
13
99

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
 / 1

8 
اره

شم
ن / 

زگا
هرم

ی 
نگ

ره
ه ف

نام
ش 

وه
پژ

8

جایگاه بهداشت و آموزش در ساخت شهری بندرعباس در دوره ی قاجار

احمد بازماندگان خمیری *

چکیده
ــه ی بشــری  ــه همیشــه جامع ــت آن یکــی از مســائلی اســت ك موضــوع بهداشــت و رعای
ــه خــود مشــغول داشته اســت. متأســفانه زیرســاخت های اكثــر شــهرهای  ــخ ب را در طــی تاری
ایــران بــه گونــه ای بــود كــه در آنهــا كمتــر بــه ایــن مســأله توجــه می شــد و ایــن خــود تلفــات 
انســانی بســیاری بــه همــراه داشــت؛ ایــن موضوع بــه ویــژه در خصــوص شــهرهای مهاجرپذیری 
ــیوه ی  ــا ش ــود ب ــعی می ش ــه س ــن مقال ــود. در ای ــدیدتر ب ــر و ش ــاس حادت ــون بندرعب همچ
توصیفــیـ  تحلیلــی بــا نگاهــی بــه وضعیــت عمومی شــهر بندرعبــاس، مســأله ی بهداشــت این 
شــهر در دوره ی قاجــار، عوامــل تأثیرگــذار بــر وضعیــت آن و چگونگــی تغییــر و بهبــود شــرایط 
آن بررســی شــود. ایــن پژوهــش نشــان داد كــه طــی ایــن دوره، بهداشــت یکــی از دغدغه هــای 

اصلــی ســاكنان بندرعبــاس بــود و دولــت مركــز، برنامــه ای بــرای بهبــود آن نداشــت.
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1- مقدمه
بندرعبــاس از زمــان شــکل گیری خــود در عصــر صفویــه، بــه عنــوان دروازه ی تجــاری ایــران در 
خلیج فــارس شــناخته و بــه مركــزی بــرای داد و ســتد بین المللــی تبدیــل شــد. ایــن شــهر در طــی 
تاریــِخ چندیــن ســده ی خــود، بــه واســطه ی موقعیــت جغرافیایــی و تجــاری و به تبــع آن، جمعیت 
فــراوان و ناهمگونــش بــه لحــاظ تفاوت هــای فرهنگــی، همیشــه بــا دغدغــه و معضــل وضعیــت 
بهداشــت روبــه رو بــود. بی تردیــد عوامــل گوناگونــی در وضعیــت بهداشــت یــک منطقــه نقــش ایفــا 
می كنــد كــه مــا در ایــن مقالــه تنهــا بــه بررســی چنــد شــاخصه  ی مهــم و اصلــی آن در بندر عباس 
ـ اكتفــا می كنیــم و ســیر تحــوالت آن را  ـ كــه كمتــر بــه آن توجــه شده اســت  در دوره ی قاجاریــه 
تــا حــدی كــه مقــدور باشــد، نشــان می دهیــم. ایــن شــاخصه ها عبارتنــد از: وضعیــت بهداشــت و 
درمــان، آب، حمــام، شــهرداری و آمــوزش بهداشــت. بــه منظــور بررســی ایــن شــاخصه ها، ابتــدا بــه 
موقعیــت ســاخت شــهرِی بندرعبــاس و ارتبــاط محیــط و فضــای آن با شــرایط بهداشــتی پرداخته، 
ســپس وضعیــت و تغییــرات هــر یــک از شــاخصه ها در ایــن شــهر بیــان می شــود. در ادامــه جایــگاه 
و اقدامــات شــهرداری، حاكــم محلــی شــهر، خارجیــان، تجــار و بازرگانــان شــهر در قبــال مســأله ی 
بهداشــت و درمــان و میــزان اثربخشــی هــر یــک از آنهــا بــه خصــوص شــهرداری بررســی می شــود. 
در پایــان نیــز بــه وضعیــت آمــوزش در ایــن بنــدر پرداختــه می شــود؛ از آن رو كه در تعلیم ســکنه ی 
شــهر و افزایــش آگاهی هــای بهداشــتی و پیشــگیرانه ی آنها نقــش مهــم و انکارناپذیری داشته اســت.

2ـ شهر بندرعباس
ـ . ق بنا شــد  بندرعبــاس، در دوره ی صفویــه پــس از تصــرف هرموز و ویرانی آن در ســال 1022  ه
و بــرای مدتهــا مهم تریــن بنــدر تجــاری ایــران محســوب می شــد. پــس از ســقوط صفویه بــه دنبال 
هــرج و مــرج چندیــن ســاله در ایــران، ایــن بنــدر رو بــه افــول نهــاد تــا اینکــه در دوره ی قاجــار بــار 
دیگــر توانســت تــا حــدودی رونــق یابــد. در ایــن دوره، ایــن شــهر بــرای مســافری كه بــه بندرعباس 
وارد می شــد جذابیــت چندانــی نداشــت )Arnold, 1877: 435(؛ بــا نــگاه از دور بــه ویــژه از طریــق 
دریــا تصــور می شــد كــه شــهر دارای منظــره ای زیباســت، امــا بــا نزدیــک شــدن بــه آن چیــزی 
جــز خشــکی دیــده نمی شــد )Floor, 2011: 2(. بازدیدكننــده ای اروپایــی آن را چنیــن توصیــف 
می كنــد: »مکانــی بــه ظاهــر ویــران بــود كــه در كنــار ســاحل در دریــا در موقعیتــی كــه بیشــتر 
بــرآورد می شــود كــه مانــع از رســیدن هــوای تــازه می گــردد كــه آن بــه واســطه ی شــیب طوالنــی 
ــه مــوازی ســاحل ادامــه دارد.« )ibid: 3(. سدیدالســلطنه،  ــاه اســت كــه ب ــی برآمدگــی كوت جنوب
بهتریــن توصیــف مکان نــگاری را از بندرعبــاس ارائــه می دهــد. او می نویســد: »جانــب جنــوب آن 
دریــا و اطــراف ثالثــه ی دیگــر، ســه كفــه ی همــوار احاطــه كرده انــد؛ كفه ی مشــرق به قریــه ی نابند 
و كفــه ی مغــرب بــه قریــه ی ســورو و كفــه ی شــمال بــه تــل ماهــور و جبال پســتی پیوند شــود كه 
بــه دامنــه ی كــوه گنــو اتصــال خواهــد داشــت، و از انتهــا شــهر تــا بــه دامنــه ی گنــو از جنــوب رو به 
شــمال، دوازده میــل انگلیســی اســت و مســاحت فیمــا بیــن شــهر و انتهای قریــه ی نابند مغــرب رو 
بــه مشــرق از كنــاره ی دریــا به خط مســتقیم، یــازده هــزار فیــت اســت.« )سدیدالســلطنه، 1368: 153(. 
محله هــای بندر عبــاس عبــارت بودنــد از: ســرریگ در جنــوب شــرق، محلــه ی بلوچ هــا، كله پزهــا، 
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طارمی هــا و نظرآبــاد در شــمال شــرق، محلــه ی اوزی هــا و پشــت شــهر در غــرب، محلــه ی ســیاهان 
در شــمال غــرب، محلــه ی دروازه ایســین در شــمال و در میانــه ی شــهر هــم محلــه ی توشــهر قــرار 

