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وضعیت اقتصادی زنان در عهد صفویه از منظر سفرنامه نویسان خارجی

تاریخ دریافت 94 / 10 / 2 :تاریخ تأیید94 / 11 / 15 :

فاطمه احمدی

گسمونی*

چکیده

در این تحقیق با استناد بر مشاهدات سفرنامه نویسان خارجی و با استفاده از روش توصیفی ،جنبههایی از
وضعیت اقتصادی زنان ایرانی در عصر صفویه در عرصههای؛ اشتتاا ،،عمتران ،منتابر دریمتدی ختا ،
کمکرسانی به دولت و در انتها تأثیر منفی زنان حرمسرا در اقتصاد بررسیشده استت بتر استا

اغلت

سفرنامههای عصر صفوی ،نقش و مسئولیت زنان در اقتصاد خانواده و جامعته قابت توجته استت چراکته
همواره زنان در عرصهٔ اقتصاد در کنار مردان ،دارای فعالیت بودهاند اما نقش زنان اشراف و دربار عصتر
صفوی نسبت به زنان سایر اقشار در اقتصاد بارزتر است چراکه این گروه از زنان قادرنتد مالییتت امتوا،،
اماکن و اشیاء خود را شخصاً عهدهدار باشند
واژههای کلیدی :صفویه ،زنان ،اقتصاد ،سفرنامههای خارجی

(کارشناسی ارشد دانشگاه باقرالعلوم 1
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مقدمه

پایهگذاری سلسلهٔ صفوی که منجر به شی گیری حیومتی مبتنی بر مذه تشیر
در ایران شد ،از نقاط عطف تاریخ ایران است که بر ساختارهای اجتماعی و فرهنگی ایران
تأثیر گذاشته است عواملی مانند افزایش ارتباط با دنیای غرب و حضور قاب توجه سیاحان
و سفیران خارجی در ایران و همچنین حرکت جامعهٔ صفوی بهسوی شهرنشینی و جتدا
شدن از فضای روستایی و بهویژه ایلیاتی که تا مدتهای زیادی در ایران بهوضتو دیتده
میشد ،بستر جدیدی از مناسبات اجتماعی را ایجاد کرد در ساختارهای جدید ،زنان ماننتد
گذشته ایفاگر نقشهای مهمی بودند که به اعتبار موقعیت اجتماعی ینها شی میگرفت
زنان صفوی بر اسا

شرایط مختلف به فعالیتت اقتصتادی متیپرداختنتد از مهت تترین

مشیالت منابر تاریخی ،ک توجهی ینها به نقش پررنگ زنان در هر دوره هست که حتی
در صورت پرداخت به ین ،به موارد منفی این تأثیرگذاری که عمدتاً به تأثیر دخالت ینان در
افو ،و سقوط سلسلههاستت ،بیشتتر پرداختتهشتده استت علیترغ حضتور بتیستابقهٔ
جهانگردان خارجی در اجتماع صفویان ،ارتباط ینان با زنان صفویه بسیار ک و محدود بود
و البته این به معنای تهی بودن این منابر ،از اطالعات مفید پیرامون زنان نیست تا جتایی
که گزارشهای ارزشمندی از زنان شاهان ،وزرا و همچنین از زنان طبقات فرودست جامعه
در این سفرنامهها به چش میخورد.

در این مقاله با استناد به سفرنامههای خارجی عهد صفویه به فعالیتهتای اقتصتادی
زنان این عهد در عرصههای؛ اشتاا ،،عمران ،منابر دریمدی خا  ،کمکرسانی به دولت
و در انتها تأثیر منفی زنان حرمسرا در اقتصاد خواهی پرداخت
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اهمیت سفرنامهها در عهد صفوی

عهد صفویه ،به همان اندازه که دارای تحوالت و اتفاقات سیاستی گونتاگون استت،
دارای مآخذ و اسناد تاریخی متنوعی نیز هست چنانیه عالوه بر یثار نویسندگان داخلی که
اکثر ینها مورخان دربار صفوی بودند ،یثار سیاحان خارجی را نیز داراست
با شی گیری تحوالتی در مناسبات جهانی و روابط منطقهای و حتی داخلتی ایتران،
روابط ایران و اروپا وارد مرحله جدیدی شد؛ ازاینرو سیاحان متعددی از کشورهای مختلف
با اهداف متفاوت به ایران سفرکرده و دیدهها و شنیدههای خود را ثبتت و ضتبط نمودنتد،
این سیاحان از طبقات مختلف؛ تجار و بازرگانان ،جهانگردان ،سفیران و هیئتهای رسمی
سیاسی ،مبلاان مذهبی ،هنرمنتدان و دانشتمندان بودنتد (حاجیتان پتور،1386 ،

)33

تعدادی از این دیدارکنندگان ،گزارشهایی از مسائ موردعالقهٔ خود نوشتهاند و تعدادی
نیز با دیدی وسیرتر به مسائ پیرامون خود نگریستهاند؛ «دالواله» اعیانزاده رومی استت
که برای ادای احترام به شاهعبا

و ه داستان کتردن وی در جنتگ علیته عثمتانی وارد

ایران شد چنانیه «تاورنیه» نیز سخت د،بسته سفر بود و مسیر ستفرهایش را بتا زیبتایی
خاصی توصیف میکند؛ اما «ژان شاردن» یک جواهرساز ماهر بااستعداد فرانسوی است که
یک سرو گردن از همه وقایرنگاران اروپایی در ایران بتاالتر استت وی هرچته را دیتده و
شنیده بهطور منظ و با تالشی خا

ثبت کرد و بعضی از ینهتا نیتز ماننتد «سانستون»

کشیش بودند و برای تبلیغ ییین مسیحیت وارد ایران شدند بههرحا ،این ستیاحان تحتت
هر عنوان که راهی ایران شدهاند ،سفرنامههایشان دارای دو مزیّت عمده بر یثتار مورختان
ایرانی است؛ اوالً ینکه عدم وابستگی ینها به دربار و هیئت حاکمه موج شده تا ینچه را
مشاهده نمودهاند ،بهدوراز ح و باض پادشاه بنگارند و ثانیاً تنوع مضامین ینها بترخالف
مورخان ایرانی که فقط به شر رویدادهای سیاسی و نظامی اکتفا نمودهاند؛ به موضوعات
مختلفی همچون اوضاع اجتماعی و اقتصادی ،خانوادگی ،یدابورسوم پرداختهانتد ،عتالوه
اینیه این سیاحان گاه از امتیازات خاصی نسبت به مورخان ایرانتی بهترهمنتد متیشتدند؛
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بهعنوان نمونه در مورد حضور در حرمسرا؛ گاهی شاهان صفوی به سیاحان اجازه بازدید از
حرمسرا را میدادند در مقاب این امتیازات ،معایبی نیز بر کار این افراد مترت استت؛ کته
عمدهترین ینها یا اشتباهاتی است که ناشی از نایشنایی این ستیاحان بافرهنتگ و تمتدن
ایران و مسائ دینی بوده یا غرضورزیهای ینهاست که ریشه در پتارهای از رفتارهتای
نادرست سالطین صفوی و نیز عدم تأمین یما ،و اهداف شخصی ینها از سوی حیومتت
صفویه داردکه این مورد را در سفرنامه «دن گارسیا» میتوان یافت چراکته ستفیر استنانیا
هرگز به خواستههایی که او را به ایران یورده بود دست نیافت درمجموع سفرنامهها منابر
اطالعاتی بسیار مهمی در مورد زوایتای پنهتان حیومتت صتفوی محستوب متیشتوند و
بهخصو

اهمیت ینها در دوره دوم صفویه که با کاهش منابر ایرانی مواجهی  ،افتزایش

مییابد در ذی به معرفی مه ترین سفرنامههای عهد صفویه کته منتابر اصتلی تحقیتق
حاضرند ذی ذکر عناوینی که مترجمین برای ینها برگزیدهاند میپتردازی ضتمن اینیته
سفرنامههای عصر صفویه بیش از بیست اثر است که تنها ستفرنامه «شتاردن» ده مجلتد
است اما در همهٔ این سفرنامهها موضوع وضعیت اقتصادی زنان مدنظر قرار نگرفته است
لذا سفرنامههای متناس با بحث معرفی میشوند
معرفی منابع
 -1سفرنامه ونیزیان در ایران

سفرنامهٔ ونیزیان در ایران و سفرنامه دالساندری کته در همتین مجموعته استت از
معدود سفرنامههای سیاحان اروپایی در دوره او ،صفویه هست هدف از اعزام ایتن ستفیر
به دربار شاه «طهماس او »،اتحاد با ایران در مبارزه با عثمانیها بود وی یگتاهیهتای
جالبی دربارهٔ ایاالت و والیات ایران ،محصوالت ،خلقوخوی متردم و شتخ

