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زنان روزگار قاجار به روایت کالرا کولیور رایس:
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تنها شرط رفتن شاهزاده خانم به خانه کالرا

«...روزی در حوالی غروب از من دعوت شد
زهره شریفی
تا در یک مراسم عروسی که در همسایگی ما
برگزار میگردید شــرکت کنم .تمام مقدمات بســرعت فراهم آمــده ،قرار بود روز
بعد ،عروس به خانه شــوهر برود .هنگامی که به مجلس رســیدم ،بالفاصله مرا به
اتاقی بردند که زنان بســیاری در آن بودند و با شور و هیجان ،سر و صدای زیادی به
راه انداخته بودند .با صدای بلند میخندیدند و حرف میزدند.
بســیاری از آنهــا تنهــا به عــروس ،بچــهای نه بزرگتــر از  10ســال ،توجه داشــتند،
هر چند میگفتند دوازده ســاله اســت .عــروس فریــاد اعتراض برداشــته بود که:
«نمیخواهــم عروس شــوم ،میخواهم مدرســه بــروم ،عروس نمیشــوم».»...
ایــن جمــات کــه بــه وصــف یــک مراســم عروســی در حــدود صــد ســال پیــش
اشــاره کــرده اســت ،تنهــا بخــش کوچکــی از نوشــتههای«کالرا رایس» اســت،
زنــی انگلیســی کــه در زمــان حکومــت آخریــن شــاه قاجــار به ایــران ســفر کرده
بود.

زنان سفرنامهنویس اروپایی
حضــور زنــان اروپایــی در زمــان قاجــار در
ایــران بــه دالیل مختلــف پررنگ بوده اســت.
عــدهای از این زنان بعد از بازگشــت به کشــور
خودشــان تمام یادداشــتها و خاطرات خود
در هنــگام ســفر را بهصــورت ســفرنامهای
جمــعآوری و منتشــر کردهانــد .از میــان آنان
خانــم «کالرا کولیــور رایــس» از جملــه ایــن
سفرنامهنویسان است که با عالقه بسیار تمام
مشاهدات خود از زنان ایرانی در روزگار احمد
شــاه قاجــار را در کتابــی تحــت عنوان«زنــان
ایرانــی و راه و رســم زندگــی آنــان» بــه چــاپ
رسانده است.
«کالرا» همسر یک مبلغ مذهبی
ایــن بانوی انگلیســی همســر یکــی از مأموران
عضو هیأت مذهبی و تبلیغی مســیحی ساکن
جلفــای اصفهــان بــوده اســت کــه در فاصلــه
ســالهای پیــش و پــس از جنگ جهانــی اول،
چهار بار به ایران سفر کرده است .جالب است
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کــه خانــم رایس بــه روشــنی از شــغل و حرفه
رســمی خــود در نوشــتههایش یــاد نکــرده کــه
البته بــه احتمال زیاد در بیمارســتان مبلغان،
مســئولیتهایی داشــته و در خدمترسانی به
مردم کمک میکرده است.
روایتی از سیمای زن ایرانی
«اســداهلل آزاد» مترجــم کتــاب خانــم رایــس
هــدف ایــن بانــو را از نــگارش ســفرنامهاش
اینچنیــن میداند...« :او هــدف خود از نگارش
ایــن اثــر را طــرح ســیمای زن ایرانــی و محیط
پیرامون آن ،ترســیم وضع ،شــخصیت ،قلمرو
و قدرت ،شیوههای انجام امور و نمایاندن غم
و شــادیهای زنــان آن روزگار برمیشــمارد و
چون زن مسلمان را نمونه کامل زن ایرانی آن
دوران میداند ،بیشتر کنجکاویها و کندوکاوها
را حــول ایــن محور انجــام میدهــد .»...بر این
اســاس این نوشــته میتواند اطالعات جالب و
خواندنی جدای از ارزشمندی تاریخی خود در
اختیار خوانندگان بگذارد.

