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توجه به زندگی زنان در ایران
چگونگــی گذرانــدن وقــت ،ســرگرمیها و تفریحات
زنان ایرانی با توجه به محدودیتهایی که داشتهاند،
در کنــار دیگــر ابعاد زندگی آنان همیشــه مورد توجه
جهانگردان و سفرنامهنویسان اروپایی بوده است ،تا
جایی که در البه الی نوشتهها و سفرنامههای برجای
مانده از اروپائیانی که به دالیل مختلف به ایران سفر
کردهانــد میتــوان بــه این نکته دســت یافــت که آن
مســافران فرنگی به دقت زندگی زنان ایرانی را مورد
بررسی قرار داده و از آن بسیار نوشتهاند.
موجودات بیکار و بیعار
بــا توجه به ایــن مســأله در ســفرنامههای مربوط به
دوره صفویــه نیز کنار پرداختن به تمام ابعاد زندگی
زنان حرمســرا درباره ســرگرمیها و مشغولیات آنان
نیــز بخشهایــی آمــده اســت« .انگلبــرت کمپفــر»
جهانگرد آلمانی در بخشــی از ســفرنامه خود نوشته
است...« :اگر تصور کنیم که این زنان موجودات بیکار

و بیعــاری هســتند که فقــط در حرمســرا میخورند
و میخوابنــد ،بــه خطــا رفتهایم...بســیاری از زنــان
حرمسرا هســتند که به هنرهای گوناگون آراستهاند و
روز را با اشتغاالت هنری به سر میآورند.»...
بافتنی تا نقاشی و آواز خواندن
ایــن جهانگــرد در ادامه ،بــر خالف تصــور بعضی از
نوشــتههای ســیاحان که معتقد بودند زنان حرمسرا
بیشــتر وقــت خــود را بــه بیــکاری و خوشــگذرانی
میگذراندنــد ،مینویســد...«:بعضی خــوب چیــز
میبافنــد ،بعضــی دیگــر نقاشــی میکننــد ،گروهی
دیگــر در نســاجی و ریســندگی چیــره دســتاند یــا
آواز خوانــدن ،ســاز زدن ،رقصیــدن و هنرپیشــگی را
آموختنــد .آنان که در این کارها ممارســتی ندارند در
رشتههایی که گفتیم کارآموزی میکنند تا لطف شاه
یا زنان اصلی او را بتوانند به خود جلب کنند.»...
شیرین کردن زندگی در داخل حرم
دربــاره زنــان حرمســرا کــه تمــام عمــر خــود را در

زنان روزگار قاجار به روایت کالرا کولیور رایس:
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چاردیــواری حرمســرا میگذراندند حتماً این ســؤال
پیش میآید که چطور آنان آن فضای خستهکننده و
گاهی سخت و تلخ را تحمل و روزها را میگذراندند.
«سانســون» از مبلغــان مســیحی کــه در زمــان شــاه
ســلیمان صفوی به ایران سفر کرده بود در بخشی از
سفرنامه خود جواب این ســؤال را داده است...« :اگر
زنان در حرمســرای قصر بیکار مینشســتند محصور
بــودن حرمســرا برایشــان تلــخ و غیرقابــل تحمــل
میگردید .ولی زنها با پرداختن به انواع تمرینهای
ســرگرمکننده ،بیــکاری را از خــود دور میکنند و خود
را ســرگرم مینمایند و زندگی داخل حرم را شــیرین
میسازند.»...
آموختن سوارکاری تا شکار گوزن
گذران وقت و خوشگذرانی برای زنان شاه و نزدیکان
وی بــه حــدی اهمیت داشــته اســت که بــه خانمها
اســب ســواری میآموختند تا بتوانند اســب ســواری
کنند .حتی زنهای شاه در حرمسرا تیراندازی با تیر و
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تفریح زنان :از رفتن به گورستان
تا گردش به صرف کوفته سماق

«....از فصلهــای مربــوط بــه
زنــان ایرانــی ،خانــه و لبــاس
آنــان چنین برمیآیــد که آنها
چنــدان کار زیــادی ندارنــد.
بــه اســتثنای تهیدســتان ،زن
ایرانــی هرگــز نمیتوانــد از
زیــادی کار شــکوه و شــکایت
کنــد .بــه نظــر مــن کــم کار
داشــتن بســیار ســختتر از
زیــاد کار داشــتن اســت .این
مســأله بخصــوص در بــاب
زنــان مــورد نظــر مــا مصداق
دارد .آنهــا از اوقــات فراغــت
خــود بــرای مطالعه یــا انجام
کارهای هنری ،امــور خیریه ،یا
فعالیتهــای رفاهی همگانی
ســود نمیجوینــد .ایــن امــر
بــدان معناســت کــه زندگــی
آنها جــدا از امــور خانهداری و
بچهداری و بــرآوردن نیازهای
شــخصی یــک زندگــی کامــاً
خالــی اســت .»...همانطور
که از این چنــد جمله میتوان
فهمید «کالرا کولیــور رایس»
چگونگی گذراندن وقت بین
زنــان ایرانــی را بــا دیگــر زنان
اروپایــی کــه کامــاً متفــاوت
زندگــی میکردهاند ،مقایســه
کرده است.
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