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تاریخ دریافت39/93/61 :
تاریخ پذیرش30/90/11 :

چکیده
این مقاله بر این قصد است تا پایگاه ،جایگاه و نقش

اجتمشاعی معلشالنن در دوره قاجاریشه را بشر

اساس اسناد و منابع دست اول و تحليل اسنادی بکاود و مشخص نمایشد کشه افشراد دارای معلالليشت از
سالی جامعه در چه وضعيتی بسر می بردند و این امر را هم در ساختارهای اجتماعی و هم در محتالای
فرهنگی و ذهنيتی جامعه ایرانی نسبت به این گروه ردیابی کرده و بدون ابراز احساسات و ارزششداوری
نسبت به این وضعيت ،واقعيتهای مالجالد را ارائه کند .از سالیی دیگر در خصشال
نق

پایگشاه ،جایگشاه و

اجتماعی آنها از نظریات جامعه شناسی و نيز تطبيق با واقعيتهای عينی معلالنن بهره برده شد.

بهر حال نتيجه حاصل شده از منابع و اسناد دوره قاجار نشانگر جایگاه و نقش

بسشيار انشد و نشازلی

بالده است که جامعه ایرانی بالاسطه ساختارهای سنتی خالد در عرصه اجتماعی به معلشالنن تحميشل و
تلقين می کرد .این جشایگاه و نق

به تمام عرصههای سياسی ،اقتصشادی ،فشرهنگی تسشری پيدا می

کرد و معلالل در برابر انجام این خالاستههای اجتماعی نق

و جایگاهی برای خالد تصالر نمشی کشرد و

رفتارهای ناشی از ترحمهای خالیشاوندی و قبيلهای و بنده نالازی و مهرورزی دینی در بشرون رفشت از
وضعيت کارساز نبالده است .از دوره امير کبير تالشهای جدیدی برای تغييشر و تحشالل ایشن وضشعيت
برای معلالنن رخ داد که استمرار آن شرایط جدیدی را ولال مقطعی و منطقهای بالجالد آورد .البتشه ایشن
تغييرات و تحالنت تا کنالن استمرار یافته است.
کلیدواژه ها :تاریخ معلالنن ،دوره قاجاریه ،معلالل ،معلالليت ،امير کبير ،عصر مشروطيت ،تکدی گری

 1دانشجالی دکتری تاریخ انقالب اسالمی پژوهشکده امام خمينی (س) و انقالب اسالمی kamranarvan@yahoo.com
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مقدمه
معلالليت از پدیدههای دیرین بشری است که هميشه همراه جامعه بالده است ،هرچند نالع مالاجشه
جامعه با آن متعدد و بعضی مالاقع متفاوت بالده است .از برخالردهای به اصطالح امشروزه انساندوسشتانه
تا رفتارهای خشن و حذف گرایانه نسبت به معلالنن دیده می شالد .از مسائل دنيای جدید بشی تردیشد
تالجه خا

به معلالليت و معلالنن است که البته این وضعيت نسبت مستقيم با پيششرفتهای ششگرف

پزشکی ،فن آوری و اقتصاد و تحالنت فکری و اجتماعی دارد .بشا همشه رویشدادهای م بشت و زنشدگی
سازی که برای معلالنن رخ داده است نباید از شرایط پيشين آنهشا غافشل مانشد .بررسشی سشير زنشدگی
معلالنن و جایگاه آنان در گذشته می تالاند بين

تاریخی روشنی بدهد و در رفع و بهبالد نگرشهشای

نادرست و ناشایست در حق معلالنن یاری رسان گردد.
نکته دیگر غفلت مالرخان و محققان تاریخ از مطالعشات معلشالنن اسشت کشه بخششی از جامعشه را
تشکيل می دهند و در عين حال مطالب تاریخی اندکی دربارۀ آنها نگاشته شده است .در نگرش هشا و
نگارشهای تاریخی کنالنی غرب به ویژه مکتب آنال ،تاریخ نگاشته ها تنها بشه پادششاهان ،سشرداران،
سياستمداران و اهل دیانت اختصا

ندارد .به نظر مشار بلشال

) (Marc Blochمشالرخ فرانسشالی

مکتب آنال مالرخان باید همان اندازه به چالپانان و دهقانان بپردازند که به سياستمداران می پردازنشد ،و
از این طریق ابعاد و چشم انداز کل جامعه را در اثشر خشالد بگنجانشد .1در غالشب تشاریخ نگاششته هشا از
فرودستان زنان ،کارگران ،کشاورزان ،معلالنن ،اقليت ها نامی برده نششده اسشت .ایشن نگشرش هشا در
کتابهای تاریخی معاصر ایران با وجالد انقالبهایی با حضالر مردم و نهضتهای اجتماعی و فرهنگی
معاصر کمرنگ است و هنالز تاریخ مردم ،جایگاه درست خالد را نيافته است .از همه غریبانه تر در ایشن
حالزه معلالنن هستند که با وجالد تکالین و رشد گسترده و تخصصی مطالعشات معلشالنن در غشرب در
بخ های تاریخ ،جامعه شناسی ،حقالق ،روان شناسی و غيره ،هنالز کاری ارزشمند و درخشالر در ایشران
انجام نشده است .کتابهایی مانند نالابغ و مشاهير معلالل جهان تاليف منصالر برجيان ،جامعه شناسشی
معلالليت :تبيين جامعه شناختی تبعيض عليه معلاللين تاليف خدیجه جبلی ،روانشناسی معلشاللين تشاليف
منصالر یالسف زاده دوانی و حقالق معلاللين در قالانين ایران دکترسيد احمد باختر و تالشهشای منتششر
شده دفتر فرهنگ قم و چند کتاب معدود دیگر تالشهای ناچيزی است که در حالزه تشاریخ معلشالنن
انجام شده است.
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علتهایی بر این امر مترتب است؛ عدم لزوم طرح مباحث تئالریش

و عملشی ایشن مالضشالع نشزد

استادان و محققان علالم انسانی است که در دیدگاههای نظری خالد جایی برای معلالنن نگششالدهاند و
آن را به عنالان ی

مسئله مهم اجتماعی لحاظ نکرده اند .2با اذعان به اینکه طبشق آمشار سشازمان جهشانی

بهداشت در اغلب از هر ده نفر ی

3

نفر معلشالل اسشت  .از علتهشای دیگشر ششرمندگی تشاریخ نسشبت بشه

رفتارهای نادرست عليه معلالنن در تاریخ ایران است .علت دیگر کاهلی علمی صشاحبان علشم اسشت کشه.
معمالن به سراغ مسائلی می روند که دارای منابع مستقل باشند و محقق به آسانی بتالالنشد مطالشب خشالد را
بيابد .تاریخ مردم و از این دست از مالضالعاتی هستند که دارای منابع مسشتقلی نيسشتند و در ضشمن دیگشر
منابع تاریخی ،ادبی ،اجتماعی ،اقتصادی ،دینی و غيره نهفتهاند و کاوش آنها سخت و زمان بر است.

این مقاله سعی بر این دارد در مقياسی کالچ

بر اساس اسناد و مدار دست اول تاریخی متعدد

و متنالع مالجالد به بررسی واقع بينانه زندگی و شرایط تاریخی زنشدگی معلشالنن در جامعشه ایرانشی در
دوران قاجار بپردازد و به دور از ارزش داوری و نکاله

رفتارها و نگرشهای جمعشی نسشبت بشه ایشن

گروه ،مسائل مبتالبه آنان را ریشه یابی تشاریخی کنشد .در ایشن خصشال

از دسشتاوردهای تحقيقشی و

نظری دنيای غرب نيز استفاده شد ،به ویژه در تاریخ دوران قاجار کشه حضشالر و رسشالخ نگشرش هشا و
اصالحات جدید از سمت اروپا مشهالد و قابل مالحظه است و این نگاشته تغيير نگرشی این ماجرا را –
ولال اند و حداقلی – را مستنداً بررسی می نماید .اولالیت دیگشر ایشن مقالشه تعيشين جایگشاه و نقش
اجتماعی معلالنن در جامعه بطالر جمعی است که با تکيه بر مدار و بشا اسشتناد بشه اسشناد مالجشالد و
وضعيت جامعه در سطالح مرتبط با معلالنن مشخص می شالد و اینکه این جایگشاه از چشه علشت هشا و
عالاملی مستقيم و غير مستقيم متأثر است و چه ارتباط و نسبتی ميان اقتصاد ،فرهنگ و جامعه ،دان
پزشکی و فن تالانبخشی در این دوران با جایگاه و نق

معلالنن دارد و چه مقدار آن اکتسابی _از نالع

تحميلی -و چه مقدار آن به اختيار و رضایت بالد و آیا جامعه معلالل را به سرنالششت جبشری و محتشالم
هدایت می کرده است و یا فرصت زندگی و به اصطالح امروزه حق انتخاب برای مسشير زنشدگی خشالد
داشت .در هر حال این نگاشته سعی شد تا بر اساس شرایط بيرونشی جامعشه دوران قاجاریشه وضشعيت
اجتماعی معلالل را تحليل و تبيين شالد .در این مسير شناخت ساختارهای سنتی جامعه ایران و فرهنگ
عرفی آن نيز اهميت بسزایی دارد.
در بررسی وضعيت اجتماعی معلالنن و پيگيری سير تغييرات یا ثبات آن ،نگاهی فراتر از تاریخ بشا
پرهيز از یکجانبه نگری باید باشد .در حقيقت تاریخ معلالنن مطالعهای ترکيبی و چندرشتهای اسشت و
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اضالع آن حالزههای دانشی پزشکی ،حقالق ،سياسشت ،جامعشه شناسشی ،روانشاسشی فشردی و جمعشی،
اقتصاد ،انسان شناسی و مردم شناسی است و پژوهشگر تاریخ بدون رجالع به این حشالزه هشا قشادر بشه
در عميق و اساسی پدیده معلالليت و حيات معلالنن در طالل تاریخ نمی باشد.
 -1تعاریف مفاهیم
در ابتدای بحث نظری ،به صالرتی کالتاه ولی اساسشی بشه تعشاریف و مفشاهيم مشالرد کشاربرد ایشن
پژوه

