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کار کــردن زنان روســتایی در مزارع و کشــتزارهای
مناطــق گیالن ،جنــوب دریای خزر مینویســد که
نشــاندن نشــاهای برنــج در برنجزارها به دســت
زنــان انجــام میگرفتــه و حتــی آنــان در وجین و
درو هم مشــارکت داشتند .همچنین آماده کردن
تنــور و خمیر برای پخت نان تــا نگهداری از رمه و
گلهها نیز به دســت زنــان و دختربچههای انجام
میگرفته است.
خشکبار روی بامها و گوشه حیاط
کالرا رایس درباره تهیه خشکبار در روستاها توسط
زنــان به مســأله جالبی اشــاره کرده اســت که قابل
تأمل اســت ...« :هنگام تهیه خشکبار بههیچ وجه
مســائل بهداشتی رعایت نمیشــود و کسانی که از
خشکبار مشــرق زمین استفاده میکنند باید توجه
کنند که پیش از مصرف کامالً آنها را بشویند .انواع
آلو ،زرد آلو ،هلو و انجیر روی بام خانهها یا در گوشه
حیاط خشک میشود .مدام باید آنها را پشت و رو
کرد و اغلب کودکان خانه به آنها دست میزنند یا
آنها را میچشــند .گرد و غبار و مگس نیز نشانی از
خود بر آنها باقی میگذارند»....
یافتن زنی باسواد در روستا
در واقع توصیفی که این بانوی انگلیســی از زنان
روستایی در اواخر قاجار در نوشتههای خود دارد،
چندان بــا زندگــی امروز زنــان روســتایی تفاوتی
نــدارد .البته بــه جهت باال رفتن ســطح آگاهی و
سواد زنان روستایی تحوالت و تغییرات عظیمی
صورت گرفته اســت چرا که به گفته خانم رایس
یافتن زنی روستایی که توان خواندن داشته باشد
امری اســتثنایی در آن روزگار بوده در صورتی که
امروز اینطور نیست.

بیخبری از دنیای خارج روستا
تصویــری کــه کالرا رایــس از زنــان روســتایی در
زمان احمد شــاه قاجار دارد اینچنین است...« :
زنــان روســتا با دنیــای خــارج از موطــن مألوف
تماســی برقــرار نمیســازند و بیانــدازه از آن
بیخبر و غافلند ،اطالع آنان از مذهبشان بسیار
ناچیــز اســت .تنهــا از رویدادهــای روزمــره کنج
کوچکشــان از جهــان باخبرنــد .بســیاری از آنان
ســن و ســال خــود و فرزندانشــان را نمیدانند.
بــرای آنان زندگــی خانوادگی در یــک منزل ،به
مفهومــی که ما میشناســیم کمیتی ناشــناخته
است»....
مقایسه زنان روستایی با شهری
در ادامه با مقایســه زنان روستایی در ایران با زنان
شهری مینویســد ...« :وضعشــان از زنان شهری
بهتر اســت ،چرا که کار بیشتری برای انجام دادن
دارند و سرگرمی و کشش بیشتری نظیر تاکستان،
محصــول و رمه اطــراف آنها هســت .باید غالت
را پــاک و آســیاب کننــد و نــان بپزنــد و شــیر گاو و
گوســفندان را بدوشند ،باید کرباس ببافند و با آن
برای خود و افراد خانواده پیراهن بدوزند»....
میهماننوازی بیاندازه روستاییان
یکــی از نکاتی که خانم رایس درباره روســتاییان
مینویســد ،بیانــدازه میهماننــوازی بعضی از
آنان است که به اصرار وی را دعوت به میهمانی
میکردنــد و بعــد از حضــور در خانه خودشــان،
خانــم رایس را باالی اتاق آنهم با احترام بســیار
زیــاد نشــانده و بــا انــواع خوراکــی از وی پذیرایی
میکردند .حتی مقــدار زیادی مواد غذایی چون
گوشــت ،میوه ،ســبزی ،نــان ،قند ،برنــج و...را به
...ما را در باالی اتاق با
احترام تمام بر
توگو
مخدههایی نشاندند و با گف 
و پاسخ به پرسشها و بحث در
باب شیوه رفتار و کردار و آداب
و رسوم و مذهب ،بسیار به ما
خوش گذشت .تأثرآور اینکه
زنان خانه پشت پرده آویخته بر
دری ،در یک جانب اتاق به
سخنان ما گوش فرا میدادند.
