
  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  51ـ70، صص 1397 بهار، وپنجم سيي  ، شمارهنهمسال 

 

  : زنانينگار  و بهداشت در بستر روزنامهيدگرگشت مفهوم پزشك 
   اولي و پهلوي در دوره قاجاريگي و داي نمونه قابلگيبررس

  
  2، بهاره صفائيان1يطوالبتوران 

  چكيده
 مـستلزم توجـه بـه       قاجـاري ي     در دوره  ي به بهداشت و پزشـك     نيبسط نگرش نو  

 و  ياسـ يكنـشگران س  . ودكـان بـود    سالم زنـان و ك     ستيمسائل مختلف از جمله ز    
 ي در قالب اقدامات اصـالح     بي را به ترت   ني نو پزشكي و بهداشتي    متفكران مسئله 

ـ ا. ندنـد  خـود گنجا   هـاي   دغدغـه ي     در زمره  يو نقد گفتمان مسلط طبابت سنت       ني
 بـه   يتر ي زنان وجه جد   ينگار   با رونق روزنامه   قاجاريي    ها در اواخر دوره     كنش

ـ  در دو سـطح انجام     يفتمان مسلط بهداشت و پزشـك     خود گرفت و به نقد گ      در . دي
ـ  و تغذ  جي را يها يماري علل ب  يسطح نخست واكاو    زنـان و كودكـان در كـانون         هي
 زنان به مـسائل روز بهداشـت و         يه ناآگا ري و در سطح دوم تأث     ،توجه قرار گرفت  

ـ  سخن در سـطح دوم ب      يرو.  شد دهي آنان به خرافات به پرسش كش      يگرفتار  شتري
در پژوهش حاضر تالش شده اسـت نقـش و تحـول            .  بود ها  هيها و دا     قابله متوجه

ـ  اي دو دسته از زنان در گفتمان پزشـك    ني ا گاهيجا  كـرد ي روي چـه ي دوره از درني
 از آن است كه نقد      يحاصل پژوهش حاك  .  شود ي بررس نگاري  روزنامهي    متجددانه
 اقـدامات كـه     ي برخـ  كنـار   نو در  ي از بهداشت و پزشك    گانيها و دا     قابله يناآگاه

 ي قـابلگ  جيتـدر    صورت گرفت سبب شد بـه      ي بهداشت و پزشك   يدرجهت نوساز 
مـرور     بهزي نها هيدا.  مدرن شود  يي كند كه منجر به ظهور ماما      ي را ط  يري مس يسنت

  . از دست دادندي خود را در گفتمان متجدد پزشكقشزمان ن
 تجـدد، عـالم     ،ين، پزشـك   زنان، كودكـا   ،يي ماما ي،گي دا ،يقابلگ :ي كليدي ها  واژه

  دانش، شكوفه، نسوان
                                                 

  )toolabi.t@lu.ac.ir. ()نويسنده مسئول(،  دانشگاه لرستانخ،ي گروه تاراريستادا 1.

  (safaeian.ba@fh.lu.ac.ir) دانش آموخته كارشناسي ارشد تاريخ ايران اسالمي دانشگاه لرستان؛ 2.
 7/5/1397 :ديي تأخيتار  26/9/1396 :افتي درخي تار
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  مقدمه. 1
هـاي     قاجاري به داليل متعددي چون قحطي، خشكسالي، جنگ و بيماري          ي  دورهايران در   

يكي از مسائل مهم اين دوره كاهش جمعيت و ميزان . رو شد گير با كاهش جمعيت روبه      همه
 ايـن واقعيـت گروهـي از        .ومير بود كه سهم كودكـان در آن قابـل توجـه بـود               باالي مرگ 

كنشگران سياسي و انديشوران منتقد را به تأمل درباره مسئله بهداشـت مـادران و كودكـان                 
 سـلطنت  ي دورههـاي نوسـازانه در        مواجهه با مفاهيم متجددانـه و برخـي تـالش         . واداشت

ناصرالدين شاه همچون تأسيس دارالفنون و حضور بيشتر پزشـكان غربـي رشـد تـدريجي                
طـرح  . ير نگرش به طبابت سنتي و توجه به پزشـكي نـوين را در پـي داشـت              ضرورت تغي 

 قاجاري در كانون توجـه      ي  دورهمباحث مرتبط با بهداشت زنان و كودكان عمدتاً از اواخر           
 مباحث تخصصي بـه ايـن       ي  ارائهنگاري زنان توانست با       در اين دوره روزنامه   . قرار گرفت 

 ي  جلـوه هايي در دو سطح انجام دادنـد كـه             تالش نگاران  اين روزنامه . جريان شتاب بخشد  
هاي رايج و نقـش        علل بيماري  ي  دربارهنخست، مباحثي   : بخشي داشت   روشنگري و آگاهي  

هاي خرافي و ناآگاهي در       تغذيه زنان و كودكان در اين زمينه مطرح شد؛ دوم، پيامد نگرش           
هـا و     ايـن ميـان، قابلـه     در  . ميان زنان براي سالمت و بهداشت زنان و كودكان بررسي شـد           

ها دو گروهي بودند كه نگرش و عملكرد بهداشتي آنان تأثير مستقيمي بر زندگي زنـان                  دايه
. شـود   در پژوهش حاضر به اين مسئله و ابعاد فرهنگي آن پرداختـه مـي             . و كودكان داشت  

در بستر گفتمـان    » قابلگي«پرسش محوري آن ناظر بر تحولي است كه در مفهوم و كاركرد             
رهنگي جديد اتفاق افتاد و جاي خود را به نگرش تخصصي نويني داد كه در آن مفهـوم و       ف

نيز با اين كه در مقطعي مشمول قوانين جديـد شـد،            » دايگي«. مطرح شد » مامايي«كاركرد  
نگرش متجددانه كوشيد آن را با مادرانگي جـايگزين كنـد تـا بـا               . ولي به مرور حذف شد    

ر كانون توجه قرار دهد و هم بكوشد ضمن ارتباط مستقيم با آگاهي هم بهداشت كودك را د
  .كودك در بهداشت عاطفي و رواني كودك نيز نقش مستقيم داشته باشد

ها    قاجاري و پهلوي تاكنون موضوع برخي پژوهش       ي  دورهبهداشت و پزشكي زنان در      
ـ            توان از دو دسته پـژوهش       به صورت مشخص مي   . بوده است  : ردهـا در ايـن زمينـه يـاد ك
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 1اند زوايايي از بهداشت زنان و كودكـان را بررسـي كننـد؛       نخست، پژوهشگراني كه كوشيده   
صورت مـشخص بـه موضـوع قـابلگي      زاده و كريميان كه به       دوم، پژوهشگراني چون ملك   

سير تكوين و تطور حرفه مامايي در عصر قاجار و پهلـوي            زاده در كتاب      ملك. اند  پرداخته
كريميان هم كوشيده است با تكيه بر       .  مامايي را به بحث بنشيند     ي حرفهكوشيده است تطور    

 قـابلگي را واكـاوي      ي  مدرسه سازمان اسناد ملي ايران تشكيل و تكوين         ي  نشده  دهيداسناد  
هايي كه به زبان انگليسي انجام شده است، فيروزه كاشاني ثابـت در                در ميان پژوهش   2.كند

مرگ مادران و نوزادان آنان و تأثير اين مسئله در هاي سنتي در    پژوهش خود به نقش قابله    
  3.سياست جمعيتي پرداخته است

نخـست، در   . شـود    پژوهش حاضر بيان مـي     ي  مسئله ي  دربارهبا اين توضيح چند نكته      
هـاي    هاي مذكور گذار قابلگي به مامـايي مـدرن بررسـي شـده و تـالش                  پژوهش ي  عمده

