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  چكيده
ي زنان توجه    هاي خود، به مسأله     در گزارش  نويسان فرانسوي عصر قاجار    سفرنامه

 جايي كـه زنـان شـهري كـاركردي متفـاوت بـا زنـان               از آن . اند اي نشان داده   ويژه
. هاي آنان داشت   روستايي در ايران داشتند، اين موضوع بازتابي جدي در سفرنامه         

وصـيفي ـ   و روش تي بازنمايي استوارت هال   نظريهپژوهش حاضر، با استفاده از
نويسان فرانـسوي      كه نگرش سفرنامه   تالش دارد به اين پرسش پاسخ دهد      تحليلي  

توان اين مدعا      است؟ در پاسخ مي    نسبت به زنان ايران در دوره قاجار چگونه بوده        
هـا قابـل اسـتنباط       ي زن از اين سفرنامه     دو نگرش كلي در مقوله    را مطرح كرد كه     

نگـاه  . شناسانه نـسبت بـه زن ايرانـي    آميز و ديگر، نگاه شرق    نگرش تحسين : است
هاي ديگـر پـژوهش       يافته. نخست، بيشتر مثبت و نگاه دوم تا حدودي منفي است         

هايـشان، زن ايرانـي را از        هرچند سياحان فرانسوي در سـفرنامه     دهد كه     نشان مي 
هـاي   اند و توصيف جهات متعددي مورد توجه و گاه آنان را مورد ستايش قرارداده          

اسـت؛ ولـي در        زنان جـامع بـوده       ي هايشان در مطالعه   آنان با توجه به محدوديت    
  .اند چندان موفق عمل نكردهها  بازنمايي اين مؤلفه

  .ها، سياحان فرانسوي، عصر قاجار بازنمايي، زن ايراني، سفرنامه:  كليديهاي واژه
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  مقدمه
ي  تواننـد آشـكاركننده   شناسي هـستند كـه مـي       تاريخي و مردم    منابع ترين ها از مهم   سفرنامه
هـاي   بسياري از پـژوهش   . ي فرهنگ و تاريخ يك ملت باشند       هاي دانش ما درباره    تاريكي

 قاجار، توسط سياحان اروپايي در قالب سفرنامه نگاشته شده           ايران عصر  ي فرهنگي درباره 
هاي عصر قاجار به دليل ورود دانش نوين اروپايي و نگاه انتقـادي سـياحان          سفرنامه. است

سياحان فرانسوي در اين عصر، با اهداف       . اي برخوردارند  ي ايران، از جايگاه ويژه     به جامعه 
اي بسياري از اين جهانگردان هـدف سـفر و بـراي            متفاوتي به ايران روي آوردند؛ ايران بر      

 در عصر قاجار سياحان اروپايي      .به ديگر كشورها بود   گروهي ديگر مسير عبور براي رفتن       
 سياحان فرانسوي، بيشتر از اند و نگي ما پرداختهتر به مسائل اجتماعي و فره با نگاهي دقيق

 از نيمـه دوم سـده نـوزدهم         بـر ايـن   عالوه  . اند ديگران به مسائل فرهنگي تمايل نشان داده      
ها ماننـد     كه فرانسوي   و انگلستان در ايران، از آنجا      ميالدي، به جهت رقابت سياسي روسيه     

، اسـي ـ اسـتعماري در ايـران نبودنـد     ديگر رقبـاي اروپـايي خـود، بـه دنبـال اهـداف سي      
  .است قرار گرفته اين پژوهش هاي فرانسويان در اين عصر  مورد مطالعه  سفرنامه

 ساختار سياسي، اجتمـاعي، اقتـصادي و        ي هاي زيادي درباره   در عصر قاجار، سفرنامه   
هـا را    توان اين سفرنامه   با اين حال از نظر موضوعي، مي      . است  فرهنگي ايران  نگارش شده    

از سوي ديگر، به جهت تمايالت استعماري كه انگلستان و          . دهاي مختلف تقسيم كر    به دسته 
هـاي بـسياري بـا       هاي اتباع ايـن كـشورها تفـاوت        ن داشتند، سفرنامه  روسيه نسبت به ايرا   

هرچند فرانسه و ديگر كشورهاي اروپايي مبرا       . هاي كشورهاي ديگر اروپايي دارند     سفرنامه
از نگاه استعماري نسبت به ايران نبودند؛ اما پس از سقوط ناپلئون روابط ايـران و فرانـسه                  

هايي كه از جامعه ايران باقي مانده        ن اغلب گزارش  وارد مرحله جديدي گشت و از اين زما       
ي ايـن    از جملـه   .هـاي انگليـسي و روسـي دارد        است رويكرد متفاوتي نسبت به سـفرنامه       

شـود،   هاي سياحان فرانـسوي عـصر قاجـار مـشاهده مـي            موضوعات كه در اكثر سفرنامه    
  .موضوع زن است

انـد كـه متـون        خ ايران، تدوين شـده    هايي از تاري    ها با توجه به اين كه در دوره         سفرنامه
شـدند و مملـو از تحريـف و           ها تدوين مـي     نظارت دربارها و حكومت     تاريخي عمدتاً تحت  
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، تماعي و فرهنگي مردم عادي توجه داشتند       به زندگي اج   يرواقعي بودند؛ و كمتر   هاي غ   تملق
 بـه جهـت   انـد،  برطرف ساختهدرون زمانه خود  تاريخ اجتماعي را ءخالو تا حدود زيادي   

انـد،    هـاي مـورد اشـاره نداشـته        اين كه سياحان اجبار و يا مأموريتي جهت تدوين موضوع         
  . رسد نظر مي هاي تاريخ اجتماعي بكر و جالب به مطالبشان براي تحقيق

هـا   در اين نوشته، سعي شده تا نشان داده شود كه موضوع زن چگونه در اين سـفرنامه                
انـد كـه از جملـه        د داليل متعددي در اين امر دخيل بوده       رس به نظر مي  . است  بازنمايي شده 

هـاي اجتمـاعي بـه       ها اين مسأله است كه در عصر مورد مطالعه، حضور زنان در فعاليت             آن
ويژه در شهرهاي بزرگ، بسيار كم بوده و در صورت حضور نيز بـه دليـل پوشـش كامـل،                    

هاي پوششي كه بين زنان      اوتكرد تا به دليل تف     هميشه سياحان و جهانگردان را تحريك مي      
هاي خود توصيف كنند، بـه       اروپايي و ايراني وجود داشت، سيماي زن ايراني را در سفرنامه          

توانـست بـه انـدروني        انـدك مـي    ي مدت زمـاني    كه اگر يكي از آنان حتي به اندازه        طوري
  .كرد  راه يابد آن را موفقيتي بزرگ براي خود قلمداد مياي خانه

نويسان فرانسوي عصر قاجار بر اساس        اين مسأله كه بازنمايي سفرنامه     بررسي و تحليل  
كه  ؟ و اين  توان به موضوع نگريست     و با چه رويكردي مي    است؟    هايي انجام گرفته   چه مؤلفه 

هـايي شـكل      هاي متفاوت از اين مقوله بر اسـاس چـه ديـدگاه            تنوع نگاه به زن و برداشت     
گرفته يا فرهنگ شـرقي      ي فرهنگ اروپايي صورت    چهاز دري و اين بازنمايي    پذيرفته است؟   

هـا    هايي است كه پژوهش حاضر تـالش دارد بـدان           در آن لحاظ شده است؟ از پرسش      نيز  
  .پاسخ دهد

توان با يك    هاي سياحان، نمي   هاي موجود در نوشته    رسد با توجه به تنوع نگاه      نظر مي  به
تخاب يك چارچوب نظري متناسـب بـا        بنابراين ان . ي اين مقوله پرداخت    رويكرد به مطالعه  

با  .ي قابل قبول است    موضوع مورد بحث، اولين و مؤثرترين گام براي رسيدن به يك نتيجه           
گونـه مطـرح كـرد كـه      توان ايـن  ي آن مي گانه  بازنمايي و رويكردهاي سه  ي توجه به نظريه  

