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 یو عموم یوابسته به بهداشت فرد یریناپذبه صورت اجتناب یبه سالمت ازین
بشر به  یهادغدغه نیترست و بهداشت از مهمها اانسان یزندگ طیو مح

که بهداشت  رانیدر ا یمعضالت اجتماع نیتراز مهم یکی. دیآیشمار م
 هدالرضاو مش اتیحمل اجساد به عتبات عال انداخت،یبه خطر م زیرا ن یعموم

 ریگهمه یهایماریب وعیامامزادگان بود که سبب ش یارتیو اماکن و قبور ز
و حفظ صحه، بالخص دارالفنون و حضور  یمراکز علم سیتأس. البته شدیم

مراکز طب  س،یو انگل رانیو بنادر جنوب ا یو عثمان رانیا یمرز نهیمراکز قرنط
مردم را اصالح نمود. در  رشنگ یدر اواخر دوره قاجار، تاحد یریشگیو پ دیجد

سنت انتقال مردگان به اماکن مقدس و  تیوضع یپژوهش به بررس نیا
در  یو عموم یو بهداشت فرد یپزشک یآن در تحوالت اجتماع یدهاامیپ

 ..مپردازییدوره قاجار م
 

 یهایماریب نه،یدوره قاجار، قبور متبرک، قرنط :هاي کليديواژه

 .ریگهمه

This study is aimed at investigating the social, 

medical, public and personal hygiene evolution 

during Naserian era. According to the fact that 

hygiene is one of the most significant concerns, 

health inevitably depends upon public and 

personal hygiene and living conditions. One of the 

most notable social obstacles in Iran is transferring 

corpses to sacred places in Mesopotamia or Iraq 

during the Ottoman era, to Mashhad and graves of 

Imamzades during the Qajar era leading to 

outbreak of epidemic diseases. The establishment 

of the scientific and public healthcare centres, 

specially Dar ul-Funun, Iran-Ottoman borderline 

quarantine centers, Iran-GBR quarantine centers in 

south Iranian ports, novel medicine centers and the 

policy of prevention during the late Naserian era 

nearly reformed the public attitude. 
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 مقدمه
به  ایحمل جنازه از نقطه ران،یاز اعتقادات مردم ا یکی

و  یراصولیغ یبود که از نظر بهداشت گرید اینقطه
 انیرانیبوده است. ا هایماریب وعیخطرناک و عامل ش

در عتبات  نیمعتقد بودند که دفن اجساد در کنار قبور مقدس
 ایمانند مشهد و قم و  ینقاط مذهب گریو د اتیعال

باعث آمرزش گناهان و شفاعت امامان و  ا،هامامزاده
 نیمرده است، بنابرا یاز مجازات روز جزا برا ییرها

از  ژهیامر به و نیو ا کردندینقاط حمل م نیرا به اها جنازه
گرم و خشک بودن  لی. اما به دلافتی یبه بعد فزون هیصفو

و  شد؛یاجساد م عیکه موجب فساد سر رانیا یآب و هوا
مناسب، حمل اجساد  یهاعدم وجود جاده گرید یسواز 

داشت. قبل از حمل  یدر پ یادیز یمشکالت بهداشت
کنار  ایمدرسه و  ایآنها را در مسجد و  یها، مدتجنازه

. شاردن در گذاشتندیبه امانت م یگورستان ایامامزاده و 
بوده و از  رانیدر ا مانیزمان شاه عباس دوم و شاه سل

 نیدر ا: »سدینویها بوده، مکه در گورستان ییهاچهارخانه
به  ایبه عتبات و  خواهندیرا که م یها جسد مردگانخانه

تقل کنند و در آنجا به خاک بسپارند، به امانت مشهد من
جسد و مردگان را  یکشور نگهدار نی. مردمان اگذارندیم

بس زشت و مذموم  یکار یمسکون یهادر خانه
را که  یاو خانه دانندیمرده را نجس م رایز شمارند،یم

و  خوانندیمشود، طاعون زده و شوم  یمرده در آن نگهدار
: 4531)شاردن، « غسل کند دیبا د،یهرکس در آن خانه درآ

 رونیو بعد ب کردندیمرده را دفن م زین ی(. گاه4851/ 1
 زیاز اوقات ن یو بعض کردندیرا منتقل م ایو بقا آوردندیم