ــلطنه، 1368: 157(. داشت )سدیدالس
ــن وجــه  ــد و از خشــت و گــچ ســاخته می شــدند. مهم تری بیشــتر خانه هــا یــک طبقــه بودن
ــه شــهر  ــا ب ــه از دری ــر مســافری را ك ــه ه ــود ك ــای آن ب ــاس، بادگیره ــای بندرعب ــز خانه ه تمای
می رســید، مجــذوب خــود می ســاخت. بادگیرهــا بــر دو نــوع بودنــد: عربــی و لولــه ای. بادگیــر عربــی 
تنهــا از ســمت جنــوب یعنــی بــه ســمت دریا بــاز بــود؛ زیــرا در طــی فصل گرمــا معمــوالً بــاد از آن 
ســوی بــه خشــکی می وزیــد. ارتفــاع آن ســه متــر بــاالی ســقف بــود. اتــاق متصــل بــه بادگیــر نیــز 
از دیگــر اتاق هــای خانــه بزرگ تــر بــود تــا بتوانــد افــراد بیشــتری را در خــود جــای دهــد. بادگیــر 
ــود و از ایــن رو می توانســت نســیمی را كــه از هــر ســمت می وزیــد،  ــاز ب ــه ای، از چهــار ســو ب لول
جــذب كنــد. مــردم از بادگیــر تنهــا در طــول روز اســتفاده می كردنــد؛ زیــرا شــب بــر روی پشــت بام 
ـ قالــی، چراغ هــا، ظــروف، قلیــان، منقــل زغــال  می خوابیدنــد و تمــام وســایل مــورد نیــاز خــود را 
ـ بــدان جــا می بردنــد. بعضــی از افــراد نمی توانســتند بــه خودشــان زحمــت دهنــد؛ پــس  و غیــره  
در طــول فصــل گرمــا بــر روی ســقف ســکونت داشــتند و وســایل زندگــی خــود را بــه همــان جــا 

.)Lorimer, 1915: 2/9( می بردنــد
خیابان هــای شــهر، تنــگ و باریــک و كثیــف بــود و بــه انزجــار هــر بیننــده ی خارجــی منجــر 
می شــد )Floor, 2011: 7(. اداره نظامــی بریتانیــا گــزارش داد: »بــه جــز بــازار اصلــی، در واقــع هیــچ 
خیابانــی وجــود نــدارد. هــر خانــه یــا گروهــی از خانه هــا بــر روی دیــوار خــودش قــرار دارد. هیــچ 
نــوع چرخــه ی ترافیــک موجــود نیســت و شــن ســنگین، هــم در بیــرون و در درون شــهر، هــر گونه 
ســفری را كنــد و خســته كننده می ســازد. تنهــا جایــی كــه بــرای رفتــن مناســب اســت در امتــداد 
كنــاره ی دریــای مرطــوب اســت. ســاحل، دارای شــن محکــم و ســخت خوبــی اســت و جــزر و مــد 
بــه فاصلــه ای نزدیــک بــه یک صــد و شــصت تــا دویســت یــاردی می رســد.« )ibid: 8(. تركیــب 
جمعیــت آن، همچــون امــروز، متنــوع و گوناگــون بــود و یــک ناظــر خارجی می توانســت هــر نژادی 
را در آنجــا ببینــد، امــا بیشــترین آنهــا ایرانیــان و اعــراب بودنــد؛ حضــور اعــراب بــدان دلیــل بــود كه 
در ایــن دوره، شــاهان قاجــار حکومــت بندرعبــاس را بــه امامــان مســقط اجــاره داده بودنــد. از دیگــر 
ــی و  ــا تجــارت، دالل ــی آنه ــا اشــاره كــرد كــه شــغل اصل ــه هندو ه ــوان ب ــژادی می ت گروه هــای ن
صرافــی بــود. بیشــتر آنهــا در حــوزه ی تجــارت نیــز فعالیــت می كردنــد و گفتــه شده اســت كه نبض 
اقتصــادی بندرعبــاس را در دســت داشــتند، و رفتــار آنهــا همیشــه مــورد اعتراض مــردم بــود. آنها از 
طریــق داللــی و رباخــواری، ثــروت هنگفتــی بــه دســت می آوردنــد و بیشــتر مــردم شــهر بــه آنهــا 
بدهــکار بودنــد )سدیدالســلطنه، 1368: 179(. در كنــار آنهــا، تعــداد زیــادی ســیاهان زندگــی می كردند 
كــه محلــه ی خاصــی را به خــود اختصاص داده بودند؛ این ســیاهان بیشــتر بــردگان افریقایــی بودند 

.)Floor, 2011: 13( كــه یــا خــود آزاد شــده، یــا اینکــه فرزنــدان بــردگان آزاده شــده بودنــد
مهم تریــن ســاختمان شــهر، »كاله فرنگــی« بــود. ایــن بنــا در واقــع، تجارتخانــه ی هلنــدی در 
دوره ی صفویــان بــود كــه تــا ایــن زمــان همچنــان پــا برجــا مانــده و متأســفانه اكنــون بــه دلیــل 
اهمــال و بی مســئولیتی، در حــال ویرانــی كامــل اســت. كاله فرنگــی، بنایــی چهــار گــوش بــا چهــار 
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بــرج محکــم بــود كــه دو بــرج آن را امامــان مســقط فروختــه و بــه انبــار كاالی تجــار تبدیــل كــرده 
بودنــد. در جنــوب آن نیــز ســاختمان دو طبقــه ی دیگــری ســاخته شــده بــود كــه در طبقــه ی دوم، 
تجــار بــه داد و ســتد می پرداختنــد و از طبقــه ی زیریــن، بــه عنــوان انبــار اســتفاده می كردنــد. ایــن 
بنــا را بــه ایــن دلیــل »كاله فرنگــی« می نامیدنــد كــه »فــراز طبقــه ی دوم ایــوان، مثمنــی پانــزده در 
پانــزده قــدم از چــوب ســاج ســاخته اند، ســقف آن مخروطــی اســت. آن گونــه كــه ســاختمان را كاله 

فرنگــی گوینــد.« )سدیدالســلطنه، 1368: 211(.

