
 

 4 منیژه صدری 3 عباس قدیمی قیداری،  *2   داغیمعصومه قره، 1 مسعود طرزمنی

 

 

  tarzamni.babak@gmail.comایران ، شبستر، ، دانشگاه آزاد اسالمیشبستر، واحدتاریخدانشجوي دكتري 1

  garadagi_m@yahoo.com، ایران شبستر ، دانشگاه آزاد اسالمی،شبستر، واحدتاریخیار گروه استاد نویسنده مسئول()*  2
  ghadimi.history@gmail.com، ایران تبریز ،تبریز ، دانشگاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تاریخگروه  استادیار 3
  manijehsadri@gmail.com، دانشگاه آزاد اسالمی، شبستر، ایرانواحد شبستر، تاریخگروه  استادیار 4

 

  مقاله پژوهشی

 43شماره 

 18 دوره

 359الی  330صفحه  

 24/01/1399ارسال مقاله:         تاریخ 

 16/03/1399تاریخ داوري:                

 1399/ 05/05تاریخ صدور پذیرش:       

 01/09/1400تاریخ انتشار:                

با این تفاوت كه    بودند.بیشتر شاهزادگان قاجار و اقشار تحصیل كرده جامعه    ناصري   مورخان عصر

نگاري در جهت حکومت و گروهی علیه  نگاري و چه در حوزه خاطره گروهی، چه در حوزه وقایع 

اي به انتقاد شدید دولت و حکومت بپردازند در رویارویی ایران حکومت بودند. اما آنچه باعث شد عده 

داشت و آن تحول فکري در مفهوم تاریخ بود. این تحول به پدید آمدن شیوه نوینی در  با غرب ریشه  

ناصري براي ایجاد تغییر    نگاري جدید بر پایه تالش مورخان دورةنگاري منجر شد. تاریخزمینه تاریخ 

است  خان اعتمادالسلطنه از مورخان دوره قاجار  محمدحسن  .نگاري بنا شده استهاي تاریخدر سنّت

پژوهش حاضر به روش    هاي اجتماعی چون زنان نیز پرداخته است.كه در آثارش به وضعیت گروه 

هاي پژوهش حاكی اي انجام شده است. یافتههاي منابع كتابخانهتوصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده

ره شده است. از این است كه در این اثر تاریخی به مضامین مختلف اجتماعی دراره زن و هنر زنان شا

در دیگر آثار این دوره نسخه مصور هزار و یک شب ناصري است كه زنان را به عنوان یک مضمون  

 برگزیده است.
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 مقدمه 

نگاري در ایران از دورة معاصر وارد مرحلۀ جدیدي شد و مورخان از پرداختن صرف به امور سیاسی فراتر  جریان تاریخ

با این تفاوت كه گروهی، چه    بودند.بیشتر شاهزادگان قاجار و اقشار تحصیل كرده جامعه    ناصري مورخان عصررفتند.  

نگاري در جهت حکومت و گروهی علیه حکومت بودند. اما آنچه باعث شد  نگاري و چه در حوزه خاطره در حوزه وقایع 

داشت و آن تحول فکري در مفهوم  اي به انتقاد شدید دولت و حکومت بپردازند در رویارویی ایران با غرب ریشه  عده 

به پد این تحول  این مفهوم شرح احوال  تاریخ  ۀید آمدن شیوه نوینی در زمینتاریخ بود.  تاریخ در  نگاري منجر شد. 

وقفه به سمت جلو در حركت است و در این  هاي شاهان نبود بلکه تاریخ جریانی قلمداد شد كه بیها و ناكامیكامیابی 

رسد، اما صعود یا  شود و گاهی به پیشرفت و شکوفایی میماندگی می گاهی دچار ضعف و عقب   سیر تکاملی به جلو،

نگاري جدید بر پایه تالش مورخان دورة ناصري براي ایجاد  شود. تاریخسقوط در تاریخ معلول یکسري عوامل معرفی می

شناسی اثباتی استفاده  روش  تی حاصل و از در مفهوم و متد تاریخ تحوال  .نگاري بنا شده استتغییر در سنّت هاي تاریخ 

  لولنگاري سنتی هم پی بردند. عالقه و توجه خاصی نسبت به تاریخ ایران باستان پیدا شد كه خود معبه معایب تاریخ  و

سوي دیگر   از  نویسی رسمی درباري ادامه داشت وسویی سنت تاریخ  ناصري از  عصر  رواج تفکر ناسیونالیستی بود. در

در  از  متاثر  روشنفکران تحوالتی  و   و  تفکر   غرب  تاریخ  بینش  روش  ایجادكردندنوع  فرهنگی    نویسی  تاریخ  به  توجه 

خان اعتمادالسلطنه   محمدحسن  رسید.  زمان مشروطه به اوج خود  كه درواجتماعی ونقش زنان ازجمله این موارد بود

نگاري وي و مضامینی كه به آن  بک تاریخثار متعددي است. بررسی ساز جمله مورخان دوره قاجار است كه داراي آ

از دیگر آثار این    پرداخته جالب توجه است. زنان یکی از موضوعاتی هستند كه در آثار وي به آنها پرداخته شده است.

دوره كه زن را به عنوا یک مضمون انتخاب كرده نسخه مصور هزار و یک شب ناصري است لذا در پژوهش حاضر به  

 شود. ایگاه زنان و هنر آنها پرداخته میبرررسی وضعیت و ج

بررسی پیشینه پژوهش حاضر حاكی از این است كه تاكنون اثر مستقلی با این عنوان به رشته تحریر در نیامده است  

( در  1388زاده )حسینی و زارع اند.  اما آثار متعددي به مسئله زنان در نسخه مصور هزار و یک شب ناصري پرداخته

الملک نقاش« به  هاي صنیعهاي هزار و یک شب و نگاره عنوان »مقایسه تطبیقی سیماي زنان در داستان اي با  مقاله

اي با عنوان: »نسخه خطی مصور و هزار  ( در مقاله1384دشت گل ) شین  است.ختهابررسی جایگاه زنان در این اثر پرد

شب عصر ناصري پرداخته است با این حال در  و یک شب بازمانده دربار عهد ناصري« به بررسی نسخه مصور هزار یک  

لذا در پژوهش حاضر به روش توصیفی و و تحلیلی و با تکیه بر  این آثار به صورت مستقل به هنر زنان پرداخته نشده  

 شود.اي به این موضوع پرداخته میهاي منابع كتابخانهداده

 ناصری  عصرانداز .چشم1

ر  سوي مظاههاي حركت جامعه بهزمینه  ش(1275-ش1227ق/  1313  -ق1264)  شاهناصرالدین دورة طوالنی عصر  

در تفکر و    نگاري هم مانند بخش هاي دیگر تحت تاثیر تحوالت جهانی قرار گرفت.جدید تمدنی فراهم گردید. تاریخ

هایی براي حركت  تغییراتی صورت گرفت و گامی آنها  نویسهاي تاریخاین دوره، خاستگاه مورخان و شیوهبینش مورخان  
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 مسعود طرزمنی، معصومه قره داغی، عباس قدیمی قیداري، منیژه صدري

تاریخ سوي  جدیبه  شد.  نگاري  برداشته  حمایتأتد  دارالفنون،  ناصرالدین سیس  از  هاي  بیشتري  تعداد  آشنایی  شاه، 

هاي اروپایی، تاسیس دارالترجمه و انتخاب اعتمادالسلطنه به ریاست آن، از جمله علل ترجمه و  محصّالن ایرانی با زبان

هاي تأثیرپذیري  كه زمینه   زافزون كتب تاریخی در این زمان بود. گسترش روابط سیاسی ـ اقتصادي ایران با اروپانشر رو 

ي ایرانیان را در  ایرانیان از علوم و فرهنگ اروپایی هموار گردید. این تعامل فرهنگی و علمی، گسترش افق دید فکر

پی داشت. انتشار این كتب نه تنها از حیث آشنایی ایرانیان با  بینی تاریخی و جغرافیایی مورخان در  زمینۀ رشد جهان

نویسی نیز حائز اهمیت بود. به طوري كه هاي جدید تاریختحوالت اروپا بلکه از جهت آشنایی مورخان ایرانی با شیوه

پیرایه راه  و بیدر آثار برخی از تاریخ نویسان این دوره عناصري چون تحلیل، تعلیل، نقد و سنجش منابع و زبان ساده  

 یافت. 

شناسان به ان باستان و ورود دستاوردهاي شرقهاي ایرشناسی، خوانده شدن كتیبهوه براین باید به كشفیات باستانعال

 فارسی خویش از كتیبه   كه راولینسون ترجمه یافت. چنان  كشور اشاره كرد. بعضی از این دستاوردها در ایران انعکاس

ي برخی آثار اروپاییان با موضوع تاریخ ایران  اي به محمدشاه تقدیم كرد. از سوي دیگر ترجمه رساله بیستون را ضمن  

ق و تاریخ مختصر ایران به قلم كلمنت ماركام، ایرانیان  1290تا    1287هاي  همچون تاریخ ایران سرجان ملکم طی سال

آشنا ساخت. به دنبال این مقدمات، به تدریج افق    نگاري، جز آن چه در ایران متداول بودرا با سبک دیگري از تاریخ 

اي ترقی كرد و در مفهوم تاریخ، فن، سبک تحقیق و نگارش آن تغییراتی حاصل شد. تاثیر این  تفکر تاریخی تا اندازه 

رالتیجان فی تاریخ بنی اشکان« الدین میرزا، »دمه خسروان« جالل تغییرات را در برخی آثار این دوره، هم چون »نا

نگاري سنتی فاصله  بینیم. این آثار اگرچه از تاریخ عتمادالسلطنه و »تاریخ وقایع و سوانح افغانستان« اعتضادالسلطنه می ا

شناسی و  هاي سکهچون یافتهگرفته و از لحاظ سبکِ نگارش، محتوا، مخاطب، نقد منابع و استفاده از منابع جدید، هم 

 الصفا شباهتی نداشتند اما تا تدوین یک نمونهالتواریخ ساروي یا روضه ثل افضلشناسی، با آثار تاریخیِ پیشین، مباستان

تاریخ نبشته كاملِ  تاریخی، خواندن سنگ  بود. كشفیات  فاصله  تحقیقات شرق شناسان نگاري جدید  و  باستانی  هاي 

بودند كه   تازجمله عواملی  اروپا  با تمدن  ایران  تأسیس مدرسۀ دأدر آشنایی  در  ثیرگذاربودند.  عامل مهمی  ارالفنون 

التحصیالن دارالفنون و دیگر مترجمان دارالطباعه دست به تألیف و ترجمه  اریخ اروپا گردید. معلمین و فارغ آشنایی با ت

نگاري و  هاي فرانسه و انگلیسی و روسی زدند كه برخی از آنها از نظر موضوع و سبک تاریخهاي تاریخی از زبان كتاب

هاي تاریخی و ترجمه آنها كه آشنایی با ادبیات  اي دارند. رمانتحول مطالعات تاریخی سهم عمده   نویسی در شیوة ساده 

هاي ایرانیان مثل سفرنامۀ خسرومیرزا، میرزا صالح  تاریخی اروپا را به دنبال داشت. سیاحتنامه اروپائیان و سفر نامه

خاطر و  آجودانباشی  الدوله  نظام  و  امینشیرازي  اعتات  و   دوره   در( 153-151:  1364)آدمیت،  مادالسلطنهالدوله 

 فالسفه اروپایی و دانشمندان علمی و فلسفی، عقلی آثار با ترجمه طریق از بار نخستین ایرانیان براي  شاهناصرالدین

 به روش در گفتار ق. كتاب 1278 سال  یافت. در  راه ایرانی فکر به عقلی و فلسفی جدید اندیشه هاي  و شده آشنا

ترجمه   بانی و درآمد. مشوق فارسی به دیاكرت  كتاب یا  حکمت ناصریه عنوان دكارت، با معروف عقل، اثر بردن كار

 كتاب  یا ناصریه حکمت  (6:  1388)قدیمی قیداري،  بود ایران  در فرانسه سفارت كتاب، كنت دوگوبینو، كاردار این

 من »  و نهاد بنیان را علمی تفکر و تعقل با ایرانی ذهن انسان آشنایی و  پیشینیان افکار  در  تردید  و  شک دیاكرت
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 نفی در نیز السعاده اعتضادالسلطنهفلک و كرد ایرانی گراناندیشه فکري  ي وارد منظومه را « هستم میاندیشم، پس 

 آزادي  القاي  و جمعی ایرانی و فردي  حیات و زندگی در نجومی احکام به پوسیده و اساس ب باورهاي  و پرستیخرافه

عقالنی   و ذهنی تحول در  زیادي یافتند كه خوانندگان هاكتاب  نمود. این ایفا مهمی نقش اراده انسانی و اختیار  و

كه داراي نتایجی بود كه شاید اثرات    نگاري در ایران گردیدعوامل فوق سبب طرح تاریخ   .)همان(  افتادند  ایرانیان موثر

ایران هم   امروزي  در جامعه  بتوان  را  كرد.آن  نوشتهنامهسیاحت  مشاهده  و  اروپاییان  مهاي  موران خارجی كه  أهاي 

اي از ادبیات  هاي تاریخی كه رشته تازه اطالعات گرانبهایی از تاریخ و جغرافیا و احوال محلی ایران را دربر دارد. رمان

اي و افق تفکر تاریخی را تا اندازه   دادهتاریخی اروپا را به ما شناساند وزمینه معرفت به تاریخ عمومی دنیا را وسعت  

نگاري قدیمی گشت و منجربه  یابی تاریخگارش آن و عیب گسترش و موجب پیشرفت مفهوم تاریخ و سبک تحقیق و ن

الدین اسدآبادي نخستین كسی است كه در دنیاي اسالمی تاریخ اسالم را در  توجه ویژه به تاریخ ایران شد. سیدجمال 

فرهنگ اسالمی عنوان كرده و شیخ محمد عبده را تشویق به ترجمه كتاب گیزو مورخ و سیاستمدار    قالب واحد تمدن و

فرانسوي كه اندیشه اسدآبادي برگرفته از او بود. میرزا آقاخان كرمانی را به نگارش تاریخ ایران به سبک جدید ترغیب  

-ش شرحی با عنوان ایرادات به روضهبا نگار  1279و میرزا فتحعلی آخوندزاده هم از نخستین كسانی بود كه در سال  

