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زنان روزگار قاجار به روایت زنان فرنگی:

احترام بیشاندازه
مردان بختیاری به زنان

« ...بختیاریها بیش از اندازه به زنها احترام
زهره شریفی
میگذارند و به همین خاطر هم آنان همیشــه
بدون تــرس و دغدغه خاطر به هــر نقطه از خــاک بختیاری که بخواهنــد میتوانند
ســفر کنند .حتی در بحبوحه جنگ و ســتیزهای ایلی هــم بختیاریها حریم زنها را
پاس میدارند و با آنان به احترام رفتار میکنند .یک زن بختیاری تا پای مرگ پیش
میرود ولی به شــوهرش خیانت نمیکنــد »...نظر «ایزابال بیشــوپ» جهانگرد زن
اروپایی درباره وضعیت زنان بختیاری بر اساس مشاهدات وی در زمان حضورش
در میان بختیاریها اســت که از نزدیک شــاهد چگونگی برخورد مــردان با زنان در
قلمرو بختیاریها بوده است.

فرصتی زنانه برای شناخت!
خانم بیشــوپ در بخشهای زیادی از ســفرنامه
خــود جــدای روایــت از وضعیــت جغرافیایــی
و حتــی سیاســی قلمــرو بختیاریهــا بــا دقت از
چگونگــی زندگــی زنــان و مــردان در این منطقه
نوشــته اســت .زن بودن ایزابــا فرصتی بینظیر
بــود تا بتواند به مالقات زنان و حرم خانها رفته
توگو بپردازد و از طرفی
و با آنها به صحبت و گف 
بــا اتراق در میان ســیاه چادرها از نزدیک شــاهد
فعالیتهــای زنان ایل و رفتــار و برخوردی که با
آنان میشد ،قرار بگیرد.
زنان ایالتی در سفرنامهها
تمــام مشــاهدات ایــن بانــوی فرنگــی کــه بــه
زمــان حکومت ناصرالدین شــاه برمیگــردد در
ســفرنامهاش به ثبت رسیده است و خواندن آن
خالــی از یافتن اطالعاتــی عمیق و مهم نخواهد
بــود .آنچه اهمیــت ایــن ســفرنامه را دو چندان
میکنــد روایتــش توســط یــک زن دربــاره زنــان
منطقــهای از ایــران اســت کــه در تاریخ همیشــه
مــورد توجــه بودهاند .اینکــه بدانیم زنــان ایالتی
حدود  130ســال پیــش چگونه زندگی کــرده و با
آنان چگونه برخورد میشــده است ،بسیار قابل
اهمیت است.
رفیق مناسب برای مرد!
جالــب اســت بدانیــم «بــارون دوبد» نویســنده
کتــاب «ســفرنامه لرســتان و خوزســتان» برتری
زنــان ایلیاتی را در میزان آزادی آنان در مقایســه
بــا زنان شــهری و روســتایی میســتاید و معتقد
اســت که آنــان به انــزوای زنان محکــوم نبودند،
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بلکه آزادانه و در کنار جنس مخالف کار و زندگی
میکردنــد .وی مینویســد« :اعتمــادی کــه بــه
تقوای زن ایلیاتی نشــان داده میشــود رفعت او
را بــاال میبــرد و درعینحال شــخصیت خود او
قدرشناســی را در میان اطرافیــان برمی انگیزد و
او را رفیق مناســب تــری برای مــرد میکند ».در
نتیجه به همین علت اســت که زنــان بختیاری،
بــرای مــردان ایــل بیانــدازه ارزشــمند بــوده و
در مقایســه بــا زنــان شــهری و روســتایی شــاد و
سرخوش تر بودند.
عشق بانوی جوان به همسر!
«بــارون دوبــد» که در زمــان ناصرالدین شــاه به
ایران سفر کرده بود در ابتدای ورودش به منطقه
لرستان به ســیاه چادرهای زن و شوهری جوان و
مادر پیرشــان میهمان میشود و عشق و عالقه و
احترام این زن به همسرش را این گونه توصیف
مینمایــد...« :بــه نــدرت در خاور زمین کســی را
دیدهام که در حد این مادر پیر نسبت به پسرش
و ایــن بانوی جوان نســبت به همســرش عشــق
خالصتــری نثــار انســان کــرده باشــند .هرآنچه
میکردند فقط برای خشنودی خاطر او بود».
آماده کردن اسب برای شوهر
این جهانگرد روســی ادامه میدهــد...«:روز بعد
وقتــی ابــراز عالقه کردم تــا میزبانم قــدری با ما
بیایــد تــا شــاید گــداری در رودخانه بیابــد ،زنش
بیدرنگ دوید و با اسب زین کرده دم چادر آمد،
با یک دست عنان اسب و با دست دیگر رکاب را
گرفت و به شوی جوان کمک کرد تا بر گرده اسب
بنشــیند .وقت حرکت ،مادر کهنسال با التماس
بســیار از مــن درخواســت کــرد مواظب پســرش
باشــم .گویی به ســفر دور و پرخطر میرفت ...از
دیدن این منظره شــیرین خانوادهای حظ بسیار
بردم .پنداری موســیقی مقدســی بــود که پس از
دیدن صحنههای پــر اضطراب ،روانم را آرامش
میبخشید».
ادامه سفر با حضور«عزیزخان»
خانم بیشــوپ بعد از ترک دهکده «دستگرد» که
در گزارش قبلی از آن گفته شده همراه با شخصی
بهنــام «عزیزخــان» کــه مأموریــت اســکورت این
کاروان را داشــت به سفر خود ادامه میدهند .این
بخش از نوشتههای این بانوی فرنگی بیشتر بیان
چگونگی وضعیت جغرافیایی و طبیعی مناطقی
است که در مسیر سفر از آنها عبور میکنند و البته
در بین آن توصیفات ،زمانی که به سیاه چادرها و
مردم آن میرســیدند از آنها نوشته و باز به نکات
جالبی اشاره میکند.
توگوی «ایزابال» با خان
گف 
در بخشی از این خاطرات ایزابال با یکی از خانهای
منطقه سر صحبت را باز کرده و چیزهایی میشنود
که قابل تأمل است...« :ما از این نوع زندگی خسته
شــدیم ،در اینجــا نــه تأمیــن داریــم و نــه آرامــش
فکری .در اینجا مدرســه وجود ندارد .هر چند برای
با ســواد کردن بچهها هر ســاله مبلغــی به یک مال
پرداخت میشــود ولی به ندرت کسی در بختیاری
یافت میشود که بتواند قرآن بخواند»...
بچههای خوانین و منشیها!
در ادامــه ایزابال مینویســد کــه بچههای خوانین
نــزد «منشــی»ها درس میخواننــد و تعــدادی
از خوانیــن بــزرگ بهعنــوان گــروگان در تهران یا
اصفهان ســکونت دارند و بچههایشان در همان
شــهرها به کســب دانــش میپردازنــد و در آنجا
چند کلمه انگلیســی و فرانســه به اضافه فارسی