3ـ بهداشت و درمان
ــی  ــت طبیع ــژادی و موقعی ــای ن ــن گونه ه ــا ای ــهری ب ــن ش ــت در چنی ــد، بهداش بی تردی
ـ كــه  ـ اعــم از ایرانــی یــا غیــر ایرانــی  نمی توانســت چنــدان قابــل توجــه باشــد. بیشــتر مســافرانی 
ــهر  ــت در آن ش ــب بهداش ــت نامناس ــه وضعی ــد، ب ــدن كرده ان ــاس دی ــار از بندر عب در دوره ی قاج
اشــاره داشــته اند. یکــی از آنهــا، بندرعبــاس را از بدتریــن شــهرهای ایرانــی می دانــد كــه انســان در 
ــو در كثافــت فــرو مــی رود )Floor, 2011: 38(. عامــل اصلــی ایــن آلودگــی  ــا زان خیابان هایــش ت
ــث می شــد  ــه باع ــه دانســت ك ــع آوری زبال ــدان سیســتم فاضــالب و جم ــد در فق شــهری را بای
مــردم زباله هــای خــود را در كوچه هــا رهــا كننــد )Lorimer, 1915: 2/9(. ایــن وضعیــت تــا ســال 
ـ..ق ادامــه یافــت تــا اینکــه در ایــن ســال، شــهرداری بندر عبــاس تأســیس شــد و یکــی از  1336 هــ
مهم تریــن وظایــف آن، تمیــز نگه داشــتن شــهر بــود. در ایــن راســتا، تالش هایــی صــورت گرفــت تــا 
اطــراف بــازار و خانه هــا هــر روز تمیــز شــود، امــا بــه دلیــل بافــت شــهر ایــن امــر ممکــن نبــود. یکی 
ــود كــه باعــث می شــد  ــران در شــهر ب ــن طــرح، وجــود خانه هــای نیمه وی ــل شکســت ای از دالی
ــن، نبــود توالت هــای  ــار ای ــه دان اســتفاده كننــد. در كن ــه عنــوان زبال بســیاری از مــردم از آنهــا ب
مناســب و عــدم رعایــت بهداشــت از ســوی مــردم، زمینــه ی رشــد بیماری هایــی ماننــد ماالریــا را 
فراهــم می ســاخت كــه هــر ســاله تعــداد زیــادی را مبتــال می كــرد. ایــن یکی از مشــکالت عمــده ای 
بــود كــه بندرعبــاس تــا اواســط دهــه ی 1330 خورشــیدی بــا آن دســت بــه گریبــان بــود )ســایبانی، 

.)107 :1386
عــدم رعایــت بهداشــت، نبــود آب شــرب مناســب و بهداشــتی و آب و هــوای گــرم و مرطــوب، 
زمینــه ی بــروز انــواع بیمــاری  را در بندرعبــاس فراهــم ســاخته بــود. در اواخر قــرن نوزدهــم میالدی/ 
ســیزدهم هجــری قمــری، بــرای جلوگیــری از ورود بیماری هــای مســری ماننــد طاعــون، ایســتگاه 
قرنطینــه ای در نابنــد بندرعبــاس ایجــاد شــد؛ البتــه قرنطینــه تنهــا شــامل حــال افــرادی بــود كــه 
از مناطــق آلــوده بــه بندرعبــاس می آمدنــد. در خصــوص قرنطینــه، دســتورالعملی وجــود داشــت 
ــه بخش هایــی از آن اشــاره كرده اســت. ایــن دســتورالعمل  كــه سدیدالســلطنه در كتــاب خــود ب
ــرادی كــه احتمــال می رفــت حامــل  ــورد ورود و خــروج كشــتی ها و اف ــات كامــل، در م ــا جزئی ب
بیمــاری باشــند، مقرراتــی را وضــع كــرده بــود. در باب بیســتم ایــن دســتورالعمل چنین آمده اســت: 
»كشــتی هایی كــه وارد می شــوند، ســه نــوع انــد: اول: ان فکــت كــه عبــارت از آن كشــتی می شــود 
كــه در آن مریــض طاعــون یــا وبایــی هســت از هفــت روز گذشــته بــه بعــد مریــض داشــته باشــد. 
دوم: ســیس پکــت كــه عبــارت از آن كشــتی می شــود كــه مریــض طاعونــی یــا وبایی قبــل از هفت 
روز اخیــر در خــود موجــود داشــته و در هفــت روز اخیــر، ناخــوش تــازه ای پیــدا نکرده اســت. ســیم: 
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ان دن كــه عبــارت از آن كشــتی می شــود كــه از نقــاط آلــوده حركــت كــرده لیکــن در آن كشــتی 
ــه مــرض نشده اســت.« )سدیدالســلطنه،  ــوده ب ــه بعــد از حركــت، آل ــام توقــف آن نقطــه ن ــه در ای ن
ــر  ــروج منحص ــگام ورود و خ ــراد در هن ــر اف ــارت ب ــه نظ ــا ب ــه تنه ــرد قرنطین 1368: 170(. عملک
نمی شــد؛ بــه دلیــل فقــدان مركــز بهداشــتی دیگــر در شــهر، قرنطینــه نقــش درمانــگاه را بــرای 
ــد. بعدهــا  ــدان رجــوع می كردن مــردم ایفــا می كــرد و افــرادی كــه گرفتــار بیمــاری می شــدند، ب
ــرای  ــه ی مخصوصــی را ب ــارس، خان ــادر خلیج ف ــم بن ــی، حاك حســین قلی خان نظام الســلطنه ماف
اســکان كســانی كــه در قرنطینــه می ماندنــد، بنــا كــرد كــه بــه »نظامیــه« مشــهور شــد )ســایبانی، 
Curset�( دســتمزد پزشــکانی كــه در قرنطینــه كار می كردنــد، بســیار كــم و ناچیز بــود .)1386: 115

