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309...هاي خلیج فارس بر اساسها در پس کرانهبررسی تأسیس قرنطینه

المتینحبلروزنامهاساسبري خلیج فارسهادر پس کرانههابررسی تأسیس قرنطینه

2آرزو علومی بایگی، 1خدیجه نصیري

چکیده
فارسخلیجبنادرتدریج قرنطینهبهزمانایندر. شودمیآغازقاجارةدورازایرانيهامرزقرنطینهتاریخ
ایجادخواستارکهرضاشاهيهاسیاستوپهلويۀآمدن سلسلارکرويبا. آمددرانگلیسدولتةسیطرتحت
بنادريهابر قرنطینهایراننظارتموضوع، بودکشورمرزهايبربیشترکنترلومرکزي کارآمددولتیک

. شدمنجرداشتبرعهدهراتشکیالتاینةزمان ادارآنتاکهانگلیسوایراندولتدورویاروییبهجنوب
بنادر آنوفارسخلیجدرخودموقعیتتحکیمبرمبنیایراندولتکلیيهااز سیاستکههادرگیرياین

یکی از قدیمی ترین . فارس انجامیدخلیجبنادردرقرنطینهتشکیالتاستقاللبهسرانجامکردمیپیروي
ذي قیمتی از است که حاوي اطالعات بسیار(ق. ه1353تا1311چاپ کلکته (المتینحبلروزنامه ، نشریات

. اقتصادي و فرهنگی نواحی مختلف ایران زمین در مقطع زمانی قرن چهارده هجري است، حیات اجتماعی
رویکردي انتقادي نسبت به مسائل اجتماعی جامعۀ ، المتینحبلشایان ذکر است که رویکرد رایج در روزنامۀ 

شده در اداره بنادر و نواحی ساحلی ایران ي نادرست اعمالهاسیاستآن روز ایران بوده و به ویژه که برخی 
تأسیس بررسیبهالمتینحبلروزنامه برتأکیدباهشپژواین. در این روزنامه مورد بررسی قرار گرفته است

. ي خلیج فارس می پردازدهادر پس کرانههاقرنطینه

.هاپس کرانه، المتینحبلروزنامه ، فارسخلیج، قرنطینه:کلیدييهاواژه

مقدمه
خودۀپروازانبلنديهابرنامهدروي. گرفتدستبهراقدرترضاشاه1304سالماهآذردر

سیاستاین. بودآنجزایروبنادروفارسخلیجدرایرانحاکمیتواقتداراحیايخواستار
زایرجوبحرینبرایرانمالکیتحقچونموارديدرایرانوانگلیسرویاروییبهپهلويحکومت

ولنگه، عباس، خرمشهر، بوشهربنادريهاقرنطینهوموسیابووکوچکتنب، بزرگتنبۀگانسه
درباروزیرعنوانبهتیمورتاشزمانهمیندر. انجامید، دندبوانگلیسةسیطرتحتکهجاسک

اد کتابخانه ملی ایرانمرکز اسن، فارسخلیجمطالعات-ایرانتاریخارشدکارشناس-1
arezo.olumi@alumni.ut.ac.ir،  دانشگاه تربت حیدریه،اسالمیمللتمدنوتاریخ- الهیاتارشدکارشناسنویسنده مسئول: - 2
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، میسال(شیخ اال. شدفارسخلیجدرایرانحقوقةدربارانگلیسدولتبامذاکرهمسئولوانتخاب
تحت. م1896سالازکهجنوبجزایروبنادردرقرنطینهيهاهایستگامسألۀحل)86:1379

مواردازیکی، بودآنهابرخودۀسلطۀادامخواستاربریتانیادولتوبودشدهتأسیسانگلیسنظارت
کهمذاکراتیدرکشورۀصحیةاداررئیسمیبهرانخاحسیندکتروتیمورتاش. بودمذاکرهمورد
. کردندپافشاريایرانادعايبرانگلیسفشاررغمعلیانجامیدطولبهسالیکازبیش

اینتأسیسهنگام، طرفینتوافقاساسبرکهقرنطینهمالیيهاهزینهپرداختعدممانندعواملی
یکتصابانوانگلیسۀوسیلبهایرانملیحاکمیتنقضادعاي، بودایرانةعهدبرهاایستگاه
فشارييهااهرمازانگلیسیپزشکجايبهجنوببنادرقرنطینهارشدافسرسمتبهایرانیپزشک

ادعاایرانزمانایندرهمچنین. بردبهرهآنهااززمینهایندرخودهدفپیشبرددرایرانکهبود
. استهقرنطینمراکزةادارصالحیتدارايبهداشتینظراز، انگلیستصوربرخالفکرد
که شدمیاعمالییهاکشتیةباردروونیزدر. م1374سالدربارنخستینبرايقرنطینهنظام

به ورودازروزچهلمدتبهراها کشتیکهاقداماین. بودندطاعونبیماريبهآلودگیبهمظنون
قرنطینه قوانینآنازپس. یافترواجنیزدیگرنقاطدربودنگذارتأثیردلیلبهداشتمیبازبندر
در بندر. م1383سال درقرنطینهایستگاهاولین. شدمشخصآننقضبرايییهامجازاتووضع