و بعد  کردندیو آن را تخته م گذاشتندیم ابوتآنها را در ت
کردند که در هر صورت، موجب بروز  یحمل م یاز مدت

تعفن در  یشدن بو دهیچیو عفونت و پ هایماریاز ب یبعض
از  ییهاحمل اجساد کاروان یاطراف آن بود. برا یفضا

نجف و کربال و قم و  ینقاط مختلف به سمت شهرها
در  ل،یها در قبااز گروه یبعض افتاد،یبه راه م یمشهد و ر

ازه به اماکن مقدسه بوده است کارشان حمل جن جان،یآذربا
سنت حمل جنازه  هی(. در زمان قاجار451: تایب نو،ی)دوگوب

 احانیس هایسفرنامه شتریو در ب افت،یاز قبل رواج  شیب
مسئله پرداخته  نیروشنفکر دوره قاجار به ا انیرانیو ا ییاروپا

 الحجهیذ 54قاجار )مقـ  . جسد آغا محمدخانستشده ا

به امانت گذاشتند و سپس آن را در  ی( را در شوش4544
 میآورده، در بقعه شاه عبدالعظ رونیب 4545 یالثانیجماد

 تیهفته آن را، با مأمور کیباز به امانت گذاشتند و بعد از 
به نجف حمل و در آنجا دفن  ،یباشمنجم یموس رزایم

(. 136، 113/ 4: 4513 ،ییفسا ینیسکردند )ح
 هی/ ژانو 4528در محرم که  رالدولهیمحمدناصرخان ظه

 به اشخانه واریبه د واریموقتاً در باغ د ،فوت کرد را 4838
خود در  یکه برا ایدر مقبره تیند، تا بنا به وصسپرد خاک

تدارک  ،یعزادار امیمشهد ساخته بود، دفن شود و پس از ا
. البته مادام کارال سرنا دش ایحمل جنازه توسط چاوشان مه

 نیاز سال مؤمن یدر مواقع: »سدینویم نیزمان چن نیدر ا
 یارتیبهمان سفر ز ایفالن  یو برا ندیآیدر تهران گرد م

داشته  یمتوف یشاوندیاز آنها خو یکی. اگر شوندیم ایمه
دفن کند، جسد او  یارتیباشد که بخواهد او را در اماکن ز

 رونیاست، از خاک ب دهیمرده و دفن گرد شیها پماه کهرا 
 یگرید هیکه اغلب اوقات حامل اثاث یو بر قاطر آورندیم
 «برندیگورگاه م نیو با خود به آخر کنندیهست، بار م زین

خود در  ۀبروگش در سفرنام ی(. هنر83-81: 4515)سرنا، 
، به یر یهارانهیاز گردش در و پس»: سدینویم بارهنیا

 حضرت ۀدرواز خارج از ۀ. در جادمیسمت تهران بازگشت
و  رتیکه ما را دچار ح میمواجه شد یابا منظره میدالعظعب

حضرت  به تهران ۀتعجب کرد. در سمت چپ جاد
قرار داشت  یبزرگ یدروازه، کاروانسرا کیو نزد میعبدالعظ

شهر قم  یتا به سو شدیآن خارج م از یبیکه کاروان عج
با  کاروان را در دو طرف نیا یها و قاطرها. االغبرود

بار هر االغ و  ،یعنیبار کرده بودند؛  چیپطناب ییاهسهیک
 ختهیآو وانیدر دو طرف پاالن آن ح که بود سهیقاطر دو ک

از نظر  یبار معمول یهاسهیبا ک هاسهیک نیا ی؛ ولبودند
 میرفت شیکه پ یداشت. کم یادیاختالف ز و حجم شکل

 میدید را هاسهیک نیاز ا یادیدر داخل کاروانسرا مقدار ز
 بار را که آنها و در انتظارند اندگذاشته نیزم یکه رو
 ،ستیچ هاسهیک نیداخل ا دمیپرس یکنند. وقت انیچهارپا

دفن به قم  یهستند که برا یمعلوم شد که آنها اجساد
 ی(. سراوستن هنر885: 4513، )بروگش «...شدندیحمل م