jee, 1918: 45(. تعــدادی از ایــن پزشــکان كســانی بودنــد كــه در كنســولگری بریتانیــا نیــز فعالیت 
می كردنــد و مســئولیت حفــظ و ســالمت كاركنان كنســول گری را برعهده داشــتند. سدیدالســلطنه 
ـ.ق ارائــه می كنــد، از دوازده  در فهرســتی كــه از پزشــکان قرنطینــه بیــن ســال های 1314 تــا 1338هــ
نفــر نــام می بــرد كــه اكثــر قریــب بــه اتفــاق آنهــا انگلیســی هســتند. اســامی آنها چنیــن اســت: 1ـ 
ـ توتــا؛ 7ـ لــن  گریــک پاتریــک؛ 2ـ محمدعظیــم خــان؛ 3ـ بــرم بــی؛ 4ـ منــت گمــری؛ 5ـ تروتــر؛ 6 
ـ دیــوی؛ 9ـ فردریــک اســمیت؛ 10ـ برلــی؛ 11ـ سدیدالســلطنه نــام ایــن فرد را ننوشته اســت.  كــن؛ 8 
ـ . ق،  12ـ مکــی )سدیدالســلطنه، 1368: 620(. روس هــا بــرای رقابــت بــا انگلیســی ها در ســال 1314 هــ
پزشــکی را بــه بندرعبــاس فرســتادند كــه او نیــز بیمــاران را رایــگان درمان می كــرد. اما حضــور او در 
بندرعبــاس چنــدان طــول نکشــید و مدتــی بعــد از آن شــهر خــارج شــد )Saldanha, 1986: 7/2(؛ 
بــه نظــر می رســد ایــن پزشــک بیــش از آن كــه وظایــف پزشــکی داشــته باشــد، وظیفــه داشــت تــا 

اطالعاتــی در خصــوص منطقــه گــرد آورد.
ـ . ق كنســول بریتانیــا بــه دولــت هنــِد بریتانیــا پیشــنهاد داد تــا درمانگاهــی  در ســال 1317 هــ
خیریــه در بندرعبــاس ایجــاد كنــد كــه مدیریــت آن بــر عهــده ی افســران قرنطینــه باشــد. ایــن 
درمانــگاه مســئولیت حفــظ ســالمتی كارمنــدان كنســول گری را نیــز برعهــده داشــت. دولــت هنــِد 
بریتانیــا تنهــا حاضــر بــود بــه حمایــت از كارمندانــش بپــردازد و از پرداخــت هزینه هــای اضافــی بــه 
درمانــگاه خیریــه خــودداری كنــد و اعــالم كــرد پزشــکان می تواننــد بــدون تعهــد دریافــت پــاداش 
در درمانــگاه فعالیــت كننــد )Floor, 2011: 42(؛ بــا ایــن حــال بــه نظــر می رســد كــه ایــن درمانگاه 
ـ .  راه انــدازی شــد و توانســت خدمــات شــایانی را بــه مــردم بندرعبــاس ارائــه كنــد. در ســال 1332 هــ
ق در حالــی كــه جمعیــت بندرعبــاس بــا جمیعــت بوشــهر برابــر بــود، این شــهر هیچ گونه وســایل 
پزشــکی یــا حتــی پزشــک ایرانــی نداشــت )حبیبــی و وثوقــی، 1387: 225(؛ از ایــن رو، مــردم محلــی 
ناگزیــر بــه شــیوه های محلــی درمــان روی می آوردنــد. توســل بــه زیارتــگاه و اســتمداد از افــرادی 
كــه تــا حــدودی بــا گیاهــان دارویــی آشــنایی داشــتند، از شــیوه های رایــج بــود؛ البتــه در ایــن بیــن 
افــرادی هــم بودنــد كــه از ناآگاهــی مــردم سوءاســتفاده می كردنــد و برای كســب منفعت شــخصی، 

كارهــای ناشایســتی انجــام می دادنــد )ســایبانی، 1386: 96(.
ـ . ق، درمانــگاه از قرنطینــه جــدا و بــه ســاختمان جداگانــه ای منتقــل شــد.  در ســال 1327 هــ
ایــن امــر اســتقبال زیــاد مــردم را بــه همــراه داشــت. بیماری هــای عمــده ای كــه در درمانــگاه بــه 
مــداوای آن می پرداختنــد شــامل ماالریــا، چشــم درد، بیماری هــای پوســتی و و روده ای بــود. یکــی 
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از بیماری هــای رایــج و خطرنــاک، مــرض »رشــته« بــود كــه بــه دلیــل اهمیــت آن، سدیدالســلطنه 
چندیــن صفحــه از كتابــش را بــدان اختصــاص داده  و در مــورد چگونگــی شــیوع، عوامل مؤثــر بر آن 
و شــیوه ی بــروز آن، بــه تفصیــل ســخن گفته اســت )سدیدالســلطنه، 1368: 599-602(. نکتــه ی جالب 
اینکــه در ایــن دوره، اروپاییــان هیــچ گزارشــی از مراســم »زار« ارائــه نداده انــد؛ در حالــی كــه ایــن 

