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   ياريبخت ليا زنان يفرهنگ و ياجتماع يزندگ بازتاب
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  *زاده يربان ميدمحمدرحيس
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  چكيده
 در خارجي نويسان سفرنامه كه دهد پاسخ پرسش اين به است آن بر حاضر ةمقال

 اند؟ كرده نييتب را ياريبخت زنان يفرهنگ و ياجتماع يها مؤلفه چگونه شانيها نگاشته
 احانيس يها داده و منابع به مراجعه با و يخيتار نييتب ةويش به كه ،حاضر پژوهش
 توجه ياريبخت زنان تيوضع به احانيس كه است آن از يحاك شده، ميتنظ يخارج
 ارتباط ياريبخت زنان با كه زن سانينو سفرنامه ويژه به اند، داشته معطوف يخاص

 بحث آنان يزندگ طرز دربارة يتر شيب نظر دقت و يموشكاف با و اند داشته يتنگاتنگ
 زنان ةدربار ها آن اطالعات و يسيانگل سانينو سفرنامه توجه احان،يس ميان در. اند كرده
اين امر . است تر يغن و بارزتر گريد يكشورها احانيس يها سفرنامه نسبتبه  ،ياريبخت
 و ياسيس نفوذ ةتوسع يبرا دوره نيا در ها يسيانگل تالش يراستا در توان يمرا 

  .دانست ياريبخت ليا در خود ياقتصاد
  .زندگي اجتماعي و فرهنگي، قاجار ،يخارج سانينو سفرنامه ،ياريبخت زنان :ها دواژهيكل
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 يا عالقـه  و كرده ينظام و ياسيس حوادث شرح صرف را شانتهم مورخان كه ليدل نيا به
. انـد  نداشـته  نـد، ا هداد يمـ  ليتشـك  زنـان  را آن از يمـ ين كه مردم، ياجتماع يزندگ نييتب به
 جمله از مردم ياجتماع مسائل به ،پراكنده صورت به خود، يها فيتأل يال البه در ،رو  نيا  از

ارائـه   مورخاني كه اندك يها گزارش كه آن ضمن ؛)12: 1375 ش،يدلر( اند كرده اشاره زنان
 در ،رو  نيـ ا از .اسـت  بـوده  ياشـراف  يهـا  خانـدان  و يدربار زنان محور حول زيناند  كرده
 در نيا. اند شده واقع مهجور و مغفول الت،يا زنان ويژه به يرانيا زنان گريد ،انآن يها نوشته
 ةهمـ  در شانفعــال  نقـش  به توجه با التيا زنان تيموقع به مربوط بحث كه است يصورت
 نيخـوان  اگر كه جا آن تا ؛است ياجتماع خيتار مهم مباحث از يكي ،يليا يزندگ يها عرصه

 يهـا  يبـاز  ةصـحن  در شـطرنج  يها مهره در نقش يحت و بوده امور مصدر در ليا مردان و
 در كـه  بـوده  يزنـان  يبانيپشـت  به اند، كرده فايا يمؤثر نقش يداخل يها كشمكش و ياسيس

  .اند پرداخته ليا امور فتق و رتق به نبودشان
 خأل رفع يراستا در يحد تا ،خاطرات و ها سفرنامه قالب در انيياروپا يها نوشته
 رانيا درشان  گسترده حضور به توجه با ها يسيانگل البته است؛ ديمف يخيتار كتب در موجود

 جغرافيايي، ممتاز موقعيت به توجه با امر نيا. اند كرده ياريبخت ليا به را توجه نيتر شيب
 جا آن از نيچن هم. است پذير هيتوج قاجاريه ةدور يط در ياريبخت ةحوز اقتصادي و سياسي

 اطالعات ليا نيا زنان دربارة داشتند، شد و آمد ياريبخت ليا در تر شيب يسيانگل زنان كه
 با ،پژوهش نيا در رو  نيا از ؛ندارد وجود يداخل منابع در آن رينظ كه دهند يم ارائه يخوب
 به ،اند آن شتازيپ ها يسيانگل ،تيفيك و تيكم در كه ،يخارج احانيس يها داده به توجه
 البته. شود يم پرداخته هيقاجار ةدور در ليا نيا زنان يفرهنگ و ياجتماع يزندگ يبررس

 يفكر يها برداشت و نبوده شانيها دهيشن و ها دهيد بر يمبتن     ًصرفا  سانينو سفرنامه گزارش
 يها دادهممكن است  ،رو  نيا از ؛است افتهي انعكاس شانيها گزارش يال هالب در زين آنان
 و ياجتماع يزندگ مهم يها شاخصه يبرخ ح،يتوض نيا با. نباشد حيصح     ًكامال  آنان

  .شود مي يبررس يخارج احانيس دگاهيد از زنان نيا يفرهنگ
  

   ي    خارج   ي  ها         سفرنامه    بر     بنا   ي  ار ي   بخت      زنان       منزلت   و     گاه   ي  جا  .  2
  طه    مشرو       دوران    از   ش ي پ   ي  ار ي   بخت      زنان       منزلت   و     گاه   ي  جا     1.2
 ايلخـان  ،خـان  محمـدتقي  ةقلعـ  در طـوالني  مـدتي  كه ،سيانگل ياسيس مأمور ،اليارد يهنر

 ،را خود بزرگ همسر لخانياكه  نويسد مي لخانيا زنان دربارة ،است داشته اقامت ،بختياري
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 از .كند مي خطاب حسينقلي مادر بزرگش پسر نام به است، لرستان خوانين از يكي دختر كه
 نشسـتن  ةاجاز زن نيا حضور در ،يندزيبا و جوان كه آن وجود با زين خان انزن ساير ،يطرف

  .)95- 94: 1367 ارد،يال( بنشينند اش هخدم ميان در كه آن مگر ؛ندارند
 ،دآلمـاني ( اسـت  بـوده  ناپسـند  يامـر  ياريبخت ليا در زن به  احترامي يب كه ييجا آن از
  .اند بوده برخوردار احترام موهبت از خود حد در زين ليا زنان گريد ،)1030 :1335
  
        مشروطه       دوران    از    پس   ي  ار ي   بخت      زنان       منزلت   و     گاه   ي  جا     2.2
 محور ،حقيقت در و فقرات ستون را بختياري زنان، يسيانگل احيس، روز مكبن زابتيال

 كه ،مشروطه هاي سال در ،يو ةنوشت بر بنا. است كرده قلمداد ايل در تالش هرگونه اصلي
 يا فرماندار مقامدر  ها شهرستان در يا تهران در و نداشتند حضور ايل در مردها تر بيش

 وظايف شايسته نحو به و آزادانه كه بودند زنان نيا بودند، مشغول كار  به استاندار
 به بختياري  انزننويسد  وي مي ).94- 93 :1373 روز، مكبن( دادند مي انجام را شوهرانشان

