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بلدیه و بهداشت عمومی در دورهی پهلوی اول
سهیال ترابی فارسانی
مرتضی ابراهیمی

1

2

تاریخ دریافت1392/8/14 :
تاریخ تصویب1393/6/8 :

چکیده

بلدیه بهعنوان یک نهاد جدی د ،از دورهی مش ووهه فعالی ت خ ود را

آغاز کود و در دورهی رضا شاه بهصورت جدیت و ب ه فعالی ته ای

خ ود درزمین هی شهوس ازی ،نظاف ت ش هوها و ت مین احتیاج ات

شهووندان پوداخ ت .بخش ی از اق دامات بلدی ه درزمین هی بهداش ت

عمومی جامعه بود .اسناد ای ن دوره ب هروش نی نش اندهن دهی ت ش

بلدی ه ب وای سووس امان دادن ب ه وض عیت بهداش تی جامع ه هس تند.

نظارت بو حمامها و مغازههای اغذیهفووش ی ،نظ ارت ب و پزش اان و

داروخانهها ،تش بوای گستو بیمارستانها ،نظارت بو اصنافی ک ه
 .1استادیار تاریخ دانشگاه آزاد اسشمی ،واحد نجفآبادTfarsani@yahoo.com .

 .2دانشجوی دکتوی تاریخ دانشگاه آزاد اسشمی ،واحد نجفآبادmorteza_ebrahimi1360@yahoo.com .
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بهه ور مس ت یم ی ا غیومس ت یم ب ا بهداش ت و س شمت م ودم ارتب ا

داشتند ،توجه به بهداشت زنان ،توجه ب ه بهداش ت عم ومی جامع ه و

فوهنگسازی در این موارد و  ...ازجمل ه اق دامات بلدی ه درزمین هی
بهداشت جامعه بودند .پلیس صحی بلدیه ،مفتش ین بلدی ه و پیگی وی

های قضایی این نهاد ،از اقداماتی بودند که بلدیه بوای اجوایی کودن
دستورالعملها و بخشنامههای خود انجام میداد.

در تح یق حاضو ،با رو توصیفی و تحلیلی و با اس تفاده از اس ناد و
مدارک آرشیوی و کتابها و مجشت ،به بورسی فعالی ته ای نه اد

بلدیه درزمینهی بهداشت عمومی در دورهی پهلوی اول میپ ودازیم.

هدف این تح یق ،بورسی فعالیته ای نه اد نوپ ای بلدی ه در دورهی

پهلوی اول درزمینهی عملاودهای اجتماعی آن است .در این تح یق

بهدنبال پاسخگویی به این پوسش هستیم که دراثو فعالیت نه اد بلدی ه

در دورهی پهلوی ،چه تغییواتی در وضعیت بهداشت عم ومی جامع ه

ایجاد شد .بوای پاسخ ب ه ای ن پوس ش ،ابت دا ب هه ور کوت اه اوض ا

بهداش تی ای وان در اواخ و دورهی قاج ار و دورهی پهل وی اول را

توض یح م یده یم و س س وظ ایف بهداش تی بلدی ه در چ ارچوب

ساختار ق انونیا و اق داماتی را ک ه در ح وزهی بهداش ت عم ومی
انجام داد ،بورسی میکنیم.

واژگان کلیدی :بلدیه ،بهداشت ،رضا شاه ،پلیس صحی.
 .1مقدمه

«قونها موسوم بود ک ه م ودم خ ود خ دمات بل دی را درح دود وس عت مح یط خ ویش و

بواساس وجدان شخص ی ی ا معت دات دین ی و ی ا آداب و رس وم محل ی ،ب دون مداخل هی
حاومت و دولت انجام میدادند» (محبوبی اردکانی .)128 :1370 ،در دورهی قاجار ،ام ور
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نظافت شهوها بوعهدهی عدهای بود که ب ه مناس بت کارش ان ،در زب ان مح اوره «احتس اب»
نامیده میشدند؛ یعنی «درح ی ت عمل و عامل را به یک نام میخواندند و نخستین کسی را
که به این عنوان در کتب دورهی ناصوی نام بودهاند ،می وزا محم ود خ ان کاش انی ب ود ک ه
بعدها ل ب احتسابالمل ک یاف ت» (اعتمادالس لننه .)250 :1367 ،ب دین توتی ب ،در دوران
قاجاریه ،ادارهای موسوم به احتسابیه تشایل شد که دارای احتس اب و تنظی ف ب ود (س لنان
زاده .)219 :1365 ،این اداره وظیفهی شهوداری فعلی را بوعهده داشت .در سال 1285ه، .
با تشایل حاومت مشووهه در ایوان و تحت ت ثیو افاار روشنفاوان و نیاز مودم ب ه تش ایل
نهادهای ت ویباً مست ل ،تغییو و است وار نظامات اداری جدید بسیار مورد بحث و بورسی قوار
گوفت؛ بنابواین ،در این سال ،بشفاصله پس از تصویب قانون اساسی ،سه قانون دیگو نی ز ب ه
تصویب رسید :قانون انجم نه ای ای التی ،ق انون بلدی ه و ق انون تش ایل ای االت و والی ات
(نیامی.)9 :1349 ،
قانون بلدیه را میتوانیم اولین مجوز قانونی تشایل شهوداری در ایوان بهشمار آوریم؛ به
عبارت دیگو ،با تصویب این قانون اولین اقدام بوای تشایل یک نهاد رسمی بوای م دیویت
شهو درقالب نظام جدید اداری در ایوان تشایل شد (کاظمی ان و س عیدی رض وانی:1383 ،
 .)34در این قانون ،وظایفی بوای بلدیه درنظو گوفته شده بود ک ه م ادهی چه ار و ش ش آن
ویژهی وظایف بهداشتی ب ود .در م ادهی چه ار« ،س اختن و پ اک نگ اه داش تن کوچ هه ا،
میدانها و خیابانها از پیادهرو و کالساهرو ،باغهای عمومی ،مجاری میاه ،زیوآبها ،پلها،
معابو و غیوه و همچنان روش ن ک ودن ش هو و ت س یم آبه ای ش هوی و مواقب ت در تن ی ه
قنوات و پاکیزگی حمامها» و در مادهی ش ش« ،معاون ت در اق دامات حف الص حه ،حف
دواب و حشم ،ت سیس دواخانهها و امثال آن» جزو وظایف بهداشتی بلدی ه بودن د .وظ ایف
بخش نظافت بلدیه بهصورت زیو بود:
دایوهی تنظیف عشوهبو تنظیف آبپاش ی خیاب انه ا و ح دود م وره از تخن ی و
تجاوز کسبه و غیوه در معابو جلوگیوی نموده و همین قسم از پیشآمدگی خیاب ان
ها و بناهای واقع در معابو و جلوگیوی در ریختن کثافات و رختش ویی در مج اری
میاه اقدام نظارت دارند و همیش ه پ س از انج ام تنظیف ات در تس نیح و س اختمان
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خیابانها هم کمک مینمایند و ت ویباً در هو ماه پنجهزار چ و زبال ه ه م از ش هو
خارج میکند (نیل قاز.)1009 :1388 ،

