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چکیده

در مطالعات تاریخ محلیِ فارس وپژوهشهای تاریخ اجتماعی این ططنه،
وضعیت بهداشت وسالمت عمومی یکی از مباحث درطنور توجنه اسنت

بررسی اسناد آرشیوی وشواهد تاریخی در طالل سالهای1304ن 1320ش

حاکی از گسنتر ادندامات اهنادی در حنوز بهداشنت وسنالمت عمنومی

است در ای دوران اهادهای بهداشتی براساس سیاستهای کلی حاکمیت

در راستای اوسازی و مدرنسازی ،فعالیتهایی برای اظارت بنر بهداشنت
عمومی ومدیریت بحران های ااشی از همهگیری بیماریهنای واگیرااانا
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داداد مقاله پیش رو بنا اتکنا بنه اسنناد آرشنیوی وسنایر شنواهد تناریخی

میکوشد چشماادازی از وضعیت سیاست وبهداشت عمومی را در فنارسِ

دوران پهلوی ارائه دهد برمبنای اهندا النلیِ پنژوهش ،دراین اوشنتار
ضم تبیی تهدیدات سالمت عمنومی و عوامن آسنی زا در این زمیننه،

رویکرد دولت وسایر آحاد اجتماع در ای زمینه این مند اظردنرار طواهند
گرفت

دسنتاوردهای این پننژوهش اشننااگر گسننتر ادنندامات اهادهننای بهداشننتی

واظارت دولت دررفع چالشهای ای حوز و تأثیرسنرمایههنای اجتمناعی

وفرهنگی در رفع معضالت بهداشتی و عوام تهدیدزای سالمت عمنومی

در ای ططه است امود بارزتعام سرمایههای اجتماعی وفرهنگی ،تعامن
مدیران اهادهای آموزشی با مؤسسات بهداشنتی فنارس در راسنتای ح ن
بهداشت وسالمت عمومی ای منطقه است

واژههای کلیدی :بهداشت وسالمت عمومی،فارس،پهلوی

مقدمه

در طالل سالهای 1304تا  1320ش در اتیاه سیاستگذاری دولنت و اولوینتبخشنی بنه

سالمت و بهداشت عمومی بهعنوان یکی از وجو اوسازی ،ادداماتی جهت ارتقنای سنالمت
جامعه لورت گرفت عالو بر اددامات دولنت ،در جرایند محلنی و ملنی این تولنیههنای
بهداشتی وآموزشهای الز جهت مقابله با بیماریها وجلنوگیری از ااتشنار امنرا

مسنری

ااتشار یافت
باوجود اددامات دولت واف ایش آگاهیها وسطح سواد عمومی ،اوسازیِ شیو زاندگی
سالم و بهبود سالمت شهروادان با چالش و موااعی روبهرو بود مناطق مختلف کشور بننا بنر
ویژگیهای جغرافیایی وادلیمی طود با مخناطراتی از اظنر سنالمت مواجنه بوداند مندیریت
سالمت فارس ای تحت تأثیر شنرای ادلیمنی و زیربناهنای اپیندمیولوکیخ طنا  ،بنهوینژ
هماواری با مناطق طا  ،با معضالتی مواجه بود
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با توجه به ای مقدمات ،مقاله پیشِ رو ضنم واکناوی تهدیندات و عوامن آسنی زای
بهداشت و سالمت عمومی ،درلدد تبیی شنیو مندیریت بحنران ورا هنای رفنعِ معضنالت
بهداشتی در فارس در عصر پهلوی اول است براساس ای هد

پاسخگویی به پرسشهنای

ذی مد اظر درار گرفته است
 1چه عواملی زمینهساز بروز بحران وتهدید سنالمت وبهداشنت عمنومی منرد فنارس
بود است؟
 2ادنندامات اهننادی در ارتقننای سننالمت عمننومی ورفننع بحننران در چننه بننود ودر چ نه
عرلههایی رخ امود است؟
در بررسی پیشینه پژوهش حاضر بایستی طاطراشان ساطت که اگرچه اشناراتی پراکنند
در مطالعات مربوط به عملکرد بلدیه در ای زمینه وجود دارد ،اما بنه شنیو مطالعنه منوردی
ومبتنی بر اسناد پژوهش مستقلی دید امیشود
عوامل آسیبزای سالمت و بهداشت عمومی در فارس

اگرش آسی شناسااه به وضعیت بهداشت و سنالمت عمنومی فنارس اشنااگر تنأثیر عوامن

اکولوکیکی 1ومباای اپیدمیولوکیخ 2فارس در ای زمینه است برای آگناهی از احنو تنأثیر
عوام فوق اشار ای به وضعیت جغرافیایی و آبوهوایی فارس ضروری است ایالت فارس
در ااحیهای کوهستاای در ادامه ارت اعات رشتهکو های زاگرس وادع شد است ای منطقنه
از شمال به ال هان وی د ،از غرب و جنوب غربنی بنه کهگیلوینه و بویراحمند و بوشنهر ،از
جنوب به بنادر واز شرق به کرمان محدود میشد اکته مهم دیگنری کنه در منورد مودعینت
جغرادیای ای شهر اهمیت داشت ای بود که یکنی از مسنیرهای تنردد مهنم (مسنیر بوشهرنن
تهران) از شیراز میگذشت به همی سب