 رانیم به ا4816که در زمان محمدشاه  یفرانسو اردیال
: در راه بغداد قافله سدینویمآماده است، از مشاهداتش 
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فصل از سال  نیکه در ا دمیزائر کربال را د انیرانیاز ا یکوچک
تابوت شدم  کیکردند و متوجه یشاهراه رفت و آمد م نیدر ا

 نروبی به اشتعفن و زننده یکرده بودند که بو چیرا نمدپ که آن
 یایاسکلت و بقا یسنت مذهب کینفوذ نکند. طبق 

را، جهت دفن در جوار  یرانیا انیعیمردگان ش یهااستخوان
: 4513 ارد،ی)ال کردندیحمل م اتیقبور متبرکه، به عتبات عال

شاه به  نیکه در زمان ناصرالد یسیانگل لیش یمر یدی(. ل545
به دفن در جوار مزار ائمه  انیرانیعالقه ا نیآمده، از ا رانیا

انتقال  نیاز ا یماریب وعینقل نموده و در مورد ش یاریبس اتیروا
روز که  کیپس از ورود ما به تهران،  یچند»آورده که: 

 روطویلی روبه با کاروان م،یدر خارج از شهر بود یمشغول سوار
 ییکاروان قاطرها نیا انیو در م رفتیکه رو به بغداد م میشد
را در دو  یو دراز کیبار یچوب یهاکه جعبه میاهده کردمش را

 بوی هاجعبه نیبسته بودند و از ا یطرف آنها به صورت افق
 انی. بعد از پرسش از کارواندیرسیبه مشام م ایمشمئزکننده

 نیاست که در ح یاجساد حاوی هاجعبه نیمعلوم شد که ا
شده و  یورآجمع رانیمختلف ا یحرکت کاروان، از شهرها

عمل عالوه  نیشود. ا یکربال برده م یدفن به سو یاکنون برا
در  یمباالتیاست، به علت ب زیالعاده تنفرانگفوق نکهیبر ا
و پوشاندن کامل اجساد و عدم دقت در ساختن  بندیبسته
 جهیآن، اغلب باعث انتشار عفونت و در نت یمحتو هایجعبه
(. در کتاب 481-485: 4518 ل،ی)ش «گرددیم طیمح یآلودگ
آمده است که:  زینوشته گرترود بل ن ،رانیاز ا ییرهایتصو

 نیتشخص را ا هایاز نشانه یکی ،یرانیثروتمند ا هایخانواده»
دفن  یبستگانشان را در مکان مقدس یهاکه استخوان دانندیم
 قدسآستانه  ای نی. کربال محل شهادت امام حسکنندیم

رو تنها موقتاً  نیامامزادگان. از ا مزار گرید ایدر مشهد  رضوی
قرارشان  یعمقکم یدر قبرها سپارند؛یآنها را به خاک م

 هیخود ما نیو ا پوشانندیرا م شانیرو یآجر یو با طاق دهندیم
پس از بروز وبا بود. چند  ،وحشتناک در اطراف گورستان یبو

از  را زایماریب یهاکربیاز آنکه گذشت زمان م شیماه بعد و پ
و  چندپییآورند، در کرباس ممی رونیاجساد را ب نیببرد، ا انیم

آرامگاه دوردستشان حمل کرده به  یبار قاطرکرده به سو
را  یماربیدوباره  وعیبذر ش رشانیاحتمال نه چندان کم در مس

 (.81: 4585)بل،  «افشانندیم
شاه و به در سفری که به همراه مظفرالدین السلطنهتاج

قصد زیارت به قم داشت، راجع به شیوه حمل اجساد به قم 

 این»: نویسدها چنین میو چگونگی دفن آنها در قبرستان
 هایراه از و پیچیده نمدی در گذاشته، تابوت در را هامرده
منزلی که  ره در. آوردندمی کرده، بار قاطر به والیات و دور
 را قاطرها طناب بدهند، جو کرده، استراحت قاطر خواهندمی
 زمین به قاطر روی از مرتبه، یک تابوت رو این از و کرده باز

 به که وقتی. شوندمی خرد بدبخت هایمرده این و افتدمی
 کفن شده، خرد تابوت این تمام رسند،می معصومه حضرت

 برندمی. بعد کستهش دستش و سر شده، پاره بدبخت مرده
 در ایاندازه به قبرستان، به آورندمی داده، طواف حرم در

