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زنان روزگار قاجار به روایت کالرا کولیور رایس:

قسم

ته
جدهم

«آذر» زنی نقاش در تاریخ هیچکس

«...پیشــگویی این مسأله که در
زهره شریفی
آینده در مورد پیشــرفت فکری
دختــران چه پیــش خواهد آمد ،کار مشــکلی اســت .لکــن بیگمان
بهنــدرت میتواند حرکتی واپسگرا داشــته باشــد و هــزاران دختری
کــه اکنون مدرســه میروند چــون مادران خویش در ســن هشــت یا
نــه ســالگی ازدواج خواهنــد کــرد و زمانی که تــن به زناشــویی دهند
برای مقابلــه با مســائل زندگی و انجام مســئولیتهای ناشــی از آن
آمادگــی بیشــتری خواهند داشــت .به عــاوه آرزو خواهند داشــت
که دخترانشــان تحصیــل کنند و پسرانشــان ،همســران تحصیلکرده
بگیرنــد .»...خانم «کالرا کولیــور رایس» نیز مانند بیشــتر اروپاییانی
کــه از روزگار صفویه تــا به قاجار به ایران ســفر کرده بودند نســبت به
اینکه آیا زنان ایرانی آینده روشــنی در پیش روی خــود دارند ،با دیده
تردید مینگریســتند .اما به این نکته اذعان میکردند که دریچههایی
از تحول و تغییراتی بزرگ درون زنان ،برای شــوق به آموختن سواد و
ادامه تحصیل نسبت به شوهر کردن باز شده است.

زنــان ایرانــی در روایتهــا و اســناد و منابــع
تاریخــی نســبت بــه مردان بــه دالیــل مختلفی
همیشــه در حاشــیه بودهاند و توجه چندانی به
آنان نمیشــده اســت .اما این مســأله دلیلی بر
ایــن نیســت که آنان هیــچ نقشــی در تحوالت و
تغییرات تاریخی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی
و...نداشــتهاند و همیشــه در چهاردیــواری
خانــه و حرمســراها پنهــان بــوده و کاری از
آنــان برنمیآمــده و تأثیــری بــر جامعــه ایران
نداشتهاند.
تأثیری پر رنگ حتی در حاشیه
در واقــع میتــوان بــه جــرأت گفــت ،گاهــی در
مــواردی تأثیر زنــان در تحــوالت و تغییراتی که
در جامعــه ایران رخ داده اســت ،بســیار بیشــتر
از مــردان آن روزگار بــوده اســت ،تــا جایــی کــه
میتــوان رد پــای پر رنــگ آنــان را در برگهای
تاریــخ یافــت ،آنهــم تاریخــی که همیشــه زنان
را در حاشــیه دیــده و حتــی به طور کلــی ندیده
است و این نشان میدهد با چه قدرتی آن زنان
توانستهاند حضور خود را پر رنگ کنند.
آینده زنان ایرانی در سفرنامههای اروپاییان
همانطــور کــه بارهــا اشــاره شــده اســت انقالب
مشــروطه و اتفاقات پی آن دریچههای روشــنی
بــه روی زنــان باز کــرد و البتــه بهتر اســت گفته
شــود زنان خود این دریچهها را به ســختی برای
خــود گشــودند .اما نکته جالب در این اســت که
در میان آثار ســیاحان و مســافران اروپایی کمتر
به وجود چنین زنانی اشاره شده است و اگر هم
صحبتی از پیشرفت دنیای زنان آوردهاند بیشتر
ماننــد خانــم کالرا رایــس بــه آغاز یــک تحول و
تغییراتی درون زنان اشــاره شده و سعی کردند
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اندکــی امیدوار باشــند که شــاید آینــده زنان در
ایران روشن باشد.
نگاهی بدبینانه و ناامیدکننده به ایران
در صورتی که در مقایسه با همان منابع و اسناد
و نوشــتههای تاریخــی خودمــان که وجــود زنان
در بیشــتر مواقــع نادیــده گرفته شــده اســت ،از
زنان موفق ادیب و شــاعر و حتی سیاستمدار در
همــان روزگاری که این ســیاحان در ایران بوده،
روایت کردهاند .به هر حال قابل تأمل است این
نــگاه کلی و بدبینانه اروپاییان به دنیای زنان در
روزگاری کــه آن مســافران به دالیــل مختلف به
ایران ســفر کردهاند و البته قابل تأمل است چرا
کــه با کمــی مطالعه میتوان یافت بیشــتر آنان
در این سفرها دنبال منافع کشورشان بودهاند.
تحمل هر گونه تحقیر و سرزنش
امــا در ایــن میان میتــوان گاهــی جمالتی مثبت
نســبت به دنیــای زن حداقــل در روزگار قاجار در
نوشــتههای این ســیاحان یافت که البتــه به دور از
تحقیر هم نیست .برای مثال خانم «ماری شیل»
همســر وزیر مختار انگلیس در زمــان ناصرالدین
شــاه اینچنین نوشته است...«:زنان ایرانی مهارت
فراوانی در تحمل هرگونه تحقیر و سرزنش دارند.
زنــان طبقــه مرفــه معمــوالً باســوادند و بــا شــعر
و ادب مملکــت خویــش آشــنایی دارنــد .اغلــب
آنــان قرائت قــرآن – نه معنــی آن را – میدانند.
در میــان زنهای ایل قاجــار و بخصوص خانواده
ســلطنتی ،تعداد افراد باســواد خیلی زیاد است و
اکثــر آنها مکاتبــات خود را شــخصاً و بدون کمک
میرزاها مینویسند.»...
آشنایی با ادبیات و روخوانی قرآن
یکی دیگر از ســیاحان و خاورشناسان آلمانی به

