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«....در ســالهای اخیــر در
آرایــش ســر ،نیــز مدلهــای
بســیار ابتکاری به وجود آمده
اســت .ایــن ابتکارهــا بیشــتر
در مــورد جلوی موهــا اعمال
میشــود و آنهــا را اســتادانه
چیــن و شــکن میدهنــد .در
ک فر مو،
انــدرون اغلب انبــر 
بــه چشــم میخــورد و مــدام
بــرای مرتــب نــگاه داشــتن و
آرایش رشتههای گیسو ،مورد
اســتفاده قرار میگیرد .بیشتر
زنــان ایرانــی به طــور طبیعی
دارای موهای مشــکیاند ،اما
اگر طبیعت ،موهایی به رنگ
دیگر به آنها بدهد ،رنگ کردن
گیسوان برای آنها بسیار ساده
اســت .»...ایــن تغییــرات و
ابتکارات در آرایش مو مربوط
به آخرین روزهــای حکومت
قاجار است ،زمانی که «کالرا
کولیور رایس» در زمان احمد
شــاه قاجار به ایران سفر کرده
و شــرح حــال زنــان را از ابعاد
مختلــف در کتــاب ســفرنامه
خود روایت کرده است.

زنان روزگار قاجار به روایت کالرا کولیور رایس:

آرایش مو و صورت زنان از صفویه تا قاجار

آرایش سر و صورت زنان
آرایــش زنــان از جملــه موضوعات بســیار جذابی
است که همیشه مورد توجه اروپاییانی که به ایران
سفر کردهاند ،قرار گرفته است و در نوشتههای خود
نیز از آن نوشــتهاند .البته علت آرایش کردن زنان
در گذشــته مانند امروز که بیشتر برای زیباتر شدن
اســت ،نبوده اســت چرا که در بیشــتر موارد بر پایه
آداب و رســوم خاصی بوده اســت که زنــان در کنار
پوشــش خاص فرهنگی کــه در آن پــرورش یافته
بودند به شیوههای مختلف موها و صورت خود را
آراستهمیکردند.
بزکزناندورهصفویه
اینآراستگیوآرایشکردنکهدرهرقوموفرهنگی
درایرانمتفاوتبودهاست،ازنگاهسیاحاناروپایی

جا نمانده و حتی با دقت بسیاری مورد توجه قرار
میگرفتــه اســت .چنانکــه از همــان روزگاری کــه
رفــت و آمــد اروپاییها به ایــران آغاز شــد آنان در
نوشــتههای خود بــه این موضوع اشــاره کردهاند و
بــه توصیــف چگونگی آرایــش و بزک کــردن زنان
پرداختهاند کــه از جمله این توصیفات را میتوان
در سفرنامههای دوره صفویه به روشنی یافت.
سیاهیزلفومژگانوابرو
«ژان شــاردن» از جمله این ســیاحانی است که در
زمان شــاه ســلیمان صفوی بــه ایران ســفر کرده و
درباره آرایش مو و صورت اینطور نوشــته اســت:
«...ســیاهی موی نزد ایرانیان اعم از زلف و مژگان
و ابرو و ریش بســیار مستحســن است .انبوهترین و
پرپشــتترین ابــروان بهویژه اگــر با هــم در افتاده

باشــند ،زیباتــر شــمرده میشــوند .نســوان عــرب
دارای بهتریــن قســمت از اینگونه ابروان هســتند.
زنــان ایرانی که مطلقاً فاقد چنین ابروی ســیاهی
میباشــند ،بــرای درشــت و رنگیــن کــردن ابروان
متوسل به سیاهی میشوند.»...
زنانصفویهوخالهاییاز«تتو»
جالــب اســت کــه این ســیاح فرانســوی بــه نوعی
«تتــو» در آن زمــان در صــورت زنان اشــاره کرده و
مینویسد...«:همچنیندرقسمتپیشانی،اندکی
باالتر از ابرو مابین دو ابرو لکه سیاه یا لوزی(خالی)
میگذارند که کوچکتر از ناخن انگشت است و در
چاهزنخدان(چانه)نیزیکعالمتبنفشی(خالی)
مینهند .اما این هرگز نمیرود چون با نوک نیشتر
آن را نقش میکنند .»...همچنین به گفته شاردن
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زنــان برای حفاظت پوســت در مقابل حرارت هوا
دست و پای خود را نیز حنا میزدند.
کشیدنسرمهبرایدرشتیچشمها
«گاسپار دروویل» که در زمان فتحعلیشاه قاجار به
ایران ســفر کرده بود درباره کاربرد ســرمه در میان
زنان اشــاره میکنــد ...«:برخی از بانــوان ایرانی که
تصور میکنند چشمانشــان به قدر کافی درشــت
نیســت برای تکمیل زیبایی خــود روزی چند بار با
میل عاج بر چشــم خود ســرمه میکشــند .آنها از
این آرایش بســیار لذت میبرنــد .»...در ادامه این
سیاح به پریدگی رنگ صورت زنان ایران بهعنوان
یک عیب اشــاره کــرده و علت آن را نتیجــه انزوا و
خلوتنشینی آنان میداند که البته زنان با مهارت
خاصی این عیب را برطرف میکردند.

