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ها،  با تأكيد بر سفرنامه دورة قاجارشناسي تصوير زن در  شمايل
 از اين دوره مانده برجايهاي  ها و عكس نگارگري

*1ابراهيم زارعي محمد ساره طهماسبي 2زاده ، 

  چكيده
زيبـايي زنـان ايرانـي از    . زنان ارائه دهنـد دربارة نظيري  سياحان بسياري توانستند اطالعات كم دورة قاجار،از اوايل 

هـاي ايـن دوره    را در نقاشـي بازتاب ايـن زيبـايي   . نكاتي است كه نظر سياحان اروپايي را به خود جلب كرده است
ها  با سفرنامه دورة قاجارزنان  ةهاي بازماند كند تفاوت فاحش عكس اي كه جلب توجه مي اما نكته. بينيم وفور مي به

اسـاس   بـر  دورة قاجـار آنچه در اين پژوهش مطالعه شده، بررسي صحت سيماي زنان . استهاي اين دوره  و نقاشي
گردآوري مطالب در اين . هاست هاي سفرنامه ها با نگاشته و عكاسي و تطبيق آن مدارك تصويري زنان در نگارگري

هـاي ايـن مقالـه     بر اين اساس، پرسـش . تحليلي نگاشته شده است ـ تاريخية اي است و به طريق پژوهش كتابخانه
ي از ويرنگارتصـ يه تا چه ميزان با سـاير مـدارك   دورة قاجارهاي  سيماي ظاهري زنان در نقاشي: بدين ترتيب است

هاي سياحان همخواني دارد؟ و در صورت تفاوت در سيماي ظاهري زناني كه در مدارك ياد  قبيل عكاسي و نوشته
دهد كه ما شاهد نوعي تفاوت در  ها نشان مي بررسي ةيا عواملي سبب اين موضوع شده است؟ نتيج چه عامل ،شده

زن بـه   ةترسيم چهر هنرمند نقاش در دورة قاجار،در . هستيمهاي اين دوره  با نقاشي مانده برجايهاي  ميان عكس
اعـم از عكـس يـا     ،هاي ايـن دوره  يتصويرنگارتوان گفت زن در  مي .گرايش داشت سازي شبيهگرايي و عدم  آرمان
  .ابزاري در جهت بيان شكوه قدرت و سلطنت است ،نقاشي
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  مقدمه
ويــژه  هــاي آن همــواره حــس كنجكــاوي ســياحان جهــان و بــه از دوران كهــن، شــرق و جاذبــه

به همين دليل، تاريخ شاهد تعداد كثيري جهـانگرد و سـياح بـوده    . كرد ها را تحريك مي اروپايي
هاي شرقي را براي ارضاي حـس كنجكـاوي و پژوهشـگري خـويش      كه همواره سفر به سرزمين

شگران با سفر به كشـورهايي بـا تمـدني كهـن، همچـون ايـران، هـم        اين گرد. كردند انتخاب مي
شدند و هم به گزارش مشاهدات خود در شـرق، سـاير جوامـع     مند مي خود از تجارب عظيم بهره

كشـور ايـران يكـي از كشـورهايي بـود      . كردند بشري را از تحوالت در اين منطقة جهان آگاه مي
هـاي   از رهگذر اين توجـه امـروز بخـش   . كرد ب ميكه شايد بيشترين اين سياحان را به خود جل

 ].1، ص15[هــاي ايــن افــراد شــكل گرفتــه اســت  اســاس ســفرنامه زيــادي از تــاريخ ايرانــي بــر
هـاي   كننـدة تـاريكي   توانند آشكار شناسي هستند كه مي ها از منابع مهم تاريخي و مردم سفرنامه

هاي فرهنگـي دربـارة ايـران     پژوهش بسياري از. دانش ما دربارة فرهنگ و تاريخ يك ملت باشند
هـاي عصـر    سـفرنامه . نگاشـته شـده اسـت     عصر قاجار توسط سياحان اروپايي در قالب سفرنامه

اي  قاجار به دليل ورود دانش نوين اروپايي و نگاه انتقادي سياحان به جامعة ايـران جايگـاه ويـژه   
هـا و كاركردشـان در    كنجكـاوي سـياحان دربـارة وضـعيت زنـان، پوشـش آن       ].2، ص6[دارند 

