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  چكيده
 شناسـايي يكـي از مـدارك معتبـر جهـت      منزلـة  تواند به دوران قاجار ميمانده از آثار هنري  جاي منابع تصويري به

 شـب  هزارويـك نسـخة خطـي   ي  هـا  نقاشـي  ،از ايـن منظـر  . شودهويت و نقش اجتماعي زنان در اين دوره بررسي 
جهـت  منزلة مرجعـي   است، اين قابليت را دارد كه بهايران در دوران قاجار  نگارگري   از آثار ممتازكه  ،الملك صنيع

كـه آن را از ديگـر   فـردي دارد   بـه  منحصـر ي  اه ويژگي نسخة مصوراين  .شناخت بهتر زنان دورة قاجار بررسي شود
اسـتفادة نگـارگر از منـابع اجتمـاعي و     هـا   يكـي از ايـن ويژگـي   . كند متمايز ميشده در اين دوره  ي مصور ها نسخه

توصـيف جايگـاه   هـدف از ايـن مقالـه    اين اساس،  بر .اين نسخه است تصاوير ي معاصر خود در ترسيم ها شخصيت
تطبيقـي آن بـا تصـاوير ايـن       ةو مقايسها و منابع مكتوب ديگر  در دورة قاجار با استفاده از سفرنامهاجتماعي زنان 

. تـر اسـت   رنـگ  هـا پـر   اند كه حضـور زن در آن  هشديي مطالعه  ها تصوير ،در اين مقاله. است شب هزارويكنسخه از 
الملك جهت ترسيم زنـان ايـن نسـخه از شـرايط اجتمـاعي معاصـر خـويش         يافتة اين پژوهش، گرچه صنيعبنابر 

استفاده كرده است، در برخي موارد، نظير تفكيك جنسيتي، بيشتر به متن وفادار بوده است تـا سـاختار اجتمـاعي    
  .عصر خويش و نقش واقعي زنان هم

  كليدواژگان
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  مقدمه
فرستادن نقاشان بـه غـرب و ورود بعضـي از نقاشـان غربـي بـه ايـران و         ،شاه ناصرالدين  ةدر دور

پذيرش نگاه جديد به هنر از سوي جامعه و دربار سبب شد نقاش خـود را از قيـد هنـر دربـاري     
 تصاوير زنان نمـودي عينـي و   ،سبك جديد در  .گرايي توجه كند گرايي و واقع برهاند و به طبيعت

كـه  الملـك،   صـنيع . به نقـش درآمدنـد  و در پيوند با مناسبات زندگي روزمره  يانه يافتند گرا واقع
 قاشـان ن و آثـار  ديگر براي پيشرفت فنون نقاشي خود به رم سفر كرده بود هنرمندهمراه با چند 
ه بـود، تـالش داشـت نمـود     دكـر و مطالعـه   رنسانس را از نزديك مشاهده ةويژه دور اروپايي و به

اي كه به هويت نقاشـي ايرانـي    گونه به ؛گرايانة موجود در آثار غربي را وارد نقاشي ايران كند واقع
از  شــب هزارويــك  نســخة نقاشــيدر بــراي حصــول بــه ايــن منظــور، او . اي وارد نشــود صــدمه

، بـه  مـثالً  ؛فراوان كرده اسـت  ةاستفادشاه  ي معاصر خود در اوايل سلطنت ناصرالدين ها شخصيت
بـر ايـن   . را به تصوير كشيده اسـت كبير  اميرشاه و  الرشيد و جعفر برمكي، ناصرالدين جاي هارون

از منظـر  ، با توجه به اهميـت بررسـي ايـن نسـخة مصـور     ، اساس، پژوهش حاضر در تالش است
اريخ ايران و با رويكردي مشـابه، بـه   گرايانه و نيز شناخت جايگاه زن ايراني در اين برهه از ت واقع

و زنـان معاصـر    شـب  هزارويكشناسايي وجوه اشتراك و افتراق بين تصوير زنان در نسخة مصور 
و بـه طريقـة تطبيقـي،     اسـت اي  گردآوري مطالب در اين پژوهش كتابخانـه . دورة قاجار بپردازد

  .توصيفي و تحليلي نگاشته شده است

  پيشينة تحقيق
عنـوان   بـا توان از كتاب دلـريش بشـري    بيشتر مي ،جايگاه زنان در دورة قاجاردر حوزة شناخت 
يي كه در رابطـه بـا تـاريخ اجتمـاعي دورة قاجـار       ها كتاب ،همچنين. نام برد زنان در دورة قاجار

طـور   نوشـتة ويلـس، بـه    تـاريخ اجتمـاعي ايـران در عهـد قاجاريـه     اند، نظيـر كتـاب    تأليف شده
ي  هـا  همچنين مطالبي در بـاب زنـان در سـفرنامه   . اند نان نيز پرداختهغيراختصاصي به زندگي ز

 مـورد در . تـوان يافـت   استفاده شده اسـت، مـي  ها  آن كه در اين پژوهش از برخي از، دورة قاجار
 همچنـين . يي صورت گرفته است ها الملك نيز پژوهش صنيع شب هزارويكنقاشي قاجار و نسخة 

عنـوان   بـا اي  از جمله مقالـه ؛ در زمينة حضور زن در نقاشي دورة قاجار چند پژوهش وجود دارد
نوشـتة هلنـا شـين    » زنان در واپسين شاهنامة خطي مصور دوران قاجـاري مشـهور بـه داوري   «

ي مشتمل بر تصوير زنـان پرداختـه شـده     ها ها بيشتر به تشريح نگاره دشتگل كه در اين پژوهش
ي دورة قاجـار و نقـش واقعـي آنـان در جامعـة آن عصـر        هـا  صوير زنان در نقاشـي است و بين ت

  .اي صورت نگرفته است مقايسه
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  جايگاه اجتماعي زنان در دورة قاجار
دست است، حضور زنان در   نويسان خارجي در بر اطالعاتي كه از مورخان وطني و نيز سفرنامه بنا

 ةاز جملـ . يي مواجه بـوده اسـت   ها واره با محدوديتدوران قاجار، مانند دوران پيشين، همة جامع
هاي ديرينه در مورد پوشش، خريد و فروش  هنگام، سنت توان به ازدواج زود ها مي اين محدوديت

آمـوزي   سواد نبودن امكان فراهمزنان،  مختصي تفريحي  ها وسايل و مكان نيافتن ، اختصاصزنان
  :گويد ميگاسپار دروويل . و بسياري ديگر اشاره كرد

لهوسي پدر و واجويي و ب ها به محض رسيدن به سن بلوغ و حتي پيش از آن قرباني سود دختر
. گيرند تجارت قرار مي ةها وسيل حتي در طبقات بسيار باالي اجتماع هم دختر. شوند شان مي مادر

