین در مرک شتهر و بتا فاصتل کمتی از مهمانخانته و ادارة پستتخانه قترار
دارد».گص 77ت 77
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او در ادامه مینویسد :مسافرت از قت وین بته تهتران معمتوالً  27ستاع
میانجامد و غیر از ساعات طوالنی که در من لهتای بتین راه بترای تعتوی

بته طتول
استبهتا،

جلگ وسیع تهران آغاز میشود .گص 73
4ـ .0بیماری وبا و عوامل شیوع آن
مر

موت یا مرگامرگی ،اصطالثی اس

که بهطور عمده در گذشت تاریخی ایران

برای بیماری سخ  ،شایع و ترسآوری به نام وبا به کار میرف  .این بیماری از ستوی
پ شکان اروپایی در سال 2327م2237 /ش «کولرا» 2نامیده شد گناطق . 25 :2853 ،وبتا،
بیماری بومی ایران نبود و از هند و روسیه وارد شده بود؛ بهطوری که در میان سالهتای
2310و 2308م هف

اپیدمی عمدة وبا ،در ایران شناخته شدند .گالدر27 2888 :ت . 25

ویشارد مکانهای لباس شستن را عامل انتقال میکروب میداند .به گفتته وی ،کمتتر
خان ایرانی اس

که محلی خاص برای لباسشویی داشته باشد؛ اغلتب متوارد شست

و

شودر جویهای کوچک آبی که از کنار راههتا متیگذرنتد و سرپوشتیده نیستتند انجتام
میگیرد .لباسها را هرگ نمیجوشانند و از آنجا کته صتابون گتران است  ،بستیاری از
مردم از آن استفاده نمیکنند .هیچ وسیلهای برای شستن لباس نیس ؛ یا بر تخته ستنگی
میگذارند و یا چوب مسطحی بر آن میکوبند .زمانی به دلیل شتیو وثشتتناک وبتا در
تهران ،لباسشویی به این ترتیب در بخشهایی از شهر ممنو شد و با جدی

از این کار

جلوگیری میکردند اما گویی مردم هیچ اعتنایی نداشتند .گص 850
او رعای

نشدن بهداش

عمومی را دلیل اصلی شیو بیماری متیدانتد و یتادآوری

میکند :ما دیده بودیم و فهمیده بودیم که مراجعان به دلیتل نوشتیدن آب و یتا ختوردن
غذای آلوده بیمار شده بودنتد و بته همتین دلیتل در بیمارستتان خودمتان نوشتیدن آب
نجوشیده و غذای نپخته را ممنو و پرستاران و پ شکان را به شستن دست

وادار کترده

بودیم؛ در تمام مدت شیو بیماری که دهها ه ار قربانی گرف  ،هیچ یک از همکاران ما
1. Cholera
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صرف میشود .تقریباً  10مایل مانده به تهران به رودخانه کترج متیرستیم و پتس از آن
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که در تماس دایم با بیماران بودند با همین دستور بهداشتی ساده بیمار نشدند امتا وقتتی
این دستورات را به بیماران ابالغ میکردیم بسیاری از آنها معتقد بودند که عمر ما دس
شماره  76زمستان 0011

خداس

و زیر بار نمیرفتند.

عالوه بر همه اینها ،آلوده بتودن ثوضتچههتای تهیته یتخ در سراستر تهتران ،نبتود
لولهکشی آب برای انتقال آب شرب سالم و نگهداری آب آشامیدنی در چالههای روباز،
فقدان سامانه فاضتالب شتهری در شتهرهای ب رگتی چتون تهتران ،عفونت
های خانگی ،جمعی

ثو

آبهتا در

بیش از ثد ساکن در خانههای تهران کته از دوره ناصتری

به سبب موج مهاجرتها روزبهروز در ثال اف ایش بود ،به همراه فقدان سترویسهتای
عمومی در معابر شهری ،از اصلیترین عوامل شیو بیماری وبا در ایتران دوره قاجاریته
بود .گثاتمی284 :2831 ،
5ـ .0ويشارد و رياست بیمارستان
وقتی ساختمان مریضخان امریکایی تهران رو به اتمام بود ،از ایتن پ شتک خواستته
میشود که ادارة آنجا را بپذیرد و ویشارد با قبول این مسئولی  ،پتس از گذرانتدن یتک
دورة مرخصی کوتاه در امریکا ،به طرف تهران ثرک
مسئولی