هاي زيادي در ذهنشان ايجـاد شـود و ايـن     هاي اربابي موجب شده است تا پرسش اندروني خانه
در همين زمينه، در جهت اعتبارسنجي سـيماي زنـان   . مسئله نيز در آثارشان بازتاب يافته است

  .بايد به اين مقوله بسيار توجه كرد
بناها و نسخ خطي بـراي انتقـال پيـامي خـاص     عنصري تزييني در منزلة  هكاربرد نگارگري ب

توان به مسائل اجتماعي، سياسي و فرهنگـي   با بررسي نگارگري، مي. همواره اهميت داشته است
توان مـورد توجـه قـرار داد تصـوير زنـان       مي ها از مواردي كه در بررسي نقاشي. دوره پي برد هر

عنوان عضوي از جامعه، موضوعي است كـه در ادبيـات و هنـر هميشـه      به ،زن ].75، ص1[ است
هـا   دوران همةمورد توجه خاص بوده و در هنري تجسمي چون نقاشي مورد توجه هنرمندان در 

هـاي گونـاگون تـاريخ هنـر ايـران،       حضور زن در آثار هنري طـي دوره  ].52، ص37[ بوده است
يـك از عناصـر    بازنمايي و به تصوير كشيدن هـر  .كلي است ةهمچون ساير عناصر، تابع اين قاعد

منطبق بر نگرش و استنباط جامعه و هنرمندان به ايـن   گونه آثار طبيعي، انساني و تخيلي در اين
آن  ةنقاشي قاجار را بايد در مقام يكي از منابع جهت شناخت جامعـ  ].116، ص19[ عناصر است
داده در اين دوره، كه سبب پيوند سـنت   رخ تحوالت مهم اجتماعي ،به عبارت ديگر. دوره دانست

بـراي  ، به همين منظـور . ويژه نقاشي نيز باز كرد و مدرنيسم در ايران بود، راه خود را به هنر و به
  .سنجي سيماي زنان در اين دوره بايد به بررسي نقوش ديواري زنان نيز پرداخت اعتبار

هـا و   ارت دشـمنان، پيـروزي  ها، شكسـت و اسـ   تصويرگري و ميل به روايت سرگذشت جنگ
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هـا، از سـرآغاز    كشورگشايي، شرح دادگستري و رواج عدالت در قلمرو حكومت و ساير سـرزمين 
اختـراع عكاسـي   . پادشاهان و سرداران بزرگ تاريخ بوده است ةتاريخ تمدن بشر، مورد توجه ويژ

برابر جهانيان نمـودار   هاي تصويري را اندازهاي نويني از آفرينش ايده  در اوايل قرن نوزدهم چشم
گر تـاريخ تصـويري    توانست روايت هر شخص در هر منزلت اجتماعي مي ،عكاسي ةبه وسيل. كرد

كس ميل داشت عظمت و شكوه خانوادگي خود را در گذشته و حـال،   خانوادگي خود باشد و هر
عكاسـي   ةوسـيل نگاري بـه   تاريخ. دكنتر به نام عكس، براي آيندگان جاودانه  اي كوچك در نمونه

سنت به تصوير درآوردن كارهاي مهم و ارزشمند هر دوره با مقاصد گوناگون دنبـال   ةنيز در ادام
آن در اروپـا صـورت    شعكاسي در ايران با اختالف كمتر از سـه سـال از پيـداي    شپيداي. شد مي

ـ  از دوران قاجار بـه  مانده برجايهاي  عكس ].69ـ68، ص25[ گرفته است ارك يكـي از مـد   ةمنزل
  .بررسي شود بايدمعتبر جهت شناسايي سيماي زنان در اين دوره نيز 

يـه تـا چـه    دورة قاجارهـاي   له كه سيماي ظاهري زنان در نقاشـي ئبررسي و تحليل اين مس
و در ؟ هـاي سـياحان همخـواني دارد    ي از قبيل عكاسي و نوشتهتصويرنگارميزان با ساير مدارك 

يا عـواملي سـبب ايـن     چه عامل كه در مدارك ياد شدهصورت تفاوت در سيماي ظاهري زناني 
  .ها پاسخ بدهد هايي است كه پژوهش حاضر تالش دارد بدان موضوع شده است؟ از پرسش

