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  چكيده
خوانشـي ناسـوتي از     ايران ارائةدر رهنگ بهداشت و پزشكي وردهاي تجدد در فآ يكي از ره

 ،مير مادر و كـودك  و مرگ  سبب رهگذر بود. بهبهداشت و تالش براي درمان بيماري از همان 
يكي از داليل كاهش جمعيت، بهداشت زنان در عصر قاجـار در كـانون توجـه قـرار      منزلة  به

 وضوعمنگار به  روزنامه زنانِزنان در اواخر دورة قاجار،  ازسويهايي  گرفت. با انتشار روزنامه
بر  )1311 - 1299(نسوان   عالم مجلة واكاويپژوهش حاضر از هدف . كردندبهداشت توجه 

نتـايح  براسـاس  تحليلـي اسـت.     ــ    اساس الگويي توصيفيبهداشت زنان و بر موضوعمحور 
گـر نـوعي    از مقاالت مرتبط با بهداشت زنان در اين مجله بيان بسيار زياديحجم  ،پژوهش

ضرورت بسط مفهوم آن با توسل به پزشكي مدرن  تحول نگرش از ناآگاهي به تنانگي زن به
، ضـرورت  آندرمـان   از بيمـاري و  يگيـر  پيشبا تأكيد بر اهميت  ،است. نويسندگان مجله

گرايـي و پزشـكي    و بسط عقـل  ،گرايي گزيني پزشكي نوين با طبابت سنتي، نقد خرافه جاي
ارتقاي سـطح آگـاهي بهداشـتي زنـان گـام      براي  ،رب كشورهاي غربيابا الهام از تج ،نوين
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  مقدمه. 1
نگاري زنـان در   عمر دولت قاجار روي در افول نهاده بود، روزنامه ةكه ستار هنگامدر همان 

نگاري ابزاري فراروي زنان نهاد تا از  پيمود. روزنامه را ميخود  ايران نخستين مراحل تكوين
بهداشت، چون  ي جديد گام بردارند كه هميتحقق نيازها يسو هباندروني به درآيند و  جهانِ
 ،فرهنگ اجتماعي بود. اين زنان ةگفتماني در حوز يآور تحول پيام 1و تنانگي ،شناسي بيماري

از نگـرش   گـذار  جهـت  در ،كه عمدتاً از طيف تجددگراي جامعه بودند، با انتشار روزنامـه 
هـاي   بيماري و بهداشت به نگرشي گام برداشتند كه بر شناخت بدن، بيماري ةسنتي به مقول

هـايي   ميان، طيفي از زنان بـا انتشـار روزنامـه    اين ها تأكيد داشت. در ي از آنگير پيشو  ،زنان
نگاري و طرح مباحث و  روزنامه ةبخت خويش را براي ورود به عرص شكوفهو  دانش مانند
موضوع پـژوهش حاضـر بهداشـت     آموزش و بهداشت آزمودند. ةهاي جديد در حوز نگاه

شـود. پرسـش    واكـاوي مـي   عالم نسـوان  ةبا تكيه بر مقاالت نشري ؛ اين موضوعزنان است
تواند مـا را بـه    اندازه مي تا چه عالم نسوان ةكه محتواي مجل اينمحوري آن عبارت است از 

بهداشت و پزشكي در ايران اواخر عهـد قاجـار رهنمـون     ةدرك تحول نگرش زنان به مقول
زنانـه بـه    يهم ازمنظر نمايندگي نگرشـ  شبراي اين پژوه عالم نسوان ةشود. انتخاب نشري

يعنـي   ،مقطع چـاپ ايـن روزنامـه    ةواسط موضوعات و مسائل اجتماعي و فرهنگي و هم به
  رسد. نظر مي ه بهموج ،پهلوي اول ةدور آغازقاجار و  ةپايان دور

گـروه   2:موضوع اين پژوهش تاكنون توجـه دو گـروه از محققـان را برانگيختـه اسـت     
 ؛ صـدر 1381 ببـران ( انـد  اي كلي بررسي كرده نگاري زنان را از زاويه روزنامه ةنخست مقول

طور مسـتقل موضـوع    به عالم نسوان ةباوجوداين، مجل .)1375 حسين ؛ ذاكر1364هاشمي 
زنـان در   گراني كه به موضوع بهداشت دوم، پژوهش ؛ها نبوده است يك از اين پژوهش  چهي

هاي اين گـروه از محققـان نيـز     اند. در نوشته پهلوي اول پرداخته ةقاجار و دور ةدوراواخر 
عمدتاً رويكرد سياسي بر رويكرد فرهنگي و بهداشتي سايه افكنده اسـت. ايـن نگـرش در    

تجربه  رد و نه كالن تغييراتي راهايي با محوريت مسائل خُ گري پژوهش هاي اخير با جلوه سال
؛ نيـز  161 - 141: 1392؛ 691 - 681: 1389كريمي ( يهاي كتاب و مقاله ،ميان اين كرده است. در

مند الگويي مناسب را  و روش ،با نگرشي واكاوانه، دقيق) 28 - 1: 1390 و همكاران جريآقا
هاي فارسي جايگاه ممتـازي را بـراي خـود رقـم زده      پيش رو قرار داده و در ميان پژوهش

: 1389(رحمانيـان و تـوكلي   اي از او  دكتري آفرين توكلي و نيز مقاله ةرسال ،جز اين است.
 ةدر زمينـ  ،البته وجه ديگري از گفتمان پزشكي عصر پهلوي را پوشش داده است.) 76 - 61
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است كه عمـدتاً بـه معرفـي اقـدامات دولـت       شده انجامي يها هاي عمومي پژوهش بيماري
 ةرويكرد متجددان ،وانگهي 3اند. هاي عمومي به نگارش درآمده مركزي براي مقابله با بيماري

هاي زنان  ها موضوع چند پژوهش بوده است كه در كنار شماري از روزنامه زنان در روزنامه
شـك فيـروزه    هـاي غيرفارسـي بـي    اما در ميان پژوهش 4نيز بررسي شده است. عالم نسوان

جايگـاه  ) Kashani-Sabet 2006: 1-29; Kashani-Sabet 2000: 1171-1203( كاشـاني ثابـت  
  دارد. اي ه ويژ

كوشـيده  در ايـن پـژوهش   كه اين است وجه تمايز پژوهش حاضر با تحقيقات يادشده 
نگاري زنان ايراني  كه خود برگي از تاريخ روزنامه، عالم نسوان ةضمن تمركز بر نشريشده، 
بهداشت و پزشـكي نشـان    ةزنان به مقول معاصر است، تحولي گفتماني در نگرش ةدر دور

، كوشـش  اسـت تحليلـي   ـ  توصيفيروش كه به  ،براين، در پژوهش حاضر . افزونداده شود
عـالم  صـورت مشـخص نويسـندگان     به( نگاران زن تكاپوي روزنامهمثلِ هايي  مقولهتا شده 
گرايي، تغيير مفهوم قـابلگي   بهداشت، ستيز با خرافه ةبراي ارتقاي آگاهي زنان دربار )نسوان

گـذاري بـه ازدواج و بهداشـت     ح قـانون به پرسـتاري، و ضـرورت توجـه دولـت در سـط     
  شود.  واكاوي

  
  نگاري روزنامه درك از پزشكي نوين در عرصة نان وز. 2

بر طب جالينوسي بـه پزشـكي نـوين از     روند گذار دانش پزشكي در اروپا از گفتمان مبتني
آشكارتري يافت. از زماني كـه در   ةنوزدهم جلو ةقرن شانزدهم ميالدي آغاز شد و در سد

يوناني و نيـز دسـتگاه الهيـات كليسـايي      انديشة ةشناسي از سيطر كيهان اروپا علومي چون
 طـب جالينوسـي همـوار شـد     ةبراي عبـور دانـش پزشـكي از چنبـر     نيزبيرون آمد، راهي 

)Magner 2005: 198-250بـا مفهـومي     گـذار از طـب سـنتي و مواجهـه     ة). در ايران، تجرب
زاد انقالب علمي بود كـه   قاجار رقم خورد. تجدد هم ةدر دور متجدد از پزشكي و بهداشت

ـ  ،رد ناسوتي، فرديآن خ ةدر ساي را » كـران ملكـوتي   مطلـق و بـي  «رد و نسبي انسان جاي خ
اي براي تجلـي   چون غرب زمينه هم چهدر ايران اگر ،رو ). ازاين10: 1378(ميالني  گرفت مي
  هايي از تالش براي بروز آن عيان شد. كم جلوه   ب علمي فراهم نبود، دستانقال

راهي  1815/ آوريل 1230الثاني  در جمادي »معرفت كاروان«كه نخستين  هنگاماز همان 
اروپا شد و ازجمله اهداف اصلي ارسال آن يكي نيز يادگيري و انتقال دانش جديد پزشـكي  