ي   نظريـه  ها بر اساس رويكـرد سـوم       خوانش خوانندگان و تجزيه و تحليل مطالب سفرنامه       
اي  هـاي مختلـف بـه گونـه        در اين نوشته سعي گرديده سـفرنامه       .پذير است   امكان بازنمايي

هـاي   به عبـارت ديگـر طيـف      . هاي متفاوتي مورد مطالعه قرارگيرد     انتخاب گردد كه ديدگاه   
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 سياحان، بازرگانان و پزشكان كه هدف اصلي        نخست؛: است مختلف نگارندگان مدنظر بوده   
و  را و صاحب منصبان دولتي     سف دوم؛ر، تجارت و كسب درآمد بوده است        گذا آنان گشت و  
  .  افسران و كارشناسان نظاميدر نهايت؛

هاي متعددي به چاپ رسيده است و اغلـب ايـن     و مقالهها ها، كتاب ي سفرنامه در زمينه 
 زاده در   جمـال  .ي توصـيفي دارنـد      جنبـه  اين آثار  بيشتر   ها به موضوع زن اشاره و      سفرنامه

 ايرانيـان  هـاي  ويژگـي  ي دربـاره  سياحان هاي نوشته گردآوري با ،ايرانيان ما خلقياتكتاب 
 با اين حال 1اند؟ گفته چه ايرانيان ي درباره ديگران كه دهد پاسخ پرسش اين به است  كوشيده 

تـوان بـه     اند، مي  ها نوشته شده   ي زنان با تكيه بر سفرنامه      هاي مستقلي كه در زمينه     از كتاب 
 و نيـز كتـاب      2ي ميتـرا مهرآبـادي      نوشته نويسان فرنگي   زن ايراني به روايت سفرنامه    تاب  ك

هر دو كتاب ياد شده اگرچه در اين زمينه        . ي بنفشه حجازي اشاره كرد      نوشته ها تاريخ خانم 
بسيار ارزشمند هستند؛ اما فقط به اسـتخراج و دسـته بنـدي مطالـب مربـوط بـه زنـان در         

. انـد  ها ارائه نـداده    ي از مطالب، تحليلي از اين نوشته      اند و ضمن نقد برخ     ها پرداخته  امهسفرن
 با نگاه تحليلي رويكرد اروپاييان به جامعه        سفر اروپاييان به ايران،   ژان شيباني نيز در كتاب      

 بازنمـايي زن در     ي بـا ايـن حـال دربـاره       . اسـت   داده ايران را مورد بحث و بررسي قـرار       
  .شود ين كتاب ديده نميها مطالبي در ا سفرنامه

  
   رويكردهاي پژوهش

 ؛نخـست : پژوهش حاضر با سه رويكرد مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفتـه اسـت               
ي قاجار تا انقالب مشروطه براي پژوهش حاضر انتخـاب           هاي فرانسويان در دوره    سفرنامه
ـ            گرديده هـا   هـا و روس  سياست؛ زيرا در مناسبات سياسي ايران، فرانسويان كمتـر از انگلي

هـاي فرهنگـي فرانـسويان سـعي          در عوض در زمينه    3داراي منافع سياسي در ايران بودند،     
                                                 

 .10كتابخانه فروغي، ص: ، تهرانخلقيات ما ايرانيان، )1345(محمدعلي جمالزاده .1

 .آفرينش :، تهراننويسان فرنگي زن ايراني به روايت سفرنامه، )1379(ميترا مهرآبادي.  نك.2

ماه تـاريخ و جغرافيـا،      كتاب ،»هاي اروپاييان   هبازتاب فرهنگ و اجتماع ايران در سفرنام      « عباس پناهي،    .3
   . 61، ص1388، 133ش 
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هـا يـا گزارشـات       باشند به همـين نـسبت در سـفرنامه          تري داشته  كردند حضور پررنگ   مي
هاي  ها، سفرنامه   از ميان اين سفرنامه    1.گيري فرهنگي به مراتب بيشتر است      فرانسويان جهت 

  .    اند گرفته شده عصر قاجار مورد استفاده قرار  ترجمه
ي فرهنگي است، براي تحليل      ي بازنمايي استوارت هال كه بيشتر يك نظريه        ؛ نظريه دوم

 .است شده اين گفتمان و چارچوب نظري پژوهش حاضر در نظر گرفته

ي تـاريخي،    هـاي فرانـسويان در ايـن دوره        سوم؛ چگونگي بازنمـايي زن در سـفرنامه       
اسـت،    ي فرهنگي بدان پرداختـه نـشده       وعي است كه تاكنون در چارچوب يك نظريه       موض

  . است  هاي مختلف اين موضوع مطرح شده اگرچه در خالل نوشته
  

  چارچوب نظري پژوهش
اسـت؛ امـا     هاي متعددي ارائه گرديـده     ها پژوهش  ي بررسي سفرنامه   اگرچه تاكنون در زمينه   

هـاي   بررسي سـفرنامه  . ين امر پرداخته شده است    كمتر در يك چارچوب نظري خاص به ا       
موضوعي است كه در اين پژوهش    » بازنمايي «ي فرانسويان در عصر قاجار بر اساس نظريه      

  .شد بدان پرداخته خواهد
  

   ي بازنمايي نظريه
هـا و قلمروهـاي بـسيار متفـاوتي          ها، حرفه  اي است كه به طور عام در حوزه        بازنمايي واژه 

ي فلـسفه، بـه آراي كانـت       براي درك مفهوم بازنمايي در حوزه     . گيرد ار مي مورد استفاده قر  
ها صحبت به    شناسانه از توليد مجموعه منظمي از نشانه       هاي زبان  شود و در بحث    ارجاع مي 

شود كـه    شناسي نيز از اين بحث مي      ي مردم  براي فهم مفهوم بازنمايي در حوزه     . آيد ميان مي 
. كنند سازند و آن معني را ارزش گذاري مي        را مي » معني«،  چگونه مردم در دل هر فرهنگي     

هـاي   هـاي زيـادي در حـوزه       كه بازنمايي، كاربرد   طور كلي، بايد گفت از آنجايي      در واقع به  
 فلسفه، روانشناسي، فيلم، رسانه، ارتباطات، هنر و سياست دارد، معاني مختلفـي نيـز يافتـه               

                                                 
هاي فرانسوي موجود در كتابخانـه ملـي           فهرست توصيفي سفرنامه   ،)2535( محمدتقي پوراحمد جكتاجي   .1

  .  13كتابخانه ملي ايران، ص: ، تهرانايران
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  .است 
پردازند، از اين مفهوم به عنـوان        ورد بازنمايي مي  م در بسياري از مكاتب كه به بحث در       

كـه زنـان چگونـه در يـك فـيلم             اين. شود مي راهي براي ارزيابي معناي نهفته در متن ياد       
ي نگاه كلي جامعه نـسبت بـه         تواند هم به نظر فيلمساز و هم به نحوه         شوند، مي  بازنمايي مي 
هـا بـازي     ي انـسان   ر زندگي روزمره  از سوي ديگر، بازنمايي نقشي اساسي د      . زنان برگردد 

شود دو طرف رابطه در روابط بين فردي، يكـديگر را بـشناسند و درك                كند و باعث مي    مي
شـوند هـم در    رو ساخته مي ها و عاليق پيش    ها خود با تجربيات، آزمون     اين كه انسان  . كنند

 ،ها به فرد   يب، اين موقعيت  ترت اين به. گردد ها، بازمي  واقع به نوع بازنمايي آنها از آن موقعيت       
كننـد؛   دهنـد، بلكـه او را در تـصاويري درگيـر مـي             ي جهـان نمـي     احساسي ناب از تجربه   

بيند چيزي نيست كه واقعـاً       ترتيب آنچه او مي    به اين . تصاويري از آنچه بازنمايي شده است     
 او ي تـاريخي بـه   هاي فرهنگي و اجتماعي و پيشينه      وجود دارد، بلكه چيزي است كه سنت      

   . كنند ارائه مي
اي بنيادين در     است و به ايده    1استوارت هال شدت وامدار آثار     وم بازنمايي به  امروزه مفه 

