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زنان روزگار قاجار به روایت زنان فرنگی:

روایت زن
جهانگرد از
شکل و شمایل
زنان بختیاری

«...بیشــتر زنــان بختیاری بلند قد هســتند و
زهره شریفی
بــه ندرت زنهای چاق و فربه بینشــان دیده
میشــود و دســت و پاهایشــان کوچک و اغلــب در اثر کار زیــاد طراوت و
زیبایی زنانه را از دســت دادهاند .دســتهای یک زن بیست ساله به نظر
چهل ســاله میرســد .زنها دارای دماغهــای قلمــی و دهانهایی تنگ و
خوش ترکیب و لبهایی نازک و موهایشــان صاف و پر پشــتاند ،گرچه
بیشترشــان از دردهای دندان رنج میبرند ولی دندانهایی سفید و منظم
و زیبا و سالم دارند .»...این توصیفات از زنان بختیاری مشاهدات «ایزابال
بیشوپ» جهانگرد بریتانیایی است که در روزگار ناصرالدین شاه به ایران
و مناطــق غربی مســافرت کــرده و چند ماهــی را در میان مــردم بختیاری
زندگی کرده بود.

زنانایرانیدرسفرنامهها
تمــام ســیاحان و جهانگردانــی کــه بــه ایــران در
دورههــای مختلــف تاریخــی ســفر کردهانــد در
نوشــتههای خــود از زنــان ایرانــی گفتهانــد و بــه
روایــت چگونگی شــرایط زندگی ،پوشــش و لباس
آنــان ،رفتــار و کــردار و حتــی خواســتهها و باورها و
آرزوهایشان پرداختهاند که البته گاهی در میان آن
نوشــتهها میتوان رد پای نظرات شــخصی و حتی
غرضهایی را یافت که باید با احتیاط و بررسیهای
تطبیقــی بــه مطالعــه آن آثــار بــرای رســیدن بــه
واقعیتپرداخت.
معاینهبیمارانفرصتیمناسب
خانم بیشــوپ کــه بهعنــوان جهانگردی مســتقل
در روزگار قاجــار به ایران ســفر کرده بود ،با داشــتن
تواناییهایی در زمینه پزشکی برای مردم مناطقی
کــه در مســیر خــود بــا آنــان روبــهرو میشــد وقت
بسیاری گذاشــته و به درمان بیماران میپرداخت
کــه این نزدیکی باعث آشــنایی هر چه بیشــتر این
زن بــا جامعــه آن روز بختیاریها شــد ،تا جایی که
در یادداشتهای خود به مواردی اشاره میکند که
بسیار جالب و قابل تأمل است.
توگومیانبانووخان
گف 
در ادامه سفر ،این بانوی فرنگی و همراهانش بعد
از اتــراق در محــدوده طایفــه عیســیوند بــا مهراب
توگوهایی دارد که بخشی
خان ،خان این طایفه گف 
از آن مربوط به مســائل سیاســی آن زمان اســت .به
گفته ایزابال ،مهراب خان از ظلم و ستم عمال ایرانی
شکایت داشته و طایفه عیسیوند هم مانند طوایف
دیگر مالیات ساالنه خود را نیمی به حاکم بروجرد و
نیمی به ایلخانی بختیاری پرداخت میکردند.
افزایشمالیاتهابهروایت«ایزابال»
خانم بیشوپ به غیر از شرح زندگی و آداب و رسوم

12

مــردم بختیاری در بخشهایی از ســفرنامهاش به
چگونگی وضعیت سیاســی و اقتصادی آن روزگار
توگوهایــی که با
نیــز اشــاره میکنــد .در میــان گف 
خان عیسیوند دارد وی متوجه افزایش مالیاتها
شده و مینویســد...« :قبالً خراج ساالنه این طایفه
یکصــد و پنجاه تومــان بود ولی در ســالهای اخیر
به ســیصد تومان افزایش یافــت به طوری که خان
میگویــد عمــال دولتــی امســال ( 1890میــادی)
پانصدتومانمطالبهمیکنند»...
شرحیازقلعهایغیرقابلتسخیر
بعد از ترک قلعه مهراب خان ،این کاروان کوچک
در ادامه مسیر ،به روستای «ارجنک» که دارای یک
قلعه مستحکم و چشمه آبی بود میرسند .شرایط
امنیتــی ایــن دژ بر اســاس توصیفات ایزابال بســیار
جالب بوده اســت طــوری که اگر قلعه مورد حمله
دشمن قرار میگرفت خان و اطرافیانش با ذخیره
کردن آذوقه میتوانســتند مدتها در آن مقاومت
کننــد چراکــه ایــن قلعــه غیــر قابــل تســخیر بوده
است.
کمکبهحسابعمالشاه
یکی از مواردی که خانم بیشــوپ در نوشــتههایش
از آن گفته است درگیریها و جنگهای بین قبایل
بختیــاری در آن زمــان بود که در مســیر ســفر خود
گاهی این زن و همراهانش درگیر این جنگها شده
و مجبــور به دفاع از خود و حتی ترک ســریع محل
میشدند ،اما گاهی یکی از طرفین دعوا از این بانو
و آقــای همراهــش طلب میانجیگــری میکردند،
به حســاب آنکه فکــر میکردند آنان از عمال شــاه
هستند.
میانجیگریبیندوطایفه
نمونــه ایــن میانجیگــری در زمــان حضــور ایزابــا
هنگام درگیری دو طایفه در منطقه«گونک» پیش