بیمارازانتقال بسیاريراهودلیلکهنوزدهمقرندومۀنیمدرقرنطینه. شدتأسیسفرانسهمارسی
هابیماريو پیشگیريیصتشخيهاراهکشفازپس. یافتمیعلپایهشدکشفمهمواگیريهاي

مسافرینوها کشتیورودازجلوگیريجايبهوکردتغییرنیزقرنطینهبهمربوطقوانینومقررات
ق. ه1268م1852از سالقبلتاایراندرتلقیحوها کشتیبهداشتیوضعحاصالچوناقداماتیبه

دستورکبیرامیردر عراقوبابروزبه دنبالسالایندرامااشتدوجودمحلیصورتبهقرنطینه
ق خلیج. ه1285/ م1869سالدر(266: 1386،فلور(کردصادرراایرانغربیمرزهايۀقرنطین
دولت انگلیسفشارتحت. بودایرانآنمنشاءکهگرفتقراروباخطرمعرضدرعراقوهند، فارس

بهبوددر جهتمیگاقرنطینهرقراريبباکردتالش3تولوزاندکترریاستبهالصحهحفظمجلس
- 571:1356، الگود(نداشتبردرچندانیۀنتیجفعالیتاینمالیکمبوددلیلبهکهبرداردشرایط

مسئوالنق. ه1293/م1877سالدرعراقوفارسخلیج، ایراندرطاعونگسترشبار دیگر) 568
:کهرساندنتیجهاینبهرادولت بریتانیا

ایندرمیاقداوبینیپیشایراندولتجانبازکهرسدمیننظربهفارسخلیجدرنهقرنطینظراز«
کهآنازقبلعالوهبه...بگیردصورتابتداازبایدموردایندرمیاقدانوعهرباشدشدهزمینه

ازیرشودجلبکبیربریتانیاياست همکاريالزمگذاشتاجراموقعبهبتوانراپیشنهاديقرنطینه
عملدر. باشدمیقرنطینهمقرراتگذاردنموقعبهبرايلزومموردمسلحقوايفاقدایراندولت
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طاعونمقابلدرفارسخلیجۀمنطقدرخودسرحداتبراي حفاظتایرانبهکمکلیتمسئوباید
)745- 744:همان(»شودانگلستان واگذارةعهدبه
امپراتوري سفیرمنطقهاینبهداشتاهمیتولمللیابینتجارتدرفارسخلیجنقشبهتوجهبا

از ایراندولتکهاینعنوانباق. ه1297م1877ژوئن27تاریخبهاينامهدرهنگري_اتریش
شوراي بینیککردپیشنهاداستناتوانواگیريهابیماريازجلوگیريوفارسخلیجۀمنطقحفظ

. ایرانی باشدآنرئیسوکندنظارتجنوببنادرنهقرنطیبرخارجیيهاحکومتنظرزیرالمللی
ایناز بررسیپسایران. شدجویاراایراندولتنظروکرداستقبالپیشنهاداینازانگلیسدولت

بهطرحاین. موافق استمالیيهاتقسماستثنايبهآنيهاقسمتتمامباکهکرداعالمموضوع
سالبیستفارس برايخلیجبنادرقرنطینهموضوعوسیدنراينتیجهبهمالیاختالفاتعلت

)775- 774(همان:ماندمسکوت
قمري به مناسبت شیوع بیماري طاعون در بمبئی شورا در اجراي مقررات صحی با 1313در سال 

، ن هنگام شنیدر و اعضایش دکتر طولوزاناین شورا که دبیرکلش در آ. ي داشتدولت ایران همکار
دکتر مولد آلمانی و چند پزشک ایرانی بودند پیشنهادهایی در مورد قرنطینه ، گلیسیدکتر آدکوك ان

در سال ، مناطق مرزي و خلیج فارس که بیشتر در معرض آلودگی بود به مظفرالدین شاه دادند
بود و اما شوراي صحی هاتهیه مقررات داخلی قرنطینه، که شورا گرفتمیق مهمترین تصمی1314

ان فرانسوي مأمورق به ریاست دکتر شنیدر و با شرکت کلیه 1322ددا در سال دولت ایران مج
قمري شوراي صحی توانست 1324کار خود را آغاز کرد اما در سال ، صحیحه تهران و شهرستانها

ي هاطاعون سهمگین و خوفناکی را که به شکل ذات الریه شروع شده و تا آن زمان ساکنان دهکده
.)1382:287، (روستاییده بود خاموش کندزیادي را قتل عام کر

در واقع ایجاد قرنطینه در بنادر خلیج فارس بدلیل شیوع بیماري طاعون در هند است و چون 
شوند میجهازات ابتدا به بندرعباس و سپس به بوشهر و لنگه وارد ، بندرعباس اولین بنادر هند است

در ایجاد المتینحبلبر طبق گزارشات روزنامه ،بنابراین ایجاد قرنطینه در این بنادر ضروري است
ین در این مأمورعمل قرنطینه بنادر خیلی ناقص است و توجه «قرنطینه در خلیج فارس آمده است:

، گذرانندمیفراشان بی انصاف به یک قران و دو قران مردم را از قرنطینه ، خدمت معتنا بسیار کم
بعد از سه روز تلف شد و این هم از کسانی بود که از چنانچه در این اوان شخصی از بمبئی آمده

در هر صورت حکام بنادر الزم ، قرنطینه فرار کرده بود و آن شخص مسافر مبتال به مرض طاعون بود
در ایران خصوص بنادر فارس ، دارندمأموراست که مردمان الیق درستکار را بر سر این خدمت 

نخواسته این مرض خود را برساند ایران را تماما صف صف اسباب انسداد طاعون نیست و اگر خداي 
عالوه بر این که عمل قرنطینه منظم نیست . )1897:68سنه، 6نمره، المتینحبل(»خواهد کرد
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صفائی که از جمله لوازمات حفظ صحت در رفع این مریض خبیث است نیز در بنادر فارس معدوم 
ما به موجب اخبارات جدیدي که رسیده حسب الحکم ا). 1315:87سنه، 8نمره، المتینحبل(است

تاکید اکید من باب ، فرمانفرماي مملکت فارس و به تصویب جناب آقاي بهجت الملک نایب االیاله
چنانچه . اندهین تازه هم کمال دقت را در این امر نمودمأمورقرنطینه بنادر به حکام جدید شده 

ی حمل مال التجار و عبري نموده بود در بین راه یکی است و از کراچجهازي که موسوم به (پتنه)
از عبریان وي به مرض طاعون دچار و تلف شده در بندرعباس و بندر لنجه ابدا اجازه نقل و انتقال و 

کی از بار خود را به ساحل اندهاش سر آمددر بندر بوشهر ایام قرنطینه، پیاده شدن عبریان را نیافته
.)1375:286سنه، 24نمره،المتینحبل(شودمیالي به طاعون و فوت آورده بود که دیگري مبت

عمالًچنانچه بروز طاعون و وبا در بنادر خلیج فارس که امروز تمام هم صحیه کل را مصروف داشته 
اگر وسایل دفاعیه کامل در سرحدات موجود بود و لوازم قرنطینه و ادوات ، نماید کهمیثابت 

بطور تحقیق جلوگیري شده و تلفاتی را ، ل امروزه دارا بودیم از سرایت مرضضدعفونی را موافق اصو
آمد و مملکت چنین خسارتی را میکه به شهرهاي بوشهر و بندرعباس و کرمان وارد آمده وارد ن

مملکت ایران بواسطه مجاورت با هندوستان که منبع اصلی و کانون حقیقی دو ، نمودمیتحمل ن
است همواره در معرض مخاطره بوده و متناوباَ هر چند سالی دچار مرض خطیر وبا و طاعون

دکتر ). 1382:388، روستایی(مهاجمه وبا و طاعون گردیده و تلفات سنگینی را تحمل نموده است
یک تأسیسنمایندگی بریتانیا در بغداد اولین کسی بود که مساله لزوم هیئتکولوپل جراح ارشد 

ر دهانه خلیج فارس براي محافظت هندوستان مطرح کرد سال بعد از آن مرکز قرنطینه نگهبانی را د
طاعون با شدت بیشتري ظهور کرد و مقامهاي بهداشتی ایران کار خود را آغاز ، براي چهارمین بار

کردند کمیسیون مخصوصی فورا براي بررسی این موضوع تشکیل شد که تعداد پزشکان ایرانی با 
هندوستان فورا نماینده اي اعزام کرد تا درباره بهترین راه ممکن براي آنان همکاري داشتند و دولت

. مشارکت دولت هندوستان در مبارزه با انتشار بیماري مطالعه و تحقیق کند
که مخالفت ، یکی از سختترین همه گیریهاي طاعون در خلیج فارس بروز کرد1899در ژوئیه 

شناختند و از آن مییک نوع بیماري بود که آنها ، باشکار بود وا با هر نوع قرنطینه آو آخوندههاروستائی
یی را هانوعی مرگ بود که با آن چندان آشنا نبودند آنها تقصیر تمام ناراحتی، ترس داشتند طاعون هم

ي محلی هامخالفتبا وجود ، انداختندمیهاشد به گردن انگلیسیمیکه به علت مقررات بهداشتی ایجاد 
تنها سازمان . ان قرنطینه انگلیس به انجام وظایف خود ادامه دادندمأمورولیاي مرکزي و خونسردي ا

به توصیه شورا یک دستگاه ضدعفونی ، ایرانی که در این زمینه کمک کرد شوراي بهداشتی ایران بود
.)1371:571، الگود(ولیاي محلی بوشهر سفارش داده شدابه وسیلهکننده 
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اتی که براي کنترل و محدود کردن بیماري وبا و طاعون در حوزه خلیج و اما یکی دیگر از اقدام
مجلس صحه را ، دکتر تولوزان که عنوان شیخ االطبائی داشت، فارس صورت گرفت این بود که