 بـا رويكـرد نـويني       هال به مفهوم بازنمـايي    . اي مبدل شده است    مطالعات فرهنگي و رسانه   
ي بازنمايي   هاي متفكراني مانند فوكو و ديگران براي بسط نظريه          از ديدگاه  پرداخته كه متاثر  

  .   است  بوده
ي  چرخـه « بازنمايي را به همراه توليـد، مـصرف، هويـت و مقـررات، بخـشي از                  ،هال
بازنمـايي، معنـا و زبـان را بـه          «كند كه    او در ابتدا اين ايده را مطرح مي       . داند  مي 2»فرهنگ

ايي ي بازنم سط ابعاد مختلف ايدهي بحث خود، به ب  و سپس در ادامه3»دهد فرهنگ ربط مي
ـ كه مشتمل بر مفاهيم معنا، زبان و فرهنگ استـ  هاي خـود   پردازد و از خالل تحليل  مي 

ي خود هال فراينـدي      دهد؛ مفهومي كه به گفته     نگاهي جديد به مفهوم بازنمايي را شكل مي       
هال براي بيان چگونگي ارتبـاط ميـان بازنمـايي، معنـا، زبـان و          .ساده و سر راست نيست    

بندي نظري كلي بيان     هاي متفاوت از بازنمايي را در يك طبقه        د برداشت كن فرهنگ سعي مي  
                                                 

1. Stuart Hall 
2. The Circuit of Culture 
3. Hall, Stuart, (1997), The Work of Representation, in cultural Representation and Signifying 
Practice, Sage publication, p.15. 
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  : گيرند ي كلي قرار مي هاي بازنمايي در سه دسته از اين منظر، نظريه. كند
رويكرد بازتابي؛ معتقد است كه كاركرد زبان مانند يك آينه بازتـاب معنـاي صـحيح و              - 1

ها به هنـر و زبـان تحـت           نگاه يوناني  ارز با  اين ديدگاه هم  . دقيقاً منطبق از جهان است    
آنها اشعار هومر را تقليد مستقيم از حوادث حماسي         . است» مايميسيس«ي   عنوان واژه 

  1.دانستند مي
؛ ناظر بر اين است كه كلمات، معنايي را كه مؤلف قصد آن را              )ارجاعي(رويكرد تعمدي    - 2

توانيم تنهـا    ما نمي . ي است هاي كنند؛ اما اين ديدگاه داراي كاستي      دارد، با خود حمل مي    
كه اين رويكـرد زبـان را        ي معنا در ساحت زبان باشيم؛ چرا       منبع منحصر به فرد و يكه     

كند و اين در حالي است كه زبان نظـامي سراسـر             به يك بازي تماماً خصوصي بدل مي      
 2.اجتماعي است

 را رويكرد   داند و آن   هال رويكرد سوم را منطبق با ويژگي عمومي و اجتماعي زبان مي            - 3
اي ندارنـد    بر مبناي اين رويكرد، چيزها هيچ معنـاي خودبـسنده         . نامد مي» برساختي«

هـاي بازنمـايي مفـاهيم و        ي نظـام   سازيم و اين عمل را به واسطه       بلكه ما، معاني را مي    
 3.دهيم ها انجام مي نشانه

  

  ها پرداختن به موضوع زن در سفرنامه
هـا   هاي فرانسويان برجسته است، پرداختن آن      سفرنامهي   اي كه ضمن بررسي و مطالعه      نكته

 از مشروطه، تنها   عصر قاجار تا پيش     هاي مطالعه شده   از ميان سفرنامه  . به موضوع زن است   
 يادداشت هاي ژنرال تره زل در سفر به ايـران  است،    موردي كه به اين موضوع اشاره نكرده      

عني گاسـپار دروويـل بـه موضـوعات         زل ي  اين در حالي است كه همتاي نظامي تره        4.است
هـاي نظـامي،     جز چهره  به.  است    بيشتري از خود نشان داده     ي فرهنگي از جمله زنان، عالقه    

از جملـه ايـن     . انـد  هاي سياسي نيز به نقـش و كـاركرد زنـان عالقـه نـشان داده                شخصيت
                                                 

1. Ibid, p.24. 
2. Ibid, p.25. 
3. Ibid, p.26. 

بـه   ،1780ــ 1812هاي هاي ژنرال تره زل در سفر به ايران راجع به سال دداشتيا، ) 1361(تره زل.  نك.4
 .يساولي، فرهنگسرا:  تهران، ترجمه عباس اقبال آشتياني. دوما.ب. اهتمام ژ
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گونـه صـرف     كه به اين   اما قبل از آن   «: نويسد وي در اين باره مي    . ها، گوبينو است   شخصيت
ام كمبـودي بـاقي    ي زنـان بگـويم تـا در سـفرنامه     اي دربـاره  اوقات بپردازم بايد چند كلمه 

نويسان در پيرامـون موضـوع زن در عـصر           كنجكاوي سياحان و سفرنامه    1.»نگذاشته باشم 
 زنـان شهرنـشين و اربـابي در         ي به جهت عدم مـشاهده    » تان بن«.  است  قاجار، قابل توجه  

در اين مدت نتوانستم حتي يـك بـار داخـل منـازلي را كـه دعـوت           «: يسدنو منازلشان مي 
   2.»كردند ولي من هيچكدام را نتوانستم ببينم زنان از پس پرده مرا تماشا مي. شدم ببينم مي

هـا و كاركردشـان در انـدروني          وضعيت زنان، پوشـش آن     ي كنجكاوي سياحان درباره  
ي زيادي در ذهنـشان ايجـاد شـود و ايـن            ها است تا پرسش    هاي اربابي موجب شده    خانه

: نويـسد   خـود مـي    ي طوري كه آنه در سفرنامه     به. است  مسأله نيز در آثارشان بازتاب يافته     
اين معمـاي پيچيـده در پـرده، در         . اين زنان زشتند يا زيبا و پيرند يا جوان؟ معلوم نيست          «

آورد و اتفاقـاً     وجود مي برخورد اول نوعي خشم آميخته با كنجكاوي در مردان اروپايي به            
به نظر من اين موجوداتي كه هيچ چيزشان معلوم و مشخص نيست بيش از زناني كه ما بـه                   

    3.»كنند ايم توجه را به خود جلب مي ديدنشان عادت كرده
شود؛ وي بـا شـعف        بيان مي  ايراني با بياني اكتشافي از سوي آنه       زن   ي ي چهره  مشاهده

عادت يك مرد اروپايي، من زنان را با كنجكـاوي و در             بر  بنا به طور طبيعي و   «: نويسد مي
بـا  . آنكه چيـزي ببيـنم      كردم بي  البته فقط نگاه مي   ... كردم   عين حال توجه بيشتري نگاه مي     

 گاهي نيز 4».ي دو زن ايراني شدم وجود اين من در طي سفرم به ايران، موفق به ديدن چهره
هاي اشرافي از سوي سياحان      ز زندگي زنان در خانه    واقعي و ماجراجويانه ا    هاي غير  روايت

خوشبختانه گاهي كه در پشت بام منـزلم قـدم          « :نويسد مي» آنه«كه   شود به طوري   بيان مي 
ديدم ولي اين در صـورتي بـود كـه نگهبـانش حـضور               زدم زني را در حياط منزلش مي       مي

                                                 
 عبدالرضا هوشـنگ مهـدوي،       ، ترجمه ي كنت دو گوبينو؛ سه سال در آسيا         سفرنامه ،)1367( آرتور گوبينو  .1

  .405سرا، ص كتاب: تهران
 .108،صسپهر: ، ترجمه منصوره نظام مافي اتحاديه، تهرانسفرنامه بن تان، )1354( آگوست بن تان.2

  . 162روايت، ص: اهللا جلوه، تهران  فضل ايران با اتومبيل، ترجمه: هاي سرخ اصفهان  گل، )1370(كلود آنه .3
 . 163 همان،.4
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  1.»زد و را با تركه ميكرد داخل منزل شود و گاه ا نداشت وگرنه فوراً او را مجبور مي
سراها، زنان شـهري،      اين توجه، شامل پرداختن به پوشش زنان، زيبايي آنان، زنان حرم          