جملـه   من ،رتبه ي عالي ها كردن آنان به شخصيت دادن و يا تقديم فروش دختران، شوهر ،در ايران
  ].56 ، ص5[ ها امر رايجي است براي به دست آوردن جاه و مقام و يا جلب حمايت آن ،پادشاه

ي  هـا  ي بـزرگ بـيش از شـهر    هـا  در شـهر  هـا  اين است كه اين محدوديت ة درخور توجهنكت
ي ثروتمنـد بـيش از افـراد     هـا  زنان خانوادهو نيز در ميان  شده است اعمال ميها  كوچك و روستا

، 9[ هـا باشـد   تواند نقش اقتصادي بيشتر زنان در روستا دليل اين امر مي .فقير وجود داشته است
ي  ي اجتمـاعي و اقتصـادي كشـور ايفـا     ها اي ديگر در عرصه ها نيز به گونه زنان در شهر .]43 ص

بـه قـول   . كاري، ددگي و تجارت اشاره كـرد  توان به خدمت ميها  ه آندند كه از جملكر نقش مي
البسـة   ، همةآوردند جات را فراهم مي بر اينكه انواع خوراك و شيريني  ي فقير عالوه ها زن، يلسو
اي  دوختند و گاهي خود اين زنان فقير پيشـه  و مي كردند مي اهالي خانوادة خود را نيز خود تهيه 

ويلـس،   نظربه . آمدند مي كردند و به واسطة آن از عهدة مخارج زندگي خانوادة خود بر اختيار مي
ي فقير ايراني هميشه در حال سعي و تالش بودند و هرگز اوقات خود را به بطالت و تنبلي  ها زن
به مشاغل مغاير بـا عـرف جامعـه نظيـر      همچنينزنان عهد قاجار  .]125 ، ص18[گذراندند  نمي

در مـورد  شاه،  الدين در ايران زمان ناصر مريكاابنجامين، سفير . پرداختند مطربي و رقاصي نيز مي
  :گويد ميي ثروتمند و درباري  ها نقش زنان خاندان

اطـالع و نـادان    افتـاده و بـي   گيري شود كه زنان ايران عقب اما اگر عجوالنه قضاوت و نتيجه
ولـي   ،كرده و آشـنا بـه تمـدن غربـي نيسـتند      چه تحصيل اگرها  آن .هستند، اشتباه محض است

در امور اجتماعي و سياسي كشور نفوذ دارند و در پشت  وجه كودن و احمق هم نيستند و هيچ به
در ايران چنين است و زنان در دربـار و  ... گذرد ميها  آن ها با مشاركت و مساعي پرده خيلي كار

ي بسـياري در   هـا  گذشـته از ايـن، اسـتعداد   . ولي پشت پرده را دارنـد  ،مواضع قدرت نقش مؤثر
دوزي و  زنـاني كـه در موسـيقي، شـعر، نقاشـي، قـالب      : ها وجود دارد سرا ها و داخل حرم اندرون

اي  واژه[بـازي، انتريـك    سياسـت . انـد  استادي رسيده ةحال سياست و ديپلماسي به مرحل عين در
و اعمال نفوذ در ايران به مقدار زياد، بستگي بـه نقشـي دارد كـه     1]ي دسيسه فرانسوي به معنا

  .]83 ، ص1[ كنند زنان در آن بازي مي

                                                        
1. entérique 
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  :گويد مي دورة قاجاربينينگ در مورد زنان شهري 
 هـاي  ها شامل نظارت بر امور خانه و نگهداري از كودكان اسـت؛ و سـرگرمي   وظايف اين زن

ي زنان رقاص،  ها ي اجرا شامل انجام مراسم ديد و بازديد با اقوام و آشنايان مؤنثشان، تماشاها  آن
برخي بـه  . باشد خوردن مي كشيدن و شيريني قليان كردن در حياط منزل و خواننده و نقال، بازي

دوزي و  پردازند و برخي ديگر در هنر سـوزن  و يا ديگر وسايل موسيقي مي] تار[نوازندگي گيتار 
ي  هـا  در روزهـا   آن .يي قابـل هسـتند   ها پز و شيريني  آشپزها  آن بيشتر: دوزي مهارت دارند قالب

مالقات با يكديگر ها  آن ين لذت تر روند؛ و شايد بزرگ ي عمومي مي ها مشخصي از هفته به حمام
  كننـد  كشـند و غيبـت مـي    كننـد، قليـان مـي    هـم حمـام مـي    كه با جايي ؛ها باشد در اين پاتوق

  .]396، ص21[
. شـد  خواني براي زنان اسـتخدام مـي   برخي اوقات نيز درويش يا ماليي براي نقالي يا مصيبت

دلريش سرگرمي زنان  ].269، ص20[نشاندند  نه در حرم مياو را در اتاقي جداگا ،در اين صورت
ه، يـ ري، امـور خ )در جمـع زنـان  ( يجمعـ   حات دستهي، مانند تفرياجتماع ي ها  تيفعال يدر برخ را

 يت فرزندان و در موارد معـدود يمنزل و ترب ةم در اداريت مستقيري، دخالت و مديمراسم مذهب
  دانـد  مـي  يدسـت  عيدات صـنا يـ ا توليـ  يكشـاورز  يهـا  نيامور زمـ  ةمانند ادار يز امور اقتصادين
  .]88 ، ص6[

  شب هزارويكنسخة خطي 
ميراث فرهنگي  ةكه فرآورد بودهطور اخص ايراني  شرقي و به ياثر وليله ليله الف  يا شب هزارويك

ها و عناصر مختلـف فرهنگـي ايـن سـه قـوم       ها و افسانه هند، ايران و عرب است و از تلفيق قصه
ي ايـران   ها ها شهر ها ايراني است و محل رخداد بعضي قصه نام شماري از شخصيت. استبرآمده 

هـا روايـت    حتي رسم و رسوم و بعضي اعياد ايراني در ايـن قصـه  . است... مانند شيراز، خراسان و
بـا حكايـت   داستان اين كتاب . تسلط روح ايراني در اين اثر است ةدهند شده است كه خود نشان

شود و سـپس   آغاز مي) زمان شهرباز و شاه(ساسان  ن دو برادر حكمران از ملوك آلخيانت همسرا
دختر وزير ملك شـهرباز،   ،»شهرزاد«ي عاميانة بلند و كوتاه با روايت  ها داستان در قالب مجموعه