همچن ین ،هب ق م ادهی  90ای ن ق انون ،وظیف هی وض ع قواع د و م ورات درب ارهی
موضوعاتی مانند بهداشت و نظافت و ایمنی شهوی بوعهدهی انجمن بلدیه بود .بواساس ای ن
ماده ،انجمن بلدیه میتوانست قواعد را درباب تنظیفات کوچهها و دس تورالعمله ای راج ع
به ساختن پشتبامها و ناودانها و پاکیزگی مجاری و اقدامات ضدعفونت و تمیزی میدانها
و اقدامات ضدحویق و حف حواست اهالی از مواد محتوقه و  ...تنظیم کند.

1

درزمینهی حف بهداشت عمومی ،وظ ایفی بوعه دهی بلدی ه گذاش ته ش د ک ه یا ی از
آنها رسیدگی به وضعیت بهداشت شهوها و ساکنان آن بود .وض عیت بهداش تی ش هوها در
دورهی قاجار بسیار بد بود .بوخی از سیاحانی ک ه از ش هوهای مختل ف ای وان دی دن ک وده
بودند ،به وضعیت بهداشتی مع ابو اش اره ک ودهان د؛ ب وای نمون ه ،فوری ه درم ورد وض عیت
بهداشتی بسیار بد تهوان مینویسد[« :آلودگی و کثافت] ب ینهای ت اس ت؛ مخصوص اً پ ایین
بازار و در کوچههایی که راه میدان قاپوق و میدان مالفوو ه ا و محل هی یه ودیهاس ت،
ممان نیست که انسان از آنها بگذرد و دائم با بوی عفون ت الش هی م ودار هم واه نباش د»
(فوریه .)140 :1363 ،وضعیت اصفهان هم به همین صورت بود« :شهو مملو از کثافت است.
در هیچ قسمت اصول صحی مواعات نمیگودد .امواض م اربتی فواوان سایو امواض هم بی
شمار» (اخگو .)1307/11/16 :در این شهو ،بیماریهای عفونی و خنوناک بسیار ش ایع ب ود
(اشواقی .)617 :1378 ،روزنامهی فوهنگ در شمارهی  70خ ود م ذبح عم ومی می ان ش هو

اصفهان را «اسباب عفونت کلیه و تعفن خون و سایو فضوالت بدنی حیوانات از اثو ح وارت
شمس در مسلخ عمومی شهو» ذکو میکن د (رج ایی .)216 :1383 ،وض عیت بووج ود ه م
اسفناک بود:
کثافت آن از حد گذشته ،به محض آناه از حصار آن داخل شدید ،غیو از خواب ه
و کثافت چیز دیگوی نمیبینید ،تمام کوچهه ا ک ج و مع وج و بازاره ای تن گ و
 .1بوای اهشعات بیشتو ،نک :ایمانیه.69 :1390 ،
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تاریک آن به همین ح ال اس ت و از هم هج ا ه و ن و رایح هی کویه ه ب ه مش ام
میرسد .چالهی مستواح غالب خانهها بههوف کوچهی بازار است و در وسط شهو
بالوعهی بزرگی است که تمام کثافات به آنجا میرود و خدا داناست ک ه ت اکنون
چیزی از آن بوداشته شده یا نه؟ آفتاب هم نمیتواند همهچیز را ازبین بب ود و هم ه
جا را خشک و سالم کند .بووجود تنها وسیلهی ضدعفونی که دارد هم ین آفت اب
است که در ممالک حاره کموبیش این کار را میکند (فوریه.)275 :1363 ،

دیوالفوا با دیدن کوچه و معابو کثیف بوشهو اظهار کود ک ه «ش هوی را ب ه ای ن کثیف ی
ندیدهام» (دیوالفوا.)503 :1378 ،
وضعیت آب آشامیدنی مودم هم مناسب نب ود .آب ی ک ه م ودم اس تفاده م یکودن د،
آلوده و منش بیماریهای گوناگون در سنح شهو بود .آب مصوفی تهوان بهوسیلهی نهوه ا،
قناتها ،آبانبارها ،رودخانهها ،نهوها و جویها ت مین میشد و از آنجا که ای ن مواک ز آب
آشامیدنی روباز بودند ،بهراحتی مودم خاکووبهه ای خ ود را در آنه ا م یریختن د و ی ا در
آنها رختهای خود را میشستند .مج اری انت ال آب ه م وض عیت مناس بی نداش تند؛ ب ه
هوری که «دراثو ن صی که در ساخت مجاری آب است ،آب خیلی زود فاسد میشود و ب ا
ب ایای گیاهی و حیوانی درهم میآمیزد و درنتیجه ،منبع تب نوبه و اس هال خ ونی م یش ود»
(پوالک.)58 :1368 ،
بهدلیل وضعیت بد بهداشت جامعه در این زمان ،بلدیه بهعنوان نه اد مت ولی ب وای بهب ود
اوضا بهداش تی وارد عم ل ش د .بلدی ه س اختار س ازمانی خ ا