پرداخته می شالد هم تعاریف و مفاهيم علمی معلالليشت و معلشالل و هشم مفشاهيم معلالليشت و

معلالل در نظر جامعه .ميان تعاریف و مفاهيم معلالليت و معلالل در اینجا تفکي

شده است و تعاریف بر

اساس نظر متخصصان هر رشته ذکر می شالد و مفاهيم بر اساس نگاه اجتماعی مردم بيان مشی ششالد.
هم تعاریف علمی صاحب نظران و هم مفاهيم ساختگی و قراردادی جامعه بشر رونشد زنشدگی و ميشزان
پایگاه ،جایگاه و نق

اجتماعی آنان بطالر مستقيم و غيرمستقيم تأثير دارد. .

 1-1تعاریف علمی معلولیت و معلولتعاریف معلالليت بر پایه دو الگالی اصلی مبتنشی بشالده
است؛ الگالی پزشکی ( )medical modelو الگالی اجتماعی ( .)social modelالگالی پزشکی دارای
قدمت و ماندگاری بيشتری بالده است .پيششرفت علشم پزششکی در درمشان ،پيششگيری و جلشالگيری از
پيشرفت از بيماریهای مهل

و معلالليت ها ،یاری شایانی به معلالنن نمشالد و نشبض زنشدگی آنهشا و

ادامه آن در دستان پزشکان می طپيد .الگالی پزشکی خالد با دو الگالی دیگر تالانبخشی (بازگششت بشه
زندگی و اشتغال) و آمالزش است نایی (آمالزش برای زندگی جمعی) نزدیکی بسيار دارد .4در این تعریف
معلالليت ناتالانی جسمی یا ذهنی برای انجام عملکردهای طبيعی و یا هر گالنشه نقشص جسشمانی یشا
روانی (مادرزادی یا اکتسابی ) که فرد را از داشتن زندگی طبيعی باز ميدارد (یا محدود می سشازد) و یشا
قابليت کار کردن وی را کاه

می دهد .5سازمان بهداشت جهانی  WHOمعلالليت را بر این اساس :

" هر گالنه محدودیت یا فقدان تالانایی برای انجام ی

فعاليت در طرز یا بطشن زنجيشرهای کشه بشرای

انسان بالدن در نظر گرفته می شالد" تعریف می کند .6مدل و تعریف پزشکی معلالليشت و معلشالل را در
چارچالب بيمارشناسی (علم انمراض) از پي
ی

تعيين شده تصالر می کند و معلالليت را به عنشالان پيامشد

بيماری ) (diseaseیا اختالل تاکيد شده شرح می دهد.7
در الگال یا تعریف اصلی دیگر به وضعيت اجتماعی معلالل در طالل زندگی اجتماعی اش تالجه شده

است که به الگالی اجتماعی شهرت دارد .در این الگال " معلالليت بر حسب محدودیتهای مبتال به فرد
در برابششر محششدودیتهای محششيط اجتمششاعی و فيزیکششی تصششالر مششی شششالد و بششر ایششن نظششر اسششت کششه
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محدودیتهای عملکردی بيشتر ازآنکه زیست شناسانه تعيين شالند اجتماعی مششخص مشی ششالند".8
سازمان بين المللی افراد دارای معلالليت ( )DPI : Disabled People’s Internationalمعلالليشت را
چنين تعریف کرده  " :فقدان یا محدودیت فرصت ها برای شرکت در زنشدگی طبيعشی در اجتمشاع یشا
سطحی برابر با دیگران در برابر مالانع جسمانی و اجتماعی است 9و نيز در تعریفی دیگر از این دست :
" افراد کم تالان (این واژه معادل سازی فرهنگستان زبان فارسی برای  disabilityدر انگليسی است)
شامل تمامی افرادی می شالند که دارای اختالنت دیرپای جسمی ،ذهنی ،هالشی یا حسشی هسشتند و
این اختالنت در تعامل با مالانع گالناگالن ،از مشارکت کامل و ثمربخ

آنان در جامعه ،به ميزان برابر

با سایرین ،جلالگيری می کنند.10
در دل الگالی اجتمشاعی الگالهشای دیگشری سشر بشرآورد  -6 :برداششت سشاختارگرایان (version

 )Social constructionistبششا سششردمداری اروینششگ گششافمن در ایششانت متحششده کششه کتششاب داغ
ننگ( )Stigmaمعرف آن است؛  -1برداشت الگالی اجتمشاعی ()Social model versionدر بریتانيشا
با نگاه به مبانی طبقه کارگر؛  -9برداشت آسيب دیشدگی ()Impairment versionکشه آن را متغيشر
مهم تلقی می کند؛  -9برداششت سياسشی اقليشت تحشت فششار (Oppressed minority ( version

 )(politicalکه با مالانع و تبعيضهایی در حالزههشای مختلشف زنشدگی مالاجشه هسشتند؛  -9برداششت
زندگی مستقل ()Independent living versionکه به حق اساسی بشرای انتخابهشای شخصشی او
قائششل اسششت؛  -1برداشششتهای پسششت مششدرن ()post modernیششا پسششت سششاختارگرایانه (post-

)structuralismیششا انسششان مدارانششه ( ،)Humanisticتجربششی ()Experientialو یششا وجششالد گرایانششه
( ،)Existentialistمعلالليت را دارای ساختی فرهنگی و سياسی مشی دانشد کشه نيازمنشد رمزگششایی و
ساخت شکنی است.11
الگالهای مذکالر لزوما˝ در نزاع و در مالقعيت متضاد با یکدیگر قرار ندارند و می تالانند برای در
بنيادین ی

روند مالرد استفاده اهل تحقيق و متخصصين قرار گيرد .به واقع معلالليت همه اینها هست

و به تنهایی هيچ ی

از اینها نيست چراکه معلالليت و معلالل را باید ی

جریان و روند مششاهده کشرد

فرد و جامعه را بطالر متقابل درگير هم می کند و زمان و مکان را نيز می تالان به روند افزود .
به همين خاطر تعاریف اخير سعی بر ترکيب این الگالها دارد یا شناخت از معلالليت واقع بينانشه تشر
شالد و محالر عملکردهای دولتها بر این پایه قرار گيرد که همه جانبه تر و مشالثر تشر اسشت .در آخشرین
تعریف سازمان بهداشت جهانی در سشال  ،1992دیشدگاه تلفيقشی الگشالی پزششکی و اجتمشاعی در آن
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مشهالد است .در این تعریف ناتالانی برآیند عدم کارکردیا هرگالنه محدودیت یا فقدان در هر سه سشط
 -6ساختار آناتالمي

و عملکرد فيزیاللالژی

 -1فعاليتهای روزمره زندگی  -9مشارکتهای اجتماعی

والبته تحت تاثير مستقيم عالامل زمينه ای ،محيطی ،فردی می باشد .12در تعریف " 1992طبقه بندی
بين المللی عملکرد ،ناتالانی و سشالمت" ( ،)ICFطبقشه بنشدی هشا و تعيشين و ششدت نشاتالانی هشا بشه
ماللفههای ساختار تشریحی ،عملکرد فيزولالژی  ،فعاليتهشای روزمشره زنشدگی و مششارکت و عالامشل
محيطی نيز تالجه دارد .13علت و سبب ( )Etiologyمعلالليت ها -6:علل ژنتيکی؛ -1علشل مشادرزادی؛
 -9علل عارضی  :علل تروماتي

حالادث ناشی از کار ،جنگ ،بالیای طبيعی و علل بيماری بيماریهای

آبله ،فلج اطفال .14...
معلالنن نه اقليت ،نه طبقه ،نه قشر و نه رده اجتماعی تلقی نمی شالند زیرا گروه اقليشت (group

 )Minorityمشخصههای مالرد تبعيض قائل شدن و حس همبستگی جمعی و گروهی (بر پایه نشژاد و
قالميت ،مذهب ،زبان و فرهنگ) و جدایی فيزیکی و اجتمشاعی از اجتمشاع بزرگتشر را دارا هسشتند .15در
حاليکه معلالنن به تعبير فالق حس همبستگی ندارند و نيز در همه جامعشه و طبقشات حضشالر دارنشد و
انزوای اقليت را مگر در حالت مراکز نگهداری تجربه نکردهاند و نيز معلالنن زیادی خارج ایشن مراکشز
زندگی می کنند .معلالنن طبقه ( )Classنيز نيستند و واحد اجتماعی یکپارچهای را شکل نمی دهند و
در سلسله مراتب اجتماعی جایگاه ویژه و مستقلی ندارند ،دارای آگاهی طبقه ای ،روابط و یشا تشن

بشا

طبقات دیگر و غيره نيستند .16معلالنن را می تالان در طبقات دیگر جامعه یافت در عين حال کشه بشه
تنهایی تشکيل هيچ طبقهای نمی دهند .معلالنن قشر ( )Stratumنيز نيسشتند چشرا کشه معلشالنن در
فرآیند قشربندی اجتماعی در ی

سط جای نمی گيرند و نمی تالان آنها را با قشر کشارگر ،کششاورز و

کارمند یکی دانست 17و در قشرهای مختلف حضالر دارند .معلالنن در ردههای اجتماعی نيز جای نمی
گيرند چرا که غلبه رده ها بر ویژگیهای مشتر فرهنگی است کشه طبقشه و قالميشت و یشا ردههشای
جنسی و سنی و خالیشاوندی را شامل می شالد .18معلالنن نيز از این لحشاظ دارای اششترا فرهنگشی
نيستند و با تالجه به طبقه ،قالميت ،سن و جنس تنالع فرهنگی مختلفی را تجربشه مشی کننشد .بهتشرین
عنالان برای معلالنن گروه ( )Groupمی باشد .هر گروه دارای اعضایی است که هر ی
نق  ،روابط متقابل ،احساس تعلق به گروه و هالیت گروهی خا

دارای وضع،

خشالد مشی باششد و نيشز از سشاختی

درونی و نيز روابطی درونی و بيرونی و روحيه جمعی و منافع و اهدافی چند برخالردار است.

