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  مروری ي مقاله
 چكيده

 يرا به کام مرگ کشانده است. تـالش بـرا   ياديز يها انسان خ،يتار طول در که است يخطرناک و رداريواگ يها يماريب از يکيآبله 
 ييهـا  قاجار تـالش  ي از حکومتگران بوده است. در دوره ياطبا و برخ يها از دغدغه يکيهمواره  آندرمان  و يمارين بياز ا يريشگيپ

 يا جـه يبـه نت  يطـب سـنت   يجامعه و مبان يعموم يبا فرهنگ و باورها ياما به خاطر ناسازگار ؛انجام شد نيبه سبک نو يکوب آبله يبرا
 ي، به خـاطر وجـود برخـ   يو اجبار يعموم گان،يرا يکوب آبله يبرا ينيقوان بيرغم تصو يعل زياول ن يپهلو ي . در دورهديمطلوب نرس
اسـناد و منـابع موجـود و بـا اسـتفاده از روش       بـر  هيـ دلخواه حاصل نشـد. پـژوهش حاضـر درصـدد اسـت بـا تک       ي جهيمشکالت، نت

با تمرکـز بـر شـهر     را آبله واکسن حيتلق ياول و اقدامات دولت برا يپهلو عصر رانيدر ا يکوب ، موانع و مشکالت آبلهيليتحل يفيتوص
رغم تالش فـراوان نتوانـد در مقابلـه بـا      يباعث شد دولت عل يال پاسخ دهد که چه عواملؤس نيد و به اکن ياصفهان و توابع آن بررس

 يکـوب  آبلـه  نيقـوان  بيبـر تصـو   يدهد اگرچه در اثر اقدامات دولت مبن يپژوهش نشان م نيا جيآبله کامالً موفق عمل کند؟ نتا يماريب
اسـته  ک آبله در اصفهان يماريبه ب انيتعداد مبتال از متخلفان، ي مهيجر و ديکوب و تهد ، استخدام پزشکان آبلهياجبار و گانيرا يعموم
کـوب،   آبلـه  مأموران با انياز کدخدا يا عده نکردن يهمکار ،يکوب ها از آبله آن يمردم و خوددار يهمچون ناآگاه يوجود مشکالت ،شد

آبله همچنان رواج داشـته باشـد    يماريموجب شد ب يکاف يکوبان و فقدان بودجه و امکانات بهداشت از آبله يبرخ يانگار تخلف و سهل
  کودکان شود. ريوم و باعث مرگ

  اول يآبله، پهلو يمارياصفهان، ب ،يکوبآبله :يديکل واژگان
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    مقدمه
 يکودکان و عامل انيم در عيشا يها يماريب از يکيآبله 

 در يماريب نيا درمان و يريشگيپها بود.  آن ريوم مهم در مرگ
با گرفت.  يانجام م يطور سنت اغلب به ،يپهلو ي دوره تا رانيا

 يسيانگل ١توسط ادوارد جنر يکوب آبله ديجد يها کشف روش
توسط هموطنش  رانيورود آن به ا و م۱۷۹۶در سال 

از اطفال  يشاه قاجار، تعداد يفتحعل ي در دوره ٢کيکورم
اطبا،  يبرخ ني. همچنشدند يکوب آبله ،نيبه روش نو يرانيا

به  يکوب آبله جيترو يبرا ييها روشنفکران و حاکمان تالش
و برادرش  رزايعباس م يحت ؛ددادن انجام ديروش جد
 ي بارهاصالح تصورات نادرست مردم در يبرا رزايم يمحمدعل
آبله آماده  واکسن حيتلق يابتدا فرزندان خود را برا ن،يطب نو

به راه  ياجبار و گانيرا ،يعموم يکوب آبله ريکبريکردند و ام
 ؛و مجازات در نظر گرفت مهيمتخلفان جر يانداخت و برا

از اصالحات  يارياقدامات مثل بس نيکدام از ا چيه همه نيباا
اجازه ندادند  يافراد اي افت،يها، بعد از مرگشان ادامه ن آن گريد

 نعموا ديجد يکوب مشکالت آبله ي باره. درابديکه ادامه 
توان به  يها م آن نيتر مطرح شده است که از مهم يمتعدد
 يها ها به استفاده از روش آن نداشتن ليمردم و تما يناآگاه
با هر آنچه به  يگرا و مذهب افراد سنت يمخالفت برخ، ديجد

شد و  يها) مربوط م کافر از نظر آن يجهان غرب (اجنب
کوبان و افراد سودجو که منفعت خود را  آبله يمخالفت برخ

دانستند، اشاره  يو مراجعه به خودشان م مردم ياطالع يدر ب
وجود  زين يپهلو ي مشکالت در دوره نياز ا ياريسب کرد.

 نيب از آبله يمارياز کودکان همچنان در اثر ب يو تعداد داشت
دولت،  يدوره با اقدامات مؤثر و جد نياما در ا ؛رفتند يم

 يماريب به انيمبتال زانيبهتر شد و از م يتا حدود تيوضع

                                                 
1. Edward Jenner 
2. Cormick 

مطلوب حاصل نشد.  ي جهينتهم باز  لبتها ؛شد کاسته آبله
از بروز  يموارد متعددکه در اسناد و مدارک موجود  يطور به
جمله اصفهان وجود از کشور، مختلف مناطق در آبله يماريب

 ياول برا يدارد. در پژوهش حاضر به اقدامات دولت پهلو
 ديکأو موانع و مشکالت موجود، با ت يعموم يکوب آبله جيترو

 شود.  يبر استان اصفهان پرداخته م

  پژوهش يهنيشيپ
توان گفت تاکنون  يپژوهش حاضر م ي نهيشيپ ي بارهدر
اول  يپهلو ي در دوره يکوب موانع و مشکالت آبله ي درباره
جداگانه و مستقل صورت نگرفته است. تنها در  يقيتحق
 مشکالت يبرخ و خچهيبر تار يمرور«با عنوان  يا مقاله
مسعود  ي نوشته »رانيا در آبله واکسن حيتلق يشناخت جامعه

موضوع پرداخته شده  ني) به ا۱۳۸۹(ينورائ يو مرتض يريکث
). ۱( قاجار متمرکز شده است ي دوره رب شتريکه آن هم ب

ز در ين )۱۳۹۰( يريدمسعود بنکدار و لقمان دهقان نيس
 در اصفهان شهر يبهداشت تيوضع يبررس« عنوان با يقيتحق
 به پاراگراف کيحد در » ه.ش۱۳۲۰تا۱۳۰۴ يها سال يط

ن يهمچن). ۲(ند ا پرداخته اصفهان شهر در آبله يماريب تيوضع
در  يکوب آبله« شا ) در مقاله۱۳۹۱( زند مخانيکر يمصطف

 ي خچهيتار به شتريب» ها ها، مخالفت روش سابقه،: رانيا
از آبله  يريشگيپ ديو جد يسنت يها روش ران،يدر ا يکوب آبله

در  يکوب آبله نينو يها ها با روش و انواع مخالفت نو درمان آ
که در سازمان اسناد  يدرحال ).۳( قاجار پرداخته است ي دوره