 با را روزانه وقايع فراوان اشتياق و ولع با و وافري دارند ةعالق كشورشان سياسي مسائل
  ِي اريبخت زنان. اند مشروطه رژيم هوادار آنان تر بيش. كنند يم يريگ يپ ها روزنامه خواندن
 كه يهنگام .اند اروپايي زنان مانند رأي حق داشتن و انتخابات در زنان شركت دار طرف

 كه است آن موقع حاال گفت من به ها خانم از يكي افت،ي شيگشا تهران در ديجد پارلمان
 زنان مانند ديبا ما كه افزود او. ميباش داشته شركت مجلس نيا در ديبا ميكن عااد هم ما

 ميندار هيعال التيتحص ها آن ةانداز به هرچند ؛ميبشكن را ها پنجره يها شهيش يسيانگل
  .)100 :همان(

 با معاشرت مانند يعوامل ريتأث تحت ياريبخت مردان مشروطه، ةدور در اگر
 ،ستندينگر يم ياجتماع و ياسيس اتيح به نو يديدبا  ها انجمن و ها روزنامه ان،يياروپا

 يها دغدغه مردان يپا هم نظر مد ةدور در زين ياريبخت زنان ،گزارش نيابر اساس 
 مسائل به بخش، يآگاه عوامل مدد به و اند داشته سر در يخواه يآزاد جنس از يفراوان

 كه است يزمان درست نيا و اند نبوده توجه يب اروپا يحت و كشور ياسيس و ياجتماع
 اجتماع، ةعرص به ورود و ها خانه يپستو از زن خروج هدف با ،يشهر زنان از يبرخ
 نيخوان زنان هاينظر و اتيروح روز مكبن البته ؛بودند ستادهيا زنان حقوق عييتض هيعل
 صفحات از بسياري در كه يضعف نقطه ،است داده ميتعم ياريبخت زنان عموم به را

  .شود يم دهيد كتابش
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        مشروطه       دوران    از    پس   ن ي    خوان      زنان      ارات ي   اخت   و      نفوذ     3.2
 ممتاز ةطبق زنان اختيارات ةدربار را مطالب ترين كامل روز مكبن ،سانينو سفرنامه ميان در

  :است چنين آن ةچكيد كه گذارد يم شخوانندگان اختيار در بختياري
 مخارج و لباس ةهزين براي شانشوهران از كه بود يحد تا ها يب يب اراتياخت و نفود
 درآمدهاي ترشان شيب ،ها نيا بر عالوه و كردند مي دريافت ساليانه مقرري شخصي
 تيول در شوهرانشان كه آمد مي دست به امالكي طريق از عايدات گونه اين ؛داشتند شخصي

 بررسي ،بود بغرنج بسيار كه ،را اندرون مالي امور آنان نيچن هم. بودند داده قرار ها آن
 به نيز چهارپايان ةطويل و ها باغ امالك، امور به رسيدگي وظايف، اين بر افزون. كردند يم

 مفيد      ًمعموال  انآن هاي توصيه زين سياسي مسائل در. )100- 99 :همان( بود ها بي بي ةعهد
 جان صاحب بي بي ي به نامزن ةتوصي و ابتكار با اصفهان تصرف كه جا آن تا ؛شد مي واقع
   .)98 :همان( است گرفته انجام

 اظهار روز، مكبن مشابه يمطالب انيب ضمن، يسيانگل احيس س،يرا وريكول كالرا
 در اما كنند، مي امضا مهر جاي   به را اسناد ايرانيان، ساير برخالف خوانين كه اردد يم

 نيا بر عالوه ها آن و دهند مي ها بي بي به را مهر از استفاده ةاجاز قلمروشان، ترك صورت
 استفاده آن از شان شخصي معامالت انجام براي كه دارند نيز مخصوصي مهرهاي مهر،
  .)63: 1383 رايس،( كنند مي

 و اند كرده اشاره زنانشان به ليا مردان احترام به فقط ،مشروطه دوران از قبل احانيس
 و روز مكبن كه است يصورت در نيا. اند اوردهين انيم به صحبت يارياخت و نفوذ نيچن از
 يزمان درست يعني اند؛ كرده سفر ياريبخت ةمنطق به مشروطه انيجر حوش و حول سيرا
 تر شيب و داشتند يپررنگ اريبس حضور رانيا ياسيس يها يباز ةصحن در نيخوان كه

 فتق و رتق به انآن نبود در ها يب يب و كردند يم نقش يفايا ها شهرستان اي تهران در اوقات
  .پرداختند يم امور

 زنان نيا با زين يتنگاتنگ ارتباط و ندا هبود زن خودشان مذكور يها گزارش سندگانينو
  .ندا هداد جلوه تر پررنگ امور برخي در را زنان نيا نقش رسد يم نظر به رو  نيا از ند؛ا هداشت

  
   ي    خارج   ي  ها         سفرنامه    بر     بنا   ي  ار ي   بخت      زنان      سواد   ت ي   وضع  .  3

 به ياطالعات هيقاجار ةدور در ياريبخت زنان آموزش از كه است ياحيس يگانه روز مكبن
 از امكان حدر س تا بايد انزن كه باور داشتند ها بختياري ،يو ةنوشت بر بنا. دهد يم دست 
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 خارج در كه ،خوانين ةسال پانزده نوجوانان مانند اگرچه و شوند مند بهره دانش و علم
 اما كنند، ترك را كشور تحصيل ةادام براي شد نمي داده اجازه نانز به ،كردند مي تحصيل
 مانند ها بختياري. شود برداشته شانراه سر از موانع نزديك ةآيند در كه بودند اميدوار

. بپردازند تحصيل به هم كنار در يدبا دخترها و پسرها كه ه اين باور داشتندب ها اسكاتلندي
 ساعت پنج تا چهار بين روزانه ،اتفاق به ساله هشت و هفت پسران و دختران ،رو  اين از
 با يمتأهل جوان نز اگر علت همين به هم شايد و كردند تحصيل مي الم نزد خانه مكتب در

 ديرس ينم نظر به غيرعادي ها بختياري ميان در داد، يم ادامه تحصيل به بچه دو داشتن
 و جديد نسل بين كه شود يم ادآوري زين را موضوع نيا احيس .)87- 86 :1373 روز، مكبن(

 آشنا خارجي زبان با بودند مايل ها بي بي اغلب و بود سواد بي كسي تر كم ،جوان هاي بي بي
 هاي زبان به بختياري ؛ زيرا مالهاينبود مقدور شان براي آرزويي چنين تحقق اما ،شوند

 چند پاريس يا تهران در شاناقامت حين كه ،خوانين از برخي اما. نداشتند آشنايي خارجي
 انشانزن بهها را  آن بختياري به بازگشت از پس بودند، گرفته ياد فرانسه يا انگليسي كلمه
 و داشتند خاصي مهارت حسابداري فن و رياضيات دربارة زنان نيا نيچن هم. دادند مي ياد
 كردند  مي تحصيل دانشگاه در رشته اين در يتح كه دختراني از را سبقت گوي ،حقيقت در

  .)91- 87 :همان( بودند ربوده
 ؛باشد داشته مصداق ياريبخت ممتاز طبقات زنان ةدربار فقط ممكن است احيس اظهارات

