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خاصی را در خلق آثار ةپردازانی پا به عرصه هنر ایران نهادند و شیوقاجاري، مصوران و چهرهةدر دور:چکیده

هاي نفیس و عالقه و پشتیبانی بعضی از سالطین، تابلوهاي نقاشی، کتابدر این دوره بنا به . هنري رقم زدند
.خلق شد که همه در نوع خود بی نظیر و ممتاز بودنديهاي ارزشمندقلمدان

ها، خصوصاً در زمینه تصویرگري و ترین گنجینهتوان از غنیآثار هنري و تاریخی مربوط به این دوره را می
اوضاع در خصوصها و جزییات جالب توجهی توان به ویژگیها میو تأمل در آننقاشی دانست؛ زیرا با دقت 

.اجتماعی حاکم بر آن دوره پی برد
ها در شهرهاي تهران، اصفهان اي است، که اکثر آننهاستادايهايقلمدان نگاریکی از گویاترین آثار این دوره، 

کرهیپها، شترین بخش تصویرپردازي این قلمدانبی. اندنگار تهیه شدهو شیراز به دست استادان قلمدان
ها اینک در دوره قاجار بوده که بخش اعظمی از آنهاي اروپایی هماز پیکرهمتأثري زنان و در بخشی، هاينگار

توان چنین هاي این مجموعه، میبا بررسی نگاره. شوندداري میآوري و نگهمجموعه ناصر خلیلی در لندن جمع
ه، باورها و اعتقادات اجتماعی، نوع و نگرش زندگی مردم به ویژه زنان، به عنوان بخشی مهم از نتیجه گرفت ک

و متموالن هابازدیدهاي متعدد درباریان، نقاشجامعه روزگار قاجار و تأثیرات فرهنگ غرب که بازتاب سفرها و 
.عکاس یافته استي این دوره انهايقلمدان نگارقاجاري؛ به خوبی در شیوه و سبک نگارگري و 

هاي قاجاري، جایگاه اجتماعی و مذهبی زن، مضمون و عناصر بصري، مجموعه قلمدان: کلیديي هاواژه

.ناصر خلیلی
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، ها مجموعه هنر اسالمیاز جمله آن. هاي جهان شده استترین موزهبخش بزرگهنرمندان ایرانی زینت
.کتر ناصر خلیلی در لندن استد

هاخانهاستفاده از قلمدان در مکتب. هاي پیش از اسالم اطالعات چندانی در دست نیستدرباره قلمدان
سلجوقیان تا تیموریان به دلیل حمایتی که از شعرا، نویسندگان و ةاز دور. ها معمول گشتو مدرسه

صفویه که ةدر دور. ، پیشرفت بسیاري نموديقلمدان نگارو يقلمدان سازهنرمندان وجود داشت، هنر 
مزین به مجالس روغنی کهيقلمدان سازخوشنویسی به باالترین حد خود رسیده بود، صنعت و فن 

صفویه از ارزشمندترین ةهاي برجاي مانده از دورقلمدان. بود، به اوج خود رسیدریپذدلنقاشی نفیس و 
هاي زندیه و قاجاریه نیز همچنان این هنر در اوج بود، تا این در دوره. روندآثار فرهنگی ایران به شمار می

.)243: 1374فریه، (ین فن را به کمال رسانیدنداسدهقاجاریه صورتگران طی سه ةکه در اواخر دور
توان از این حیث در نظر داشت که معموالً کاتبان از هر صنف و نقش اجتماعی قلمدان را نیز می

اي اوقات پاره.)212: 1386خلیلی، (که کمابیش نشانگر شغل ایشان بوداي یک قلمدان داشتندطبقه
جا که سلطان یا حاکم، قلمدانی را به آن. طبقه کاتب بوده استقلمدان، نمادي از عنایات ملوکانه به

دانستند که شاهین اقبال بر دوش کاتب نشسته و احتماالً به وزارت و کرد، همگان میشخصی عطا می
گرفتن قلمدان، نشان از عزل صاحب منصب بوده باز پسیا منصبی اداري گماشته خواهد شد و متقابالً 

.)68- 69: 1371شهري، (تاس
نگارگران ایرانی آثار هنري خود را که میراثی از فرهنگ ایرانی است، مانند تذهیب، تشعیر، مینیاتور، 

یازدهم در ابتدا /هفدهمةاز میانه سد. ها، از خود باقی گذاشتندخطاطی و ترصیع، روي قلمدان
زمینه، اي در پسه با منظرهچهره زنان و یا چند پیکرگل و بلبل، تک: هاي رایج عبارت بودند ازموضوع

. هاي تصویري افزوده شدندبنديبعدها قطعات تذهیب و خوشنویسی نیز به ترکیب
سیزدهم، بسیاري از هنرمندان به نقاشی زیرالکی و میناکاري روي آورده / نوزدهمةدر نیمه سوم سد

ل و مرغ، چهره رجال هاي شلوغ جنگ، رویدادهاي تاریخی با تمامی جزییات، نقاشی گصحنه.بودند
هاي دوره هاي مسیحی، پیکرههاي اروپایی همچون صحنهبنديو ترکیبهاهیمانقشقاجاري و 
صر تصویري زیرالکی آن زمان ترین عناهاي شهري اروپایی از رایجو منظره]انگلستان[ویکتوریایی 

.)167و 150: 1384پاکباز، (بودند
از این روي در . بیشترین کاربرد را به خود اختصاص داده استزنانریتصواز میان این موضوعات، 



129هاي دورة قاجاري در مجموعه ناصر خلیلیبررسی اجتماعی حضور زنان در قلمدان

قاجار پرداخته و سپس با توجه به جایگاه و ةدوريقلمدان نگارةها و شیوابتدا به قلمدانمقاله حاضر
.شودمذکور بررسی میةهاي دورهاي زنان در قلمدانپردازيقاجار تصویرةحضور اجتماعی زنان در دور

اهداف مقاله
هاي قاجاري مجموعه ناصر خلیلیشناخت حضور اجتماعی زن در قلمدان-1
هاي با تأکید بر موقعیت اجتماعی و مذهبی واقعی دستیابی به وجوه زندگی اجتماعی زنان در قلمدان-2

.زن قاجاري

ي تحقیقهاسؤال
ها الکی دورة قاجار کدام است؟حضور اجتماعی زن در قلمدان-1
اي الکی قاجاري، تا چه حد با جایگاه اجتماعی، مذهبی و موقعیت زنان همان هتصاویر زنان در قلمدان-2

تأثیر پذیرفته است؟عصر، هماهنگ بوده و از آن
.تحلیلی است-ها به صورت توصیفیعناصر بصري و مضامین نمونهاي،گردآوري مطالب مقاله، کتابخانهروش