هاي قدرتمند  پشتوانه   سنتی كه از  تفکر  نویسی وه این ترتیب تاریخكرد. ب  نگاري پیشین انتقادلصفاي ناصري به تاریخا

به این ترتیب سبکی از  .  (244:  1393)قدیمی قیداري،  . اجتماعی حاكم بودبه نقد كشیده شد  فکري نظام سیاسی و

هر چند با  ...االسالم كرمانی، احمد كسروي، فریدون آدمیت،ایجاد شد كه بعدها به وسیله ناظمري در ایران  نگا تاریخ

 .  (244)همان، یشات مختلف و گاه متعارض رشد كرد گرا

تداوم  رغم  علی  .نمودند  بنیادي ایفا   جریان انتقاد تاریخی نقش اساسی و  قاجار و  گران عصر تحول اندیشه  این تغییر و   در

شد.  نگاري فارسی  نوعی توسعه تاریخوپایی، منجر بهحمایت اشراف قاجار از مورخین سنتی ترجمه آثار نویسندگان ار

  عصر   اما در  جغرافیایی بود  نظامی و  ها معطوف به آثارتاریخی وسوي ترجمه   محمدشاه سمت و  میرزا ودوره عباس  در

علمی متفکران اروپایی هم    عقالنی و  فلسفی و  ان ترجمه به آثارفرهنگی جری  ثیر فضاي جدید فکري وأناصري تحت ت

ابی  ینگاري علمی كه با تأثیر مدنیت و تمدن غربی در ایران همراه بود موضوع تاریخ را از واقعه گرایش پیدا كرد. تاریخ 

انید. در این  ها گذرانده و به تحوالت اجتماعی و جریان هاي تاریخی منحرف گردو ثبت سرگذشت شهریاران و جنگ 

نگاري شیوة استدالل و استقراء به كار برده شده و مورخان گذشت تاریخ را با توجه به رابطۀ علت و معلولی  نوع تاریخ

باشد. مورخ با استقالل  نگاري هدفمند و داراي برنامه و طرح میدهند. همچنین این نوع تاریخمورد غور و تأمل قرار می 

دربار، با وجدان بیدار و آگاه بتواند حقیقت وقایع را بیان و از تملق و ترس و دریوزگی در   و عدم وابستگی به دستگاه و

ي و  امان باشد و منطق و فکر علمی بر كارش حکم براند. یعنی تاریخ نگاري از قید و بند آسمان و دیوان و مواجب گیر

آقاخان كرمانی نشان   ینه سکندري اثر میرزاثیر در اواخر قرن نوزدهم خود را در آئأخوش خدمتی رهایی یافت. این ت

نگري سنتی ایرانی شکاف تدریجی و  نگاري و تاریخآنچه كه در تاریخ  در در دورة مشروطیت به اوج خود رسید.  داده و

د سیاسی  هاي جدینگاري جدید اروپا و اندیشهعمیق ایجاد كرد، جریان انتقاد علمی و جدید مبتنی بر آشنایی با تاریخ

او با   نویسی سنتی ایران میرزا فتحعلی آخوندزاده است.ر انتقاد علمی بر ادبیات و تاریخگذااجتماعی غرب بود. پایهو  
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نویسی را بنا نهاد.  ه انتقاد علمی بر ادبیات و تاریخاي آثار انتقادي دیگر پایالدوله و پارهبات كمال نگارش رساله مکتو

شناس و منتقد تاریخنگاري ایرانی بود میرزاآقاخان كرمانی كه  او نیز تاریخ  یدجمال اسدآبادي كهتحت تأثیر او و س

دانش تاریخی وسیع و عمیق تري نسبت به آخوندزاده داشت با نوآوري و ابتکار جریان انتقاد بر سنت تاریخنویسی را  

دید  نویسی جپایه تاریخ  فلسفی و تفکر تاریخی  ترقی و تکامل بخشید. نخستین تاریخ نویس ایرانی است كه با اندیشه

اي  مراغهالعابدین ان در اواخر دوره ناصري چون زینلگران و منتقدان سیاسی اجتماعی ایرایرانی را بنا گذاشت. اندیشه

نویسی را با آثار ساده و  انتقادي نسبت به ادبیات و تاریخ  ثیر آخوندزاده و كرمانی جریانأو عبدالرحیم طالبوف تحت ت

كشانده و دایره تأثیر و رواج آن را وسعت دادند. با گسترش این جریان   حدي به سطح عمومی جامعه  همه فهم خود تا

مانند خورموجی    جدید انتقادي در بین مورخان فکر توجه به اصالح معایب شیوه سنتی تاریخنگاري ایجاد و مورخانی

نویسی رایج مدند تا ضمن انتقاد بر سنت تاریخكه مورخ دولتی بودند درصدد برآاین  السلطنه با وجودو به ویژه اعتماد

ند. جریان انتقادي حتی  نویسی تالش كننویسی، از حیث نثر و سبک و موضوع و فن تاریخي تاریخعصر در اصالح شیوه

اي محکم و دیرپا داشت نتوانست خود نویسی ایرانی كه ریشهتاریخ  ه شد.ي تاریخنگاري محلی ایران نیز كشید به حیطه

هاي مختلف فکري و مادي زندگی انسان ایرانی از دوره ناصري  تغییرات تدریجی جدیدي كه در جنبه از تحوالت و  را  

به بعد شکل گرفت بر كنار نگه دارد و به عنوان یک پدیده فرهنگی و اجتماعی با این تحوالت همراه شده و در سبک،  

 نویسی متحول گردید. دادها، موضوع و فن تاریخ و تاریخنثر، زبان گزارش روی

 قاجار  عصر  جایگاه زنان در .2

هایی مواجه بـوده اسـت. از جملـۀ این ضور زنان در جامعۀ دوران قاجار، مانند دوران پیشین، همواره با محدودیت ح

نیافتن    هاي دیرینه در مورد پوشش، خرید و فروش زنان، اختصاصتوان به ازدواج زودهنگام، سنتها میمحدودیت 

هـا  این محدودیت   .نبودن امکان سوادآمـوزي و بسیاري دیگر اشاره كرد  هاي تفریحی مختص زنان، فراهمل و مکانوسای

هـاي  شده است و نیز در میان زنان خانوادهدر شـهرهـاي بـزرگ بـیش از شـهرهـاي كوچک و روستاها اعمال می

. دي بیشتر زنان در روستاهـا باشـدتواند نقش اقتصاامر میثروتمنـد بـیش از افـراد فقیر وجود داشته است. دلیل این  

كردند كه از جمله آنها هاي اجتمـاعی و اقتصـادي كشـور ایفـاي نقش میاي دیگر در عرصه گونهزنان در شهرها نیز به

  ،توجه دارند  به آن دوره قاجاریه    مسائلی كه تاریخنگارانتوان به خدمتکاري، ددگی و تجارت اشاره كـرد. یکى از  می

رو بوده است و  جانب مردان روبه از  زیادى  هاى زن در تاریخ همواره با ظلم و تبعیض »  .مسئلۀ آزادى و حقوق زن است 

اند از سختى و  واستهخو ملل با پیشرفت تاریخ و بسط تمدن در هر عصر و زمانى    اگر چه پیشوایان و راهنمایان و اقوام

و اسیر مرد    كنیز   هاى تاریخى كمابیش با این همه زن در بیشتر دوره   ،اندنیز كاسته   حدى   او ت  فشار مرد بر زن بکاهند 

جات را فراهم    كه انواع خوراك و شیرینی   هاي فقیر عالوه بر اینبـه قـول ویلس، زن  (3/ 3:  1382)آریان پور،  بود« 

اي  دوختند و گاهی خود این زنان فقیر پیشـهو میكردند  آوردند، همۀ البسـۀ اهالی خانوادة خود را نیز خود تهیه می می

هاي فقیر ایرانی  آمدند. به نظر ویلـس، زنی  كردند و به واسطۀ آن از عهدة مخارج زندگی خانوادة خود برم  اختیار می 

 .(57: 1363)ویلسن،گذراندند همیشه در حال سعی و تالش بودند و هرگز اوقات خود را به بطالت و تنبلی نمی
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برخی اوقات نیز    پرداختند زنان عهد قاجار همچنین به مشاغل مغایر بـا عـرف جامعـه نظیـر مطربی و رقاصی نیز می 

در این صورت، او را در اتاقی جداگانه در   .شـدخوانی براي زنان اسـتخدام مـیدرویش یا مالیی براي نقالی یا مصیبت

جمعـی )در جمـع    هاي اجتماعی، مانند تفریحات دستهمی زنان را در برخی فعالیتدلریش سرگر  .نشاندندحرم می

زنـان(، امـور خیریـه، مراسم مذهبی، دخالت و مدیریت مستقیم در ادارة منزل و تربیت فرزندان و در موارد معـدودي 

 .  (6: 1375)دلریش،دانـد تی مـیدسـ هـاي كشـاورزي یـا تولیـدات صـنایعنیز امور اقتصادي مانند ادارة امور زمـین

با صفاتى از    را بـر عـهده داشته كه آن هم معموالً  بودن  مرد   زن فقط نقش معشوق   ر از جامعه،یدر ادبـیات نـیز بـه تأث

بوده استخودپسندى و خویشتن  مکر و حیله،  ،وفایىبى  ،خیانت  قبیل  با تحوالت سیاسى و هم  .آرایى همراه  زمان 

تغییر كرد    موضوع   تبع آن نگاه شاعران به ایننگاه جامعه به زن و به  اعراب رخ داده،  و سرزمین  ایران  كه در   اجتماعى،

خواستار رفع حجاب زن و  تاریخنگاران روشنفکر    .آموزى زنان در اشعار شاعران مطرح شدو مسائلى مانند آزادى و علم 

موضوع   به  را   ایران هر یک مقدارى از آثار خود   شهیربیشتر نویسندگان    شدند.جامعه    در   آزادى سـیاسى و اجتماعى وى 

گفت در این    توانمى  كهطورى دادند بهواده و جامعه اختصاص مىتربیت و آزادى زنان و تساوى حقوق آنان در خان

نویسنده   اوقات، و  این هیچ شاعر  به  نیست كه كمابیش  قاعده  اعتم  .باشد  نپرداخته  مطالب   اى  این  از  نیز  ادالسلطنه 

نیست  برخی  مستثنی  را .  كشور  مى  در   پیشرفت  كهنبیاین  رفع حجاب   از  ند  در    خواستار  و  شود  زنان  زنان  حضور 

اجتماع عرصه  و  سیاست  عقببودندكه    هاى  اصلى  در علت  زنان  هاي ما    كشور   ماندگى  درفعالیت  زنان  حضور  عدم 

است. بوده  وفرهنگی  در   مورگان  اجتماعی  امریکایی  مالی  كارشناس  به  1910سال    شوستر  مالیه  اصالح  براي  كه  م 

  مورگان شوستر در مورد   ها مواجه شد.انگلیسی  هاي دولت روسیه وت ایران درآمد كه البته با مخالفتاستخدام دول 

نان مغرب زمین، در  نویسد: »ما كه اروپایی و امریکایی هستیم از زمانه درازي برایمان شركت دادن ززنان ایرانی می

نشین و  زنان پرده   توان گفت دربارة ها و علم و ادب و فیزیک و سیاست، عادي شده است. اما چه میمعامالت و پیشه

محجوب مشرق زمین كه به فاصلۀ كمی استاد و مدیر جراید و بانی كلوب زنانه و نطاق مضامین سیاسی شده و با كمال  

باشند. معلوم نیست مملکتی كه از قرون عدیده به این  ت مهمۀ مغرب زمین می قوت مشغول به ترویج و ترقی خیاال 

شان در تجدید زندگانی پلتیکی و تمدنی از  طرف در تاریکی و خاموشی استبداد پیچیده شد، خیال اشتراك مملکت 

اعتقاد راسخ زنان در قوانین پلتیک از كجا پیدا شده است«  چه وقت طلوع نموده و این  :  1334)شوستر،ی و تمدنی 

دهند جاي تعجب نیست اما زنان مسلمان ها تشکیل انجمن میامریکا زن  اروپا و  در  كه اگر  نویسدادامه می  در.  (237

در ایران  انجام میانجمن   روبسته  فعالیت سري  )همانها  در.  (239-238:دهند.  آبادي  دولت  ق  1299سال    صدیقه 

انجمن آزادي    ایران بود.  مروجان فرهنگ غربی در   از   گذاري كرد.وان را پایهمنتشر نمود. شركت بان  روزنامه زبان زنان را

)به نقل    تأسیس مریضخانه و....تأكید داشت  كردن زنان و  باسواد   تربیت دختران و  هایی بودكه برزنان ازجمله جمعیت

ها و حتی عادات اجتماعی تحولی  در این برهه از تاریخ كه مشروطیت، در افکار و اندیشه.  (48-47:  1318بامداد،  از

ها و مجالت، و  هاي اجتماعی و سیاسی شوند، زیرا روزنامه ایجاد كرده بود، زنان جرأت آن را یافتند كه وارد فعالیت 

ها  افزود. تماس اروپایی آتش این میل میها بر  نمایندگان مجلس و مهمتر از همه تبلیغات و تمهیدات فرهنگی اروپایی 

مانده بدانند  خود را كهنه و عقب   كرد تا آداب و عادات با ایرانیان یکی از عواملی بود كه به تدریج ایرانیان را ترغیب می
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روپایی  هاي اجتماعی بود.تأثیر حضور زنان امشروطیت، دورة نفی انقالبی سنت  و به چیزهاي نو رو بیاورند، چرا كه دورة 

نحوي كه زنان ایرانی )عموماً اقشار اعیان و اشراف و زنان و خوانین( هدر افکار زنان ایرانی بیشتر از جماعت مردان بود. ب

ه در سال  تر تحت تأثیر افکار و عادات زنان اروپایی قرار گرفتند. فرانسیس فوربز سرگرد ارتش انگلیس است كسریع

بیش    هاي معروف زمان سردار اكرم درآمد.فئودال   ایران به استخدام یکی از  در موریت  ش به هنگام مأ 1298م /1919

  مورد مسائل اجتماعی زندگی در  هایش دریادداشت  ترك كرد.  ایران را  و   این سمت باقی بماند  سال نتوانست در  دو  از

ی كند.فرانسیس فوربز درمورد  ایرانیان تعریف وتمجید م  خاطراتش از   در باشد.اهمیت می  ویژه روستائیان حائزایران به

مثال بارز و شاهد عینی همین قضیه بود، وي    روابط زنان ایرانی بااروپاییان مطالبی دارد .براي مثال »نیمتاج خانم« 

نیمتاج خانم اززنان معروف خاندان قاجار ونوه    همسر یکی از خوانین بود كه با زن یک اروپایی شروع به معاشرت كرد.

