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زنان روزگار قاجار به روایت کالرا کولیور رایس:
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وضعیت زنان باردار قالیباف کرمان
در اواخر قاجار

«...روزی زنــی بــه بیمارســتان
متعلــق بــه مبلغــان مذهبــی
مراجعه کرد و تقاضــای درمان
چشمهایشراداشت.هنگامی
که دکتر مشــغول معاینه او بود،
مدام میپرسید :آیا چشمهایم
در عرض یک مــاه بهتر خواهد
شــد؟ دکتر علــت اضطــراب و
میل او به دانستن پاسخ را جویا
شــد .زن جــواب داد :چــه کنــم
شــوهرم یــک مــاه بــرای بهبود
چشــمانم فرصت داده است و
اگر بهتر نشــوم و نتوانم ببینم،
او زن دیگــری خواهد گرفت .با
وضعــی کــه مــن دارم فایدهای
بــرای او نخواهــم داشــت»....
خانــم «کالرا رایــس» از جمله
زنانــی فرنگــی اســت کــه در
میان نوشــتههای خــود درباره
ایــران و بخصــوص زنــان ،از
ایــن نــوع اتفاقات دردنــاک که
روشنکننده بخشی از واقعیت
زندگی زنــان در روزگار قاجار را
دارد ،روایت کرده است.
حضور مبلغان مذهبی در ایران
حضــور مبلغــان مذهبــی و چگونگــی فعالیت
آنــان در ایــران تاریخــی دارد کــه پرداختــن بــه
آن بحثــی جداگانــه میطلبد .امــا در این میان
یکــی از اقدامــات اساســی و قابــل تأمــل ایــن
مبلغــان و همراهانشــان در زمــان حضــور خود
در ایــران ،برپایــی و تأســیس مراکــز درمانــی
و بیمارســتانهایی بــود کــه بــه ارائــه خدمــات
پزشــکی ،درمانی و بهداشــتی به مــردم از تمام
اقشار جامعه میپرداختند.
تبلیغ تا ارائه خدمات پزشکی
در واقــع ارتباط نزدیک با اقشــار گوناگون مردم
جزو اهداف اصلی این مبلغان مذهبی بود تا از
این طریق آنان را با دین مســیحیت آشــنا کنند.
در روزگار قاجــار نیز با توجه به شــرایط سیاســی
پیش آمده ،حضور این مبلغان در ایران پررنگ
بود و این فضای مناسب برای تبلیغ هیأت های
مذهبــی و همچنین نیاز بــه اقدامات فرهنگی و
پزشکی در ایران دوره قاجار ،زمینه را برای ورود
این مبلغان به ایران فراهم کرد.
نیاز شاه و مردم به پزشکی مدرن
از طرفــی بــا توجــه بــه اینکــه علــم پزشــکی در
دوره قاجــار پیشــرفت چندانی نداشــت و طب
قدیــم نیــز جوابگــوی نیازهای پزشــکی نــه تنها
مــردم عــادی ،بلکــه خــود شــاه و اطرافیانــش
نبــود ،ناخودآگاه ایــن گــروه از مبلغین مذهبی
کــه به ارائــه خدمــات پزشــکی میپرداختند در

میان مردم از اهمیت بسیاری برخوردار شدند،
تــا جایی که حتــی بعضــی از ثروتمنــدان ایران
نیز بــرای تأســیس مراکز درمان بــه آنان کمک
میکردنــد و ایــن شــرایط فرصــت طالیــی شــد
برای مبلغین که به اهداف خود در ایران دست
یابند.
رسمیت یافتن انجمن تبلیغی کلیسا
در مقالــهای تحــت عنــوان« نقــش مبلغــان
مذهبــی در گســترش پزشــکی در دوره قاجــار»
دربــاره حضــور مبلغــان مذهبــی در ایــران ،به
روزگار ناصرالدین شــاه قاجار آمده است...« :با
رســمیت یافتن فعالیت انجمن تبلیغی کلیسا
در ایــران بــه ســال  1874م 1291 /.ق .مقارن با
بیســت و هفتمین ســال حکمرانــی ناصرالدین
شــاه قاجــار ،رابــرت بــروس و همســرش بــا
همکاری کاراپــت هوانس و برخــی ارامنه جلفا
کــه به پذیرش آیین پروتســتان تمایل داشــتند،
درصدد توسعه فعالیت هیأت تبلیغ مسیحیت
برآمدند»....
ماندگاری بیمارستانهای انگلیسی
همانطور که اشاره شــد فعالیت هیأت مبلغان
مسیحی انگلیسی در جنوب ایران عالوه بر امور
مذهبی شــامل تأمین خدمات پزشکی نیز بود.
با توجه به نیاز مردم از تمام اقشــار به خدمات
درمانی ،بهداشــتی و پزشکی که در آن روزها در
ایــران در حــد صفر بود بســیار مــورد توجه قرار
گرفــت و دولت نیز تالشــی بــرای برپایی چنین

