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دیدار با همسر یک «مال»
البتــه نکتــهای کــه بایــد در نوشــتههای خانــم
رایــس مدنظــر داشــت دیــد انگلیســی وی بــه
شــرح مشــاهدات خود از زنان و جامعه آن روز
ایــران اســت .تا جایی کــه میتــوان رد پای این
نگرش فکری را در نوشــتههای وی به روشــنی
یافــت .بــرای مثــال در شــرحی کــه ایــن بانوی
انگلیســی در دیدار با همســر یــک «مال» دارد،
ایــن نکته قابل درک اســت...« :روزی به دیدار
همســر یک مال کــه زنی تحصیلکرده و روشــن
بیــن بود رفتــم ....صدای پایی شــنیدم و پســر
دوازده ســاله مؤدبــی بــا خورجینــی از کتاب بر
دوش وارد شــد .رفتاری بســیار گرم و دوستانه
داشــت .از مدرســهاش برایــم گفــت .از کتــاب
فرانسهاش صفحهای خواند و صفحهای دیگر
از کتاب انگلیسی.»...
زنان بعد از نهضت مشروطه
نوشــتههای خانــم رایــس روایتــی جالــب و
خواندنــی از وضعیــت زنان در روزگاری اســت
کــه وی در ایــران به ســر میبرد .آنطــور که در
مقدمــه کتابــش آمــده اســت نوشــتههای این
بانــوی فرنگــی بــه دوران احمــد شــاه قاجــار
برمیگــردد .روزهایــی کــه زنــان اندکــی از پیله
اندرونی و حرمسرا به جهت نهضت مشروطه
و نتایــج آن بیــرون آمــده و فرصتی پیــدا کرده
بودند تا خودی نشان دهند و برای گرفتن حق
و حقوقی که حق آنان بود ،تالش کنند.
شرحی تلخ از زنان ایران
امــا بــا وجــود ایــن تغییــرات قابــل توجــه،
نســبت به وضعیــت زنــان در اوایــل حکومت
قاجــار بخصــوص دوران ناصرالدیــن شــاه که
چندین زن اروپایی به ایران ســفر کرده و شــرح
مشــاهدات خــود را بهصــورت ســفرنامهای
زنانــه شــرح دادهانــد ،خانــم رایــس چنــدان
خوشــبینی و نظر مثبتی به این تغییرات ندارد
و بــاز بهگونهای بســیار تلخ و حتــی دردناکی از
وضعیــت زنــان و دختــران ایــران مینویســد،
چنانکه در زندانی ســرد و خاموش که خود آن
را پذیرفتهاند ،به سر میبرند.
اسارتی زنانه در دنیایی تاریک
خانــم رایــس در بخــش اول کتابــش اینچنین
وضعیــت زن ایرانــی را توصیــف میکنــد:
«....قرنهــا زنــان ایــران سرنوشــت ســختی
داشــتهاند .زن ایرانــی در اســارت بــوده اســت.
پیشرفت او امکان نداشته  ،تمامی طرز نگرش
او در قیــد و بنــد بــوده و در دنیایــی تاریک نگاه
داشــته شده است .حتی شادی مادر بودن پرتو
نــوری بــه زندگــی او نتابانــده اســت و بهندرت
در ایــن جــا و آن جــا زنانــی روشــنفکر یافــت
میشــوند .»....اینکــه زنــان در ایــران در طــول
تاریــخ وضعیــت خوبــی نداشــتهاند حرفــی
نیســت ،مســأله در ســیاه دیــدن کامــل ایــن
ماجراســت کــه باید بــا تأمل بیشــتری بــه این
موضوع پرداخت.
