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تأثیر درباریان و روحانیون در ارجاع زنان به پزشکان خارجی در دورۀ
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عباس میرزایی* 1،مجید احمدی

کچایی2

(دريافت 1400 /02/06 :پذيرش)1400/03/20:

چکیده
فاصلۀ دورتری از طب مدرن و درنتیجه ارتباط با طبیبان مردِ خارجي قرار دارند ،ولي بهتدريج
اتفاقاتي ميافتد که سیر گرايش آنان به طب مدرن و طبیبان مرد خارجي بیشتر ميشود .حال
اين سؤال مطرح است که چه عواملي در گرايش زنان به طب مدرن و درنتیجه در رجوع به
طبیبان مرد خارجي نقش داشته است؟ اين اتفاق نميتوانسته در خأل يا براساس يک روند
طبیعي باشد .حتماً عوامل مؤثری در اين تغییر رفتار نقش داشته است .بهنظر ميرسد مؤلفههای
گوناگوني در اين میان مؤثر باشند که نقش دربار و درباريان در کنار موضعگیریهای علمای
دين و رفتار عملي آنان در اين میان برجستگي خاصي دارد .اين مقاله براساس گزارشهای
همان دوره و برخي از پژوهشهای جديد ،برپايۀ جمع و قرائن به بررسي اين موضوع پرداخته
و تالش کرده است ضمن بررسي عوامل عدم رجوع زنان به طبیبان مرد خارجي ،نقش دربار و
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زنان تا پیش از نیمههای دورة ناصری ،در مقايسه با مردان ،از گروههای اجتماعي هستند که در

روحانیون را در گرايش مثبت و منفي زنان به طبیبان مرد خارجي تبیین کند .نتیجۀ بهدستآمده
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 .2استاديار تاریخ تمدن اسالمی پژوهشکدة تاريخ و سیره ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي ،تهران ،ايران.
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 .1استاديار شیعهشناسي گروه الهیات و اديان ،دانشگاه شهید بهشتي ،تهران ،ايران(،نويسندة مسئول)
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اين است که مواضع اين دو گروه در همگرايي و واگرايي اجتماعي زنان نسبتبه طب مدرن و
رجوع به طبیبان مرد خارجي نقش تأثیرگذاری داشتهاند و حداقل ميتوان بخشي قابلتوجهي
از تغییر رفتار زنان نسبتبه به اين موضوع را در کشاکش رفتارهای اين دو پايگاه اجتماعي
دانست.
واژههای کلیدی :تاريخ قاجار ،تاريخ پزشکي ،طب مدرن ،علما ،زنان.

مقدمه
دورة قاجار (1174ـ )1304از متحولترين دورههای تاريخي ايران در عرصههای
مختلف اجتماعي ،سیاسي و فرهنگي بهشمار ميرود .ارتباط گسترده با غرب ،به
صورتها و در اليههای مختلف اجتماعي و فرهنگي بهمرور گسترش پیدا کرد .مدرنیته
حوزة زنان و بهطور خاص مسائل مربوط به بهداشت و بیماریهای زنان است .در اين
میان يکي از موضوعات مطرح ارتباط زنان اين دوره با طب مدرن و رجوع آنان به
طبیبان مرد خارجي است .زنان در دورة قاجار از وضعیت بهداشتي و درماني مناسب
برخوردار نبودند .آنان ،مانند اکثر جامعه ،از طب سنتي برای درمان بیماریها استفاده
ميکردند و نسبتبه حضور و معاينه نزد طبیبان مرد ،بهطور خاص طبیبان مرد اروپايي،
حساسیت منفي زيادی نشان ميدادند؛ به مرور ،يعني حدوداً از نیمه دورة ناصری به
بعد ،اتفاقاتي افتاد که عليرغم مخالفتهای اولیه نسبتبه طب مدرن ،به آن روی
خوش نشان دادند .زناني که حتي در دوران سلطۀ طب سنتي نزد حکیمباشيهای مرد
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تقريباً در تمام ساحتهای اجتماعي جامعۀ ايراني تأثیر گذاشت .يکي از اين عرصهها

نميرفتند ،ولي در اين دوره واکنش منفي نسبتبه حضور نزد پزشکان مرد طب مدرن
عهد ناصری ،ميپردازد و تالش ميکند دربارة اين موضوع بحث کند که زنان چه
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نداشتند .اين مقاله به بررسي طب و وضعیت درماني زنان در دورة قاجار ،بهطور خاص

تأثیر درباريان و روحانیون در ارجاع زنان به پزشکان خارجي  ...ـــــــــــــ عباس میرزايي و همکار

مواجههای با طب مدرن و رجوع به طبیبان مرد خارجي داشتهاند؟ پژوهش بر اين است
که با تبیین علل عدم رجوع به طب مدرن و بررسي پیامدهای آن به اين بحث بپردازد
که چه اتفاقاتي در جامعه افتاد که رجوع زنان به طب مدرن و طبیبان مرد ،بهطور خاص
اروپايي ،امری عادی در جامعه تلقي شد .زمینههای اين تغییر چیست؟ بررسي اين
فرايند ،يعني تغییر موضع منفي زنان به موضع مثبت از حدود نیمۀ ناصری به بعد،
ميتواند اهمیت قابلاعتنايي داشته باشد ،چراکه افزونبر کمک به مطالعات تاريخ
اجتماعي در دورة قاجار ،به روشن شدن وضعیت اجتماعي زنان در اين دوره کمک
ميکند .اهمیت اين موضوع از جنبۀ ديگری حائز اهمیت است و آن اينکه حلقهای از
تاريخ پزشکي ايران در دورة قاجار را آشکار ميکند.

دربارة اين موضوع ،يعني بررسي وضعیت پزشکي زنان در دورة قاجار و چگونگي
سیر تغییر روند درمانگری آن از طبیبان سنتي به مدرن ،از دو پژوهش نزديک ميتوان
اشاره کرد:
نخست مقالۀ جستاری پیرامون جايگاه زنان در تاريخ پزشکي با رويکردی بر دورة
قاجار از الهه باقری .مؤلف اين مقاله به بررسي اجمالي در حوزة طب و زنان پرداخته،
ولي به تکگزارشهايي از زنان در دورة قاجار اشاره کرده و بسیاری از گزارشها را
ناديده گرفته است .مطالب پراکندة زيادی در اين مقاله ديده ميشود ،ولي وجه ممتاز
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پیشینۀ پژوهش

اين مقاله ارائۀ گزارشهايي دربارة آموزش بهداشت و طب مدرن به زنان در دورة
قاجار است که خارج از موضوع اين مقاله بهشمار ميرود.
سیاحان غربي» از مهدی علیجاني که بررسي چگونه معاينه و مداوای زنان براساس
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پژوهش ديگر مقالۀ «معاينه و مداوای زنان در عصر قاجار؛ به روايت پزشکان و
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گزارشهای سیاحان و پزشکان اروپايي است .اين مقاله عنوان بسیار خاصي نسبتبه
محتوای آن دارد و بیشتر محتوای آن خارج از موضوع پیگیری شده است .اين مقاله
چنانکه از نامش پیداست ،طبیعتاً دربارة معاينه و مداوای زنان بايست باشد ،ولي چند
صفحهای دربارة موضوع و سپس دربارة بیماریهای زنانه و اعضای خاص زنان،
نازايي ،سقط جنین ،رفع الغری ،کمخوني ،بیماریهای عصبي و چشمي به بحث
پرداخته است .در پايان هم تقريباً در يک صفحهای دربارة ورود طب مدرن به ايران و
بیماریهای زنانه بحث کرده است .در اين مقاله هرچه هست جز معاينه و مداوای زنان!
البته پژوهشهايي هم به صورت عام در تاريخ پزشکي ايران يا بهطور خاص دربارة
قاجار نگاشته شده است که ميتوان به کتاب تاريخ طب و طبابت در ايران اثر محسن
پهلوی ميپردازد .کتاب سالمت مردم در ايران قاجار ،نوشتۀ فلور که دربارة بیماریها و
درمانها و اوضاع بهداشتي و فعالیتهای دولت در حوزة بهداشت در دورة قاجار بحث
ميکند .کتاب سالمت ،بهداشت و زيبايي در عصر قاجار بهصورت مجموعهمقاالت که
توسط سحر برجسته جمعآوری شده که دربارة وضعیت بهداشت و سالمت ،عمدة
توجه بر معرفي پزشکان معروف دورة قاجار و جايگاه گیاهان دارويي در نظام طب