 ةگويد و بقي اي مي هر شب براي شاه قصهشهرزاد  .]132 ، ص14[يابد  ادامه مي شب هزارويكدر 
 ،در پايان سال سوم. دهد گذارد و براي سه سال به اين كار ادامه مي براي شب بعد مي داستان را

شـاه كـه    الدين ناصر. دشو دهد و شاه نيز از كشتن او منصرف مي او فرزندان شاه را به او نشان مي
بسـيار دوسـت   آن را را خوانـده بـود و    شـب  هزارويـك ي  هـا  در ايام جواني و وليعهـدي داسـتان  

. مصوري از آن را صادر كرد ةنسخ ةي سلطنتش دستور تهي ها در همان نخستين سال داشت، مي
آرايـي   ي سـنت كتـاب   هـا در جهـت احيـا    واقع جزء آخرين تـالش  كه در ،اين نسخه مصورسازي

  .الملك گذارده شد صنيع ةعهد شد، بر مي
منقـوش و   نويس و احيانـاً  ي متعددي به صورت دست ها فارسي نسخه شب هزارويكاز كتاب 
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 شـب  هزارويـك به صورت چاپ وجود دارد، ولي شايد بتوان گفت شش مجلد كتـاب  نيز مصور و 
ـ آن يـي كـه در آفـرينش     هـا  كاخ گلستان، از نظر هنـر  ةخان خطي كتاب اي  كـار رفتـه، نسـخه    هب

تـا   1268از سـال  الصـنايع ناصـري    اين شاهكار هنري سبك قاجار در مجمع. استفرد  به منحصر
  .]159، ص2[مجلد مصور شد  6به صورت . ق.ه 1275

تـوان بـه    مـي  كه ازجملـه  داردفردي  ي منحصربه ها الملك ويژگي صنيع شب هزارويكنسخة 
ايـن   تصـاوير  ي حقيقي معاصـر در ترسـيم   ها استفادة نقاش از منابع اجتماعي و اشخاص و مكان

  .نسخه اشاره كرد
مصـور   ةي ترجم ها خالف نسخه خه، بري اين نس ها نقاشي ةآوردن صحن الملك در پديد صنيع

شـده،   ي سـروده  هـا  ها و محيط زنـدگي در داسـتان   ها و جامه اروپايي كه در آن سعي شده قيافه
و وضع آن روز بغداد و آداب و رسوم عربي  ،الرشيد يعني عهد هارون ،مطابق با زمان تأليف كتاب

نـوزدهم و زمـان خـود     /سيزدهم ةدر سداساس زندگاني ايرانيان  ي تصاوير خود را بر باشد، مبنا
  .]33 ص، 8[نهاده است 
هاي اين نسخه بايد از تعامل ميان سنت نقاشـي ايرانـي بـا نقاشـي      ي نگاره ها از ديگر ويژگي

ويـژه در بيـان    ةي بـدن و نـوع ارايـ    نقش انسان با نمايش طبيعي انحنـا «كه  چنان؛ غرب نام برد
واقعـي بـا توصـيف     پـردازي محـض، موجـودات فـرا     عـت شخصيت و روان او، تصوير بهايم با طبي

 ةگـري نسـخ   مندي از عوامل تزئيني بسيار غني، از عناصر اصلي تصوير تصويري هنر غرب و بهره
در توجـه بـه پيكـرة انسـان      .]135 ص، 14[ »باشـد  در مكتب نگارگري قاجار مـي  شب هزارويك

، هـا  در ايـن صـحنه  . اسـت گير بسيار چشمها  در آرايش اغلب صحنهين نسخه، مجالس مختلف ا
ي دراماتيـك در هـر    هـا  بازيگر صحنه مانند ،بندي اثر با اندامي موزون و متناسب با تركيب انسان
بسته و چه در مكاني باز، ترسـيم شـده    ةچه در محوط، نقاشي و در توجيه متني قراردادي ةپرد

  .]136ص ،همان[است 

جايگاه اجتماعي زنان در دورة قاجار و حضـور زن در  بررسي تطبيقي 
  الملك صنيع شب هزارويكنسخة خطي 

بـه عبـارت   . نقاشي قاجار را بايد در مقام يكي از منابع جهت شناخت جامعـة آن دوران دانسـت  
سنت و مدرنيسـم در ايـران     كه سبب پيوند ،داده در اين دوران ديگر، تحوالت مهم اجتماعي رخ

در ايـن بخـش بـه جهـت      ،به همين منظـور . ويژه نقاشي نيز باز كرد را به هنر و به بود، راه خود
ي اجتماعي رايج و مسـلط   ها الملك در اثر خود تا چه اندازه از الگو دريافتن اين موضوع كه صنيع

جايگـاه  در زمان خود براي به تصوير كشيدن نقش زنان سود برده اسـت، بـه بررسـي تطبيقـي     
  .شود پرداخته مي قاجار و حضور زن در اين نسخه  دورةاجتماعي زنان در 
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  نحوة آرايش و پوشش زنان قاجار
نحوة تلقي از زيبايي زنانه با چيزي كه اكنون در جامعه رواج دارد بسيار متفاوت  ،در زمان قاجار

نشـدني   ي سـرخ از اجـزاي جـدا    هـا  پيوسته و گونـه  هم ، داشتن ابروان ضخيم و به؛ مثالًبوده است
ايـران بـه مالقـات     دركه در دوران اقامتش  ،ليدي شيل. قاجار بوده است ةآرايش زن ايراني دور

  :گويد او مي ةشاه، رفته بود، دربار الدين عليا، مادر ناصر مهد
 ي هـا  ابرو  عتاًيقاجار طب ةه تمام خانوادكنيبا ا. ده بوديچشمانش را سرمه مال كپل يداخل ةلب

 را دو برابـر ها  آن ها قطر دن سرمه به ابرويشكستند و با ين قانع نيبه ا ها زن ،دارند يمانكلفت ك
ن تمـام  ير در بيناپذ رييرسم تغ يكن يه اكامالً سرخ شده بود كشاه هم  مادر ي ها گونه. نندك يم

  .]74 ص، 13[است  يرانيا ي ها زنان
هـا را بـه دو    مـو  ي آرايش موي سر زنان قاجار بدين گونه بوده است كه جلو  نحوة همچنين،

، 20[دنـد  كر بـاف تـزئين مـي    ي خـود را بـه صـورت گـيس     هـا  زلف تقسيم و از پشت سر نيز مو
  .)1 شكل( ]394ص

به اين معنا كه تمام زنان، اعم از خانم . ي آرايشي زنان در اين نسخة مصور يكسان است الگو
سـرخاب و   كشـيده، صـورت   جـز عجوزگـان، چشـمان درشـت و سـرمه      كاران، بـه  خانه و خدمت