ذاري در اين زمينـه در كـانون توجـه بـوده      گ   دولت پهلوي جهت اعمال سياست     ي  نوسازانه
نگاري زنـان     ها از ديد روزنامه     ها و دايه    شود عملكرد قابله    در اين پژوهش تالش مي    . است

 اول دولت پهلـوي نقـد طبابـت سـنتي بـه             ي  دههدر اواخر دولت قاجاري و      . بررسي شود 
ر نهادهاي دولتـي     يك گفتار تجددخواه ظهور كرد كه به سهم خود در اعمال فشار ب             ي  مثابه

هاي   در واقع، ظهور دولت مدرن كمك كرد تا تالش        . براي نوسازي اين حوزه تأثيرگذار بود     
نگاري به برخـي نتـايج عينـي منجـر شـود كـه در قالـب                    زنان در قالب روزنامه    ي  جامعه

در ايـن پـژوهش     . هـا جلـوه يافـت       هاي مامايي، پرستاري و بيمارستان      درمانگاه، دانشكده 
                                                 

، » قاجـار ي دورهجستاري پيرامون جايگاه زنان در تاريخ پزشكي با رويكردي بر «،  )1389( الهه باقري،    1.
بلديـه و  «، )1393(؛ سهيال ترابـي فارسـاني، و مرتـضي ابراهيمـي،     117-86. ، صص 4 .ش ، پزشكي تاريخ

 .96-79. ، صص24 .ش، تاريخ اسالم و ايران، » پهلوي اولي دورهبهداشت عمومي در 

: ، تهـران  سير تكوين و تطـور حرفـه مامـايي در عـصر قاجـار و پهلـوي                ،  )1394(زاده،    الهام ملك .  رك 2.
تشكيل مدرسه قابلگي اولـين گـام آمـوزش مامـايي در            «،  )1394(وم انساني؛ علي كريميان،     پژوهشگاه عل 

ي ديگـري هـم در همـين زمينـه در             مقالـه كريميـان   . 80-69. ، صص 15-14 .ش،  دانشنامه صارم ،  »ايران
 . اين مجله منتشر كرده است17-16ي  شماره

3. Kashani-Sabet, Firoozeh, (2006), “The politics of reproduction: Maternalism and women’s 
hygiene in Iran, 1896-1941,” Int. J. Middle East Studies, Vol. 38, pp. 1-29. 
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شود كه    نگاري زنان از اين منظر بررسي شده است و اين مدعا كاويده مي               روزنامه ي  كارنامه
اي اسـتوار بـود       هاي انديشه    دولت پهلوي بر بستري از كنش      ي  نوسازانهبروز عيني اقدامات    

هاي  بخشي از اين تالش. كه از پيش مطرح شده و صرفاً تجلي خواست ساختار قدرت نبود
 قاجـاري و  ي دورهنگاران زن اواخـر    پزشكي زنان را روزنامه   بهداشت و  ي  نهيزمفكري در   

كـه دولـت    ) modernization (ينوسـاز درواقع  .  اول دولت پهلوي به دوش كشيدند      ي  دهه
اي از بازانديـشي در        پزشكي نوين زنان و كودكان اعمال كرد بـر زمينـه           ي  نهيزمپهلوي در   

. اري زنـان بـه دوش كـشيده بـود         نگـ   هاي كهني رخ داد كه بخشي از آن را روزنامـه            سنت
نگاري زنـان بـا       اي وجه عيني يافت كه روزنامه        دولت پهلوي در زمينه    ي  نوسازانهاقدامات  
بـه عبـارت ديگـر، ايـن        . هاي سنتي در فراهم كردن آن تأثير مشخـصي داشـتند            نقد مؤلفه 

بابـت  توان به خواست قدرت فروكاست و سهم نقد زنان بر گفتمان سـنتي ط  اقدامات را نمي 
  .نگاري در آن جدي نگرفت را از رهگذر روزنامه

  
  بهداشت زناني لهمسئنگار و  زنان روزنامه. 2

 تأسيس دولت پهلوي شاهد ظهور نسلي از زنان تجددخواه          ي  آستانهجامعه شهري ايران در     
هـاي اجتمـاعي نگـاهي         برخورداري از تحصيالت و اشتغال به فعاليـت        ي  واسطهبود كه به    
اي قرار  پيش چشم اين زنان جامعه.  بهداشت آنان داشتندي مقوله وضعيت زنان و انتقادي به

در ايـن جامعـه   . هاي جدي بود داشت كه از منظر پزشكي زنان و كودكان در معرض آسيب         
ارتباط به    توانست بي   گير جمعيت نمي    كه زنان زادوولد بسياري داشتند، چرايي كاهش چشم       

هاي مكرر، اين     قاعدتاً با وجود فرهنگ مسلط زايمان     . شد زيست و بهداشت آنان با     ي  وهيش
گيري   بهداشت و طبابت سنتي بود كه به عنوان تهديد جدي سبب از ميان رفتن درصد چشم               

 عزيمت آنان به سوي بهداشت و حتـي         ي  نقطهومير كودكان     مرگ. شد  از زنان و كودكان مي    
درسه دارالفنـون و افـزايش شـمار      با تأسيس م  . از عوامل تشديد توجه به سالمت زنان بود       

تري مطـرح     ومير كودكان و كاهش جمعيت به صورت جدي         پزشكان خارجي، ارتباط مرگ   
 و نبود تناسب ميان ميزان فرزندآوري زنان و جمعيت ذهن برخي از اين پزشكان را به                 1شد

                                                 
1. “The politics of reproduction: Maternalism and women’s hygiene in Iran, 1896-1941,” p. 1. 
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آن  از اين رو برخي سياحان اروپايي نبود بهداشت و نظافت و دستورات      1.خود مشغول كرد  
زعم برخي ديگر هم نفوذ ناآگـاهي و تقـديرگرايي             به   2.وميرها برشمردند   را علت اين مرگ   

 نگـرش  ي وهيشـ جهاني دور كـرده و همـين          اين ي  دهيپد يك   ي  مثابهمردم را از بهداشت به      
 ترتيـب از نگـاه شـاهدان          بدين 3.مرگ را به رخدادي رايج در زندگي آنها تبديل كرده بود          

چنان كه ليدي شـيل،     . ومير كودكان داشت    ت ارتباط مستقيمي با مرگ    خارجي كاهش جمعي  
تا فكري به حال    «شاه، اذعان كرده است        ناصرالدين   ي  دورههمسر وزير مختار انگليس در      

  4.»گاه رشدي نخواهد كرد نجات كودكان ضعيف و حساس نشود جمعيت ايران هيچ 
ر بـراي نيـل بـه دركـي بهتـر از        نگا  بررسي خاستگاه اجتماعي و فرهنگي زنان روزنامه      

هـاي    فرنگ يا مؤسـسه ي آموخته دانشاغلب اين زنان . ذهنيت تجددخواه آنان اهميت دارد  
تبشيري و غيرتبشيري فرنگي در ايران بودند و به سطحي از اجتماع تعلق داشتند كه واجـد                 

 همچـون   برخـي از آنـان    .  بهداشت بود  ي  مقولهاي از جايگاه زن و        درك مترقي و پيشروانه   
، حامل سنت طبابتي بودند كـه       شكوفه ي  روزنامهامتياز    السلطنه، مديرمسئول و صاحب     مزين

معـصومه كحـال،    . شاه بـود    پدر او پزشك قشون ناصرالدين      . در خاندان آنها پيشينه داشت    
، نيز نزد مبـشران آمريكـايي طبابـت آموختـه و در مـدارس               دانش ي  روزنامهمديرمسئول  

، نيز از   عالم نسوان  ي  مجلهنوابه صفوي، مديرمسئول    . ا تكميل كرده بود   تبشيري تهران آن ر   
نگاران همچـون     برخي از اين روزنامه   . بود» مدرسه عالي اناثيه آمريكايي   «آموختگان    دانش

، نيز تحصيالت خود را در اروپا تكميل كرده         زبان زنان  ي  روزنامهآبادي، مدير     صديقه دولت 
 آمـوزش در فرنـگ يـا    ي  تجربـه عي و فرهنگـي ايـن زنـان و          طبعاً خاستگاه اجتما  . بودند

  5.خواه و تجددگراي آنان نقش محوري داشت گيري ذهنيت ترقي نهادهاي تبشيري در شكل
                                                 

. خـوارزمي، ص  :  ترجمه كيكاووس جهانـداري، تهـران      ،ايران و ايرانيان  ،  )1368( ياكوب ادوارد پوالك،     1.
153.  