 ي بارهدر ي(ساکما) اسناد فراوان رانيا يمل ي و کتابخانه
در اصفهان و موانع  يکوب آبله ياول برا ياقدامات دولت پهلو

ها  تر آن قيدق يبا بررس که دارد وجود رو شيو مشکالت پ
  باره ارائه داد.  نيتر در ا تر و جامع يواقع يليتوان تحل يم

  روش پژوهش
 يخيها و منابع تار ، روزنامهاسناد بر هيپژوهش حاضر با تک
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 در و شده انجام يليتحل يفيتوص قيو با استفاده از روش تحق
واکسن آبله و  حيتلق ياقدامات دولت برا فيابتدا به توص
اصفهان  التيدر ا يکوب مشکالت آبله ليو تحل حيسپس به تشر

  پردازد.  يم
  يکوب آبله ياول برا يپهلو دولت اقدامات

 انيقاجار در م ي از قبل از دوره يانسان ي هيبا ما يکوب آبله
گاه  روش ني. در ابود جيرا يرانيا ريو عشا التيا يبرخ
انجام  يا شخص آبله ي شده خشک يها با پوسته يکوب هيما
 کي ي آبله يهاهمدل ي شده خشک ي گرفت که در آن پوسته يم

گرفتند و  يم نداشت، يمسر يماريشده را که ب شخص شناخته
 قياز آن را رق يداشتند و مقدار ينگه م يخشک يآن را در جا

پوست افراد سالم به  يکه رو يخراش ي لهيکردند و به وس يم
 وستهپ کردند و بعداً يآوردند آن را وارد بدن طفل م يوجود م

 کردند يم حيتلق گريد را گرفته و به اطفال يمصنوع ي آبله نيا
به  ؛کردند يشخص استفاده م ي درآمده يها گاه از آب آبله .)۴(
 يا را که آبله يطفل يها دو تا از آبله يکيصورت که  نيا

 پر و دهياش رس آبله نکهيگرفته بود، بعد از ا يسبک و جزئ
آن را به خراش و گرفتند  يشد، سوراخ کرده و آبش را م يم
سالم که آبله نگرفته بود،  يطفل يشده در بازوجاديا
 آبله عدد سه زخم آن اطراف در روز چند از بعد. دنديمال يم

 آبله خطر از سال نيچند يآمد و از آن به بعد طفل برا يدرم
که تا زمان  يکوب روش آبله نيدر ا .)۵( کرد يم دايپ ييرها

رواج داشت، از  شيوب کم ،يشمس ۱۳۲۰ سال در تشيممنوع
  ). ۶( مرد يم نفر کي نفر، ستيهر ب

که نسبت به  يوانيح ي هيبا ما يکوب قاجار آبله ي در دوره
 يداشت، در کنار روش قبل يخطرات کمتر يانسان يکوب هيما

آبله را از گاو  ي هيما ،روش ني. در ابه کار گرفته شد
که هنوز آبله  يبدن طفل ياز اعضا يداشتند و در عضو يبرم
را  يکوچک يها ها و دمل دانه عمل نيزدند. ا يم بود اوردهيدرن
. اوردين در آبله گريشد آن طفل د يموجب م و کرد يم جاديا

 اش قبالً که آبله يآبله را از بدن طفل ي هيما يبعد ي مرحله در

 يداشتند و به بدن طفل يشده بود، برم دهيکوب يگاو ي هيبا ما
 آبله يماريب از زين دوم طفل بيترت نيزدند و به ا يم گريد

توانستند از طفل  يم يبعد ي هدر مرحل يماند. حت يم مصون
 رهيزنج نيبزنند و ا يو به طفل سوم رندآبله بردا ي هيدوم ما

 يکوب که آبله ياطفال نيا ي همه ب،يترت نيدادامه داشته باشد. ب
، نياوجود). با۷( ماندند يم محفوظ آبله يماريشدند از ب يم

آبله در  يماريشدند و تلفات ب ينم يکوب اطفال آبله ي همه
 حکومت ليدر اوا نکهيتا ا ؛بود اديقاجار همچنان ز ي دوره

کودکان را  گانيو را يعموم يکوب آبله ريکبريشاه، ام نيناصرالد
متوقف شد و  شيها اما با مرگ او برنامه ؛)۹و۸( کرد ياجبار

. دا کرديادامه پآبله همچنان  يمارياز ب يناشفراوان تلفات 
 به که زيه.ق ن۱۲۹۸در سال  يدولت ةالصح حفظ ليتشک يحت
 يراهنما يها و انتشار جزوه يکوب آبله ديجد يها پست سيتأس

مؤثر تلفات  زانيپرداخت، در کاهش م يم يکوب مقابله با آبله
در سال  »هياتفاق عيوقا« ي بنا به گزارش روزنامه. واقع نشد

 آبله يماريب خاطر به کودک هزار چهار سه رازيه.ق در ش١٣٠١
 تکرار رازيش در اتفاق نيه.ق هم١٣٢٠ سال در و شدند تلف
 ؛حاکم بود زيمناطق ن ريدر سا تيوضع ني). ا١٠( شد
 يدر گزارش هياتفاق عيوقا ي روزنامه نيکه در هم يطور به

 آمده است: نيچن رانيه.ق راجع به کل ا١٣١٠مربوط به سال 
است خيلى تلف كرده و  در اطفال عارض شده  ناخوشى آبله«

كند كه از سه طفل اگر يكى جان  اى تلف مي كند، به اندازه مى
 ي بارهدر ١تيياز  يگري). در گزارش د١١( »بيرون ببرد

فرزند او در اثر  ٧٤نفر از  ٦٢الدوله، به مرگ  فرزندان سهام
 افراد از ياريبس). ١٢( است شده اشاره آبله يماريب

 يو زشت يکور و يکر همچون يآثار با زين آبله از افتهي نجات
   ).۱۵-۱۳( شدند يچهره مواجه م

وجود  زين يپهلو ي در دوره مشکالت نيا از ياريبس
 نيآبله از ب يمارياز کودکان همچنان در اثر ب يو تعداد داشت

                                                 
1.Yates  
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آبله در سال  يماريب وعيمقابله با ش يدولت برا رفتند. يم
کرد. سه سال بعد از  يبر ضد آبله را اجبار يکوب هيما ۱۳۰۸
بر طبق  ۱۳۱۱ششم مهرماه  ي در جلسه وزرا ئتيآن، ه

را  يمجان يکوب آبله ياساس ي نامه وزارت داخله، نظام شنهاديپ
ماده بود، به سه  هشتنامه که شامل  نظام نيا. کرد بيتصو

گروه آمده  کي فيو در هر قسمت وظاشده  ميقسمت تقس
افراد بود،  فيقسمت اول که راجع به وظا ۱ ي . در مادهبود

چهار بار الزم  يسالگ۲۱ تا والدت از آبله دنيکوب« آمده است:
ظف بود وم طفل هر ميق اي خاص يول که صورت نيدب» است.

