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همســایهها با شــنیدن جیــغ و داد بــه فریاد زن
میرسند.
حمل بیمار با سبدی روی االغ
خانــم رایــس در ادامــه تعریــف ایــن ماجــرا
کــه البتــه صحــت و ســقم آن هــم جای ســؤال
دارد ،مینویســد ...« :او را بیــرون کشــیدند و در
نهــری انداختند تا شــعلهها را خاموش ســازد.
سوختگی وحشتناک بود ...مقداری دوا و مرهم
محلی بر جراحتها نهادند .چند روز آن بچه با
تحمل رنج و عذاب با مرگ دســت و پنجه نرم
کرد تا آنکه کسی پیشنهاد کرد بهتر است او را به
درمانگاه انگلیســیها در چهــل میلی آن ناحیه
ببرند .دختر ســوخته را در سبد کم عمق بزرگی
کــه کــف آن را بــا لحافــی پوشــانده بودنــد ،قرار
دادند و ســبد را بر پشــت االغی نهادند و کســی
بــرای آنکــه ســبد را که بــاال و پاییــن میرفت بر
زمین نیفتد آن را با دست نگاه میداشت»....
میگفتند همسر خودش بوده!
متأســفانه ایــن زن بعــد از چنــد روز بســتری و با
وجــود رســیدگی بــه وضعیتــش در آن درمانگاه،
زنــده نمیمانــد .خانــم رایــس در ایــن میــان
بــه برخــورد مــردم بــا این اتفــاق اشــاره کــرده و
مینویسد« :شوهر این دخترک بینوا به بهای یک
شیشه روغن پارافین از شر همسرش راحت شده
بود و مردم در پاســخ اینکه چرا شوهر میبایست
بــه چنیــن عملی دســت زنــد ،میگفتند همســر
خــودش بوده ،اختیارش را داشــته و میتوانســته
برابر میلش با او رفتار کند»....
وضعیت زنان در اواخر قاجار
نوشــتههای کالرا رایس از ابعاد مختلف بســیار
قابــل تأمــل اســت ،گرچــه الزم اســت هنــگام
استفاده علمی از نوشتههای وی دقت بیشتری
کــرده و بــا منابع معتبر و اســناد تاریخی تطبیق
داده شود ،اما بهصورت کلی دارای موضوعاتی
کــه با بررســی و مطالعه هر بخــش آن میتوان
اطالعــات مهمــی را دربــاره وضعیــت زنــان و
چگونگــی زندگی آنان در اواخر قاجار به دســت
آورد.
دویست تخت در اختیار بیماران
خانم رایس در بخشــی از کتاب خود شــرحی از
چگونگــی ســاختار بیمارســتانهای هیأتهای
مبلغان آورده است که بسیار جالب و خواندنی
است ...« :در بیمارستانهای ویژه مردان و زنان
اصفهــان ...بیــش از دویســت تخــت ،اتاقهای
خصوصــی بــرای بیمــاران طبقــه فرادســت،
اتاقهــای مجزا بــرای مبتالیان بــه بیماریهای
واگیــردار ،پناهگاههــای خشــک و آفتابگیــر
بر پشــت بــام برای بیماران مســلول و اتاقهای
عمل کامالً مجهز وجود دارد»....
بیماران مرده در راه بیمارستان
ایــن توصیفــات از یــک بیمارســتان کــه توســط
مبلغــان مســیحی در اصفهــان اداره میشــده
است مربوط به اواخر روزگار قاجار است .زمانی
که مردم به جهت شــرایط بهداشــتی و درمانی
و پزشــکی در وضعیت بســیار بدی قرار داشتند
و متأســفانه حکومــت و امکانــات آن زمــان
جوابگــوی رفع نیازهای بیماران نبود که به قول
خانم رایس...« :بیشتر بیمارانی را که در سبدی
بر پشــت االغ ســوار کــرده و پس از چهــار یا پنج
روز راهپیمایی به بیمارستان میرسانند ،اغلب
مرده میمانند تا زنده»....