 .19. اميركبير، ص: وشي، تهران ، ترجمه فرهاز خراسان تا بختياري، )1335( هانري رنه دالماني، 2.

كتابـدار،  : ، ترجمه اسداهللا آزاد، تهـران     زنان ايراني وراه و رسم زندگي آنان      ،  )1383( كالرا كوليور رايس،     3.
 .92. نو، ص: ، ترجمه حسين ابوترابيان، تهرانخاطرات ليدي شيل، )1362(ليدي شيل، . نيز رك. 90. ص

 .92.  همان، ص4.

.  اين زنان و نقش مؤسـسات تبـشيري رك         دربارهبراي مطالعه   . 5-1. ، صص 1. ، ش 23. ، س زبان زنان  5.
آبادي، و مهدخت     ه نجم روشنگران و مطالعات زنان؛ افسان    : ، تهران نشريات ويژه زنان  ،  )1381(صديقه ببران،   
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 ي  زمـره  يك مسئله كنشگران سياسي را واداشت تـا آن را در             ي  مثابهطرح بهداشت به    
چـون  يت بـه اقـداماتي       جمع ي  مسئلهاميركبير جهت اهميت به     . اقدامات اصالحي بگنجانند  

 برخي متون خارجي براي مقابله با بيماري آبله و اعـزام پزشـكاني              ي  ترجمه،  »تلقيح آبله «
 ناپايداري صـدارت اميركبيـر خللـي در ايـن       1.براي تلقيح واكسن آبله در اياالت دست زد       

عوامـل  . ومير كودكـان همچنـان بـه قـوت خـود بـاقي مانـد                اصالحات ايجاد كرد و مرگ    
وضعيت نامناسب بهداشتي، . گيري و پايداري چنين وضعيتي انجاميده بود    ي به شكل  گوناگون

هاي مسري چون وبا، آبله، طاعون و تيفوس و ناآگـاهي مـردم از چگـونگي                 شيوع بيماري 
 وانگهي مشكالت فرهنگي و اجتماعي در كنـار         2. اين عوامل بود   ي  جملهاصول بهداشتي از    

توجهي به سالمت كودكان قوت بگيرد   بر علت شد تا بيهاي سياسي مكرر هم مزيد ناآرامي
نگـاران نيـز بـه        در كنار اصالحات دولتمردان سياسي، روزنامه      3.و به تلفات بااليي بينجامد    

  .شود اي از آن پرداخته مي اين مقوله توجه كردند كه در اين مقاله به جلوه
  
  سنتي زايماني وهيشها و  نقد قابله. 2

 گفتمان طبابـت سـنتي   ي طرهيسا پيش از ظهور دولت مدرن پهلوي در       بهداشت و پزشكي ت   
هـا بـا      برخورد با قابله  . بود، و زنان و كودكان بيش از مردان در معرض پيامدهاي آن بودند            

                                                                                                                   
نگـرش و نگـارش زن؛ عبدالحـسين        : شيكاگو ها، يادها،   ها، نوشته   آبادي، نامه   صديقه دولت ) 1377(صنعتي،  
جنسيت، ناسيوناليسم و ، )1384(احيا؛ فاطمه صادقي، : ، تبريززنان ايران در جنبش مشروطه  ) 1360(ناهيد،  

كارنامـه  ،  )1375(؛ همـا نـاطق،      120-102. را، صـص  سـ   قـصيده : ، تهران )دوره پهلوي اول   (رانياتجدد در   
آمـوزش، ديـن و     ،  )1381(؛ مونيكـا رينگـر،      114-41. خاوران، صـص  : ، پاريس فرهنگي فرنگي در ايران   

  .156-125. ققنوس، صص: ، تهرانگفتمان اصالح فرهنگي در ايران دوران قاجار
  .207-206. ، صصايران و ايرانيان 1.
 .19. ، صاز خراسان تا بختياري. مسئله رك براي وجه ديگري از اين 2.

بـه  ) از عهد قاجاري تا پايان عـصر رضاشـاه         (رانياتاريخ طب و طبابت در      ،  )1382( محسن روستايي،    3.
هـا و     آدم،  )1362(؛ كارال سـرنا،     311،  309. سازمان اسناد و كتابخانه ملي، ص     : ، تهران 1. ، ج روايت اسناد 

تـاريخ كـودكي    ،  )1395(؛ زهرا حاتمي،    128. زوار، ص : غر سعيدي، تهران  ، ترجمه علي اص    در ايران  ها  نييآ
 .28. علم، ص: ، تهران)از آغاز عصر ناصري تا پايان دوره رضاشاه (رانيادر 
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. داد   اين طيف سنتي از طبيبان قرار مي       ي  طرهيسهايشان، زنان و كودكان را در          كاستي ي  همه
.  قـابلگي در اختيـار زنـان سـالخورده بـود           ي  حرفهدتاً  تا پيش از ظهور مامايي مدرن، عم      

 ايـن زنـان     1. كليمي در اين حرفه در دست اسـت        ي  سالخوردههايي از حضور زنان       گزارش
شـد و در      اي در روند زايمان داشتند، اما نقش آنان بـه ايـن محـدود نمـي                 كننده  نقش تعيين 

 روستايي و شهري نيـز نقـش         خدمات بهداشتي و درماني اوليه به بخشي از جمعيت         ي  ارائه
 وانگهي، در نبود مراكز بهداشتي و درماني نو و كمبود پزشكاني با تحصيالت جديد    2.داشتند

وپا كرده بودند كه از رهگذر حضور آنـان در            اين زنان براي خود احترام قابل توجهي دست       
  3.زمان بيماري در زندگي مردم به دست آمده بود

 دولت قاجاري، زناني كه عمـدتاً داراي تحـصيالت جديـد            هاي پاياني عمر    اما در سال  
از ايـن رو در ايـن       .  نقد قرار دهند   ي  بوتهها را در      هاي خود قابله    بودند توانستند با روزنامه   

و » زنـان جاهـل   «،  »علـم   هاي بـي    قابله«هايي چون     توان با عبارت    ها به كرّات مي     روزنامه
 4.هـا بـود   اي از نگرش اين زنان به قابله        ه جلوه برخورد كرد ك  » پوش و آواره    پيرزنان ژنده «

نقد عملكـرد و دانـش      : هاي زنان عمدتاً بر دو محور متمركز بود         تالش نويسندگان روزنامه  
. ها و تالش براي ايجاد آگاهي در سطح جامعه، به صورت مشخص در ميـان مـادران                  قابله

هـا بـه       باورمنـدي قابلـه     نادرست زايمان، رعايت نكردن نظافـت و       ي  وهيشاين نويسندگان   
هـا    به باور آنـان هـر كـدام از ايـن كاسـتي            . خرافات در روند زايمان را به پرسش كشيدند       

  .توانست پيامدهاي مهلكي براي زنان و كودكان در پي داشته باشد مي
در يكـي از    . ها به اصول نظافت در روند زايمان بود         توجهي قابله   يكي از مسائل مهم بي    

                                                 
، ترجمه سـيد عبـداهللا، بـه كوشـش          تاريخ اجتماعي ايران در عهد قاجاريه     ،  )1363( چارلز جيمز ويلس،     1.