مراســم یکــی از شــیوه های مرســوم بــرای درمــان بیماری هــا در جنــوب بــود. 
افتتــاح مركــز درمانــی، توجه قشــر بــازرگان و تاجر را به مســائل بهداشــتی شــهر در پی داشــت. 
گزارش هایــی وجــود دارد كــه نشــان می دهــد در ایــن دوره گروهــی از تجــار و بازرگانــان معتبــر، 
در زمینــه ی بهداشــت شــهر فعــال بودنــد و تعمیــر ســاختمان، حفــر چــاه و ســاخت اقامتــگاه برای 
همراهــان بیمــاران از جملــه اقداماتــی بــود كــه انجــام می دادنــد )Floor, 2011: 45(. دیگــر حامــی 
ایــن طــرح، دولــت هنــد بود كــه اســتفاده ی  از خدمــات افســر پزشــک را در درمانــگاه، رایــگان اعالم 
كــرد. همچنیــن مقــدار زیــادی از داروهــا را تأمیــن می كــرد. هــر چنــد در ایــن زمینــه نمی تــوان 
اهــداف سیاســی بریتانیــا را نادیــده گرفــت، امــا بایــد اذعــان كــرد در دوره ای كــه دولــت چنــدان بــه 
فکــر ســالمتی و بهداشــت مــردم نبــود، اســتقبال مــردم از ایــن اقــدام دولــت بریتانیــا می توانــد 
توجیه پذیــر باشــد. متأســفانه از ایــن دوره هیــچ گزارشــی در دســت نداریــم كــه بــر نقــش دولــت 
مركــزی یــا حــکام محلــی در ارتقــای بهداشــت و امــور بهداشــتی داللــت داشــته باشــد. اگر افــرادی 
ماننــد مافــی اقداماتــی انجــام می دادنــد ناشــی از داشــتن برنامــه ی مــدون دولتــی نبــود، بلکــه صرفاً 

انگیزه ی شــخصی داشــتند.

4ـ آب
یکــی از مســائلی كــه بــه طور مســتقیم بــا بهداشــت ارتباط داشــت، موضــوع تهیه ی آب شــرب 
ســالم و مناســب بــود. از آن جایــی كــه بندرعبــاس فاقــد رودخانــه ی دائمــی اســت، در نتیجــه آب 
موردنیــاز آن از طریــق چــاه یــا بركــه تأمیــن می شــد كــه آب آنهــا بــه طــور كامــل بــه میــزان بارش 
ســاالنه وابســته بــود. نوســان در میــزان بــارش، مشــکالت زیــادی بــرای ســاكنان ایجــاد می كــرد؛ 
ـ . ق زمینه هــای بــروز قحطــی را در منطقــه فراهــم  بــه طــور مثــال، كمبــود بــاران در ســال 1325 هــ
ــر ایــن،  ــه وجــود آورد )ibid: 33(. عــالوه ب ــواع بیماری هــای مســری را در منطقــه ب ســاخت و  ان
چاه هــا خــراب و آب انبارهــا كثیــف بــود و آب آنهــا در معــرض حملــه ی كرم هــا قــرار داشــت و تنهــا 
بــرای پخــت و پــز اســتفاده می شــد. تنهــا در منطقــه ی »نابنــد« و »خاجــه تــا«، چاه هــای مناســبی 
وجــود داشــت كــه آب آنهــا بــرای نوشــیدن مناســب بــود و چــون حمــل آن بــه شــهر، هزینه هایــی 
را در بــر داشــت؛ از ایــن رو، تنهــا افــراد ثروتمنــد می توانســتند از آن اســتفاده كننــد )سدیدالســلطنه، 
1368: 161(. یــازده چــاه بندرعبــاس دارای بهتریــن آب بــود. معمــوالً ســه متــر از دیــواره چــاه را بــا 
ســنگ و ســاروج انــدود می كردنــد تــا مانــع از فــرو ریختــن خــاک بــه داخــل آن شــود. صاحبــان 
برخــی از ایــن چاه هــا نیــز بــا درب هــای چوبــی آنهــا را می بســتند. آب »نابنــد« بــه وســیله ی االغ، 
ـ آورده می شــد و ظرفیــت آنهــا در حــدود  ـ كــه جهلــه نــام داشــت  شــتر و انســان در ظــروف گلــی 
ســه مــن یــا نــه لیتــر بــود. هــر فــرد می توانســت دو جهلــه و هــر االغ می توانســت چهــار عــدد 
ـ . ق قیمــت هــر جهلــه چهــار شــاهی بــود  از ایــن ظــروف را جابه جــا كنــد. در تابســتان 1329 هــ
و در زمســتان بــه دو شــاهی كاهــش یافــت. آب »خاجــه تــا« هماننــد آب »نابنــد« خــوب نبــود. 
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ــف  ــت آن نص ــد و قیم ــاس می بردن ــه بندرعب ــک ب ــتی های كوچ ــان آن را در چرخ دس ــتر زن بیش
ـ در محــل  ـ كــه بیشــتر زنــان بودنــد  قیمــت آب نابنــد بــود. ایــن تأمین كننــدگان حرفــه ای آب 
مشــخصی در شــهر جمــع می شــدند؛ جایــی كــه خریــداران می آمدنــد و ظــرف آبشــان را كوچــک 
یــا بــزرگ انتخــاب می كردنــد و پــس از آن بــه خانه های شــان می بردنــد. بــازار آب در بندرعبــاس در 
شــمال و نزدیــک بــه بــازار قدیمــی قــرار داشــت؛ جایــی كــه محصــوالت دیگــری همچــون میوه هــا 
و ســبزی ها نیــز فروختــه می شــد. برخــی از زنــان، فروشــندگان دوره گــرد آب بودنــد؛ آنهــا در حالــی 
كــه مشــک بــر پشــت  داشــتند، در اطــراف شــهر می گشــتند و فریــاد می زدنــد و بــه ایــن ترتیــب، 
بــرای آب مشــتری پیــدا می كردنــد )سدیدالســلطنه، 1368: 161(. آب بركه هــا نیــز چنــدان بهتــر نبود. 
ایــن بركه هــا معمــوالً در بیــرون از شــهر قــرار داشــتند و بــه وســیله ی كانال هایــی كــه در اطــراف 
ــا دارای  ــی، 1367: 125(. بركه ه ــد )كازرون ــت می كردن ــدان هدای ــاران را ب ــود، آب ب ــر شــده ب آن حف
عمقــی در حــدود شــش متــر و قطــر ده تا بیســت متــر بودنــد كه معمــوالً بــر روی آن گنبــدی قرار 
داشــت. در داخــل بركــه نیــز در فواصــل چهــل ســانتیمتری، پله هایــی تعبیــه شــده بــود كــه از آن 
بــرای تمیــز كــردن و زمانــی كــه آب پاییــن بــود، اســتفاده می شــد )همان جــا(. بــا ایــن وجــود، آب 
نابنــد بــرای اروپاییــان مقیــم بندرعبــاس به انــدازه ی كافی مناســب نبــود. آنهــا به لطــف فرماندهان 
ــاس  ــه بندرعب ــه ب ــار كشــتی هایی ك ــه در انب ـ ك ــی  كشــتی ها، نیازمندی هایشــان  را از آب بمبئ

