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چکیده  

در نقاط ی با روسیهدو کشور روس و انگلیس، به سبب موقعیت استراتژیک خراسان، از جمله همسایگ

 شایش کنسولگريگ پس از. بود در مشهدآنها مرکز فعالیت کنسولگري داشتند و پهناور ۀین منطقمختلف ا

در این مقاله .را جلب کرد کنسولگريمورانمأتوجهبیمارانمداواي وهسیس درمانگاتأ انگلستان در مشهد،

درمانگاه کنسولگري  کانپزش هاي فعالیتو اینکه دشو میبررسیاین موضوع به  توجه انگلستان هاي زمینه

در  انگلیسیحضور جراحان و پزشکان  .اهمیت داشته استشکی نوین شهر مشهد در پز تا چه حد انگلستان

ضعیت این مقاله ضمن بررسی ودر بوده است. مؤثر  مشهد در پزشکی پیشرفت امور بهداشتی و گسترش

  .اشاره خواهد شدپزشکی آنها  هاي گزارشنسولگري انگلستان و سیس کتأ هاي زمینهبه  ،بهداشت مشهد

  

واژگان کلیدي:  

  نوین انگلیس، مشهد، پزشکی گريکنسول
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  مقدمه

 ةهـا، ادار  ، پزشکان انگلیسی در مراکز مختلفی چـون کنسـولگري  یهقاجار دورةدر

امور  گاهطبابت و بهویافتند میگلیس و ایران حضور تلگراف هند و اروپا، شرکت نفت ان

از  ،شدند. پزشکان در این مراکز بـا طبقـات و اقشـار مختلـف مـردم      سیاسی مشغول می

و اطالعاتی  شایعاتو اخبار  داشتند وارتباط ،بزرگان شهر و منطقه گرفته تا مردم عادي

در امـور  تغییـرات   و بسـا کـه موجـب   بود  مؤثرارزشمند و  بسیار،کردند ي میآورگردکه 

  شد. در سطح جامعه می اقتصاديسیاسی، اجتماعی و 

هاي انگلستان در نقاط ایران، پزشـکان   به تدریج با گشایش و گسترش کنسولگري

 وها درمانگاه و بیمارستان داشتند شدند. اکثر کنسولگريانگلیسی نیز در آنجا مستقر می

گـام  هن هـا  کنسولگريمأموران کردند. نزدیک به آنجا مراجعه میبیماران از نواحی دور و 

 هـاي  بیماري، به بردند تا در طول سفر می همراه را نیز با خود یپزشک،مسافرت در ایران

در سـال ثیر مثبـت همـین خـدمات پزشـکی     . تـأ رسیدگی کننـد م شهرهاي سر راه مرد

حکومت هندوسـتان بـه جنـوب     هیئت بازرگانی سفر م. زمینه را براي1904ق./1322

سیس و در أها درمانگاه ت کنسولگري ۀشد تا در هم ایران فراهم آورد. از آن پس پیشنهاد

ثیر بسـیار داشـت  بازرگانی تأ ۀامر در گسترش و توسعزیرا این  شود، آنجا پزشک مستقر

  .)18: 1388محمدي، (

خـارجی پزشـک   23از زیـرا   اسـت، برانگیز ملپزشکان خارجی در دربار تأ شمار

 12یعنـی   اسـت؛  درصد 152تانسهم انگلس ،) مقیم دربار قاجار34: 1383هاشمیان، (

دومین گروه پزشـکان خـارجی کـه    در میان . اند بودهاز پزشکان دربار قاجار انگلیسی نفر

دکتر البا،  نام برد:پزشکان فرانسوي  ، باید ازاند باریان قاجاري داشتهسهمی در مداواي در

                                                            
  ادلینگواسکتنایلگان،ادکوك،لیندلی،لنوفدیکسون،ریاك،بل،کالرك،گریفیت،کرومیک،نیل،مکدکتر1
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خـارجی  درصـد از مجمـوع پزشـکان     26کـه  کـوپن  و  ، شـنایدر 1کلوکه، تولوزان، فوریه

و سهم پزشکان  شدند میشمرده کی از پزشکان روسی دربار دکتر کاله و سادوفس .اند بوده

  .درصد بود 9نفر و  2آمریکایی 
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بیشـتر بـه    همچنـان  اعتماد نداشـتند و  چندان یپزشکان خارجمردم به در آغاز

 زمـان  بـه مـرور   ، امـا )411: 1388،فوریـه (پرداختندمیربی و سنتی به مداوا تج شکل

جیمز به نوشتۀ . استقبال کنند هاآنخارجی موجب شد تا مردم از مداواي  يفعالیت اطبا

  :م.1810/ ق.1225ر سالد2موریه

ها پیش تب کرده و به حال مرگ افتاده بود. در شش  منشی باشی ایرانی از مدت"

از این رو و تقاد به طبابت ما ندارندمردم اع روز او شش بار دچار خونریزي شده بود. این

                                                            
راخـود  خـاطرات و آمد ایرانبهدرباردر سمت پزشکاروپابهشاهناصرالدینمسافرتدومینر) د1842-1895فوریه (1

ژوآنـس . اسـت ناصـري دوراندرایـران اوضـاع ةدربارمهم منابعازیکیکتاباین. نوشتایراندرباردرسالسهکتابدر

آشـتیانی، اقبـال عبـاس مـۀ: ترجقاجـار، شاهناصرالدینةویژپزشکفوریهدکترخاطرات: دربار ایراندرسالسه). 1388(

  نوین.تهران:
  .انگلیسیدیپلماتونویسنده،.)م1780-1849(موریهجیمز2
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فالی که از حافظ گرفـت و در  سرانجام بر اثر .اش کند گذاشتند پزشک هیئت معاینه نمی

  .)169: 1383(رایت، "آن گفته شده بود به غریبه اعتماد کند، بدان راضی شد

 وضـعیت شـرحی از   ،نیـز  جان ویشـارد پزشـک مخصـوص ناصـرالدین شـاه     دکتر 

مـا  «به دست آورده است:به آنها  نسبت اقشار مختلف مردم را عقیدةو  پزشکان خارجی

ترین  به گرم تمامی آن انتقادها و ایرادها بدل .اي جز خدمت و نوع دوستی نداشتیم انگیزه

  ).73: 1386(نورایی، »و تشکرات شده است ها قدردانیترین  و صمیمانه

ادوارد بـه نظـر   ؟ نـد ثر بودمـؤ در پیشرفت پزشکی  ها کنسولگريمراکز درمانی آیا

 هـا و  دانشـگاه  هـا، مـدارس،   چاپخانـه  ماننـد هاي مـذهبی، ۀ میسیونسسات اولیسعید مؤ

در  ).1377:148(سـعید،  داشـتند  سهمی در پیشرفت و رفاه آن منـاطق   ها، بیمارستان

حضور و آمد و شد ایـن   این است که، مسلم استآنچه  ، امانظرات متفاوت استاین باره 

ها و پزشکان در توسعه و بهبود وضع بهداشت و درمان و آشنایی مردم بـا پزشـکی   تهیأ

و  هـا  بیمارسـتان سیس ذاري مراکز بهداشتی و درمانی و تأگو در بنیان نوین بی اثر نبود

تـاریخ پزشـکی   ارزشـمند  کتاب.)83: 1388(نامجوي نیک، داشت نقش  ها درمانگاه

هـا در توسـعه   ثیر مثبت انگلیسـی نقش و تأ بارةردسیریل الگود انگلیسی،  ۀنوشت ،ایران

  .)147: 1389(گنج بخش زمانی، فراوان است هاي گویی اغراقتوأم با بهداشت ایران

 10ت بـار بـود کـه از هـر     آن قدر فالکقاجار  ةایران در دور ۀوضع بهداشت جامع

ي چـون  فراگیـر  براي مردم مداواي امـراض .رسیدند نفر به سه سالگی می 3فقط  کودك

  .)2: 1388(محمدي، در اولویت بود(دیفتري) خناق وبا، آبله، تب نوبه، اسهال و

سیاسـتمداران انگلیسـی    از نقش افکار عمومی مردم ایران غافل نبـود و  انگلستان

به همین منظـور   و خوبی داشته باشندۀ مردم ایران وجه نظرربار و در کوشیدند در د می

 ةبـار در.)5: 1388(محمـدي،  کردنـد   ده مـی ا اسـتفا هـ شکی آناز پزشکان و خدمات پز
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ـ ا انجام نشده است، امـا  کنون تحقیق جامعیکنسولگري انگلستان در مشهد تا الي ه ز الب

بـه   توان می،موران سیاسی کنسولگري انگلستانمأهاي گزارشو سیاحانخاطرات و آثار 

  موضوع پزشکی و اهمیت آن پی برد. 

  

  کنسولگري انگلستان

کنسـولگري تأسـیس   در شـهر مشـهد    شد، در اواخر قرن نوزدهم موفق انانگلست

تـا  1889ۀاز اول فوریـ  مک لین تیاسماولین سرکنسول انگلیس در مشهد چارلز . کند

اخـوان  ؛ 07: 1363(رابینو، سرکنسول انگلیس در مشهد بودم 1891چهاردهم دسامبر

  :مشهد عبارت بود از وظایف سرکنسول انگلیس درترین مهم. )66: 1386توکلی، 

.آمدند میحل مشکالت هزاران زائر هندي که براي زیارت به مشهد .1

.گزارش بازرگانی سالیانه ۀتهی.2

.)117: 1383(رایت، هرات و مشهد هاي حکومتمیان  ایفاي نقش رابط.3

آوري گـرد کنسـول انگلـیس در مشـهد،    وظیفـۀ تـرین  فورينخستین و همچنین 

 بـه  هـا  روسرفت و آمـد و زیرنظر گرفتن ماوراءالنهردر  ها روسفعالیت  ةباراطالعات در

  .)171: 1383وین، (بودهند 

کفیل نخست م.1893لدر ژوئیه سا، که).م1849متولد(ییت ادواردچارلزسر

مقـام کنسـولگري را   م1897ا دهم فوریـه  ت1896رو از سپتامب بودکنسولگري مشهد 

  :است وصف کردهچنین  را در مشهد لیسمحل کنسولگري انگ هده گرفت،برع

محلی که ود.ب(مشهد)رجنوب غربی شه ۀحل کنسولگري بریتانیا واقع در گوشم"

براي اقامت من در نظر گرفته شده بود نزدیک به شش جریب مساحت داشـت و دور تـا   

را دیوارهاي بلندي احاطه کرده بود که در وسط آن ساختمان بزرگ کنسولگري دور آن
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در پشـت اداره کنسـولگري   ...شکل و به رنگ سفید بود در دو طبقه قرارداشتکه مربع 

از بـاغ کـه هنـوز     اي گوشـه در ام سرانجو منزل معاون کنسول قرار گرفته بود. ها اصطبل

بدین ترتیب کنسـولگري محـل   براي اقامت دکتر ساخته شد.جاي خالی بود منزلی نیز

خیلـی   مـع گردیـد و شـرایط   گی در یک جا جهمتسهیالت مورد نیازو شد اقامت افراد

ـ      که هر -هبهتري در مقایسه با گذشت طـور  ه یـک از ایـن واحـدها در قسـمتی از شـهر ب

  .)44-45: 1365(ییت، » فراهم آمد -داشتندپراکنده قرار

ـ    وداشـتند  درمانگاه خیریه ها کنسولگرياغلب  نجـا  ه آایرانیـان از دور و نزدیـک ب

  .)173: 1383رایت، (شوندمعالجه  رایگانپزشکان هندي  تا به دست آوردند میهجوم 

  

  يدرمانگاه کنسولگر

. هبی و سیاسی بررسی کرددر دو موضوع مذ توان میرا  پزشکان خارجیهاي فعالیت

میسیونرهاي به ویژه  ،موجب گسترش روابط آنها به پزشکان خارجی ۀ ایرانیازمندي جامعن

 مردم به این پزشکان مندي عالقهسوي دیگر، از  و شد میمختلف مردم  مذهبی با گروههاي

 . براي میسیونرهايکرد میایجاد ها ان با آنمساعدي براي همراهی مقامات سیاسی ایر ۀزمین

سـیس  . آنهـا در تأ تسـهیل کـرد  بهداشـت   را در کـار نهـا  آاقـدامات   ،وضعی بریتانیا چنین

یق یافتند. این حرکـت در  و بیش سنتی توفهاي بزرگ در شهرهایی با بافت کم  بیمارستان

. در مشابه تأسـیس کننـد   هاي بیمارستانمحلی نیز خیرانبرخی از شهرها موجب شد که 

بیمارسـتان خورشـید    در اصفهان بیمارستان کـوچکی در محـل  م. 1907ق./1325سال

منظور آن بود که مسلمانان بیمار «:جهاد اکبر ۀروزنام در اي نوشتهبنا به کنونی بنا گردید. 