 از يکيطفل را در  ي تا مدت شش ماه آبلهاو پس از والدت 
 ،نفر از اطبا کينزد  اي يدولت يمجان يکوب آبله يها پست
افراد در  ي آبله دني. کوبدينما افتيدر حيتلق قيو تصد دهيکوب
سوم از  ي و در مرتبه يسالگ دوم از سن شش تا هفت ي دفعه

 ي افراد مذکور و در مرتبه ي به عهده يسالگ زدهيدوازده تا س
خود شخص بود و در  ي به عهده يسالگ۲۱چهارم از نوزده تا 

. نددکر يم افتيدر قيتصد ح،يبعد از تلق ديمراحل با نيتمام ا
 نيو مجازات متخلف بيبه تعق ،قسمت اول يبعد ي در دو ماده
اول اشاره شده است. در قسمت دوم راجع به  ي از ماده

 يکوبان دولت آبله«آمده است:  نيها چن کوب آبله فيوظا
 به آبله دنيکوب يبرا افراد از کي هر نکهياند به محض ا مکلف

. »ندينما اجرا را حيتلق عمل ريخأکند بدون ت يم مراجعه ها آن
کوبان حق  آبله نامه، نظام نيا ششم و پنجم ي ماده طبق بر
را از مراجعان نداشتند و  يا الزحمه حق نوع چيه افتيدر
 نيا ريغ در ؛بدهند يمجان را قيتصد ي ظف بودند ورقهوم

شدند.  يو از خدمت منفصل م مجازات و بيتعق صورت
 افتيحق در حيتلق قيهم در مقابل تصد يدولتريکوبان غ آبله
هفتم و هشتم) که  ي را نداشتند. در قسمت سوم (ماده يوجه

 يبود، رؤسا يمدارس و ادارات دولت رانيمد فيبوط به وظارم
ظف کرده است در موقع ورا م يادارات دولت ي هيمدارس و کل

 نيآخر قيتصد ديشاگردان و استخدام افراد جد رفتنيپذ

 قيکه تصد يرا از داوطلب مطالبه کنند و تا زمان حيتلق ي دفعه
 ؛ چراکهکنند يها خوددار آن رفتنيند، از پذنده ارائه را مزبور

  ). ۱۶(شد  ندخواه مجازات و بيدر صورت تخلف تعق
 به يشتريب تيجد با دولت ن،يقوان نيا بيبه دنبال تصو

کوب به مناطق مختلف  آبله مأموران اعزام و ميتعل استخدام،
د و بر تعداد کرقدام ا کشور ازجمله اصفهان و مناطق تابع آن

از شهرها با  ياريکه بس يافزود؛ طور يکوب آبله يها پست
، صاحب تياطراف خود، با توجه به تعداد جمع يروستاها

استخدام  ي ). نحوه۱۷( کوب شدند آبله چند اي کي
خود  يصورت بود که فرد تقاضا نيبه ا ديجد يها کوب آبله
آن  ي هيصح ي به اداره يشهر اياستخدام در منطقه  يا برار

بور را به زم يهم تقاضا ها آن ؛داد يم لياستان تحو ايمنطقه 
 ي هيداد تا در صورت موافقت، به صح يم ارجاع التيحاکم ا

نظر  ريبفرستد. سازمان مزبور که در آن زمان ز يکل مملکت
 تيهمچون جمع يوزارت داخله بود، با توجه به موارد

 و سابقه د،يجد مستخدم اعتبار نيمورد نظر، منبع تأم ي منطقه
 ي اداره و حاکم ديو صالحد يکوب آبله امر در يمتقاض ييتوانا
او  استخدام حکم نظر، مورد شخص ي درباره منطقه ي هيصح

شده اگر در خود شهر  ). فرد استخدام۱۸( کرد يرا صادر م
 در آژان نفر کي همراه به ظهر تا صبح از دياصفهان بود، با

د کر يم حيها، عموم اطفال را بر ضد آبله تلق خانه در اي محالت
 يکه مرکز واقع يبعدازظهر تا غروب در محلدو و از ساعت 

 يدسترس آن به مردم عموم و بود حکومت دييشهر و مورد تأ
 بزرگ يتابلو ي لهيوس به و ريثابت دا يکوب آبله پست داشتند،

به عموم  ،کرد يم نصب ابانيخ وسط در که ديسف ي پارچه از
را اعالن  يمجان يکوب آبله يوجود پست ثابت دائم ياهال
اطفال  يکوب آبله به يليتعط بدون را اميکرد و تمام ا يم
کوب  آبله اتيعملبر  ديپرداخت. مأموران حکومت هم با يم

 با حاضرشدن در محل خدمت، شهيدند تا همکر يم نظارت
 يزيچ ها آن اءياول اي شدگان حيو از تلق اش را انجام دهد فهيوظ
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بر خالف دستورات فرد هرگاه  ؛دکنن مطالبه ينيريش عنوان به
شد تا فرد  يم داده اطالع يمملکت کل ي هيکرد، به صح يرفتار م

 ي). نظارت دولت۲۰و۱۹( ديتخدام نمااس او يجا به را يگريد
 به مربوط نيقوان بيقبل از تصو ي کوبان از دوره بر کار آبله

در سال  يوجود داشت. بنا به گزارش ۱۳۱۱در سال  يکوب آبله
 ي هيصح ي رهادا يتقاضا برحسب يمملکت کل ي هيصح ۱۳۱۰
 شيتفت و نهيمعا يکوب را برا آبله مفتش نفر کي اصفهان

). ۲۱( فرستاد شهر نياصفهان به ا يکوب آبله يها پست اتيعمل
 ماهانه گزارش ميکوب منوط به تنظ آبلهپرداخت حقوق به 

 قيتصد از بعد ديبا که بود شده حيتلق افراد تعداد به راجع
کل  ي هي، به صحيدولت ادارات از يکي و هيصح ي اداره سيرئ

 يکوب آبله يهم که برا ي). مأموران۲۲( شد يارسال م يمملکت
شدند، مؤظف بودند  يها، قصبات و دهات اعزام م در شهرستان
 از يگريبپردازند و از اشتغال به هر کار د يکوب تنها به آبله

هر  ديبا ها آن. کنند يخوددار طبابت و يمعلم ،يعطار ليقب
 ي آبله روز دو يال کيرفتند و در  يم روستا کيروز به 
 يبعد ي قصبه ايو سپس به روستا  دنديکوب يم را کودکان

 گزارش ديبا يشهر يها کوب آبله همچون زين نرفتند. آنا يم
اطفال هر  يکوب کردند و آن را بعد از آبله يم ميانه تنظماه

آن حوزه و  ي هيصح بيآن ده و طب يکدخدا دييروستا به تأ
 ايحکومت  قيبه تصد يصح بيدر صورت نبودن طب

 را انيکدخدا که هياحصائ مأمور اي يرسم ي الحکومه نائب
ارسال  يکل مملکت ي هيرساندند و به صح يشناخت، م يم
در نوسان بود،  الير ۳۰۰تا  ۱۵۰کردند تا حقوقشان که از  يم

  ). ۲۴و۲۳(شود پرداخت 
 را روستاها انيکدخدا ،يکوب کامل آبله ياجرا يدولت برا

کوب به  آبله مأمور ورود محض به که بود کرده ظفوم
کوب داشته  آبله با را يهمکار تيها، نها آن ييکدخدا ي حوزه