 فرما حكمشان دختران و زنان ژهيو به ياريبخت ريعشا ميان يسواد يب ،رياخ يها سال تا وگرنه
  .)36 :1379 ،يدهناش( بود

  
   ي    خارج   ي  ها         سفرنامه    بر     بنا   ي  ار ي   بخت      زنان        ازدواج  .  4

 يضـرور  و مسـلم  يامر در حكم همواره ،يرانيا گوناگون اقوام ياجتماع اتيح در ازدواج
 در انسـجام  جاديا ليدل به اوالد، داشتن بر افزون يليا جوامع در ضرورت نيا و بوده مطرح
 آداب يبررس ،رو  نيا از .است بوده فراوان تياهم حائز ياسيس و ياقتصاد ،ياجتماع روابط

 زنـان  يفرهنگـ  و ياجتمـاع  يزندگ شناخت در راستاي ياريبخت ةجامع در ازدواج رسوم و
  .رسد يم نظر به يضرور ،يليا ةجامع نيا از يمين در نقش ،ياريبخت

  
       قاجار   ة   دور    در   ي  ار ي   بخت        دختران        ازدواج    سن 1.4
 در كه ديآ يبرم اند رفته ها ياريبخت نيسرزم به هيقاجار ةدور يط در كه ياحانيس گزارش از
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 كه چنان؛ است نداشته وجود دختران ازدواج و يكودك ميان يچندان ةفاصل ياريبخت ةجامع
 مردم ساير مانند نيز ها ياريبخت نويسد مي ،هيقاجار ةدور لياوا يخارج گر گزارش ،اليارد
 در پسرها و دخترها نامزدي كه ترتيب  بدين ؛كنند مي ازدواج پايين سنين در زمين مشرق
 پسرها كه زماني يعني بعد، سال نيچند به ها آن عروسي اما گيرد، مي صورت كودكي سن
 شود مي موكول رسيدند، سالگي دوازده حدود دخترها و سالگي پانزده يا چهارده به
  .)269: 1367 ارد،يال(

 گرد جهان ،يدآلمان و ،يسيانگل احيس ،بيشوپ زاباليا ادشده،ي گزارش بر افزون
 اشاره موضوع نيا به صراحت  به ،اند آمده رانيا به ارديال از بعد قرن مين حدود كه، يفرانسو
 روز مكبن كه است يصورت در نيا). 1032: 1335 ،يدآلمان ؛108: 1375 بيشوپ،( اند كرده

 اند نوشته يسالگ پانزده يعروس هنگام به را دختران سن ه،يقاجار اواخر احانيس از س،يرا و
 ؛67: 1373 روز، مكبن( اند داده خبر سالگي هفده تا نزديك، اي آينده در آن رفتن باال از و
  ).62: 1383 س،يرا

 يها سال فاصلة در كه ديجد محققان از ،يميكر گفتة به احانيس گزارش ليتكم در
: شود يم اشاره ،برد مي سر به ها بختياريميان  در شناسي مردم تحقيقات براي 1352 تا 1349
 شدن بزرگ از پس نفر دو اين و كنند مي بر ناف زايمان ابتداي همان از را پسر و دختر

 نيا در كه آيد وجود به طرف دو ةخانواد بين دشمني مگر ؛كنند ازدواج هم با مجبورند
 هر از ازدواج زدن هم به دعواي وگرنه ؛كنند حل كدخدامنشي با كنند يم يسع صورت
  .)131 :1368 كريمي،( شد خواهد منجر اي طايفه دعواي به ،شود آغاز طرفي
  
       قاجار   ة   دور    در    ها   ي  ار ي   بخت        ازدواج      رسوم   و      آداب 2.4

 بود عروس ةخانواد به بهاريش پرداخت ياريبخت ليا در ازدواج با مرتبط رسوم از يكي
 فرصت داشتند بسياري دختران كه پدراني براي امر نيا كه جا آن تا ؛)108 :1375 شوپ،يب(

به  ياريبخت عروس ن،يا وجود با. آورند دست  به اي مالحظه درخور ثروت تا بود مناسبي
 .)1035: 1335 ،يدآلمان( برد مي داماد ةخان به يتر كم ةجهيزي ،نيشهرنش عروسان نسبت

 پدر به اول ةدرج در. ردندك مي دريافت     ًنقدا  داماد ةخانواد از را پول اينكه  ديگو يم يميكر
 هم عمو اگر و رسد مي دختر عموي به نداشت برادر اگر و برادرش به نداشت پدر اگر دختر،
 اسمش اگرچه. گيرد مي تعلق دختر مادر به كدخدامنشي با و هاتر بزرگ وساطت با ،نداشت

 در .)132 :1368 ،يكريم( رسد مي مادر به كدخدامنشي با و مرحله آخرين در اما ،شيربهاست
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 بفرستند عروس براي اي هديه داماد بستگان عيد هنگام در كه بود آن بر رسم نامزدي دوران
 يا طال مسكوكات يا جواهرات      ًمعموال  داماد، والدين شئون و توانايي مطابق هديه، اين كه

 و ديرس يم سالگي پانزده به پسر و سالگي دوازده به دختر كه آن تا بود بها گران اي پارچه
 برگزار مفصل بسيار ايل در عروسي جشن). 1032: همان( شد يم برگزار عروسي جشن

 و آواز و ساز با ها جشن اين. ديكش مي طول روز چهل تا ده حدود يعروس مراسم و شد يم
 و مردان رفت يم داماد خانة به بايد عروس كه شبي يا روز در. بود همراه جمعي دسته رقص
 عروس قبيلة طرف به نوازدگان از اي دسته همراه به اسب بر سوار داماد قبيلة از بسياري زنان
 اتفاق ندرت به و شد مي انجام عروسي روز زين ازدواج مذهبي و قانوني تشريفات. رفتند مي
 عقد براي ساعت اگر و گيرد انجام داماد خانة به عروس ورود از قبل عقد مراسم كه افتاد مي

 منتظر او خانة در روزي چند دهد، نشان داماد به را خود كه اين بدون عروس نبود، مناسب
 و آواز و ساز با را عروس شب همان و يافت يم انجام قانوني مراسم آن از پس و ماند يم

  ).1036: همان( بردند يم خانه حجله نام به چادري يا اتاق به رقص
  
       قاجار   ة   دور    در   ي  ار ي   بخت   ل ي ا    در       زوجات      تعدد      نظام     3.4
 رسم كرده، جلب خود به را احانيس يبرخ نظر كه يرسوم از يكي ،ازدواج بحث در

 خوانين تر بيش تنها نه كه رو  آن از هم آن. است بوده ياريبخت ةجامع در چندهمسرگزيني
 ارياخت زن نيچند شان يمال استطاعت به بنا زين ليا گريد افراد بلكه ،)269: 1367 اليارد،(
 ،مزبور احانيس ةگفت دييتأ در .)1031: 1335 ،يدآلمان ؛217 :1375 بيشوپ،( اند كرده يم

