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 پژوهشی تاريخ اسالم –فصلنامه علمی 

 اول، شماره پانزدهمسال 

 75، شماره مسلسل 3131بهار 

 
 

 سبک زندگی زن ایرانی

  از نگاه سفرنامه نویسان غیر ایرانی عصر صفوی

 

 11/9/23تاریخ تأیید:   3/11/29 تاریخ دریافت:

 *قاضی خانیحسین         

 †**محمدرضا بارانی 

کهار   که فرد آنها را بهه شود گفته میها  ای از انتخاب هسبک زندگی به مجموع

ررایه  خایهی را کهه ری بهرای     ر بهرآررد  را خهود  گیرد تا نیازهای جاری  می

مقالهه  ایه   سهازد   هوی  شخصی خود برگزیده اس  در برابر دیگهرا  مجمه    

راکاری ای   ر سبک زندگی های شکل دهنده از مؤلفهبرخی با گزینش کوشد  می

از میها    را در آثار ایرا  گردا  عصر یفوی، سبک زندگی بانوی ایرانی هامؤلفه

ههای ایه  تیقیهش ن ها       یافتهه   نمایهد نویما  شناسهایی   ای  سفرنامههای نوشته

دهد که زنا  ایرانی در آ  دررا ، ضم  حفظ حس زنانگی خود بهه ریه ه در    می

داشتند ر  س مینوع پوشش ر نیز حضور مؤثر در جامعه، حری  ام  خویش را پا

 مردا  نیز مجبور به رعای  آ  بودند 

 سبک زندگی، زن، سفرنامه، صفویه، هویت. های کلیدی: واژه

                                                 

 .ول(ؤ)نویسنده مس دانشجوی دکتری تاریخ تشیع جامعه المصطفی العالمیه *

 .7دانشگاه الزهرا استادیار **
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 مقدمه

تشکییل  ای  های محلی و منطقه ای از فرهنگ است که از مجموعه ، نظامی کلجامعه

ظکام  ها با ییدیگر و با ن نظام  محصول ارتباط منظم خرده ،انسجام نهایی جامعه .استشده 

جوامع  ،های ارتباطی ها و  شبیه کل است. پس از دهه هشتاد میالدی، با گسترش فناوری

گوناگون در میان  هایبه سمت جهانی شدن پیش رفتند اما این حرکت موجب خلق تمایز

. این امر کوشیدند خود را متفاوت از دیگران نشان دهند میمردم شد و افراد با ایجاد تمایز، 

تری به خود گرفت و ادبیات جدیدی  نمود عینی ،االهای مادی و معنویبا مصرف کردن ک

 1پدید آمد.در عرصه جامعه شناسی  ،تحت عنوان سبک زندگی

اصطالحی است که ابتدا در زبان انگلیسکی روا  یافکت.   « Life style»سبک زندگی 

ای توصکی   تر بکر زیادی در زبان انگلیسی دارد و بیشک  ، کاربرد عامیانهامروزه این اصطالح

 2رود. داند به کار می آل می ای که فرد آن را مطلوب یا ایده خانه، اسباب و اثاثیه نوع و گونه

سکبک زنکدگی در یکک     ،رو مصرف دارد. از اینبحث سبک زندگی نسبت نزدیک و تام با 

، چگونکه  هایی از این نوع که افراد جامعکه یکا گکروه    جامعه یا گروه را از راه بررسی پرسش

 نماینکد؟  پول و وقت خود را چگونه هزینه یا صکرف چکه چیزهکایی مکی     کند؟ و می زندگی

توان شناخت. به همین دلیل، اصطالح سبک زندگی ییی از مفکاهیم کلیکدی در فهکم     می

 3فرهنگ مصرفی مدرن و درک مدرنیته است.

سکازی   دو برداشت و دو گونه مفهکوم  ،در ادبیات جامعه شناسی از مفهوم سبک زندگی

ثکروت و موقعیکت اجتمکاعی    نشان دهنده سبک زندگی  ،. در برداشت اولشودمیوت متفا

. در برداشکت دوم،  رودمکی ککار  ه اجتمکاعی بک    به عنوان شاخصی برای تعیین طبقهافراد و 

که تنها در متن تغییکرات فرهنگکی مدرنیتکه و    است  یجدیدسبک زندگی شیل اجتماعی 

سبک زندگی راهی اسکت بکرای    ،. در این معناکند گرایی معنا پیدا می رشد فرهنگ مصرف

روز بکه روز   ،هکای اجتمکاعی   اهمیت آن برای تحلیل که ها و رفتارهای افراد تعری  ارزش

به این دلیل مفهوم سبک زندگی در علوم اجتماعی،  یابد. اهمیت و روا  فزاینده می افزایش

ای اجتمکاعی را تویکی    توانند تنوع و گوناگونی دنیک  های موجود نمی شناسی که سنخاست 
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 4.دهند

هکای   یعنکی بکدون چکارچوب    ؛بدون سبک زندگی و هویکت اجتمکاعی   ،در عصر حایر

امیکان برقکراری    ،ها را آشکیار سکازد افکراد یکک جامعکه      ها و تفاوت مشخصی که شباهت

  5میان خود نخواهند داشت.در ارتباطی معنادار و پایدار 

اجتمکاعی وارد   بکرای سکنجش طبقکه   بکه عنکوان شاخصکی     مفهوم سبک زندگی، ابتدا

ککه   گزین مفکاهیم طبقکه اجتمکاعی    جای ،واژه سبک زندگی امروز،اما  6شناسی شد. جامعه

 7در علوم اجتماعی شده است.است هویت اجتماعی افراد  دهنده  نشان

داند که فکرد یکا افکراد     هایی می ای از صورت سبک زندگی را کل به هم پیوسته 8زیمل

تالشکی ککه بکرای ایجکاد تکوازن میکان        ونی و به واسکطه های در انگیزهبنابر یک اجتماع 

رسانند، برای خود  به انجام می خویش شخصیت ذهنی خود و زیست محیط عینی و انسانی

 9گزینند. برمی

ترین راه شناخت خودی از بیگانه در میان مردم  سبک زندگی را مهم ،لسلی و همیاران

در جوامع امروزی که افکراد آن از  به چه دلیل شود که  یبنابراین، معلوم م .دنکن معرفی می

سکبک   ،شکود  روزافزون مشکاهده مکی  روی  تکپارچگی فرهنگی کمتری برخوردارند و  یک

 10.دارد زندگی اهمیت بیشتری

نقش مهمی در زنکدگی   ،بخشی از فرهنگ است که امروزهنشان دهنده سبک زندگی 

ی چون هویت فردی و اجتمکاعی و فعلیکت   با مسائل کلیدی و حساسو کند  مردم بازی می

-مکی کم ایجاد احساس آزادی عمل پیوند  بخشیدن به قدرت تشخیص و انتخاب یا دست

کند. اهمیت مفهوم سبک  ای از وجوه بنیادی انسان را بیان می مسائلی که پاره خورد، مانند

ی آن پیوند ها های زندگی را به عمیق ترین الیه ترین الیه زندگی در این است که سطحی

 11زند. می

هکا از ییکدیگر    گکروه  متمایز کنندهسبک زندگی در پیوند با هویت افراد است و هویت 

طکول زمکان،   گکردد بلیکه در    روزه حاصکل نمکی   یکک  ،است. باید توجه داشت ککه هویکت  

ککه  جکا   دهنکد. از آن  مکی تشکییل  گیرند که هویت فرد را   هایی در کنار هم قرار می مؤلفه
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ای به هویت و  سزاوار خواهد بود که توجه ویژه ،آنان است افراد در گذشتهبخشی از هویت 

ککه هویکت و سکبک زنکدگی در نگکاه       فرهنگ خود در گذشته داشته باشیم. بکه سکبب آن  

آن است با نقبی بکه   این سطور برهستند، نویسنده پیوند دارای اندیشمندان علوم اجتماعی 

نویسکان ییکر    گردان و سکفرنامه  را از نگاه ایرانسبک زندگی بانوی ایرانی  ،روزگار صفویه

راهنمای ما تواند  . تصویر کردن سبک زندگی زن ایرانی در آن عصر میکندایرانی واکاوی 

 ها و باورهایی که این نوع زندگی را در پی داشته است. شناسایی اندیشهباشد در 

نظکم   ،ن روزگکار است ککه جامعکه ایکران در آ   به این دلیل انتخاب شده دوران صفویه 

حیومکت   حیومت ساسکانیان، ایکران در سکیطره   کند. در پی فروپاشی  خاصی را تجربه می

های ایرانیان نفوذ یافته بود اما مردمان این سکرزمین   که اسالم در دل اعراب در آمد. با این

در پکی حیومکت مسکتقل    و  به دالیل گوناگون نتوانستند حیومت حاکمان عرب را برتابند

حیومکت   ،هکا  این تجربه با فرمانروایی طاهریان بر خراسان آیاز شد امکا تکا قکرن    برآمدند.

پارچکه را تحکت فرمانکدهی     ایرانیان برنخاست که ایرانکی یکک  میان از  یمرکزی قدرتمند

 داشته باشد.