دالماني نيز از اشتغال شماري از زنان يهودي بـه          . 159. طلوع، ص : هرانجمشيد دودانگه و مهرداد نيكنام، ت     
 .951. ، صاز خراسان تا بختياري. قابلگي سخن گفته است، نك

دانشگاه علوم پزشكي و    : پور، بوشهر   ، ترجمه ايرج نبي   سالمت مردم در ايران قاجار    ،  )1386( ويلم فلور،    2.
 .99. خدمات بهداشتي درماني بوشهر، ص

 .15-13. ، صص6. ، ش4. ، سالم نسوانع 3.

 .282-281. ، صص6. ، ش10. ، سعالم نسوان 4.
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توجهي به    ده كه بر اساس مطالعات مرگ نيمي از نوزادان و مادران بر اثر بي             ها بيان ش    مقاله
دهد، امري كه به زعم اين نويسنده در آمريكا سبب دخالت پارلمـان بـراي                 بهداشت رخ مي  

 ي  واسـطه اين رقم افزون بر زنان و كودكاني بـود كـه بـه              . تصويب قوانين جديد شده است    
 امـا از نگـاه نويـسندگان چنـين          1.شـدند   ان بستري مي  توجهي به بهداشت در روند زايم       بي

شود كه چه كسي را بايـد در جايگـاه مقـصر بـراي چنـين                  مقاالتي، اين پرسش مطرح مي    
انـدازد، زيـرا آنـان اصـوالً         نمـي » پيرزنان قابله «آماري نشاند؟ نويسنده تقصير را بر گردن        

 2.اند  افت و مواد ضدعفوني بيگانه    اند و بنابراين از اساس با اصول و فوائد نظ           آموزشي نديده 
بايـست بـه      با اين توضيح به زعم آنان روي سخن را بايد متوجه دولـت سـاخت كـه مـي                  

دولت بايد بكوشد طرحي براي اين وضعيت تعريف كند كه بر اساس            . انديشيد  راهكارها مي 
هـا    لـه سوادي قاب    طرح بي  3.شوند» بدون تصديق رسمي مشغول قابلگي    «ها نتوانند     آن قابله 

 قـابلگي  ي حرفـه ها موضوع آموزش دختران براي    بعدها موجب شد تا نويسندگان روزنامه     
  4.را به وزارت معارف پيشنهاد دهند

ها،   كوشيدند در كنار قابله     نويسندگان مي . ها نبود   البته روي سخن نويسندگان صرفاً قابله     
هداشـت و پزشـكي جديـد       نقد خود را متوجه جامعه هم بكنند و زنان را از ناآگـاهي بـه ب               

ها و باالخص     آنان ضمن تأكيد بر ضرورت حفظ پاكيزگي در روند زايمان، خانواده          . برهانند
اي از آگـاهي       به زعم آنان زنان بايد به مرحله       5.زنان باردار را نيز مخاطب خود قرار دادند       

وسـايل و  برسند كه براي زايمان احساس مسئوليت كنند و در فراهم كردن محيطي پاكيزه و               
 در شرايطي كه هنوز در ايـران مامـايي بـه    6.ها پيگير باشند    كننده براي قابله    ابزار ضدعفوني 

معناي مدرن كلمه رونق نگرفته بود تا بتوان تمام شرايط ضدعفوني را در زايمان به كار برد،    
                                                 

 .203. ، ص6. ، ش7. ، سعالم نسوان 1.

 .282. ، ص6. ، ش10. ، سعالم نسوان 2.

 . همان3.

 .3. ، ص9. ، ش2. سجمعيت نسوان وطن خواه ايران،  4.

 .15. ، ص6. ، ش4. ، سعالم نسوان 5.

 .4. ، ص12 .، ش2. ، سشكوفه 6.
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كـي  در ي . يكي از راهكارهاي نويسندگان اين بود كه بكوشند آگاهي را به زنان منتقل كنند             
از اين مقاالت به تحول مامايي در آمريكا و از جمله ضرورت ضدعفوني دست پزشـكان و        

  1.ابزار مرتبط در حين زايمان اشاره شده است
 2.نگـاران مواجـه شـد     زايمان هم با نقد اين روزنامـه ي وهيشافزون بر رعايت بهداشت،     

وزاد و فشار دادن شكم     ها در حين زايمان، همچون كشيدن اعضاي ن         اقدامات نادرست قابله  
 3.شـد   هايي در مـادر و مـرگ نـوزاد مـي            براي تولد زودهنگام نوزاد منجر به بروز بيماري       

براي » هاي عالم و عالمه     قابله«پافشاري بر ترويج آگاهي ميان زنان باردار براي مراجعه به           
يسندگان هاي سنتي همواره مد نظر نو قابله» دام جهل و خرافات«جلوگيري از گرفتاري در 

سـواد و   . تـر از ايـن بـود        اي   اما واقعيت اينجاسـت كـه مـسئله ريـشه          4.ها بود   اين روزنامه 
وانگهـي،  . اي دست يابنـد     تحصيالت زنان در جامعه آن قدر نبود كه بتوانند به چنين آگاهي           

آمدند    خدمات پزشكي برنمي   ي  عهدهاي كه فقر اقتصادي رايج بود، بيشتر مردم از            در جامعه 
 سالمت را ارائـه     ي  هياولهاي    ين رو سالخوردگاني كه دانشي نداشتند بيشترين مراقبت       و از ا  
هاي سنتي كمتر بود و همـان     كرده هم نسبت به تعداد قابله        تعداد ماماهاي تحصيل   5.دادند  مي

در نهايت فقـرا بـه      . دادند  هاي ثروتمند ارائه مي     تعداد هم عمدتاً خدمات خود را به خانواده       
 چنـداني  ي نـه يهزكردند كه بيشتر در دسترس بودند و برايشان هم      ها مراجعه مي    همان قابله 

  6.نداشت
شد كه در پايتخت يا در شهرهاي بزرگ زنـدگي            زنان جامعه نيز به كساني خالصه نمي      

ها و ماماهايي كه تحصيالت جديد داشتند بـه           وضعيت مراكز درماني و بيمارستان    . كردند  مي
اخبار ناگوار متعـددي از ايـاالت   .  زنان قرار داشته باشد  ي  همهترس  اي نبود كه در دس      گونه

                                                 
 .1. ، ص14. ، ش1. ، سهمان 1.

 .155. ، صايران و ايرانيان 2.

 .3-2. ، صص10.، ش2.، سشكوفه 3.

 .4.، ص12. ، ش2. ، سهمان 4.

 .99. ، صسالمت مردم در ايران قاجار 5.

 .14-13. ، صص4. س: 283.، ص6. ، ش10. ، سعالم نسوان 6.
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؛ ايـن   شد يمكرده منتشر     هاي تحصيل   ومير مادران و نوزادان به دليل نبود قابله         مبني بر مرگ  
 اما نويسندگان ضمن اشاره به پيـشرفت و اقـدامات نظـام             1.رسيد  صرفاً اخباري بود كه مي    

 بهبود وضعيت مادران بـاردار، همچـون        ي  نهيزميكا در   بهداشت ديگر كشورها از جمله آمر     
هاي مجهز تـشويق      برگزاري كنفرانس، كوشيدند مادران باردار را براي مراجعه به بيمارستان         

 2.كرد هاي سنتي جان نوزادانشان را تهديد مي و از خطراتي آگاه كنند كه توسط قابله

هاي گوناگون بر سـاخت       ه به شيوه  با وجود مواجهه با مفاهيم متجددانه، اين سنت بود ك         
هـا جايگـاه       قابلـه  3.و بافت اجتماعي در سطوح فردي و گروهي و نهادي سايه افكنده بود            