و  قيفرزندانشان تشو يکوب آبله يرا برا انييباشند و روستا
 حيتلق يشده برا نييکنند تا کودکانشان را در محل تع ييراهنما

شد  ينم حيتلق يليبه هر دل يواکسن آبله آماده کنند. اگر طفل

  ). ۲۵(شد  يو مجازات م بيکدخدا تعق
 آمده است: نيچن يکوب آبله مأموران از يکيدر گزارش 

 حيتلق يجان رفته برادواياسف ي هير قرد ۳۰/۲/۱۴ خيدر تار«...
در  .شد حينفر تلق چهارده ،استنکاف نمودند ياهال ؛ضد آبله

مزبور آبله  ي هينمودم که در قر داياطالع پ ۲۶/۳/۱۴ خيتار
خواسته به  رانياز پست ت هينفر امن کي يفور .دارد وعيش

شش نفر مبتال به مرض  ؛رفته دواجانياسف ي هياتفاق در قر
د مر و زن و طفل نفر ۲۵۵ هيامن ي آبله بودند معالجه و به قوه

  ). ۲۶( »شد حيتلق
مستمر،  يها يريگيو پ رانهيگ سخت نيرغم وجود قوان يعل
مواجه شد که  ياديدر اجرا با موانع و مشکالت ز يکوب آبله
 ئتينتوانست مصوبات ه زيو زور ن دياستفاده از تهد يحت

 ريوم که مرگ يطور بهطور کامل به اجرا درآورد؛  دولت را به
توجه بود.  انيشارغم کاهش محسوس، باز  ياز آبله، عل يناش
قانون مبارزه  ۱۳۲۰در سال  يخاطر بود که وقت نيبه هم ديشا
از  د،يمجلس رس بيبه تصو رداريو واگ يزشيآم يها يماريبا ب
، مواد آبله ي بارهدر تنها ردار،يواگ يها يماريتمام ب انيم

 در که قانون نيا ۱۸تا۱۶گنجانده شد. بر طبق مواد  يا جداگانه
 تنها نه د،يرس يمل يشورا مجلس بيتصو به ۱۳۲۰ خرداد ۱۱
ها  آن ي شد و همه ديدولت تأک ئتيه شيسال پ نُه مصوبات بر
، مجازات حبس تا انمتخلف يصورت قانون درآمد، بلکه برا به

 نظر در زين الير پنجاه يالده از  ينقد يهفت روز و جزا
 وعيش موقع در بودند شده ظفوم که هم پزشکان. شد گرفته

 گانيصورت را کننده را به مراجعه افراد ي همه آبله، يماريب
 ماه کيروز تا  هشتکنند، در صورت تخلف به  يکوب آبله

 به قانون نيا ۱۸ ي شدند. در ماده يم محکوم يبيتأد حبس
توجه  در کانونه بود که قبالً چندان شد اشاره يديجد موضوع

 ي آبله ي هيبا ما يکوب آبله نکه،يقرار نگرفته بود و آن هم ا
ماه حبس و  کيروز تا  هشتممنوع شد و متخلف به  يانسان

 محکوم فريک دو نيا از يکي اي الير ۵۰۰تا  ۵۱پرداخت 
 يجهان جنگ که شد بيتصو يزمان قانون ني). ا۲۷( شد يم
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 ياستعفا و رانيا به نيمتفق ورود با و بود انيجر در دوم
  . شد موکول دوم يپهلو ي دوره به آن ياجرا رضاشاه،

 ي ورهددر  در اصفهان يکوب موانع و مشکالت آبله
  اول يپهلو

 ي که از دوره ديبه روش جد آبله واکسن حيتلق
شد  جيرا رانيدر ا يسيشاه قاجار توسط پزشکان انگل يفتحعل

، از همان ابتدا با موانع و ديرا به چالش کش يسنت يها و روش
از  يمخالفت برخ ،يهمچون عدم استقبال عموم يمشکالت
فقدان  ،يو غرب ديجد يها روش با اطباء و انيگرا سنت
 تيو ضعف و عدم حما يکاف يکوب و امکانات بهداشت آبله
  ). ۳۱-۲۸( از حاکمان قاجار مواجه شد ياريبس

حل  يبرا يادياول تالش ز يکارآمدن پهلو يبا رو
 جامعه در نياديبن يمشکالت و انجام اصالحات نياز ا ياريبس

 اصالحات نيا ياصل اهداف از يکي. گرفت صورت
 از استفاده و يسنت يباورها و ديعقا از ياريبس کنارگذاشتن

 يمختلف يها حوزه در هدف نيا. بود يغرب و نينو يها روش
رغم  يعل اما ؛شد يريگيپ يازجمله بهداشت و سالمت عموم

 نحليهمچنان ال ياز مشکالت قبل ياريبس ،ينسب تيموفق
 يبه تعداد نجاي. در اافتيادامه  يپهلو ي ماند و در دوره يباق
واکسن آبله به کودکان را  حيموانع و مشکالت که تلق نياز ا

مواجه کرد، اشاره  يو دشوار ياول با کند يپهلو ي در دوره
  شود.  يم

  نينو يکوب دم از آبلهمر نکردن استقبالالف. 
همانند عهد قاجار،  زياول ن يپهلو ي بتوان در دوره ديشا
 يکوب آبله ديفوا ازمردم  يرا ناآگاه يکوب مانع آبله نيتر مهم
دانست. در  ديجد روش نيها از ا آن نکردن و استقبال نينو

 ي درباره ياديز يها گزارش ،يويمنابع و مراکز آرش
 وجود دارد يکوب به آبله انييروستا ژهيو مردم، به نداشتن ليتما

 ي هيصح سيرئ يها که از سو گزارش نياز ا يکي). در ۳۲(
شهر  يشهر نوشته شده، راجع به اهال نياصفهان به حاکم ا

 به يعموم حيتلق يکوبان را برا آبله« اصفهان آمده است:
ها  خانه درب مأمور آژان يهمراه به شهر مختلف محالت
 حيتلق از باطل االتيخ و ينادان ي واسطه به ياهال .ميا فرستاده
). هرچند در ۳۳» (اند کرده يخوددار خود ي خانواده و اطفال
دانشگاه و مدارس، انتشار کتاب و  جاديبا ا يپهلو ي دوره

ت نسب مردم يآگاه و سواد زانيم ارتباطات، شيروزنامه و افزا
دوره  نيحال، تا آخر ا نياما باا ؛قاجار باال رفت ي به دوره

 يکه قسمت اعظم آن به خاطر ناآگاه يکوب مخالفت با آبله
 ۱۳۱۹که در سال  يطور به ؛مردم بود، همچنان وجود داشت

 تيشکا يکوب از عدم استقبال مردم از آبله يکل بهدار سيرئ
 در که است الس نيچند کشور کل يبهدار« :سدينو يو م کرده
 دسترس در و نييکوب تع آبله نيمأمور کشور نقاط تمام
 ديمف اقدام نيا ديبا که يطور آن مردم اما ؛گذارده مردم ي همه
  ). ۳۴» (گردند يم يتلفات موجب و ننموده استقبال را

 يموارد مختلف يکوب مردم از آبله يخوددار ليدال ي بارهدر
ها  آن نيتر ردم مهمم يناآگاه ديتوان مطرح کرد که شا يرا م