جدي طب سنتي ايران با پزشكي نو آغاز شده بود. هرچند اين نخستين كاروان  ةبود، مواجه
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محبـوبي اردكـاني    بنگريـد بـه  ( ورد معيني نداشتتاپزشكي دس ةكم در حوز معرفت دست
)، رواج تدريجي آموزش بـه سـبك   258 - 252 ،2 : ج1377؛ نوايي 130 - 124 ،1 : ج1370
هـاي دينـي، تأسـيس نهادهـاي      و اقليت ،زادگان از اشراف، شاه طيفي ويژه در ميان به ،غربي

چيرگـي   ةهاي جديد، زمينـ  ها دارالفنون و نيز ظهور بيمارستان آموزشي جديد و در رأس آن
 ،1 ج :1370محبوبي اردكـاني   بنگريد به( گفتمان پزشكي نوين بر طب سنتي را فراهم كرد

 ،آموزش علوم جديـد  Ebrahimnijad 2014: 49-120.(5؛ 208 - 153: 1375؛ ناطق 283 - 253
 ةقاجـار قـرار گرفـت و در دور     هاي نوسازي دولـت  در صدر برنامه ،ازجمله پزشكي مدرن

و  ،»تصـديق اطبـا  «، قرار »دولتي ةخان مريض«چون تأسيس  همهايي  صدارت اميركبير تالش
بهبود بهداشت عمومي و فردي صورت گرفت تا گسست از جهـان   براي» كوبي آبله قانون«

  ).344 - 332: 1378(آدميت  سنتي وجوه عيني داشته باشدطب 
 ينگـاري زنـان موضـوع مهمـ     گيري روزنامـه  ضرورت تأسيس بيمارستان از آغاز شكل

را يكـي از  » تالعـور  مجنون و كاشـف «آوري زنان  ضرورت جمع شكوفه. رفت شمار مي به
 ،چنـين  هايي برشمرده است كه در پس ضـرورت تأسـيس بيمارسـتان اسـت. هـم      استدالل

كـه بيمارسـتاني    ردكـ  زنان در توضيح بيماري خود براي همه ايجاب مـي » حجب و حياي«
 ان زن بـه درمـان بيمـاري خـود بپردازنـد     د تا زنان با مراجعه به اطبـا و پرسـتار  وتأسيس ش

 ،گير مادران و كودكـان  ومير چشم ديگر، مرگ ازسويِ .)4 - 3، 12، ش 3: س 1333 شكوفه(
بهداشت زنان را  ةقاجار بود، ضرورت توجه به مقول ةكاهش جمعيت در دور كه عامل مهمِ

چون وبا، طـاعون،   ريواگ يها يماريب ،ومير و كاهش جمعيت در كانون توجه قرار داد. مرگ
 يمـد عـوامل  آ يها پ رخطر آنپ يسامان زنان و باردار نابه تيموقع وفقر،  ،يو قحط فوسيت و

توانست كليدي براي  ، سالمت زنان ميمنظر نيا بود. از يبهداشت يها استيچون ضعف س هم
بهداشت و  وضوعم. باشد يتي و افزايش طول عمر زنان و كودكانعهاي جم گيري فهم جهت

گيري يك آگـاهي و خواسـت    شكل ةضرورت تدوين سياستي براي مديريت جمعيت زمين
ياد  6»جنبش بهداشتي« نام براي تغيير شرايط بهداشتي زنان فراهم كرد كه از آن بارا جمعي 

  ).Kashani-Sabet 2006: 1-2, 7( شده است
ـ  ل زنان را بـه مواجهه با تجدد مسائ مهـم در كـانون توجـه برخـي از      يـك بايسـتة   ةمثاب

هـايي از حضـور و    كه جلـوه  اين كارگزاران سياسي و نيز طيفي از نخبگان جامعه قرار داد. با
رخدادهايي چون جنبش تنباكو گزارش شـده اسـت، از   فعاليت سياسي و اجتماعي زنان در 

اجتماعي فراهم شـد. ايـن حضـور بـا      ةحضور جدي زنان در عرص ةانقالب مشروطه زمين
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بـر   هاي آن بود. افزون گاه ها يكي از تجلي همراه بود كه روزنامه نويطرح مطالبات و مسائل 
ت فرد و زندگي او موضوعي مدنظر قرار گرفت، اهمي تر بيشكه در اين دوره  ،موضوع زنان

يـافتن زن و فرديـت زنانـه     ). موضـوعيت 62: 1378(ميالنـي   همـراه آورد  بود كه تجدد بـه 
اشـت و پزشـكي   بهد ةدادن به تنـانگي زن و مسـئل   عزيمتي براي محوريت ةتوانست نقط مي

  مرتبط با آنان باشد.
 تـر  بيشجدي  ةدو مسئل نگار به زنان روزنامهقاجار،  ةدر ميان مسائل زنان ايراني در دور

و  ،چـون بيمارسـتان، بهـداري    هـم نخست، نبود يا كمبود امكانـات بهداشـتي    كردند:توجه 
 ةهايي كه از اين زاويـه جامعـ   آگاهي در جامعه و آسيبناجديد؛ دوم،  ةديد پزشكان آموزش
 مجلـة . برداشـت  مسائل نيا رفع يبرا ينيمع يها مطبوعات زنان گامكرد.  زنانه را تهديد مي

. شد منتشر آن در ياديز يها مقاله عرصه دو هر در كه بود اتينشر نيا از يكي نسوان عالم
ــا ــه تهــران در) م 1920/ ق 1299( يهجــر زدهميســ قــرن ســال نيآخــر در مجلــه ني  ب

منتشـر   ييكايامر يعال مدرسة آموختگان دانش مجمع رنظريز و يصفو نوابه يازيامت صاحب
 ،نخسـت  ةدر شـمار عالم نسـوان  نويسندگان  .)4 - 1، 1، ش 1: س 1299 نسوان عالم( شد

تعاون در تعالي و ترقي نسوان و تشويق آنان به خـدمت بـه   «خود را  ةهدف از انتشار مجل
ابداً قصد انتشـار اخبـار   «كردند كه اين نشريه  بيان و تأكيد» امور بيتي ةخانواده و حسن ادار

شد و مقرر شده بود كه در هر نمـره از آن   ك بار چاپ ميمجله هر دو ماه ي .»سياسي ندارد
و صرفاً به قصـد چـاپ در ايـن    » يكي از اطباي مشهور و مجرب دارالخالفه« قلمِ مقاالتي به

كوشـيدند تـا بـا رويكـردي      عالم نسـوان  ةترتيب، گردانندگان مجل مجله نگاشته شود. بدين
اين مجله  ةبروند. بررسي واكاوان ،زنان، ازجمله بهداشت گوناگونسراغ مسائل  غيرسياسي به

نخسـت،   :زنانـه اسـت   ةبخشـي بـه جامعـ    حاكي از بروز عيني دو مشخصـه بـراي آگـاهي   
از بيماري؛ دوم، آموزش چگونگي مقابلـه بـا    يگير پيشهايي براي كار راه ةالمقدور ارائ حتي

شتن آگاهي و تأكيد بر ضرورت دا ؛چون خوددرماني هاي سنتي هم بيماري و زدودن ذهنيت
  و مراجعه به پزشك حاذق.

 

  زنان  هاي بيماري به مقولة عالم نسوانرويكرد . 3
هاي مقاربتي زنـان بـود.    بيماري شد توجه بداننگاري جديد  يكي از مسائلي كه در روزنامه

صـفويه   ةاوايـل دور بـه   سـيفيليس هـاي مقـاربتي ازجملـه     آشنايي ايرانيان با بيماري ةپيشين
رسد. طبق گزارش پوالك، تلقي ايرانيان عصر قاجاري از سيفيليس نه يك بيماري مسري و  مي



 1396سال هفتم، شمارة دوم، پاييز و زمستان ، تحقيقات تاريخ اجتماعي   158

 

گرفـت؛   نمي ي از آن تالشي صورتگير پيشخطرناك، بلكه بيماري عادي بود و بالطبع براي 
). 477: 1368(پـوالك   برسـد  نيـز شيوع بيماري بـه كودكـان    ةامري كه سبب شده بود دامن

سـبب شـد تـا ايـن      ،ويـژه سـيفيليس   به ،هاي مقاربتي يت بيماريآثار غربي با محور ترجمة
 ةخان تفرشـي و مطالـب روزنامـ    هاي ابوالحسن ها در كانون توجه قرار گيرد. ترجمه بيماري
ها را در كانون توجه قرار  هايي بود كه اين بيماري در اين زمينه آغاز تالش مظفريو  ناصري