. نیست تازه مرده جای که اندگذاشته هم روی مرده قبرها
 روی هم را جدید مرده این کرده، باز قبرها همان از مجبوراً

 «...ریزندمی خاک کمی مقدار گذاشته، دیگر هایمرده
ها مشاهده گزاره نای از(. 465-465: 4534 السلطنه،تاج)
و توسط زوار صورت  یحمل جنازه به صورت کاروان شود،یم
 ایاز منطقه ها،یرگیهمه وعیاز عوامل ش یکیو  رد،یگیم

 یسنت برا نیتوسط زوار بوده است. ا گر،ید ایبه منطقه
و پزشکان  آمدیو خطرناک به شمار م بیغر اریبس انیخارج
 یطب مدرن آشنا بودند، در دربار سع نیکه با قوان یخارج

کنند. دکتر کلوکه و پوالک  یریعمل جلوگ نیتا از ا نمودندیم
را نبش قبر  رانیدر ا رداریواگ هاییماریب وعیش لیاز دال یکی

 اتیمبتال به امراض و حمل آنها به عتبات عال انیمتوف
شاه را از عواقب  نیتا ناصرالد کردند. آنها تالش دانستندیم

امر به موقوف ساختن  زیسنت آگاه سازند و او ن نیا خطرناک
چنان  اتینبش قبور داد. اما اعتقاد به دفن مردگان در عتبات عال

 نیآن امر ناصرالد یشد و به جا ختهیبود که خشم مردم برانگ
 یماریب وعیش نیدکتر کلوله و من در ح»شاه موقوف ماند: 

بدون اجازه از طرف ما  میحکومت را وادار میدیوبا کوش رداریواگ
و کالنتر، نبش قبر و حمل جنازه را کامالً ممنوع کند. چنان 

 یو خشم مردم بر پا شد که ما به زود یتیاز نارضا یطوفان
که امکان دارد  یکار م،ایمحال دست زده یبه کار میافتیدر
بعد از چند روز  یسخت خطرناک باشد؛ حت زیخود ما ن یبرا

)پوالک، « االجرا ماندمورد موقوف نیفرمان شاه هم در ا
 عیشناخته شد و در وقا نیاندک طب نو(. اندک586: 4518

 نیدرج شد که قبل از ا 4885/ نوامبر  4566در محرم  هیاتفاق
کرده بود که  دایپ وعیش رازیدر ش یعفون هاییماریزمان، ب

 بیبی بقعه در که اندنسبت داده ییهاعامل آن را به جنازه
 دهیکش رونیبه امانت گذاشته شده و توسط جانوران ب اندختر
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استنباط شده است:  نیچن وانیکه به رغم صاحب د شد،یم
بوده است، از تعفن و  رازیکه در ش یناخوش انیطغ نیسبب ا»
امانت است،  رازیبقاع واقعه در ش عیکه در جم یجنازات نیا یبو
قدغن  وحکم  وانیدمآب صاحب. لهذا جناب جاللتباشدیم

محالت که هرچه جنازه در بقعه که امانت  انکدخدای به اندکرده
 ،آورند رونیکه صاحبان آنها جنازه خود را ب دینما یدگیاست، رس

 یو اکنون در اجرا ندیدر قبرستان مدفون نما ایبه کربال ببرند  ای
(. و 431-438: 4515 ،هیاتفاق عیوقا« )حکم کوشش دارند نیا

ماند.  یهمچنان حمل جنازه به قوت خود باق نیبعد از ا
در روز عاشورا به تب نوبه  راز،یش خانههیکه در تعز رالملکیمش

ق/ 4564الجنب هم گرفت، در سال دچار شد و بعد از آن ذات
او را در مسجد خودش به امانت  کند،یفوت م 4885دسامبر  5
 (.565بعد حمل به عتبات شود )همان:  یتا چند روز گذارندیم
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 موجود است. کایدر کتابخانه کنگره آمر ریاصل تصو
 

ها توسط اداره نسبت به بهداشت جنازه ایاقدام منطقه
و توسط دومونت فرت انجام  هاییاروپا وهیکه به ش هینظم

اثرات مثبت خود  یبهداشت نیقوان یدر جهت اجرا شود،یم
محالت ملزم به  سیراستا رئ نیرا ظاهر ساخت و در ا

