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حسین قاضی خانی
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سبک زندگی به مجموعهای از انتخابها گفته میشود که فرد آنها را بههکهار
میگیرد تا نیازهای جاری خهود را بهرآررد ر ررایه
هوی

شخصی خود برگزیده اس

خایهی را کهه ری بهرای

در برابر دیگهرا مجمه سهازد ایه مقالهه

میکوشد با گزینش برخی از مؤلفههای شکل دهنده سبک زندگی ر راکاری ای
مؤلفهها در آثار ایرا گردا عصر یفوی ،سبک زندگی بانوی ایرانی را از میها
نوشتههای ای سفرنامه نویما شناسهایی نمایهد یافتهه ههای ایه تیقیهش ن ها
میدهد که زنا ایرانی در آ دررا  ،ضم حفظ حس زنانگی خود بهه ریه ه در
نوع پوشش ر نیز حضور مؤثر در جامعه ،حری ام خویش را پاس میداشتند ر
مردا نیز مجبور به رعای

آ بودند

واژههای کلیدی :سبک زندگی ،زن ،سفرنامه ،صفویه ،هویت.
* دانشجوی دکتری تاریخ تشیع جامعه المصطفی العالمیه (نویسنده مسؤول).
** استادیار دانشگاه الزهرا.7
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مقدمه

جامعه ،نظامی کل است که از مجموعهای از فرهنگهای محلی و منطقهای تشکییل
شده است .انسجام نهایی جامعه ،محصول ارتباط منظم خرده نظامها با ییدیگر و با نظکام
کل است .پس از دهه هشتاد میالدی ،با گسترش فناوریها و شبیههای ارتباطی ،جوامع
به سمت جهانی شدن پیش رفتند اما این حرکت موجب خلق تمایزهای گوناگون در میان
مردم شد و افراد با ایجاد تمایز ،میکوشیدند خود را متفاوت از دیگران نشان دهند .این امر
با مصرف کردن کاالهای مادی و معنوی ،نمود عینیتری به خود گرفت و ادبیات جدیدی
تحت عنوان سبک زندگی ،در عرصه جامعه شناسی پدید آمد.

1

سبک زندگی « »Life styleاصطالحی است که ابتدا در زبان انگلیسکی روا یافکت.
امروزه این اصطالح ،کاربرد عامیانه زیادی در زبان انگلیسی دارد و بیشکتر بکرای توصکی
نوع و گونه خانه ،اسباب و اثاثیهای که فرد آن را مطلوب یا ایدهآل میداند به کار میرود.

2

سبک زندگی نسبت نزدیک و تام با بحث مصرف دارد .از اینرو ،سکبک زنکدگی در یکک
جامعه یا گروه را از راه بررسی پرسشهایی از این نوع که افراد جامعکه یکا گکروه ،چگونکه
زندگی میکند؟ و پول و وقت خود را چگونه هزینه یا صکرف چکه چیزهکایی مکینماینکد؟
می توان شناخت .به همین دلیل ،اصطالح سبک زندگی ییی از مفکاهیم کلیکدی در فهکم
فرهنگ مصرفی مدرن و درک مدرنیته است.

3

در ادبیات جامعه شناسی از مفهوم سبک زندگی ،دو برداشت و دو گونه مفهکومسکازی
متفاوت میشود .در برداشت اول ،سبک زندگی نشان دهنده ثکروت و موقعیکت اجتمکاعی
افراد و به عنوان شاخصی برای تعیین طبقه اجتمکاعی بکه ککار مکیرود .در برداشکت دوم،
سبک زندگی شیل اجتماعی جدیدی است که تنها در متن تغییکرات فرهنگکی مدرنیتکه و
رشد فرهنگ مصرفگرایی معنا پیدا میکند .در این معنا ،سبک زندگی راهی اسکت بکرای
تعری ارزشها و رفتارهای افراد که اهمیت آن برای تحلیلهکای اجتمکاعی ،روز بکه روز
افزایش مییابد .اهمیت و روا فزاینده مفهوم سبک زندگی در علوم اجتماعی ،به این دلیل
است که سنخشناسیهای موجود نمیتوانند تنوع و گوناگونی دنیکای اجتمکاعی را تویکی
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4

در عصر حایر ،بدون سبک زندگی و هویکت اجتمکاعی؛ یعنکی بکدون چکارچوبهکای
مشخصی که شباهتها و تفاوتها را آشکیار سکازد افکراد یکک جامعکه ،امیکان برقکراری
ارتباطی معنادار و پایدار در میان خود نخواهند داشت.

5

مفهوم سبک زندگی ،ابتدا بکه عنکوان شاخصکی بکرای سکنجش طبقکه اجتمکاعی وارد
جامعهشناسی شد 6.اما امروز ،واژه سبک زندگی ،جایگزین مفکاهیم طبقکه اجتمکاعی ککه
نشان دهنده هویت اجتماعی افراد است در علوم اجتماعی شده است.

7

زیمل 8سبک زندگی را کل به هم پیوستهای از صورتهایی میداند که فکرد یکا افکراد
یک اجتماع بنابر انگیزههای درونی و به واسکطه تالشکی ککه بکرای ایجکاد تکوازن میکان
شخصیت ذهنی خود و زیست محیط عینی و انسانی خویش به انجام میرسانند ،برای خود
برمیگزینند.

9

لسلی و همیاران ،سبک زندگی را مهمترین راه شناخت خودی از بیگانه در میان مردم
معرفی میکنند .بنابراین ،معلوم میشود که به چه دلیل در جوامع امروزی که افکراد آن از
یکپارچگی فرهنگی کمتری برخوردارند و تکروی روزافزون مشکاهده مکیشکود ،سکبک
زندگی اهمیت بیشتری دارد.

10

سبک زندگی نشان دهنده بخشی از فرهنگ است که امروزه ،نقش مهمی در زنکدگی
مردم بازی میکند و با مسائل کلیدی و حساسی چون هویت فردی و اجتمکاعی و فعلیکت
بخشیدن به قدرت تشخیص و انتخاب یا دستکم ایجاد احساس آزادی عمل پیوند مکی-
خورد ،مانند مسائلی که پارهای از وجوه بنیادی انسان را بیان میکند .اهمیت مفهوم سبک
زندگی در این است که سطحیترین الیههای زندگی را به عمیق ترین الیههای آن پیوند
میزند.

11

سبک زندگی در پیوند با هویت افراد است و هویت متمایز کننده گکروههکا از ییکدیگر
است .باید توجه داشت ککه هویکت ،یککروزه حاصکل نمکیگکردد بلیکه در طکول زمکان،
مؤلفههایی در کنار هم قرار میگیرند که هویت فرد را تشکییل مکیدهنکد .از آنجکا ککه

171

سبک زندگی زن ایرانی از نگاه سفرنامه نویسان غیر ایرانی عصر صفوی

بخشی از هویت افراد در گذشته آنان است ،سزاوار خواهد بود که توجه ویژهای به هویت و
فرهنگ خود در گذشته داشته باشیم .بکه سکبب آنککه هویکت و سکبک زنکدگی در نگکاه
اندیشمندان علوم اجتماعی دارای پیوند هستند ،نویسنده این سطور بر آن است با نقبی بکه
روزگار صفویه ،سبک زندگی بانوی ایرانی را از نگاه ایرانگردان و سکفرنامهنویسکان ییکر
ایرانی واکاوی کند .تصویر کردن سبک زندگی زن ایرانی در آن عصر میتواند راهنمای ما
باشد در شناسایی اندیشهها و باورهایی که این نوع زندگی را در پی داشته است.
دوران صفویه به این دلیل انتخاب شده است ککه جامعکه ایکران در آن روزگکار ،نظکم
خاصی را تجربه میکند .در پی فروپاشی حیومت ساسکانیان ،ایکران در سکیطره حیومکت
اعراب در آمد .با اینکه اسالم در دلهای ایرانیان نفوذ یافته بود اما مردمان این سکرزمین
به دالیل گوناگون نتوانستند حیومت حاکمان عرب را برتابند و در پکی حیومکت مسکتقل
برآمدند .این تجربه با فرمانروایی طاهریان بر خراسان آیاز شد امکا تکا قکرنهکا ،حیومکت
مرکزی قدرتمندی از میان ایرانیان برنخاست که ایرانکی یککپارچکه را تحکت فرمانکدهی
داشته باشد.
با روی کار آمدن صفویان ،ایرانیان حیومتی را تجربه میکردند ککه عکالوه بکر عکدم
وابستگی ،یکپارچگی سرزمینی را پدید آورده بود .مسئله مهمی که در این دوران رخ داد،
رسمی شدن مذهب تشیع امامی در ایران بود .مذهبی که تکا آن روز بکه صکورت رسکمی،
امیان فرمانروایی نیافته بود .آنچه اهمیت این مسئله را دو چندان میساخت تقابل صفویه
با عثمانیان بود که به نوعی به رقابت مذهبی شیعه و سنی بدل گردید.
در این عصر ،ایران کانون توجه حاکمان و اندیشمندان اروپایی بود .علت این توجکه را
میتوان در چند نیته مهم جست وجو کرد .از سکویی اروپکا در تقابکل بکا عثمانیکان بکود و
نزدییی به ایران برای یربه زدن به عثمانیان امری بود که نمیشد آن را مخفی ککرد .از
سوی دیگر ،اندیشمندان اروپایی به مذهب تشیع به عنوان قرائت خاصکی از اسکالم توجکه
میکردند .در این میان ،بحث تجارت و استعمار نباید نادیده گرفته شود؛ زیرا صکفویان بکر
منطقهای حیومت میکردند که از نظر اقتصکادی مکورد توجکه اسکتعمارگران یربکی بکود.
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نمی توان انتظار داشت ایران گردان روزگار صفویه در آثار خکود از اهکداف سفرشکان پکرده
برداشته باشند اما آثارشان خالی نیست از اشارههایی که برخکی از اهکداف آنکان را آشکیار
میکند.
فیگویروا 12سفیری سیاسی است که با سفر به ایران ،به دنبال اطالع از ویعیت نظامی
ایران برای حمله به جزیره هرمز بود .در این زمان ،هرمز در اشغال پرتغالیها قرار داشت و
شاه عباس درصدد بود آن را پس بگیرد .بنابراین ،فیگویروا به محض بازگشت از مأموریت،
پیشنهادهایی برای مقابله با حمله ایرانیان ارائه کرد 13 .همچنین در ظاهر ،هکدف اصکلی
شرلی 14از سفر به ایران تجارت بود 15.اما نباید از نقش او در امور سیاسی یافل شکد .بکه
ویژه این که مسئولیتهایی که وی بعدها عهدهدار آن میشود نشان دهنده جایگاه سیاسی
وی نزد حاکمان کشورش است.