پادشتاه،

وضر حیومت و دربار ،چگونگی عادات و شر یدابورسوم مردم و عرضه کرده است
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 -2سفرنامه آنتونیو دوگوآ

«ینتونیو دوگوی» کشیشی است که بهعنوان سفیر اسنانیا راهی ایران شد وی در سا،
 1011ه ق همراه شاهعبا

او ،،از مشهد به اصفهان رفت و ازجمله امتیازاتی که نصتی

وی شد ،بازدید از حرمسرای شاه است متأسفانه فقط بخشهایی از ستفرنامه وی توستط
«نصراهلل فلسفی» ترجمه و در کتاب «زندگانی شاهعبا

او »،درجشده است

 -3سفرنامه پیترو دالواله

سفرنامه «پیترو دالواله» ایتالیایی ییی از معتبرترین و موثقترین سفرنامههای عهتد
صفویه محسوب میشود ،دالواله در سا 1025 ،ه ق بهاتفاق همسر ختود «بتانو معتانی»
عازم ایران میشود «دالواله» سفرنامه نویسی چیرهدست است که با توضیحات دقیتق از
مشاهدات خود ،خواننده را تا یکقدمی مشاهدات خود میبرد عالوه بر اینیه وی از قدرت
استنتاج عالی برخوردار بوده و کوشیده تا در برختورد بتا شتایعات ینچته را کته عقالنتی و
منطقی به نظر نمیرسد ذکر نیند ضمن اینیه وی در این سفرها همسر خود را به همراه
دارد و اینیک امتیاز بزرگ برای وی محسوب میشود چراکه این خان قادر است بهراحتی
در جمرزنان حاضر شود و اطالعات نابی را برای همسر خود به ارماان یورد از سوی دیگر
به دلی یشنایی «دالواله» با زبانهای فارسی ،ترکی و عربی وی قادر به گفتگو بتا افتراد
مختلف و دریافت اطالعات دقیق بود یشنایی به زبان مردم یک سرزمین ،ستب دریافتت
مطال بدون واسطه و احتما ،سانسور کمتر هست
 -4سفرنامه دن گارسیا دسیلوا فیگوئروا

«دن گارستتیا دستتیلوا فیگتتوئروی» نجیتت زادهٔ استتنانیایی بتتود کتته در ستتن
پنجاهوهفتسالگی ،بهعنوان سفیر فیلیپ سوم به دربار شاهعبا
سفرنامه خود ،وضر جارافیایی ،سیاسی و اجتماعی دوران شاهعبتا

بزرگ اعزام شتد وی در
او ،را ترستی کترده
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است و بخصو

مطالبی جذاب از برگزاری مراس درباری و جشنها و نحوه حضور زنان

در این مراس  ،مسافرتها و گردشهای زنان حرمسرا ذکر مینماید نیتهای که در متورد
این سفرنامه به چش مییید ،خصومت و غرضورزیهای وی در مواجه بافرهنگ و تمدن
ایران در برخی موارد دارد که نشان از عدم تحقق منافر کشور وی در این سفر هست این
سفرنامه در مورد عامه مردم که پدیدیورندگان واقعی وقایر تاریخیاند ستخنهتا دارد و در
یککالم گزارش اصی زادهٔ اسنانیایی باوجود اشتما ،بر مسامحات خالی از فایده نیست
 -5سفرنامه آدام اولئاریوس

«یدام اولئاریو » منشی سفیر فردریک دوک هلشتاین بود که از طریق روستیه وارد
ایران شد اس واقعی او «اولشله گر» بود مسافرت مؤلف بته ستب ینیته اهت فضت و
مردی مطلر و دقیق بود ،بسیار جال و مفید واقرشده است وی در دوران شاه صتفی بته
همراه فرستاده دوک هلشتاین به ایران سفرکرده است ستفرنامه وی متضتمن اطالعتات
سودمندی در مورد احوا ،،اوضاع ،یدابورسوم مردم بعد از دوران شاهعبا

کبیر است که

به فرانسه و انگلیسی نیز ترجمهشده است و از مآخذ بسیار مه تاریخ ایران در اواخر عصر
صفویه است (زرینکوب ،1383،ج )106 ،1
 -6سفرنامه تاورنیه

«ژان باتیست تاورنیه» جهانگرد فرانسوی در دوران شاه صفی ،شاهعبا

دوم و شاه

سلیمان ،درمجموع نه بار راهی ایران شده است او همانند هت وطتن ختود «شتاردن» –
تاورنیه سی سا ،قب از شاردن در ایران بوده است  -نقاشی را همتراه ختود داشتت تتا از
شاهیارهای معماری ،لبا

وزندگی اجتماعی ایرانیان تصاویری را ترسی کند اما متأسفانه

بسیاری از این تصاویر از بین رفته است سفرنامه «تاورنیه» حتاوی اطالعتات بتاارزش و
مهمی در مورد یدابورسوم و خلقیات پادشاه وزندگی زنان حرمسرا هست
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 -7سفرنامه سانسون

«مارتین سانسون» کشیش و مبلغ فرانسوی است که در سا 1682 ،م 1095/ه ق -
زمان سلطنت شاه سلیمان صفوی  -برای ترویج دین مسیح به ایران یمد و زبان فارسی را
یاد گرفت و سا،های متمادی در ایران باقی ماند و درنتیجه با بسیاری از خصوصیات دربار
و حیومت ایران یشنا شد و از احترام ویژهای نزد شاه سلیمان برختوردار بتود و بته همتین
دلی سفرنامه وی ازنظر ارائه اطالعات مربوط بته ستاختار اداری حیومتت صتفویه حتائز
اهمیت است (سانسون)20 ،1346،
 -8سفرنامه کمپفر

انگلبرت کمنفر ،طبی و جهانگرد یلمانی است کته در ستا 1684 ،م 1096/ه ق بته
دلی یشنایی که در ستا 1676 ،م در ورشتو بتا ستفیر ایتران در دربتار لهستتان بته نتام
محمدحسین باقر داشت و عالقهمند به یشنایی بیشتر با ایرانزمتین بتود وارد ایتران شتد
گرچه جامرترین سفرنامه دربارهٔ ایران عهد صفویه از ین «شاردن» فرانسوی استت امتا
استفاده «النگله» مصحح و ناظر طبر اثر دهجلدی «شاردن» از سفرنامه «کمنفر» از ایتن
امر حیایت دارد که سفرنامه «کمنفر» دارای اعتبار و ارزش فراوان است (کمنفتر،1363 ،
 )4این سفرنامه حاوی نیات ارزشمندی از حضور ولیعهد در حرمسرا و اثرات مخترب ایتن
حضور بر حیومت صفویه ،مناص خواجهسرایان ،روابط فواحش بتا دربتار و عیاشتی شتاه
سلیمان است امتیاز خا

«کمنفر» یعنی طبابت؛ کارت عبوری است که بهراحتی درهای

بسته حرمسرا را به روی وی گشوده است ازاینرو توصیفات جتامر و دقیقتی از ستاختمان
حرمسرا بیان مینماید ،عالوه اینیه وی در مورد یموزش زنان و دختران در حرمسرا و ارائه
دستهبندی از سلسلهمراتت زنتان در حترمسترا مطتالبی را بیتان متینمایتد کته در بتین
سفرنامههای سیاحان منحصربهفرد هست همچنان که در این ستفرنامه اطالعتاتی جتامر
راجر بهنظام اداری و مالی مملیت و جارافیای ایران مییابی
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 -9سفرنامه شاردن

بعد از «تاورنیه» فرانسوی« ،ژان شتاردن» جواهرستاز متاهر و بااستتعداد فرانستوی،
اروپایی دیگری بود که برای یشنایی با مشرق زمین و تجارت در بین کشورهای یستیایی؛
ایران را انتخاب نمود «شاردن» سه مرتبه در دوران شاهعبا

دوم و شاه سلیمان به ایران

سفر کرد و به دلی شالی که داشت نهتنهتا بتا شتاه بلیته بتا تمتام درباریتان بخصتو
خواجگان حرمسرا مالقات کرد و از این طریق اطالعاتی ناب از دولت و دربار صتفوی بته
دست یورد وی پس از بازگشت از این سفر دهساله ،مجموعهٔ خاطرات و اطالعات ختود
را تحت عنوان سفرنامه «شاردن» در ده جلد به چاپ رسانید این سفرنامه به دلی حجت
گسترده اطالعات متنوع سیاسی ،اقتصادی ،جارافیتایی ،متذهبی و تتالش «شتاردن» در
کس اطالعات دقیق ینه از طریق منابر متنوع اطالعاتی که در سایه کنجیاویهایش
مییابد و در این راه از بذ ،ما ،ه دریغ نمیورزد ،تبدی به ییی از منابر ویتژه و دایتره
المعارف ایرانی عهد صفویه گشته است (شاردن ،1372 ،ج )4،1067
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این کتاب که دارای سه فص است درواقر دو ستفرنامه را دربرمتی گیترد ستفرنامه
موسی بیگ سفیر ایران و یان اسمیت سفیر هلنتد یتان استمیت ،مصتادف بتا درگذشتت
شاهعبا