سنتي بحث ميکند .همچنین به کتاب سید جواد هدايتي با عنوان تاريخ پزشکي معاصر
ايران از تأسیس دارالفنون تا انقالب اسالمي؛ علياکبر نفیسي ،پزشکينامه؛ و مهدی
قدسي تاريخچۀ خدمات پنجاهسالۀ انستیتوپاستور ايران ،ميتوان اشاره کرد .از مقاالتي
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روستايي اشاره کرد که به تبیین طب و طبابت و اوضاع بهداشتي ايران در عصر قاجار و

مرتبط با حوزة طب در قاجار هم ميتوان به مقالۀ «تاريخچة تحول طب سنتي به طب
نوين در دورة قاجار» از الله و وافری ،مقالۀ «امیرکبیر و گسترش دانش پزشکي و
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بهداشت همگاني» از محمدحسین عزيزی ،مقالۀ «بررسي جايگاه علم طب و طبابت در
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دورة ناصری» از حسن زنديه ،و مقالۀ «نقش عوامل اجتماعي ـ فرهنگي در گسترش
طب نوين در ايران عصر قاجار» از ولياله قهرماني اصل اشاره کرد.
هیچ کدام از اين پژوهشها سیر سنت و مدرنیته و انتقال از موضع بستۀ زنان و
جامعه نسبتبه طب مدرن و طبیبان مرد را پیگیری نکردهاند؛ اينکه زنان در دورة قاجار
در چه فرايندی و با چه مؤلفههای اثرگذاری در مسیر ورود به طب مدرن و
رجوعورزی به طبیبان مرد قرار گرفتهاند ،ولي پژوهش حاضر بهطور خاص دربارة نقش
دو مؤلفۀ دربار و علمای دين در اين باره پرداخته است .اينکه دربار و درباريان و بهطور
خاص طبقۀ باالی جامعه در کنار فعالیتهای ديني روحانیون چه نقشي در زمینهسازی
و عادیسازی رجوع زنان به طبیبان مرد خارجي داشتهاند؛ موضوعي که با توجه به
و ويژه است .توجه به اين دو طبقۀ جامعه از اين جهت بوده که آنان از اثرگذارترين
طبقات جامعه هستند .تودة جامعه نگاهشان به زبان دين و نظرات عالمان است؛ يعني
کساني که مرجعیت ديني متعلق به آنان است و تأثیر قابلتوجهي در تودة جامعه دارند
و ديگری طبقۀ دربار و اشراف که الگويي برای سطح متوسط جامعۀ دورة قاجارند .پس
درواقع اين مقاله بر اين است که نقش دو عامل دربار و عالمان دين را در عدم گرايش
و گرايش زنان به طب مدرن و رجوع آنان به طبیبان مرد خارجي را تبیین کند .البته
عوامل ديگری هم در اين میان نقش داشتهاند که نميتوان از مطبوعات ،و بهطور خاص
نشرياتي که در حوزة زنان ،مانند ،دانش ،روزنامۀ شکوفه ،روزنامۀ زبان زنان ،روزنامۀ
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حساسیتهايي که نسبتبه خارجیان و غیرمسلمانان در دورة قاجار داشته بسیار خاص

ثريا و مجالت جهان زنان ،جمعیت نسوان وطنخواه ،دختران ايران ،عالم نسوان و...؛ يا
در حوزة سالمت و پزشکي مانند :مجالت طب ،طبابت ،طب مصور ،حفظه الصحه،
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صحیحه و امور خیريه ،صحت ،طب کنوني ،و...؛ يا بهطور عمومي مانند :روزنامۀ
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تربیت ،روزنامۀ ايران نو ،روزنامۀ حبل المتین ،مجلۀ ناصری ،روزنامۀ وقايع اتفاقیه و...
فعالیت ميکردند ،بيتوجه بود .يا انجمنهايي که در حوزة زنان فعال بودند يا
آموزشهای تحصیلي نوين هر کدام از اينها در تغییر فضای جامعه نقش داشتهاند ،ولي
اين مقاله تنها به بررسي دو عامل يعني فعالیتهای درباريان و عالمان دين خواهد
پرداخت .ازاينرو ،ابتدا عدم مراجعه زنان به طبیبان مرد خارجي را و علل آن را بررسي
ميکند و سپس در ادامه سیر مراجعه را تبیین و زمینههای آن را در نقش فعالیت
درباريان و عالمان ديني پیگیری ميکند.
عدم مراجعۀ زنان به طبیبان مرد خارجی
بود .اين مشکل میان زنان ،بهويژه میان روستايیان و عشاير بسیار بیشتر ديده ميشد
(ر.ک :اولويه ،1371 ،صص83-78.؛ فلور ،1386 ،صص ،)186-185 .ولي درصورتي
هم که امکان دسترسي بهوجود ميآمد ،مخالفتهای سرسختانهای نسبتبه برخورد و
تماس زنان با پزشک وجود داشت ،بهگونهای که زنان حق نداشتند برای امور زنانه و
بیماریهای خود به طبیب مرد مراجعه کنند (سعدونديان ،1380 ،ص )246 .از سوی
ديگر ،بهطور عموم پزشکان مرد هم نميتوانستند زنان را درمان کنند؛ با اينکه حدود
نیمي از جمعیت سیصدهزار نفرة تهران را زنان تشکیل ميدادند ،ولي تقريب ًا همۀ پانزده
پزشک اروپايي و آمريکايي در تهران حوالي سالهای 1289ش مرد بودند (ويشارد،
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در ابتدای دورة قاجار ،دسترسي به پزشک ،بهطور خاص پزشک مرد خارجي ،محدود

 ،1363ص .)228 .زنان مجبور بودند برای درمان بیماریهای خود به زنان درمانگر
مراجعه کنند که حتي جراحي هم ميکردند (پوالک ،1361 ،ص .)402 .برای زايمان نیز
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تنها به ماماهای زن يا همان قابلهها مراجعه ميکردند (ويلس ،1363 ،ص .)159 .وضع

تأثیر درباريان و روحانیون در ارجاع زنان به پزشکان خارجي  ...ـــــــــــــ عباس میرزايي و همکار

بهگونهای بود که بیمارستاني صرف ًا برای زنان و اين درمانگران مهیا شده بود که مادران
به همراه کودکانشان به آن مراجعه ميکردند (اعظام قدسي ،1342 ،صص49.ـ .)50
البته رجوع به طبیبان مرد خارجي ،برای مردان ايراني هم اوايل با مخالفتهايي
همراه بود (دالماني ،1335 ،ص ،)591 .ولي زماني زيادی طول نکشید که مسئله عادی
شد.
در اين دوره محدويتهای اعمالشده بر زنان به حدی بود که اگر زني بیمار ميشد
معاينه و مداوای او برای طبیبان مرد اعم از داخلي يا خارجي با مشکالت فراواني
روبهرو ميشد .حتي بیمارستانها مردانه بود و زنان حق مراجعه نداشتد ،مگر تا زماني
که بیمارستاني برای زنان ساخته شود و پزشکي زن در آن مستقر شود (گلیمور،1354 ،
اجتماعي و مسائل اعتقادی مرسوم نبود (تائب ،1384 ،ص .)23 .همه تأکید بر رجوع
زنان به زناني بود که اولیاتي از طبابت ميدانستند و با شیوههای بدوی درمانگری
ميکردند (الگود ،1356 ،ص1459 .؛ همچنین ر.ک :وقايع اتفاقیه ،1267 ،ص .اول و
دوم) در اين دوره ،توجه به انواع طلسمها و افسونها برای مقابله با بیماریها بین زنان
به شدت رواج داشت که نمونههای آن را ميتوان در کتاب دستوراالطباء از يکي از
حکیمباشيهای دورة قاجار بهنام ساوجي مالحظه کرد .او در اين کتاب بابي دربارة
کیفت طلسمات و فوايد آن آورده است (ساوجي ،1392 ،صص.)237-236 .
علتهای مختلفي را ميتوان دربارة چرايي عدم رجوع زنان بیمارِ دورة قاجار به
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ص ،)89 .چراکه بستری زنان در بیمارستان از نظر اخالقي ،رواني ،سنتهای متداول