16

نقش مبلغی کروسینسیی 17نیز مسئلهای است که نباید در کنار شغل پزشیی او پنهان
بماند .وی در اواخر مأموریتش در ایران ،ریاسکت مسکیحیان اصکفهان را عهکدهدار بکود.

18

آگاهی از چگونگى زبان ،آداب و رسوم ،مذهب ،هنر ،بازرگانى و تکاریخ مشکرز زمکین ،در
کنار تجارت و کسب سود از اموری بود که شاردن 19به قصد آنها پای در سفر مینهکد.

20

اما نباید نقش تبلیغی و سیاسی وی را نادیده گرفت .نقشهایی که در مأموریت وی نهفته
است 21.همچنین ،نقش سیاسی ژرژ تیتاندرفن دریابل 22امری است که وی بکه قصکد آن
به ایران آمد.

23

نتیجه این که این افراد با اهداف مختلفی رهسپار ایکران شکدند ککه برخکی از اهکداف
ایشان بر ما پوشیده است اما نقش تبلیغی و سیاسی ایشکان در راسکتای اهکداف حاکمکان
کشورشان قابل انیار نیست .ظاهر سفرها بیشتر بر اساس تجارت بنکا نهکاده شکده بکود و
پوششی برای تهیه گزارش از این سرزمین ،آداب و رسوم مردمان و ویکعیت سیاسکی آن
بوده است .ییی از اموری که این مسافران در نوشته های خکود بکه آن توجکه مکیکردنکد
مسائل مرتبط به زنان ایران است .شاید این امر به دلیل تفاوت جایگاه زن در جامعه ایران
و کشورهای آنان بوده است .زن ایرانی در نگاه ایشان دارای ویژگیهایی بوده است که به
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نظر ایشان مهم بود .بنابراین به بیان آن در آثار خویش میپرداختند.
مفهوم سبک زندگی ،مسئلهای نوظهور است و از انتخکاب در دنیکای مکدرن برخاسکته
است و نویسنده میکوشد با شناخت و معرفی برخی مؤلفکههکا و عناصکر تشکییل دهنکده
سبک زندگی به رصد سبک زندگی زن ایرانی در آثار مسافران ایران گرد در عصر صفویه
بپردازد .در این میان به مؤلفههایی توجه میشود که نمود بیشتر و بارزتری در جامعه دارند
و امیان رصد آنها به وسیله ایران گردان وجود داشته است .هر چند این امیان وجود دارد
که با مراجعه به آثار ایرانیان که به دوران صفویه پرداختهاند سبک زندگی زن ایرانی در آن
روزگار را ترسیم کرد ،توجه نگارنده به آثار یربیان است؛ زیرا آنان ،زن ایرانی را در مقایسه
با زن اروپایی می نگریستند و بنابراین در گزارشهای ایشان ،نوعی تفکاوت زن ایرانکی و
یربی مشهود است.
تعریف سبک زندگی

سبک زنکدگی بکه عنکوان ییکی از اصکطالحات علکوم اجتمکاعی ،پیونکد مسکتقیم بکا
مجموعهای از مفاهیمی همچون عینیت و ذهنیت ،فرهنگ و جامعه ،رفتار و معنا دارد.

24

زیمل بر این باور است که سبک زندگی تجسم تالش انسان برای یکافتن ارزشهکای
بنیادی در فرهنگ عینی خویش و شناساندن آن به دیگران است 25.همچنکین ،بوردیکو

26

سبک زندگی را فعالیتهای نظاممندی میداند که از ذوز و سلیقه فرد برمیخیزد و بیشتر
جنبه عینی و خارجی دارد .در عین حال به صورت نمادین به فرد ،هویت میبخشند و میان
اقشار مختل اجتماعی ،تمایز ایجاد میکنند.

27

هویت واژهای است که ارتباطی تنگاتنگ با سبک زندگی دارد .تالشهای گسکتردهای
برای مفهومسازی و نظریه پردازی هویت صورت گرفته است که دکتر رفعتجاه به هنگام
بحث از هویت زن ایرانی ،دستهبندی مناسبی از آنها ارائه مکیدهکد 28.در زنکدگی مکدرن،
انتخاب سبک زندگی بیش از پیش در ساخت هویت شخصکی اهمیکت مکییابکد .از نظکر
گیدنز 29.هویت شخصی (تعری خود بر اساس صفات شخصی و منحصر به فکرد نکوعی
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خصیصه متمایز یا مجموعهای از خود های متمایز نیست که در اختیار فکرد باشکد .هویکت
شخصی در واقع ،همان خود است که شخص درباره آن تأمل میکنکد و آن را بکه مثابکه
بازتابی از زندگینامه خویش میپذیرد.

30

فردی که در هویت شخصی خود ،ثبات معقولی احساس میکند و زنکدگی منسکجمی
دارد ،میتواند به شیل شایسته و مناسبی با دیگران معاشرت کند هویت هر شخص را نکه
در رفتار او و واکنشهای دیگران به او ،بلیه در توانایی و قدرت وی بکرای حفکو و ادامکه
روایت مشخصی از زندگی جستوجو میشود .گیدنز بر این باور است که در دنیای متجدد،
پرسش از چگونه زیستن را باید با تصمیمگیریهای روزمره در زندگی ،پاسخ داد و دسکت
آخر ،این پاسخ را باید از صافی هویت شخصی خود گذرانید و در خار عریه داشت.

31

از نظر وی چنانچه فرد ،خودش یا روایت زندگی خویش را مناسب نداند و یا نتواند بر
حسب انتظاراتی که در خودش گنجانیده است عمل کند ،شرمسار خواهد گردید و این کار
ممین است اعتماد و انسجام دنیای بیرونی وی را تهدید کند و هویت شخصی فکرد را در
معرض فروپاشی قرار دهد .در این حالت ،فرد دیگر نمیتواند به پرسشهکایی ماننکد مکن
کیستم؟ و به کجا تعلق دارم؟ پاسخهایی مناسب دهد .در مقابل ،اگر شخص بکه جامعیکت
خود و ارزشهایی که از هویت خویش ارائه میدهد ،باور داشکته باشکد مکیتوانکد هویکت
شخصی خود را حفو نماید و از آن حمایت کند.

32

جنیینز 33عقیده دارد هویت فردی چون تصویری چهکل تیکه از هویکتهکای جمعکی
نمایان میشود .منزلت یایی ،منزلتی است که سایر هویتهای فرد را تابع خود میسازد.34
همچنین ،به باور گیدنز ،انتخاب سبک زندگی با هویت شخصی ارتباط دارد؛ زیرا در دنیای
مدرن ،فرد با تنوعی از انتخابها مواجه است و به ناچار باید به گزینش بپردازد .در نتیجه،
یافتن سبک زندگی اهمیت مییابد .سبک زندگی ،روایت خاصی را که فکرد بکرای هویکت
شخصی خویش برگزیده است در برابر دیگران مجسم میکند.