ها در داخل شهر از به امانت گذاشته شدن جنازه یریجلوگ
ق، به 4568مختلفه دارالخالفه  عی. در راپورت وقاشدندیم

شهر رمضان المبارک در محله سنگلج کنت  5دوشنبه  خیتار
که  میحک تیهدا رزایم یحاج»دمونت فرت آمده است: 

. جنازه او را در مسجد چاله دیبود، مرحوم گرد ضیمر یمدت
دادند.  بترتی ختم مجلس اشحصار امانت گذاردند و در خانه

رضا  رزایم یاعتماد شکر، حاج ینیدرجز پیسرت دخاناحم
در مجلس ختم  گرید یبا جمع یمستوف یول رزایم ،یمستوف

خل شهر و حضور داشتند، چون امانت گذاردن اموات در دا

امراض است و اغلب خدام  دیمدارس اسباب تعفن هوا و تول
محالت قدغن  یفقره را معمول دارند، به رؤسا نیمدارس ا

« که در داخل شهر امانت نگذارند رندیالتزام بگ کهشد  دیاک
 (.153/ 5: 4533، از محالت تهران هینظم هایگزارش)

 

 از حمل جنازه یریو جلوگ ایمنطقه اقدام
 یارتیز یدفن اموات خود را در شهرها ،یرانیا ثروتمندان

 یبه طور دادند،یم حیترج رانیبه دفن آنها در خود ا ن،النهرینیب

به  رانیحامل اجساد مردگان از ا یارتیز یهاکه مرتباً کاروان

از هر جسد که وارد خاک آنها  یو عثمان رفتینجف و کربال م

راه درآمد قابل  نیکرد و از ایوصول م اتیمال یمقدار شد،یم

اما احتمال آلوده شدن دهات و  شد،یم بشینص ایمالحظه

موجب شد که دولت مزبور  ها¬یماریسر راه به انواع ب یشهرها

از  یبرخ در یبه عمل آورد ول ییهاحمل اجساد ممانعت یبرا

اجساد  و نقل حمل در هم باز زیپول ن افتیپس از در یموارد حت

 53 خیبه تار یگری. در گزارش دکردندیم یتراشمانع مسافرانو 

 انیدر م»آمده است:  نیریم از قصر ش4826/ 4563 الحجهیذ

در حمل  یوحشت افتاده، مکار یاز بابت ناخوش نیزوار و عابر

رفته،  یالتجاره تقاعد دارد. جنازه هرچه به خاک عثمانمال

حالت،  نیاند. با اگرفته همرا  یاند؛ لکن وجوه معمولمراجعت داده

 یاجتماع یاسیاوضاع س های)گزارش «آورندیهمه روز جنازه م

 (. 318-313: 4585؛ الگود، 85: 4535 ،یعصر ناصر اتیوال

در نقاط مختلف مرزی ایران، مانند عراق و همچنین  بنابراین
های در طول مرزهای شمالی و بنادر دریای خزر، ایستگاه

شورا برقرار شد. از دیگر اقدامات شورای  ای توسطقرنطینه

زمان با شیوع بیماری طاعون در ایران، ایجاد یک بهداشتی، هم
حمل و نقل  ایسازمان بهداشت عمومی داخلی و مقرراتی، بر

 منداجساد و زائران به عراق بود؛ چون ایرانیان مذهبی عالقه
ز ا یکی در خود، کشور در دفن جای به مرگ از پس که بودند

شهرهای متبرکه به خاک سپرده شوند، از این رو این سازمان 
مراقب بود تا مبادا بیماری از طریق اجساد به دیگران منتقل شود 

: 4581آورد )الگود، الزم را به عمل می ماتو در این راستا اقدا

 یط یپس از بروز وبا در عراق، دولت عثمان نی(. همچن838
 کیفرستاد، از ورود نزد نیخانقخود در  نیکه به مسئول یاحکام
استرآباد و مازندران به داخل شهر  یجنازه از اهال وپنجیبه س
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 هایشمعاودت دادند )گزار رانیممانعت به عمل آورد و به ا
 (. 81: 4535 ،یعهد ناصر اتیوال یو اجتماع یاسیس