میکنتد .او کته از پتذیرش ایتن

راضی اس  ،مینویسد « :زندگی ما سه سال و نیم در ارتفاعات مهجور و غیر

معمور ،در سای ماه و ستارة سلطان ترک گذش

و ثاال به قول ایرانیها ،میرفتتیم کته

در سای شاه بگذرانیم» .گص 73
به گواه تاریخ ،در دوران قاجاریه تا زمتان ناصترالدین شتاه ،کشتور همتواره درگیتر
مشکالت داخلی و جنگهای شوم با روسیه و برخی دیگتر از نقتاط مترزی بتود و بته
همین دلیل ،سازندگی و اصتالثات در زمینتههتای مختلتف از جملته امتور بهداشت ،
سالم

و پ شکی به کندی پیش میرف  .در این امور ،طب سنتی ایران بدون هیچ علم

و توانی برای مبارزه با مشکالت بهداشتی و بیماریهتا بته راه ختود ادامته متیداد و از
پ شکی نوین و کارآمدی که بخواهد جایگ ین آن شود ،خبری نبود .در این زمان است
که وقتی ژنرال گاردان با هیئ

همراه خود وارد ایران میشود ،خبر میدهد« :مریضخانه

به هیچ وجه در ایران نیس » گگاردان 284 :2871 ،؛ این سخن گویتای واقعیت

تلختی
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بود که نشان می داد فق چند مرک درمانی به نام دارالشفا ،از سوی ثکیمباشیهایی کته
طب را تجربی آموخته بودند ،مشغول خدم رسانی بودند.
دانس ؛ بیشتر یک نو تسهیالت وابسته به مدرسه مذهبی و مستجد بتوده انتد» گفلتور،
 143 :2837؛ چرا که در مقابل هجوم بیماریهتای واگیتردار و تعتداد جمعیت

کشتور

بسیار ناچی بودند و نمیتوانستند جوابگوی مشکالت بهداشتی مردم باشند.
در یکتتی از ستتفرنامههتتای فارستتی دوره قاجتتار آمتتده استت « :در 2807ق2333/م
بیمارستانی در خیابان دوشانتپه تهران در اراضی میرزا علیختان امتینالدولته بته خترج
مبلغان متذهبی امریکتایی تأستیس گردیتد کته  50هت ار دالر امریکتا صترف آن شتد»
گستتدیدالستتلطنه :2871 ،ج  . 832 :2امتتا شتتاه خواستتتار آن بتتود کتته هتتیچ زنتتی در آن
بیمارستان پذیرش نشود ،و اکان توس یکی از کارکنان بیمارستتان خوانتده شتود .ایتن
شرای برای میسیونرهای امریکایی غیر قابل پذیرش بود گفلور . 13 :2838 ،بتا تأستیس
این بیمارستان در زمان نخس وزیری امینالدوله ،از امریکا تقاضا شد که پ شتک قتابلی
برای اداره بیمارستان استخدام و به تهران اع ام شود و در پاسخ به آن درخواس  ،دکتتر
ویشارد پس از دو سال خدمات طبی در مغرب ایران به پایتخ

انتقال یاف  .بیمارستتان

امریکایی در تهران در پایی سال 2338م گ 2171ش رسماً به دس

این طبیب گشتایش

یاف » .گالدر48 :2888 ،؛ فلور13 :2838 ،
از این تاریخ امور مریضخانه به طرز رضای بخشی اداره شد .شاه نی از خدماتی کته
از سوی آنان انجام می گرف  ،تقدیر کرد و بته ایتن ترتیتب ،مهتارت زیتادی کته دکتتر
ویشارد در امور پ شکی ،بویژه در جراثی داش  ،اعتبار بیمارستان را در انظار مردم باال
برد .او مینویسد« :امینالدوله از آغاز کار مریضخانه تا زمانی که ثیات داش
ثمای

