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خانوادههــا بــوده اســت و دختــران در ایــن میــان
جایگاهــی نداشــتهاند .بنا بــه گفتــه کالرا مقدماتی
کــه برای بــه دنیا آمدن پســر انجام میشــد جالب
و بینظیــر بوده اســت و اما اگر نوزاد دختر میشــد
حتــی ننــو و گهوارهاش از جنســی پســتتر نســبت
بــه پســر بودنــش انتخــاب میشــد .حتی بر رســم
معمول به اندازه وزن نوزاد دختر ،شــیرینی پخش
نمیکردنــد و دیگــر خبــری از موســیقی و رقــص و
برنامههای مهیج نبود.
حفظ آبرو با شایعه تولد پسر
ایــن بانوی فرنگــی تعریــف میکنــد«:گاه احتمال
دارد این شــایعه که نوزاد پســر اســت پخش بشود،
تــا آبــروی والدیــن حفظ گــردد .امــا چنــد روز بعد
زمانی که حقیقت برمال شــود کمتر کسی به مسأله
توجه کند .همســر یکی از مأموران عالیرتبه روسی
دخترانی دو قلو به دنیا آورد .اما در شــهر شایع شد
که کنســول روس صاحب پســری شــده اســت و در
نتیجه ســیل تبریــکات متعدد به خانهاش ســرازیر
شــد .حدود یــک هفته بعد پیشــخدمتان ایرانی که
این شــایعه را پخش کرده بودند اظهار داشــتند که
بلــه اشــتباهی رخ داده بود .خداونــد به صاحب دو
دختر داده ،نه متأسفانه یک پسر.»...
طلسم و تعویذ حافظ جان کودکان
ارزش پســر تا اندازهای بین مردم به جهل و نادانی
باال بود که حتی گاه لباســی دخترانه بر تن یک پسر
میکردنــد تــا احتمــال خطر ناشــی از چشــم زخم
حســادت دیگران کاهــش یابد .متأســفانه در میان
چیزهایــی کــه مــادران و خانوادهها در هنــگام تولد
یک کــودک بــرای آن اهمیت خاصی قائــل بودند
طلسم و تعویذهایی بود که باید کودک داشته باشد
تا آســیبی نبینــد ،برخالف توجه به رعایت مســائل
بهداشتی و اینکه چه بیماریهای میتواند جان آن
کودک را به خطر بیندازد.
چشم خشک شده گوسفند همراه نوزاد
کالرا رایــس نیــز به این مســأله بهصــورت جدی در
نوشــتههایش اشــاره کــرده و یکــی از مرســومترین
طلســمهایی که به کودک وصل میکردند را چشم
خشــک شــده گوســفند معرفــی میکند...«:یکی از
مرســومترین آنها چشــم خشــک شــده گوسفندی
اســت که روز عید قربان در مکه قربانی شده باشد.
معمــوالً در آن قطعــهای فیــروزه یــا یشــم کبــود
مینشــانند و تصور میکنند یشــم کبــود و تزئینات
صدفوار میتواند نوزاد را از چشــم بد حفظ کند و
بال را از کودک خودشان بازگرداند.»...
بستن کیسه چرمی بر باالی بازو
بــه گفتــه خانم رایس بــر کالههای کودکان طلســم
و تعویذهــای بســیاری دیده میشــده که آنهــا را با
زنجیری آویخته گردن کــودکان میکردند و عموماً
یکی از آنها به شــکل ســوزاندن یــا لولههای مجوف
یا کیســه چرمی کوچکی اســت که در هر یک از آنها
آیههایــی از قــرآن بر قطعهای کاغذ نوشــته شــده،
قــرار میدادنــد .گاهــی نیــز بخشهایی از قــرآن را
در بســتهبندیها کوچکــی درون کیســهای چرمــی
گذاشته و بر باالی بازوی کودک میبستند.
دوختن پارچه«شتر ابراهیم» بر کاله
حتــی گاهــی نــواری از پارچه چلــوار یا قلمــکار را بر
پشت کت یا بر باالی کاله نمدی کودک میدوختند
کــه ایــن عالمــت نشــانه آن بود کــه کودک ارزشــی
خاص دارد و خطوط تصویری روی پارچه دعاهایی
بــرای حفــظ اوســت .گاهی نیــز قطعــهای پارچه از
پشم شتر معروف به «شــتر ابراهیم» بر باالی کاله
دوختــه میشــد .و نکتــه جالب این اســت که تمام
این طلســمها برای حفظ فرزند پسر از بالیا در نظر
گرفته میشده است.
ارواح خبیثه بهدنبال کودکان
خانــم رایــس در ادامه به نکتــه قابل تأملی اشــاره
میکند...«:والدیــن فکر میکنند چنین اشــیایی که
حکــم حافــظ را دارد ،امــا شــعور ،مراقبــت ،غذای
مناســب ،نظافــت و لبــاس مناســب ارزشــمندتر و
ضروریتــر اســت .عالوه بــر خرافات فوق مســائل
دیگری برای هشدار دادن و ترساندن کودکان ،بویژه
در حالی که بزرگ میشــوند و رشــد میکنند وجود

دارد .مدام به گوش آنان میخوانند که ارواح خبیثه
و شــیطانی و آسیبرســانی وجــود دارد که احتمال
دارد هر زمانی بر آنها هجوم آورد .یکی از نخستین
دعاهایی که به کودک میآموزند برای حفظ شدن
در برابر ارواح خبیثه است.»...