خ ود را داش ت و دارای

قسمتهای مختلف با وظایف متفاوت ب ود ک ه درادام ه ب ه ش وح بخ شه ایی از ای ن نه اد
میپودازیم.
بلدی ه ش ش اداره داش ت؛ «ادارهی ص حیه و معاون ت عم ومی»« ،ادارهی محاس بات و
عایدات»« ،ادارهی امور خیویه»« ،ادارهی ساختمان ،روشنایی و میاه»« ،ادارهی تفتیش ،سجل
احوال ،احصائیه و نش ویات» و «ادارهی کابین هی پوس نل ،تنظیم ات ،ملزم ات ،اجوایی ات و
رسومات» .ادارهی صحیه و معاونت عمومی بلدیه در اسفند سال  1299تشایل شد و س یزده
پست امدادی بوای معالجهی ف وا و ضعفای شهو ت سیس کود که ع شوهب و معالج ه ،داروی
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مجانی هم میدادند .پلیس صحی بلدیه یای از بخشهای بلدیه بود که بوای نظارت بو امور
نظافت و شهوسازی و ساختمانسازی ،ایجاد ش د و در ب هوج ود آم دن آن ،ردپ ای غوبی ان
دیده میشود .عبداهلل بهوامی ،کارمند بلندموتب هی بلدی ه در س ال  ،1300در نش ویهی بلدی ه
نوشته است:
در انگلستان قانونی هست ک ه هب ق آن ه وکس مش اهدهی کثاف ت ی ا مشحظ ات
غیوصحی در خانهی دیگوی نماید ،ولو ایناه همسایهی او هم نب وده و ب ا او ه یچ
موبو نباشد ،میتواند به ادارهی بلدیه اهش داده و متخلفین از م ورات صحی را
مورد مجازات و جویمه قوار دهد .در اغلب شهوهای معمورهی عالم ،یک قس مت
از پلیس صحی م مور رس یدگی و تفت یش خان ههاس ت ،حت ی قب ل از ش وو ب ه
ساختمان جدید ،ن شهی بنا باید به نظو م مورین این اداره بوسد (بلدیه،

.)5 :3

قانون بلدیه مصوب سال  ،1309به بلدیهها اج ازه داده اس ت ک ه ب وای ت مین بودج هی
خود درزمینهی مسائل بهداشتی ،عوارض مصوب خود را از شهووندان دریافت کند:
هوز وضع عوارض مزبور به این نح و خواه د ب ود ک ه انجم ن بلدی هی ه و مح ل
عوارضی را که بوای ت مین م اصد مذکوره در فوق الزم م یدان د ،توس ط رئ یس
بلدیهی محل به وزارت داخله پیشنهاد خواهد نمود ،پس از مواف ت هیئت دول ت،
به موقع اجوا گذارده خواهد شد (اسناد ریاست جمهوری:

.)267/1

 .2وضعیت بهداشت در دورهی رضا شاه

در ابتدای دورهی رضا شاه ،وضعیت بهداشتی مناسبی وج ود نداش ت؛ ب هه وری ک ه م ودم
بهداشت عمومی را رعایت نمیکودند ،اماانات بهداشتی ازقبیل بیمارستانها و بهداریه ا و
نظافت معابو و آبها بسیار کم بود و پزش اان آم وز دی دهی ایوان ی بس یار ک م بودن د و
استفاده از پزشاان خارجی بسیار دیده میشد (موکز اسناد مجل س ش ورای اس شمی ای وان:
 .)5/135/26/1/94احداث درمانگاهها ،درمان رایگان بینوایان ،جلوگیوی از ادام هی ک ار
پزشاان خارجی و تش
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جدید و گستو

بهداریها و بیمارستانها در تمام شهوهای کشور ،ازجمله اق دامات انج ام

شده در این زمان بودند (گیلمور.)138 :1354 ،
سیاستهای بهداشتی دولت در راستای دو ه دف اجوای ی م یش د .ه دف اول ارت ای
سنح آگاهیهای بهداشتی مودم درزمینهی خنواتی بود که سشمت آنها را تهدید میک ود
و در همین راستا ،از منابع آگاهکنندهی بهداشتی متعددی استفاده ش د .در هی ف وس یعی از
این آگاهیها ،از خوافات و رو های سنتی و ق ومی ت ا الگوه ای علم ی وج ود داش تند و
عوامل متعددی چون سازمانهای آموزشی ،خانواده ،دوستان و آشنایان ،سازمانهای علم ی
و وسایل ارتبا جمعی در تاوین آن دخالت میکودن د (اتحادی ه و مل کزاده.)3 :1388 ،
هدف دوم ایجاد و ت ویت انگیزه و گوایشهای بهداشتی مودم بود .مودم نسبت به خنوات ی
که سشمتشان را تهدید میکود آگاهیهای الزم را نداشتند؛ ازاینرو ،با درنظو گوفتن ن ش
کلیدی بوای پزشاان و سایو عوامل حوزهی بهداشت ،تصمیم گوفتن د ب ه ایج اد انگی زه در
بیماران و رعایت جنب هه ای انس انی در حوف هی پزش ای ب ودازن د (محس نی )72 :1375 ،و
وضعیت بهداشتی مملات را بهسوی استانداردهای الزم سوق دهند.
با آموز هایی که در جامعه از هویق رسانهه ای دولت ی ه دایت م یش د (روزنام هه ا،
کتابهای درسی و بونامههای بهداشت عمومی دول ت ک ه توس ط نه اد بلدی ه در مح شت
پیگیوی میشد) ،بستو جدیدی از اهش رسانی عمومی در جامعه و محیط زن دگی اف واد ب ه
وجود آمد که تمامی اقشار جامع ه ،ب هوی ژه زن ان و کودک ان را درب و م یگوف ت .من البی
س ودمند درب اب بهداش ت کودک ان و دس تورات بهداش تی عم ومی ب وای جل وگیوی از
بیماریها در روزنامهها درج میشد .بدیهی بود که این اق دامات ب وای روش ن ش دن افا ار
عمومی و آشنایی مودم با دستورات الزم بهداشتی صورت میگیود (ساتن[ ،بیتا].)395 :
بهموور و با اقدامات انجامشده ،م ودم ب ه وج ود نهاده ای بهداش تی ک ه موج ب بهب ود
زندگی آنها میشد ،وابسته شدند و بسیاری از شهوهای ایوان خواستار بلدی ه و ص حیه و ...
در شهو و محلهشان شدند (همان:

.)7/135/24/1/33

مودم شهوهای مختلف ،مانند خلخال (همان:
 ،)6/32/17/3/207نج فآب اد (هم ان:
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شهوهایشان رضایت نداش تند و از حاوم ت موک زی م یخواس تند ک ه در شهوش ان بلدی ه
ت سیس کند .با ت سیس بلدیه در شهوهای مختلف ایوان ،این نهاد به فعالیتهایی بوای ت مین
نیازهای شهووندان پوداخت .درزمینهی بهداشت عمومی جامعه ،اق دامات بلدی ه در چن دین
محور انجام و پیگیوی شد که در ادامه شوح میدهیم.
 .3اقدامات بهداشتی بلدیه

 .3-1باال بردن بهداشت حمامها

وضعیت بهداشتی حمامها در شهوهای مختلف ایوان نامناسب بود .بنابو نوش تهی روزنام هی

اخگو« ،حمامهای اصفهان بیاندازه کثیف و ناشو میاووب امواض مختلف ه اس ت» (اخگ و:

 .)1307/8/23در این زمان ،در حمامها از خزینه استفاده میکودند .آبگیوی این حمامها ب ه

این صورت بود که خزینه را مانند آبانبار از محل آبهای جاری پ و م یکودن د ،در زی و
آن دیگی از جنس مس میگذاشتند و از زیو به آن حوارت میدادند .مودم ب وای اس تحمام
وارد این خزینه میشدند و هبعاً هوکس م داری آل ودگی ب ه آب اض افه م یک ود و ب دین
هویق آب خزین هه ا ممل و از کثاف ت و آل ودگی و عوام ل بیم اریزا م یش د .گ اه م اهه ا
میگذشت و بهدلیل کمآبی و یا عوامل دیگو ،این آب را عوض نمیکودن د .جال ب اس ت
که بوخی از مودم م داری از ای ن آب را ب هعن وان تب وک م ینوش یدند و ب ه ه م تع ارف
میکودند (افاضلی.)112 :1373 ،
بلدیه بوای ارت ای وضعیت بهداشت حم امه ا ،حم امیه ا را مجب ور ک ود ک ه از دو
استفاده کنند (اخگو .)1311/11/24 :این اقدام بلدیه موجب مخالف ت ع دهای از م ودم ش د
که به شیوهی سنتی عادت داشتند؛ اما بلدیه در ای ن زمین ه س ختگیوی الزم را ب هعم ل آورد
(سازمان اسناد ملی ایوان:

 29332046و .)3509261

دولت بوای تشویق مودم به استفاده از حمامهای دوشدار ،اعشنه ایی منتش و ک ود و در
آنها به مزایای استفاده از آنها اشاره کود .بوای نمونه ،به اع شن ش هوداری اص فهان توج ه
کنید:
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چون رفتن در آب خزان هی حم امه ای عم ومی موج ب اب تش ب ه ام واض مس ویه
میشود ،لذا چندی است ک ه ازه وف ش هوداری اخن ار ش ده در حم امه ا دو
بسازند و مهلتی ک ه ب وای س اختن دو

داده ش د ،من ض ی و ش هوداری مش غول

تع یب متخلفین میباشد؛ لذا به عموم اهالی توصیه میش ود از ن ن هنظ و بهداش ت
عمومی به ش هوداری تش ویک مس اعی نم وده ،حت یالم دور از داخ ل ش دن ب ه
خزانههای عمومی خودداری و کوشش نمایند به حمامهایی بووند که دو
باشند و از رفتن به حمامهای بیدو
(اسناد بلدیهی اصفهان:

داشته

احت واز نماین د .ش هودار اص فهان (مستش ار)

.)309

این سختگیویها موجب بووز اعتواضاتی ازسوی حمامیها میشد ک ه البت ه ب یفای ده
بودند و آنها باید به این تغییوات گودن م ینهادن د (موک ز اس ناد مجل س ش ورای اس شمی
ایوان:

.)10/175/25/1/5

بلدیه نظامنامهی حمامها را در یک م دمه و چهار فصل ارائه داد که فصل اول راج ع ب ه
نظافت ،فصل دوم راجع به وظ ایف ک ارگوان ،فص ل س وم موب و ب ه اس باب و ملزوم ات
مستعمله در حمام و فصل چهارم درمورد مشتویان بود.
کلیهی حمامهای عمومی مودان ه و زنان ه بای د دارای ی ک دس تگاه دو
باشد که شیوهای دو

عم ومی

مزبور متعدد و اس تفاده از آن ب وای کلی هی مش تویان آزاد

باشد .کارگوان حمام باید توسط اهبای صحی معاینه شده ،تص دیق ص حت م زاج
دریافت دارند .استاد حم امی بای د از ورود اش خا

مظن ون ب ه داش تن جواح ات

خارجی ،ازقبیل کچلی ،کوفت و غیوه به حمام جل وگیوی نمای د .روغ نم الی در
حمام بهکلی ممنو است (اخگو.)1311/3/26 :