قاجارييقلمدان نگارقلمدان و 
جلد کتاب، قاب آیینه و غیره ، روي قلمدان مقوایی، اسلوب پردازآبرنگ با ، نقاشیيقلمدان نگار

-هاي هجدهمبسیاري از نقاشان سده. یازدهم در ایران متداول شد/هفدهمةکه از اواخر سداست 
نیز بوده و برخی نیز تمامی فعالیت خود را به این هنر تخصیص قلمدان نگارسیزدهم، - دوازدهم/نوزدهم
ي را با عواملی چون رکود مصورسازي کتاب در دربارها، پیدایی حامیان قلمدان نگارشاید بتوان رواج . دداده بودن

.)385: 1390پاکباز، (اي نقاش مرتبط دانستموقعیت حرفهجدید از میان دولتمندان شهري و اهمیت 
رونق و به تشویق شاهان قاجار و حمایت رجال و شاهزادگان هنردوست)1(يسازقلمدانهنر 

کاران در شهرهاي ایران مانند اصفهان، شیراز، ، صورتگران و تذهیبقلمدان سازان. اعتباري تمام یافت
هاي خود و به ترویج این هنر در کارگاهگرد آمدهتبریز، مشهد و تهران در سراها و بازارهاي مخصوص 

.)38: 1368احسانی،(را به اوج شکوه و جالل رسانیدنداشتغال داشتند و این هنر
اي از اهمیت و اعتبار خود را سیزدهم شیراز به عنوان یکی از مراکز، بخش عمده/ در خالل سده نوزدهم

سلسله قاجار، تهران را به عنوان پایتخت برگزید و بسیاري از . زندیه دارا بود، دوباره به دست آورددر عهدکه 
.)221: 1386خلیلی، (موقعیت، جذب تهران شدند هنرمندان نقاشی الکی به منظور کسب حمایت و یافتن 

، )4(پرداختندیم)3(يسازیفرنگو )2(به پیروي از سلیقه خریداران، بیشتر به نقاشی گل و مرغنگارانقلمدان
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روش اول . ها، معمول بودپردازي زیرالکی بر سطح قلمدانبه طور کلی، سه روش متفاوت براي نقش
ومارهاي شاخ و برگ یا هایی فرعی از طپایی، توأم با نقشمایی شده اروهاي بازنصحنهيریکارگبه

دومین نوع )41: 1368احسانی، (گرفتیمهاي کمتر عیان قلمدان قرار بخشيافزانتیزها، که اسلیمی
کوچکی از حیواناتی چون پرنده در کنار گل، بر سطح رویی یا دو جناح ریبا تصاونقاشی زیرالکی ترکیب 

اي گُل و بوتههاياي که از نقشبندي ویژه، که با منظره طبیعت، طراحی شده و نوع سوم ترکیبقلمدان
کرهیپ، شاهیفتحعلسوي دیگر، سبک رایج نقاشی در زمان از.)244: 1374فریه، (کندمیگیري بهره
آدمی اهمیت در این مکتب، بازنمایی پیکر. درباري بود که در آثار الکی نیز منعکس شده استينگار

شوند و هدف نقاش تجسم جالل، وقار و وار و به طرز قراردادي تصویر میاساسی دارد؛ اشخاص، نمونه
ان یا رامشگران درباري را نقاش نه فقط عمدتاً صورت شاه یا شاهزادگ. هاستزیبایی مثالی در پیکر آن

گرفتها بر میو معماري داخل کاخي آرایی پرده خود را نیز از مراسم دربار، بلکه الگوي صحنهساختمی
هاي نوع خود در روندي متمایز از گرایش) نقاشی ایرانی(نگاري در ایران چهره.)147: 1390پاکباز، (

هاي محافل فرهنگی و مذهبی هاي این گوناگونی را باید در نهادهاي اجتماعی، نشستغرب دارد، ریشه
.هاي معنوي این سرزمین جستجو کردو ویژگی

قاجارةجایگاه اجتماعی زنان در دور
ها، عدالتیآید، زنان در طول تاریخ با بیهاي مختلف تاریخ بر میهاي دورهطور که از بررسیهمان

. اندرو بوده و پیوسته از اجتماع به دور نگه داشته شدههاي زیادي روبهتحقیرها و مصیبت
هاي گذشته از محدودیت مضاعفی هم رنج نابرابريزنان عالوه بر تداوم اجحاف و قاجاریهةدر دور

و محصور، نفوذ فراوانی بر بستهطیمحنان ایرانی در طول تاریخ همواره از همین زبا وجود این. بردندمی
نفوذ زنان درباري روي سالطین و امراي کشوري به حدي در . نمودندمردان و حاکمان جامعه اعمال می

بود که همواره سایه آنان در پشت بسیاري از حوادث تاریخی ادوار مختلف اعمال و تصمیمات آنان مؤثر
ین مسئله تا حدي است که ا.)5: 1387کسري، (لخصوص دوران قاجار قابل رویت استااین کشور، علی

.)5(قاجار حتی به حکمرانی نیز رسیدندةاي از زنان درباري در دورپاره
تماعی همواره با پوشش سخت سنتی و مالحظات اخالقی هاي اجمشارکت اجتماعی زنان در صحنه

ترین بعد حضور اجتماعی فعال.)170: 1361پوالك، (یک زنان از مردان همراه بوده استمبتنی بر تفک
کسب اجر اخروي، . خوانی و نمایش تعزیه بودقاجار، شرکت در مراسم عزاداري ماه محرم، روضهةزنان در دور
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صی، افزودن بر اطالعات دینی، دیدن رجال سیاسی، روحانیون، مراجع بزرگ و شنیدن نیت براي توبه از معا
هاي کوچک و ها، در کنار محظوظ شدن از لذت در جمع، مشارکت در طبخ غذا و تناول آن، از انگیزهمواعظ آن

.)73- 74و 71: 1375دلریش، (دیبخشیممراسم قوت نیدر ابزرگی بودند که به حضور زنان 
عالوه بر پرداختن به مسائل مذهبی . کردندن دربار به طرق مختلف اوقات خود را سپري میزنا

هاي از دیگر سرگرمیزادگانامامآوردن مراسم حج، زیارت قبور ائمه و به جا، )دینیشرکت در مراسم(
ن از محدوده اي بود تا زناهانها، در واقع بههمچنین همراهی با شاهان در مسافرت. زنان حرمسرا بود

.)159: 1365، 1یهرفوو(تنگ دربار خارج شوند
تر ها جدایی جنسیتی وجود داشت، به ویژه در میان طبقات پایینها و خیاباندر خانهةدر این دور