م 4818ق/ 4585به سال  سیپار یکنفرانس بهداشت در
به  رانیا دولت عملکرد نینسبت به ا ییاروپا یهادولت زین

فرانسه مقرر شد که  شنهادیشدت معترض شدند و به پ
 سیپار یهابرپا شود. در آن زمان، روزنامه یعموم یکنفرانس

 لو عراق را انتقا فارس جیخل ۀوبا در منطق وعیش یعلت اصل
 نیا یجلو دیو معتقد بودند با دانستندیم ها به عتباتجنازه
 نیدر ا رانیا ریاست که سف یگرفته شود. البته گفتنکار 

معتقد بود  یموضوع پرداخت. و نیکنفرانس به مخالفت با ا
نبوده است  وبا یماریب وعیموجب ش گاهچیاموات ه حمل که

دکتر طولوزان  اامر موجب شد ت نی(. ا53: 4588)ناطق، 
کامالً مطمئن صادر  قیحمل اجساد، به طر یبرا یدستورالعمل
، حاکم کرمانشاه اءالسلطنه،یاز ض یتلگراف یط ن،یکند؛ بنابرا

ها را جنازه بیطب یمصطف رزایشد تا با مساعدت م خواسته
 ۀکنند و در صورت داشتن ضوابط الزم، به آنها اجاز نهیمعا

(. گاه اختالف بر 511: 4584 ،یقعرا یعبور بدهند )کاووس
که به  گرفتیباال م اجساد چندان یحمل بهداشت ۀقیسر طر

از  یشدن افرادکشته  یو حت یبا مأموران عثمان یریدرگ
ق/ 4581 سال . به عنوان مثال، درشدیمنجر م نیطرف

وبا به شدت در عتبات رواج داشت،  یماریم که ب4812
از شهر  اجساد حامل کاروان بورمانع از ع یمأموران عثمان

 نیدر ب یریمسئله باعث بروز درگ نیبغداد شدند که ا
از  یادعا کردند که تعداد یو برخ دیو مأموران گرد انیکاروان

ششم  خیبه تار ،یانامه یط رانیاند. سفارت ازوار کشته شده
نزاع  نیدر ا یم اظهار داشت که کس4812ق/ 4581 شوال

 که گفت دیادعا است. البته با کی تنها نیکشته نشده و ا
 در هم یو سن عهیش نیو اختالف ب یمذهب یهاتیحساس
 هایریو باعث شدت درگ کردیم دایبروز پ گونهنیا یموارد

 لیبه دل ،یعثمان مأموران بار که کی. به عنوان مثال، شدیم
واکنش علما  با، داشتند ها راجنازه سوزاندن قصد ،یماریبروز ب

مأموران به  زین گریبار د. دیکش یریمواجه شدند و کار به درگ
 که از مراسم عاشورا را داشتند یریقصد جلوگ نهیقرنط ۀبهان

مردم و مأموران و  نیب یریمسئله هم باعث بروز درگ نیا
 (.8-3: 4582 ،یریکث نژاد؛شد )دهقان تلفات جادیا

 یکه از سو یو اقدامات سیپار ونیکنفوانس یپ در
 هاییماریاز انتشار ب یریجلوگ یبرا ییاروپا یهادولت

با آنان  زین یو دولت عثمان دیدر اروپا به انجام رس رداریواگ

ق/ آگوست 4568 حجهیدر ذ جهیدر نت کرد،یم یهمکار
تازه به عتبات  یهااز حمل جنازه یم دولت عثمان4888
آنکه از  گرید»آمده است:  هیاتفاق عینمود. در وقا یریجلوگ
شه بندر و  لیحکم به وک یکه از سفارت عثمان یقرار

کمتر  ند،یشد که جنازه سه ساله را حمل عتبات نما یعثمان
اگر حمل شود  ست،یمأذون در حمل ن یاز سه سال کس

(. و 542: 4515 ،هیاتفاق عیوقا« )رجعت خواهند داد
 یدر اثر وجود دو ماده در پهلو الملک،وامکه مادر قیهنگام

جهت دفن او به  کند،ید و سپس فوت موشمی ماریاو ب
دولت  یایصورت امانت و حمل به عتبات اذن از اول