در متورد

و کمک به آنجا فروگ ار نکرد و نامههایی نی در زمین تشویق ما ارستال داشتته

اس  ،و پس از او خانوادهاش نی روش او را دنبال کردنتد و سترمایهای بترای تأستیس
اولین بیمارستان زنان در تهران در اختیار ما قرار دادند» .گص 142
یکی از خدمات مریضخان او ،رسیدن به داد مردم در وبتای ستال 2304م2138 /ش
بود که روای

آن ،شاید یکی از مهمترین قسم های این کتاب باشد« :در ستال وبتایی
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با وجود آنکه این دارالشفاها «تعدادی بیمار هم داشته اند ،نمیتوان آنها را بیمارستان
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 2304مریضخانه ب رگ ما در شرق تهران ،که انوا گوناگون بیماران را میپتذیرف  ،بته
وباییها اختصاص یاف

و خانهای را در غرب تهران برای دیگر بیماران در نظر گترفتیم
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و یک محل هم در شمیران بنیاد یاف  .این سه مرک و همچنین پ شتکخانتهای کته در
بخش یهودینشین شهر قرار داش  ،یک ماه بدون وقفه شب و روز در تتالش بودنتد و
باالخره تا ثدودی شیو بیماری کنترل شد .برای اجترای چنتین طترح ثیتاتبخشتی،
کوششهای ما در سه جه
بیماری ،مراقب

با جتدی

دنبتال متیشتد؛ جلتوگیری از گستترش بیشتتر

دقیق از مبتالیانی که به مریضخانه رومتیآوردنتد و سرکشتی و کنتترل

خانهها . ...
گش زدن در شهر برای پیدا کردن و ثمل اجساد مبتالیتان ،یکتی از ثستاستترین
اموری بود که انجام میدادیم ،که البته از جانب تعداد قلیلتی از متردم متورد سترزنش و
اعترا

هم قرار گرفتیم .عدهای بر ما خرده میگرفتند کته ایتن بتال از جانتب خداونتد

نازل شده اس  ،شما چه کسی هستید که دخال

میکنید ،شتما نته متیتوانیتد متانع آن
و دیگتر مقامتات

بشوید و نه قادر خواهید بود اراده خداوند را تغییر دهیتد؛ امتا دولت
متنفذ بهشدت از ما جانبداری میکردند و آن زمان که کار ما پایان یافت
روشن شد که ما انگی های ج خدم

و بترای متردم

و نو دوستی نداشتیم ،همه آن انتقادها و ایترادات

بدل به گرمترین و صمیمانهترین قدردانیها و تشکرات شد» گص 180ت . 113آمار ارائه
شده از سوی این پ شک ،نشان دهنده مداوای بیش از چهار ه ار نفر در طول یتک متاه
در مریضخانه و خانهها و بیش از دو ه ار عمل جراثی چشم اس

که یا معالجته شتده

و یا از کوری نجات یافتهاند .گص 185ت184
6ـ .0شاهد مرا بیماران وبايی
ویشارد در کنار معالجه بیماران وبایی در تهران ،شاهد مرگ بسیاری از آنان نی بتود
که به جای مراجعه به پ شک در نهای

فقر و تنگدستی به فالگیر و رمال و درمتانهتای

خانگی و سنتی بسنده میکردند .او مینویسد :مرد آشفتهثالی هراسان رو به ستوی متن
آمد و گف  :سالم ثکیم ،کمک کنید ،آنها همگی مردهاند ،ثاال به کسی نگویید که وبتا
داشتهاند .ثاال ثتی پولی که آنها را چال کنم ندارم گص  . 103و یا با ثضور بتر بتالین
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یک بیمار کاتالریهای مینویسد :دوستان و ن دیکان بیمار ،مشتاقانه و نگتران بته دهتان
پیرزنی که طباب

میکرد ،چشم دوخته بودند .ثال بیمار وخیم بود .دو مرغ کشته را بتر

از قرآن ،دعاهای مختلف ،مهر و نماز و ترب
نداش

مقدس ،ج ئیترین تأثیری در وضع بیمار

گص  . 103در مورد دیگری از مرگ بیماران وبایی مینویسد :متن بته اتتاقهتا

وارد نشدم چون در مورد مردهها کاری از من ساخته نبتود گص  . 120ستپس بته آیتین
کفن و دفن اموات اشاره میکند.
7ـ .0تأثیرگذاری خدمات پزشکان امريکايی
ورود نخستین میستیونهتای امریکتایی در ایتران در ستال 2384م2128 /ش گالتدر،
 4 :2888صورت گرفته اس  .بنا به گ ارش منابع تاریخی ،کشیش جاستتین پرکینت  2و
دکتر آساهیل گران  1نخستین افرادی بودند که در قالب میسیون مذهبی ،اجازه فعالیت
در ناثیه ارومیه و در میان آستوریان ستاکن در آن منطقته را دریافت