زنان پارسی ،یهودی و ارمنی
البتــه در میــان نوشــتن از ایــن تاریکیهــا ،وی
گهگاهــی بــه تغییراتی در تفکر و اندیشــه زنان
که باعث شــده بود اندکی نســبت به زنان قبل
از خود پیشــرفت کنند نیز اشاره کرده است .در
بخشــی که در کتاب خود به روایت زندگی زنان
پارســی ،یهودی و ارمنــی در ایــران میپردازد،
معتقد اســت که جهانبینی زنان ارمنی ساکن
در جلفــای اصفهــان ،نســبت بــه دیگــر زنــان
ایرانی گســترش یافته اســت و جالب اســت که
دلیــل آن را هم مطالعه کتابها و رســالههای
ارمنی ،فرانسوی و انگلیسی میداند.
مطالعه کتابهای ارمنی ،فرانسه و انگلیسی
کالرا اینطور نوشــته است...« :این روزها شیوه

نگــرش و جهانبینی دختران ارمنی گســترش
یافتــه اســت .در جلفــا کتابخانههــای خوبــی
وجــود دارد و کتابهــا و رســالههای ارمنــی،
فرانســه و انگلیســی در ســطح گســتردهای
مــورد مطالعــه قرار میگیــرد .آنها بــه ادبیات
ارمنــی افتخار میکننــد .ادبیاتی که بیشــترش
آثــار و دســتاوردهای ارمنیان روســی اســت .در
خانههــای بســیاری از آنهــا یکــی از آلتهــای
موســیقی ،چــون ارگ(ارغنــون) ،یــا تــار کــه
شــباهت بســیاری بــه ماندولیــن دارد ،یافــت
میشود.»...
احترام به مادر در ایران باستان
ایــن بانــوی انگلیســی زمانــی کــه میخواهــد
بــه توصیــف زنــان مســلمان شــهری در ایران
بپــردازد ،در ابتدا اشــارهای به نقش شایســته و
واالی زنان در ایران باســتان میکند که احترام
آنــان نــگاه داشــته میشــده و در نتیجــه آن با
مــردان همشــأن بودند ،حتی پســران هرگز در
حضور مادرانشــان بر زمین نمینشســتند .وی
دلیل این نوع نگرش به زن را در دین زردشت
میدانــد کــه شــرایط اجتماعــی را در آن زمان
اینطور پایهگذاری کرده بود.
پس روبند و پس پرده
جالب اســت که کالرا رایس در ادامه این بحث
زمانی که میخواهــد درباره وضعیت زنان آن
روز ایران بنویســد ،اینطــور روایت میکند...«:
امــروزه در باب مقام و موقعیت زن ایرانی چه
مغایرتی به چشــم میخــورد! زن ایرانی برون
خانه ،پس روبند و درون خانه پس پرده اســت
و از هرگونه فعالیت اجتماعی عام یا خاص که
مــردان انجام میدهند ،محروم گشــته اســت.
بهنــدرت بهدنبال آموزش و تحصیل میرود و
کمتر به وی اعتماد میشــود و برای او ارزش و
احترام قائلاند.»...
زنان ایرانی زندهدل و خونسرد
بــه نظر این زن انگلیســی به ظاهر بســیاری از
زنــان ایرانــی زنــدهدل و بیغم و خونســردند،
بــه سرنوشــت خــود خــو گرفتهانــد و نصیــب
و قســمت بهتــری نمیشناســند .خــوردن،
آشــامیدن ،تدخین(کشــیدن قلیان) خوابیدن
و غیبــت کــردن تــا حــد زیــادی افــق زندگــی
اغنیا(ثروتمندان) را میپوشــاند .ازدواج امری
الزامی به حســاب میآید و اگر بخواهند عالقه
شــوهر را بــرای خــود حفــظ کننــد بایــد فرزنــد
بیاورند.