اي كه بيش از همه مورد توجه سياحان         در اين ميان مسأله   . زنان روستايي و عشايري است    
ي  توجه به زيبايي ظـاهر و نحـوه  . سراها و تعدد زوجات مردان ايراني است   واقع شده، حرم  

البتـه  . نويسان واقع شده اسـت      پوشش نكاتي است كه در مراحل بعدي، موردتوجه سفرنامه        
نبايد از اين نكته نيز غافل بود كه به دليل سكونت و مراودات اين نويـسندگان در شـهرها،                   

در . اسـت   مالك قضاوت و ارزيابي شخصيت و عملكرد زنان ايراني، زنان شهرنـشين بـوده     
ان ساير طبقات جامعه به ويژه زنان روستايي و عشايري، وضـعيت بـه               زن ي كه درباره  حالي
در . هاي اجتماعي و اقتـصادي داشـتند       اي ديگر بود؛ اين زنان نقش موثري در فعاليت         گونه

او معتقد است   . سراهاي ثروتمندان اشاره كرد      از حرم  توان به گزارش آنه    تأييد اين نظريه مي   
چون وچرا با بهشت واقعي روي زمين مقايسه نمـود؛            بي توان سراهاي ثروتمندان را مي     حرم

برند، آكنده از اشياي ضـروري و        هاي زيبا كه در آن به سر مي        زيرا گذشته از تعداد زياد زن     
  2.است تفريحي گرانبها 

سياحان فرانسوي در پرداختن به اين مقوله، تالش داشتند تا : ـ بازنمايي سيماي زن ايرانـي     
ولي از  . اي همه جانبه بازنمايي كنند     ف مرتبط با موضوع زن را به گونه       بتوانند جوانب مختل  

يافتند در نتيجه   ها را مي    ها يا كاخ    ي ورود به اندروني خانه     آنجا كه اين افراد به ندرت اجازه      
گـويي   ي زني را ببيننـد و اغلـب بـه كلـي            توانستند چهره  با توجه به پوشش زنان، كمتر مي      

هـا   ي زنان ايرانـي بـا زنـان ديگـر سـرزمين            ين برداشت كلي به مقايسه    لذا با ا  . اند پرداخته
اي از  اند كـه بـه شـمه     دهكرهاي متفاوت و متعددي ارائه       از اين رهگذر ديدگاه   . پرداختند مي

  .شود آنها اشاره مي
با وجود اين كـه اغلـب سـياحان نگـاهي ماجراجويانـه             : آميز به زن ايراني    ـ نگاه ستايش  

ها و   يراني داشته و آنها را موجودي فاقد آزادي زنان اروپايي و زنداني حرم             زنان ا  ي درباره
آميز داشته و زنـان      بينانه و ستايش    كردند، برخي از سياحان نگاهي واقع      ها توصيف مي   خانه

                                                 
 . همان.1

  .67 همان، ص.2
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ايراني را به جهت وفاداري به خانواده و نقش آنان در تربيت فرزندان و گرم نگـاه داشـتن                    
ي تمجيـدي     ذيل اين مبحث مطـالبي كـه جنبـه         1.دادند ش قرار مي  كانون زندگي مورد ستاي   

گاسـپار  . گيرنـد  اند، مورد بررسي قـرار مـي        و به نوعي تحسين سياحان را برانگيخته        داشته
ي ميـزان آزادي     ها افكار بسيار نادرستي دربـاره      اروپايي«نويسد؛   دروويل در اين زمينه مي    

ي زنـان ايرانـي آزادي    هاي هيچ كشوري بـه انـدازه   دانم زن آنچه من مي . زنان ايراني دارند  
شـود كـه وظـايف       شوند كمتر زني پيدا مـي      ضمناً موقعي كه صاحب فرزند مي     . عمل ندارند 

  2.»ي آنها به درستي انجام دهد مادري را به اندازه
هاي مـورد پـژوهش،      توصيف زيبايي زنان ايراني در سفرنامه      :ـ توصيف زيبايي زن ايراني    

كه سياحان ارتباط زيادي  با وجود اين.  اين آثار استي هاي مهم و برجسته خصهيكي از شا  
 زنان ايرانـي شـدند؛ امـا بـا توجـه بـه              ي  چهره ي با زنان نداشتند و كمتر موفق به مشاهده       

دروويـل  . اند  زيبايي زنان ايراني و اروپايي به ستايش زيبايي زنان ايراني پرداخته           ي مقايسه
 برخي از زنـان، بـه تحـسين    ي  چهرهي ربار و بزرگان ايراني و مشاهده     به جهت ارتباط با د    

 زنان  ي با وجود زيبايي چهره   : نويسد وي مي . است   خود پرداخته  ي زيبايي آنان در سفرنامه   
: نويـسد  در ادامه نيـز مـي     3.بالند ها كمتر به زيبايي خود اعتراف داشته و به آن مي           ايراني آن 

 ي به عقيـده  .  دنيا هستند؛ زيرا نقصي در طبيعت آنها وجود ندارد         زنان ايراني زيباترين زنان   
وي زيبايي زن ايراني مديون آرايش آنها نبوده، بلكه اين مـسأله بـه جهـت طبيعـت ذاتـي                    

  4.آنهاست
دروويل با توجه به نگاه ستايش آميز شاعران ايراني، راز توجه و ستايش زنان توسـط                

بـا تمـام ايـن      «: نويسد داند و در اين زمينه مي       يراني مي مثال زنان ا    شاعران را در زيبايي بي    
ي بـسيار    ي من چهـره    ها به سليقه   جويي برآييم تنها عيب آن      احوال چنان چه در صدد عيب     

ها يكي از شرايط اصلي زيبايي  كه همين گردي صورت به نظر ايراني گردشان است، درحالي
                                                 

 . 26ني، ص: ، ترجمه مهران توكلي، تهرانخاطرات سفر ايران، )1378(كنت ژولين روششوار .1

  . 69شباويز، ص: مقدم، تهران ، ترجمه منوچهر اعتماد ايرانسفر در، )1364( گاسپار دروويل.2
 .53 همان، ص.3
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 زن هميشه آن را با ماه شب چهارده         دانيم كه شاعران ايراني در وصف جمال       همه مي . است
 زنان ايراني نتوانـست شـعف خـود را از زيبـايي          ي تان نيز با مشاهده     بن 1.»كنند مقايسه مي 

زنان ايراني اكثر زيبا هستند و بخصوص درخشش و         «: نويسد زنان ايراني پنهان نمايد و مي     
  2.»كند درشتي چشمانشان جلب توجه مي

 بـه شـهرها و   كـه سـياحان معمـوالً     از آنجايي:زنان ديگر اقـوام ي زنان ايراني با    ـ مقايسه 
ايـن  . پرداختنـد  اند؛ در نتيجه، به مقايسه مشاهدات خـود مـي          كشورهاي متعددي سفر كرده   

 زيبايي زنـان گرجـي بـا    ي دروويل در مقايسه. گرفت مقايسه در مورد زنان هم صورت مي    
بـه  «: نويـسد  وي مـي  . ن گرجي زيباترنـد   زنان ايراني نسبت به زنا    : زنان ايراني معتقد است   

توان گفت كه زيبايي هشتاد درصد زنـان گرجـي مـديون سـفيدآب و سـرخاب                  جرأت مي 
نظـر   ي چهل تا پنجاه قدمي يا زير نور چراغ شـايد بـه             هاي گرجي در فاصله    زن. هاست آن
ن برتري از   ها نزديك شد تا اي     هاي ايراني جلوه كنند، ولي كافي است كه به آن          تر از زن   زيبا

  3.»ميان برود
يـافتن بـه انـدروني       در عصر قاجـار راه    : )شناسانه نگاه شرق ( نگاه از بيرون به زن ايراني        ـ

