iran BANoO

زنان دیروز

iranbanoo@icpi.ir

شماره دویست و دوازدهم
یکشنبه  8اردیبهشت 1398

ق

سم
ت شان

زدهم

زهره شریفی

«کارهــای زیــادی وجــود دارد کــه
کمتــر زنی بــه آموختــن آنها روی
مــیآورد .مثــاً آرایــش ناخــن و
مــوی ســر و نظایــر آن .امــا مقدار
زیــادی جورابهــای دســتباف
از نــخ خاکــی رنــگ میبافنــد که
مــردان ،زنــان و کــودکان بــه پــا
میکنند .عدهای اسباببازیهای
عجیب و غریب ،بیشتر عروسک
و اســب میســازند کــه تــوی آنها
را پــر میکننــد .در گرفتــن فکــر و
نقشــه کار بســیار ســریعاند .میــل
داشــتم نمونههایــی از کرســی
همــراه بــا لحــاف و تشــکها و
بالشهــای آســتردار و زنانــی کــه
دور آنهــا مینشــینند تهیــه کنم و
بــه کشورم(انگلســتان) بیــاورم.
نجــاری ،میــزی کوچک ســاخت
کــه آن را بــه زنــان داده ،مقــدار
زیادی تکــه پارچههایی کــه به هم
جــور میآمــد در اختیار آنهــا قرار
دادم و گفتــم هــر چیز دیگــری که
برای درســت کردن عروسکها و
رختخوابها الزم دارند ،بردارند.
نتیجــه کار آنها بیانــدازه مطابق
با اصــل بــود .»...نویســنده کتاب
«زنــان ایرانی و راه و رســم زندگی
آنــان» در زمــان حضــورش در
ایران بهدلیل زن بودنش نســبت
به مردان اروپایی ،اجازه بیشــتری
داشــت که به زندگی زنــان ایرانی
نزدیــک شــده و رو در رو بــا آنــان
و دنیایشــان آشــنا شــود و نتیجــه
آن ســفرنامهای شــد که اطالعات
مهمی را از وضعیــت زنان اواخر
قاجار در اختیار ما قرار میدهد.

از وظایف زنان در خانه تا فعالیتهای هنری
بیشتر اروپاییانی که از دوره صفویه تا پایان حکومت
قاجار بــه دالیل مختلف به ایران ســفر کــرد ه بودند
در نوشــتهها و ســفرنامههای خــود در کنــار نوشــتن
از وظایــف زنــان ایرانــی در خانوادههای هــر کدام از
مناطــق مختلف ایران ،بــه فعالیتهای هنری آنان
نیز اشاره کردهاند که بخش مهمی از این فعالیتها
امــروزه در قالــب صنایــع دســتی تعریف میشــود.
البتــه در ایــن میان گاهــی ایــن مســافران اروپایی از
هنرهایــی کــه تنهــا در بین بعضــی از زنان مرســوم
بوده ،مینویسند که شاید ما کمتر از آن اطالع داشته
باشیم و این خود نکته بسیار مهمی است.
هنرهای دستی برای درآمدزایی
زنــان در ایــران عــاوه بــر خانــهداری ،بچــهداری و
شــوهرداری به طــور کامالً مرســوم به انجــام دادن
کارهــای تولیــدی چــون قالیبافــی ،گلیمبافــی،
پارچهبافــی و بافندگــی ،دوک ریســی و نخریســی
و خیاطــی اشــتغال داشــتهاند .پرداختــن بــه ایــن
فعالیتها که امروز بهعنوان یک هنر شناخته شده
است در روزگار گذشته گرچه در جهت رفع نیازهای
خانوادگی بوده اما جنبه اشتغال و تولید درآمد نیز
داشته است.

آموزش قرآن ،تدریس کتاب تا جاسوسی
بــه گفتــه «بنفشــه حجــازی» محقــق و پژوهشــگر
تاریــخ زنــان ...«:تفســیر و آموزش قــرآن و تدریس
اصول دینی و سایر کتابها به دیگران نیز متضمن
درآمــدی بــرای زنــان بــوده اســت .زنــان منجــم و
شــاعرانی نیز که به دربارها وابســته بودهاند به طور
قطــع و یقین مســتمری میگرفتهانــد .بعضی نیز
چــون «بانــو باغبــان اردبیلــی» از شــاعران عــارف
نیمه اول قرن هشتم کشاورزی نیز میکردهاند.»...
جالب اســت که این پژوهشــگر به نمونههایی از کار
پیرزنانــی نیز اشــاره میکند که به دســتور ســلطان
محمــود غزنــوی مراقب پســرش مســعود بودند و
برای وی خبر میبردند.
زنان گیالن دوش به دوش مردان
«آدام اولئاریــوس» از جملــه سفرنامهنویســان
آلمانی است که در زمان شاه صفی صفوی به ایران
و منطقه گیالن ســفر کرده اســت و از نزدیک شاهد
ایــن بوده کــه زنان گیالنــی دوش بــه دوش مردان
و حتــی بیشــتر از آنهــا بــرای گذرانــدن زندگــی کار
میکردند...«:کارهای زنان عبارت است از بافندگی
پارچههای نخی ،پشمی و ابریشمی ،درست کردن
دوشــاب (نوعی شــیره انگور) یا شربت که آنها را در

زنان روزگار قاجار به روایت کالرا کولیور رایس:

کــوزه ریختــه و میفروشــند .از همــه مهمتــر کار در
مزارع و بخصوص در شالیزارهای برنج.»...
بیکاری زنان روستایی و چرخ ریسی
زنــان روســتایی در بیشــتر مناطــق ایــران در کنــار
خانهداری و رســیدگی به کــودکان و حتی نگهداری
از دام و درســت کردن محصــوالت دامی در اوقات
بیکاری به نخ ریســی میپرداختند که در این زمان
هــم هنوز بعضی از زنان روســتایی این کار را انجام
میدهنــد« .اولیویــه» از دیگــر ســیاحان اروپایی در
زمــان حضــورش در ایــران کــه همزمــان بــا روزگار
آغــا محمدخــان قاجــار بوده به این مســأله اشــاره
میکند...«:تمامــی کار خانــه خــود را خــود انجــام
میدهند...هنگام بیکاری چرخ ریسی کنند .»...
زنان بلوچستان و وظایف خانه داری
زنان منطقه بلوچستان هم از دید مسافران اروپایی
پنهان نمانــده ،چنانکه که «هنــری پاتینجر» درباره
آنــان نوشــته اســت...« :بیشــتر وظایف زنان شــامل
خانهداری و اعمالی نظیر شــیر دوشیدن ،کرهسازی،
پنیرســازی ،روغنســازی و همچنیــن نمد میشــده
است .قالیچه و پارچههای سفید زیر میبافند...زنان
از اجتماع مردان جدا نیســتند و همــه با هم زندگی
میکنند و بر سر یک سفره غذا میخورند.»...

کسبوکارهای زنانه
از نخریسی تا فروش لباس کودک گمشده

12