  .)2 شكل( دارنددار  پيوسته و گيسوان مشكي و موج هم زده، ابروهاي كماني به سفيداب
  

  ، عكاس نامعلوم1997.3.31بروكلين، ش  ة، موز)بخشي از تصوير(زن قاجاري،  :)راست( 1 شكل
، شب هزارويك، )بخشي از تصوير(، »خواند النفوس ورقه از دايه گرفته مي حيات« :)چپ( 2 شكل

  گلستان ، كاخ.ق.ه1269
  

از كـه  اول  ةدور .كنـد  از سـه الگـوي متفـاوت پيـروي مـي     قاجار  زنان در طول دورةپوشاك 
هنوز ارتباطـات بـا   و  1شود شاه به فرنگ را شامل مي الدين ي حكومت قاجار تا مسافرت ناصر ابتدا

دوم  ةدور. اندكي تفاوت در لباس زنان با گذشته پديد آمد فقطو  دول خارجي توسعه نيافته بود
با آمـدن تجـار و سـياحان اروپـايي بـه       ،مظفري است ةشاه تا آغاز دور الدين از مسافرت ناصركه 

سوم نيـز از   ةدور. ايجاد شدشاه به اروپا تحول چشمگيري در پوشاك  ايران و مسافرت ناصرالدين
                                                        

  .زمان مصورسازي اين نسخه نيز در همين دوره اتفاق افتاد .1
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دامـن   ،اول سلطنت قاجـار  ةدر دور. گيرد مي بر قاجار را در ةان دورشاه تا پاي الدين مظفر ةآغاز دور
شاه  الدين كه از اواخر دوران پادشاهي ناصر ،دوم حكومت ة، ولي در دورلباس زنان بسيار بلند بود

ي بلنـد بـه تنبـان و شـليته      ها وجود آمد و دامن شروع شد، تحول چشمگيري در پوشش زنان به
  .]24ـ22، ص7[ تغيير كرد
ترين بخش پوشاك زنان متشكل از پيـراهن، دامـن، ارخـالق، شـلوار و تنبـان يـا دامـن         مهم

شلواري، كليجه، كالهك با توري، چارقد، چادر، روبنده، نقـاب، چـاقچور و كفـش بـود كـه ايـن       
شـلوار و تنبـان يـا     ؛ مـثالً، هـم تفـاوت داشـتند    ي مختلـف قاجـار بـا    هـا  عناصر پوششي در دوره

 جزء پوشاك زنان بود ،شاه الدين ناصر ةاول قاجار، يعني تا اواسط دور ةدر دور شلواري زنان، دامن
اول  ةپوشش سر زنـان در دور  .]598 ص، 16[ شد ها ديده نمي شلوار ،ها بلند بود چون دامن ليو

ي  هـا  شد و آن را زير گلـو بـا سـنجاق    گوشي بود كه چارقد ناميده مي روسري سهسلطنت قاجار 
دوزي شـده بـود    روي سر و زير چارقد كالهي از جنس ترمه كه با ابريشم گل. بستند تزئيني مي

  .]41 ص، 10[پوشيدند  مي
بنـد و انـواع مختلفـي از     زنان دورة قاجار از وسايل زينتي متنوعي نظير انگشتر، النگو، گردن

ا بـه  ر» جقه«پري زينتي به نام  معموالًهمچنين، . كردند گوشواره جهت آرايش خود استفاده مي
  ].394، ص20[كردند  بستند وصل مي نواري كه به دور سر مي

ليـدي شـيل، همسـر جسـتن     . پوشش اصلي زنان در خارج از خانه چادر بـوده اسـت   ،كلي طور به
  :گونه نوشته است چادر زنان اين ةوزير مختار انگليس، كه سه سال در ايران زندگي كرد، دربار، شيل

گيـرد   مي شود و از نوك پا تا سرش را فرا داخل آن محبوس مياين پوشش كه زن ايراني در 
اي بـه شـكل پوشـش     بر گرفتـه و روبنـده   يك چادر بلند كه تمام بدن را در: به صورت زير است

كند تا تمام صورت او را بپوشاند و در جلو داراي  سر مي رنگ، كه آن را روي چادر به كتاني سفيد
پس از آن چـاقچور اسـت   . كشيدن تعبيه شده است نفسمشبكي است كه براي ديدن و  ةدريچ

دهنـد   پوش خود را در آن جـا مـي   كنند و پيراهن و زير پا مي كه آن را به جاي چكمه و شلوار به
  .)3شكل] (63 ص، 13[

  خاطرات ليدي شلزن قاجار در لباس بيرون از خانه، برگرفته از كتاب ): راست( 3شكل 
  خاطرات ليدي شلزن قاجار در لباس اندروني، برگرفته از كتاب  ):چپ( 4 شكل
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بـوده اسـت،    غربشاه به  كه قبل از سفر اول ناصرالدين ،اين مجموعه سازي مصوربا توجه به زمان 
ي زنان در تصاوير كتاب از مد رايـج لبـاس    ها ي كوتاه در ايران مد نشده بود و مدل لباس ها هنوز دامن

تبعيـت  تنه يا ارخالق با سمبوسه بود  دار، نيم ي بلند، گشاد و چين ها كه شامل دامن ن دورانآزنان در 
 اي ، نگـاره تنها تصويري كه نوع پوشش زن در آن با بقيه تصاوير متفـاوت اسـت  ). 4شكل (كرده است 

واهر تنها شهرزاد، بلكـه خـ   نه ،در اين نگاره. بار به تصوير در آمده است يننخستكه در آن شهرزاد براي 
از ديگـر مشخصـات پوشـاك    . اند هايي اروپايي نقاشي شده پوست نيز با لباس سياهي او، دنيازاد، و كنيز

طـور   توان به همانندي نسبي لباس كنيزان و خانمان خانه اشـاره كـرد، زيـرا آن    زنان در اين نسخه مي
ن و اچارقـد توسـط مسـتخدم   هـا در اسـتفاده از    رسد، تنها تفاوت بين لباس اندروني آن كه به نظر مي

حتـي در  . بعدي پوشاك زنان قاجار جـاي تـور سـر را گرفـت     ةپايين بوده است كه در دور ةزنان طبق
  ).5شكل ( ها نيز وجود ندارد آرايش آن ةبسياري از موارد تفاوتي بين شكل صورت و نحو

نتيجـه   در و هبودسازي اين نسخه بسيار رايج  چه استفاده از چادر و روبنده در زمان مصور اگر
بردن داستان نيز از اين  اين تصاوير براي پيش در تصاوير اين نسخه منعكس شده است، مصورانِ

