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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 هفتمشماره هشتاد و  ،دومو  یستسال ب

 0011 پاییز

 

 چالش سیاست و بهداشت در قرنطینه خلیج فارس و پیامدهای آن در شهر بوشهر

رضاشاهاز اواخر دوره قاجار تا پایان دوره 

 

 22/21/2011 تاریخ تأیید:          12/7/2911 تاریخ دریافت:
  1 زاده ینحس یجهخد 

  2 یصدر یژهمن
  3 یحیفص یمینس

  4راشد  یکاظم یرهمن
 

در  یروم مرگ یشو افزا یضعف امکانات بهداشت یر،واگ های یماریب یوعش

مهی  شویور در    یهیا  از دغدغیه  یکیی فارس،  یجدر منطقه خل یژهو به یران،ا

دوره،  ین. در همی رفی   یبیه شیمار می    یاواخر دوره قاجار و عصیر ههلیو  

منطقیه، بیه    یین در ا ییاروهیا  یشویورها  یو اقتصیاد  یاسیی س یها رقاب 

شیه بععیات ،ن، در    یدو بهداش  منجر گرد یاس در حوزه س نو ییها چالش

فیارس   یجدر منطقه خلی  یبر . انگلستان شه نقش فعالیاف شهر بوشهر نمود 

  هیا،  یمیاری بهعود و بوسعه بهداش  و معیارزه بیا ب   یبرا یداش ، به اقداماب

فیارس   یجاز جملیه خلی   ی،مرز یدر نواح ینهقرنط های یستگاها یسمانند بأس
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 دس  زد. 

 ینیه و بهداشی  در قرنط  یاس چالش س ینوشتار، بررس ینا یشانون نقطه

 ییان وره قاجیار بیا ها  ،ن در شهر بوشهر از اواخر د یامدهایفارس و ه یجخل

و بیا ابکیا بیر     یلیی ی بحل  یوصی   یکیرد شیه بیا رو   باشد یدوره رضا شاه م

  ینمنیاب  بیدو   یگیر هیا و د  روزنامیه  ی،و اسیناد ادار  یبهداشیت  یها گزارش

 . س شده ا

 ها یسیانگل یژهو به یی،دهنده رقاب  هزشکان اروها هژوهش، نوان های یافته

در بوشیهر   یشه به بهعود بهداش  عموم  هاس  یماریدر معارزه با ب یراندر ا

و بهداشی ، امیر    یاسی  چیالش در حیوزه س   یگر،د ای یهاما از زاو ید؛انجام

بیا   یییان مداخلیه اروها  یجیه، نمود و در نت یلبعد یاسیس یرا به امر یبهداشت

 یین جنوب، ا ینهقرنط یالتبا استقالل بوک ینکهرو شد با ا مقاوم  مردم روبه

 .یدرس یانچالش به ها
 

 .یرانمعاصر ا یختار ینه،قرنط ی،فارس، بوشهر، بهداشت عموم یجخل :کلیدواژگان

 مقدمه

ق بناا باه موقعیات    91و92م/32و91در قارن   ،سواحل خلیج فاارس  واقع در، شهر بوشهر

با مسائل  ،اقتصادی اجتماعی و ،سیاسی ،لحاظ اقلیمیاز  المللی استراتژیک و مناسبات بین

مردم آن را از دو اصل ضروری  ،وضعیت اقلیمی این شهر .بود ای مواجه و مشکالت عدیده

 ایعنی برخورداری بهینه از آب و هوا محروم ساخته و مجاورت آن با خلیج فاارس    ،حیات

المللای   تجاری باین  اهای سیاسی   ها و تنش آن را به میدان رقابت اای استراتژیک   منطقه

 .کشانده است

دلیال ضاعح حکومات مرکا ی و ن او        ا باه های جنگ جهاانی    کشور ما ا در سال 

 و  آشاامیدنی ییربهداشاتی   آب، از وضاعیت نابساامانی برخاوردار باود.     های خارجی قدرت



 472  0011 پاییز، هفتمو دوم، شماره هشتاد و  یستسال ب             

های  بنا به گ ارش .کرد مرضی می برده، مستعد هر نوع، بنیه مردم را به تحلیل سوء تغذیه

ضاعح بنیاه   موجا   درمان،  وسائل معالجه و های گرمسیری و نبودِ ناخوشیرسیده، تعدد 

حیاات   این شرایط، عاالوه بار اهاالی باومی،     9شد. ی میبسیارعده جسمی افراد یا مرگ 

بارای  در منطقاه،   با قدرت برتار  خاود  ها  انگلیسی .کرد نمایندگان خارجی را نی  تهدید می

ح ظ منافع انسانی، سیاسی و اقتصادی، وجود قرنطیناه و اقادامات بهداشاتی را ضاروری     

و اقداماتی را جهت بهباود و کنتارل وضاعیت بهداشاتی     موضوع تأسیس قرنطینه  دانسته،

تحت سیطره دولات   ،های بنادر خلیج فارس تدریج قرنطینه بهمنطقه در اولویت قرار دادند. 

هاای اروااایی و ایاران در     های جدی بین کشاور  ساز رقابت زمینه ،این امر .انگلیس درآمد

 .گردید ق91م/32در قرن منطقه 

تحلیلی، با اتکا به مدارک آرشیوی، اساناد اداری،   ابا رویکردی تاریخی   ن اژوهش، ای

به واکاوی چالش سیاسات   ،ها و سایر منابع تاریخی بهداشتی و روایت روزنامه های گ ارش

و تبعاات  ه است و بهداشت در قرنطینه خلیج فارس و ایامدهای آن در شهر بوشهر ارداخت

 تااریخی دوره قاجاار و رضاشااه اهلاوی ماورد ارزیاابی قارار        در بستر  ،آن در شهر بوشهر

  .گرفته است

با توجاه باه اهمیات ایان موضاوع در منطقاه خلایج فاارس در ایان دوره تااریخی،           

 :از جمله است؛ هانجام شدارزشمندی  متعدد وهای  اژوهش

نوشاته  « بهداشت و سیاست در دوره رضاشااه ممطالعاه ماوردی قرنطیناه جناوب      » ا

 ؛آفرین توکلی و رحمانیانداریوش 

فاطماه  ااری   از« بررسی مسئله بهداشت در سواحل و بنادر ایران درخلایج فاارس  »ا 

 ؛امیری

                                              

 ؛ 65صق، 1331هزا  سااسزی، امتعزاعی وتیزاد عهزد نا زر         گززار  . بدیعی و عباسی، 1

 . 26، مترمم: بدرالدین کتابی، صسفرنامه به سو  ا فهانپار لوتی، 
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م براساس گا ارش  9191-9121های  بررسی وضعیت قرنطینه بوشهر در بین سال»ا 

 اثر مصط ی ندیم؛« بالیوز بریتانیا در بوشهر

هاا و   مساعود کییاری و سا رنامه   ااور، ویلام فلاور،     های ایرج نبی ا همچنین اژوهش

های نمایندگان خارجی و... در زمینه بهداشت و قرنطینه جنوب، همه بیانگر اهمیت  گ ارش

 منطقه خلیج فارس و مسئله بهداشت آن در دوره معاصرمی باشد.

 های چالش بهداشتی ایامد ،مذکور و منابع یک از مقاالت هیچ در شایان توجه است که

در قلمرو زمانی قاجار تاا اایاان رضاشااه بررسای      ص در شهر بوشهرسیاسی به طور خاا 

نگاری محلی به واکاوی این مسئله ارداخته است و  این اژوهش، با نگاه تاریخ .نشده است

 تبعات میبت و من ی قرنطینه در بوشهر را در سالمت و زنادگی ماردم ماورد توجاه قارار      

 داده است.