35

در واژه سبک ،دو مفهوم وحدت و تمایز نهفته است .به این معنکا ککه سکبک زنکدگی
نشان دهنده مجموعه عناصری است که کم و بیش به طور نظاممند با هم ارتباط دارنکد و
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یک کل را پدید میآورند .همین اتحاد و نظاممندی ،این کل را از کلهای دیگکر متمکایز
میکند 36.نیتهای که در بیشتر تعری ها از سبک زندگی باعث تمایز مفهوم سبک زندگی
از مفاهیم مشابه مانند فرهنگ ،هویت ،شخصیت و محدود سازی آن میشکود ،خالقانکه و
گزینشی بودن اجزا و عناصر سبک زندگی است.

37

به زبان ساده ،سبک زندگی را میتوان مجموعهای از رفتارها دانست ککه فکرد آنهکا را
بهکار میگیرد تا نه تنها نیازهای جاری او را برآورند بلیه روایت خاصی را ککه وی بکرای
هویت شخصی خود برگزیده است در برابر دیگران مجسم سازند .مهدویکنی در اثر خود،
پس از بررسی دیدگاههای مختل درباره سبک زندگی ،چند نتیجه میگیرد:

38

 .1سبک زندگی اعم از بعد فردی ،اجتماعی ،مادی و معنوی است.
 .9سبک زندگی همه حوزه هکای رفتکاری را اعکم از سیاسکی ،اقتصکادی ،اجتمکاعی و
فرهنگی دربر میگیرد.
 .3سبک زندگی عین تک تک رفتارها نیست ،بلیه الگوی همگرا و کلیتی انتزاعکی از
این رفتارها است که داللت بر مجموعه ای از آنها میکند.
 .1سبک زندگی نوعی هویت است .همچنین سبک زندگی به عنوان یک کل مکنظم،
نماد وحدت و کثرت است .سبک زندگی مرزهای یک هویت را تجسم میبخشد.
 .1سبک زندگی مقولهای فردی و جمعی است؛ یعنی میتوان آن را در سط فکردی و
جمعی یافت.
 .7مهمترین ویژگی سبک زندگی ،شیلگیری آن ،پیرامون محور گرایشها است .بکه
سخن دیگر در الگو یا مجموعهای که درآن ترجی و تمایلی مطرح نباشد بحکث از سکبک
زندگی درباره آن معنا ندارد.
وی در آخر اینگونه بیان میکند:
سبک زندگی عبارت است از الگوی همگرا(کلیت تامی) یا مجموعه منظمیی
از رفتارهای درونی و بیرونی ،وضعهای اجتماعی و داراییها که فرد یا گروه بر
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مبنای پارهای از تمایالت و ترجیحها (سلیقه) و در تعامل با شرایط محیطی خیود
ابداع یا انتخاب میکند.

39

از مجموع دیدگاههای مطرح شده می توان به این نیتکه رسکید ککه افکراد بکر اسکاس
مجموعهای از باورها و آموزهها که در نظر آنان شایسته است در امور بیرونکی زنکدگی بکه
انتخاب میپردازند .این انتخابها در پیوند با نگرشهای افراد به خکود و محکیط پیرامکون
انجام میگیرد .در واقع ،انتخاب ها روایت فرد از هویت درونی خویش است .هویتی ککه او
را بر این میدارد که به گونهای خاص فیر کند و با توجه بکه شخصکیتی ککه بکرای خکود
تصور میکند دست به انتخاب بزند .بنابراین ،میتوان گفت این انتخابهای افراد است که
سبک زندگی آنان را مشخص میکند.
مؤلفههای سبک زندگی

ییی از راههای درک بهتر یک مفهوم ،شناخت عناصر و مؤلفههای مؤثر بر آن اسکت.
منظور از مؤلفه ،مصدازهای عینی سبک زندگی است.
زیمل ،وبلن 40و وبر 41در آثار خود بر مؤلفههای شیوه تغذیه ،آراستن بدن (نوع پوشاک
و پیروی از مد  ،نوع مسین (معماری و اثاثیه  ،نوع وسیله حمل و نقل ،شیوههای گکذران
اوقات فرایت و تفری  ،رفتارهایی بر اساس نجیبزادگی یا دست و دلبازی تأکید دارند.

42

گیدنز توجه خاصی به بدن دارد .به عقیدهی وی ،بدن جایگاه خود و هویت شخصکی
فرد است .به باور او ،همیشه کنترل بدن از نوعی سازماندهی اجتماعی و فرهنگی پیروی
میکند ،چه در مورد رژیمیذایی ،چه در بحث امور جنسی و چه درباره پوشاک تابع نکوعی
رژیم است 43.بنابراین بر اساس دیدگاه وی آراستن بدن ،خوراک ،پوشکاک ،ککار و اوقکات
فرایت 44برخی از مؤلفههای مؤثر در سبک زندگی هستند.
همچنین ،در کارهای چاپلین 45و اسول ،تییه اصلی بر بررسکی محکل سکیونت ،نکوع
خانه ،وسایل اتاز نشیمن و دیگر جلوههکای عینکی آنهکا اسکت 46 .برلسکون47و اسکتینز

48

مؤلفههای سبک زندگی را در اوقات فرایت ،و ذوقیات(هنرها و روش مصرف مناسب پول
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می جویند ،مواردی مانند رسیدگی به ویع ظاهری و لبکاس ،آداب معاشکرت ،سکلیقه زیبکا
شناسی ،سرگرمیهای تفریحی و ورزشی و خکوردنیهکا 49.مسکین ،معاشکرت و اشکتغال،
اموری هستند که سگالن بر اهمیت آنها پای میفشارد.

50

با کمی تأمل در مفهوم زندگی و چگونگی سیر مطالعکاتی بحکثهکای مکرتبط بکا آن،
میتوان به این نتیجه رسید که مؤلفههای فراوانی میتوانند در این رابطه مطالعه و بررسی
شوند اما شاید بتوان مدعی شد که به دلیل پیوند سبک زندگی با هویت ،عناصری بیشکتر
مورد توجه هستند که به فرد بودن توجه دارند و مؤلفکههکایی ماننکد خکودآرایی ،مسکین،
چگونگی بهرهبردن از اوقات فرایت و شغل در این زمینه نمود بارزتری دارند.
مؤلفههای اصلی در این مقاله

با توجه به اینکه سبک زندگی میتواند شامل اموری کماهمیت مانند شیوه آرایش مو
و روش بستن دکمه در کنار امور پر ارزش باشد ،در نگاه اول به نظکر مکیرسکد در سکبک
زندگی و مؤلفههای مؤثر بر آن ،میتوان از هر چیزی سخن به میان آورد اما باید بکه ایکن
نیته توجه کرد که مؤلفه های سبک زندگی که ما در اینجا قصکد بررسکی آنهکا را داریکم
برآمده از نوع نگرش مردمان آن روزگار جامعه ایران است .از آن جا که سخن ما از تکاریخ
است و در تاریخ بیشتر با جنبه های قابل رؤیت سروکار داریم ،مؤلفههکایی را ککه در ایکن
نوشتار قصد پیگیری آنها را داریم از این قرار هستند:
ال

مسین مانند معماری ،فضای داخلی ،چیدمان و تزئینات؛

ب آراستن بدن شامل نوع پوشاک ،چگونگی آرایش ،زینتها و پیروی از مد؛
شیوههای گذران اوقات فرایت و تفری ؛
د چگونگی برگزاری مراسمهای آیینی و ملی؛
هک امور اقتصادی.
توجه به این عناصر ،به این معنا نیست که سبک زندگی زن ایرانی در روزگار صکفویه،
تنها به این موارد محدود است .توجه ما به این مؤلفهها از آن رو است ککه از سکویی ایکن
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موارد نمود بیشتر و پیوند مستحیمی با زن و هویت او دارنکد و از سکوی دیگکر سکفرنامه
نویسان به دلیل مدت کوتاه اقامت خود در ایران و موانع شرعی و عرفکی در معاشکرت بکا
بانوی ایرانی در عمل نمیتوانستند به گزارش نگرشها و گرایشهای درونی و ذهنکی زن
ایرانی اقدام کنند و تنها به گزارش برخی رفتارهای آنان در جامعه که بیشکتر نمکود عینکی
داشته است ،بسنده میکردهاند.
روایت سفرنامه نویسان عصر صفوی از سبک زندگی زن ایرانی