مح اقن وااتقنال تولیندات وکاالهنای مختلنف

تااری هندوستان و ااگلیس به ایران وبالعکس به شمار میآمد(اتحادینه )41 :1393،عنالو

 1اکولوکی یا بو شناسی علم بررسی فضای زادگی ورابطه موجودات زاد با محی است

 2اپیدمیولوکی علم بررسی حناالت تعینی کننند و رویندادهای مربنوط بنه سنالمت در جمعینتهنای مشنخا اسنت
(گردیس)1386 ،
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بر تبادل کاالها وتولیدات ،ای مسیر محالاتقال بیماریها ای بود کرزن ای بنه کرنرت تنردد
در ای مسیر واشتهار و اهمیت آن اشار کرد است (کرزن،1349،ج)85 :1
برای اشناندادن اهمینت این را هنا در ااتقنال بیمناریهاوجایگنا شنیراز در این میاانه،
گسترش وبای ب رگ 1236ق در ایران شاهد مناسنبی اسنت وبنا روزاانه در طلنیف فنارس
 1500ا ر رابه هالکت میرساادو چون بهااچار اجساد رادر دریا میریختند ،بیمناری شندت
یافت ای بیماری از را بوشهربه دالکی واز دالکی به شیرازرسنید ازجمعینت  40000ا نری
شیراز،روز اول  10ا ر،روز دو  200ا ر،دوه ته اول  5600ا رودر جهار ه ته آطنر دوسنو
اهالی رااابود کرد زین العابندی شنیرواای کنه از شنیراز عبنور منیکنرد اقن منیکندکنه
شیرازیان ک ار گناهان طودرا میدادادوباری تعالی بالی وبا را بر آاهاگماشنت ودر مندت
اانندکی جمعیننت کریننری از آاهننا جننان باطتنند ای وبننااز شننیراز بننه مرکن ایننران رسننیدودر
سراسرمملکت تل ات جاای فراواای را به دابال داشت (ااطق،بی تا )13 :بعضی مننابع تناریخ
ودوع ای وبا را 1237ذکرکرد و یادآور شد ااد برطی رجال مشهوراز جمله مینرزا بن رگ
دائممقا در همان سال در اثر ابتال به وبا جان طویش را از دست داد(امداد)105 :1387،
شنیراز در دور هنای مختلنف تناریخی بابیمنناری وبنا وپیامندهای سنوآ آن مواجنه شنند
است آربری در کتاب طود از شیوع بیماری وبا در سنالهنای  1040و 1079ق طبنر داد
است وی در موردبروز وبا در سال  1079میاویسد«:از پی سنیالب سنال  1079/ 1668ق
بیماری همهگیری بروز کرد که شهر را به روزی أسفآور ااداطت (آربری)71 :1346،
در آثار محلیاگاران از جمله فسایی گ ارشهنایی از شنیوع این بیمناری در سنالهنای
مختلف وجود دارد بنرای اموانه وی در ذین حنوادث سنالهنای  1237،1247و 1286ق
ضم اشار به گسترش وبا در شیراز وتوابع آن از هالکت جمعیت کرینری از منرد در اثنر
ابتالی به ای بیماری طبر داد است(فسایی،1382،ج)722،818،834 :1
در اسننناد آرشننیوی اینن گنن ارشهننایی از شننیوع وبننا در شننهرهای مختلننف فننارس و
درطواستهای مرد برای اع ا پ شخ وجنوددارد(98-293-20736-111؛-20736-108
98-293اسنادمرک فارس) یکی دیگر از زیربناهای اپیدمیولوکیخ در فارس کنه در ااتقنال
بیماریها وتهدید سالمت عمومی تأثیرگذار بود  ،وضعیت آب در ای منطقه است
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بررسی گ ارشها ومکاتبات مربوط به بهداشنت وسنالمت عمنومی اشنان منیدهند کنه
آلودگی معابر وآب آشامیدای وبیماریهای ااشی از آن از معضالت مهمی بود که بلدیهها
وسایر اهادهای مربوط در فارس را درگیر ساطته است برای امواه منیتنوان بنه اامنه رئنیس
لحیه جنوب در مورد آلودگی آب بهبهان و وجود کر در آباابار شهرکه زمینهساز بروز
ااواع بیماریها شد بود اشار کرد(293-38995-75سازمان اسناد وکتابخااه ملی)
آب شُرب سالم وبهداشتی عام مهمنی در تضنمی سنالمت عمنومی وفقندان آن دلین
بروز بیماریهای گوااگون از جمله تی وئید شمرد شد است بهدابال شیوع بیماری تی وئیند
به سال  1312ش در کازرون ( 293-1237-1سازمان اسناد وکتابخااه ملی)کمیسنیوای بنه
اننا کمیسننیون دفنناعی لننحی تحننت ریاسننت حکومننت ومرکن

ازروسننای دوایننر دولتننی

وپ شکان مشهور فارس تشکی شد تا برای جلوگیری از شیوع بیماری تی وئید چنار جنویی
امایند(293-1237-2سازمان اسناد وکتابخااه ملی) در پیشنهادات کمیسیون م بنور ،اظافنت
آب شرب عمومی بهعنوان یخ اولویت مطرح گردید در دسمتی از این پیشننهادات آمند
است« :در مورد اظافت آب شرب عمنومی و بنهدلین طشکسنالی وطشنکیدن دننوات ،آب
شرب عمومی منحصر به چشمه درچه است واظر به عند اسنتطاعت بلدینه و مقندور ابنودن
پوشاادن ای آب به عمو اططارشد که آب غیرجوشید انوشنند ومنأموری مینا در منورد
اظافت آب جدیت امایند »(  293-1237-2سازمان اسناد وکتابخااه ملی)
در گ ارشهای متولیان بهداشت وپ شکان فارس در مورد عل بروز سنرایت حصنبه در
شیراز به اقش آب آشامیدای و آلودگی آن در شیوع بیماری تصریح وکنااونهنای ططنر و
منشأآلودگی معرفی شد است:
« -1مسادبردی و باغات مااور آن که آب رضا آباد از آاانا عبنور منیکنند ودسنمت
مهمی از شهر را مشروب میاماید
 -2ابینوردی و باغنات ماناور کنه آبهنای طینرات ،مینر ،حناجی شنمس اصنرت کنه
آبهای مشروبکنند شهر منیباشنند از آن عبنور منیکننند ومخصولنا آب طینرات کنه
جنوب شهر را مشروب میکند از اغل