پزشکان مرد خارجي تصور کرد که عامل فرهنگي يکي از نخستین آنهاست .زنان
ايراني نسبتبه زنان ديگر مناطق ،از محدويتهای زيستي ـ ارتباطي بیشتری بر خوردار
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بودهاند (شاردن ،1374 ،ص)1310 .؛ به اين معنا که ارتباط راحتي با ناهمجنس نداشتند
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يا نميتوانستند داشته باشند .پوشیدگي و دوری آنان از مردان نامحرم همواره در
دورههای تاريخي مختلف گزارش شده است (برای نمونه ر.ک :همان ،ص .)311 .به
گفتۀ شاردن ،جهانگرد فرانسویِ دوره صفوی (م1713.م) ،عامۀ مسلمانان ايراني معتقد
بودند« :يک زن باايمان نبايد حتي مردی را که ممکن است شوهر او شود ببیند» (همان،
ص .)1312 .ويلس 1پزشک انگلیسي دورة ناصری هم از دورة قاجار روايت کرده که
«زنان در اين دوره خود را در چادرهايي مستور ميکنند و به هیچ وجه شخص خارجي
را ممکن نميشود که صورت آنها را ببیند» (جیمز ويلس ،1363 ،ص .)103 .از زنان
دورة قاجار هم چنین گزارش شده که آنان «در بیرون منزل حتي گوشۀ چشم هم به
نامحرمان نشان نميدهند .تا آنجا که در راه رفتن ،صحبت کردن و نگاه کردن هم عفت
نميگردد» (جیمز ويلس ،1368 ،ص .)368 .وضع بهگونهای بوده است که گويا زنان
ايرانيِ قاجاری در جدايي صرف از مردان بودند (رايت ،1364 ،ص.)179 .
اين موضوع ،يعني محدويتهای ارتباطي ،آشکارا خود را در تماس با طبیب مرد،
بهويژه از نوع خارجيِ غیرِمسلمان ،نشان ميداد و باعث شده بود که زنان ايراني
بهشدت نسبتبه تماس بدني مرد بیگانه و ديده شدن ،حتي در مقابل طبیب ،حساسیت
داشته باشند .از سوی طب مدرن ،نسبتبه طب سنتي ،جهت تشخیص بیماری ،تماس
بدني بیشتری با بیمار برقرار ميکرد .در طب سنتي طبیبان تالش ميکردند کمترين
تماس بدني با بیمار را داشته باشند و آن بهسبب حساسیتهايي بوده که ايرانیان
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و نجابت خودش را دارد و هرگز حاضر به تنزل کردن از مقام قابل احترام خود

نسبتبه نشان دادن بدن ،بهويژه برای زنان ،داشتهاند .اگر هم مجبور ميشدند که قسمتي
از بدن را نشان طبیب دهند با اکراه چنین کاری صورت مي پذيرفت (شاردن،1374 ،
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ص.)1121 .
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در دورههای قبل از قاجار بهطور عموم پزشک حتي اجازه نداشت دست زني را
برای گرفتن نبض لمس کند (فلور ،1386 ،ص ،)146 .ولي گويا اين وضعیت ،در دورة
قاجار به مرور تغییر کرده است .در طب سنتي اين دوره ،طبیب حق داشت نبض مچ
دست راست زن را بگیرد (پوالک ،1361 ،ص .)426 .همین مقدار تماس باعث تعجب
پزشکان اروپايي شده بود .فووريه با تعجب از اين مسئله ياد ميکند که چطور زناني که
چشمان دلفريب دارند از اينکه آن را نشان پزشک دهند (اشاره به بیرون گذاشتن
چشمان موقع استفاده از برقع و صورتبند) اشکالي نميبیند ،ولي با نشان دادن ديگر
اجزای صورت مخالفت ميکنند 2.جالب آنکه زنان ايراني نشان ندادن بدن خود را به
پزشک مانعي برای درمان نميدانستند ،چراکه طبق پیشنهادهای پزشکان سنتي ،گرفتن
از سال 1267ق تا 1277ق ،از پزشکان مخصوص ناصرالدينشاه ،در ايران بود ،در
گزارش ديگری ميگويد« :باالترين چیزی که ممکن است زن بیمار به طبیبش نشان
دهد صورت است .اول ميگويد دندانهايش معالجه الزم دارند و حجاب را تا بیني
خود باال ميزند ،بعد لکهای روی پیشاني خود کشف ميکند و قسمت باالی پیچه را
پايین ميکشد به صورتي که طبیب بايد با افزودن اين اجزا به هم پي به کل ببرد»
(پوالک ،1361 ،ص.)429 .
نقش دین و روحانیون
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نبض را برای تشخیص بیماری کافي ميدانستند (فووريه ،1326 ،ص .)224 .پوالک 3که

بخش قابلتوجهي از اين حساسیت زنان نسبتبه ديده شدن و تماس را شايد بتواند در
حوزة مسائل مذهبي جستوجو کرد .موضوعي که به نظر ميرسد شايد در نوع نگاه
باره بايد توضیح داد که برخي از علمای دين خود از مخالفان طب مدرن بودند و
421

] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1401.14.1.4.0

منفي نسبتبه خارجیان و طبیبان خارجي ريشه باشد (هدايت ،1385 ،ص .)35 .در اين
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نظراتشان برای تودة جامعه قابلاحترام و پذيرش بود؛ بهگونهای که حاکمیت هم
نميتوانست به نظر آنان بيتوجه باشد ،چراکه از پايگاههای قدرتمندی در جامعۀ قاجار
بهره ميبردند (الگار ،1369 ،صص .)36-31 .حتي در موردی ،طبیعتاً متأثر از حضور
عالمان ،وقتي ناصرالدينشاه دستور داد که در بیمارستاني موقع نماز اذان گفته شود ،و رئیس
بیمارستان که طبیبي خارجي بود مخالفت کرد و استعفا داد ،شاه بر نظر خود اصرار داشت و
حتي اين مسئله باعث شد چند سال افتتاح بیمارستان به تأخیر افتد (الدر ،1333 ،ص.)43 .
برخي از علما نسبتبه اطبای خارجي موضع منفي داشتند .همین مسئله باعث واکنش
قشر متدين جامعه ميشد .الگود (م1970.م) 4،از پزشکان انگلیسي دورة ناصری در
تهران :در گزارشي از همان دوره اشاره کرده که چگونه مسلمانان با پديدههای جديدی
همچون بیمارستان مخالفت ميکردند (الگود ،1371 ،صص )559-558 .و حتي اجازه
 .)46اين دسته از عالمان معتقد بودند که گسترش طب مدرن مخالف با آموزههای فقهي
دين است .در اين باره موضوعي که مطرح ميشد بحث معاينۀ زنان توسط پزشک
نامحرم بود که با واکنش منفي علما روبهرو ميشد .رايت در گزارشي نقل ميکند که
«گروهي از علما نفس حضور پزشکان خارجي و معاينۀ مردم بهويژه زنان مسلمان به
وسیلۀ طبیبان غیرمسلمان را جايز نميشمردند و به مقابله با آنها اقدام ميکردند»
(سردينس ،1364 ،صص143 .ـ  .)164بر همین اساس بود که مردم مذهبي بهسبب
فتاوی علما اجازه نميدادند که پزشکان خارجي و اطبای مسیحي ،حتي هنگام زايمان،
بر بالین زن مسلمان حضور داشته باشند .پوالک در اين زمینه مينويسد« :بهندرت به
پزشکان خارجي اجازه داده ميشد که به هنگام زايمان بر بالین بیمار حاضر شوند»
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نميدادند بچههای مسلمان توسط طبیبان خارجي واکسینه شوند (فلور ،1387 ،ص.

(پوالک ،1361 ،ص .)205 .وضع بهگونهای بود که يکي از مجتهدان تهران از از پوالک
ص)68 .؛ يعني به کسي ديگر ،مانند خانمي ،بگويد تا او انجام دهد .از ديگر
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خواسته بود که عمل سزارين را بهصورت کتبي و نامهای انجام دهد (پوالک،1393 ،
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مخالفتهای علمای دين نسبتبه طب مدرن در حوزة زنان ميتوان به ماجرای تشکیل
بیمارستاني در اصفهان اشاره کرد .در سال 1891م1308 /ق ،مری برد 5از پزشکان هیئت
مبلغ مسیحي انگلیس ،اقدام به تأسیس درمانگاهي در اصفهان برای زنان مسلمان کرد که
با واکنش شديد پارهای از روحانیون در اصفهان روبهرو شد .روحانیون در مساجد علیه
او به سخنراني پرداختند و از پیروانشان خواستند تا زماني که از میان بازار شلوغ
ميگذرد ،وی را مورد توهین و آزار قرار دهند و سپس درمانگاهش را تعطیل کنند
(سردينس ،1364 ،ص .)117 .برخي ديگر از روحانیون شیوع وبا را به حضور مسیحیان
ربط ميدادند (بورل ،1392 ،ص .)17 .برخي ديگر در تهران مخالف تصديق اطبای
داخلي به دست اطبای خارجي بودند (الگود ،1386 ،ص .)588 .برخي از اين عالمان با
قرنطینه مخالف بودند (بورل ،1392 ،ص .)5 .طبیعتاً اين موضعگیریها در دوری زنان
بیماریای شايع ميشد باز بسیاری از مسلمانان ،از فرستادن زنان و دختران بیمار خود
به مريضخانهها و بیمارستانهای خارجیان ،خودداری ميکردند (سیاح ،1356 ،ص.
 .)540در هر صورت بهنظر ميرسد اعتقادات مذهبي مردم يکي از علل عدم مراجعه
زنان به طبیبان مرد در دورة قاجار بوده است .نکتهای که به قدری مشهود بود که
مسیونرهای مذهبي مستقر در ايران برای حل اين مشکل به دنبال راهحلهايي بودهاند
(ر.ک :الدر ،1333 ،ص ،)42 .چراکه در نگاه ايرانیان طبیبان خارجي ناپاک بودند (برای
نمونه ر.ک :رششوار ،1378 ،ص100 .؛ الیويه ،1371 ،ص.)78 .