  ).Kashani-Sabet 2006: 14, 17( داد
هايي بـود كـه زنـان بـراي تعريـف جايگـاه حقـوقي و         نگاري بخشي از فعاليت روزنامه

ها باعث شدند تا بازانديشي از زندگي زنان،  اجتماعي خود در پيش گرفته بودند. اين روزنامه
شود. در همين  و ارتباط مستقيم آن با مسائل حقوقي و امكانات بهداشتي مطرح ،تنانگي آنان

مدرن و بـا تكيـه بـر     ةطالباتي چون ضرورت بسط پرستاري و مامايي به شيو، زنان با مزمينه
  7ها در اين مطبوعات فعاليت خود را آغاز كردند. ضرورت اخذ تحصيالت براي اين حوزه

 كـه  بـود  نيـ ا ،يمقاربت يها يماريب چةيدر از ژهيو به زنان، بهداشت به توجه ريناگز جةينت
 معـرض  در را آن زيـ ن يرسـم    اسـت يس و شد  وارد يبهداشت گفتمان كانون به زين جنس نيا

 و مامـا  تيـ ترب بـا  مـرتبط  مراكـز  و شـگاه، يزا درمانگـاه،  مارسـتان، يب سيتأس. داد قرار توجه
 زنان يها روزنامه نقش ؛بود نگرش رييتغ نيا از ييها جلوه يسنت يها قابله با آنان ينيگز يجا
جهـات   از طبعـاً بهداشـت نـوين    .گرفـت  كـم  دست دينبا را آن ضرورت جيترو و غيتبل در

به طول عمـر آنـان بيفزايـد و     ،سو يك شد. از كيفيت زندگي زنان منجر مي به تغييرِگوناگوني 
ديگر با تأكيد بر ضرورت بهداشت زنان اين امكان را  سويِ اميد به زندگي را افزايش دهد و از

هاي  نگرش عمومي كشيده و ةزنان به عرصفراهم آورد تا موضوع عموماً ممنوعي مانند ازدواج 
توانست كـاهش   سنتي به آن نقد شود. يكي از مسائلي كه آسيب ازدواج را ازمنظر بهداشتي مي

  سالمت و در كانون توجه قراردادن آن براي امر ازدواج بود. ةدهد طرح مسئل
بلديـه  اي ايجـاد شـد تـا انجمـن      مشروطه و با تصويب قـانون بلديـه زمينـه    در دورة

 نيـز چـون سـيفيليس    هـم هـايي   هايي را در سطح تهران افتتاح كند كه به بيمـاري  درمانگاه
 هـاي  در درمانگاه يماريب ينمورد از ا 220كه  استاز آن  يحاك ها شود. گزارش  رسيدگي

 بينـيم  مـي  نيـز  شـكوفه  ةبازتاب اين موضـوع را در مجلـ   8.است شده معالجه تهران سطح
تالش شده است تا با معرفـي   نيز عالم نسوان ة). در مجل3 ،12، ش 1س  :1333 شكوفه(

 آن بـه  خطاب در ويژه به موضوع اين. شود برداشته زنان سازي آگاه براياين بيماري گامي 
 همـين  در. يابـد  مي يتر بيش يتاهم ،داشته باشند يكه قصد فرزندآور ،مبتال زنان از دسته
 و سـالمت  از نخسـت  كـه  انـد  كـرده  توصـيه  والـدين  به اتكرّ به مجله نويسندگان ،زمينه
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 يباردار بهمطمئن باشند و سپس  يفيليسس يماريب درمورد مشخص صورت به و بهداشت
 و نكرده اكتفا نيا به مجله سندگانينو). 9 - 7 ،1 ش ،1: س 1299 نسوان عالم( كنند اقدام

 از دخترانشـان  ازدواج بـا  موافقت از شيپ كه اند داده هشدار نيوالد به فراتر يگام نهادن با
 در كـه  نيز ينهاد  شيپ. كنند حاصل نانياطم سوزاك و سيليفيس يماريب به مرد مبتالنبودن

از موافقت با ازدواج دختـران اسـت تـا     پيش پزشك به مردان مراجعة شود مجله مطرح مي
  9).12 - 10 ،4 ش ،1 س :همان( شايد بتوانند از ميزان اين خطر بكاهند

 ها بيماري اين معرفي نيازمند مقاربتي هاي بيماري مدهايآ پي از مخاطبان كردن آگاه طبعاً
ـ  و مراحل سه ،سرايت علل ها، بيماري اين عالئم معرفي به مقاالتي در منظور، يندب. بود  ةگان

ضـمن   ،مجلـه  ياسـت. وانگهـ   شـده  پرداختـه  يمنظر علم پزشكازو بروز آن  ،يوعآغاز، ش
 كـرده  اشاره نيز كودكان درآن  يراز سه مرحله، به تأث كيدر هر يماريب ينبرشمردن عالئم ا

از بلوغ  يشهفتاد نفر پ سيفيليس به مبتال مادران از متولدشده كودك صد هر از است نوشته و
 جـدي  هـاي  بيمـاري  بـه  نـد دمان يكه زنده هم م يكسان ةعمد كه اين ضمن. رفتند يم يناز ب

  10).7، 2 ش، 1 س :همان( شدند مي گرفتار
 رويـة  دو درمـان  و يگيـر  پـيش كه  استآن  گر يانب نسوان عالم ةمجل مقاالت واكاوي

 ،)Neosalvarsan( نئوسالوارسن داروي معرفي. است زنان هاي يماريمجله به ب ينا يكردرو
 وضـوع ضرورت توجه بـه م  رب ناظر است، شده كشف سيفيليس بيماري با مقابله براي كه

 يياروپـا  يكشورها ةتجرب ،اساس برهمين. است ،مدرن يپزشك يتآن هم با محور ،درمان
آشـكار   تـر  بـيش در وجه مـدرن كلمـه    درمان محوريت تا كند كمك نگاه اين به تواند يم

 از مراقبـت  بـراي  كـه  اسـت  شده اشاره وين شهر در اي از مقاالت به تجربه يكيشود. در 
 هـا،  خـون آن  ةتجزيـ  چـون  اقـداماتي  سـيفيليس،  ويـژه  به ،مقاربتي امراض به مبتال مادران
از  يريازجملـه جلـوگ   ،فرزنـد  و مـادر  از مراقبت براي هاييكار راهو  ،رايگان هاي مراقبت
  ).239 - 238 ،5 ش ،10 س :همان( اند گرفته يشدر پ ،به نوزادان يماريانتقال ب

سالمت و  يقضرورت اخذ تصد يبرا يقانون يبتصو برايمجلس  يندگاناز نما تقاضا
 يازسـو  يگيـر  پـيش بـه   ناظر بود تالشي ازدواج از پيش مقاربتي هاي يماريبه ب نبودنبتالم
و سـوزاك   يفيليسچون س هايي يماريب مصائبداشتند زنان  يدتأك كه ،مجله ينا يسندگاننو
كـه بـا ظهـور     ،يهكشور ترك تجربة). 198 - 196 ،5 ش ،12 س :همان( كشند مي دوش به را

 يـن ا يسندگاننو يداز تجدد قدم گذاشته بود، از د يمتفاوت يركمال آتاتورك در مس يمصطف
 يياروپـا  يدر كنـار كشـورها   يهاقدامات ترك ،ها شماره يمجله مغفول نمانده است. در برخ

 يحقـوق  يو حتـ  يتحـول نظـام بهداشـت    يبرا تواند يمطرح شده است كه م ييالگو ةمثاب به



 1396سال هفتم، شمارة دوم، پاييز و زمستان ، تحقيقات تاريخ اجتماعي   160

 

 بـر  مبنـي  تركيـه  در قانوني تصويب به ها، شماره از يكي در. گيردمرتبط با زنان مدنظر قرار 
). 27 ،6 ش ،6 س :همـان ( است شده از ازدواج اشاره يشپ يپزشك ةمعاين اجرايضرورت 

ـ  ضـرورت  بـر  مبنـي  اي ماده شش يقانون ،1317در آذر  ،سال بعد ينچند  ةنامـ  يگـواه  ةارائ
  ).80 - 79 ،1 ج: 1382 يي(روستا رسيد تصويب از ازدواج به يشسالمت از پزشك پ

 سـن  بود يافتهبازتاب  نسوان عالم ةبهداشت زنان در مجل ةينكه در زم يگريد وضوعم
 نبـود  يبـ يغر چنـدان  امـر  مسـن  يمردهـا  با كودكان ازدواج مانز آن. تا بودازدواج زنان 

 در مزاوجت اتمضرّ« نام با يا مقاله در مجله، سندگانينو از يكي). 78: 1383 سيرا وريكول(
 نيتـر  فـاحش  و عيفجا نيتر بزرگ« عبارت با نييپا سن در دختران ازدواج از ،»صباوت عهد
 »متمدنه ملل« از ايرانيان ماندن عقب در مشخصي نقش حتيموضوع  اينكه  كرده ادي »ها ظلم
 اراده دادن دست از و ي،مختلف، نداشتن آزاد هاي يماريبه ب ابتال جسمي، شرايط. است داشته