در اولین برخورد نیمتاج خانم )كه زنی تحصیل كرده و قادر به مکالمه زبان فرانسوي و حتی انگلیسی    فتحعلی شاه بود.

آور قلمداد كرد. بنحوي  رفت( با زن اروپایی، طریقه لباس پوشیدنش را مسخره و شرم بوده و از طبقات باال بشمار می

تاج  بار كه همسرم با نیم »یک  نین تعریف كرده است:كه شوهر این زن اروپایی به نام فرانسیس فوربز لیث ماجرا را چ

آور خواند، او در جواب، خانم بر سر این مسأله به بحث پرداخت و پوشیده نگهداشتن صورت زنان را عملی شاق و عذاب

ها مجبور است صورت خود را بدون حجاب در معرض دید  ضمن رد نظر همسرم، از اینکه وي به خاطر رسوم فرنگی 

آور و نوعی اهانت به مقام زن دانست. قرار دهد، برایش اظهار همدردي و تأسف كرد و این كار را یک عمل شرم همگان  

تفاوتی من نیز اظهار تعجب كرد كه چطور اجازه  تاج خانم، همسر سردار اكرم همدانی همچنین در این گفتگو، از بینیم

فوربز  )ض تماشاي افراد نامحرم قرار دهد«  ندام خود را در معر دهم، زنم بدون چادر، در مقابل مردان ظاهر شود و امی

دگرگون شد. »یکی از    تاج خانم كامالًتاج خانم با زن اروپایی نگذشت كه نیم( اما چندي از روابط نیم 160:  1357،لیث

هاي همسرم  کی كالهیتاج خانم در موقع دیدار از منزل ما این بود كه مقابل آینه بایستد و یکیهاي جالب نیم سرگرمی 

داد و هربار هم كه همسرم از زیبایی  ها وقت خود را به این كار اختصاص می را روي سرش بگذارد و تماشا كند. او ساعت 

شنید كه: »چقدر شبیه زنان اروپایی است و گشت، بخصوص اگر از همسرم میكرد، خیلی خوشحال می او تعریف می 

بپو را  آنها  لباس  كالهاگر  و  هیچشاشد  سرگذارد  بر  را  نمین  قائل كس  اروپایی  زنان  دیگر  و  او  بین  فرقی  تواند 

 . (2/245:  1344)صفایی،.شود« 

كردند كه براي رهایی و نجات مملکت از فقر و  آنها تصور می   شد.نقش روشنفکران براي اروپایی كردن ایران افزوده می 

در این برهه از تغییرات اجتماعی، بیشترین توجه به ظواهر  ها زندگی كنند هرچند كه  مسکنت الزم است مانند اروپایی

عنوان یک  لید از آداب و سنن اروپایی را به مشروطیت بود كه تق  زاده« از جمله روشنفکران دورة بود. »سیدحسن تقی

ي درزندگی  خواه بودكه فرازوفرود زیاد زاده ازجمله رجال مشروطهكرد. سیدحسن تقیایران تجویز می  آرمان ملی به ملت

( خاطراتش بعدازوفات توسط 7/158:  1390)تقی زاده،  د دارد. ازجمله افرادشیفته غرب بودوجو  سیاسی او  شخصی و

كه  ه عقیده نویسنده سطور امروز چیزي در این باره نوشته است: »ب  همسرش دراختیار ایرج افشار براي چاپ قرار گرفت.

دوستان ایرانی با تمام قوا باید در آن راه بکوشند و آن را بر هر چیز مقدم  ی براي ایران الزم است و همۀ وطن به حد اعل

دارند سه چیز است: نخست: قبول و ترویج تمدن اروپا بالشرط و قید و تسلیم مطلق شدن به اروپا و اخذ آداب و عادات  
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از زبان( اوضاع فرنگستان بدون هیچ استثناء )جز  نوع   و كنار گذاشتن هر  و رسوم و ترتیب و علوم و صنایع و كل 

توان خواند.  پرستی كاذب« میشود و آن را »وطنپرستی ناشی میمعنی كه از معنی غلط وطنخودپسندي و ایرادات بی 

دوم: اهتمام بلیغ در حفظ زبان و ادبیات فارسی و ترقی و توسعه و تعمیم آن. سوم: نشر علوم فرنگ و اقبال عمومی به 

علیم و صرف تمام منابع مادي و معنوي از اوقات و ثلث وصیت، تا مال امام و احسان و  تأسیس مدارس و تعمیم و ت

 . (158/ 7: 1390)تقی زاده، ماً و روحاً فرنگی مآب شود و بس« خیرات از یک طرف ... ایران باید ظاهراً و باطناً جس

فکران و سیاستمداران ایرانی )بالواسطه  ها )غیرمستقیم( و توسط روشنتدریج از سوي اروپاییو افکار به  پس از آنکه آرا 

ها  ترین امکانات و فرصت ها و مجالت عمده و مستقیم( در جامعه انتشار یافت نوبت به تغییر حجاب زنان رسید. روزنامه 

شمردن  بیشترین مطالب خود را در مذموم  1كار بستند. از جمله مجله ماهانه یغما  طلبانۀ آنها بهنشر افکار اصالح   را براي 

حجاب زنان مسلمان ایرانی اختصاص داد و در مقابل نیز روزنامه و مجالتی بودند كه مخالف برهنگی زن در جامعه نشر  

 .  (205: 1327)مینوي،  .كردندافکار می 

مورخ ایرانی كه دربارة مخالفت با حجاب زنان و ضدیت و مخالفت با     نویسنده و   مجتبی مینوي ادیب و  را  متن زیر

»چند صد سال است كه ما به زنان    شود:چاپ رسیده است نوشته كه آورده میدر مجله یغما به    ینی آنهاست ونشخانه

منوط به این است   مدارج نشو و نماي یک ملت ایم ... ترقی در ایم و آنان را قرین تحقیر و توهین ساخته خود ظلم كرده 

هایی كه براي اهل  باشند و هم از حقوق و امتیازات و مجال كه مردان و زنان به اشتراك و تساوي با هم مسئول امور  

مملکت فراهم است برخوردار شوند، یعنی در میزان تربیت متساوي باشند ...حاال بعد از دوازده سال كه در خط جبران  

ال كه  خواهند كه آن نقص و ننگ قدیم را تجدید كنند و عودت دهند! بعد از دوازده سمافات افتاده بودیم جمعی می

خواهند  خواندند حاال مینشستند و درس میدختران شما در اطاق مدرسه با لباس راحت و صورت تازه و دل خوش می

 . (206)همان،.دوباره آنها را معذب و ناراحت كنند و آزادي و امن و امان زنان را از میان ببرند

ز حال زنان زردشتی و یهودي و ارمنی بدتر بود و  سی چهل سال پیش را بخاطر بیاورید: در ایران حال زنان مسلمان ا

یک به تعدد زوجات  تر بود. یهودیان و زرتشتیان و ارمنیان و سایر عیسویان هیچ مقام زنان شهري از زنان ایل و ده پست 

 معتقد نیستد، در میان ایالت و عشایر تعدد زوجات وجود ندارد ... در میان ایالت، پوشیدن روي زنان هرگز مرسوم 

كردند كه با چادر و با خانۀ دربسته  كنند ... مردها دل خود را به این خوش مینبوده است و زنان با مردان همکاري می 

افتادند كه با ترتبیت زنان و ایجاد علقۀ  دارند. ولی هرگز بفکر این نمیزن خود را از سوء نیت مردان دیگر مصون می

ایشان خصلت زن را چنان متین و محکم كنند كه هرگز به مرد دیگري    فیمابین و انداختن عشق و محبت خود در دل 

خواهیم كه كلیۀ این عیوب مرتفع شود و عالوه بر رفع حجاب تعدد زوجات بالمره  اعتنا نکند و به راه كج نرود. ما می

 
تهران منتشر    سردبیري حبیب یغمایی در  صورت ماهانه بابه  1357-1327هاي  كه طی سال   تحقیقی بود  تاریخی و  مجله یغما ادبی و. 1

و  تقریباً  شد.می سال  ویک  سی  یافت.  366  جمعاً  یغما  انتشار  مینوي،  شماره  ازجمله محمدعلی    محمدمعین،  مجتبی  ندوشن  اسالمی 

  ارج نامه حبیب یغمایی،   (:1385داود) علی آل   ایران است.ر.ك:  .این مجله ازجمله بزرگترین آثار محققان معاصر  نویسندگان این مجله بودند

 نشرمیراث مکتوب(.  تهران،



خان اعتمادالسلطنه جایگاه هنر زنان در تاریخ نگاری محمدحسن 338   

 مسعود طرزمنی، معصومه قره داغی، عباس قدیمی قیداري، منیژه صدري

هاي تا ذوق سران در مدرسه با هم بار بیایند  ممنوع شود. تعلیم اجباري براي پسران و دختران مقرر شود، دختران و پ

هاي زن در مملکت وجود داشته باشد و به نسوان حق رأي كج و طبایع منحرف در ایران به این زودي بنا شد ... پلیس 

دادن و انتخاب شدن به وكالت مجلس و عضویت انجمن بلدي و وزارت و سفارت داده شود. در آبان ماه گذشته در  

در میان دالیل و براهینی كه از قول یکی از علمانی تهران بر لزوم اعادة حجاب نسوان نقل كرده بودند این اخبار رویتر  

اندازند باعث تحریک شدید جهاز عصی و  حجاب كه ساق دست و پاي خود را بیرون می عبارت آمده بود كه: »زنان بی

بدست مردان بدهند، ببینید كه این عبارت چه اندازه  آنکه وسیله تسکین این هیجان را  شوند، بیاحساسات ناظرین می

آور است و چقدر از یک نفر پیشواي دینی ركیک و مستهجن است. مثل این است كه حتی در  زشت و موهن و شرم 

این زمان هم عقیدة جمعی بر این است كه نسوان جز برانگیختن شهوت مردان خاصیت و موجب خلقتی ندارد. به  

كنند تا در وجود زن، یک آدمیزاد و یک شریک زندگانی ا مردان خاطر خود را پاك و مصفی نمیایشان باید گفت چر

و یک همکار و همقدم ببینند و بس.... ولیکن چرا پیشوایان دینی ما بجاي این كارها و گفتارها همت به تصفیۀ خاطر  

جب طهارت اخالقی و پاكیزگی باطن مردم  گمارند كه موهاي اخالقی و روحانی اسالم نمیمردان و نشر و ترویج جنبه 

گوید كه بیش از همه چیز براي كشور ما تربیت الزم است فوراً سر  شود ...به مجردي كه انسان به یکی از ایرانیان می

هایی براي تربیت مردم تأسیس كنیم. بنده عرض  گذارند، ما دستگاه ها نمیآورند كه خارجی شود و عذر می بهانه باز می

اند. از  اند با ما مساعدت و معاضدت نیز كرده ها تاكنون گذشته از این كه هرگز مانع تربیت ما نشده م كه خارجیكنمی

ها ایم كجا كسی مانع شده است؟ آیا انگلیسی اي كه خود ما باز كرده خان امیركبیر تاكنون این همه مدرسه عهد میرزاتقی 

اند؟ آیا  مشهد و رشت و همدان و كرمانشاه و تبریز مدرسه باز نکرده  ها در طهران و در اصفهان و شیراز و امریکایی 

اند؟ آیا كمپانی نفت ایران و انگلیس در خوزستان چند  ها در ایران مدارس متعدد نداشتهها و روس ها و آلمانیفرانسوي 

 . (210-209: 1327باب مدرسه ندارند؟ ... )مینوي،

 السلطنه دای ملقب به اعتماسن مقدم مراغهمحمدح.3

 الدولهاي حاجبمراغه مقدم خانیعل حاج گشود. پدرش جهان به دیده تهران ق در1259 سال در خانمحمدحسن 

بود.   قاجار محمدخان خان، برادرآقامصطفی نوادگان از و سردار خان آق دختر مادرش و  شاه ناصرالدین )فراشباشی(

ق به مقام    1275آمد. در سال   نایل نظام به درجاتی پیاده  رشته  در  و ا .شد دارالفنون وارد سالگی نه  سن در وي 

ق   1287سرهنگی ارتقا یافت. اعتمادالسلطنه به سرعت مدارج ترقی را طی و به مناصب عمده درباري رسید. در سال  

ق به    1288اگذار شد. در سال  الطباعه دولت و دارالترجمه همایونی بدو وروزنامه جات و سال بعد ریاست داراداره  

السلطنه ملقب شد. چهار سال زندگی در فرانسه و تسلط وي بر زبان فرانسوي ق به اعتماد  1302لدوله و در سال  اصنیع

ا متحول  نگاري عصر راز همین گذر موفق شد شیوة تاریخ  هاي تحقیق شد.باعث آشنایی با طرز كار مجامع علمی و شیوه

عنوان یکی از پركارترین مورخان ایرانی ي علمی وي محملی شد تا وي بههات شاه از فعالینماید. مساعدت ناصرالدین

از نخستین مورخانی است كه ضمن تس تألیفات مطرح شود وي  تنوع  اروپایی كار  در بعد كمیت و  بر یک زبان  لط 

در ارتباط با    نویسی را با ترجمۀ آثار اروپائیان آغاز و با كمک و مساعدت جمعی از علماي ایرانی كتب زیادي راتاریخ

تاریخ و جغرافیایی ایران و سایر كشورها تدوین یا ترجمه كرد. چهل سال از عمرش را صرف تحصیل و تألیف كرد و  
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  ،متجاوز از سی كتاب در علوم مختلف از جمله تاریخ و جغرافیا چاپ و تألیف كرد. از جمله آثار وي روزنامۀ خاطرات

یخ منتظم ناصري، مطلع الشمس، الماثرو االثار، صدرالتواریخ، دررالتیجان، خیرات  خلسه، تاریخ ایران، مراة البلدان، تار

اي  هاي مختلف، التدوین و احوال جبال شروین. . . . آثار ترجمهالحسان تطبیق لغات جغرافیایی قدیم و جدید، سالنامه 

چاپ نشده چون آئینۀ سکندري،   وي چون تاریخ هرودت، تاریخ فرانسه، مقاالت تاریخی چون قلعۀ نور، آثار تاریخی