19
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مفاهیم معلولیت و معلول در نظر جامعه

سالای از تعاریف و الگالهای ذکر شده در بان که با دان های حالزه معلالليت و معلالنن مشرتبط اسشت،
مفاهيم و واژگانی هم در هر جامعهای وجالد دارد که تا حدودی نگرش و ذهنيت مشردم را نسشبت بشه
این مقالله نشان می دهد .این مفاهيم در منابع زبانی ،ادبی و فرهنگی ،تاریخی و دینشی ایرانشی قابشل
جستجال است .البته تعيين تاریخ دقيق شروع و شيالع مفاهيم و کاربردهای آن دشالار است .دسشتهای از
این مفاهيم به لغاتی اطالق می شالد که بطالر کلی به معلالنن می نهند یا با آنها ارتباط پيدا می کنشد
که در این رابطه به چند لغت مرتبط با معلالل ومعلالليت اشاره می شالد؛ در فرهنشگ نامشههای فارسشی
سالمت به معنی بی گزند شدن ،بی عيب شدن ،رهایی یشافتن ،امنيشت و عافيشت ،رسشتگاری ،ششفا از
بيماری ،آرام

و صل و تندرستی اطالق می شالد 19که عينا˝ معشانی م بشت و ایشده آل بشرای یش

زندگی است و در مقابل درد (واژهای پهلالی) یعنی رنج و آزار تن و روان ،الم و غم ،ناخالشی ،نشامالیم،
محنت و اذیت و دردمند یعنی مریض ،دارای درد ،حزن ،اندوه و غصه ،رنجالر و بيمار ،عليل ونشاخالش،
نانن و ناتندرست .16این دو واژه اخير معکالس سالمتاند و نهایت منفی بالدن را در صشالرت ابشتالی
فرد برای

می آفریند .در تعریف واژه ناتالان در فرهنگ نامه ها به معانی مترادف نزدیکی برخالرد می

شالد که شناسای زبان و نگرش کاربردی مردم در مالرد معلاللين هم می تالاند باشد .ناتالان را به معنشی
بی قدرت ،عاجز ،ضعيف ،رنجالر و مریض ،فقير و تهيدست ،بی طاقت و سست ،بی زور و بشی قشالت و
کم زور ،پير و فرتالت ،نحيف و نغر ،فرسالده و بی نيرو ،بی تالش و بی تالان و کلی لغات مشابه گفته
اند .11در کنار این واژه عاجز به عربی نيز بالد که به معنی کم زور ،درمانشده ،خسشته و فرومانشده ،بشی
کفایت و نانیق ،کسی که عضالی از او ناقص یا از کار مانده باشد ،معيشالب و نشاقص ،کشالر و نابينشا و
عليل به معنای بيمار و رنجالر ،ضعيف و ناتالان ،درمانده و دردمند و معلالل به معنی بيمشار و نشاخالش و
آزرده ،مریض آمده است 19.دهخدا متذکر شده که کاربرد واژه معلالل به معنی بيمار خطاست زیرا کشه
از علت که به معنی بيماری است صيغه صفت عليل می آید نه معلالل  ...ليکن با وصف این معنشی در
کالم بعض ثقات واقع شده است .19درمانده و درماندگی بشه معنشی بياشارگی ،نعالجشی ،وامانشدگی،
اضطرار ،الجاء ،عجز ،مسکين ،عاجز و بی نالا و غيره هم به این واژگان نزدی

است 19.واژگان بيااره

و بينالا هم به همين معانی بکار می رفت و مستقيما˝ به افراد نعالج و ناتالان و عاجز اطالق می شده
است .11البته ترکيبات "عليل و ذليل"" ،مریض و عليل" و "عجز و ناتالانی" هم کاربرد داشت.
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با نظری به مستندات تاریخی به خصال

در زمانهای بحرانی و رکالد ،این واژگشان نششان مشی

دهد که نخست معلالل کسی است که دارای بيماری است و از سالمت تشن و روان برخشالردار نيسشت،
دوم اینکه در زندگی و کار خالد دارای مشکالت عدیدهای است و ناتالانی جسمی بشه نشاتالانی در همشه
امالر زندگی او منجر می شالد و نهایشت آن سشرخالردگی و نااميشدی اسشت و سشالم اینکشه معلالليشت و
ناتندرستی مساوی تهيدستی و ناداری است .در نتيجه فرد ناتالان و معلالل دچار ناکارآمدی اقتصادی ،و
هزینههای زندگی و در نتيجه فقير و بی چيز می شد و همه واژگان فالق مترادف و هشم معنشی

کاه

برای این سه مالرد بکار رفتهاند ناقل با هم ارتباط مستقيم دارند.
دسته دیگری از واژگان هست که به طالر خا

به معلالنن اطالق می شالد .ایشن واژگشان تنهشا

برای نامگذاری و خطاب نبالده است و در برخی مالارد برای عتاب ،تالهين و تحقير حتشی دششنام بکشار
می بردند .مالحظه لغات کالر و لنگ در لغت نامه ها نشانگر این قضيه اسشت .27ام شال اینهشا را مشی
تالان به صالرت جزئی ذکر کر د که در زبان فارسی رواج دارد و البته برخی از آنها برگرفته از زبان عربی
و ترکی بالد ؛
-

نابينا ،کالر ،اعمی ،عمی ،احالل ،کژچشم( .کج چشم) ،کلي

چشم ،دوبين (دوبيننده) ،اخلف و

احدر ،کالژه ،لالچ.
-

لنگ ،شل (اشل) ،فلج (افليج ،فالج ،مفلالج) ،زمين گير (زمن) ،چالق یا چالغ ،اعالج ، ،اعشرج،

عاجز (عجزه ،عجالزه) ،رعشه .
-

ناشنالا ،کر ،اصم.

-

نل ،گنگ ،بی زبان ،ابکم ،الکن .

-

دیالانه ،مجنالن ،خل و چل ،کاليال ،سفيه و ابله .

-

قالزی ،گالژپشت ،احدب (رجالع شالد به این مدخل ها  :لغت نامههای دهخدا و معين).

این مفاهيم و واژگان به ضرب الم ل ها هم وارد شد که معلالليت و معلالنن زمينهای اصلی برای
ایجاد ضرب الم ل ها بالد و البته با نگاهی که به این افراد فرودست اجتماعی داشتند ضرب الم ل ذکر
و تکرار می شد و شهرتی ناصالاب و نادرسشت از معلشالنن در زمانهشای طشالننی ایجشاد کشرد .بایشد
پذیرفت ضرب الم ل ها نشان دهنده بخشی از نگرش هشا و ذهنيشت هشا جامعشه بشالد .غالشب ضشرب
الم لهای مالرد نظر را از واژگان بيمار ،دیالانه ،کر ،کالر ،نل ،لنگ و کلمات مشابه آن می ساختند.28
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 -2معلوالن در دوران قاجار
وضعيت معلالنن این دوره به سه وضع تقسيم می شالد کشه بشا تالجشه بشه زمشان و مکشان بطشالر
همزمانی رخ داده و پي

رفتهاند؛ یکی جایگاه و نق

نازل اجتماعی معلالنن بر اساس نگشرش هشا و

رفتارهای سنتی جامعه است که بيشتر معطالف به اوایل دوره قاجاریه است و نيز در نقشاط روسشتایی و
عشایری و شهرهای کالچ

وجالد داشت ،دیگری آشنایی با نگرش هشا و رفتارهشای دنيشای غشرب از

طریق مسافرت به این کشالرها و یا رسيدن اخبار سياست ها و اعمشال آنهشا در خصشال

معلشالنن از

زمان ارتباط مستقيم با تمدن غرب و آخر کار انتقال این دیدگاه به ایران و اعمال سياست ها و نگرشهای
جدید نسبت به معلالنن در زمان اميرکبير و مشروطه است .برای بررسی و تحليشل اوضشاع معلشالنن دوره
قاجاریه ابتدا به قراین غير مستقيمی برای به وضعيت معلالنن نظر انداخته شد و سشپس قشراین مسشتقيم و
مرتبط با معلالنن برای فهم تاریخی وضعيت اجتماعی ،مالرد بررسی و تحليل قرار گرفت .

