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گردشــگران و سیاحان اروپایی در تمام سالهایی که
به زمان قاجار در ایران آمد و شــد داشــتند ،به غیر از
سکونت در شهرهای بزرگ گهگاهی در میان مردم
روستاهای مختلف نیز آمده و از نزدیک با آنها آشنا
میشــدند .خانــم رایس نیــز از جمله ایــن اروپاییان
اســت که جــدای از اقامت خــود در منطقــه جلفای
اصفهان ،به روستاهای اطراف نیز رفت و آمد داشته
اســت تا جایی که بخشــی از کتاب خود را به معرفی
زنان روستایی در ایران اختصاص داده است.
تصویر متفاوت از زنان
تصویــری کــه ایــن زن انگلیســی از زندگــی
روســتاییها در اواخــر قاجار در نوشــتههای خود
ترسیم کرده جالب و خواندنی است؛ بخصوص
روایــت وی از چگونگــی زندگــی زنان بــا توجه به
شرایط محیطی و جغرافیایی در روستاها؛ چرا که
بــا توجه به فرهنــگ و آداب و رســوم متفاوت در
روستاها نسبت به شهرها ،زنان آن محیط نیز در
سایه آن زندگی متفاوتی داشتند.
آزادتر و سالمتر از شهرها
ب ه نظر خانم رایس زندگی زنان در روستا نسبت

به شــهرهای آن زمــان در ایران آزادتر و ســالمتر
بــوده اســت .زنــان طبقــات بــاال در روســتا کــه از
نظر مالــی وضعیت بهتری نســبت به رعیتها
داشتهاند بهگونهای بوده است که هر یک از آنان
در آن عمــارت اشــرافی شــوهران خــود ،اتاقهــا
و خدمتــکاران جداگانــهای داشــتهاند و حتــی
لباسهــای آنان از زنان معمولی روســتا فاخرتر
و بهتر و خوراکشان پرمایهتر و بیشتر بوده است.
پیدا بودن یک چشم از میان چادر
اما جالب اســت که این زنان طبقات ثروتمند در
روستاها نســبت به زنان رعیت از آزادی چندانی
برخوردار نبودند .زنان روستا به گفته کالرا بیرون
از خانــه فقــط چــادری از جنــس کرباس به ســر
میکردند و روبندی مانند زنان شهری نمیزدند.
اما صورت خود را کامالً میپوشــاندند ،بهطوری
کــه تنها یک چشــم آنان از میان چــادر پیدا بوده
اســت .درون خانه هم پوشیدن لباسهای نخی
پنبهای با طرحهایی قرمز رنگ رایج بوده است.
مشاهدات بانوی انگلیسی
البتــه بــا توجــه بــه اینکــه خانــم رایــس در زمــان

زنان روزگار قاجار به روایت کالرا کولیور رایس:

حضورش در ایران بیشــتر در اصفهان اقامت داشته
اســت ایــن توصیفــات از چگونگــی زندگی زنــان در
روســتاهای ایــران که بهصــورت کلی در نوشــتههای
خــود آورده اســت به احتمال قوی بیشــتر مربوط به
مشــاهدات وی از روســتاهای اطــراف اصفهان بوده
است و نمیتوان این روایت را برای تمام روستاهای
ایران در اواخر قاجار تعمیم داد چرا که هر منطقه از
ایران خود فرهنگ و آداب و رسومی متفاوت دارد.
سر کردن چادر نماز در خانه
این مسأله در بخشی از نوشتههای کالرا که به نوع
پوشــش زنان روســتایی اشــاره میکند قابل درک
اســت...« :درون خانــه پوشــیدن لباسهــای نخی
پنبهای رایج است که بیشتر دارای نقشهای قرمز
میباشــد .دامنهــای آنــان بلندتــر از دامنهایی
اســت کــه در شــهرها میپوشــند .در خانــه چــادر
نمازی به رنگهای شاد یا از چیت موصلی بر سر
میکنند .دســت کم تا زمانی که پارچه آن نو است
و پر زرق و برق و خوش نماست»....
نشاندن نشا تا پختن نان
البتــه در قســمتی از ایــن بخــش ،خانــم رایس از

قس

مت
پنجم

پذیرایی اروپایی یک زن روستایی از «کالرا»
زهره شریفی

« ...حضــور زنــان انگلیســی
در روســتا ،ناگهــان همــه را
بــه تعجــب و کنجــکاوی
وا میداشــت .یکبــار،
ماجراجویانه بــا دوچرخهای
از میان روســتایی گذشــتم که
اهالــی روســتا آن تــا آن زمان
نــه دوچرخه دیــده بودند و نه
زنی انگلیســی .هنوز چند صد
متری در روســتا پا نــزده بودم
که جمعیتــی نزدیک به چهل
پســر بچــه ،هلهلهکنــان بــه
دنبالــم روان شــدند .آنهــا
بــیادب نبودنــد ،بلکــه صرفاً
کنجــکاو و هیجــانزده
مینمودنــد »....ایــن زن
انگلیســی همان خانم «کالرا
رایــس» اســت کــه بــه قصــد
ماجراجویــی گهگاهــی از
دوچرخه در رفــت و آمدهای
خــود اســتفاده میکــرده
اســت و همیــن مســأله یعنی
دوچرخهســواری از یک طرف
و یــک زن اروپایــی بــودن از
طــرف دیگر باعــث تعجب و
هیجان مردم روســتا میشده
است.
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