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چرخ نخ ریسی بر شانه و طفل دور گردن
در ایــن میــان روایــت فعالیتهــای زنــان ایلیاتــی
زیبایــی خاصــی دارد در کنــار ســختی کاری که آنان
باید انجام میدادند« .بارون دوبد» سیاح روسی در
زمان محمدشــاه قاجار به شــرح بخشی از فعالیت
این زنان غیور اینچنین میپردازد...« :زنان در حال
حمــل چرخهــای نخریســی بــر شــانه و یــا در حال
رشتن نخ پشــم ،راه میسپرند .و برخی نیز شانهها
را بــه جلــو میدهنــد و در همــان حالــی کــه اطفال
خــود را بــر گــردن بســتهاند و آنــان نیز دســتهای
کوچــک خــود را دور گردن مادر و پاهای ظریفشــان
را بــر گــرد کمــر او حلقــه زدهانــد ،بــه آرامــی پیش
یروند.»...
م 
نگاهی زنانه به صنایع ایران
«کالرا رایــس» بــا توجه بــه اینکه در ســفرنامه خود
کامالً به روایت زندگی زنان در ایران پرداخته است،
بخشی را نیز بهعنوان صنایع اختصاص داده است
که در آن درباره صنایع و هنرهایی که زنان ایرانی به
آن مشــغول بودهاند ،پرداخته اســت .البته نکتهای
که باید در نظر داشــت این است که خانم کالرا این
مســأله را در مقایســه بــا زنــان در کشــورهای غربی
مقایســه کــرده اســت و همین مســأله باعث شــده

است اندکی به دیدی منفی به آینده حرفهای زنان
در ایران نگاه کند.
ساختههای زنان هیچ طالبی ندارد
این زن فرنگی در ابتدای این بخش مینویســد...«:
هنگامی که از صنایع و زنان ایرانی سخن میگوییم
باید بسیاری از اموری را که در غرب طبیعی و عادی
به نظر میرســند از این مقوله جدا سازیم .نخست
آنکه بسیاری از ساختههای زنان هیچ طالبی ندارد.
مثالً ایران کالهدوز ندارد ،چرا که زنان ایرانی کاله به
سر نمیکنند .به همین دلیل خز دوز یا کت دوز هم
یافت نمیشود .مد لباس بهندرت عوض میگردد
و در مقــام مقایســه زنــان کمتر از آنچــه ما ضروری
میشــماریم لبــاس دارند و بیشــتر آنهــا را نیز خود
میدوزند.»...
توانمندی زنان بیسواد در هنرهای دستی
خانــم رایــس بــا توجه به دور بــودن زنــان ایرانی از
ســواد و تحصیــات معتقد بوده اســت که در عمل
راه هیــچ حرفهای برای زنان باز نیســت .در صورتی
کــه در ادامــه ایــن بحــث اذعــان میکنــد بــا وجود
بیسوادی اکثریت زنان در ایران و اینکه در هنرهایی
چون موسیقی و ادبیات توانایی و جایگاهی ندارند،
اما در هنرهای دســتی بســیار توانمندند و بیشترین

چنین تصوری که زنان در
آن روزگار به قول
امروزیهای در کوچه و خیابان
بساط پهن میکردند تا اجناس
خود را به فروش برسانند بسیار
بعید است در صورتی که اینچنین
نیست« .کالرا رایس» در سفرنامه
خود به زنانی که در یکی از
بازارهای سر باز اصفهان در زمان
احمدشاه قاجار مشغول فروش
اجناس خود بودند اینچنین اشاره
میکند ...« :بسیاری از
فروشندگان این بازار را زنان
تشکیل میدادند .زنانی که با
چادرهای سیاه و روبند روی زمین
در یک ردیف مینشستند و زیر
پاهای اسب و االغ مردانی که در
بازار در رفت و آمد بودند
کاالهای خود را که پیش رو پهن
کرده بودند ،میفروختند»...

حرفهای که به آن مشغول هستند هنر سوزندوزی
و در پی آن خیاطی است.