بـه سـاير مـدارك همچـون      ،هاي تصـوير زنـان در آن دوره بـا توجـه     رسد نقاشي به نظر مي
نقش كشيدن تصـاوير زنـان در   تفاوت و اغراق در به بيانگر  ،از آن دوران مانده برجايهاي  عكس
هـا اغـراق    توجه به آنكه در به تصوير كشيدن سيماي زنان عصـر قاجـار در نگـاره    با. ستها نگاره

گرايي و ميل به نهايت زيبايي هنرمندان آن  توان ناشي از حس كمال شده است، اين اغراق را مي
مربوط به قشر حكومتي بـوده،   هاي آن دوران درباري و كه بسياري از نگاره از آنجا. دوره دانست
هاي اين قشـر بـه تصـوير     ها به سفارش دربار و همسو با خواسته رسد اكثر اين نقاشي به نظر مي

  .درآمده باشد

  پژوهش ةپيشين
توان از كتاب دلـريش بشـري بـا عنـوان      بيشتر مي دورة قاجار،شناخت جايگاه زنان در  ةدر حوز

دورة هايي كـه در رابطـه بـا تـاريخ اجتمـاعي       كتاب ،همچنين ].14[ نام برد زنان در دورة قاجار
طـور   ويلـس بـه   ةنوشـت  ،تاريخ اجتماعي ايران در عهد قاجاريـه اند، نظير كتاب  تأليف شده قاجار

حضـور زن در نقاشـي    ةدر زمينـ  ،همچنـين  ].35[ اند غيراختصاصي به زندگي زنان نيز پرداخته
خطي  ةزنان در واپسين شاهنام«اي با عنوان  مقاله همچونچند پژوهش وجود دارد؛  دورة قاجار

ها بيشتر به  هلنا شين دشتگل كه در اين پژوهش ةنوشت »مصور دوران قاجاري مشهور به داوري
بـين تصـوير زنـان در     ].23[ هاي مشـتمل بـر تصـوير زنـان پرداختـه شـده اسـت        تشريح نگاره

در . اي صورت نگرفته اسـت  عصر مقايسهآن ة و نقش واقعي آنان در جامع دورة قاجارهاي  نقاشي
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هـا بـه    هاي متعددي به چاپ رسيده است و اغلب اين سفرنامه ها و مقاله ها، كتاب سفرنامهة زمين
زنان ة هاي مستقلي كه در زمين از كتاب. توصيفي دارندة موضوع زن اشاره و بيشتر اين آثار جنب

 نويسان فرنگي زن ايراني به روايت سفرنامهتوان به كتاب  اند، مي ها نوشته شده با تكيه بر سفرنامه
 ].10[ بنفشه حجـازي اشـاره كـرد   ة نوشت ها تاريخ خانمو نيز كتاب ] 33[ ميترا مهرآبادية نوشت

بنـدي   فقـط بـه اسـتخراج و دسـته     ،شده اگرچه در اين زمينه بسيار ارزشمندند هر دو كتاب ياد
اند و ضمن نقد برخـي از مطالـب، تحليلـي از ايـن      داختهها پر مطالب مربوط به زنان در سفرنامه

تطبيق مصاديق اجتماعي زنـان  «اي با عنوان  فر نيز در مقاله شايسته  خانم .اند ها ارائه نداده نوشته
بـه بررسـي جايگـاه     »هـزار و يـك شـب   خطـي  ة با جايگاه زن در نگارگري نسخ دورة قاجاردر 

تطبيقـي   ةها و منابع مكتوب ديگـر و مقايسـ   ه از سفرنامهبا استفاد دورة قاجاراجتماعي زنان در 
بررسـي  ة اگرچـه تـاكنون در زمينـ    ].21[ پـردازد  مي شب  هزار و يكآن با تصاوير اين نسخه از 

كمتر در يك چارچوب نظري خاص به اين امر  ،ده استشهاي متعددي ارائه  ها پژوهش سفرنامه
هـا،   ما در اين پژوهش سـعي داريـم سـيماي ظـاهري زنـان را در سـفرنامه      . پرداخته شده است

از اين دوره بررسي كنيم و بـه بيـان وجـوه اشـتراك و افتـراق       مانده برجايهاي  ها و عكس نگاره
  .ميان اين مدارك بپردازيم

  ها سفرنامه
 اند كه متون تـاريخي عمـدتاً   تدوين شده هايي از تاريخ ايران به اينكه در دوره ها با توجه سفرنامه