و روی کار یمدن شاه صتفی وارد ایتران شتد ایتن ستفرنامه هت ماننتد ستایر

سفرنامهها سندی از تاریخ عصر صفویه است و خالی از فایده نیست
زنان عصر صفویه در عرصهٔ اقتصاد

همچنان که رشد و شیوفایی اقتصادی عصر صفوی امری بدیهی است؛ نقش زنتان
در این شیوفایی نیز غیرقاب انیار است بر اسا

اغل سفرنامههای عصر صفوی ،نقش و

مسئولیت زنان در اقتصاد خانواده و جامعه کامالً شایان توجه است چراکه همواره زنتان در
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عرصهٔ اقتصاد ،در کنار مردان دارای فعالیت بودند گرچه مواردی را میتوان برشمرد که
اشتاا ،ینان بهعنوان منبر دریمد قلمداد نمیشود؛ مثا ،بارز ین اشتاا ،به امور منز ،است
که هرگز اداره منز ،و تعهد به امور خانه بهعنوان شا محسوب نمیشود اما بههرحا ،اگر
قرار بود زن در خانواده این نقش را عهدهدار نمیشد باید بودجهای برای ستامان دادن بته
این امور برای فردی خارج از خانواده لحاظ میشد ،چنانچه در مواردی که زنتان اعیتان و
ثروتمندان به کارهای منز ،التفات نداشتند چنین بود
سفرنامهها در مواردی با اشاره به اینکه زنان در خانه بییارند یا بتا یوردن لفت «در
خانه خدمتیار» ندارند به اشتاا ،یا عدم اشتاا ،زنتان بته کارهتای منتز ،اشتاره داشتتند
بنابراین واضح است که این اشتاا ،را در روستاها و سطو پایین اجتماع انعیا

دادهانتد

چنانچه «دن گارسیا» در مورد زنان ده «اکبریباد» در یکفرسنگی شتیراز اشتاره دارد کته
زنان این یبادی همهکارهای خانهٔ خود را انجام میدهند و ختدمتیار ندارنتد (فیگتوئروا،
)129 ،1363
«دالواله» ایتالیایی نیز بابیان تمیزی خیمههای مح سیونت زنتان در قلعته الونتد،
شاید درصدد بیان اشتاا ،زنان در خانواده است (دالوالته« )218 ،1381،تاورنیته» کته در
فاصله زمانی شاه صفی تا شاه سلیمان به ایران یمده است در مورد زنان ایرانی به قضاوتی
پرداخته که مطمئناً عمومیت نداشته است؛
«زنان ایرانی در منز ،تنب و بییارند ،دست به هیچ کاری حتی خانهداری نمیزننتد،
ینان کدبانوی خانه نیستند بلیه بیشتر اسیرند و غال اوقات خود را بته قلیتان کشتیدن
میگذرانند» (تاورنیه)299 ،1382،
اگر قضاوت وی در مورد زنان حترمسترا و اشتراف بتود متیتوانستتی ستخن وی را
تااندازهای بنذیری چراکه همان زنان ه گرچه از رفاه بیشتری برخوردار بودهاند اما بنا بتر
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اخبار سایر سفرنامه نویسان ،اشتااالتی را دارا بودنتد (ستفرنامه ونیزیتان در ایتران،1349،
)390
«شاردن» نیز چنین قضاوتی را درباره زنان ایرانی دارد هرچنتد در متواردی هت وی
برخالف این قضاوت سخن گفته است« :زنان نه چنانیه باید ،خانهداری میکنند و نته بته
امور دیگر میپردازند ،اوقات خود را به بیهودگی و یسانگیری و تنبلی متیگذراننتد تمتام
مدت روز را در بستر لمیدهاند و » (شاردن ،1372 ،ج )1323 ،4
«شاردن» بالفاصله بعد از ذکر این جمله مینویسد« :اما زنان کاریمتدتر و زرنتگتتر
گاهی خیاطی میکنند و از عهده این کار بهخوبی برمتییینتد و غذایشتان همیشته یمتاده
است» (شاردن ،1372 ،ج )1323 ،4
اگر از اشتاا ،زنان در منز ،بگذری شاید بتوان گفت در سفرنامههتای موردمطالعته،
سه دستهبندی کلی را میتوان رصد کرد که عبارتاند از؛ اشتاا ،زنان ،اقتدامات عمرانتی،
منابر دریمدی که از راهی جدای از اشتتاا ،فتراه متیگردیتد هرکتدام را بتا توجته بته
یافتههای خود در سفرنامهها شر میدهی
اشتغال زنان

اشتاا ،زنان گاهی شام کارهای هنری است و بهگونهای تأمینکننتده گوشتهای از
مایحتاج زندگی است اشتاا ،زنان را ه در زنتدگی زنتان حترمسترا و دربتار متیتتوانی
مشاهده کنی و ه در گزارشها مربوط به زنان سطو پایینتر بهخصتو

در روستتاها؛

نظیر بافندگی ،نخریسی ،سوزندوزی ،از جهت دیگر شام اشتااالتی است که هر انستانی
را از هر جنس به اتخاذ تصمی و انجام کارهایی در حد تتوان و موقعیتت و امیانتات وادار
میکند نظیر کشاورزی ،دامپروری ،فروشندگی
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الف -اشتغاالت دارای جنبه هنری

از اشتااالت زنان که ه جنبه هنری دارد ه دریمتدزایی ،متیتتوان بته قالیبتافی،
پارچهبافی ،نخریسی و اشاره کترد کته از صتنایردستتی بستیار جتذاب و زیباستت و در
سفرنامهها ازجمله اشتااالت زنان شمردهشدهاند؛

 .1سوزندوزی
در سفرنامه «ونیزیان» مؤلف زمانی که به توصتیف کتا هشتتبهشتت متیپتردازد
مینویسد که در کنار جوی یب روانی که از میان تاالر میگذرد در کنار حوضی که با مینتا
و طال و الجورد بسیار زیبا طراحیشده است ،شاه بانو با دختران خدمتیار بنا بر رسمی که
ایرانیان دارند به سوزندوزی سرگرم بودند (سفرنامه ونیزیان در ایران )390 ،1349 ،ایتن
سفرنامه نویس سوزندوزی را جزء رسوم ایرانیان میدانتد کته نشتان از ستابقه هنرهتای
دستی نزد زنان ایرانی است

 .2بافندگی
«اولئاریو » برخالف ینچه ما تصور میکنی کار اصلی زنتان گتیالن را بافنتدگی و
ریستتندگی متیدانتتد (اولئتتاریو  )348 ،1363 ،ازینجاکتته درگذشتتته روستتتائیان ازجملتته
تولیدکنندگان اصلی جوامر بهحساب مییمدند «دن گارسیا» به موردی اشاره دارد که حتی
زنان یک روستا با تالش خود از طریق بافندگی خیمههای محت زنتدگی ختود را تتأمین
میکنند:
«زنها همگی به بافتن پارچههای ضخی سرگرم بودند که خیمههای ختود را از ین
میسازند ونیز پارچههای زمخت پشمی یا پنبهای دیگری میبافنتد کته معمتوالً از ینهتا
لبا

میدوزند» (فیگوئروا)129 ،1363،
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بنا بر اشارات  -هرچند اندک  -در سفرنامهها میتوان دریافتت کته دورهٔ صتفویه،
نقطهٔ اوج نساجی در ایران بوده است ،زمانی کته هنتری در جامعته در اوج باشتد اقبتا،
عمومی به ین نیز افزایش مییابد ازاینرو در این زمان اشتاا ،به خیتاطی در بتین زنتان
بستتیار مشتتاهده م تیشتتود (ر ک شتتاردن ،1372،ج « )1313 ،4زنتتان ایتتن مملیتتت بتته
قالبدوزی ،دستما ،و پیراهن و روسری و چادر و پارچههتای دیگتر کته مورداستتفادهٔ
ینهاست عالقهٔ بسیار دارند»(تاورنیه)270 ،1382 ،
«دن گارسیا» نیز در سفرنامه خود از زنان سایر ادیان مذهبی ه یاد میکند کته در
بافندگی فعالیت داشتهاند (فیگوئروا )207 ،1363،هرچند سفرنامه نویسان در اغل متوارد
اشتاا ،اصلی زنان را بافندگی دانستهاند اما گاهی زنان در کنار بافندگی برحس موقعیت و
امیانات به کارهای دیگر مشاو ،بودنتد و بته ایتن نحتو مختارج زنتدگی ختود را تتأمین
میکردند ،مانند موردی که «دن گارسیا» هنگام عبور از شهر ق اشاره دارد:
«زن که بیوه بود و سیوپنجساله مینمود درحالیکه ییدست را با پارچهای به گردن
حمای کرده بود با دو دختر جوان خود از طریق باغ نزد سفیر یمد کار اصلیاش قالیبافی و
مشاطگی بود ،گفت چون با داشتن دختران دم بخت خانهٔ خود را بته ستفیر اجتاره داده
است مورد خش داروغه قرارگرفته و عصر روز گذشته فراش خلوتها ،بتا چتوب و چمتاق
مضروبش کردهاند»(فیگوئروا)251 ،1363،