هـاي   مشخصي در زندگي زنان داشتند و با وجود اين كه در مقايـسه بـا قبـل تعـداد قابلـه          
دگان فراوانـي   كنن  هاي سنتي بودند كه مراجعه      ديده بيشتر شده بود، همچنان اين قابله        آموزش
در سطح جامعه به داليل مختلفـي از        » كرده  هاي تحصيل   قابله«پرهيز از مراجعه به     . داشتند

ادعـاي  « لوازم بهداشـتي و يـا   ي هيتههاي سنتي براي  جمله توقعات آنها در مقايسه با قابله   
وشـزد  ها كوشيدند تا بـا گ        از اين رو نويسندگان اين روزنامه      4.بود» النسخه  القدم و حق    حق

هـاي    هاي علمي ماماهاي جديد و همچنـين آسـيب قابلـه            كردن تجهيزات، اقدامات و شيوه    
. سنتي براي جان زنان و نوزادان، مادران باردار را براي مراجعه به بيمارستان تشويق كننـد               

كـرده و   مطابق معمول الگوي كشورهاي اروپايي و آمريكا در مراجعه به ماماهـاي تحـصيل      
  5.جهز مد نظر آنان قرار داشتهاي م بيمارستان

                                                 
 .2.، ص739 .ش ،17. ، ساطالعات 1.

 .9-5. ، صص5. ، ش2. س: 202. ، ص6. ، ش7. س: 2. ، ش7. ، سوانعالم نس 2.

 .155. اختران، ص: ، تهرانتجدد و تجددستيزي در ايران، )1382( عباس ميالني، 3.

بدبختانه در ايران اين مراقبت و مواظبت كمتر معمول است و اگر يك نفـر قابلـه تحـصيلكرده بايـست                      «4.
كـشي    ها ما زياد ديديم تو را به خدا خجالت نمي           صله داري از اين خانم    شنويد بابا حو    بياوريد در جواب مي   

تا خاله زيبنده ايستاده اسم آن خانم را ببري بيچاره صد سال است ماما است نصف اين شهر را او زائونده از            
ون كند كه چي بياور و فالن را حاضر كن، صـاب            اينها گذشته وقتي بيايد ادعاي هزارگونه رنگ و وارنگ نمي         

العاده ديگر هم ندارد و يك كلفـت و   بياور، طشت حاضر كن، آب گرم باشد و هزاران زحمت و مخارج فوق 
النـسخه هـم    القـدم و حـق   آن وقت موقع رفتن هم ادعاي چقدر حـق . خواهد  آدم مخصوص هم ندارد و نمي     

 ).15-13. ، صص6. ، ش4. ، سعالم نسوان(» كند نمي

 .71-68. ، صص2. ، ش7.، سهمان 5.
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هـاي سـنتي وجـه        ايستادگي در برابر پزشكي مدرن و پافشاري براي مراجعه به قابلـه           
برخي عقايد رايج همچون ضرورت رفع خـدمات پزشـكي و بهداشـتي             . ديگري هم داشت  

 زنان در جامعه بـر ايـن        ي  عمدهترجيح  . زنان تنها از طريق زنان بخشي از اين ممانعت بود         
از ايـن رو    .  زن آن هـم در منـزل صـورت بگيـرد           ي  قابلـه ه زايمان در حضور يـك       بود ك 

كـرده و آشـنا بـه         هـاي تحـصيل     قابله كردند كه زنان جز     نويسندگان بر اين مسئله تأكيد مي     
  1. معاينه ندهندي اجازهنظافت، به كسي 

عـم  بـه ز  . اي از تالش براي مقابلـه بـا قـابلگي سـنتي بـود                الگو از غرب جلوه    ي  ارائه
هـاي    گـام » حمايـت و حفـظ مـادران      «در  » ممالـك متمدنـه   «ها،    نويسندگان اين روزنامه  

 2هاي ناآگاه از بهداشت و اصول آن سپرد؟      اند، پس چرا بايد كار را به قابله         برداشته» سريع«
هـا،    گذاري، تصويب بودجه براي زنان باردار و تعلـيم قابلـه            اند تا با قانون     آنها تصريح كرده  

» دارالفنـون مينـسوتا   «براي نمونه،   . ها بكاهند   نان را ترقي دهند و از تسلط قابله       بهداشت ز 
. كنندگان كرده است    ها و ارسال جزواتي به درب منازل شركت         اقدام به برگزاري برخي دوره    

پروگـرام  «در  » داري  علـم بچـه   «انـد كـه       هايي پيشنهاد داده    نويسندگان با ذكر چنين تجربه    
 آمريكـايي  ي  دخترانـه  ي  مدرسـه اي كه آنان در        شود، مانند تجربه   مدارس گنجانده » رسمي
 هـم قلـم خـود را عليـه وضـعيت            شـكوفه  ي  روزنامه يكي از مقاالت     ي  سندهينو 3.داشتند

هـاي    زهي بدبختي كـه زن    «: نامطلوب بهداشت زنان شورانده و با لحني گزنده نوشته است         
به » دول متمدنه «او به توجه و مراقبت      ي    اشاره. »تر هستند   ايران از حيوانات خارجه پست    

نويـسنده در   . براي آنهـا بـود    » الصحه  هاي حفظ   خانه و اسباب    تأسيس مريض «حيوانات و   
ادامه پيشنهاد كرده است كه زنان با فروش طال و زيورآالت خود در تأسيس بيمارستان در                

  4.كنار دولت مشاركت كنند
                                                 

 .11. ، ص4. ، ش4.، سهمان 1.

 .282. ، ص6. ، ش10. ، سهمان 2.

ذكر اين نكته ضروري اسـت كـه        . 206-201. ، صص »صحت براي مادران  «،  6. ، ش 7. سعالم نسوان،    3.
، 1. ، ش 1.، س همـان (شـد      عالي آمريكايي منتـشر مـي      مدرسهآموختگان     زير نظر مجمع دانش    عالم نسوان 

 ).4-1. صص

 .3. ، ص13. ، ش1. ، سشكوفه 4.
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  نقد دايگان و پرستاري سنتي. 3
شـد در ميـان       عصر قاجاري انتخاب زناني كه با عنوان دايه از آنـان يـاد مـي               ي  جامعهدر  

شـد و از       نقش مادري به اين زنان منتقل مي       1.هاي اعيان و ثروتمند امري رايج بود        خانواده
اگرچه . گرفت  آن پس تغذيه، پوشاك، تفريح و حتي تربيت كودكان در اختيار آنان قرار مي             

هـا نيـز در معـرض نقـد      اي اين موضوع كمتر بـود، امـا دايـه       ه  در مقايسه با قابلگي آسيب    
آنان از چند منظر حضور اين زنـان در زنـدگي كودكـان را در               . قرار گرفتند  نگاران  روزنامه

ترين موضوعي است كه از نگـاه آنـان سـالمت              كودكان مهم  ي  هيتغذ.  نقد قرار دادند   ي  بوته
ـ تغذ ضـرورت    ي  دربارهو مقاالتي   ، و از اين ر    دهد يمكودك را در معرض آسيب قرار         ي  هي
آنان براي يادآوري اهميت آن به تأكيـد ديـن اسـالم بـر     . كودكان با شير مادر منتشر كردند     

 2.تغذيه كودك با شير مادر نيز متوسل شدند

. برانگيز بود ها نيز پرسش    كودك، سالمت و بهداشت دايه     ي  هيتغذافزون بر مسائلي چون     
هايي چون سوزاك، سـيفليس و سـل بودنـد و احتمـال               به بيماري برخي از اين زنان مبتال      

هـا     بنابراين نويسندگان از خـانواده     3.ها به كودكان وجود داشت      انتقال برخي از اين بيماري    
اين زنان و كسب اطمينـان از مبـتال         » تجزيه خون «خواستند با نظارت بر مسائلي چون         مي