:  1376)نوایی،  ها و تألیفات غیرتاریخی است رجمهتاریخ قیاصره، تاریخ سالطین عثمانی و تاریخ لویی چهاردهم. . . ت

ق چشم از جهان    1313در مدت نیم سده از عمر خود بیست و پنج سال را به كار فرهنگی پرداخته و در سال  .  مقدمه(

وي از مورخان پركار عهد ناصري است. در روزنامه نگاري، ترجمۀ آثار خارجی و   (265-264: 7135پور،)آرین.فروبست

پروا بود. از این رو بعضی  تاریخ نگاري دستی توانا داشت. در بیان عقیده و انتقاد از اوضاع و اشخاص بسیار صریح و بی

 .(265)همان، اندو را بدزبان و كج بین دانستها

منابع عمده این  هاي معمول دورة قاجار خالی نیست ولی به هر حال از  پوشیها و پردهتاریخ وي از بعضی چاپلوسی 

السلطنه در ریاست دارالطباعه دولتی با بیشتر سخندانان عصر خود ارتباط یافت و آنها را از براي انجام  دوره است. اعتماد

ن  رخی او را استثمارگر علما و فضالي عصر خود دانسته و این كه آثار دیگراآثار عمده تاریخی و جغرافیایی برانگیخت. ب

 .  (5: 1241)مفتون دنبلی،  را به نام خود انتشار داده است

هایی  نگاري غربی با ویژگیتاریخ نگاري جدید مُلهم از تاریخنگاري جاي خود را به  سنتی تاریخقرن سیزدهم ه. ق شیوة  

هاي  و مطالعه در اسناد و مدارك داد. این تغییر سبک، معلول آشنایی ایرانیان با روش  چون ساده نویسی، دقت علمی

تحقیق اروپائیان به طرق مختلفی چون تاسیس دارالترجمه و وزارت انطباعات، ترجمۀ كتب تاریخی، تأسیس دارالفنون 

. نمایندة و شاخص  زنامه و. . . بودو تدریس تاریخ در آن، اعزام محصل به اروپا، ورود صنعت چاپ به ایران و چاپ رو

تاریخ شیوة  خان  این  محمدحسن  جدید  تاریخنگاري  شیوة  كه  است  بین  نگاراعتمادالسلطنه  است  فاصلی  حد  او  ي 

نویسی سنتی  ادي نقش انتقالی و گذرا از تاریخنوین ایرانی. چنانچه آثار او تا اندازة زی  ینویس سنتی و تاریخ  نویسیتاریخ

نویس تاریخ  كربه  ایفا  نوین  تاریخی  شیوة  شاخص  نمایندة  است.  محمدحسننده  قاجار  دورة  در  جدید  خان  گاري 

هاي با ارزش تألیف و اقتباس كرد اگر  السلطنه است. در پاریس روش تحقیق جدید را آموخت و در تهران كتاباعتماد 

ون در مورد  ادوارد برا   .(6-5/ 1:  1363)اعتمادالسلطنه،  آثار گذشته فرمایشی و حکومتی بودهاي او نیز مانند  چه كتاب 

الدوله و فراش باشی بنام و رئیس دژخمیان ناصرالدین  خان فرزند حاجی علی خان حاجبنویسد: محمدحسن وي می

سال  در  بابیان  كشتار  و  آزار  در  كه  بود  نابود  1269تا    1268هاي  شاه  و  استق  یافته  بسزا  شهرتی  امیركبیر   ي 

 . (221: 1376)براون،

هاي مخفی كم ندارد كه نشان از بند و بست و ممنوعیت و غیره است، كه در اصل نظام خود  اعتمادالسلطنه نوشته 

یک مدرسه رایگان  گیرند.  رد بلکه گاه در مقابل هم قرار میبانی آن است. نظرات و افکارش نه تنها با اعمالش تناسب ندا

تالیف و دارالترجمه به  سساتی مانند دارال ؤكند افراد تحصیل كرده را در مسیس میأهاي خارجی تبراي تدریس زبان

   .كندند روزنامه علمی و خبري منتشر میدارد. چكار وا می 
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 زنان  مورد  دیدگاه اعتمادالسلطنه در .4

 اي كهدر جامعه  نویسد.دربار می  ها دردخالت آن  زدوبندهاي سیاسی و  عنوان مورخ درباري بیشتر ازمادالسلطنه بهاعت

شدند یکی از علل دخالت زنان در امور دستیابی به قدرت، نفوذ، امنیت و ثروت بود براي زنان ارزش چندانی قائل نمی

هاي  بندي پرداختند. دستهه و اعمال نفوذ در امور سیاسی میو به همین جهت نیز آنان نیز چون مردان به زدو بند و توطئ

س مخلص  نویسد كه امین اقد كرد، چنان چه اعتمادالسلطنه مییداخل اندرون شاه نیز سرایت مدرباریان حتی به  

خواست میالسلطنه  و را دست نخورده نگه بدارد، نایبخواست پس از مرگ او نیز دستگاه االخاص صدر اعظم بود كه می 

الدوله و اغول بیگه و باغبان باشی یکی كند كه در معنی انیسپس اضافه مییس خلوت اندرون كند. سئاغول بیگه را ر

 .  (1107:1390)اعتمادالسلطنه، .السلطنهدرمیان نیست، صدراعظم است و نایبهاي شاه صیغه           دیگر از 

خان  ینتأثیر نبودند. نقش امین اقدس در عزل میرزا حس یز گاه بیام و اعطاي لقب و مقام نکزنان در عزل و نصب حُ

و  اي از این تأثیر دانست. رجال نیز كه در تکاپوي پست و مقام بودند و یا با مشکالتی رو برباید نمونهمشیرالدوله را  

این بین رد و بدل    و احتماالً هدایایی نیز در  گرفتندپُر نفوذ درباري تماس می  ها بازنانوسیله انواع واسطه شدند، بهمی

 شد. می

- و گاه خیلی پایین  رده است. این زنان در سنین پایینبار شاه اشاره كبارها به وضع زنان دردر آثار خود  اعتمادالسلطنه   

السلطنه كه از شرایط دربار و  ورزیدند. اعتمادند و به یکدیگر حسادت و عداوت میسواد بودكردند و اغلب بیزدواج میا

ي آن روز ایران، به ت. امّا باید توجه داشت كه جامعهشاكی اس  كند، از زنان دربار نیز سختباریان انتقاد میزندگی در

خارجیان، درحال تحول بود. برخی از زنان درباري نیز با زنان خارجی    علت ارتباط روزافزون ایران با خارج و تماس با

شمرد  زنان می  "وئیپرر "و    "هرزگی"لطنه  این دگرگونی بی تأثیر نبودند. شاید آن چه اعتمادالس  رفت و آمد داشتند و در

كه تنها زنی است  -شاه، را  السلطنه، دختر ناصرالدین ي باالي جامعه بود. تاجها در طبقههمین تحرك و دگرگونی   تجلی

دالسلطنه  باید نمونه و پیامد این تغییر و تحوّل دانست. اعتما   -كه دراین دوران به نوشتن خاطرات خود مبادرت ورزیده

هم پرداخته است.    شاههاي ناصرالدینسوگلی  نقش زنان و  و  هاي روزانه به اوضاع داخلی دربارگزارشدراین اثربه صورت  

انیس به  اازجمله  انیسالدوله  كه  هدایایی  و  ها  نشان  انیس لقاب،  كرد:  دریافت  سوي  الدولالدوله  از  مختلفی  القاب  ه 

به او اهدا شد. اعتمادالسلطنه   1306ود كه در سال  شاه كسب كرد. از جمله این القاب نشان حمایل آفتاب بناصرالدین

گزارش می دهد كه این نشان را قبل از سفر اول فرنگ اختراع كرده بودند و در اروپا به ملکه ها داده می شـــد و 

یکی دیگر از این  .  (596:  1390)اعتمادالسلطنه،  است كه این نشان را دریافت كرد  انیس الدوله اولین زنی در ایران

  الدوله دادند به انیس   1312ر سال  لقاب حضرت قدسیه بود كه بنا به گفته اعتمادالسلطنه به پیشنهاد او این لقب را دا

الدوله  هایی كه به انیسرباریان شـــد. یکی دیگر از نشاناعطاي این لقب باعث حســـادت برخی از د   .(987)همان،

 .(462)همان، به او اهدا شد 1304عید میالد شاه در سال  تقدیم شد نشان تمثال رحمت بود كه در مراسم 

وي در اجراي حکم میرزاي    كه در این ماجرا  پردازدمی  الدوله در ماجراي نهضت تنباكواعتمادالسلطنه به نقش انیس

باكو به دستور انیس  شاه نقش مهمی ایفا كرد. پس از صدور فتواي تحریم تنیرازي در درون حرمسراي ناصرالدینش
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ها را جمع كردند و در پاسخ به شاه كه چه كسی تنباكو را حرام كرده گفت آن كس كه مرا به تو حالل  الدوله قلیان

می   قلیان  شاه  همراه  به  اقدس  امین  وي  مقابل  در  ولی  است  نکرد كرده  حکم  این  به  اعتنایی  و    كشید 

 .( 781/ 1: 1390)اعتمادالسلطنه،

ایرانی دیگر دچار تضاد و تناقض دهد كه مانند هه نشان میالدولوابط اجتماعی صنیعاخالقیات و ر  هاي اخالقی و  ر 

هر وقت نور آفتاب گرفته  "اش شد.  شاه سبب غرور بسیار و خودشیفتگی  فکري بوده است. دانش او و نزدیکی اش به

خاطراتش    طنه در. اعتمادالسل "شود، علم من هم نهان خواهد شد. بر فرض سلطنت ایران حاال ملیجک پسند است، باشد

صبح بسیار زود، خانه صدر اعظم رفتم.  "1302شنبه نوزدهم ربیع الثانی  پنج   روز  كه در   كند می    به سانسورهم اشاراتی

اندرون بود. بیرون نیامده، مدتی آنجا نزل آقا رضا خواجه پیاده شدم. صدرمن شستم. بعد خدمت شاه رسیدم. اعظم 

ها با  بودم، جواب دادند. این عریضه به جهت این بود كه شاه را ملتفت كنم كه انگلیسیاي دیروز عرض كرده  عریضه

من عداوت دارند به واسطه عدم مراوده كه با آنها دارم و خبرچی آنها نیستم و احتمال دارد كه روزنامه »اطالع« را 

داده بودم در باب ایجاد »سانسور«   اي كه پریروزهمتزلزل كنند. دستخط خیلی خوبی شاه نوشته بود و همچنین عریض

گفت:  به جهت كتب چاپی و غیره، خیلی پسند فرموده بودند. مقرر شده بود این كار به من رجوع شود. عضدالملک می

زمینۀ مشترك دیگري در  .  (381)همان،  . خالصه، بعد از ناهار خانه آمدم »در غیاب تو، خیلی از تو تعریف فرمودند« 

  در آداب و رسـوم،كه  هاي فرهنگی زنان دوره قاجار باشـد  توانـد بازتـاب فعالیـتزنان می  و تودهمیان دو طبقه خواص  

دوره آن  مناسـک  و  آیـین  و  است.    باورها  یافته  هدایت  1390سـعدوندیان    ،1378)رك:كتیرایـیتجلی   ،1312،  

 .(1350اعتمادالسلطنه  

گنجد )مراسم زایش تا مرگ  هایی كه در تقویم زندگی میعالیتف  .بندي استسه بخش عمده قابل طبقهاین دوره در  

چـون: ازدواج و رسوم متداول مرتبط بدان( نه شمایلی چندان اجتماعی و با مشـاركت عمـوم، بلکـه بیشتر در مرز  

  فراوانی این نوع مراسم داللت بر همبستگی خویش و قومی در  گرفت.محدودة خانواده و بستگان صورت می خانه و  

ها نیـز بـا مشاركت  ها و خواستاري رسوم مانند سوگواري ها، شادمانی  برخی ازین قسم  .میان زنان دوره قاجار دارد

عمومی و فراتر از حصار خانواده و آشنایان و به طور نمایان و آزادتري در جامعه و حتی همگام و همپایه با مردان،  

توان جایگاه ایشـان در  وجود قلت منابع درخصوص زنان، می  و با صورت می گرفت. فعالیتی گسترده و فراگیر داشته  

این دوره مشاهده كرد نگارندگان  را در البالي سطور  از رسوم  برجستهآیین  .هریـک  از ویژگی  تري چـون هایی كه 

ام  سـت. ویژگـی مشـترك تمـ همیـاري، دگریـاري و خودیـاري مانند سنت زیارت و امور خیریه و وقف برخـوردار ا

رسد تعدد موقوفات  نظر میبه  هاي نامبرده تقویت زدایش پلیدي و بالندگی اخالق همبسـتگی و پیوسـتگی است.فعالیت

هـایی بـراي انتفـاع عمـوم و  صادي و رغبـت بـه ایجـاد سـازمانزنان در این دوره نشـانگر نـوعی اسـتقالل در امور اقت

 . است ... ردهاي آموزشی، فرهنگی، مـذهبی، اقتصـادي وچنـین دوراندیشی نسبت به توسعه كارك  هم
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 ناصری یک شب   معرفی نسه خطی هزارو.5

هاي كهن عربی، ایرانی و هندي است كه اكثر ماجراهاي آن در بغداد و ایران می  اي از افسانهمجموعه  ،هزارویک شب

هند كه هسته اصلی آن را نخست افسانه هاي باستانی ایران و  د.گذرد. داستان هاي هزارویک شب سه دسته هستن 

هایی كه پس از این تاریخ  اند. سوم داستان ره اسالمی در بغداد به آن افزودههایی كه در دو آورد. دوم حکایت فراهم می 

  1259میرزا، در  ین مجموعه داستانی به سفارش بهمنا  .(62-61  :  1368ستاري،  )در مصر به آن اضافه شده است

و در دوره ناصرالدین شاه قاجار و به فرمان وي، توسط    (82:  1382)ذكاء،    در تبریز به فارسی برگردانده شد  1843/

-به سرپرستی صنیع1853/  1269ـ 1276/1860محمدحسین تهرانی، بازنویسی گردید. این اثر در مدت هفت سال  

برداري  الصنایع ناصري نسخهو صحاف در مجمعاش و هفت مذهب  لملک و با همراهی گروهی متشکل از سی و چهار نقا