بخشهــای پرتونــگاری ،عکسبــرداری و
آزمایشگاه
خانم رایس در ادامه معرفی فضای بیمارستان
به وجود بخشهای پرتونگاری و عکسبرداری
بــا اشــعه ایکــس و آزمایشــگاهی بــرای انجــام
آزمایشهــای کلــی و آسیبشناســی اشــاره
میکند و از انجام انواع آزمایشهای تشــخیص

میکروب ســفلیس و حصبه و تبهای بیعلت
در آن بیمارســتان مینویسد و با افتخار معتقد
اســت که تمام این امکانــات در جهت درمان و
رسیدگی به حال بیماران در ایران بوده است.
تجسمی از شور و شوق
این حساســیت و توجه کالرا به فلســفه تأسیس
این بیمارســتانها و حضور مبلغــان در ایران تا
جایــی اســت که در بخشــی از کتاب خــود آورده
است...«:بیمارســتانهای هیأتهــای تبلیغــی
مذهبی ،تجســمی از شــور و شــوق و فعالیتند و
هــزاران نفــری کــه از کمکهای آنــان برخوردار
شــدهاند درک میکننــد کــه آنچــه بــرای آنــان
انجــام شــده اســت برای بــه دســت آوردن پول
نبوده ،بلکه از عشــق و غمخواری برمیخاســته
است».
مبلغان زن دندانپزشک و ماما
آنچه که در این میان نکتهای قابل اهمیتتری
اســت نقــش و تأثیــر زنــان مبلــغ در برخــورد با
مــردم و بخصــوص زنــان در ایران بوده اســت.
بنا بــه نظر نویســندگان مقاله« :نقــش مبلغان
مذهبــی در گســترش پزشــکی در دوره قاجــار»
مبلغــان مذهبــی بــه دو گــروه مــردان مبلــغ
و زنــان مبلــغ تقســیم میشــدند .زنــان مبلــغ
تخصصهای گوناگونی داشتند از جمله شامل
اقدامــات مذهبــی ،ایجــاد مــدارس و تعلیــم و
تربیــت و طبابــت میشــد .تخصصهــای آن
زنــان مبلــغ نیــز در زمینــه پزشــکی عبــارت از
دندانپزشکی و مامایی بود.
نزدیک شدن به اندرونی زنان
در ادامــه آن مقالــه آمده اســت...« :ایران دوره
قاجار که علم پزشــکی به صورتی عجیب به کار
گرفته میشــد ،ایــن خواهران پزشــکانی چابک
و مجرب به حســاب میآینــد ،گاه جراحند ،گاه
دندانپزشــک و هنــگام لزوم ماما ،چــون تعداد
این خواهران شــجاع و خســتگیناپذیر محدود
بــود ،هیــچ گاه بیــکار نمیماندند و همــواره در
منتهــای شــور و شــوق بــه کار خویــش ســرگرم
بودنــد »....بــر این اســاس هــم این زنــان مبلغ
میتوانســتند به خانهها و اندرونیها راه یافته و
با زنان معاشرت کنند و از نزدیک با دنیای آنها
آشنا شوند.
فعالیت چهل مبلغ زن در اواخر قاجار
براســاس تحقیقاتی که نویســندگان مقاله فوق
انجام دادهاند در سالهای پایانی دوره قاجاریه
نزدیــک بــه چهــل مبلــغ زن اعــم از همســران
اعضــای هیــأت ،پزشــک ،پرســتار و معلــم در
مراکز انجمن تبلیغی کلیســا در ایران ،فعالیت
میکردنــد کــه شــمار آنهــا پــس از دوره قاجــار
تا حــدودی افزایــش یافت ،البتــه فعالیتهای
زنــان مبلغ پزشــک در دورههای متعــدد قاجار
کمی یکســان نبوده اســت ،بــه طوری که
از نظر ّ
در دوره مظفرالدین شــاه بیش از دو برابر دوره
ن شاه بوده است.