خلیج فارس برای بعضی از کشاورهای اروااایی، آنهاا را باه      تجاری و سیاسیاهمیت 

حضور ا شکان اروااایی در ایاران و    9.بهبود وکنترل وضعیت بهداشتی این منطقه واداشت

به اخذ تصمیمات ضاروری   ،های واگیر در منطقه خلیج فارس آگاهی آنها از شیوع بیماری

 باه هماین دلیال،    3.گردید منجر ها و هشدار به دولت ایران آن بیماری برای ایشگیری از

اقدام به ایجاد شورای بهداشتی و تدوین اصول و قوانین قرنطینه نمودندکه گااه انادکی از   

 تبادیل  به امار سیاسای   ،کاست و گاه نی  مسائل بهداشتی   بهداشتی در بوشهر مییمصا

اه که های رضاش با روی کار آمدن سلسله اهلوی و سیاست .اف ود شد و بر مشکالت می می

موضاوع   .مرزهای کشاور باود  بر خواستار ایجاد یک دولت مرک ی کارآمد و کنترل بیشتر 

                                              

هزا  سزاتنه سرپرسزی کزاک       گززار  ؛ 13-13، صاسزتععار  عصزر  در فارس خلاجوادات، . 1

 .23، صق(1323-132۱م/1۱36-1۱11) سرکنسول انگلا  در بوشهر

ها در مازان   انگلاسی؛ رایت، 611ص ،شرقی خالفتها   سرزمان و ایران پزشکی تاریخ. الگود، 2

 .283، صایراناان



 477  0011 پاییز، هفتمو دوم، شماره هشتاد و  یستسال ب             

منجار   به تقابل بیشتر دو دولت ایران و انگلیس ،های بنادر جنوب نظارت ایران بر قرنطینه

 .عهده انگلیس بود اداره این تشکیالت بر ،که تا آن زمان شد

 فارس های بهداشتی تشکیل قرنطینه خلیج  ضرورت

های ارواایی قرار  های واگیردار، ل وم توسعه امر بهداشت مورد توجه کشور با شیوع بیماری

کشاورهای جهاان بارای بهداشات     هاای برخای    ق، تالش9321م/9519گرفت. در سال 

برای ماردم جهاان    بهداشتی خود راهای  اس از چند دهه، تالش .گرفت صورتهمگانی 

 رد 9.المللی در ااریس تشکیل شد بین  رانس بهداشتی، کنق9295م/9122در  .ندآیاز کرد

 ااریس بارای مطالعاات مقاررات بهداشات و     المللی در اداره بهداشت عمومی بین م9121

ناماه بهداشات جامعاه     م اسااس 9122در  الملل شروع به کار کرد و ای بین قوانین قرنطینه

المللی قرار داشت،  م در روند تحوالت بین91ایران نی  که در قرن  3الملل تصوی  شد. بین

 2ارداخات.  بهداشاتی تحت تأثیر تحوالت بهداشت جهاانی، باه ایجااد ماسساات صاحی      

ن به اع ام محصال :عوامل مختل ی چون تحت تأثیر، ا شکی در دوره قاجارنوین  تحوالت

ورود  لاس ح اظ الصاحه،   مج سسات صاحی و اتأسیس مدرسه دارال نون، ایجاد م فرنگ،

به دنبال شیوع طااعون در   .ا شکان ارواایی به ایران، روند نوینی به خود گرفت ن وامعلم

ولی  ؛ی مطرح گردیدیفکر ایجاد مراک  قرنطینه از طرف کشورهای ارواا ،ق9312م/9572

 .قاجار تشکیل شورای صحی بود دورهیکی از نتایج حضور ا شکان ارواایی در  .عملی نشد

بررسای مساائل   جهت ا شکان فرانسوی مقیم تهران های  ، گردهماییق9292م/9513 از

                                              

 . 14، صععومی بهداشت و پاشگار  طبستوده، .  1

 . 16ص ،. هعان 2

 . 613، صتاریخ پزشکی ایران. الگود،  3
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تعیاین   ،هادف اصالی آن   9.گردیاد  منجار  گیری شورای صحی ایاران  به شکل ،بهداشتی

چاون   ،موارد ضروری شورای بهداشتی در .دستورات بهداشتی برای همگان بود مقررات و

 در . با شیوع بیماری طاعون در بمبئیکرد مهمی ای ا می دار، نقشهای واگیر شیوع بیماری

در ماورد قرنطیناه منااط      3د.ای وضاع کار   مقررات ویژه، شورای صحی ق9292م/9511

 ایشنهادهایی باه مظ رالادین شااه    ،معرض آلودگی بود در که بیشتر خلیج فارس مرزی و

 دکترآدکاوک  دکتار طولاوزان،     باود از: مرک ا  ،اعضای این شورا. دادند ق 9231-9292م

ر ارشاد  سا نای مهمچاون: میارزا سیدرضاا، اف    چند ا شک ایرا دکتر مولرآلمانی و انگلیسی،

اکباار، رئاایس بیمارسااتان شاهنشاااهی و ا شااک مخصااوص شاااه؛  ا شااکی؛ میاارزا علاای

 ،ترکی  اعضای شورا 1.بود 2ر اشنیدرو دبیرکل شورا دکت خان، ناظم مدرسه ط   جع رقلی

 این دوره است.بهداشتی بیانگر نقش ا شکان ارواایی در تحوالت 

وباا، مسائله قرنطیناه    و  گیر مانند طاعون های همه شیوع بیماریگسترش تجارت و  با

. وضعیت ا شکی المللی قرار گرفت ی بینیتجارت دریا مورد توجه تمامی کشورهای درگیر 

هاای خاارجی در بوشاهر،     و بهداشتی در بوشهر، بسیار ضعیح بود. هرکدام از کنساولگری 

طاعونی شادید  در ای بروز  1د به صورت جداگانه کادر ا شکی و بهداشتی داشتند.برای خو

باه  هاا   انگلیسای  ،منطقه خلیج فارس ق در9292م/9511ق و 9292م/9512های  سال در

  2.دادناد  را سیس مراک  قرنطینه و اجرای مقاررات آن أیشنهاد ت، ان و  و منافع بیشتردلیل 

                                              

 . 163ص ،3،  پزشکیتاریخ ، مجله «توسعه بهداشت در اواخر دوره قامار»بخش،  زمانی گنج .1

 .613، صتاریخ پزشکی ایران . الگود،2
3. Dr. Schneider. 

 .288، صتاریخ طب و طبابت در ایران؛ روستایی، 613، صتاریخ پزشکی ایران. الگود، 4

 .113، صاسناد نویافته.  فایی، 6

اسزناد  :به نقز  از  ،در مقاله دکتر رحعاناان و خانم توکلی ،. سال تأسا  قرنطانه خلاج فارس5
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دولات ایاران و انگلایس مبنای بار ایجااد قرنطیناه در        ای باین   بر این اساس، توافقناماه 

های ایران امضا شد و ا شکان و دستیارانی از سازمان خادمات ا شاکی هناد، در     بندرگاه

ا شاکان   9.و اقدامات خود را در بوشهر آیااز نمودناد   بنادر مهمّ خلیج فارس مستقر گردید

 شاکی قرنطیناه خلایج    سرارساتی ا . انگلیسی برای کمک به کارمندان خود اع ام شادند 

قرنطیناه خلایج    .داد گ ارش می 3با مرک یت بوشهر بود که به شورای ح ظ الصحه ،فارس

ا اشتیبانی مجلس ح ظ الصحه به کار خود ادامه با وجود عدم همراهی مردم، ولی ب فارس،

باه دنباال ایان     1شاد.  تأسیسم در جهان 9127المللی بهداشت عمومی در  اداره بین 2.داد

ق مجلس ح ظ الصاحه دولتای و رسامی در تهاران تشاکیل      9233م/9121در ، تحوالت

گوی ا شکی داشت تا ارائه خدمات و گ ت و به جای شورای قبلی که بیشتر بحث و 1گردید

                                                                                                          

 سااست در بهداشت و»، توکلیو  رحعانااناست ) باان شدهق 1314/م18۱5 ،خارمه وزارد امور

(؛ 52، ص5،  نامه انجعن ایرانزی تزاریخ   پژوهش ،«قرنطانه منوب مطالعه مورد :؛ دوره رضاشاه

لاج فزارس  و امرا  مقرراد قرنطانه خق 1314/م18۱5فکر تأسا  قرنطانه را  ،ولی دکتر الگود

 (.611، صتاریخ پزشکی ایران و خالفت شرقی)الگود،  عنوان کرده است ق1311/م18۱۱را 

 . 216، صسالمت مردم در ایران قامار. فلور، 1

چون باشتر اعضزایش پزشزکان دربزار     ؛هعاشه امکان تشکا  ملسه را نداشت ،. شورا  حفظ الصحه2

هزا    باشزتر در زمزان شزاوی باعزار      ،بنزابراین  .مزالزم او بودنزد   ،ها  بارونی شاه بودند و در گرد 

بزه دلاز  عزدم     ،از طزر  دیگزر   .شزد  یافت و ملساد هفتگی برگزار مزی  فعالات مد  می ،واگار هعه

 .(11و251، صسالمت مردم در ایران قامار، شد )فلور ها فعالات آن متوقف می ماه ،حعایت کلی