دوختن لباسها در خانه و فروش در سرگذرها
در واقــع آنچه که بیشــتر از حرفههای دیگر زنان در
ایران ،مورد توجه کالرا قرار گرفته است سوزندوزی
و قــابدوزی اســت...« :بیــش از هــر حرفــه دیگــر
زنــان و دختران ایرانی در پیشــه ســوزندوزی به کار
گماشــته میشــوند .شــمار زیادی از آنــان خیاطند.
پیراهن ،شلوار گشاد مردانه و لباس زنانه میدوزند
و هیچ یک به اندازه یک زنانه دوز احســاس نیاز به
کســب مهارت نمیکننــد .بســیاری از جامهها را در
خانه میدوزند و آنگاه سر گذرهای بازار مینشینند
و آنها را به فروش میرسانند.»...
زنان اصفهانی و پهن کردن بساط در بازار
چنیــن تصــوری کــه زنــان در آن روزگار بــه قــول
امروزیهــای در کوچــه و خیابــان بســاط پهــن
میکردنــد تــا اجناس خــود را بــه فروش برســانند
بســیار بعید اســت در صورتی که اینچنین نیســت.
«کالرا رایــس» در ســفرنامه خــود بــه زنانــی کــه در
یکی از بازارهای سر باز اصفهان در زمان احمدشاه
قاجار مشغول فروش اجناس خود بودند اینچنین
اشاره میکند ...«:بسیاری از فروشندگان این بازار را
زنان تشــکیل میدادند .زنانی که با چادرهای سیاه
و روبند روی زمین در یک ردیف مینشســتند و زیر
پاهای اسب و االغ مردانی که در بازار در رفت و آمد
بودند کاالهای خود را که پیش رو پهن کرده بودند،
میفروختند.»...
فروش لباس کودک گم شده تا استکان و روبنده
در ادامــه ایــن بانــوی فرنگــی مینویسد...«:کســی
کــه بــه احتمــال فرزنــدش به تازگــی گم شــده بود
جامههای او را به فروش میرســاند .دیگری دو سه
اســتکان و نعلبکــی کهنه ،یک قوری یا یک ســماور
را کــه میخواســت آب کند بــه هر قیمتی که شــده
میفروخت .زنی دیگر چند روبند قمیص ســفید را
که در قسمت چشمهای آن برودوزی زیبایی انجام
داده بود و با رشتههای نخ ،حاشیهای زینتی در آنها
به وجود آورده بود در بساط عرضه میداشت.»...
رواج هنر «روبنده دوزی» در میان زنان
در کنار روایت چنین نکات جالبی در میان نوشتههای
ســیاحان اروپایــی در اواخــر قاجــار ،آنــان بــه هنــر و
حرفههای دیگری که نزد زنان جان میگرفت اشــاره
کردهاند که از جمله آن هنر «روبنده دوزی» اســت که
نــوع دیگری از برودری دوزی محســوب میشــود .در
وهله اول برای شــبکههای روبندهای سفید و بلند که
زنان شــهری بر چهره میزدند ،به کار برده میشــده
است .البته این هنر را برای تزئین رومیزیهای سفید،
دســتمال سفرههای کتانی خوشرنگ یا دستمالها یا
نظایر آن نیز استفاده میکردند.
رفتن کارگزاران تجار به خانه زنان گیوه دوز
در کنار این هنرها که برای خود حرفهای محســوب
میشــد ،هنــر گیــوهدوزی نیــز بــوده اســت .یعنــی
ســاخت رویــه کفشهــای کتانــی را کــه مردهــا بــه
پــا میکردنــد .دربــاره چگونگــی کار کــردن زنــان
گیوه دوز در اواخر قاجار خانم رایس اینطور نوشته
اســت...«:رویه گیــوه را زنــان و تخــت آن را مــردان
میســازند .بعضــی از زنــان مســتقل کار میکنند و
ســفارش جفت رویههــای آماده گیــوه را میگیرند.
زنان زیادی هم هســتند که نمیتوانند ســرمایه کم
مورد نیاز را تهیه کنند .در این موارد کارگزاران تاجر
بــه خانههای آنان ســر میزنند و مواد مــورد نیاز را
در اختیار آنان قــرار میدهند .مزدی که به کارگران
پرداخت میشود بسیار ناچیز است.»...