اي موجب شد که  بازتاب چنین انگیزه»ز قید استعالج از کفار رهایی یافته مستخلص شوند.ا

اقتصادي و نظامی به مسائل پزشکی  ،هاي سیاسی هاي مختلف در جوار فعالیت کنسولگري
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در بخشـی از ایـن    و شـدند  مـی مـداوا   درمانگاه انگلیسی بیماران در نیز بپردازند. در مشهد

سیس شده ، که در اواخر قرن نوزدهم تأاین درمانگاه ند.کرد میاحی نیزجر پزشکاندرمانگاه 

بهداشت و درمان  ۀدر زمین آناقدامات اول قرن بیستم گسترش یافت و  ۀخر دهبود، در اوا

  . )73- 74: 1386(نورایی، گسترده بود اهالی مشهد 

ود هاي مـذهبی موجـب ور   اعزام هیئت)م.1825/ .ق1251(از اوایل قرن نوزدهم

میسیونرهاي مـذهبی،   ل خرد و کالن بهداشت کشور گردید، زیراعناصر خارجی در مسائ

بهداشت و پزشکی نیز فعال ۀ، در حیطیهاي مذهبی و آموزش افزون بر فعالیت در عرصه

  .)73: 1386(نورایی، بودند 

ها در منـاطق  ، با هدف نشر مسیحیت و استقرار آنبا ورود مبلغان مذهبی انگلیسی

ورود «:سـر دنـیس رایـت   بـه نوشـتۀ   ند. زشکان انگلیسی هم به ایران آمدپ ،نشین ارمنی

 .م1896ن سـال زشکان و پرستاران، آغاز شـد. مقـار  دایمی مبلغان زن و مرد، از جمله پ

کـه شـامل کلیسـا،    -بودند و در محوطه وسیع هیئـت مرسـلین   اآنان در جلفهفده تن از

زنـدگی   -هاي پسرانه و دخترانـه بـود   مدرسه ینداروخانه، بیمارستان و کتابخانه و همچن

  .)163: 1383(رایت، »کردند می

  عمومی داشت: ۀار درمانگاه خیریچه اواخر قرن نوزدهم شهر مشهد در

  .درمانگاه جنرال کنسولی بریتانیا.1

.هیدرمانگاه جنرال کنسولی روس.2

درمانگاه بانک روس. .3

  ).درمانگاه حرم مطهر (دارالشفاء.4

 یامکانـات مناسـب   حرم مطهردارالشفاي بریتانیا و  هاي درمانگاهفقط  ،میان آنهااز 

ــراي بســتري  مانگــاه ســیس درقبــل از تأ.)965: 1380(خادمیــان، داشــتیمــاران بب

از جملـه   ،بودنـد  شـده  به این شهر واردپزشکان انگلیسی  ،کنسولگري بریتانیا در مشهد
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 .)564: 2536الگـود، (آمـد  بـه مشـهد   .م1859در کـه   انگلیسی پزشک1دکتر دولماژ

از بیمارسـتان   بـود، گروته سیاح آلمانی که مقـارن انقـالب مشـروطیت بـه ایـران آمـده       

  .)323: 1369گروته، (استدر مشهد یاد کرده  ها انگلیسی

مثـل   المنفعـه  عـام اقـدامات   با خود را در مشهد هاي سیاستاز  بخشیها انگلیسی

ادعـاي بنـابر درمانگـاه   ایـن .کردنـد  مـی پیگیري»بریتانیاکنسولگريدرمانگاه جنرال «

و  کـرد  مـی رقابـت   رضويآستان قدس  دارالشفايخدمات به مردم با  ۀارائدر  ها انگلیسی

هـر سـال    کـه  انـد  گفتـه و  داشت بیمارانرایگانمداوايوبستريبرايمناسبیامکانات 

  .)11: 1390(متولی حقیقی، ند کرد میبه آنجا مراجعه هزار  6نزدیک

آسـتان  «انگلستان با دارالشفاء نوشته است: درمانگاه  میانآنتونی وین در مقایسه 

نسـبت بـه درمانگـاه     اي اي خیریه است، هیچ چیز قابـل مقایسـه   سسهمؤ اصوالًقدس که 

شـعبان شـهر  28در سندي بـه تـاریخ    .)178: 1383(وین، » کرد عرضه نمی انگلستان

بـه  گزارشـی  ،ایـن سـند   درگاه اشاره شده اسـت.  این دو درمان به ارتباط میان .ق1331

  :آمده استدارالشفاءاز انگلیسیبیمارستانپزشکاندیدار وزارت اوقاف و معارف در مورد

  مقام منیع وزارت جلیله معارف و اوقاف دامت شوکته

شهر جاري دو نفر دکتر از مریض خانه انگلیسی بـراي بازدیـد دارالشـفاء     26یوم 

هـا   آنجا را مالحظه و تفتـیش و از آن  به خوبی اوضاع و اسباب و مرضايد و مبارکه آمدن

(سـازمان اسـناد ملـی ایـران، شـماره ردیـف       ایـد الـوزر  مؤ .قاعـده هـم شـد   پذیرایی به

).2/53174اموالی، شماره / مرکز اسناد آستان قدس 250000885

                                                            
او در مدرسۀ طب تقاضاي کار .تسلط یافتفارسیزبانبرتدریجبهوشدایرانواردسیاحم. به عنوان1859سالدروي1

مـالی مشـکالت بـه ،چرموپوستمعامالتدرشرکتسبببهآنجادرورفتمشهدبهسپسرا پذیرفتند، و تقاضایش کرد

.شدگرفتار
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نل ییت کـه  کل. 1بود کنسولگري ۀکوچ در روي باغ ملیه برو ها انگلیسیدرمانگاه 

بیمـارانی کـه   و وضعیت درمانگاه کنسولگري انگلسـتان   ،در مشهد بود .م1896در سال 

  :کرده استچنین توصیف را شدند میبیمارستان  وارد این

یک دزد معروف و شریک وي را از قوزك قطع کردنـد تـا دیگـر بـه اعمـال      پاي «

ه از بند آخـر قطـع نمودنـد.    نامشروع اقدام نکنند. انگشتان مرد دیگري هم به اتهام مشاب

شده بود، توسط دیوان شرع محکوم گردید.  اي بچهیک روحانی هم که باعث مرگ دختر 

مردان حاکم ریسمانی را از بینی وي رد کرده و او را به مانند شتر در شهر تاب دادند، تا 

 شـان بدناینکه بینی وي از جاي کنده شد. این متهمان بعد از مجازات و قطع انـدامی از  

تا معالجه شـوند. مـوردي را سـراغ     نهادند میروي به سوي درمانگاه کنسولگري انگلیس 

باید به مداواي همه مردم از هر قشر و  ظاهراًندارم که اینها به جانب درمانگاه آستانه که 

  .»گروهی بپردازد روان شده باشند

براي مـداوا بـه    ،که از اطراف آن و حتی هرات، نه تنها از مشهد بلان بسیاريبیمار

نگلیسـی و  پزشـک جـراح ا  درمانگاه، یک . کردند میدرمانگاه کنسولگري انگلیس مراجعه 

را  ويظایف ودستیار هندي  که پزشک انگلیسی نبود،داشت و گاهییک دستیار هندي 

  .داشتنیز کوچک اي داروخانهدرمانگاه .)309: 1365(ییت، داد میانجام 

سفر کـرده  به شهر مشهد  .م1926/. ش1305در سالکه سیاحی،داود حاجی

عمـده   بیمارسـتان مشـهد سـه    شهردر«مشهد نوشته است:  هاي بیمارستانةباردر،بود

 حضـرت  دارالشـفاي ،شـود  مـی آستان قدس اداره  ۀبودجاز که ها آناز  یکی؛ وجود دارد

و  بریتانیاستنظر دولت زیر،دیگربیمارستانعموم است.  زائران و ۀمعالجبراياست که

                                                            
.27/4/1385فاهی مرکز اسناد آستان قدس رضوي، مصاحبه با دکتر جهانگیر فرخ. آرشیو تاریخ ش1
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سیصـد روزانـه   بیمارستاناین. کند مین را اداره آ1دمريبه نام خانم  زرتشتیدکتر  یک

 نیزآمریکاییسیونیمبیمارستاندو،  اینبر. عالوهکند میمعالجه  مجانیطور  را به بیمار

شـفاخانه بـه نـام    دیگرکوچک  بیمارستانیک. پردازد میبیمارانمعالجهپول به اخذ با 

(حـاجی  .» است مجانیآن  ۀو معالج شود مینظر دولت اداره  زیروجود دارد که  منتصریه

  .)67: 1376داوود، 

  بمبئیاززائريد ودر خاطرات حاجی داو .ش1305لمراکز درمانی مشهد در سا

  تنوع خدما  سسمؤ  ننام بیمارستا  فردی

  ارمعالجه عموم و زو  آستان قدس  دارالشفا  1

  بیمار در روز 300مداواي   انگلستان  بریتانیابیمارستان   2

  معالجه همراه با گرفتن ویزیت  آمریکا  سیون آمریکایییمبیمارستان   3

  معالجه و خدمات رایگان  دولتی  شفاخانه منتصریه  4

آخرین  ،دومجهانیجنگسرکنسول انگلیس در مشهد مقارن ،اسکراینبه نوشتۀ 

  :بودکنسولگري سرگرد رائو پزشک درمانگاه

پسـت   ،اثر جنگ در سرکنسولگري مشهد حـذف شـد  هاي دیگر که بر ز جمله پستا

سـرویس بهـداري   "توسط یک کارمند انگلیسـی یـا هنـدي     معموالًبهداشتی بود که  ۀوابست

سرگرد رائو از جراحان نظامی بود که اندکی پس  ،بهداشتی ۀشد. آخرین وابست داره میا"دهن

  .)225اسکراین، بی تا: (گرفتف حادتري راه جنوب را در پیش از ورود ما براي انجام وظائ

                                                            
1 Damry
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 که همسرش تأسـیس کـرده   -همچنین به کلینیک دامپزشکی در مشهدناسکرای

نم در محل استقرار سواران یک کلینیک دامپزشکی تشکیل داد ز«:کرده استاشاره  بود،

ها و  ها، اسب ها، االغ گربهها،  و با کمک سوارانی که از سابق باقیمانده بودند به درمان سگ

خـود انجـام    خوشـی  دلحتی شتران اشخاص بینوا پرداخت و این کارها را مجانا و براي 

  .)226: همان(» داد می

 نـام بـه نـام مرسـلین     يخان و داروسازعلیممتاز فر از دکتردکتر محمد شاهین 

.ندکرد میار در درمانگاه کنسولگري انگلستان ک .ش1320قبل از شهریور  برده است که

بـه مـداواي   زمـانی جنـگ جهـانی دوم فعالیـت ایـن درمانگـاه        ةدر محدود به نوشتۀ او،

.)108: 1382(شاهین فر، شد میمحدود کارمندان کنسولگري 

  

  بهداشتی هاي گزارش

  شامل این موارد است: مشهد دربهداشتی کنسولگري انگلستان  هاي گزارشمحتواي 

  وضعیت بهداشتی  )الف

طبـق گـزارش سـایکس سرکنسـول     م. 1905/ ق.1323مشهد در سـال وضعیت 

  چنین بیان شده است: انگلستان در مشهد

(باال خیابان و پایین خیابان) جوي آبی به پهناي یک و نیم در میان این خیابان«

و  شد، ولی کثیف بود و بـراي شسـت   مین میها تأ ري بود. آب این جوي از چشمهمتر جا

ها پـر از   زمستان یابان ناهموار و فاقد سنگفرش بود.رفت. خ کار میشو و مقاصد دیگر به 