ي ايرانيان، براي اروپاييان امري دشوار و غيرممكن بود؛ زيرا نگاه و پرسش يك فـرد                 خانه
بـا ايـن    4.ي رفت خارج از خانواده به زن ايراني براي مرد خانواده توهين بزرگي به شمار م             

تفـاوت   اند از كنار اين موضوع بي      هاي فرهنگي نتوانسته   حال، سياحان در پرداختن به مقوله     
اورسل بـه ايـن     . اند هايشان به موضوع زن ايراني پرداخته      جاي نوشته   عبور كنند و در جاي    

 به ايـن    ي ايراني  يافتن به داخل خانه    راه«: نويسد است و مي    اي نشان داده   مسأله توجه ويژه  
اي نيست كه از لحاظ علم معاني و         جمله» ديوار زندگي خصوصي  «. ها ميسر نيست   سادگي

ي ساده يا صنعت بديع گذاشته شود، بلكه يـك ديـوار واقعـي               بيان به حساب يك استعاره    
                                                 

  . همان.1
  .108، صسفرنامه بن تان .2
 . 55، صسفر در ايران .3
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 و در بسياري    1.»شود است با آجر و سنگ كه در آن به ندرت به روي اروپاييان گشوده مي              
 با سنن و رسوم ايراني موجب شده تا اين نگاه، رنگ قضاوت بـه خـود                 از موارد ناآشنايي  

ي  اي در زمينـه  بگيرد؛ تاجايي كه شخصي چون گوبينو را با وجودي كه مطالعـات گـسترده       
دارد تا سنت شيربها را به عنـوان فـروش دختـر            فرهنگ و آداب و رسوم ايران دارد، وا مي        

هاي مرفه معموالً پـدر       در خانواده «: نويسد  مياو درباره اين سنت     . مورد قضاوت قرار دهد   
كند كه البته زياد نيست و در بيشتر موارد والـدين            دختر مبلغ سي تومان از نامزد مطالبه مي       

بنابراين درست نيست كـه از سرنوشـت دختـري كـه         . كنند دختر آن را صرف زن جوان مي      
و در جـايي ديگـر بـا     2.»قرباني شده و پدر وحشيش او را فروخته است تأسـف بخـوريم         

گويي در مورد دو موضوع حفظ حريم خانواده و آزادي زنان ـ در عين حفظ حريم   تناقض
زنان ايراني به شدت در انـدرون زنـداني هـستند بـه     «: كند گونه ابراز نظر مي شخصي ـ اين 

ي  ي آنان مربوط نباشـد، اجـازه       اي كه با خانواده    نحوي كه هيچ كس در خارج، هيچ بيگانه       
اما از سوي ديگر كامالً آزادند كه از صبح تا شب و حتي از شـب        . ود به اندرون را ندارد    ور

   3.»هاي مختلف از منزل خارج شوند تا صبح به بهانه
به طور كلي اروپاييان نگاهي بدبينانه بـه فرهنـگ و            ):تحقير يا تمسخر  (نگاه منفي به زن     ـ  

ار اين تفكر در عصر قاجار، جيمـز موريـه          گذ  پايه. هاي مشرق زمين و ايرانيان داشتند       سنت
 بود كه همانند مانيفستي، مورد مطالعه سياحان اروپايي كـه           حاجي باباي اصفهاني  در كتاب   

 به طوري كه افرادي چون گوبينو و كلـود آنـه         . گرفت  ميقصد سفر به ايران را داشتند، قرار        
انـد از    رست گردد، نتوانسته  هاي فرهنگي مانع قضاوت ناد     كه خود اذعان دارند نبايد تفاوت     

نويسد؛   دروويل درباره علت عدم آموزش زنان ايراني مي       . ها بركنار بمانند   اين گونه قضاوت  
ها هيچ چيز حتي خواندن      رسم اين است كه به آن     . اطالع هستند  هاي ايراني بسيار بي    خانم«

گوبينو نيز معتقـد     4.»اين اصل كلي به ندرت استثنابردار است      . كردن آموخته نشود   و خياطي 
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رونـد و در ازاي هـيچ چيـزي در جهـان،             عالوه بر اين، زنان ايراني به زيارت مـي        «: است
   1.»حاضر به چشم پوشيدن از آن نيستند

در آن طـرف زنـي      «: نويـسد   درباره تفاوت كاركرد زنان معمولي و مرفه، كلود آنه مـي          
آيا او زني از بـانوان      . ي است هاي يك بزاز   پيچيده در چادر مشغول زير و رو كردن پارچه        

اي  ي خود پارچـه    خواهد براي دختر يا نوه     سراي شاهي است يا پيرزني فرتوت كه مي         حرم
چقدر اين چادر همه چيز را به صورتي اسرارآميز و معمـايي در    . انتخاب كند؟ معلوم نيست   

   2.»آورد؟ مي
بـر اسـت كـه بـه صـورت           گويي، روشي ساده و ميان     كلي :گويي در مورد زن ايراني     كليـ  

شـمار زيـادي از     . انجامـد  گيرد و اغلب به اشتباه مـي       خطايي فلسفي مورد استفاده قرار مي     
ي زنـان ايرانـي تعمـيم        ي زنان را بـه همـه       هاي بخشي از جامعه    نويسان نيز ويژگي   سفرنامه

ـ ... كدام و    همه، تمام، هر، هيچ   : هايي چون  هايشان از واژه    اند و در داوري    هداد اد اسـتفاده   زي
البته برخي اين روش را     . است  نگري در موارد مثبت و منفي قابل مشاهده        اين كلي . اند كرده
خواهم به تقليد يكي از جهانگردان فرانـسوي كـه           ولي من نمي  «: نويسد آنه مي . پسندند نمي

نـد؛  هاي ايراني موقرمز   ي زن  ي خود نوشته بود همه     اتفاقاً زن مو قرمزي ديده و در سفرنامه       
 فوريـه نيـز در      3.»اي برخوردارنـد   ي زنان ايراني از چنين زيبايي و جاذبه        ادعا كنم كه همه   

 ي  رفتارهاي زنان ايراني، معتقد است كـه زنـان ايرانـي دربـاره             ي يك قضاوت كلي درباره   
 موضـوعات منفـي     ي ها و مباحث ارزنده، ديدگاهي سطحي دارند در حالي كه درباره           خوبي

 خود، زنان ايراني را ي  اوژن فالندن نيز در سفرنامه4.دهند ن اختصاص ميوقت بيشتري به آ
ها بسيار كلـي      اين قضاوت  5.داند بردند، فاقد آگاهي اجتماعي مي     سر مي  سراها به   كه در حرم  
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هاي خارجي سعي در فراگيري      است؛ زيرا برخي از زنان درباري، عالوه بر آشنايي به زبان          
. دادنـد  ها از خود عالقه نشان مي      و بيش به برخي فنون و حرفه      ها داشته و كم      برخي دانش 

ايـن  «: نويـسد   آنان مـي ي  توجه به زنان و نگاه جامعه و خانواده درباره        ي تان نيز درباره   بن
شوند و مواظبتي كـه در       توجه نسبت به زنان و خرج گزافي كه براي تجمل آنان متحمل مي            

  1.»مغايرت دارد) مردان(محبتشان  ند با ظاهر بيآور پيري و ناتواني از آنان به عمل مي
، بدين معناست كـه نويـسندگان       »محوري غرب«اصطالح  ): محوري غرب(سنجش با خود    ـ  

در برخـي مـوارد     . اند ديده ها را در حاشيه مي     ي مركز و ديگر ملت     غربي، غرب را به منزله    
فرهنگ خود غربيـان    درستي و نادرستي و حتي زشتي و زيبايي، هنگام سنجش با غرب و              

اين سنجش در جاهايي    . سنجيده شده است؛ گويا معيار همه چيز فرهنگ برتر خودي است          
دروويل در مقايسه رفتاري زنان اروپايي بـا  . آگاهانه و در بسياري از موارد ناآگاهانه است    

هـاي ايرانـي بـراي       زن«نويـسد كـه      دهد و مـي    زنان ايراني، آنان را در يك سطح قرار مي        
ها با  ي آن هاي اروپايي ندارند و با مقايسه ويي و افترا زدن احتياج به تعليم گرفتن از زنبدگ