 .3تصویر زنان بر پارچههای زربافت
«دالواله» که در اوای صفویه به ایران سفرکرده است خبتر از پارچتههتایی زربافتت
میدهد که در بافت ین از تصاویر زن و مرد بهره گرفتهاند این امر یعنی افتزایش عالئتق
انسان مدارانهٔ عصر که شاهد یغاز چهترهستازی از اشتخا

بتود ،لتذا بتهجتای نقتش

پییرههای کوچک روی پارچههای طر قدی  ،در طر جدید پردههایی بافته میشدند که
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متیدادنتد (ستیوری،1374،

)138
«پارچهای بنام میلک (ابریشمی) کته دارای دو رو استت و رنگتی مخصتو

دارد و

اشعار ایرانی و نقش زن و مرد درروی ین بافتهشده استت و پارچته دیگتر میلتک زربفتت
خوانده میشود در تاروپود این پارچه طال یا نقره و گاهی نیز هر دو بهکاررفته استت ایتن
پارچه در ایران منحصراً از طرف زنان مصرف میشود»(دالواله)115 ،1381،
دقت «دالواله» در این صنعت قاب تحسین است که بهحی شرعی دین که به زنتان
اجازه استفاده از این پارچه را داده نیز اشاره دارد
ب -اشتغاالت فاقد جنبه هنری

انواع دیگری از اشتااالت زنان که جنبه هنتری ندارنتد ،در ستفرنامههتا موردتوجته
واقرشدهاند؛ ازجمله کشاورزی ،دامداری ،اجاره دادن منز ،،فروشندگی ،طبابت و اشتااالت
پستی چون روسنیگری

 .1کشاورزی
ازینجاکه صفویه با پشتیبانی نیروهای قبیلهای به قدرت رسیدند بنتابراین در اقتصتاد
این دولتت همتواره گلتهداری و کشتاورزی نقتش مهمتی داشتته وزنتان در کشتاورزی و
دامپروری که به قو« ،سیوری» پایههای دوگانهٔ اقتصاد داخلی عصر صفویه را تشتیی
میدادند به نحوی ایفای نقش میکردند (سیوری)183 ،1374،
«اولئاریو » زمانی که از زنان گیالن سخن میگوید بر این اعتقاد استت کته زنتان
ساکن هیچیک از نقاط ایران مانند زنان گیالن اه تالش و کار نیستند «اولئاریو » به
صورتی زیبا در مورد حضور زن در تمام مراح کشت و برداشت برنج که محصو ،اصتلی
کشاورزان در گیالن است سخن گفته است؛
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«کار اصلی ینان بافندگی و ریسندگی است دوشاب تهیه میکنند ،کشاورزی میکنند
که بیشتر برنجکاری است و در این کار وظیفه مرد و زن از ییدیگر جدا و مشخ

استت

مرد زمین را با گاو نر شخ میزند و کرت بندی میکند و زنها باید بذر را بر سر ،بهسوی
شالیزار حم کنند ،مرد درحالیکه عق میرود بر زمین بذر میافشاند ،زن بایتد گیاهتان
هرزه را وجین کند ،مرد موظف است برنجزار را یبیاری کند و محصو ،را بچیند و زن باید
محصو ،را بستهبندی کند ،مرد محصو ،را به خانه میبرد و زن باید ین را بیوبد و غربا،
کند تا مرد برنج یماده را به فروش برساند» (اولئاریو )348 ،1363،

 .2دامداری
زنان عصر صفویه در دامداری نیز فعا ،بودنتد؛ «دن گارستیا» در عبتور از روستتای
«دیانه» از زنی به نام «گ خان » نام میبرد که حیومت چنتدین دهیتده را عهتدهدار و
دارای چند گله بزرگ گوسفند بود که بعد از مرگ همسر و فرزندش نگهداری از ینها را بر
عهده داشت (فیگوئروا)398 ،1363 ،

 .3فروشندگی
«دالواله» ایتالیایی به فروشندگی که ییی از اشتااالت زنان است اشاره دارد وی در
ابتدای ورود به ایران در یک روستا با گروهی از زنان و مردان مواجه متیشتود کته بترای
فروش اقالم خود نزد ایشان و اطرافیانشان حاضر شدند« :عدهای از زن و مترد از اطتراف
برای فروش مواد خوراکی از قبی شیر و پسته به نزد ما یمدند»(دالواله)9 ،1381 ،

 .4طبابت
وقتی در جامعه ،نظام اسالمی تسری یابد ،درنتیجهٔ رعایت حدود اسالمی ،زنان نیز
در انجام امور مربوط به زنان نظیر مامایی و طبابت فعتا ،گشتته و وارد عرصته جامعته و

وضعیت اقتصادی زنان در عهد صفویه از منظر سفرنامه نویسان خارجی

65

اقتصاد خواهند شد؛ بنابراین شیی نیست که زنان عصر صفوی در فعالیتهای پزشیی نیز
حضور داشتند (ر ک ترکمان )127 ،1350،هرچند سفرنامهها بهندرت از این حضور ستخن
گفتهاند
«شاردن» فرانسوی اعتراف دارد که بخشی از اطالعتات مربتوط بته حترمسترا را از
قابلههایی که برای وضر حم زنان در حرمسرا حضور پیدا میکردند به دست یورده است
(شاردن ،1372،ج « )1318 ،4شاردن» به یک زوج طبی اشارهکترده استت کته اشتتاا،
برای زن ینقدر دارای اهمیت بود که در برههای از زمان که همسرش نزد زنتان جایگتاه
بهتری مییابد ،وی سعی دارد بهگونهای مرد را از دربار براند و حتی به قیمت بدنام کردن
همسرش ،جایگاه خود را حف میکند:
«پدر و مادر میرزا ابراهی هر دو طبی شاهعبا

کبیر بودند زن بهواسطه سرشناسی

و شهرت در حرمسرای سلطنتی به طبابت اشتاا ،داشت معروف است که به شتوهر ایتن
زن در سن هفتادسالگی اجازه داده شد برای عالج بیماریهای سخت و خطرنتاک داخت
اندرون شاهی شود زن وقتی دید با ورود شوهرش به حرمسرا ،اعتبار او از میان میرود و
فقط دستورهای شوهرش مجری خواهد گشت ،روزی به شاه گفت شتوهرش کنیزکتی را
باردار کرده است از ین روز از ورود او به حرمسرا مانر شدند»(شاردن ،1372 ،ج )1524 ،4
«شاردن» در جای دیگر مینویسد؛ در حرمسرا زنان و دختران سالمندی بودند که به
کار پزشیی و داروسازی اشتاا ،داشتند (شاردن ،1372،ج  )1313 ،4ذکر این موارد درواقر
حیایت از پیشرفت عل در ایران عصر صفویه و حتی زمانهای بسیار قبت از ایتن دوران
دارد تا جایی که زنان نیز وارد عرصه پزشیی و داروسازی شده بودند
پ-اشتغاالت پست (روسپیگری)

اگرچه صفویه در ایجاد حیومتی واحد با مذه تشیر تتالش بستیار انجتام داد؛ امتا
موجبات سقوط اخالق و برقراری رفتارهای ناپسند و مذموم را نیز فراه یورد کته تعمتی
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بادهگساری و افزایش فحشا و روسنیگری از ین جمله بود در این دوران در تمام شهرهای
ایران ،فاحشهخانههای زیتادی وجتود داشتت کته تحتت حمایتت حیتام شتهرها بودنتد
(ر ک اولئاریو  )291 ،1363 ،از این کار مالیات دریافتت متیشتد ییتی از دالیلتی کته
حیومت صفوی علیرغ داعیههای مذهبی ،اقدامی برای برچیدن فاحشهخانهها نمتیکترد
مالیاتهای کالنی بود که از این راه روانه خزانه میشد «شاردن» در مورد شهر اصتفهان
این مبلغ را بالغبر دویست هزار اکو (معاد ،سیزده هزار تومان) سالیانه بیتان کترده استت
(شاردن ،1372،ج  )429 ،1زمانی که مالیات شهرهای دیگر به این رق اضافه شود مبلای
به دست خواهد یمد که مسلماً هرگز صفویه از ین چش نخواهد پوشید
مضاف بر این ،حیومت صفویه در امور سیاسی و نظامی در جنگها از فواحش بهتره
میبرد لذا دربار و دستگاه حیومتی از ترویج کنندگان و سود برندگان صتنعت روستنیگری
بودند و گروه زیادی از زنان به این امر اشتاا ،داشتند و گرچه بخش اعظ دریمد ختود را
مالیات میدادند اما باز زندگی مرفهی داشتند و می نفسانی به چنین زندگی بود که ینهتا
را در پیمودن چنین مسیری تشویق میکرد
عمدهترین فعالیت فواحش بهجز خودفروشی ،اشتاا ،به رق