روز بعد برای دیدن زنان به
اندرون رفتیم و آنان نیز به
بازدیدمان آمدند....

محــل اقامت این خانم انگلیســی در آن روســتا
میفرستادند.
زنان خانه پشت پرده آویخته
در شرح یکی از این میهمانیها کالرا به چگونگی
حضــور زنان در آن اشــاره میکند کــه قابل تأمل
اســت...«:ما را در بــاالی اتــاق با احتــرام تمام بر
توگــو و پاســخ به
مخدههایــی نشــاندند و بــا گف 
پرســشها و بحــث در بــاب شــیوه رفتــار و کردار
و آداب و رســوم و مذهــب ،بســیار بــه مــا خوش
گذشــت .تأثــرآور اینکــه زنــان خانه پشــت پرده
آویخته بر دری ،در یک جانب اتاق به سخنان ما
گوش فرا میدادند .روز بعد برای دیدن زنان به
اندرون رفتیم و آنان نیز به بازدیدمان آمدند»....
روایتی از «حاجیه» زنی روستایی
خانــم رایس در میان توصیفهای کلی خود از زنان
روستایی ب ه زنی ب ه نام «حاجیه» اشاره میکند که در
روســتایی در دوازده مایلی اصفهان زندگی میکرده
است .زنی صاحب اقتدار و هوشمند که به گفته کالرا
نهایت تالش خود را به عمل میآورده تا شیوههای
زندگــی اروپایــی را یاد بگیرد که البتــه این گفته قابل
تأمل است .شوهر این زن کشاورز بوده و پس از مرگ
وی حاجیه توانسته مزرعه را با مدیریت خود و اجیر
کردن افرادی متعدد ،اداره کند.
آشنایی با خانم انگلیسی
حاجیــه خانم بــه جهت امور مربوط به کســب و
کار گهگاهی مجبور میشده است به شهر آمده و
زمانهایی که بیمار میشده است به بیمارستان
انگلیســی اصفهــان مراجعــه میکــرده اســت و
همین مســأله باعث آشنایی آن شده بود .خانم
رایــس نیز چند روزی در روســتای این زن اقامت
میکنــد و همیــن امــر باعــث رفــت و آمدهــای
حاجیه به نزد کالرا میشــود کــه در نهایت وی را
دعوت به شام میکند.
رفتن به میهمانی یک زن روستایی
شرح این میهمانی بسیار خواندنی و جالب است،
زنی در یک روســتا در اطراف اصفهان به شیوهای
مدرن و اروپایی از یک میهمان انگلیسی پذیرایی
میکند...« :او ما را شــام به خانهاش دعوت کرد و
با کمال تعجب مشــاهده کردیم که اتاق او با نوع
چراغهایی که ما داشــتیم روشــن میشــد .شام را
در دیسهایی کشــیدند و بشقاب ،قاشق ،چنگال،
کارد و دستمال سفرههایی نظیر آنچه ما داشتیم،
ســر ســفره آوردند .از آنجا که تعداد زیادی از این
اســباب و ابزارها را نداشــت کمبود آنهــا را امانت
گرفته بود تا رفع نیاز شود»....
روایتهایی ارزشمند از اندرونیها
تالش این زن روســتایی برای انجام یک پذیرایی
اروپایــی از خانمی انگلیســی در آن روزگار بســیار
جالــب و قابــل تأمــل اســت ،خوشــبختانه کالرا
رایس در بخشهای بسیار قابل توجهی از کتاب
خــود از چنیــن مالقاتهــا و میهمانیها نوشــته
اســت کــه هــر کــدام از آنهــا بخشــی از اندرونــی
خانههــای ایرانی به همراه رفتــار و منش زنان را
در اواخر دوره قاجار برای امروز ما روشن میکند
که بسیار ارزشمند است.