شرحی از زنان نهفته در اندرونی
نکتــه قابل تأملــی که نوشــتههای خانم رایس
دارد در این اســت که برای بیشــتر موضوعاتی
که بیان میکند مثال یا به قولی شاهدی آورده
اســت تــا بــه خواننــده ثابــت کند کــه نظراتش
بر اســاس شــواهدی اســت که از نزدیــک با آن
روبــهرو شــده اســت .بــرای نمونه زمانــی که از
طــرف یکــی از شــاهزاده خانمهــا در اصفهان
دعــوت بــه یــک میهمانــی میشــود به شــرح
وضعیــت این زن که چقــدر در محاصره پدر و
همســرش بوده اســت پرداخته و در نهایت به
وضعیت ســخت زندگــی زنان در ایران اشــاره
میکند.
عالقه شاهزاده خانم به اروپاییها
کالرا رایس ،بعد از اظهار تمایل این شــاهزاده
بــه مالقات بــا وی ،به دیدارش مــیرود...«:در
ایوان نشستیم ،چای خوردیم و آنگاه در اطراف
باغ به قدم زدن پرداختیم...در مورد همه چیز
داد سخن دادیم و شاهزاده خانم بویژه به راه و
رسمهای اروپایی عالقه بسیار نشان میداد .او
زنی تحصیلکرده به شمار میآمد و کتابهای
فرانســه بســیاری خوانده بود .تقاضــا کردم به
بازدیــدم بیایــد ،اظهــار داشــت زمانــی کــه در
خانه شــهر به ســر میبرد ،پدرش شاهزادهای

نوشتههای خانم رایس روایتی جالب و خواندنی از
وضعیت زنان در روزگاری است که وی در ایران به سر
میبرد .آنطور که در مقدمه کتابش آمده است نوشتههای این
بانوی فرنگی به دوران احمد شاه قاجار برمیگردد .روزهایی
که زنان اندکی از پیله اندرونی و حرمسرا به جهت نهضت
مشروطه و نتایج آن بیرون آمده و فرصتی پیدا کرده بودند تا
خودی نشان دهند و برای گرفتن حق و حقوقی که حق آنان
بود ،تالش کنند

مقتدر است ،اجازه نمیدهد جزء به خانههای
خویشــاوندانش بــه جــای دیگــری بــرود .امــا
اکنــون کــه دور از شــهر اســت میتوانــد خوش
بگذراند.»...
رفتن به خانه«کالرا» به یک شرط
نکتــه جالــب زمانــی اســت کــه خانــم رایــس
از ایــن شــاهزاده خانــم دعــوت میکنــد بــه
خانــهاش بــرود کــه وی قبــول میکنــد امــا بــه
یک شــرط ...«:یــک روز پیــش از بازدید پیامی
فرســتاد و خواســته بــود همــه مــردان ،اعــم از
خدمتــکاران و باغبــان را در بعدازظهــر روز
بعــد مرخص کنم و ترتیبــی بدهم که پذیرایی
از آنهــا در طبقــه پاییــن انجام گیــرد .»...علت
این درخواســت این بوده اســت که شــوهر این
شــاهزاده خانــم گفتــه بوده کــه احتمــال دارد
مــردی کــه از گــذری در صحــرا بیــش از چنــد
کیلومتر دورتر عبور کند ،چشمش به وی بیفتد
و بــه این دلیل نباید به طبقه باالی خانه خانم
رایس برود.
زنان در آخرین روزهای قاجار
خانــم رایــس در بخشهــای قابــل توجهــی
از کتــاب خــود دربــاره چنیــن مالقاتهایــی با
زنــان طبقــات مختلف آن زمان نوشــته اســت
کــه گاهــی در میــان شــرح ایــن مالقاتهــا بــه
نکاتــی اشــاره و از چیزهایی روایــت میکند که
بســیار جالب و باارزش اســت .روزگاری که این
بانوی انگلیســی در ایران بوده اســت همزمان
بــا آخریــن نفسهای حکومت قاجــار بود و در
پیــش و پــس جنــگ جهانــی اول ،کــه نــه تنها
ایــران بلکــه تمــام جهــان در حــال تغییــرات
بزرگی بود.
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