 .611ص، تاریخ پزشکی ایران. الگود، 3

 .14ص، ععومی بهداشت و پاشگار  طب. ستوده، 4

در تشزکاالد وزارد داخلزه )کشزور(     ،سزس   .ق دایر بود133۱م/1۱21تا سال  ،. این مجل 6

 .ادغام شد
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 ناماه، باه شارح  یال      از جمله وظاایح آن در نظاام   9به فعالیت ارداخت. سالمت عمومی،

 بوده است:

 فع بیماری؛وآمد به عراق تا ر جلوگیری از رفت ا

 تأسیس قرنطینه در سرحدات یربی و بندر بوشهر؛ا 

 ؛اع ام چند تن ا شک به سرحدات یربی و بنادر جنوبا 

هاای مساری    ارسال دارو و اع ام ا شک همراه با وسایل الزم برای مبارزه با بیماری ا

تلاح  ق  به نقاا  مخ 9292مأموران اع امی به نام حافظ الصحه مم  3.به شهرها و روستاها

هاای   گ ارش بیماریکشور جهت درمان و رسیدگی ح ظ الصحه عمومی، موظح بودند تا 

سید عبدالرضاا   2.به تهران ب رستند را شایع قلمروی نظارتی خود و آمار متولدان و متوفیان

های بهداشتی دولت  . با وجود تالشصحی مردم بوشهر گردید سئول امورم 1حافظ الصحه،

ی چون: کمبود نیرو و امکانات بهداشتی، سوء مدیریت، مشاکالت  ا قاجار، مشکالت عدیده

 مالی و ناآگاهی توده مردم، روند توسعه بهداشتی را کُند نمود و نتایج آن، چشمگیر نبود.

شورای صحی به دلیل احتمال بیماری و آلودگی روستاییان در مسیر عبور حمل و نقل 

مقرراتای  و  تأسیس نماود یک سازمان بهداشت عمومی داخلی  اجساد و زایران به عتبات،

ق 9211م/9131تاا   ،ایان مسائله   ایجاد کارد. برای حمل و نقل اجساد و زایران به عتبات 

                                              

 .214، صسالمت مردم در ایران قامار. فلور،  1

 .611، صتاریخ پزشکی ایران. الگود،  2

 گذار  وزارد بهداشت و درمان در لاه برا  پایهها  اوّ با قدم ،مجل  حافظ الصحه». هاشعاان، 3

، 1ج ،تاریخ طب و طبابت در ایزران ، روستایی؛ 13۱ص ،31،  تاریخ معا ر ایران، مجله «ایران

 .141و145ص

شزاه بزود. تزاریخ     . ساد عبدالرضا حافظ الصحه، از پزشکان سرشناس بوشهر در عهد نا رالدین4

 ر بوشهر بوده است.ق د1313فود و ، اواخر 
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اجساد باید گواهی دفن سه سال قبل را  شت.دا دفقط اجساد کهنه اجازه وروو  ادامه داشت

  9.داشته باشند

وبا و طاعون بود. مجاورت با هند، ایاران را   هندوستان همواره کانون حقیقی دو مرض

 3نماود.  شرق و جنوب ایران می در هر چند سال، دچار هجوم وبا، طاعون و امراض مسری

هاای مساری در هناد، اماری      ایجاد قرنطینه در بوشهر، به سب  وجاود بیمااری   ،بنابراین

در ایاران،   به دلیال فقادان نیارو بارای اجارای مقاررات قرنطیناه        2.ضروری و واج  بود

به انگلستان  ،های مسری مسئولیت ح اظت از اراضی ساحلی خلیج فارس از شیوع بیماری

با اقداماتی، اولیای امور ایران و بازرگانان  ،ماینده سیاسی انگلیس مقیم بوشهرن 1شد.واگذار 

ها و مساافرانی کاه باه بوشاهر وارد      ساخت و کلیه کشتی را از وجود خطر طاعون آگاه می

که واسموس در اوّلین س ر خود به بوشهر در  ؛ چنانگرفتند تحت قرنطینه قرار می ،دندش می

کشتی تجاری در لنگرگاه بوشهر که منتظر ا شاک قرنطیناه و    22م، به تعداد 9199سال 

محال اساتقرار    ،مرک  بنادر خلیج فارسبوشهر،  1بازرسی و معاینه بودند، اشاره کرده است.

در میان  .های سیاسی و بازرگانی بعضی از کشورهای ارواایی بود ها و نمایندگی کنسولگری

حضور ا شکان خاارجی در منطقاه، در واقاع     2.بودند های ا شکی نی  تئهی این مأموران،

                                              

 . 615-614، صتاریخ پزشکی ایران. الگود، 1

 .38۱، صتاریخ طب و طبابت در ایران. روستایی، 2

 .148، ص13،  1، سالحب  العتان. 3

 .616، صتاریخ پزشکی ایران. الگود، 4

 .12، صویلهلم واسعوس. گرووتروپ، 6

پزشزکان   (،Marzin) و مزارزن  (Combier) کوم بی یه (،Bousiere) بوسار :. افراد  چون5

تجزار    ز  نعایندگان سااسزی  هعچنان .داشتند ارتش فرانسه بودند که در بوشهر برا  مدتی اقامت

خلزاج فزارس در عصزر    )وادات،  مقام بوشهر ناز تخصص پزشکی داشتندانگلا ، روساه و آلعان 

 (.111، صاستععار
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های ارواایی در تیبیت منافع خود در منطقاه خلایج    اب ار سیاسی و کلید طالیی ن و  قدرت

 ،ونقش آنها در اداره قرنطینه خلایج فاارس  حضور این ا شکان عالوه بر این،  9فارس بود.

در  .باشاد  بیانگر وضاعیت نامسااعد بهداشاتی منطقاه و ضارورت تأسایس قرنطیناه مای        

افسار  اکیر نمایندگان سیاسای و تجااری،    ،های خارجی در بوشهر های کنسولگری گ ارش

فرساون،  میجر.جی.ماک  که از  چنان3؛ده و وظایح طبی را بر عهده داشتندبو ارشد قرنطینه

به عنوان ا شک نمایندگی و افسر ارشد طبی در خلیج فارس نام برده شده است. بر اساس 

های کنسولی، اکیر نمایندگان سیاسی و نظامی، از حرفاه ا شاکی هام برخاوردار      گ ارش

 2اند. بوده

هاای مکارر، مساتعد شایوع      از دید ا شکان اروااایی، ایاران باه دلیال باروز قحطای      

هاا باه سارحدات هندوساتان      د و این امر، سب  انتقال این بیمااری های مسری بو بیماری

، فقر ها کیی ی کوچه و خیابان آشامیدنی،آب  گیوضعیت نامناس  اقلیمی، آلود 1گردید. می

عدم توجاه جادی دولات مرکا ی باه      ، همچنین م با دیگر مشکالت اقتصادیأتو عمومی

هداشت عمومی ایران و تهدیدی مشکالت منطقه، خلیج فارس و بنادر آن را خطری برای ب

که واسموس، کنسول آلماان، طای    ؛ چنانبرای خارجیان مقیم این منطقه تبدیل کرده بود

وهوای گرم و گردویبار، دچار ع ونت چشمی و تاراخم گردیاد کاه     زندگی در بوشهر با آب

جبر زیست محیطای و ورود و خاروج مساافران در     1مداوای طوالنی مدتی را سپری نمود.

                                              

 .251، صها در ماان ایراناان انگلاسی. رایت، 1

 .123ص ،ها  ساتنه کسنولگر  بریتاناا در بوشهر گزار . 2

 .213، صسرکنسولگر  بریتاناا در بوشهربرومند، . 3

 .216. هعان، ص4

 .۱1، صویلهلم واسعوس. گرووتروپ، 6
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 ،ها نماود و برحیاات سااکنان آن    مستعد شیوع بعضی بیماری ، منطقه راهای مختلح فصل

 9ت.دنبال داشه ومیر و ناخوشی را ب سوئی داشت و مرگ آثار

 های سیاسی تشکیل قرنطینه خلیج فارس  ضرورت

خلایج  در هاا   خصاوص انگلیسای   باه  ،مسئله تجارت و سلطه اقتصادی و سیاسی اروااییان

 باا هادف   رقابات باا انگلایس و   در هاا هام    روس .داشتتأثیر رنطینه فارس، در تأسیس ق

و تصرف بندرعباس با اع ام نماینادگان   3ن و  در خلیج فارسجهت به هندوستان  ین دیک

خود به منطقه و مشاهده وضعیت نامناس  بهداشاتی، تأسایس قرنطیناه خلایج فاارس را      

2دانستند. ضروری می
شاورای   و ادارها شاکان در درباار    با دارا بودن بیشترینها  فرانسوی 

ن و  خود را در  ،ایگیر تأسیس قرنطینه خلیج فارس بودند تا از این طری  ،بهداشتی تهران

دسات   یشمیان دولتمردان و توده مردم گسترش دهند و به اهداف سیاسای تجااری خاو   

های آبی کلیدی جهان برای کشورهای اروااایی، از جملاه    خلیج فارس، یکی از راه 1یابند.