آن  سـوي دوگـرد و خـاك بـود و در    هـا پـر از   برف، بهارها پر از گـل و الي و تابسـتان  

کـه امیـد    ،بسیاري از زائران.ریختند هایی قرار داشت که زباله خود را در جوي می دکان

و هنوز هـم   »بردند د، به آستان امام پناه میخود را به درمان پزشکان از دست داده بودن
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شدند تا پس از مرگ در جوار امام به خاك سـپرده   برند. شماري دیگر مجاور می پناه می

هاي مومیایی شده و متعفن را که در کفن پیچیده شده  هاي ترسناك جنازه شوند. کاروان

گرفت تا در زمـین   کردند. هر شش جنازه بر پشت یک شتر قرار می بود با خود حمل می

  .)159-160: 1383وین، (شودمقدس به خاك سپرده 

  شهر مشهد هاي بیماريبارةدراطالعات  )ب

شایع در نواحی هاي بیماريبررسی  ،براي انگلستان از جمله مسائل بهداشتی مهم 

طاعون  گزارش شده است. ترس از شیوع بارهانزا والآنفمختلف بود. طاعون، وبا، تیفوس و 

  نواحی دورتر از مشهد هم توجه شود:ی در این موضوع حت به جب شد تامو

جنوب  شد در روستایی واقع در بیست مایلی در بیست و هشتم آوریل در شهر اعالم«

سرخس مرض طاعون شیوع یافته است. والی نظامی دستور داد کمیته محلی اقدامات الزم را 

به همین منظـور یـک قرنطینـه و اردوگـاه     براي جلوگیري از گسترش بیماري معمول دارد و 

کنون بین ده تا تا شود میسیس شد. گفته أویژه اقامت افراد بیمار بین راه مشهد به سرخس ت

  . )51: 1387(میرزا صالح، »اند دادهیکصد نفر جان خود را از دست 

دولت ایران هم براي جلوگیري از گسترش طاعون پزشـکان حـاذق را بـه نـواحی     

  :کرد میم مشکوك اعزا

دکتر مسیح السلطنه که حدود چهارده سال پـیش بـراي جلـوگیري از گسـترش     

طاعون و مداواي بیماران به سیستان آمده و به واسطه حسن خدمت موفـق بـه دریافـت    

نشان ویکتوریا شده بود قرار است به سرخس اعزام شـود تـا پـس از بررسـی علـل بـروز       

دکتـر در روز چهـاردهم ژوئـن بـه      .هیه کنـد بیماري طاعون در آن منطقه گزارش الزم ت

مشهد را بـه قصـد سـرخس    اتفاق خان صاحب ممتازعلی خان کمک جراح کنسولگري، 

  .)67: همان(کردترك 
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خان صاحب ممتاز علـی خـان در بیسـت و هشـتم ژوئـن از سـرخس بـه مشـهد         

در و بیست نفریکصد ،اول فوریه تا سوم ژوئن ، میان روزهايبراساس گزارش و بازگشت

یـک بیمـار    تنهـا  رسـیدند و آن قسمت از خـاك ایـران از بیمـاري طـاعون بـه هالکـت       

هاي سالطی  که دهد مینشان  ها شارگز. )70همان: (در برداز مرگ جان به  زده طاعون

آن تـا  ،تلـف خراسـان  در نـواحی مخ  نیزبیماري وبا  ،عالوه بر طاعون.ش1304-1300

 سـی ام در ،آبـاد عشقدرایراناست. کنسول گسترش داشتهعشق آباد سوي مرزها در

دسـت ازراخودجاننفر7ای6روزيویافتهشیوعوباآنجادرکهدادگزارشمیماه

ایـن شـده اعـزام باجگیرانبهقوچاناز،واقعیتبهرسیدگیبرايکهپزشکی. دهند می

. گردیدگسیلبیشترتحقیقبرايدیگريپزشکوشدنقناعتاینبهاما را رد کرد،ادعا

گفـت مـن بـه حکیموفآقاي. استشدهبرقرارمرزدرقرنطینهمرکزیکحالعیندر

  . )358: (هماننداردآبادعشقدروباشیوعةباردراطالعی

13روزنامۀ خراسان، در؛ مثالًشد میواگیردار گوناگونی گزارش  هاي بیماريشیوع 

ویافتـه شـیوع روسـیه هـاي  ترکمـان میـان درتیفوسکهکرداعالم.ش1302ردادخ

 هاي بیماريشیوع .)488: 1387میرزا صالح، (کندسرایتهماینجابهکهدارداحتمال

 پزشـکانی ،ش1304بهمندر پزشکی توجه شود.  هاي گزارشتا به  واگیردار موجب شد

ووستیفـ راشـده بودنـد، بیمـاري   اعـزام باخرزۀناحیدربیماريشیوعبررسیبرايکه

  .)538همان،(کردندبرآوردنفر700راتلفاتودادندتشخیصماالریا

از مردم  انبوهیموجب از بین رفتن نیز نزا والهمچون آنف ییها بیماريگسترش چنانکه

  :کنسولگري انگلستان چنین منعکس شده است هاي گزارشدر  عموضو و این مشهد شد

. اسـت کـرده سرایتجاهمهبهگذشتهماهیکظرفدرآنفلوآنزا،1302هآذرما

دسـت ازراخـود جـان ضـعفا وسـالمندان ازبسیاريمااندارد،شدتچندانگویند می
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اینکبیماري. باشندمردهمشهددرفقطنفر500حدودکهشود میزدهحدس. اند داده

یا در گزارشی دیگر چنـین آمـده اسـت:   و».)524: همان(استکردنفروکشحالدر

نـوع خوشـبختانه که گرفتهفرارا خراسانخاكسراسرآنفلوآنزابیماري،1304همنب«

  . )538: 1366(همان،نیستخطرناكخیلیآن

  

  امراض عمومی

وبـا بـوده   مشـهد   در شـایع بیمـاري  ترین مهم،کنسول انگلیس هاي گزارشبربنا

در سال یافت، بیماري وبا در مشهد شیوع . م1904و1868،1892هاي سالدر است.

شیوع ، شهر از این بیماري در امان بود.ها سالدر حد فاصل این  وفروکش کرد.م1893

ي سال اما وبا ،از میان بردنفر را  125حدود -که چندان وسیع نبود. م1893سال  وبا در

بـه کـام مـرگ کشـاند    هزار نفـري شـهر را    80فر از جمعیت ن8000بیش از . م1904

  .)963: 1380(خادمیان، 

نفـر   120تـا   100تلفات بـه روزي   شمارمشهد م. 1862/ ق.1278سال وباي در 

واقف  نسبت به وخامت اوضاعدولت را  ،پسر شاه و حاکم خراسان ،الدوله. مرگ جالل رسید

که به تهران رسید. با ایننفر زوار از مشهد 5000ساخت. در پنجم اوت کاروان بزرگی شامل 

ا به عامل این بیماري آلوده تمام آنه و که وبا در آنجا شایع بود دآم مییت از محلی این جمع

، هیچ نوع اقدام احتیاطی قبل یا بعد از رسیدن آنها به تهـران از طـرف اولیـاي امـور     بودند

فقیر نشـین   هاي محلهمحلی به عمل نیامد. در نتیجه در هفتم همان ماه وبا در تهران و در 

در.م1892/ ق.1309القعدهذيدراعتمادالسلطنه .)568: 2536(الگود، شد شهر منتشر 

  : نوشته استگسترش وبا در مشهد ةراب
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روزده. کند میتلفرانفرهشتاد-هفتادروزيمقدسمشهددروباشنیدمامروز

اینشاید.دبگذارنقرانتینمخارجمبلغ کمیبابودبود. ممکناردو خواهددریقیندیگر

، اعتمادالسـلطنه (بشـنود کـی وبکنـد حکـم کـی امـا ؛نکندسرایتجاي دیگربهمرض

2536 :823(.  

در مشهد و بعضی از  م.1917/.ق1335در سال  وباوجود بیماري دیگر در سندي

  چنین گزارش شده است: شهرها

بروز مرض کلرا در شهر مشهد و در بعضی از شهرهاي عـرض راه الـی    ۀه مالحظب

اط و پایتخت از طرف مجلس حفـظ الصـحه دولتـی در ده    سمنان براي محافظه سایر نق

 جانایتـان و دکتر ابوالقاسـم خـان و دکتـر     شود میطبی  ۀسیس کرنطین و معاینأنمک ت

  . )244: 1389(شمس اردکانی، مور این خدمت هستندمأ

انگلـیس در   کنسـولگري  پزشکتلگرافی به  ضمن ،انگلستان در مشهديکنسولگر

است: کردهید کتأاین موضوعبر کرمان

طوري که به ،است بروز کرده استروزاخوشی وبا در کمال سختی در مشهد سهن

چون مسـافرین کرمـان بـه خراسـان و خراسـان بـه        .شوند شدگان تلف مینصف از مبتال

زیادي چه مسافر چه کاروان مال التجاره  ةکرمان زیاد هستند به طوري که همه روزه عد

چند روز پس از  .هر وقت مرض وبا در مشهد بروز کرده استکنند و  از این خط عبور می

هذا براي اینکه فوري جلوگیري شود روز گذشته دایره علی به کرمان سرایت کرده است،

حفظ الصحه ایالتی را منعقد و با حضور اطبا و دکتر انگلیس ترتیـب قـرانطین بـراي آن    

 هم شود و بیست نفر سواره ت گذاردهخط داده شد که در دربند که اول خاك کرمان اس

در و؛افق میانه راه خراسان و یزد و کرمان معین شد و فردا حرکت خواهند کردبراي به



1392زمستان، 57، ش 15، س تاریخ روابط خارجی فصلنامۀ74

  

طبیـب   ردید:هر ماه دویست و شصت و چهار تومان مخارج آنها به ترتیب ذیل تصویب گ

  .)365-366: 1382(روستایی، روزي دو تومان...

هـاي  گـزارش در شـهر مشـهد بـر اسـاس     هـا  بیمـاري ، شیوع دیگردر جدول زیر

  ). 964: 1380خادمیان،(است.  آمدهکنسولگري انگلیس

  

  شیوعشرح گزارش یا علت  نام بیماري  ردیف

  طاعون  1

بیماري طاعون هم در طی دویست سـال گذشـته بـه تنـاوب در     

نیــز در  ع یافتــه اســت. شــیوع کمتــريخراســان و مشــهد شــیو

م. در ایالـت خراسـان و   1887، 1882، 1877، 1831هاي  سال

  اطراف مشهد شایع شده است.

  آبله  2

آن  ۀهمیشه در مشـهد هسـت و گـاهی دامنـ     تقریباًبیماري آبله 

کنـد.   بـروز مـی   بد و زمانی نیز به صـورت عمـومی  یا گسترش می

سـت، امـا تزریـق    تزریق واکسن ضد آبله در بین مـردم معمـول ا  

اخته شده اسـت  باالتر شننزد طبقات اجتماعی  واکسن لنف گاوي

  .کنند میو فقط پزشکان اروپایی تجویز 

  آنفلوآنزا  3

شـیوع یافـت و    م.1891م. و دوباره در اکتبر 1889آنفلوآنزا در سال 

. همچنـین  شـایع شـد  م. نیـز در شـهر   1891ال یک بار دیگر در س

زمـان بـا   کـه هـم   شیوع یافتدر شهر  م.1891نوبتی دیگر در سال 

هـاي خفیـف بـه تنـاوب در      اپیدمیکرد. خراسان به اروپا هم سرایت

رسد که  شود و چنین به نظر می هاي سخت شایع می حد فاصل سال

  بیماري همیشه در شهر حضور دارد.