موضوع  نيابر  يپهلو ي از اسناد و منابع دوره يليباشد. در خ
از اسناد  يکيمثال در  يراب ؛)۳۸-۳۵ و۳۳( است هشد ديتأک

آبله « آمده است: نياطراف اصفهان، چن يراجع به روستاها
اطفال  اديآن باعث تلفات ز وعيو موقع ش ياست مسر يمرض

. رديگ انجام يعموم حيتلق است الزم يريجلوگ يبرا .شود يم
اطالع بوده، اطفال خود را  يب حيتلق ديفوا از ياهال اغلب چون

 و نموده يمخف مختلفه باتيهر قدر که بتوانند به ترت
 گريد لي). دل۳۹( »ندينما حيکوب تلق آبله نيگذارند مأمور ينم
 ديجد روش نيا مؤثربودن و ديمف از مردم نانياطم عدم به

ن روش را يبودن ا بخش جهياز افراد نت ياريشد. بس يم مربوط
و تجربه نکرده بودند تا از آن استقبال  دهيبه چشم خود ند

 ي هيما فاسدبودن و کهنه ليبه دل ي). در موارد۴۰( ندنک
 دهياش کوب که قبالً آبله يکوب، طفل آبله يخطا اي يکوب آبله
 به اءياول ياعتماد يب باعث موضوع نيمرد و هم يم بود، شده
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آبله تنها  دنيکوب نکهيا گريد ي ). نکته۴۱( شد يم يکوب آبله
مصون نگه  يماريشش تا هفت سال طفل را از ابتال به ب

 دهيکوب بار چهار يسالگ۲۱ تا تولد يابتدا از ديداشت و با يم
 و يناآگاه ليبه دل نياز والد ياريبس .دوشد تا مؤثر واقع ش يم

 کيکردند با  يم تصور دولت، فيناقص و ضع يرسان اطالع
مصون  آبله کامالً يماري، فرزندانشان در برابر بيکوب آبله بار

 يکي يلذا وقت ؛تسين يازين يکوب آبله تکرار به گريهستند و د
و  ديروش مف يکوب کردند آبله يمرد، فکر م يم کودکان نيا از

ها  و دولت به آن ستيآبله ن يماريمقابله با ب يبرا يمؤثر
 يدولت يعموم و گانيرا يکوب آبلهاز  رو نيااز ؛دروغ گفته است

هم در فصل  نياز والد ي). برخ۴۳و۴۲( کردند ياستقبال نم
ند شد ينم حاضر حيتلق يو تورم جا يزمستان به خاطر سرد

  ). ۴۵و۴۴( آماده کنند يکوب آبله ياطفال خود را برا
 يها ، روشيکوب آبله هوادارکردن مردم ب يدولت برا

بخش  جهينت کامل طور به کي چياما ه ؛را به کار برد يمختلف
کاررفته در  روش به نيتر جيرا زور و دينبود. استفاده از تهد

 ئتيشده در ه بيرضاشاه بود. در هر دو قانون تصو ي دوره
لحن  ۱۳۲۰در سال  يمل يو مجلس شورا ۱۳۱۱وزرا در سال 

 ي. در واقع دولت به جاداشت غلبه قيتشو و غيتبل بر ديتهد
کردن مردم از  آگاه يبرا يو فرهنگ يعلم يها استفاده از روش

موضوع،  نيبه ا يتوجه ياز ب يو مضرات ناش يکوب آبله ديفوا
و  مهيجر زانياما م ؛)۴۶( کرد ياستفاده م مهياز مجازات و جر

 تيکرد که از اهم يم نييتع نييآبله را آنچنان پا دنيکوبن فريک
 ي سهيکاست. مقا يمردم م نيموضوع در ب نيو ضرورت ا

 دهينکوب آبله که يکسان يبرا ريرکبيام يتومان پنج ي مهيجر
 زيناچ اول، يپهلو ي دوره يالير پنجاه تا پنج ي مهيجر با بودند

که اگر  يدرحال ؛دهد يم نشان را مهيجر نياثربودن ا يب و
 و ديتهد يجا به ايشد  يدر نظر گرفته م يتر نيمجازات سنگ

 يبهتر ي جهينت ديشد، شا يم استفاده قيتشو و غيتبل از ه،يتنب
  . آمد يبه دست م
ها و  آژان گرفتن کار به زور، و ديتهد از استفاده گريروش د

 اي شهر کيمردم  يوقت ،بود. در موارد متعدد هيمأموران امن
 مأمور چند اي کيکردند،  يم يخوددار يکوب آبله از ييروستا

ها را به  کوب به منازل افراد مراجعه و آن آبله همراه به هيامن
 يحت يالبته در مواقع ؛)۴۹-۴۷( کردند يموادار  يکوب آبله

 ي هيصح سيشد. رئ ينم واقع موثر هم روش نياستفاده از ا
خطاب به حاکم اصفهان  يتيوضع نيچن ي اصفهان با مشاهده

 مختلف محالت به يعموم حيتلق يکوبان را برا آبله« :دينوس يم
 به ياهال .ميا ها فرستاده خانه درب مأمور آژان يهمراه به شهر

 ي خانواده و اطفال حيتلق از باطل االتيخ و ينادان ي واسطه
است که  نيجانب بر ا نيا ي دهياند... عق کرده يخوددار خود
و  يبرجسته و منورالفکر اهال يها را از خانواده يکوب آبله
 دوم، ي طبقه مردمان نکهيا تا نمود شروع يستياول با ي طبقه
 ياما بررس ؛)۵۰( »نديها اقتدا نما هم به آن ياهال چهارم و سوم

 ي دهيدهد که عق يبعد نشان م يها طرز عمل حکومت در سال
 و ماند يباق شنهاديپ کياصفهان تنها در حد  ي هيصح سيرئ

 دنيمضرات نکوب ي بارهبه مردم در يرسان اطالع يجا به دولت
 اعتماد کسب يبرا يغيتبل و يفرهنگ يکارها انجام و آبله
 در و ديورز اصرار يهيتنب يها روش از استفاده رب ،يعموم
  . ماند ناکام مطلوب ي جهينت به دنيرس

  کوب  با مأموران آبله انيکدخدا نکردن يهمکار ب.
نفوذ و دخالت  شيرغم افزا يرضاشاه عل ي در دوره

جوامع همچنان ساختار  نيدر روستاها، ا يحکومت مرکز
 امور ي همه باًيتقر انيخود را حفظ کرده بودند و کدخدا يسنت

 يشنو ها حرف ات از آنده ياهال و داشتند دست در را روستا
 يشدن کار کدخدا به انجام ليتما ،يطيشرا نيداشتند. در چن

 يريگ ميتوانست در تصم ياو م نکردن يو همکار ليعدم تما اي
به  يکوب آبله انجام يبرا ن،يبنابرا ؛باشد ار مؤثريبس روستا ياهال

 نيا ريغ در راي؛ زبوداز ين انيکدخدا مساعدت و ليجلب تما
شد. در اسناد و منابع  يبا مشکل مواجه م يکوب آبله صورت