6

نقش دربار
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مسلمان از طب مدرن و مراجعه به طبیبان مرد مؤثر بوده است بهگونهای که حتي وقتي

غیر از مخالفت علمای دين در رجوع زنان بیمار به طبیبان مرد خارجي ،مخالفتهايي
از سوی دربار هم در اين زمینه گزارش شده که شايد بيتأثیر در دوری زنان از طب
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مدرن نباشد .در اين باره ميتوان به رفتار ناصرالدينشاه (1263-1313ق) اشاره کرد.
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شاه خود در ابتدا تمايل چنداني به اطبای خارجي مرد برای معاينۀ زنان نداشت و
همچنان بر طبیبان سنتي پافشاری ميکرد .هنگاميکه امینۀ اقدس ،از همسران شاه ،دچار
بیماری چشمي و از يک چشم نابینا شد ،شاه باوجود داشتن پزشکان فرنگي ،دست به
دامان حکیمان ايراني شد .به نوشتۀ امینالدوله (م1322.ق) ،صدر اعظم مظفرالدينشاه
(1275-1285ش):
فرنگيها را بيعلم و خرد شمرد و دست به دامن مطببین متملق خر ايراني برده
چندی شاه را امیدوار و مشغول کردند .انعام و خلعتها بردند تا عجز آنها آشکار
شد و کار به آوردن میرزا حسین کحال زنجاني کشید .میرزا را با ريش بلند و
عمامۀ گرد به تهران کشیدند .شاه به مردم سادهلوح و بيسواد اعتماد داشت و امینۀ
متملقین دروغگو .به قول بيحقیقت امینۀ اقدس چندی شاه منتظر شفا و عافیت
نشست و حاجي میرزا حسین از نوال پادشاه محسود امثال شد تا چشم ديگر امینۀ
اقدس که ممیز ضوء و ظلمت و مدرک اشباح و ظالل بود ،تاريک و سر مخفي
روشن گرديد .شاه دانست که اطبای فرنگي راست گفته بودند و تعهدات ايرانیان
علي العمي يا محض تعمیه بوده است (امینالدوله ،1355 ،صص.)127-126 .

البته از رفتارهای نادرست خود اطبای سنتي هم نبايد چشمپوشي کرد که در بدبیني
ناصرالدينشاه به آنها بيتأثیر نبوده که باعث ميشد شاه بعضي مواقع طبیبهای سنتي
دربار را االغ صدا ميکرد (فووريه ،1326 ،ص  7.)364البته پزشکان اروپايي هم در ابتدا
ضعفهايي داشتند که باعث بدبیني میان زنان دربار ميشد .برای نمونه ميتوان به
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اقدس به طراری و عیاری؛ کوری خود را از شاه پنهان ميخواست پي به عوی

دستور قطع پای جهانگیرخانِ مسحي ،وزير صنايع ناصرالدينشاه (فوريه ،1895 ،ص.
زنان دربار همراه بود که خواهان اظهارنظر میرزا حسن جراح بودند .ازقضا وی پای
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 ،)208به دستور تولوزان ،پزشک فرانسوی دربار اشاره کرد که با مخالفتهای شديد
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وزير را بدون قطع ،درمان کرد (مخبرالسلطنه ،1385 ،ص )36 .يا ميتوان به میرزا
آقاخان نوری ،صدر اعظم ناصرالدينشاه کرد که نسبتبه پزشکان خارجي ،همچون
پوالک و کلوکه ،نگاه مثبتي نداشت و بیشتر بر نظر طبیبان سنتي بود (پوالک،1361 ،
صص.)400-399 .
مراجعۀ زنان به طبیبان مرد خارجی
اين وضعیت ادامه پیدا نکرد .از حوالي میانههای دورة قاجار ،با حضور پزشکان اروپايي
و رواج طب مدرن گزارشهايي از رجوع بیماران زن به طبیبان مر ِد طب مدرن گزارش
شده است .رجوعي که بسیار کم و کامالً در پس پرده و با مقرارت پوششي سختي بوده
اين ارتباط کمتر ميشود .اوج اين مسئله را ميتوان دربارة بیماریهای زنان و تولد
نوزاد مشاهده کرد .دکتر پوالک در يکي از نامههای خود مينويسد« :اصو ًال به پزشکان
اروپايي بیماریهای زنانه را بهندرت به درمان ميسپارند» (پوالک ،1393 ،ص )60 .و
اصوالً «ايرانيها بهندرت ميشود که به اطبای اروپايي در حین زايمان اجازة حضور
بدهند» (پوالک ،1361 ،ص .)405 .احتماالً هم از ين روی بوده که مرگومیر بین
نوزدان و مادران بسیار زياد بوده است .همچنین گفته شده در مواردی که پای مرگ در
میان بود بعضي از زنان تحت مداوای طبیب مرد قرار ميگرفتند .همین مقدار اندک
رجوع به طبیبان خارجي هم با محدوديتهای فراواني بوده است بهگونهای که در
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است .طبیعتاً هر اندازه الزمۀ درمان تماس و مباشرت بیشتر طبیب مرد با بیمار زن باشد

مالقات طبیب مرد با زن يا دختر ،شوهر و برادر وی نیز در کنارش مينشستند (فلور،
 ،1386ص.)146 .
ايران بوده گزارش کرده است که زنان ايراني عادت داشتند بدون اينکه طبیب را ببینید
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فووريه ،از پزشکان فرانسوی دربار ناصرالدينشاه که از سال  1306تا 1309ق در
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درمان شوند .آنان برای معالجه در پشت پرده قرار ميگرفتند (فووريه ،1326 ،ص.
 .)224در خاطرات مونسالدوله ،سوگلي ناصرالدينشاه ،هم آشکارا ميتوان اين گزارش
را تأيید کرد .او به معالجۀ خانمي نزد دندانپزشک ارمني اشاره ميکند که
مرد ارمني حق نداشت صورت خانم را ببیند و برای اينکه نتواند صورت خانم را
ضمن درست کردن دندان او ببیند ،آمدند يک بقچۀ بزرگي را چهار بند بستند.
وسط بقچه را به اندازة دهان خانم سوراخ کردند .وقتي که خانم پیش اين
دندانساز ميرفت ،کلفتها توی اتاق ديگر روبندة خانم را بر ميداشتند و آن بقچه
را با چهار بند محکم به سر خانم ميبستند و دندانساز از سوراخ وسط بقچه دهان
خانم را ميديد و قالبگیری ميکرد .با اين همه آن خانم محترمه برای اين کار
است (سعدونديان ،1380 ،ص.)19 .

