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اين  ،در جهان و ايران 19يدوگيري كو پس از بروز همه

فرصت براي سير مطالعات تاريخ پزشكي در كشورمان پديد 
 ،گروه وسيعي از متفكران ،بر مورخان پزشكي  آمد تا عالوه
هاي گوناگون به  جنبهقلم شده و از  به لفان دستؤمترجمان و م

داده در  گير رخ هاي همه بررسي اين بيماري و نيز ديگر بيماري
شايد بتوان گفت در اين روزگار و فنا، يكي  كشورمان بپردازند.

 19يدوگيري كو كه بايد از بروز همه "هايي دانش"از 
باشد تاريخ پزشكي است كه اين همه ادبيات  "!خوشحال"

را شاهد است كه در كشورمان و به  تاريخ پزشكي ةعلمي دربار
 زبان فارسي پديد آمده است.

بديهي است كه پرداختن به توليد آثاري در  سوي ديگراز 
هاي  ها در ايران و نيز گزارش گيري تاريخ همه ةزمين

رفته آثاري كه بروز  هم شناسانه و روي مردم ،شناسانه جامعه
 "درمان و ييشناسا راه"بيماري كرونا را در فضايي غير از 

 پزشكي مورخان كه است روشن. نيست اتفاقي كنند مي بررسي
 گير همه هاي بيماري نگاري تاريخ عرصة به نيت اين با

به موضوع  مملكت شدن گرفتار )1 :دهند نشان تا اند پرداخته
بار نيست كه در تاريخ  گيري مهلك براي نخستين بيماري همه

 به تواند مي چگونه ريختا )2آيد و  معاصر كشورمان پيش مي
 بيماري اين كنترل مديريت( كشور در آمده پيش مشكل حل
 كشور دچار آن شده) كمك كند؟  ةهم كه گيري همه

هاي تاريخي چگونه  به روايت ديگر با استفاده از نمونه
گير طراحي  توان مدل امروزي براي كنترل اين بيماري همه مي

هاي  رمان در دههبهداشت و درمان كشو ةكرد؟ آيا سامان
گذشته دچار مشكل مانند مشكل امروز شده؟ اگر پاسخ مثبت 
است، راهكار مديران وقت اين سامانه بوده و در حل مشكل 

چه  چنيني اند؟ و نيز اينكه گرفتار شدن مشكلي اين موفق بوده
 تغييري در رفتار مديران كالن كشور داشته و آيا بروز مشكل

 داشته است؟وردي نيز براي كشور آ دست
تاريخ پزشكي كشورمان (شامل  ةاين موضوع كه عرص

پزشكي  ةپردازان رشت پژوهشگران اين عرصه، مديران و نظريه
تاريخ  ةرفته مخاطبان عرص هم هاي كشور و روي در دانشگاه

آمده براي رشد ادبيات علمي  پزشكي كشور از فرصت پيش
ي است كنند؟ موضوع اي مي تاريخ پزشكي چه استفاده ةعرص

آن داوري كرد.  ةكه فقط بايد به آن اميدوار بود و آينده دربار
مروري) ضروري  ةليف اين مقالأآنچه در زمان حال (هنگام ت

يابي اين ادبيات علمي و استفاده  نمايد. كوشش براي مخاطب مي
از فرصت براي معرفي اين ادبيات علمي براي مخاطبان آن 

 است.
خورشيدي،  1399واخر تابستان همين منوال، بايد گفت ا بر

ايران (كه به  1918آنفوالنزاي  ةهايي دربار مجموعه مقاله
 . اين شدآنفوالنزاي اسپانيايي مشهور شد) به فارسي منتشر 
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 ةيك مقال ،پژوهشي ةمقاله (چهار مقال 6كتاب حاوي 
نگاري  تاريخ ةالمعارفي و يك گزارش) همگي دربار رهيدا

 آن در ايران است.  اثر و 1918آنفوالنزاي 
نخست  ةكتاب آمده، سه مقال ةگونه كه در مقدم همان

گردآمده، همگي ماجراي بروز و گسترش اين بيماري را در 
گانه به قلم  هاي سه كنند. اين مقاله سطح جهان بررسي مي

، نيال )Fred.R. Van Hartes Veld( فرد.ون هارستولد
 Jurgen( ، يورگن مولر)Niall P.A. Johnson( جانسون

Muller(كي.پترسن ، )K.D. Patterson (و جرالد پايل 
)Gerald.F. Pyle( يل موضوع چگونگي بروز صبه تف

 ةگان هاي سه و گسترش آن در جهان و موج 1918آنفوالنزاي 
هاي  ها و نقشه ويژه جدول هاند. ب آن را به بحث گذاشته

كشتار  ةهاي مهمي دربار ها حاوي داده شده در اين مقاله طرح
ها و نقاط مختلف جهان است. اين سه  اين بيماري در قاره

مقاله، حجمي در حدود چهل درصد از كل كتاب را به خود 
دهند و البته آنچه براي پژوهشگران تاريخ  اختصاص مي

