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زنان روزگار قاجار به روایت کالرا کولیور رایس:

زهره شریفی

پناه بردن به طبیب
از درد داشتن«هوو»

«...در نخســتین ضیافت نهــار ایرانی
کــه از من دعــوت به عمــل آمــد ،کنار
خانمــی کــه تنها یک روز همســر شــاه
فعلی(احمد شاه قاجار) بود ،نشستم.
اهمیتی که این زن از یک روز همســری
شــاه کســب کــرده بــود شــگفتآور
مینمــود .زمانــی کــه مــن او را دیــدم
همســر یکــی از بــزرگان ایــران ،لکــن
اکنــون فــردی معمولــی بــود .بــا این
وصف بهخاطر افتخار و ســربلندی آن
یــک روز ،هووهایــش با احتــرام تمام
بــه او مینگریســتند و او نیــز در زندگی
خانوادگــی خــود ،بــه اعتبــار همیــن
امــر رفعــت و جــال پیشــین را حفظ
کــرده بــود .»...زندگی زنــان اندرونی
در روزهایی که شــاهان قاجار در ایران
حکومتداری میکردند بس عجیب
و غریــب بــوده اســت چنانکــه حتی
تصــور آن نــوع زندگــی و پذیرفتن آن
شــرایط ،برای زنــان امــروز غیرممکن
است.
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توجه سیاحان به «هوو»ها
یکــی از مواردی که ســیاحان و مســافران اروپایی
در خاطــرات و نوشــتهها و ســفرنامههای خــود
در میــان نوشــتن از چگونگــی وضعیــت زندگی
زنــان در ایــران بــه آن اشــاره کردهانــد ،نقــش و
تعریــف و جایــگاه «هــوو» در زندگــی زنــان آن
روزگار بوده اســت .زنانی که بــه عقد و نکاح یک
مــرد بــه اختیار و به اجبــار درآمــده و در کنار هم
و زیر یک ســقف زندگــی میکردند کــه پذیرفتن
چنیــن شــرایطی بــرای اروپاییــان بســیار عجیب
بوده است.
«کالرا رایــس» نیــز از جمله زنان فرنگی اســت
که درک چنین شــرایطی برایش بســیار عجیب
و جالب بوده اســت تا جایی که بخشــی از کتاب
خــود را بــا عنــوان «هووهــا» بــه ایــن موضــوع
اختصــاص داده و دربــاره آنــان مطالبــی آورده
اســت .وی در ابتــدای ایــن بخــش توضیحاتــی
دربــاره بــاور مذهبــی و اعتقــادی اســام درباره
تعدد زوجات را بیان میکند و سپس به بررسی
تاریخی این رسم در ایران میپردازد.
تعداد زنان بیشتر از مردان
جالــب اســت کــه ایــن زن اروپایــی دو دلیــل را،
علــت شــایع بــودن تعــدد زوجــات در ایــران
میداند که بســیار قابل تأمل اســت .خانم کالرا
بــا اشــاره بــه اینکــه در زمــان بحرانهایی چون
قحطی و ...زنان توان بیشتری برای زنده ماندن
دارنــد و مــردان بیشــتر میمردنــد و از طرفــی

فرزندان پســر با اینکه بیشــتر از دختران به آنها
رســیدگی میشــده اســت دچار مــرگ زودرس
میشــدند در نتیجه تعــداد زنان بالغ بیشــتر از
مردان بوده است.
ضرورت تعدد زوجات
بنا بهنظر خانم رایس با توجه به این شرایط در
توگذار و
آن روزگار اگر قرار بود شــوهران در گش 
دور از خانه باشــند و زنان ،به اســتثنای تعدادی
بسیار معدود ازدواج کنند ،تعدد زوجات امری
ضــروری میگردیــد و از آن گریــزی نبــود .البته
این مســأله از جهات مختلف باید مورد بررسی
قرار بگیرد که خــود بحثی جداگانه میطلبد که
این بانوی انگلیســی بر چه اســاس و چه دالیلی
چنیــن علتــی را یکــی از عوامــل رواج تعــدد
زوجات در آن زمانها میدانسته است.
جانشینی به جای طالق
کالرا رایــس در کنــار ایــن دلیــل یکــی دیگــر از
عوامل انجام این رســم را خود مردان و نگرش
آنــان میداند...« :نگرش مردان هم مســألهای
اســت ،بنــا بر ایــن طرز فکــر ،بســیاری از مردان
هرگز نمیتوانند از داشــتن یک همســر راضی و
خشنود باشــند و افرادی در نقاط مختلف کشور
که در آنجا به داد و ســتد میپردازند ،همسرانی
دارنــد .بعضــی بســرعت از یــک زن ملــول و
دلتنگ میشوند ،اما نمیخواهند طالق دهند،
بلکــه همســر جوانتــر یا زیباتــری را جانشــین او
میسازند.»...
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توجه شوهر عامل دشمنی
آنچه بیشتر توجه خانم رایس را در مورد هووها
جلب میکند توجه بیشتر شوهر به یکی از زنان
بیشــتر از زنان دیگرش اســت چــرا که از نزدیک
ایــن زن شــاهد چنیــن برخوردهــا و رفتارهایــی
بوده اســت .تا جایی که در اینباره مینویسد...«:
مســلماً از میان چند همســر یکی بیشــتر طرف
توجه شــوهر قرار میگیرد و خود مایه حســادت
و دلســوختگی و دشــمنی بیپایان میگردد .اگر
یکی از همســران فرزند داشــته باشــد و دیگری
نداشــته باشــد ،باز موجبــات حســادت و اغلب
نفرت فراهم میشود.»...
روایتی از زندگی دو هوو
در بخشهــای قابــل توجهــی از کتابــش خانــم
رایس بــه چنین اتفاقــات دردناکی اشــاره کرده
اســت بــرای مثــال تعریــف میکنــد...« :روزی
در اندرونــی کســی بــودم و در میــان میهمانــان
چشــمم به دو زن جوان زیر بیســت ســال افتاد
که هوو بودند .یکی از آنها را هنگامی که همســر
یــک مــرد ثروتمنــد بــود دیده بــودم .ایــن مرد
ثروتمنــد دور از خانه و کاشــانه درگذشــته بود و
این زن در به دســت آوردن سهم خود از میراث
با مشکالتی روبهرو شده بود.»...
دلسرد شدن مردان از زنان
کالرا در ادامه مینویسد...«:چند ماهی گذشت
و او مجدداً ازدواج کرد .لباس اعیانی و با شــکوه
بر تن داشــت و جواهرات زیبایی داشت .به جز