رفت و آنان برای سلطه بر ایان منطقاه، باه تاداوم فعالیات       فرانسه و انگلیس به شمار می

ها، باه توقاح    ارداختند. شیوع بیماری های سیاسی ا اقتصادی خود در منطقه می  نمایندگی

های م بور، دست به اقادامات   نابراین، کادر ا شکی نمایندگیشد. ب ها منجر می این فعالیت

هندوستان در جهت تأسیس قرنطینه خلیج فارس همکاری الزم  دولت 1زدند. بهداشتی می

                                              

 .151، صراهنعا  خلاج فارس؛ لوریعر، 23ص، استععار عصر در فارس خلاج. وادات، 1

 .63ص، استععار عصر در فارس خلاج. وادات، 2

 .2۱8. ویلسن، خلاج فارس، ص3

 سرکنسزول  کاک  سرپرسی ساتنهها   گزار ؛ 158ص، استععار عصر در فارس خلاج. وادات، 4

 .23ص ،بوشهر در انگلا 

 .211، صسرکنسولگر  بریتاناا در بوشهر. برومند، 6
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گیار را   هاای مساری و هماه    بیمااری  را داشت تا بهترین راه ممکن برای مبارزه با انتشاار 

با تأسیس  ،دانست رسود میارس را اُآلمان نی  که تجارت خلیج ف 9.مطالعه و تحقی  نماید

ین ا 3اندیشید. به توسعه بهداشت منطقه می ،تجارتخانه و ح ظ منافع انسانی و تجاری خود

ویاژه   باه  ،دومین صاادرکننده داروهاای طا     ،ق اس از انگلیس9223م/9191در  ،کشور

را دروازه ر و ایان شاه  ها اهمیت بسیار داشت  برای انگلیسی ،بوشهر 2.گنه به ایران بود گنه

بنادر جنوب  مت کنسول انگلیس درسِ ،بوشهر کنسول انگلیس در 1ند.خواند هندوستان می

نماینادگان   ریاست عالیه نمایندگان سیاسی انگلیس درخلیج فارس را باا هام داشات و    و

 1.بودناد  بوشاهر  تحت امر کنسول انگلیس در ،مسقط شارجه و ،کویت بحرین، انگلیس در

سرجان مالکم معتقاد باود کاه بارای     » آمده است: 2سرجان کمبل زانههای رو در یادداشت

یکی بازرگانی  :دو راه فرعی وجود داشت ،ورود به میدان وسیع دیپلماسی انگلیس در شرق

دنباال  چنین سیاستی را در خلیج فاارس و بوشاهر    ها دقیقاً انگلیسی 7.«و دیگری ا شکی

بیشترین تعداد را در مناسابات بازرگاانی خلایج فاارس      که های تجاری آنها کشتی نموده،

بار اماور    ،ا تأسیس بیمارستان و اداره و کنترل قرنطینه خلایج فاارس و بوشاهر   ب 5اشتند،د

 .ندبرخوردار بودبیشترین نظارت و ن و   از بهداشتی و ا شکی منطقه

                                              

 .683و612، صتاریخ پزشکی ایران. الگود، 1

 .61ص، استععار عصر در فارس خلاج. وادات، 2

 .2۱3، صسالمت مردم در ایران قامار. فلور، 3

 .13ص، استععار عصر در فارس خلاج. وادات، 4

 .61، صها  ساتنه سرپرسی کاک  گزار . 6
6. sir john Cambell. 

 .534ص ،ها  روزانه سرمان کعب  نعاینده انگلا  در دربار ایران ادداشتیدو سال آخر؛ . کعب ، 1

 .13ص، استععار عصر در فارس خلاج. وادات، 8
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 تقابل سیاست و بهداشت در قرنطینه خلیج فارس

 ،بناابراین  .المللای نباود   اداره و فعالیات قرنطیناه باین    حادّ  در ،تعلیمات ا شکی در ایاران 

خصاوص سیساتم   فاارس ساعی داشاتند. در    ها در نظارت و اداره قرنطینه خلایج   انگلیسی

بریتانیاا  ا   حکومات هناد  : چاون  توان گ ات  می بوشهر ای خلیج فارس در فعالیت قرنطینه

 ،به عهاده داشات   ج فارس راای خلی مدیریت سیستم قرنطینه وکالت مسئولیت نگهداری و

حمایات از مقاررات    اماا تقویات و   ؛متصدی سالمت بندر بود، جراح انگلیسی مقیم بوشهر

ه ینه قرنطینه در ابتدا،  9.شد ن گمرکات بوشهر محسوب میای، از وظایح مسئوال قرنطینه

تجااری   ا  هاای سیاسای   رقابات  .گیرنده بودناد  تصمیمها  و بریتانیاییبا گمرک بوشهر بود 

بهداشت و قرنطینه ایان   موردهایی را در  چالش ،کشورهای ارواایی در منطقه خلیج فارس

ق، 9292م/9512شیوع طاعون در منطقه خلایج فاارس در ساال     3.منطقه به دنبال داشت

موقعیتی را برای دولت روس فراهم کرد تا تعدادی از ا شکان خود را بارای مطالعاه ایان    

توجه خاص دولت بریتانیا به خلیج فاارس، نگرانای دولات     2م دارد.بیماری، به بوشهر اع ا

 دو نماینده ا شک خاود را ظااهراً   ،ق9292م/9511روس را برانگیخت و باعث شد که در 

ایان   .به جناوب اعا ام کناد   وجوی اایگاه ن و ،  ولی در جست ،برای مطالعه درباره طاعون

هاا باا تحکایم و تضامین قادرت       روس 1.بوشهر، بندرعباس و بصره دیدن کردناد  افراد از

و باه هماین    دیدند انحصاری انگلیس در قرنطینه خلیج فارس، حیییت خود را در خطر می

آناان دریاابیگی خلایج     .کردند قرنطینه خلیج فارس کارشکنی می مربو  به امور در جهت،

 ،یهای تحت بازرسا  های اداره قرنطینه و کشتی تمام کشتی فارس را تحریک کردند که بر

                                              

 .215، صسالمت مردم در ایران قامار. فلور، 1

 .134و132، صپزشکی خلاج فارس درآمد  بر پاشپور،  . نبی2

 .2۱8، صخلاج فارس. ویلسن، 3

 .21، صحکومت بوشهر. نظام مافی، 4



 ...آن در شهر بوشهر یامدهایفارس و پ یجخل ینهو بهداشت در قرنط یاستچالش س 422 

باعث واکنش عوامل انگلیس گردید و موضاوع   ،این درخواست .ارچم ایران برافراشته شود

خاود   به دریابیگی دستور داد که از مقررات دشوار ،شورای بهداشتی .به تهران گ ارش شد

به اصاول قرنطیناه کاه توساط      ،نمایندگان کنسولگری روسیه در بوشهر 9.صرف نظر کند

ناوامبر  39کاه در   چناان  ؛کردناد  اعتنایی مای  د نبودند و به آن بیاایبن ،شد انگلیس اجرا می

برای  ،بدون توجه به اصول قرنطینه 3،ژنرال کنسول روسیه، مسیو ااسک ،ق9232م/9121

. این امر، دگردی خارج می از آنها و شد می ها وارد به کشتی ،همراهی دوستان خود به بمبئی

به احضاار ناامبرده باه     همین مسئله، .اعتراض ا شک انگلیس و دیگر مسافران شد باعث

هاا،   وه اداره قرنطینه توسط انگلیسای شیوی با انتقاداتی از  و شد منجر حکمرانی دریابیگی

 تاا حادودی در تهاران     ،این نگرش و طارز برخاورد   2.سعی کرد اقدام خود را توجیه نماید

 هاای بهداشاتی خلایج فاارس کاه       کاه گااهی گا ارش    ریطاو  هبا  ؛هم انعکاس یافته بود