.)Cursetjee, 1918: 51( ــد ــن می كردن ـ تأمی ــد  ــره می ش ــد، ذخی می آمدن
حاجــی احمدخــان، پــدر سدیدالســلطنه كبابــی، در دوره ی تصدیــش بــر حکومــت بندرعبــاس 
تــالش كــرد تــا آب نابنــد را بــا حفــر قناتــی بــه بندرعبــاس انتقــال دهــد، اما ایــن طرح به شکســت 
ـ كــه هم حاكم بود و هم ریاســت شــهرداری  ـ . ش اســماعیل خان بهــادر  انجامیــد. در ســال 1307 هــ
ـ تــالش كــرد تــا دوبــاره ایــن طــرح را احیــا كنــد )حبیبــی و وثوقــی، 1387: 298(.  را بــر عهــده داشــت 
ـ . ش، طــرح بــه ســرانجام رســید و  ســرانجام پــس از صــرف هزینه هــای گــزاف در ســال 1313 هــ
بــرای اولیــن بــار، بندرعبــاس آب نســبتاً مناســبی بــرای شــرب داشــت كــه از نابنــد و بــه وســیله ی 
قنــات بــه شــهر می رســید )Floor, 2011: 38(؛ بــا ایــن حــال، چندیــن ســال طــول كشــید تــا آب 

بهداشــتی و لوله كشــی شــده بــه منــازل مــردم وارد شــد.

5ـ شهرداری
یکــی از ســازمان هایی كــه بــه طــور مســتقیم با حفظ ســالمت و امنیــت روانــی شــهر در ارتباط 
اســت، »شــهرداری« اســت. گزارش هــای موجــود در خصــوص نظافــت و پاكســازی بندرعبــاس در 
ایــن دوره، بســیار ناامیدكننــده اســت. بیشــتر منابــع از خیابان هــای كثیــف و نبود بهداشــت عمومی 
در ســطح شــهر گــزارش می دهــد؛ وظایفــی كــه بــه طــور مســتقیم بــر عهــده ی شــهرداری بــود. تا 
ـ . ق بندرعبــاس فاقــد شــهرداری بــود. در این ســال شــجاع نظــام، حاكــم بندرعباس،  ســال 1335 هــ
بــه دســتور كنســول گری بریتانیــا شــهرداری یــا همــان اداره ی »بلدیــه« را تأســیس كــرد و بــرای 
درآمدزایــی آن، تعرفه هایــی منظــور داشــت. سدیدالســلطنه از نفــوذ و ســلطه ی انگلیســی ها بــر آن 
گله منــد بــود و اعتقــاد داشــت كــه »ملــت، قدرتــی در مداخله بــه امــور آن نداشــته.« )سدیدالســلطنه، 
ــا ایــن حــال، نمی تــوان اقدامــات مفیــد آن را انــکار كــرد. اولیــن شــهردار، حاجــی  1368: 541(؛ ب
مســلم نامــی بــود كــه به ســفارش كنســول بدین مقــام منصــوب شــد. او بــرای درآمدزایی، عــوارض 
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و مالیاتــی را بــر مغازه هــا و ورود و خــروج كاال، نظافــت بــازار و غیــره وضــع كــرد. سدیدالســلطنه 
در مــورد ریــز عوایــد و درآمدهــای شــهرداری در شــش ماهــه ی نخســت یــک ســال چنیــن ذكــر 

كرده اســت:
عایــدات: هشــت هــزار و نهصــد و ســه تومان و شــش  هــزار و شــانزده شــاهی. مصارف: پنــج هزار 
و ششــصد و نــود و ســه تومــان و شــش هــزار و شــانزده شــاهی. اضــاف درآمــد: ســه هزار و دویســت 
و نــود و ســه تومــان و هفــت هــزار و هشــت شــاهی )سدیدالســلطنه، 1368: 543(. اگــر برای شــش ماه 
بعــدی نیــز همیــن مقــدار درآمــد را در نظر بگیریــم، شــهرداری بندرعباس چیــزی در حدود شــش 
هــزار و هفتصــد تومــان در ســال درآمــد داشــت كــه بــرای آن دوره مبلــغ كمــی نبــود. ایــن میــزان 
درآمــد، مقام هــای اجرایــی را قــادر می ســاخت تــا بــه اجــرای طرح هــای اصالحــی در بندرعبــاس 
بپردازنــد. در مرحلــه ی نخســت، قــرار بــر ایــن بــود كه بــازار را بــا چراغ هــای الکتریکی روشــن كنند، 
ـ ســبب شــد آن طــرح را  ـ كــه موجــب بروز بحران در شــهر شــده بود  امــا نبــود آب شــرِب مناســب 
رهــا كننــد و پــروژه ی آب رســانی شــهر را مدنظــر قــرار دهنــد. هر چنــد در این مــورد، شــهرداری به 
.)Floor, 2011: 225( صــورت تنهــا از پــس آن بــر نمی آمــد و نیازمند حمایــت دولــت مركــزی بــود