کردند ککه عکالوه بکر عکدم      ایرانیان حیومتی را تجربه می ،با روی کار آمدن صفویان

داد، رخ در این دوران مهمی که مسئله ینی را پدید آورده بود. پارچگی سرزم وابستگی، یک

 ،مذهب تشیع امامی در ایران بود. مذهبی که تکا آن روز بکه صکورت رسکمی    رسمی شدن 

ساخت تقابل صفویه  را دو چندان میمسئله چه اهمیت این  امیان فرمانروایی نیافته بود. آن

 یعه و سنی بدل گردید.با عثمانیان بود که به نوعی به رقابت مذهبی ش

ایران کانون توجه حاکمان و اندیشمندان اروپایی بود. علت این توجکه را   ،در این عصر

وجو کرد. از سکویی اروپکا در تقابکل بکا عثمانیکان بکود و        مهم جستنیته توان در چند  می

 شد آن را مخفی ککرد. از  نزدییی به ایران برای یربه زدن به عثمانیان امری بود که نمی

مذهب تشیع به عنوان قرائت خاصکی از اسکالم توجکه    ، اندیشمندان اروپایی به سوی دیگر

صکفویان بکر   ؛ زیرا بحث تجارت و استعمار نباید نادیده گرفته شود ،در این میان کردند.می

اسکتعمارگران یربکی بکود.    از نظر اقتصکادی مکورد توجکه    کردند که  ای حیومت می منطقه
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گردان روزگار صفویه در آثار خکود از اهکداف سفرشکان پکرده      رانتوان انتظار داشت ای نمی

هایی که برخکی از اهکداف آنکان را آشکیار      خالی نیست از اشارهبرداشته باشند اما آثارشان 

 کند. می

نظامی اطالع از ویعیت سفیری سیاسی است که با سفر به ایران، به دنبال  12فیگویروا

ها قرار داشت و  اشغال پرتغالیدر این زمان، هرمز در ایران برای حمله به جزیره هرمز بود. 

 ،موریتأفیگویروا به محض بازگشت از مبنابراین، شاه عباس درصدد بود آن را پس بگیرد. 

هکدف اصکلی   ، در ظاهرچنین  هم 13 کرد.ه ئایرانیان ارا برای مقابله با حملهنهادهایی  پیش

بکه   .ز نقش او در امور سیاسی یافل شکد اما نباید ا 15بود.تجارت  از سفر به ایران 14شرلی

جایگاه سیاسی دهنده شود نشان  دار آن می هایی که وی بعدها عهده مسئولیتاین که ویژه 

 16.است وی نزد حاکمان کشورش

شغل پزشیی او پنهان در کنار ای است که نباید  لهئنیز مس 17نقش مبلغی کروسینسیی

 18بکود. دار  سکت مسکیحیان اصکفهان را عهکده    ریا ،موریتش در ایرانأبماند. وی در اواخر م

آگاهی از چگونگى زبان، آداب و رسوم، مذهب، هنر، بازرگانى و تکاریخ مشکرز زمکین، در    

 20 .نهکد  ها پای در سفر میبه قصد آن 19که شاردنبود کنار تجارت و کسب سود از اموری 

وریت وی نهفته مأهایی که در م اما نباید نقش تبلیغی و سیاسی وی را نادیده گرفت. نقش

امری است که وی بکه قصکد آن    22یابلدر نقش سیاسی ژرژ تیتاندرفن  ،چنین هم 21است.

 23به ایران آمد.

ککه برخکی از اهکداف     شکدند ایکران  رهسپار نتیجه این که این افراد با اهداف مختلفی 

ایشکان در راسکتای اهکداف حاکمکان     و سیاسی  تبلیغیایشان بر ما پوشیده است اما نقش 

و بنکا نهکاده شکده بکود     تجارت اساس بیشتر بر  هاقابل انیار نیست. ظاهر سفران کشورش

آن آداب و رسوم مردمان و ویکعیت سیاسکی    ،پوششی برای تهیه گزارش از این سرزمین

د ردنک کمکی های خکود بکه آن توجکه     اموری که این مسافران در نوشتهییی از   بوده است.

این امر به دلیل تفاوت جایگاه زن در جامعه ایران مسائل مرتبط به زنان ایران است. شاید 

به هایی بوده است که  . زن ایرانی در نگاه ایشان دارای ویژگیاستو کشورهای آنان بوده 
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 پرداختند.نظر ایشان مهم بود. بنابراین به بیان آن در آثار خویش می

برخاسکته  نوظهور است و از انتخکاب در دنیکای مکدرن    ای  مسئله ،مفهوم سبک زندگی

 هکا و عناصکر تشکییل دهنکده     ؤلفکه با شناخت و معرفی برخی مکوشد مینویسنده و است 

 سبک زندگی به رصد سبک زندگی زن ایرانی در آثار مسافران ایران گرد در عصر صفویه

دارند که نمود بیشتر و بارزتری در جامعه شود میهایی توجه  لفهؤمبه . در این میان بپردازد

. هر چند این امیان وجود دارد استایران گردان وجود داشته به وسیله ها نو امیان رصد آ

یرانی در آن ا زناند سبک زندگی  که با مراجعه به آثار ایرانیان که به دوران صفویه پرداخته

زن ایرانی را در مقایسه  ،زیرا آنان ؛توجه نگارنده به آثار یربیان استروزگار را ترسیم کرد، 

نوعی تفکاوت زن ایرانکی و    ،های ایشان در گزارشبنابراین نگریستند و   میبا زن اروپایی 

 یربی مشهود است.  

 

 سبک زندگیتعریف 

سبک زنکدگی بکه عنکوان ییکی از اصکطالحات علکوم اجتمکاعی، پیونکد مسکتقیم بکا           

 24.دارد چون عینیت و ذهنیت، فرهنگ و جامعه، رفتار و معنا ای از مفاهیمی هم مجموعه

هکای   سبک زندگی تجسم تالش انسان برای یکافتن ارزش باور است که  بر اینزیمل 

 26بوردیکو  ،چنکین  هم 25.و شناساندن آن به دیگران است در فرهنگ عینی خویشبنیادی 

و بیشتر خیزد  برمیداند که از ذوز و سلیقه فرد  مندی می های نظام سبک زندگی را فعالیت

بخشند و میان  هویت می ،نمادین به فرد عین حال به صورتدر  .ه عینی و خارجی داردبجن

 27کنند. تمایز ایجاد می ،اقشار مختل  اجتماعی

ای  های گسکترده  تالش .داردتنگاتنگ با سبک زندگی  یکه ارتباطاست ای  واژه هویت

جاه به هنگام  سازی و نظریه پردازی هویت صورت گرفته است که دکتر رفعت برای مفهوم

 ،در زنکدگی مکدرن   28دهکد.  مکی آنها ارائه بندی مناسبی از  تهدس ،بحث از هویت زن ایرانی

یابکد. از نظکر    یش در ساخت هویت شخصکی اهمیکت مکی   پانتخاب سبک زندگی بیش از 

نحصر به فکرد  نکوعی   هویت شخصی )تعری  خود بر اساس صفات شخصی و م 29.گیدنز
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هویکت   .اشکد های متمایز نیست که در اختیار فکرد ب  ای از خود متمایز یا مجموعه خصیصه

کنکد و  آن را بکه مثابکه    میمل أآن تدرباره همان خود است که شخص  ،شخصی در واقع

 30.پذیرد مینامه خویش  بازتابی از زندگی

کند و زنکدگی منسکجمی    ثبات معقولی احساس می ،فردی که در هویت شخصی خود

خص را نکه  هویت هر ش کندشایسته و مناسبی با دیگران معاشرت شیل تواند به  می ،دارد

ایی و قدرت وی بکرای حفکو و ادامکه    های دیگران به او، بلیه در توان در رفتار او و واکنش

 ،. گیدنز بر این باور است که در دنیای متجددشودمیوجو  جستروایت مشخصی از زندگی 

های روزمره در زندگی، پاسخ داد و دسکت   گیری پرسش از  چگونه زیستن را باید با تصمیم

 31.پاسخ را باید از صافی هویت شخصی خود گذرانید و در خار  عریه داشتاین  ،آخر

را مناسب نداند و یا نتواند بر زندگی خویش خودش یا روایت  ،چه فرد از نظر وی چنان

عمل کند، شرمسار خواهد گردید و این کار است حسب انتظاراتی که در خودش گنجانیده 

وی را تهدید کند و هویت شخصی فکرد را در   ممین است اعتماد و انسجام دنیای بیرونی

هکایی ماننکد مکن     تواند به پرسش فرد دیگر نمی ،معرض فروپاشی قرار دهد. در این حالت

اگر شخص بکه جامعیکت    ،مناسب دهد. در مقابل یهای کیستم؟ و به کجا تعلق دارم؟ پاسخ

توانکد هویکت    دهد، باور داشکته باشکد مکی    می هایی که از هویت خویش ارائه و ارزشخود 

 32.کند و از آن حمایتنماید شخصی خود را حفو 

هکای جمعکی    هویت فردی چون تصویری چهکل تیکه از هویکت    عقیده دارد 33جنیینز

 .34سازد های فرد را تابع خود می شود. منزلت یایی، منزلتی است که سایر هویت نمایان می

زیرا در دنیای  ؛تباط داردبه باور گیدنز، انتخاب سبک زندگی با هویت شخصی ارچنین،  هم

. در نتیجه، بپردازدبه ناچار باید به گزینش و ها مواجه است  فرد با تنوعی از انتخاب ،مدرن

روایت خاصی را که فکرد بکرای هویکت     ،یابد. سبک زندگی یافتن سبک زندگی اهمیت می

 35کند. شخصی خویش برگزیده است در برابر دیگران مجسم می

م وحدت و تمایز نهفته است. به این معنکا ککه سکبک زنکدگی     دو مفهو ،در واژه سبک

و دارنکد  مند با هم ارتباط  مجموعه عناصری است که کم و بیش به طور نظامنشان دهنده 
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های دیگکر متمکایز    مندی، این کل را از کل آورند. همین اتحاد و نظام یک کل را پدید می

دگی باعث تمایز مفهوم سبک زندگی ها از سبک زن ای که در بیشتر تعری  نیته 36کند. می

شکود، خالقانکه و    از مفاهیم مشابه مانند فرهنگ، هویت، شخصیت و محدود سازی آن می

 37گزینشی بودن اجزا و عناصر سبک زندگی است.

