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خردســالی کودکان نامزد شــده و در ســن  15یا 17
سالگی ازدواج میکردند .ازدواج دختر عمو و پسر
عمو نیز بســیار رواج داشته که متأسفانه ثمره این
ازدواجهــا کودکانــی نهچندان ســالم بوده اســت.
آنچــه در ایــن میــان دردناکتــر اســت بــاال بودن
مرگ و میر در میان کودکان بختیاری در آن روزگار
است.
باال بودن میزان مرگ پسرها
کالرا رایــس توضیــح میدهــد...« :واقعیــت
چشــمگیری کــه وجــود دارد میــزان مــرگ و میــر
فزاینده در میان پسرهاست .یکی از خوانین  10نوزاد
پسر را از دست داده ،تنها یک پسر و چند دختر وی
بازماندهاند .از پســران مراقبــت و مواظبت بیش از
حدی بــه عمل میآیــد .اما نتیجــه رضایتبخش
نیست »...داشتن فرزند پسر نه تنها در میان ایالت
و بختیاریهــا بلکــه در تمام قشــرهای آن زمان در
ایران بسیار مورد توجه بوده است چنانکه تولد یک
دختــر در خانوادهای آنچنان شــادی بخش نبود که
تولد یک پسر.
گرفتن دایه برای مراقبت از کودک
یکــی از نــکات جالبــی کــه خانــم رایــس در میــان
نوشــتههای خود از آن مینویسد ،حضور دایههایی
برای نگهــداری و مراقبت هر چه بیشــتر از کودکان
در میان بختیاریها بوده اســت ...«:بیبیها اغلب
دایــه میگیرنــد کــه همیشــه بــا اوســت و مواظــب

اســت هرگاه کودک بــه گریه افتاد به او شــیر بدهد.
دایــگان بهعنوان یک اصل هرگــز فرزندان رضاعی
یا کودکانی را که پرورش دادهاند ترک نمیکنند»...
دایههایی برای چند نسل
نقــش ایــن دایهها در زندگــی این کــودکان تا جایی
بــود کــه حتی پــس از ازدواج آنــان نیز در کنارشــان
میماندنــد تا بچههای نســل بعــد را بــزرگ کنند.
چنانکــه بــا گذشــت ســالها پرســتاران کــودکان
خدمههایی مورد اعتماد میشدند و حتی اگر خود
صاحــب فرزندانی میشــدند آن کــودکان همراه با
فرزندان خان به تحصیل بپردازند .بررســی زندگی
هر کدام از این دایهها نیز در تاریخ و نقشی که آنان
در اندرونیها داشــتهاند بســیار جالب و قابل تأمل
است.
سوارکاری و تیراندازی دختران
کالرا در کنــار نوشــتن از ویژگیهــای زنــان ایــات و
بختیاریهــا درباره کودکان آنان نیز نوشــته اســت.
بهگفته وی شــیوه لباس پوشــیدن کودکان و والدین
آنهــا شــباهت بســیاری بــه یکدیگر داشــته اســت.
کــودکان این خطه در کودکی ســوارکاری و اســتفاده
از تفنــگ را میآموختنــد .بســیاری از دختــران نیــز
ســوارکاران و تیرانــدازان ماهــری بودهانــد .حتــی
دختران تا سن  10یا  11سالگی همچون برادرانشان
لباس پوشیده و پدرانشان آنها را مانند پسران ،همه
جا همراه خود میبردند.
چندهمسری مانعی برای جنگ
در آن روزگار رســم چند همســری نیز در میان آنان
رواج داشــته اســت .یــک خــان دارای همســرانی
بــا پایگاههــای مختلــف اجتماعــی بــود که همســر
اصلــی معروف بهنــام «بیبی» بــود .ارزش اصلی
ایــن ازدواجها بدون توجه بــه حق و حقوق زنان در
آن بــود که ،ســبب اتحاد میــان خانوادهها میشــد
و چــون زنهــا نه تنها نفوذ بســیاری بر همســران و
پســران ،بلکــه بر پــدران و بــرادران خود داشــتند از
دشمنیهای بسیاری جلوگیری میکردند.
مدعی برای دریافت لقب«بیبی»
البتــه یــک خــان بــه غیــر از انتخــاب همســر از
طبقــات بــاال گاهــی از طبقــه پایینتــر نیز همســری
برمــی گزید .این همســر میتوانســت دختــر یکی از
ســران نــه چندان بزرگی باشــد که خان میخواســته
اســت با آن روابط دوســتانه داشته باشــد و در موارد
نیاز از حمایت و پشتیبانی آنها برخوردار شود .چنین
همســری نیز مدعی دریافت لقب«بــی بی» از خان
بــود که اگر رفتارش مورد تأیید قرار میگرفت تقریباً
مانند «بی بی» با وی رفتار میکردند و میتوانســت
صاحب امالک و دهاتی شود اما هرگز نمیتوانست
قدرت و نفوذ «بی بی» اصلی را به دست آورد.
مادر خان و انتخاب چند همسر
سومین طبقه همسران خان نیز از طبقه اجتماعی
به قولی فرودست بود .چنین همسری میتوانست
دختــر روســتایی یعنــی دختر یکــی از پیشــکاران یا
پیشــخدمتان باشــد کــه خــان بــه دالیلــی مایل به
گرفتــن آن دختــر بــه ازدواج میشــد حتــی گاه آن
دختــر به خاطــر زیباییش انتخاب میشــد یــا مادر
خــان ،هنگام خردســالی وی را برای همســر اصلی
برمی گزیــد تا در خانهاش یعنی خانه مادر شــوهر
آینده بزرگ کند.
نهایت لطف انتخاب بهعنوان «هوو»
یکــی از موضوعــات جالب و قابل تأملــی که خانم
رایس در میان نوشــتههای خــود از زنان بختیاری و
ایــات به آن اشــاره میکند ،انتخاب همســری تازه
توســط همســر اصلــی خــان اســت ...«:گاه همســر
اصلــی خــان ،خود همســر تــازهای برای شــوهرش
انتخاب میکند .او معتقد اســت که با طبع و مذاق
شــوهرش آشناســت و میدانــد چــه کســی هــووی
بهتــری بــرای او خواهد بــود ،پس چرا خــود به این
گزینش دســت نزند .به من گفتــه بودند که نهایت
لطــف یــک «بی بــی» ایــن خواهد بــود که از شــما
بخواهد یکی از هووهای او شوید»...
طالق رسوایی بزرگ
از آنجایــی کــه بنــا بــه مشــاهدات و شــنیدههای
کالرا طــاق رســوایی بزرگی در میــان بختیاریها