 . (159: 1385)پاكباز،  شد

كاشان به دنیا    ی درفرهنگهاي  ه.ق در یکی از خانواده  1229ال  خان غفاري در سالملک، با نام میرزا ابوالحسنصنیع

ق و در سن  . ه  1258  شاه بود. در ساللی اصفهانی از نقاشان دربار محمدآمد. در سن پانزده سالگی از شاگردان مهرع

شاه تهیه كرد. سپس براي آموزش چاپ سنگی به ایتالیا رفت و  اي از چهره محمدسالگی به علت تبحر زیاد، پرده  29

كه از آنجا ابزار چاپ سنگی را به ایران آورد. او را به سبب پیشرفتی كه در    نخستین هنرمند آموزش دیده اروپا گردید

الملک بعد از بازگشت از ایتالیا كه مقارن با سال دوم سلطنت  خوانند. صنیعهنر چاپ داشت پدر هنر گرافیک ایران می

این  (.  3-2:  1381اكباز،  پ)ناصرالدین شاه است، به تأسیس مجمع الصنایع نخستین هنرستان در ایران همت گماشت  

:  1377حسینی،  )  غربی سبزه میدان قرار داشت  ها در جنوبدر سراي بزرگی در انتهاي بازار توتون فروش  هنرستان

سی وچهار  ه.ق به دستور ناصرالدین شاه با همکاري    1269پرداخت. در سال    ها به تعلیم هنرجویان می(و شنبه   77

شب با ترجمه عبدالطیف تسوجی و به نظم در آمده توسط سروش  اب هزار و یکتن از شاگردان خود به مصورسازي كت

  .( 82و  78همان، )ه.ق روي این پروژه كار كردند  1276اصفهانی پرداخت. او و همکارانش به مدت شش سال تا 

گلستان در معرض دید   الملک در دست است كه اكنون در نگارخانه كاخ  ه .ق دو نگاره از صنیع  1276از همان سال   

هاي هزار و یکشب است. یکی از این آثار میرزا ابوالفضل طبیب كاشانی و دیگري شاهزاده عبدالصمد    معرف سبک نقاشی

سازي شده  صفحۀ آن نگاره   1134صفحۀ آن مشتمل بر متن است و    1144صفحه دارد كه    2278این كتاب،  است.  

به این صورت است كه به استثناء مقدمه كه در سه صفحه تنظیم شده،  تدوین آن   (1391-1381:   1355)آتاباي،    است

در تمام كتاب، یک صفحه پشت و رو متن و یک صفحه پشت و رو تصویر با تکنیک آبرنگ اجرا شده و هر صفحه،  

 . (32-31:  1382ذكاء، ) داراي سه تا شش مجلس است

ار داده است. به عنوان سیزدهم/ نوزدهم را مبناي تصویرگري قرالملک در این كتاب، زندگانی ایرانیان در سده  صنیع

كند. این شیوه ایرانیزه كردن  شاه مجسم مینت ناصرالدینهاي ایرانی آن را در اوایل سلط ها و بازارها، نمونهمثال كوچه

. ( 35-33)پیشین:    آرایش و پوشش اشخاص نیز صادق استدرباره تجسم بیشتر عنصرهاي تصویري به ویژه شیوه  

عبداللطیف طسوجی بود. ترجمه  طسوجی در سال    پردازي نسخه ترجمه  فارسی هزار و یک شب به وسیلهصویرت
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شاه میرزا ولیعهد كه در تبریز اقامت داشت آن را مطالعه كرد و مجذوب  ریز چاپ سنگی شد. ناصرالدینهـ.ق در تب1261

آرایی  ست، دستور داد تا این نسخه، كتابه تخت سلطنت نشمیرزا در تهران بایات آن شد. هنگامی كه ناصرالدینحک

خان معیرالممالک را ناظر این پرورده قرار داد تا كار تصویرسازي و تذهیب و تجلید آن را  حسینعلیاز این رو  .شود

هـ. ق پایان  1269مباشرت كند. براي كتابت آن میرزا محمدحسین تهرانی )عشرت( انتخاب شد و كتابت آن در سال  

  .یافت

 الملکسازی صنیعسبک مصور .6

  هاي زیبا اما مرده و بی به دلیل خوشامد و تملق شاه و اطرافیانش، صورت  صرفاً الملک  معاصر با صنیعنقاشان درباري  

ردیفان، شاه و شاهزادگان و قدرتمندان زمان را با    از هم   طلبی به دلیل حفظ موقعیت و برتري   د و كننحس رسم می 

نیع الملک هنرمندي خالق و بسیار فعال بود. از  صكنند.  نقش میاز هرگونه واقعیتی    رنگ و جالئی پر فریب و خالی 

از سویی دیگر به طراحی، چاپ ســـنگی و  یک ســـو براي كتاب هزار و یک شـــب تصاویر بسیاري می آفرید و 

پرداخت و در عین حال براي گسترش دانش نگارگري، نخستین هنرستان نقاشی را به سبک و سیاق  روزنامه مینشـــر  

دولتی، اولین    نقاشخانه  پرداخت. همزمان با ایجاد مدرسه امروزین تأسیس كرد و خود نیز در آن به تعلیم نقاشی می

شیو به  اد  هنگارخانه  این  دلیل  و  كرد  تأسیس  نیز  را  »نقاشـــخانهامروزي  اعالن  در  را  می  عا  یافت  دولتی«  توان 

 . (29:  1389)پاكباز،

بینی اروپائیان  هرگز تحت تأثیر ذهنیت و جهان  وصنیع الملک زمان حساسی در ایتالیا به مطالعه و تحصیل پرداخته   

هاي نگارگري ســـنتی، ارزش كه ریشـــه در ذهنیت هلنی داشـــت قرار نگرفت و در آثار خود تالش كرد تا با حفظ 

ویژه  تصویري  زمانه دنیاي  تحوالت  با  منطبق  كه  نگاره   اي  بیافریند.  نقاشیباشـــد،  و  اینها  با  او  شیوه   هاي  به  كه 

  خلق  در  و  بود  برجسته   طراح  یک  الملک صنیع .  شدمی   دیده  هاآن  در   ایرانی  كامالً   روح  اما  كالسیک بسیار نزدیک بود

 توجه   كامالً  فردي   دید  یک  بودن  دارا  و  فضا  بندي،تركیب  ساختار،  طراحی،  همچون  نقاشی  اصول  ترینیاساس  به  آثارش

آمیخت و بدین  میان شکل و رنگ تسلط داشت و منطبق با نیاز تصویر، این دو عنصر را درهم می   . به رابطه داشت

مظاهر طبیعت را به همان   وي تا حدي به ناتورالیســـم گرایش داشته، همه   كرد.خلق میترتیب فضاي موردنظرش را  

حیات اشخاصی كه مدل او بودند، اقدام به نقاشی  كرده است. او با شناخت مشخصات و رودید، بیان میصورت كه می

داده اســـت.  هایش اهمیت می كرد. بیش از همه به انسان و حضور انسان در نقاشیهاي خود میو معرفی آنان در تابلو

دازي  پرها نیز با نقطهآنه است و اغلب  به همین علت هم تعداد فراوانی پرتره از كســـان مختلف، از خود برجاي گذاشت

بینش  كار شده  و آن درنتیجه   وي دراند.  نگاهی غربی است  او    آثارش  بر  تأثیري است كه هنرمندان عصر رنسانس 

 اند. او برخالف هنرمندان پیشین ایرانی كه دید ذهنی و درونی داشتند، داراي دیدي عینی بود. داشته 

دهد. از هر فرصت  ین ایرانی »مینیاتور« پیوند میها و خطوطش لطف و ظرافتی است كه آثارش را با نقاشی دیردر طرح 

به ریشخند    جوید تا با همین سالح طنز و هزل، به سهم و توان خویش به بازگویی حقایقی و در لفافه اي سود میو بهانه

بندي و انتخاب موضوع، هیچگاه اصالت ایرانی بودن لک در طراحی و رنگ آمیزي و تركیبگرفتن بپردازد. صنیع الم
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هاي هنري غرب بسیار آموخته بود و با تمامی این تجارب و گشت وگذارها،  خود را فراموش نکرده است و با آنکه از شیوه 

كار   به  ایران  نگارگري  اعتالي  در  را جز  و شناخت سودمند  تجارب  این  و  است.  ایرانی  نقاش  آثارش یک  بیشتر  در 

 . (138: 1368)ستاري، شـــی نوین ایران به حساب آوردگذاران به حق نقانبســـت. او را باید یکی از پایه 

 شیوه و سبک تاریخ نویسی محمدحسن خان اعتماد السلطنه  . 7

می  را  اثرگذار  اعتمادالسلطنه  رجال  جزو  ناصري  توان  آثار  عصر  و  برجسته  اندیشه  و  فرهنگ  امر  در  او  نقش  نامید. 

هاي دیگران بود كه  بیشتر تألیفاتش در واقع نوشته"این اتهام كه  گاه در تاریخ از  مانده او فراوان است. اما هیچ برجاي 

نویسی سنتی، چون ماد السلطنه، اصول حاكم بر تاریخرهایی نیافت. در شیوة تاریخ نویسی اعت  "به نام او به ثبت رسیده

و نوشتن تاریخ با انگیزه    اعتقاد به الهی بودن سلطنت، اعتقاد به قضا و قدر در برخی مسایل ابهام برانگیز به جاي تحلیل

ر  السلطنه كتاب شجرة قاجا شود. اعتمادده میهایی چون دریافت صله و انعام و یا به سفارش اربابان قدرت و ثروت، دی

ي آثار  السلطان تقدیم كرده است. برخی منورالفکران متجددمآب از طریق ترجمهخود را در سفر به اصفهان به ظل

پایی )البته عمدتاً داستانی( به ترویج مشهورات فرهنگی و ایدئولوژیک مدرنیستی در ایران  داستانی و غیرداستانی ارو

:  1379)فرید قاسمی،  ها، مطبوعات و فعالیت ژورنالیستی بودمدرنیست هاي فعالیت شبهپرداختند. یکی دیگر از حوزه می

شاه اجازه و امکان  اطانه بود، زیرا ناصرالدین كارانه و محتهاي ایرانی بسیار محافظهفعالیت مطبوعاتی متجددمآب   .(23

 داد.ها نمیعیار را به آن فعالیت تمام 

ساز مشروطه )از  ویژه رمان و آثار داستانی( پیش از ظهور و پدیداري ادبیات زمینه مدرن )بهي آثار غربی  جریان ترجمه  

میرزا( آغاز شده بود. حركت  ق و حمایت عباس شاه و با تشویمیرزا و روزگار سلطنت فتحعلی عهدي عباس دوران والیت 

ناصرالدین   ترجمه  دوران  در  و  گرایید  رخوت  به  محمدشاه  سلطنت  دوران  در  مدرنیستی  گرفت.  آثار  اوج  شاه 

ي  اند. محمدطاهرمیرزا نوه ي پركارترین متجرمان این دوره خان اعتمادالسلطنه در زمره محمدطاهرمیرزا و محمدحسن 

در »االزهر« مصر به تحصیل پرداخته بود و پس از بازگشت به ایران، به كار ترجمه اشتغال ورزید.    میرزا بود كهعباس 

ي محمدطاهرمیرزا، ساده  هاي الکساندر دوما )پدر( را به فارسی ترجمه كرد. زبان ترجمه محمدطاهرمیرزا اكثر داستان 

اعتمادالسلطنه در مقام یک منورالفکر درباري و وزیر   هاي آن روز ایران جاذبه داشت.خوانفهم بود و براي كتاب و عامه 

صورتی محتاطانه، آرام و بطئی كه موجب  تري براي ترجمه و ترویج فرهنگ مدرنیستی )به انطباعات، از امکان گسترده 

تعدادي از  شاه نشود( برخوردار بود. اعتمادالسلطنه وقتی وزیر انطباعات شد،  الدین   واكنشی در دربار و شخص ناصر

ي ي آثار و كتب از زبان فرانسوي و انگلیسی پرداخت. دامنههاي اروپایی را استخدام كرد و به ترجمه جوانان آشنا با زبان

هاي هندي و عربی نیز رسید. برخی پژوهشگران ي دولتی، به برگردان كتاب هاي اعتمادالسلطنه در دارالترجمه فعالیت 

بسی اعتمادالسلطنه  كه  انجام می معتقدند  او  مترجمان مستخدم  را كه  و كتبی  آثار  از  منتشر  اري  نام خود  به  دادند 

رو،می این  از  و  آن  كرده  میدر حق  اجحاف  طباطبائی،ها  محیط  محمد  است.  »بزرگ   كرده  را  ترین  اعتمادالسلطنه 

 .  (21تا: طباطبائی،ب ي ) دانداستثمارگر علما و فضالي عصر خویش« می
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از آثار و خاطرات و دیگر  .  (396:  1338براون،)كند  ي اعتمادالسلطنه ابزار میشبیه همین نظر را درباره   ادوارد بروان نیز 

اش، به مدرنیستیآید كه باورهاي دینی داشته اما تحت تأثی تعلقات شبه گونه برمیخان اینهاي محمدحسن نوشته

اي توان او را چهره کام اسالمی متمایل بوده است. میي تفاسیر مدرنیستی و متجددمآبانه از برخی مفاهیم و احارائه 

مدرن ایران دانست. عالوه بر این موارد برخی از خصوصیات و ویژگی هاي شکلی و فکري شبهكار در روشن محافظه 

آثار وي دیده می و سنتی هم در  درباري  نگاري  تاریخ  و  محتوایی  از: مداحی، گزافه گویی  موارد عبارتند  این  شود. 