را آنهکا  ککه فکرد   دانست ای از رفتارها  توان مجموعه سبک زندگی را می ،به زبان ساده

ی جاری او را برآورند بلیه روایت خاصی را ککه وی بکرای   گیرد تا نه تنها نیازها کار می به

 ،کنی در اثر خود د. مهدوینهویت شخصی خود برگزیده است در برابر دیگران مجسم ساز

 38 :گیرد سبک زندگی، چند نتیجه میدرباره های مختل   پس از بررسی دیدگاه

 سبک زندگی اعم از بعد فردی، اجتماعی، مادی و معنوی است. .1

هکای رفتکاری را اعکم از سیاسکی، اقتصکادی، اجتمکاعی و        بک زندگی همه حوزهس. 9

 .گیرددربر می فرهنگی

سبک زندگی عین تک تک رفتارها نیست، بلیه الگوی همگرا و کلیتی انتزاعکی از  . 3

 کند. ها میاست که داللت بر مجموعه ای از آناین رفتارها 

گی به عنوان یک کل مکنظم،  چنین سبک زند سبک زندگی نوعی هویت است. هم. 1

 بخشد. . سبک زندگی مرزهای یک هویت را تجسم میکثرت استنماد وحدت و 

و توان آن را در سط  فکردی   یعنی می ؛ای فردی و جمعی است سبک زندگی مقوله. 1

 .یافت جمعی

ها است. بکه   محور گرایشپیرامون  ،گیری آن ترین ویژگی سبک زندگی، شیل مهم. 7

و تمایلی مطرح نباشد بحکث از سکبک   ترجی  ای که درآن  لگو یا مجموعها در سخن دیگر

 آن معنا ندارد.باره زندگی در

 :کندمیگونه بیان  وی در آخر این

سبک زندگی عبارت است از الگوی همگرا)کلیت تامی( یا مجموعه منظمیی  

ر ها که فرد یا گروه ب های اجتماعی و دارایی از رفتارهای درونی و بیرونی، وضع
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)سلیقه( و در تعامل با شرایط محیطی خیود   ها ای از تمایالت و ترجیح مبنای پاره

   39کند. ابداع یا انتخاب می

توان به این نیتکه رسکید ککه افکراد بکر اسکاس        های مطرح شده می از مجموع دیدگاه

در امور بیرونکی زنکدگی بکه    است ها که در نظر آنان شایسته  ای از باورها و آموزه مجموعه

ود و محکیط پیرامکون   های افراد به خک  ها در پیوند با نگرش . این انتخابپردازند می تخابان

ها روایت فرد از هویت درونی خویش است. هویتی ککه او   انتخابگیرد. در واقع،  انجام می

و با توجه بکه شخصکیتی ککه بکرای خکود      فیر کند ای خاص  دارد که به گونه را بر این می

های افراد است که  انتخاباین توان گفت  میبنابراین، نتخاب بزند. دست به اکند میتصور 

 .کندمشخص میسبک زندگی آنان را 

 

 های سبک زندگی مؤلفه

ثر بر آن اسکت.  ؤهای م شناخت عناصر و مؤلفه ،های درک بهتر یک مفهوم از راهییی 

 های عینی سبک زندگی است.  منظور از مؤلفه، مصداز

 آراستن بدن )نوع پوشاک شیوه تغذیه، یها آثار خود بر مؤلفه در 41و وبر 40زیمل، وبلن

های گکذران   شیوه نوع وسیله حمل و نقل، ، اثاثیه و نوع مسین )معماری،  و پیروی از مد

 42تأکید دارند. بازی زادگی یا دست و دل نجیب ی بر اساسرفتارهای اوقات فرایت و تفری ،

بدن جایگاه خود و هویت شخصکی   ،ی وی گیدنز توجه خاصی به بدن دارد. به عقیده 

دهی اجتماعی و فرهنگی پیروی  همیشه کنترل بدن از نوعی سازمان ،فرد است. به باور او

پوشاک تابع نکوعی   بارهیذایی، چه در بحث امور جنسی و چه در کند، چه در مورد رژیم می

ککار و اوقکات   بر اساس دیدگاه وی آراستن بدن، خوراک، پوشکاک،  بنابراین  43.رژیم است

 ثر در سبک زندگی هستند.ؤهای م لفهؤبرخی از م 44فرایت

تییه اصلی بر بررسکی محکل سکیونت، نکوع      ،و اسول 45در کارهای چاپلینچنین،  هم

 48و اسکتینز 47برلسکون  46 اسکت. آنهکا  هکای عینکی    ل اتاز نشیمن و دیگر جلوهیخانه، وسا

مصرف مناسب پول روش ا  و های سبک زندگی را در اوقات فرایت، و ذوقیات)هنره مؤلفه
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جویند، مواردی مانند رسیدگی به ویع ظاهری و لبکاس، آداب معاشکرت، سکلیقه زیبکا      می

 ،معاشکرت و اشکتغال   ،مسکین  49هکا.  تفریحی و ورزشی و خکوردنی ی ها شناسی، سرگرمی

  50فشارد. پای میآنها که سگالن بر اهمیت هستند اموری 

 ،هکای مکرتبط بکا آن    سیر مطالعکاتی بحکث  مل در مفهوم زندگی و چگونگی أبا کمی ت

توانند در این رابطه مطالعه و بررسی  های فراوانی می توان به این نتیجه رسید که مؤلفه می

عناصری بیشکتر   ،اما شاید بتوان مدعی شد که به دلیل پیوند سبک زندگی با هویتشوند 

خکودآرایی، مسکین،    هکایی ماننکد   مؤلفکه و دارند توجه بودن که به فرد مورد توجه هستند 

 .دارندنمود بارزتری در این زمینه شغل  و بردن از اوقات فرایت چگونگی بهره

 

 مقالهدر این اصلی های  مؤلفه

آرایش مو  اهمیت مانند شیوه شامل اموری کمتواند  که سبک زندگی می با توجه به این

رسکد در سکبک    مکی در نگاه اول به نظکر   باشد،پر ارزش  در کنار اموربستن دکمه روش و 

توان از هر چیزی سخن به میان آورد اما باید بکه ایکن    می ،ثر بر آنؤهای م زندگی و مؤلفه

را داریکم  بررسکی آنهکا   جا قصکد   های سبک زندگی که ما در این لفهؤنیته توجه کرد که م

جا که سخن ما از تکاریخ   برآمده از نوع نگرش مردمان آن روزگار جامعه ایران است. از آن

هکایی را ککه در ایکن     های قابل رؤیت سروکار داریم، مؤلفه ت و در تاریخ بیشتر با جنبهاس

 :هستند ها را داریم از این قرارگیری آن نوشتار قصد پی

 ی، فضای داخلی، چیدمان و تزئینات؛ال   مسین مانند معمار

 ؛ها و پیروی از مد ب  آراستن بدن شامل نوع پوشاک، چگونگی آرایش، زینت

 های گذران اوقات فرایت و تفری ؛  یوه   ش

 های آیینی و ملی؛ د  چگونگی برگزاری مراسم

 امور اقتصادی.  که

 ،معنا نیست که سبک زندگی زن ایرانی در روزگار صکفویه عناصر، به این توجه به این 

ککه از سکویی ایکن    رو است ها از آن  تنها به این موارد محدود است. توجه ما به این مؤلفه
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د و از سکوی دیگکر سکفرنامه    نک د نمود بیشتر و پیوند مستحیمی با زن و هویت او دارموار

معاشکرت بکا   در نویسان به دلیل مدت کوتاه اقامت خود در ایران و موانع شرعی و عرفکی  

های درونی و ذهنکی زن   ها و گرایش توانستند به گزارش نگرش بانوی ایرانی در عمل نمی

گزارش برخی رفتارهای آنان در جامعه که بیشکتر نمکود عینکی    ایرانی اقدام کنند و تنها به 

 .دان ردهکمی ، بسندهاست داشته

 

 عصر صفوی از سبک زندگی زن ایرانیروایت سفرنامه نویسان 

های مختلک  آن   توجه دولت ،ل مختل  سیاسی و مذهبییروزگار صفوی به دال ایران

روا  ر نبرد با کشورهای یربی بودند و که د یعصر را برانگیخته بود. نزاع صفویان با عثمان

های مختل  و اهداف سیاسی و دینی  با عنوان یافرادسبب ورود توانست  مذهب تشیع می

را در ایکران بکه   مدتی  ،سیاح و مبلغ ،چون سفیرهایی عنوان. این افراد که با شودایران به 

. این سفرها نوشتندمی های خود در ایران را ، دیدهوطن خویشدر بازگشت به بردند میسر 

ککه در آثکار   بود های ایرانی  ها و سنت ینیاین فرهنگ، آ ،گرفتمیبه هر دلیلی که انجام 