 شناسي مردم تحقيقات براي 1352تا  1349 ةفاصل در ديگار كه اي نامه نسب بر بنا گفتني است
 تر بيش زين شانيها ازدواج و داشتند زن هفت انمرد برخي بود، كرده تهيه بختياري ايل از

  .)177 :1368 كريمي،( بود فاميلي
 )217 :1375 بيشوپ،( بوده فراوان فرزندان داشتن رسم اين رواج علت كه است درست

 ها خانم در اما ،)63: 1383 س،يرا(است  كرده يم فراهم را ها خانواده ميان اتحاد ةنيزم و
 كه بودند آن در پي همسر محبت جلب براي كه جا آن تا ؛انگيخت برمي را يحسادت و ت    دوئي 
 .)107 :1375 بيشوپ،( شوند متوسل طلسم و جادو به و بيفزايند شانزيورآالت و لباس بر

 امر در محوله امور ةعهد از خوبي به ياريبخت زنان كه نكته نيا گرفتن نظر در با روز مكبن
 خبري زين اخالقي فساد انواع و بندوباري بي از و آيند برمي فرزندان تربيت و داري خانه

 نظم در اختالل چون هم ناهنجاري مدهاياپي جاديا باعث را اتجزو تعدد نظام نيست،
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 يجا در يو كه است يصورت در نيا .)65: 1373 روز، مكبن( است دانسته خانوادگي
كه  است كرده اذعان دارد، رواج انگلستان در كه ،اخالقي انحراف و فساد يادآوري با گريد

 چندهمسرگزيني رسم ،ايراني زنان يكل طور به و ياريبخت زنان دامني پاك عوامل از يكي
  .)73 :همان( است

 پسر ويژه به اوالد داشتن نشينان كوچ ميان در ازدواج هاي انگيزه ترين مهم از يكي البته
 سياسي و اقتصادي نظر از ،ذكور ويژه به، فرزندان داشتن نشيني كوچ زندگي در زيرا ؛است
 نيروي به احتياج كه است توليدي واحد يك نشين كوچ خانوار هر. است مند ارزش بسيار
 در ،ديگر سوي از. دهند مي تشكيل را نيرويي چنين ،پسران ويژه به ،فرزندان و دارد انساني

 شمار به  نظامي و سياسي ةپشتوان فرزندان دهند مي پاسخ زور با را زور كه جوامعي
 اند نسل بقاي براي ضامني و پيري دوران براي اي پشتوانه ذكور اوالد چنين هم و روند مي

 زنان يدامن پاك بارةدر زين بلوكباشي نظرممكن است  .)103 :1375 بهاروند، اللهي امان(
 از ،عشاير و ايالت ميان در زوجات تعدد نظام رواج«: باشد روز مكبن ةگفت ديمؤ التيا

 ةجامع در فساد و انحراف از گيري پيش و ايالت زنان ةهم بودن شوهر با مهم هاي عامل
  .)65 :1382 بلوكباشي،( »است بوده ايلي

  
   ي    خارج   ي  ها         سفرنامه    بر     بنا   ي  ار ي   بخت      زنان      عفاف   و      حجاب  . 5

 مطرح ،ياسالم جوامع ژهيو به ،يبشر جامعة در ارزش دو حكم در عفاف و حجاب
 است يامر اما است، افراد يدرون يباورها و اعتقادات از برخاسته حجاب اگرچه. است
 ينوع عفاف كه يصورت در شود؛  يم نامحرم نگاه مانع كه جسم با ارتباط در و يظاهر

 نظر در را نكته نيا ديبا ن،يا وجود با. دارد يبازم گناه از را انسان كه است يدرون حجاب
 از برگرفته ،ينيد يباورها بر افزون جوامع، متفاوت يقشرها پوشش نوع كه داشت

 نيع در التيا زنان ،رو نيا از. است جامعه آن به متعلق فرهنگ و سنن و آداب م،ياقل
 ،يمياقل اتيمقتض ريتأث تحت و شان جامعه سنن و آداب بر بنا معتقدات، به يبند يپا

 نيا كه جا آن تا شد؛ تشانيهو جزو ها سال يط تداومش كه دنديبرگز خود يبرا يپوشش
 سفر ياريبخت قلمرو به هيقاجار دورة در كه يگردان جهان از ياريبس نظر پوشش نوع
 در زنان پوشش گوناگون ياجزا به پرداختن كه جا آن از. كرد جلب خود به اند كرده

 مسئلة به كه شوند يم يبررس ييها گزارش فقط جا نيا در گنجد، ينم نوشتار نيا حوصلة
  .دارند اشاره عفاف و حجاب
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        مشروطه       دوران    از   ش ي پ         بختياري      زنان      عفاف   و      حجاب     1.5
 مگر ؛داشتند مي نگه حجاب بدون را شانبدن جلو از قسمتي و سينه يتمام بختياري زنان
 را بدن از قسمت اين اي بيگانه مرد برابر در يا شوهرانشان مقابل در احترام عالمت به كه آن
 در ؛كردند يم پنهان پيچيدند، يم گردنشان و سر دور كه ،دار شرابه رنگي بزرگ روسري زير

 سفيد روسري يا  ابريشمي سياه دستمال از منظور، اين براي پايين طبقات زنان كه يصورت
 زنان برخورد ةدربار يگزارش يط ارديال البته ؛)99: 1367 اليارد،( كردند مي استفاده كتاني
او  كههنگامي  زنان نيا كه كند يم اشاره زين نكته نيا به ،ياريبخت لخانيا برادر ،خان علينقي

 و گذاشتند كنار را نقاب  يمدت از پس اما پوشاندند، چادر و نقاب با را شانصورت ،دنديد را
 كه يفرانسو احانيس، هوسه و بابن مشاهدات .)69 :همان( پرداختند گوو گفت به او با

 ليا زنان كه است نكته نيهم گر انيب اند، رفته ها ياريبخت انيم به ارديال از بعد قرن مين حدود
 ةدور اواخر در كه ،شوپيب .)63: 1363 هوسه، و بابن( كردند ينم استفاده روبند و چادر از

 يزمان مدت كه بزرگ، خوانين زنانكه  دارد يم اظهار ،است رفته ها ياريبخت انيم به يناصر
 انزن و زدند مي صورت به نقاب نيشهرنش زنان ةشيو به بردند، مي سر  به پايتخت در را

 فقط نه ن،ييپا طبقات زنان اما ،كردند يم تيتبع ها آن از نهيزم نيا در زين تر كوچك خوانين
 زين شهر به رفتن هنگام بلكه يافتند، مي حضور روپوش و نقاب بدون ليا مردان اجتماع در
  .)70 :1375 شوپ،يب( كردند مي پيروي شانقلمرو پوشيدن لباس ةشيو همان از

 رعايت به نسبت      تقي دي ياريبخت زنان«: ديگو يم يمظفر ةدور لياوا در زين يدآلمان
 شأن علت به نيخوان زنان گفتني است .)1027: 1335 ،يدآلمان( »نداشتند خود حجاب
 لباس يطرف از. دادند مي نشان تري بيش تمايل نيشهرنش زنان پوشش ةنحو به ،شان اجتماعي