دادن  يي كه زن قهرمـان داسـتان در جهـت انجـام     ها در بخش ،مثالً ؛اند سنت بسيار استفاده برده
واقع، اين موضوع در  در .طور مخفيانه بوده، با استفاده از روبنده ناشناس باقي مانده است كاري به
مريكـا در  ابنجـامين، سـفير    .و.ج.كـه س  چنان ؛ آن زمان نيز مصداق داشته است رايج درزندگي 

  :گويد خود مي ايران و ايرانيانكتاب  83 ةشاه، در صفح ايران زمان ناصرالدين
كننـده   ناراحتها براي زنان  به تصور خارجي ،حجابي كه زنان ايران در كوچه و خيابان دارند

سـت و بـه همـين     هـا  طور نيست و اين حجاب از جهات زيادي به نفـع آن  كه اين حالي در ؛است
زنـان در ايـن   . آيند كه اين وضع و حجاب را تغيير دهند وجه درصدد نمي هيچ جهت هم زنان به

ين لباس و با ا. دهند راحتي انجام مي خواهند به يي را كه مي ها ها و كار حجاب بسياري از دسيسه
تواند به هر كجا كه بخواهد بـرود، بـدون    يك زن مي ،پوشاند كلي مي كه از سر تا پا را به ،حجاب

تواند روبنده را در خيابان و كوچه  كس حتي شوهرش هم نمي آنكه كسي او را بشناسد، زيرا هيچ
احـل اعـدام   اي مر سختي مجـازات و در پـاره   به ،از روي صورت او بردارد و اگر چنين كاري كند

  .)6 شكل( ]83 ، ص1[خواهد شد 

  
، كاخ .ق.ه1269، شب هزارويك، »النفوس از قصر پدر مراجعت كرده متغير است حيات« :)راست( 5 شكل

  گلستان
، شب هزارويك، »گيرد خود آورده علي زيبق مصري از او مي ةخان زريق هميان را درِ« :)چپ( 6 شكل

  ، كاخ گلستان.ق.ه 1269
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توانـد بـه دليـل تفكيـك      مي همچنينالشكل در دورة قاجار  چادر و روبندة متحداستفاده از 
به گفتـة بنجـامين،    ،اي كه شده است؛ به گونه جنسيتي شديدي باشد كه در آن دوره اعمال مي

حتي اجازه نداشته است كـه   ،توانسته است به مالقات يك زن برود وقت نمي يك مرد ايراني هيچ
صـرف نظـر از ايـن    . صـحبتي بـه ميـان آورد   او  دربـارة يا با شوهر آن زن احوال او را جويا شود 

 مالقات و ديد و بازديد مردان با يكديگر و زنان با يكديگر يك رسم رايج و معمـول  ،ها ممنوعيت
  .]78 ص، همان[ بوده است

 ؛شـد  طور جدي رعايـت مـي   نيز به يمحرم در مراودات اجتماع امل زنان از مردان ناك كيكتف
كـه در زمـان    ،مـادام كـارال سـرنا   . شدند هم به يك مهماني دعوت نمي باها  آن كه حتي طوري به

  :نويسد گونه مي دولت ديدن كرد، اين ةشاه از تكي ناصرالدين
جـا   هـم در يـك   طـور مخلـوط بـا    ولي از هر طبقه كه باشند بـه . زنان جاي مخصوصي دارند

  .]167 ، ص12[ نشينند مي
شـدند و   زنـان پـذيرايي مـي    از سـوي مهمانـان زن   .و بيروني مجـزا بـود  ها، اندروني  خانه درِ
شد كه  اي رعايت مي ن زنان از مردان حتي تا اندازهكرد اين مجزا .مردان از سويهاي مرد  مهمان
ر مـردان  ير از مسـ يغ يريشد تا در مس يتهران، از زنان به هنگام تردد خواسته م ي ها ابانيدر خ
  :گويد مي در قسمتي از كتاب خود كارال سرنا. نندكعبور 

جنس لطيف مرسوم نيست و هرگز سـواري بـه    ةداني دربار آوردن شرط ادب و آداب جاي به
چـه   ،جمعـي  زنان بدون مرد، دو تا، دو تا، يا به صورت دسـته . كند همراه خانم خود حركت نمي

ب فراش پياده، يا آقايي كـه  روند و با نهي بر اسب يا استر و يا االغ به جايي مي، پياده و چه سوار
  .]68 همان، ص[ شوند بر پشت اسب نشسته است، به سوي مقصد هدايت مي

تفكيـك   ةدهنـد  شويم كه نشـان  با تصاويري مواجه مي گاه ه، گشب هزارويكمصور  ةدر نسخ
ي اين نسخه، زنـان در انـدروني بـه نمـايش      ها در بسياري از نگاره. جنسيتي زنان از مردان است

ديگـري   ةخوردن هستند يا در نگـار  تنهايي در حال غذا اي كه زنان به اند يا مثالٌ در نگاره درآمده
امـا در   ،)7 شـكل ( زنان از مـردان هسـتيم  تفكيك گذارد، شاهد  كه مراسم عقد را به نمايش مي

يي در اين زمينه صورت گرفتـه كـه از وفـاداري     ها شكني بسياري از تصاوير اين نسخه نيز هنجار
اي مربوط به داستان علي زيبق مصري،  در نگاره ؛ مثالً،ان به سير روايي داستان منتج استمصور

، زينب، دختر دليله، منطبق با سير روايي داستان در حـال معاشـرت بـا علـي زيبـق و      )8 شكل(
طبق داسـتان، زينـب بـه منظـور فـريفتن علـي زيبـق او را بـه         . بدون حجاب نقاشي شده است

 ،شـود، نقـاش   گونـه كـه مشـاهده مـي     همـان . افكند با حيلتي او را به چاه مي اندروني كشانده و
دانسـت و   كه كشـف حجـاب زنـان را در حضـور مـردان غيـرممكن مـي        ،برخالف هنجار جامعه

هـايش   زينب و نديمه ،تفكيك جنسيتي رايج در آن دوره، به منظور وفاداري به داستان همچنين
  .شي كرده استرا بدون حجاب در حضور علي زيبق نقا
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، كاخ .ق.ه1269، شب هزارويك، »خورند علي زيبق مصري با زينب نشسته شراب مي« :)راست( 7 شكل
  گلستان

  ، كاخ گلستان.ق.ه 1269، شب هزارويك، »خياط و زن صحبت داشتن« :)چپ( 8 شكل
  

 ةتـوان بـه نگـار    هـاي ايـن نسـخه مـي     هاي اين عدم تفكيك جنسيتي در نگاره از ديگر مثال
در ايـن نگـاره، زن   . اشاره كـرد ) 8 شكل(مربوط به حكايت اعرج » خياط و زن صحبت داشتن«