طااههای ابیوردی بهطور روبناز عبنور کنرد وتمنا

کرافات طااههای م بوررا به شهر میآورد »( 293-6535-2سازمان اسناد وکتابخااه ملی)
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عالو بر ای موارد ،غیربهداشنتی بنودن آب ط یننههنا این از جملنه تهدیندات سنالمت
عمومی وعام بروزبیماریهای پوستی ،کچلی وتراطمبه شمار میآمد ادار بلدیه شیرازدر
اعالن مورخ 1307/5/10به ای معض اشار امود است(293-38995-178سازمان)
از دیگر عوام مؤثر در تهدید سنالمت وبهداشنت عمنومی کنه درمبناای اپیندمیولوکی
فارس اباید از آن غ لت امود ،جابهجناییهنای اینالت در این منطقنه اسنت این عامن از
جنبههای ذی درطور تأم میباشد:
 کوچ ایالت واقش آن در ااتقال بیماریها از یخ اقطه به اقطه دیگر؛
 وجود بیماریهای مشترک میان ااسان ودا ؛
 سهم باالی فرآورد های دامی بهویژ گوشت در طوراک مرد ؛
بررسی اسناد وگ ارشهای موجود حاکی از وجود بیماریهای واگینر وامراضنی چنون
تنن

اوبننه واسننهال در میننان ایننالت اسننت در اامننه فرماانند تیننل مسننتق فننارس وبنننادر

مورخ 1310/10/14وجود بیماریهای مختلنف بنهوینژ تن

اوبنه واسنهال در مینان اینالت

بهارلو وایاز شدید ای ای به پ شخ وطدمات بهداشتی گن ارش شند اسنت(-16072-10
293سازمان اسناد وکتابخااه ملی)
از جمله بیماریهایی که از طریق احشا و اشنخوارکنندگان بنه ااسنان منتقن منیشنود،

بیماری سیا زطم است ای بیماری حال بلع اسنوورهای 1باسنیلوس آاتراسنیس 2در طناک
میباشد سیا زطم از طریق تماس با پشم یا سایر فرآورد های دامیِ آلود از طریق استنشاق
اسوورهای موجود در هوا ااسان را مبتال میکند(دورلند)95 :1389،
اوعی از سیا زطم ،سیا زطم گوارش اسنتکه بنا طنوردن گوشنتهنای اوختن آلنود بنه
اسوورهای باسی سیا زطم ایااد میشودو میتوااد موج

ااسداد رود  ،طواری ی واکنروز

آن شود (هماااا)
درزمینه بروز بیماری سیا زطم اسناد وگ ارشهایی ازمنطقه اردکنان فنارس وجنود دارد
که ازبروز ای بیماری دردریه همایاان طبرمیدهد دریکی ازای اسناد مطالبات مرد بنرای
 1اسوور :فر دایر ای شک اتخاذشد توس باکتری برای بقا در شرای اامساعد(ویکیودیا)
 2آاتراسیس :باکتری عام بیماری سیا زطم(ویکیودیا)
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اع ا دامو شخ به ای منطقه جهت معاینه دا های فردی به اا احمد کشکولی مطرح شند
است ای تقاضا بهدابال بروز بیماری سیا زطم لنورت گرفتنه اسنت(293-39283سنازمان
اسنادوکتابخااه ملی) ) اف ون برای  ،شکایتهایی درمورد شیوع بیماری سیا زطم اززارعنان
همان منطقه ای دردست است(350-9137سازمان اسنادوکتابخااه ملی)
اقدامات نهادی در راستای بهداشت وسالمت عمومی فارس

با توجه به معضالت بهداشتی فارس و مخاطراتی که سنالمت عمنومی را در معنر

تهدیند

درار میداد و بر مبنای سیاستگذاریهای دولت در طالل  1320-1304ادنداماتی در زمینن
تأمی بهداشت وسالمت عمومی در ای منطقه لورت گرفته است
لدور مصوبه مالس شورای ملی در 1305ش مبنی بر تمرک مؤسسات لحی در تمنا
اقاط ایران ،گا آغازی در ااتظا بخشی به امنور لنحی بنه شنمار منیآیند ت کینخ اقناط
مختلف ایران شام شمال،جنوب،شرق وغرب ااتخناب واعن ا کنارگ اراای بنه آن منناطق
گا های بعدی دولنت در سنازماادهی امنور لنحی بنود(293-41160-213؛-41160-214
293سازمان اسناد وکتابخااه ملی) در فارس همااند سایر مناطق ایران،سازمانهنا واهادهنایی
چون سازمان دراطینه ،لحیه،بلدیه ،جمعیت شیروطورشیددر حوز امور بهداشت وسنالمت
عمومی فعالیت میاموداد در طالل سالهای مورداظر در ای پنژوهش،ادار بلدینه ولنحیه
فارس بیشتری اظارت را برسالمت و بهداشت عمومی داشتهااد
اظمیه ای دربررسی وپیگیری امور بهداشتی ای ای اقش میکرد وگ ارشهنای منأموران

اظمیه در ای زمینه شاهد ای مدعاست در کتاب«زیر پوست شنهر» منیتنوان بنه منواردی از
ای گ ارشها دست یافت(اتحادیه)1393،