در این دوره غلبه کارها و امالر اقتصادی با فعاليتهای یدی بالد و تالانایی شرط نزم برای انجشام
کارها و کسب درآمد بالد .اقتصاد کشاورزی و پيشه وری (صنعتگری) و نيز گله داری از این جمله بشالد
که به نيروی بدنی سالم و قالی نياز مند بالد در دوران قاجشار نيشز غلبشه بشا اقتصشادهای فشالق بشالده و
تالليدات این عرصه نشانگر این است که کار یدی در اولالیت بالد .29تاثير این وضعيت بشرای معلشالنن
باز زمانی آشکارتر می شالد که بدانيم جمعيت ایران در دوران اوليه قاجاریه بر پایشه اطالعشات تقریبشی
شيندلر ( ،)Schindlerزولالتاروف ( )Zolotarevو کرزن ( )Curzonجعميت روستایيان و عشایر تا سه
برابر جمعيت شهریان ایران بالده است

30

و به همين ميزان فعاليت یدی نيز در جامعه سشنتی ایشران -

روستایی کشاورزی و عشایر دامداری -اوليت داشته است .در جامعشهای کشه تالليشد بشر اسشاس قشالای
جسمانی بدست می آمد ،اک ر معلالنن قدرت رقابت و حضالر در بازارهای کاری را نداشتند و در نتيجشه
از کسب درآمد کافی و نزم برای ایجاد زندگی مستقل و تششکيل خشانالاده محشروم مشی ماندنشد و در
جامعه نمی تالانستند به ارتقای جایگاه و حتی ت بيت جایگاه مالروثی – که از پشدر بشه او رسشيده بشالد-
دست یابند .ارتباط مستقيم و معنادار معلالل و معلالليشت بشا فقشر از لحشاظ اقتصشادی در ایشن وضشعيت
تاریخی امری هميشگی بالد .
مساله دیگر عدم پيشرفتهای امروزی برای معلالنن بالده؛ کف

طبی یا بریس ،صندلی چرخدار یا

ویلار ،واکر ،اندامهای مصنالعی و یا تقالیت کننده اندام ها؛ پروتزها ،دست و پای مصشنالعی ،اروتزهشا،
عين

و سمع

و غيره همگی مصنالعات جدیدی هستند که در دوران قاجار در ایران وجالد نداشتند و
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بدون آنها معلالنن قادر به حرکت و ادامه زندگی نسبتا˝ عادی نبالد و ابزارهای سنتی کم

کننده بشه

معلالل هم کارآیی نزم را برای تحر و تردد او ایجاد نمی کرد .هر چند گزارشهایی از افرادی بنشام
عصاک

وجالد دارد که اینها در معابر عمالمی دست نابينایان را مشی گرفتنشد و بشه نظشر مشی آیشد یشا

فرزندانشان این کار را می کردند یا دوستی یا نالکری بالده که همراهی اش می کرد.31
همانين تردد معلالنن در شهرهای آن زمان با دشالاری بسشيار همشراه بشالد .کالچشههای تنشگ و
پيااپيچ ،ک يف و پرزباله و خاکروبه و در زمان بارندگی گل و پرچاله ،همراه با جریان فاضالب ها بالد
و در زمستان برف ها به کالچه و خيابان انداخته می شد که تا بهار رفت و آمد را سخت مشی کشرد.این
وضعيت در شهرهای ایران؛ طهران ،اصفهان ،مشهد ،شالشتر ،قم و گرگان همه گير بالد.32
عالامل مختلفی در ازدیاد تعداد معلالنن و معلالليت ها دخيل بالد :
بيماریهای مسری (هماالن آبله و فلج اطفال) و مشادرزادی ،حشالادث و غيشره نقش

مهمشی در

ایجاد معلالليت ها داشت و پزشکی سنتی این دوران نه تنها قادر به پيشگيری معلالليت ها نبالد بلکه در
ممانعت از پيشرفت معلالليت هم ناکارآمد بالد و آنها دچار معلالليتهای مضاعفی می شدند کشه ششرایط
برای آنها سخت تر می شد.33
معلالل سازی ها تالسط پادشاهان و حاکمان به عنالان مجازات جمعی و فردی مخالفان و متخلفان
که نمالنه بارز آن نابينا ساختن شمار زیادی از مردم کرمان تالسط آغامحمد خان قاجشار اسشت و مشالارد
متعددی از معلالل سازی مخالفان قاجار نيز اتفاق افتاد.34
جنگهای داخلی و خارجی دوره قاجار در تزاید تعداد معلالنن تأثير و نق

مهمی ایفا مشی کشرده

است؛ جنگهای ایران با روسيه ،انگليس و ع مانی ،جنگهای جهشانی اول و ششالرشهای منطقشهای
نمالنهای ازین مالارد است.
قراین مستقيمی نيز مالجالد است که وضعيت اجتماعی معلالنن را دقيق تر و مستند تر نشان مشی
دهد .نخستين مسئله چنانکه پيشتر آمد ارتباط فقر و معلالليت است که بر اساس مدار مالجالد اثبشات
اینکه اک ر معلالنن فقير بالدهاند کاری دشالار نيست .در طبقه بندی اجتماعی آن روزگشار ایشن جایگشاه
برای آنها تقریبا˝ ت بيت شده بالد .گرای

معلالننی که قادر به انجام کارهای یدی نبالدنشد -کشه اک شر

جمعيت معلالنن را شامل می شد – و در اقتصاد ایشن چنينشی درآمشدی نداششتند ،تنهشا تکشدی گشری
(گدایی) بالد و اميد به منت و مرحمت و لطف آدمهایی داشتند که می تالانستند کار کنند و اگر رحمشی
داشتند بخ

اندکی از درآمدهای خالد را به اینها اختصا

می دادند .این واقعيشت تشاریخ ایشن دوران
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بالد .ششالاهد محکمشی از راویشان خشارجی و ایرانشی از بسشياری متکشدیان معلشالل وجشالد دارد کشه بشا
معلالليتهای مختلف و ظاهر فقيرانه بالدهاند و به نقل راویان "با همشه نقشایص جسشمانی و زخمهشا و
بيماریهای وحشت انگيز که دارند بسيار رقت انگيز و نامطبالع است " و نيز "گداهاى ژوليده و ک يفى
ما را احاطه نمالدند و براى برانگيختن حس ترحم اتصان˝ اعضشاى نشاقص و جراحشات خشالد را نششان
ميدادند" که با ناله و عجز و آلبه و التماس و هياهال طلب کم

می کردند 35و به نظر مناسشب تشرین

کسب و کار و تنها راه زنده ماندن برای معلالنن در این دوره همين شياله بالد .به تعشداد زیشاد گشدایان
ایران و تهران (اعم از معلالل و سالمهای معلالل نما) نيشز اششارات متعشددی دارد .36فالریشه بشر اسشاس
مشاهدات

چنين می گالید« :در ایران ،گدایى اقسام عدیده دارد ،و به همان نسبت کشه عشدد گشدایان

بيشمار است ،طرق گدایى نيز نتعد و نتحصى است.گذشته از سادات و دراوی

و بينالایان واقعى ،که

دم دروازهها و در بازارها دیده مى -شالند ،عدهاى «خالرهاى» در بيرون شهرها هسشتند ،کشه آنهشا را از
آبادیها دور کردهاند .این بياارهها هروقت مسافرى را در حين عبالر مىبينند ،به جلال او مشىدونشد ،و بشا
ی

دست ،صالرت خالد را مىپالشانند و دست دیگر را به تکدى دراز مىکنند .انصافا هيچ منظشرهاى از

این تنفرانگيزتر و جانسالزتر در دنيا وجالد ندارد .37».در ایشن دوره بشه سشمت «گداباششی» هشم برمشی
خالریم که متصدی امالر گدایان بالد .38حتی در نخستين گزارش بلدیه تهران به رابطشه معنشا دار ميشان
فقر ،تکدی گری و افرادی که در دارالعجزه ها نگهداری می اشاره دارد.39
معلالنن به مشاغل دیگری نيز مانند؛ شاعری ،روضه خالانی ،نمای

طنز اشتغال داشتند .40البتشه

از قدیم مشاغل دست فروشی ،دعاگالیی و دعانالیسی و کارهای هنری(مالسيقی ،نقاشی و غيره) برای
برخی معلالنن نيز وجالد داشت .41برخی از این متکدیان معلالل هنر آواز خالانی و نالازندگی هم داشتند
که در کسب درآمد بيشتر ،مالثر بالد.42
مسخره کردن و نام گذاری معلالنن بر اساس نقص جسمی آنها (محسشن خشان کالژپششت ،ميشر
مالسی قالزی ،فاضل قالزی ،حالج چالق) و نيز برگزاری نمای

تالسط خالد معلالنن یا بشا ادا درآوردن

از ظالاهر جسمی معلالنن برای خنداندن نيز رواج داشت و طبيعی بالد.43
از نکات دیگری که می تالان از طریق آن جایگاه و پایگاه و نيز نق