تشکیل و سازمان قرنطینه براي پیشگیري از ورود بیماریها ي طاعون و وبا از مرزها نیز برپا شد که 
االثار آمده است:چون مساله ومجلس صحت امتحان پزشکان بود در ماثریکی دیگر از وظایف این 

حکم همایونی صادر شد تا مجلسی بزرگ بسازند و همه ، طبیبان بی سواد و آدم کش آنها زیاد شد
.)1357:577، تاج بخش(ان را علماَ و تجربتاَ بیازمایندجا طبیب

در ابتدا عملکرد ، توان دریافت کهمیطینه بنادر درباره قرنالمتینحبلدر واقع با توجه به گزارشات 
بی توجهی ، قرنطینه بنادر خلیج فارس نامنظم و نقص و کاشتی داشته است که بیشتر هم بدلیل

گذراندند میین قرنطینه در این امر بوده که مردم را با گرفتن وجهی کم از محلهاي قرنطینه مأمور
ین تازه در این خدمت گماشته مأموراما نایب االیاله جدید ، شدندمیکه باعث شیوع بیشتر بیماریها 

ي مناسب ابتدا در بندرعباس و هابود که دقت بیشتري در امر قرنطینه داشتند و ایجاد قرنطینه
سپس بوشهر و بندرلنگه ضروري بود چون کشور هند مبتال به بیماري طاعون شده و بندرعباس هم 

. شدندمیز بندرعباس بارها و کاالها به بوشهر و لنگه وارد از اولین بندرهاي هند است و بعد ا
پردازیم:میاکنون به بررسی قرنطینه در بندر بوشهر 

ایجاد قرنطینه در بوشهر:الف
توان گفت که شروع اهمیت بوشهر در دوران سلطنت قاجاریه بود و سپس اوج میبطور خالصه 

شیف جزیره اي است در مغرب بوشهر ، بوده استق . ه1320-1319آبادانی این بندر در سالهاي 
سابقا شیف بندر معتبري بوده و قرنطینه بندر بوشهر در آن محل قرار داشته در تمام راپرتهاي این 

رسد تمام میمجموعه ورود و خروج افراد به بندر بوشهر از طریق شیف بوده بدین ترتیب به نظر 
اجباراَ اول در شیف اندهمدند و یا قصد خروج را داشتآمیمسافرانی که از داخل مملکت به بوشهر 

:1384، (نظام مافیشدند و بالعکسمیي کوچکتر به بندر وارد هاپیاده شده و سپس توسط کشتی
.)18شماره

به موجب نگارش اخبارات انگلیسی از جانب اعلیحضرت :«آمده المتینحبلبراین اساس در روزنامه 
باب قرنطینه بندر بوشهر بواسطه مرض مرض بمبئی صادر شده شاهنشاهی احکام اکیده من

تلگرافی رسید که به اطالع بالیوزگري و دکتر . )1313:84سنه، 7نمره ، المتینحبل(»است
انگلیس قرنطینه بگذارند و هر کس در شهر مریض شود او را به آن نقطه برند اهالی شهر به جوش 

ربیع االول متفق شده و دکاکین را بسته هجوم 16نبه و خروش آمده اجماع کردند و روز سه ش
عموماَ تلگراف ، ي و هوي و یا علی کشیدههاعلما را از خانه بیرون کشیده رفته در مسجد نو، آوردند
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بدست حکیم همسایه بیفتد اگر ، گذاریم قرانطینه را بگذارند که ناموس مامیبه تهران نموده که ما ن
تجار هم علیحده تلگراف ، کنیم در ترتیبات قرانطینهمیهم کمک ناخوشی باشد ماها خودمان

مکرر آقاي دریابیگی و ، مردم بازارها بسته و روزها در مسجد نو منتظر جواب از طهران، اندهنمود
. سایرین نزد آنها رفته و اطمینان داده که بروند دکاکین را باز کنند قبول نکردند

جمعی از روسا و مباشرین و صاحب ، آقاي دریابیگی22دوشنبه در فقره قرنطینه و بلواي مردم 
اجتماع رفتند بعد از تنطقات بسیار قرار شد نوشته پا به مهر هیئتمنصبان ادارات دولتی را حاضر و 

علما قبول کرده نوشته که مهر شد ، آقاي دریابیگی و همراهان بدهند که تعهد موقوفی قرنطینه باشد
هاخواسته نوشته را از دست جناب صدر االسالم گرفته پاره کرده که این نوشتهبعضی از بلوائیان بر

خورند و باید از طهران حکم بیاید که مجلس بهم خورد و بلوائیان به تلگرافخانه ایران هجوم میبکار ن
دریابیگی آنچه توپچی و سرباز و تفنگچی بود حاضر کرده آدم ، خواهیممیجواب از طهران ، آورده که

تا یکساعت دیگر اگر دکان و بازارها بسته باشد صاحبش مورد ، جار کشیدند کههافرستاد در کوچه
باشد بنابراین بلوائیان به گوشه و کنار فرار کرده و دریابیگی از علما خواست که میمواخذه دیوان اعلی 

ي خود مشغول باشند هاکاسبیدیگر آقایان با مردم همراهی نکنند و مردم را جواب دهند که بروند به 
.)1317:460سنه، 39نمره، المتینحبل(از روز جمعه مردم آرام گرفتند