4  

سیاهسرخک،

وسرفه

  گوشک

شـایع بهـار فصـل درمخصوصـاً سـال فصولتمامدرها بیمارياین

شـیوع شـدت بـه آناطـراف وشـهر درگلـودرد نیزگاهی. شود می

کـه آنـژین، یابادسرخداخلیبیماريصورتبهبیمارياین. یابد می

بـه هرگـز اما،کند میظهورشود، میدیدهوفور بهانگلیسدرامروزه
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آنۀدامنـ . شود نمیظاهر) false membrane(کاذبغشاءصورت

درمخصوصـاً زیـاد میـر ومرگموجبویابد میگسترشسرعتبه

بـراي بیمـاري ایـن شود میگفته. گردد میآناپیدمیکشیوعاوایل

  .کردسرایتخراسانبهکرماناز. م1884سالدرباراولین

5  

دیفتري 

هاي بیماري

  پوستی

ـار وسـر خـام پشـم بـا کهکارگرانیبهآندامنه محـدود دارنـد، ک

امـا گردیده،مشاهدهمشهدکارگريطبقاتنزدبیمارياین. شود می

شـیوع بیشـتر افغانسـتان مـرز اطـراف ارگرانکبینآنشدیدموارد

نـوعی ازاسـتفاده بـا عفونتمحلکردنداغارزشبهافراداین. دارد

آنمالیـدن ازپـس وشـود  میتهیهمرطوبباروتپودرازکهپماد،

  .اند بردهپیگیرد، میانجامآنزدنآتشوزخمروي

  حصبه  6

دیـده شـهر درحصـبه شـیوع ازمـواردي مسـتمر طوربهتقریباً

فصلدرکههایی تببارابیمارياینغالباًمحلیاطباي. شود می

اشتباهاست،کشندهنیزگاهیوآید میوجودبهپاییزیاتابستان

هـایی  تـب ازهمیشـه ) سـنتی پزشـکان (هـا  حکیماین. کنند می

)enteric (کنند مییادتیفوسنامبه.  

  ماالریا  7

 تـب ازمعمـوالً آننـوع واستشایعبسیارهاي بیماريازماالریا

کـه اسـت بـار یکروزچهاروباریکروزسهمیان،درروزیک

  .کند میظهورپاییزوبهارفصولدرغالباً

8  
هاي بیماري

  گوارشی

قبیـل ازلیئمسـا آشـامیدنی، آبکیفیـت بـه توجهی بیعلتبه

وگـرد هـاي  کرم. داردوجودمردمعامهبیندراي رودههاي انگل

بـه کننـد،  میمراجعهدرمانگاهبهکهبیمارانیازبسیاريدردراز

کمتـري وسـعت بـا هـم کـدو کرمآن،کناردروخورد میچشم

  .شود میدیده

9  
هاي بیماري

  قلبی

مضـر، طبیعتاًعاداتانواعبهافرادایناعتیادبهقلبی هاي بیماري

وکشـیدن سـیگار، انـدازه ازبـیش کشیدنچاي،نوشیدننظیر

  .شود میمربوطتریاكخوردن
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10  
هاي بیماري

  ریوي

مـردم بـین درهمتنفسیوریويهاي بیماريبهمربوطعوارض

  .شود میدیدهسالمندان وخردساالندرمخصوصاً

11  
هاي بیماري

  مقاربتی
  .داردرواجشدتبهها بیمارينوعاین

  سیفلیس  12

. اسـت تـر  فـراوان جامعـه اقشارایرسازها بربريبیندرسیفلیس

آیـد؛  نمیعملبهسیفلیسبهمبتالبیمارانازمراقبتیهیچگونه

  .نیستزیادچندانها بیمارياینواکسنتلقیحمواردبنابراین،

13  
هاي بیماري

  چشم

مربـوط سـیفلیس هـاي  بیماريبهکهنوعیاز،چشمهاي بیماري

هـاي  بیمـاري بهابتال. شود میدیدهفراوانیبههمهنوزشود، می

مـه ملتحورموتـراخم نظیـر چشـم خـارجی هاي قسمتوپلک

وغفلـت وکثافاتمعلولکهآن،جنبیعوارضباهمراهمعمولی

  .شود میمشاهدهوفوربهاست،آبلهازناشیعوارضیا

  سلبیماري  14

سـل، بیماري.شود میمشاهدهوفوربهسلبیماريمختلفانواع

 بـه آنمختلفانواعازکهاستشهردرشایعهاي بیماريزایکی

نـام تـوان  میمفاصلسلواستخوانسلمترشحه،غددسلنام

  .برد

  مثانهسنگ  15
بـه معالجـه بـراي کـه بیمـارانی درمثانـه سنگازفراوانیموارد

  .استشدهگزارش،کنند میمراجعهانگلیسیهاي بیمارستان

  

  حکومتی هاي شخصیتو رجال هاي بیماري)ج

گري بــه برخــی از رجــال و کنســول هــاي گــزارشبخشــی از اطالعــات منــدرج در 

  :شود میمربوط آنها بیماريو نوع  ها شخصیت

به بیماري حصـبه در   ءبه خاطر ابتال ها هفتهگرد برونیکوفسکی رئیس پلیسسر«

بیمـاري   بـه  گردر گزارشی دی ».)42: 1366میرزا صالح، (بودبیمارستان نظامی بستري 

1300تهشـ باردیسوم«:قلبی یکی از کارمندان کنسولگري انگلستان اشاره شده است
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ازآوریـل 20درکنسـولگري ایـن هنديسابقۀوابستشاهعلیمباركسیدبهادرخان

داسـفن 28«:گزارشـی دیگـر   بنـابر ؛)364: 1387، همـان (» گذشـت درقلبناخوشی

کنسـولگري بیمارسـتان بـه آمدتهرانازوخیمحالباکه) مهاجر(نالدیشفی،1300

: (همـان » انـد ماینجاافغانستانسرکنسولورودتابهبوديازپسالدینشفی. شدبرده

342(.  

در کنسـولگري  که دهد مینشان  ،هر آنچه پیرامون نوع بیماري رجال آمده است

یـر ت17روزدرسلطنهالتمنمؤ«به طور مثال: به جزئیات توجه داشت؛به مرکز  گزارش

گماردهخراسانکارگزارسمتبهاو. گردیدمشهدواردتهراناز1923ژوئیه  5/ 1302

یـا گزارشـی   و؛)497: (همـان » داردصـحت السلطنهتمنمؤبیماريروایت. استنشده

/ 1302مـاه ديدرمشـهد درمانگـاه پزشـک صـدراالطباء اکبـر علـی ،مبنی بـر اینکـه  

نشـان از دقـت در نگـارش    هـا  روایـت ایـن  . )528: (همـان  ذشترگد1923دسامبر 18

.داردمشهد به پزشکی و بهداشت عمومی  هاي کنسولو توجه سر ها گزارش

  ها روسبهداشتی  هاي فعالیت)د

اشـاره  فعالیت پزشـکان روس   روسی و انبه فعالیت مهاجر ،ها گزارشدر بخشی از 

در مشـهد   هـا  سـال اسـترانکن کـه    یک یهودي روسی بـه نـام   از جمله اینکه شده است.

در ایـن  یـا گزارشـی   و؛)287: (همانخودکشی کرد 1300ماه در دي ،دواخانه داشت

اززنامینسکیپاولوویچنیکاالينامبهروسپزشکیک1301رهم23در «خصوص که

تقاضـا حکیموفآقايازاو. بپردازدطبابتبهاینجادرداردقصدوآمدمشهدبهسبزوار

. )430: (همـان »کنـد منصـوب سرکنسـولگري مورأمـ پزشـک سـمت بهرااوکهدهکر

ــ  ــتان در گزارش ــولگري انگلس ــاه د18،یکنس ــدد   1300ي م ــایی مج ــان بازگش را زم
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زیرا این بیمارستان مدتی پـس از افتتـاح   ،است هبیمارستان شوروي در مشهد اعالم کرد

  . )239: 1366، همان(بودتعطیل شده 

 بـدان  ها کنسولاردي است که بخشی از گزارش سرگانی از دیگر موبازر هاي توافق

از توافـق بازرگـانی ایـران و    فکـر آزاد   ۀنامـ روز1302درداخ6یافته است: دراختصاص 

اقالمی چون دارو و تجهیزات پزشکی به طور آزاد  ،اساس آنکه بر است روسیه خبر داده

  .)485: همان(شداز روسیه به ایران وارد خواهد 

پزشکان بیمارستان آمریکایی مشهداطالعات پیرامون  هارائ )ه

ـ      بخشـی از گـزارش  همچنین  ه پزشـکان  هـاي کنسـولگري انگلسـتان در مشـهد ب

 ۀتبعـ دکتـر هـافمن مبلـغ مـذهبی     ةباراختصاص دارد؛ مثالً در هاآمریکایی و فعالیت آن

  :)51: (همانآمریکا در مشهد

برايمهماه 2درآمریکاییمیسیونعضوهافمن. اردکتر، 1301اردبیهشت17

دکتـر . گفـت تـرك حیدریـه تربـت قصـد بـه رامشـهد لیچتـواردت . اچدکتـر بهکمک

کـرد بـاز موقتیداروخانهیکورفتحیدریهتربتبهپیشهفتهسهحدودلیچتواردت

ـ نیشابورازنیزمیالر. دابلیوعالیجنابفراوان مواجه شد. استقبالبا دانم میکه تربـت هب

  ).371: (هماناسترفتهحیدریه

آنها حتی ورود و خروج پزشکان  ؛شد هاي پزشکان آمریکایی به دقت رصد می فعالیت

آمریکاییمیسیوناعضايهافمندکترومیالردکتر،1301خرداد21«ند:کرد میرا ثبت 

شـد   مـی  . از جملـه مسـائلی کـه موجـب    )386: (همان»ندآمدمشهدبهحیدریهتربتاز

بالیـاي  وقـوع   ،گسـترش دهنـد   را پزشکان آمریکایی فعالیت در نقاط مختلـف خراسـان  

، تعداد کشته شدگان در زلزلـه تربـت   1302خرداد13: «طبیعی همچون زلزله بوده است

نفر احتیاج مبرم  50ها  گزارش شده است. در میان زخمینفر 170ها نفر و زخمی 2219
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میسیون آمریکایی در «این بر. بنا)488: 1387(میرزا صالح، » به مداوا در بیمارستان دارند

آمریکاییمذهبیمیسیون1302تیر19در ».کند مشهد تقاضاي کمک از تشکیالتش می

خـود مرکـزي تشـکیالت ازدالر5000مبلغزدگان زلزلهبهرساندنیاريبرايمشهددر

ن ساختمان جدید بیمارستاش. 1304در دي ماه .)495: 1387(میرزا صالح، کرد دریافت

  :آن را چنین آورده استآمریکایی در مشهد افتتاح شده است و کنسول انگلستان گزارش 

خواسـته مـردم ازعمـومی ۀدعوتنامصدوربامشهددریانیآمریکامذهبیمیسیون

ساختمان. کنندبازدیدهاآن جدیدبیمارستاناز1925ژانویه8و7و6روزهايدراست

  ).533: (هماناستایراندرموجودبناهايبهترینازبیمارستاننای

  ها داروخانه)و

چهـار بـاب   «:مشـهد اختصـاص دارد   هاي داروخانهشماربه  ها گزارشبخشی از این 

 داران داروخانهاما  ،پیچند هاي بیماران را می عمده در مشهد وجود دارد، که نسخه ۀداروخان

هـاي پزشـکان    نسـخه  بـا آشنایی  گونه هیچشناسند و  ا میهاي پزشکی سنتی ر فقط نسخه

وپـایی هـم مشـغول توزیـع دارو     جزء داروهـاي ار  ةاروپایی ندارند. تعداد زیادي توزیع کنند

 ۀدانند و اطالعات مختصري از فواید داروهاي موجود دارند. بر پای که نام داروها را می هستند

مزمن افرادي  هاي بیماريو معالجه و تشخیص  پروایی به معاینههمین اطالعات جزئی با بی

  ).965: 1380(خادمیان، » ندکرد میها مراجعه که از روي ناآگاهی به آن پرداختند می

  

    یجهنت

امپراتوري بریتانیا  منافعاساس کنسولگري انگلستان در مشهد بر  تأسیسهر چند 

بیماران شـهر   که یابیم رمیددرمانگاه کنسولگري  يها فعالیتو  ها گزارشبا مرور  اما ،بود

این درمانگاه در گذر از پزشـکی   ایجادو  بردند میاز حضور پزشکان انگلیسی بهره مشهد 
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مأموران انگلیسـی   که دهد مینشان  ها گزارشداشت.  نقش بسزا مدرنپزشکی به  سنتی