 نيا نكردن استفاده ها  آن بودن ديق يب از منظور پس ؛است هيال چند و گشاد بلند، ليا زنان
  .است بوده روبند و چادر از زنان

  
        مشروطه       دوران    از    پس         بختياري      زنان      عفاف   و      حجاب     2.5
 ،اي كيسه يشلوار سياه، چادر بر عالوه بختياري، قلمرو از خارج به سفر هنگام نيخوان زنان
 به سياه تور جنس از نيز نقابي و كردند مي پا به ،شد مي بسته پايشان قوزك روي شدامن كه

 بدون نييپا طبقات زنان اما ،)66 :1383 س،يرا ؛120 :1373 روز، مكبن( زدند مي صورت
 خاطر ةدغدغ بدون بختياري خاك در كه تفاوت نيا با ؛رفتند يم شهر به روپوش و نقاب

 اما ،)62 :همان( شد نمي ها آن متعرض كسي و كردند مي سفر خواستند يم كه اي نقطه هر به
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 نبودن ريگ سخت البته ؛)66 :همان( گرفتند مي قرار نانيشهرنش توهين معرض در شهر، در
 كه بود رو  آن از )28 :1376 وستون، و برد ؛52 :1334 كوپر،( حجاب در مسئلة زنان نيا

 تيفعال به مردان دوش هم بلكه ،نبودند نشين خانه و حرم مقيم ن،يشهرنش زنان مانند
  .)28 :1376 وستون، و برد( پرداختند يم

 در ،رو  نيا از. است بوده مؤثر حجاب تيرعا ةنحو در ندگيز ةويش هيقاجار ةدور در
 چادر بلوچ زنان. داشتند حضور اجتماع ةعرص در روبند و چادر بدون زنان زين التيا ريسا
 حجاب بدون تركمن زنان .)41 :1383 ر،يدا ؛102: 1375 خانيكوف،( كردند نمي سر به

 سخت زياد باره  اين در زين مردانشان و) 113 :1368 پوالك،( كردند مي آمد و رفت
 ديدن ممسني ايل چادرهاي از كه يسيانگل احيس ،كرزن .)203: 1365 ت،يي( گرفتند ينم

 .)255 /2 :1362 كرزن،(» بودند فارغ گرفتن رو دردسر از« زنان كه ديگو يم بود، كرده
 شبيه را آنان ،پوشاندند نمي را صورتشان معمول رسم طبق ايالت زنان كه نيا از شيل

 ياجتماع مشاركت كه است يصورت در نيا ؛)47 :1368 شيل،( است كرده فرض ها اروپايي
 مالحظات و يسنت سخت پوشش با همواره ،ياجتماع يها صحنه در نيشهرنش زنان
 در نيشهرنش زنان لباس ،رو  نيا از. است بوده همراه مردان از زنان كيتفك بر يمبن ياخالق
 چادر خانه از رونيب در نيشهرنش زنان ؛است داشته تفاوت خانه خارج و داخل

 منظور به چادرها نيا يرو و پوشاند يم را ها آن     ًكامال  كه كردند يم سر به يمتحدالشكل
 با و داشت يتور شچشمان جلو در كه شد يم استفاده يروبند از چهره پوشاندن
. بود ها خانم ياجتماع ةطبق معرف ها قالب نيا. شد يم بسته سر پشت به ييها قالب
 زنان پوشش، همه  نيا وجود با. بود چاقچور نام به يلباس هكت ها لباس نيا ةكنند ليتكم

 يها كالسكه و درشكه از شانآمد و رفت يبرا و شدند ينم ظاهر انظار در اشراف
 زنان يحت ؛دادند يم انجام نوكران زين را خانه يضرور يكارها. كردند يم استفاده دهيسرپوش
 و دادند يم ندا انيجارچ كردند، يم عبور شهر يها ابانيخ از كالسكه با كه يهنگام سرا حرم
  .)19 :1389 ،يكسر( نداشت كردن نگاه حق يكس

 اجتمـاعي  منزلت و موقعيت تمايز گر انيب ل،يا زنان ساير با نيخوان زنان پوشش تفاوت
 و ياقتصـاد  يهـا  تيـ فعال در ليـ ا زنان شركت ضرورتبه دليل  ،يطرف از. است بوده آنان

 قـدرت  و نباشـد  ريـ گ پـا   و  دسـت  كـه  ندداشت يآزادتر يها لباس به اجياحت آنان ،ياجتماع
 هـر  بـه  متعلق فرهنگ و مياقل رسوم، و آداب شك بي .)18 :همان( نكند محدود را دشانيد

 پوشـش  تفـاوت  كـه  ياحانيسـ  رو،  نيا از. است بوده مؤثر شمردم پوشش نوع در زين قوم
 حجاب مسئلة به ها آن نبودن بند يپا از يناش نيشهرنش زنان مقايسه با در را ليا زنان يرونيب
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ـ  نيـ ا بـا  زنـان  نيـ ا برخورد از ندا هنتوانست اند كرده قلمداد  بـراي  يملـ  و ينـ يد مهـم  ةمقول
  .ندارند يليا فرهنگ از يشناخت كه يخوانندگان ارائه دهند، يدرست ريتصوخوانندگانشان 

 حجاب رعايت به تقيدي ايل زنانكه  اند داشته اذعان سانينو سفرنامه يبرخ اگرچه
 اگر و) 163: 1338 س،يرا( كردند نمي خيانت شانانشوهر به هرگز آنان اما ،نداشتند
 .)1031: 1335 ،يدآلمان( شدند مي مرگ به محكوم ،شد يم ديده انآن از خالفي ترين كوچك

 اگر كه بود حدي تا ،هيقاجار ةدور از پس يحت ،ياريبخت ليا در اخالقيات به بندي پاي
 آن توانستند نمي شدند، مي اش زيبايي اسير و گرفت مي را دختري چشمشان هم خوانين
 حتي ؛كردند مي طي را ازدواج قانوني مسير دباي و كنند تصاحب غيرشرعي طور به را دختر
 زنان به فقط يدامن پاك و عفت البته .)151 :1368 كريمي،( دادند مي طالقش بعد مدتي اگر
كه  دارد يم اظهار ،شاه نيناصرالد بيطب، پوالك كه چنان ؛است نداشته اختصاص ياريبخت
  .)331: 1368 پوالك،( ندا آداب مبادي و عفيف ،بودنشان حجاب بي وجود با التيا زنان

  
   ي    خارج   ي  ها         سفرنامه    بر     بنا   ي  ار ي   بخت      زنان       آرايش   و      زينت  .  6