 واقعي بودند هاي غير شدند و مملو از تحريف و تملق ها تدوين مي تحت نظارت دربارها و حكومت
تـاريخ   و كمتر به زندگي اجتماعي و فرهنگي مردم عادي توجه داشتند و تا حـدود زيـادي خـأل   

موريتي جهـت  أيا مـ  اند، به جهت اينكه سياحان اجبار هكردخود برطرف  ةزمان اجتماعي را درون
هاي تاريخ اجتماعي بكر و جالب  اند، مطالبشان براي تحقيق نداشته دهش هاي اشاره تدوين موضوع

سـيما، پوشـاك، آرايـش و     دورة قاجـار، هـاي   بـا توجـه بـه سـفرنامه     ].3، ص6[ رسد به نظر مي
  :كنيم سي ميآالت زنان را برر زينت

  سيماي زنان ايراني
ة هـاي مهـم و برجسـت    يكي از شاخصه هاي مورد پژوهش توصيف زيبايي زنان ايراني در سفرنامه

ة با وجود اينكه سياحان ارتباط زيادي با زنان نداشتند و كمتر موفـق بـه مشـاهد   . اين آثار است
و اروپايي به ستايش زيبايي زنـان   زيبايي زنان ايرانية زنان ايراني شدند، با توجه به مقايسة چهر

  ].26ـ25، ص33[ اند ايراني پرداخته
كه در زمان فتحعلي شاه از ايـران ديـدن كـرده، زنـان ايرانـي را      ، ]54ـ52، ص13[ دروويل

او زنان ايراني را بلند و باريـك، بـا گيسـواني بلنـد، صـورتي گـرد،       . داند زيباترين زنان جهان مي
  .كند اي سفيد توصيف مي چشماني درشت و سياه و چهره
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كه در زمان ناصرالدين شـاه بـه ايـران مسـافرت كـرده، بـه       ] 229، ص20[ خانم كارال سرنا
زن ايراني به علت عـادت بـه    ةاو معتقد است قياف. كند زنان را توصيف مي ةاي متفاوت چهر گونه

زنـان  فقـط   يرانبه نظرش در ا .شود تر و پيرتر از ميزان واقعي ديده مي بزك غليظ هميشه زشت
هايي كه از نعمت چاقي مورد نظر برخوردار نيسـتند، بـه درمـان و دواهـاي      ند و آنا چاق مقبول

ننگ و سرشكسـتگي اسـت و    ةنوعي ماي چون الغري براي زنان ايراني. شوند مختلف متوسل مي
  .دهند ها را طالق مي  حتي گاهي شوهرها به اين بهانه آن

زيبايي زنـان را   ،مظفرالدين شاه به ايران سفر كرد ةدر دور كه ،]284ـ283، ص12[ دالماني
و صورت زنان را با لباني قرمز، چشـماني سـياه، ابروانـي پيوسـته،      داند ها مي ثر از چشمان آنأمت

دانـد و پاهـا را    و اندام زنان را بلندباال نميا. كند هاي مصنوعي معرفي مي اي سفيد و با خال  چهره
  .كند زشت و خشن توصيف مي

نيز كه در زمان مظفرالـدين شـاه از ايـران ديـدار كـرده اسـت       ] 189، ص36[ سوين هدين
و  اي از زنان ايراني ديده شده اسـت  داند كه كمتر چهره زيبايي دختران ايراني را ناشي از اين مي

موج ندارد و بيشـتر وزكـرده و   . موهاي آنان سياه است« :كند گونه زنان شهري را توصيف مي اين
هـا سـايه    هـاي سـياه بـه چشـم     اي تيره و تقريباً سياه است و مژه هايشان قهوه چشم. فته استبا

  .داند و در مقابلش زنان روستايي را زشت و ناهنجار مي ».كند تر مي ها را سياه اندازد و آن مي

  پوشاك زنان
از ابتـداي   كـه  ،اول ةدور. كنـد  از سه الگوي متفاوت پيروي مي دورة قاجارپوشاك زنان در طول 

شـود و هنـوز ارتباطـات بـا دول      حكومت قاجار تا مسافرت ناصرالدين شاه به فرنگ را شامل مي
دوم كـه   ةدور. خارجي توسعه نيافته بود و فقط اندكي تفاوت در لباس زنان با گذشته پديد آمد