ارائهترش امراض گس براي جلوگیري ازو راهکارهایی  ندکرد میتوجه هر گونه بیماري به

حضور جراحان و پزشکان انگلیسی که به صورت آکادمیک علم  آشکار است که. دادند می

و پزشکی مشـهد نتیجـه بخـش     بهداشتگسترش  بهبود و در ،پزشکی را فراگرفته بودند

تا حدي مردم را کار مداوا پرداختند و توانستندسی در نقاط مختلف به بود. پزشکان انگلی

هـا  بیمـاري و از گسـترش آن   کننـد  طـاعون و تیفـوس آشـنا   مانند وبـا،   ییها بیماريبا 

به  کی کنسولگري انگلستان موجب شداقدامات پزش،فرجام سخن آنکه.نمایندجلوگیري 

  .با پزشکی نوین در مشهد فراهم شود آشنایی هاي زمینهمرور زمان 
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منابع و مآخذ

  اسناد:

.2/53174دس رضوي، سند شماره، آرشیو مدیریت امور اسناد و مطبوعات آستان ق

.27/4/1385. فرخجهانگیردکتربامصاحبه. رضويقدسآستاناسنادمرکزشفاهیتاریخآرشیو

  

  :  ها کتاب

خارجه.اموروزارت: تهران،انگلیسوایرانروابطگاهشمار) 1386(فرنازتوکلی،اخوان

سـازمان : تهـران ،صـالحیار غالمحسـین :هترجم،ایراندرجهانیجنگ]تابی[سرکالرمونتاسکراین،

اطالعات.  انتشاراتوچاپ

امیرکبیر.: تهرانافشار،ایرج:کوششبه،خاطراتروزنامه)2536(خانمحمدحسناعتمادالسلطنه،

:ترجمـه ) .م1926./ش1305مشهدبهبمبئیاززائري(داوودحاجیسفرنامه)1376(دوداوحاجی

.  رضويقدسآستان: مشهد،الساداترئیسحسین

.اسالمیهاي پژوهشبنیاد: مشهد،خراسان،ایرانجغرافیاییفرهنگ)1380(کاظمخادمیان،

.تهراندانشگاه: تهران،دهخدانامهلغت)1371(اکبرعلیدهخدا،

،صالحمیرزاغالمحسین:ترجمه... وانگلیسوایرانهاي کنسولوها دیپلمات) 1363(لوییرابینو،

ایران.تاریخنشر: تهران

اختران.: تهران،افشارصدريغالمحسینترجمه:،ایراندرانگلیسیان) 1383(سردنیسرایت،

. اسالمیفرهنگنشردفتر: تهران،گواهیعبدالرحیم:ترجمه،شناسیشرق)1377(ادواردسعید،

سنبله.: مشهد،مشهددرپزشکیخاطرات)1382(محمدفر،شاهین

تـا  دارالفنـون از،ایـران نـوین پزشـکی تحولروند)1389(دیگرانورضامحمد،اردکانیشمس

.  چوگان: تهران،تهراندانشگاهسیستأ

قاجـار، شـاه ناصـرالدین ویـژه شـک پزریهفودکترخاطرات: درباردرسالسه)1388(ژوآنسریه،فو

نوین.: تهرانآشتیانی،اقبالعباس:ترجمه

  مرکز.نشر : تهران. رضاییجلیلوندمجید:ترجمه،گروتهامهسفرن) 1369(هوگوگروته،

تـاریخ فصلنامه،")اسنادروایتبه(قاجاریهدورهاواخردربهداشتیتحوالت"محسنزمانی،بخشگنج

دوم.شمارهدوم،سال، 1389بهار پزشکی،
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بـاهر :هترجمـ ،شـرقی خالفـت هـاي  سرزمینوایراندرپزشکیتاریخ،)2536(سیریلالگود،

  .امیرکبیر: تهران،فرقانی

وقاجـار عصـر ایـران درانگلیسـی پزشکانحضورعللیابیریشه"،قدرت محمديوذکراهللامحمدي، 

بهـار و   .خارجیروابطتاریخفصلنامه،"زمانآنعلمیودینیاجتماعی،سیاسی،مسائلدرها آننقش

  .38و39شماره،1388تابستان 

دورهمشـهد درانگلـیس وروسـیه هـاي  کنسولگريتأسیسازمردمنارضایتی"، یوسفحقیقی،متولی

.16/3/1390دوشنبهخراسانروزنامه،"خراسانناصري

هـاي  گـزارش بـر بنـا پسـیان خـان محمـدتقی کلنـل جنبش،)1366(غالمحسـین صالح،میرزا

ایران.تاریخنشر: تهران،مشهددرانگلیسکنسولگري

 انگلـیس، هاي کنسولگريگزارش: پهلويبرآمدنوقاجارفروپاشی،)1387(–––––––––––––

تهران: نگاه معاصر.  

سـال هشتپایانتاباستانایراندورانازنظامیطبتاریخچه،)1388(خسرونیک،نامجوي

  سبز.ایران: تهران،مقدسدفاع

وایـران روابـط درخارجـه امـور وزارتداخلـی هاي کارگزارينقش،)1386(مرتضینورائی،

.  خارجهاموروزارت: تهران).ق1308-1346/م.1890-1928(بریتانی

بـه ،عبـداهللا سـید :ترجمـه ،قاجاریـه عهـد درایراناجتماعیتاریخ،)1363(جیمزچالزویلس،

زرینتهران:نیکنام،مهرداددودانگه وجمشید:کوشش

  پیکان.: تهران،مهدويهوشنگدالرضاعب:ترجمه،بزرگبازيدرایران،)1383(آنتونیوین،

. اسـناد گنجینـه ".)ق1247-1317(ایراندرشاهناصرالدینزمانخارجیپزشکان"احمد، هاشمیان،

.1383زمستان. 56شماره

افغانستانوایرانبهییتکلنلسفرشرح،سیستانوخراسانسفرنامه،)1365(ادواردچارلزییت،

  یزدان.انتشارات: تهرانرهبر،مهردادو زعفرانلوروشنی،اهللاقدرت:ترجمهشاه،ناصرالدینروزگاردر
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  عکس از عبداهللا قاجار ،مانگاه کنسولگري انگلستان در مشهددر

  

  سفرنامه خراسان و سیستان)، 458صانگلستان در مشهد (درمانگاه کنسولگري
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فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی 

سال پانزدهم، شماره 57 ـ زمستان 1392، صص 84- 59

نقش کنسولگری انگلیس در پیشرفت پزشکی نوین در مشهد 

(1346- 1306ق.)



شهربانو دلبری
 

غلامرضا آذری خاکستر


· چکیده

دو کشور روس و انگلیس، به سبب موقعیت استراتژیک خراسان، از جمله همسایگی با روسیه در نقاط مختلف این منطقة پهناور کنسولگری داشتند و مرکز فعالیت آنها در مشهد بود. پس از گشایش کنسولگری انگلستان در مشهد، تأسیس درمانگاه و مداوای بیماران توجه مأموران کنسولگری را جلب کرد. در این مقاله زمینههای توجه انگلستان به این موضوع بررسی میشود و اینکه فعالیتهای پزشکان درمانگاه کنسولگری انگلستان تا چه حد در پزشکی نوین شهر مشهد اهمیت داشته است. حضور جراحان و پزشکان انگلیسی در گسترش امور بهداشتی و پیشرفت پزشکی در مشهد مؤثر  بوده است. در این مقاله ضمن بررسی وضعیت بهداشت مشهد، به زمینههای تأسیس کنسولگری انگلستان و گزارشهای پزشکی آنها اشاره خواهد شد.

·  واژگان کلیدی:

کنسولگری انگلیس، مشهد، پزشکی نوین

مقدمه

در دورة قاجاریه، پزشکان انگلیسی در مراکز مختلفی چون کنسولگریها، ادارة تلگراف هند و اروپا، شرکت نفت انگلیس و ایران حضور مییافتند و به طبابت و گاه امور سیاسی مشغول میشدند. پزشکان در این مراکز با طبقات و اقشار مختلف مردم، از بزرگان شهر و منطقه گرفته تا مردم عادی، ارتباط داشتند و اخبار و شایعات و اطلاعاتی که گردآوری میکردند، بسیار ارزشمند و مؤثر بود و بسا که موجب تغییرات در امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در سطح جامعه میشد.

به تدریج با گشایش و گسترش کنسولگریهای انگلستان در نقاط ایران، پزشکان انگلیسی نیز در آنجا مستقر میشدند. اکثر کنسولگریها درمانگاه و بیمارستان داشتند و بیماران از نواحی دور و نزدیک به آنجا مراجعه میکردند. مأموران کنسولگریها هنگام مسافرت در ایران، پزشکی را نیز با خود همراه میبردند تا در طول سفر، به بیماریهای مردم شهرهای سر راه رسیدگی کنند. تأثیر مثبت همین خدمات پزشکی در سال 1322ق./ 1904م. زمینه را برای سفر هیئت بازرگانی حکومت هندوستان به جنوب ایران فراهم آورد. از آن پس پیشنهاد شد تا در همة کنسولگریها درمانگاه تأسیس و در آنجا پزشک مستقر شود، زیرا این امر در گسترش و توسعة بازرگانی تأثیر بسیار داشت (محمدی، 1388: 18).

شمار پزشکان خارجی در دربار تأمل برانگیز است، زیرا از 23 پزشک خارجی (هاشمیان، 1383: 34) مقیم دربار قاجار، سهم انگلستان
 52 درصد است؛ یعنی 12 نفر از پزشکان دربار قاجار انگلیسی بودهاند. در میان دومین گروه پزشکان خارجی که سهمی در مداوای درباریان قاجاری داشتهاند، باید از پزشکان فرانسوی نام برد: دکتر لابا، کلوکه، تولوزان، فوریه
، شنایدر و کوپن که 26 درصد از مجموع پزشکان خارجی بودهاند. دکتر کاله و سادوفسکی از پزشکان روسی دربار شمرده میشدند و سهم پزشکان آمریکایی 2 نفر و 9 درصد بود.
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در آغاز مردم به پزشکان خارجی چندان اعتماد نداشتند و همچنان بیشتر به شکل تجربی و سنتی به مداوا میپرداختند (فوریه، 1388: 411)، اما به مرور زمان فعالیت اطبای خارجی موجب شد تا مردم از مداوای آنها استقبال کنند. به نوشتة جیمز موریه
 در سال 1225ق./ 1810م.:

"منشی باشی ایرانی از مدتها پیش تب کرده و به حال مرگ افتاده بود. در شش روز او شش بار دچار خونریزی شده بود. این مردم اعتقاد به طبابت ما ندارند و از این رو نمیگذاشتند پزشک هیئت معاینهاش کند. سرانجام بر اثر فالی که از حافظ گرفت و در آن گفته شده بود به غریبه اعتماد کند، بدان راضی شد" (رایت، 1383: 169).

دکتر جان ویشارد پزشک مخصوص ناصرالدین شاه نیز، شرحی از وضعیت پزشکان خارجی و عقیدة اقشار مختلف مردم را نسبت به آنها به دست آورده است: «ما انگیزهای جز خدمت و نوع دوستی نداشتیم. تمامی آن انتقادها و ایرادها بدل به گرمترین و صمیمانهترین قدردانیها و تشکرات شده است» (نورایی، 1386: 73).

آیا مراکز درمانی کنسولگریها در پیشرفت پزشکی مؤثر بودند؟ به نظر ادوارد سعید مؤسسات اولیة میسیونهای مذهبی، مانند چاپخانهها، مدارس، دانشگاهها و بیمارستانها، سهمی در پیشرفت و رفاه آن مناطق داشتند (سعید، 1377: 148). در این باره نظرات متفاوت است، اما آنچه مسلم است این است که، حضور و آمد و شد این هیأتها و پزشکان در توسعه و بهبود وضع بهداشت و درمان و آشنایی مردم با پزشکی نوین بی اثر نبود و در بنیان گذاری مراکز بهداشتی و درمانی و تأسیس بیمارستانها و درمانگاهها نقش داشت (نامجوی نیک، 1388: 83). کتاب ارزشمند تاریخ پزشکی ایران، نوشتة سیریل الگود انگلیسی، در بارة نقش و تأثیر مثبت انگلیسیها در توسعه بهداشت ایران توأم با اغراقگوییهای فراوان است (گنج بخش زمانی، 1389: 147).