گرد آمدن جماعتی از زنان
خانم رایس در ادامه به عالقه زنان روســتایی به
بردن وی به خانههایشان اشــاره میکند ...« ::به
محض اینکــه تازه واردان به یک روســتا ،از خانه
خارج شــوند آنها را به خانهها تعارف میکنند و
جماعتی از زنان نیز بسرعت گرد میآیند .اینکه
این جمعیت از کجا میجوشــد و چگونه خبردار
میشود و به راه میافتد ،خود مسألهای است که
کســی ســر در نمیآورد .به محض نشســتن تازه
واردان پرســشها آغاز میشــود و تا پاســخ داده
نشود دست بردار نیستند»....
پرسشهای زنان روستایی از «کالرا»
محتــوای پرســشهای زنــان از کالرا بســیار قابل
تأمــل و جالب اســت ،چــرا اینجــا آمدهایــد؟ آیا
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متأهلید؟ آیا شما دو نفر هوو هستید؟ خواهرید؟
چنــد بچــه داریــد؟ چنــد تــا پســر داریــد؟ چنــد
ســالهاید؟ جنــس لباسهــای شــما از چیســت؟
قیمتشــان چقــدر اســت؟ آیــا موهایتــان را رنگ
میکنیــد؟ ایــن ســؤاالت تا جایــی ادامه داشــت
که پاســخ تمام آنها را دانســته و دســت از سر آن
بانوی انگلیسی بردارند.
پاسخ دادن با حوصله و صبر
جالــب اســت کــه خانــم رایــس بــا حوصلــه بــه
سؤاالت آنان پاسخ میداده است چرا که به گفته
خودش...«:کامــاً میارزد که نخســت کنجکاوی
آنهــا را ارضــا کنیــد ،چــه بعــد از آن با شــادمانی
بــه آنچــه در بــاب خانههایشــان ،فرزندانشــان،
یــا مذهبشــان بناســت بــه آنهــا بگوییــد گــوش
فــرا میدهنــد .ماننــد همــه مســلمانان همواره
توگو کنند
آمادهانــد در مورد دین و مذهــب گف 
و خودشــان با پرسش از اعتقادات شما سر رشته
موضوع سخن را به دست میگیرند»....
نشاندن بیمار بر سبد بار االغ
از آنجایی که این زن انگلیسی همراه شوهر مبلغ
خــود در بیمارســتان مبلغان مســیحی اصفهان
مشــغول به خدمترســانی بود فرصتی داشــت
که از تعداد حضور زنان روســتایی در آنجا باخبر
باشــد .اغلب بیماران روســتایی تا آمدن به شهر
و بیمارســتان یــک هفتــهای در راه بودنــد که اگر
بیمــار در شــرایط خوبی نبود و نمیتوانســت راه
برود و ســوار بر قاطر شود ،وی را بر سبدی بزرگ
و کــم عمــق بــار االغ میکردنــد .در آن روزگار
کمتــر روســتایی بــوده اســت کــه در نزدیکــی آن
بیمارســتانی انگلیســی یا امریکایی بوده باشد با
اینکه بــاز برای درمان به همــان حکیم و طبیب
محلی بسنده میکردند.
تصوری سخت از زنان روستایی
در قســمتی از همیــن بخــش کالرا رایــس
بــه زندگــی ســخت زنــان روســتایی نســبت بــه
شوهرانشان اشــاره کرده و مینویســد...«:تصور
زندگــی پارهای از زنان روســتایی بســیار مشــکل
اســت .اغلــب مــردان بــرای کار یــا تفریــح بــه
نزدیکتریــن شــهرها میرونــد و همــراه بــردن
زن ،کار چنــدان ســادهای نیســت ،مگــر آنکــه
خانــواده زن ثروتمنــد باشــد کــه در آن صــورت
تنها میتواند بر االغی سوار شود و اگر تهیدست
باشــد باید پیاده برود و هر چه الزم دارد با خود
حمل کند»....
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