 .3-2واکسیناسیون و مقابله با خرافات مردم در این زمینه

یای از اقدامات بلدیه ،پیشگیوی از بیماریهای مسوی از هویق واکسینه ک ودن م ودم ب ود.
بهدلیل فضای جاهلی و خوافاتی جامع هی آن روز ،ب وای روش ن ک ودن اذه ان م ودم ی ک
س وی اق دامات فوهنگ ی الزم ب ود ک ه بلدی ه در ای ن زمین ه انج ام داد .ی ک نمون ه از آن
اقدامات ،اعشن زیو است که بلدیهی اصفهان به جواید وقت داده بود:
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ازهوف ادارهی بلدیه -از قوار معلوم ادارهی محتوم صحیه آبلهکوبان را ک ه ب وای
تل یح عمومی به محشت شهو به همواهی آژان درب خانهها فوستادهان د اه الی ب ه
واس نهی ن ادانی و خی االت باه ل از تل یح اهف ال و خ انوادهی خ ود خ ودداری
نمودهاند؛ لهذا ب ه عم وم هب ات اعی ان و اش واف و خ انوادهه ای محت وم اخن ار
میشود که آبلهکوبان را به منازل خود پذیوفته و آبلهی خود را کوبیده و تص دیق
تل یح دریافت و به اهوافیهای خود و خانوادههایی ک ه آم دورفت دارن د تش ویق
نمایند که مسئلهی آبلهک وبی درمی ان اه الی ش ایع و ت وهم بیج ای هب هی ن ادان
بوهوف گودد .نظو به ایناه مسئلهی آبلهکوبی حتمی الجوی (الزم) و باید از ای ن
بشی مبوم عمومی جلوگیوی شود ،عموم اهالی را آگاه مینماید که بای د خ ود را
حاضو به تل یح نمایند که کامشً صحت آنها محفوظ بماند (اسناد بلدیهی اصفهان:
.)59

 .3-3تذکر درمورد تبلیغات بیاساس برخی از پزشکان

بلدیه بوای روشن کودن اذهان عمومی ،اعشنه ایی ص ادر م یک ود ک ه در آنه ا نح وهی

معالجه و هول درمان بوخ ی از بیم اریه ا را ش وح م یداد و از م ودم م یخواس ت فوی ب
تبلیغات بیاساس بوخی از پزشاان را نخورند .سند زیو نمونهای از آن اعشنها است:
غالباً دیده میشود که پارهای از اهباء بوای جلب مشتوی اعشن میکنند که م وض
سفلیس را در ظوف مدت کمی ،مثشً یک یا دو ماه ،بههور قنع معالج ه م یکنن د
[ ]...صحیهی شهوداری اعشم میکند که سفلیس از امواضی است ک ه ی ک م اه و
دو ماه معالجه نمیشود و شخص مبتش باید سه ،چهار س ال ب ه دس تور هبی ب دان ا
مداوا نماید تا از عشج قنعی موض منمئن گودد [ ]...لذا ب ه مبتشی ان ب ه س فلیس
اکیداً توصیه میشود که به بعضی از اعشنات بیاساس که بعد از این از نشو آنه ا
جلوگیوی خواهد شد ،مغوور نشوند و بوای عشج خود به اهباء ماهو و یا مؤسسات
ص حی (بیمارس تان ش هوداری) (ش فاخانهی خورش ید) مواجع ه کنن د و ض مناً
خاهونشان میکند که معالجهی امواض تناسلی در کلیهی مؤسسات ص حی دولت ی
بوای عموم اشخا  ،از غنی و ف ی و ،مج انی اس ت و دوا نی ز مجان اً ب ه هم ه داده
میشود (اسناد بلدیهی اصفهان:
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 .3-4جلوگیری از طبابت پزشکان بدون مجوز

بلدی ه ب و پووان هه ای کس ب پزش اان نظ ارت داش ت و از فعالی ت پزش اان ب دون مج وز

جلوگیوی میکود (اسناد بلدیهی اصفهان:

.)60

 .3-5کنترل داروخانهها

بلدیه بو کار داروخانهها هم نظارت م یک ود .در س ال 1304ه.

(1925م) ،ص حیهی ک ل

مملاتی به وزارت داخله نوشت:
کمیسیون حف الصحه در جلسهی  20اردیبهشت ،تص میم گوفت ه ک ه دوافووش ان
مالفند در آخو اعشن ات منتش وه در جوای د ب وای ف وو

داروه ای تج اری قی د

نمایند ،بدون نسخهی هبیب فووخته نخواهد شد و این تصمیم باید بهوسیلهی نظمیه
و بلدیه به موقع اجوا گذارده شود [( ]...سعادت.)29 :1370 ،

گاهی پیش میآمد که داروخانهای بهدلیل عدم رعایت م وارد بهداش تی توس ط ادارهی
صحیهی بلدیه بسته میشد (موکز اسناد مجلس شورای اسشمی ایوان:

.)10/130/3/1/14

روزنامههای اصفهان نسبت به عدم رعایت قیمت توسط داروخانههای ای ن ش هو ش اکی
بودند و از بلدیه میخواستند که به این موضو رسیدگی کند« :امووز هیچ قانون و قاعدهای
دربین دواخانههای شهو اصفهان راجع به می زان قیم ت ادوی هی مختل ف وج ود ن دارد .ه و
دوافووشی به میل و بهمیزان انصاف خویش قیمت نسخهی اهبا را تعیین و از خوی دار منالب ه
میکند [( »]...اخگو.)1309/8/19 :
 .3-6اقدامات بلدیه درزمینهی بهداشت زنان

تا پیش از دورهی رضا شاه ،قابلهه ا س واد چن دانی نداش تند و معلوم ات آن ان ف ط درح د
موهومات و خوافاتی راجع به زنان بود ک ه از معای ب اص لی ای ن ش غل ب هش مار م یرف ت.
اس تفاده از وس ایل غیوبهداش تی ،نظاف ت نا ودن مح ل زایم ان و رعای ت نش دن بهداش ت
شخصی قابلهها ،به عفونتهای شدید و موگ مادران منجو میش د .بلدی ه ب هعن وان ب ازوی
اجوایی دولت در ای ن دوره ،ب ه ت س یس مواک ز و مؤسس هه ایی پوداخ ت ت ا خواس تهه ای
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حاومت را انجام دهد .ازجمله وظایفی که بوعهدهی بلدیه نهاده شده ب ود ،توج ه و اهتم ام
ویژه به بهبود وضعیت اجتماعی ،بهداشتی و رفاهی آحاد جامعه ،بهویژه زنان ب ود؛ بن ابواین،
بوای بهبود وضعیت بهداشتی زنان ،مدرسهی قابلگی ت سیس شد که نخس تین دورهی آن در
سال 1312 -1311ه ، .بههور رسمی به پایان رسید و نخس تین گ ووه زن ان ف ارغالتحص یل
این مدرسه در تهوان وارد کارهای بهداشتی و رفاهی موبو ب ه زن ان ش دند (بلدی ه،