، در این هفته دو نفر دکتور انگلیسی از بمبئی براي تحقیق و کشف این مساله، در منابع دیگر آمده
حکم در خصوص قرنطینه و تنظیف شهر نیز مکه را از طهراناندهمراض طاعون به بوشهر وارد شد

که مدتی بود براي گرفتاري یاغیان به طرف لنگه ، تلگرافی صادر گردیده است بناست دریابیگی
امید است پس از ورود ایشان ترتیب درستی ، رفته بودند در عشر اول ربیع االول وارد بوشهر شوند

حوش با انتشار این خبر که ناخوشی به حول و، در نظم قرنطینات و تنظیف بلد داده خواهد شد
اما در بوشهر ، بوشهر سرایت نموده که قدري اسباب وهم و وحشت براي مردم فراهم آمده است

کمال مراقبت در ، خبري از بیماري نیست و جناب جاللتماب اجل عالی میرزا احمد خان دریابیگی
اهتمام عمل نظافت بلد و عمل قرنطینه دارند و در حقیقت پاکیزگی خیلی دخیل است در این 

بحمدهللا در بندر بوشهر  و اطراف آن تا :«در روزنامه ثریا آمده . )1322:13، (چهره نماموذيمرض
کنون خبر و اثري از ناخوشی نیست و کمال مواظبت را در قرنطینه دارند و مردم را جداَ از خروج و 

خفیف به گونه اي1906بیماري آبله در ماه مارس . )1322:10،حسینی(»دخول به شهر مانع اند
شایع شد و افزون بر این مورد و قرنطینه نمودن دو مورد مشکوك طاعون بر روي کشتی 

ق از بمبئی آمده بود موردي وجود ندارد که از آن سخنی به . ه1323پرسپولیس که در ماه مه 
پزشک نمایندگی مقیم کما فی ، مطلوب بوده استمیو روي هم رفته بهداشت عمو، میان آورد

السابق از سوي دولت ایران مسوولیت اداره امور قرنطینه را به عهده دارد و از این بابت پیش آمدي 
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نمایندگان کشورهاي خارجی بطوري ، هم رخ نداده تا سبب بروز اختالف نظر با مقامات محلی گردد
نتقاد از زند و از هر فرصتی هم براي اورمیفزاینده نسبت به اداره قرنطینه توسط انگلستان رشک 

.)1377:21، سرپرستی کاکس(کنندمیرژیم ما دریغ ن
خواهد سرحدات خلیج فارس را از امراض اپیدمیکی هندوستان حفظ نماید میعلیهذا اگر دولت 

ي خلیج فارس با حقوق کافی اعزام هاالزم است که بالفاصله اطباي قابلی براي ریاست قرانطینه
بنادر ایران آلوده شده از بنادر به ، واال به مجرد این که از هندوستان وبا یا طاعون بروز کندنموده

ي بنادر جنوب که از سال گذشته مقر خود را هارئس قرنطینه، داخل مملکت سرایت خواهد نمود
ز چند روز توانست از آنجا خدمت خود را اداره نماید امیدر داخل مملکت در شیراز قرار داده بود و ن

ي هابراي مرکز اقامت رئس قرانطینه، دیگر مجدداَ در بوشهر مستقر خواهد شد زیرا بندر بوشهر
.)1382:494، (روستائیخلیج فارس از سایر نقاط مناسبتر است

ساعت قرنطینه 24، دوشنبه دوازدهم محرم یک جهاز حجاج وارد دویست و سی نفر حجاج داشت
سه شنبه سیزدهم حجاج را پیاده نمودند و از هر یک دو رو پیه ، شهربودند ولی یکصد ذرع دور از

، المتینحبل(.ه غارت زده و مفلوك الحال بودندحق قرنطینه خواستند و گرفتند مگر از قلیلی ک
عمل قرنطینه بوشهر به غایت محکم بود یعنی فقیر و غنی همه یکسان . )1317:364سنه، 31نمره

قرنطینه مأمورشدند ولی این ایام از حسن و مواظبت میدو سه قران پیاده بودند و سابق بر این به
مأموراز ورود جناب دریابیگی تاکنون دست تعدي ، به دو سه روپیه هم مرخص نخواهند شد

و از توجه و اقدامات )7:148سال، 13نمره، المتینحبل(،قرنطینه از فقرا و بیچارگان کوتاه است
متصدیان امور حفظ الصحه و قرنطینه ناخوشی مشهور از این صفحات شخص شخیص حکومت و 

بالمره رفع و قرنطینه جهازات طرف بصره و بحرین موقوف و اذن دخول بعضی از میوجات در شهر 
یابیم که از دیدگاه میبا گذري بر منابع در )1322:16سنه، 12سال، 8شماره، المتین(حبل،دادند
امري ضروري و واجب بود به سبب وجود بیماري طاعون در ، نه در بوشهرایجاد قرنطیالمتینحبل