ایران روزگار صفوی به دالیل مختل سیاسی و مذهبی ،توجه دولتهای مختلک آن
عصر را برانگیخته بود .نزاع صفویان با عثمانی که در نبرد با کشورهای یربی بودند و روا
مذهب تشیع میتوانست سبب ورود افرادی با عنوانهای مختل و اهداف سیاسی و دینی
به ایران شود .این افراد که با عنوانهایی چون سفیر ،مبلغ و سیاح ،مدتی را در ایکران بکه
سر میبردند در بازگشت به وطن خویش ،دیدههای خود در ایران را مینوشتند .این سفرها
به هر دلیلی که انجام میگرفت ،این فرهنگ ،آیینها و سنتهای ایرانی بود ککه در آثکار
آنان آشیار میشد.
در دوران صفویه ،زن و جایگاه وی در جامعه ایران ،توجه مسافران خارجی را به خکود
جلب میکرد .شاید دلیل این توجه را بتوان در تفاوت نگاه به زن و جایگاه زنان در جوامع
آنان با سرزمین ایران دانست .البته باید توجه داشت که به سبب عواملی مانند حفو حریم
خانه ،مستور بودن بانوان و دوری گزیدن زن ایرانی از نامحرمان ،این امیان فراهم نبکوده
است که این سفرنامه نویسان به راحتی از ویعیت بانویی ایرانی ،اطالعاتی کسب نموده و
در آثار خود بازگو کنند .این مسئلهای است که شکاردن ککه حکدود دوازده سکال در ایکران
اقامت داشت به آن تصری نموده است 51.در ادامکه ،برخکی مؤلفکهای سکبک زنکدگی زن
ایرانی را از نگاه این سفرنامهنویسان بررسی میکنیم.
الف) مسکن

در جامعه ایران زن و مسین در پیوند با ییدیگر هستند .بانوی خانه ،مدیریت منزل را

119
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عهده دار است و به عبارت دیگر رهبری خانه در نگاه ایرانیان با زن است .چیدمان منزل و
تزئینات با نظر زنان انجام میشود و شاید بتوان گفت که زن است و خانه .به هر حکال در
میان مؤلفههای سبک زندگی ،مسین نمود بارزی دارد.
ب) معماری

نوع ساخت منزل و شیوه استقرار اتازها برآمده از نگرش سازندگان و استفادهکنندگان
آن است .در جامعهای که نگاه مرواریدگونه به زن وجود دارد ،منزل حیم صکدف را بکرای
زن دارد و باید به گونه ای طراحی شود که مستور بودن زن در آن رعایت شکود .بکرخالف
جامعهای که نگاه کاال گونه به زن دارد در این نگاه ،طراحی منزل به گونهای خواهد بکود
که زن در معرض نگاه افراد است.
شاردن درباره نگاه ایرانیان به مسین و حریم زنان در آن مینویسد:
ایرانیان مكانى را که زنانشان در آن به سر میىبرنید ریرم میىگوینید و در
نظرشان نوعى جنبه تقدس دارد ... .ایرانی ها این نام را به جایگاه سیكونت زنیان
اختصاص دادهاند که ورود در آن جز بر صارب ررم بر همه مردان ررام است .به
سخن دیگر مكانى امن و مقدس است و هیچ مردى رق ندارد پا در آن بگذارد.

52

فیگویروا نیز مسین ایرانیان را چنین توصی میکند:
اگرچه خانه راکم از خشت ساخته شده بود و بیش از چند ساختمان کوچیک
و کمارتفاع نداشت ،اما بسیار زیبا بود .کف ریاط و اتاقها آجرفیر بیود و در
قسمت ورودى ،ریاطى بزرگ با چند اتیاق بیراى نوکرهیا و طویلیههیایى بیراى
ریوانات قرار داشت .در طبقه اول ریاطِ اندرونى ،سیه چایار اتیاق کوچیک بیه
چشم مىخورد .قسمت عقب ریاط ،محل سیكونت زنهیا بیود کیه طبیق رسیوم
اعراب ،ایرانیها ،تركها و در کل مسلمانان ،هیچگاه نباید در برابر مردان بیگانیه
ظاهر شوند یا صورت خود را به کسى نشان دهند.

53
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بنابر عقیده شاردن ،ایرانیان مىگویند که پیغمبکر اسکالم 3در لحظکات احتضکار بکه
پیروان خویش وصیّت کرد ،دین و زنان خود را نییو حفاظت کننکد و مسکلمانان بکه نکصّ
صری این دستور به خود اجازه مىدهند که زنان خویش را در حرمسراهایى که دیوارهاى
بلند دارند و ارتفاع آنها از دو ،سه برابر بلندى دیوارهاى معمولى باالتر هستند خانکهنشکین
کنند 54.حتی در معماری خانههای آنروز ،میانی برای امور یروری مانند حمکام در نظکر
گرفته میشد 55تا زنان برای رفع نیازهای یروری به سختی دچار نشوند.
حفظ حریم خانه

در کنار نوع معماری ،حفو حریم خانه الزم بکود .ایرانکیهکا بکه برادرشکان نیکز اجکازه
نمىدادند به حرمسراى آنان وارد شود 56.به عنوان نمونه ،روزی ،شاه شراب بسیار نوشکیده
بود و از سر مستى میخواست وارد حرمسراى امامقلیخان شود .هنگامی که بکه در حکرم
نزدیک شد ،نگهبان حرمسرا راه را بر او گرفت و اجازه ورود نداد و گفت که من فقکط بکه
خداوند حرمسرا اجازه مىدهمکه در آن درآید .شاه به تحیم پرسید :مگر مرا نمىشناسکى؟
نگهبان جواب داد :شما را خوب مى شناسم ،شکما شکاه مردانیکد نکه سکلطان زنکان .پاسکخ
سنجیده نگهبان در نظر شاه عباس بزرگ ،سخت عظیم آمد و بازگشت.

57

عدم استفاده از زیباییهای جسم زن ایرانی در تزئینات بناها و مجسمهها

امروزه ،استفاده از زیباییهای زن در تزئینات ساختمان مانند تابلوهای عیاسی ،نقاشی
و مجسمهها ،فراوان به چشم میخورد .در کشورهای یربی و بناهای آنان ،این نکوع آثکار،
جایگاه خاصی دارد .این در حالی است که به گفتکه ایکرانگکردان آن عصکر ،ایکن ککار در
ساختمانهای ایران مرسوم نبوده است.
در تصویر سازی فیگویروا از بناها و عمارتهایی که در مسیر خود از آنها دیدن کرده یا
در آنها سیونت داشته است ،یا نشانی از نقاشی و مجسمه زنان بر در و دیوار بناها نیست

58

و یا در صورت وجود ،او تأکید میکند که این آثار کار نقاشان ییر ایرانی است .او در ایکن
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باره مینویسد:

در این تاالر و اتاقهاى دیگر همین طبقه ،تصویر چند زن به چشم مىخیورد
که لباس هاى گشاد به سبک ایتالیایى بر تن دارند .موی ایشان بافته و بر سرشان
گل هاى بسیار زده شده است .برخى از آناا به سبک ارامنه قدیم ،تاجى از بیرگ
غار یا تاج افتخار بر سر دارند .این نشانهاى است که ما را معتقید میىکنید و در
رقیقت از کیفیت تصاویر هم پیداست که تابلوها کار نقاشان ایتالییایى اسیت و از
قراین ،این هنرمندان را ونیزیان نزد آن پادشاه بزرگ فرستادهاند.

59

عدم استفاده از تصویر زن نه تنها مختص عصر صفوی نبوده است بلیکه در فرهنکگ
گذشته ایران هم مرسوم نبوده است .به عنوان نمونه فیگویروا در این باره مینویسد:
امر شگفت و جالب توجه آنکه در این بناى عظیم (مشاد مرغاب) و ترکییب
جالب که آن همه تصاویر از مردان وجود داشت ،یک زن به چشم نمىخورد تا از
روى آن بتوان درباره لباس زنان آن دوره قضاوت کرد.

60

خانه برای ایرانیان از جایگاه ویژهای برخوردار بوده است .خانه مکاُمن زن ایرانکی بکوده
است و در طراحی ،ساخت ،تزیین و فراهم کردن امیانات تالش میشد که آرامش زن بکا
پدید آمدن امنیت در خانه به وجود آید و با فراهم آوردن امیانات مورد نیکاز ماننکد حمکام،
بانوی خانه نیاز ییر یروری به خرو از خانه نداشته باشد.
ج) آراستن بدن

چگونگی آراستن بدن بر آمده از فرهنگ جامعه است ،فرهنگی که از باورها و اعتقادات
جامعه شیل میگیرد .به باور گیدنز ،کنترل منظم بدن ییی از ابزارهای اساسی اسکت ککه
شخص به وسیله آن ،روایت معینی از هویت شخصی را محفوظ میدارد و در عکین حکال،
خود از ورای همین روایت در معرض تماشای دیگران قرار می گیرد .این فرآیند از نیاز بکه
ارزیابی مثبت دیگران از احساس جامع بودن بدن پدید میآید؛ یعنی این احساس که خود
به طور صحی در بدن جای گرفته است 61.باید دانست انطباز یا عدم انطبکاز رفتارهکای
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بدنی یا ظواهر فرد کنشگر با روایت او از شخصیت خویش برای احساس امنیت وجکودی
بسیار مهم است.
خودآرایی جزء الینفک ماهیت زنان است و بیشتر ظهور و بروز ایشکان در ایکن مؤلفکه
است .میزان پوشیده بودن اندام ،نوع پوشاک و روش زینت کردن برآمده از نگرش و عقاید
افراد است .بانویی که به هنگام خرو از منزل ،خود را به سختی میاندازد و تمام بکدن را
میپوشاند ،در مقابل زنی که پوشش نیمه عریان دارد ،چه چیکز او را بکه ایکن نکوع رفتکار
هدایت میکند؟ به یقین میتوان گفت که پوشش رابطه مستقیمی بکا نگکرش افکراد دارد.
این نوع نگرش میتواند برآمده از دین و سنتهای جامعه باشد.
پوشیدگی

اجتناب زن ایرانی از اینکه در معرض دید مردان دیگر باشد ،امری است که ریشکه در
ایران باستان دارد .شاهنامه فردوسی به هنگام سخن از ماجراهای ایران باستان ،فکراوان از
اینگونه ابیات دارد ،مانند:
نگه کن به فرزند و پیوند من

به پوشییده رویان دلبند من

62

فردوسی درباره دختران جمشید میسراید:
زپوشیده رویان یكی شارناز

دگر ماهرویی به نام ،ارنواز

63

فیگویروا دربارۀ مستور بودن زن ایرانی مینویسد:
زنها چنان مستور بودند که دیدن ایشان ممكن نبود.