  اين سه مقاله آموزنده است (عالوه ةپزشكي در ايران از مطالع
ها  الي مقاله هبهاي تحليلي، منظم و مفصلي كه در ال بر داده

ها از بروز  وجود دارد) از جمله آن است كه پس از گذشت دهه
هاي جدي  در جهان پژوهش 1918و فروكش آنفوالنزاي 

آن همچنان در جهان انجام شده است. اين سه مقاله، در  ةدربار
اند.  ليف شدهأميالدي ت 2008و  2002، 1991هاي  سال

ميالدي  2008سال شده در  ليفأت ةروايت ديگر، مقال به
سال پس از بروز  90 شده توسط ون هارستولد) دقيقاً ليفأ(ت

كه ويژگي  اينجاستپديد آمده است. تاريخ،  1918آنفوالنزاي 
فرد خود را در ميان علوم مختلف انساني نشان  منحصربه

!) بايد است(كه البته  استدهد. اگر گذشته چراغ راه آينده  مي
يل مشكلي كه يك قرن پيش از اين يل به بررسي و تحلصبه تف

زمين را آزرده است پرداخت، فراز و فرود مديريت (يا  ةكر
 ةداده در مواجه با آن، همانند آنچه در صفح هاي روي نابخردي

كتمان شدت كشتار بيماري توسط مسئوالن  ةكتاب دربار 19
يكي از شهرهاي آمريكا آمده) را تحليل كرد و البته اميدوار بود 

نگر، براي استفاده در مديريت  هاي گذشته ژوهشاين پ
مشكالت بعدي (همانند آنچه امروزه دنيا گرفتار آن است)، 

 ةآن و از صفح ةكار آيد. بخش ايراني كتاب، درست در ميان به
(پژوهشگر  )W. Floor( با بازنويسي كه ويلم فلور 72

لت متحده) از گزارش ادر اي ساكنشناس هلندي اكنون  ايران
پزشك سفارت بريتانيا در تهران تهيه  )A.R. Neligan( گاننلي

 ،خود بر اين گزارش ةشود. فلور در مقدم آغاز مي ،كرده بود
داده در ايران پيش از سال  مختصري از چند آنفوالنزاي رخ

 دهد (با اين گزارش فلور نشان مي ةدست داده و مطالع به 1918
هاي آنفوالنزايي تا  توجه به ارقامي كه او از كشتار اين موج

ايراني  استفاده از منابع ايراني و غير و با 1918پيش از 
آوري كرده است) آنفوالنزا تا پيش از ابداع راهكارهايي  جمع

ها كه در ايران  آوري آن، چه قتل عام سازي مرگ براي خنثي
 نكرده است.

گزارش نليگان، از آن جهت كه كمتر از دو سال از شيوع 
) تهيه شده، 1920تر سپتامبر  (به روايت دقيق 1918آنفوالنزاي 

اين بيماري در ايران است.  ةسند بسيار بسيار مهمي دربار
) در 88 ةويژه، كوششي كه در نليگان (از جمله در صفح هب

 ،خرج داده سازي چگونگي ورود بيماري به ايران به روشن
اي حافظ سالمتي ايرانيان و  خواندني است. در نبود سامانه

در برابر ورود بيماري به كشور، چه ساده مردم ايران  انمدافع آن
 اند. در جدولي افزوده شده شده مي اين بيماري كشتار ةوسيل هب

رسد كار نليگان  نظر مي ) كه به93به گزارش نليگان (صفحه
آور  اي تلخ، حيرت ، نكتهنيست و بعداً به گزارش او افزوده شده

درصد از جمعيت كل  2/46 تقريباً و البته آموزنده وجود دارد؛
جان خود را از  1918 ايشهر بم براثر آنفوالنز آن روزگار
عيت مناطق مومير از كل ج اند. موضوع درصد مرگ دست داده

هاي  مقاله ةدر هم درگير بيماري، موضوع مهمي است كه تقريباً
توجه قرار گرفته و موضوع  شده در اين كتاب مورد طرح

هاي  ويژه در بخش مقاله هتصحيح اين نرخ، بسازي و  روزآمد
 ها بوده است.  لفان اين مقالهؤكيد مأبه جهان، مورد ت مربوط

هاي گردآمده در كتاب مورد معرفي ما اين  از ميان مقاله
فارسي) منتشر شده  ةصورت ترجم گزارش يك بار ديگر نيز (به

 شده پچا درستي در كتاب حاضر جاي گرفته و باز بود اما به
 .2است
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تعديل قوانين: دنياگيري آنفوالنزا و «عنوان  پنجم ( با ةمقال
ليف اميرارسالن افخمي) كه در أبه ت »1918ايران در سال  ةتجرب

 ةميالدي منتشر شده است اثري درخور دربار 2003سال 
اي ه داده  در ايران است. در بين همه 1918بررسي آنفوالنزاي 