پوالک هم گزارش کرده که يک بار شاهزادهای از من خواست که نظر خود را
دربارة وضع حال زن بیمارش اظهار دارم ،ولي به شرطي که خانم در پشت پردهای
بماند و از چاک آن پرده دست خود را برای گرفتن نبض بیرون آورد (پوالک،1361 ،
ص.)426 .
اين وضعیت برای زنان دربار سختتر بود ،چراکه آنان مجبور بودند به شیوة
محصور زندگي در حرمسرا گذر عمر کنند .اگر پزشکي موفق ميشد که به دربار راه
پیدا کند شديداً کنترلشده با او رفتار ميشد (فلور ،1386 ،ص .)145 .يکي از پزشکان
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پیش همۀ خانمها انگشت نما شده بود که دهانش را دست يک مرد ارمني داده

اروپايي دورة ناصری تجربۀ حضور خود در قسمت زنان دربار را اين گونه توصیف
کرده است« :همراه با خواجه اعظم با تعداد زيادی حضار که مسیر را تحتنظر داشتند،
ولي تعدادی دست کورماالنه از زير پوشش بیرون ميآيند و هر کدامشان با
426
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پزشک با مراقبت وصفناپذيری به اندروني قدم ميگذارد .چشم چیزی را نميبیند،
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دستکشهای نازک توریمانند پوشیده شدهاند» (همان ،صص .)146-145 .مونسالدوله
هم در گزارشي سختيها و محدوديتهای مراجعۀ يک زن درباری به پزشک مرد را
بهخوبي توصیف کرده است (سعدونديان ،1380 ،ص .)246 .فشارهای هنجاری
بهگونهای بود که حتي زناني که در معرض مواجهه با دستاوردها و پیشرفتهای غرب
بودند نیز از اين سنت پیروی ميکردند .دکتر فووريه ،پزشک فرانسوی دورة ناصری ،از
زني گزارش کرده که شوهرش اروپاديده بود و فرانسوی هم صحبت ميکرد ،ولي
همسر او در اينکه با من دربارة بیماری مالقات داشته باشد مخالفت ميکرد (فووريه،
 ،1326ص.)224 .
اين گزارشها نشان ميدهد آشکارا وضع در حال تغییر بود .زنان ايراني رجوع
توسعه در جامعۀ قاجار در همۀ عرصههای زندگي اجتماعي نبود .طب مدرن در حال
گسترش بود و زنان بهتدريج فضای فرهنگي جامعه را برای مراجعه به طبیبان مرد
اروپايي هموار ميديدند .اين مسئله به مرور در گزارشهای پوالک ،به فراواني گزارش
شده است .او ميگويد« :گاهي وقتها به من اجازة میل زدن مجرای بول و عمل سنگ
مثانۀ دختران و زنان ،حتي درمورد طبقات ممتاز ،داده ميشد» (پوالک ،1361 ،ص.
 .)402همو گزارشي از جراحي سنگ کلیۀ دختران داده است (پوالک ،1393 ،ص.)61 .
در جای ديگری ميگويد که سه ماه درگیر درمان دختر شانزده سالهای بوده است
(همان ،ص .)67 .وی همچنین گزارشي از درمان خانم جواني قزويني (همان ،ص)71 .
زني که سالک داشته (همان ،صص78 .ـ )79و درمان چشم زن حاملهای در اصفهان
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بیشتری به طبیبان مرد خارجي داشتند .موضوعي که احتماالً بيارتباط با پیشرفت و

گزارشهايي ارائه کرده است (همان ،صص102 .ـ.)103
بهمرور اين سختي مراجعۀ زنان به پزشک مرد و طب مدرن درحال ازبین رفتن بود.
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وضع به جايي رسیده بود که پوالک ،احتماالً در اواخر دوران حضور خود ،گزارش
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کرده است که« :حاال تمدن (در ايران دورة قاجار) تا به آنجا پیش رفته است که هنگام
بروز بیماری جدی و سخت طبیب ميتواند از زن بیمار معاينۀ کامل به عمل آورد»
(پوالک ،1361 ،ص .)426 .همچنین چارلز ادوارد يیت (م1940.م) که در آخرين سال
حیات ناصرالدينشاه در مشهد بوده از درمانگاه انگلیسيها در مشهد گزارش داده که
چگونه جمعیت زنان به آن مراجعه ميکردهاند .درمانگاهي که زير نظر جراحي انگلیسي
و دستیاری هندی اداره ميشده است (ادوارد يیت ،1365 ،ص.)309 .
نقش دربار
بهنظر ميرسد عوامل مختلفي در بازشد فضای فرهنگي جامعه برای درمان زنان با طب
مدرن میان زنان سنتي ايران شد ،تأثیر رفتار زنان شاخص جامعه ،مانند همسران شاه و
درباريان ،اشراف و سیاسیون بود .با ظهور بیشتر پزشکان اروپايي و آشنايي بهتر با طب
اروپايي بعضي از حرمسراها يا اندرونيها ،بهويژه در دربار ،بیشتر در دسترس پزشکان
مرد اروپايي قرار گرفت .البته اين اتفاق بهصورت تدريجي بود .در گزارشي نقل شده
است که در ابتدا زنان طبقۀ ممتاز برای ديدن پزشکان اروپايي بهصورت ناشناس
ميآمدند ،چون که نميخواستند کسي بداند که آنها توسط يک پزشک بیگانه معاينه
شدهاند (فلور ،1386 ،ص .)146 .در اين باره گزارشهايي از دورة ناصرالدينشاه نقل
شده است .مانند دکتر تولوزان 8که مهدعلیا ،مادر ناصرالدينشاه ،را در سال 1288ق
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مدرن و ارتباط آنان با طبیبان مرد نقش داشته است .يکي از عواملي که سبب رواج طب

درمان کرد .فووريه 9،هم از درمان و معالجۀ نهايي چشمان عايشهخانم و پنج ـ شش نفر
ديگر از زنان حرم ،ازجمله زهراسلطان خانم و خانم دختر باغبانباشي ،ياد کرده است
و او را بدون روپوش ديده است .او چهرة همسر شاه را بسیار زيبا و نمونهای از زيبايي
428
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(فووريه ،1326 ،صص .)369-368 .فووريه هم با لیلي ،از همسران شاه ،مالقات داشته
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نزد ايرانیان معرفي کرده است (همان ،ص )352 .که نشان از شدت نزديکي طبیبان مرد
اروپايي با زنان درباری قجری دارد .فووريه آنقدر به امینهاقدس نزديک شده بود که امینه حتي
تمام جواهرات خود را نشان او داده بود و حتي دستور داده بود که فووريه را به حمام
اختصاصي او ببرند .فووريه شرح کاملي از قسمتها و لوازم حمام امینه داده است (همان،
صص .)225-224 .فووريه حتي برای عايشه ،ديگر همسر شاه ،محرمي برای درددل و گفتن
اسرار شده بود (همان ،ص .)364 .اعتماد به پزشکان مرد اروپايي در دربار تا آنجا پیش رفته
بود که يکي از شاهزادههای دربار ناصرالدينشاه بهنام بدرالسلطنه ،که نیاز به عمل چشم نزد
پزشک مرد اروپايي داشت ،اجازه گرفته بود که در عمارتي تا انتهای دورة درمانش تنها باشد.
شاه هم اجازة چنین کاری را به او داده بود (همان ،ص.)237 .
شده است .در گزارشي لیدی شیل 10،همسر وزير مختار انگلیس ،ميگويد« :زنهای
متشخص اغلب پزشک انگلیسي سفارتخانه را بر اطبای ايراني ترجیح ميدهند تا عالوه
بر جلوگیری از پراکندگي شايعات مختلف ،اگر هم واقعا دچار ناخوشي هستند ،از
خطر طبابت دکترهای هموطن خود مصون بمانند (لیدی شیل ،1368 ،ص .)174 .برای
نمونه زماني که مک نیل 11در سال  1836میالدی سفیر انگلستان در دربار ايران شد،
تقاضا کرد که همسر میرزامسعود ،وزير امور خارجه را که بهشدت بیمار بود ،معاينه
کند .درخواست ورود او به حرمسرا بهآساني صادر شد .اين درحالي بود که میرزا
مسعود ،ديدگاه مثبتي نسبتبه انگلستان نداشت (الگود ،1371 ،ص.)532 .
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دربارة رجوع اشراف و سیاسیون به اطبای مرد خارجي هم گزارشهای زياد نقل

زنان اين طبقه از جامعه در ابتدا پوشیدگي خود را نزد طبیبان مرد اروپايي حفظ
ميکردند ،ولي دفعات بعدی چندان خبری از آن مالحظهکاری نبوده است .دکتر چارلز
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جیمز ويلس که در دورة ناصری در ايران حضور داشت ،گزارش کرده است که:
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در ايران اطبا مأذون هستند که صورت نسوان ايراني را مالحظه کنند .در اولین دفعه
که طبیب بر سر مريضه دعوت ميشود محتمل است که مشارالیها روی خود را از
او مستور دارد ،ولي در دفعۀ دويم اگر مريضه يکي از نسوان علمای (بزرگان و
طبقات باالی اجتماعي) ايران باشد خود را آنقدرها از نظر طبیب پنهان و مستور
نمينمايد .اغلب ديده شده است که مريضه بدون چادر و حفاظ در نزد طبیب
حاضر ميشود (ويلس ،1363 ،ص.)149 .