 .شدآشیار میآنان 

را به خکود  خارجی توجه مسافران  ،زن و جایگاه وی در جامعه ایراندوران صفویه، در 

و جایگاه زنان در جوامع . شاید دلیل این توجه را بتوان در تفاوت نگاه به زن کردمیجلب 

حفو حریم  عواملی مانند  ته باید توجه داشت که به سببآنان با سرزمین ایران دانست. الب

این امیان فراهم نبکوده   ،خانه، مستور بودن بانوان و دوری گزیدن زن ایرانی از نامحرمان

و  نمودهسب ک یاطالعات ،نویسان به راحتی از ویعیت بانویی ایرانی است که این سفرنامه

ای است که شکاردن ککه حکدود دوازده سکال در ایکران       لهئ. این مسکننددر آثار خود بازگو 

ای سکبک زنکدگی زن    برخکی مؤلفکه   ،در ادامکه  51.تصری  نموده استبه آن اقامت داشت 

 کنیم.مینویسان بررسی  ایرانی را از نگاه این سفرنامه

 الف( مسکن

مدیریت منزل را  ،د. بانوی خانههستن با ییدیگر در جامعه ایران زن و مسین در پیوند
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 و دار است و به عبارت دیگر رهبری خانه در نگاه ایرانیان با زن است. چیدمان منزل عهده

در به هر حکال  زن است و خانه.  که و شاید بتوان گفتشود میتزئینات با نظر زنان انجام 

 مسین نمود بارزی دارد. ،های سبک زندگی میان مؤلفه

 ب( معماری

کنندگان  سازندگان و استفاده ها برآمده از نگرشاتازاستقرار شیوه نوع ساخت منزل و 

بکرای  منزل حیم صکدف را   ،ای که نگاه مرواریدگونه به زن وجود دارد جامعه آن است. در 

بکرخالف   .ای طراحی شود که مستور بودن زن در آن رعایت شکود  دارد و باید به گونهزن 

ای خواهد بکود   طراحی منزل به گونه ،نگاه کاال گونه به زن دارد در این نگاه ای که جامعه

 .استکه زن در معرض نگاه افراد 

 :نویسدمینگاه ایرانیان به مسین و حریم زنان در آن  بارهشاردن در

گوینید و در   برنید ریرم میى    ایرانیان مكانى را که زنانشان در آن به سر میى 

ها این نام را به جایگاه سیكونت زنیان    رد. ... ایرانینظرشان نوعى جنبه تقدس دا

به  .اند که ورود در آن جز بر صارب ررم بر همه مردان ررام است اختصاص داده

 52سخن دیگر مكانى امن و مقدس است و هیچ مردى رق ندارد پا در آن بگذارد.

 کند: فیگویروا نیز مسین ایرانیان را چنین توصی  می

خشت ساخته شده بود و بیش از چند ساختمان کوچیک   ازخانه راکم اگرچه 

ها آجرفیر  بیود و در    اقتبسیار زیبا بود. کف ریاط و ااما  ،ارتفاع نداشت و کم

ى بیراى  یهیا  اق بیراى نوکرهیا و طویلیه   تی قسمت ورودى، ریاطى بزرگ با چند ا

بیه  اق کوچیک  تی سیه چایار ا   ،در طبقه اول ریاطِ اندرونىقرار داشت. ریوانات 

هیا بیود کیه طبیق رسیوم       محل سیكونت زن  ،خورد. قسمت عقب ریاط چشم مى

بیگانیه  گاه نباید در برابر مردان  مسلمانان، هیچو در کل  ها ترك ،ها ایرانی ،اعراب

 53ظاهر شوند یا صورت خود را به کسى نشان دهند.
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در لحظکات احتضکار بکه     3پیغمبکر اسکالم  که گویند  ایرانیان مىن، ردبنابر عقیده شا

و مسکلمانان بکه نکصّ     دین و زنان خود را نییو حفاظت کننکد  ،وصیّت کردخویش  پیروان

سراهایى که دیوارهاى  را در حرم خویش دهند که زنان صری  این دستور به خود اجازه مى

نشکین   خانکه  باالتر هستند سه برابر بلندى دیوارهاى معمولى  ،د و ارتفاع آنها از دونبلند دار

امور یروری مانند حمکام در نظکر   ، میانی برای روز های آن خانهحتی در معماری  54.کنند

 نشوند.دچار سختی تا زنان برای رفع نیازهای یروری به  55شد گرفته می

 

 حفظ حریم خانه 

اجکازه  نیکز  هکا بکه برادرشکان     حفو حریم خانه الزم بکود. ایرانکی   ،در کنار نوع معماری

شاه شراب بسیار نوشکیده  وان نمونه، روزی، به عن 56.سراى آنان وارد شود د به حرمادند نمى

بکه در حکرم   شود. هنگامی که خان  سراى امامقلی حرمخواست وارد میبود و از سر مستى 

من فقکط بکه   که سرا راه را بر او گرفت و اجازه ورود نداد و گفت  نگهبان حرم ،نزدیک شد

شناسکى؟   مگر مرا نمى :دکه در آن درآید. شاه به تحیم پرسی دهم سرا اجازه مى خداوند حرم

شناسم، شکما شکاه مردانیکد نکه سکلطان زنکان. پاسکخ         نگهبان جواب داد: شما را خوب مى

 57سخت عظیم آمد و بازگشت. ،سنجیده نگهبان در نظر شاه عباس بزرگ

 

 ها های جسم زن ایرانی در تزئینات بناها و مجسمه عدم استفاده از زیبایی

نقاشی  ،تابلوهای عیاسیمانند  ن در تزئینات ساختمانهای ز استفاده از زیباییامروزه، 

، این نکوع آثکار   ،خورد. در کشورهای یربی و بناهای آنان فراوان به چشم می ،ها و مجسمه

ایکن ککار در    ،گکردان آن عصکر   ایکران گفتکه  خاصی دارد. این در حالی است که به  جایگاه

 های ایران مرسوم نبوده است. ساختمان

آنها دیدن کرده یا هایی که در مسیر خود از  گویروا از بناها و عمارتدر تصویر سازی فی

 58از نقاشی و مجسمه زنان بر در و دیوار بناها نیستنشانی ها سیونت داشته است، یا در آن

او در ایکن  که این آثار کار نقاشان ییر ایرانی است.  کند، او تأکید مییا در صورت وجود و
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 نویسد: باره می

خیورد   تصویر چند زن به چشم مى ،هاى دیگر همین طبقه قتاالر و ادر این تا

بافته و بر سرشان  ایشان ى بر تن دارند. موییهاى گشاد به سبک ایتالیا که لباس

تاجى از بیرگ   ،قدیمارامنه سبک ه باز آناا هاى بسیار زده شده است. برخى  گل

کنید و در   ا را معتقید میى  اى است که م غار یا تاج افتخار بر سر دارند. این نشانه

ى اسیت و از  یرقیقت از کیفیت تصاویر هم پیداست که تابلوها کار نقاشان ایتالییا 

 59اند. ن، این هنرمندان را ونیزیان نزد آن پادشاه بزرگ فرستادهیقرا

بلیکه در فرهنکگ   نبوده است عدم استفاده از تصویر زن نه تنها مختص عصر صفوی 

 نویسد:در این باره می فیگویروابه عنوان نمونه  است. گذشته ایران هم مرسوم نبوده

)مشاد مرغاب( و ترکییب   که در این بناى عظیم امر شگفت و جالب توجه آن

خورد تا از  چشم نمىه یک زن ب ،همه تصاویر از مردان وجود داشت جالب که آن

  60روى آن بتوان درباره لباس زنان آن دوره قضاوت کرد.

بکوده  من زن ایرانکی  اُای برخوردار بوده است. خانه مک  از جایگاه ویژه خانه برای ایرانیان

آرامش زن بکا  شد که تالش میامیانات کردن و فراهم تزیین است و در طراحی، ساخت، 

 ،و با فراهم آوردن امیانات مورد نیکاز ماننکد حمکام   خانه به وجود آید پدید آمدن امنیت در 

 نداشته باشد.خانه  ازبانوی خانه نیاز ییر یروری به خرو  

 ج( آراستن بدن

چگونگی آراستن بدن بر آمده از فرهنگ جامعه است، فرهنگی که از باورها و اعتقادات 

کنترل منظم بدن ییی از ابزارهای اساسی اسکت ککه    ،. به باور گیدنزگیردمیجامعه شیل 

 ،ن حکال دارد و در عکی  روایت معینی از هویت شخصی را محفوظ می، آنبه وسیله شخص 

گیرد. این فرآیند از نیاز بکه   خود از ورای همین روایت در معرض تماشای دیگران قرار می

یعنی این احساس که خود آید؛ بودن بدن پدید میارزیابی مثبت دیگران از احساس جامع 

رفتارهکای  باید دانست انطباز یا عدم انطبکاز   61به طور صحی  در بدن جای گرفته است.
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برای احساس امنیت وجکودی   شخصیت خویشگر با روایت او از  فرد کنشبدنی یا ظواهر 

 بسیار مهم است.