از  ياول موارد متعدد يپهلو ي مانده از دوره يباق
 دهيد کوب در اصفهان کدخداها با مأموران آبله نکردن يهمکار

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ij
m

e.
tu

m
s.

ac
.ir

 a
t 6

:5
8 

IR
S

T
 o

n 
T

hu
rs

da
y 

M
ar

ch
 1

2t
h 

20
20

http://ijme.tums.ac.ir/article-1-6192-fa.html


  مجله ايراني
  519 ١٢، دوره ١٣٩٨، سال پزشكيو تاريخ  اخالق  

 

 
Website: http://ijme.tums.ac.ir 

). ۵۳-۵۱( ساخت يرا با مشکل مواجه م حيشود که امر تلق يم
 ي اداره سيبه رئ يا کوب لنجان در نامه رابطه آبله نيدر هم
 ي الحکومه نائب ي هيامر«دهد:  ياصفهان گزارش م ي هيصح

وجه مؤثر  چيه حدود به نيا يکوب آبله شرفتيمحترم لنجان در پ
 يبرا هم را نفر کي يحت انيکه کدخدا يطور به ؛ديواقع نگرد

 »نکردند هم تيروانه نکرده، هدا يکوب آبله پست به حيتلق
 نکردن ياز همکار ياتيها و شکا گزارش ني). به دنبال چن۵۴(

 ي کوب و بنا به درخواست اداره کدخداها با مأموران آبله
 اصفهان، حکومت از يمملکت کل ي هيصح و اصفهان ي هيصح
صادر شد  انيکدخدا ي همه به خطاب حاکم يسو از يفرمان
 ي و همه ندينما يکوبان همکار کرد با آبله يها را ملزم م که آن
حاضر کنند.  يکوب آبله يخود را برا يسال روستا۲۱ ريافراد ز

 نکردن يکوب از همکار آبله تيشکا اي دستور نيتخلف از ا
  ). ۵۵( شد يم او ي مؤاخذه و کدخدا تيکدخدا موجب مسئول

وزارت کشور، فرماندار و  يبارها از سو ياحکام نيچن
 يدر موارد يبخشدار مناطق مختلف صادر شد و حت

ه شد که به محض گرفت تعهد انياز کدخدا يصورت کتب به
 يکوبان و پزشک بهدار آبله به را مراتب فوراً ،يماريبروز ب

روند  يکه به روستا م يکوبان با آبله ني؛ همچنمحل اطالع دهند
را به  يرا فراهم و اهال ها آن ازين مورد ليوسا ،کرده يهمکار
احکام  نيکدام از ا چياما ه ؛)۵۷و۵۶( ندنوادار ک يهمکار

 ي. در سنددينما يهمکار به ملزم را انينتوانست کدخدا
از  دونيفر يرضاشاه، بهدار يمربوط به چند ماه بعد از استعفا

کوب گزارش  به آبله انيکدخدا زيآم نيتند و توه يها جواب
اصفهان  يبهدار سينامه که به رئ نياز ا يدهد. در بخش يم

 از زين دهات اغلب انيکدخدا« آمده است: نينوشته شده، چن
کوب را  آبله و ندينما يم يکوب خوددار آبله با يهمکار
 انيم ني). در ا۵۸( »دهند يآور م نيتوه و کيرک يها جواب
 يو همکار تيدادن حسن ن نشان يبرا انياز کدخدا يبرخ

کوب به روستا فقط چند نفر از اطفال را  خود، هنگام ورود آبله

 ماندند يم يباق اطفال ي هيکردند و بق يحاضر م يکوب آبله يبرا
)۵۹ .(  

 مأموران با انيکدخدا نکردن يهمکار ليدال ي درباره
 نيتر توان مطرح کرد که از مهم يرا م يکوب موارد متعدد آبله
، عدم يکوب آبله دياز فوا انيکدخدا يناآگاهتوان به  يم ها آن
و تحمل  يکوب آبله امر در يمنفعت نوع چيها به ه آن يابيدست
 يبرا سکونت يغذا و جا ي هيل تهيکوب از قب آبله يها نهيهز

). ۶۰( اشاره کرد انييروستا يکوب انجام آبله يبرا ياو و مکان
 يعدم همکار ي بارهکوب در آبله مأموران از يکيدر گزارش 

 ي هيدر قر« اصفهان آمده است: ياز روستاها يکي يکدخدا
 ديبا را اطفال که ديکه وارد شدم اول کدخدا چون شن ونيگ

 جواب تشدد و ريتغ کمال با ندينما حاضر حيتلق جهت
 شيمگر دولت به ما حقوق پ ؛کارت يدهد که عمو برو از پ يم

 ).۶۱( »ميينما يمفت يگ فعله و يحمال ديبا شهيهم که داده

  کوب  مأموران آبله يانگار تخلف و سهل ج.
 ي ، مصوبه۱۳۱۱دولت در سال  ئتيه ي بر طبق مصوبه

 يگريد يها نامه ها و بخش نامه نييو آ ۱۳۲۰مجلس در سال 
صادر  يکوب آبله ي بارهدر يکل مملکت ي هيکه از طرف صح

طور  کوبان موظف بودند هر روز در قراء و دهات به شد، آبله
مدرک خدمت را به  ي را انجام دهند و ورقه يکوب آبله اريس
سپس حکومت محل که مهر و  ؛برسانند انيکدخدا دييتأ

 يو به مهر حکومت دييشناخت آن را تأ يرا م انيکدخدا يامضا
 حکومت، قيتصد اتکاء به زين يصح بيد و طبکر يممهور م

 کل ي هيصح به ماهانه گزارش همراه به و قيتصد را آن ليذ
 ي حقوق ماهانه د،ييفرستاد تا در صورت تأ يم يمملکت
 يال کيکوبان در هر روستا تنها  کوب پرداخت شود. آبله آبله
 ديها خودشان با توانستند توقف داشته باشند. آن يم روز دو

 ريآن را به غ يدادند و حق واگذار يم انجام را حيتلق عمل
 :نداشتندن کار را يدادن چند انجامها حق  آن نينداشتند. همچن

 ؛دازندبپر يگريبه شغل د يکوب از آبله ريبه غتوانستند  يآنان نم
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ن حق يهمچن ؛داشتندز نيرا ن يمطب خصوصحق داشتن 
 پول او نيکودک، از والد ي آبله دنيبه خاطر کوبنداشتند 

را  يا به ده و قصبه افتهي اختصاص يداروها اي کنند افتيدر
 ارياخت در را آن و نکرده مصرف آنجا مارانيدرمان ب يبرا
اسناد و مدارک  ي). اما بررس۶۴-۶۲( دنده قرار گرانيد

موارد تخلف صورت  نيا ي دهد که در همه يموجود نشان م
 يبه فرماندار يا نامه در کشور ريکه وز يطور به ؛گرفته است

 لياز دال يکيرا » مربوطه نياز مأمو يبرخ يانگار سهل« زدي
شدن  تلف و نيدر نائ يکوب امر آبله شرفتيعدم پ ياصل

 يگري). در گزارش د۶۵( دانسته استآنجا از اطفال  يتعداد
کوب خوانسار آمده  تخلفات آبله ي بارهدر هيکل صح سياز رئ
در خوانسار  يکوب به آبله يو دو سال بدون حکم رسماکه 