 زنـان  بـراي  راازدواج زودهنگـام   ،مقالـه  يـن ا ةنويسند باور به ،است كه يمسائل از استقالل و
شرط ازدواج در  منزلة هفده سال به يابر سن شانزده  نسوان عالم ةمجل در ،بنابراين. دارد درپي
  قابـل  نيـز  زنان هاي روزنامه ديگر در آن به توجه كه امري است؛ شده يدتأك متعدد هاي قالب
 رانيـ ا خـواه  وطـن  نسـوان  جمعيـت ؛ 7 - 6 ،6ش  ،3 س :1299 نسوان عالم( است گيري پي

ـ  يـادآوري  ،رو ازاين .)23 - 17 ،1 ش ،1 س :1302  ينـه زم يـن در ا يگـر د يكشـورها  ةتجرب
 سـن  تعيين در هند اقدام اي مقاله در. باشد داشته مسئله اين طرح در جدي نقش توانست يم

 اي آينـه  توانـد  مـي  نـوعي  به كه شد تلقي »ترقي«آن كشور  در ازدواج براي سال هفده قانوني
 ناظر توان ميرا  تمقاال گونه اين). 96 ،3 ش ،8 س :1299 نسوان عالم( باشد ايرانيان دربرابر

  دانست. مقاالت آن نويسندگاندر نگرش  يگير پيش ةمسئل محوريت بر
 ،اساس اينبر ؛است يافتهمادران باردار هم جلوه  ةدربار يگير پيش بر مبتني مجله رويكرد

 خـواب  ورزش، ازجملـه  زايمان سهولت براي اي تغذيه ـ  يبهداشت هايدستورمجله  ينا در
 تأكيـد  نويسـندگان . اسـت  شـده لباس مناسـب ارائـه    يدنو پوش ،ميوه و آب مصرف كافي،
 بـراين،  افـزون  .عالئم به پزشك مراجعـه كننـد   يبرخ ةمشاهد با بايد باردار زنان كه اند كرده

 كردگـان تحصـيل  ميان از بايد نيز پزشك كه كنند مي تأكيد موضوع اين بر رمكرّ نويسندگان
 به »ها زن خالهو  ها  پيرزن« جاي به كه كنند  ترغيب و آگاه را زنان كوشند مي ها آن. باشد جديد
  11).6 - 5 ،5 ش ،2 س: همان؛ 40 ،1 ش ،7 س :همان( كنند مراجعه حاذق پزشك
 چنان درمان در مجله، هم وضوعم يتباوجود اهم ،كه گرفت يدهناد نبايد را نكته اين اما

 ،اسـاس  بـرهمين . دارد قـرار  مجلـه  اين نويسندگان توجه كانون در كه است يگير پيش ينا
از  پـيش كشـف دارو،   وجودبـا  ،كـه  اند يستهبه موضوع نگر يچهدر يناز ا يسندگاننو يبرخ
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 بحـث  كـه  اين جز. نماند غافل آن از و شود گرفته جدي ها مراقبت بايد يماريبه ب يگرفتار
 جملـه از ،هـا  بيمـاري  برخي براي ببرد، باال توانست يم نيزرا  يسطح آگاه يگير پيش ةدربار

 يتحمل دردهـا « جز يماريب ينبه ا يانمبتال ،رو اينكشف نشده بود. از دارويي هم ،سوزاك
 يـن ا در ،ترتيـب  بـدين ). 11 - 10، 4 ش، 1 س :همـان ( ندنداشت اي چاره» آن يجو نتا يدشد

 يـن از مقـاالت از ا  يكـي  نويسـندة . است نمايان تر بيش يگير پيش موضوعبر  تمركز ،مجله
بـود و آن دقـت    يجوقت را جامعة در كه بزند هايي سنت به يگريز تا گيرد يبهره م يماريب

در  ينوالـد  تـر  بـيش  توجـه  ضـرورت  بـر  نويسـنده  كـه  يندر ازدواج دختران است. طرفه ا
بـر حـول محـور     هرحـال  بـه  كـه  اي كرده است؛ نكتـه  يدتأك» دختران يانتخاب شوهر برا«

 چيـز  روزگـار آن  ةجامعـ  يـت امـا واقع  12).8 ،2 ش، 1 س :همـان ( چرخيـد  مي يگير پيش
داشـته باشـند    ينسـبت » انتخـاب « ةمسئل با كه زناني شمار روزگارآن  ةجامع در. بود ديگري

 ضـرورت  و مقـاربتي  هـاي  بيمـاري  به كه كساني شمار هم آنان ميان از ،ياندك بود. وانگه
 ينكه بتوانند در ازدواج دخترانشان بر ا نبود قدر آن داشتند آگاهي ازدواج در بهداشت حفظ

 قـدر  سطح بهداشت آن هم دركي چنين داشتن درصورت ديگر، سويِكنند. از ينكته پافشار
 يعنـي . داشـت توقع بهداشت در سطوح بـاال را   از جامعة مردانه كه نبود رشديافته و مترقي

 جامعـه  در شـد  يدشـوار مـ   ،دختران وجـود داشـت   ةخانواد در آگاهي سطح اين اگر يحت
سـالمت و   ةنامـ  يقتصـد  داشـتنِ  بـر  مبني ها خانواده اين خواست بتوانند كه يافت را مرداني

  بهداشت را برآورده كنند.
  
  ييگرا خرافه و جهل: يماريب يذهن عوامل. 4
 انداختـه  هيسـا  يقاجـار  عصر رانيا ياجتماع اتيح بر يخراف يباورها و يرعلميغ تيذهن
 زنان شدن رانده هيحاش  به ها آن نيتر مهم از يكي كه گوناگون، عوامل واسطة به مسئله نيا. بود
هانري رنه دالماني، سياح فرنگي،  .بود كرده متأثر تر شيب را جامعه از بخش نيا يزندگ بود،

). يكي 244: 1335(دالماني  داند ميگرايي را امر شايعي در ميان ايرانيان عصر قاجاري  خرافه
علمـي بـا    ةگرايي بود. مواجه هاي علمي و ستيز با خرافه تأكيد بر نگرش هاي تجدد از جلوه

دستاورد تجـدد غربـي   ها  جوي علل زميني براي آنو مسائل و معضالت اجتماعي و جست
). 54: 1378(ميالنـي   وران متجـدد را برانگيخـت   بود كه در ايران نيز توجه برخـي انديشـه  

ميان، آميختگي زندگي زنان ايراني عصر قاجاري با خرافات و اوهام موضوعي بود كه  اين در
را  هـاي خـويش كوشـيدند ايـن مسـئله      نگار دور نماند و آنان در مقاله از ديد زنان روزنامه

كار  بهدر آن اي  ويژه تالش نهيزم نيا دركه  استيكي از مجالتي  عالم نسوانواكاوي كنند. 
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بهداشـت را در   وضـوع آميختگي اوهـام و خرافـات بـا م    اين نشريهنويسندگان  ه شد؛گرفت
  گرفتند. ادقانتزندگي زنان به باد 

يكي از مقاالت از گسترش خرافات در ميان زنان شـهري در مقايسـه بـا زنـان      ةنويسند
. دنامـ  مـي » هـاي بـدبختي   سرچشـمه «و آن را يكـي از   كند ميروستا و ايالت ابراز نگراني 

يـا   ،كرامات قبور، مشايخ، پرستش درخت و سنگ، ساعات سعد و نحس«مقاله به  ةنويسند
 نگرش اين زنان به بهداشـت هـم پرداختـه   ر دتأثير آن  هنوعي ب ايراد گرفته و به» دعانويسي

از » ساعات سعد«زنان گاهي حتي تا زمان فرارسيدن  بود كهاست. چنين نگرشي سبب شده 
 خـودداري كننـد   نيـز  ،نـاخن و رفـتن بـه حمـام     چون گرفتنِ هم ،امور بهداشتي دادنِ انجام

 ايـن  ،درپايـان  نويسـنده ). 37 - 35 ،3 ش :همان؛ 25 ،23 ،2 ش ،1 س :1299 نسوان  عالم(
 ؟شود طي »تمدن« مسيرمتوقع بود  توان يچگونه م يزنان ينكه با چن ندك مي طرح را پرسش
 سـواد  گسترشعلوم و معارف با  وزارتكه  بود يضرور يتي،وضع ينبا چن ،يو يبه داور

  ).40 - 38 ،2 ش ،2 س: همان( بردارد گام زنان اين بخشي آگاهي در
 ،يناآگـاه  واسطة به ،والدين و بود قاجاري رعص ةدر جامع يجيموضوع امر را ينا ،البته