ها بايـد     همچنين خانواده .  را به دايه بسپارند    هاي مسري فرزندان خود     نبودن آنان به بيماري   
پيش از سپردن فرزندان خود به دايه از عدم اعتيـاد آنـان بـه تريـاك و مـشروبات الكلـي           

  4.كردند اطمينان حاصل مي
 تربيت كودكان و مسائل عـاطفي مـرتبط بـا آن مـسئله ديگـري بـود كـه ايـن                      ي  وهيش

ي كودك از مادر و جايگزيني محبت مادر با         آنان جداي . نويسندگان به آن توجه نشان دادند     
                                                 

، )1382(خـان،     ؛ ميرزاحسين 154. زوار، ص : ، تهران 1. ، ج شرح زندگاني من  ،  )1384( عبداهللا مستوفي،    1.
مهـديقلي   ؛30. اسـاطير، ص  : ، تحقيق ايرج افـشار و محمدرسـول درياگـشت، تهـران           بيگي  خاطرات ديوان 

 .66. زوار، ص: ، تهرانخاطرات و خطرات، )1344(هدايت، 

 .9. ، ص9. ، شهمان؛ 9. ، ص8. ، شراهنماي زندگي. ، نيز رك4-2. ، صص3. ، ش1. ، سدانش 2.

 .20-19. ، صص1. ، ش11. ، سعالم نسوان 3.

 .11-10. ، صص3. ، ش1.، سعالم نسوان. نيز رك. 4.، ص5. ، ش1. ، سدانش 4.
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. نگرد، ظلم در حق كودك معرفي كردند        زن ديگر را، كه به چشم حرفه به تربيت كودك مي          
پوشي از مسائل تربيتـي   ها چشم به گمان آنان جايگزيني تغذيه و آغوش مادر با تربيت دايه  

هايي چون   معرض آسيبضمن اين كه اطميناني هم وجود نداشت كودك در  . اي بود   و تغذيه 
ها پيش از سپردن       دايه ي  دربارهبايست تحقيق     كم مي   با اين توصيف، دست   . كتك قرار نگيرد  

ها را هـم در نظـر         بايست حقوق اين دايه     ها مي    خانواده 1.شد  كودك به آنها جدي گرفته مي     
ارهـاي  بـراي نمونـه ك    . گيرند  گرفتند تا متوقع باشند كودكان در معرض آسيب قرار نمي           مي

 كـساني  ي تجربه 2.سخت را به آنان محول نكنند و مجالي براي استراحت ايشان فراهم كنند      
 نگـرش و    ي  وهيشـ هـا را اگـر بـه           دايـه  ي  دربـاره شاه،    السلطنه، دختر ناصرالدين      چون تاج 
او در خاطرات خويش به نقد . شويم نگاران بيفزاييم متوجه اين دغدغه مي  روزنامهي دغدغه
او در .  خود پرداخته و از جدايي ميان خود و مادرش اظهار تأسف كرده اسـت        ي  هيدارفتار  

ادامه اين پرسش را مطرح كرده است كه چرا بايد كودك را از شير مـادر و محبـت او دور                     
 طرح مبحثي را آمـاده كـرد كـه          ي  نهيزم اين زنان و نقدهاي آنان بر دايگي         ي  دغدغه 3كرد؟

 مجلس شوراي   1320سال   ي  مصوبهنگاهي به قانون    . ل كرد  اهرم فشار عم   ي  مثابهخود به   
بيانگر توجه بـه    » هاي واگيردار   طرز جلوگيري از بيماري آميزشي و بيماري      «ملي مبني بر    

هايي كه با      دهم فصل اول اين قانون دايه      ي  ماده. ها و ضرورت نظارت بر آنهاست       نقش دايه 
ي ابتالي كودكان شيرخوار      شوند و زمينه   علم به بيماري خود سرپرستي كودكي را متقبل مي        

 نقدي محكوم ي مهيجرآورند به مجازات، حبس و پرداخت  به بيماري سيفليس را فراهم مي
 يازدهم اين قانون، والدين كودكان شيرخوار را موظف كـرده بـود            ي  مادههمچنين  . كرده بود 

ندرسـتي از سـالمت او       ت ي  نامهيگواهپيش از استخدام دايه با مراجعه به پزشك و دريافت           
  4.مطمئن شوند

                                                 
؛ 4-2. ، صـص  3. ، ش 1. ، س دانـش ؛  25-24. ، صـص  11. ، ش 3.  ايـران، س   جمعيت نسوان وطنخواه   1.

 .3. ، ص10. ، ش3. ، سشكوفه

 .11. ، ص3. ، ش1. ، سعالم نسوان 2.

 تـاريخ : ، تهـران  خـاطرات تـاج الـسلطنه    ،)1367 (،)به كوشش ( منصوره اتحاديه، و سيروس سعدونديان       3.
 .13-8. صصايران، 

 -211. ، صـص  به روايـت اسـناد    ) از عهد قاجاري تا پايان عصر رضاشاه       (رانياتاريخ طب و طبابت در       4.
212. 
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 نقد باورهاي عوامانه. 4

 تقديرگرايي، اوهام و خرافات در سطح جامعه چنان آشكار بود كه گذار جامعه به               ي  طرهيس
ها در حين زايمان و       عملكرد نادرست قابله  . نمود  وضعيت مطلوب كار صعب و دشواري مي      

شد افزون بر خرافاتي بود كه گـاهي           نمي مسائل بهداشتي كه عمدتاً در روند زايمان رعايت       
بـاور داشـتند و   » آل«ها به موجودي به نـام         برخي قابله . انجاميد  به تشديد خطر زايمان مي    

شد    اين خرافات پيش از زايمان آغاز مي       1.دادند  براي مقابله با آن راهكارهايي هم ارائه مي       
  2.يافت و عموماً تا چهل روز پس از زايمان هم تداوم مي

 قـابلگي عمـل كردنـد و        ي  جامعـه  اهرم فشاري به     ي  مثابهها به     با اين اوصاف روزنامه   
 زنانه را ي جامعه فكري حضور دولت در بهبود وضعيت پزشكي ي پشتوانههمزمان كوشيدند 

نويسندگان رواج خرافات و جادو در هنگام وضع حمل را به باد انتقاد گرفتنـد               . فراهم كنند 
به باور نويسندگان مطبوعات، ناآگاهي از      . شد  وزادان و مادران مي   كه روزانه موجب مرگ ن    

 ايـن   3.شـد   امراض و علل امراض موجب پيامدهاي نـاگواري بـراي زنـان و كودكـان مـي                
 تب زايمان عـاجز بماننـد و        مانندهايي    ها در تشخيص بيماري     شد قابله   ناآگاهي موجب مي  

 نويسندگان  4.وشيدن آب سرد نسبت دهند     شيطان و يا ن    ي  حملهآن را به دختر بودن فرزند،       
هاي مقاربتي چون سيفليس  همواره به مسائلي چون بارداري در سن كودكي، ابتال به بيماري

هـاي    جنـين   و سوزاك، عدم بلوغ جسمي براي بارداري و طبيعتاً بارداري پرخطـر و سـقط              
ر ضـرورت شـناخت     كرد تا آنان ب     كردند و اين اسبابي فراهم مي       مكرر متعاقب آن اشاره مي    

  5.فيزيولوژي زنان نيز تأكيد كنند
                                                 

 .61-59. مرواريد، صص:  تهرانكلثوم ننه،، )2535( آقاجمال خوانساري، 1.

 .123. ، صسالمت مردم در ايران قاجار 2.

 .282. ، ص6. ، ش10. ، سعالم نسوان؛ 3-2. ، صص10. ، ش2. ، سشكوفه 3.

 .70. ، ص2. ، ش7. ، سهمان. ، نيز رك14. ، ص6. ، ش4. ، سعالم نسوان 4.