و یواز و نوازندگی بود و

ازینجهت که این زنان در مشرق زمین بهویژه کشورهای اسالمی ،به بدنامی شهره بودنتد
(شاردن ،1372،ج  )793 ،2بازه فواحش به این هنرها رغبت نشان میدادنتد و ازایتنرو
رقاصهها را عمدتاً در ردیف فواحش به شمار مییوردند (شاردن ،1372،ج )425 ،1
«تاورنیه» نیز گفته «شاردن» را در زشتی رق

در مشرق زمین تصدیق متیکنتد و

این کراهت را نزد زنان بیش از مردان میداند:
«مردان هیچگاه رق

نمیکنند و جز زنان هرزه به این کار نمیپردازند ینهتا را بته

مجالس جشن فرامیخوانند که در ینجا با رو و موی گشوده ،میرقصند و هزاران طنازی و
عشوه و ناز میکنند تا جمعیت را سرگرم سازند» (تاورنیه)289 ،1382،
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روسنیگری بهعنوان ییی از موارد کس مالیات برای دربتار صتفوی دارای رستوم و
قوانین خاصی بود که بهشدت اعما ،میشد و تحت نظارت بود و مفتش مخصو

داشت

و از طرفی مح هایی برای سیونت به این زنان واگذار میشد و حتی اگر کسی از پرداخت
مبلغ تعیینشده به این زنان خودداری میکرد با وی برخورد قانونی میکردند و اینها همه
نشان از پذیرش روسنیگری بهعنوان یک منبر دریمد و کس وکار در ایتن عصتر استت و
حیومت صفوی به دلی نفعی که از این امر عاید او میشتد نتهتنهتا مبتارزهای جتدی بتا
فعالیت روسنیان نمیکرد بلیه اصوالً روسنیگری تحت نظارت دربار قرار داشت و یک مقام
درباری به نام «مشعلدارباشی» بر ادارهٔ ین نظارت داشت و مالیاتی را که از ایتن امتاکن
دریافت میکرد صرف امور چراغانی ویتشبازی دربار و جشنهتا متیکترد در متورد علتت
تخصی

مالیات روسنیگری به امر یتشبازی «سانسون» مینویسد:

«مبالغ هنگفتی بهعنوان مالیات از اماکن فسق و فجتور و عتیش و عشترت وصتو،
میگردد ،شاهعبا

که میترسد پولی را که از راه روابط نامشروع در اماکن فستاد فتراه

میشود داخ خزانهاش کند درنتیجه خزانهاش را نجس و ملو

گرداند راهحلی به نظرش

رسید ،دستور داد که این پو،ها را به مصارفی برسانند که از یتش بگذرد تا پاک شتود بته
همین مناسبت مخارج روشن کردن مشع ها و چراغانیها و یتشبازیهایی که در حضتور
شاه انجام میگیرد از این پو ،برداشته و مصرف میشود»(سانسون)136 ،1346،
در میان سفرنامه نویسان «شاردن» بهطور گسترده روسنیگری را مطر ساخته است
وی ابراز میکند که در زمان او حدود  11هزار روسنی در شهر اصفهان زندگی میکردنتد
که نامشان در دفاتر مخصو

ثبتشده بود که از ینان مالیات دریافت میشد و افزون بتر

این  1500زن روسنی نام خود را در دفتر ثبت نیردهاند ،به همین دلی نیز همتواره متورد
اخاذی مشعلدارباشی واقر میشوند و ینچه از ینها میگیرد به نفر ختود ضتبط متیکنتد
(شاردن ،1372،ج )1227 ،3
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ییی از سفیران اروپایی که بالفاصله پس از مرگ شاهعبا

در زمتان جانشتین وی

شاه صفی ،به ایران یمده است چنین مینویسد؛
«در تمام شهرها (بهاستثنای اردبی ) فاحشهخانههای بسیاری وجتود دارد کته تحتت
حمایت حیام ین شهراست زمانی که «شتماخی» بتودی ییتی از ستربازان متا بته ایتن
فاحشهخانهها سرزده و از پرداخت مزد فاحشه خودداری کرده بود که نزد خان «شتماخی»
شیایت برده بودند خان کسی را نزد سفیر فرستاد و خواهش کرده بود کته سترباز مزبتور
پو ،را بنردازد زیرا قحبهها باید مالیات سنگین بنردازند و ازاینجهت قحبه مزبور باید حق
خود را دریافت کند» (اولئاریو )291 ،1363،
«اولئاریو » در ادامه ذکر میکند که شاه نیز چنین زنانی در اختیار دارد که فقط بته
و شعبدهبازی میپردازند ،این زنان باید نهتنها زیبا ،بلیه در رق

رق

و دریوردن حرکات

خندهیور و سرگرمکننده مهارت داشته باشند

 .1اشتغال دستهجمعی رقاصهها
«شاردن» در سفرنامه خود ذکر میکند که رقاصههتا بتهصتورت دستتهجمعتی کتار
میکنند و تعداد اینها در دربار شاه بیست نفر اما در والیات هفت یا هشت نفر است و این
دسته معموالً تحت فرمان رئیسی که سالمندتر از همهٔ ینهاست فعالیت میکنند گرچته
غالباً جدا از ه زندگی میکنند
«شاردن» در ادامه به وظایفی که این مسئو ،در جهت هنرنمایی بهتر رقا ها بتر
عهده دارد اشاره میکند وظایفی چون :جمرکردن رقاصهها و راهنمایی ینها به مجلتس،
ح اختالفات حاص از مسائ مادی و رقابتی ،نظارت بر رفتار و اعما ،رقاصهها و حتتی
مجازات ینها زمانی که خطایی از ینان سر بزند وی اشاره میکند که تنبیه غالباً با ضربات
شالق و اگر خطا تیرار شود تا اخراج از گروه نیز پیش میرود (ر ک شتاردن ،1372،ج ،1
)428
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«شاردن» در ادامه به یک سری نیات رفاهی برای این زنان متیپتردازد کته حتتی
بسیاری از زنان جامعه از ینها محروماند ،ازجمله؛ رئیس گتروه مواظبتت دارد کته متزد و
مواج افراد گروه در موقر معین به دست ینها برسد ،وسای زندگیشان ازهرجهت مهیتا
باشد ،از تجاوز دیگران در امان باشند ،کسی به ینها اسائه ادب نینتد و ازجملته امیانتات
رفاهی برای ینها دو خدمتیار زن ،یک خدمتیار مرد و یک نفر یشنز ،یک ستوربان بتا دو
یا سه اس و زمانی که گروه به دربار خوانده شود برای حم وسای چهار اس دیگر بته
ینها میدهند ،در مسیر مأموران خا

برای اقامت ینان خیمه یا خانه یماده میکنند

حقوق سالیانه گروه را هزار و هشتصد فرانک ذکر میکند اضافه بر این به هرکتدام
مقداری پارچه جهت تهیه لبا

وموادّ خوراکی از هر نوع به مقتدار کتافی داده متیشتود

درنهایت اگر شاه از هنرنمایی گروه اظهار رضایت کند حقوق ینها تا نهصد اکتو افتزایش
مییابد (شاردن ،1372،ج )428 ،1
«شاردن» به نیتهای جال از اخالق ایرانیان اشاره دارد که در کست دریمتد بیشتتر
رقاصان مؤثر است و ین اینیه؛ «ایرانیان هنگامیکه در مجتالس عتیش و نتوش شترکت
میجویند بیاختیتار دستت و د،بتاز متیشتوند پادشتاه غالبتاً بته ایتن گتروه هنرمنتدان
بخششهای شاهانه و کریمانه میکند »(شاردن ،1372،ج )428 ،1
«شاردن» مینویسد که گاه مسنترین فرد که همان سرگروه بود در پایتان مجلتس
بین افراد میچرخد و دستش را برای جمرکردن انعام دراز میکنتد (شتاردن ،1372،ج ،3
« )981شاردن» فرانسوی به گفته خود در سا 1665 ،که بهقصد دیدار با شاهعبتا