پــس از اخــراج حاجــی مســلم از شــهرداری كــه بــه گفتــه ی كنســول بریتانیــا بــر اثــر ســعایت 
كارگــزاری بوشــهر صــورت گرفــت، مشــهدی علی جایگزیــن او شــد )همــان: 224(، اما او نیز در ســال 
1303 خورشــیدی از كار بركنــار شــد و بــرای مدتــی خــوِد حاكــم این مســئولیت را بر عهــده گرفت. 
او در واقــع منصــوب شــورای شــهر بــود و از حمایــت دیگــر مقامــات محلــی و بازرگانــان برخــوردار 
بــود. شــهردار جدیــد طرح هــای بلنــد پروازانــه ای در ســر داشــت كــه ســاخت كارخانــه ی یخ ســازی 
و آوردن آب شــرب از نابنــد از جملــه ی آنهــا بــود )همــان: 225(. امــا پــس از مدتــی بیــن او و شــورای 
شــهر اختالفاتــی بــروز كــرد و بعــد از بركنــاری او، حاكــم جدیــد، ســید عبــداهلل خــان، مســئولیت 
شــهرداری را بــر عهــده گرفــت. او موفــق شــد هزینه هایــی را بــرای اجــرای كارهــای زیربنایــی از 
تهــران دریافــت كنــد. او اقدامــات مهــم دیگــری را نیــز انجــام داد؛ از جملــه گســترش خیابان هــا 
ــا  ــا و نصــب المپ هــا در خیابان ه ــر، جمــع آوری زباله ه ــت معاب ــه نظاف ــازار، توجــه بیشــتر ب در ب
)همان جــا(. ایــن اقدامــات موجب شــد ســطح بهداشــت عمومــی در شــهر افزایش یابــد. در ایــن دوره، 
دو اقــدام تأثیــر بســیاری بــر افزایــش ســالمتی مــردم بــر جــای نهــاد: آمــدن آب لوله كشــی از نابنــد 
كــه آب بهداشــتی و نســبتاً ســالمی را در اختیــار مــردم قــرار مــی داد و دیگــری، جمــع آوری زبالــه از 
كوچــه و خیابــان بــود. همــان گونــه كــه پیش تــر اشــاره شــد، ایــن دو عامــل در بــروز انــواع بیمــاری  
در بندرعبــاس نقــش بســیاری داشــت. بــا حــل ایــن دو معضــل بــزرگ، شــاهد هســتیم كــه میزان 

بــروز و ســرایت بیماری هــا در بندرعبــاس كاهــش می یابــد.

6ـ حمام
ـ . ق تنهــا دو حمــام وجــود  در بندرعبــاس حمــام عمومــی خیلــی كــم بــود و در ســال 1255 هــ
ـ . ق به ســه مورد افزایش یافت. »در بندرعباســی  داشــت )كازرونــی، 1367: 125( كــه در ســال 1328 هــ
ســه گرمابــه حــال دایــر، یکــی طــرف شــمال معــروف به حمــام بــزرگ و اجــاره ی ســالیانه آن ســی 
تومــان اســت. دیگــر طــرف مشــرق، معــروف بــه كارگــزاری و اجــاره ی آن بیســت و پنــج تومــان و 
ثالــث در وســط شــهر واقــع و بــه حمــام ناصــری معــروف و اجــاره ی آن ســالیانه پنجاه تومان اســت، 
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و گرمابــه ی دیگــر، حــال حــاج شــیخ احمــد گلــه داری مشــغول اســت بــه انجــام رســاند در محله ی 
اوزی هــا.« )سدیدالســلطنه، 1368: 160(. حمــام گلــه داری یکــی از بهتریــن حمام هــا در بندرعباس بود 
و در واقــع، حــاج احمــد آن را وقــف مســجد گله داری هــا در بندرعبــاس كــرده بــود. در ســاخت ایــن 
حمــام از ســنگ های دریایــی، ســاروج و گــچ اســتفاده شــده بــود. فضــای معمــاری حمــام گلــه داری 
ماننــد ســایر حمام هــای نواحــِی كویــر مركــزی، دارای فضاهــای بینه، ســر بینــه، گرم خانــه و خزینه 
 اســت. ایــن بنــا دارای پنــج گنبــد بــزرگ و كوچــک اســت و در ورودی آن، راهروی هشــتی كوچکی 
قــرار دارد تــا دمــا و رطوبــت فضــای داخلــی تنظیــم شــود. فضــای بینــه بــه شــکل هشــت گــوش 
ســاخته شده اســت و در اطــراف آن، چهــار صفــه یــا ســکوی نشــیمن و رختکــن دیــده می شــود. 
وســط ســالن بینــه حوضچه ی هشــت ضلعــی كوچکــی قــرار دارد؛ فضــای این قســمت باید ســرد و 
خشــک بــوده باشــد؛ زیــرا فضــای ورودی در ارتبــاط مســتقیم بــا فضــای خــارج قــرار می گرفــت. به 
ـ اســتفاده نمی شــد. آب را بــه وســیله ی  ـ كــه آن را خزینــه می نامیدنــد  دلیــل گرمــی هــوا، از اجــاق 
ــد از  ــد بع ــراد ثروتمن ــد. اف ــتفاده می كردن ــد و از آن اس ــی می ریختن ــد، در مخزن های گاو می آوردن
حمــام، خــود را بــا آب گــرم شــیرین شستشــو می دادنــد )افشــار، 1380: 3/448(. در وســط ســقف 
حمــام نیــز روزنه هایــی بــه عنــوان نورگیــر در هــر یــک از فضاهــا وجود داشــت كــه عمــل نورگیری 
و تهویــه توســط همیــن روزنه هــا صــورت می گرفــت؛ بدیــن ترتیــب كــه بــا بــاز و بســته كــردن آن 
در فصولــی از ســال، دمــا و رطوبــت داخــل حمــام را تنظیــم می كردنــد. حمام هــا تنهــا در چهــار 
یــا پنــج مــاه از ســال قابــل اســتفاده بودنــد و در ماه هایــی كــه هــوا گــرم بــود، تعطیــل می شــدند و 

مــردم ترجیــح می دادنــد در خانــه خــود را شستشــو دهنــد.

7ـ آموزش
ــت.  ــت نیس ــی در دس ــم، گزارش ــرن نوزده ــاس در ق ــرورش در بندرعب ــوزش و پ ــورد آم در م
می تــوان گفــت در آنجــا نیــز همچــون دیگــر مناطــق ایــران، مکتب خانــه ایــن وظیفــه را برعهــده 
ـ . ق قرائت خانــه ای در بندرعبــاس ایجــاد شــد كــه اعضــای آن ملزم بــه پرداخت  داشــت. در 1326 هــ
حــق عضویــت بودنــد )Floor, 2011: 46(. از دل ایــن محفــل، انجمنــی بــه نــام »انجمــن جاوید« به 
وجــود آمــد. ایــن انجمــن متشــکل از گروهــی از فرهنــگ دوســتان و تجــار بندرعبــاس بــود كــه بــه 
ترویــج آمــوزش نویــن در شــهر می پرداختنــد. ایــن افــراد عالقه منــد و فرهنگ دوســت، در ســال 
ـ . ق نخســتین مدرســه بــه ســبک جدیــد را بــه نام »دبســتان جاویــد« تأســیس كردند كه  1325 هــ
ســرمایه ی ابتدایــی بــرای راه انــدازی آن، دویســت تومــان بود. شــیخ احمد گلــه داری یکــی از اعضای 
انجمــن، یکــی از خانه هایــش را در اختیــار دبســتان قــرار داد تــا از آن بــه عنــوان مدرســه اســتفاده 
شــود. تحصیــل در دبســتان جاویــد، رایــگان بــود. مواد آموزشــی آن نیز شــامل »خط و لغت فارســی 
و قــرآن و واجبــات مذهبــی و مقدمــات حســاب و جغرافیــا بــا مختصــر تاریــخ ایــران و علــم اخالق و 