ـ  ازبـه   ،درمان يجا به ،طبيعتاً و دادند ينسبت م» چشم شور«كودكان را به  يماريِب  بـردنِ  ينب
در فرهنگ نفوذ كرده بود  حدي موضوع به ين). ا125: 1386(فلور  شدند يمتوسل م» طلسم«

خرافات و تعصب  و عنادو  ناداني و جهلرا به  »الصحة حفظ« فقدان نگاران روزنامه يكه برخ
 ايـران  خـواه  وطـن  نسـوان  جمعيـت ( انـد  دادهنسبت  آن يمحور نقش و پرستي در خرافات

 نيـز  فرزندانشـان  كـوبي  آبلـه  از زنان كه دارد وجود هايي گزارش). 15 ،1 ش ،1 س: 1302
زنـان   يگفته شده برخ ،نمونه براي. كردند مي خوددارياعتقادات  يبه برخ بندي پاي دليل به

 كردنـد  يم ياز آن خوددار ،رو ينااز .دادند مي نسبت اقدام اين به را خود نزديكان ومير مرگ
جز  ،نماندناگفته  ،البته). 2 - 1، 4 ش ،3 س :1333 شكوفه( رفتند مي آن سراغ به ترديد با يا

 از يناآگـاه  يا ،ها خانواده استيصال پزشك، به نداشتن رسي چون دست يعوامل ،گرايي خرافه
  ).106 - 105: 1395 ي(حاتم بود يرگذارو طلسم تأث يرتوسل به تقد در يبهداشت اصول

شـورند   از ديگر مجراهايي كه نويسندگان مجله به جهل و ناآگـاهي زنـان مـي    ،بنابراين
بـه اطبـاي خـانگي اسـت.     آنـان  شدن  به داروهاي غربي و درنتيجه متوسل زنان اعتماديِ بي

از بيماري نبايد تا چند روز به طبيب مراجعـه كـرد يـا     برخي زنان بر اين باور بودند كه پس
 همـين ). 2 - 1، 6 ش ،3 س :1333 شكوفه( بيماري پرداخت ةاصوالً بايد در منزل به معالج

 جـز  اشتند يكار راه ينشود و ا تر كم يدتا مراجعه به پزشكان جد بودسبب شده  موضوع
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). 15 - 12 ،1 ش ،4 س :1299 نسوان عالم( »معرفت و علم و عمومي تعليم« نشر براي تالش
 تـر  بيش ها آن پزشكي هاي رفت پيش از شود مي نباشد، زياد ها غربي با بيگانگي وقتي قاعدتاً
 علم هاي رفت پيش از هايي گزارش تا كنند يمجله تالش م يسندگاننو ،رو ازاين. شد مند بهره

آن  يمدرن و دسـتاوردها  يپزشك اين تازنانه ارائه دهند  هاي يماريزنان و ب ةدربار پزشكي
هـا بـه    در يكي از شـماره  ،نمونهبراي  ).10 ،2 ش ،6 س :همان( گيرد قرار توجه كانون در
حمل زنان در غرب اشاره شده است  پزشكي در عمل جراحي براي وضععلم وردهاي ستاد

از آن روش براي فرزندآوري استفاده كننـد.   اند ي جسميمشكل جد تا برخي زنان كه دچار
توضيح داده است كه چگونه با استفاده از ايـن روش وضـع حمـل زنـان تسـهيل       نويسنده

 بـا  كـه  شـود  هـايي  ذهنيـت گزين طبابت سنتي و  پزشكي نوين بايد جاي ،رو شود. ازاين مي
  ).76 ،2 ش ،9 س :همان( دنزن مي مندا خرافات بر صرفاً و دنندار اي ميانه مدرن پزشكي

 يـت و رعا يمانزا به مقولة تر بيشتوجه  ةينزم كودك و مادر ومير مرگ زياد بسيار ميزان
 يـن ا يسـندگان نو يكـرد رو ،سو يك را در كانون توجه قرار داد. از يو پزشك يمراتب بهداشت
 تـا  شـد  يتـالش مـ   ،ديگر ِ سوي از ؛مدرن بود يپزشك يمطالعات و دستاوردها ةمجله عرض

 وضوعم. شود كشيده نقد به ها آن دعملكر در تنيده »موهومات و خرافات« و سنتي هاي قابله
هـم   ،زنـان  هـاي  روزنامه نخستين از ،شكوفه ةروزنام در ها آن يباردار ةدور و زنان زايمان

ـ زنـان   يطشـرا  بـه آن  دركانون توجه قـرار گرفـت و    در  شـد  هپرداختـ آن دوره  در يايران
 خاطرنشـان  اتكـرّ  بـه  نسـوان  عـالم  ةمجل در نويسندگان). 2، 4 ش ،3 س :1333  شكوفه(

 ،كننـد  نمـي  رعايـت زنان باردار بهداشت و نظافت را  حملِ وضع درحين ها قابله كه اند كرده
 يمـاجرا وقتـ   ،آنان ديد از. اند پرداخته ها آن نكوهش به دريچه همين از نويسندگان بنابراين،

 درحـال  زنـان  تـب  افزايش چون خطرناكي عالئم كه گيرد مي خود به ناخوشايندتري ةيوش
 در حتي). 15 - 9 ،6 ش ،4 س :1299 نسوان عالم( شود مي داده نسبت جن وجود به زايمان
 موهومـات  و خرافات با مبارزه براي »تجدد به ورود« ضرورت اي يسندهنو ها شماره از يكي
 بـه باورهـا را   ايـن  ،زنان اگر باورمند به موهومات و خرافات باشند يراز ؛است كرده انيب را

 فرزنـدان  براي »دار شاخ ديو« و »بياباني غول« از مادران اين. كنند مي منتقل نيزفرزندان خود 
 و علـم  فقـدان «آن  علـت  و رود مي شمار به »بربريت« از اي نشانه اين ؛گويند مي سخن خود

 با بايد وضعيت اين با مبارزه براي كه گيرد مي يجهنت ينچن درنهايت نويسنده. است »معرفت
ـ  در). 27 - 25 ،6ش ،4س ،نسـوان  عـالم ( رفت يشپ »يو ادب ،علمي اخالقي، جنبش«  ةمقال
ـ  يضمـر  يستأس«چون  ياقدامات يادآوريبا  ،يسندهنو يگريد از  يو پرسـتار  »يمجـان  ةخان
كـه انباشـته    ،زنان يتبه وضع ،ييزنان اروپا ياندر م يكور يچون مار يو مخترعان يمارانب
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 چـون  امـوري  دنبـال  بـه  زنـان  كـه  ايـن  ؛است تأسف خورده ،استموهومات و خرافات  با
 بيمـاري  درمـان  در را »خـانگي  طبيبـان «زنان  ي. وقتاند رفته بيني ينهو آ ،زني قاشق گيري، فال

آنان با  ينگرش زنان و آشت ميان ياديز ةفاصل يعني دهند، مي قرار اولويت در خود فرزندان
موضوع نقل  ترشدن روشن براي را مقاله اين از بخشي يستمدرن وجود دارد. بد ن يپزشك

زنان ايران بايد بدانند كه اين كارهـا جـز مزخرفـات چيـزي بـيش نيسـت و باعـث        « :يمكن
  ).38 - 36، 6 ، ش5 س :همان( »ما از مردان و زنان جهان گشته است ماندگيِ عقب
ومير مادر و كودك در ايران در مقايسه بـا   مرگزياد باور نويسندگان اين مقاالت، ميزان  به

كنـد.   آشـكار مـي  را ، تسلط جهل و خرافات بر اذهان زنـان  امريكاازجمله  ،كشورهاي ديگر
زخـم   با داليلي چـون چشـم   ،جاي مراجعه به پزشك به ،مادراني كه بيماري فرزندان خود را

بـه آنـان آگـاهي    بايد ازطريق آموزش بنابراين،  ؛اند اصلي رواج خرافاتكنند علت  توجيه مي
مراجعـه بـه   جـز خرافـات و جهـل،     ،نويسندگانباور  ). به9 - 7، 6 ، ش3 س :همان( بخشيد

ومير مادر و نوزاد در ايران در مقايسه با اروپا و  مرگ لاز ديگر عل» سواد هاي ناآگاه و بي قابله«
هاي بهداشتي  افزايش مراقبتبراي بر رفع اين مسئله،  افزون ،بايد كوشيد ،رو . ازاينامريكاست

امريكــاكــه در كشــورهايي چــون  درحــالي ؛ي برداشــتپــيش و پــس از زايمــان گــام جــد 
قياس با رونـد نـامطلوب   درخور تأسيس شده است كه قاعدتاً » مخصوص زنان ةخان مريض«