شدند و میهمانان مرد اندرونی و بیرونی مجزا بود، میهمانان زن توسط زنان پذیرایی میهادر خانهجامعه؛ 
وظایف و اشتغال گوناگون زنان در اندرون، هرگز به معناي حبس .)30: 1384ناساریان، سا(توسط مردان

ها و دالیلی چند، زنان را به کامل و محروم بودن مطلق آنان از تماس با اجتماع نبوده و همواره ضرورت
بازار بودتهیه مایحتاج عمومی ازها ترین این ضرورتاز جمله اصلی. کشاندمحیط خارج از اندرونی می

قاجار، خواه از طریق تولید براي خانواده و خواه تولید براي امرار در عهدنان ز.)68: 1375دلریش، (
یکی از . نبودریتأثیبکردند که در اقتصاد کشور نیز ها ایفا میمعاش، نقش مهمی در معیشت خانواده

زد، استفاده از نیروي جسمی ن دامن میعشایر و روستاییاه نظام چندزنی به ویژه در ایالتدالیلی که ب
؛ به طوري که قدر و قیمت یک زن تا حد )43: 1343رابینو، (و کشاورزي بود يپروردامزنان در تولیدات 

جاب و پوشش کامل ح.)125: 1325دالمانی، (شدهاي تولیدي او مشخص میمهارتبر اساسزیادي 
هاي ها و نقاشیاسناد، مدارك، سفرنامه. قاجار بوده استةترین مسائل زندگی زنان در دوریکی از اساسی

ةپوش دورقاجار ادامه تنةپوش زنان در اوایل دورنمایاند که تنباقی مانده از آن دوران این طور می
اول و دوم سلطنت ةپوش زنان در دورعناصر اصلی تن. دوم تحول عظیمی یافتةزندیه بود و در دور

تنه، شلوار، کلیجه، پوشش سر شامل کالهک، چارقد، چادر و روبند پیراهن، دامن، نیم: قاجاریه عبارتند از
.)570-571: 1387غیبی، (شو پوشش پا شامل جوراب، چاقچور و کف) در بیرون از منزل(یا نقاب 

1 .Fauvrier, Joannes
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هاي قاجاريهاي بصري و مضمونی تصویرپردازي زنان در قلمدانویژگی
بافت فرهنگی و مذهبی، ساختار اقتصادي و ریتحت تأثزمان همواره ةجایگاه زن ایرانی در گستر

تناقضاتی که بعضاً در تاریخ و مجموعه سوابق مربوط به زنان . تغییر بوده استخوشدستنظام سیاسی، 
ها وجود دارد از سویی و تاریخ مکتوب پادشاهان از سوي دیگر منجر به عدم درك صحیح و وضعیت آن

هاي موجود از زنان در در عین حال تصویرپردازي. زنان شده استبه خصوصو مردمةشرایط تود
قاجار، بهترین منبع، جهت درك جایگاه و چگونگی حضور و فعالیت ةهاي دورها و قلمدانصفحات کتاب

.رودزنان آن دوره به شمار می
شی قاجار در یک آنچنان که نقااي از نقاشی قاجاري مختص به تصاویر زنان است؛ بخش عمده«

به موازات اجراةاین گونه تصاویر به لحاظ موضوع، خصوصیات و شیو. برداشت کلی نوعی جلوه زنانه دارد
حاتم و (»انددهندگان آثار ارائه گردیدههنري و متأثر از سالیق سفارشيکردهایرورویدادهاي اجتماعی، 

هایی آثار بنديتک چهره زنان و ترکیبوضوعات بسیاري از جملهم.)56-57: 1388پورغیاثی، حاتم
هاي بسیاري بنديترین مضامین بوده و در میان تمام مضامین ترکیباز رایجهايقلمدان نگاراروپایی، در 

هاي نگاريها و چهرهها ترکیبی از کپیزنان و در برخی قلمدانيهاتک نگارهها، ها و داستاناز روایت
ها قاجار که اینک در موزهةهاي بسیار از دوردر عین حال وجود قلمدان. استزنان اروپایی، قابل مشاهده

ز جمله مجموعه هنر اسالمی دکتر ناصر خلیلی در لندن وجود دارد و بررسی ، اهایی جهانو مجموعه
ها، کمک شایان توجهی به درك موقعیت اجتماعی، دالیل استفاده از این مضامین و نوع هاي آننگاره

.ها خواهد داشتآنکاربرد
در لندن و نقش و یلیناصر خلهاي موجود در مجموعه در این بخش به بررسی تصویرپردازي قلمدان

تصاد، هاي اجتماعی چون مشارکت در اقهایی با مضامین فعالیت، در قالب گروههادر آنحضور زنان 
.پردازیمثار اروپایی، میبرداري از آها و کپیتک پیکرهازدواج، مراقبت از کودکان، آموزش،

هاهاي اجتماعی زنان در قلمدانفعالیت: گروه اول
اقتصاد خانواده، ایل و عشیره نیتأمترین مشارکت و فعالیت زنان در اجتماع خود، مشارکت در اصلی

پرداختند قرار داشت؛ دستی در رأس کارهاي تولیدي که زنان به آن میصنایع. و در نهایت کشور است
اي در میان زنان روستایی مرسوم هاي پشمی و ابریشمی یا پنبههاي الیجه و کرباس از نخن پارچهبافت

بدین ترتیب مشارکت .)35: 1366نائینی، (شدسه مورد نیاز خانواده تهیه میها الببود و با استفاده از آن
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هاي و تصویرپردازي فعالیتهاي روزمره در سطح جامعه خود بسیار وسیع و گسترده بوده زنان در فعالیت
اي بود تا هنرمند، فضاي پرشور و هیاهوي روستا و زندگی عشایر را چنان با مایهاجتماعی زنان، دست

ها ظرافت به تصویر کشد تا بیننده شهرنشین و یا کاتب، در دل خانه خود و در میان جمع اوراق و کتاب
را به خوبی احساس کرده، لذت برده و از فضاي نیز فضاي دلنشین، زنده و پویا در دشت و کوهسار 

. خشک اطراف خود جدا شود
زنان روستایی در مراحل تولید محصوالت کشاورزي، سهم اساسی داشتند، محصوالت کشاورزي پس 

از جمله خرمن کردن . کردند تا به مواد قابل مصرف مبدل شونداز برداشت، باید مراحل دیگري را طی می
مرحله نهایی کار، یعنی . شدانجام مییدستابیآسبه آرد که با وسایل ابتدایی چون گندم و تبدیل آن

هاي ر خانوادهد). 331و1361:160،الملکافضل(وش محصوالت نیز به عهده زنان بودعرضه و فر
معمولی، زنان عالوه بر پرورش کودکان، وظایف دیگري چون آشپزي، نظافت منزل، دوخت و دوز 