خوراندن تریاک تا نبات و قند ساییده
از جملــه موضوعات دیگری کــه کالرا رایس درباره
آن در بخش مربوط به کودکی در کتابش مینویسد
نوع غذاهایی است که از بدو تولد مادران به نوزدان
خــود میدادنــد کــه خورانــدن تریــاک و بعضــی از
داروهــای آرامبخــش جزئی از آنها بوده اســت...« :
معمــوالً به نوزادی که یک هفته از ســن او گذشــته
اســت روزانــه مقــداری چایــی بــدون شــیر کــه بــا
نبــات شــیرین میکننــد و معتقدند مغذی اســت،
میدهند .مقداری قند ســاییده در پارچهای نازک و
نه چندان تمیز میگذارند و برای مکیدن به دست
نــوزاد میدهند و ایــن آرامبخش معمولــی و رایج
ایرانی است.»...
نوزاد پیچیده در درون پارچه
براساس نوشتههای خانم رأس همه نوزادان ایرانی
را در آن زمان در قنداق میپیچیدند که این مسأله
برای این بانوی فرنگی بسیار عجیب بوده است که
چطور آن کودک را درون چنان پارچهای بدون آنکه
بتواند حرکتی بکند میپیچیدند تا جایی به نظر وی
بستن و نوار پیچی چنان محکم انجام میگرفت که
میتــوان نوزادی را که یک هفته از عمرش گذشــته
توشــوی نوزاد را نیز
کنار دیوار ایســتاند و حتی شس 
دیر به دیر انجام میدادند.
مادران خردسال و مواظبت از نوزاد
خانــم رایــس در میان نوشــتن از چگونگــی حمام
کــردن نــوزاد کــه تنهــا در حمــام عمومــی انجــام
میشــده اســت و همیشــه مادران بعد از باز کردن
قنداق ترس از شکســته شــدن دســت و پــای نوزاد
را داشــتند ،بــه نکتــه مهمی اشــاره میکنــد...« :به
احتمال زیــاد با وجود مادرانی که خود خردســالند
و بیدقتــی کــه در مــورد مواظبــت نوزاد میشــود،
حــوادث فــوق پیــش میآیــد .»...و بنابــر همــان
باورهای خرافی که همیشــه در میان مردم گذشته
مرسوم بوده است ،نوزاد را در چهل روز اول در اتاق
تنها نمیگذاشتند.
این امر قسمت است
نکتــه جالــب دیگری کــه کالرا رایــس به آن اشــاره
میکنــد اهمیــت دادن به مســأله تقدیر یا تســلیم
بــه قضا و قدر در پرورش کودکان ایرانی اســت...« :
در مواردی که بیماریهای مســری و عفونی شــایع
میشــود ،مثــاً آبلــه مرغــان یــا ســیاه ســرفه رواج
مییابــد ،به هیچ وجه جدا و منزوی کردن بیمار به
ذهنشــان نمیرسد .اگر بناســت کودک آن بیماری
را بگیــرد ،خواهــد گرفــت این امر قســمت اســت و
هر کوششــی کــه بــرای پیشــگیری آن به عمــل آید
بیفایده تلقی میشود .اگر قسمت باشد که کودک
زنده بماند بهتر خواهد شد ،اگر بنا نباشد فایده این
کارها برای پیشگیری چیست؟».
مطالعهای با تأمل و بررسیهای بیشتر
خانم رایس در بخشــی از نوشــتههای خــود درباره
چگونگــی وضعیت کودکان و بزرگ شــدن آنها نیز
بــه نکاتی اشــاره میکند کــه باید با تأمل و بررســی
بیشــتری مــورد مطالعــه قــرار گیــرد ،بــا اینکــه بــه
علــت ناآگاهــی و نداشــتن ســواد پــدر و مادرهــا در
آن روزگار آنطــور کــه باید بــه کودکان و رشــد آنان
توجه نمیشده است اما اینطور بدبینی نسبت به
وضعیــت کــودکان در آن زمان از طــرف این بانوی
فرنگــی قابل تأمل اســت چرا که در هــر فرهنگی با
توجه به باورهایی که وجود دارد شــیوه زندگی فرق
دارد.
نان خشک و چای به جای شیر
چنانکــه کالرا رایــس در بخشــی از نوشــتههایش
اینچنیــن از وضعیــت پــرورش کــودکان در ایــران
نوشــته اســت...« :هنگامی که کودکی نزدیک به دو
ســال دارد و هرگــز مــادر او را تغذیــه نکرده اســت،
بایــد برای زنده ماندن و بار تن کشــیدن جد و جهد
وحشتناکی به عمل آورد .به کودکان شیر نمیدهند

...با وجود این (یعنی با
آن شرایط جسمی
دختران) ازدواج میکنند و
بسیاری از این مادران و
نوزادان آنان میمیرند .در
سالهای اخیر صدها نفر از این
زنان به بیمارستان مبلغان
آورده شدهاند و جان بسیاری
از آنها با عمل مشهور به سزارین
نجات یافته است

و بــه ظاهــر بیشــتر آنان در این ســن و ســال بــا نان
خشک و چای دم کرده تغذیه میشوند .بسیاری از
آنان در این تالش فرو میمانند و از میان میروند.