خودآرایی جزء الینفک ماهیت زنان است و بیشتر ظهور و بروز ایشکان در ایکن مؤلفکه    

عقاید و   شبرآمده از نگرکردن زینت روش است. میزان پوشیده بودن اندام، نوع پوشاک و 

و تمام بکدن را  اندازد میخود را به سختی  ،ام خرو  از منزلافراد است. بانویی که به هنگ

در مقابل زنی که پوشش نیمه عریان دارد، چه چیکز او را بکه ایکن نکوع رفتکار       ،پوشاند می

بکا نگکرش افکراد دارد.     یپوشش رابطه مستقیمکه توان گفت  ؟ به یقین میکندمیهدایت 

 جامعه باشد. های تواند برآمده از دین و سنت این نوع نگرش می

 پوشیدگی

در امری است که ریشکه   ،که در معرض دید مردان دیگر باشد اجتناب زن ایرانی از این

فردوسی به هنگام سخن از ماجراهای ایران باستان، فکراوان از    نامه ایران باستان دارد. شاه

 ، مانند:گونه ابیات دارد این

 62یده رویان دلبند منیبه پوشنگه کن به فرزند و پیوند من                     

 سراید: دختران جمشید می  فردوسی درباره

 63دگر ماهرویی به نام، ارنواز     رویان یكی شارناز       زپوشیده          

 نویسد: فیگویروا دربارۀ مستور بودن زن ایرانی می

 64.ممكن نبوددیدن ایشان ها چنان مستور بودند که  زن

دیده شود و از سر شتند صورت ایشان گذا های عمومی نمی گاهزنان هنگام عبور از گذر

بکاز   جلکوی خکویش  ند و شیافی از آن برای دیدن دپوشان تا قوزک پا را به وسیله چادر می

عکدم نشکان دادن   66.گیکرد  مکی این مستور بودن مورد توجه کات  هم قکرار   65.نددگذار می

 گیرد: گونه نتیجه می له اینصورت به بیگانگان چنان بوده است که فردی مانند دالوا

طیوری  زنان خویش بیه  نشان ندادن چاره  بارهها در این عادت مشرق زمینی

کنند فقط ناشی از فروتنی یا رسادت شوهر یا منیع میذهبی    که بعضی تصور می
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نیست، بلكه به علت تفاخر و خودپسندی است تا چنین وانمود کنند که هیر کی    

 67.لیاقت دیدن صورت آنان را ندارد

هکای   هکا و آمکوزه   برآمده از نگرشو بلیه به دلیل فشار حیومت نه پوشیده بودن زنان 

دینی و سنتی ایرانیان بوده است. این امر به قدری در جامعه مورد توجه بکانوان بکوده ککه    

که از سوی حیومت  شود بدون آن هنگامی که ایران بر مناطقی مانند گرجستان مسلط می

بانوان ایرانی مانند و  68گزینند پوشیده بودن را برمی ،زنان آن منطقه ،اجباری در میان باشد

آنکان بکا عکدم      اسکت ککه نگکرش   این در حالی  .دارند خود را از نگاه نامحرمان به دور می

بکه ایکن ککار    آنکان را   ،ثیرپذیری آنان از زنکان ایرانکی  أپوشیدگی هماهنگ بوده است اما ت

دهکد ککه در صکورت     اصفهان گزارش می سی ارامنهاز مراسم عرو. دالواله کندتشویق می

خکویش را از   ، چهکره زنان ارمنی به تبعیت از ایشان ،حضور زنان ایرانی در مراسم عروسی

 :نویسددر این باره میکات  چنین،  هم 69.پوشانند مردان می

گیرنید امیا سیر خیود را بیا روسیری        هرچند زنان کلیمی روی از مردان نمی

 70پوشانند. می

 شاکپو د(

 نویسد: میگیدنز 

نمادین خویشتن است؛ نیوعی   ای برای عرضه وسیله ها، لباس فرهنگ در همه

-میی بیر  قالب برونی روایتی است که فرد برای هوییت شخصیی خیود     درشكل 

 71.گزیند

ماننکد شکاردن را    گردانکی  ایرانکی عصکر صکفوی تعجکب ایکران      دنبال مکد نبکودن زن  

 سد:نویدر این باره میانگیزد. وی  برمی

کننید و بسییار سیال     هرگز از مد پیروى نمى ،مردمان ایران در لباس پوشیدن

اند و اگر این گفته راست باشید   ترین تغییر در پوشاك خود نداده گذرد که کم مى

گیر ریزم و    نشیان  ،اى ماندن و عدم تغییر و تبدیل پوشیاك در جامعیه  یكسان که 
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تیرین و اسیتوارکارترین و    تحقییق محتیاط   ایرانییان بیه   ،ارتیاط آن اجتماع است

زیرا هرگز در بند آن نیستند که رنگ  ى هستند؛ترین افراد جوامع بشر دوراندیش

 72یا نوع پارچه یا دوخت پوشاك خود را تغییر دهند.

ها فرز زیادى با  باس زنل 73.کندمیکید أدالواله نیز بر ساده بودن لباس زنان ایرانی ت

شکد. دامکن پیکراهن تکا      و با کمربندى بسته مىبود پیراهن باز  یجلو نداشتان لباس مرد

د. یک گرد هاى پیراهن روى مچ دست محیکم مکى   د و آستینیرس تر از زانو مى ینیقسمتى پا

بود، هاى مردان  هاى زنان شبیه کفش کفش ذاردند.گ کالهیى روى سر مى ،هاى ایرانى زن

ها چادر و روبنکد   زن 74.بودن کفش زنان بود تر ری گوناگون و ظهای تنها تفاوت در رنگ

هکا ماننکد    د. زنیک تاب وقت بر صورت آنهکا نمکى   طورى که آفتاب هیچ  ، بهگذاردندمیبر سر 

زنان شلوار و باالپوشکى مشکابه مکردان     75 .ندیدپوش هاى مخمل  مى مردها شلوار و جوراب

با جنس بسیار سخت و بود هاى مختل   هاى مرد و زن چرمى و به رنگ ند کفشیدپوش مى

داخکل منکزل، پوشکیدن و    سکرپایی  چکون کفکش    که هکم  طوری هاى کوتاه به سفت و رویه

 یو قسمت جلو بودند ها نوک باریک کفشبیشتر . با این که بوددرآوردن آنها بسیار آسان 

یکا  ها از سر تا ناف  . زنزدند میهاى ریز بسیارى به تخت آنها  ، میخبودآنها از عقب بلندتر 

  76پوشانند. هاى سفید رنگ مى گردگاه خود را با لباسى گشاد از پارچه

 ایشان با این تفاوت که شلوار بودلباس زنان ایران از بسیاری جهات مانند لباس مردان 

تر  یخیم ،ندختدو اى که از آن شلوار مى چنین پارچه  د. هموتر و بلندتر ب از شلوار مردان تنگ

که به شکیل  پوشاندند میاى  ند. آنان پاى خود را با پارچهیدپوش نمىزیرا زنان جوراب بود؛ 

د از یرسک  چیمه که تا چهار انگشت باالى قوزک پاشان مى . این نیمبودند چیمه دوخته نیم

از جلو  آنان . پیراهنبودو یا نوعى صنایع دستى  شدمیقیمت درست  پارچه قشنگ و گران

رسکد.   مکى ایشکان   و تکا مکچ پکای   بکود  یچه مردان بلندتر تنه زنان از کل . نیمبودتا ناف باز 

. زنکان  اشکت گذ و پهناى آن از یک شست نمى ،دبوتر  کمربندشان از کمربند مردان باریک

ی هکا  ند که روى شانهختاندا اى مى پارچه ،ند و روى آندپوشان مىبه طور کامل سر خود را 
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گاه که آهنگ بیرون شدن  آن .پوشاند شان را مى گلو و سینه ،د و از جلو، گردناافت مىایشان 

خویش  ند، و رویدپوشان سراسر اندام خود را از سر تا پا مى ،د با چادر سفیدردنک از خانه مى

 ،زنان ایرانى .شد چیزى دیده نمىچشم که جز مردمک کردند  را چنان زیر نقاب پنهان مى

تکاى دیگکر بیکرون از خانکه     که از دوتاى آنها در خانه و از دوداشتند چهار پوشش جداگانه 

و تا پشت را بود به منظور آرایش بیشتر د. نخست، پوششى روسرى مانند که ش استفاده مى

و  ختنکد اندا را روى سکر مکى  آن  میانبود و چهارقد که پوششى سه گوشه  ،پوشاند. دوم مى

ن و دامک  پوشکاند مکی ند که دو دامن روى سینه را دز وسط دو دامن آن را به نوعى گره مى

چادر است که سراسر اندام را از سر تکا پکا    ،. پوشش سومکرد پشت سر را مستور می ،سوم

پوشکاند و روى   ککه صکورت را مکى   بکود  چیزى شبیه دستمال  ،پوشاند. و پوشش چهارم مى

هایى بکراى دیکدن تعبیکه     جا که چشم است شبیه آن ،. روى این روبندشد میشقیقه بسته 

 77.بود شده

و شکلواری  نبکود  که پای زنان از پوشش تهی کند میکید أدیگران تسانسون نیز مانند 

ای ککه از دیکد اولئکاریوس پنهکان      نیتکه  78داشت.نگاه میتمام روی پا را پوشیده  ،مناسب

کنکد  میای که توجه تاورنیه را جلب  لهئمس 79نمانده است، چسبان نبودن لباس زنان است.