تصویري .)35: 1375دلریش، (به عهده داشتندافراد خانواده و خریدهاي خارج از منزل را نیز هايلباس
سیزدهم به نمایش /زدهمر وجه قلمدانی متعلق به نیمه اول سده نو، باز زندگی روستایی و عشایري

.)1تصویر (درآمده است
شده دهیکشریتصوتلف زنان را به هاي مخزندگی روزمره روستاییان و فعالیتةدر این نگاره نیز شیو

ها در شویی و درست کردن غذا بوده و نقش آنسه زن تصویر شده در حال دوشیدن شیر، رخت. است
احشام و گله در کنار چادرهاي کهیحالدر . هاي خانواده و جامعه کوچکشان منعکس شده استفعالیت

ان در عین پوشیده بودن، برخالف زنان نوع پوشش این زن. ها در حال چریدن و استراحت هستندآن
اي که متمرکز جامعه. دهدینشان مها در میان جامعه کوچکشان را شهري است و آسودگی فعالیت آن

. نمایدو فضاي پرشور و فعال زندگی را طلب میها بودهآنمحیط زندگی 
شیراز و متعلق به ربع سوم نمونه دیگر از این تصویرپردازي، در وجه فوقانی قلمدان دیگري، اثري از

. دشوکودکان و سواران شکارچی مشاهده میبوده که تصاویر روستایی با زنان،سیزدهم، /سده نوزدهم
نگاره برخالف نگاره قبلی، تعداد افراد حاضر و جمع در میان طبیعت بیشتر و هر کدام نیدر ا) 2ریتصو(

هاي زنان و مردان یی و عشایري، فرقی میان فعالیتدر کنار هم مشغول فعالیتی هستند؛ در جامعه روستا
. داردیوامهم به تالش و تکاپو و شور زندگیها را در کنارنبوده و حجم باالي کار و مشغله، آن

هاي مختلف از جمله مراقبت از کودکان بندي زیبا، زنان را در حال فعالیتدر این نگاره نیز با ترکیب
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ها، نقش زنان به عنوان مادر خانواده از اهمیتی بسیار ر میان این فعالیتد. ددهو پخت غذا نشان می
ر واقع این تصویر د. دانبرخوردار است؛ از این جهت در مرکز تصویر مادر و کودك، به تصویر کشیده شده

هم، در حالتی در کنارن را گویاي مراسم و یا محفلی از اهالی روستایی است که زنان، مردان و کودکا
همچون نگاره قبلی پوشش زنان در عین پوشیدگی نشان از . دهدنشان میو آرامشسراسر شور و هیاهو 

بندي منظره زیبایی از زندگی روستایی و فعالیت زنان و مردان در کنار هم با ترکیب. البسه عشایر دارد
اثر 1287/ 1870به ان دیگري از شیراز متعلق دلنشین از فضاي دشت و روستا، در وجه جانبی قلمد

این نگاره بر خالف يرنگ پردازبندي و ترکیب) 3تصویر . (تعباس شیرازي به تصویر کشیده شده اس
زن حاضر در صحنه یکی در حال شست و شو و دیگري در 2تر بوده و تر و روشندو نمونه قبلی دلنشین

بخش اصلی یک خانواده را زنان چرا کهاندنشان داده شدهحال مراقبت از کودك در محفلی خانوادگی
توان شود؛ از این روي نمیها بخشی از جامعه شکل گرفته را شامل میدهند و حضور آنتشکیل می

.حضور و جایگاه آنان را نادیده گرفت
قاب 3دره نمونه دیگري از این تصویرپردازي در وجه فوقانی همین قلمدان، اجرا شده به طوري ک

به نظرر مرکز تصویر دو زن که بیشتر د. تاسقرار گرفتههاي مختلف جدا از هم، تصویر زنانی در فعالیت
فرزندان خود به تصویر از قشر متمول به همراه ندیمه خود باشند و در دو سوي آن زنانی در کنار آید می

.)4تصویر (انددرآمده
وظیفه مادران در تربیت فرزندان به مراتب بیشتر از . نان بودمراقبت از کودکان از جمله وظایف مهم ز
اي بود که آنان از اندرونی، به هاي متنوع مردان و فاصلهمردان بود و این به علت اشتغال و سرگرمی

این موضوع به ویژه در . گرفتندهاي موجود در آن میاز قیل و قالدور ماندنمنشی و یا خاطر حفظ بزرگ
.)33-34: 1375دلریش، (کردیمشتریباشرافی خود به خود نقش زنان را در تربیت کودکان هايخانواده

چهاردهم، نمونه دیگري از / ي سده بیستمتعلق به اصفهان یا تهران و ابتداتصویرپردازي قلمدانی م
ز روستا تزیینات وجه جانبی مشتمل بر تصاویر پیوسته ا) 5ریتصو. (تفعالیت و زندگی زنان روستایی اس

. تخورد و کیفیت نقوش باال اسهاي انسانی و تعدادي اسب و گاري در آن به چشم میاست که پیکره
.هاي عادي زندگی اجتماعی در کنار خانواده خود هستندنان در این نگاره نیز در حال فعالیتز

ا پوششی از نوع قاب چهره زنان ب3همچون نمونه قلمدان قبلی، بر وجه فوقانی این قلمدان نیز در 
پوشش این . ترین فعالیت زنان، به تصویر درآمده استعادي و سرگرمی کودکان خود به عنوان اصلی
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پوالك در سفرنامه هم چنانکه.)6تصویر (ها در داخل خانه و محیط منزل استزنان گویاي حضور آن
. تر و کمتر استها سبکپوشش آنتر و خانه آرایش زنان غلیظدر داخل«: کندخود به این نکته اشاره می

هاي آن از پشت آویزان است و پوشاند که گوشهسر خود را با پارچه یا شالی میمعموالًدر خانه زن 
هاي اي با حاشیهاي نازك و ابریشمی به رنگ صورتی یا آبی است که گلدوزيپیراهن عبارت از پارچه

هایی، اهمیت فعالیت و ه تصویر کشیدن چنین صحنهشک ببی) 209و 67: 1361پوالك، (» .طالیی دارد
دهد، چرا ها در زندگی اجتماعی زنان دوره قاجار را، نشان میحضور زنان را در جامعه خود و انعکاس آن

اند نیز فعالیت زنان در خانواده و انجام امور که در زندگی زنان شهري که از قشر معمولی جامعه بوده
.شودباري و متمول، دیده میزندگی بیشتر از زنان در

دواج و تشکیل زندگی خانوادگیاي، ازبخش مهم زندگی زنان در هر دورهوهاتیفعالیکی دیگر از 
دختران اغلب از . در جامعه عهد قاجار، فاصله چندانی بین کودکی و ازدواج دختران وجود نداشت«. تاس