مایندگان کشورهای با دسیسه نشد،  اعالم می ،دبیر قرنطینه ،توسط دکتر اشنیدر فرانسوی

فشااری  اا «بوسایر »هاای ییرمسائوالنه دکتار     شد و به گا ارش  خارجی نادیده گرفته می

  1.کردند می

هاا   هاا و روس  مت بلژیکای دکتر الگود، بوسیر ا شک گمرکات خلیج فارس را در خاد 

هاای نادرسات در خصاوص شایوع طااعون در       داند و اینکه در بعضی موارد با گ ارش می

کس  کرده و ایشان نی  از نماینده یک ماسسه آلمانی آلمانی  1لی تمانبحرین که از دکتر 

در بوشهر دریافت کرده بود، بدون مطلع ساختن افسر ارشد قرنطینه بوشهر، محرماناه باه   
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سعی کرد تقصیر را به  ،با تکذی  شدن این خبر ،سپس .ای بهداشتی تهران اعالم کردشور

  9.ها بیندازند گردن سازمان انگلیسی

های سیاست و بهداشت، کارشکنی و فارار کنساول ترکیاه از مقاررات      از دیگر چالش

ه، خاود  قرنطینه انگلیس که دامنه فعالیت آنها را در منطقه محدود کرده بود. اداره قرنطینا 

های تجاری خارجی در خلایج فاارس را باه طاور      ها بود که کشتی ای برای انگلیسی بهانه

یکای دیگار از    3دقی  بررسی و کنتارل کنناد و انحصاار تجااری خاود را ح اظ نمایناد.       

های حامال یلاه در    های بین دولت ایران و انگلیس در مسئله قرنطینه، توقح قای  چالش

ده کردن بارها بود. این امر از دید عامه مردم ایجااد قحطای در   بندربوشهر و ممانعت از ایا

های وی را به اسم قرنطیناه و   از طرف دیگر، نگهداشتن دریابیگی و ت نگچی 2بوشهر بود.

شیوع طاعون در بندر لنگه را حیله کارگ اران بریتانیایی دانستند تا بتوانند نیروهای خود را 

تنشای باین نماینادگان     ،دین صاورت ب 1رد بوشهر کنند.به دور از نظارت مقامات ایرانی وا

نماینادگان  ماردم و  ماورد حماالت    ،وجود آمد و سازمان قرنطینهه خارجی علیه قرنطینه ب

 . خارجی رقی  در بوشهر و تهران قرار گرفت

به دخالات و اقادامات بهداشاتی     ،توجهی دولت ایران و اولیای محلی به این منطقه بی

های مسری و ح ظ  خصوص انگلیس برای جلوگیری از شیوع بیماری به ،های ارواایی دولت
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مداخله ا شکان انگلیسی در عمل ح ظ  ،نمونه این امر 9.گردیدمنجر منطقه  منافع خود در

بندر در واقع، و  شد محسوب می ارضی دولت ایران ملکِ بود که الصحه مسافران در شیح

رجا   39م/9122در .ط بنادر خلیج فارس باود فق ،که حوزه فعالیت قرنطینه درصورتی ؛نبود

 اظهاار داشات   نپذیرفت و او ولی ؛موج  اخطار به س یر انگلیس گردید ،این امر ،ق9233

فقاط محادود باه     ،مداخله در امور ح ظ الصحه انگلیس را ندارید و دخالت شاما  شما ح  

ع قرنطیناه کاه   با هرناو  ،ها توده مردم، روحانیون محلی و روستایی 3.مخارج قرنطینه است

ن ر  212ق، تعداد 9231م/9199در سال  2کردند. مخال ت می ،ها در آن دست داشتند اجنبی

ها و  علت شیوع آن را ن و  انگلیسی فوت نموده بودند کهبوشهر به دلیل شیوع طاعون  در

تقصایر تماام    ،به گ ته دکتر الگاود  ،مردم بوشهر و اطراف آن 1اند. اقدامات آنها بیان کرده

 .انداختناد  به گردن انگلیس می ،شد هایی را که به علت مقررات بهداشتی ایجاد می اراحتین

کاه دولات از طارف     به بازرگانان گ ته بود ،جماعت نمازهنگام برگ اری حاکم بوشهر در 

دکترهای خارجی به اتخا  چنین مقرراتی مجبور شده و بهتر است آنان برای اصالح و لغو 

اجارای   در خصاوص تحریاک و هیجاان ماردم     .شاه متوسل شاوند به خود  ،این مقررات

کاه نمایناده سیاسای انگلایس      1به بلوایی تبادیل شاده باود    ،مقررات علیه انتشار طاعون

هاای محلای و    ولی با وجاود مخال ات   ؛درخواست نیروی دریایی بیشتری در آن بندر نمود
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تنهاا ساازمان    .اداماه دادناد  توجهی اولیای مرک ی، مأموران قرنطینه به اقدامات خاود   بی

این امر که  9.شورای بهداشتی تهران بود ،حمایت کرد از مردم ایرانی که در زمینه قرنطینه

موج  رنجش مردم  ،مسلمانان ایرانی باید تأییدیه بهداشتی را از ا شکان بریتانیایی بگیرند

در  .دنبال داشات ه ب ستی ی را در بوشهر بریتانیایی و بیگانه های ضدّ های آشوبشده بود و 

 المتین آمده است:  روزنامه حبل

 رفته در مسجد ناو،  ،علما را از خانه بیرون کشیده ،وخروش آمده اهالی شهر به جوش»

گذاریم قرنطیناه را   تلگراف به تهران نموده که ما نمی وهوی و یا علی کشیده، عموماً های 

ر ناخوشی باشد، ماها خودمان هام  اگ .بگذارند که ناموس ما به دست حکیم همسایه بی تد

اند مردم بازارها بسته  حده تلگراف نموده تجار هم علی .کنیم در ترتیبات قرنطینه کمک می

مکرر آقای دریابیگی و سایرین ن د آنها رفته  .و روزها در مسجد نو منتظر جواب از طهران

هر آقای به مُ اا ةحتی نوشت نهاآ .قبول نکردند ؛و اطمینان داده که بروند دکاکین را باز کنند

قبول نکرده و به تلگرافخانه ایران هجوم آورده که جواب از  ،دریابیگی را در توقح قرنطینه

  3«خواهیم. طهران می

به  ،ق9231م/9127 در .هدف انگلیس از ارائه خدمات بهداشتی، تحکیم منافع خود بود

وسایله اولیاای محلای    ه ده با کننا  ع ونی یک دستگاه ضدّ ،توصیه شورای بهداشتی تهران

افسار   2کاایتان ویلیام  کننده کالیتون در بوشهر به ع ونی دستگاه ضدّ .بوشهر س ارش داد

ها نگران بودند که اداره سازمان قرنطینه  انگلیسی .قرنطینه، معاون انگلیسی داده شدارشد 

با حمایات دولات    رو، . ازاینالمللی قرار گیرد تحت نظارت مقامات صحی بین ،خلیج فارس

کردند حتی با ارداخت مخارج آن، این موقعیات را بارای خاود ح اظ      هندوستان سعی می
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ورد که ناشی از آ در میان اهالی نگرانی سختی ادید ،تهیه این دستگاه . از طرف دیگر،کنند

ای که در جریان قرنطینه وجاود   نکته ییرمنص انه 9ناآشنایی با تجهی ات نوین ا شکی بود.

و به چالش بین مردم و مأموران بهداشتی انگلیسی منجار شاد، تبعایأ ماأموران      داشت

مردم مدعی بودند که مأموران به افراد  .ها بود قرنطینه بین طبقات مختلح مسافر و کشتی

ولای اتبااع ایرانای را نگاه      ؛دادناد  گیری، اجاازه عباور مای    گونه سخت ارواایی بدون هیچ

از ن و  گسترده انگلیس در امور قرنطینه ناشی ی و خارجی های داخل نارضایتی 3.داشتند می

 .باعث شد که زمینه کنترل منطقه برای دولت اهلوی فراهم گردد ،خلیج فارس

ها و نیا  عادم امکاناات     در دوره قاجار، عواملی چون ناتوانی دولت در مقابله با بیماری

 ، با 9221-9232ولی رضاشاه مها واگذار شد؛  بهداشتی و ا شک، اداره قرنطینه به انگلیسی

تحوالت سیاسی و فرهنگی و بهبود وضعیت ا شکی، سعی در کنترل قرنطینه و اساتقالل  

ورود و خاروج   کنتارل  ها حا    به کشور ،المللی قوانین بین 2آن از نیروهای خارجی داشت.