64

زنان هنگام عبور از گذرگاههای عمومی نمیگذاشتند صورت ایشان دیده شود و از سر
تا قوزک پا را به وسیله چادر میپوشاندند و شیافی از آن برای دیدن جلکوی خکویش بکاز
میگذاردند 65.این مستور بودن مورد توجه کات هم قکرار مکیگیکرد66.عکدم نشکان دادن
صورت به بیگانگان چنان بوده است که فردی مانند دالواله اینگونه نتیجه میگیرد:
این عادت مشرق زمینیها درباره نشان ندادن چاره زنان خویش بیه طیوری
که بعضی تصور می کنند فقط ناشی از فروتنی یا رسادت شوهر یا منیع میذهبی
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نیست ،بلكه به علت تفاخر و خودپسندی است تا چنین وانمود کنند که هیر کی
لیاقت دیدن صورت آنان را ندارد.

67

پوشیده بودن زنان نه به دلیل فشار حیومت بلیه و برآمده از نگرشهکا و آمکوزههکای
دینی و سنتی ایرانیان بوده است .این امر به قدری در جامعه مورد توجه بکانوان بکوده ککه
هنگامی که ایران بر مناطقی مانند گرجستان مسلط میشود بدون آنکه از سوی حیومت
اجباری در میان باشد ،زنان آن منطقه ،پوشیده بودن را برمیگزینند 68و مانند بانوان ایرانی
خود را از نگاه نامحرمان به دور میدارند .این در حالی اسکت ککه نگکرش آنکان بکا عکدم
پوشیدگی هماهنگ بوده است اما تأثیرپذیری آنان از زنکان ایرانکی ،آنکان را بکه ایکن ککار
تشویق میکند .دالواله از مراسم عروسی ارامنه اصفهان گزارش میدهکد ککه در صکورت
حضور زنان ایرانی در مراسم عروسی ،زنان ارمنی به تبعیت از ایشان ،چهکره خکویش را از
مردان میپوشانند 69.همچنین ،کات در این باره مینویسد:
هرچند زنان کلیمی روی از مردان نمی گیرنید امیا سیر خیود را بیا روسیری
میپوشانند.

70

د) پوشاک

گیدنز مینویسد:
در همه فرهنگها ،لباس وسیلهای برای عرضه نمادین خویشتن است؛ نیوعی
شكل در قالب برونی روایتی است که فرد برای هوییت شخصیی خیود بیر میی-
گزیند.

71

دنبال مکد نبکودن زن ایرانکی عصکر صکفوی تعجکب ایکرانگردانکی ماننکد شکاردن را
برمیانگیزد .وی در این باره مینویسد:
مردمان ایران در لباس پوشیدن ،هرگز از مد پیروى نمىکننید و بسییار سیال
مىگذرد که کمترین تغییر در پوشاك خود ندادهاند و اگر این گفته راست باشید
که یكسان ماندن و عدم تغییر و تبدیل پوشیاك در جامعیهاى ،نشیانگیر ریزم و

سال پانزدهم ،شماره اول ،بهار  ،3131شماره مسلسل 75

117

ارتیاط آن اجتماع است ،ایرانییان بیه تحقییق محتیاطتیرین و اسیتوارکارترین و
دوراندیشترین افراد جوامع بشرى هستند؛ زیرا هرگز در بند آن نیستند که رنگ
یا نوع پارچه یا دوخت پوشاك خود را تغییر دهند.

72

دالواله نیز بر ساده بودن لباس زنان ایرانی تأکید میکند 73.لباس زنها فرز زیادى با
لباس مردان نداشت جلوی پیراهن باز بود و با کمربندى بسته مىشکد .دامکن پیکراهن تکا
قسمتى پایینتر از زانو مىرسید و آستینهاى پیراهن روى مچ دست محیکم مکىگردیکد.
زنهاى ایرانى ،کالهیى روى سر مىگذاردند .کفشهاى زنان شبیه کفشهاى مردان بود،
تنها تفاوت در رنگهای گوناگون و ظری تر بودن کفش زنان بود 74.زنها چادر و روبنکد
بر سر میگذاردند ،بهطورى که آفتاب هیچ وقت بر صورت آنهکا نمکىتابیکد .زنهکا ماننکد
مردها شلوار و جورابهاى مخمل مىپوشیدند 75 .زنان شلوار و باالپوشکى مشکابه مکردان
مىپوشیدند کفشهاى مرد و زن چرمى و به رنگهاى مختل بود با جنس بسیار سخت و
سفت و رویههاى کوتاه بهطوریکه هکمچکون کفکش سکرپایی داخکل منکزل ،پوشکیدن و
درآوردن آنها بسیار آسان بود .با این که بیشتر کفشها نوک باریک بودند و قسمت جلوی
آنها از عقب بلندتر بود ،میخهاى ریز بسیارى به تخت آنها میزدند .زنها از سر تا ناف یکا
گردگاه خود را با لباسى گشاد از پارچههاى سفید رنگ مىپوشانند.

76

لباس زنان ایران از بسیاری جهات مانند لباس مردان بود با این تفاوت که شلوار ایشان
از شلوار مردان تنگتر و بلندتر بود .همچنین پارچهاى که از آن شلوار مىدوختند ،یخیمتر
بود؛ زیرا زنان جوراب نمىپوشیدند .آنان پاى خود را با پارچهاى میپوشاندند که به شکیل
نیمچیمه دوخته بودند .این نیمچیمه که تا چهار انگشت باالى قوزک پاشان مىرسکید از
پارچه قشنگ و گرانقیمت درست میشد و یا نوعى صنایع دستى بود .پیراهن آنان از جلو
تا ناف باز بود .نیمتنه زنان از کلیچه مردان بلندتر بکود و تکا مکچ پکای ایشکان مکىرسکد.
کمربندشان از کمربند مردان باریکتر بود ،و پهناى آن از یک شست نمىگذاشکت .زنکان
سر خود را به طور کامل مىپوشاندند و روى آن ،پارچهاى مىانداختند که روى شانههکای
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ایشان مىافتاد و از جلو ،گردن ،گلو و سینهشان را مىپوشاند .آنگاه که آهنگ بیرون شدن
از خانه مىکردند با چادر سفید ،سراسر اندام خود را از سر تا پا مىپوشاندند ،و روی خویش
را چنان زیر نقاب پنهان مىکردند که جز مردمک چشم چیزى دیده نمىشد .زنان ایرانى،
چهار پوشش جداگانه داشتند که از دوتاى آنها در خانه و از دوتکاى دیگکر بیکرون از خانکه
استفاده مىشد .نخست ،پوششى روسرى مانند که بیشتر به منظور آرایش بود و تا پشت را
مىپوشاند .دوم ،چهارقد که پوششى سه گوشه بود و میان آن را روى سکر مکىانداختنکد و
وسط دو دامن آن را به نوعى گره مىزدند که دو دامن روى سینه را مکیپوشکاند و دامکن
سوم ،پشت سر را مستور میکرد .پوشش سوم ،چادر است که سراسر اندام را از سر تکا پکا
مىپوشاند .و پوشش چهارم ،چیزى شبیه دستمال بکود ککه صکورت را مکىپوشکاند و روى
شقیقه بسته میشد .روى این روبند ،آنجا که چشم است شبیههایى بکراى دیکدن تعبیکه
شده بود.