رکنی مستقل وارد معرکه زندگی خانوادگی انبه عنوکردند و عمالً هفت تا سیزده سالگی ازدواج می
نیز به آن پرداخته ترشیپگونه که همان- عواملی چون دستیابی به استقالل اقتصادي در واقع. شدندمی
هاي روزگار، پایین بودن میانگین عمر به دلیل شیوع بیماريدر آنرشد نسبتاً سریع دختران -شد

از طرفی باورهاي . هاي زودرس موثر بوددر افزایش این ازدواجگوناگون و عدم رعایت اصول بهداشتی 
) 22: 1375دلریش، (» .ثیر نبودتأبیهااجتماعی رایج نیز در تحقق این گونه ازدواج

معموالً در شهرها، مختص به اشراف بوده است؛ ولی «بسیار رایج بوده و یچند زندر این دوران نظام 
اي براي شوهر نداشت، بلکه ن این بود که زن در ایالت نه تنها هزینهدر ایالت نیز رواج داشت، علت آ

در میان مردم عامه ) 65: 1384پاتینجر، (» .آمدنیروي کارآمدتري به نسبت شوهر خود به حساب می
شاغل برخالف دربار و متملکان، تقریباً تک همسري رایج بود که این مسئله با توجه به تنگدستی و م

اهمیت این بخش، باعث توجه نقاشان و .)30: 1375لریش، د(ري طبیعی بودفراوان آنان ام
.نگاران جهت استفاده از این مضمون در آثارشان گردیدقلمدان

بیستم در دست /نوزدهم یا اوایل سده چهاردهم/ هاي نفیس از اواخر سده سیزدهماي از قلمداندسته
. اندروایت کردهکیبه کی، خواستگاري و ازدواجها مراحلهاي درون و بیرون آناست که با نقاشی

ازدواج يهایروشنچشمتردید کارهاي او براي عبدالرحیم اصفهانی در این زمینه استاد بود و بی
دستاوردین گروه تصاویر به احتمال بسیار، ا).107: 1386رابینسون، (هواخواهان زیادي داشت
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مون مراسم عروسی هرچند بخشی از زندگی روزمره را شامل مضچرا کهدهنده به هنرمند بوده، سفارش
.گیردمیدر برشود، اما مضمونی خاص با فضایی شاد و مفرح را می

و 1903/1321هاي هاي موجود در مجموعه دکتر خلیلی در لندن، دو قلمدان به تاریخاز میان قلمدان
با امضاي عبدالرحیم اصفهانی؛ به طور کامل به تصویرپردازي مراسم و روال ازدواج به 1904/1322

عروس نشسته بر تخت در ) پوشش قلمدان(ر وجه فوقانی هر دو قلمدان د.)6(اندسبک ایرانی پرداخته
تر که به ایی کوچکها در فضشود، در حالی که در سمت راست آنمیان جمع بسیاري از زنان دیده می

. شک اشاره به مراسم عقد دارداي جدا شده جمعی از مردان و مالیی حضور دارد که بیوسیله پرده
و فضاهاي اندرونی و بیرونی زندگی هامیحرجداسازي این فضاها نشان از اعتقادات مذهبی، توجه به 

. مردم در دوران قاجار دارد
اي از زنان عده. هاي متعارف در سطح جامعه هستنداراي پوششبا وجود این زنان در هر دو تصویر د

که در سمت چپ تعدادي از زنان با چادر و هستند، چارقدي به سر دارند، درحالیترکینزدکه به عروس 
)8و 7تصاویر(. )7(شوندمیدهیروبنده د

ربوط به بردن هاي دیگر از مراسم ازدواج ترسیم شده که م، بخشدو قلمداندر وجه جانبی هر 
بر یک وجه عروس مستوره و محجبه «. باشدیداماد معروس به منزل خود و آوردن پیشکشی از سوي 

پیشاپیش وي دخترانی در حال رقص و مردان الله به دست و پشت . سوار بر اسب در حال حرکت است
است که در آن یشطبق کوجه دیگر حامل صحنه. اي زن با پوشش چادر و روبند در حرکتندسر او عده

) 330: 1387خلیلی، (» .کنندیمهاي هدایا را بر سر گرفته و حمل اند و خدمتکاران طبقزنان سواره
)9- 12تصاویر (

دهد که احتماالً در آن مراسم در حال تصاویر دو سر قلمدان نیز ورودي درب منازلی را نشان می
در حال ورود به ) چادر و روبنده(ف بیرون از منزل ها زنانی با پوشش متعاربر یکی از آن. برگزاري است

این دو . اندخانه هستند، در حالی که در سر دیگر، چند مرد و نگهبانی بر درگاه خانه دیگري ایستاده
از میهمانان مرد و زن به طور جداگانه هادر آندهد که هایی را نشان میتصویر احتماالً ورودي خانه

) 13-14ر تصاوی. (شودپذیرایی می
تمامی آنچه بر وجوه مختلف این دو قلمدان عیناً تصویر شده، گویاي چگونگی بر پایی مراسم ازدواج 

هاي اخیر نیز در میان مردم شهرهاي دیگر تا دههباشد؛ هر چند بخشی از این مراسمدر آن دوره می
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.)63: 1387تخار، اف(باشدمرسوم بوده و در برخی مناطق و عشایر همچنان در حال اجرا می
بنا به دالیل مختلف . موضوع دیگر این بخش، بحث آموزش و سوادآموزي زنان دوره قاجار است

تنها محل . ، آموزش سواد به زنان در دوره قاجار چندان رایج نبودزاتیمحدودسیاسی، اجتماعی و عوامل 
. شتندها بودند که دختران سهم ناچیزي از آن داخانهآموزش و تحصیل، مکتب

ها یا مختلط بودند و یا جدا بنابراین بیشتر دختران پس از طی دوره کوتاهی در سطح خانهمکتب
شدندنشین میکردند و خانهبسیار اندك، مراتب باالتر را طی نمیییبا تواناخواندن متوسط و نوشتن 

ن هم به شرط موافقت هاي مرفه و درباري، آتنها دختران برخی از خانواده.)711: 1343مستوفی، (
توانستند به کمک معلم ، می)البته پدرانی که خود سطح سواد و آگاهی قابل توجهی داشتند(پدرانشان 

باسوادي زنان ننگ در واقع .)90: 1371السلطنه، تاج(حدودي به تحصیالت خود ادامه دهندسرخانه تا 
شاه کردند، مثالً بعضی از همسران ناصرالدینشد و بسیاري از زنان باسوادي خود را، پنهان میمحسوب می