مهمتری اددامات در ارتقای بهداشت وسنالمت عمنومی در فنارس بنا محورینت اقنش
بلدیههاومشارکت برطی اهادهای دیگر عبارتند از:
 اظافت آباابارهابه عنوان یخ اولویت :در ای راستا ادار ایالتی طنی مکاتبنات مکنرر
از 1305تا  1307ش بلدیه را مل به پاکسازی و تادید آبِ آباابارهای شیراز امود
است اددامات بلدیه در اواحی یخ ودوشیراز وگ ارشهای ارسالی آاهابه ادار اینالتی
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مورد اعتماددرار اگرفته و طواستار بررسی لنحت ادندامات ااانا شند از سنوی ادار
اظمینننه شننند ااننند (293-41283-3؛293-41283-41؛293-41283-42؛-41293-43
293؛293-41293-48سازمان اسناد وکتابخااه ملی)
 تنقیه چا های مستراح بهویژ چا مستراح مدرسه طان که مورد است اد بازاریان وعمو
مرد است( 293-38995-152سازمان اسناد وکتابخااه ملی)
 اظارت بر بهداشنت و اظافنت طبناطیهنا:ای اظنارت از طرینق لندور اعالاینه و درج
مقررات لحی طباطیها در آاها لورت میگرفنت در مقنررات مربنوط بنه بهداشنت
طباطی عالو بر اظافت شخصی افراد،اظافت اب ار کارو همچنی اسنت اد از آب سنالم
و بهداشتی تأکید شد بود(293-38995-189سازمان اسناد وکتابخااه ملی)
 اظارت بر بهداشت و اظافنت حمنا هنا :بلدینه شنیرازدر 1307/5/10بنا لندور اعالانی
پایبندی حمنامیهنا را بنه رعاینت مقنررات بهداشنتی ینادآور شند برطنی از مقنررات
مذکوردر ذی آمد است:
 تادید امودن و زیرآب زدنِ آب ط ینههادر ماهی یخ بار؛
 ممنوعیت ورود مبتالیان به امرا

مسری جلدی وکچلی؛

 ممنوعیت استعمال دطاایات در داط حما ؛
 ممااعت از وروداشخا

طارجی در حما ؛

 تنظیف کیسه ولنگ ودرار دادن آاهنا در محلنولهنای ضند ع نوای(-38995-178
293سازمان اسناد وکتابخااه ملی)؛
 اظارت بر امور غسالخااهها ولدور اعالایههای بهداشتی :در ای اعالاینههنامقررات
بهداشتی مربوط به تغسی امنوات واظافنت غسنالخااههنا درج شند بنود دریکی از
بندهای اعالایه بلدیه شیرازمورخ  1307/10/5بر تخصیا تکیه شا داعنیاهلل بنرای
اماات اموال به منظور ااتقال به مشناهد شنری ه تصنریح شند اسنت (-38995-167
293سازمان اسناد وکتابخااه ملی)
 اظارت بربهداشت اااواییها :ادار بلدیه شیرازدر 1307/5/29اعالای به شنمار -35
 1055لادر ودرطی آن مقررات لحی طبازان را که شنام اظافنت ابن ار وسنای

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 77 /

اااوایی ،اظافت شخا اااوا وافراد شاغ درانااوایی اسنت ،منورد تأکیند دنرارداد
است(293-38995-181سازمان اسناد وکتابخااه ملی)
 اظارت براشتغال گلهداایها (مح اگهداری احشا ) به طنارج شنهر(-38995-156
293؛293-38995-158سازمان اسناد وکتابخااه ملی)
 اظافت معابر :رئنیس بادینه شنیراز دراامنه 1307/6/7ضنم گالینه ازبنیتنوجهی منرد
دراظافت معابر عمومی وتردد حیوااات واحشنا درکوچنههنا ،بنرای اظافنت کوچنههنا
ومحننالت مقرراتننی را وضننع وتولننیه امننود اسننت(293-39995-166سننازمان اسننناد
وکتابخااه ملی)
ای امر به اوعی جل

مشارکت وتوجه شهروادان به اظافت معابر بنود تحقیقنات اشنان

داد ااد که مشارکت شهروادان دربراامههای ارتقای سنالمت وپیشنگیری ازبیمناری حیناتی
میباشد
بهبود تعامن شنهرواد ومحلنه بنااف ایش مشنارکت شنهروادان موجن

ارتقنای سنرمایه

اجتماعی ،همبستگی جمعی وبهبودپذیری محلهها میگردد(واع مهدوی ودیگران:1387 ،
)77

آبلهکوبی وانتظام امور آن :یکی دیگر از اددامات اهنادی در ارتقنای سنطح بهداشنت
وسالمت عمومی در فارس آبلهکوبی بود در این راسنتا بنه منظورااتظنا امنور آبلنهکنوبی،
لحیه ک مملکتی فر هایی را در اطتیار آبلنهکوبنان دنرار منیداد منندرجات این فنر هنا
مشتم بر عنوان ایالت فارس ،اا والیت که توس آبلنهکنوب پنر منیشند ،تناریخ تلقنیح،
تاریخ معاینه و جدولی که در سه ستون ما ا به ت کیخ ذکور و اااث ،عد تلقنیحشندگان،
عدة معاینه و عدة اتیاه بود در ذی ِ ای فنر توضنیحات الز و احنو پرکنردن فنر آمند
بود( 98-293-3093-1اسناد مرک فارس)
در مورد احو پرداطت حنقال حمنه آبلنهکوبنان دسنتورالعملی طالنی وجنود داشنت
حقال حمه کلیه آبلهکوبان اعم از ثابت و سیّار براساس تعداد «راپورت» حوالنه منیشند در
یکی از مکاتبات ( )1310/2/20لنحیه اینالتی فنارس بنا والنی فنارس مربنوط بنه پرداطنت
حقال حمه یکی از آبلهکوبان سیّار به اا حسی زاد آذربایااای آبلهکوب سروسنتان آمند
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است « :چون حقال حمنه کلینه آبلنهکوبنان ثابنت و سنیّار از روی تعنداد راپنورت حوالنه
میشود و آبلهکوب فوقالذکر هم  3ورده راپورت بیش اداد لذا وجهی در لیسنت ارسنالی
از مرک مشارالیه منظور اگردید بود برای اینکه طیلی پریشنان و معطن بنود ااچنار شند
مبلنننن پنانننا تومنننان طنننورد بن نهعننننوان مسننناعد بنننوی داد شننند »(-293-3093-8
98اسنادمرک فارس)
در اسناد متعددی در فالله فروردی تا اس ند 1312گ ارشهای م صنلی از آبلنهکوبیبنه
همرا اسامی طبیبان آبلهکوب در سراسر فارس ارائه شد است ،به طنور اموانه جمنع تعنداد
تلقیحات آبلهکوب سیار فسا وجهر 5009وجمع تعداد تلقیحات آبلهکنوب ثابنت  535ا نر
بود است (98-293-3093-8اسناد مرک فارس) وهمی طور در الطهبان ،کنازرون ،الر و
داراب به ت کیخ گ ارش شد است (98-293-3093-2؛98-293-3093-34اسنناد مرکن
فارس)