 نيشهرنشـ  زنـان ميـان   در كـه  ينحـو  آن به ،صورت و سر شيآرا و آالت نتيز از استفاده
 در ،اسـت  باپسنديز زن كه جا آن از اما ،است نبوده متداول التيا زنان انيم در بوده، مرسوم
 نيا از ييارهايمع به اند كرده ديبازد ياريبخت ةمنطق از هيقاجار ةدور در كه يانيياروپا گزارش
 ،ياريـ بخت زنان شيآرا و نتيز ةدربار احانيس توصيف گونه كه ؛ بدينيابيم مي دست مؤلفه
 ،قـرن  دو بـه  نزديـك  گذشـت  از پـس  قادر اسـت  خواننده كه است نمايشي ةپرد چون هم
  .كند مجسم شذهن در را آن از روشني تصوير وضوح به

  
       قاجار   ة   دور    در   ي  ار ي   بخت      زنان    نت ي ز     1.6
 استفاده از به شديدي ةعالق هيقاجار ةدور در بختياري زنان ،سانينو سفرنامه ةنوشت بر بنا

 مقداري هميشه و داشتند نقره و طال بازوبند و بند گردن بند، دست النگو، قبيل از ،آالت زينت
 هاي قاب ن،يا بر افزون .كردند مي آويزان شانبازوي و گردن و دست دور را زيورآالت اين از

 نصب شانلباس به ، داشت قرار قرآن آيات از هايي نوشته پوست ها آن در كه كوچكي اي نقره
 زنان ،انيم نيا در. )99 :1367 ارد،يال؛ 1029 :1335 دآلمان، ؛216 :1375 شوپ،يب( كردند مي
 منجق بابه طرز ظريفي  آن جلو كه كردند يم سر به رنگي سياه مخملي لچك يگيب ليا

 ييبايز به كه داشت قرار آن يرو زين زنجيردار اشرفي تعدادي و بود شده دوزي سجاف
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 بر افزون ها بي بي ه،يقاجار اواخر در. )88 :1375 شوپ،يب( پوشاند يم را شان يشانيپ
 ميان در و كردند يم دست به زين قيمت گران الماس انگشترهاي ادشده،ي جواهرات
 هاي گوشه به كه آن تر جالب. شد مي ديده نيز روسي و انگليسي هاي سكه شانزيورآالت

 هاي سنگ و مرواريد اقسام و انواع با كه بود آويزان طاليي گوي  جفت يك زين شانيمينا
 كامل لباس دست يكگفتني است  .)120- 117: 1373 ،روز مكبن( بود شده ينئتز قيمتي

 اگرچه و بود زحمت ةماي و سنگين بسيار جواهرات، گونه نيا از استفاده علت به ها يب يب
 كردنشان حركت در اما دند،يرس ينم نظر به ناراحت آن در چندان عادت حسب بر خودشان
 زن وقتي كه بود نيا بر رسم ياريبخت ليا در البته ؛)66 :1383 س،يرا( كرد مي ايجاد مشكل

 آالت زينت از وجه هيچ به ديگر داد، يم دست از را شوهرش اي ديرس مي خاصي سن به
  .)120- 117: 1373 روز، مكبن( كرد نمي استفاده

 ةچهـر  از شيتوانـا  قلم و نظر دقت با ،يفرانسو سينو سفرنامه، ديوالفوا ژان كه تابلويي
 از پـس كـه   دهـد  مـي  را امكان اين خواننده به كرده، ترسيم بختياري ايل دوشيزگان از يكي

  .باشد بختياري ديار از رعنايي دختر نتيز گر نظاره ،قرن دو گذشت
 يها دانه آن يها پره در كه داشت يفيظر اريبس ينيب ،بود جذاب و اهيس چشمانش مردمك

 و ختهير صورت اطراف در شانشيپر يسويگ. افزود يم او ييبايز بر گوشواره روزماننديف
 و دهيپوش قرمز تيچ از يكوتاه تنبان...  بود كرده احاطه را آن يآبنوس عكس قاب مانند
 درخشان سوانشيگ خارستان در مرجان يها دانه و داشت گردن دوره ب كهربا از يبند گردن

  .)471 :1361 والفوا،يد( كرد يم ليتكم را بايز يرعنا ةزيدوش نيا يآراستگ و
  
       قاجار   ة   دور    در   ي  ار ي   بخت      زنان   ش ي   آرا     2.6
 ابرو، ايران، مردم ساير مانند ششان،يآرا يبرا بختياري زنان ان،يياروپا يها گزارش بر بنا

 موهاي دوباره حنا، استعمال از پس و كردند يم رنگ حنا با را پايشان و دست كف و موها
 در. كردند يم خضاب شد يم تهيه »وسمه« برگ از كه ديگري خمير با را ابرويشان و سر
 به را شانيها پلك چشمانشان، شدن تر  درخشنده و تر سياه يبرا خوانين زنان ان،يم نيا

 يرو ها آن نيچن هم. كردند مي رنگ »كحل« نام به سياه گرد ينوع با شهري زنان شيوة
 اجدادشان هاي مادربزرگ آرايش ادي به را ارديال كه داشتند يسياه خال هايشان گونه

 به گريد ياريبخت زنان بعد، به هيقاجار دورة اواسط از البته ؛)100: 1367 اليارد،( بود انداخته
 شان پيشاني انيم در و چانه روي بر ستاره شكل به هايي خال بلكه كردند؛ ينم اكتفا خال كي
 هاي كوبي خال با را ابروهايشان يحت كوبيدند؛ يم هايشان دست پشت در هم خال چند و
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 مزبور، دورة در. دادند يم امتداد ابرو و بيني بين فاصل حد تا و كردند يم تر كماني رنگ نيلي
 مند ثروت زنان كه يوقت تا بود يباق خود قوت به حنا پودر با موها و ها دست شيآرا

 خمير با بار يك اي هفته كم دست دادند، يم نشان شانيموها به وافري توجه كه بختياري،
 را موهايشان حنا برگ پودر با و شستند مي را سرشان شد مي تهيه رس خاك از كه زردرنگي

 هم به يقه زير در صورت طرف دو در را گيسويشان هاي طره ها آن يحت كردند؛ مي رنگ
 در سيرا). 74- 73: 1375 بيشوپ،( كردند يم رها آزاد صورت به سپس و دادند يم پيوند

 سياه طبيعي طور به مانندشان ابريشم و صاف موهاي اگر ياريبخت زنانكه  ديگو يم باره نيا
 كردند يم باز فرق پيشاني وسط از سپس كردند، يم سياه مصنوعي اي گونه به را ها آن نبود،

 نيز را موهايشان باقي و زدند مي گره چانه زير و آوردند مي پايين را سر جلو هاي طره و
 نظر به زيبا شيوه اين اگرچه انداختند؛ مي سر پشت و بافتند مي متعدد هاي رشته در

 شناخته شانيموها آرايش بيعج شيوة با كه يطور به بود؛ رسم ليا در اما آمد، نمي
 هاي گيس كاله از گيسوانشان آراستن براي ها آن از برخي البته ؛)66: 1383 رايس،( شدند يم

  ).120- 117: 1373 روز، مكبن( كردند مي استفاده زين اروپايي
 به جاست به ه،يقاجار ةدور در ياريبخت زنان يشناس ييبايز حس بهتر درك يبرا
 مزبور ةدور در رانيا مناطق گريد زنان انيم در حس نيهم از كه شود اشاره ييها گزارش