:6

.)300
در فضای جدیدی از مشارکت زنان که در دورهی رضا شاه ایج اد ش ده ب ود ،بلدی ه ب ه
عنوان بازوی اجوایی حاومت ،به ت سیس مواکز و مؤسساتی پوداخت ک ه نیازه ای زن ان را
پوشش دهد .با اهتمام بلدیه به ای ن مس ئله ،ب وای بهب ود وض عیت بهداش تی و درم انی زن ان
گامهای بلندی بوداشته شد ک ه در رأس آن ،بونام هی «حف

ج ان م ادران و ن وزادان» ،ب ه

عنوان اصلیتوین سیاست بهداشتی دولت ،قوار داشت .ت سیس بیمارستانهای وی ژهی زن ان
و ایجاد مدرسهی ماما یی از دیگو اقدامات مهم این نه اد ب هش مار م یرون د .ت دوین ق انون
ت سیس مدرسه و نظامنامهای موبو به آن در اولویت ق وانین بهداش تی و پزش ای ای وان در
دورهی رضا شاه قوار گوفت (اتحادیه و ملکزاده.)21 :1388 ،
 .3-7رعایت بهداشت عمومی

بلدیه در اعشنهایش ،عم وم م ودم را ب ه حف

بهداش ت ش هوها و مع ابو مل زم م یک ود و

جویمههایی هم بوای متخلفان درنظو میگوفت.
م ورات بلدی راجع به عموم کسبه و خانهداران و عابوین
 .1شستوشوی البسه و کهنه و پارچه و فو

در انهار و منگلها ممنو است.

 .2ریختن لجن ،آب حوض ،خاکووبه و هو نو کثافات در معابو ممنو است.
 .3نگاه داشتن حیوانات و هیور در معابو ممنو است.
 .4حشجی کودن پنبه ،سوند ک ودن ذغ ال ،شاس تن هی زم ،کوبی دن تنب اکو ،تاانی دن
فو  ،ریختن بوف ،ریختن پوست میوهجات و آش غال س بزیجات در مع ابو ممن و
است.
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 .5ادرار کودن ،کثافت نمودن ،انداختن اخش سینه و آب بینی در معابو اکی داً ممن و
است.
 .6گذاشتن بسا و اشیاء دکاکین در معابو و تجاوز از حدود دکان ممنو است.
 .7متخلفین بوهبق نظامنامهی امور خشف ی تع ی ب م یش وند .کفی ل بلدی ه -س وهنگ
بوذرجمهوی (اسناد ریاست جمهوری.)47 :

 .3-8اقدام برای محدود کردن سگهای هار و خطرناک

یای دیگو از اقدامات بلدیه جمعآوری سگهای معابو بود که منش اء بیم اریه ای مس وی
فواوانی بودند (اسناد بلدیهی اصفهان.)78 :
 .3-9حفظ بهداشت مواد خوراکی

یای از وظایف بلدیه حف بهداشت مواد خوراکی بود که در بازار فووخته میشدند .بلدی ه

فووشندگان را ملزم به رعای ت م ورات بهداش تی م یک ود؛ م ثشً فووش ندگان بای د دوغ و
شوبت و  ...را در ظوفهای دربسته و تمی ز نگه داری م یکودن د و م یفووختن د (س ازمان
اسناد ملی ایوان.)29328933 :
 .3-10جلوگیری از فعالیت دستفروشان

بلدیه در کار دستفووشان دخالت میکود و به آنان اجازهی فعالیت نمیداد و با این کار ه م

به وضعیت بهداشت عمومی رسیدگی میکود و ه م فض ای مناس بی ب وای فعالی ت اص ناف
فواهم مینمود .بلدیه در این راه از نظمیه هم کمک میگوفت (اسناد ریاست جمهوری:
183؛ موکز اسناد ملی.)29328933 :
 .3-11نظارت بر اصناف

رعایت بهداشت اصناف شهو یای از اهداف بلدیه بود و ب وای ای ن منظ ور نظ امنام هه ایی
تدوین کود .یای از این نظامنامهها ،نظامنامهی معاینهی صحی اصناف اصفهان بود که ابت دا
شامل صاحبان مشاغلی میشد که با بهداش ت و س شمت عم ومی جامع ه س ووکار داش تند؛
مانند قصابان ،نانواها ،غذاخوریها و اصنافی از این دست .در مادهی دوم ای ن اع شن آم ده
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بود« :کلیهی اصناف مذکور موظفند کتابچهی معاینهی صحی که ح اوی مشخص ات الزم ه
است ،از صحیهی بل دی دریاف ت دارن د .تبص وه -کتابچ هی مزب ور مج انی خواه د ب ود و
درصورتی که مف ود شود ،دارندهی آن بشفاص له بای د المثن ی آن را دریاف ت دارد .قیم ت
المثنی یک ریال خواهد بود» .در مادهی چهارم این اعشن آمده ب ود« :از ت اریخ انتش ار ای ن
نظامنامه الی ان ضاء مدت دو ماه عموم افواد اصناف مذکوره در مادهی  1موظفند ک ه ب وای
معاین ه ب ه ص حیهی بلدی ه مواجع ه و کتابچ هی معاین هی خ ود را دریاف ت دارن د .تبص وه-
کتابچهی معاینهی ص حی را بای د عم وم اف واد همیش ه هم واه داش ته و درموق ع مواجع ه ب ه
م مورین صشحیتدار ارائه دهند» .همچنین ،در این اعشن ذکو شده ب ود« :متخلف ین از ای ن
نظامنامه بوهبق مادهی  5نظامنام هی ام ور خشف ی تع ی ب و مج ازات خواهن د ش د» ( اس ناد
بلدیهی اصفهان:

.)63

بلدیه بو کار اصنافی که مست یم با مواد غذایی سووکار داشتند ،نظارت میکود.
هویک از آش زها و کبابیها و غیوه که متصدی هبخ و فوو

آن هستند ،پیشدامن

سفید دربو نمایند و دستهای آنها پاک و تمیز و اثاثیهی آنها جدید و تمیز باشد
و هوشش ماه ،عموماً در صحیهی بلدی ه معاین ه ش وند و هوی ک مب تش ب ه ام واض
مسویهاند از کار و شغل معاف و مشغول معالجه باشند (اخگو.)1309/10/8 :

همچنین ،ازسوی ادارهی بلدیه به اصناف خوراکپ ز و می وهف وو

و قن اد و حم امی و

مستخدمین مهمانخانهها اخنار میشد که هبق نظامنام هی معاین هی ص حی بل دی ،بای د در
یک تاریخ مشخص در صحیهی بلدی معاینه شوند و کتابچهی معاینهی صحی را که مجانی
بود ،دریافت کنند و همیشه با خود داشته باشند که در موقع مواجعه ب ه م مورین ص شحیت
دار بلدی ارائه دهند (اخگو .)1311/11/24 :رعایت وضعیت بهداشتی مغازهه ا و اس تفاده از
وسایل بهداشتی و تجهیز مغازهها ب ه دربه ای شیش های ی ا چ وبی و تمی ز (اس ناد ریاس ت
جمهوری:
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 .3-12نظارت بر قصابیها

انجمن بلدیه درکنار بلدیه فعالیت میکود و اعضای آن که با انتخابات مشخص میش دند و
بو امور بلدیه و شهو نظارت داشتند ،در مواردی به بلدیه کمک میکودند .یای از اق دامات

آنها درزمینهی نظافت شهو دربوابو آلودگیهای دامها و نظارت بو امور قصابیها بود.
[ ]...منابق قانون بلدیه یای از تاالیف انجمن این است که در حف ص حت ن و
خود اقدام نمایند و ازجملهی آن منع کودن قصابها است ک ه در ش هو گوس فند
ناشند که این منلب اسباب عفونت هوا و تا وین میا ووب وب ا و س ایو ام واض
مسویه و دردهای بیدواست [( ]...انجمن بلدیه،

.)2 :4

انجمن در این راستا ،کشتار دام را در شهو ممنو کود و در رف ع «کثاف ته ا»ی ش هوی
کوشید و بونامهی «تنظیف حمامها و کوچ هه ا» را در دس تور ک ار خ ود ق وار داد (انجم ن
م دس ملی اص فهان،

 .)3 :46اق دام دیگ و بلدی ه ،جل وگیوی از ذب ح دام در مع ابو ب ود

(اسناد ریاست جمهوری.)245 :
بلدیه بوای سووسامان دادن به این اوضا  ،وارد عمل شد .انجمن بلدیه ب ه جل وگیوی از

ذبح دام در شهوها مبادرت م یک ود .روزنام هی انجم ن بلدی ه در ای ن زمین ه نوش ته اس ت:
«ازجملهی آن منع قصابها است که در شهو گوسفند ناشند که این منلب اسباب عفون ت

هوا و تاوین میاووب وبا و سایو امواض سیو و دردهای بیدواست» .انجم ن بلدی ه اف وادی
را که به ذبح و کشتار غیوبهداشتی دام در مواکز ش هوی و جمعیت ی م یپوداختن د ،مل زم ب ه
رعایت این قانون میکود (انجمن بلدیه،

.)2 :4

 .4نتیجهگیری

دراثو اوضا اس فبار بهداش تی در ای وان دورهی قاج ار ،ل زوم اص شحات و اق داماتی ب وای
سووسامان دادن به وضعیت بهداشتی جامعه کامشً احساس میشد و نهاد بلدیه بخشی از ای ن
وظیفه را بوعهده گوفت .بخش مهمی از وظایف بلدیه رسیدگی به وضعیت بهداشتی جامعه
بود و بواثو اقدامات بلدیه ،وضعیت بهداشت جامعه بهبود یافت .نظارت بلدیه بو حم امه ا و
آبهای آشامیدنی از شیو بیماریهای واگی ودار جل وگیوی ک ود .بیش تو حم امه ا دراث و

2/15/2015 1:46:46 PM

Text [24] ed. 2.indd 93

 / 94بلدیه و بهداشت عمومی در دورهی پهلوی اول

اق دامات بلدی ه ،دو دار ش دند .نظاف ت مع ابو عم ومی از هوی ق جم عآوری زبال هه ا و
سگهای ولگود و فوهنگسازی بوای تمیز نگه داشتن معابو از اقدامات مهم بلدیه ب هش مار
میروند.
بلدی ه ب ا نظ ارت ب و پزش اان و بیمارس تانه ا و داروخان هه ا ،ب ه جل وگیوی از ش یو
بیماریهای گوناگون پوداخت و داروهای مورد نیاز بوای بیماران گوناگون را ف واهم ک ود.
اقدام بلدیه در سووسامان دادن به وضعیت بهداشتی اصنافی که ب ا م واد خ وراکی س ووکار
داشتند و الزام آنها به رعایت ق وانین بهداش تی بلدی ه ،ب ه ای ن ح وزه ه م سووس امانی داد.
درپای ان ،نتیج ه م یگی ویم ک ه بلدی ه در دورهی پهل وی ،در اج وای وظ ایفش درزمین هی
بهداشت جامعه ت ویباً موفق بود و توانست با اقداماتش به وضعیت بد بهداشتی ایوان س امانی
بدهد.
منابع

 اتحادیه ،منصوره و الهام ملکزاده« .)1388( .بهداشت و اقدامات خیوی هی بهداش تی در
دورهی رضا شاه» .فصلنامهی تاریخ اسالم و ایران .س  .19د جدید.