 در اما ؛است کرده افتيدر حقوق الير ۱۵۰پرداخته و ماهانه 
 در که فرستاده ماهانه گزارش بار کي فقط سال دو نيا طول
شاره کرده است. او در طول ا نفرزده يس حيتلق به تنها هم آن
کار به مشغول  يمدت بر خالف قانون، در مطب شخص نيا

و آن را به  داده ينم يتيچندان اهم يکوب خود بوده و به آبله
). ظاهراً ۶۶(است بود واگذار کرده  يزيشاگردش که طفل مم

 تيوضع نيا بلکه ؛نبود استثنا کي يتخلفات نياو در انجام چن
 کل ي هيمعاون صح ي در نامه ت.داش يتر يعموم شکل
کوبان  آبلهاکثر « :است آمده لنجانات ي هيصح بيطب به يمملکت
 يشخص ياً به کارهاغالب و ندينما ينم فهيانجام وظ کامالً يمحل

همچون  يبه تخلفات يگري). در اسناد د۶۷( »اشتغال دارند
)، ۶۸( روستا کيکوب در  آبله ي روزه ۲۴ ليدل يتوقف ب

)، ۶۹(يکوب اطفال در برابر آبله اءيدرخواست پول از اول
به  افتهي اختصاص يدولت يمجان يسوءاستفاده از داروها

به  نکردن )، سکونت در شهر و مراجعه۷۰( منطقه کي مارانيب
 قي)، اخذ تصد۷۲و۷۱( يکوب آبله ياطراف برا يروستاها

 اطفال ي همه ي آبله دنيرغم نکوب يعل انيکدخدا از حيتلق
 و يعطار مانند يگريد ي) و اشتغال به کارها۷۳( روستا
ها منع شده  آن ي و طبابت که بر اساس قانون از همه يمعلم

 يماريبروز ب ي بارهدر قيگزارش دق نکردن ارائه )،۷۴( بودند
) اشاره شده است. ۷۵( شده آبله و تعداد تلفات و افراد درمان

کوبان نشان  از تخلف آبله يموارد گسترده و متنوع نيوجود چن
 نيکردن قوان ييها و اجرا دهد دولت در نظارت بر اعمال آن يم

از  يبرخ جه،ينکرده است. در نت شده، موفق عمل بيتصو
استفاده و از سوء خود نفع به فرصت نيکوب از ا مأموران آبله
اند و  کرده يخود کوتاه يو اخالق يقانون فيعمل به وظا

اطالع  يب انييروستا و انيکدخدا گردن به را خود ريتقص يگاه
 ).۷۶( اند سواد انداخته يو ب

  يو درمان ي. کمبود بودجه و امکانات بهداشتد
 يا به بودجه گانيو را يعموم يکوب انجام آبله يبرا

 ي هيکوب و ته استخدام و پرداخت حقوق آبله يبراهنگفت 
 پنبه الکل، ،يکوب آبله ي هيهمچون ما يو درمان يبهداشت ليوسا
کدام از مصوبات  چياما در ه ؛بود ازين يبهداشت ليوسا گريد و

 يکوب آبله ازياعتبار مورد ن نيتأم يبرا يدولت و مجلس، محل
 نيتر مهم و نياول از يکي ن،ي). بنابرا۷۷( مشخص نشده بود

 نيکار بود. ا نيا ي بودجه نيتأم يهمگان يکوب آبله مشکالت
ها  سازمان نيمستمر ب يها ينگار نامه و اختالف باعث موضوع

 نيخواستند تأم يم ها آن از کيهر  ؛و ادارات مختلف شد
 اعتبار ابتدا در. کنند محول يگريرا به د يکوب آبله ي بودجه
 وزارت نظر ريز که يمملکت کل ي هيصح يسو از عمدتاً الزم
 ي شد آن را به عهده يسع اما بعداً ؛شد يم نيتأم بود، داخله
 ي ها را مجبور کنند در بودجه ها بگذارند و آن يشهردار
. در رنديکوب را در نظر بگ آبله نفر کيخود حقوق  ي ساالنه
 وزارت داخله به حکومت اصفهان آمده است: ي نامه
مساعدت به امور  يکه در نظر گرفته شده است برا يطور به«

يدر شهرها و کمک مؤسسات بلد يکوب آبله ميو تعم يصح 
 قسمت در محل هر ي هيبه موضوع مزبور الزم است بلد

کوب را هم  آبله نفر کي حقوق خود ي بودجه يصح مصارف
و  يکوب آبله امر به يمساعدت قيطر نيبد تا ندينما ينيب شيپ

و  عيسر يليامر خ نياما ظاهراً ا ؛)۷۸( »باشد شده آن ميتعم
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 يا که بعد از چهار سال، در نامه يراحت محقق نشد، طور
 کل ي هيمشابه ارسال شد که در آن صح يدستور گريد

 اغلب يسو از فوق دستور ياجرا به اشاره ضمن ،يمملکت
خواهد که در  يم اصفهان حکومت از گريد بار شهرها،
کوب در نظر  استخدام آبله يرا برا يمحل ،سال بعد ي بودجه

 يبرا ياعتبار هيبلد ي بودجه در شهرها اغلب در« :رنديبگ
شود که  يمنظور شده و م يکوب بلد چند آبله اي کيحقوق 

 ي چون تاکنون در بودجه ؛ها باشد آن ي شهر بر عهده يکوب آبله
خود شهر  يکوب آبله ،نشده منظور ياعتبار نياصفهان چن يبلد

 بيترت ،ثابت حذف شده يکوب آبله يها که پست ياز موقع
هم در امر  يالع حاصله اطباء بلداط مطابق و ندارد يمنظم
رود که مثل  يم آن ميدهند و ب ينم خرج به يتيجد يکوب آبله

 لذا ؛گردد تلفات موجب و عيآبله شا دو سال قبل در اصفهان
 در نکهيا(تا  آبله وعيش از يريلوگج و ينيب شيپ يبرا فعالً
کوب  آبله نفر سه حقوق الاقل هيبلد ي بودجه در يآت سال

 شهر اريکوب س آبله سمت به فتاح يدعليمنظور شود) س
نامه به  نيا ي ). در ادامه۷۹» (نتخاب و اعزام و مأمور شد...ا

 حقوق پرداخت و اصفهان يبرا گريکوب د استخدام دو آبله
 شده اشاره يمملکت کل ي هيصح يسو از بعد سال تا ها آن

  . است
 ي در بودجه يبا اختصاص اعتبار ۱۳۱۵هر چند در سال 

 نيکوب، مشکل ا استخدام چند نفر آبله ياصفهان برا ي هيبلد
 يها شهرستان يشکل در برخم نيا شد، حل يحدو تا شهر
عنوان نمونه در  به ؛ها بعد وجود داشت سال تا اصفهان نظر ريز

به فرماندار اصفهان  يا آباد در نامه شهردار نجف ۱۳۱۸سال 
 ياطرف خود دارا يآباد با روستاها اعالم کرد که شهر نجف

 ؛دارد ازين اريکوب س آبله کيو به  است تيهزار نفر جمع يس
منظور  نيا يبرا يمحل ،آباد نجف يشهردار ي اما در بودجه