کردنتد .گهمتراز،

23 :2875
فعالی

میسیونهای مذهبی در دوره ناصرالدین شاه عالوه بتر پایتخت  ،از محتدوده
و پ شکان گروههای میسیون امریکایی در ثبت

برخی شهرها نی فراتر رف
تجربیات خود ،درباره وضعی

دیتدههتا و

سیاسی و اجتماعی ایران ،ضمن ابراز عقیده ،راهثلهایی

را پیشنهاد میدادند .برای مثال ،ویشارد شهر زادگاهش در امریکا را از نظر تعداد طبیب،
فاضالب و لولهکشی با تهران مقایسه میکند که آب کثیف باع
دایمی شده اس

شیو وبا و تب ثصبه

گص . 113

همچنین نکتهای که در خصتوص پیشترف
میتوان به آن توجه کرد ،این اس
آنها و نیاز زمانه به طباب

که پیشرف

و گستترش فعالیت

مبلغتان امریکتایی

مبلغان امریکایی بته دلیتل طبیتب بتودن

بوده اس  ،نه مبلغ بودنشان ،یعنی ویژگی مذهبی آنان در این

1. Justin Perkins
2. Asahes Gerant
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پاهای او گذارده بودند تا نیروی از دس

رفتهاش باز آید .ثتی طلسمها ،قرائت

آیتاتی
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جریان نقشی نداشته ،بلکه تخصص پ شکیشان باع

شده بود کته متورد توجته قترار

گیرند گثاجیانپور و بینشیفر . 32 :2835 ،موضوعی که بنجامین نی در خاطرات ختود
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در مورد میسیونرهای امریکایی به آن اشاره میکند .گبنجامین418:2878 ،
از این رو ،دس اندرکاران اع ام میسیونهای مذهبی به نیکی دریافتته بودنتد کته بتا
به «پایینبودن سطح بهداش

عنای

عمومی در ایران و شیو بیماریهای واگیر و مرگ

و میرهای ناشی از این بیماریها» گمتولی 203 :2834 ،ارائه خدمات پ شکی بته میت ان
قابل توجهی تسهیلکنندة تالش آنها برای نفوک در ایران خواهد بود .بتهخصتوص آنکته
تقریباً هم مان با ورود میسیون امریکایی به میان آستوریان منطقته ارومیته ،بیمتاری وبتا
ن دیک به نیمی از جمعی
اینجاس

آنان را از بین برده بود گجاللی مقدم ،2877 ،ج . 2875 :2

که به تدریج بتا گستترش دامنت فعالیت

میستیونهتای متذهبی در میتان

آسوریها و کردهای ساکن در نواثی آکربایجان و موصل و نی اف ایش شهرت پ شکان
میسیون و به تبع آن ،ازدیاد مراجعات مردم به منظور درمان بیماریها بته ایتن پ شتکان،
نیاز به در اختیار داشتن فضایی کافی و دارای امکانات الزم برای بستری بیمتاران و نیت
اعمال جراثی اثساس شد .گالدر15 :2888 ،
در ثقیق  ،تجرب موفق تأسیس بیمارستان امریکایی در ارومیه ،میسیون مستیحی را
تحریص به اقدامی مشابه در دیگر شهرهای ایران کرد چنان که برای نمونه متیتتوان بته
اثدا

بیمارستان امریکایی در رش  ،تبری  ،همدان و نی اثدا

در تهران بویژه در بحبوث بروز ثواد

چهار بیمارستان ستیّار

ناگوار و بیماریهای همهگیر گموجانی:2875 ،

 83اشاره کرد .هر چند در این بخش ویشارد اشتاره متیکنتد کته میستیونهتای ایتران
همواره از سیاس