سفارش بافت فرش به زنان با دستمزد کم
امــا در میان تمام این هنرها حرف اول را قالیبافی
میزند که به قول کالرا رایس« :اگر بنا باشد ایران به
خاطر تولیدی مشهور شود آن تولید قالی است.»...
هنــری که با دســتان توانمنــد و هنرمنــد زن ایرانی
مســیر تاریخی خود را با شــکوفایی تا به امروز پیش
برده اســت .اما نکتهای که این بانوی فرنگی درباره
این هنر و زنان ایرانی اشــاره میکند این است که با
توجه به پایین بودن دستمزد زنان و کودکان نسبت
بــه مردان ،زنان بیشــتر بــه این حرفــه روی آورده و
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البته سرمایهگذاران فرش هم بیشتر به سراغ زنان
رفته و به آنان سفارش کار میدادند.
خواندن نقشه قالی با کودکان و زنان
قالیبافی و این هنر دســت زنان نیز همیشــه مورد
توجه مســافران و سیاحان اروپایی بوده است .برای
مثال «پرســی ســایکس» درباره قالیبافی در کرمان
اینطور مینویســد ...«:در حدود یک هزار دســتگاه
قالی بافی دایر اســت که روی هر فردی یک اســتاد
و دو تــا ســه طفــل کارگــر از روی نقشــهای کــه برای
آنهــا خوانــده میشــود کار میکنند .پشــت بعضی
دســتگاهها جســته جســته زن و دختــر هــم دیــده
یشوند.»...
م 
وجود هزار دستگاه ابریشم بافی در یزد
خانــم کالرا از دیگر صنایعی کــه در کنار حرفههای
دیگر ـ که البته مجال گفتن آن در اینجا نیست  -در
آخرین روزهای حکومت قاجار را عنوان کرده است
رشــتن و بافتن ابریشــم ،پشم و نخ اســت .به گفته
ایــن بانوی انگلیســی در آن زمان صنعت ابریشــم
یعنــی پرورش کرم ابریشــم تا تابیــدن نخ آن یکی
از صنایــع بزرگ مناطــق نزدیک دریــای خزر بوده
اســت و در یزد نیز هزار دستگاه ابریشم بافی وجود
داشته که زنان با آنها کار میکردند و این صنعت را
میچرخاندند.
گذراندن زندگی با درآمد مادر خانواده
آنچه که از البالی تمام این نوشــتهها و سفرنامهها
و یادداشــتهای این مســافران و ســیاحان اروپایی
میتوان فهمید نقش زنــان در صنعت ایران حال
به صــورت برجســتهتر صنایع دســتی اســت که نه
تنهــا کم رنگ نبوده بلکه به صورت پنهانی پررنگ
و تأثیرگذار بوده اســت تا جایی که از بعضی اســناد
میتوان به این مسأله هم پی برد که زنان نیز از این
راه یعنی پرداختن به حرفه و صنعت خاصی برای
خود درآمدی داشــتهاند و با آن زندگی خود و حتی
خانوادهشان را میگذراندند.
بفرمایید تمام ما را بکشند
بد نیســت با خواندن تلگرافی از پیر زنان و بیوه زنان
همــدان که بــه ســیدمحمد طباطبایــی از کار و نحوه
معیشــتی خود در روزگار ناصرالدین شــاه نوشتهاند،
از وضعیــت زنان در عرصه اقتصادی باخبر شــویم:
«خدمــت آیتاهلل فــیاالرض و مجتهدالزمان آقای
میرزاســیدمحمد طباطبایــی ،عریضــه پیــر زنــان و
بیــوه زنان همدان .از قول ما بیــوه زنان به قبله عالم
عــرض کن ،ماها از گرســنگی دیگر راضــی به زندگی
نیستیم .شــبها مشــغول قیطانبافی به امید آنکه
فــردا یــک لقمه نانی بر ســر بخوریــم .خوانین ظالم
همــدان گنــدم را نگاه داشــته به مــا نمیدهند .حال
که قبله عالم راضی نیســت به رعیتی و دعاگویی ما،
بفرمایید تمام ما را بکشند خالص شوند .الحکماهلل
اواحــد القهــار انشــاءاهلل زود انتقام بکشــد تا عبرت
شود.»...
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