 بات ح  به ایران برای اثداد. این قوانین،  های خود را می های خارجی به بنادر و آب کشتی

ایران با اسات اده از ایان شارایط در     ،بدین ترتی  .کرد المللی کمک می خود در مجامع بین

اداره قرنطینه بنادر جنوب و اس  ،ش اس از یک کشمکش طوالنی9227م/9135 تابستان

ماندگی ایران در اماور   انگلیس با ادعای عق  1.دست گرفت  بیمارستان بوشهر را به ،از آن

گیاری اداره   هاایی را بارای باازاس    تاالش  جنوب،قرنطینه  نظارت برو ضرورت  بهداشتی
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 ولی دولت ایران از ؛ایران را به ارداخت وجوهاتی محکوم نمود انگلیس .قرنطینه انجام داد

 ،قاانونی ا شاکان انگلیسای قرنطیناه     به علت عدم مجوز ،ارداخت وجوهات مورد مطالبه

طب  اسناد حسابداری . شده قبلی نمود حقوق ارداخت وحتی خواستار استردادکرد خودداری 

ق از طارف سارویس طبای    9372م/9517نگلیسی از ساال  وزارت امور خارجه، ا شکان ا

اند و هیچ قراردادی با دولت ایران در ایان   های جنوب بوده هندوستان، مأمور اداره قرنطنیه

باوده اسات. البتاه تاا      هاا باه عهاده دولات ایاران      فقط ه ینه قرنطینه اند؛ خصوص نداشته

ها بودجه مصوبی نداشتند و مأموران قرنطینه مطاب  تشخیص  ش قرنطینه9223م/9132سال

ها دارای بودجه مصوب  کردند. از این زمان که قرنطینه خودشان از گمرک ه ینه دریافت می

ش، ا شکان انگلیسی حقوق خاود وه یناه قرنطیناه را از    9227م/9135دولت شدند تا سال 

این اسناد، بیانگر چالش سیاسی دولت انگلیس با ایران در  9نمودند. بوشهر دریافت می گمرک

باشد که رضاشاه در دهه دوم سلطنت خود، با برگ اری کمیسیون و  زمینه مسائل بهداشتی می

 جلسات مکرر، به ردّ ادعای آنها ارداخت و کنترل قرنطینه جنوب را به دست آورد.

، طب  اساسانامه از ساوی ایاران   های مالی قرنطینه   ت ه ینهعواملی مانند عدم ارداخ

یاک ا شاک ایرانای باه     وانتصااب  ادعای ایران در نقأ حاکمیت ملی به وسیله انگلیس 

های فشااری باود    از اهرم ،مت افسر ارشد قرنطینه بنادر جنوب به جای ا شک انگلیسیسِ

 ش9227م/9135 در .بارد  یکه ایران در ایشبرد هدف خود در این زمینه از آنهاا بهاره ما   

تحویال   های خاود را  متایران باید سِ تحت فشار ،کارکنان انگلیسی قرنطینه خلیج فارس

بهرامای رئایس اداره صاحیه    . شاد  قرنطینه به دست ایرانیاان واگاذار مای    امور دادند و می

مت ارشاد  باه سِا   2مک گرگور ا به جای سرگردر 3سید عبدلعلی خان طیبی دکتر ،مملکتی
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 ؛تحت نظر او قارار گرفات   ،قرنطینه منصوب کرد و تمام مراک  قرنطینه بنادر خلیج فارس

تنشی بین مأموران  .گیرد تهران دستور می ولی مک گرگور زیر بار نرفت و ااسخ داد که از

انگلیساای و عواماال صااحیه مملکتاای ااایش آمااد کااه ظهااور اایاادمی شاادید وبااا در     

و کمیسیونی برای مبارزه با وبا باه ریاسات    9دادبه این مشاجرات اایان  ،ش9227م/9135

و با هواایماا باه    گردید واکسن از برلن خریداری . آنگاهدکتر بهرامی در تهران تشکیل شد

  3شد.جنوب ارسال 

ها همچنان بر امور قرنطیناه خلایج فاارس     کرد موقعیت انگلیسی دولت هند تالش می

ولای   ؛گردیدنرمندان خود به دولت ایران ح ظ شود و حاضر به امضای قرارداد استخدام کا

 کلیاادهای اداره قرنطینااه را در ،افساار ارشااد طباای قرنطینااه  در نهایاات، .موفاا  نشااد

تادریج کاه    نیا  باه   دیگار  ش تسلیم ا شکان ایرانی کرد وکارمندان بناادر 9227تیرماه35

ش 9227تیار 92 در ،بادین ترتیا   . دادناد  کار را تحویل مای  ،رسیدند مسئوالن ایرانی می

برادرزاده رئایس   ،سرارست طبی جدید قرنطینه .نظارت انگلیس بر قرنطینه خاتمه اذیرفت

 ،بوشاهر  سرکنساول انگلایس در   ،ایان زماان   در 2.نام بهرامی بوده اداره صحیه مملکت ب

  1.بود 1سرفردریک جانستون

ها اس از خروج از قرنطینه بناادر جناوب، باا     اسناد دیگری در دست است که انگلیسی

استقرار نمایندگی تجاری و قرنطینه خود در کشورهای سواحل جنوبی خلیج فاارس مانناد   

کویت، نسبت به قرنطینه مسافران ایرانی  واردشده از بوشهر، در مقایسه با مسافران دیگار  
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کردند که به واکنش وزارت خارجه ایران در برابر نماینده  یگیری بیشتری م کشورها سخت

 9سیاسی انگلیس در کویت منجر گردید.

 های چالش سیاست و بهداشت در بوشهر  پیامد

از طریا  ایجااد قرنطیناه و نظاارت      خلایج فاارس   رقابت کشورها برای ن او  در منطقاه  

آنهاا را در دو دساته کلای    تاوان   به دنبال داشت که می بوشهربهداشتی، ایامدهایی برای 

 به شرح زیر ایگیری کرد:  «من ی»و  «میبت»

 پیامدهای مثبت. 1

رقابت کشورهای ارواایی در ن و  هرچه بیشتر در منطقه خلیج فارس باعاث شاد کاه    

هاای   تئا فرساتادن هی . آنان اقداماتی در زمینه بهبود وضعیت بهداشت منطقه انجام دهند

ماداوای رایگاان ماردم و ارساال دارو      2،و بیمارساتان تأسیس مراکا  بهداشاتی    3،ا شکی

هاایی از   هرچند با مقاومات  1؛از جمله این اقدامات بود ،وخدماتی در زمینه بهداشت بوشهر

 1شدند. رو می هسوی مردم روب

                                              

نزوامبر   1، مورخزه  1462خارمزه، نامزه شزعاره     امزور  اداره اسناد و تاریخ دیسلعاسی وزارد. 1

  .1313م/آبان 1۱31

 .283، صها در ماان ایراناان انگلاسی؛ رایت، 111ص، استععار عصر در فارس خلاج. وادات، 2

 ؛216، صسالمت مردم در ایران قامار. رایت، هعان؛ فلور، 3
Administraion Report of Persian Golf , 1907, p.19. 