). 73 - 72، 3 ، ش7 س: همان( نيست ،»ناآگاه«هاي  يعني سنت مراجعه به قابله ،رايج در ايران
و امريكـا  هـاي زنـان    اليـت ضمن اشاره به وضعيت مطلـوب فع  ،اي نويسنده ،ديگري در مقالة

ثابـت شـده كـه قريـب نصـف مـرگ مـادران        « نوشته است: ،مير مادر و كودك و كاهش مرگ
بوده كه دليل اصلي نكردن نظافت و ورود ميكروب در خون  دليل رعايت حمل به درموقع وضع

  ).205 - 201، 6 ش، 7 س: همان( »حمل است ها درموقع وضع آن عدم مراعات نظافت قابله
كـه در  تسلط و نفوذ پزشكاني  بارةاي كه نبايد از آن غافل بود اين است كه در نكته ،البته

نبايـد ناديـده    نيـز نبايد اغراق كرد. اما اين مسـئله را  ديده بودند آموزش غربي دورة پهلوي 
رفت كرده و عرصه را بـه   هرحال پزشكي به سبك و سياق غربي در ايران پيش گرفت كه به

دي براي خـود رقـم   رهماو تنگ كرده و مشروعيت بي ،ها چون قابله هم ،همتايان سنتي خود
ند چنان در ايران نفوذ داشت سنتي هم طبيبانِ ،اين ). باوجودKashani-Sabet 2006: 3, 8( ه بودزد

  كردند. مي و طيفي از زنان براي امور طبابت به آنان مراجعه
  
  ضرورت مراقبت از بهداشت زنان و نهادهاي مسئول. 5

نگـاران   هاي روزنامـه  چيست؟ گذار از خواسته كار راهزنانه  ةحال با مسائل يادشده در جامع
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زشـكي از ديگـر   دولت براي تأسيس مراكز پ تر بيشزن به قوانين مصوبه يا تأكيد بر جديت 
تـالش كردنـد توجـه     درقالب مقاالت، ،رويكردهاي اين مجله است. نويسندگان اين مجله

نهـاد  بـر   افـزون  ،اسـاس  نهادهاي مسئول را به بسط امكانات پزشكي جلـب كننـد. بـرهمين   
، مدرسه نيز مسئول اين مهم است. ورزش داردي در بهداشت دختران كه نقش جد ،خانواده

و استفاده از قرص آهن ازجمله مسـائلي   ،يكافي، لباس مناسب، غذاي مقومناسب، خواب 
بايـد  اين مسـائل را  است كه مجله بر لزوم رعايت آن تأكيد كرده است و خانواده و مدرسه 

5 - 3، 1 ، ش1 س :1299 عالم نسوان( بگيرندي جد.(  
الگـويي در   مثابة ظام بهداشتي آن بهاگرچه فرانسه نخستين كشوري بود كه عملكرد ن

)، در 688 -687: 1389(كريمـي   ايران براي تحول و نوسازي نظام سالمت مطـرح شـد  
هـاي آن سـخن    كـه نويسـندگان از تجربـه   امريكاسـت  اين مجله عمدتاً نظام بهداشـت  

امريكـا  » مجمع كلوپ زنـان «فهرستي با ذكر نام در  ،يكي از مقاالت ةگويند. نويسند مي
تصويب قوانيني در مجلس براي بهبود وضعيت زنان اشاره كـرده   برايبه اقدامات زنان 
و صـحت ازدواج و تسـهيل و    الصـحة  حفظ« توضيح داده است: گونه نو اين قانون را اي

 »باشـند  حمل زنان كه ضامن سالمتي مادران و كودكان مي تأمين وسايل طبي براي وضع
  ).205 -201، 6 ، ش7 س :1299 عالم نسوان(

هـا و   قابلـه  شـمار  به اقدامات اين كلوپ ازجمله تالش براي كـاهش  ،مفصل ،نويسنده
تعليم صحت ازدواج و «هايي جهت  آموزش ةكرده، ارائ ها با پرستاران تحصيل گزيني آن جاي

  .(همان) درسي پرداخته است ةدر برنام» كالس مادران آتيه«يا گنجاندن » پرستاري اطفال
اول دولـت   ي دولت قاجـاري پاگرفـت و در دهـة   اه در آخرين سال عالم نسوان مجلة

برخـي اقـدامات    ،هاي پهلـوي  برخي نوسازي ةرضاشاه ادامه يافت. در اين فاصله و در ساي
چشمي بـه آن، دسـتاوردهاي حقـوقي     ةضمن گوش ،صورت گرفته بود و گردانندگان مجله

ازجملـه  » عمـومي  ةالصـح  حفظ معارفي و«اقدامات . مجله به برخي ندديگر را خواهان بود
و هـاي جديـد،    خانـه  مريض تأسيسنامه براي پزشكان و داروسازان،  داشتن اجازه ضرورت

 شده اسـت تأكيد در مجله سجل احوال اشاره كرده است. اما  ةادار سويزامردگان  ياحصا
دولـت   ،رو تسرّي داد. ازاينرا چون قابلگي  و مسائلي هم گسترشكه بايد سطح مطالبات را 

نظـارت   ةومير و حفظ نفوس اين امـر را در حيطـ   راي جلوگيري از افزايش آمار مرگبايد ب
زعـم   شود. به» محو و نابود«بايد » علم بي«هاي  جهت، رجوع به قابله همين خود قرار دهد. به

مشـغول  » اي كه بـه درد كـار ديگـر نخـورد     پوش و آواره هر پيرزن ژنده«قرار نيست  ،ها آن
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ها آگاهي دارند و نـه از داروهـاي ضـدعفوني     از بيماريزنان نه ه گون اينقابلگي شود، زيرا 
اتـريش،  مثـل   ،»ديگر كشورهاي متجـدد «چون  بايد هم نيزايران  ،هرحال كنند. به مي استفاده
سرگذاشـتن   از پشـت  ها بايد پـس  ها ندهد. اين قابله نامه را به آن فعاليت بدون تصديق ةاجاز

 ،6 ش ،10 س: همان( كار پيدا كنند ةاجاز» الصحه قواعد حفظ« تحصيالت كافي و آشنايي با
مـرگ مـادر و كـودك     دربـارة  اخباريكشور  در يوقت ،نويسندگان اين باور ). به286 - 284
شـود بـه ايـن وضـعيت در سـطح       رسـد چگونـه مـي    گوش مي هاي ناآگاه به قابله ةواسط به

 نيـز  اطالعـات  چـون  هاي ديگر هم روزنامهدر بدان ريزي دولتي توجه نكرد؛ امري كه  برنامه
هـاي   وضعيتي كه در آن قابلـه به  شد. در اين روزنامه بيان شد كه دولت موظف استتوجه 

  ).935 ش ،4 س ،تطالعاا(رسيدگي كند  ندنز مي  رقمناآگاه مرگ مادر و كودك را 
 دربـارة  زنانه جامعة يآگاه سطح و نگرش يارتقا يبرا مجله سندگانينو تالش باوجود
 يگـاه  مجلـه  كـرد يرو كـه  است نيا گر انيب ها مقاله نيا يواكاو مدرن، يپزشك و بهداشت

ايـن مجلـه   متعـدد  در مقـاالت   الً،مـث  .رديـ گ يم دربر را جامعه زنان از يزيناچ اريبس سطح
ها، افزون بر آگاهي، سـطح بـااليي از رفـاه و     كه تحقق اين توصيه شدهزنان ه هايي ب توصيه

بـر   يمبنـ  ييهـا  هيتوص. نداشت يكيهژمون وجه عصر زنانة ةطلبيد كه در جامع ميآسايش را 
روز، داشتن تبسمي شيرين در صبح، بهداشت دندان، خوردن  يدر ط بودن ضرورت شاداب

كشيدن در هر صبح، مستقيم نشستن در پشـت ميـز     عميق  صبحانه با آرامش، ده دقيقه نفس
را  زنانه ةكه كل جامع ازاين  بيشو ساير لوازم شخصي  ،ابونمدرسه يا اداره، استفاده از حوله، ص

). 295 - 294، 6 ، ش9 س :1299 عالم نسوان( شود مي بگيرد، سطح نازكي از آن را شامل دربر
ده شـ به بهداشت فردي زنـان و دختـران تأكيـد     نيز شكوفه روزنامةدر كه است   اينجالب 
هاي دينـي و توجـه    به آموزه ،بر اهميت بهداشت منظور تأكيد به ،ها اما در برخي مقاله .است

  ).4، 4 ، ش3 س :1333 شكوفه( است پرداخته شدهپيامبر به اين مقوله 
اي از همين  كه او بايد رعايت كند جلوه فرديهاي بهداشت  مجله و توصيه محبوبِ زنِ