77

سانسون نیز مانند دیگران تأکید میکند که پای زنان از پوشش تهی نبکود و شکلواری
مناسب ،تمام روی پا را پوشیده نگاه میداشت 78.نیتکهای ککه از دیکد اولئکاریوس پنهکان
نمانده است ،چسبان نبودن لباس زنان است 79.مسئلهای که توجه تاورنیه را جلب میکنکد
عدم تنگ بستن کمر در لباس زنان است 80.این دو مسئله که امروزه به شدت روا یافتکه
است و زنان را در معرض نگاه بوالهوسان قرار می دهد .تنگ و چسکبان بکودن یکا نبکودن
لباس ،با نگاه و هدف اسکتفاده کننکدگان آن ارتبکاط مسکتقیم دارد .هکمچنکین ،نظافکت و
پاکیزگی لباس امری است که از نگاهها پنهان نمانده است .رسم ایرانیان بکوده اسکت ککه
البسه را مانند اتاز تمییز نگاه میداشتند و لباس را اگر لک شود زود میشستند.

81

رنگ پوشاک

ایرانیان ،خود را در رنگ لباس ،محدود به چند رنگ نمیکردند و از رنگهکای متنکوع
استفاده مینمودند 82.زنان ایرانی ،آنگاه که آهنگ بیرون شدن از خانه مىکردند با چکادر
سفید ،سراسر اندام خود را مىپوشاندند 83.کفشهاى مرد و زن به رنگهاى مختل بود.

84
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زنها معموالً خود را با لباسى گشاد از پارچههاى سفید رنگ مکىپوشکاندند 85.هکمچنکین،
جوراب آنان از مخمل قرمز و یا سبز بود.

86

طرح و نوع زینت

زینتها در کنار پوشش و پوشاک در خودآرایی بکانوان نقکش دارنکد .از دیکدگاه ایکران
گردان عصر صفویه ،آرایش موى زنان ایکن عصکر ،بسکیار سکاده بکود 87.لبکاس زنکان ،از
ابریشمی با تار و پود طالیی بافتکه شکده بکود و دارای نقکشهکای زیبکایی بکود 88.رنکگ
روسریها مختل بود و دنباله آن از عقب تا روی زمین ادامه پیدا میکرد .زنان سر خود را
پایین میانداختن د و چند رشته مروارید به طول چهارانگشت به بند پیشانی آنان آویزان بود
که با حرکت سر به این طرف و آن طرف حرکت میکرد .دو رشته موی بلند نیز از اطراف
صورت آنان پایین ریخته بود و چهره آنان را در برمیگرفت.

89

یقه زنان دارا و دولتمند ،به پهناى یک انگشت مرواریددوزى شده بود .زنان و مکردان
ایرانى هرگز شالگردن یا چیزى شبیه آن بهکار نمىبردنکد 90.زنهکاى ایرانکى ،کالهیکى
روى سر مىگذاشتند .دور کالهک زنان ثروتمند ،سیههاى طال ،نقره وسنگهاى قیمتى
دوخته مىشد .دختران و زنان جوان ،نوار پارچهاى از پشت سر آویزان مکىکردنکد ککه بکه
کیسهاى مخملى منتهى مىشد و گیسوان خود را توى آن کیسه جا مىدادند و روى دوش
میانداختند.

91

زنان بر سر ،آرایش ویژه ای نداشتند و گیسوی خود را با رشته های بافته شده از جلو و
پشت سر به پایین آویزان میکردند .بر دور چانه و گونه آنان ،یک یا دو ردی مروارید یکا
سگک طال به چشم میخورد .به طوری که گویی تمام چهره ایشان در مروارید یا سکگک
طال قرار گرفته بود .دوشیزگان عالوه بر زینت گفته شده ،طالی جواهر نشانی به پره بینی
راست داشتند.

92

شاردن در گزارشی مبسوط که بکه دلیکل اهمیکت عینکاً آورده مکیشکود در ایکن بکاره
مینویسد:

121
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زنان موهاى خود را به چند دسته و هر دسته را به چند رشته تقسیم مىکننید.
رشتههاى هر دسته را به هم مىبافند و همه را به پشیت سرشیان رهیا میىکننید.
موهاى هر زن که انبوهتر ،پرپشتتر و درازتر باشد زیباتر و دل آویزتر مىنماید.
بعضى از زنان که موهاى سرشان بلند نیسیت رشیتههیایى از ابریشیم بیه دنبیال
گیسوان خویش مىآویزند تا بلندتر بنماید .زنان دارا به دنبیال دسیتههیاى بافتیه
شده موهاى خود خوشهاى از مروارید یا سنگهاى گرانباا ،یا زیورآالت زریین
یا سیمین مىآویزند .سر زنان را نوارى سه گو و هالل مانند آرایش مىبخشد.
نوار دیگرى که پاناى بیشتر دارد و قسمتى از باالى پیشانى را فراگرفتیه ،بیدان
مربوط است .نوار موصوف از پارچهاى نازك ،ظریف و سنگین باا است و آن را
که پیشانىبند مىتوان نامید با قالبدوزى یا جواهر زینت مىدهند .این تزیینیات
به نسبت دارایى و تموّل و تمكّن افراد کم یا زییاد میىشیود .زینیتآالت زنیان،
متنوع و گوناگون است .زنان دولتمند جیقه الماس یا جواهرنشان بر سر دارند و
زینتى به نام تیته متشكل از دانههاى گرانباا که دور رشیتههیاى کیوچكى از
مروارید آویخته شده در میان نیم تاج خیود میىآویزنید کیه بیه بیاالى ابیروان
مىرسد و عقدرو رشته مرواریدى است که از زیر ذقن مىگیذرد و از دو طیرف
با قالبى کوچک زیر گو ها به پیچ زلف یا لبه عرقچین بند مىگردد .جیز ایین
زیورها که زنان ایران بر سر خود نصب مىکنند زیورهایى گوهرنشان بیه پانیاى
دو سه انگشت به مچ دسیت خیود میىبندنید کیه دسیت بیىهییچ رنجیى در آن
مىچرخد .زنان دارا و متشخص بازوان خود را با رشتههیایى از مرواریید زینیت
مىدهند .دختران جوان فقط دستبندى از زر که زیاد پان و سنگین نیسیت و آن
که دو سر دستبند به هم پیوسته و قفل مىشود دانه جواهرى تعبیه شده به دست

سال پانزدهم ،شماره اول ،بهار  ،3131شماره مسلسل 75

121

مىکنند .برخى از دختران بازوبندهایى به بازو دارنید کیه چنید خوشیه کوچیک
مروارید بدانها آویخته شده است .اما فقط برخى از دختران این زینت را به کیار
مىبرند و همگانى نیست.گردنبندهاى زنان ایرانى عبارت از زنجیر ظریفى زرین
با رشتهاى از مروارید است که تا پاى سینهشان مىرسد .در میان این گیردنبنید
یک قوطى به اندازه کف دست وجود دارد .در این قوطى که به طیور معمیول از
ما

طال و گاهى گوهرنشان و مشبّک است ،موادّ عطرآگین جاى مىدهند .برعك

اروپاییان که در مناطق سرد از بوییدن عطیر لیذّت زییاد نمیىبیریم و خوشیمان
نمىآید ،ایرانیان از بوى خو لذت بسیار مىبرند و جانشان را بیه بیوى خیو
تازه مىدارند .اما درباره زیور انگشترى مىتوانم به تحقیق بگیویم کیه در هییچ
نقطه روى زمین زنان به قدر بانوان ایرانى انگشترى به کار نمىبرنید .بیه طیور
کلّى مىتوان گفت که هر بانوى ایرانى چند انگشترى به انگشتان خود دارد.

93

این بدان معنا نیست که زنان همواره از تمام این تزئینات بهره میبردند ،بلیه متناسب
با شأن و جایگاه خود و مجلس و میان از آنها استفاده میشده است .در نظر ایرانیان ،رنگ
موى سر و مژگان و ابروی سیاه بهتر و پسندیدهتر بوده است .ابروان هر چه ککه انبکوهتکر،
پرپشتتر و بههم پیوستهتر بود زیباتر به نظر میرسیدند .آن دسته از زنکان ایرانکى ککه از
داشتن ابروان پرپشت و پیوسته محروم بودند و ابروان ایشان باریک ،کمرنگ و کمپشکت
بود با مادهاى سیاهرنگ این نقیصه را از میان برمکىداشکتند 94.طبکق گکزارش سانسکون،
ایرانیان چشمان سیاه را زیبا میدانستند و مورد پسندشان بوده است و چشکمهکای آبکی و
خاکستری محبوبیت نداشته است.

95

توجه به لباس و شیوهمندی آن به قدری برای ایرانیکان مهکم بکوده اسکت ککه پکول
فراوانی را صرف این امر میکردند .شاردن در این باره مینویسد:
درخور گفتن است که بااى پوشاك در ایران ارزان اسیت بیا وجیود ایین در
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میان کشورهاى روى زمین ،کم کشوری است کیه مردمیان آن بیه قیدر زنیان و
مردان ایران ،خرج تجمّل و شكوهمندى لباس خود کنند.

96

سانسون نیز یادآور میشود که لباس بانوان به انواع زینتها آراسته بوده است.