ناصرالدی 
زنی راهبه اولین کاشف بیماران جذامی
جالــب اســت بدانیــم اولیــن ارتبــاط مبلغــان
مذهبــی مســیحی بــا جذامیــان ایــران در دوره
قاجــار توســط یــک زن راهبــه روی داد .یکــی از
زنان راهبه که در دوره قاجار به مســائل پزشکی
ایران میپرداخت «مــاری برادفورد» بود که در
ســال  1888م 1326 /.ق .از روستای «آرپاسی»
در میــان راه تبریــز و اهــر از ایــن مــکان دیــدن
کرده و گزارشــی از وضعیت بیماران جذامی به
تبریــز میدهد که در نتیجــه بهدنبال آن دکتری
معــروف بــه «دکتــر اســتد» و همســرش ،کار
سرکشی به جذامیان را برعهده میگیرند.
آماری از وضعیت زنان قالیباف باردار
کالرا رایــس در بخشــی از کتــاب خــود کــه بــه
موضوع بیماری و مــرگ در ایران میپردازد به

آنچه که در این میان نکتهای قابل اهمیتتری است نقش و تأثیر زنان
مبلغ در برخورد با مردم و بخصوص زنان در ایران بوده است .بنا به
نظر نویسندگان مقاله« :نقش مبلغان مذهبی در گسترش پزشکی در دوره
قاجار» مبلغان مذهبی به دو گروه مردان مبلغ و زنان مبلغ تقسیم میشدند.
زنان مبلغ تخصصهای گوناگونی داشتند از جمله شامل اقدامات مذهبی،
ایجاد مدارس و تعلیم و تربیت و طبابت میشد .تخصصهای آن زنان مبلغ
نیز در زمینه پزشکی عبارت از دندانپزشکی و مامایی بود

آمــاری از وضعیــت زنان قالیباف کــه در کرمان
تحــت نظر بیمارســتان هیأت مذهبی آن شــهر
بودنــد اشــاره میکنــد کــه بســیار قابــل تأمــل و
با اهمیت اســت...« :در طی یک ســال ،چهل و
هفت مــورد زنــان قالیباف حاملــه و تحت نظر
و معالجــه در بیمارســتان هیأت مذهبی کرمان
مشــاهد شده بودند که بدنشان از شکل طبیعی
خارج شــده بود .در بیســت و هشــت مورد زنان
چندیــن روز بــا مــرگ دســت و پنجه نــرم کرده
بودنــد و زمانــی کــه کامالً از پــا افتــاده بودند به
بیمارستان آورده شده بودند»....
زنده ماندن نوزده نوزاد در بیمارستان
ایــن بانــوی انگلیســی در ادامــه بــه اقدامــات
بیمارســتان و پزشــکان برای نجــات آن مادران
و فرزندانشــان اشــاره کــرده و مینویســد...«:
نــوزادان هــر بیســت و هشــت نفر مردنــد ،لکن
مادرانی که احتمال داشت زیر دست قابلههای
بومــی بمیرنــد بــا کمــک جراحیهایــی کــه در
بیمارســتان روی بدن آنها انجــام گرفت بهبود
یافتند و ســامت آنــان بازگردانده شــد و نوزده
نــوزاد دیگر زنده به دنیا آمدند ».در واقع چنین
فضای نابســامان ،در کنار نبود امکانات پزشکی
و درمانــی عاملــی شــد کــه مبلغیــن مذهبــی
بــرای جلــب توجــه مــردم بــه آیین مســیحیت
بــه تأســیس مراکــز درمانی و حتــی تربیت کادر
پزشــکی در ایران بپردازند کــه زنان مبلغ نیز در
این میان نقش بسیار تأثیرگذاری داشتند.
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