دوم

به هیرکانی رفته بود با دو تن از رقاصهها برخورد میکند که وی را بته خانتهشتان جهتت
بازدید از تجمالت خود دعوت میکنند «شاردن» مناز ،ینها را وسیر و باشیوه و متزین
به قالیها و چلچراغها و ظروف گرانبها توصیف میکند و یادیور میشود که اگرچه افتراد
گروه خوانندگان و نوازندگان و رقاصان بهظاهر پو ،سرشاری به چنگ مییورنتد امتا جتز
عدهٔ معدودی از ینها ثروتی برای خود نیندوختهاند چراکه غال دریمتد ختود را صترف
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عیش و نوش میسازند بهطوریکه از انجام شا پست خود جز نتدامت و حسترت و تبتاه
کردن جوانی چیزی کس نیردهاند (شاردن ،1372،ج )429 ،1

 .2محل اسکان روسپیان
روسنیها گاه در محلههای مخصو

یتا بته ستب داشتتن تتوان متادی دور از ین

محالت در منز ،شخصی زندگی میکردند؛ «روستنیهتایی کته مالیتات متیپردازنتد در
کاروانسراهایی که مخصو

سیونت ینهاست زنتدگی متیکننتد و هتیچکتس بتر ختود

نمیپسندد که در چنان میانها خانه بگیرد؛ اما ینان که مالیات نمیدهند در خانههای خود
به سر میبرند»(شاردن ،1372،ج )432 ،1
«شاردن» از هفت کاروانسرای بزرگ در پایتخت یتاد متیکنتد کته محت ستیونت
روسنیها بود و این کاروانسرا را کاروانسرای برهنگان متینامیدنتد (شتاردن ،1372،ج ،4
)14
زنان و عمران

 .1نقش زنان اشراف و دربار
نقش زنان اشراف و دربار عصر صفوی نسبت به زنان سایر اقشتار در اقتصتاد بتارزتر
است این گروه از زنان قادرند مالییت اموا ،،اماکن و اشیاء خود را شخصاً عهدهدار باشند
و در بسیاری موارد به خواست اعتقادی خود و یا اهداف یشتیار و نهتان اقتصتادی دیگتر،
دست به عمران و سازندگی در اقتصاد جامعه بزنند و یا به وقف امتوا ،ختود ابتراز تمایت
کنند ،بنابراین برخی زنان حرم معموالً ثروت فراوانی داشتند کته وار و بازمانتدهای هت
نبود که از ین بهرهمند شود لذا به هدف کس ثواب بیشتتر دستت بته ستاخت مدرسته و
مسجد میزدند زنی با نام «سلطان بیگ » همسر «نظامالدین محمد ایلچی» مسجدی در
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محلهٔ احمدیباد اصفهان ساخت که تتا بته امتروز بته نتام مستجد ایلچتی شتهرت دارد
(جعفریان )1385،363 ،هرچند به نظر «جان فوران» واقفان ،امالک خود را به دلی فرار از
مالیات و قوانین ار و مصادره نشدن وقف میکردند و نتیجه این وقفها بهگونتهای شتد
که در اواخر سلطنت شاهعبا  ،امالک وقفی ازنظر وسعت و میزان بعد از امتالک تیتولی
قرار گرفت (فوران)59 ،1392 ،
بنا به گزارش منابر تاریخی زنان خاندان ستلطنتی نتهتنهتا در دوره دوم صتفویه ،بتا
تبدی گسترده امالک دولتی به امالک خاصه یا ستلطنتی و انتفتاع بیشتتر اهت حترم ،از
ثروت چشمگیری بهرهمند گشتند -در رأ

ینها بیشترین ثروت برای ملیته متادر بتود-

بلیه از همان دوره او ،تأسیس حیومت صفوی ،امالک زیادی بهعنوان تیتو ،،در اختیتار
ینها قرار گرفت (حسینی قمی ،1383،ج « )665 ،2قاضی احمد قمتی» از «تتاجلوبیگ »
دختر شاه اسماعی یاد مینماید که روستای «حسنیباد» ری را وقف مدینهٔ منوره کرد و
بعدها محصو ،ین صرف سادات میشد وی همچنین روضهٔ حضرت معصومه (سالماهلل
علیها) را ییی از کارهای «تاجلوبیگ » ذکر نموده است (حسینی قمی ،1383 ،ج )290 ،1
او در مورد خواهر وی سلطان مینویسد «امالک نفیسی که در شروان و ارسباران و تبریز
و قزوین و ساوجبالغ و شهریار و ری و اصفهان و گرم رود و استریباد به ه رسانیده بود،
وقف بر حضرات عالیات چهارده معصوم -صلوات اهلل علیه اجمعتین -فرمتود» (حستینی
قمی ،1383،ج  430 ،1و ج  )974 ،2بنابراین با توجه به مذه تشیر حتاک بتر جامعته و
دعوت علما و سفارشهای مذهبی دور از انتظار نبود که زنان ثروتمند نسبت به انجام امور
خیریه و ایجاد بناهای عامالمنفعه مای باشند و بدین ترتی زنان این گروه از خود مسجد،
مدرسه ،پ و کاروانسرا و بهجای میگذاشتند که با اختصا

وقفهتا بته ینهتا ،ستب

تداوم کار و رونق این اماکن پس از مرگ خود میشدند البته در سفرنامهها معموالً بحتث
کاروانسراها را به دلی اینیه سیاحان در مسیر خود معموالً با ینها سروکار داشتند ،بیشتتر
مییابی
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«شاردن» در مورد عاملی که سب ساختن بناهای عامالمنفعه توسط ایرانیان که زنان
نیز گروهی عمده از این اجتماع هستند مینویسد:
«سرشت و فطرت و ذوق ایرانیان چنین است و اگر اندازه داراییشان چندان باشد که
ساختن بناهای عامالمنفعهٔ دیگر را کفاف کند پس از ساختن بازارچه ،حمام و قهوهخانته
که اجاره داده میشوند به ساختن پ  ،ایجاد راههای خوب و بنای کاروانسرا بر سر راه برای
توقف و یسایش مسافران مبادرت میورزند»(شاردن ،1372،ج )1402 ،4
سفیر اسنانیا معتقد است که زنان ایرانی نسبت به مردان خیرتتر هستتند (فیگتوئروا،
)127 ،1363

 .2زنان و ساخت کاروانسرا ،پل ،جاده و راه
ساختن جادهها ،ایجاد پ ها و کاروانسراها در مسیر راههای اصلی عتالوه بتر فتراه
کردن امیانات رفاهی برای مردم ،سب رونق تجارت ،ینه بته شتی فراگیتر داخلتی و
خارجی میشد «شاردن» در سفرنامه خود از کاروانسرایی در اصفهان به نام مقصود عطتار
یاد میکند:
«هرسا ،افزون بر شانزده هزار لیور دریمد داشت و از ین دخترعموی شاه فقیتد بتود
اس این کاروانسرا ،مقصود عطار است دکان عطاری وی روبروی این کاروانسرا بود و ین
را در زمان پادشاهی شاهعبا

بزرگ ساخته است»(شاردن ،1372،ج )1417 ،4

به گفته «دن گارسیا» ازجمله اقشاری کته در کاروانستراها ستیونت متیگزیننتد در
اصفهان « مردم بینتوا و زنتان و اطفتا ،نیمته عریتانی هستتند کته پناهگتاهی جتز ایتن
کاروانسراها که غالبت ًا بته نفقته متردم پرهیزگتار بترای همتین مقصتود ستاختهشتدهانتد،
ندارند»(فیگوئروا )214 ،1363،در سفرنامهها از کاروانسراهایی ه نامبرده شتد استت کته
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مح اقامت زنان روسنی بتود و یتا اینیته در ستفرنامه «شتاردن» از کاروانسترای دختتر
شاهعبا

زن میرزا عبدالعظی نامبرده شده است:

«در ین کاروانسرا سوداگران قرا داغ میباشند و متاع ایشان کنیز و غالم ،از گرجی و
رو

در ین کاروانسرا خریدوفروش میشتود در هتیچ کاروانسترای دیگتر کنیتز و غتالم

سیاهوسفید نفروشند حی شاه چنین است » (شاردن ،1372،ج )1904 ،5
کاروانسرای بعدی که توجه سفرنامه نویسان را به خود جل کرده ،کیخسرو نام دارد
که از بناهای باشیوه و عالی بهحساب مییمده است؛ این کاروانسترا دارای دو انبتار ،یتک
گرمابه و یک یب چشمه اختصاصی بوده و دو باغ در کنار ین وجود داشتته کته بته گفتته
«شاردن» توسط ملیه مادر شاهعبا