97

لباس در اعتقاد ایرانیان تنها پوشاک نیست بلیه پوشش نیکز هسکت .زن ایرانکی تنهکا
لباس را برای خودآرایی بر تن نمیکند بلیه نخستین وظیفه لباس ،حفو شکأن و جایگکاه
بانوی ایرانی است ،با این نوع نگاه ،هر لباسی پوشش نخواهد بود .بنابراین ،بانوان ایرانکی
عالوه بر آنکه به لباس و شیوهمندی آن اهمیت می دادنکد و هزینکه هنگفتکی بابکت آن
میپرداختند ،با آن به دلبری در اماکن عمومی نمی پرداختند .به هنگکام بیکرون شکدن از
خانه ،پوششی مانند چادر که همگانی و یکدست سفید بکود ،انکدام آنکان را مکیپوشکانید.
مستور بودن در بیرون از خانه و جلوهگری در منزل ،سبک زنان با ایمان ایرانی بوده است.
باید توجه داشت که لباس به نوعی تأمین کننده نیازهای درونی افراد نیز هست .لبکاس در
واقع نشان دهنده هویت فرد است که از درون او خبر میدهد.
در اینجا باز هم باید به نقش باورها توجه شود؛ زیرا باورهای افراد ،آنان را بکه سکوی
چگونگی آراستن خود رهنمون میشود .این مسئله در نزد زنان ،اهمیتی دو چندان مییابد.
باور به آموزههایی مانند عفاف ،حیا و حریم خانواده هویتی از انسان میسکازد ککه وی بکه
هنگام انتخاب نوع لباس و آرایش ،چارچوب خانواده و محرم و نامحرم را نادیده نگیرد امکا
اگر زن ،هویتش را در هنر جذب بیگانگان ببیند ،آنگاه خودآرایی برای وی مفهومی دیگر
مییابد.
هـ) شیوههای گذران اوقات فراغت و تفریح

چگونگی گذراندن وقت و انتخاب نوع تفری ها نشکان دهنکده نکوع نگکرشهکا اسکت.
امروزه ،تنوع در سرگرمیها به قدری است که این نگرشهای افراد است ککه آنکان را بکه
حضور در میانی خاص برای سرگرمی انتخاب شده هدایت میکنکد .تماشکای مسکابقات،
حضور در تفری گاه های عمومی ،پرداختن به امور هنری و شرکت در مراسکم حیکومتی از
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مهمترین روشهای گذراندن اوقات فرایت و تفری بانوان عصر صفویه بود.
تماشای مسابقات

در روزگار صفوی ،مسابقه چوگان رونقی خاص داشکت و در حضکور سکران حیکومتی
برگزار میگردید .مردم نیز برای تماشای آن حضور می یافتند .فیگویروا از حضور زنکان در
میان تماشاچیان مسابقات دو و چوگان یاد میکنکد ککه روزهکای جمعکه در میکدان شکهر
اصفهان برقرار بود 98این امر نشان میدهد برخالف افرادی که میپندارند ،زن در آن زمان
در خانه محبوس بوده است ،زنان با منع از حضور در اجتماع مواجه نبودهاند ،بلیکه جهکت
گذران اوقات فرایت ،امیان حضور در مسابقاتی که برگزار میگردید برای ایشان مهیا بود.
حضور در تفریحگاههای عمومی

حضور در پارک ها و اماکن سرسبز راهی برای گذران وقت و استفاده از هوای مناسکب
جهت تجدید قوا است .ایرانگردانی که در روزگار صفویه از این سرزمین دیدن میکنند بر
این نیته تأکید مینمایند که زنان در کنار مردان در میانهای تفریحکی عمکومی حضکور
مییافتند و از امیانات آن استفاده میکردند 99البته نیتهای که تعجب این سفرنامهنویسان
را برمیانگیزد این است که «همه تاکستانها و دیوار باغها و بام خانههکا پکر از آدم و بکه
خصوص زنانى بود که خود را در چادر سپید پوشانیده بودند».

100

شرکت در مراسم حکومتی

شرکت در مراسم حیومتی از شیوه های گذراندن اوقات فرایت بکوده اسکت .سکفرنامه
نویسان از حضور زنان در این گونه مجالس گزارش میدهند و براین نیته تأکید دارند که
زنان در این مجالس ،پوشیدگی را رعایت میکردهاند 101 .در این میان بیان مکیشکود ککه
زنان قمی از حضور در مراسم استقبال از سفیران و دیدن آنان به حرمت بانوی این شکهر،
حضرت معصومه 7روی گردان بودند 102.البته زنان در مراسم اسکتقبال عمکومی حضکور
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مییافتند اما در مراسم تشریفات که خصوصی و در جمع محدود انجام میگرفت و در واقع
مهمانی و استقبال رسمی حیومت از نمایندگان سایر کشورها بود ،زنکان حضکوری بسکیار
کمرنگ داشتند .به گونهای این حضور کم رنگ بوده است که فردی مانند فیگویروا که در
این خصوص اهتمام بیشتری داشته است در این باره مینویسد:
اما در این شب ،نكته جالب توجه آن بود که در میان تعداد زیادى مرد که در
این تشریفات رضور داشتند جز یک زن به چشم نمىخورد.

103

توجه به این نیته الزم است که در این میان زنانی هم بودهاند که موازین شرع و عرف
جامعه را رعایت نمیکردند و به رقاصی 104و یا روسپیگری میپرداختند و نظام حیکومتی
آن زمان به هر دلیل ،مانع فعالیت آنان نمیشد105.بکا ایکن حکال ،رعایکت پوشکش بکرای
روسپیان الزم بود ،هرچند رفتارشان در پس این پوشش به گونهای بوده است که از بانوان
شری جامعه شناخته میشدند 106 .به هکر روی ،مکزاحم بکانویی شکدن سکخت مجکازات
داشت 107و البته بانوی شوهرداری هم که گرد حرام میچرخید به شدیدترین وجه مجازات
میشد 108.شاردن درباره بیرون آمدن زنان ایرانی مینویسد:
این نكته مام است که زنان ایران ،بیشتر در خانه ماندن را بیر بییرون شیدن
تییرجیح مییىنانیید و جییز بییراى انجییام دادن کارهییاى ضییرورى از خانییه خییارج
نمىشوند.

109

مستور بودن زن ایرانی بدین معنا نبوده اسکت ککه وی حکق بیکرون آمکدن از خانکه را
نداشته و فقط خانه ،مأمن او بوده است .بلیه زن ایرانی با رعایت شکئون دینکی و هویکت
اجتماعی خود به گونهای رفتار می کرد که از امیانکات موجکود در جامعکه بکرای تفکری و
گذراندن اوقات فرایت بهره میبرد ،بدون آنکه به امنیکت و شخصکیت او خدشکهای وارد
شود.
و) زنان و آیینهای مذهبی

آیینهای مذهبی برآمده از اعتقادات و باورهای دینی و ماورایی مردم است .زنان ایران
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زمین به پشتوانه باورهای دینی خود ،حضوری پررنگ در این نوع برنامهها داشتهاند .محرم
او احساسات دینی و برنامههای مذهبی شیعیان است .حضور زنان ایرانی در مراسم محرم
از نگاه ایران گردان عصر صفوی مخفی نمانده است .زنان با حضور در برنامههای این ایام
از سخنان واعظان مذهبی استفاده میکردند و با بروز احساسات نوای ناله سرمیدادند.

110

تأثیر ایام سوگواری ساالر شهیدان بر زندگی عادی و روزمره زنان به قدری بوده است که
فیگویروا در این باره مینویسد:
نكته قابل ذکر دیگر آن است که همه زنان ،از هر طبقه و در هر شرایطى کیه
باشند در ایین ده ،دوازده روز عیزا در خانیههیاى خیود نییز روبنیده از صیورت
برنمىگیرند و هرکارى را با صورت پوشیده انجام مىدهند و این نشیانه نااییت
اخالص و سوگوارى آنان براى رسین 1است.

111

بیان شد که چادر سفید در اماکن عمومی استفاده میشد اما در محرم چادرهای سیاه و
قهوهای رنگ ،جای آن را میگرفت 112.نیته دیگر آنکه زنانی ککه از وجهکه مناسکبی در
میان مردمان برخوردار نبودند و اهل فسق و فجور بودند حرمت این ایام را نگه میداشتند
و در مراسمها شرکت میکردند 113.این نیته از نظرها مخفی نمانکده اسکت ککه زنکان بکا
جمع آوری صدقات و تقسیم آن میان نیازمنکدان ،رسکیدگی بکه تهکیدسکتان را فرامکوش
نمیکردند .همچنین ،جدا بودن زنان از مردان و پوشیده بودن زنان در آیینهکای مکذهبی
رعایت میشده است.

114

ازدواج و ختم

ازدوا و عزاداری بر مردگان رسومی سنتی است که برآمده از باورهای دینکی و ملکی
است .با توجه به باورها و نگرشهای ایرانیان در عصر صفویه ،رسمهای مخصوصی در آن
دوران روا داشته است .نیته بسیار جالب آن است که در آن عصر ،تکهمسکری و عکدم
تحمل هوو جلوه میکرده است.