.)30: 1384ساناساریان، (ولی شاه از این امر اطالعی نداشتتوانایی خواندن و نوشتن داشتند، 
ها به بهترین وجه، خود تأکیدي بر شاید این سخن گزافه نباشد اگر بگوییم ساخت و تزیین قلمدان

جامعه و نه زنان دارد؛ با وجود این تصاویر بسیار کمی به مقوله اهمیت دانش و سواد بیشتر در قشر مردان 
دهد که در ها زنانی را از قشر متمول نشان میبرخی از آن. اندسوادآموزي و یا باسوادي زنان پرداخته

از متأثرجلوه بصري این تصاویر بیشتر . دست و یا مقابل خود کتاب و یا دفتري گشوده دارند
اي از آن، قلمدانی متعلق به اواخر نمونه. )8(هاي عکاسی آن دوره استاجار و ژستبرداري دوره قعکس

سیزدهم است که در وجه فوقانی آن تصویر زنی ایرانی با پوششی زیبا از پیراهن، دامن و / سده نوزدهم
)15تصویر . (شودچارقدي سفید، نشسته روي صندلی دیده می

بندي و حضور کتاب و مطالعه نداشته باشد، اما ترکیباین تصویر شاید تاکیدي بر بحث آموزش 
دهنده اثر را نشان داده و کتاب را به عنوان عنصري شک عالقه نقاش و یا سفارشگشوده شده، بی

لم آموزي و ع. تفرهنگی و مهم در حریم زندگی افراد، حتی به شرط نداشتن سواد، معرفی نموده اس
، سیزدهم/قلمدان دیگري متعلق به ربع سده نوزدهمیجانبوجهتوجه به کالس درس موضوع تصویري 

نوع لباس و پوشش افراد متأثر از . باشد که بیشتر فضاي کالسی خصوصی را به نمایش درآورده استیم
چند دختر و زن اروپایی دور میزي همراه با پیرمردي جمع در آناروپاییان و در واقع محفلی است که 

هر چند این تصویر، نمایی از فرهنگ ایرانی آن دوره را نشان . وشتن هستندشده و در حال خواندن و ن
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دلیل ی، باي که به سوادآموزي و آموزش زنان پرداختهدهد، اما شاید به تصویر درآوردن چنین صحنهنمی
بسیاري از مردم متمول و به ویژه درباریان با فرهنگ اروپایی، توجه به آموزش آشنا شدنبا . نباشد

ها توسط معلمانی خصوصی تحت آموزش قرار ران درباري و قشر متمول جامعه بیشتر شده و آندخت
)16تصویر . (دانستموضوعنیااز متأثرتوان از این روي چنین تصویرپردازي را می. اندگرفته

هاهاي زن در قلمدانتک پیـکره: گروه دوم
اشت، در میانه دوره به طور مساوي از نقاشی اي ایرانی دنگارگري سبک قاجار در آغاز بیشتر مایه

ایرانی و اروپایی مایه گرفته و در پایان دوره به تدریج بر نفوذ سبک اروپایی در نگارگري ایرانی افزوده 
) 173: 1375زاده، شریف. (پردازداز آثار استادان رنسانس میيبرداریکپشود تا جایی که به می

هاي ایرانی و اروپایی در یک قالب پاالیش یافته و آمیزي سنتاوج همدرباري نمایانگرينگارکرهیپ
رانیانیز اشاره شد که نفوذ سبک اروپایی در آثار نقاشی ترشیپ) 151: 1384پاکباز، . (استشکوهمند

کرهیپنقاشی و . هاي بسیاري از آثار اروپایی تهیه شده استداشته و کپیيقلمدان نگاربسیاري در ریتأث
ارتباط گسترده با غرب و سفرهاي مکرر شاهان و درباریان به فرنگ، باعث «دوره قاجار به جهت يارنگ

رفته در دیگر شئون زندگی درباریان رخنه کرد و در نگرش اي شیفتگی به فرهنگ غرب شد و رفتهگونه
ها نیز از این دان؛ و فضاي قلم)83ص : 1386ناغانی، (» ها به مقوله زندگی و هنر، اثر عمیقی گذاشتآن

. بهره نبوده استتأثیر بی
بندي متقارن و ایستا با عناصر افقی، عمودي و منحنی؛ ترکیب: عمده مشخصات این سبک عبارتند از

محدود با ینیرنگ گزتزیینی و تصویري و يهاهیمانقشپردازي مختصر در چهره و جامه، تلفیق سایه
) 151: 1384پاکباز، (.هاي گرم به خصوص قرمز استتسلط رنگ

ایرانی و اروپایی ينگارکرهیپاي میان دوره قاجار مقایسهيقلمدان نگاردر این بخش با توجه به آثار 
بررسی این . ها، ترسیم یک پیکره در مرکز قلمدان استاي از این تصویرپردازينمونه. خواهیم داشت

.نمایدها آشنا میش و جایگاه آنپردازي، نوع پوشها ما را بیشتر با نحوه چهرهنمونه
چهاردهم /شود که متعلق به اوایل سده بیستممیمشاهدهيانمونههاي دوره قاجار در میان قلمدان

.شودنگاري قاجار مشاهده میعکاسی را بر چهرهریتأثزیچاست و در آن بیش از هر 
هاي است، چهره زنانی با پوشش»محمد باقر سمیرمی«در وجه فوقانی این قلمدان که احتماالً اثر 

هاي عکاسی این دوره است که از شیوهمتأثراین تصویرپردازي آنچنان قوي و . متداول اجرا شده است
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شود، پیکره زن در مرکز با پیراهنی قرمز و چارقدي سفید دیده می. بیشتر به یک قاب عکس شباهت دارد
دارند و به نوعی پوشش کامل اندرونی زنان تصویر در حالی که در دو ترنج کناري آن زنان پوشش سر ن

)17تصویر .()9(شده است
سیزدهم، در قاب مرکزي تصویر / فوقانی قلمدانی متعلق به سده نوزدهمر وجه، باي مشابهدر نمونه

سیزدهم تصویر شده و / و پوششی کامالً اروپایی مرسوم در اوائل سده نوزدهمئتیهزنی جوان با 
) 18تصویر . (تزنان در لباس و کاله اروپایی، در دو انتهاي رویه قلمدان نقاشی شده اساي از تنهنیم

گرایی شامل نوع پوشش، این واقع. شودگرایی در تصویرسازي هر دو قلمدان مشاهده مینوعی واقع
ر اروپا زمان تصویرسازي اثر داز فرهنگ هممتأثرانداز اطراف، در نمونه دوم، و ترسیم فضا و چشمئتیه

ریتأثیبگرایی شک مشاهدات درباریان و در مواقعی نقاشان درباري در تصویرسازي چنین واقعاست و بی
شدند، مزین به ، خصوصاً آثاري که از زنان کشیده میهاقلمداننگاران در بیشتر آثار چهره. نبوده است