قرنطینه بنادر جنوب :یکی دیگر از اددامات اهادی در زمینه بهداشت وسالمت عمنومی

در فارس ایااد پستهای دراطینه در بخشهای مختلف فارس بود که بنهمنظنور جلنوگیری
از شیوع بیماری ،لورت میپذیرفت در اواحی مختلنف ازجملنه آبناد  ،ایرین  ،احمندی و
کازرون که مناطق اتصال فارس به ایالتهای دیگنر بنود ،مسنافران در راهدارطاانه دراطیننه
میشداد وتا حصول اطمینان ازورود آاان جلوگیری به عمن منیآمند(-293-20736-174
98؛ 98-293-16022-13؛ 98-293-20736-218مرکنن ن اسننننناد فننننارس)( -7348 -13
293سازمان اسناد وکتابخااه ملی)
با توجه به ویژگیهای جغرافیای فارس ،درارگرفت در ططوط موالالتی جنوب باعنث
شد بود تا فارس هم بهعلت ورود وطروج زوار از بوشهرواهوازو هم بنه سنب
مسافران از طلیف فارس وکرمان هموار در معر

رفنتوآمند

تهدید شنیوع بیمناری دنرار گینرد ورود

وطروجها عام مضاع ی در ااتشار بیماری بود اسناد آرشیوی اشااگرتوجه ادار لنحیه بنه
کنترلامودن ای مورد آسی زا با همکاری حاکمنان شنهرهای یادشند و منأموران دراطیننه
بود است
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توجه اولیای امور به بهداشت مدارس فارس :مدارس از جمله مکنانهنای عمنومی
است که به دلی شرای طا

آن میتوااد به عنوان کااون همهگیری بیماریهنای مختلنف

در اظننر گرفتننه شننود ای ن ویژگننی منندارس بننه سننب

ارتبنناط و تمنناس تعننداد کریننری از

دااشآموزان از طااواد های مختلف بود که از اظر رعایت بهداشت در یخ سنطح ابوداند
چه بسا که دااشآموزی به علنت عند رعاینت مسنائ بهداشنتی و اظافنت شخصنی ،ینخ
بیماری واگیر را به سنایر داانشآمنوزان ااتقنال منیداد عنالو بنراین محندودیت امکاانات
بهداشتی مدارس ،کالس های غیراستاادارد ،همچنی فقدان سرویسهای بهداشتی مناس

و

عد دسترسی به آب آشامیدای سالم از جمله تهدیدات بهداشتی مدارس به شنمار منیآمند
(علی اد بیرجندی ،حسی زاد  ،االری)100-99 :1395 ،
در طالل سالهای  1304تا  1320تحت تنأثیر سیاسنت مندرنسنازیحکومنت رضاشنا
مبنی بر اوسازی آموزشی ،الالحاتی در اظا آموزشنی رخ داد کنه یکنی از امودهنای آن
اولویتبخشی به آموزش در بودجههای دولتی بود عالو بر سیاسنتهنای مندرنسنازی ،بنا
اف ایش مطالبات آحاد جامعه در جهت بهبود وضعیت آموزشی و بهداشنتی ،دولنت اناگری
توجه طود را به الالحاتی در ای دو حوز معطو

امود (همان)10 :

روشن کران و فعاالن اجتماعی ای در آثار متعندد و مقناالت منتشنر در جرایند ،ارتقنای
وضعیت بهداشتی و آموزشی آحاد جامعه بهویژ زاان و کودکان را بنهعننوان اولوینتهنای
جامعه مطرح میکرداد با توجه به ای شرای منیتنوان زمیننههنایی را کنه توجنه بیشنتر بنه
بهداشت مدارس فراهم ساطت ،درک کرد یکی از وظایف شورای عالی مصار  ،رعاینت
دواای ح

الصحه و تعمیم ورزشهای بدای بود (همراز)63-50 :1376 ،

در بخشاامه های لادر از سنوی وزارت مصنار  ،دسنتورها و تولنیههنای بهداشنتی
متعددی آمد که به برطی از آاها در ذی اشار میشود:
 رعایننت اظافننت شنناگردان (متحنندالمال امننر  20 ،6845دی ()1306مالننه تعلننیم
وتربیت)108-1306،106:
 اع ا پ شکان به مندارس هنر ه تنه ینخ بنار (بخنشاامنه شنمار  2 ،3084طنرداد
( )1316همان )1316،185:
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 مبارز با تراطم (همان)1314،223:
در بخشاامه های ادار مصار

فارس به شهرهای تابعه برای تأمی سنالمت و بهداشنت

دااننشآمننوزان تنندابیر طالننی اتخنناذ شنند بننرای امواننه بخننشاامننههننای  1306/11/28بننه
والیتهای تابعه فارس در مورد شرای استخدا فراش مدارس ابنال شند یکنی از شنرای
عد ابتال به استعمال تریاک و الک و امرا