لوسی و تملق، تحریف وقایع، قوم پرستی و نژاد گرایی آن چنان كه وي هواداري شدیدي از خاندان و سالطین  چاپ

قاجار دارد و این ویژگی در به كار بردن عباراتی مانند انساب شوكت مآب، دولت علیه یا جلیلۀ قاجار، متبوع مضمم و  

. مشخص می  . قاجار.  نهاد  عالی  نژاد  اعظم،  براي شاه و سایر    شود.ولی نعمت  القاب متعدد و طوالنی  بردن  به كار 

درباریان. چنانچه در ابتداي كتاب در مورد ظل السلطان آمده: حضرت نواب مستطاب اعظم و افخم شاهنشاه زاده معظم  

سلطان  نویسد: و مکرم، ظل الرحمن عین الدوله امین اهلل ظل السلطان. و یا در پایان كتاب در مورد ناصرالدین شاه می

السلطان و الخاقان  السلطان بنالسالطین، شاهنشاه دل آگاه عادل و بادل، اعلیحضرت قدر قدرت قضا شوكت، السلطان بن

بنبن زمینۀ جمعالخاقان  در  نهضتی   » زمان.  آخر  الی  و سلطانه  ملکه  اهلل  قاجار، خلد  شاه  ناصرالدین  آوري الخاقان 

الت و شهرها در روزگار ناصرالدین شاه قاجار و به همت و سرپرستی سیاستمدار  اطالعات مربوط به تاریخ و جغرافیاي ایا

و دانشمند برجسته این دوران محمدحسن خان اعتمادالسلطنه آغاز گردید. اعتماد السلطنه در نظر داشت جغرافیاي  

اطالعات مربوط به جغرافیا  تاریخی مفصل از ایاالت ایران ترتیب دهد و در این راستا از علماي ایاالت خواست تا هر یک  

 . (1393:153)صادقی،  ران بفرستندو جغرافیایی تاریخی ایاالت و شهر خود را جداگانه گردآوري و تدوین و براي او به ته

انحصاري سیاست  گرایش  نظامی  زدگی،  و مسایل سیاسی  پیچیده ؛  به موضوعات  و  به مغلق  و  مکلفانه  نثر  و  نویسی 

مانند داراي اول رقعه تابعیت دولت كیان را در رقبه مطاعیت آنها گذاشت. تخم شقاق و نفاق را به  كاربردن عباراتی  

مزرعه اتحاد آن قوم پاشیدند. او را دعوت به عودت دایره مصالحت نموده ابا و استنکاف سیده و به مررو دهور بالتناسل  

سنت استفاده    وسیع خودشان انتشار بهم رسانیدند.  كثرت یافته هر یکی منقسم به چندین قوم و قبیله شده در ممالک

العمل،  م علی الهموم، جزاء من جنسهایی از آیات قرآن و امثال تركی چون مومن الهیهاي عربی و قسمت از عبارت 

مثال تركی هنرینی گسترن كشید رنه اتا سنی« محدود بودن منابع تاریخی و منحصر بودن به چند متن فارسی و 

كند، جلد پنجم العبر ابن خلدون و كتاب  در این كتاب براي اثبات نظرات خود به منابع ذیل اكتفا میعربی، مورخ  

شجره تراكم ابوالغازي بهادرخان و كتاب جهان نماي كاتب چلبی. تاریخ مزبور یک تاریخ دودمانی یا خاندانی است كه 

است.    ها و جعل و تحریف جریان تاریخ شدهدازي مورخ شیوة تخصص و تعمق را از نظر دور نداشته اما دچار خیال پر 

شود. از بین رفتن محدودیت استفاده از منابع فارسی و نویسی نوین هم در آثار وي دیده می هایی از تاریخالبته نمونه

اردي هم مورخ براي اثبات  شناسی. در موري، آرشیوي، باستان شناسی و زبان عربی و استفادة مورخان از منابع تصوی

بهن مظر،  كمک  سیاق  و  امثال  از  خود  مغلقی زعم  كه  فارسی  نثر  تضعیف  از  گیرد.  موازنه  و  رعایت سجع  و  نویسی 

تر به نظر  مادالسلطنه، سبک و نثر كتاب سادههاي بارز آن بود در كتاب حاضر در مقایسه با تواریخ قبلی اعتویژگی
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كتابی آورده سعی كرده به طور دقیق آنها را معرفی و نقد   رسد. در معرفی و نقد منابع، در هر كجا مورخ مطلبی ازمی

 كند. و همچنین وقایع را به جاي نقل حوادث وقایع نگاري، تجزیه و تحلیل نماید. 

گیري انحرافی و غیرمشروع از كاربرد  نویسد: مورخین درباري با بهرهنویسی او مید شیوة تاریخابوالفضل شکوري در مور

ها در بسیاري اوقات از كاه، كوه ساخته و از یک ستمگر تمام عیار و خونریز، یک خدیو  فتن جملهها و به هم باواژه 

اند. نمونۀ بارز  دادگر و از یک امیر زبون و بی لیاقت، قیصر ملک آراء و پادشاه آسمان تخت و خورشید افسر ترسیم كرده

 (148-147: 1371)شکوري،بوده است  آن اعتماد السلطنه است كه از كاسه لیسان دربار منحوس قاجارها

ایران خدمات گرانبهایی كرده و حق  عبدالحسین نوایی در مورد وي می تاریخ فرهنگ  نویسد: وي در زمینۀ ادب و 

عظیمی بر گردن دانشمندان و اهل تحقیق دارد او نخستین بار شیوة فرنگیان و روش تحقیق انتقادي آنان را در طرح  

وسیاق نبود او در زمینۀ  مسایل تاریخی، جغرافیایی و لغویی به كاربرد. در روزگاري كه علم چیزي جز ادبیات، عربیات  

السلطنه  الدین اسدآبادي اعتماد اي را مطرح كرد. سید جمالارزندهتاریخ و جغرافیا، لغت و سیاست تحقیق نمود و مسایل  

نگریسته اما به عقیدة دیگران او مردي شیاد، جاهل و بیسواد بوده كه خود را دانشمند وانمود  را با نظر شیوایی می

الیش درست نبوده و آثار منتشره بنام او، كار مردان باسوادي بوده است كه با جور و جفا و ترس از  كرده. او حتی اممی

 . (339: 1371)بامداد، شدندجویی او، مجبور به نگارش میقدرت و كینه  

السلطنه سدي است نویسد: شخصیت زیرك و بارز اعتماد الشمس در مورد وي میمحمد پیمان در مقدمه كتاب مطلع

رگز دشمنان و بدگویان او را یاراي عبور از آن نیست. كثرت تالیفات و شیوایی قلم و اطالعات همه جانبه وسیعی كه ه

خورد با مقایسه سن و تحصیالت او سازگار نیست و خود موجبی است كه گروهی  كه در كتب باقی مانده به چشم می

:  1362)پیمان،  دخیل و سهیم بداننتألیف و تدوین آنها ددر تعلق جمیع آثار به او شک كنند یا دست كم دیگران را در  

هاي نوین فرنگی خواسته است كه با استفاده از سازمانی كه روش   خان با وقوف بر نحوة تحقیق و  محمدحسن  مقدمه(

تهیه  گیري از اطالعات وسیع و دانش و احاطه نویسندگان دارالترجمه و دارالتألیف، دست بهدر اختیار داشته و با بهره

یکی دو مورد تألیفات    و انتشار كتبی در زمینه هاي مختلف بزند. در حقیقت جمیع تألیفات منسوب به او به استثناي 

 . : مقدمه(1376)نوایی، دیگران است

هیچ مشکلی به منابع از نکات مهمی كه در مورد آثار اعتمادالسلطنه باید مورد توجه قرار گیرد این است كه وي بی  

گرفت. همچنین مطالب بعضی  در تألیفات خود از آنها بهره میلیه( تاریخی و اسناد حکومتی دسترسی داشت و  اصلی )او

هاي خود او است به این معنی كه شخصاً در زمان وقوع آن رویداد حضور داشته  ها و شنیده تألیفاتش حاصل دیده  از  

ه است. در هر حال، آن چه مسلم است این كه در  و یا حداقل با وجود یک واسطه از چند و چون ماجرا مطلع شد

طرف داشت و تألیفات اعتمادالسلطنه نیز از این    مطالعه تمامی منابع و مآخذ تاریخی باید نگاهی نقادانه و قلمی بی

  رنظر ناصرالدین شاه به باشد. زیرا از طرفی آثارش زی، شرط الزم در بررسی آثار وي میمقوله مستثنی نیست و احتیاط 

هایش  نیز در نوشتهاند و از طرف دیگر، وي از رجال درباري بوده و به همین علت مطالب ناصحیح و غلوآمیز  طبع رسیده

مشهود عدهمی  كامالً  همه  این  با  تماباشد.  كه  معتقدند  نویسندگان  و  محققین  از  كتاباي  این  توسط شخص  م  ها 
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اند. این بحث كه آیا تألیفات ثبت  ر او تحریر یافتهزیردستان وي و زیرنظ اند بلکه به قلم  خان نوشته نشدهمحمدحسن 

ب شدهشده  نوشته  او  شخص  توسط  وي،  نام  از  ه  بسیاري  توجه  خیر،  یا  بهاند  را  است   محققان  نموده  جلب    خود 

   .(13: 1384)ططري،

 

وي نوشته لیفات را به طبع رسانیده است یا به دستور  أخان اعتمادالسلطنه، شخصا تروي، این كه محمدحسن  به هر

لیف و تحریر پرداخته است و  أي در آن عصر با چه همتی به كار تاند اهمیت چندانی ندارد، مهم این است كه وشده

امه، ها از قبیل روزنكه سانسور شدیدي بر تمامی نوشته  این اقدام او شایسته ستایش و تقدیر است. در آن دوره از تاریخ

خواهد بنویسد وي این جسارت را به  كرد هرچه میتوانست و جرات نمینمیحکمفرما بود و كسی    ...كتاب، رساله و

خود داد و تمامی همّ خویش را در این راه مبذول داشت. او در همین رابطه اذعان میدارد كه حدود بیست سال در  

دي االخرسال  جما  92بسیار نموده است و در یادداشت روز سه شنبه  ش  ال زمینه تالیف و ترجمه با موضوعات مختلف ت

ضرري به دین    كه ابداً  ...بنگارم   ... نویسد: خواستم از براي بصیرت مردم، مختصر تاریخ فرانسه را با لویی  هـ. می  9191

)علی زاده    شوداقتضا كرده كه این كتب جمع    دانم به چه جهت میل مبارك شاه بر اینو دولت و ملت نداشت، نمی

 . (20:  1395جداري،

  م ھو   پرداخته وقایع ومعلول علل عنوان به  درباریان اي ھزدوبند  به مھبیش ازسایرین  محمدحسن خان اعتمادالسلطنه

  به   نسبت  مھ خود  مقام  حفظ   براي   نتیجه  ودر  بوده  دولت  مستخدمان  از  وي .  2ست ا  زده  دست  ساختارقدرت  توصیف  به

  شركت  اییھستد  دادو   و اھ بند زدو  چنین  در خود   نوبه به م ھ  و یافتمی  آگاهی   امور اي ھزیروبم    و  رجال  بندهاي  زدو 

نیز    وي .  كرد  می دیگران  حركات  و  رفتار  به  و  داشت  محتاطانه  و  شده  حساب  )نظام    بود  آگاه   موارهھرفتاري 

درباریان در فضاي خاص خود، به سعایت و بدگوئی یا تملق و چاپلوسی می پرداختند و گرچه    .(1/25:  1361السلطنه،

  كارانه  مالحظه  رفتاري   یکدیگر  با  و  كردندمی   رھكشید ولی غالباً حفظ ظاگویی مین كار به تعر ّض و دشنامگاه میانشا

 .  داشتند

در  (6:  1341)امین الدوله،  پرداختاع میاوض  از  انتقاد  به  ران ای  براي   دلسوزي   سر  از  بیشتر  اعتقادات و آراء اعتمادالسلطنه

این مورد، حسین    در نوشتن خاطرات بود. دروي    انگیزه   مین ھتوان گفت وطن خواه بود و نگران آینده ایران و  واقع، می

-212)غفاري، «  ببرندتوانند از آن فایده تاریخی نویسد:»كه حوادث از روي صحت بنویسم تا خوانندگان بخان میقلی

امین الدوله به این مسئله روشن تر می پردازد: »مراد از این كتاب بیان اجمالی از احوال وطن عزیز و ماجراي    .(226
 

 »دیدم:  كند  می  او  به   را  پشتش  زادهھاش  انھاعتمادالسلطنه داستانی دارد به این مضمون كه وقتی با ظل السلطان صحبت می كرده، ناگ- 2

 كه   نویسدمی  چنین  مھ  «. . .  كردند  حركت  قطع  داند  می  او  با   مرا  اخالصی  بی  چون  ایشان،  به  تملق  محض  زادهھشا  و  آید  می  السلطان  امین

السلطان  خیلی بشاشت داشت. اما امینسلطنه  افزاید: »نایب الكند. سپس میالسلطان خلوت میه و سپس با امینلطنالس نایب  با  شاه  روز  یک

  الدوله امین  مثالً.  نبود  دوستانه  میشهھ  مدیگرھالبته روابط این دو با    487و  611روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه، صص    .«رنگ ورویی نداشت

 دنبال  الدوله  امین  نویسدمی  خانقلی  حسین  چنانچه  است   نقیض  و   ضد  گاه  مھ   ایشانھنویسد. گفته ش بد میخاطرات  در  السلطنه  اعتماد  از

  .كند قبول  را صدارت كرد وادار  را او شاه نویسدمی الدولهامین كه حالی در بود صدارت
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تا به دیده عبرت گنه كار از درست كردار بشناسیم و خطا از صواب جدا كنیم، درد را بدانیم و درمان به  عصر است. . .

مع و خودش را به پروانه تشبیه  تمادالسلطنه كه به شاه نزدیک بود، وي را، به طنز، گاه به شاع.  )همان(  "دست آریم.  