وضع بهداشت جامعة ایران در دورة قاجار آن قدر فلاکت بار بود که از هر 10 کودک فقط 3 نفر به سه سالگی میرسیدند. برای مردم مداوای امراض فراگیری چون وبا، آبله، تب نوبه، اسهال و خناق (دیفتری) در اولویت بود (محمدی، 1388: 2).

انگلستان از نقش افکار عمومی مردم ایران غافل نبود و سیاستمداران انگلیسی میکوشیدند در دربار و در نظر مردم ایران وجهة خوبی داشته باشند و به همین منظور از پزشکان و خدمات پزشکی آنها استفاده میکردند (محمدی، 1388: 5). در بارة کنسولگری انگلستان در مشهد تاکنون تحقیق جامعی انجام نشده است، اما از لابه لای خاطرات و آثار سیاحان و گزارشهای مأموران سیاسی کنسولگری انگلستان، میتوان به موضوع پزشکی و اهمیت آن پی برد. 

کنسولگری انگلستان

انگلستان، در اواخر قرن نوزدهم موفق شد در شهر مشهد کنسولگری تأسیس کند. اولین سرکنسول انگلیس در مشهد چارلز اسمیت مک لین از اول فوریة 1889 تا چهاردهم دسامبر 1891م سرکنسول انگلیس در مشهد بود (رابینو، 1363: 07؛ اخوان توکلی، 1386: 66). مهمترین وظایف سرکنسول انگلیس در مشهد عبارت بود از: 

1. حل مشکلات هزاران زائر هندی که برای زیارت به مشهد میآمدند.

2. تهیة گزارش بازرگانی سالیانه.

3. ایفای نقش رابط میان حکومتهای هرات و مشهد (رایت، 1383: 117). 

همچنین نخستین و فوریترین وظیفة کنسول انگلیس در مشهد، گردآوری اطلاعات در بارة فعالیت روسها در ماوراءالنهر و زیرنظر گرفتن رفت و آمد روسها به هند بود (وین، 1383: 171).


سر چارلز ادوارد ییت (متولد 1849م.)، که در ژوئیه سال 1893م. نخست کفیل کنسولگری مشهد بود و از سپتامبر 1896 تا دهم فوریه 1897م مقام کنسولگری را برعهده گرفت، محل کنسولگری انگلیس در مشهد را چنین وصف کرده است:

"محل کنسولگری بریتانیا واقع در گوشة جنوب غربی شهر (مشهد) بود. محلی که برای اقامت من در نظر گرفته شده بود نزدیک به شش جریب مساحت داشت و دور تا دور آن را دیوارهای بلندی احاطه کرده بود که در وسط آن ساختمان بزرگ کنسولگری که مربع شکل و به رنگ سفید بود در دو طبقه قرارداشت ... در پشت اداره کنسولگری اصطبلها و منزل معاون کنسول قرار گرفته بود. سرانجام در گوشهای از باغ که هنوز جای خالی بود منزلی نیز برای اقامت دکتر ساخته شد. بدین ترتیب کنسولگری محل اقامت افراد شد و تسهیلات مورد نیاز همگی در یک جا جمع گردید و شرایط خیلی بهتری در مقایسه با گذشته- که هر یک از این واحدها در قسمتی از شهر به طور پراکنده قرار داشتند- فراهم آمد» (ییت، 1365: 45-44).


اغلب کنسولگریها درمانگاه خیریه داشتند و ایرانیان از دور و نزدیک به آنجا هجوم میآوردند تا به دست پزشکان هندی رایگان معالجه شوند (رایت، 1383: 173).


درمانگاه کنسولگری

فعالیتهای پزشکان خارجی را میتوان در دو موضوع مذهبی و سیاسی بررسی کرد. نیازمندی جامعة ایران به پزشکان خارجی موجب گسترش روابط آنها، به ویژه میسیونرهای مذهبی با گروههای مختلف مردم میشد و از سوی دیگر، علاقهمندی مردم به این پزشکان زمینة مساعدی برای همراهی مقامات سیاسی ایران با آنها ایجاد میکرد. برای میسیونرهای بریتانیا چنین وضعی، اقدامات آنها را در کار بهداشت تسهیل کرد. آنها در تأسیس بیمارستانهای بزرگ در شهرهایی با بافت کم و بیش سنتی توفیق یافتند. این حرکت در برخی از شهرها موجب شد که خیّران محلی نیز بیمارستانهای مشابه تأسیس کنند. در سال 1325ق./ 1907م. در اصفهان بیمارستان کوچکی در محل بیمارستان خورشید کنونی بنا گردید. بنا به نوشتهای در روزنامة جهاد اکبر: «منظور آن بود که مسلمانان بیمار از قید استعلاج از کفار رهایی یافته مستخلص شوند.» بازتاب چنین انگیزهای موجب شد که کنسولگریهای مختلف در جوار فعالیتهای سیاسی، اقتصادی و نظامی به مسائل پزشکی نیز بپردازند. در مشهد بیماران در درمانگاه انگلیسی مداوا میشدند و در بخشی از این درمانگاه پزشکان جراحی نیز میکردند. این درمانگاه، که در اواخر قرن نوزدهم تأسیس شده بود، در اواخر دهة اول قرن بیستم گسترش یافت و اقدامات آن در زمینة بهداشت و درمان اهالی مشهد گسترده بود (نورایی، 1386: 74-73). 

از اوایل قرن نوزدهم (1251ق./ 1825م.) اعزام هیئتهای مذهبی موجب ورود عناصر خارجی در مسائل خرد و کلان بهداشت کشور گردید، زیرا میسیونرهای مذهبی، افزون بر فعالیت در عرصههای مذهبی و آموزشی، در حیطة بهداشت و پزشکی نیز فعال بودند (نورایی، 1386: 73).

با ورود مبلغان مذهبی انگلیسی، با هدف نشر مسیحیت و استقرار آنها در مناطق ارمنی نشین، پزشکان انگلیسی هم به ایران آمدند. به نوشتة سر دنیس رایت: «ورود دایمی مبلغان زن و مرد، از جمله پزشکان و پرستاران، آغاز شد. مقارن سال 1896م. هفده تن از آنان در جلفا بودند و در محوطه وسیع هیئت مرسلین-که شامل کلیسا، داروخانه، بیمارستان و کتابخانه و همچنین مدرسههای پسرانه و دخترانه بود- زندگی میکردند» (رایت، 1383: 163).

در اواخر قرن نوزدهم شهر مشهد چهار درمانگاه خیریة عمومی داشت:

1. درمانگاه جنرال کنسولی بریتانیا.

2.  درمانگاه جنرال کنسولی روسیه.

3. درمانگاه بانک روس. 

4. درمانگاه حرم مطهر (دارالشفاء).

از میان آنها، فقط درمانگاههای بریتانیا و دارالشفای حرم مطهر امکانات مناسبی برای بستری بیماران داشت (خادمیان، 1380: 965). قبل از تأسیس درمانگاه کنسولگری بریتانیا در مشهد، پزشکان انگلیسی به این شهر وارد شده بودند، از جمله دکتر دولماژ1 پزشک انگلیسی که در 1859م. به مشهد آمد (الگود، 2536: 564). گروته سیاح آلمانی که مقارن انقلاب مشروطیت به ایران آمده بود، از بیمارستان انگلیسیها در مشهد یاد کرده است (گروته، 1369: 323).

انگلیسیها بخشی از سیاستهای خود را در مشهد با اقدامات عامالمنفعه مثل «درمانگاه جنرال کنسولگری بریتانیا» پیگیری میکردند. این درمانگاه بنابر ادعای انگلیسیها در ارائة خدمات به مردم با دارالشفای آستان قدس رضوی رقابت میکرد و امکانات مناسبی برای بستری و مداوای رایگان بیماران داشت و گفتهاند که هر سال نزدیک 6 هزار به آنجا مراجعه میکردند (متولی حقیقی، 1390: 11). 


آنتونی وین در مقایسه میان درمانگاه انگلستان با دارالشفاء نوشته است: «آستان قدس که اصولاً مؤسسهای خیریه است، هیچ چیز قابل مقایسهای نسبت به درمانگاه انگلستان عرضه نمیکرد» (وین، 1383: 178). در سندی به تاریخ 28 شهر شعبان 1331ق. به ارتباط میان این دو درمانگاه اشاره شده است. در این سند، گزارشی به وزارت اوقاف و معارف در مورد دیدار پزشکان بیمارستان انگلیسی از دارالشفاء آمده است:

مقام منیع وزارت جلیله معارف و اوقاف دامت شوکته

یوم 26 شهر جاری دو نفر دکتر از مریض خانه انگلیسی برای بازدید دارالشفاء مبارکه آمدند و به خوبی اوضاع و اسباب و مرضای آنجا را ملاحظه و تفتیش و از آنها پذیرایی به قاعده هم شد. مؤید الوزرا (سازمان اسناد ملی ایران، شماره ردیف 250000885 / مرکز اسناد آستان قدس، شماره اموالی 2/53174.)

درمانگاه انگلیسیها رو به روی باغ ملی در کوچة کنسولگری بود
. کلنل ییت که در سال 1896م. در مشهد بود، وضعیت درمانگاه کنسولگری انگلستان و بیمارانی که وارد این بیمارستان میشدند را چنین توصیف کرده است:

«پای یک دزد معروف و شریک وی را از قوزک قطع کردند تا دیگر به اعمال نامشروع اقدام نکنند. انگشتان مرد دیگری هم به اتهام مشابه از بند آخر قطع نمودند. یک روحانی هم که باعث مرگ دختر بچهای شده بود، توسط دیوان شرع محکوم گردید. مردان حاکم ریسمانی را از بینی وی رد کرده و او را به مانند شتر در شهر تاب دادند، تا اینکه بینی وی از جای کنده شد. این متهمان بعد از مجازات و قطع اندامی از بدنشان روی به سوی درمانگاه کنسولگری انگلیس مینهادند تا معالجه شوند. موردی را سراغ ندارم که اینها به جانب درمانگاه آستانه که ظاهراً باید به مداوای همه مردم از هر قشر و گروهی بپردازد روان شده باشند.»

بیماران بسیاری، نه تنها از مشهد بلکه از اطراف آن و حتی هرات، برای مداوا به درمانگاه کنسولگری انگلیس مراجعه میکردند. درمانگاه، یک پزشک جراح انگلیسی و یک دستیار هندی داشت و گاهی که پزشک انگلیسی نبود، دستیار هندی وظایف وی را انجام میداد (ییت، 1365: 309). درمانگاه داروخانهای کوچک نیز داشت.

حاجیداود، سیاحی که در سال 1305 ش. /1926 م. به شهر مشهد سفر کرده بود، در بارة بیمارستانهای مشهد نوشته است: «در شهر مشهد سه بیمارستان عمده وجود دارد؛ یکی از آنها که از بودجة آستان قدس اداره میشود، دارالشفای حضرت است که برای معالجة زائران و عموم است. بیمارستان دیگر، زیر نظر دولت بریتانیاست و یک دکتر زرتشتی به نام خانم دمری
 آن را اداره میکند. این بیمارستان روزانه سیصد بیمار را بهطور مجانی معالجه میکند. علاوه بر این دو، بیمارستان میسیون آمریکایی نیز با اخذ پول به معالجه بیماران میپردازد. یک بیمارستان کوچک دیگر به نام شفاخانه منتصریه وجود دارد که زیر نظر دولت اداره میشود و معالجة آن مجانی است.» (حاجی داوود، 1376: 67). 