 اي نقره بازوبندهاي مانند يزيورآالت از تنها نه عرب زنان ان،يياروپا ةگفت به بنا ؛اند داده خبر
 بلكه ،)620 :1361 ديوالفوا،( كردند يم استفاده بند دست مانند اي شيشه ياشيا و فيروزنشان

 طةخ در .)63 :1371 دوبد،( است بوده متداول آنان انيم در زين يكوب خال رسم
 ياشيا و ها گوشواره با اي نقره سنگين هاي خلخال و النگو بازوبند، يراق، ،صحرا تركمن

 كرد انزن .)459 :1364 زر،يفر( است داده يم ليتشك را زنان جواهرآالت برگ و ساز ،گريد
 اشكال با و) 322 :1370 دروويل،( داشتند جواهرات به بسياري ةعالق ديگر انزن مانند نيز

 زنان ،انيم نيا در. )57 /2: 1339 دومرگان،( نددكر مي يكوب خال را بدنشان سطح گوناگون
 بر تاج مانند كالهي آمد مي نظر به كه كردند مي آرايش نظم با را شانگيسوان قدري به بلوچ
  .)68 :1348 پاتينجر،( دارند سر

 زنان است داشته قيتوف كه است يسانينو سفرنامه جمله از ،ييايتاليا گرد جهان ،سرنا
 يبرا باره  نيا در يخوب اطالعات و نديبب چاقچور و چادر بدون اندرون در را تختيپا

 كم ها زن كه ،اندرون قسمت در كه سدينو يم يو. گذارد ادگاري به اش سفرنامه خوانندگان
 ليقب از يگريد ليوسا به را خود يجا قلمدان و كتاب خوانند، يم كتاب كم و سندينو يم
 يبرا سرخاب ،ابروست و مژگان كردن اهيس يبرا ييبايز راز يحاو كه ،دان سرمه نه،يآ
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 را راز نيا يو البته ؛است داده پا و دست يها ناخن كردن رنگ يبرا حنا و صورت شيآرا
 خالصه ها چشم به سرمه دنيكش در فقط يرانيا زنان ييبايز رمز كه ه استكرد فاش هم
  .)73 :1362 سرنا،( كردند مي كامل ،هالل شكل به زين را ابروها بلكه ،شد نمي

 زنان شيآرا ةنحو و جواهرات نوع معرفي با كه يرو  آن از هم ،سانينو سفرنامه تيروا
 هم و دهيكش ريتصو به را ياريبخت ةجامع اجتماعي ـ فرهنگي ينمودها از يا گوشه ياريبخت
 بسيار هاست يب يب ژهيو به ،ياريبخت زنان يمال استطاعت بر يمبن يروشن گواه كه روي  آن از

 وضعيت شناخت براي يخوب سرنخممكن است  خود موضوع نيا البته است؛ اهميت حائز
 زنان لباس در رفته كار به تزئينات نيچن هم. باشد هيقاجار ةدور در مزبور ليا اقتصادي

 اجتماعي منزلت و شخصيت معرف ل،يا زنانمقايسه با در  ها آن شيآرا تفاوت و نيخوان
 متمايز و مشخص ايل اجتماعي ساختار در ممتاز ةطبقدر مقام  ،ا اين كارب كه است بوده آنان
 به     ًصرفا  دعا و قرآن محتوي هاي قاب كرد كه خاطرنشان بايد زين را نكته نيا. شدند مي

  .است داشته زين مردم نيا اعتقادات در شهير بلكه ه،شد ينم استفاده ينئتز لحاظ
  

   ي    خارج   ي  ها         سفرنامه    بر     بنا   ي  ار ي   بخت      زنان   ي      باورها   و          اعتقادات   . 7
 ةجامع چيه   ًبا يتقر و است يسنت جوامع يزندگ مهم يها جنبه از يكي اعتقادات و باورها
 كه يطور به ؛نباشند بند يپا يتصورات و افكار به شمردم كه شود ينم افتي جهان در اي يسنت
  نيا از. كنند يم بنا اساس نيا بر را شان يزندگ يها شالوده از ياريبس ،جوامع گونه نيا افراد
 و اعتقادات زين رانيا در. رود به شمار مي ها آن يفرهنگ تيهو يها شناسه از يكي باورها ،رو

 و ايلي جوامع ويژه ، بهمردم ةعام عقيدتي و رفتاري الگوي در يخراف و ينيد يباورها
 كه ،ياريبخت ةجامع اعتقادات كه جا آن تا ؛است داشته خاص نمودي و عملكرد ،اي عشيره
، ايران يتسن ةديرين باورهاي و تفكرات بقاياي و اسالمي هاي آموزه برخي از است اي آميزه
 را آن و كرده جلب خود به اند كرده سفر ياريبخت قلمرو به كه يانيياروپا از ياريبس توجه
 از دست آن فقط جا نيا در پژوهش، موضوع به توجه با. اند داده بازتاب شانآثار در

  .شوند يم يبررس است ياريبخت زنان يدتيعق و يروح وضع گر روشن كه ييها گزارش
 زنان با شديدار از كه  جا آن رفته، ها ياريبخت انيم به هيقاجار ةدور لياوا در كه، اليارد

 نيا كه سدينو يم و زده آنان بودن خرافاتي به زين يزيگر آورده، ميان به صحبت ياريبخت
 خواهان بلكه كردند، مي دارو تجويز يتقاضا يو از شان بيماري ةمعالج براي تنها نه زنان

 و آزار از را آنان كرده، جلب را همسرشان دوستي و محبت كه بودند زين دارويي تجويز
 صاحب سازد قادر را ها آن افسون و طلسم گذاردن اختيار در با چنين هم. كند حفظ اذيتشان
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 نيچن هم و هوسه و بابن مانند ياحانيس البته .)74 :1367 اليارد،( شوند تري بيش فرزندان
 جا آن تا ؛اند كرده اشاره ييزناشو يزندگ در زنان نيا يخراف افكار و آداب به زين شوپيب

 به دعا، و طلسم گذاردن ارياخت در يبرا زنان درخواست مقابل در يفرانسو احانيس كه
 ندا هكرد افتيدر قديمي مهرهاي و ها سكه ،شيازا در و ندا هداد كهنه يها روزنامه ها آن
 رواج در ديبا را زنان رفتار اين ةريش شوپ،يب نظر به بنا .)64- 63 :1363 هوسه، و بابن(
 زوجات تعدد نظام رواني، نظر از رايز ؛دانست ها بختياري ميان در چندهمسرگزيني تسن

 در پي همسرشان تر بيش توجه جلب براي زنان انيم در را رقابت و حسادت ناخواه خواه
 زدند يم دست يجادوگر به زنان يزمان ،رو  نيا از .)107 :1375 شوپ،يب( داشت خواهد

 به توسل با نيبنابرا ؛دارد وجود يكاست ينوع شان يعمل قدرت اي دانش در بردند يم يپ كه
  .بكاهند اضطرابشاناز  كه بودند آن در پي يعيفراطب يروهاين