پوالک هم گزارش ميکند که:
گزارشات مبنيبر مشکالت معاينات طبي زنان شرقي آنطور که من تجربه کردهام
کامالً بياساس است .من تلنگر ميزنم و گوشي ميگذارم و اينها بدون رعايت
آداب و مالحظات با سعۀ صدر تحمل ميکنند .در وين بیش از اينجا حساسیت و

به مرور اين رجوع زنان دربار ،اشراف و سیاسیون به پزشکان مرد خارجي تقريباً در
دورة ناصری با مقاومت خاصي ديگر روبهرو نميشود .وضع بهگونهای بود که دختران
و زنان طبقات ممتاز جامعه بهراحتي به اطبای مرد خارجي رجوع ميکردند (پوالک،
 ،1361ص .)402 .گزارشها نشان ميدهد که فضای جامعه برای رجوع زنان طبقات
باال به پزشک مرد و طب مدرن هموار شده است .در اين میان نقش ناصرالدينشاه
برجسته است ،چراکه وی ،افزونبر توجه جدی به پزشکان مرد خارجي (ويلس،1363 ،
ص ،)41 .در اواخر دورة پادشاهي ،پزشکان آنان را وارد حريم زنان خود ميکرد و از
آنان ميخواست که در درمان همسرانش نقش داشته باشند (ناصرالدينشاه ،1381 ،ص.
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اطوار ديدهام (پوالک ،1393 ،ص.)44 .

 .)119بهطور خاص ميتوان به شکوهالسطنه (م1309.ق) اشاره کرد که دکتر فووريه در
بالین او بوده است (ناصرالدينشاه ،1381 ،ص .)204 .حتي در درمان مادر ايشان از
430
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فرايند بیماری کنار او بود (فووريه ،1285 ،ص .)242.وی حتي موقع احتضارش نیز بر
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همین طبیبان مرد خارجي استفاده ميشد (عینالسلطنه ،1374 ،ج/1.صص،314-313.
 )315يا عینالسلطنه ،از اين پزشکان برای درمان همشیرة خود ،آغاشاهزاده ،استفاده
ميکرد (همان ،ج/1.ص .)248.جالب اينکه اين زنان ،حتي برای درمان گربۀ خود نیز از
پزشکان مرد خارجي استفاده ميکردند (همان ،ج/1.صص .)870-869.وضع بهگونهای
شده بود که اعیان برای خود اطبايي داشتند که تمام اعضای خانواده ،ازجمله زنان را،
معالجه ميکردند (عبداهلل مستوفي ،13784 ،ج/1.ص.)528.
اينکه پزشکان خارجي و طب مدرن وارد حريم دربار پادشاهان قاجار و طبقات
باالی اجتماعي شده بودند در گسترش طب مدرن تأثیر داشته است .موضوعي که حتماً
براساس برنامه/خواستهای ،در توسعۀ طب مدرن ،از سوی حاکمیت قجری دورة ناصری
(اعتمادالسطنه ،1367 ،ج/2.ص )181.و ارتباطات بسیار نزديکي با درباريانِ دورة قاجار،
بهطور خاص اعتمادالسلطنه (اردکاني ،1374 ،ج/2.صص )557-556.و همچنین خود
شاه داشتند (مخبرالسلطنه ،1385 ،ص .)96 .بخشي از همینها معلم دارالفنون و در
آموزش و ترويج طب مدرن دارای اثرگذاری قابلتوجهي شدند که ميتوان به ارنست
کلوکۀ فرانسوی (اعتمادالسلطنه ،1367 ،ج /3.ص1782.؛ مخبرالسلطنه ،1385 ،ص.
 ،)58دکتر فوريه که از  1306تا  1309طبیب شاه بوده (اردکاني ،1374 ،ج /2ص.
 ،)433دکتر شیلمر (حسین قلي خان شقاقي ،1353 ،ص )42.اشاره کرد .همچنین
پزشکاني که به شهرهای مختلف ايران ،همچون شیراز و قزوين (آدمیت ،1355 ،صص.
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بوده است که طبیبان مرد اروپايي بهطور گسترده در ايران حضور پیدا کنند

 )335-336و مازندران فرستاده شدند (دانش ،شانزدهم شوال  ،1299سي ويک اوت
 ،1882نمرة ششم .)2 :بااينحال ،عامل ديگری در جامعۀ دورة قاجار وجود داشت که
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گسترش طب مردن کمک کرد و آن همراهي نظری و عملي عالمان ديني در جامعه بود.
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نقش دین و روحانیون
احتماالً يکي ديگر از زمینههای رواج طب مدرن میان زنان ايراني دورة قاجاری و
رجوع آنان به پزشکان مرد ،نظرات ديني و مواجهۀ مثبت پارهای از علما با طب مدرن
بود .بخشي از علما نگاههای نوانديشانهای نسبتبه طب مدرن داشتند .اين مواجهه از
دو منظر بود :يکي از نظر فتاوی فقهي آنان و ديگری از نظر رفتاری و نوع مواجهۀ
عیني .دربارة نظرات فقهي فقها نبايد از سهلانگاری آگاهانۀ علما چشمپوشي کرد که
نجات جان بیمار يا زدودن درد از وجود بیمار را به نوعي توجیه کرده و اجازه دادهاند
معالجۀ زن توسط مرد با رعايت برخي اصول صورت شرعي به خود گیرد (قهرماني
اصل ،1396 ،ص .)97 .برای نمونه ميتوان به کاشفالغطاء (م1228.ق) اشاره کرد .وی
در انحصار او باشد ،حاذق باشد و افضلیت بر طبابت داشته باشد و اينکه نسبتبه
سخنش مظنهای حاصل شود ،بیماری سختي باشد ،و هیچ راهي جزء درمان نزد آن مرد
نباشد در اين صورت طبابت مرد اجنبي برای زن نامحرم جايز است (کاشفالغطاء،
 ،1422ج /2.ص .)132.محقق نراقي (م1244.ق) هم ميگويد همین که انسان ظن
غالب به درمان نزد طبیب مرد وجود داشته باشد و ترک آن باعث عسر و ضرر شود،
رجوع کفايت ميکند (محقق نراقي ،1418 ،ج/15.ص .)39.همچنین بايد به نظر
شاخصترين مجتهدان دورة قاجار يعني ،آيتاهلل محمدحسن نجفي معروف به صاحب
جواهر (م1266.ق) اشاره کرد که فقه او در دوران معاصر به فقه جواهری معروف
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دربارة درمان زن نزد طبیب اجنبي ميگويد :در صورتي که طبیب عادل باشد و درمان

است .ايشان فتوی داده بود که نگاه و لمس به بدن زن در هنگام ضرورت جايز است.
ندارد .همچنین طبیب ميتواند ،بهدلیل دفع ضرر ،به بدن خانم نگاه کند .همچنین اگر
432

] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1401.14.1.4.0

اگر زن موقع بیماری به طبیب مرد رجوع کند و الزمۀ آن تماس يا نگاه باشد اشکالي
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خانم بهدلیل ترک عالج به سختي بیفتد هم ميتواند به طبیب مرد مراجعه کند (نجفي،
 ،1365ج/ .29ص .)100 ،87 ،75.صاحب جواهر حتي در بحث تولد فرزند هم رجوع
به طبیب مرد را اجازه ميداد و ميگفت:
از باب اصل وجوب حفظ نفس محترمه که مرجح است بر هر چیزی ،اگر طبیبه
(زن طبیب) نباشد در اين صورت ميتوان برای تولد فرزند به مرد اجنبي رجوع
کرد حتي اگر الزمۀ آن تماس و نگاه باشد (نجفي ،1365 ،ج /31.ص.)250.