مراکز درمانی مشهد در سال 1305 ش. در خاطرات حاجی داوود زائری از بمبئی

		ردیف

		نام بیمارستان

		مؤسس

		نوع خدمات



		1

		دارالشفا

		آستان قدس

		معالجه عموم و زوّار



		2

		بیمارستان بریتانیا

		انگلستان

		مداوای 300 بیمار در روز



		3

		بیمارستان میسیون آمریکایی

		آمریکا

		معالجه همراه با گرفتن ویزیت



		4

		شفاخانه منتصریه

		دولتی

		معالجه و خدمات رایگان





به نوشتة اسکراین، سرکنسول انگلیس در مشهد مقارن جنگ جهانی دوم، آخرین پزشک درمانگاه کنسولگری سرگرد رائو بود:

از جمله پستهای دیگر که بر اثر جنگ در سرکنسولگری مشهد حذف شد، پست وابستة بهداشتی بود که معمولاً توسط یک کارمند انگلیسی یا هندی "سرویس بهداری هند" اداره میشد. آخرین وابستة بهداشتی، سرگرد رائو از جراحان نظامی بود که اندکی پس از ورود ما برای انجام وظائف حادتری راه جنوب را در پیش گرفت (اسکراین، بی تا: 225).

اسکراین همچنین به کلینیک دامپزشکی در مشهد- که همسرش تأسیس کرده بود، اشاره کرده است: «زنم در محل استقرار سواران یک کلینیک دامپزشکی تشکیل داد و با کمک سوارانی که از سابق باقیمانده بودند به درمان سگها، گربهها، الاغها، اسبها و حتی شتران اشخاص بینوا پرداخت و این کارها را مجانا و برای دلخوشی خود انجام میداد» (همان: 226).

دکتر محمد شاهین فر از دکتر ممتازعلی خان و داروسازی به نام مرسلین نام برده است که قبل از شهریور 1320ش. در درمانگاه کنسولگری انگلستان کار میکردند. به نوشتة او، در محدودة زمانی جنگ جهانی دوم فعالیت این درمانگاه به مداوای کارمندان کنسولگری محدود میشد (شاهین فر، 1382: 108).

گزارشهای بهداشتی

محتوای گزارشهای بهداشتی کنسولگری انگلستان در مشهد شامل این موارد است: 

الف) وضعیت بهداشتی 

وضعیت مشهد در سال 1323ق./ 1905م. طبق گزارش سایکس سرکنسول انگلستان در مشهد چنین بیان شده است:


«در میان این خیابان (بالا خیابان و پایین خیابان) جوی آبی به پهنای یک و نیم متر جاری بود. آب این جوی از چشمهها تأمین میشد، ولی کثیف بود و برای شست و شو و مقاصد دیگر به کار میرفت. خیابان ناهموار و فاقد سنگفرش بود. زمستانها پر از برف، بهارها پر از گل و لای و تابستانها پر از گرد و خاک بود و در دو سوی آن دکانهایی قرار داشت که زباله خود را در جوی میریختند. بسیاری از زائران، که امید خود را به درمان پزشکان از دست داده بودند، به آستان امام پناه میبردند» و هنوز هم پناه میبرند. شماری دیگر مجاور میشدند تا پس از مرگ در جوار امام به خاک سپرده شوند. کاروانهای ترسناک جنازههای مومیایی شده و متعفن را که در کفن پیچیده شده بود با خود حمل میکردند. هر شش جنازه بر پشت یک شتر قرار میگرفت تا در زمین مقدس به خاک سپرده شود (وین، 1383: 160-159). 

ب) اطلاعات در بارة بیماریهای شهر مشهد

 از جمله مسائل بهداشتی مهم برای انگلستان، بررسی بیماریهای شایع در نواحی مختلف بود. طاعون، وبا، تیفوس و آنفولانزا بارها گزارش شده است. ترس از شیوع طاعون موجب شد تا به این موضوع حتی در نواحی دورتر از مشهد هم توجه شود:

«در بیست و هشتم آوریل در شهر اعلام شد در روستایی واقع در بیست مایلی جنوب سرخس مرض طاعون شیوع یافته است. والی نظامی دستور داد کمیته محلی اقدامات لازم را برای جلوگیری از گسترش بیماری معمول دارد و به همین منظور یک قرنطینه و اردوگاه ویژه اقامت افراد بیمار بین راه مشهد به سرخس تأسیس شد. گفته میشود تاکنون بین ده تا یکصد نفر جان خود را از دست دادهاند» (میرزا صالح، 1387: 51). 

دولت ایران هم برای جلوگیری از گسترش طاعون پزشکان حاذق را به نواحی مشکوک اعزام میکرد:


دکتر مسیح السلطنه که حدود چهارده سال پیش برای جلوگیری از گسترش طاعون و مداوای بیماران به سیستان آمده و به واسطه حسن خدمت موفق به دریافت نشان ویکتوریا شده بود قرار است به سرخس اعزام شود تا پس از بررسی علل بروز بیماری طاعون در آن منطقه گزارش لازم تهیه کند. دکتر در روز چهاردهم ژوئن به اتفاق خان صاحب ممتازعلی خان کمک جراح کنسولگری، مشهد را به قصد سرخس ترک کرد (همان: 67).

خان صاحب ممتاز علی خان در بیست و هشتم ژوئن از سرخس به مشهد بازگشت و براساس گزارش، میان روزهای اول فوریه تا سوم ژوئن، یکصد و بیست نفر در آن قسمت از خاک ایران از بیماری طاعون به هلاکت رسیدند و تنها یک بیمار طاعونزده از مرگ جان به در برد (همان: 70). گزارشها نشان میدهد که طی سالهای 1304-1300ش. علاوه بر طاعون، بیماری وبا نیز در نواحی مختلف خراسان، تا آن سوی مرزها در عشق آباد گسترش داشته است. کنسول ایران در عشق آباد، در سی ام ماه می گزارش داد که در آنجا وبا شیوع یافته و روزی 6 یا 7 نفر جان خود را از دست میدهند. پزشکی که برای رسیدگی به واقعیت، از قوچان به باجگیران اعزام شده این ادعا را رد کرد، اما به این قناعت نشد و پزشک دیگری برای تحقیق بیشتر گسیل گردید. در عین حال یک مرکز قرنطینه در مرز برقرار شده است. آقای حکیموف به من گفت اطلاعی در بارة شیوع وبا در عشق آباد ندارد (همان: 358). 

شیوع بیماریهای واگیردار گوناگونی گزارش میشد؛ مثلاً روزنامة خراسان، در 13 خرداد 1302ش. اعلام کرد که تیفوس در میان ترکمانهای روسیه شیوع یافته و احتمال دارد که به اینجا هم سرایت کند (میرزا صالح، 1387: 488). شیوع بیماریهای واگیردار موجب شد تا به گزارشهای پزشکی توجه شود. در بهمن 1304ش، پزشکانی که برای بررسی شیوع بیماری در ناحیة باخرز اعزام شده بودند، بیماری را تیفوس و مالاریا تشخیص دادند و تلفات را 700 نفر برآورد کردند (همان، 538).

چنانکه گسترش بیماریهایی همچون آنفولانزا نیز موجب از بین رفتن انبوهی از مردم مشهد شد و این موضوع در گزارشهای کنسولگری انگلستان چنین منعکس شده است: 

آذرماه 1302، آنفلوآنزا در ظرف یک ماه گذشته به همه جا سرایت کرده است. میگویند چندان شدت ندارد، اما بسیاری از سالمندان و ضعفا جان خود را از دست دادهاند. حدس زده میشود که حدود 500 نفر فقط در مشهد مرده باشند. بیماری اینک در حال فروکش کردن است (همان: 524).» و یا در گزارشی دیگر چنین آمده است: «بهمن 1304، بیماری آنفلوآنزا سراسر خاک خراسان را فرا گرفته که خوشبختانه نوع آن خیلی خطرناک نیست (همان، 1366: 538). 


امراض عمومی

بنا بر گزارشهای کنسول انگلیس، مهمترین بیماری شایع در مشهد وبا بوده است. در سالهای 1868، 1892 و 1904م. بیماری وبا در مشهد شیوع یافت، در سال 1893م. فروکش کرد و در حد فاصل این سالها، شهر از این بیماری در امان بود. شیوع وبا در سال 1893م. که چندان وسیع نبود- حدود 125 نفر را از میان برد، اما وبای سال 1904م. بیش از 8000 نفر از جمعیت 80 هزار نفری شهر را به کام مرگ کشاند (خادمیان، 1380: 963).

در وبای سال 1278ق./ 1862م. مشهد شمار تلفات به روزی 100 تا 120 نفر رسید. مرگ جلال الدوله، پسر شاه و حاکم خراسان، دولت را نسبت به وخامت اوضاع واقف ساخت. در پنجم اوت کاروان بزرگی شامل 5000 نفر زوار از مشهد به تهران رسید. با اینکه این جمعیت از محلی میآمد که وبا در آنجا شایع بود و تمام آنها به عامل این بیماری آلوده بودند، هیچ نوع اقدام احتیاطی قبل یا بعد از رسیدن آنها به تهران از طرف اولیای امور محلی به عمل نیامد. در نتیجه در هفتم همان ماه وبا در تهران و در محلههای فقیر نشین شهر منتشر شد (الگود، 2536: 568). اعتمادالسلطنه در ذی القعده 1309ق./ 1892م. در بارة گسترش وبا در مشهد نوشته است: 

امروز شنیدم وبا در مشهد مقدس روزی هفتاد - هشتاد نفر را تلف میکند. ده روز دیگر یقین در اردو خواهد بود. ممکن بود با مبلغ کمی مخارج قرانتین بگذارند. شاید این مرض به جای دیگر سرایت نکند؛ اما کی حکم بکند و کی بشنود (اعتمادالسلطنه، 2536: 823).

در سندی دیگر وجود بیماری وبا در سال 1335ق./1917م. در مشهد و بعضی از شهرها چنین گزارش شده است: 

به ملاحظة بروز مرض کلرا در شهر مشهد و در بعضی از شهرهای عرض راه الی سمنان برای محافظه سایر نقاط و پایتخت از طرف مجلس حفظ الصحه دولتی در ده نمک تأسیس کرنطین و معاینة طبی میشود و دکتر ابوالقاسم خان و دکتر جانایتان مأمور این خدمت هستند (شمس اردکانی، 1389: 244). 

کنسولگری انگلستان در مشهد، ضمن تلگرافی به پزشک کنسولگری انگلیس در کرمان بر این موضوع تأکید کرده است:

ناخوشی وبا در کمال سختی در مشهد سه روز است بروز کرده است، به طوری که نصف از مبتلاشدگان تلف میشوند. چون مسافرین کرمان به خراسان و خراسان به کرمان زیاد هستند به طوری که همه روزه عدة زیادی چه مسافر چه کاروان مال التجاره از این خط عبور میکنند و هر وقت مرض وبا در مشهد بروز کرده است. پس از چند روز به کرمان سرایت کرده است، علی هذا برای اینکه فوری جلوگیری شود روز گذشته دایره حفظ الصحه ایالتی را منعقد و با حضور اطبا و دکتر انگلیس ترتیب قرانطین برای آن خط داده شد که در دربند که اول خاک کرمان است گذارده شود و بیست نفر سواره هم برای به افق میانه راه خراسان و یزد و کرمان معین شد و فردا حرکت خواهند کرد؛ و در هر ماه دویست و شصت و چهار تومان مخارج آنها به ترتیب ذیل تصویب گردید: طبیب روزی دو تومان... (روستایی، 1382: 366-365).

در جدول زیر، شیوع دیگر بیماریها در شهر مشهد بر اساس گزارشهای کنسولگری انگلیس آمده است. (خادمیان، 1380: 964).  

		ردیف

		نام بیماری

		شرح گزارش یا علت شیوع



		1

		طاعون

		بیماری طاعون هم در طی دویست سال گذشته به تناوب در خراسان و مشهد شیوع یافته است. شیوع کمتری نیز در سالهای 1831، 1877، 1882، 1887م. در ایالت خراسان و اطراف مشهد شایع شده است.



		2

		آبله

		بیماری آبله تقریباً همیشه در مشهد هست و گاهی دامنة آن گسترش مییابد و زمانی نیز به صورت عمومی بروز میکند. تزریق واکسن ضد آبله در بین مردم معمول است، اما تزریق واکسن لنف گاوی نزد طبقات اجتماعی بالاتر شناخته شده است و فقط پزشکان اروپایی تجویز میکنند.