کبیر ساختهشده بود و برای حفاظت و حراست ایتن

کاروانسرا و تنظیف و تدارک ین برای مسافران موقوفهای نیز معین کرده بود کته هرستا،
هزار لیرهٔ فرانسوی عایدی ین بود که برای مخارج چهار نفر خدمتیار دائمی اختصتا
دادهشده بود (ر ک شاردن ،1372 ،ج )515-514 ،2
«شاردن» معتقد است چون دریمد موقوفات به مصارف حقیقی نمتیرستد کاروانسترا
چنانکه باید پاکیزه نیست در مورد سایر فعالیتهای عامالمنفعه مادر شاه مینویسد:
«مردم میگویند ملیه مادر چهار هزار تومان معاد ،صد و هشتتاد هتزار لیتور خترج
ساختن این بناکرده ،افزون بر این کاروانسرا ،در گوشه و کنار ایران به نفقه این بانوی خیر
و نییوکار که زین بیگ  ،نام داشته دهها کاروانسرا ،پ  ،مسافرخانه ،راه شوسه ساختهشده
و بنا بر مشهور برای ساختن این بناهای عامالمنفعه صد هزار تومان معاد ،چهتار میلیتون
ونی لیور خرج شده است »(شاردن ،1372،ج )515-514 ،2
«دن گارسیا» ه شبیه ایتن مطلت را یورده استت؛ در چهتار فرستنگی قتزوین بته
کاروانسرایی بزرگ اشاره میکند که در طو ،سفر خود  -از هرمز تا الر ،شیراز ،اصتفهان،
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قزوین – هرگز چنین کاروانسرایی ندیده است وی مینویسد« :این کاروانسرا به نفقه مادر
شاهعبا

که متولد مازندران است ساختهشده بود »(فیگوئروا)274 ،1363،

«دالواله» ایتالیایی در مسیر اصفهان در منطقهٔ دورافتادهای از کاروانسرای بزرگتی
بنام کاروانسرای بیگ یاد میکند که توسط «زین بیگ » ،دختتر شتاهطهماست و عمته
شاهعبا

ساختهشده است (دالواله«)346 ،1381،تاورنیه» ه از کاروانسرایی نام میبترد

در «بنارویه» که به دستور مادر خان الر بسیار عالی ساختهشده بود (تاورنیه)351 ،1382،
باوجودی که در مورد ابنیهسازی و کارهای خیر بانوان ،قدر مسل مدارک بسیار وجود
دارد اما بهجز کاروانسراها در مورد سایر ابنیه ساختهشتده توستط زنتان در ستفرنامههتای
موردمطالعه مطلبی ذکر نشده است فقط «دن گارسیا» به یک مورد ساخت پ اشاره نموده
است؛
«پلی که دو جاده واقر در دو طرف رودخانه فسا را به ه میپیوندد و همنام رودخانه
است ،بسیار طوی اما چنان تنگ است که ارابه کوچیی ه بهزحمت از ین میگذرد ایتن
پ و کاروانسرای نزدیک ین  -بازه نام رودخانه را بر ین نهادهاند  -از محت خیترات و
مبرات زنی ثروتمند از اهالی شیراز ساختهشده است چنانیه بسیاری دیگر از کاروانسراها و
ساختمانهای عامالمنفعه از صدقات زنان کته معمتوالً خیرتتر از متردانانتد ستاختهشتده
است»(فیگوئروا)127 ،1363 ،
زنان در ساخت بناهای فرهنگی نظیر مدرسه نیز فعا ،بودند دو مدرسه مه در زمان
شاهعبا

دوم ،توسط دو نفر از زنان دربار در اصفهان ساختهشده بود؛ ییی مدرسهٔ جده

بزرگ و دیگری مدرسه جده کوچک بود مدرسه جدهٔ بزرگ که در بتازار اصتفهان قترار
دارد و نهر یب بزرگی از میان ین میگذرد ،شام دوطبقه است که در هر طبقته تعتدادی
حجره برای زندگی طالب ساختهشده است این مدرسه توسط جدهٔ شاهعبتا

دوم بته

سا 1058 ،بناشده است ،واقف ین حوری خان است که بهاحتما ،همسر صتفی میترزای
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او ،است مدرسهٔ جده کوچتک نیتز کته در یتک شتاخهٔ

فرعی بازار اصفهان قرار دارد ،توسط جده شاهعبا

بانام «دالرام» خان همسر شاهعبا

کبیر ساختهشده و تاریخ این بنا سا 1056 ،ذکرشده است (جعفریان )316 ،1385،مدرسه
«مری بیگ » –دختر شاه صفی – در سا 1115 ،تأسیس شتد ،در ایتن مدرسته تتدریس
کتابهای فلسفی ممنوع بود (جعفریان)425 ،1385،
منابع درآمدی خاص

در سفرنامههای عصر صفوی در کنار ریختوپاشها و هزینههای فراوانی کته بترای
زنان حرمسرا ذکرشده ،به یک سری منابر دریمدی ه اشارهکردهاند که گروهی از زنان را
از جهت اقتصادی متمو ،میساخت ،مواردی نظیر رشوه گرفتن ،دریافت هدیهها ،دریافتت
دریمد امالک خاصه که معموالً این موارد برای زنان خا

بخصتو

ملیته متادر بتوده

است

 .1رشوه گرفتن
ییی از پستهای حیومتی عصر صفوی مقام ناظری است که بته تعبیتر «شتاردن»
معاد ،و ه معنی وزیر است برای به دستت یوردن شتا نتاظری بایتد بته خواجگتان و
معشوقههای شاه و ملیه مادر رشوه داد؛
«برای گرفتن شا ناظری از سر ناچاری باید هدایای زیاد و گرانبهتا بته وزیتران و
خواجههای دربار و معشوقههای شاه و مخصوصتاً بته متادرش بدهنتد همچنتین متعهتد
میشوند که به هر صورت بر دریمد و عایدات شاه بیفزایند و وقتی به متراد و یرزوی ختود
رسیدند باید به عهد و پیمان خود وفا کنند نخست بیوشند که حامیان و هواداران ختود را
نییو نگهدارند و زان پس برای پیشبرد مقاصد خود سعی بلیغ کنند»(شتاردن ،1372،ج ،3
)1177
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 .2دریافت هدیهها
«تاورنیه» مینویسد که اگر شخصی شاه را برای مهمانی دعوت میکرد پس از طتی
کردن یک سری امور اداری برای دعوت وی ،در ش مهمتانی پتس از پایتان غتذا ،بایتد
پیشیشهایی به شاه میداد که معموالً از اروپا یورده میشد و اگتر استباب نفیستی بترای
پیشیش نداشت باید معاد ،ارزش ین اسباب ،بهصتورت دوکتای طتال ونیتزی در تشتتی
میگذاشت و با تعظی تقدی میکرد میزبان باید عالوه بر هدایایی که برای خواجهسرایان
و همراهان شاه فراه میکرد باید هدایایی برای متادر شتاه (اگتر زنتده باشتد) و زنتان و
خواهرانش میفرستاد از لف اخیر (فرستادن) این معنی احراز میشود که زنان در مهمانی
حاضر نبودند (تاورنیه)115 ،1382،
نمونه دیگری از تعلق گرفتن هدیه به زنان را در مراس جشن نوروز در ستفرنامههتا
میتوان دید؛ «شاردن» مینویسد که حاکمان و بزرگان ایاالت و والیات در روزهای جشن
نوروز به نسبت مقام و توانایی مادی هدایایی را برای شاه میفرستتند کته وی بخشتی از
هدایا را به اندرون میبرد و میان زنان و فرزندان خود قسمت میکند (شاردن ،1372،ج ،1
)452

 .3دریافت درآمد امالک خاصه
در دوره دوم صفوی دریمد جلفا به ملیه مادر اختصتا

داده شتد و عتالوه بتر ایتن

خواجهسرایانی بهعنوان پیشیار ملیه مادر منصوب شدند تا بر منافر متالی ینهتا ،نظتارت
کنند« ،تاورنیه» مینویسد که مادر شاه صفی ،روزانه  400دوکای طال (حدود  50تومتان)
برای مخارج خود از ساروتقی صدراعظ دریافت میکرد (تاورنیه)500 ،1369 ،
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 .4معامالت اقتصادی
زنان گاهی وارد معامالت اقتصادی میشدند« ،شاردن» در سفرنامه خود به موردی از
معامالت اقتصادی که با زنان داشته اشاره دارد؛
«معاد ،هزار پیستون از جواهرات را به همسر مجتهد بزرگ که خواهر شاه فقید بتود
فروخت وقتی معامله انجام یافت شاهزاده خان پیاام فرستاد چون سفر شاهنشاه در پیش
است و به ینچه پو ،نقد دارد نیازمند است بابت بهای جواهرات یک سفته دوماهه یا یتک
سینی طال (بهعنوان گروگان) میدهد »(شاردن ،1372،ج )665-664 ،2
کمک اقتصادی زنان دربار به دولت

