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زنان روزگار قاجار به روایت کالرا کولیور رایس:

بچهداری مادران خردسال

«...ایرانیــان دوســتدار و عاشــق
زهره شریفی
کودکانند .اما به ندرت نســبت به
تربیت و آمــوزش آنها اهتمــام میورزند .کودکان ،هنــگام نوزادی
بهطــور اعم ســالم و جذابنــد ،امــا در موارد بســیار بهدلیــل عوامل
وراثتی و بیشــتر به سبب بیدقتی و نداشــتن دانش الزم در پرورش
آنهــا ،در نــه ماهگی یا یک ســالگی ضعیــف و بیمارگونه میشــوند.
کشــوری چون ایران آمار روشــنی نمیتواند داشــته باشــد ،اما بنا به
اظهــار یکــی از مقامها در یــک ناحیه هشــتاد و پنج درصــد کودکان
پیــش از دو ســالگی از بیــن میرونــد و بقیه کــه یک دهــم کودکانند
زنده میمانند و رشــد میکنند .»...این جمالت نظرات خانم «کالرا
رایس» درباره وضعیــت کودکان ایران در زمــان حکومت آخرین
پادشــاه قاجار یعنی احمدشاه است که البته صحت و سقم آن باید
مورد بررسی قرار گرفته شود.

آغاز توجه به کودکی از اواخر قاجار
کــودکان و چگونگــی زندگــی آنان قبــل از آنکه وارد
دنیای بزرگســالی شــوند ،بنا به دالیــل مختلفی در
تاریخ ایران به حاشــیه رفته اســت .تا اینکه با پیش
آمدن تحوالت و تغییراتی در اواخر حکومت قاجار،
کودکی به مفهوم و مســألهای محــوری در آرا و آثار
اندیشــمندان ایرانی تبدیل شــد و مــورد توجه آنان
قرار گرفت که در نتیجه آن حتی تعریف کودکی در
ایران د ر گذار از دوره قاجاریه به عصر پهلوی در اثر
تغییر شرایط اجتماعی ـ فرهنگی ،دگرگون شد.
بررسی زندگی زنان ایران با زیرکی
همانطــور که قبالً اشــاره شــده اســت کالرا رایس از
جملــه ســیاحان اروپایــی بــود کــه در این زمــان به
ایران سفر کرده و مدتی را در کنار همسر مبلغ خود
در میــان مــردم ایــران در منطقه جلفــای اصفهان
زندگــی کــرد .ایــن بانــوی فرنگی بــا زیرکــی و دقت
بســیاری چگونگی زندگــی مردم ایــران بخصوص
زنان را مورد بررســی قرار داده و نتیجه مشاهدات و
حتــی مطالعات خود را در کتاب «زنان ایران و راه و
رسم زندگی آنان» منتشر کرده است.
خرافات و نادانی علت مرگ کودکان
در بخشــی از این کتاب که با عنــوان «کودکی» آغاز
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میشــود وی دربــاره چگونگی وضعیت کــودکان از
بدو تولد تا بزرگسالی در ایران نوشته است که بسیار
جالب و قابل تأمل است .بنا به نظر کالرا بر اساس
دادههــا و اطالعات موجــود آن زمان بیش از چهل
تــا پنجاه درصد کــودکان بعد از تولد ،شــانس زنده
ماندن داشتند و این زن علت عمده آن را خرافات،
نادانــی و قدرگرایی(پذیــرش تقدیــر) میدانــد ،نه
کمبودها و نبودن عشق و محبت.
تعصب به داشتن فرزند پسر
نکتــهای کــه بیــش از همــه خانــم رایــس از آن
مینویســد اهمیت و جایگاه فرزندان پســر نســبت
بــه دختــر در آن زمــان بــوده اســت و تعصبــی کــه
خانوادهها نسبت به تولد پســر در خانواده داشتند:
« ...بــرای بســیاری از ایرانیــان تنهــا کودکانــی که به
حساب میآیند ،پسرانند .و آنچه در زندگی کودکی
از آن حــظ میبرنــد و میســتایند حول محور پســر
دور میزند .گفتهاند کســی که پســر ندارد ،نور دیده
ندارد.»...
گهوارهای از جنسی پستتر برای دختر
متأســفانه این مسأله در گذشــته میان مردم بسیار
رایج بوده اســت .چنانکه داشــتن فرزند پسر باعث
افتخــار و نداشــتنش باعث ســرخوردگی و ناراحتی