شندید و مسنری بنود اسنت (-38995-141

 293سازمان اسناد و کتابخااه ملی ایران)
در استخدا معلمی ای از جمله شرای اداشت بیمناریهنای واگینردار بنود اسنت این
موضوع در اعالن ادار معار

فارس توس ابوالقاسم فیوضات آمد است

مهمتری مسائلی که در بحث بهداشت مدارس مطرح بنود بنه انوعی زمیننه تعامن ادار
معار (فرهنگ) ،لحیه مملکتی و اهادهای بهداشتی را فراهم میکرد عبارتند از:
بهداشت فضاهای آموزشنی مندارس ،بهداشنت و اظافنت داانشآمنوزان ،پیشنگیری از
شننیوع امننرا

در میننان دااننشآمننوزان ،معالاننه دااننشآمننوزان مبننتال بننه امننرا

مسننری و

فننراهمامننودن تمهینندات الز بننرای کنتننرل و درمننان بیمنناری مسننری در منندارس (علین اد
بیرجندی و دیگران)104 :
شاطاتری سند در زمینه بهداشت مدارس و توجه امور آموزشی به امنور بهداشنتی در
فارس ،اامه مدیر مدرسه لنعتی فارس در  11بهم منا  1306اسنت این اامنه دربرداراند
تولننیههننایی در بنناب بهداشننت و سننالمت عمننومی بننا تأکینند بننر بهداشننت منندارس اسننت
تولیههای مدیر مدرسه لنعتی در مواردی ااظر بر بهداشت رواای ای میباشد
درار داشت دبرستان در مح عبور دااشآموزان مدرسه لنعتی اشنان منیدهند کنه وی
به بهداشت رواای جامعه بهویژ دشر محص ای اظر داشته است
« مدرسه لنعتی فارس که امروز از حینث اهمینت بهتنری مندارس فنارس و در
ااتظار در عهد فرماا رمایی حضرت اشر

مودعینت طنود را تکمین امنود

و

ارتقای سریعی پیدا امایند در معبنر دبرسنتان وادنع ،منودعی کنه اط نال و محصنلی
می کوشند طود را داط در حیات اجتمناعی کنرد و وسنای زاندگی طنویش را
فراهم آوراد ،لدای منحوس مرد کشها و عاملی حم جناز ها تغییر داد و دلوب
لافشان را متألم میسازاد» (293-38995-129سازمان اسناد وکتابخااه ملی)
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مدیر مدرسه لنعتی فارس ضم برشمردن مشنکالت فنوق طواسنتار رفنع آن از سنوی
والی فارس شد است
در تولیههای وی منیتنوان بنه ددنت اظنر وی در منورد سنالمت و بهداشنت جسنماای
دااشآموزان و همچنی بهداشت رواای آاها پی برد
طالله ای از پیشنهادات و تبیی معضالت بهداشتی مدیر لننعتی فنارس بنه اطتصنار در
ذی آمد است:
 فراهمامودن وسای ت ریح و ت رج اهالی شیراز توس بلدیه؛
 جلوگیری از ااداطت اجساد حیوااات در رودطاانه کنه عناملی ااتشنار بنوی ع وانت و
بیماری در شهر است؛
 را داشت مبالهای منازل به رودطااه سب

ااتشار بیماریها،

 تامع حشرات موذی و از میان رفت منظر طبیعی رودطااه است؛
 پاککردن غالت توس دکاادارهای طیابنان درواز الن هان و ایاناد طناک و غبنار
حال از آن باعث تولید امرا

تن سی ،سن و غینر منیشنود ()293-38995-128؛

()293-38995-129؛()293-38995-130؛(293-38995-131سازمان اسناد وکتابخااه
ملی)
اامهی دیگری ای از مدیر مدرسه زردان در  1307/7/20به والی فنارس وجنود دارد کنه
وی ضم تشریح وضعیت بهداشتی زردان از ااتشار بیماریها و مشکالت درماای ای منطقنه
سخ گ ته است مهمتری مواردی که مدیر مدرسه زردان در اامهی طنویش عننوان کنرد
به درار ذی است:
 مکان ینابی بنرای مدرسنه بلدینه و پیشننهاد چنند عمنارت بنرای این منظنور ،برطنی از
مکانهای پی شنهادی مدیر مدرسنه متعلنق بنه اشنخا
مودوفات تعلق داشته است؛
 آلودگی هوای زردان؛
 شیوع بیماری چشمدرد و ت ؛
 فقدان لحی مناس ؛

مشنمول شنیراز و برطنی این بنه

 / 82واکاوی راهکارهای دولت در مدیریت بحران و مقابله با چالشهای سالمت و بهداشت عمومی فارس ...

 وجود عطاری های بدون مانوز و مشنکالت ااشنی از آن کنه سنالمت اهنالی را منورد
تهدید درار داد است
 طرابننی را شوسننه زردننان ( 293-41283-151؛ 293-41283-152سننازمان اسننناد و
کتابخااه ملی)
ای اامه اشااگر توجه مدیران مدارس به وضعیت بهداشت عمنومی و دغدغنههنای آانان
در ای زمینه است در وادع مدیران مدارس ومتولیان فرهنگ فنارس بنا توجنه بنه آگناهی و
سطح سوادشان ،همااند مسئولی ادار لحیه ،به وضعیت بهداشت عمومی توجه داشته و در
رفع معضالت اهتما ویژ ای اشان داد ااد
توجه ادار لحیه و متولیان معار
موج

شد تنا در  1308ش درین

فنارس اعنم از رئنیس و مندیران مندارس در شنیراز

بنه پننف هن ار داانشآمنوز آبلنهکنوبی ماناای دریافنت

امایند( 293-20736-36سازمان اسناد وکتابخااه ملی ) اکته داب توجه ای بنود اسنت کنه
دااشآموزان س یران سالمت محسوب شد و رؤسنای مندارس از آاهنا منیطواسنتند تنا در
طااواد طود به تبلین در طصو