زنان این دوره گاهی ازنظر اقتصادی در حدی بودند که در لحظات بحرانی حتتی بتا
ثروت خود کشور را یاری مینمودند؛

 .1زبیده بیگم
در ماه رمضان  1027هجری که شاهعبتا

در یذربایجتان بتا خلیت پاشتا ،ستردار

عثمانی در جنگ بود ،عیسی خان قورچی باشی (داماد شتاه) و برختی از سترداران اصترار
میکنند که او با سردار ترک صلح کند سردار تترک بترای تترک یذربایجتان ،گذشتته از
درخواستهای دولت عثمانی ،برای خود نیز مبلای پو ،نقتد درخواستت متیکنتد و چتون
شاهعبا

مای به مصالحه نبود به قورچی باشی پاسخ میدهد که اگتر طرفتدار مصتالحه

هستی باید پولی را که سردار ترک میخواهد خودت فراه کنی ،قورچی باشی ه پتولی
مهیا نداشت ،ولی زنش (زبیده بیگ ) حاضر شد که تمام پارچههای ابریشتمین و زربفتت و
جواهرات خود را به او دهد تا برای سردار ترک بفرستد (دالوالته 306 ،1381 ،و فلستفی،
 ،1391ج )311 ،1
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 .2مریم بیگم
نمونه دیگری که در منابر ذکرشده در مورد مری بتیگ  ،عمته شتاه ستلیمان استت
زمانی که شاه سلطان حسین ،تصمی گرفت به مسقط حمله کند و خزانه را تهی دید ،از او
درخواست کمک کرد و او نیز حاضر شد که مبلغ بیست هزار تومان به شتاه کمتک کنتد
(فلور)31-30 ،1365،
تأثیر منفی زنان حرمسرا در اقتصاد

با همهٔ این اوصاف ینچه از اقتصاد ایران عهد صتفوی بخصتو
زنان دربار اختصا

در دوره دوم بته

داده میشد یا بهتر بگویی نابود میشد را ه نبایتد نادیتده گرفتت؛

هزینههایی که نهتنها سب خالی شدن خزانه میشد بلیه بار مالیاتهتای ستنگینی را بتر
دوش رعایای بیچاره میگذاشت

 .1خرید لباس و خدمتکار
پرداخت هزینههای زنان حرمسرا که عمدهترین این هزینهها مربوط به خرید لبتا ،
زینت یالت (شاردن ،1372،ج  )810 ،2ینهت بته ین صتورت کته ستفرنامههتا توصتیف
میکنند ،وسای یرایشی که با توجه به فضای رقابتی حرمسرا ،زنان بسیاری در پی دلبری
از تنها مرد حرم (شاه) هستند ،بسیار سرستامیور بتود ییتی دیگتر از مختارج مربتوط بته
حرمسرا ،هزینه خرید خواجهسرایان است تا جایی که در زمان شاه سلطان حسین به گفته
«دوسرسو» برای هر یک از زنان یک خواجه و یتک ختدمتیار خصوصتی وجتود داشتت
(دوسرسو )66 ،1364 ،دوسرسو قیمت هر خواجه را در این دوره ،سه هزار لیره (معاد50 ،
تومان) بیان کرده است (دوسرسو)40 ،1364،
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 .2مستمری زنان
ییی دیگر از هزینههای حرمسرا ،مربوط بته مستتمریهتای دائمتی زنتان بتود کته
«شاردن» کمترین مبلغ مستمری زنان را  250فرانک (حدود پنج) تومان و بیشترین مبلتغ
را  300اکو (معاد 200 ،تومان) و مقدار متعارف را  2500لیتره (معتاد 55 ،تومتان) ذکتر
کرده است ،اضافه بر اینیه اگر ییی از زنان حرمسرا ،موفق میشد توجه شتاه را بته ختود
جل کند ،مستمریاش افزایش مییافت و اگر شاه از ییتی از معشتوقههتای ختود دارای
فرزندی میشد که زنده میمانتد بته بستتگان ین زن هت مستتمری تعلتق متیگرفتت
(شاردن ،1372،ج  )1315 ،4شاید ییی از دالیلی که برخی افراد خواهان این امر بودند که
دخترشان را راهی حرمسرا کنند موارد اینچنینی بود

 .3جهیزیه زنان
شاه زنانی را که بهنوعی سب د،زدگی بودند را به بزرگان و درباریان یا حتی گتاهی
نگهبانان و پُستهای پایین دربار میبخشید البته ناگفته نماند به همراه جهیزیتهای کامت
چنانکه پدری دختری را شوهر دهد (دوسرسو)67 ،1364،

 .4سفرهای زنان
با توجه به عالقه به زیارت مشاهد مشرفه ،یک سری هزینههایی را باید برای زیارت
این اماکن برای حرمسرا لحاظ کرد و این هزینهها جدای از هزینتههتای ستفرهای میترر
تفریحی بود که شاه به همراه زنان حرمسترا متیرفتنتد نمونتهای از ستفرهای زیتارتی را
«مستوفی» چنین بیان نموده است:
«بسیاری از خواجهسرایان و اه حرم در ایام سلطنت ین حضرت (سلطان حسین) به
زیارت کعبه معظمه و عتبات عالیات و مشهد مقد

مشرف شدند ،به ه چشمی ییتدیگر

هر یک مبلغهای کلی ،اخراجات اسفار مزبور نمودند »(مستوفی)115 ،1375 ،
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درمجموع ،هر چه به اواخر دوران صتفویه ،نزدیتک متیشتوی بتهمتوازات افتزایش
بیکفایتی و زنبارگی شاهان صفوی ،هزینههای حرمسرا نیز ،افتزایش متییابتد چنانیته
«دوسرسو» مینویسد؛
«شاه سلطان حسین تشخ

و سربلندی خود را تنها در اندیشه گتردیوری زیبتاترین

زنان و ازدیاد ینان و تجم حرمسرا میدید و پیوسته در فیر تهیهٔ جامههتای گترانبهتا
برای ینان بود همهٔ کوشش وی مصروف بزرگی و راحتی حرمسرا متیشتد»(دوسرستو،
)66-68 ،1364

وضعیت اقتصادی زنان در عهد صفویه از منظر سفرنامه نویسان خارجی
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نتیجهگیری

درمجموع باید گفت که عصر صفوی به جهتات گونتاگون ،شترایط جدیتد سیاستی،
فرهنگی و اجتماعی را پدید یورد افزایش تما

با اروپاییان و ایجاد وحدت سیاسی مبتنی

بر مذه تشیر را میتوان از عوام مه در شی گیری نقشهای جدید اجتمتاعی بترای
طبقات مختلف مردم دانست؛ گرچه این تاییرات در همهٔ گروه ها و طبقات ییسان نبود
بهتر است اینگونه بگویی که در سایهٔ ثبات و یرامشی که صفویان پس از متدتهتا در
ایران به وجود یوردند ،اهمیت و نفوذ زنان نیز شی جدیدی به خود گرفت و حتی بتاوجود
کاهش قدرت اقتصادی ینان در زندگی شهری جدید ،ینها در کنار مردان در فعالیتهتای
روزمره زندگی و اقتصاد خانواده شرکت میکردنتد و در جایگتاههتای متفتاوت و متتأثر از
شرایط جدید سیاسی -مذهبی در اجتماع عصر صفوی ابراز حضور مینمودند زنان خاندان
سلطنتی بنا به گزارش منابر تاریخی نهتنها در دوره دوم صفویه ،با تبدی گسترده امتالک
دولتی به امالک خاصه یا سلطنتی و انتفاع بیشتر اه حرم از ثروت بهرهمند گشتند بلیته
از همان بدو تأسیس حیومت صفوی یعنی دوره او ،ه امالک زیادی بهعنوان تیو ،،در
اختیار ینها قرار گرفت؛ بنابراین برختی زنتان حترم ثتروت فراوانتی داشتتند کته وار و
بازماندهای ه نبود که از ین بهرهمند شود لذا به هدف کس ثواب بیشتر دست به عمران
و یبادی میزدند زنان این دوره گاهی ازنظر اقتصتادی در حتدی بودنتد کته در لحظتات
بحرانی حتی با ثروت خود کشور را یاری مینمودند با همهٔ این اوصاف ینچه از اقتصتاد
ایران عهد صفوی بخصو

در دوره دوم به زنان دربار اختصتا

داده متیشتد یتا بهتتر

بگویی نابود میشد را ه نباید نادیده گرفت؛ هزینههایی که نهتنهتا ستب ختالی شتدن
خزانه میشد بلیه بار مالیاتهای سنگینی را نیز بر دوش رعایای بیچاره میگذاشت
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