		3

		آنفلوآنزا

		آنفلوآنزا در سال 1889م. و دوباره در اکتبر 1891م. شیوع یافت و یک بار دیگر در سال 1891م. نیز در شهر شایع شد. همچنین نوبتی دیگر در سال 1891م. در شهر شیوع یافت که هم زمان با خراسان به اروپا هم سرایت کرد. اپیدمیهای خفیف به تناوب در حد فاصل سالهای سخت شایع میشود و چنین به نظر میرسد که بیماری همیشه در شهر حضور دارد.



		4

		سرخک، سیاه سرفه و گوشک

		این بیماریها در تمام فصول سال مخصوصاً در فصل بهار شایع میشود. گاهی نیز گلودرد در شهر و اطراف آن به شدت شیوع مییابد. این بیماری به صورت بیماری داخلی بادسرخ یا آنژین، که امروزه در انگلیس به وفور دیده میشود، ظهور میکند، اما هرگز به صورت غشاء کاذب (false membrane) ظاهر نمیشود. دامنة آن به سرعت گسترش مییابد و موجب مرگ و میر زیاد مخصوصاً در اوایل شیوع اپیدمیک آن میگردد. گفته میشود این بیماری برای اولین بار در سال 1884م. از کرمان به خراسان سرایت کرد.



		5

		دیفتری بیماریهای پوستی

		 دامنه آن به کارگرانی که با پشم خام سر و کار دارند، محدود میشود. این بیماری نزد طبقات کارگری مشهد مشاهده گردیده، اما موارد شدید آن بین کارگران اطراف مرز افغانستان بیشتر شیوع دارد. این افراد به ارزش داغ کردن محل عفونت با استفاده از نوعی پماد، که از پودر باروت مرطوب تهیه میشود و پس از مالیدن آن روی زخم و آتش زدن آن انجام میگیرد، پی بردهاند.



		6

		حصبه

		تقریباً به طور مستمر مواردی از شیوع حصبه در شهر دیده میشود. اطبای محلی غالباً این بیماری را با تبهایی که در فصل تابستان یا پاییز به وجود میآید و گاهی نیز کشنده است، اشتباه میکنند. این حکیمها (پزشکان سنتی) همیشه از تبهایی (enteric) به نام تیفوس یاد میکنند.



		7

		مالاریا

		مالاریا از بیماریهای بسیار شایع است و نوع آن معمولاً از تب یک روز در میان، سه روز یک بار و چهار روز یک بار است که غالباً در فصول بهار و پاییز ظهور میکند.



		8

		بیماریهای گوارشی

		به علت بیتوجهی به کیفیت آب آشامیدنی، مسائلی از قبیل انگلهای رودهای در بین عامه مردم وجود دارد. کرمهای گرد و دراز در بسیاری از بیمارانی که به درمانگاه مراجعه میکنند، به چشم میخورد و در کنار آن، کرم کدو هم با وسعت کمتری دیده میشود.



		9

		بیماریهای قلبی

		بیماریهای قلبی به اعتیاد این افراد به انواع عادات طبیعتاً مضر، نظیر نوشیدن چای، کشیدن بیش از اندازه سیگار، کشیدن و خوردن تریاک مربوط میشود.



		10

		بیماریهای ریوی

		عوارض مربوط به بیماریهای ریوی و تنفسی هم در بین مردم مخصوصاً در خردسالان و سالمندان دیده میشود.



		11

		بیماریهای مقاربتی

		این نوع بیماریها به شدت رواج دارد.



		12

		سیفلیس

		سیفلیس در بین بربریها از سایر اقشار جامعه فراوانتر است. هیچگونه مراقبتی از بیماران مبتلا به سیفلیس به عمل نمیآید؛ بنابراین، موارد تلقیح واکسن این بیماریها چندان زیاد نیست.



		13

		بیماریهای چشم

		بیماریهای چشم، از نوعی که به بیماریهای سیفلیس مربوط میشود، هنوز هم به فراوانی دیده میشود. ابتلا به بیماریهای پلک و قسمتهای خارجی چشم نظیر تراخم و ورم ملتحمه معمولی همراه با عوارض جنبی آن، که معلول کثافات و غفلت و یا عوارض ناشی از آبله است، به وفور مشاهده میشود.



		14

		بیماری سل

		انواع مختلف بیماری سل به وفور مشاهده میشود. بیماری سل، یکی از بیماریهای شایع در شهر است که از انواع مختلف آن به نام سل غدد مترشحه، سل استخوان و سل مفاصل میتوان نام برد.



		15

		سنگ مثانه

		موارد فراوانی از سنگ مثانه در بیمارانی که برای معالجه به بیمارستانهای انگلیسی مراجعه میکنند، گزارش شده است.





ج) بیماریهای رجال و شخصیتهای حکومتی

بخشی از اطلاعات مندرج در گزارشهای کنسولگری به برخی از رجال و شخصیتها و نوع بیماری آنها مربوط میشود:

«سرگرد برونیکوفسکی رئیس پلیس هفتهها به خاطر ابتلاء به بیماری حصبه در بیمارستان نظامی بستری بود (میرزا صالح، 1366: 42).» در گزارشی دیگر به بیماری قلبی یکی از کارمندان کنسولگری انگلستان اشاره شده است: «سوم اردیبهشت 1300 خان بهادر سید مبارک علی شاه وابستة سابق هندی این کنسولگری در 20 آوریل از ناخوشی قلب در گذشت» (همان، 1387: 364)؛ بنابر گزارشی دیگر: «28 اسفند 1300، شفی الدین (مهاجر) که با حال وخیم از تهران آمد به بیمارستان کنسولگری برده شد. شفی الدین پس از بهبودی تا ورود سرکنسول افغانستان اینجا ماند» (همان: 342).

 هر آنچه پیرامون نوع بیماری رجال آمده است، نشان میدهد که کنسولگری در گزارش به مرکز به جزئیات توجه داشت؛ به طور مثال: «مؤتمن السلطنه در روز 17 تیر 1302/ 5 ژوئیه 1923 از تهران وارد مشهد گردید. او به سمت کارگزار خراسان گمارده نشده است. روایت بیماری مؤتمن السلطنه صحت دارد» (همان: 497)؛ و یا گزارشی مبنی بر اینکه، علی اکبر صدرالاطباء پزشک درمانگاه مشهد در دی ماه 1302/ 18دسامبر 1923 درگذشت (همان: 528). این روایتها نشان از دقت در نگارش گزارشها و توجه سرکنسولهای مشهد به پزشکی و بهداشت عمومی دارد.

د) فعالیتهای بهداشتی روسها

در بخشی از گزارشها، به فعالیت مهاجران روسی و فعالیت پزشکان روس اشاره شده است. از جمله اینکه یک یهودی روسی به نام استرانکن که سالها در مشهد دواخانه داشت، در دی ماه 1300 خودکشی کرد (همان: 287)؛ و یا گزارشی در این خصوص که «در 23 مهر 1301 یک پزشک روس به نام نیکالای پاولوویچ زنامینسکی از سبزوار به مشهد آمد و قصد دارد در اینجا به طبابت بپردازد. او از آقای حکیموف تقاضا کرده که او را به سمت پزشک مأمور سرکنسولگری منصوب کند» (همان: 430). کنسولگری انگلستان در گزارشی، 18 دی ماه 1300 را زمان بازگشایی مجدد بیمارستان شوروی در مشهد اعلام کرده است، زیرا این بیمارستان مدتی پس از افتتاح تعطیل شده بود (همان، 1366: 239). 

توافقهای بازرگانی از دیگر مواردی است که بخشی از گزارش سرکنسولها بدان اختصاص یافته است: در 6 خرداد 1302 روزنامة فکر آزاد از توافق بازرگانی ایران و روسیه خبر داده است که بر اساس آن، اقلامی چون دارو و تجهیزات پزشکی به طور آزاد از روسیه به ایران وارد خواهد شد (همان: 485). 

ه) ارائه اطلاعات پیرامون پزشکان بیمارستان آمریکایی مشهد

همچنین بخشی از گزارشهای کنسولگری انگلستان در مشهد به پزشکان آمریکایی و فعالیت آنها اختصاص دارد؛ مثلاً در بارة دکتر هافمن مبلغ مذهبی تبعة آمریکا در مشهد (همان: 51):

17 اردبیهشت 1301، دکتر ار. هافمن عضو میسیون آمریکایی در 2 ماه مه برای کمک به دکتر اچ. لیچتواردت مشهد را به قصد تربت حیدریه ترک گفت. دکتر لیچتواردت حدود سه هفته پیش به تربت حیدریه رفت و یک داروخانه موقتی باز کرد که میدانم با استقبال فراوان مواجه شد. عالیجناب دابلیو. میلار نیز از نیشابور به تربت حیدریه رفته است (همان: 371).

فعالیتهای پزشکان آمریکایی به دقت رصد میشد؛ حتی ورود و خروج پزشکان آنها را ثبت میکردند: «21 خرداد 1301، دکتر میلار و دکتر هافمن اعضای میسیون آمریکایی از تربت حیدریه به مشهد آمدند» (همان: 386). از جمله مسائلی که موجب میشد پزشکان آمریکایی فعالیت در نقاط مختلف خراسان را گسترش دهند، وقوع بلایای طبیعی همچون زلزله بوده است: «13 خرداد 1302، تعداد کشته شدگان در زلزله تربت 2219 نفر و زخمیها 170 نفر گزارش شده است. در میان زخمیها 50 نفر احتیاج مبرم به مداوا در بیمارستان دارند» (میرزا صالح، 1387: 488). بنا بر این «میسیون آمریکایی در مشهد تقاضای کمک از تشکیلاتش میکند.» در 19 تیر 1302 میسیون مذهبی آمریکایی در مشهد برای یاری رساندن به زلزلهزدگان مبلغ 5000 دلار از تشکیلات مرکزی خود دریافت کرد (میرزا صالح، 1387: 495). در دی ماه 1304ش. ساختمان جدید بیمارستان آمریکایی در مشهد افتتاح شده است و کنسول انگلستان گزارش آن را چنین آورده است:

میسیون مذهبی آمریکاییان در مشهد با صدور دعوتنامة عمومی از مردم خواسته است در روزهای 6 و 7 و 8 ژانویه 1925 از بیمارستان جدید آن ها بازدید کنند. ساختمان این بیمارستان از بهترین بناهای موجود در ایران است (همان: 533).

و) داروخانهها

بخشی از این گزارشها به شمار داروخانههای مشهد اختصاص دارد: «چهار باب داروخانة عمده در مشهد وجود دارد، که نسخههای بیماران را میپیچند، اما داروخانهداران فقط نسخههای پزشکی سنتی را میشناسند و هیچگونه آشنایی با نسخههای پزشکان اروپایی ندارند. تعداد زیادی توزیع کنندة جزء داروهای اروپایی هم مشغول توزیع دارو هستند که نام داروها را میدانند و اطلاعات مختصری از فواید داروهای موجود دارند. بر پایة همین اطلاعات جزئی با بی پروایی به معاینه و تشخیص و معالجه بیماریهای مزمن افرادی میپرداختند که از روی ناآگاهی به آنها مراجعه میکردند» (خادمیان، 1380: 965).

نتیجه 

هر چند تأسیس کنسولگری انگلستان در مشهد بر اساس منافع امپراتوری بریتانیا بود، اما با مرور گزارشها و فعالیتهای درمانگاه کنسولگری درمییابیم که بیماران شهر مشهد از حضور پزشکان انگلیسی بهره میبردند و ایجاد این درمانگاه در گذر از پزشکی سنتی به پزشکی مدرن نقش بسزا داشت. گزارشها نشان میدهد که مأموران انگلیسی به هر گونه بیماری توجه میکردند و راهکارهایی برای جلوگیری از گسترش امراض ارائه میدادند. آشکار است که حضور جراحان و پزشکان انگلیسی که به صورت آکادمیک علم پزشکی را فراگرفته بودند، در بهبود و گسترش بهداشت و پزشکی مشهد نتیجه بخش بود. پزشکان انگلیسی در نقاط مختلف به کار مداوا پرداختند و توانستند تا حدی مردم را با بیماریهایی مانند وبا، طاعون و تیفوس آشنا کنند و از گسترش آن بیماریها جلوگیری نمایند. فرجام سخن آنکه، اقدامات پزشکی کنسولگری انگلستان موجب شد به مرور زمان زمینههای آشنایی با پزشکی نوین در مشهد فراهم شود. 
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