فحوای همین نظرات را ميتوان در ديدگاههای علمای ديگر دورة قاجار مانند
سیدعلي حسیني شبر (م1303.ق) (شبر ،1385 ،ج/2.ص )9.و سیديزدی (م1337.ق)
(يزدی ،1417 ،ج/1.ص )335.مالحظه کرد.
است .بهطور عام ميتوان از حاج مالعلي سمناني ،از مجتهدان سمنان ،ياد کرد که با
پذيرش میسیونهای فرنگي و آگاه کردن مردم با انديشههای آنان راه را برای آشنايي
مردم با فرنگیان و دستاوردهايشان فراهم ميکرد (رک :الدر ،1333 ،ص .)74 .بهطور
خاص هم بايد از شیخهادی نجمآبادی (م1320.ق) نام برد .وی از مجتهدان شناختهشدة
عصر قاجاری بود که از مدافعان دستاورهای نوين تمدن غرب بهشمار ميرود .وی
معتقد بود ما ايرانیان مسلمان دورة قاجار در اعمال ،اخالق ،عدالت و سیاست معیوب
هستیم و ديگر اينکه دين را برپايۀ تقلید گذاشتیم .همین سبب عدم پیشرفت و
عقبماندگي شده است (نجمآبادی ،1378 ،ص .)124 .نجمآبادی خود دست به عمران
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از نظر رفتاری هم که گزارشهای زيادی از علما و مجتهدان آن دوره نقل شده

و آبادی جامعه زد و تالشهايي حتي برای بهداشت و درمان مردم کرد .او يکي از
شخصیتهای خاص و اثرگذار در دورة قاجار بود (دربارة جايگاه اجتماعي نجمآبادی
ايجاد شد (تاجبخش ،1375 ،ص .)242 .اين بیمارستان ،که براساس طب مدرن درمان
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ر.ک :زيباکالم و بیگدلي ،1397 ،ص .)14 .با تالشهای وی بیمارستان وزيری در تهران
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ميکرد ،يکي از معروفترين بیمارستانهای دورة قاجاری است که به همت يک عالم
ديني ساخته شد (کريمیان ،1395 ،ص .)12 .همچنین بايد به فعالیتهای بخشي ديگر
از علمای دورة قاجار اشاره کرده که برای بهداشت عمومي جامعه تالش ميکردند.
اينان کتابهايي را که دارالفنون در حوزة پیشگیری و بیماریها منتشر ميکرد به مردم
منتقل ميکردند (الگار ،1369 ،ص )27-26 .يا مثالً در بحث مخالفتهايي که با
فعالیتهای طبیبان مدرن و راهاندازی بیمارستان مسیحیان اصفهان در کرمان پیش آمده
بود و بخشي از علما مخالفت کرده بودند ،در مقابل جمعي از علما با نوشتن طوماری
خواهان ادامۀ فعالیت شدند (فلور ،1386 ،صص  .)249-263همچنین ميتوان به
علمای مشهد اشاره کرد .الدر ،از میسیونهای مسیحي آمريکايي در ايران ،گزارش کرده
در اين شهر مقدس مسلمانان منع نموده بودند» (الدر ،1333 ،ص .)72 .با اين حال،
پزشکان فرنگي بهراحتي در اين شهر مشغول طبابت زنان و مردان بودند و از علمای
مشهد در اين باره واکنش منفي گزارش نشده است .دکتر گرانت ،که در سال 1835م از
آمريکا به ارومیه آمده بود ،در گزارشي از حضور ماليان (روحانیون) نزد خود خبر داده
است .او در يکي از نامههايي که به آمريکا فرستاده ميگويد« :ماليي خدا را شکر
ميگفت که من از معالج شخصي مسلمان دريغ نورزيدم .بهطوری که مردم اظهار
ميکنند برای حضور من در اينجا از خدا سپاسگذارند» (الدر ،1333 ،ص .)24 .الگود
هم در گزارشي دربارة مواجهۀ علما به طب مدرن ميگويد که علمای اسالم به مخالفت
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است که« :ميگويند روحانیون مشهد اقامت ارمنیان و هر شخص غیرمسلمان ديگری را

با طب مدرن پرداختند ،ولي ديری نپايید و در مدتي کمتر از بیست سال همان کساني
که در ابتدا به مردم ميگفتند از ورود بیماران به اين بیمارستانها جلوگیری کنند ،خود
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تقاضا داشتند که در همان بیمارستانها پذيرفته شوند و تحت درمان قرار گیرند؛ حتي
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خانوادههای خود را نیز نزد طبیبان خارجي ميبردند (الگود ،1371 ،ص .)588 .به نظر
ميرسد اين موضع رفتاری علما نقش قابلتوجهي در گسترش طب مدرن و ارتباط بر
قرار کردن زنان قاجاری با طبیبان خارجي ميتوانست داشته باشد.
نتیجه
وضعیت بیماری و درمان زن در دورة قاجار (1304-1174ش) نمونهای از موضوعات
پرتحول اجتماعي است .زنان در دورههای نخست قاجار نسبتبه طب مدرن و رجوع
به طبیبان مرد ،و بهطور خاص مردان خارجي ،موضع منفي داشتند و امکان رجوع آنان
به مردان طبیب نبود .عوامل مختلفي در اين مخالفت سرسختانه دخالت داشت که
بیگانه و محدوديتهای ارتباطي که زنان با مردان داشتند جزئي از فرهنگ ايراني بود که
برپايۀ عرف و دين ،بر جدايي زنان از مردان تأکید داشت .اين جدايي بهخصوص در
حوزة طبیبان مرد خارجي بیشتر خود را نشان ميداد .احتما ًال بر همین اساس بود که
طب سنتي اصل را بر عدم تماس طبیب مرد با بیمار زن گذاشته بود و معاينۀ زنان با
کمترين تماس بدني و نگاه صورت ميداد .حداکثر نوع ارتباط گرفتن نبض يک بیمار
زن توسط حکیمباشي مرد بود .بدون ترديد حساسیتهای مذهبي و محدويتهای ديني
میان مرد و زن هم در اين میان اثرگذار بود .نظرات فقهي فقها و رفتار منفي پارهای از
روحانیون بیشتر بر اين فاصله و ارتباط ميافزود .عليرغم حضور پزشکان مرد خارجي،
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ريشههای آن را در جامعۀ سنتي ايراني بايد جستوجو کرد .نوع نگاه زن نسبتبه مر ِد

بهطور خاص در اوايل حکومت ناصری ،آنان حق معاينه و ارتباط درماني با زنان
نداشتند .اين مسئله خود بر دوری همچنانِ زنان جامعه از اين طبیبان بيتأثیر نبود .به
فضای فرهنگي جامعه اجازة مراجعه زنان به طبیبان مرد و آشنا شدن آنان با طب مدرن
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مرور اين محدوديتها کم و کمتر شد .از اواسط دورة ناصری وضعیت تغییر کرد و
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را ميداد .عوامل مختلفي در اين میان نقشآفريني ميکردند؛ نوع رفتار زنان طبقات
باالی جامعه ،مانند زنان درباری و اشراف و سیاسیون در مراجعه به طبیبان مرد اروپايي
عامل مهمي در اين میان بهشمار ميرود .نوع رفتار اين زنان که الگوهايي در جامعه
بهشمار ميرفتند ،ارتباط زنان طبقات پايین جامعه با طبیبان مرد را هموار کرد .در اين
میان عامل مؤثر ديگری هم پادرمیاني ميکرد و آن نظرات فقهي فقها و رفتارهای
روحانیون در دورة قاجار بود .گروهي که از پرنفوذترين طیفهای جامعه دورة قاجار
بودند و نظرات و موضع آنان آشکارا در رفتار تودة مردم مؤثر بود .عليرغم
مخالفتهای بخشي از اين عالمان با طب مدرن و طبیبان مرد غیرمسلمان ،بخشي از
آنان به مرور از موافقان اين موضوع شدند و تالشهایِ شايستۀ نظری و عملي در اين
به طرز قابلتوجهي در گسترش طب مدرن میان زنان و مراجعۀ آنان به طبیبان مرد
خارجي مؤثر بود .البته عوامل ديگری هم در اين میان تأثیر داشت که ميتوان به نقش
مطبوعات و نظام آموزشي جديد ،بیمارستانهای اختصاصي زنان و همچنین حضور
پزشکان زن خارجي اشاره کرد که هر کدام از اينها خود موضوع پژوهشي مستقلي
هستند.
پینوشتها
 :Charles James Wells .1حضور در ايران در دوران ناصرالدينشاه بین سالهای  1298/-1867تا
.1284/1881
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باره کردند .اين تالشها در کنار رفتار طبقات باالی جامعه ،بهعنوان دو عنصر اثرگذار،

2. Dr. Jean –Baptiste Feuvrier
3. .Dr. Jakob Eduard Polak
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4. Cyril Lloyd Elgood
5. Mary Bradford
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 .6البته اين را نیز بايد گفت که در نگاه ايرانیان ،بهويژه زنان ،دين خود ابزاری برای درمان بود .آنان
شعائر ديني ،مانند زيارت ،ادعیه ،توسل را راهي برای درمان بیماریهای ميدانستند (برای نمونه
ر.ک :ژوبر ،1347 ،صص258-257 .؛ دالماني ،1335 ،ص.)1038 .
 .7برای نمونه ميتوان به میرزا کاظم رشتي ملکاالطباء اشاره کرد .وی نزد شاه آمد و کتابي در حوزة
بهداشت با نام حفظالصحه ناصری نگاشته بود .او دروغهايي اندر فضايل خود در طبابت گفت ،ولي
بعد از رفتن ،اعتمادالسلطنه ،مترجم مخصوص ناصرالدين شاه (م1313.ق) دروغهای او را آشکار کرد
(اعتمادالسلطنه ،1385 ،ص.)576 .
8. .Dr. Tholozan
9. Dr. Jean – Baptiste Feuvrier
10. .Lady Shale
11. .mcnill

اردکاني ،ح.م .)1374( .چهل سال تاريخ ايران .تصحیح ا .افشار .تهران :اساطیر.
اعتمادالسلطنه ،م .)1367( .تاريخ منتظم ناصری .تصحیح م.ح .رضواني .تهران :دنیای کتاب.
اعتمادالسلطنه ،م .)1385( .ياداشتهای روزانه .به کوشش س .وحیدنیا .تهران :آبي.
اعظام قدسي ،ح .)1342( .کتاب خاطرات من .تهران :چاپخانۀ حیدری.
امینالدوله ،م1355( .ش) .خاطرات سیاسي میرزا علي خان امین الدوله .به کوشش ح.
فرمانفرمايان .تهران :امیر کبیر.