 یریگو سخت تیممنوع نیا .اجازه ندادند ،خواسته بودند
م به اجرا در آمده است  4826ق / 4568 االولیدر جماد
 (.534)همان: 
مسئله سبب شورش علیه سیستم قرنطینه شد که  نیا اما

تعمار بود. در مرزهای ایران بیشتر به علت مخالفت با نفوذ اس

های خطرناک، و عثمانی نیز، زمانی که به دلیل شیوع بیماری
شد، تعصب مذهبی، مردم را به هیجان این سیستم برقرار می

مذهبی و  اماکنآورد. با توجه به اینکه در منطقه عثمانی، می

مقدس مسلمانان قرار داشت و همواره عده زیادی زائر در این 
رفت و آمد بودند، وجود سیستم قرنطینه که به  مسیرها در

بایستی تحت کنترل قرار گرفته و از دنبال آن تمامی افراد می
رفت و آمد مردم جلوگیری به عمل آید، معموالً به ایجاد 

 این آنان زیرا گشت؛شورش در میان مسلمانان منجر می
. کردندمی تلقی خود مذهبی امور در دخالت نوعی را مقررات

که همواره جنازه عده بسیاری از افراد که بنا به  آنجا زا
وصیت، خواهان دفن در این اماکن مقدس بودند، مدام در این 

 هنگام به چون نتیجه در گشت،مسیرها حمل و نقل می
حمل این اجساد که ممکن  ویجل قرنطینه سیستم برقراری

 در امر همین شد،بود باعث شیوع بیماری شوند، گرفته می
ن مردم بسیار مؤثر بود. به عنوان مثال در اپیدمی وبا برانگیخت

ق میان دولت ایران و 4545م / 4821و طاعون سال 

 هایبندرگاه در قرنطینه ایجاد بر مبنی اینامهانگلیس، توافق
و دستیارانی از سازمان خدمات  شکانپز. شد امضا ایران

ندرعباس، پزشکی هند در بندرهای مهم ایران مانند جاسک، ب
بوشهر، بندر لنگه و محمره مستقر گردیدند. این امر باعث 

ای از مردم گشت. اجرای مقررات توسط نارضایتی عده
انگلیسیان که مستلزم ده روز قرنطینه برای مسافران و 
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بازرگانان محلی و افرادی که  رضایتینا باعث بود، هاکشتی
سلمانان مؤمن افتاد، گردید. به عالوه ممعیشتشان به خطر می

نیز که مایل بودند جنازه عزیزان خود را با کشتی به بصره 

حمل کنند و از آنجا برای دفن به کربال ببرند، ناچار شدند که 
 فتقبل از این اقدام از مأموران انگلیسی گواهی بهداشتی دریا

: 4583باعث شورش گردید )رایت،  زینمایند که این امر ن

بعد از  ییهابه هر حال اقدام ی. ول(533: 4538؛ لمبتون، 455
ها به خارج از که به کاهش حمل جنازه وستیبه وقوع پ نیا
و  یدولت عثمان یبرا نهیاقدام قرنط نیو ا دیانجام رانیا

 داشت. تیاهم اریبس گرید یهادولت

سنت  رانیق سبب شد که در ا4568در سال  تیممنوع نیا اما
شود. دکتر  یراتییحمل جنازه شاهد تغ ایبه امانت گذاشتن و 

م، در 4825ق/ 4562در سال  شاه،نیپزشک ناصرالد ه،یفوور
مزارات  نیدفن مردگان در جوار ا تیسفرنامه خود از اهم

 زهکه استطاعت فرستادن جنا ینیمنؤم: »سدینویمقدس م
 یکیمشهد ندارد، دفن آنها را در نزد ایکسان خود را به کربال 

به  دانند،یم یموجب جلب ثواب اخرو نیمزار شاهزاده حس
دفن به آنجا روانه  یجهات اجساد را برا عینظر از جم نیهم
 گریمانند د ن،یهمچن ی(. و25-25: 4588 ه،ی. )فووردارندیم

از  یریخود در جلوگ یقبل از خود، به ناتوان یپزشکان خارج
مختلف  یهرهادر ش یها به اماکن مقدس داخلفرستادن جنازه

 ریوز رالدوله،یمش خانییحیپس از فوت  کند،یاعتراف م رانیا
که  4562 یالثانیجماد 55/ 4825 هیژانو 5و تجارت در  هیعدل