اجتماعی معلشالنن را در

کرد شناسایی تعداد معلالنن مالفق و نخبه این دوره بالد .ابراهيم خان زند مششهالر بشه انشالر ششيرازی،
ادیب نيشابالری ،محمالد اعمی شهرکردی ،ميرزا اسماعيل خشائف ششيرازی ،ميشرزافت ا خشرم سشنه
اردنن ،ميرزا محمدباقر رشتی ،نجفقلی سرشار قراچه داغشی ،طشایر ششيرازی و مشالن عبشدا فاضشل
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بالشهری همگی شاعران نابينای دوره قاجار محسالب می شدند 44و منشابع دیگشر بشه معلشالنن نخبشه
دیگری نيز اشاره دارند؛ جهانگير ميرزا شاهزاده نابينا ماللف و مترجم ،محمدحسين بيگ افشار ناشنالا و
گنگ و نقاش ،صدیق خلالت شاعر ناشنالا ،ميرزا شالریده شيرازی ششاعر نابينشا ،ششفيعا ششيرازی ششاعر
نابينا ،افص المتکلمين مدیر نشریه خيرالکالم و مظفر حسين کاشانی شاعر (هر دو معلالل از ناحيه پشا
المتکلمين کم بينا و واعظ اصفهانی معلالل(از ناحيه پا) از سخنالران و سران مششروطه.45

بالدند) ،مل

بعيد است با جستجالی دیگری در منابع این دوره به تعداد بيشتری از ایشن دسشت معلشالنن تالانمنشد و
فرهيخته دست یافت و این تعداد اند خالد نشانگر مالقعيت اجتماعی پشایين معلشالنن در ایشن دوران
است و البته شرایط نزم برای ارتقای اجتماعی سایر معلالنن مهيا نبالده است .اند

معلالننی هم که

مالفق می شدند با دسترسی به آمالزش به جایگاه بانتری نسشبت بشه دیگشر معلشالنن خشالد برسشند از
طبقات بانی جامعه بالدند از خاندان شاه یا از خانالادههای زميندار و تاجر و ازین دست مانند جهشانگير
ميرزا که در بان اشاره شد.
می تالان گفت دوره ناصرالدین شاه و صدارت اميرکبير شروع تحالل تازهای در وضعيت معلالنن؛
پزشکی ،اقتصادی و اجتماعی بالد که تحت تاثير روابط ایران با اروپا شکل گرفت و نهایتا˝ در برخی مشالارد
اقداماتی در این حالزه برای اصالح اوضاع و بهبالد مالقعيت معلالنن انجام گرفت .هرچند در برابر مشکالت
حداک ری آنها کارساز نبالد ولی به عنالان ی

شروع برای کنترل جمعيت معلالنن و رسيدگی انسانی تر به

آنان آغازی بالد که حاکمان ایرانی نيز در برنامههای خالد آن را درج و عملی نمالدند.

بی ش
از نزدی

نخستين کسب اطالع از اوضاع معلالنن اروپا از طریق اخبار بالد و در مرحله بعد مشاهده
اوضاع معلالنن اروپا و آشنایی با سياستهای اروپا در این زمينه صالرت پذیرفت .تفاوتهای

مالجالد به مقایسه منجر شد که طبيعتا به در نابسامانیهای معلالنن ایرانی در دیشد نشاظران ایرانشی
منتج شد .داود بن ضادرو ارمنی ایرانی که در برقشراری روابشط ایشران دوره فتحليششاه و فرانسشه دوره
ناپلئالن اهتمام داشته است اوصاف دقيقی از وضعيت معلالنن و مدرسه نابينایان ،ناشنالایان و معلشالنن
جسمی و حرکتی پاریس دارد .46ناصرالدین شاه در این خصال

اولين ششاه ایشران بشالد کشه از محشل

نگهداری نابينایان و ناشنالایان در پاریس و آلمان بازدید کرد و از وضعيت آنها و باسالاد شدن و ارتبشاط
آنها از طریق خط بریل و زبان اشاره تعجب کرد .47فرخ خان امين الدوله سفير ایران و همراه

رضشا

قلی ميرزا حسين بن عبدا سرابی در انگليس نيز از تيمارستانی در لندن بازدید کرد و شرح مفصلی از
آن آورد.48
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اقدامات اصلی این دوره تالسط اميرکبير انجام شد که نسبت به اوضاع جدید اروپا مطلع و مششرف
بالد و بر این قصد بالد که به وضعيت فعلی معلالنن خاتمه بخشد و با الگشالبرداری از نگاههشای انسشان
مدارانه و تالسعه محالر مالجالد در غرب سعی در ایجاد تغييرات مشابهای در ایرانی نمالد که معلالنن آن
بر اساس شالاهد و اسناد ذکر شده ،جایگشاه نشازل و حضشالر نشاچيز تشالمم بشا درد (از لحشاظ پزششکی) و
فرودستانهای (از لحاظ اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی) داشتند.
اميرکبير از طریق سه عامل با تغييرات این حالزه آشنایی یافت:
 -6اميرکبير بيست و دو ساله بالد که به عنالان دبير هيأتی سياسی به سرپرستی خسشروميرزا بشه
روسيه سفر کرد و در تفليس ،مسکال و سن پطرزبالرگ از مدارس ویژه ناشنالایان ،نابيينایان و معلشالنن
جسمی-حرکتی دیدار کردند و از نزدی

شاهد طرحهای آمالزشی ،فرهنگ سازی ،اشتغال زایی و سایر

اصالحات زیربنایی در زمينه زندگی معلالنن روسيه قرار گرفتند.49
 -1اميرکبير بالاسطه آشنایی و حضالر مستقيم در امپراتالری ع مانی نسشبت بشه اصشالحات دوره
سلطان عبدالحميد معروف به "تنظيمات" یا "خط شریف گلخانه" آگاهی کافی داشت و با طراح ایشن
تنظيمات مصطفی رشيدپاشا ارتباط مستقيم داشت و بخشی از این اصالحات در جهت بهبشالد ششرایط
زندگی اجتماعی معلالنن قلمروی ع مانی بالد.50
 -9مطالعه تأليفات خارجی تالسط اميرکبير در آشنایی او با دنيای جدید مؤثر بشالد .او در سشفارت
ارزنه الروم کتابهای اروپایی را گردآورد و کتاب دو جلدی کالنی به نام کتاب "جهان نمشای جدیشد"
حاوی اطالعات جغرافيایی ،تاریخی ،سياسی و اقتصادی کشالرهای پنج قاره جهان با ترجمشه ژان داود
و با نظارت او به فارسی ترجمه شد .در ایشن کتشاب گزارشهشایی از نهادهشای مشدنی کشه مسشتقيم و
غيرمستقيم در حالزه معلالنن ،ناشنالایان و نابينایان فعاليت داشتهاند و نيز فعاليتهای دولتی در اصالح
وضع معلالنن در فرانسه ،روسيه ،انگلستان ،آلمان و مصر آورده شده است.51
این اقدامات در چند حالزه انجام شد ؛
-

اولين اقدام امير کبير امر پيشگيری و ممانعت از ازدیاد معلالليشت هشا در ایشران بشالد .آبلشه از

بيماریهایی بالد که نه تنها قربانی زیادی گرفت بلکه مالجب نابينایی تعشداد زیشادی از کالدکشان ایرانشی
شد .91اک ر نخبگان نابينایی که ذکر آنها رفت بر اثر بيماری آبله نابينا شده بالدنشد .99اميشر کبيشر طشرح
مایه کالبی آبله را در ایران اجرا کرد تا مانع ادامه این وضعيت اسفنا شالد .ایشن امشر همشراه بشا آگشاه
سازی و انتشار جزوههایی برای جامعه همراه بالد

.54
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-

تاسيس دارالفنالن و ایجاد رشته پزشکی زیر نظر ادوارد پالن کشه پزششکی جدیشد غشرب را بشا

تربيت شاگردان ایرانی وارد ایران نمالد .در 6292م (6191ه ق) پنج نفر برای آمالزش طب جدید به پاریس

اعزام شدند .99در 6130ش لقمان الدوله رئيس انطباء اداره شعبه طب دارالفنالن را بدست گرفت.91
-

ایجاد بيمارستان ها برای درمان ایرانيان؛ تاسيس دفتر مرکزی بهداشتی تالسط تاللالزان بنشام

"هيأت صحيه" و بعدها "مجلس صحيه" که در دارالفنالن تشکيل جلسه داد .هشدف آن عهشده داری
سالمت داخلی مملکت بالد .90اولين مریض خانه دولتی (بيمارستان سينای فعلی چهشار راه حسشن آبشاد
تهران) تالسط ناظم انطباء به امر ناصرالدین شاه در 6199ش تاسشيس ششد .92در 6962ق بيمارسشتان
وزیری تالسط حاجی شيخ هادی بنا شد .93مشيرالدوله مهندسباشی در دوره ناصرالدین شاه بيمارستانی
جدید در مشهد ساخت.19
-

ایجاد دارالعجزه ها تالسط دولت و اشخا

رئيس نظميه ترتيب ایجاد ی

برای نگهداری از معلالنن ندار و فقير؛ وستداهل

دارالعجزه را می دهد و این مطلب بکار برده می شالد  ":دولشت مشاهی

پنج هزار تالمان از محل تحدید تریا می دهد و مردم هم گالیا کم

می کنند .بلکه انشاء اللشه ایشن

کالرها ،چالقها ،بی دستها ،عاجزها که از همه جا به طهران جمع ششدهاند راحشت بششالند" .16گشزارش
بلدیه این دوران حاکی از آن است که  6999نفر در دارانیتام و دارالعجزه تهران به عنالان امالر خيریشه
نگهداری می شد .11خطيب الممال