 .131، صفارس خلاج بر پزشکی درآمد  پاشپور،  . نبی4

اینکه مسلعانان مجبور بودند تأیادیه بهداشتی از پزشکان بریتاناایی بگارند، مومب رنجش آنها  .6

ق در بوشهر گردید )فلور، 1311م/ 18۱۱که مومب تظاهراد ضدّ بریتاناایی در سال  شد؛ چنان می

 ها در ماان انگلاسی؛ رایت، 611، صتاریخ پزشکی؛ الگود، 216، صسالمت مردم در ایران قامار

 (.281، صایراناان
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اروااایی  ی کشورها ن و  و برتری تجاری سیاسی انگلیس در خلیج فارس، رقابت دیگر

هاای تجااری و جنگای در خلایج      اتباع روسی با اع ام کشتی .را در منطقه به دنبال داشت

سعی در ن و  و حضور در خلایج فاارس    ،فارس و تأسیس نمایندگی تجاری و کنسولگری

را باه   بومیاان  وارداختناد   به طبابت نی  در بوشهر می ،با اع ام ا شکانیها  روس 9.داشتند

ور خاود بودناد کاه ساعی در کسا       اینان نمایندگانی از کش .نمودند طور رایگان مداوا می

هاا نیا  باا تأسایس      آلماانی  3.جهت اباال  باه روسایه داشاتند     ،تحقیقاتی از اوضاع محل

به فعالیت بازرگانی  ،ها و سپس کنسولگری و اع ام نمایندگان سیاسی و تجاری تجارتخانه

ای ها  کشتی ،ق9231م/9127که در  چنان ؛ها ارداختند در خلیج فارس و رقابت با انگلیسی

شلینگ کرایه  12 ،شد ن کاال که به بنادر ب رگ ارواا صادر میتُ بخاری انگلیسی برای هر

گاهی حتی چناد   .دادند شلینگ کاهش می 92و حتی 32این کرایه را ها  آلمانی .گرفتند می

تر  محصوالت بومیان را گران ،همچنین ؛رساندند ر مسلمان را به طور رایگان به جده میئزا

ساعی در   ،بادین صاورت   2.کردناد  به آلمان حمل می نمودند و اری میها خرید از انگلیسی

رسیدگی به مشکالت طبای  . دداشتناعتماد مردم جل  کس  محبوبیت در میان بومیان و 

ها جهت جل   مردم بوشهر، طبابت رایگان و تجوی  دارو به بیماران، از اقدامات دیگر آلمانی

ای که وابسته به  ستمندان بوشهر در درمانگاه خیریهم ،ق9221م/9192تا  1قلوب مردم بود.

افارادی کاه در بیمارساتان و     .شادند  به رایگان درماان مای   ،نمایندگی دولت انگلیس بود

 ن ار در  1732تعاداد   ،داروخاناه بریتانیاایی در بوشاهر تحات درماان ماالریاا قرارگرفتناد       

یعنای  ، ق9221م/9132ن ار در   1513 ق و9227م/9191 در ن ر 1112 ،ق9222م/9195
                                              

 .21، صحکومت بوشهرنظام مافی، . 1

 .63ص، استععار عصر در فارس خلاج. وادات، 2
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و درماان آنهاا در   بررسی آمار بیمااران   9شدند. درصد جمعیت بوشهر را شامل می31حدود 

بیمارستان دیگری با کمک ها، بیانگر کاهش بیماری و کنترل آن در بوشهر است.  این سال

تجار محلی و نمایندگی انگلیس تأسیس شد که بخشی از منابع آن از عوارضی که بر تمام 

یان بیمارساتان باه عناوان     ا 3شد. تأمین می ،شد بندر عبور داده می هایی که از التجارهمال 

انگلیسی زیر نظر جراح نمایندگی انگلایس باه صاورت یاک ساازمان       ا  ای ایرانی ماسسه

های مالی دو کشور به صاورت ییردولتای    خیریه و افتخاری با مقاصد خیرخواهانه و کمک

کرد با ارداخت حقوق ا شکان قرنطینه و آموزش ا شک  دولت هند سعی می 2د.ش اداره می

ایرانی جهت خدمت در خلیج فارس و بوشهر، موقعیت انگلیس در قرنطینه خلیج فاارس را  

در ساال   1انجاام شاد.   وبا بر ضدّ بنادر جنوب اهالی ش، تلقیح9227در سال  1نماید.ح ظ 

 «ساینا  ابان » باه  ومموس و کشتی یافت و توسعه اصالح سرحدیهای  ش، قرنطینه9225

 ایاران، های  آب به واردههای  کشتی کردن و ضدّ ع ونی فارس در خلیج امور صحی برای

در  بود که الصحه قرنطینه و ماسسه ح ظ از عملکردهای هایی نمونه اینها 2شد. خریداری

 .دبوثر ابهبود بهداشت بوشهر تا حدودی م

از دیگر ایامدهای میبت قرنطینه خلیج فارس برای مردم بوشهر، ظهور خاندان طبیا   

باشدکه امور طبی و صحی مردم بوشهر تا عصر حاضر را نسل  از سلح عبدالرضا حافظه می

                                              

 .51، صسانایی در گذار به مدرناته در ایران قامار طبّپور،  . نبی1

 .52۱، صتاریخ پزشکی ایران. الگود، 2

 .511. هعان، ص3

 . هعان. 4

 .1434، ص2ج ،1343 ،ایرانشهر . نشریه6

 .165، صسالنامه رسعی معلکتی. 5
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 اندر نسل به عهده دارند. سید محمدصالح و سید محمدجع ر فرزنادان ساید عبدالرضاا، و    

  9باشند.  شکان حادق بوشهر میسید علی فرزند سید جع ر، از ا

بهداشتی در دستور کار دولت قرار گرفت و ع م دولت برای  تحوالت ،در دوره رضاشاه

در رقابت با انگلایس،   .کس  اقتدار در خلیج فارس و نظارت بر قرنطینه جنوب ج م گردید

شایوع   ،ها همین سال در .گذاشت توانمندی خود را در کنترل قرنطینه جنوب به نمایش می

تا کارایی خود را  بیماری وبا در خلیج فارس، فرصت مناسبی در اختیار دولت ایران قرار داد

در جهت  هایی تالش و زمینه مساعدتری یافت ،بهداشت بوشهربر این اساس،  3.اثبات کند

اقاداماتی در جهات بهباود    همچناین، دولات باه     ها صورت گرفت. شیوع بیماری مقابله با

 9227 در سرخ بوشاهر  بیمارستان شیروخورشیدِ .زددست وضعیت بهداشتی منطقه جنوب 

نام بیمارستان شااهدخت  ه زایشگاهی را بو  گردید افتتاح 9221اس ند91 درو  شد تأسیس

شد  برگ ار بنادرقرنطینه  های بهداشتی متعددی با نظارت بهداری و کن رانس 2.افتتاح نمود

مقاررات  رای اجا  1د.شا  ن رسانده میامتخصص دستورات الزم بهداشتی به اطالع مردم و و

های مسری باه ایان شاهر     افراد مبتال به بیماری تا حدودی مانع ورود ،قرنطینه در بوشهر

طبی  صحیه و قرنطینه بنادر و دفتر وزارت امور خارجه طای   های که گ ارش چنان ؛شد می

آلاوده باودن    ش و9292م/9129منطقه از بیماری وبا در سالمصون بودن این  ،هایی نامه

                                              

 خززدماد پزشززکی خانززدان طباززب »، درگذشززت دکتززر سززاد علززی طباززب نامززه  . ر.ک: ویززژه1
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 بوشهر.
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کوب از طرف  ای آبله عده ،برای مبارزه با بیماری آبله 9یید نموده است.أت را بحرین و بصره

ن در نظار  ابهداری و قرنطینه به مناط  مختلح اع ام شدند و قانون کی ری برای متخل ا 

 3گرفته شد.

مااثر باود و باا انتشاار      بر رشد فرهنگ بهداشتی ماردم نیا    ،وجود قرنطینه در بوشهر

مقوام السلطنه   هایی از وضعیت نامساعد بهداشتی و مخاط  قرار دادن کابینه وقت عریضه

ل و صا حات اوّ  . اکیررساندند های محلی مشکالت مردم جنوب را به مرک  می در روزنامه

هاایی   حاوی عریضه، ش9239ره آن در های منتش در تمام شماره ،دوم روزنامه خلیج ایران

دولات   2.یده مردم بوشهر به دولت مرک ی در جهت بهبود بهداری بوشهر بود د رنج از نهادِ

در حمایت از ا شکان مرزی جنوب، بر اساس قانون مصوب مجلس، ماهیانه مبلغ سیصاد  

مدتی این  برای ش به دلیل مشکالت مالی حکومت،9232 درالعاده به آنها داد.  تومان فوق

به مجلس شورای ملی  آنانشکوائیه  و ارسالاعتراض ا شکان  باعث مبلغ قطع گردید که

ها، بیانگر اهمیت یافتن بهداشت در زندگی مردم جنوب و تالش دولت و  این عریضه 1شد.

ها در ترویج فرهنگ بهداشتی بود؛ هرچند مشاکالت اقلیمای وکمبودهاا، همچناان      رسانه

حضور ا شکان ارواایی مقیم بوشهر، مشاکالت  دامات بهداشتی بود. با موانعی در مقابل اق

. از دیگر ایامدهای میبت قرنطینه کمتر بود ،ا شکی و دارویی نسبت به دیگر مناط  کشور

های واگیار   در بوشهر، اقدام دولت به طرح تلقیح اجباری واکسن برای جلوگیری از بیماری

                                              

 .324۱3/2۱3 :سند کد  ،25/6/1313، 11363نامه شعاره ،ساکعا .1

 .4 ، ص1323ماه  د  23، خلاج ایران . روزنامه2

 .1ص  ،1321 شهریور 18. هعان، 3

 : سند کد ،36/۱1 :نامه کد ،15125/1۱/12/1323 نامه شعاره، ساکعا. 4

5434658323814۱۱۱53. 