هند و ایجاد قرانطینه توسط پزشک انگلیسی که ابتدا سبب مخالفت اهالی و علما و تجار شده و 
خواهند ناموسشان به دست پزشک همسایه میکردند نمیبه این دلیل که اظهار اندهاعتصاب کرد

دریابیگی این قائله ختم شد و سپس اکثر حجاج را بیست و چهار ساعت بیفتد که با تدابیر جناب
در قرنطینه بوشهر نگه داشتند و عملکرد قرنطینه بوشهر استوار و دقیق شده و حق قرنطینه از همه 

شد و به سبب ایجاد قرنطینه و نظم در پیشبرد اهداف آن بیماري از بوشهر میبطور مساوي گرفته 
. ینه متوقف شدرخت بربسته و قرنط

و در دیگر منابع آمده که جناب دریابیگی کمال دقت را در عمل قرنطینه و پاکیزگی بوشهر داشتند 
و چند موردي که مشکوك به بیماري طاعون بودند و از بمبئی طاعون بودند و از بمبئی آمده بودند 
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ي هاز اقامت رئس قرنطینهقرنطینه شده که اداره قرنطینه توسط انگلستان بود و بوشهر بعنوان مرک
. خلیج فارس قرار داده شد

قرنطینه در بندرعباستأسیس:ب
قرنطینه بندرعباس محقر ولی داراي لوازم استراحت و آسایش براي مسافرین درجه اول و دوم 

، بعضی قسمتهاي محل قرنطینه مسافرین درجه سوم احتیاج به تعمیرات کامل دارد، باشدمی
یی که مخصوص تفرد مبتالیان به امراض مسریه و مسافرین مشکوك است همچنین قسمت مجزا

از طهران به جهت : «آمدهالمتینحبلبر اساس اخبار در (395: 1382(روستایی. مرمت الزم دارد
انتظام قرنطینه و پیش بندي سرایت مرض طاعون نواب و االحیدر میرزاي طبیب در این روزها وارد 

مور قرنطینه بنادر خلیج فارس بواسطه مرض طاعون بمبئی است و بندر چون ااندهبندرعباسی شد
عباس اولین بنادر هند است یعنی اول جهازات به بندرعباس و بعدها به بندر لنجه و بندر بوشهر 

شود و حسب میانتظام قرنطینه در بندر عباسی نسبت به سایر بنادر پیش شده و ، روند لهذامی
نواب و االحیدر میرزاي طبیب و ، ي داکتر نیز در بندر عباس موجود استاالمر اعلی حضرت شهریار

.)214:ه1313سنه، 18نمره، المتینحبل(»داکتر مذکور در بندرعباس قیام دارند
ه موجب احکام قرنطینه که از جانب دولت صادر شده آقا میرزا نصراهللا خان که نائب الحکومه ب

ساعت مدت قرنطینه 24، نمایندمیعمل قرنطینه مواظبت عباسی است در یک فرسنگی عباسی در 
ساعت بر مدت قرنطینه آنها افزوده 24است در صورتی که بیماري در آنها بروز نشود ورنه باز 

جناب معتمد السلطان آقا محمد حسن خان )1313:140سال، 12نمره، المتینحبل(، شودمی
باشد در این اوان میقوام الملک و با سیاست و دانا نایب الحکومه که از دست پروردگان جناب آقاي 

کمال نگرانی را در قرنطینه دارند چنانچه این عمل سابق منظم بود حال نیست کمال نگرانی 
الحق اندهشود چنانچه قرنطینه را به جهت احتیاط از بندر عباس برداشته در جزیره الرگ گذاردمی

، 10نمره، المتین(حبلونه تمجید و تحسین استانتظامات نایب الحکومه جدید قابل هرگ
، اخبار مربوط به قرنطینه بندرعباس در منابع دیگر این گونه آمده است). 112: 1315سال
لنگه مأموربه عباسی آمده:پاتریک بعد 1331الی سنه 1314دکتورهاي قرانطین که از سنه میاسا
1912سنهمیلنگه کرده در شهر مأموربعد برم بی دوبار به عباسی رسیده ، محمد عظیم خان، شد

مأمورتروتر توتالن کن حال ، منت گمري از بوشهر آمده، و مدفون شدهفوت کرده در با سعید
:1371، از لنگه به عباسی آمده(سدید السلطنه1911سنه دیوي فردریک اسمیت در ، محمره است

ذهاب و ایاب ازعباسی و میناب را حکومت و دکتر قرانطینه و کارگذاري در سه جاي طریق) 285
دارند در عباسی که تمام مردم در اظطراب میکه پانزده روز عابرین را نگاه ، اندهقرنطینه گذارد
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سند، 33نمره، (حبیبی و وثوقیهستند ولی بحمدهللا در عباسی تا به حال احدي گرفتار نشده است
.)375: 1387سال، 382شماره

به علت بیماري ، یابیم کهمیدرباره قرنطینه بندرعباس در المتینحبلار در واقع با مروري بر اخب
طاعون بمبئی براي پیشگیري از سرایت این بیماري به بندرعباس در مکان مذکور قرنطینه ایجاد 
شده که در یک فرسنگی بندر عباس قرار داشته و چند نفر طبیب نیز در بندر عباس حضور دارند و 