احنو پیشنگیری از بیمناری آبلنه بوردازاند (-20736-37

 293سازمان اسناد وکتابخااه ملی) بیشخ ای روش منیتوااسنت یناریگر ممااعنت ازابنتال
جامعه شیرازبه بیماری م بور شود
همچنی گ ارشهای متعددی از ابتالی دااشآموزان مدارس جهنر بنه بیمناری تنراطم
در  1314موجود اسنت در برطنی از مکاتبنات دولتنی ،آمناری از مبتالینان ارائنه شند کنه
امواهای از آمار مبتالیان به تراطم در مدارس جهر در ذی آمد است:
 مدرسه دولتی از  142ا ر  55ا ر مبتال به تراطم و عوار
 مدرسه دطتران از  18ا ر  7ا ر مبتال به تراطم و عوار

آن؛
آن؛

 مدرسه اسالمیه(ملی) از  63ا ر  46ا ر مبتال به تراطم و عوار

آن؛

به دلی شیوع بیماری تراطم در دااشآموزان و کررت مبتالیان به ای بیمناری ،تعندادی
معلم در تابستان گذشته برای تحصی در بیمناری تنراطم بنه تهنران رفتنند ،پ شنخ لنحی
جهر دکتر حکیمپور در آذر  1314طی اامهای به ادار حکومتی جهنر طواسنتار پیگینری
تحصی ای آموزگاران شد تا سریعتر وضعیت تحصیلی آاها مشخا و پس از اااا ینخ
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امتحان درحضور والی ورئیس لحی جهر ماوز آاها بنرای معالانه داانشآمنوزان لنادر
گردد(98-293-1554-21؛98-293-1554-20اسناد مرک فارس)
عالو بر اع ا معلمان برای تحصی در زمینه تراطم ،اددامات دیگری ای به شنرح ذین
در کنترل و جلوگیری از بیماری تراطم لورت گرفت که عمد تری آاها به درار ذی ااد:
 تهیه دستورهای بهداشتی و توزیع آن در تمامی مدارس حوز فارس؛
 بازدید طبی

مدارس از تمامی مدارس و تهیه اسامی مبتالیان به تنراطم و ت کینخ

بیماراای که امرا

آاها حاد است از سایری ؛

 تشکی کالسی برای دااشآموزان و معلمان داوطلن

تنا این عند پنس از کسن

اطالعات الز به معالاات مقدماتی بیماران مشغول شواد(اامه ادار معار

به ادار

ایالتی فارس /امر )7253؛

عریضههای مردمی :هنم زمنان بنا سیاسنتگنذاریهنای دولنت پهلنوی اول در راسنتای
مدرنسازی ودستیابی به شاطاهای زادگی مندرن ،موضنوع شنیو زاندگی سنالم این بنه
مقولهای مهم برای آحاد جامعه ایران در آن دور تبدی شد با توجنه بنه لندوراعالنهنای
بهداشتی وگوش د کنردن مقنررات لنحی توسن بلدینه،ااگی هنای منرد بنرای مطالبنات
بهداشنتی برااگیختنه شند امنود بنارز این ااگین ش در عریضنههنای مردمنی دابن پیگینری
است عریضههای مذکور به لحنا مضنمون وانوع مطالبنات طینف متننوعی دارد،بخشنی از
عریضهها گ ارش شیوع بیماری ،فقدان امکااات بهداشتی و طدمات درماای بهویژ اداشنت
طبی

است برای امواه در اامه ارسالی اهالی ادلیددر 1310/11/30کنه بنه امضنای 66ا نراز

مرد آن منطقه رسید  ،بروز بیماری وبا وماالریا گ ارش شد اسنت در این عریضنه منرد
ضم اشار به ااکارآمدی تاربیات افراد محلی در درمنان بیمناریهنا،از مسنئولی عاج اانه
تقاضای اع ا یخ طبی

لحی را امنود ااند(98-293-20736-108؛-293-20736-111

98اسناد مرک فارس)
عریضه در  1310/6/27از سوی  40ا ر از ساکنان فسنا ططناب بنه والنی فنارس اگاشنته
شد است در ای عریضه ای مرد ضم گالیه از ابودن پ شخ ،طواستار بازگشت پ شکی
به اا دکتر فربود به فسا شد ااد در ای اامه اهالی فسا ضم اشار به طنوشرفتناری طبین

 / 84واکاوی راهکارهای دولت در مدیریت بحران و مقابله با چالشهای سالمت و بهداشت عمومی فارس ...

م بور ،از تالشهای وی در معالانه بیمناران دندرداای کنرد ااند(293-16072-21سنازمان
اسناد وکتابخااه ملی)
اهالی آباد ای در 1310/3/24طی اامهای به والی فارس ،از اینکه دکتر حقیقتکیش بنه
شیراز فراطوااد شد و مرد آباد بدون طبی

مااد ااد،گالیه امنود وباتوجنه بنه افن ایش

بیماریها در فص تابستان طواهان بازگشت پ شخ اامبرد به آباد شند ااند(-16072-92
 293سازمان اسناد وکتابخااه ملی)
مضمون برطی عریضهها هم درطواست امکااات بهداشتی اظیر ایااد رطتشنویخااه بنود
در ای زمینه میتوان به عریضههای متعدد وتقاضاهای مکرر مرد کازرون مبنی بنر تأسنیس
رطتشویخااه در ای شهر اشار امود ( 293-1237-14سازمان اسناد وکتابخااه ملی)
بخشننی از عریضننههننا اینن بننه کارمننندان لننحیه و پ شننکان اطتصننا