 ...آن در شهر بوشهر یامدهایفارس و پ یجخل ینهو بهداشت در قرنط یاستچالش س 422 

عدادی مأمور صحی و ا شک به این مناط  با بودجه و اع ام ت 9در بنادر آلوده خلیج فارس

  3معیّن بود.

 پیامدهای منفی. 2

هاا و بهباود    به کنترل بیمااری  هرچند ،در خلیج فارسبیگانگان ن و  و رقابت  ،حضور

تدریج جایگاه  تی بهسن  نوین در تقابل با ط ّ نوعی ط ّ به و رساند بهداشت عمومی مدد می

دخالت آنها در اماور   .شد در امر بهداشتی موج  می هایی را نی  اما کارشکنی ،ای یافت تازه

به شامار   ملی ای ساخت که ادیده ور می اجنبی در این منطقه را شعله احساسات ضدّ ،مردم

به افا ایش   ،زد که کنترل و مهار آنها ای دامن می های گسترده اما گاه به شورش ؛رفت می

انجامید و حیات اجتماعی و روزمره مردم بوشاهر را   منطقه مینیروهای نظامی انگلیس در 

 ،کاه طااعون در بوشاهر شایوع یافات      ق9235م/9192 در .سااخت  دچار آسی  جدی می

بعضای افاراد حاضار باه نشاان دادن       .وجود آماد ه وران قرنطینه و مردم بمچالشی بین مأ

. کردند سروصدا دفن می   بیشده را نی جنازه افراد فوت و ها به مأمور قرنطینه نبودند مریأ

سب  هیجان عمومی  ،ای نه برای تحقی  مرض طاعون به خانهطیا شک قرن خبر ورود بی

ا شاک و   ،از آن حادثه به بعاد  .خواهی خود را به علما اعالم کردند شد و مردم فریاد تظلم

  2.شدند های مردم وارد نمی خبر به خانه بی ،مأموران قرنطینه

گرایانه حکومت رضاشاه با دولت انگلیس در خصوص ح ظ استقالل  تقابل سیاست ملی

 رچاه حاسّ  گ ،و کنترل مرزها و اایان دادن به انحصار انگلایس در منطقاه خلایج فاارس    

و استقالل ایران را در معرض نمایش گذاشات، اماا مشاکالت     نمود گرایانه را تقویت ملی

کاه   چنان؛ مانع روند توسعه بهداشتی و رفع نواقصات ا شکی در بوشهر گردید ،مالی دولت
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ش و بازدیاد از بیمارساتان خیریاه و    9221م/9122دکتر الگود در س ر خود به بوشاهر در  

  به تشریح وضعیت آن ارداخته است: ،مرک  قرنطینه

 نظر نی ازنامطلوب بود و دولت حمایت چندا ،وضعیت بیمارستان به دلیل مشکل مالی»

جمله خود دکتر بهرامی رئیس  از ،حتی حقوق کارکنان آن کرد و مالی به این ماسسه نمی

را ها  ه ینهتوانست  خیریه به علت اینکه دکتر بهرامی نمی نبیمارستا. افتاد عق  می ،مرک 

  9.«تعطیل شد ،دلیل مشکالت مالیه بسته شده بود و ب ،بپردازد

سب  کنادی و تضاعیح    ،لیس و ایران در دوره رضاشاههای مالی بین دولت انگ چالش

 ،ایان شارایط   های بعد نمایان شاد.  و آثار آن، در سال های بهداشتی در منطقه شد فعالیت

های محلی بوشهر چون خلیج  باعث آزردگی و انتقاد روشن کران محلی گردید و در روزنامه

ا شاک، کمباود دارو باا وجاود      ، نباودِ توجهی دولت مرک ی با انتشار مقاالتی از بی ،ایران

کمباود دارو و   .باود  موج  نارضایتی مردم شده مریأ به بهداری، 722الی  122مراجعه 

باا   3.تی ایرزنان محلای نماود  ا شک در منطقه، مردم را ناگ یر به رو آوردن به طبابت سن 

ورود  اعالم شیوع بیماری در منطقه و شدت یافتن مقررات قرنطینه، عالوه بر کنترل جدی

گردید که بر مشکالت معیشتی  و خروج مسافران، ارسال مواد یذایی نی  به بوشهر قطع می

شد و ادیده قاچااق و یاا سارقت افا ایش      اف ود و موادیذایی محدود و گران می مردم می

این مسئله، به مهاجرت اجباری ساکنان و کاهش جمعیت شهر منجر گردید. در  2یافت. می

ها در بوشهر انجامید.  انحصار دولتی رضاشاه، به تعطیلی تجارتخانه چنین شرایطی، سیاست
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یاا   اکیر مردم به علت بیکاری به کشاورهای حاشایه خلایج فاارس و    رونقی تجارت،  با بی

هاا   خاناه ، اکیار  ها بساته شاد   تجارتخانه ها و بنگاه. مهاجرت کردند شهرهای داخلی کشور

بیچاارگی   امراض و و و با فقر شدند حال شانسکنه باقیمانده همه اری خراب و ویرانه شد،

خرابای   رو به ویرانای و  عمارت قرنطینه بوشهر، ش9231اساس گ ارش  بر 9.درگیر بودند

  3.دست داده بود اهمیت خود را از ،بوده

 نتیجه 

رترددترین مناط  ایران در دوره قاجار و اهلوی و حوزه ن ود یکی از اُ ،منطقه خلیج فارس

عاواملی   ،درآن دوره .های استعمارگر ارواایی آن زمان باود  تجاری قدرت و رقابت سیاسی

 ا  امکانات بهداشتی، عدم توجه دولت، فقر اجتمااعی  کمبودشرایط نامناس  اقلیمی،  :چون

هاای خاارجی و ورود مساافرانی از کشاورهای مختلااح،      اقتصاادی، اساتقرار کنساولگری   

 .کارد  ود که حیات سااکنان را تهدیاد مای   منطقه ب های مختلح در ساز شیوع بیماری زمینه

بهباود   هتحوالتی در زمینا  و تقابل ط ّ نوین و سنت ی، بهحضور ا شکان ارواایی در ایران 

و توساعه بهداشاتی و    هاای مساری در دوره قاجاار    بهداشت عمومی و مقابله باا بیمااری  

 ها در دوره اهلوی منجر گردید. کن کردن بیماری ریشه

های نمایندگان سیاسی   ین اژوهش در دوره قاجار، بیشتر از گ ارشهای تاریخی ا یافته

الی  های ا شکان ارواایی  مقیم ایران و در دوره اهلوی، از الباه  خارجی در بوشهر و نوشته

ها به دست آمده است که خاالی   ها و مطال  روزنامه های اداری و تلگراف ها و گ ارش نامه

 ها نیست. ها و ایماض کمبود از ایراق ایشرفت

المللی در وضاعیت بهداشات و    ها، بیانگر نقش تحوالت سیاسی، ملی و بین نتایج یافته

باشاد. قرنطیناه بوشاهر، بارای      ویاژه بوشاهر مای    معیشت ساکنان منطقه خلیج فارس، به

                                              

 .121-125ص ،خلاج فارس ایران کنونی و نامعلوم،. 1
 .116، صها  ایران ها و شنادنی دیدنی. دانشور، 2
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های واگیار، خریاد کشاتی     ساکنانش ایامدهای میبتی چون: تلقیح واکسن وکنترل بیماری

ی و ییره به همراه داشته است. همچنین، دخالت نماینادگان  صحی، تجهی ات نوین ا شک

و قرنطینه به دلیل بحاران ماالی   های دریایی، تعطیلی  خارجی در اداره امور گمرک فعالیت

و  بازاررکود  به دلیلجمعیت و کاهش  تجار سرشناس از بوشهرمهاجرت ، توجهی دولت بی

رود. در  از تبعات من ی قرنطینه در بوشهر به شمار می ،که رکن حیاتی این شهر بود تجارت

بیکاری، فقر، بیماری و عدم امکانات  :چون ،بینوا با باری از مشکالت ای مردم  عدهنتیجه، 

 . گذراندند می روزگار ،بهداشتی
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5434658323814۱۱۱53 . 
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