ها  خواهي و مروت مسلمان    توان نتيجه گرفت كه در اين مورد نيك        زنان ولنگار اروپايي مي   
آبـاد در اتـاق     در قصر سلطنت  : نويسد  و در ادامه مي    2.»ها در يك سطح قراردارد     و مسيحي 
ن نقاش كه خواسته بود برتري و فضيلت پيروان اسالم را نسبت به ما نشان دهد،                ديگر، هما 

اي از شـرم و حيـا و فروتنـي           هاي عجيب و غريب، تصوير زنان ايراني را مجـسمه          با رنگ 
 بود كه ظاهراً كارشان فقط هرزگـي و          هاي اروپايي را طوري نشان داده      بود، ولي زن   كشيده
   3.»پرستي است باده

گونه كه پيشتر مورد بررسي قرارگرفت، مالك قضاوت سـياحان           همان :زن ايراني پوشش  ـ  
بنابراين آنچه درمورد پوشـش زنـان       . اروپايي، زنان شهري به ويژه زنان درباري بوده است        

است، مربوط به اين طبقه بوده و كمتر به زنان روستايي و عـشايري توجـه شـده                    بيان شده 
هايي در مـورد     توان اشاره  ي از آنان مي   هاي برخ  الي نوشته  هولي با وجود اين، در الب     . است
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هـايي   اين دسته از سـياحان، همـان      . ي پوشش زنان روستايي اين دوره مشاهده نمود        نحوه
انـد، بنـابراين كمتـر در         هستند كه مأموريت سياسي نداشته و به قصد سياحت به ايران آمده           

به نظر من زنان ايرانـي بـيش از         «: نويسد ميآنه در اين زمينه     . مناطق شهري اقامت داشتند   
زمين مقيد به حجابند و بـا دقـت و وسـواس بيـشتري قـد و بـاال و          تمام كشورهاي مشرق  

  1.»پوشانند ي خود را مي چهره
 پوشش زنـان ايرانـي معتقـد        ي آميز به زنان، درباره    دروويل نيز با توجه به نگاه ستايش      

تن ندارند، امـا بـه طـور زيبـايي خـود را               زيبايي بر  هاي است، با اين كه زنان ايراني لباس      
: نويسد  و در ادامه مي    2دهد آرايند؛ به ويژه آرايش گيسوان زنان را مورد تحسين قرار مي           مي
پوشانند كه   ي بسيار بزرگي از پارچه مي      زنان ايراني هنگام خروج از منزل خود را با طاقه         «

ي نوارهايي كه    ها چادر را به وسيله     زن... نامند آيد و آن را چادر مي      تا روي زمين پايين مي    
كنند و صورت خود را به نقابي كه روبند ناميده           از داخل دوخته شده، به سر و گردن بند مي         

 پوشش زنان عادي با زنـان       ي  كلي درباره  ي  دروويل در يك مقايسه    3.»پوشانند شود مي  مي
شـان از     بـه دليـل شـرايط زنـدگي        زنان طبقات فرودست جامعه   :  مرفه، معتقد است   ي طبقه

  4.تري برخوردارند پوشش ساده
دهـد و    ها توجه خاصي نـشان مـي        پوشش زنان به جزئيات پوشش آن      ي تان درباره  بن

كه از ظرافت برخوردار نيست، با اين حال زنان براي           معتقد است، پوشاك زنان ايراني با آن      
 ديوالفـوآ  5.برنـد  باس خود سود مي   جبران آن از زيورآالت زيادي براي زيبايي پوشش و ل         

هـاي زنـان     هـايي در عاليـق و سـليقه        نيز در مناطق عشايري جنوب غرب ايران، مشابهت       
هـاي   هايي با تنـوع رنـگ      بيند؛ اما معتقد است زنان عشايري از لباس        عشايري و شهري مي   

ـ                 ان نيـز   زيبا برخوردار بوده و آزادي آنها نسبت به زنان شهري بيشتر است، هرچند ايـن زن
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  1.مانند زنان شهرنشين به جواهرات عالقه خاصي دارند
  

  بازنمايي كاركرد زنان ايراني در عصر قاجار از نگاه سياحان فرانسوي
اي بـه     همچون تصويري زنده از جامعه و مردم يك كـشور هـستند كـه در دوره                ها  سفرنامه

س اوضاع و تصوير جوامع     با اين حال، انعكا   . اند  حيات زيستي و فرهنگي آنان توجه نموده      
هـاي   تأثير نگرش   تحتاساس قاعده و قانون خاصي مبتني نيست و بيشتر           ها بر   در سفرنامه 

ايـران در آثـار سـياحان اروپـايي           ي    بنابراين در تصويرهايي كه از جامعـه       .باشد سياح مي 
 ي امعـه گوبينو با وسواس و تعصب به ج       ،به عنوان نمونه  . يافته، بسيار متفاوت است     انعكاس

 ي كجـي بـه سـفرنامه      توان دهـن    او را به نوعي مي     ي ايران عصر قاجار نگريسته و سفرنامه     
هاي جغرافيـايي و ژئوپلتيـك ايـران،         ها صرفاً به پديده    روس .جيمز موريه به حساب آورد    

 تصوير  ،ورزي  برخي نظير ليدي شيل انگليسي با ذهنيت غلط و غرض         . اند  توجه ويژه داشته  
،  ادوارد بـراون    در حـالي كـه       . است بازتاب داده امعه ايران در سفرنامه خود      نادرستي از ج  

 با تفكر و ذهنيتي فرهنگي دستاوردهاي فرهنگي و معنوي ايـران را تأييـد و                وطن شيل،  هم
  . است  ستايش كرده
هاي مختلف فرهنگي     هاي زيادي در عرصه     عصر قاجار، شاهد دگرگوني   ي ايران    جامعه

ي غرب، بـا     معهگسترش روابط ايرانيان با جا    .  زنان بوده است    در مورد  و اجتماعي به ويژه   
  ايران وارد كرد، اما در حـوزه        امعهدي از نظر اقتصادي و سياسي بر ج       هاي متعد   آن كه زيان  

فرهنگي موجب گرديد ايرانيان با دستاوردهاي مدني، حقوقي و اجتماعي دنياي غرب آشنا             
نفكران، سعي در برقراري نهادها و مفاهيم مدني غرب         شوند و از اين رهگذر برخي از روش       

آغاز راه حيات روشـنگري جامعـه ايـران، اغلـب            با اين كه در   . ي ايران برآمدند   در جامعه 
هاي سياسي، فكري و اجتماعي مردان بودند؛ اما زنـان بـه جهـت شـرايط                 پيشتازان جريان 

ا عوامـل فرهنگـي و مـذهبي        اجتماعي و فكري روزگار، بستري براي فعاليت نداشتند؛ زير        
 جا مانده از    ردر مكتوبات ب  . داد جامعه عصر قاجار چنين فرصتي در اختيار  زنان قرار نمي          

                                                 
دانـشگاه  : وشي، تهـران    ، ترجمه ايرج فره   شوشخاطرات كاوشهاي باستان شناسي     ،  )1353( ژان ديوالفوآ  .1
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با اين حال از اواسط      1.اين دوره، ميزان حساسيت به قشر زنان به خوبي منعكس شده است           
 زنـان   اين دوره به جهت گسترش مبادالت بين ايران و اروپا تغييراتي اساسـي در وضـعيت               

 .دندبرداري كر ها بهره ن از اين فرصتايجاد شد و زنا

ايـن مـسأله موجـب تغييـر        ران عصرِ قاجار با اروپا، صرفاً       با وجود گسترش ارتباط اي    
تـشكيل جلـسات دينـي در قالـب         كاركرد اجتماعي و فكري زنان در اين دوره نشد، بلكه           

هـا و اخبـار روزانـه        اد از روزنامه  ي زنان باسو   هاي زنانه و استفاده    نشيني  دورهم  و جلسات
موجب انتقال آگاهي و اخبار دنيا به ويژه نقش و كاركرد زنان دنياي غرب در جامعه شـده                  