  اطرافیانش   شھاي از اعمال او و نکوبی كشور می داند و به تقبیح پارهي خرا، و در عین حال او را مسئول عمدهكندمی

  زیر   رفتهرفته   كه  دانستمی   فکر  خوش  هی لطنت پادشاالدوله نیز كه به شاه نزدیک بود او را در اوایل س. امینپردازدمی

  ( 20)همان،  كرد   واگذار   السلطان  امین   ي عهده  به  را   اھراه منحرف شد و مأیوس از اصالحات، كار   یر تملق دیگران ازتأث

، به آسانی  داشت قرار  بندها  و  زد  و   هارقابت   مهھكرد و دركانون  یفا میدربار ا  آشکارا، ناصرالدین شاه نقش اصلی را در

 نویسد: دود بود. اعتمادالسلطنه به حق میتحت نفوذ قرار می گرفت و آزادي عملش مح 

بایست اطرافیان متعددش را  شاه می  .(496:  1357)اعتمادالسلطنه،  «   شودزراء نباشد، فرمایش شاه مجرا نمی»تا میل و

آن كه احدي یا زیاد قدرتمند گردد و یا برنجد و    بدون  برسد  ریکھ   به  می ھراضی نگه دارد، آن گونه كه فایده و س

  موارهھ، چنانچه درخاطراتش  كند  جمع  خود  دور  به  را  مهھ حتی المقدور    كوشیدرسد كه شاه میدشمن شود. به نظر می

از وقت شاه و رجال  بودند  شھمرا ھ  مختلف  مواقع  در  كه  افرادي   یکایک  از ازآن جا كه بخشی عمده  برد.  نام می   ،

، در بینه   لیعهد، دراین جا و آن جا، درآبدارخانه شاه یا واتفاقی طور  به مهمدرمالقات و معاشرت صرف می شد، مسائل 

شد.  فصل میزیر چادر یا در حضور عده اي از درباریان و اطرافیان شاه، حل و  و  ارھحمام، درسواري و شکار، درحین نا

ناصرالدینبه نمونه،  از    نویسد:شاه میعنوان  بود  پر  نا  آدم...  جور  مهھ»دیوانخانه  آبدارخانه    ارھ.رفتیم جنب گرمخانه 

درجاي دیگر، درباره  نحوه رسیدگی به امور در لشگر می نویسد: »كاغذ زیادي  .  (332:  1373شاه،)ناصرالدینخوردیم«  

، سپرده بودیم به آقادائی، كه بود  آورده  خلوت   مشیر  بود  داده  شهربود، خواندیم. اول كاغذ زیادي از نایب السلطنه در  

. باز پاكت از نایب السلطنه و  كردیم  تمام   م ھ  را  نها، آداشت  السلطان  امین  مھما را خفه كرد، خواندیم. بعد كاغذ زیادي  

   (335: 137)ناصرالدین شاه، «  خواندیم...  را  اھدند، آنآور دوباره هاي از امین السلطان 

 دیدگاه منفی اعتمادالسلطنه به زنان درباری.8

  نیست   ازاهمیت  خالی   كه  دهد ها میزادهھشا   و  درباریان  اي ھجازدوا  از  مفصلی  و  دقیق  اطالعات   هاتناعتمادالسلطنه نه  

  نیز  امور  در  هاي آنهادخالت، بلکه به زندگانی بعضی از زنان درباري و  كندمی  روشن  را   رجال  خانوادگی  روابط  چون

  از   برخی  درباره   شاهناصرالدین  خصوصی  زندگانی   از  خود  هاي خوددر یادداشت. شخص دیگري كه  دارد  خاصی  توجه

  و   صدارت  ماجراي   در  شاهناصرالدین  مادر  مهدعلیازنان درباري نسبتاً به تفصیل سخن گفته، معیرالممالک است. نقش  

، عزت  دعلیاھم   دختر   سیاسی  اي ھ ازدواج  مچنین ھ.  باشد  داشته  تکرار  به  نیازي   كه  است  آن  از  ترمعروف  امیركبیر  قتل

، كه بعد از قتل او به عقد پسر میرزا آقاخان نوري صدر اعظم درآمد، شناخته شده است. این زن همسر امیركبیر  الدوله

پس ازعزل نوري از صدارت ازاو طالق گرفت و با عضدالدوله ازدواج كرد. زنان در عزل و نصب حکام و اعطاي لقب و  

گی درباریان انتقاد می كند، از زنان دربار نیز  السلطنه كه از شرایط دربار و زندنیز گاه بی تأثیر نبودند. اعتماد مقام  

  سخت شاكی است. اما باید توجه داشت كه جامعه  آن روز ایران، به علت ارتباط روزافزون ایران با خارج و تماس با

این دگرگونی بی تأثیر   خارجیان، درحال تحول بود. برخی از زنان درباري نیز با زنان خارجی رفت و آمد داشتند و در
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  يطبقه   در  هادگرگونی  و  تحرك  همین  تجلی  شمردمی  زنان  "پرروئی"  و  "رزگیھ"بودند. شاید آن چه اعتمادالسلطنه  ن

تاجبود  جامعه  باالي  ناصرالدین.  را  السلطنه، دختر  زنیكه  شاه،    خود   خاطرات  نوشتن  به  دوران  دراین  كه  است  تنها 

. داد و ستد مناصب براي تثبیت و افزایش قدرت دراین  دانست  ل  تحو  و   تغییر  این  پیامد  و  نمونه  باید-ورزیده   مبادرت

، نیاز به رقابت شغل  رھدوران فروش مناصب و مشاغل براي شاه و دولت منبع درآمد شده بود و در نتیجه دستیابی به  

بخشید  اب شده داشت. حمایت شاه حیثیت میدگذر و متغیر و، ارتباطات غیر رسمی و حس زو  اي ھشدید، زد و بند

  شغلی  امنیت  از   اول   درجه  زادگانھ ، حتی شاكس  یچھ.  گشتمی  مالی  ضررهاي  خشم او موجب تبعید، طرد اجتماعی و  

  هایی، تغییر مواضع و بند و بستپرده  هاي پشتخود موجب تشویش دائم رجال، دسیسه. این تزلزل،  نبودند   برخوردار

  و یافتمیجهت   لحظه تغییررھ . این نوع روابط، بر اصول استوار نبود و داشتند مؤثري  نقش نیز زنان آن  در كه شدمی

. بسیار اتفاق  بود  ضروري   و   سودمند   اقدامات  و  اصالحات  اغلب  برابر   در   سدي   و   انجامید   می   امور  نابسامانی  به  الجرم

  دوره  این  خاطرات   در   بسیار  اي ھنمونه  آن  از  كه   كوشیدندمی  یکدیگر   اي ھافتاد كه رجال در خنثی ساختن كار می

. پیشرفت در بوروكراسی قاجار مستلزم ارتباطات خانوادگی، یا مزایاي موروثی و یا وابستگی به رجال و  است  منعکس

افراد داشت.    . درواقع، سلسله مراتب قدرت نقش اساسی دربود  آنهانفوذ و حمایت  پر  زادگانھشا موقعیت اجتماعی 

ستد دادو  حاصل  مقام  و  پست  به  و  پی  و  رشوه  و  پول  پرداخت  به  منوط  و  بود   گوناگون  اي ھرسیدن  .  هدیهشکش 

  م ھ   والیات  در   حکومتی  اي ھپست  ترین  مهممستخدمین رجال درباري نیز از این قاعده مستثنی نبودند. دستیابی به  

. به مرور زمان، انتقادات وي از اوضاع بیشتر شد. برخالف اعتمادالسلطنه و امین  بود  روابط  گونه   مینھ  داشتن  مستلزم 

  عهده بلکه مسئولیت اوضاع نا بسامان را بر دهد الدوله، حسین قلی خان ناصرالدین شاه را چندان مورد انتقاد قرار نمی  

 .(230-229خان،)حسین قلی ا جلف و جوان می داند، می اندازد، كه او ر السلطان امین

  مردمان   تحریک  كه  بردند نمی  گمان  و  نبودند  آگاه  زمان  اي ھروطه درباریان و رجال به دگرگونیانقالب مش  در آستانه 

. ارزش خاطرات رجال قاجار نیز در  داشت  خواهد   نامنتظره  چنین   عواقبی  شخصی   اي ھ  دشمنی  و   رقابت ها   ي   پایه   بر

  امور   گردش  كه  دهندسیاسی آن دوران را روشن می كنند، و نشان می-اجتماعی این است كه از یک سو زیربناي روابط  

، رجال  زادگانھشا   و  شاه  اطراف   در   كه  پردازند  می   قدرتی  اي ھ ، و از سوي دیگر به تشریح شبکه  است  بوده  منوال  برچه

امین مانند  درباریانی  ظلو  و  میرزا  كامران  گونهالسلطان،  به  و  السلطان،  سیال  میاي  ایجاد  منشاء  متغیر،  و  شدند 

. افزون برآن، ارزش این خاطرات در آن است كه خواننده را به درك روحیات و خلقیات رجال  بودند  مختلف  دهاي رویدا

   دهند.میدوران قاجار یاري 

 در نسخه هزار و یک شب الملکهای صنیعنگاره.زنان هنرمند در 9

دیگر براي پیشرفت فنون نقاشی خود به رم سفر كرده و آثـار نقاشـان اروپایی و  الملـک همراه با چند هنرمند  صـنیع

گرایانۀ موجود در آثار غربی  ویژه دورة رنسانس را از نزدیک مشاهده و مطالعـه كـرده بـود، تـالش داشـت نمـود واقع  به

هاي گارگري ایرانی داراي ویژگی ن  رد نشـود.اي وااي كه به هویت نقاشـی ایرانـی صـدمهگونه  را وارد نقاشی ایران كند به

هاي مهم و درخورِ توجه در این هنر است. هنرمند ایرانی براي خلق این بصري بسیاري است. فضا نیز یکی از ویژگی 
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.  (7:  190)مظفري خواه وگودرزي،  جسته است تا به نتیجۀ مورد نظر خود برسد  فضا، از تمهیدات بصري گوناگونی بهره

بندي مین و دشت تا اجزاي نگاره، تركیبتک عوامل نگاره از طبیعت و انسان و حیوان و زثیر مضمون، تک أها تحت تنگاره 

گردند. و این امر گویاي درهم تنیده  تر نهاده مملو از شادي و شوري میو خط و رنگ از حالت طبیعی خارج شده، پا فرا

  . (48:  1398دیگران،  دوستی و)  تسابودن فرم و محتوي در نگارگري ایرانی 

مرجعی جهت    والملک از آثار ممتاز نگارگري ایران در دوران قاجار است،  هاي نسخه خطی هزارویک شب صنیعنقاشی

ي معاصر خود  هارگر از منابع اجتماعی و شخصیت ها استفاده نگایکی از این ویژگی  است.شناخت بهتر زنان دوره قاجار  

هاي معاصر خود در اوایل سلطنت  خه است. در نقاشـی نسـخۀ هزارویـکشـب از شخصیتدر ترسیم تصاویر این نس 

طور اخص ایرانی بوده كه   ولیله اثري شرقی و به  لیله  هزارویکشب یا الف  .شاه استفادة فراوان كرده اسـت  ناصرالدین

عناصر مختلـف فرهنگـی ایـن سـه  ها و  ها و افسانه فرآوردة میراث فرهنگی هند، ایران و عرب است و از تلفیق قصه

ها شهرهاي ایـران مانند شیراز،  ها ایرانی است و محل رخداد بعضی قصهقـوم برآمده است. نام شماري از شخصیت 

دهندة  هـا روایـت شده است كه خود نشانخراسان و... است. حتی رسم و رسوم و بعضی اعیاد ایرانی در ایـن قصـه

ساسان    اثر است. داستان این كتاب بـا حکایـت خیانت همسران دو برادر حکمران از ملوك آل تسلط روح ایرانی در این  

هاي عامیانۀ بلند و كوتاه با روایت »شهرزاد«  داستان   شود و سـپس در قالب مجموعه  زمان( آغاز می  )شهرباز و شاه 

 .  (132:  1384)شین دشتگل،یابددختر وزیر ملک شـهرباز، در هزارویکشب ادامه می

 

 (.66/ 1: 1269دختر در اندرونی منتظر جوان، دوره قاجار. مأخذ: )هزار و یک شب، :1تصویر

در بسیاري از    توان از سبک پوشش، جایگاه اجتماعی و موقعیت زنان در دوره قاجار آگاه شد.از بررسی نگاره باال می

ن  تنهایی در حال غذاخورد  اي كه زنان بهیا مثالٌ در نگارهاند  هاي این نسخه، زنـان در انـدرونی بـه نمـایش درآمدهنگاره 

 د.هستن 
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گذارد و براي سه سال به این كار ادامه  گوید و بقیۀ داستان را براي شب بعد میاي میشهرزاد هر شب براي شاه قصه

  شود. ناصرالدین می  دهد و شاه نیز از كشتن او منصرفدهد. در پایان سال سوم، او فرزندان شاه را به او نشان می می

داشت، هـاي هزارویـکشـب را خوانـده بـود و آن را بسـیار دوسـت میشـاه كـه در ایام جوانی و ولیعهـدي داسـتان 

مصورسازي این نسخه، كه درواقع   .هاي سلطنتش دستور تهیۀ نسخۀ مصوري از آن را صادر كرددر همان نخستین سال

معیرالممالک    .الملک گذارده شدشد، برعهدة صنیعآرایـی می  احیـاي سـنت كتـابهـا در جهـت  جزء آخرین تـالش

هزار  شش  باشی و استاد آقایی نقاش به مقاطعه داد و مبلغ آن  نقاشی و تصویرسازي كتاب را به ابوالحسن غفاري، نقاش

صلی هم این بود كه مورد رساند و شرط ادر عرض سه سال آن را به اتمام میتومان تعیین شد كه می باید    580و  

جایی كه براي انجام این پروژه در نظر گرفته شد مجمع الصنایع ناصري در سبزه میدان تهران .پسند شاه قرار گیرد

نفر  سی وچهاردر حجره نقاشان مجمع الصنایع ، نقاش باشی و    "بود. در سندي راجع به این مجمع آمده است كه  

  كتاب   نقاشان  بر   "كه  شده  ثبت  هم  سند  این  آخر  در.  "باشند  می  لیله  الف  كتاب  سازي   مجلس  مشغول   نقاش دیگر

ه بسیار جا تنگ می باشد بواسطه آن كه نقاش زیاد شده و عالوه بر یک حجره هم به جهت مذهب و صحاف  لیل  الف

ناتورالیستی است و رگه". گرفته شده ایران در آن پید  هایی ازسبک تصاویر هزار و یک شب  .  استسنت نگارگري 

 .ها و هماهنگی و توازن آنها نهایت دقت را نشان داده استابوالحسن غفاري در تركیب و تلفیق رنگ

 

 (. 66: 1269باز، دوره قاجار، مأخذ: )هزار و یک شب، : زن شطرنج2تصویر

است. این موضوعات  دهنده فضاهاي گوناگون از جامعه دوره قاجار  شب از نظر موضوع، متنوع و نشانمجالس هزار و یک  

  در این تصاویر می توان آگاهی .از حیث شناخت آداب و سنن و جوانب فرهنگی و اجتماعی این دوره هم اهمیت دارد

، غذا خوردن، مراسم ازدواج و عزاداري و صحنه هایی از عمارات آن  ناگون از طرز رفتار، لباس پوشیدن، آرایشهاي گو