اجتناب کردهاند و تنها هدفشتان اصتالح امتور اجتمتاعی بتوده گص

 ، 157به نظر میرسد هدف امریکای نوپا کته از مشتکالت ختارجی و داخلتی رهتایی
یافته ،چی ی ج «نو دوستی» بوده اس

گمحمدپور . 73 :2832 ،با ایتن ثتال نبایتد از

نقش آنان در جلوگیری از مرگومیر همهگیری وبتا ،بهبتود بیمتاران نابینتا و کتور گص
 ، 178آموزش دانشجویان طب گص  ، 142اع ام محصل به اروپا بترای تحصتیل طتب
گنک :سرمد ، 2870 ،تألیف کتب طبی گنک :شکوهی و بیگباباپور ،2835 ،فلور:2837 ،
823ت  ، 827ایجاد دواخانه گفلور82 :2838 :ت 13تغییر نگترش متردم نستب

بته طتب
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سنتی گص 155ت 154و افول طب ستنتی گنتک :ثکمت  ،2848 ،ج  ، 2408 :1ایجتاد
متتدارس پستترانه و دخترانتته گص 151تتت143؛ نیتت نتتک :همتتراز227 :2837 ،تتت220؛
جهانی 2833 ،و تحوالت اجتماعی ،غافل بود.
 .4جمعبندی

از منابع ارزشمندی که در خصوص مسائل اجتماعی ایران عصر قاجتار وجتود دارد،
متون سفرنامه ها و خاطرهنویسیهای این دوره اس  .کتاب خاطرات جان ویشارد یکتی
از این سفرنامههاس

که از تجربیات و اتفاقات مربوط بته شتغل پ شتکی و طبابت

در

شرای همه گیری وبا و کمک به مردم برای درمان بیماری از سوی این پ شک ثکایت
دارد .این کتاب مملو از مشتاهدات نویستنده در خصتوص مستائل اجتمتاعی از جملته
وضعی

فرهنگ عمومی مردم اس

و چتون واقعیت هتای موجتود متردم آن عصتر را

بازتاب میدهد ،شواهد و مستندات خوبی برای مطالعات مردمشناسی به شمار میرود.
سفرنامه با شرو به کار نویسنده بترای ارائته ختدمات پ شتکی در منتاطق مختلتف
کردستان که تفصیل آن در سه بخش اول کتاب آمده ،آغاز میشود و هفده بخش دیگتر
به طور اعم به ایران مربتوط است
شهرهای مسیر عبور و طباب

و خواننتده را بتا اوضتا اجتمتاعی فرهنگتی متردم

این پ شک در غرب ،شمال و مرک کشور آشتنا متیکنتد.

در تهران این پ شک امریکایی میخواهد خدمات پ شکی خود را با افتتاح بیمارستتانی،
تسهیل کند اما با دستوری که ناصرالدین شاه میدهد؛ مشکالتی بته وجتود متیآیتد؛ تتا
اینکه سرانجام با تالش امینالدوله مشکل ،مرتفع و بیمارستان به طور رسمی بته دست
همین پ شک افتتاح میشود .مهارت ویشارد در پ شتکی و بتویژه در جراثتی ،اهمیت
بیمارستان امریکایی را در انظار متردم تهتران بتاال متیبترد و در کنتار ایتن ختدم  ،او
کالسهایی را نی برای تربی
تربی

پ شکان ایرانی در تهران تأستیس متیکنتد و بته تعلتیم و

پ شکان جوان میپردازد.
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طاهراثمدی13 :2871 ،ت ، 10یا دیگتر بنیتانهتای نتوین آموزشتی گنتک :رثمانیتان و
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فصل های دیگر کتاب به وضع بهداش
هر چند وق

یک بار جمعی

ایران در آن زمان و کشتار گستترده وبتا کته

را درو میکرد ،اختصاص دارد .فصلهای پایتانی نیت بته
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مشاهدات تاریخی و پژوهشی این پ شک نویسنده از اتفاقات عهد ناصتری و مشتروطه
میپردازد که به دلیل ماهی

تاریخیشان در این مقاله شترثی از آنهتا بته میتان نیامتده

اس ؛ خوانندگان عالقهمند میتوانند با رجو به این ختاطرات ،مطالتب تتاریخی را در
بخشهای پایانی کتاب مرور کنند.
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