.)10(اشاره کردسانشانیگها و زان از گوشهاي آویمرواریدها وگوشوارهتوان به اند که میتزییناتی بوده
دو نمونه مشابه از این تصویرپردازي متعلق به . اندها به وفور ترسیم شدهموارد این چنینی در قلمدان

قالب بیضی 3ها در چهاردهم در مجموعه خلیلی موجود است که در نماي فوقانی آن/اوایل سده بیستم
هاي نی و اروپایی قابل مشاهده است، در حالی که در میان این قابایرائتیهزنانی در کرهیتک پشکل، 

پیکره به یک سو 3جهت چهره هر . اندهاي تزیینی اروپایی ترسیم شدههاي آهو در قالببیضی؛ جفت
. دانهاي مختلفی به خود گرفتهاي گل، کبوتر و یا دست بر سینه، حالتاست در حالی که هر یک با شاخه

)19تصویر (
، پیکره زنان ایرانی با پوشش رایج زمانه تصویر شده، در شکلیضیبقاب 3اي مشابه با ر نمونهد

. طالیی استيهاییخطابیضی، سطح قلمدان پوشیده از نقوش اسلیمی و 3حالی که در میان این 
مالً متأثر از که یکی کا. اندهایی مشابه به تصویر کشیدههر دو نمونه زنان را در فرم و حالت) 20تصویر (

.فرهنگ ایرانی و دیگري متأثر از فرهنگ اروپایی است
با ؛ اندهاي دوره قاجار تقریباً شبیه به هم و در حاالت گوناگون تصویر شدهچهره تمام زنان قلمدان

چهره زنان ایرانی ه قاجار شباهت بسیار بيهاقلمدانچهره اغلب زنان اروپایی تصویر شده در حالنیا
دوره قاجاري زنان با چهره بیضی، ابروان پیوسته، چشمان سرمه کشیده و ينگارکرهیپغالباً در «. دارد

) 151: 1384پاکباز، . (»اندآمدهانگشتان حنا بسته در حالتی مخمور به تصویر در 
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. شودهاي ایرانی و اروپایی در کنار هم دیده میها، ترکیبی از تصویرپردازي پیکرهدر برخی قلمدان
بر . باشدمی» عبدالحسین صنیع همایون«و امضاي 1911/1329اي از این گروه قلمدانی به تاریخ مونهن

و پوشش ئتیهچهره دو زن در هادر آناي قرار دارد که وجه فوقانی این قلمدان سه ترنج بیضی و دایره
یک شکل هاسه آنر فرم و حالت چهره ه. شودزنان ایرانی و یک زن در پوشش زنان اروپایی دیده می

)21تصویر (ها شده است فقط نوع پوشش وجه تمایز آن. ستیها نآناست و تفاوتی در 
نقاشی غرب را در تحوالت نقاشی ریتأثاز همه شماري از این گروه اجرا شده، که بیشهاي بینمونه

ر و واقعیات زندگی اجتماعی اي میان این گروه آثاتوان رابطهدهد، از همین رو، نمیدوره قاجار نشان می
.باشدها و پوشش زنان که متأثر از زمان قاجار میپردازيزنان آن دوره، برقرار نمود، مگر نوع چهره

نتیجه
، که از جمله اندداشتهدهی هویت زن ایرانی، عوامل متفاوتی دخالت ر شکل، دمستندات تاریخیبر اساس

، مباحث فرهنگی و اجتماعی مانند احکام، )محیط جغرافیایی(توان به عواملی چون، طبیعت ها میآن
زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه، . اي اشاره کردهاي دینی و آداب و رسوم قبیلهعقاید، باورها، آموزه

گیري و گسترش تحوالت اجتماعی، سیاسی، اقتصادي، مذهبی و بازي نقشی مهم و اساسی در شکل
گروه 2ها در بندي آنهاي قاجاري و تقسیمهاي زنان در قلمدانرپردازيبا بررسی تصوی. کنندمی

توان چنین برداشت کرد که هر چند در جامعه ها، بیش از هر چیز میمضامین اجتماعی و تک پیکره
هاي مختلف اجتماعی بایست در عرصهمذهبی و خفته زمان قاجار، زنان به صورت عینی و جدي نمی

هاي اقتصادي، به ویژه در زنان روستایی و ها در فعالیتاما، همان حضور کمرنگ آنحضور داشته باشند 
ها قلمدانها، به خوبی در تصاویر عشایري و حتی جایگاه بالمنازع و برجسته زنان در فضاي اندرونی خانه

نان هاي اقتصادي زهاي اجتماعی زنان، فعالیتبه طور نمونه، یکی از واقعیت. یافته استانعکاس
ها فعالیت کرده و روستایی و عشایري است، که دوشادوش دیگر اعضاء خانواده در کشت و کار مزرعه

ها و تهیه داري از دامتمامی امور منزل از قبیل پخت و پز، تهیه چادرهاي عشایري، فرش و زیرانداز، نگه
منعکس هاقلمدانهاي از نگارهاز فرزندان، در بسیاري داري و مراقبتتر نگهمواد لبنی و از همه مهم

.شده است
تر از ها که اکثراً به سفارش افراد خاص به ویژه متموالن و درباریان تهیه شده، پیشدر این قلمدان
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هاي خود استفاده نموده و در بسیاري نیز هاي مختلف جهت تزیین نگارهحاالت و اشکال زنان در بخش
هایی با دید افراد درباري و متموالن جامعه گذاشته بود؛ قلمدانبر تفکرات و ریتأثاز فرهنگ غربی که 

.سبک و سیاق اروپایی تهیه شده است

نوشتپی
. سازي استرود، قلمدانکار میصنعتی که از بسیاري جهات شبیه صحافی است و بعضی از مواد اولیه صحافی هم در آن به- 1

) خمیر کاغذ(هاي بزرگ از خمیر مقوا قلمدان. نی و یا قلم تراش دارداي است که یک دوات کوچک و چند قلم قلمدان جعبه
انس، ه(د چسباندنها را روي هم میهاي کوچک عبارت از چند الیه کاغذ است که آنشوند، حال آن که قلمدانساخته می

.)214- 215،ج اول:1372
. وع گل، برگ، پرندگان چون بلبل و گاه پروانه بودکه داراي موضیف یک گونه از نقاشی قدیم ایرانیاصطالحی براي توص-2

گرفتند و این شیوه به صورت نقاشی مستقل و یا در ارتباط با برخی نقاشان غالباً در بازنمایی موضوع از طبیعت مایه می
.)588ج دهم،: 1390پاکباز، (تهنرهاي کاربردي چون قلمدان متداول بوده اس

