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زنان روزگار قاجار به روایت کالرا کولیور رایس:

آرزوی سوار شدن
بر دوچرخه «کالرا»
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«...کمتر زنی است که پا از شهر خود بیرون نهاده باشد و اگر چنین زنانی یافت شوند استثنا بهشمار
زهره شریفی
میآینــد .برخی از آنــان به زیارت میروند و به احتمال ،تعداد انگشتشــماری از آنها به شــهرهای
دیگر نقل مکان میکنند ،این امر در صورتی انجام میگیرد که کســب و کار شوهرانشان آنها را به شهرهای دیگر بکشاند و ملزم به اقامت
کند .زنان دوســت ندارند شهری را که میشناسند ترک گویند ،چه بواسطه محدودیتهای بیشماری که دارند ،یافتن دوست در مکانی
تازه کاری بس مشــکل اســت و همواره از ترک مکانی که در آن سکنی داشتهاند ،افسوس میخورند و نادمند .»..این جمالت نظرات یک
زن اروپایی اســت ،درباره زنان مسلمان شــهری در ایران در اواخر قاجار که با رفت و آمدهایی که به اندرونی خانهها داشته است به این
نظرات رسیده و آنها را در کتاب خود منتشر کرده است.
نگاهی متفاوت به زنان قاجار
از میــان زنانــی اروپایــی کــه در روزگار قاجــار بــه
ایــران ســفر کــرده و مشــاهدات خــود را منتشــر
کردهاند ،خانم کالرا رایس بیشتر از دیگران نگاه
جامعهشناختی به چگونگی زندگی زنان داشته
اســت ،چنانکه تمام مشاهدات خود را بههمراه
نظراتش در کتابی که ســفرنامه نیست و روایتی
اســت از آداب و رســوم زنان ایرانــی ،به صورتی
مفصل آورده است.
ترسیمی از سیمای زن ایرانی
ایــن زن در طــی چهار بار ســفر خود بــه ایران به
صراحت از شغل و حرفه رسمی خود یاد نکرده
است ،اما به احتمال زیاد در بیمارستان مبلغان

مســیحی کنــار همســرش ،خدماتی را بــه عهده
داشــته است .ســفرهای کالرا در خالل سالهای
پیــش و بعد از جنگ جهانــی اول صورت گرفته
اســت .در واقــع کالرا هــدف خــود را از نــگارش
کتابــش طــرح ســیمای زن ایرانــی و محیــط
پیرامــون وی ،ترســیم وضعیــت ،شــخصیت،
قلمرو قدرت ،شــیوههای انجام امور و نمایاندن
غم و شادیهای زنان آن روزگار بر میشمرد.
سفرنامهای جامعهشناختی
چنانکــه از نوشــتههای ایــن بانــوی انگلیســی
میتــوان فهمیــد ،وی بــا دقــت و نگاهــی
جامعهشــناختی بــه زنانی که در زمــان بودنش
در ایــران بــا آنها ارتباط داشــته اســت نگریســته