زبــان عربــی و انگلیســی« بــود )سدیدالســلطنه، 1368: 169(.
بــه نظــر می رســد بودجــه ی مدرســه چنــدان كفــاف مخــارج آن را نمــی داد؛ از ایــن رو مدتــی 
بعــد، شــهرداری بندرعبــاس ســاالنه كمک هایــی را بــدان اختصــاص مــی داد )همــان: 545(. بعدهــا بــا 
افزایــش تعــداد دانش آمــوزان، مدرســه بــه خانــه ی ســابق حاكــم انتقــال داده شــد )ســایبانی، 1386: 
ــوی، نظــام آموزشــی  ــان دوره ی قاجــار ادامــه داشــت. در دوره ی پهل ــا پای ــن وضعیــت ت 145( و ای
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جدیــد بــه طــور كامــل در بندرعبــاس مســتقر شــد. در ایــن دوره نــه تنهــا در بندرعبــاس بلکــه 
ــدان جــا  ــرای تدریــس ب در مناطــق اطــراف آن نیــز مــدارس نویــن احــداث شــد و معلم هایــی ب
گســیل شــدند )Floor, 2011: 48(. مــدارس جدیــد بــه همــراه خــود فرهنــگ جدیــد، آموزش های 
بهداشــتی و نظایــر آن را بــه ایــن مناطــق وارد كــرد. بی  تردیــد حضــور گروه هــای تحصیــل كــرده 
ــود، خواســته های جدیــدی را ایجــاد كــرد كــه  و رشــد فرهنــگ عمومــی كــه از پیامدهــای آن ب
یکــی از مهم تریــن آنهــا دسترســی ســهل و آســان بــه بهداشــت بــود. در عیــن حــال خــود همیــن 
آموزش هــا، تأثیــر مســتقیمی بــر مــردم برجــای نهــاد كــه یکــی از راه هــای حفــظ ســالمتی، رعایت 

بهداشــت عمومــی اســت. 

نتیجه گیری
بندرعبــاس یــک شــهر مهاجرپذیر بــود كــه در آن گروه هــای نــژادی گوناگونی بــا آداب و رســوم 
مختلــف زندگــی می كردنــد. ایــن گروه هــا همــراه بــا مســافرانی كــه از ایــن شــهر بازدیــد می كردند، 
در انتقــال انــواع بیمــاری  بــدان نقــش مؤثــری داشــتند. ضمــن آن كــه نبــود آب بهداشــتی، حمــام 
مناســب، درمانــگاه و آمــوزِش درســت، زمینه هایــی فراهــم ســاخت كــه در آن انــواع بیماری ها رشــد 
می كــرد. مســأله ی آب، شــاید مهم تریــن آنهــا بــود؛ چــرا كــه بــه انتقــال انــواع بیماری هــا منجــر 
می شــد. علــی رغــم رشــد تجارت، متأســفانه ســازمان مســتقلی وجود نداشــت كه وظیفــه ی نظارت 
بــر بهداشــت شــهر را برعهــده داشــته باشــد؛ حتــی گزارشــی در خصــوص محتســب یــا داروغــه كه 
در ســنت های اســالمی مســئول حفــظ تمیــزی و بهداشــت در بازارهــا بودند، نیز در دســت نیســت. 
ایــن عوامــل، بــه نوعــی بی تفاوتــی مــردم را بــه بهداشــت و رعایــت آن در پــی داشــت. نخســتین 
تالش هــا در ایــن راســتا، بــه تشــویق خارجی  هــا و بــا مســاعدت و همــکاری آنهــا صــورت گرفــت. 
هــر چنــد بایــد اذعــان كــرد كــه آنهــا هدف هــای متفاوتــی داشــتند، امــا اقدامــات آنهــا در رشــد و 
گســترش بهداشــت نقش بســزا و محسوســی داشــت. تأســیس نخســتین قرنطینه و شــهرداری از 
جملــه ایــن اقدامــات بــود. شــاید بتــوان گفــت تالش هــای اولیــه بــرای ورود آب شــرب مناســب بــه 
بندرعبــاس هــم تحت تأثیــر آنهــا بــود. امــا در عیــن حــال، خــود ایرانیــان نیــز بعــداً در ایــن امــر بــه 
طــور فعــال مشــاركت داشــتند. همــکاری تجــار و بازرگانــان در ســاخت و تعمیــر درمانگاه، تأســیس 
مدرســه و گســترش معــارف نیــز نقــش مؤثــری در ایــن زمینــه داشــت. ایــن عوامــل موجــب شــد 
بندرعبــاس از آن توصیفاتــی كــه در ابتــدای قــرن نوزدهــم در ادبیات ســیاحان وجود داشــت، فاصله 
بگیــرد. هــر چنــد امــروز نیــز مســأله ی فاضــالب، همچنــان بــه عنــوان یکــی از مشــکالت اصلــی 

بندرعبــاس باقــی مانده اســت.
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The position of health and education in the urban construction of 
Bandar Abbas in the Qajar period

Ahmad Bazmandegan Khamiri 1

 
Abstract
The issue of health and its observance is one of the issues that have always 

occupied human society throughout history. Unfortunately the infrastructure 
of most cities in Iran has been such that less attention has been paid to this 
issue, and this has caused many human casualties. This issue has been es�
pecially acute in the case of immigrant cities such as Bandar Abbas. In this 
Article, a descriptive-analytical method tries to examine the general situa�
tion of Bandar Abbas, the health of this city in the Qajar period, the factors 
affecting its situation and how to change and improve its conditions. This 
study showed that during this period, health was one of the main concerns 
of the residents of Bandar Abbas and government did not have a plan to 
improve it.. 

Key words: Bandar Abbas, Healthcare, Water, Bathroom, Municipality, 
Education, Qajar. 
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