به هاآن. وبرداري ناقص از نقاشی اروپایی توسط برخی از نگارگران قدیم ایرانی و هندياصطالحی است براي توصیف الگ-3
این . کردندهاي اروپایی تقلید میها و نقشمایهطور سطحی، از شگردهاي برجسته نمایی و ژرفاي نمایی و گاه حتی از موضوع

. بسیار متداول بود–چهاردهم / یل سده بیستمیازدهم تا اوا/از اواخر سده هفدهم-سبک در ایران بیش از دویست سال
.)371همان، ص (
هاي نخستین سده سلسله قاجار در سال. اي دست یافتسابقهتعامالت هنري بین ایران و اروپا در دوره قاجار به سطح بی-4

را به دلیل سرعت توسعه نوزدهم نه تنها پیوندهاي اقتصادي و سیاسی را با اروپا از سر گرفت، بلکه این پیوندها /سیزدهم
.)1381:89، اختیار؛ وسکیچکلو؛ فلور(جهانی و به ویژه اروپا گسترش داد

ها در کردستان، با کمال استقالل ز دختران فتحعلی شاه، سالا» هوالی«خانم ملقب به » حسن جهان«ها از جمله آن- 5
.)21، ص عضدالدوله(امور بود اندرکار رتق و فتق قم دستدختر ناصرالدین شاه نیز مدتی در » فخر الملوك«حکمرانی نمود و 

آن گاه که نوبت به فرمان چهارم سلطان رسید، بخت یار بود که «: شوددر وجه داخلی در پوش این عبارت خوانده می- 6
روس مدمور به ترسیم مجلس عروسی و مراسم ازدواج شدم، پس آن گاه جمعیتی را در شب عروشی نشان دادم، یعنی که ع

.)1386:328خلیلی، (»بخت از آن توست شاها
انداختند و آن پارچه سفید بلند و کم عرضی بود که در زنان در بیرون از خانه براي حجاب صورت از روي چادر، روبنده می- 7

د و دوختنهاي آن را با ابریشم و سلیقه خاصی میها یک مشبک شش ضلعی مستطیل در عرض داشت که سوراخبرابر چشم
.)1349:87، ضیاءپور(شد آمدي براي بعضی از زنان هنرمند این دوره محسوب میکاري مشکل بود از این رو منبع درچون 

هایی حتی همان حالت. کردندها، غالب هنرمندان از عکس استفاده میپس از آمدن عکاسی به ایران، براي نقاشی چهره- 8
.)1384:129مهاجر، افشار(نشسته متداول شده بود، به نقاشی راه یافت که براي جلو دوربین به صورت ایستاده یا

هاي بسیاري از زنان حرم خود گرفته است و باعث شد اطالعاتی از حرم شاهی به مردم برسد، زیرا ناصرالدین شاه عکس- 9
)245مهاجر، ص افشار(توانستند از آن چیزي بدانند آن فقط به حدس و گمان میقبل از

آالتزینت. دادندآالت از خود نشان میینتزکلیه زنان ایرانی از هر قشري عالقه زیادي به استفاده از طال و جواهر به عنوان - 10
اي رفت، گردنبندهاي نقرهاي به کار میاغلب به صورت دستبند و انگشتر نقره،اي مخصوص قشر محروم و کم بضاعتنقره

.)1362:77کارالسرنا، (ي اعیان و اشراف بود هااز خانوادهپوست هاي سیاهمخصوص نوکر و کلفت
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سیزدهم/مشارکت زنان در اقتصاد خانواده، نماي جانبی قلمدان متعلق به نیمه اول سده نوزدهم:1ریتصو

سیزدهم، شیراز/مشارکت زنان در اقتصاد جامعه خود، نماي فوقانی قلمدان متعلق به ربع سوم سده نوزدهم:2تصویر 

، شیراز1287/ 1870مشارکت زنان در فعالیت و زندگی خانوادگی، نماي جانبی قلمدانی متعلق به :3تصویر 

چهاردهم، اصفهان یا تهران/ مشارکت زنان در اقتصاد جامعه خود، نماي جانبی، متعلق به ابتداي سده بیستم:5تصویر 
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تهران،1903/1321قلمدانی متعلق به نماي از مراسم ازدواج و عقد، نماي فوقانی:7تصویر 

، تهران1904/1322نماي از مراسم ازدواج و عقد، نماي فوقانی قلمدانی متعلق به :8تصویر 

، تهران1903/1321مراسم ازدواج و همراهی عروس به منزل، نماي جانبی متعلق به :9تصویر 

، تهران1904/1322اي جانبی متعلق به مراسم ازدواج و همراهی عروس به منزل، نم:10تصویر 
، تهران1903/1321ی هدایا، نماي جانبی متعلق به طبق کشمراسم ازدواج، همراهی عروس به منزل و :11تصویر 



1391بهار، 1، شماره4هدورزن در فرهنگ و هنر 144

، تهران1904/1322ی هدایا، نماي جانبی متعلق به طبق کشمراسم ازدواج، همراهی عروس به منزل و :12تصویر 
1903/1321به منزل عروس، نمایی از سر قلمدانی متعلق به ورودي: راست13ریتصو

1903/1321مراسم ازدواج و ورودي به منزل داماد، نمایی از سر قلمدانی متعلق به : چپ14تصویر 

سیزده/کالس خصوصی سوادآموزي دختران، نماي جانبی قلمدانی به اواخر ربع دوم سده نوزدهم:16تصویر 
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461517

، شیراز1287/ 1870مشارکت زنان در اقتصاد جامعه خود، نماي فوقانی، قلمدانی متعلق به :4تصویر 
چهاردهم، اصفهان یا تهران/ مشارکت زنان در اقتصاد جامعه خود، نماي فوقانی متعلق به ابتداي سده بیستم: 6تصویر 
سیزدهم/ علق به اواخر سده نوزدهمزنی در مقابل میز مطالعه، نماي فوقانی قلمدانی مت:15تصویر

تهران،1909/1327تک پیکره ایرانی، نماي فوقانی قلمدانی متعلق به : 17تصویر 
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18192021

سیزدهم/ تک پیکره اروپایی، نماي فوقانی قلمدانی متعلق به سده نوزدهم :18تصویر 
، اصفهان1318/ 1900نی متعلق به تک پیکره هاي اروپایی، نماي فوقانی قلمدا: 19تصویر 

چهاردهم/ هاي ایران، نماي فوقانی قلمدانی متعلق به ابتداي سده بیستمتک پیکره:20تصویر 
، اصفهان1911/1329اروپایی، نماي فوقانی قلمدانی متعلق به ابتداي سده -هاي ایرانیتک پیکره:21تصویر 
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