فتکه  که امروزه به شدت روا  یا لهئو مسداین  80.استعدم تنگ بستن کمر در لباس زنان 

دهد. تنگ و چسکبان بکودن یکا نبکودن      و زنان را در معرض نگاه بوالهوسان قرار می است

نظافکت و  چنکین،   هکم  با نگاه و هدف اسکتفاده کننکدگان آن ارتبکاط مسکتقیم دارد.     ،لباس

اسکت ککه   وده بک  پنهان نمانده است. رسم ایرانیانها  پاکیزگی لباس امری است که از نگاه

 81شستند. و لباس را اگر لک شود زود میاشتند د تمییز نگاه میاتاز البسه را مانند 

 

 رنگ پوشاک 

هکای متنکوع    و از رنگ ردندک محدود به چند رنگ نمی ،در رنگ لباسخود را  ،ایرانیان

در د با چکا ردنک گاه که آهنگ بیرون شدن از خانه مى آنزنان ایرانی،  82.دنمودن استفاده می

 84بود.هاى مختل   هاى مرد و زن به رنگ کفش 83.نددپوشان سراسر اندام خود را مى ،سفید



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 75، شماره مسلسل 3131بهار ، اولشماره  ،پانزدهمسال           

 

 

 

 

 

112 

چنکین،   هکم  85.نددپوشکان  هاى سفید رنگ مکى  خود را با لباسى گشاد از پارچهمعموالً ها  زن

 86بود.جوراب آنان از مخمل قرمز و یا سبز 

 

 طرح و نوع زینت

از دیکدگاه ایکران    ی بکانوان نقکش دارنکد.   در کنار پوشش و پوشاک در خودآرایها  زینت

از  ،لبکاس زنکان   87بکود. بسکیار سکاده   ایکن عصکر،   آرایش موى زنان گردان عصر صفویه، 

رنکگ   88بکود.  ییهکای زیبکا   و دارای نقکش بکود  ابریشمی با تار و پود طالیی بافتکه شکده   

سر خود را د. زنان رک آن از عقب تا روی زمین ادامه پیدا می بود و دنبالهها مختل   روسری

 بودد و چند رشته مروارید به طول چهارانگشت به بند پیشانی آنان آویزان ختناندا پایین می

اطراف دو رشته موی بلند نیز از  .درک که با حرکت سر به این طرف و آن طرف حرکت می

 89فت.گر و چهره آنان را در برمیبود پایین ریخته  آنان صورت

. زنان و مکردان  بودپهناى یک انگشت مرواریددوزى شده به مند،  زنان دارا و دولتیقه 

کالهیکى   ،هکاى ایرانکى   زن 90د.بردنک  کار نمى گردن یا چیزى شبیه آن به ایرانى هرگز شال

هاى قیمتى  نقره وسنگ ،هاى طال سیه ،مند دور کالهک زنان ثروت .دشتنگذا روى سر مى

د ککه بکه   ردنک ک ت سر آویزان مکى اى از پش نوار پارچه ،شد. دختران و زنان جوان دوخته مى

د و روى دوش ادند شد و گیسوان خود را توى آن کیسه جا مى اى مخملى منتهى مى کیسه

  91.انداختند می

گیسوی خود را با رشته های بافته شده از جلو و نداشتند و آرایش ویژه ای  ،زنان بر سر

یک یا دو ردی  مروارید یکا   ،. بر دور چانه و گونه آنانردندک پشت سر به پایین آویزان می

در مروارید یا سکگک   ایشان به طوری که گویی تمام چهره .خورد سگک طال به چشم می

طالی جواهر نشانی به پره بینی  ،. دوشیزگان عالوه بر زینت گفته شدهبودطال قرار گرفته 

 92.داشتندراست 

ایکن بکاره   در شکود   در گزارشی مبسوط که بکه دلیکل اهمیکت عینکاً آورده مکی     شاردن 

 نویسد: می



 

 

 

 
 

 

 

 

  زندگی زن ایرانی از نگاه سفرنامه نویسان غیر ایرانی عصر صفویسبک 

 

 

 

 

 

121 

کننید.   زنان موهاى خود را به چند دسته و هر دسته را به چند رشته تقسیم مى

کننید.   بافند و همه را به پشیت سرشیان رهیا میى     هاى هر دسته را به هم مى رشته

 .نماید مىدل آویزتر تر و درازتر باشد زیباتر و  پرپشت ،تر موهاى هر زن که انبوه

هیایى از ابریشیم بیه دنبیال      ى سرشان بلند نیسیت رشیته  بعضى از زنان که موها

هیاى بافتیه    آویزند تا بلندتر بنماید. زنان دارا به دنبیال دسیته   گیسوان خویش مى

باا، یا زیورآالت زریین   هاى گران اى از مروارید یا سنگ شده موهاى خود خوشه

بخشد.  ىآویزند. سر زنان را نوارى سه گو  و هالل مانند آرایش م یا سیمین مى

بیدان   ،نوار دیگرى که پاناى بیشتر دارد و قسمتى از باالى پیشانى را فراگرفتیه 

ست و آن را ا ظریف و سنگین باا ،اى نازك مربوط است. نوار موصوف از پارچه

دهند. این تزیینیات   دوزى یا جواهر زینت مى توان نامید با قالب بند مى که پیشانى

 ،آالت زنیان  شیود. زینیت   افراد کم یا زییاد میى   به نسبت دارایى و تموّل و تمكّن

مند جیقه الماس یا جواهرنشان بر سر دارند و  متنوع و گوناگون است. زنان دولت

هیاى کیوچكى از    باا که دور  رشیته  هاى گران زینتى به نام تیته متشكل از دانه

بیه بیاالى ابیروان      آویزنید کیه   تاج خیود میى   مروارید آویخته شده در میان نیم

گیذرد و از دو طیرف    رسد و عقدرو رشته مرواریدى است که از زیر ذقن مى ىم

گردد. جیز ایین    بند مى  چین ها به پیچ زلف یا لبه عرق با قالبى کوچک زیر گو 

کنند زیورهایى گوهرنشان بیه پانیاى    زیورها که زنان ایران بر سر خود نصب مى

رنجیى در آن   هییچ  بندنید کیه دسیت بیى     دو سه انگشت به مچ دسیت خیود میى   

هیایى از مرواریید زینیت     چرخد. زنان دارا و متشخص بازوان خود را با رشته مى

بندى از زر که زیاد پان و سنگین نیسیت و آن   دهند. دختران جوان فقط دست مى

شود دانه جواهرى تعبیه شده به دست  بند به هم پیوسته و قفل مى که دو سر دست
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ایى به بازو دارنید کیه چنید خوشیه کوچیک      کنند. برخى از دختران بازوبنده مى

ها آویخته شده است. اما فقط برخى از دختران این زینت را به کیار   مروارید بدان

بندهاى زنان ایرانى عبارت از زنجیر ظریفى زرین  برند و همگانى نیست.گردن مى

بنید   رسد. در میان این گیردن  شان مى اى از مروارید است که تا پاى سینه با رشته

از به طیور معمیول   ک قوطى به اندازه کف دست وجود دارد. در این قوطى که ی

دهند. برعك  ما  طال و گاهى گوهرنشان و مشبّک است، موادّ عطرآگین جاى مى

بیریم و خوشیمان    اروپاییان که در مناطق سرد از بوییدن عطیر لیذّت زییاد نمیى    

ان را بیه بیوى خیو     برند و جانش بسیار مىلذت آید، ایرانیان از بوى خو   نمى

توانم به تحقیق بگیویم کیه در هییچ     دارند. اما درباره زیور انگشترى مى تازه مى

برنید. بیه طیور     نقطه روى زمین زنان به قدر بانوان ایرانى انگشترى به کار نمى

 93هر بانوى ایرانى چند انگشترى به انگشتان خود دارد.که توان گفت  کلّى مى

بلیه متناسب  ،بردند ان همواره  از تمام این تزئینات بهره مینیست که زن ااین بدان معن

رنگ  ،در نظر ایرانیان شده است. ها استفاده میجایگاه خود و مجلس و میان از آن ن وأبا ش

 ،تکر  ککه انبکوه  هر چه است. ابروان بوده تر  سیاه بهتر و پسندیده یموى سر و مژگان و ابرو

. آن دسته از زنکان ایرانکى ککه از    رسیدندبه نظر میباتر زیبود تر  هم پیوسته تر و به پرپشت

پشکت   رنگ و کم کم ،باریک ایشان ابروان و بودند داشتن ابروان پرپشت و پیوسته  محروم

 ،طبکق گکزارش سانسکون    94شکتند. دا رنگ این نقیصه را از میان برمکى  اى سیاه با مادهبود 

بکی و  آهکای   ندشان بوده است و چشکم و مورد پس نستنددا ایرانیان چشمان سیاه را زیبا می

 95خاکستری محبوبیت نداشته است.