و چهار ساعت است و سپس من باب احتیاط قرنطینه از بندرعباس به جزیره مدت قرانطینه بیست
.الرك منتقل شده است

قرنطینه در کرمانتأسیسج:
وبا در و چون خبر بروز مرض منحوس «آمده:المتینحبلدرباره قرانطین گذاشتن در کرمان در 

ین دانا و با غیرت مفتش مأمورز و به عالوه ااغلب بالد ایران رسید در کرمان قرنطین گذاشتند 
فرستد که از اداره قرنطین اطالع صحیح بیاورد که مبادا به مسامحه یا میمخصوص هم هر روز 

و به قدري سعی در حفظ کرمان و کرمانیان وضع رشوه خالف نظم و ترتیبی در کار آنها واقع شود 
نند و عقیده بر این است که کرمان از شر دامیسرایت او دارند که گویا تمام این مردم را اوالد خود 

.)1322:10سنه، 12سال، 14شماره/المتینحبل(. »این مرض محفوظ خواهد ماند
ذي القعده از قنسول مشهد 3و شرح بیماري وبا در کرمان به اینگونه است که شب چهارشنبه 

تی در مشهد سه روز ناخوشی وبا در کمال سخ، رسید کهتلگرافی به دکتر انگلیس مقیم کرمان 
چون مسافرین کرمان به ، شوندمیاست بروز کرده است به طوري که نصف از مبتال شدگان تلف 

خراسان و خراسان به کرمان زیاد هستند به طوریکه همه روزه عده زیادي چه مسافر چه کاروان 
ست پس از چند با در مشهد بروز کرده اکنند و هر وقت مرض ومیمال التجاره از این خط عبور 

پس از آنکه در کرمان چند نفري به ). 1382:365، روستایی(روز به کرمان سرایت کرده است
بیماري وبا مبتال شدند بزرگان شهر به خیال فرار افتادند خالصه این هیاهو وحشتی به دلها انداخته 

ین محشري از اطراف صدا بلند شد و شهر مستعد به هم خوردن و انقالب سخت بود که در چن
فوراَ روساي اصناف را احضار نمود و حکم کرد دکاکین را باز ، جناب شهاب الممالک نایب االیاله

بدستور ، نمودند و محض اینکه کار متظلمین و ارباب حوائج به آسانی صورت گیرد قرانطینی را که
آهک زیادي دکتر انگلیس درب منزل خود نگه داشته بود برداشت و جناب میرزا احمد خان منشی

از کیسه خویش خریده در جاهائی که باید ریخت ریختند همچنین سایر تدابیر حفظ صحت بکار 
و علیهذا دایره حفظ الصحه براي اینکه فوري )1322:1657سنه، 343نمره، فروغی(،بردند

براي ایالتی را منعقد و با حضور اطبا و دکتر انگلیس تربیت قرانطین ، جلوگیري شود از مرض وبا
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یک نفر طبیب و ، دربند که اول خاك کرمان است گذارده شود و بیست نفر سرباز و ده نفر سوار
یک صاحب منصب براي قرانطین دربند و پنج سوار هم براي بافق میانه راه خراسان و یزد به کرمان 

مه قرنطینه گذاشتن در اطراف کرمان که در مواقع الز). 362: 1382، روستایی(معین شده است
و امید است از اقدامات وافیه ایالت کبري ، اطباي باهوش و دواخانه و سرباز و سوار و سایر لوازم
در باب سایر مقدمات حفظ صحت هم از ، خداوند اهالی این بلد را از شر این مرض حفظ فرماید

تنظیف شهر و معابر و آب حمامها و ازاله کثافت و غیره اقدامات مجدانه مبذول داشتند
در حقیقت با تفحصی در منابع درباره قرنطینه ). 4: 1322سنه، 12سال، 13شماره، المتینحبل(

بروز ، شود که سبب ایجاد قرنطینه در کرمانمیاین گونه برداشت المتینحبلکرمان که از روزنامه 
م به ین قرنطینه کرمان با کمال دقت و نظمأموربیماري وبا در بیشتر شهرهاي ایران بوده است و 

ترتیب اموري پرداختند و چند نفر طبیب ماهر هم حضور داشتند همچنین دارو تهیه شده و 
اقدامات دیگري صورت گرفته براي جلوگیري از گسترش بیماري مانند نظافت و پاکیزگی شهر و 

ودر دیگر منابع آمده است که بدلیل بروز. و از بین بردن کثافات و آبهاي آلوده بوده استهاکوچه
ستد زیاد کرمان با مشهد چند نفري در کرمان به بیماري وبیماري وبا در مشهد و رفت و آمد و داد

تدابیري براي حفظ صحت در نظر گرفتند مانند ریختن آهک ، و نایب االیاله کرماناندهوبا مبتال شد
است در بعضی از نقاط و همچنین اداره حفظ الصحه در دربند که اولین قسمت خاك کرمان 
. اندهقرنطین گذاشته است و تعدادي طبیب و سوار براي حفاظت و حراست از قرنطینه انتخاب شد