بــه حســاب میآمــد در نتیجــه ایــن مســأله بــه
نــدرت پیــش میآمــده اســت و همانطــور کــه
در گذشــته بــه آن اشــاره شــد «بــی بی»هــا هرگز
طــاق نمیگرفتنــد .مــردان نیــز توجــه زیــادی
نســبت بــه زنــان خــود داشــتند و بســیار در فکــر
آنــان بودند .جالب اســت که در یک مــورد ،یکی
از خانهــا تصمیــم میگیــرد زنــی فرانســوی را
بــه همســری انتخاب کند اما شــدیداً بــا مخالفت
همســر اصلی خود مواجه شده که در نهایت هم
رضایــت نمیدهــد آن هم بــه این دلیــل که زنی
که با شــوهرش از پاریس آمده اســت شایســتگی
همخانه شدن با وی را ندارد.
مزایای مکه رفتن «بیبی»ها
خانــم رایــس بــه یکــی از آرزوهــای بزرگــی کــه
بیبیهــا بــه آن فکــر میکردنــد نیــز اشــاره کرده
اســت ...«:دین از نظــر آخرت بیشــتر مورد توجه
زنــان واقع میشــود و این آرزوی هر بیبی اســت
کــه بــه زیــارت مکــه بــرود .زمانــی کــه دریابیــم
ایــن تنهــا ســفری اســت که مجاز اســت خــارج از

آرایــش زنــان ایــات و بختیاریهــا نوشــته اســت
و در ادامــه یکــی از منابــع بــزرگ درآمــد و ثــروت
بیبیهــا را هنــر قالی بافــی میداند ،تــا جایی که
آنهــا زنــان دیگــری را بهعنــوان بافنده اســتخدام
میکردند...«:آنهــا زنان دیگری را بهعنوان بافنده
بــه کار میگمارند و دســتگاه قالــی بافی را نزدیک
محل ســکونت خود بر پا میدارند تا بتوانند بر کار
نظارت کنند»...
رنگسازی و رنگ آمیزی رازی سر به مهر
قانــون کار آنهــا بــه ایــن صــورت بــوده اســت کــه
غــذای بافندههــا بــر عهــده بیبیها بــود و پس از
اتمــام بافت یک قالی بزرگ کــه خود چندین ماه
بــه درازا میکشــید ،هــر بافنــده انعامــی دریافــت
کــرده کــه البتــه مــزد منظمــی بــه آنهــا پرداخت
نمیشــده اســت .تمام موارد مورد نیاز قالی بافی
نیــز در محل تهیه میشــده اســت و رنگســازی و
رنگ آمیزی نخها نیز اغلب رازهای ســر به مهری
بــود کــه در دســت یک فــرد یــا خانــوادهای پنهان
میماند.

گاه همسر اصلی خان ،خود همسر تازهای برای
شوهرش انتخاب میکند .او معتقد است که با طبع و
مذاق شوهرش آشناست و میداند چه کسی هووی بهتری
برای او خواهد بود ،پس چرا خود به این گزینش دست نزند.
به من گفته بودند که نهایت لطف یک «بی بی» این خواهد
بود که از شما بخواهد یکی از هووهای او شوید

محــدوده موطــن خود انجــام دهد ،و چه شــور و
هیجانــی بــرای او خواهد داشــت ،از اشــتیاق زائر
شدن او به شــگفت نخواهم آمد .بسیاری از آنان
ســالها پول ذخیره میکنند .زیرا این ســفر هزینه
زیــادی دربــردارد و به احتمال زیاد مســتلزم یک
ســال دوری از خانه و کاشانه است .عالوه بر اینها
پــس از بازگشــت از زیارت «حاجیــه بیبی» لقب
خواهــد گرفت و از مزایــای آن برخــوردار خواهد
شد»...
عروسی و عزا فرصت بزرگی برای زنان
برگزاری مراســم ســوگواری در پی درگذشــت خان
یــا بیبی نیز به صورتی بوده اســت که بعد از پایان
مراســم عزاداری که سه روز طول میکشیده است،
چندین ماه رفت و آمدها بین زنان اندرونیها ادامه
داشــته اســت .آنطور که خانم رایس نوشــته است
اغلب آمد و شد وابســتگان و دوستان متعددی که
برای اظهار همــدردی میآمدند چندین ماه طول
میکشــیده اســت و فرصــت بزرگــی بــرای مــراوده
اجتماعی بخصوص برای زنان بوده اســت ،چرا که
این زنان منزوی در اندرونیها جز مراســم عروسی
و عــزا فرصت دیگری برای برقراری ارتباط با هم را
نداشتهاند.
«قالی بافی» منبع ثروت زنان خان
کالرا رایــس در ایــن بخــش از نوشــتههای خــود
بهصــورت مفصلــی دربــاره چگونگــی پوشــش و
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