بکوده اسکت ککه پکول      مندی آن به قدری برای ایرانیکان مهکم   توجه به لباس و شیوه

 نویسد: می در این باره کردند. شاردن فراوانی را صرف این امر می

بیا وجیود ایین در     اسیت درخور گفتن است که بااى پوشاك در ایران ارزان 
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قیدر زنیان و   ه ست کیه مردمیان آن بی   ا کم کشوری ،ان کشورهاى روى زمینمی

 96مندى لباس خود کنند. خرج تجمّل و شكوه ،مردان ایران

 97ها آراسته بوده است. که لباس بانوان به انواع زینتشود یادآور میسانسون نیز 

تنهکا  لباس در اعتقاد ایرانیان تنها پوشاک نیست بلیه پوشش نیکز هسکت. زن ایرانکی    

ن و جایگکاه  أحفو شک  ،وظیفه لباسنخستین کند بلیه  لباس را برای خودآرایی بر تن نمی

بانوان ایرانکی  بنابراین،  .هر لباسی پوشش نخواهد بود ،با این نوع نگاه ایرانی است،بانوی 

دادنکد و هزینکه هنگفتکی بابکت آن      ن اهمیت میآمندی  که به لباس و شیوه عالوه بر آن

پرداختند. به هنگکام بیکرون شکدن از     بری در اماکن عمومی نمی با آن به دل ،پرداختند می

پوشکانید.   انکدام آنکان را مکی    ،ت سفید بکود دس پوششی مانند چادر که همگانی و یک ،خانه

است. بوده سبک زنان با ایمان ایرانی  ،گری در منزل مستور بودن در بیرون از خانه و جلوه

نیازهای درونی افراد نیز هست. لبکاس در   أمین کنندهعی تباید توجه داشت که لباس به نو

 دهد. هویت فرد است که از درون او خبر میدهنده واقع نشان 

آنان را بکه سکوی    ،زیرا باورهای افرادشود؛ نقش باورها توجه باید به جا باز هم  در این

یابد.  دان میاهمیتی دو چن ،له در نزد زنانئشود. این مس چگونگی آراستن خود رهنمون می

سکازد ککه وی بکه     حریم خانواده هویتی از انسان می و هایی مانند عفاف، حیا باور به آموزه

امکا  نگیرد چارچوب خانواده و محرم و نامحرم را نادیده  ،آرایش و هنگام انتخاب نوع لباس

 گاه خودآرایی برای وی مفهومی دیگر آن ،ببیندبیگانگان اگر زن، هویتش را در هنر جذب 

 یابد. می

 های گذران اوقات فراغت و تفریح هشیوهـ( 

هکا اسکت.    نگکرش دهنکده نکوع   ها نشکان   چگونگی گذراندن وقت و انتخاب نوع تفری 

های افراد است ککه آنکان را بکه     ها به قدری است که این نگرش تنوع در سرگرمی ،امروزه

ی مسکابقات،  تماشکا  کنکد.  حضور در میانی خاص برای سرگرمی انتخاب شده هدایت می

های عمومی، پرداختن به امور هنری و شرکت در مراسکم حیکومتی از    گاه حضور در تفری 
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 های گذراندن اوقات فرایت و تفری  بانوان عصر صفویه بود. ترین روش مهم

 

 تماشای مسابقات

مسابقه چوگان رونقی خاص داشکت و در حضکور سکران حیکومتی      ،در روزگار صفوی

یافتند. فیگویروا از حضور زنکان در   م نیز برای تماشای آن حضور میگردید. مرد برگزار می

ککه روزهکای جمعکه در میکدان شکهر      کنکد   یاد میمیان تماشاچیان مسابقات دو و چوگان 

زن در آن زمان  ،پندارند دهد برخالف افرادی که می این امر نشان می 98اصفهان برقرار بود

اند، بلیکه جهکت    حضور در اجتماع مواجه نبودهدر خانه محبوس بوده است، زنان با منع از 

 برای ایشان مهیا بود.گردید  امیان حضور در مسابقاتی که برگزار می ،گذران اوقات فرایت

 

 های عمومی گاه حضور در تفریح

ها و اماکن سرسبز راهی برای گذران وقت و استفاده از هوای مناسکب   حضور در پارک

بر کنند  میی که در روزگار صفویه از این سرزمین دیدن گردان ایران قوا است.جهت تجدید 

های تفریحکی عمکومی حضکور     که زنان در کنار مردان در میاننمایند  تأکید میاین نیته 

نویسان  ای که تعجب این سفرنامه البته نیته 99کردند و از امیانات آن استفاده مییافتند  می

ه هکا پکر از آدم و بک    ها و بام خانه دیوار باغ ها و همه تاکستان»که است این انگیزد  برمیرا 

 100«.خصوص زنانى بود که خود را در چادر سپید پوشانیده بودند

 

 ومتیحک  شرکت در مراسم

های گذراندن اوقات فرایت بکوده اسکت. سکفرنامه     حیومتی از شیوه  شرکت در مراسم

که دارند کید أته تو براین نیدهند  مینویسان از حضور زنان در این گونه مجالس گزارش 

ککه  شکود   بیان مکی در این میان  101 .اند کرده پوشیدگی را رعایت می ،زنان در این مجالس

، استقبال از سفیران و دیدن آنان به حرمت بانوی این شکهر   زنان قمی از حضور در مراسم

حضکور  اسکتقبال عمکومی     در مراسمزنان  البته 102.گردان بودند روی 7حضرت معصومه
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گرفت و در واقع  اما در مراسم تشریفات که خصوصی و در جمع محدود انجام می یافتند می

زنکان حضکوری بسکیار     ،مهمانی و استقبال رسمی حیومت از نمایندگان سایر کشورها بود

در ای این حضور کم رنگ بوده است که فردی مانند فیگویروا که  به گونه .رنگ داشتند کم

 نویسد: در این باره میت اساین خصوص اهتمام بیشتری داشته 

نكته جالب توجه آن بود که در میان تعداد زیادى مرد که در  ،اما در این شب

 103خورد. این تشریفات رضور داشتند جز یک زن به چشم نمى

اند که موازین شرع و عرف  توجه به این نیته الزم است که در این میان زنانی هم بوده

پرداختند و نظام حیکومتی   گری می و یا روسپی 104اصیو به رقکردند  رعایت نمیجامعه را 

رعایکت پوشکش بکرای     ،بکا ایکن حکال   105شد. مانع فعالیت آنان نمی ،آن زمان به هر دلیل

ای بوده است که از بانوان  هرچند رفتارشان در پس این پوشش به گونه ،بود روسپیان الزم 

ن سکخت مجکازات   مکزاحم بکانویی شکد    ،به هکر روی  106 شدند. شری  جامعه شناخته می

چرخید به شدیدترین وجه مجازات  که گرد حرام میهم بانوی شوهرداری و البته  107داشت

 نویسد: بیرون آمدن زنان ایرانی می بارهشاردن در 108شد. می

در خانه ماندن را بیر بییرون شیدن    بیشتر این نكته مام است که زنان ایران، 

رى از خانییه خییارج کارهییاى ضییرودادن نانیید و جییز بییراى انجییام  تییرجیح مییى

 109شوند. نمى

مستور بودن زن ایرانی بدین معنا نبوده اسکت ککه وی حکق بیکرون آمکدن از خانکه را       

هویکت  دینکی و  ن بلیه زن ایرانی با رعایت شکئو  .من او بوده استأم ،خانهفقط  نداشته و

کرد که از امیانکات موجکود در جامعکه بکرای تفکری  و       ای رفتار می خود به گونهاجتماعی 

 ای وارد که به امنیکت و شخصکیت او خدشکه    بدون آن ،برد ذراندن اوقات فرایت بهره میگ

 .شود

 های مذهبی و( زنان و آیین

. زنان ایران ی مردم استیهای مذهبی برآمده از اعتقادات و باورهای دینی و ماورا ینیآ
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محرم  اند. تهها داش حضوری پررنگ در این نوع برنامه ،باورهای دینی خود زمین به پشتوانه

محرم   مراسمایرانی در های مذهبی شیعیان است. حضور زنان  او  احساسات دینی و برنامه

های این ایام  . زنان با حضور در برنامهنمانده استگردان عصر صفوی مخفی  از نگاه ایران

 110.دادند و با بروز احساسات نوای ناله سرمیکردند  میواعظان مذهبی استفاده سخنان از 

قدری بوده است که ه زنان ب شهیدان بر زندگی عادی و روزمره ایام سوگواری ساالرأثیر ت

 نویسد: فیگویروا در این باره می

ست که همه زنان، از هر طبقه و در هر شرایطى کیه  ا نكته قابل ذکر دیگر آن

هیاى خیود نییز روبنیده از صیورت       دوازده روز عیزا در خانیه   ،باشند در ایین ده 

دهند و این نشیانه نااییت    و هرکارى را با صورت پوشیده انجام مى گیرند برنمى

 111.است 1اخالص و سوگوارى آنان براى رسین

اما در محرم چادرهای سیاه و شد  میبیان شد که چادر سفید در اماکن عمومی استفاده 

که زنانی ککه از وجهکه مناسکبی در     نیته دیگر آن 112.گرفت جای آن را می ،ای رنگ قهوه

داشتند  میمردمان برخوردار نبودند و اهل فسق و فجور بودند حرمت این ایام را نگه میان 

این نیته از نظرها مخفی نمانکده اسکت ککه زنکان بکا       113کردند. میها شرکت  در مراسمو 

دسکتان را فرامکوش    آوری صدقات و تقسیم آن میان نیازمنکدان، رسکیدگی بکه تهکی     جمع

هکای مکذهبی    ینین از مردان و پوشیده بودن زنان در آجدا بودن زناچنین،  هم .کردند نمی

 114شده است. رعایت می

 

 ازدواج و ختم

سنتی است که برآمده از باورهای دینکی و ملکی    رسومی ازدوا  و عزاداری بر مردگان

مخصوصی در آن های  رسم ،عصر صفویههای ایرانیان در  است. با توجه به باورها و نگرش

همسکری و عکدم    تک ،یته بسیار جالب آن است که در آن عصر. ندوران روا  داشته است

 115کرده است. تحمل هوو جلوه می
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و پکیش مکردان ظکاهر    رو هسکتند  چون زنان ایرانکى پوشکیده   برخی بر این باورند که 

خواسکتگارى و  بکه ایکن دلیکل    و  116گیکرد  وسیله نماینده صورت مکى به ازدوا   ،شوند نمى

گونکه   البته ممین است گفتکه شکود ایکن    117گیرد. ام مىمقدّمات ازدوا  به وسیله زنان انج

او در ایکن بکاره    ها ختم به خیر نخواهنکد شکد امکا شکاردن اعتقکادی جکز ایکن دارد        ازدوا 

 :نویسد می

زن خیود را   ،نماید این طریق ازدواج که مرد پییش از مراسیم عقید    چنین مى

 اتّفاقیا   .ن نیسیت عاقبت به خیر و خو  فرجام نیست امّا در واقع چنی ،ندیده باشد

هایى که در کشورهاى دیگیر بیه شیرط دییدار و      ها از ازدواج این قبیل زناشویی

تر است  تر و شیرین پذیرد استوارتر، پاینده آشنایى با خلق و خوى طرف انجام مى

 118و بیشتر با آرامش و خوشبختى قرین است.