و معدل الدوله در منطقه گروس دارانیتامی ساختند که در آن به

معلالنن نيز رسيدگی می شد و صنایع دستی به انها آمالزش می دادنشد .19در ششهر تبریشز آذربایجشان
مکانی جهت نگهداری جذاميان عجزه و مساکين منطقه 19و نيز در مشهد خراسان دارالعجزهای ایجشاد
شد و ای نها را از مردم شهر جدا ساخته در اماکنی با امکانات نزم اسکان دادند تشا تحشت درمشان قشرار
گيرند و مخارج مالرد نياز برای تأسيس و اداره آن را تأمين کردند 19و نيز در تبریز دارالعجشزهای ایجشاد
شد .11در فارس و اصفهان نيز دارالعجزههایی جهت معلالنن با تأمين هزینههای تأسيس و جشاری آن
ایجاد شد.10
-

مقابله با تکدی گری در دو مرحله انجام شد :یکی ممانعت از تکدی گری افراد سالم کشه در

این زمان تنها معلالنن حق تکدی گری داشتند چراکه برای آنها هيچ فرصشت ششغلی وجشالد نداششت.
نمالنه این فرمان در 6139ق چنين است  :ابالغ تلگرافى در فقره گداهاى دار الخالفشه رسشيد ،حسشب
انمر قدر همایالن بجز طبقه عجزه که راه معاش آنها از تکدى مىگذرد که از حکم مسشت نى و خشارج
فرمالدند ،سایرین را که صحي اعضا و غير معيالبند منع سخت و طرد شدید خالاهد نمالد که یش

نفشر
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در تمام شهر دیده نشالد .در اجراى امر قدر قدر بىاختيار و خالددارى ندارد[ .امضا] امير کبيشر .12پيششتر
هم آمد که بخشی از این متکدیان از معلالنن بالدند .13ساخت گداخانه و مراقبشت از آنهشا در فشارس از
کارهای این دوره است .09مرحله دوم حمایت از معلالنن برای رهایی از وضع نابسامانی که در آن بسر
می بردند و گردآوی آنها و نگهداری در مراکز مناسب .06برای بيماران روانی و کشم تشالان ذهنشی نيشز
مریض خانهای در طهران ساخته شد .01در اسناد ذکر ششده کشه اداره نظميشه ابتشدا متشاللی و مسشالول
دارالمجانين تهران بالده است که در سنالات بعد کار نگهداری آن به بلدیه تهران سپرده شد.09
-

تسطي و سنگ فرش نمالدن خيابان ها و پياده روها و رسيدگی به اوضاع فيزیکشی ششهر و

ایجاد آبراه ها و تيرهای چراغ گاز و نفتی و برقی در بخ هایی از تهران بطالر محدود انجام ششد کشه
رفت و آمد معلالنن را هم تسهيل و ميسر کرد.09
البته این امر را باید در نظر داشت که گستره اقدامات فالق به جز مایه کالبی آبلشه کشه در سراسشر
کشالر بالد ،تنها در تهران و شهرهای بزرگ ایران بالد انجام شد و البته در اک ر مالاقع مقطعی و مشالقتی
بالد و دگرگالنیهای سياسی و اقتصادی در استمرار این روند تشاثير مسشتقيم و البتشه تشأثير بازدارنشده و
کاهنده داشت.
در دوره مشروطه نيز تالجه به مقالله نيازمندان و معلالنن – که هميشه کنار هم می آمد -و بهبالد
اوضاع اجتماعی ایران خالاسته ها و آرایی مطرح شد ،هرچند به نظر می آید که شرایط در هشم ریختشه
ایران در این زمان فرصت عمل به آنها نداد .عبدالرحيم طالبالف از طرفداران انجام اصالحات در ایران
در کتاب احمد نالشته شده در 6990ه ق 6239/م به ضرورت تأسيس مدرسه برای ناشنالایان ،نابينایان
پرداخت و م الهایی از اصالحات انجام شده در دول پيشرفته و نيز ع مانی که شاهد ایشن اصشالحات
بالده است ،آورد.09
سيدجمال واعظ اصفهانی ی

سال پس از مشروطه با زبان انتقادی به این مسئله اشاره داششت و

به مقایسه معلالنن ایران و اروپا و کم کاری حاکمان در این زمينشه پرداخشت  01و ایجشاد دارالعجشزه از
آرزوها و انتظارات آزادیخالاهان مشروطه بشالد .00حتشی مجلشس اول در خصشال

فقشرا ،بياارگشان و

معلالنن مذاکراتی را داشت و قصد بر دایر ساختن دارالعجزه داشت تا بتالاند مششکالت آنهشا را حشل و
فصل نماید .02یکی از دولتهای مشروطه در 6999ق6361/م بشه اصشالح امشالر مالقالفشات پرداخشت و
بخشی از درآمد مالقالفات را به امالر معلالنن اختصا

داد  «:مشاده سشيم -سشایر فقشرات مشاده اولشى

تخصيص خالاهد یافت بتأسيس مدارس ایتام و فقراء و مریضخانهاى عمالمى و سایر مؤسسات خيریشه
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از قبيل تأسيس دار العجزه و اعانه و جمعآورى فقرا و غيره .03».مقاله ستاره ایران خالاهان تالجه ویشژه
مسئالنن به ضعفا و بينالایان شد .29قيام خيابانی که ش

مشاه طشالل کششيد ،بشرای انجشام اصشالحات

اساسی در زمينههای سياسی ،اجتماعی و اقتصادی تالش شد که ایجاد سازمانهای عام المنفعه چشالن
دارالعجزه و دارالمساکين و خانه تربيت از جمله برنامههای اجتماعی او بالد.26
نتیجه گیری
فرایند معلالليت در ذهن معلالل و در کن

و واکن

با جامعه شکل مشی گرفشت  .برخشی مشالارد

معلالل در طی این مراحل ،ایست می کرد و شکست اجتماعی را می پذیرفت و به شرایط تحميلشی جامعشه
تن می داد .در دوران گذشته به لحاظ عدم وجالد شرایط مسشاعد اجتمشاعی ،اقتصشادی و فرهنگشی امکشان
رسيدن به مرحله جبران (مرحلهای که معلالل بر شرایط معلالليت خالد غلبه مشی کشرد و بشه زنشدگی نسشبتاً
عادی باز می گشت) و غلبه بر شرایط اجتماعی برای او بسيار سخت و حتی غيرممکن تلقی می شد.

مطمئنا˝ پایگاه اجتماعی معلالنن با تالجه به وضعيت انتسابی (به مالقعيتی اطالق می شالد که بشر
اساس تالش و کاری که فرد از خالد بروز داده یشا اسشتعدادها و مهارتهشایی کشه از خشالد نششان داده
است .21ولی تفاوتهایی نيز دارد و معلالنن طبقات پایين تشر پایگشاه نشازلتری در جامعشه دارا بالدنشد.
همانين از لحاظ پایگاه اکتسابی (از تاللد به فرد محالل شده و عمدتا˝ بر زمينشههای خشانالادگی نشالزاد
استالار است .جنسيت ،دین ،نژاد ،ثروت و معيارهای اجتماعی از این دسشت هسشتند 29و آنهشا فرصشت
اند و یا هيچ فرصتی برای کسب مالقعيت بهتر و بروز استعدادهای خالد نداشتند .معلالنن این دوران
چنانکه رویدادها نشان می دهند گرفتار چرخه معيشت و ذهنيت جامعه سنتی ایشران بالدهانشد و امکشان
برون رفت از آن و تغيير و ارتقای جایگاه اجتماعی آنها جز برای معدودی از معلالنن طبقات اشرافی و
متمالل ،تقریباً دشالار و ناممکن بالد .غالباً پذیرش تحميلی و در پي

گرفتن زندگی بامشقت بسيار این

دوران ،تنها راه حل برای او بالده است .این وضعيت اجتماعی ،نالع پایگشاه ،جایگشاه و نقش

اجتمشاعی

پایين جمع معلالنن را مشخص می ساخت و عمال˝ و علنا˝ او را تبدیل به انسانی حاشيه ای ،غيرماللد
(مساوی با بيفایده بالدن) درجه دوم و به اصطالح رایج فردی سربار و طفيلی می نمالد .نق

اجتماعی

معلالنن این دوره معمالنً به جبری اجتماعی تبدیل می شد .در مشالارد تشاریخی ارائشه ششده ،معلشالنن
محکالم به حاشيهای شدن و ندیده شدن بالدند .مشخصا˝ معلالنن به خاطر اند بالدن و ناچيز بشالدن
حضالر اجتماعی اشان فرایند ناقصی را برای اجتماعی شدن ( )Socializationتجربشه کردنشد .هالیشت
معلالنن پي

از شکل گيری ذهن اجتماعی اشان به آنها تحميل می شد و او هم به ناچار قاعشدههای
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زندگی اجتماعی ولال بر خالف ميل اش می پذیرفت و مقاومت انشدکی را در برابشر ایشن وضشعيت مشی
تالانست انجام دهد.
هرچند دیدگاههای ذکر شده فضای اجبار و تحميل و مشقت صرف را در زندگی معلالنن تشداعی
می کند ولی خانالادههای سنتی خالد را مالظف به نگهداری این معلالنن می دیدند -البته صرف زنشده
ماندن و نه زندگی کردن -و برای همين واژگان ترحم ،لطف ،رقت ،دلسالزی ،همدردی ،دسشتگيری و
یارمندی 29برای حمایتهای خانالادگی و قبيلهای در ميان آنها رواج داشته است .ولی به سشبب ششياله
زندگی نامساعد و وضعيت نابسامان ایران و تعدد مشکالت نینحشل پشي