و جامعــه آنــان را بهگونــهای در ذهــن خــود
مــورد تحلیل قــرار داده اســت .در نتیجــه مانند
نوشــتههای دیگــر مســافران اروپایــی تنهــا بــه
روایت آنچه مشــاهده کــرده نپرداخته و حتی با
آوردن مثالهایی به روایت و تحلیل آنچه دیده
و شنیده ،پرداخته است.
محروم از هرگونه فعالیت اجتماعی
از جملــه نظــرات خانــم کالرا دربــاره زن ایرانی
کــه بــا دوره باســتان در ایــران -مقایســه کــردهاســت را در ایــن جمــات میتــوان یافــت...« :
امــروزه در بــاب مقام و موقعیــت زن ایرانی چه
مغایرتــی بــه چشــم میخــورد .زن ایرانی برون
خانــه ،پــس روبنــد و درون خانــه ،پــس پــرده
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اســت .از هرگونــه فعالیــت اجتماعــی عــام یــا
خاص که مردان انجام میدهند ،محروم گشــته
اســت .بهنــدرت بهدنبــال آمــوزش و تحصیــل
مــیرود و کمتــر بــه وی اعتماد میشــود و برای
او ارزش و احتــرام قائلنــد .چگونــه میتــوان
از کشــوری کــه زنــان آن تــا ایــن انــدازه عقــب
مانــده (نگاه داشــتهشــده)اند انتظار پیشــرفت
داشت؟.»...
تصویری از زنان بعد از مشروطه
بــا توجــه بــه ایــن مســأله الزم اســت در هنــگام
مطالعه کتاب کالرا رایس به این نکتهها و نظرات
توجه شود تا مرز بین واقعیت و آنچه دیدگاه این
بانــوی اروپایی بوده تشــخیص داده شــود .اما در
هنــگام حال بــا در نظــر گرفتن تمام ایــن نکات،
نوشــتههای خانم رایس بسیار خواندنی و جذاب
اســت ،چرا که وی چهره زنــان روزگاری که احمد
شــاه قاجار عالقهای به ادامه ســلطنت نداشت و
نهضت مشــروطه رنگ جدیدی به جامعه ایران
داده بود را به تصویر کشیده است.
چادری سیاه یا آبی سیر بر سر
کالرا در بخشی از کتابش با عنوان زنان مسلمان
شــهری درباره پوشــش زنان اینطور مینویسد:
« ...همــه زنان و دختــران محترم شــهری ،اعم
از دارا و نــادار ،چــادری ســیاه یا آبی ســیر بر ســر
میکنند که کامالً آنها را میپوشاند .جنس چادر
میتواند از ارزانترین ساتنها یا گرانقیمتترین
پارچههای ابریشم بافت یا ساتن باشد .روی آن
روبنــد بلندی از قمیص ســفید میپوشــند که از
باالی پیشانی تا زانو میرسد .این روبند شبکهای
دارد که به ظرافت تمام سوزنکاری شده و روی
چشــمان قرار میگیرد و با یک قزن قفلی پشت
سر بسته میشود.»...
شناختن از شیوه راه رفتن و قد و باال
جالــب اســت کــه خانــم رایــس دربــاره اینکــه
شــوهران ،زنــان خــود را چطــور بــا آن پوشــش
کامل در کوچه و بازار میتوانســتند از میان دیگر
زنان تشــخیص دهنــد ،توضیح میدهــد ...«:در
ایــن لباس(زن)کامــاً تغییــر قیافــه میدهــد و
شــخص میتواند بیرون از خانه همســر خویش
را بازشناســد .هر چند از پشــت روبند به آســانی
میتواند شــوهرش را ببینــد .مهمترین راههایی
که شــناختن زن را امکانپذیر میسازد شیوه راه
رفتن ،قد و باال و زیور و زینتی است که روبند او را
به پشت سر متصل میسازد.»...
توصیفی فراگیر از زنان قاجار
البتــه بایــد در نظــر داشــته باشــیم ،از آنجایــی
کــه خانــم رایس بیشــتر روزهــای خــود را زمانی
کــه در ایــران بــود در اصفهــان گذرانــده بــود،
در نتیجــه بیشــتر توصیفهــای وی از زنــان بــه
احتمــال زیــاد مربــوط بــه ایــن شــهر اســت ،بــا
اینکــه در نوشــتههای خــود بهگونــهای بــه ایــن
موضوعــات پرداختــه اســت کــه دربــاره تمــام
ویژگیهــای زنــان ایــران در آن زمــان نوشــته
و بــه توصیــف روش و چگونگــی زندگــی آنــان
پرداخته است.
زنان نشسته بر کوپه ،شاد و سرخوش
بــه صورتــی کــه در بخشــی از نوشــتههای خــود