 يبهدار کل ي اداره به است يمستدع« :است نشده ينيب شيپ
 مأمور نفر کي يکشور ي د که در بودجهييفرما مرقوم

آباد مشغول  نجف در که نديکوب برقرار و اعزام فرما آبله
 کل ي هيصح ،ينگار بعد از دو سال نامه .)۸۰( »باشد فهيوظ

آباد  نجف يشهردار و کرد رد را درخواست نيا يمملکت
استخدام  يبرا ياعتبار ۱۳۲۰سال  ي مجبور شد که در بودجه

 مخالفت با ابتدا در هم آن که رديکوب در نظر بگ آبله نفر کي
به  يا بودجه نيچن ليتحم که شد مواجه اصفهان فرماندار
 ي اداره فيدانست و آن را از وظا يرا الزم نم يشهردار
 را آن ،يطوالن يها ينگار اما بعد از نامه ؛دانست يم يبهدار
 از بعد دهه کيشود که  يم مالحظه ن،ي). بنابرا۸۱( رفتيپذ

 نيتأم ي نحوه و منبع گان،يو را يعموم يکوب آبله حکم صدور
 نيهم و بود نشده مشخص کامالً آن ازين مورد ي بودجه
 در ري)، تأخ۸۳و۸۲( کوب آبله مأمور کمبود باعث موضوع
 ياستعفا و يزگيانگ ي)، ب۸۴( کوبان آبله حقوق پرداخت
 يمارياز ب يتلفات ناش زانيم شي)، افزا۸۵( کوب آبله مأموران

 يشد. دولت گاه يم گريد مشکالت ياري) و بس۸۶( آبله
کوب شهرستان  را با اعزام آبله يا منطقهکوب در  فقدان آبله

 ريتأخ با کار نياما ازآنجاکه ا ؛)۸۸و۸۷( کرد يمجاور جبران م
 دو اطفال حيتلق ي کوب از عهده آبله کيشد و  يم انجام

داد،  يرا بر شهر و قصبات م تيآمد و اولو يبرنم شهرستان
 ايکوب  فقدان آبله لياز کودکان در روستاها به دل ياريبس
  ). ۹۱-۸۹( مردند يم او دنيررسيد

 گفت ديبا هم يدرمان و يبهداشت ليکمبود وسا ي بارهدر
 اي حيتلق لياز کمبود وسا يود مواردموج اسناد در که
 و مشکالت بروز باعث که فاسد و کهنه ي هيبا ما يکوب آبله
 نيا ي هيته لبتها ؛)۹۳و۹۲( است شده گزارش شده، يتلفات
از  يکل مملکت ي هيالزم داشت و صح يکمتر ي بودجه ليوسا

و در  بود گرفته عهده بر را اجناس نيا ي هيهمان ابتدا ته
 به را نظر مورد ليوسا فوراً ،يا صورت کمبود در هر منطقه

نسبت به  خصوص نيلذا مشکالت در ا ؛کرد يم ارسال آنجا
  ). ۹۴( کمتر بود گريموضوعات د
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  يريگ جهينت
بود که در  يو خطرناک يمسر يها يماريب از يکيآبله 
اطفال  انيخصوص در م هب ياديموجب تلفات ز خيطول تار

انجام  يقاجار به روش سنت ي تا دوره يماريب نيشد. مقابله با ا
، يسيانگل جنر توسط آبله واکسن کشف با نکهيتا ا ؛شد يم

 حيتلق دياستفاده از روش جداز  يدولتمردان قاجار يبرخ
، بود آمده رانيا به يسيانگل پزشکان توسط که آبله واکسن
مخالفان استفاده از روش  ي عده و عده لبتها کردند؛ تيحما
شد و  يماستفاده  ياز روش سنتباز هم لذا  ؛بود ادتريز ديجد

دولت پهلوی کارآمدن  يتلفات آبله همچنان باال بود. با رو
مواجه شد، بهداشت و  راتييکه با تغ ييها حوزه از يکياول، 

 و بيتصو با که بود نيتالش دولت بر ابود.  يسالمت عموم
بکاهد.  يمسر يها يماريب تلفات از الزم، نيقوان ياجرا
امر در  نيا يکه برا يآبله بود. راهکار يماريمهم آن ب ي نمونه

بود.  يو اجبار گانيرا و يعموم يکوب آبلهنظر گرفته شد، 
کوبان و  آبله ان،يکدخدا اء،ي، اولنيقوان نيا بيدولت با تصو

ظف کرد در امر وات را مادار يرؤسا و مدارس رانيمد
 نيمتخلفان از ا يبرا يکنند. حت يهمکار يعموم يکوب آبله

 ؛در نظر گرفته شد ينقد يمجازات حبس و جزا ،دستورات
همچون اجتناب  ياديدر اجرا با مشکالت ز نيقوان نياما ا

 يانگار سهل ان،يکدخدا نکردن يهمکار ،يکوب مردم از آبله
 يدرمان و يبهداشت ليکوبان و کمبود بودجه و وسا آبله يبرخ

   .ديمطلوب نرس ي جهيبه نت يکوب آبله ن،يبنابرا ؛شد مواجه

اول  يپهلو دولتکه در  ياقدامات راستایحال، در  نيباا
آبله و تعداد تلفات آن  يماريبه ب انيمبتال زانيانجام شد، از م
اسناد مربوط به شهر  يبر اساس بررس جينتا نيکاسته شد. ا

اول به دست  يپهلو ي اصفهان و مناطق اطراف آن در دوره
 يکوب آبله تياز وضع يکل ريتصو کيعنوان  تواند به يآمده و م

  . شود گرفته نظر در اول يپهلو عصر رانيدر ا
  

 
  

کوب از آبله ي گزارش ماهانه -۱ ي شماره ريتصو
  )۹۵( خود تيفعال
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Abstract 
Smallpox is one of the most dangerous and contagious diseases that have killed many people throughout 
history. Attempts to prevent and treat the disease have always been a concern of physicians and some 
government officials. In the Qajar era, attempts were made for a modern-style inoculation, but it failed 
because of its incompatibility with the culture and beliefs of the community and the fundamentals of 
traditional medicine. In the first Pahlavi period, despite the adoption of laws on free, public and compulsory 
inoculation, there were no desired results due to some problems. The present study seeks to study the 
obstacles and problems of inoculation in Iran during the first Pahlavi era and the government's actions with a 
focus on Isfahan city and its functions using descriptive-analytical method. It also seeks to answer the 
question of what caused failure of the government to cope with smallpox despite considerable efforts? The 
results of this study show that although the government's measures to enact free and compulsory public 
inoculation laws, employing inoculation doctors and threatening and penalizing offenders reduced the 
number of smallpox patients in Isfahan, however, there were problems such as the unawareness of the people 
and their refusal to inoculate, the lack of cooperation of several villages’ headman with the inoculation 
officers, the violation and negligence of some inoculation, and the lack of sufficient funds and health 
facilities. These problems made smallpox disease still prevalent and caused children’s mortality. 
Keywords: Inoculation, Isfahan, Smallpox disease, Pahlavi I 
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