آنفوالنزا در محالت تهران جان سپرد و در  یماریب وعیدر اثر ش
امروز جنازه : »سدینویم یالثانیجماد 55/  هیژانو 51

که نعش برادرش در  یرا به مشهد فرستادند درحال خانییحی
 تواندینم یامالحظه چیجهت مقابل متوجه کربال است. ه

خود به مشاهد متبرکه بازدارد،  یهارا از فرستادن جنازه انیرانیا
 (.553)همان: « جان سپرده باشد یاگرچه مرده به مرض سار

 و دش کشیده هم رضاشاه دوران تا مشکالتی چنیندامنه  
صادر  ییهاا اعالمیهت بود مجبور یکبار وقت هرچند دولت

کند و حمل و نقل اجساد را به عراق ممنوع نماید. 
ممنوعیت تردد زوار و حمل نعش به عراق، به دلیل بروز 

در دوران  تیتا درنها افت؛یش ادامه 4546بیماری، تا سال 
 بین تردد هایدر موقع بروز بیماری حتی تذکره ه،رضاشا
و به این طریق از مسافرت زوار به  دگردی لغو هم استانی

عتبات جلوگیری به عمل آمد. در چنین مواقعی وزارت 

کشور به همه استانداران ابالغ نمود که از صدور برگ 
تذکره برای مسافرت به خارج کشور ممانعت به عمل آورد 

 (.81: 4526 ، یریکث ؛نژاد)دهقان
 

 
شهر مشهد  یاز قبرستان قتلگاه و ضلع شمال شرق یی: نما9عکس 
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 گیریبحث و نتیجه
که دفن اموات در اماکن  دارند اعتقاد یاز آنجا که گروه

 ایموجب آمرزش  یبه نوع تواندیم یارتیمقدس و ز
از ثروتمندان  یکسان امیاالمیاز قد گناهان آنها شود، فیتخف

مقدس به خاک  اماکن از یکیبودند تا پس از مرگ در  لیما
ابتدا در  راشکل بود که اجساد  نیکار بد ۀویسپرده شوند. ش

سپس اموات، به  گذاشتند؛یبه امانت م یمدت یبرا ییجا
اماکن مقدس  به منظور نیکه اغلب به هم ییهاهمراه کاروان

 شتری. بشدندیبه آنجا حمل و به خاک سپرده م رفتند،یم
 یمأموران عثمان ر،یگهمه یهایماریو به دنبال بروز ب اوقات

کرده،  یریجلوگ یماریانتقال ب ۀهانو نقل اموات به ب از حمل
 نیب یاسیو س المللینیبروز مشکالت ب مسئله سبب نیا
ختالفات ادر  شهیمسئله ر نی. البته اشد یو عثمان رانیا

 زیمذهب ن یسن یدر برابر عثمان عهیش رانیا انیم یمذهب
 داشت. 

 یو عملکرد نهادها یبهداشت عموم تیوضع ضعف
 گرید یکیدر آن دوره  انیرانیا یمرتبط با آن در نظام اجتماع

 هاییماریاز ب یریشگیاز معضالت حمل اجساد بود. پ
 یاز آن هدف اصل یناش ریاز مرگ و م یریو جلوگ رگیهمه
و نگرش به آن در جوامع است  یو سالمت یبهداشت هاینظام

و نقل اموات  حمل آن زمان، با رانیمسئله در ا نیا یو بررس
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به وجود آمد که در  اتیمقدس و عتبات عال یبه شهرها
جهت مقابله با سنت امانت گذاشتن اجساد در اماکن  تینها

که  گرید یهربه ش یمختلف و حمل جنازه از شهر
باشد، واکنش  رداریواگ هایماریب وعیاز عوامل ش توانستیم

داشت. در نتیجه جهت  یساختن آن را در پ منوعدر م یجهان
سنت، با برقراری سیستم قانون قرنطینه و  نیمتوقف کردن ا
الصحه در کشور، جلوی حمل این اجساد که مجلس حفظ

جوار هم یو کشورها رانیممکن بود باعث شیوع بیماری در ا
در  یعزم جد یشوند، در اواخر دوره قاجار گرفته شد، ول

 .افتیاول ادامه  یسنت تا دوره پهلو نیمقابله با ا
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