هداشت موقع و رعايت ب ضمن تأكيد بر استحمام به ،رويكرد مجله است. در يكي از مقاالت
  است:ده مآو چنين ده شبه تغييرات زمانه اشاره  ،و دست و پا ،ناخن، دهان
 لـزوم  بلكـه  اسـت،  مشـكل  متمدن زندگاني نظافت تنها نه امروزه متمدن هاي زندگي با

 و كردنـد  مـي  زندگي بيرون نهاآزاد مردم كه است موقعي آن از الزم درجات به نظافت
 مالقـات  ها، مسافرت در ترن ،رجمعيتپ ادارات در كاركردن. بودند نوسأم هم با تر كم
در  يبودن و زندگان يواردر وسط چهار د يشهو هم ،تئاترها در نشستن جمعيتي، اتاق در

 ييـر نظافت را تغ ينمسائل ما را مجبور كرد كه قوان ينهوا كم است ا يانكه جر ييجاها
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  ).129 - 118 ،3 ش ،11 س: 1299 نسوان عالم( يمبده
 ينا هاي شماره از يكي در. يافت توان يم نيز دانش ةروزنام در را نگرش اين از اي جلوه

مراقبـت از پوسـت دسـت و صـورت و      ازجملـه  فرديبهداشت  يتروزنامه ضرورت رعا
  ).6 ش، 1 س :1328 دانش( است شده درج آن هايكار راه

 ةنام چون ضرورت گرفتن تصديق همتر به تأكيدات نويسندگان مجله بر مطالبي  پيش
از بسيار زيادي سطح نيازمند سالمت از مردان براي ازدواج اشاره كرديم. همين موضوع 

ـ   اين مجله براين، در برخي مقاالت  د. افزونبورفاه و آگاهي  دهاي به نكـوهش برخـي م
آن  ةو هشـدارهاي پزشـكي دربـار   شـده  پرداختـه   ،بلند چون پوشيدن كفش پاشنه ،روز

 كشد باالبودن سطح رويكردهاي مجله را پيش مي موضوعنوعي  كه به ؛است شدهمطرح 
ـ  ةجامع در 13).14 - 13، 6 ، ش6 س :1299 عالم نسوان( آن عصـر نيازهـايي از ايـن     ةزنان

سـطح زنـاني كـه     ،ترتيـب  . بدينرفت مي شمار بهتوجهي سطح باال درخوردست براي قشر 
. اما موضـوع را  است تنگ و محدودي ةد دايرنده نويسندگان مجله آنان را مخاطب قرار مي

 ،مخاطبـان مجلـه   منزلـة  به ،اشراف شهري ةتوان از اين منظر بررسي كرد كه زناني از طبق مي
  تأثيرگذاري خود را بسط دهند. ةو دامن نندكمرجع عمل  ةمثاب توانستند به مي
  
  گيري نتيجه. 6

وردهـاي  آ ي از رههاي جديد به پزشكي و بهداشت يك گسست از طب سنتي و طرح نگرش
بهداشت  نسوان عالمايراني عصر قاجار با غرب بود. نزد نويسندگان  ةتجدد و برخورد جامع

بـا طـرح    اين نويسـندگان  .هاي گذار از سنت به تجدد بود يكي از راهدر جامعة زنان مدرن 
عـالم   ةكردند. نويسندگان مجلـ  بخش به تسهيل اين گذار كمك مي مباحث انتقادي و آگاهي

كوشـيدند   ،بخشي اجتماعي و بسط مفهوم بهداشـت نـوين   با درك ضرورت آگاهي ،نسوان
گزين نگرش سـنتي   جايرا  ،هاي تجدد يكي از مشخصه منزلة به ،ستيزي گرايي و خرافه علم

كـه مسـتلزم   ( هاي مقـاربتي  ويژه بيماري ها، به ، معرفي بيماريزمينهبه بهداشت كنند. در اين 
شـيوع   ةوشيو  ها نشانه، معرفي )ماً نامكشوف فرهنگ اجتماعي بودورود به قلمروهاي عمو

ها، و نيز بسط مفهوم بهداشـت   ي از آنگير پيشوكيف  ها، چگونگي درمان و كم اين بيماري
در خصوصي و عمومي و تأكيدبر ضرورت مراجعه به پزشك موضوعاتي است كه  ةبه حوز

درمـان و   ةمجله بر دو مقولدر  ،. بنابرايناستشده اي  تأكيد ويژهها  به آن عالم نسوان ةمجل
ده شصورت تنگاتنگ در كنار رعايت بهداشت فردي و عمومي تأكيد و تالش  ي بهگير پيش
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هـا   با معرفي بيماري ،اين مجلهدر  ،. وانگهيدشواست تلقي رايج و سنتي از بيماري متحول 
 ةجامعـ  ت در امـر بهداشـت در  و مسائل مرتبط با آن و نيز بايستگي عبور از اوهام و خرافا

تـر   شمول رعايت مسـائل بهداشـتي گسـترده    ةبا ايجاد آگاهي، داير ،استده شزنانه، تالش 
كرد غالباً مستلزم سطح  نهاد مي ها پيش مقابله با بيماري برايهايي كه مجله كار راه ،. البتهدشو

داد. اين  زنان را پوشش مي ةشماري از جامع بااليي از دانش و رفاه اقتصادي بود كه طيف كم
اول  ةقاجـار و در دهـ   ةگر آن اسـت كـه در اواخـر دور    واقعيت از يك منظر اجتماعي بيان
شمار از زنان متجدد ظهـور كـرده بودنـد كـه از سـواد و       حكومت پهلوي طيفي هرچند كم

دار برخور عالم نسوانهاي اجتماعي كار راهمندي اقتصادي كافي براي تبعيت از اصول و  توان
ـ       ،كوشيدند عالم نسوانبودند. نويسندگان   ةبـا معرفـي دسـتاوردهاي پزشـكي جديـد، مقول

مهـم اجتمـاع    ةعمومي بكشانند و به مسـئل  ةبهداشت را از انحصار جهان اندروني به عرص
ها نمايندگي يك نگرش  ترين وجه امتياز آن كه مهم ،هايي تبديل كنند. با انتشار چنين روزنامه

هـاي مسـلط آن تـالش     افتاد و با نقد گزاره رخنه بود، در جهان بهداشت سنتيو زبان زنانه 
  هاي جديد هموار شود. شد راه گشايش افق

  
  ها نوشت پي

 

 گيرد. مراد از تنانگي جسم زن در وجهي است كه در تيررس نگاه بهداشت و پزشكي قرار مي .1

پزشكي در اثر خود آورده است، بنگريد به  ةاي دقيق و منقح از پژوهش دربار بهزاد كريمي پيشينه 2.
 .54 - 44: 1395 كريمي

خواجـه   و ؛ بـاقري 1388 ؛1389قاسـمي   و براي آگاهي از اين مقاالت بنگريد به منظوراالجـداد  .3
 :1393حاتمي  رحمانيان و ؛)1383( ؛ هاشميان136 - 111 :1391كثيري  و ؛ باقري82 - 47 :1393

61 - 84. 

  .92 - 69 :1395ني ؛ ترابي فارسا33 - 5 :1392رجبلو  ، وپور، باستاني بنگريد به اميدي .4
آشنايي ايرانيان با پزشكي نوين و تحول دانش و گفتمان پزشكي در ايران عصـر قاجـار    زمينة. در 5

 Ebrahimnijad 1998: 69-95; Ebrahimnijad 2004: 31-36; Ebrahimnijad(نژاد  تحقيقات هرمز ابراهيم

قاجـار بـا دانـش     ةطبيبان دور ةبراي توصيف كنايي از مواجه .اي دارد اهميت ويژه) 15-86 :2014
  .207 - 190: 1354موريه  پزشكي نو بنگريد به

6. hygiene movement 

 .35 - 34، 3 ، ش1 س :1299 نسوان عالمنمونه بنگريد به  براي .7
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 مقالة از جا ين) درج شده است. در ا1928 ژانوية 6/ 1306 دي 15( بلديه مجلة اين اطالعات در .8
  .ثابت گرفته شده است يكاشان

مقابلـه بـا    بـراي سـالمت از مـردان   » ةنامـ  تصـديق «يعني ضرورت گرفتن  ،نيز با همين مضمون .9
 :1299 نسـوان  عالمها آمده است. بنگريد به  اي در يكي ديگر از شماره مقاله ،هاي مقاربتي بيماري

سـالمت جسـمي مـرد    ضرورت آگاهي از  نيزديگر  اي هدر مقال ،چنين . هم20 - 18، 6 ش ،2 س
و به تصـويب   .درد اشاره شده است براي جلوگيري از ابتالي زن به بيماري سيفيليس و استخوان