روی آنهشا در آن دوران از

لحاظ اقتصادی ،اجتماعی و فکری قادر به اجرای همين دیدگاههای انسان دوستانه و نيشز روایتهشای
حمایت گرایانه دینی-مذهبی سفارش شدۀ اسالم ،نبالدند .
در ابتدای دوران قاجار با تالجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی که وجالد داشت ششرایط
نابسامانی برای معلالنن وجالد داشت .آشنایی با دستاوردهای اجتماعی ،آمالزشی و علمی تمشدن غشرب
در جهت معلالنن و کالش

برای اصالح زندگی معلالنن در همه سطالح ،مقدمات تغييشر و اصشالح را

ابتدا در اذهان متالليان امر را ایجاد نمالد .اصالحات اميرکبير صدراعظم ناصرالدین ششاه در طشی چهشار
سال و دوران مشروطه بيشترین اقدامات و تغييرات در این بخ

انجام شد و بهبالد شرایط بهداششتی

و پزشکی ،اجرای طرح واکسيناسيالن (مایه کالبی) آبله ،تربيت پزشکان مدرن ،تأسيس بيمارسشتانهای
مدرن و دارالعجزه ها (مکانی برای نگهداری معلالنن) ،مقابلشه بشا تکشدی گشری معلشالنن ،آمشالزش و
درمان آنها ،مناسب سازی شهرها برای ترددشان همه کارهایی بالد که برای این گروه انجام شد.
تغييرات و اصالحات انجام شده در این زمان تالانست فضای اميدوارکنندهای برای معلالنن ایجشاد
نماید و در شهرهای اقدامات حکالمتی در این زمينه به بهبالد نسبی شرایط آنها منجر شد .بهرحشال بشا
وجالد تازگی و نال بالدن و تالش گریهای انسانمدارانۀ گروهی از افشراد در جهشت تغييشر ایشن رویشه و
ذهنيتهای منفی و مخرب برای زنشدگی معلشالنن ،بشه علتهشای عشدم تغييشر سشاختار سشازمانهای
حکالمتی و عملکرد ذهنيتی جامعه ،از بان به پایين بالدن اصالحات ،متکی بالدن این اقدامات به افشراد
خاصی ،عدم در و مشارکت جامعه در این امر ،نداشتن طرح و برنامشه بلندمشدت مششخص ،مقطعشی
بالدن و مالقتی بالدن آن ،تغييرات مالردی و متمرکز در تهران و شهرهای بزرگ و نشه سراسشر ایشران و
عدم ارتقای درآمدها و بالجالد آمدن رفاه سراسری ناکام ماند .در هر حشال ایشن اقشدامات را بایشد یش
شروع  -شروعی در تغيير رفتارها و نگاههای حکالمت و جامعه به معلالنن  -بر اسشاس آناشه کشه در
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کشالرهای اروپایی و ع مانی انجام شده بالد ،قلمداد کشرد .ایشن ششعارهای نالبرخاسشته؛ رفشع نشابرابری
اجتماعی ،عدالت اجتماعی ،رفاه اجتماعی ،ارتقای جایگاه اجتماعی و برابر سازی فرصت ها و غيشره در
دورههای بعدی با ایجاد نالآوریهای برگرفته از تمدن غرب ،ابعاد گسترده و منظم تری یافت .
جداسازی و ایزوله سازی در دوره قاجار به شکل دارالعجزه ها ،گرته برداری صرف از اروپا بالد که
در مالرد معلالنن (جسمی و حرکتی ،نابينا ،بيماران حاد روانی و کم تالان ذهنی و غيره) انجام ششد کشه
مطابقت دارد با دوره آسایشگاهی یا عزلتگاهی در اروپا که فالکشال آنشرا مرحلشهای از اقشدامات در برابشر
معلالليت مبتنی بر دو اصل مراقبت و قضاوت – به ویژه در مالرد بيماران روانشی مشی دانشد( 29فالکشال،
 )192-101 :6920که در ایران نيز در اجرای آن ،تأکيد شد و تأثير آن هنالز در سازمانهای اجتمشاعی
محالر ،برقرار است.
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آشتيانی  ،چاپ اول  ،تهران  :نشر علم ،
تصحي عبدالحسين نالایی  ،جلدهای 6و ، 1چاپ اول  ،تهران  :ميراث مکتالب  ،جلد  ، 129 ، 6جلد ، 1
. 093
-33اوليالیه  ،گيالم آنتالان ( ، )6926سفرنامه اولیویه  ،ترجمه محمدطاهر ميرزا  ،تصحي غالمرضا ورهرام ،
چاپ اول  ،تهران  :اطالعات  ،صص  02-29و نيز برای اطالعات بيشتر رجالع کنيد به  :پالن  ،یاکالب
ادوارد ( ، )6912سفرنامه پوالک "ایران و ایرانیان" ،ترجمه کيکاووس جهانداری  ،چاپ دوم  ،تهران :
خالارزمی .
-34غفاری کاشانی  ،قاضی احمد بن محمد (6969ق)  ،تاریخ نگارستان  ،تصحي مرتضی مدرس گيالنی
 ،چاپ اول  ،تهران  :کتابفروشی حافظ  ،صص  996-991و نيز قزوینی  ،زکریا بن محمد بن محمالد (، )6909
آثارالبالد و اخبارالعباد  ،ترجمه جهانگيرميرزا  ،تصحي ميرهاشم محدث  ،چاپ اول  ،تهران  :اميرکبير ،
صص  69-69و نيز برجيان  ،منصالر (گردآورنده) ( ، )6939نوابغ و مشاهیر معلول جهان  ،چاپ ششم ،
تهران  :سروش  ،صص . 692-699،699-691 ،611-619 ،699-19،691-19
-35دالمانی  ،هانری رنه ( ، )6999سفرنامه از خراسان تا بختیاری  ،ترجمه محمدعلی فره وشی  ،چاپ
اول  ،تهران  :اميرکبير  ،صص  192 ، 191و نيز گالبينال (بی تا)  ،سه سال در ایران  ،ترجمه ذبي ا
منصالری  ،چاپ اول  ،تهران  :فرخی ،

 19و نيز واتسن  ،رابرت گرنت( ، )6991تاریخ ایران دوره

قاجاریه  ،ترجمه غالمعلی وحيد مازندرانی  ،چاپ اول  ،تهران  :اميرکبير  ،صص  96-99و نيز روزنامه
خاطرات عین السلطنه ( ، )6909جلد  ، 6صص  ، 292- 293جلد ، 1

 ، 9999جلد ، 0

، 9066

جلد  0039 ، 69و نيز ریااردز  ،فرد ( ، )6999سفرنامه فرد ریچاردز  ،ترجمه مهين دخت صبا  ،چاپ
اول  ،تهران  :بنگاه ترجمه و نشر کتاب . 96 ،
-36سپهر ( )6921جلد  192 ، 1و نيز عین السلطنه ( ، )6909جلد . 9299 ، 1
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-37فووریه ( ، )6929صص . 36-39
-38سپهر ( ، )6921جلد  ، 6صص . 922-923
-39ططری  ،علی (" ، )6922نخستين گزارش بلدیه تهران"  ،پیام بهارستان  ،دوره  ، 1سال  ،1شماره 1
 ،زمستان  ،6922صفحات  ، 199-112صص . 199-199
-40سپهر( ،)6921جلد  219 ، 1و نيز عین السلطنه( ، )6909جلد ، 6

 ، 199جلد ، 9

-41راوندی  ،مرتضی ( ، )6921تاریخ اجتماعی ایران  ،جلد  ، 9چاپ دوم  ،تهران  :نگاه ،

. 9029
 966و نيز

شاردن ( ، )6901سفرنامه شاردن  ،ترجمه اقبال یغمایی  ،جلدهای 6و ، 9چاپ اول  ،تهران  :تالس  ،جلد 6
 ، 992 ،جلد  ، 9صص  6999-6999و نيز دالمانی (. 930 ، )6999
-42گوبینو (بی تا) . 19 ،
-43کسروی  ،احمد ( ، )6929تاریخ مشروطه ایران  ،چاپ بيستم  ،تهران  :اميرکبير  ،صص 091 ، 199
و نيز عین السلطنه ( ، )6909جلد ، 6
،

 ، 1996جلد ، 69

 ، 131جلد ، 9

 0093و نيز اولیویه (، )6926

-44برجیان(،)6939صص

 ، 1629جلد  9صص  ، 9039 ، 9029جلد 2
. 39

-699،699-611،691-699،619-691،691-99،699-93،91-19،91-19

. 699-692،699
-45قزوینی ( ، )6909صص  69-69و نيز محبوبی اردکانی ،حسين ( ،)6909چهل سال تاریخ ایران
 ،تصحي ایرج افشار  ،جلد ،6چاپ دوم  ،تهران  :اساطير  612 ،و نيز سپهر ( ، )6921جلد ، 1