ي  در نتيجـه از دوره    . شـد  و در نهايت، اين مسأله نيز سبب ايجاد پرسش در اذهان آنها مي            
نقش مهـم   . داشتندساز   هاي سياسي روز نقشي تاريخ     ها و جريان    ناصري، زنان در تظاهرات   

ساز زنان در جنبش تنباكو، به عنوان فـصل مهمـي در حـضور سياسـي، فكـري و                    و تاريخ 
هـاي مـؤثر زنـان در        با وجـود فعاليـت    . اجتماعي زنان ايراني در جامعه عصر قاجار است       

ي آنـان بـسيار محـدود اسـت؛ زيـرا            هاي تاريخي مورخان درباره     گزارش  ي ناصري،    دوره
ها و نقـش نخبگـان شـكل گرفتـه و             ري با محوريت تأثيرگذاري حكومت    نگا  اساساً تاريخ 

. هاي تاريخي بوده است     هاي منابع تاريخي به حضور زنان در جامعه، به دليل واقعيت            اشاره
هاي عصر قاجار، تكيه بر كاركرد و نقش زن در جهت بيداري              توجه در نوشته   ي جالب  نكته

  . است  ي ايران بوده جامعه
ي ماجراجويي خود به اين قـشر        نويسان اروپايي نيز به جهت روحيه       ارشسياحان و گز  

دگي اوضاع اجتمـاعي و زنـدگي زنـان بـه ويـژه زنـان               يپيچ. دادند از زنان توجه نشان مي    
هاي كشور يكي از نكـاتي بـود         گيري ويژه در تصميم   سرا و ميزان نفوذ آنان در دربار به         حرم

كه در عصر قاجـار، زنـان طبقـات پـايين            با آن . بودندمند   كه سياحان اروپايي به آن عالقه     
ويژه رعايا، همانند مردان به فعاليت اقتصادي مشغول بودند؛ كـاركرد ايـن قـشر از        جامعه به 

است؛ اما زنان درباري مـورد توجـه خـاص            زنان چندان مورد توجه سياحان قرار نگرفته      
بيشتر داراي رويكردي سياسـي بـوده         كه اند به ويژه سياحان انگليسي بوده    نويسان   سفرنامه
سرا،  در حالي كه سياحان فرانسوي مورد بررسي، عالوه بر بازنمايي كاركرد زنان حرم. است

                                                 
 . 67 ص كوير،:، تهرانرسائل مشروطيت، )1374(غالمحسين زرگري نژاد .1
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گرفتـه، حيـات     هاي انجام     با توجه به بررسي    1.اند به زندگي ساير زنان نيز توجه نشان داده       
ار تا عصر ناصري و از      ي قاج  توان از تأسيس سلسله     را مي  اجتماعي زنان تا دوره مشروطه    

ي پيش از    فعاليت اجتماعي و فكري زنان در دوره      . ي ناصري تا مشروطه تقسيم نمود      دوره
ي ناصـري بـا      شـود؛ امـا از دوره      سـرا مـي     شاه، صرفاً محدود به نقش زنان حرم       ناصرالدين

 هاي غيردولتي، زنان بـا آگـاهي از        گسترش صنعت چاپ و انتشار روزنامه به ويژه روزنامه        
ساز شدند و    اوضاع فكري و سياسي دنيا به عنوان قشري موثر در تاريخ عصر قاجار تاريخ             

  .ي جامعه شدند هاي سياسي به عنوان قشري مؤثر وارد عرصه در اغلب جريان
هـاي ديگـر نيـز قابـل         ها از جنبه   ان ايراني در سفرنامه   هرچند ممكن است بازنمايي زن    

رج نشدن از چارچوب نظري پژوهش به همـين مـوارد            باشد، اما براي خا     بررسي و مطالعه  
ي بازنمـايي اسـتوارت هـال مـورد          چنانچه موضوع زن با سه رويكرد نظريه      . شود  اكتفا مي 

اگرچـه  . بررسي قرارگيرد، هر كدام از اين موضوعات با كدام رويكرد قابل تحليـل هـستند              
گيرد؛  ويكرد سوم انجام مي   نظر استوارت هال بر اين است كه بازنمايي رويدادها بر اساس ر           

رسد، بازنمايي موضوعات مختلف با توجه بـه نـوع موضـوع و سـاختار آن                 اما به نظر مي   
  . كند كه در تحليل اين موضوعات، اين مهم آشكارا خودنمايي مي متفاوت بوده به طوري

  :تاس   شده هاي انجام شده اين سه رويكرد مطابق با سه محور سنجيده      بنا بر تحليل
 محور متن= رويكرد بازتابي  - 1

 محور مؤلّف= رويكرد ارجاعي  - 2

 محور   خواننده= رويكرد برساختي  - 3

در اين نگاه كه    . است] متن به معناي عام   [ي متن    مطالعه ترين شكل  ساده محور، متن نگاه
است، نويسنده همانند     ي بازنمايي هال تحت عنوان رويكرد بازتابي مطرح گرديده         در نظريه 
هـاي خـود     هـا و شـنيده     هـا، ديـده    گرا تنها در صدد ثبت رويداد      واقع اس يا نقاش  يك عك 
قيمـت   ها، البته در جهت آشنايي ما با  مطالب تاريخي، مفيـد و ذي    گونه نوشته  اين. آيد برمي

هاي تاريخ،   ها به اطالعات بسياري دست يافت كه در كتاب         الي آن  توان از البه   هستند و مي  
                                                 

، 9، دوفصلنامه علمي ترويجي بـانوان شـيعه، س        »نقش اجتماعي زنان در لغو امتياز تنباكو      « عباس، پناهي  .1
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  .ها وجود ندارد نامكان دسترسي به آ
گونـه تحليلـي از سـوي         با رويكرد بازتابي هال است، هيچ      محور كه منطبق   در نگاه متن  
تـر  گيرد و معموالً اين امر توسط خواننده هم كم         گر يعني سياح صورت نمي     هراوي و مشاهد  

 آن، چيزي است كه نويسنده هنگام سـير و سـياحت و يـا در                متن توصيفي . پذيرد انجام مي 
در توصـيف زنـان ايرانـي،       . دگي خود مشاهده نموده و آن را عيناً نقل كرده اسـت           طول زن 

  .گيرند مواردي چون پوشش زنان و زيبايي آنان در اين مقوله جاي مي
اسـت،  ) تعمـدي (محور كه منطبق با رويكرد دوم هال يعني رويكرد ارجـاعي        نگاه مؤلف 

د، ذهن او را نيز به چالش كشيده        بيشتر ناظر بر مطالبي است كه ضمن توجه نويسنده به خو          
هـاي خـود را      ها و برداشت   هاي خود اظهارنظرها، قضاوت    است و نويسنده در خالل نوشته     

اي  ي ذهن نويسنده صـورت گرفتـه، در پـاره    نيز ابراز نموده است و چون اين امر از دريچه     
همـين امـر   .  استگويي نيز همراه  ي موارد، با مبالغه   قع با واقعيت منطبق نيست و در برخ       موا

در . ها به نگارش درآيد زده نسبت به اين نوشته موجب گرديده تا انتقادهاي تند و گاه شتاب
محوري و سنجش با خود در اين مقوله قابل          گويي، غرب  خصوص زنان، مواردي چون كلي    

  .بررسي است
بـه  گيرد كـه خواننـده بـا نگـاهي تحليلـي             محور معموالً زماني شكل مي      نگاه خواننده 

كـه البتـه در   ( مـتن را  ،تا زماني كه خواننده از روي تفنن و سرگرمي   . ي متن بپردازد   مطالعه
گيرد و مـتن    كند قاعدتاً هيچ نگاهي شكل نمي      مطالعه مي ) جا متن سفرنامه مدنظر ماست     اين

 اما زماني كه خواننده بـا   بود،به صورتي كامالً منفعالنه فاقد هرگونه ارزش محتوايي خواهد  
ي مـتن بـه فعـل درآمـده و نتـايج             هـاي بـالقوه    كاود، ظرفيت  گرا، متن را مي    اهي تحليل نگ