قانوني در مصر اشاره شده كه سن قانوني را شانزده سال قرار داده است. بنگريد بـه همـان: س   
سـيفيليس را  اي چهـار راه انتقـال بيمـاري     اي ديگر نيـز نويسـنده   . در شماره29 - 27، 1، ش 4

كارهـا،   نهاد كرده است. نويسنده، ضمن ايـن راه  برشمرده و سپس چهار راه مقابله با آن را پيش
از ازدواج از اين موضوع اطمينان حاصـل كننـد. بنگريـد بـه      به زنان هشدار داده است كه پيش

  .38 - 36، 2، ش 5همان: س 
اري سوزاك و سيفيليس از مادر به كـودك  احتمال انتقال بيم  ديگري به ةمجله در مقال ،چنين هم .10

 .11 - 10 ،4 ، ش1 س :1299 نسوان عالماشاره كرده است. بنگريد به  نيز

 يضرورت رعايت بهداشت با مراجعه به پزشك در طـ  يكي ديگر از مقاالت مجله به ،چنين هم .11
 .11، 4 ، ش4 س :1299 نسوان عالمبارداري تأكيد كرده است. بنگريد به  ةدور

در  نيز هايي چون سرماخوردگي بيماري ةگيري از بيماري در روزنامه دربار ضرورت پيش ،البته .12
گيري از  كارهاي پيش اند تا با برشمردن راه اين روزنامه جلوه يافته است و نويسندگان تالش كرده

: 1299 نسوان عالم( كم اين آگاهي را منتقل كنند ها هم جلوگيري كنند يا دست اين گونه بيماري
 ).404 - 401، 11 ، ش7 س

 ،2 س ؛ همـان: 134 - 132، 3 ش ،9 س: 1299 نسـوان  عالمهمين مسائل بنگريد به  ةنيز دربار .13
و  بـر ورزش هـا   در آنهاي فراواني در اين مجله وجود دارد كـه   مقاله ،چنين . هم25 - 24، 1 ش
 8 - 6 ،1 ، ش4 س همـان: ؛ 9 - 7 ،1 ، ش1 س :همان د بهگريبن .ده استشمناسب تأكيد  ةتغذي

  .27، 3 ، ش6 س همان:؛ 4 - 3، 5 ، ش4 سهمان: 
  

  نامه كتاب
 .خوارزمي، تهران: ايران و اميركبير ،)1378يت، فريدون (آدم

 هـاي  مسـلمانان در سـده   يمذهب يپزشك« ،)1390( يميبهزاد كر جري، سيدهاشم، بهرنگ صادقي، وآقا
  .10 ، ش3 ، سفرهنگي تاريخ مطالعات ،»ينظر يو مبان ،ها ريشه ميانه،
  .935 ش ،4س  تا)، (بي اطالعات

ـ  يكـرد رو يـل تحل« ،)1392رجبلـو (  يو علـ  ،پور، زهره، سوسن باستاني ديامي  ةزنـان در دور  ةمتجددان
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  .20 ش يد،جد ة، دور23 ، سايران و اسالم تاريخ نامة فصل ،»يتمشروط
بـا   شـكوفه  يةدر نشـر  يبهداشت و سالمت عموم بابِدر ينكات« ،)1393شهناز خواجه ( ي، الهه وباقر

  .20 ، شپزشكي تاريخ ةنام ، فصل»تكيه بر سالمت مادر و كودك
 جامعـه  نگرش شدن ؛ گامي در جهت مدرنيزهدانش يةانتشار نشر« ،)1391( يريمسعود كث ري، الهه وباق

 .13 ش ،پزشكي تاريخ نامة فصل ،»عمومي سالمت به نسبت

، تهـران:  معاصـر  ايـران  در زنـان  نشـريات  تـاريخي  سـير  و زنـان  ةويژ نشريات ،)1381بران، صديقه (ب
  گران و مطالعات زنان. روشن

، »پهلـوي  تـا  مشروطهاز ؛ زنان هاي يهزن و تحول گفتمان از خالل نشر« ،)1395رابي فارساني، سهيال (ت
 .30 ش يد،جد ة، دور26 ، سايران و اسالم تاريخ نامة فصل

  .خوارزميتهران:  ي،دار جهان يكاووسك ، ترجمةايرانيان و ايران ،)1368(الك، ياكوب ادوارد پو
  .1، ش 1)، س 1302( ايران خواه وطن نسوان جمعيت

  .نگاه ، تهران:رضاشاه ةدور پايان تا ناصري عصر آغاز از ؛ايران در كودكي تاريخ ،)1395ي، زهرا (حاتم
  .اميركبيرتهران:  وشي، فره يمحمدعل ، ترجمةبختياري تا خراسان از سفرنامه ،)1335ماني، هانري رنه (دال

  .6 ش، 1 س )،1328( دانش
 .تهران دانشگاه، تهران: مشروطيت عصر در ايران سياسي مطبوعات ،)1375كرحسين، عبدالرحيم (ذا

: يمـورد  ةرضاشـاه (مطالعـ   ةدر دور ياسـت بهداشت و س« ،)1389( يتوكل ينآفر حمانيان، داريوش ور
  .6 ، ش2 ، سفرهنگي تاريخ مطالعات، »جنوب) ينةقرنط

 تـاريخ  مطالعـات ، »رضاشـاه  ةو تجـدد در دور  يكـودك « ،)1393( يزهـرا حـاتم   مانيان، داريوش ورح
 .20 ، ش5 ، سفرهنگي

 بـه  رضاشـاه  عصـر  پايـان  تـا  قاجاري عهد از؛ ايران در طبابت و طب تاريخ ،)1382محسن ( ستايي،رو
  .يرانا ياسالم يجمهور يمل ةخان سازمان اسناد و كتاب، تهران: 1 ، جاسناد روايت

  .12، ش 6، ش 4، ش 3)، س 1333( شكوفه
  ، اصفهان: كمال.ايران مجالت و جرايد تاريخ ،)1364هاشمي، محمد ( درص

  .6، ش 3، ش 2، ش 1، ش 1، س )1299( نسوان عالم
 پزشكي علوم دانشگاه: بوشهر پور، ينب يرجا ، ترجمةقاجاري ايران در مردم سالمت ،)1386ر، ويلم (فلو

 .بوشهر درماني بهداشتي خدمات و

، تهـران: پژوهشـكدة   صـفويه  ةدور بـر  تكيـه  بـا  ايـران  پزشـكي  گفتمـان  در زنـان  ،)1395( بهزاد كريمي،
  .اسالم  تاريخ

 ينظام بهداشت و سالمت عمـوم  يچند نكته درباب نوساز يد،جد الصحة حفظ« ،)1389ريمي، بهزاد (ك
  .2 ، ويژة تاريخ پزشكي، دورة دوم، سبهارستان پيام، )»1320 - 1304اول ( يدر عصر پهلو

 تمـدن  و تـاريخ ، »نگاري پزشكي مسلمانان: بررسي مطالعات و تحقيقات تاريخ« ،)1392ريمي، بهزاد (ك
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 .18 ، شاسالمي

 دار. تهران: كتاب ،آنان زندگي رسم و راه و ايراني زنان ،)1383ليور رايس، كالرا (كو

كوشش كريم اصـفهانيان و   ، بهايران در جديد تمدني مؤسسات تاريخ ،)1370حسين (بوبي اردكاني، مح
  .تهران دانشگاه: تهران ،3 و 1 جهانگير قاجاريه، ج

اول و  يپهلـو  دورة در عمـومي  هـاي  يماريب« ،)1389ظوراالجداد، سيدمحمدحسين و رقيه قاسمي (من
  .2 ، ويژة تاريخ پزشكي، دورة دوم، سبهارستان پيام، »مقابله با آن ياقدامات دولت برا

وبا و اقدامات دولت پهلوي اول براي مقابله با « ،)1388نظوراالجداد، سيدمحمدحسين و رقيه قاسمي (م
 .1 ، ش1 ، سپزشكي تاريخ نامة فصل، )»1320 - 1304(شيوع آن 

كوشش يوسف  ، ترجمة ميرزاحبيب اصفهاني، بهاصفهاني باباي حاجي سرگذشت ،)1354وريه، جيمز (م
 .حقيقت: تبريز لو، رحيم

 تهران: اختران. ،مقاالت مجموعه؛ ايران در تجددستيزي و تجديد ،)1378ني، عباس (ميال

 .خاوران: پاريس ،يراندر ا يفرنگ ـ يفرهنگ كارنامة ،)1375اطق، هما (ن

 تهران: هما.، 2 ، ججهان و ايران ،)1377يي، عبدالحسين (نوا

 و بهداشـت  وزارت گـذاري  پايـه  بـراي  اوليه هاي قدم يا الصحه حافظمجلس « ،)1383شميان، احمد (ها
  .31، ش ايران معاصر تاريخ ،»ايران در درمان
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