دارد کننه از

بنهتعوینقافتنادن حقودشنان ،دشنواریهننای شنغلی ،ه یننههنا واناامنی و مخناطرات سن ر در
مأموریت های بهداشتی گالیه داشنتهااند(293-38995-68؛293-38995-79سنازمان اسنناد
وکتابخااه ملی)
ای عریضهها تغییر اگرشها وعادات وسبخ زادگی منرد را در گنذار از ینخ جامعنه
سنتی بنه مندرن اشنان منیدهند اف ایش آگناهیهنای منرد در راسنتای حقنوق شنهروادی
وبرطورداری از زادگی سالم وطدمات درماای اقش مهمی در طرح ای مطالبات واگنارش
عریضه ای ا کرد است
نتیجهگیری

می توان دریافنت کنه عوامن متعنددی سنالمت عمنومی وبهداشنت را در فنارس در طنالل

1320-1304بننا مخنناطر روبننهرو کننرد اسننت درمیان اینن عوامنن مننیتننوان بننه عوامنن
اکولوکیخ ،مباای اپیدمیولوکیخ وجابهجاییهای ایالت در ای منطقه اشار کرد در مقابلنه
با ای تهدیدات و بهمنظور ارتقای سالمت عمومی ،اهادهای بهداشتی وسنازمانهنای دولتنی
ادداماتی را اااا داد ااد که در اسناد آرشیوی میتنوان مصنادیق آن را یافنت روح حناکم
برای اددامات عمدتاسیاستهای اوسازی و مدرنسازی دولت بود در کنار اددامات اهادی
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باید از اقش عریضههای مردمی و مضامی متنوع آن انا بنرد مضنمون عریضنههنای منرد ِ
عادی غالبا مطالباتی در جهت تأمی سالمت وبهداشنت عمنومی وبرطنورداری از امکاانات
درماای است سطوح محتوای عریضهها به لحا سطح سوادوتحصیالت با یکندیگر ت ناوت
دارد برای امواه اامه مدیر مدرسه لنعتی عالو بر مطالبنات بهداشنتی ،اظافنت معنابرو رفنع
آلودگی هنوا اکنات دیگنری این مطنرح شند کنه اشنااگر توجنه وی بنه بهداشنت رواانی
دااشآموزان وسایر آحاد جامعه است توجه به بهداشت رواای از جمله اکاتی است کنه در
عریضههای مردمی کمتر ماال طرح پیدا کنرد اسنت مضنمون این عریضنههنا ومطالبنات
بهداشتی حاکی از اف ایش تدریای آگاهی وسواد بهداشتی ،باال رفت مشارکت شنهروادان
در ارتقننای سننالمت وتعامن منندیران فرهنگنی بننا اهادهننای بهداشننتی اسننت افن ون بننرای ،
عریضهاویسی ودرطواست مطالبات بهداشتی اشان ازوجود سنرمایه اجتمناعی وکنارکردآن
در راستای ارتقای سالمت وبهداشت عمومی ای منطقه است
منابع
اسناد

 سازمان اسناد وکتابخااه ملی ایران
293-41160-212
293-41160-213
293-41160-214
293-41283-3

293-41283-41
293-41283-42
293-41283-43
293-41283-48
293-7348 -13
293-7348-8
293-7348-4

293-1194-13
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293-1194-15

293-1194-18

293-38995-66

293-38995-72

293-38995-75

293-38995-79

293-38995-82

293-38995-88

293-38995-106
293-38995-112
293-38995-114
293-38995-116
293-38995-128

293-38995-129

293-38995-130

293-38995-131
293-38995-141

293-38995-152
293-38995-156
293-38995-158
293-38995-167
293-38995-178
293-38995-181
293-38995-189
293-1237-14

293-1237-16

293-1237-17

293-41283-151

293-41283-152
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293-16073-21
293-16073-92
293-41283-3

293-41283-41
293-41283-42
293-41283-43
293-41283-48

 اسناد مرک فارس

98-293-20736-218
98-293-16022-13

98-293-20736-219

98 -293-20736-174
98-293-3093-2

98-293-3093-8

98-293-3093-34

98-293-5099-16
98-293-5099-32
98-293-5099-34

98-293-20736-36

98-293-20736-37

98-293-20736-108

98-293-20736-111

98-293-20736-182

98-293-20736-208

98-293-20736-210

98-293-20736-213

98-293-20736-224

98-293-20736-204
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98-293-1554-20
98-293-1554-21

98-203-1554-20
98-203-1554-21

 آربری ،ا ج ( )1346شیراز مهد شعر و عرفان ترجمه منوچهر کاشف تهنران :بنگنا
ترجمه و اشر کتاب

 اتحادیننه ،منصننور ( )1393زیرررِ پوسررت شررهر :راپررورتهررای حکررومتی از
شیراز،تهران:اشر تاریخ ایران

 امداد ،حس ( )1387فرارس در عررر قاجرار شنیراز :مؤسسنه فرهنگنی و پژوهشنی
دااشنامه فارس
 دورلند ،ویلیا الگ اادایوم ( )1389فرهنگ پزشکی دورلند ترجمه عباس غ اری
تهران :آبنوس
 کرزن ،جرج ااتاای ( )1349ایران و قضیه ایران ترجمنه وحیند مازاندراای تهنران:
بنگا ترجمه واشر کتاب
 گننردیس ،لئننون ( )1386اپیرردمیولوژی ترجمننه پیمننان سننالمتی طسننرو سننبحاایان
تهران:اشر ارجمند

 علی اد بیرجندی ،زهنرا و سنالم حسنی زاد  ،اکنر االنری ( )1395تراری پزشرکی
بیرجند به روایت اسناد.بیرجند :اشر چهار درطت

 فسایی( )1382فارسنامه ناصری تصحیح منصور رستگار فسایی تهران :امیرکبیر
 ااطق ،هما (بیتا) مریبت وبا وبالی حکومت تهران:گستر

 مجله تعلیم و تربیت 1306؛1314؛.1316