مراکــزی نداشــت در نتیجــه بیمارســتانهای
انگلیسی برای مردان و زنان تا سالها نخستین
بیمارســتان هایــی بــود کــه در اصفهــان ،یــزد و
کرمان گشوده و فعالیت داشتند.
تأسیس بیمارستانی برای زنان
جالب اســت بدانیم بنــا بر مقاله فوق در حدود
سالهای  1275ه .شمسی دکتری به نام «امیلیا
اســتوارت» بیمارســتانی بــرای زنــان در جلفای
اصفهان احداث کرد ،اما هیأت انجمن تبلیغی
کلیســا همواره درصدد بود شعبههایی از مراکز
پزشــکی هیأت مبلغان را در اصفهان دایر کند.
بــه همین دلیــل یکی دیگر از پزشــکان به قصد
احــداث بیمارســتان در اصفهــان خانههایی در
این شهر اجاره کرد و در ضمن ،درمان بیماران
را نیز بر عهده گرفت .این پزشک یک سال بعد
موفق شــد در محله عباس آباد ،زمین مناسبی
از یکــی از متمولین اصفهان خریداری و محلی
بــرای هیأت انجمن تبلیغی کلیســا در اصفهان
ایجاد کند.
دو بیمارستان برای زنان و مردان
بنابرایــن آن پزشــک بخــش عمــدهای از ایــن
زمیــن را بــه ســاختمانی بــا دو بیمارســتان
بــرای زنــان و مــردان و محلــی بــرای ســکونت
پزشــکان و پرســتاران اختصــاص داد .از ایــن
پــس بیمارســتانهای هیــأت مبلغــان انجمن
تبلیغــی کلیســا تــا پایــان دوره قاجاریــه و حتی
پــس از آن بــه فعالیت خود در این شــهر ادامه
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دادنــد و مبلغان ،پزشــکان و پرســتاران شــاغل
در این بیمارســتانها ،درمان و مراقبت گروهها
و طبقــات مختلف جامعه اصفهــان را برعهده
گرفتند.
فعالیت «کالرا» در جلفای اصفهان
«کالرا رایس» نیز از جمله کسانی بود که همراه
همســر خود که از مبلغین مذهبی بود به ایران
آمــده بــود و با اینکــه این زن دربــاره کار و حرفه
اصلــی خود در ایــران چیزی نگفته اســت اما با
بررســی شــواهد و خواندن خاطراتــش میتوان
حــدس زد کــه وی نیــز در بیمارســتان مبلغــان
مذهبــی در جلفــای اصفهــان مشــغول بــه
خدمترسانی بوده است که در قسمتهایی از
کتاب خــود به خاطراتش از برخــورد با بیماران
اشاره کرده است.
روایتی از زنی سوخته در درمانگاه
البتــه اهمیــت بیشــتر نوشــتههای کالرا در ایــن
میان مربوط به زنان است ،یعنی به مواردی که
زنــان به دالیــل مختلف به بیمارســتان یا مراکز
درمانــی انگلیســیها مراجعــه کردهاند ،اشــاره
کرده است.
بــرای مثال وی از زنی مینویســد که شــوهرش
آن را بــه خاطــر اینکــه مورد پســند و بــاب طبع
آن مرد نبــوده ،بعد از تنبیههــای مکرر روزی با
ریختن شیشه پارافین روی زن و کبریت کشیدن
و بســتن قفل اتاقی که زن در آن بوده اســت وی
را بــه آتــش میکشــاند ،تا جایــی کــه در نهایت