  .دكان بدون داشتن حجاب و محدوديت با خياط در حال صحبت تصوير شده است صاحب

  سفيدان زمان قاجار كنيزان و گيس
پوسـت زنـدگي    در ايران زمان قاجار، عالوه بر مردم عـادي، گروهـي از غالمـان و كنيـزان سـياه     

و خريـد و   بودنـد  ايران وارد شده فريقا بهااز فارس  طور مخفيانه و از طريق خليج كردند كه به مي
شدند و  عنوان كنيز در خدمت خانم خانه مشغول به كار مي زنان اين گروه يا به. شدند فروش مي

عنـوان   قـه نيـز بـه   مردان ايـن طب . شدند ي خانه مي سرا اي ارباب وارد حرم يا جزء همسران صيغه
  .]1 ، ص11[كردند  سرا به اربابان خود خدمت مي غالم يا خواجه

شـرايط  ايـن نسـخه، از    سـازي  مصـور الملـك در   تر نيز گفته شد، صـنيع  گونه كه پيش همان
پوست در تصاوير  ن سياهاوجود كنيز ،رو اين از .آن روزگار نيز بهره جسته استزندگي مردمان در 
ـ  ،ها چنان كه در بسياري از نگاره ؛نمايد چندان عجيب نمي ثروتمنـدان و   ةكه داستان آن در خان
نـوع  . شـوند  پوست در تصوير ديده مي يك يا دو كنيز يا غالم سياه افتد، معموالً ملوكان اتفاق مي

اوقـات   حتـي گـاهي  . ان اسـت  كـار  پوشش اين كنيزان و غالمان نيز مانند پوشـش سـاير خـدمت   
هاي خصوصي  عنوان كنيز خاص خانم خانه به بردن پيغام كه كنيز سياه بهتوان مشاهده كرد  مي

شرايط اجتماعي رايج در آن دوره بين اين نسخه با  ارتباط ةدهند پردازد كه اين خود نشان او مي
  .)9 شكل( است
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 1269، شب هزارويك، »النفوس نزد شاهزاده اردشير آمده پيغام آورده كنيز حيات« :)راست( 9 شكل
  ، كاخ گلستان.ق.ه

، شب هزارويك، »كند شاهزاده اردشير را انداخته با دايه تغير مي ةالنفوس ورق حيات« :)چپ( 10 شكل
  ،كاخ گلستان.ق.ه 1269

  
اين  ةتوان دريافت اين است كه لباس بيرون از خان ديگري كه با استفاده از اين تصوير مي ةنكت

ديگري بر  ةتواند نشان تفاوتي ندارد، كه اين نيز خود مي گونه زنان هيچ ةكنيزك با لباس بيروني بقي
يي كه از زمان قاجار به  ها زيرا طبق گزارش ،هاي آن زمان باشد انطباق تصاوير اين نسخه با واقعيت

شكل بوده است كـه ايـن موضـوع خـود سـبب       يك زنان كامالًهمة لباس بيرون  ،ما رسيده است
اين مسافران كه در اين زمينه  ةاز جمل. اند كرده ران ديدن ميكه از اي بودهتعجب مسافران خارجي 

  :شاه از ايران ديدن كرده است الدين اند، كارال سرنا است كه در زمان ناصر نظر كرده اظهار
آورد و  شهر ونيز را به ياد آدم مي 1ي ها لباس بيروني زنان ايراني، از لحاظ يكنواختي گوندوال

يي بـه رنـگ    ها خود را در چادر ،بدون استثنا ،شان اجتماعي كه باشند، همهآنان داراي هر وضع 
رنگ كه مانند  ي گشاد از چلوار سبز، بنفش، خاكستري يا قرمز ها شلوار. پوشانند اي تند مي سرمه

 زنان ايراني است ةدار، پوشاك يكنواخت هم ي پاشنه ها پايي پوشانند، و دم ها را نيز مي جوراب، پا
  .]74 ، ص12[

پرداختنـد، ددگـي يـا پرسـتاري      يي كه زنان در زمان قاجار بسيار به آن مـي  ها يكي از شغل
المقدور نگهـداري   ي ثروتمند حتي ها زنان خانواده. ي متمول يا خارجي بود ها كودك نزد خانواده

كودكـان  سپردند و از آنجا كه خدمات اين پرستاران مـورد نيـاز    از كودكان خود را به دايگان مي
در بيشـتر مواقـع تمـام عمـر خـود را در خـدمت اربـاب خـود بـاقي          ها  آن بعدي نيز بوده است،

اصـطالح   كـه در خـدمت اربـاب خـود بـه      ،ايـن دايگـان  . رسـيدند  ماندند تا به سن پيري مـي  مي
 ةواقع تـا پايـان عمـر وظيفـ     گذاشتند و در وقت خانم خود را تنها نمي شدند، هيچ سفيد مي گيس

  .عهده داشتند ا او را برهمراهي ب

                                                        
1. )gondola (ايتاليـا   ونيزكه بيشتر در شهر ي باريك و دراز يو قايق پارو بلميك نوع اي ايتاليايي و به معناي  واژه

  .شود جايي افراد و بارها استفاده مي هبراي جاب
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، به صورت داشتندسازي در داستان نيز  اين دايگان كه معموالٌ نقش سرنوشت ،در اين نسخه
زده به تصوير  ي قرمز حنا ها فرتوت و صورت چروكيده و بيني كشيده و البته مو ةزناني با چهر پير
  .)10 شكل( اند آمده در

  زنان در عهد قاجارحات يتفرو   مراسم
توانسـتند از خانـه خـارج شـوند و همـواره       خواسـتند مـي   گاه كه مي عادي دوران قاجار هر زنان

ن يـ ن ايتـر  ياصـل  ةاز جملـ . شـاند ك يمـ  يط خـارج از انـدرون  يزنان را به مح يليها و دال ضرورت
هـا منظـور ديگـري     البته زنان از حضور در بازار .از بازار بوده است خانهحتاج يما ةيته  ها، ضرورت

  :ليدروو ةبه گفت. اشتندنيز د
ي طبقـات   هـا  امـا زن ، رونـد  ها هم گاهي براي خريد يا مالقات دوستانشان به بازار مي خانم

از صـبح تـا شـب را در بـازار      اًشـوند كـه غالبـ    پايين هميشه به تعداد زياد در آنجـا ديـده مـي   
ند و از اين راه نزد رو گذرانند و در تمام اين مدت براي كسب خبر از دكاني به دكان ديگر مي مي