( 3پی اپی .)79

دانشگاه الزهوا.

 اشواقی ،فیووز .)1378( .اصفهان از دید سیاحان خارجی .اصفهان :آتووپات.

 اعتمادالسلننه ،محمدحسنبن علی .)1367( .مراتالبلدان .بهکوشش عبدالحسین نوایی
و میوهاشم محدث .تهوان :دانشگاه تهوان.

 افاضلی ،اکبو .)1373( .توشهای از تاریخ گلپایگان و مردم آن .تهوان :ابجد.

 پوالک ،یاکوب ادوارد .)1368( .سفرنامهی پووالک ایوران و ایرانیوان .ترجموهی

کیکاووس جهانداری .تهوان :خوارزمی.

 دیوالف وا ،ژان .)1378( .سفرنامهی مادام دیوالفوا (ایران و کلده ،شوش) .توجم هی
ایوج فوهوشی .تهوان :قصهپوداز.

 رجایی ،عبدالمهدی .)1383( .تاریخ اجتماعی اصفهان در عصر ظلالسلطان از نگواه

روزنامهی فرهنگ اصفهان .اصفهان :دانشگاه اصفهان.
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 .)1387( ._______ تحوووالت عمووران و موودیریت شووهری اصووفهان در دورهی

پهلوی اول ( .)1304-1320اصفهان :سازمان فوهنگی تفویحی شهوداری اصفهان.

 ساتن ،الول[ .بیتا] .رضا شاه کبیر یا ایران نوو .توجم هی عب دالعظیم ص بوری .ته وان:
چاپ افست علمی.

 سعادت ،ابواهیم .)1370( .تاریخ پیشرفتهای پزشوکی در  70سوال اخیور از 1300

الی  .1370تهوان :مؤلف.

 سلنانزاده ،حس ین .)1365( .مقدمهای بر تاریخ شهر و شهرنشینی در ایوران .ته وان:
آبی.

 فوریه ،ژرار .)1363( .سه سال در دربار ایران .توجمهی عباس اقبال .تهوان :علمی.

 کاظمیان ،غشموضا و نوید سعیدی رضوانی .)1383( .امکانسنجی واگذاری وظوایف

جدید به شهرداریها .تهوان :سازمان شهوداریها و دهیاریها.

 محبوبی اردکانی ،حسین .)1370( .تاریخ مؤسسات تمدنی جدیود در ایوران .ته وان:
دانشگاه تهوان.

 نیامی ،علی .)1349( .مدیریت شهری ،شهرداری در ایران .تهوان :بازرگانی.
 محسنی ،منوچهو .)1375( .مبانی آموزش بهداشت .تهوان :ههوری.

نشریات

 اخگر .)1307/8/16( .س .1

.48

 .)1309/8/19( .___ س .2

.457

 .)1307/8/23( .___ س .1

.13

 .)1311/11/24( .___ س .5

.821

 .)1311/3/26( .___ س .4

.756

 .)1309/10/8( .___ س .2

.485

 انجمن بلدیه .)1325( .س .1

.4

 انجمن مقدس ملی اصفهان .)1335( .س .1

 بلدیه.)1300( .
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اسناد منتشرنشده


سند ش مارهی  .5/135/26/1/94ت اریخ  .1304/11/20موک ز اس ناد مجل س ش ورای اس شمی
ایوان.



سند شمارهی  .6/24/16/2/163تاریخ  .1305/9/19موکز اسناد مجلس شورای اسشمی ایوان.



سند شمارهی  .6/32/17/3/207تاریخ  .1306/7/20موکز اسناد مجلس شورای اسشمی ایوان.



سند شمارهی  .6/43/20/1/149تاریخ  .1306/10/2موکز اسناد مجلس شورای اسشمی ایوان.



سند شمارهی  .7/135/24/1/33تاریخ  .1309/3/27موکز اسناد مجلس شورای اسشمی ایوان.



سند شمارهی  .10/175/25/1/5تاریخ  .1314/4/6موکز اسناد مجلس شورای اسشمی ایوان.



سند شمارهی  .10/130/3/1/14تاریخ  .1314/7/2موکز اسناد مجلس شورای اسشمی ایوان.

 سند شمارهی  .29332046تاریخ  .1293/7/16موکز اسناد ملی ایوان.
 سند شمارهی  .29328933تاریخ  .1311/1/17موکز اسناد ملی ایوان.
 سند شمارهی  .3509261تاریخ  .1318/5/13موکز اسناد ملی ایوان.

اسناد منتشرشده

 اسنادی از انجمنهوای بلودی ،تجوار و اصوناف (1300 -1320ه.ش) .)1380( .ب ه
کوشش رضا مختاری اصفهانی .تهیه و تنظیم معاونت خدمات م دیویت و اه ش رس انی
دفتو رئیس جمهور .تهوان :سازمان چاپ و انتشارات وزارت فوهنگ و ارشاد اسشمی:
 سند شمارهی  .47اسناد ریاست جمهوری[ .بیتا].
 سند شمارهی  .120اسناد ریاست جمهوری .تاریخ .1309/5/23
 سند شمارهی  .183اسناد ریاست جمهوری .تاریخ .1311/12/8

 اسناد بلدیه و شهرداری اصفهان از انقالب مشوروطه توا انقوالب اسوالمی.)1391( .
گودآوری دیبا هاشمی فشارکی .اصفهان :سازمان فوهنگی تفویحی شهوداری اصفهان:
 سند شمارهی  .59اسناد بلدیهی اصفهان .تاریخ .1311/9/28
 سند شمارهی  .60اسناد بلدیهی اصفهان .تاریخ .1311/10/21
 سند شمارهی  .63اسناد بلدیهی اصفهان.1311/11/20 .
 سند شمارهی  .71اسناد بلدیهی اصفهان .تاریخ .1315/6/16
 سند شمارهی  .78اسناد بلدیهی اصفهان[ .بیتا].
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