، 4. ؛ س 41-37. ، صص 4. ، ش 2. ؛ س 6-3. ، صص 1. ، ش 1.، س نسوان عالم. گاهي بيشتر رك   براي آ  5.
. ، ص3. ، ش8. ؛ س70-68. ، صــص2. ، ش8. ؛ س6-5. ، صــص1. ، ش4. ؛ س21-18. ، صــص3. ش
، 1. ، ش1.  ايــران، سوطنخـواه  نـسوان  جمعيـت ؛ 7. ، ص2. ، ش1. ؛ س7-6. ، صـص 6. ، ش3. ؛ س96

  .28-18. ، صص10. ، ش2.  سهمان،؛ 31-22. ، صص8-7.  ش،1. ، س همان؛23-17. صص
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  نقش دولت. 5
نگـاران    ها و نگرش سنتي جامعه به بهداشت و پزشكي، روزنامـه            در كنار نقد عملكرد قابله    

اي فراهم كنند كه دولت در قالب قانون بتوانـد بـه ايـن وضـعيت بهبـود                    زن كوشيدند زمينه  
تـوان    بخشي نمي   أكيد كردند كه به صرف آگاهي     نويسندگان به درستي بر اين نكته ت      . ببخشد

از ايـن رو    . اهميـت شـود      زنان كم  ي  جامعهمتوقع بود قابلگي سنتي و نقش آن در بهداشت          
گيـري     شـكل  1.دولت بايد از طريق ابزارهاي قانوني و اقدامات نوسازانه وارد عمـل شـود             

هاي  رخي استنباطدولت پهلوي و نگرش اين دولت به مسائل كشور در آن مقطع سبب شد ب            
نويسندگان براي ضرورت توجه به بهداشت زنـان و كودكـان بـر محـور نقـش تاثيرگـذار                   

اين مشخـصه را،    .  ايران قوت بگيرد   ي  ندهيآنوزادان در پيشرفت اقتصادي، سياسي و نظامي        
تـوان وجـه امتيـاز        كه ناظر بر اهداف دولت پهلوي اول براي داشتن كشوري مدرن بود، مي            

 براي نمونه، برخي 2. پيش از آن به شمار آوردي دورههاي  ي اين دوره با روزنامهها روزنامه
مقاالت شرط داشتن افواج سپاهي و مردان تنومند و قوي بـراي ايـستادگي و مقاومـت در                  

  3.اند دانسته»  كودكاني الصحه حفظ«برابر دشمنان را مراقبت از 
انـد؟ تأكيـد بـر     ت موجود ارائه دادهاما نويسندگان چه راهكارهايي براي عبور از وضعي       

 آموزش در ايران، ضرورت برگزاري آزمون علمي و ي ارائهاستخدام ماماهاي اروپايي براي 
 ايـن  ي جملهاز » تصديق هاي بي قابله« كار ي ادامههاي سنتي و ممانعت از     عملي براي قابله  

                                                 
 .281-286. ، صص6. ، ش10. ، سعالم نسوان 1.

بقـاء  «: هاي پيش از روي كار آمدن دولت پهلوي نيز به اين موضوع اشاراتي دارند        البته برخي از روزنامه    2.
أنيت و دوام و قـوام حـوزه   ي نـوزاد؛ هويـت و شـ    الـصحه   نوع و تكثر ازدياد افراد بشر بسته است به حفـظ          
ي اطفال؛ رواج صنعت و تجارت و زراعت و كـسب       الصحه  اجتماعي و آبادي روي كره موكول است به حفظ        

. ، ش2. ، سشـكوفه (» ...ي اطفـال و  الصحه علوم و مدنيت و استقالل دولت و مملكت موقوف است به حفظ 
  ).4. ، ص12
هـايي چـون      خي از اين نويـسندگان داشـتن ويژگـي        بر. 286-281. ، صص 6. ، ش 10. ، س عالم نسوان  3.
جمعيـت  . رك. اند  را منوط به حفظ بهداشت در كودكي دانسته       » پرستي، دفاع، غيرت، قوت و شهامت       وطن«

-161. ، صـص  5. ، ش 8. ، س نسوان عالم. ؛ نيز رك  27-26. ، صص 11. ، ش 3. ، س نسوان وطنخواه ايران  
  .39. ، ص1.  ش،زبان زنان؛ 239-236. ، صص5. ، ش9. ؛ س166
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 خارج از ديگر مـواردي       افزون بر اين، اعزام زنان براي تحصيل پزشكي به         1.راهكارها بود 
 وضعيت نامطلوب بهداشـت زنـان       2.ها مطرح شد    بود كه به صورت پيشنهاد در اين روزنامه       

ها بر  در اياالت و وجود اخباري مبني بر مرگ مادران و نوزادان سبب شد تا برخي روزنامه
يري در اين زمينه تأكيد شد كه دولت براي جلوگ        . رسيدگي دولت به اين موضوع تأكيد كنند      

وميـر   هاي متخصص را راهي اين مناطق كنـد تـا از مـرگ         از اين موضوع بايد بكوشد قابله     
بايـست    كرده مـي    هاي تحصيل    افزون بر اعزام قابله    3.بيشتر مادران و نوزادان جلوگيري كند     

شد، بـراي     اقدامات پايدارتري براي بسط بهداشت در روستاها و مناطق دورافتاده انجام مي           
 قاعدتاً اميد بـه     4.آشنا كنند » الصحه  قواعد حفظ « كه بتوانند مردم روستا را با        مثال، مراكزي 

تحقق وضعيت مطلوب جمعيتي با تأسـيس بيمارسـتان تخصـصي زنـان و كودكـان بيـشتر                  
  5.توانست پا بگيرد مي

  
  گيري نتيجه. 6

 ي  دورهضرورت تحول در پزشكي و بهداشت زنان و كودكان با طرح مباحث متجددانـه در                
باورمندان به بازانديشي در بهداشت و پزشكي، نقد گفتمان سنتي طبابت           . اجاري آغاز شد  ق

 بهداشـت و پزشـكي زنـان و         ي  عرصـه را در پيش گرفتند و كوشيدند راهي براي تجدد در           
كرده با تمركز بـر مـسائل مـرتبط بـا             در اين ميان، طيفي از زنان تحصيل      . كودكان بگشايند 

.  راهكار براي گذار به وضعيت مطلوب برآمدندي ارائهل در آن و   زنانه درصدد تأم   ي  جامعه
نگار كوشيدند از رهگذر اين نقدها مجلس شـوراي ملـي را بـه تـصويب                  اين زنان روزنامه  

بررسـي ايـن    . توانست پشتيبان سالمت مـادران و كودكـان باشـد           قوانيني برانگيزانند كه مي   
ي حـاكم بـر       هـاي عوامانـه     سـنتي و نگـرش    ها و جايگاه آنها در نقد گفتمان طب           روزنامه

                                                 
 .2-1. ، صص14. ، ش1. ، سشكوفه 1.

 .3-2. ، صص9. ، ش2.  سجمعيت نسوان وطنخواه ايران، 2.

 .2. ، ص739. ، ش3. ، ساطالعات. نيز رك. 953. ، ش4. ، ساطالعات 3.

 .286-281. ، صص6. ، ش10. ، سعالم نسوان 4.