بازنمـايي داراي   روسـت كـه هـال معتقـد اسـت            از ايـن  . پيونـدد  گيري به حصول مي    چشم
برساختي بودن بازنمايي براي استوارت هال از خالل نگـاه بـه           . هاي برساختي است    ويژگي
 آن ي هوسيل ه ب،گيرد كه معاني  فرهنگ شكل ميي در چرخه ، محوريي ه به مثابه رسان،زبان

ي   تحقير و تمسخر زن ايراني كـه در نتيجـه        .يابند   فرهنگ، توليد و چرخش مي     ي در چرخه 
هاي متعددي  تواند معلول علت پيوند ـ كه البته خود مي  تحليل خواننده از متن به حصول مي

  .توان در اين مقوله جاي داد باشد ـ را مي
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بود كه خواننده فارغ از      ها البتّه، زماني سودمند خواهد     ي سفرنامه   رويكرد در مطالعه   اين
. ها بپردازد  هاي شخصي، به تحليل محتواي سفرنامه      داوري، تعصب و قضاوت    گونه پيش  هر

تواند به عنوان موادي مناسب در رسيدن بـه يـك      ها نمي  صورت مطالب سفرنامه   در غير اين  
 تـاريخي مـشخص،     ي ها در ايـن دوره     ي سفرنامه  با مطالعه  .د واقع شود  بندي دقيق مفي   جمع
ي  چـه در دوره    اگـر . برد پيتوان به روند حضور زنان در مسائل اجتماعي و نقش آنان             مي

اين رونـد در    . گير و محسوس نبوده ولي قابل توجه است         اين تحوالت چندان چشم    ،قاجار
دكتـر  . ر ايران بـوده اسـت قابـل تأمـل اسـت      عصر بيداري د   ي ناصري كه همزمان با     دوره

مـن كـه    « :نويـسد   در مقدمه كتاب خود مي     شاه بود  فووريه كه پزشك مخصوص ناصرالدين    
ي  شاه و شاهد عيني زندگاني روزانه      مدت چندسال طبيب مخصوص اعليحضرت ناصرالدين     

ع يابـد، بلكـه     هـا اطـال    تواند بـر آن    ام كه نه تنها هيچ مسافري نمي       ام چيزهايي ديده   او بوده 
  1.» مشكل استباشد  مقيم شدهها بر هر كسي نيز كه در ايران  آگاهي از آن

هاي فووريه چندان تغييري نكرده اسـت، ولـي           بنا به گفته   سرا  اگرچه وضعيت زنان حرم   
: فرستادن يكي از زنان به نام امينه اقدس به اروپا براي معالجه چشم، درخور توجـه اسـت                 

آوريل يعني يك ماه قبل عمل كرده و هنوز 24وينه پروفسور فوكس در امينه اقدس را در    «
خواست كه با او به اروپا برود ولي امينه اقدس به اين             گفتند بدرالسلطنه هم مي    مي. آنجاست

 2.»اسـت   امر رضا نداد تا همه چنين تصور كنند كه شاه اين لطف را فقط در حق او نمـوده                  
امـا ايـن مـورد و مـوارد مـشابه       ،رسـد   اهميت به نظر نمي   ظاهر چندان با   اگرچه اين امر به   

  روز، رو بـه بهبـود بـوده        ي اين واقعيت است كه وضعيت زنان در اين دوره روزبه           كننده بيان
  .          است

رسد اين تحوالت چندان چشمگير بوده باشـد؛ بـه    ي از منابع به نظر نمي  رخهرچند در ب  
، اسـت   شـده   ي انقـالب مـشروطه نگاشـته        در آسـتانه   كهي كلود آنه     در سفرنامه كه   طوري

. كننـد  زنند و زياد صحبت مي    هدف در كوچه و بازار پرسه مي       مردان ايراني بي   «:خوانيم يم
هـاي چنـد نفـري بـا        هاي شهر به صورت گـروه      ميدان مردان ايراني در كوچه و بازار و يا       
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 زيـرا   ؛كنددان را همراهي نمي   ها هيچ زني مر   در اين گردش   .يكديگر در حال گفتگو هستند    
 اسـتثناء    مـوارد   اين 1.»ايرانيان معتقدند زن قسمت اعظم عمر خود را بايد در خانه بگذراند           

بيانگر اين واقعيت است كه حداقل تا پيدايش انقالب مـشروطه،           ديگر   و موارد مشابه     است
  .است  تغييرات محسوسي در روند تحوالت نقش زنان ايجاد شده

  

   نتيجه
هاي سـياحان فرانـسوي     بازنمايي زن در سفرنامه ي توجه به مطالعات انجام گرفته درباره     با  

هاي خود، اغلب زنـان شـهري ايـن          ها در سفرنامه   توان استنباط كرد كه آن     عصر قاجار، مي  
اند و دليل اين امر نيز به حضور بيشتر ايـن سـياحان در شـهرها بـاز                   دوره را توصيف كرده   

 .شـود   طبقات اجتمـاعي زنـان ايرانـي نمـي         ي بازنمايي آنان شامل همه   در نتيجه   . گردد مي
هـاي   تـوان در زمينـه     اند، مي  هاي خود بازنمايي كرده    تصاويري را كه اين سياحان در نوشته      

هاي بارزي است كه بنا بر اذعان        زيبايي زنان ايراني يكي از ويژگي      .بندي نمود   چندي دسته 
انـد و در    اند و تنها از ديگران شنيده      كه به چشم نديده   اكثر سياحان مورد بحث، بخشي است       

چه بسا ايـن    . اند و اغلب با تحسين و تمجيد همراه بوده است          دههاي خود منعكس كر    نوشته
سـراها بـوده كـه بعـضاً بـدانجا دسترسـي              هاي زنان حرم   ها تنها بر اساس شاخصه     قضاوت
  . از آن بجا مانده استسپي تيموري و  هايي كه از دوره اند و يا نقاشي داشته

آيـد و عينـاً      هايي است كه در حالت معمول به چشم مـي          پوشش زنان بخشي از ويژگي    
شـد ايـن افـراد نتواننـد          و چون موجب مـي     شود نويسان نقل مي    احان يا گزارش  توسط سي 

ي زنان را ببينند، موجب پرخاشگري آنان شده است و سخنان تند و گـاه تحقيرآميـز                  چهره
ها را به طور قطع به يقين        ي اين گفته   توان صدق و كذب همه     بنابراين نمي . اند وردهبه زبان آ  
  .تأييد كرد

هـا و    هايي اسـت كـه بـر اسـاس گفتـه           خوي و منش زنان ايراني نيز بخشي از ويژگي        
هـايي از زن شـرقي را        در ايـن بخـش، شاخـصه      . اند هاي ديگران به قضاوت نشسته     شنيده

ـ سنجش با خود يا غرب محوري زن غربي ـ  توان ديد كه در برابر يم . كنـد   خودنمايي مي 
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ي شخـصي نويـسنده، مـالك داوري و قـضاوت قـرار              در اين موارد هم تا حدودي سـليقه       
توان چنـين گفـت كـه بـا      بنابراين مي. تواند معيار درستي در اين زمينه باشد      گيرد و نمي   مي

اند در بازنمايي زنان چندان موفق       هدقت نظري كه سياحان اروپايي در مسائل فرهنگي داشت        
  .رسد؛ ولي سطحي و قابل تأمل است اند و اين بازنمايي گرچه گسترده به نظر مي نبوده

روند تحـول حـضور     توان   هاي فرانسويان در اين دوره، مي      هاي سفرنامه  از مجموع داده  
مـورد بحـث،   ي  هـا در اواخـر دوره    زماني و توجه بيش از پيش به آن        ي زنان در اين دوره   

به طوري كه دوره ناصـري بـه        . يعني در آغاز مشروطه را به طور محسوسي مشاهده نمود         
چنـدان   خودهاي   سياحان فرانسوي در بازنمايي آن در سفرنامه       هرچند. رسد اوج خود مي  

  .رسند موفق به نظر نمي
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