 ةگماشـت  هـا غالبـاً   ايـن زن . كننـد  اشراف و متمولين كسب اعتبار مـي  ةي كنجكاو جامع ها خانم
ام كه پـس از سـه    ها بوده پايان اين زن ي بي ها گويي من اغلب شاهد ياوه. ي مزبور هستند ها خانم

كه در اين نـوع معـابر   اي  چنان گرم شده بودند كه به صداي مكرر خبردار خدمه، ساعت وراجي
  .]82 ص، 5[ اند كنند توجه ننموده يشان حركت مي ها پيش ارباب پيشا

پـوش   چـادر كه زنان  حالي دهند، در بازار را نشان مي شب هزارويكبسياري از تصاوير مجالس 
تـوان   اي كه حتي مي به گونه ؛در حال گذر يا صحبت با يكديگر يا فروشندگان و بازاريان هستند

گونـه تصـاوير خـود     فراوانـي ايـن  . ه بسياري از اتفاقات در محـيط بـازار روي داده اسـت   گفت ك
 .»ه اسـت گذرانـد  را در بـازار مـي   فراوانـي زن ايراني اوقات «تواند دليلي بر اين ادعا باشد كه  مي

ارتباط برقرار كـردن زنـان    ةنمايد، نحو توجه مي درخورديگري كه در اين تصاوير  ةنكت همچنين
چـه،   در بازار يا هر محيط ديگري در خارج از منزل بـا مـردان يـا فروشـندگان اسـت، زيـرا اگـر       

دادن صـورت خـود را بـه     تر نيز گفته شد، زنان در خارج از منزل حـق نشـان   طور كه پيش همان
خـارج از منـزل بـه     خـود را در  ةبينيم كه زنان روبنـد  مي يديگران نداشتند، در اين تصاوير گاه

ايـران  بنجامين در كتـاب   .و.ج.س. اند اند و صورت خود را به مردان نامحرم نشان داده كناري زده
  :گويد گونه مي اين نياناو اير

ايـن   ،ربايي كنـد  اگر زني بخواهد صورت خود را نشان مردي دهد و از او دل ،از طرف ديگر
چشم و ابرويش را بـه  اش را كنار زده و  بندهامكان را خواهد داشت كه در يك فرصت مناسب رو

  .)11 شكل] (84 ، ص1[اش بنماياند  اصطالح به مرد مورد عالقه
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  ، كاخ گلستان.ق.ه 1269، شب هزارويك، »صحبت داشتن خادم با مرد خياط« :)راست( 11 شكل
  گلستان، كاخ .ق.ه1269، شب هزارويك، »زادگان عروسي سه دختر جهت ملك« :)چپ( 12 شكل

  
ي رايـج آن زمـان،    هـا  در نظام اجتماعي ايران در دوران قاجار، زنان در تفريحات و سـرگرمي 

بـه جـز زيـارت امـاكن      ،تنهـا سـرگرمي آنـان    ،واقـع  در. مانند باقي موارد، سهم چنداني نداشتند
ي خـانگي   هـا  مجالس عزاداري و تعذيه و عروسي، حضور در مهمـاني بازار و متبركه و حضور در 

شـاهزاده  اشـاره كـرد كـه     اي تـوان بـه مهمـاني    از جمله مـي . دادند ود كه زنان ديگر ترتيب ميب
، 12[ شــاه، مــادام كــارال ســرنا را بــه آن دعــوت كــرده بــود  الدولــه، دختــر ناصــرالدين عصــمت

ي اختصاصـي افـراد متمـول برگـزار      هـا  ي زنانه در حمـام  ها بعضي اوقات مهماني .]290ـ276 ص
 .)12 شكل(شد  مي

كشـيدن بـوده اسـت كـه اغلـب در زمـان        قليـان  ،قاجـار  ةزنـان دور بسيار رايج  تفريحاتاز ديگر 
رسـد، كشـيدن    بـه نظـر مـي   . شده اسـت  ها استفاده مي ها و مجالس زنانه در اندروني يا حمام مهماني

شـاره  نويسـان بـه آن ا   سفرنامه ازتا آنجا كه بسياري  ؛هر مهماني بوده است  ضروريات اصلي ءقليان جز
  :گويد باره مي در اين ها در ايران ها و آيين آدماند؛ از جمله مادام كارال سرنا كه در كتاب  داشته

 ،12[ كشند ها قليان مي ي ايراني هم مانند مرد ها يي دارد، چون خانم ها چي اندرون هم قليان
  .)13 شكل( ]73ص 

 ،زيرا زنان فقير جامعـه  ،بوده استها بيشتر مناسب حال زنان متمول  البته اين قبيل مهماني
در اين نسخه  .اند ها نداشته گذراني گونه وقت به علت نياز به كسب درآمد، ديگر فرصتي براي اين

كردن  يي كه جمعي از زنان حضور دارند، كنيزي در حال آوردن يا آماده ها در بيشتر موقعيت ،نيز
 ايـن وسـيله در بـين زنـان آن دوره اسـت     محبوبيت فراوان  ةدهند كه اين خود نشان استقليان 

  .)14 شكل(
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ش  ويكتوريا و آلبرت، ةزن قاجار در حال كشيدن قليان، آنتوآن سوروگين، موز :)راست( 13 شكل
E.339:17-2010  

، .ق.ه1269، شب هزارويك، »كشد دليله محتاله با دختر خود زينب نشسته رمل مي« :)چپ( 14 شكل
 كاخ گلستان

قاجار نوازندگي و مطربي بوده كه البته نزد بعضـي    ي زنان دورة ها ديگر سرگرمياز  همچنين
كارگيري  كانون اصلي به ،اين دورهدر . شده است منبعي جهت كسب درآمد محسوب ميها  آن از

كه هـر دو از زنـان حـرم      ،خانم تبريزي و كوچكي خانم تركمان گلبخت ،مثالً ؛اين زنان دربار بود
 .]456 ، ص19[عهـده داشـتند   راي از زنان نوازنده را ب يك مسئوليت دسته ودند، هرب شاه فتحعلي

  .چشمگير استشاه نيز  الدين در زمان ناصرحضور زنان در اين عرصه 
منـد شـدند و دانسـتن موسـيقي بـراي آنـان        زنان درباري نيز به موسيقي عالقه ،در دورة او

شاه، بـه يـادگيري    الدين السلطنه، دختران ناصر تاجالدوله و  شمار آمد؛ ازجمله عصمت امتيازي به
  .]71 ، ص4[ موسيقي و پيانو پرداختند و پيشرفت چشمگيري كردند

در تاريخ موسيقي ايران باقي مانـده  ها  آن كه نام ،دورة قاجار ةخواننداز جمله زنان نوازنده و 
ها زن هنرمنـد ديگـر نـام     ده و ]279 ، ص17[ السلطنه السلطان يا عندليب توان از زيور مي ،است
   .)15 شكل( برد