 .4-2. ، صص12. ، ش3. ، سشكوفه 5.
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دستاورد پژوهش حاكي از ايـن      . بهداشت و پزشكي زن و كودك هدف پژوهش حاضر بود         
هـا كوشـيدند افـق     هاي سنتي و دايه ها با نقد عملكرد قابله است كه نويسندگان اين روزنامه 

 سنتي و   نقد خرافات مسلط بر قابلگي    . جديدي پيش روي پزشكي زنان و كودكان بگشايند       
توجهي به بهداشت و مسائلي چون ضـدعفوني در حـين زايمـان و     خطرات ناشي از آن، بي   

هاي بهداشتي الزم پس از زايمان در تيررس نقد اين نويـسندگان قـرار                ناآگاهي از مراقبت  
ها پرداختند كـه بـه    اي از زنان يعني دايه شده ها به بخش كمترديده آنان در كنار قابله . گرفت

واكـاوي  .  مسائل بهداشتي، تربيتي و عاطفي كودك را تحت تأثير قرار داده بودنـد             نوع خود 
دهد آنچه در دولت پهلوي بـا نـام ظهـور مامـايي      ها نشان مي    محتواي مقاالت اين روزنامه   

نگاران فراهم  مدرن جلوه يافت بر بستري رخ داد كه بخشي از مباحث فكري آن را روزنامه      
هايي كـه در قالـب تـصويب قـوانين حمايـت از زنـان و                  سازيبه عبارت ديگر، نو   . كردند

هـاي مامـايي و پرسـتاري در          كودكان، تأسيس بيمارستان و درمانگاه و تأسيس دانـشكده        
. هاي زنان در بروز آن نقش داشتند        اي وجه عيني به خود گرفت كه روزنامه          انديشه ي  نهيزم

 پهلوي گشوده شد در خأل ي دوره در واقع افق جديد پزشكي كه بر روي زنان و كودكان در    
هـاي     ساختار قـدرت يعنـي ناديـده گـرفتن پـويش           ي  خواستهرخ نداد و فروكاستن آن به       

نگـاران بـا      نسلي از روزنامه  . نگاري زنان در آن نقش مشخصي داشت        اي كه روزنامه    فكري
  كـشورهاي  ي  تجربـه هاي خود هم ساختارهاي سنتي پزشكي را به نقد كشيدند و هم               مقاله

 پهلوي ي دورههاي  نوسازي.  يك الگو فراروي دولت و جامعه قرار دادندي مثابهغربي را به 
نگار براي بهبود وضعيت بهداشت و پزشكي زنان و           تحقق بخشي از آرمان اين زنان روزنامه      

  .كودكان بود
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  Ĥخذم و منابع
: ، تهـران   الـسلطنه  خاطرات تاج ،  )1367 (،)به كوشش (اتحاديه، منصوره، و سيروس سعدونديان       -

 .تاريخ ايران

 .1308 فروردين سوم، سال ،739 شماره اطالعات، -

  .1308 چهارم، سال ،953  شمارهاطالعات، -
 ي  دورهجستاري پيرامون جايگاه زنان در تاريخ پزشكي با رويكردي بر           «،  )1389( باقري، الهه،  -

 .117-86. ، صص4 .ش ،تاريخ پزشكي، »قاجار
 .روشنگران و مطالعات زنان: ، تهراننشريات ويژه زنان، )1381(ببران، صديقه،  -
 .خوارزمي:  ترجمه كيكاووس جهانداري، تهران، ايران و ايرانيان،)1368(پوالك، ياكوب ادوارد،  -

 پهلوي ي دورهبلديه و بهداشت عمومي در «، )1393(ترابي فارساني، سهيال، و مرتضي ابراهيمي،  -
 .96-79. ، صص24 .ش، يرانتاريخ اسالم و ا، »اول

 .11. ، ش3. ، س9. ، ش2. ، س)1305-1304(، جمعيت نسوان وطنخواه ايران -

، )از آغاز عصر ناصري تا پايـان دوره رضاشـاه          (رانيا، تاريخ كودكي در     )1395(حاتمي، زهرا،    -
 .علم: تهران

 .مرواريد: ، تهرانكلثوم ننه، )2535(خوانساري، آقا جمال،  -

 .اميركبير: وشي، تهران ، ترجمه فرهسفرنامه از خراسان تا بختياري، )1335( هانري رنه، دالماني، -

 .5، 3. ، ش1. ، س)1328 (دانش،

 .9، 8. ، ش)1319 (راهنماي زندگي، -

ـ اتاريخ طب و طبابت در      ،  )1382(روستايي، محسن،    - از عهـد قاجـاري تـا پايـان عـصر            (راني
 .سازمان اسناد و كتابخانه ملي: ران، ته1. ، جبه روايت اسناد) رضاشاه

: ، آموزش، دين و گفتمان اصالح فرهنگي در ايران دوران قاجار، تهـران            )1381(رينگر، مونيكا،    -
 .ققنوس

 .1. ، ش)1321 (زبان زنان، -

 .12، 10. ، ش3. ، س12، 10. ، ش2. ، س14، 13. ، ش1. ، س)1333-1331( شكوفه، -

 .معين: ، تهران3. ، جقديمطهران ، )1371(شهري، جعفر،  -
 .نو: ، ترجمه حسين ابوترابيان، تهرانخاطرات ليدي شيل، )1362(شيل،  -

ـ ا، جنـسيت، ناسيوناليـسم و تجـدد در          )1384(صادقي، فاطمه،    : ، تهـران  )دوره پهلـوي اول    (راني
 .سرا قصيده
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، 1.  ش ،4. ، س 6. ، ش 3. ، س 5 و   4. ، ش 2. ، س 3. ، ش 1. ، س )1309-1299(،  عالم نسوان  -
، 11. ، س 6 و   2. ، ش 10. ، س 5. ، ش 9. ، س 5 و   3،  2. ، ش 8. ، س 6،  2. ، ش 7. ، س 6،  4،  3
 .1. ش

دانشگاه علـوم   : پور، بوشهر   ، ترجمه ايرج نبي   سالمت مردم در ايران قاجار    ،  )1386(فلور، ويلم،    -
 .پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر

 .زوار: ، ترجمه علي اصغر سعيدي، تهراندر ايران ها نييآها و  آدم، )1362(كارال سرنا،  -

دانشنامه ،  »تشكيل مدرسه قابلگي اولين گام آموزش مامايي در ايران        «،  )1394(كريميان، علي،    -
 .80-69. ، صص15-14 .ش، صارم

 .كتابدار: ، تهرانزنان ايراني و راه و رسم زندگي آنان، )1383(كوليور رايس، كالرا،  -

 .زوار: ، تهران1 .ج، شرح زندگاني من، )1384(، مستوفي، عبداهللا -

 مامايي در سازمان بهـداري      ي  حرفههاي    تحليل اسنادي روند فعاليت   «،  )1391(زاده، الهام،     ملك -
 .73-58. صص. 78. ، شگنجينه اسناد، »دوره رضاشاه

ـ            ،  )1394 (زاده، الهام،   ملك - :  تهـران  وي،سير تكوين و تطور حرفه مامايي در عصر قاجـار و پهل
 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

، محقق ايرج افـشار و محمدرسـول درياگـشت،       بيگي  خاطرات ديوان ،  )1382(خان،    ميرزاحسين -
 .اساطير :تهران

 .اختران: ، تهران)مجموعه مقاالت (يزيستتجدد و تجدد، )1382(ميالني، عباس،  -

 .خاوران: ، پاريسنگي در ايرانكارنامه فرهنگي فر، )1375(ناطق، هما،  -

 .احيا: ، تبريززنان ايران در جنبش مشروطه، )1360(ناهيد، عبدالحسين،  -

 ،هـا، يادهـا     هـا، نوشـته     آبادي، نامه   صديقه دولت ،  )1377(آبادي، افسانه، و مهدخت صنعتي،        نجم -
 .نگرش و نگارش زن: شيكاگو

: ترجمه سيد عبداهللا، تهران ،ن در عهد قاجاريهتاريخ اجتماعي ايرا، )1366 (ويلس، چارلز جيمز، -
 .طلوع

 .زوار: ، تهرانخاطرات و خطرات، )1344 (هدايت، مهديقلي، -

- Kashani-Sabet, Firoozeh, (2006), “The politics of reproduction: Maternalism and 
women’s hygiene in Iran, 1896-1941,” Int. J. Middle East Studies, Vol. 38, pp. 1-29. 
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