رود  مکی یا پسکتویى  اى از زنان خویشاوندش به اتاز  عروس همراه عدهدر این مراسم، 

 ،باز است امّا میکان اتکاز مکردان و زنکان     پستو نیمهآن در  .که به مجلس عقد متصل است

شود  مجلس عروسى در خانه داماد تشییل مىبه طور معمول،  119شود می اى آویخته پرده

نامنکد بکه خانکه     جهیزیه عروس را که خوانچه مى ،میان روز ،و ده روز ادامه دارد. روز دهم

کلفکت ککه    و برند. این جهیزیه عبارت است از جواهر، وسایل خانه، نوکر، خواجه د مىداما

 ،نوع و مقدار آن بستگى به دارایى و نظام اجتماعى پدر عروس دارد و بکه ییکر از جهیزیکه   

، بسیار عظکیم  دخترشان که جهیزیه ها براى این خانواده دهند. بعضى چیزى به عروس نمى

ا را جکزو جهیزیکه بکه    هک گیرنکد و آن  لوازم از بستگان خود امانت مىو  بنماید، مقدارى اثاث

 120گذارند تا چشم بینندگان خیره شود. معرض نمایش مى

نوازندگان پیشاپیش عروس و گروهى از نوکران در حالى که هر یک شکمعى افروختکه   

که آنکان یکک   شوند  روان میزنان  ،کنند. در پى آنان به دست دارند به دنبالش حرکت مى

دار و زربفکت یکا    شمع روشن در دست دارند. عروس سکراپا پوشکیده اسکت. چکادرى چکین     

پوشاند و چنان اندام و رویش را  که تا کمرش را مىافیند  میابریشمین شبیه پاچین بر سر 
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سر و گکردنش را   ند چهره،توان نمىباشند هر چه تیزبین افراد دارد که  پنهان مىدیدگان از 

 121ببینند.

عروس مخصوص مسلمانان نبوده است و ارامنه هکم در آن عصکر ایکن     پوشیده بودن

پوشیده بودن زنان و عدم اختالط زنان بکا مکردان امکری     122اند. کرده له را رعایت میئمس

که به هنگام عروسی جشن دهد  تویی  میتاورنیه  123توان از آن یافل ماند. است که نمی

 124گانه به سرور و شادی مشغول هستند.ست اما زنان و مردان هر کدام جداا و شادی برپا

 125.شود می این عدم اختالط زنان و مردان در شادی ارامنه هم گزارش

که خود  زنان خانواده مرحوم در حالیشود که  گفته میشیوه عزاداری بر مردگان  بارهدر

شکان نمایکان نباشکد، از     پیچند ککه خطکوط بکدن    را به طورى در چادرهاى بزرگ سیاه مى

کنکان تکا پکاى گکور      هکا هکم شکیون    رونکد. ایکن   کنندگان مکى  دنبال تشییعه ور بمسافتى د

برای وی شرایطی را  ،جایگاه شخصیتی زن ایرانی در عصر صفویهبه هر حال،  126روند. مى

 های دینی و سنتی شرکت فعال داشت.  که به راحتی در مراسمفراهم آورده بود 

 

 امور اقتصادی

 شاغل بودن

 ،شکد  ا توجه به این که مخار  زندگی برعهده مردان نهاده مکی در ایران عصر صفوی ب

برخکی بکانوان در    ،امری شکایع و عمکومی نبکود. بکا ایکن حکال       ،کارکردن زنان در شهرها

 نویسد:  شاردن در این باره میپرداختند.  هایی به فعالیت می شغل

اى از دختیران هماننید میردان روریانى بیه زنیان ریرم وظیایف دینیى           دسته

انجیام دادن کارهیایى کیه در    مسیوول  زنان دیگیرى   ،ها وزند. افزون بر اینآم مى

. هسیتند گیرى و امایال آن    برد امور زندگى الزم است مانند خییاطى، کفیش   پیش

منیدى کیه بیه کیار پزشیكى و داروسیازى اشیتغال         چنین زنان و دختران سال هم

 127.دارند
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 مشارکت در امور عام المنفعه 

رسانی به مردم از اموری است که برخی بانوان متمول عصر  استفاده از ثروت در کمک

 نویسد: روا در این باره مییفیگو. پرداختند می صفوی به آن

انید   که باز هم نام رودخانه را بر آن نایاده  سراى نزدیک آن این پل و کاروان

که  مند از اهالى شیراز ساخته شده است. چنان از محل خیرات و مبرات زنى ثروت

هاى عام المنفعه از صیدقات زنیان کیه     سراها و ساختمان دیگر از کاروان بسیارى

 128.ساخته شده است ،ندهست رتر از مردانخیّ

و رسیدگی به  129و پرداخت هدایا به واعظان 1حسینکمک به برگزاری مجالس امام 

 130های اقتصادی بانوان بوده است. احوال مستمندان از دیگر فعالیت

 

 هکمک به اقتصاد خانواد 

تکالش  پای مردان در سامان دادن به زندگی  زنان ایرانی هرکجا که نیاز بوده است پابه

هکاى   هاى یخیمى سرگرم بودند که خیمه های عشایر همگى به بافتن پارچه زناند.  کرده

بافتند ککه از آنهکا    اى دیگرى مى هاى زمخت پشمى یا پنبه سازند و پارچه خود را از آن مى

 131دوزند. لباس مى

 ،شیوه دینی و ملکی ایرانیکان  گرفت. بر اساس قش اقتصادی زن ایرانی را نباید نادیده ن

نیکاز   مین مخار  خانواده بر عهده مردان است و این امر زنان را از تحصکیل معکاش بکی   أت

در منکاطق   .در صورت نیاز خانواده از کمکک دریکغ نداشکتند   عصر صفوی د اما زنان نک می

زنان و مکردان در   کاری و بروز این امر بیشتر بوده است همروستایی و عشایری که ظهور 

زن  ،چون طبق نگرش ایرانیکان  ،. از سوی دیگرشود مشاهده میبرد امور زندگی بهتر  پیش

دل خواه خکویش  آن را صرف امور  ،خودبوده است، بنابراین با اراده های خود  مالک دارایی

 .کرده است المنفعه می مصرف در امور عاممانند 
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 نتیجه

در دیدارشکان از  گردان عصر صفویه پنهان نمانده است و آنکان   زن ایرانی از نگاه ایران

خانه  حکریم امکن بکانوی     در آن دوران، .پردازند می به گزارش ویعیت بانوان ایرانیایران 

ایرانی بود و هیچ کس را یارای پا نهادن به ایکن حکریم و شیسکتن حرمکت آن نبکود. زن      

له به معنای عدم حضور او در جامعه و ئد از نگاه مردان گریزان بود اما این مسایرانی هر چن

دین و فرهنگ با توجه به زن ایرانی  .نادیده گرفتن نقش زنان و حذف آنان از اجتماع نبود

خود با حضور در اجتماع به وظای  اجتماعی و دینی خود می رسید و با مستور نگه داشتن 

  آورد و در سکایه  مکی ضایی سالم برای حضور خود در جامعه فراهم خود از نگاه نامحرمان ف

 پرداخت. های مناسب خود می این امر به تفری 

و هرگکز بکه   خکویش اسکت   دانسکتند زن ایرانکی خواهکان حفکو حکریم       مردان که می

حکریم او  ن و حفکو  أیکت شک  أدهد مجبور به رع بوالهوسان اجازه ورود به حریم خود را نمی

حس زنانگی هم ای بود که  به گونه  رنگ و شیوه زینت ،ان ایرانی در طرحبودند. پوشش زن

دست در  ساده و یک ،و هم با توجه به استفاده از پوشش مستور کنندهداد  نشان میآنان را 

همکواره   ،داشت. البته بنا به دالیل مختلک   انظار عمومی، آنان را از نگاه مردان مصون می

اما سفر  هستند جامعه جدایاند  خار  از عرف عمومی داشتهرفتاری برخی زنان هستند که 

از عموم بانوان  ایرانکی جکدا بکوده    آنان اند که حساب  نبوده  یافلاین نیته  ازنامه نویسان 

 است.
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