  
  ، عكاس نامعلوم1997.3.30بروكلين ش  ةزن قاجاري در حال نواختن تار، موز :)راست( 15 شكل
 1269، شب هزارويك، »علي زيبق مصري در ميخانه به خوردن شراب مشغول است« :)چپ( 16 شكل

  ، كاخ گلستان.ق.ه
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يا در  ،اي هستيم كه همراه با مردان نوازنده زنان نوازنده، شاهد شب هزارويكمصور  ةدر نسخ
اگرچه در زمان قاجـار معمـوالٌ زنـان مطـرب     . ندا كردن مجالس در حال گرم ،حضور مردان ديگر

از رقـص و آواز   ةي برنامـ  مبني بر اجـرا  هايي كردند، گزارش بيشتر فقط براي زنان برنامه اجرا مي
گونه تصـاوير   تواند دليل اجراي اين كه مي وجود داردزنان در حضور شاهان و اميران قاجار  سوي

  .)16 شكل(در اين نسخه باشد 
داشـت،   را بسـيار بـه خـود مشـغول مـي      اندختراز ديگر مراسمي كه در دورة قاجار زنان و 

 ،در آن زمـان . شد يام من قبل از بلوغ دختران انجيها در سن از ازدواج ياريبس. مراسم ازدواج بود
يـي كـه    هـا  هميشـه پيـرزن  را اولين مقدمات ازدواج، يافتن طرف مقابل بوده است كه اين عمل 

پـس از شناسـايي طـرف مقابـل،     . دادنـد  مـي اند انجام  ديگري جز اين نداشتهة هيچ مشغل اًتقريب
به منزلشـان  ها  نآ ضعيت زندگيواو و  ةداماد در چند مرحله براي ديدن دختر و خانواد ةخانواد
، 15[گذاشـتند   كنـان را مـي   قـرار عقـد   ،مراحـل اوليـه   دادن كردند و پس از انجـام  آمد مي و رفت
  :گويد كنان چنين مي دروويل در مورد مراسم عقد .]41 ص

آخوند از . روند داماد همراه پدر و مادرش با يك آخوند به منزل عروس مي، كنان در روز عقد
كنـد   ها پنهان است، پرسش مـي  زنبوري در اتاق مجاور نشسته، از نظر ةكه در پشت پرد ،عروس

بيند به شوهري قبول كند؟ پس از دريافت جواب  مقابل خود مي آيا حاضر است مردي را كه در
كند با اين تفاوت كه داماد شخصـي را كـه راضـي بـه      عين همين پرسش را از داماد مي ،مثبت

پـردازد   خاص زناشويي مي ةآخوند به خواندن ادعي ،بول دامادپس از ق. بيند اج با اوست نميوازد
  .]109 ص، 5[ گيرد و به اين ترتيب تشريفات پايان مي

هـا را وكيـل خـود قـرار      تـر  گونه بوده است كه داماد، پدر يا يكي از بزرگ گاهي نيز رسم اين
  .شد داد و خود در مجلس عقد خود حاضر نمي مي

را بـه خـود اختصـاص     شـب  هزارويـك ي  ها مهمي از داستان از آنجا كه موضوع ازدواج بخش
ايـن  از  .مصور آن نيز تصاوير زيادي به اين موضوع اختصاص داده شده اسـت  ةدهد، در نسخ مي

از . اشـاره كـرد   »محتاله براي علي زيبق مصـري  ةكردن دختر دليل عقد« ةتوان به نگار مي جمله
توان  مي ،به نمايش در آمده است نگارهكه در اين  ،كنان دوران قاجار رسوم مربوط به مراسم عقد

به عدم اختالط زنان با مردان در طول مراسم، حضور عروس در پشت پرده، عدم حضور داماد در 
مراسم و قند ساييدن روي سر عروس اشاره كرد، كه مورد اخير هنوز هم در مراسـم عقـد اجـرا    

  .)17 شكل( شود مي
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، .ق.ه 1269، شب هزارويك، »شنوند گواهان از زينب دختر دليله محتاله اقرار ميقاضي و « .17 شكل 
  كاخ گلستان

ي خرافـي   هـا  به اجراي آيـين ها  آن ي زنان در دورة قاجار، باور و التزام ها مشغولي از ديگر دل
اند به اين نكتـه   اي كه بيشتر مسافران خارجي كه در اين دوره از ايران ديدن كرده است؛ به گونه
بـر خرافـات و انـواع     دربـارة ايـران و مـردمش   طبق گفتة جوزف نانيشـو در كتـاب   . اذعان دارند

زنان نازا . شد پاياني متصور نبود يي كه در ارتباط با نامزدي و ازدواج تجويز و استفاده مي ها جادو
  .]83ـ81، ص22[گران بودند  قرص جادو پا و نيز از مشتريان پر

يي هستيم كه عقايـد خرافـي رايـج در دورة     ها نيز شاهد نگاره شب هزارويكمصور در نسخة 
دليلـة محتالـه بـا دختـر خـود      «ها بايد به نگارة  گذارد؛ از جملة اين نگاره قاجار را به نمايش مي
  .اشاره كرد) 14 شكل(» كشد زينب نشسته رمل مي

  گيري نتيجه
 بـا شـرايط و  هـا   آن الملـك و انطبـاق   صنيع شب كي و هزارزنان در نسخة مصور  تصاويربا بررسي 

الملك در خلق تصاوير زنان ايـن   توان دريافت كه صنيع مي ،جايگاه اجتماعي زنان در عهد قاجار
ي رايج زندگي زنان در عصـر   ها اما محدوديت، نسخه از منابع معاصر خود بسيار مدد گرفته است

هـا،   در بعضي از نگـاره ؛ مثالً، كرده استوادار ي رايج آن زمان  ها سنتاو را به تخلف از  ياو، گاه
ي وفـاداري   شـد، فـدا   اي اجـرا مـي   گيرانه طور بسيار سخت به عصر قاجارتفكيك جنسيتي كه در 
گاهي نيز شاهد حضور زنان در ميان مردان بدون اسـتفاده از چـادر و   . تصوير به متن شده است

كامل دنياي زنان در اين نسخه بـا   نبودن نطبقمديگري از  ةروبنده هستيم كه اين نيز خود نشان
در راستاي بار روايـي   ،الملك صنيع شب هزارويكزنان  .است دورة قاجاردر زنان  شرايط اجتماعي

كه اين با شرايط زندگي زنـان قاجـاري    حالي در ؛ي مردان دارند حضوري فعال در دنيا ،ها حكايت
  .در جامعة آن دوره متفاوت است
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