بــرای خــورد و خــواب ســاعات معین و مشــخصی
ندارند.»...
کودکانی که خودشان بار میآیند
در ادامه این بانوی انگلیسی که در بیشتر نوشتههای
خــود مــردم ایــران را بــا مــردم انگلیــس مقایســه
کرده اســت ،مینویســد ...«:در حالی کــه (کودکان)
توگویند و
بزرگترهایشــان مشــغول خوردن و گف 
توجهی به آنان ندارند ،در اطراف پرســه میزنند تا
آنکه خسته میشوند و در کنجی به خواب میروند.
هیچ تالشی جهت تربیت و تعلیم مسائل به آنان
انجــام نمیگیرد .کودکان ایرانــی به معنای واقعی
کلمه خودشان بار میآیند و خودرویند.»...
حضور «لهله» در هشت سالگی پسر
بنابــر آنچــه خانــم رایــس در کتابــش آورده در
خانههای اعیان و اشــراف زمانی که پســری به سن
هشــت یــا نــه ســالگی میرســید از انــدرون بیــرون
آمده و تحت سرپرســتی یک لهله یا معلم و مربی
ســرخانه قرار میگرفته اســت که به گفته کالرا روح
و عواطــف متعالــی را در او بپرورانــد و به او بیاموزد
که دیگر دویدن و پریدن در شــأنش نیســت و تا حد
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ممکن مانند پدرش بار میآمد تا جایی که درست
ماننــد او لبــاس میپوشــید و رفتارهــا و کردارهــای
پدرش را تقلید میکرد.
تنبیه کودکان فضول با فلک
ایــن زن انگلیســی دربــاره چگونگی تنبیــه کودکات
بخصوص پســران نیز نوشــته اســت ...«:اگر فضول
باشــد فلک خواهد شــد و چوب خواهــد خورد .این
تنبیه بیتوجه به ســن و سال و مقام و رتبه در مورد
مــردان و پســران اعمــال میگردد .خطــاکار را روی
زمین میخوابانند و پاهایش را به گونهای میبندند
که کفهای آنها رو به هوا باشــد آنگاه یک یا بیشــتر
اوقــات چنــد نفــر بــا ترکــه بــر پاهایــش میکوبند و
ضربهها سریع و شــدید و گاه آنقدر او را میزنند که
تقریباً راه رفتن برای او غیر ممکن میشود.»...
کار کودکان در کارگاههای قالیبافی
یکــی از کار و کســبهایی کــه دختــران و پســران
م ســنتر در آن روزگار بهدنبال آن
نوجوان و حتی ک 
میرفتند هنر قالیبافی بوده است .نکته مهمی که
خانــم رایــس در این مــورد بازگو میکنــد کار کردن
کودکان حتی زیر پنج ســال در بعضی از کارگاههای
قالیبافی بوده اســت .از جمله شــهری که این بانو
فرنگی به آن اشاره کرده است کرمان است که قالی
و شــالهای نفیــس آن محصــول کار کودکانی بوده
اســت که با انگشــتان ظریف و کوچک خود ساعات
طوالنــی در کارگاههایی فاقد وســایل تهویه و بدون
خورد و خوراک مناسب مشغول به کار بودند.
نجات جان مادران باردار با سزارین
نتیجــه این نــوع وضعیت کار بهگفتــه خانم رایس
آن بود که تعــداد زیادی از کودکان بافنده از ریخت
و شــکل طبیعــی خارج میشــدند و کمتــر دختری
بود کــه بلندی قامتش به یک متر میرســید...« :با
وجــود این (یعنی با آن شــرایط جســمی دختران)
ازدواج میکنند و بســیاری از این مــادران و نوزادان
آنان میمیرند .در ســالهای اخیر صدها نفر از این
زنان به بیمارســتان مبلغان آورده شــدهاند و جان
بســیاری از آنها با عمل مشــهور به ســزارین نجات
یافته است.».
نوشتن قوانینی به نفع کودکان کار
آنطور که کالر رایس در ادامه این بحث مینویسد با
توجه به این شرایط کمکم افکار عمومی برانگیخته
و بیــدار میشــود تــا جایــی که بــه دعــوت برخی از
شــخصیتهای پیشــرو و بــا نفــوذ شــهر کرمــان،
پزشکی انگلیسی مجموعه قوانین و مقرراتی برای
کارگاههــای قالیبافــی مینویســد بــه ایــن امید که
اوضــاع موجــود آن دختران و پســران کوچک رفته
رفته بهبــود یابد و در بافتن بعضــی از نفیسترین
قالیهــای ایــران در آن روزگار بــه بهــای نابــودی
کودکان تمام نشود.
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