بسيار آموزنده  ،دو نكته اقلحدمتنوع موجود در اين مقاله، 
 ةزند (در بيشين يكي آنكه افخمي در اين مقاله تخمين مي ؛است

درصد كل جمعيت آن وقت ايران را  21وقوع) اين بيماري 
مير در سطح  و كشتار كرده است. رقمي كه از نظر درصد مرگ

) بسيار 1918مناطق درگير آنفوالنزاي  ةجهان (و در بررسي هم
و ديگر  است در سطح جهان از همه بيشتر بودهتوجه، و  قابل
افزايي اين آنفوالنزا با دو بيماري ديگر و دو مشكل  ه برهمآنك

خوني؛ قحطي و  ترتيب، ماالريا و كم اجتماعي موجود (به
مصرف بسيار زياد ترياك در كشور) چه باليي برسر كشور 

ر ويژه ب هافخمي كه ب ةوسيل هشده ب طرح ةآورده است. اين نكت
ماالريا پرداخته: يك دليل  افزايي آنفوالنزا بر كشتار ثير و برهمأت

نظر  گيري تاريخ پزشكي است كه به نتيجه نمهم تاريخي براي
ثيرات مهم أترين بيماري با ت توان مهم رسد ماالريا را مي مي

گذارد كه  شمار آورد و البته بر گردن ما مي اجتماعي در كشور به
 ري ماالريا در ايران بپردازيم.نگا تر به تاريخ جدي

افخمي  نوشتة قلماين مجموعه باز هم به  ةآخرين مقال
نامه گرفته  برخط اين دانش ةاست. مدخل آنفوالنزا، كه از نسخ

 درميالدي) و البته  2014 ليف، سپتامبرأ(تاريخ ت است شده
افخمي نيز دارد. اما  ةگفت پيش ةهايي با مقال پوشاني ذات خود هم

 ةن بسيار خواندني است و البته در ساخت يك مقالهمچنا
 .است هايي آموزنده و جالب المعارفي داراي داده رهيدا

آمده در اين كتاب، يك  هاي گرد گفتني اينكه مرور مقاله
هاي تاريخ  آموزد و آن، تفاوت سطح مقاله ديگر را به ما مي ةنكت

 ماًپزشكي داخل و خارج كشور است. امروزه چند مجله (عمو
پژوهشي) در كشور وجود دارند كه ساالنه   -داراي امتياز علمي

رسانند. اما  تاريخ پزشكي را به چاپ مي ةها مقاله در عرص ده
هاي  روش پژوهش، منابع مورد استفاده، نتايج و دغدغه ةمقايس

طرح شده در  ةنچه در شش مقالآها با  شده در اين مقاله طرح
ايران آمده چيزهاي  1918 نگاري آنفوالنزاي كتاب تاريخ

آموزد كه شايد خدا خواست و مورد توجه  بسياري را به ما مي
تاريخ پزشكي در ايران (از جمله اعضاي بورد  ةمديران عرص

به اين رشته در وزارت بهداشت، درمان و آموزش   مربوط
 پزشكي) نيز قرار گرفت.

در نهايت گفتني است كه كتابي ديگر (در گروه ادبيات 
درماني به آن)   ي مربوط به كرونا اما خارج از فضاي نگاهعلم

كه آن را نيز بايد به فال نيك گرفت؛ مجموعه منتشر شده 
شده  گير گردآوري هاي همه كرونا و بيماري ةهايي دربار مقاله

  دكتر داريوش رحمانيان و با مشخصات زير: ةوسيل به
كرونا  داريوش رحمانيان و زهرا حاتمي، درآمدي بر تاريخ

صفحه،  623گير، اصفهان، نشر خاموش،  هاي همه و بيماري
 .978-622-694244-7 شابك:

 ةوسيل هيكي از كارهايي كه پيش از فروكش كردن كرونا و ب
شناسي از  كتاب ةكتابداران خوب است كه انجام شود، تهي

 ةوسيل ههايي است كه طي دوران بروز كرونا و ب ها و مقاله كتاب
ند. باشد كه ا هليف شدألوم انساني تهيه و تپژوهشگران ع

 شناسي هرچه زودتر فراهم آيد.  فرصت تهيه اين كتاب
 نوشت: پي

 ةهايي دربار ايران؛ مجموعه مقاله 1918نگاري آنفوالنزاي  تاريخ1
ليف اميرارسالن افخمي؛ ويلم أت؛ »دنياگيري اين آنفوالنزا و وضع آن در ايران

صفحه،  148ون وحدت و حميدرضا بختياري كتاي ةفلور و ديگران، ترجم
-8667-81-0شابك:  خورشيدي، 1399انشارات چوگان، تهران تابستان 

600-978« 
در كتاب: مطالعاتي در تاريخ پزشكي ايران؛ گردآوري و تأليف ويلم 2

پور و كتايون وحدت، انتشارات دانشگاه علوم  فلور، ترجمة ايرج نبي
 يدي.خورش 1397پزشكي بوشهر، بوشهر 
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