اولیويه ،گ .)1371( .سفرنامۀ الیويه ،تاريخ اجتماعي-اقتصادی ايران در دوران آغازين عصر
قاجار .ترجمۀ م.طاهرمیرزا .تصحیح غ .ورهرام .تهران :اطالعات.
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تاريخ پزشکي.117-85 ،4 ،
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بورل ،آر .ام .)1392( .همهگیری وبا در ايران (1904م) .ترجمۀ ف .فرزی و ز .نظرزاده.
خردنامه1 ،11 ،ـ.22
پوالک ،ی .)1361( .سفرنامۀ پوالک .ايران و ايرانیان .ترجمۀ ک .جهانداری .تهران :خوارزمي.
پوالک ،ی .)1393( .نامهها و گزارشهای پزشکي از ايران 1862-1852م .علوم پزشکي
تهران .تهران :چوگان.
تاج بخش ،ح .)1375( .تاريخ دامپزشکي و پزشکي در ايران .تهران :سازمان دامپزشکي کشور.
تائب ،ح .)1384( .بیمارستانهای رشت از مشروطه تا  .1357رشت :فرهنگ ايلیا.
جواهری ،م .)1384( .جواهر الکالم .تحقیق ع .قوچاني ،تهران :دارالکتب االسالمیه.
چارلز ا .)1365( .خراسان و سیستان ،سفرنامۀ کنلل يیت به ايران و افغانستان .ترجمۀ ق.
روشنى و م .رهبرى .تهران :يزدان.
دالماني ( .)1335سفرنامه از خراسان تا بختیاری .ترجمۀ م .فره وشي .تهران :امیرکبیر.
دانش ،شانزدهم شوال  ،1299سي ويک اوت  ،1882نمرة ششم.2 :
الدر ،ج .)1333( .تاريخ میسیون آمريکايي در ايران .ترجمۀ س .آذری .تهران :نور جهان.
رايت ،س .)1364( .انگلیسيها در میان ايرانیان .ترجمۀ ا .دلدم .تهران :آشتیاني.
رششوار ( .)1378خاطرات سفر ايران .ترجمۀ م .توکلي .تهران :نشر ني.
زيباکالم ،ص ،.و بیگدلي ،م .)1397( .مدرنیسم بومي؛ کندوکاوی در انديشههای شیخهادی
نجمآبادی .سیاست.977-961 ،4 ،
ژوبر ،پ .)1347( .مسافرت در ارمنستان .ترجمۀ ع.ق .اعتماد مقدم .تهران :بنیادفرهنگي ايران.
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شقاقى ،ح .)1353( .خاطرات ممتحنالدوله .تهران :امیرکبیر.

ساوجي ،م .)1392( .دستوراالطباء .به کوشش م .شمس ادرکاني و ف .قاسملو .چوگان .تهران:
دانشکدة علوم پزشکي تهران.
سیاح ،ح .)1356( .خاطرات حاج سیاح .تصحیح س .گلکار .تهران امیرکبیر.
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سعدونديان .س .)1380( .خاطرات مونسالدوله .تهران :زرين.
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سید يزدی ( .)1417العروة الوثقى .قم :مؤسسۀ النشر اإلسالمي.
شاردن ،ژ .)1374( .سفرنامۀ شاردن .ترجمۀ ا .يغمايي .تهران :توس.
شبر ،ع .)1385( .العمل األبقى في شرح العروة الوثقى .بيجا :بينا.
شیل ،ل .)1368( .خاطرات لیدی شیل .ترجمۀ ح .ابوترابیان .تهران :نو.
مستوفى ،ع .)1384( .شرح زندگانى من .تهران :زوار.
عینالسلطنه ( .)1374روزنامۀ خاطرات عینالسلطنه .مصحح م .سالور و ا .افشار .تهران :اساطیر.
فلور ،و .)1366( .جستارهايي از تاريخ اجتماعي ايران در عصر قاجار .ترجمۀ ا .سری .تهران:
توس.
فلور ،و .)1386( .سالمت مردم در ايران قاجار .ترجمۀ ا .نبيپور .بوشهر :دانشگاه علوم پزشکي
بوشهر.
فووريه ،ژ .)1326( .سه سال در دربار ايران .ترجمۀ ع .اقبال .تهران :علم.
قهرماني اصل ،ولياله ( .)1396نقش عوامل اجتماعي ـ فرهنگي در گسترش طب نوين در ايران
عصر قاجار .پژوهشنامۀ تاريخ اجتماعي و اقتصادی.105-83 ،1 ،
کريمیان ،ع .)1395( .تاريخچۀ بیمارستان وزيری .دانشنامۀ صارم ،ش .1
کاشفالغطاء ،ج( .بيتا) .کشف الغطاء عن مبهمات الشريعۀ الغراء .تحقیق مکتب اإلعالم
اإلسالمي .قم :مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى.
الگار ،ح .)1369( .دين و دولت در ايران .ترجمۀ ا .سری .تهران :طوس.
گلیمور ،ج .)1354( .گزارش بررسي شرايط صحیح در مملکت ايران .ترجمۀ ک .ناصری.
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فووريه ( .)1385سه سال در دربار ايران .ترجمۀ ع .اقبال آشتیانى .تهران :نشر علم.

تهران.
الگود ،س .)1371( .تاريخ پزشکي ايران و سرزمینهای خالفت شرقي .ترجمۀ ب .فرقاني.
محقق نراقي (1418ق) .مستند الشیعۀ .قم :مؤسسۀ آل البیت.
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تهران :امیر کبیر.
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مخبرالسلطنه ،م .)1385( .خاطرات و خطرات .تهران :زوار.
مستوفي ،ع( .بيتا) .شرح زندگاني من يا تاريخ اجتماعي و اداری ايران دورة قاجاريه .تهران:
زوار.
ناصرالدينشاه ( .)1381سفرهاى ناصرالدينشاه به قم .مصحح ف .قاضیها .تهران :سازمان اسناد
ملى ايران.
نجم آبادی ،ه .)1378( .تحرير العقالء .به اهتمام م .نجمآّبادی .تهران :سازمان چاپ و
انتشارات.
ويشارد ،ج .)1363( .بیست سال در ايران .ترجمۀ ع .پیرنیا .تهران :مؤسسۀ انتشارات نوين.
ويلز ،چ .)1368( .ايران در يک قرن پیش .ترجمۀ غ .قره گوزلو .تهران :اقبال.
ويلس ،چ .)1363( .تاريخ اجتماعي ايران در عهد قاجاريه .ترجمۀ سید عبداله .تهران :زرين.
سعادت نوری تهران :وحید.
هدايت ،م .)1385( .خاطرات و خطرات .تهران :زوار.
الیويه ( .)1371سفرنامۀ اولیويه .ترجمه م .میرزا .تهران :اطالعات.
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ويلسن ،آ .)1363( .سفرنامۀ ويلسن يا تاريخ سیاسي و اقتصادی جنوب غربي ايران .ترجمۀ ح.
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Abstract
Women in Qajar era are considered a social group that is further away
from modern medicine, and accordingly foreign male physicians.
They had a negative attitude towards foreign male doctors at a time,
but gradually their tendency to modern medicine and foreign male
physicians increased. The question of the present paper is: What
factors have contributed to this tendency of women toward modern
medicine and away from traditional medicine? Various factors appear
to be of particular importance to the role of the court and the position
of religious scholars. This article, carried out based on historical
documents of the same period, has investigated this issue in order to
explain the factors and consequences of not referring women to
foreign male physicians, the role of court and religious scholars and
the positive tendency of women to foreign male physicians and
modern
medicine.
Keywords: History of Qajar; History of medicine; Modern medicine;
Qajar court; Religious scholars in Qajar era; Women.
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