 .، كاروان سرا و غیره به دست آوردانه، اسلحه خو مردانه، مکتب خانهحمام زنانه  زمان چون مناظر ییالقی،
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مصور و نیز به صورت چاپ    نویس و احیانـاً منقـوش وهاي متعددي به صورت دستاز كتاب هزارویکشب فارسی نسخه

  شش مجلد كتـاب هزارویـکشـب خطی كتابخانۀ كاخ گلستان، از نظر هنـرهـایـی كـه در آفـرینش آن بـه   .وجود دارد

  1268الصـنایع ناصـري از سـال  فرد است. این شاهکار هنري سبک قاجار در مجمع  اي منحصربه  كـار رفتـه، نسـخه

بـه پیکـرة انسـان در مجالس مختلف این    توجـه  .(159:  1389)پاكباز،  مجلد مصور شد   ششه.ق. به صورت   1275تـا  

  هـا، انسان با اندامی موزون و متناسب با تركیب   ها بسیار چشمگیر اسـت. در ایـن صـحنهنسخه، در آرایش اغلب صحنه 

هـاي دراماتیـک در هـر پردة نقاشی و در توجیه متنی قراردادي، چه در محوطۀ بسته    بندي اثر، مانند بازیگر صحنه

ها،  الملک، در راستاي بار روایـی حکایت  زنان هزارویکشب صنیع   .(136همان،  )کانی باز، ترسـیم شـده است  وچه در م

  . كه این با شرایط زندگی زنـان قاجـاري در جامعۀ آن دوره متفاوت استحضوري فعال در دنیاي مردان دارند درحالی

هاي كوتاه  شاه به غرب بـوده اسـت، هنوز دامن ناصرالدینتوجه به زمان مصورسازي این مجموعه، كه قبل از سفر اول    با

هاي  هاي زنان در تصاویر كتاب از مد رایـج لبـاس زنان در آن دوران كه شامل دامندر ایران مد نشده بود و مدل لباس

 . ق با سمبوسه بود تبعیـت كرده استتنه یا ارخال  دار، نیمبلند، گشاد و چین

 

 (.44: 1269لباس زنان در دوره قاجار،  منبع: )هزار و یک شب، : نمونه 3تصویر

بار به  اي كه در آن شهرزاد براي نخستینتنها تصویري كه نوع پوشش زن در آن با بقیه تصاویر متفـاوت اسـت، نگـاره

هایی  ت نیز با لباسپوس  تنها شهرزاد، بلکـه خـواهر او، دنیازاد، و كنیزي سیاه  تصویر در آمده است. در این نگاره، نه

  زیـرا آن   است.لباس كنیزان و خانمان خانه  بین  اند. پوشـاك زنان در این نسخه همانندي نسبی  اروپایی نقاشی شده

رسد، تنها تفاوت بین لباس اندرونی آنهـا در اسـتفاده از چارقـد توسـط مسـتخدمان و زنان طبقۀ  طـور كه به نظر می
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بعدي پوشاك زنان قاجار جـاي تـور سـر را گرفـت. حتـی در بسیاري از موارد تفاوتی  پایین بوده است كه در دورة  

اگرچه استفاده از چادر و روبنده در زمان مصورسازي این نسخه   .بین شکل صورت و نحوة آرایش آنها نیز وجود ندارد

بردن داستان نیز    تصاویر براي پیشبسیار رایج بوده و درنتیجـه در تصاویر این نسخه منعکس شده است، مصورانِ این  

برده این سنت بسیار استفاده  انجـام  در بخش  .انداز  به  هایی كه زن قهرمـان داسـتان در جهـت  طور    دادن كاري 

گاه با تصاویري مواجه   در نسخۀ مصور هزارویکشب، گه  مخفیانه بوده، با استفاده از روبنده ناشناس باقی مانده است

 هنـدة تفکیـک جنسیتی زنان از مردان است. د شویم كه نشـانمی

امـا در بسیاري از    اهد تفکیک زنان از مـردان هسـتیمگذارد، شدر نگـارة دیگـري كه مراسم عقد را به نمایش می

مصوران به سیر روایی داستان    هایی در این زمینه صورت گرفتـه كـه از وفـاداري تصاویر این نسخه نیز هنجارشکنی

نگ  .است مصري ارهدر  زیبق  علی  داستان  به  مربوط  حـال   اي  در  داستان  روایی  با سیر  منطبق  دلیله،  دختر  زینب، 

معاشـرت بـا علـی زیبـق و بدون حجاب نقاشی شده است. طبق داسـتان، زینـب بـه منظـور فـریفتن علـی زیبـق او  

خالف هنجار جامعه، كه كشـف حجـاب زنـان را در افکند. نقـاش، بررا بـه اندرونی كشانده و با حیلتی او را به چاه می

چنین تفکیک جنسیتی رایج در آن دوره، به منظور وفاداري به داستان،   دانسـت و همحضـور مـردان غیـرممکن مـی 

  .هـایش را بدون حجاب در حضور علی زیبق نقاشی كرده است زینب و ندیمه

از  صـنیع ایـن نسـخه،  بهره جسته است. وجود الملـک در مصـورسـازي  نیز  شـرایط زندگی مردمان در آن روزگار 

از نگارهپوست در تصاویر چندان عجیب نمی  كنیزان سیاه  ها، كه داستان آن در خانـۀ   نماید چنان كه در بسیاري 

نـوع پوشش   شـوند.پوست در تصویر دیده می  افتد، معموالً یک یا دو كنیز یا غالم سیاه  ثروتمنـدان و ملوكان اتفاق می

عنوان كنیز خاص خانم خانه به بردن این كنیزان و غالمان نیز مانند پوشـش سـایر خـدمتکـاران اسـت. كنیز سیاه به

دهندة ارتباط بین این نسخه با شرایط اجتماعی رایج در آن دوره  پردازد كه این خود نشانهاي خصوصی او میپیغام 

 .است

 

 .( 88/ 1: 1269)هزار و یک شب،  : شهرزاد و كنیز، منبع:4تصویر
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دهند، درحالیکه زنان چـادرپـوش در حال گذر یا صحبت با  بسیاري از تصاویر مجالس هزارویکشب بازار را نشان می 

تـوان گفت كه بسیاري از اتفاقات در محـیط بـازار  اي كه حتی مییکدیگر یا فروشندگان و بازاریان هستند به گونه

 اسـت.روي داده 

نحوة ارتباط برقرار    .گذرانـده اسـت  كه »زن ایرانی اوقات فراوانـی را در بـازار مـی  استتصـاویر دلیلی بر این ادعا    این 

زنان در خارج از منزل    .كـردن زنـان در بازار یا هر محیط دیگري در خارج از منزل بـا مـردان یـا فروشـندگان اسـت

بـه دیگران نداشتند، در این تصاویر گاهی زنان روبنـدة خـود را در خـارج از منـزل    دادن صـورت خـود را  حـق نشـان

گونه اند. س.ج.و. بنجامین در كتـاب ایـران و ایرانیان ایناند و صورت خود را به مردان نامحرم نشان دادهبـه كناري زده 

و از او دلربایی كنـد، ایـن امکان را خواهد  از طرف دیگر، اگر زنی بخواهد صورت خود را نشان مردي دهد   .گویدمی

  اش بنمایانداش را كنار زده و چشم و ابرویش را بـه اصطالح به مرد مورد عالقهداشت كه در یک فرصت مناسب روبنده 

   .(84: 1363)بنجامین،

ضور مردان دیگر، در حال  اي هستیم كه همراه با مردان نوازنده، یا در ح شاهد زنان نوازندهعالوه بر این در این دوره،  

 اند.  كردن مجالس گرم

 

 ( 1/11: 1269هزار و یک شب،زنان نوازنده، منبع: )  :5تصویر

هایی مبنی بر اجـراي    كردند، گزارشاگرچه در زمان قاجـار معمـوالٌ زنـان مطـرب بیشتر فقط براي زنان برنامه اجرا می

امیران قاجار وجود دارد كه میبرنامـۀ رقـص و آواز از سوي زنان در حضور   گونه   تواند دلیل اجراي این  شاهان و 

   .تصـاویر در این نسخه باشد
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نگارة »عقدكردن دختر دلیلۀ    .دهدهاي هزارویـکشـب را بـه خـود اختصـاص میموضوع ازدواج بخش مهمی از داستان

محتاله براي علی زیبق مصـري« اشـاره كـرد. از رسوم مربوط به مراسم عقدكنان دوران قاجار، كه در این نگاره به  

توان به عدم اختالط زنان با مردان در طول مراسم، حضور عروس در پشت پرده، عدم حضور    نمایش در آمده است، می

 . شودیدن روي سر عروس اشاره كرد، كه مورد اخیر هنوز هم در مراسـم عقـد اجـرا میداماد در مراسم و قند سای

هاي رایج    الملک در خلق تصاویر زنان ایـن نسخه از منابع معاصر خود بسیار مدد گرفته است، اما محدودیتصنیع

 . ستهاي رایج آن زمان وادار كرده ازندگی زنان در عصـر او، گاهی او را به تخلف از سنت

 

 

 (.1/333: 1269: مراسم زنانه عقد، دوره قاجار، مأخذ: نسخه مصور هزار و یک شب، 6تصویر

شـد، فـداي وفـاداري  اي اجـرا مـیطور بسیار سختگیرانههـا، تفکیک جنسیتی كه در عصر قاجار بهدر بعضی از نگـاره

مردان بدون اسـتفاده از چـادر و روبنده هستیم كه این  تصویر به متن شده است. گاهی نیز شاهد حضور زنان در میان  

نبودن كامل دنیاي زنان در این نسخه بـا شرایط اجتماعی زنان در دورة قاجار است.   نیز خود نشانۀ دیگري از منطبق

اي هنقاشان اصفهانی كار كرده و در كار   استادان خود، به همان سبک مخصوص   هپیش از سفر فرنگ، تحت تأثیر شیو

او براي اولین بار در همین    هاي استعدادآمیزي آنان را مراعات كرده است. رگه زنی و رنگ خود، طرز طراحی و قلم   اولیه 

از شاه آشکار  سازي صورت اینکه آموخته   شود ومیاش  را با  نقاشی  هایش  استادان خود در  آورده،از  این حال    اش  با 

از ذوق و استعداد    نقاشی خود حفظ كرده است. او با مدداز دیگران را در كار    شخصیت مستقل هنري و دیدگاه متفاوت 

نقاشان زمان خود     هاي متداول و رایجاز كار   دهد كه متفاوت از خود نشان می   هایی كاري خویش، دقت و ظرافت و ریزه 

 هاست.به جا از كاربرد رنگ و حالت بخشیدن به چهره  هبا استفاد  و
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آثاري كه هر كدام به    . ي رایج نقاشی درباري، نگاهی شخصی به نقاشی دارده اش از سبک و شیومی پیروي او با تما 

نشان نقاشی  هدهند تنهایی  است.  نقاش  این  نمونهاستعداد  فرنگ،  به  از سفر  قبل  تا  او  رنگ  آب  از  هاي  جالبی  هاي 

ها و مهارت در ترسیم لباس و  رنگ  حت و زیبایی آید. مهارت در شبیه كشی، مالبه حساب می  هاي موفق نقاشتالش 

گذارد. انگار كه او در  هایش، معیاري نوین را در سنجش نگاه و استعداد نقاش، پیش روي میهاي نقاشیپوشش آدم 

هاي دوره پیشین، همانند  انسان را همچون نقاشی  هنقاشی است. او انسان و چهر پی یافتن ابعاد و مفاهیمی تازه در  

به   ها،به كندوكاو در حاالت درونی آدم   كند تایابد و تالش می ی حجاري شده بر سنگ، مات و گنگ و مرده نمی نقش

 نمایش شخصیت و خلقیات پنهان آنان دست زند. 

 گیری نتیجه

بررسی  نتی و جدید  توان در شیوة سنگاري دورة قاجاریه به دلیل تحوالت جامعۀ ایران متنوع بوده و میشیوة تاریخ

طلبی و تجددخواهی افتادند  دان سیاست و نخبگان به فکر اصالحهاي ایران از روسیه، بسیاري از مرنمود درپی شکست

  امور دخالت آنها در وضع زنان درباري و  انتقاد از و این فکر آنها را متوجه لزوم اخذ علوم و فنون مدنیت جدید ساخت.

در همین    اند.اجاریه به آن توجه كردهمورخان دوره ق  مسائلی است كه درعدم آموزش فرهنگی زنان ازجمله    سیاسی و

ترین ابزارهاي پیشرفت و ترقی جوامع دركنار گسترش آموزش و پرورش،  راستا، روشـنفکران دریافتند كه یکی از مهم

دارالفنون و  رشد آگاهی مردم از اخبار و تحوالت جهان است. همین امر باعث ورود صنعت چاپ به ایران، تأسیس  

كشیده  هایی چون تاریخ، سیاست، ادبیات وغیره  درسۀ سیاسی شد. توجه به سمت رشتهدارالترجمه و به دنبال آن م

  هاي تـاریخی اروپـایی از بدین ترتیب، تعداد زیادي از كتابهاي گوناگون نوسازي شد.  شد و بخشـی الزم از برنامه 

هایی براي نوسازي نظام آموزشی ایران شاه فعالیت در دوران ناصرالدین  .دسترس ایرانیان قرار گرفت  طریق ترجمه در

نان و آموزش  مورخان هم به یادگیري قشر ز  بسیاري از   صورت گرفت كه گشایش دارالفنون یکی از این تکاپوها است.

هاي آموزش سنتی، تغییر در محتواي آموزشی  بازنگري در شیوه  هایی دراین زمینه صورت گرفت.آنها توجه كرده وتالش

نگرش به تاریخ دیگر    هایی براي تدریس تاریخ نوشته شد.ویژه در دوره مظفرالدین شاه كتاب را نیز در پی داشت و به  

صرفاً تاریخ سیاسی نیست بلکه تاریخ اجتماعی و اقتصادي، تاریخ فرهنگی و تاریخ مردم مورد توجه و تاكید قرار گرفته  

تاریخ نگاري دانست. روش كار  ین همان چیزي است كه میو ا تاریخ نگري و  پارادایم در  را به یک معنی  توان آن 

زنان این  هاي خود به وضعیت و هنر  المک هم در نقاشیصنیع  مورخان طریقی بود كه از علم فیزیک اخذ كرده بودند.

 باشد.ه برخالف وضعیت جامعه آن دوره میزنان كشیده ك برخی موارد تصاویري از دوره پرداخته هرچند در
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