 219و نيز

عین السلطنه (،)6909جلد  111 ،6ونيز فسائی ،حاج ميرزا حسن حسينی ( ،)6921فارسنامه ناصری ،
تصحي منصالر رستگار فسائی  ،جلدهای  ، 1چاپ سالم  ،تهران  :اميرکبير  ،صص  6699،6192و نيز صفا ،
ذبي ا ( ، )6902تاریخ ادبیات در ایران  ،جلد  9بخ  ،1چاپ هشتم  ،تهران  :فردوس  6991 ،و
نيز یغمایی ،اقبال (گردآورنده) ( ، )1990شهید آزادی سیدجمال واعظ اصفهانی  ،چاپ اول  ،تهران :
 92و نيز نجف  ،عالءالدین (" ، )6939روزنامه نگاری معلالنن  :بررسی مالردی حبل المين و
تالس ،
خيرالکالم"  ،توان نامه (فصلنامه مطالعاتی و اطالع رسانی ویژه معلالليت و معلاللين ویژه ناشنالایی و زبان
اشاره ) ،شماره اول  ،تابستان  ،صفحات  ، 692-619صص . 692-693
-46ننگلس  ،لالیی ( ، )6923ایران فتحعلیشاهی همراه با فردنامه پاریس  ،به کالش ایرج افشار ،
ترجمه ع  .روح بخشان  ،چاپ اول  ،تهران  :کتاب روشن  ،صص . 31-32 ، 29-29
-47ناصرالدین شاه قاجار (،)6903روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه قاجار در سفر دوم فرنگستان
 ،تصحي فاطمه قاضيها  ،چاپ اول  ،تهران :سازمان اسناد ملی ایران ،

 629و نيز ناصرالدین شاه
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قاجار( ،)6906روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه قاجار در سفر سوم فرنگستان  ،تصحي فاطمه
قاضيها و محمداسماعيل رضالانی ،چاپ دوم  ،تهران  :مالسسه خدمات فرهنگی رسا. 622 ،
-48رضاقلی ميرزا حسين بن عبدا

( ، )6916سفرنامه فرخ خان امین الدوله مخزن الوقایع ،

تصحي کریم اصفهانيان و قدرت ا روشنی  ،چاپ دوم  ،تهران  :اساطير  ،صص  911-901و نيز رضاقلی
ميرزا نایب انیاله ( ، )6909سفرنامه رضاقلی میرزا ،حسين بن عبدا سرابی  ،تصحي اصغر فرمانفرمایی
قاجار  ،چاپ سالم  ،تهران  :اساطير  ،صص . 999-993
-49افشار ،ميرزامصطفی (بهاءالمل ) ( ، )6993سفرنامۀ خسرومیرزا به پطرزبورغ  ،به کالش

محمد

گلبن  ،تهران  :مستالفی  ،صص . 616-613
-50شاو  ،ا.ج ( ،)6909تاریخ امپراطوری عثمانی و ترکیه ،ترجمه محمالد رمضان زاده ،جلد  ، 1چاپ
اول،مشهد :آستان قدس رضالی  ،صص639-639ونيز مالسالی بجنالردی  ،سيدکاظم (،)6929دایره المعارف
بزرگ اسالمی  ،جلد  ، 61تهران  :مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی ،

. 110

-51آدميت  ،فریدون ( ، )6999امیرکبیر و ایران  ،چاپ چهارم  ،تهران  :خالارزمی  ،صص . 629-622
-52عین السلطنه ( ، )6909جلد ، 0

. 9319

-53برجیان ( ، )6939صص . 699-691،699-99،699-93،91-91
-54روزنامه وقایع اتفاقیه  ،نمره  ،9مالرخ جمعه نالزدهم ماه ربيع ال انی سال ،6101
وقایع اتفاقیه  ،نمره  ،11مالرخ پنجشنبه بيستم ماه رمضان سال ، 6110
 ،نمره  ، 19مالرخ پنجشنبه بيست و چهارم ماه رمضان سال ، 6110
 ، 691مالرخ پنجشنبه بيست و هفتم ماه ربيع انول سال ، 6109
تاریخ اجتماعی ایران  ،جلد 9بخ  ،6چاپ دوم  ،تهران  :نگاه ،

 6و نيز روزنامه

 ، 9روزنامه وقایع اتفاقیه

 ، 9روزنامه وقایع اتفاقیه  ،نمره
 9و نيز راوندی  ،مرتضی (، )6921
. 993

-55رازی  ،احد،صمدی راد  ،بهرام ( ، )6929اخالق ،تاریخ و قوانین حرفه پزشکی ،چاپ دوم  ،تهران :
اختر  ،صص . 109-109
-56همان . 129 :
-57همان :

. 101

-58همان :

. 103

-59روستایی ،محسن ( ، )6921تاریخ طب و طبابت در ایران (از عهد قاجار تا پایان عصر
رضاشاه) به روایت اسناد  ،جلد اول  ،چاپ اول  ،تهران  :سازمان اسناد و کتابخانه ملی ،
-60همان ،

. 991

. 999
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-61عین السلطنه ( ، )6909جلد ، 1

 9091و جلد ، 0

. 016

-62ططری  ،علی (" ، )6922نخستين گزارش بلدیه تهران"  ،پیام بهارستان  ،دوره  ، 1سال  ، 1شماره 1
 ،زمستان  ،6922صفحات ، 199-112

. 199

-63کمره ای  ،سيدمحمد ( ، )6929روزنامه خاطرات سیدمحمد کمره ای  ،تصحي محمدجالاد مرادی
. 6139

نيا  ،جلد ، 1چاپ اول  ،تهران  :اساطير ،

-64پالن  ،یاکالب ادوارد ( ، )6912سفرنامه پوالک "ایران و ایرانیان" ،ترجمه کيکاووس جهانداری،
چاپ دوم  ،تهران  :خالارزمی  ،صص  161-161و نيز آرشيال سازمان اسناد ملی ایران  6132 ،ه ش  :شناسه
سند  ، 130/96290محل در آرشيال 6آپ.699 9
-65نظام السلطنه مافی (، )6911خاطرات و اسناد حسین قلی خان نظام السلطنه مافی  ،تصحي
معصالمه مافی ،منصالره اتحادیه  ،سيروس سعدوندیان و حميد رام پيشه  ،جلد ، 1چاپ دوم  ،تهران  :نشر تاریخ
ایران  ،صص  919-911و نيز آرشيال سازمان اسناد ملی ایران  6131 ،ه ش  :شناسه سند  ، 919/2969محل
در آرشيال 919ح1آو.6
-66کسروی  ،احمد ( ، )6929تاریخ هیجده ساله آذربایجان  ،چاپ بيست و یکم  ،تهران  :اميرکبير ،
 096و نيز آرشیو سازمان اسناد ملی ایران  6999 ،ه ق :شناسه سند . 199/99999
-67آرشیو سازمان اسناد ملی ایران  6139 ،ه ش :شناسه سند  ، 199/9162محل در آرشيال 066ج6آآ6
و نيز آرشیو سازمان اسناد ملی ایران  6999-6996 ،ه ق :شناسه سند  999/0929و نيز آرشیو
سازمان اسناد ملی ایران  6913-6999 ،ه ق  :سند شناسه . 199/23923
-68ناصرالدین شاه (، )6903

. 923

-69ططری ( ، )6922صص . 199-199
-70فسایی ( ، )6921جلد ، 6

. 299

-71عین السلطنه ( ، )6909جلد ، 2

 1119و نيز راوندی ( ، )6921جلد  9بخ

،6

. 993

-72سپهر ( ، )6921جلد . 293 ، 1
-73ططری (، )6922

. 191

-74کرزن  ،جالرج ناتانيل ( ، )6929ایران و قضیه ایران ،ترجمه غالمعلی وحيدمازندرانی  ،جلد ،6چاپ
پنجم  ،تهران :علمی و فرهنگی  990 ،و نيز اصفهانيان ،کریم .غفاری ،بهرام .عمران ،علی اصغر (گردآوری
و تصحي ) ( ،)6929اسناد تاریخی خاندان غفاری  ،چاپ اول  ،تهران  :بنياد مالقالفات دکتر محمالد
افشار  ،صص  999-991و نيز محبوبی اردکانی ( ، )6909جلد ، 6
 9بخ

،6

 993و نيز ططری ( ، )6922صص .196-191

 699و نيز راوندی ( ، )6921جلد
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-75طالبالف  ،عبدالرحيم ( ، )6991کتاب احمد  ،چاپ اول  ،تهران  :کتاب های جيبی  ،صص . 19-16
-76یغمایی ( ، )1990صص . 191-190
-77ویجالبه ،محمدباقر (،)6999تاریخ انقالب آذربایجان و بلوای تبریز  ،چاپ اول  ،تهران :علی کاتبی
. 22 ،
-78دولت آبادی ( ، )6906جلد  ، 1صص . 660 ،669
-79سپهر ،احمدعلی ( ، )6991ایران در جنگ بزرگ  ،تهران  :چاپخانه بان
-80عين السلطنه ( ، )6909جلد ، 2

ملی ایران ،

. 991

. 1990

-81ناهيدی آذر ،عبدالحسين (،)6903جنبش آزادیستان شیخ محمد خیابانی  :انقالب سوم
مشروطیت  ،تبریز  ،صص. 199-169
-82کالئن  ،بروس ( ، )6909مبانی جامعه شناسی  ،ترجمه و اقتباس غالمعباس تالسلی و رضا فاضل ،
چاپ سالم  ،تهران  ،سمت ،
-83همان . 29 ،
-84معین ( ، )6900جلد ، 6

. 29
 ، 6919جلد  ، 1صص  6110و  ، 6991 ، 6996، 6999جلد ، 9

9939

 ،جلد  ، 9صص  9629و . 9199
-85فالکال  ،ميشل ( ،)6920جنون و بی خردی ؛ تاریخ جنون در عصر کالسیک  ،ترجمه فاطمه وليانی
 ،چاپ ششم  ،تهران  :هرمس  ،صص . 192-101