 ،مارانيب ةمعالج يبرا سياحان كه بود گسترده يقدر به ياريبخت زنان بودن يخراف ةدامن
 جادوگري اعمال اقسام و انواع ،رو  اين از. كردند يم استفاده تلقين از دارو استعمال بر افزون

 شد يم معالجه و افتاد يم مؤثر بيمار روح در تلقينات اين بسا چه و بردند مي كار  به را
 رد ،درست باور به منزلة ،را اعتقادات نيا مطلب اصل ميسل عقل اگرچه. )1308 ،يدآلمان(
 ،مواقع يبرخ ،آن انجام به اقدام و استعمال كثرت و مردم بسيار اعتقاد علت به اما كند، يم

  .وستيپ يم قتيحق به موضوع ،يتصادف صورت به هم ديشا
 به كه ستين معنا آن به نيا اما خواندند، مي قرآن يا نماز ندرت به ياريبخت يها زن

 قرار يجواهرنشان كوچك قاب در را قرآن از آياتي ها آن. بودند تفاوت يب مذهبي اعتقادات
 به فتشر يآرزو ها بي بي نيچن هم .)77 :1373 روز، مكبن( بستند مي شانبازوي بر و دادند مي
 به عالقه و خانم حاجيه عنوان كسب ،انيم نيا در كه پروراندند يم سر در را معظمه ةكم

 البته .)81- 80 :همان( است نبوده ريتأث يب ييآرزو نيچن داشتن در زين گردي جهان و مسافرت
 سال يك حدود شوطن ةمحدود از داشت اجازه بختياري زن كه بود سفري تنها حج به رفتن
 كردند مي ذخيره پول شبراي ها سال كه داشتند سفر اين براي هيجاني آنان ،رو  نيا از ؛شود دور
  .)65 :1383، سيرا( شدند يم مند بهره بي بي حاجيه عنوان مزاياي از زين بازگشت از پس و

 ياريبخت ليا قلمرو در كه است يا منطقه زنان اعتقادات به مربوط احانيس نيا اطالعات
 سردار هك چنان. داد ميتعم ياريبخت زنان ةهم به را آن توان ينم ،رو  نيا از ؛اند كرده ديبازد
 از قبل بختياري ايل كه نويسد مي ها بختياري مذهب با رابطه در بختياري ايل تاريخ در اسعد
 بهتعصب  نيز شانمذهب در و بودند مذهب شيعي يابد، رواج ايران مملكت در عيتش كه آن

  .)51 :1383 اسعد، سردار( دادند مي خرج
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   ي ر ي گ    جه ي  نت   . 8
 توجه قاجاريه ةدور يط در ياريبخت ةحوز اقتصادي و سياسي جغرافيايي، ممتاز موقعيت

 و اتيمنو احانيس تر بيش اگرچه. است كرده جلب خود به را انيياروپا از ياريبس
 نظر تقد با كه جا آن از اما كردند، مي دنبال ايران در را شانمتبوع هاي دولت هاي سياست

 ياريبخت زنان جمله از ،عشاير و ايالت فرهنگي و اجتماعي تويه ياجزا ضبط و ثبت به
 پازل، هاي تكه چون هم ها، آن هاي داده دادن راقر هم كنار از توان مي ،گماردند مي تهم

 نيا البته ؛آورد دست به قاجار ةدور در زنان نيا فرهنگي و اجتماعي يزندگ از تصاويري
 ندانستن علت به انيغرب يها نييتب ،موارد يبرخ در كه داشت دور نظر از دينبا زين را نكته
 در. ستين اشكال از يته ،يليا جوامع فرهنگ و رسوم و آداب با آنان يگانگيب و زبان
 نسبتبه  ياريبخت زنان ةدربار يسيانگل سانينو سفرنامه اطالعات احان،يس ميان

 با كه ،زن سانينو سفرنامه نيچن هم. است تر يغن گريد يكشورها احانيس يها سفرنامه
 طرز دربارة يتر شيب نظر دقت و يموشكاف با اند، داشته يتنگاتنگ ارتباط ياريبخت زنان
  .اند كرده بحث آنان يزندگ
 ديآ يبرم اند كرده سفر ها ياريبخت نيسرزم به هيقاجار ةدور يط در كه ياحانيس گزارش از

 ؛اند داشته بسياري عمل آزادي و احترام ل،يا در تالش گونه هر اصلي محور در مقام زنان كه
 اختيارات بردند، مي سر  به ايل ميان در تر كم خوانين كه ،مشروطه جريان از پس ويژه به
 خصوص در. پرداختند مي ايل امور فتق و رتق به خودشان كه جا آن تا شد؛ تر بيش ها يب يب

 ازدواج سن ،ياريبخت ةجامع در كه است آن از يحاك سانينو سفرنامه اطالعات زين ازدواج
 به داماد ةخانواد طرف از شيربها پرداخت ازدواج، شروط نيتر مهم از و بوده نييپا دختران
 تا ؛هشد يم يتلق يعاد يامر ليا در زوجات تعدد نظام رواج. است بوده عروس خانواده

 از سياحان گفتار نيچن هم. است نشده ديده باره  در اين زنان اعتراض گزارشي از كه جا آن
 تيرعاة ويش تفاوت ،طرفي از. است اكيح يبرازندگ و آرايش به ياريبخت زنان مندي عالقه

 منزلت و موقعيت تمايز هاي نشانه از خوانين زنان آرايش طرز و زيورآالت جنس و حجاب
 مقايسه در ايل زنان ها، سفرنامه مطالب به توجه با. است بوده ليا زنان ساير اب آنان اجتماعي

 و دوش هم زنان، نيا زيرا ؛اند گرفته ينم سخت چندان را حجابرعايت  شهرنشين، زنان با
 توانستند  نمي رو  نيا از ؛داشتند نقش ياجتماع و ياقتصاد يها تيفعال در مردان با گام هم

 روبند و چادر از ،گذاردند مي جتماعة اعرص به پا يگاه گه كه ،شهري نشين خانه زنان مانند
 از مسلمان، زنان ةبرجست ةشناس در حكم يدامن پاك و تفع به يبند يپا اما ،كنند استفاده
 .است كرده جلب خود به ياريبخت ةجامع در را انيياروپا توجه كه بوده ييها يژگيو جمله
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 دستورات و احكام اجراي به چندان ياريبخت زنان كه ديآ يم بر ها سفرنامه خالل از نيچن هم
 گزارش البته ؛اند بوده معتقد يخراف افكار و آداب ييكارا به بلكه ،اند نبوده بند پاي ديني

 يفكر يها برداشت بلكه ،است نبوده شانيها دهيشن و ها دهيد بر يمبتن     ًصرفا  سانينو سفرنامه
 يها داده ةهم توان ينم ،رو  نيا از است؛ افتهي انعكاس شانيها گزارش يال هالب در زين آنان
  .پنداشت درست را زنان ديعقا و باورها ةدربار آنان
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