115
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برخی بر این باورند که چون زنان ایرانکى پوشکیده رو هسکتند و پکیش مکردان ظکاهر
نمىشوند ،ازدوا به وسیله نماینده صورت مکىگیکرد 116و بکه ایکن دلیکل خواسکتگارى و
مقدّمات ازدوا به وسیله زنان انجام مىگیرد 117.البته ممین است گفتکه شکود ایکنگونکه
ازدوا ها ختم به خیر نخواهنکد شکد امکا شکاردن اعتقکادی جکز ایکن دارد او در ایکن بکاره
مینویسد:
چنین مىنماید این طریق ازدواج که مرد پییش از مراسیم عقید ،زن خیود را
ندیده باشد ،عاقبت به خیر و خو فرجام نیست امّا در واقع چنین نیسیت .اتّفاقیا
این قبیل زناشوییها از ازدواجهایى که در کشورهاى دیگیر بیه شیرط دییدار و
آشنایى با خلق و خوى طرف انجام مىپذیرد استوارتر ،پایندهتر و شیرینتر است
و بیشتر با آرامش و خوشبختى قرین است.

118

در این مراسم ،عروس همراه عدهاى از زنان خویشاوندش به اتاز یا پسکتویى مکیرود
که به مجلس عقد متصل است .در آن پستو نیمهباز است امّا میکان اتکاز مکردان و زنکان،
پردهاى آویخته میشود 119به طور معمول ،مجلس عروسى در خانه داماد تشییل مىشود
و ده روز ادامه دارد .روز دهم ،میان روز ،جهیزیه عروس را که خوانچه مىنامنکد بکه خانکه
داماد مىبرند .این جهیزیه عبارت است از جواهر ،وسایل خانه ،نوکر ،خواجه و کلفکت ککه
نوع و مقدار آن بستگى به دارایى و نظام اجتماعى پدر عروس دارد و بکه ییکر از جهیزیکه،
چیزى به عروس نمىدهند .بعضى خانوادهها براى اینکه جهیزیه دخترشان ،بسیار عظکیم
بنماید ،مقدارى اثاث و لوازم از بستگان خود امانت مىگیرنکد و آنهکا را جکزو جهیزیکه بکه
معرض نمایش مىگذارند تا چشم بینندگان خیره شود.

120

نوازندگان پیشاپیش عروس و گروهى از نوکران در حالى که هر یک شکمعى افروختکه
به دست دارند به دنبالش حرکت مىکنند .در پى آنان ،زنان روان میشوند که آنکان یکک
شمع روشن در دست دارند .عروس سکراپا پوشکیده اسکت .چکادرى چکیندار و زربفکت یکا
ابریشمین شبیه پاچین بر سر میافیند که تا کمرش را مىپوشاند و چنان اندام و رویش را
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از دیدگان پنهان مىدارد که افراد هر چه تیزبین باشند نمىتوانند چهره ،سر و گکردنش را
ببینند.

121

پوشیده بودن عروس مخصوص مسلمانان نبوده است و ارامنه هکم در آن عصکر ایکن
مسئله را رعایت میکردهاند 122.پوشیده بودن زنان و عدم اختالط زنان بکا مکردان امکری
است که نمیتوان از آن یافل ماند 123.تاورنیه تویی میدهد که به هنگام عروسی جشن
و شادی برپا است اما زنان و مردان هر کدام جداگانه به سرور و شادی مشغول هستند.
این عدم اختالط زنان و مردان در شادی ارامنه هم گزارش میشود.

124

125

درباره شیوه عزاداری بر مردگان گفته میشود که زنان خانواده مرحوم در حالیکه خود
را به طورى در چادرهاى بزرگ سیاه مىپیچند ککه خطکوط بکدنشکان نمایکان نباشکد ،از
مسافتى دور به دنبال تشییعکنندگان مکىرونکد .ایکنهکا هکم شکیونکنکان تکا پکاى گکور
مىروند 126.به هر حال ،جایگاه شخصیتی زن ایرانی در عصر صفویه ،برای وی شرایطی را
فراهم آورده بود که به راحتی در مراسمهای دینی و سنتی شرکت فعال داشت.
امور اقتصادی
شاغل بودن

در ایران عصر صفوی با توجه به این که مخار زندگی برعهده مردان نهاده مکیشکد،
کارکردن زنان در شهرها ،امری شکایع و عمکومی نبکود .بکا ایکن حکال ،برخکی بکانوان در
شغلهایی به فعالیت میپرداختند .شاردن در این باره مینویسد:
دسته اى از دختیران هماننید میردان روریانى بیه زنیان ریرم وظیایف دینیى
مىآموزند .افزون بر اینها ،زنان دیگیرى مسیوول انجیام دادن کارهیایى کیه در
پیشبرد امور زندگى الزم است مانند خییاطى ،کفیشگیرى و امایال آن هسیتند.
همچنین زنان و دختران سالمنیدى کیه بیه کیار پزشیكى و داروسیازى اشیتغال
دارند.
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مشارکت در امور عام المنفعه

استفاده از ثروت در کمکرسانی به مردم از اموری است که برخی بانوان متمول عصر
صفوی به آن میپرداختند .فیگویروا در این باره مینویسد:
این پل و کاروانسراى نزدیک آنکه باز هم نام رودخانه را بر آن نایادهانید
از محل خیرات و مبرات زنى ثروتمند از اهالى شیراز ساخته شده است .چنانکه
بسیارى دیگر از کاروانسراها و ساختمانهاى عام المنفعه از صیدقات زنیان کیه
خیّرتر از مردان هستند ،ساخته شده است.

128

کمک به برگزاری مجالس امام حسین 1و پرداخت هدایا به واعظان 129و رسیدگی به
احوال مستمندان از دیگر فعالیتهای اقتصادی بانوان بوده است.

130

کمک به اقتصاد خانواده

زنان ایرانی هرکجا که نیاز بوده است پابهپای مردان در سامان دادن به زندگی تکالش
کردهاند .زن های عشایر همگى به بافتن پارچههاى یخیمى سرگرم بودند که خیمههکاى
خود را از آن مىسازند و پارچههاى زمخت پشمى یا پنبهاى دیگرى مىبافتند ککه از آنهکا
لباس مىدوزند.

131

نقش اقتصادی زن ایرانی را نباید نادیده گرفت .بر اساس شیوه دینی و ملکی ایرانیکان،
تأمین مخار خانواده بر عهده مردان است و این امر زنان را از تحصکیل معکاش بکینیکاز
میکند اما زنان عصر صفوی در صورت نیاز خانواده از کمکک دریکغ نداشکتند .در منکاطق
روستایی و عشایری که ظهور و بروز این امر بیشتر بوده است همکاری زنان و مکردان در
پیشبرد امور زندگی بهتر مشاهده میشود .از سوی دیگر ،چون طبق نگرش ایرانیکان ،زن
مالک داراییهای خود بوده است ،بنابراین با اراده خود ،آن را صرف امور دل خواه خکویش
مانند مصرف در امور عامالمنفعه میکرده است.
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زن ایرانی از نگاه ایرانگردان عصر صفویه پنهان نمانده است و آنکان در دیدارشکان از
ایران به گزارش ویعیت بانوان ایرانی میپردازند .در آن دوران ،خانه حکریم امکن بکانوی
ایرانی بود و هیچ کس را یارای پا نهادن به ایکن حکریم و شیسکتن حرمکت آن نبکود .زن
ایرانی هر چند از نگاه مردان گریزان بود اما این مسئله به معنای عدم حضور او در جامعه و
نادیده گرفتن نقش زنان و حذف آنان از اجتماع نبود .زن ایرانی با توجه به دین و فرهنگ
خود با حضور در اجتماع به وظای اجتماعی و دینی خود می رسید و با مستور نگه داشتن
خود از نگاه نامحرمان فضایی سالم برای حضور خود در جامعه فراهم مکیآورد و در سکایه
این امر به تفری های مناسب خود میپرداخت.
مردان که می دانسکتند زن ایرانکی خواهکان حفکو حکریم خکویش اسکت و هرگکز بکه
بوالهوسان اجازه ورود به حریم خود را نمیدهد مجبور به رعأیکت شکأن و حفکو حکریم او
بودند .پوشش زنان ایرانی در طرح ،رنگ و شیوه زینت به گونهای بود که هم حس زنانگی
آنان را نشان میداد و هم با توجه به استفاده از پوشش مستور کننده ،ساده و یکدست در
انظار عمومی ،آنان را از نگاه مردان مصون میداشت .البته بنا به دالیل مختلک  ،همکواره
برخی زنان هستند که رفتاری خار از عرف عمومی داشتهاند جامعه جدای هستند اما سفر
نامه نویسان از این نیته یافل نبودهاند که حساب آنان از عموم بانوان ایرانکی جکدا بکوده
است.
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