بندر بوشهر براي مرکز اقامت ، هتوان نتیجه گرفت کمیاز مباحث فوق درباره قرنطینه در کرمان 
قرنطینه ي خلیج فارس از دیگر جاها مناسبتر بود و در اثر ایجاد مکانهایی برايهاس قرنطینهرأ

گذاریم ناموسمان در میمردم بوشهر که دکتر آن انگلیسی است باعث اعتراض اهالی شده که ما ن
، و دکاکین شده و مردم علما را همراه خود کردندهادست حکیم همسایه باشد و باعث تعطیلی بازار

یاي محلی بوشهر اولبه وسیلهي شوراي بهداشتی ایران یک دستگاه ضدعفونی کننده هااما به توصیه
که مفلوك میشد مگر از تعداد کمیدر اکثر مواقع از زوار حق قرنطینه گرفته ، سفارش داده شد

عباس در واقع قرنطینه بنادر در خلیج فارس بدلیل بیماري طاعون بمبئی است و بندر، الحال بودند
، ده است اما بدلیلاولین بنادر هند است براي ورود جهازات و سپس بوشهر و لنگه و کرمان بو

ناخوشی طاعون و وبا رفع شده ، برپایی قرنطینه و مقدمات تنظیف این شهرها و معابر و آب حمامها
. موقوف گردیده استهاو قرنطینه
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نتیجه
توان تنهامینرارضاشاهحکومتآغازینيهاسالحساسدوراندرقرنطینهمسألۀشدنمطرح
هااین سالدرقرنطینهموضوع. دانستایرانبهداشتیيهازیرساختتحکیمجهتدرتالشی
خواستار تثبیتدوهرکهشدآمیختهایرانوانگلیسدولتدوسیاسیمسائلباچیزهرازبیشتر

براي دولتهاقرنطینهةادارکهاقتصاديوسیاسیاعتبار. بودندفارسخلیجدرخودموقعیت
به دنبال نیزایران. کردمیترغیبآنانحفظدررابورمزدولتداشتفارسخلیجدرانگلیس
حد زیاديتافارسخلیجمهمبنادرۀقرنطینةاداروبودخاکشازقسمتیبرخودحاکمیتتثبیت

برحاکمیت ایرانبهسرانجامهاسیاستاینتقابل. کندفراهمبرایشراامکاناینتوانستمی
وداخلیعواملازدستهدوبهتوانمیراامرایندرایرانموفقیت. شدمنجرجنوبيهاقرنطینه

مرکزيحکومتیکآشوبازپردورانیکازپسایراندرداخلیاز نظرکردتقسیمالمللیبین
گراییتمرکزبهويتمایلودولتاینتشکیل. شدتشکیلگرایانهملیي قويهاگرایشباقوي

خواستارطریقاینازکهکردتبدیلایراندولتبرايمهمايمسئلهبهراقرنطینه جنوبمسألۀ
از. بودکشورحیاتیآبراهاینازانگلستاندستکردنکوتاهوکشورجنوبیبر سواحلبیشترتسلط

در برخیاقتصاديرکودعالئموشدمینزدیکاستعمارعصرپایانبهجهاننیزالمللیبیننظر
توانستمیننزماایندرکهقرنطینهمراکزمالیتأمینوبودشدهکارآشانگلیسجملهازهاکشور

رو روبهبا مشکلمنطقهایندررادولتاینحضورکندواردانگلیسدولتبرراسنگینیمالیبار
ورودوداد خروجمیحقهاکشوربهکهقوانینیمانندالمللیبینقوانینهمچنین. بودساخته
خودحقبراي اثباتایرانبه، باشدداشتهنظرتحتراخوديهاآبوبنادرهبخارجیيهاکشتی

1307در تابستانشرایطاینازاستفادهباایرانترتیببدین. کردمیکمکالمللیبینمجامعدر
بهرابوشهرآن بیمارستانازپسوجنوببنادرقرنطینهةادارطوالنیکشمکشیکازپسش

. گرفتدست
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A Study on the Establishment of Quarantines in the Littoral of the Persian
Gulf according to Habl-ol-Matin Newspaper

Khadijeh Nasiri1, Arezo Oloumi Baigi2

Abstract
Iranian border quarantine history of the Qajar period begins. At this time
gradually dominated by the British government was quarantined Persian Gulf
ports. led led. This conflicts with the general policies of the Iranian government
to consolidate its position in the Persian Gulf and ports that followed the
independence and establishment of quarantine in the ports of the Persian Gulf
led. , One of the oldest magazines , newspapers Hablol Almtyn Calcutta (1311
to 1353 AD. Reddit ), which contains information relevant cost of social life ,
economy, and culture of various regions of Iran in the period of fourteen
centuries AH. worth noting that a common approach in the newspaper Hablol
Almtyn , a critical approach towards social issues of the day Iranian society and
in particular, some incorrect policies applied in the management of ports and
coastal areas has been studied in this paper. Almtyn to investigate this Peugeot
hash Hablol newspaper with an emphasis on establishing a quarantine on the
Persian Gulf coast deals.

Key words: quarantine, Persian Gulf, Press Hablol Almtyn, so Bounds.
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