مظفري است، با آمدن تجار و سياحان اروپايي به ايران و  ةاز مسافرت ناصرالدين شاه تا آغاز دور
سـوم نيـز از آغـاز     ةدور. مسافرت ناصرالدين شاه به اروپا تحول چشمگيري در پوشاك ايجاد شد

اول سـلطنت قاجـار، دامـن     ةدر دور. گيـرد  مـي  بر را در دورة قاجارمظفرالدين شاه تا پايان  ةدور
كـه از اواخـر دوران پادشـاهي ناصـرالدين      ،دوم حكومت ةدورلباس زنان بسيار بلند بود، ولي در 

هـاي بلنـد بـه تنبـان و      شاه شروع شد، تحول چشمگيري در پوشش زنان به وجود آمد و دامـن 
  ].24ـ22، ص20[شليته تغيير كرد 

، 2[ تـوان بـه اوليويـه    انـد مـي   اشـاره كـرده   دورة قاجـار از افرادي كه بـه پوشـاك زنـان در    
ــ156 ــل ،]157ـ ــ56، ص13[ درووي ــان  ،]57ـ ــن ت ــز ،]108، ص5[ اگوســت ب ــر ويل ، 34[ دكت
ــ365ص ــوالك ،]368ـ ــ115، ص7[ پ ــر ،]116ـ ــك گرگ ــوزر ،]259، ص31[ م ــرز م ، 32[ هن
ــ111، ص3[ هـــانري باينـــدر ،]268ص ــرنا ،]113ــ ، 12[ دالمـــاني ،]74، ص20[ كـــارال سـ
، 16[ گوبينـو  ،]176، ص30[ يوشـيدا ماسـاهارو   ،]68ـ67، ص26[ اوژن فالندن ،]828ـ827ص
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 ]63، ص22[ ليدي شـيل  ،]164ـ162، ص1[ كلود انه ،]88، ص4[ هينريش بروگش ،]404ص
 همـة را با توجـه بـه    دورة قاجارپوشاك زنان . اشاره كرد] 35ـ34، ص28[ كالرا كوليور رايس و

تـا   تنبان يا شلوار زنان گشادتر از شلوار مردان اسـت و : توان توصيف كرد گونه مي ها اين سفرنامه
از روي . سـينه بـاز اسـت    پيراهن بسيار كوتاه و بدون يقه و جلـو . پوشاند مي پاي ساقين را كامالً

كنند و لباس رويي  بر تن مي ،از اطلس آستردار است كه معموالً ،اي به نام ارخالق تنه پيراهن نيم
سرانداز . اند همه كنار هم دوختكجلوبازي است كه زير كمرگاه سه د ةيق بي ةبه نام چاپگين، جام

شده از جنس ابريشم يـا نخـي بـه نـام      دوزي چهارگوش اغلب بردوري ةزنان عبارت است از پارچ
زنان در بيرون از خانـه چـادر بـه    . دشو سنجاقي محكم مي ةچارقد كه از زير چانه و گلو به وسيل

اندازنـد كـه در    سـفيدي مـي  ة پوشانند و به روي سر پارچـ  كنند و از سر تا پايشان را مي سر مي
فقـط  ). 2 و 1تصوير (بينند  مقابل چشمان چندين شبكه دارد و با آن است كه جلوي خود را مي

فرنگستان پيـدا   ةهايشان شباهت بسياري به لباس رقاصان زنان لباس زنان ناصرالدين شاه ةاز دور
  .كند مي

  

پوشش زنان قاجاري در بيرون از خانه، . 1تصوير 
 الملك ندگي و آثار صنيعزگرفته از كتاب  بر

  

پوشش زنان قاجار در داخل خانه، . 2تصوير 
  الملك زندگي و آثار صنيعگرفته از كتاب  بر
  

  آالت زنان زينت
 همـة جواهرات با خود همراه دارنـد و   نوشته است كه زنان بيشتر از مردان] 159، ص2[ اوليويه

  .هاي قيمتي آراسته است تن و پيكر به انواع پيرايه
هـاي   و رشته هاي گرانبها بر جبين و سينه هاي ثمين و عصابه بر سر، جقه و بر گردن، قالده

هاي انگشـتري المـاس و    كمربندهاي مرصع در كمر، حلقه. حمايل كنند مرواريد درشت و آبدار
  .زر در لباس دوزند تمام ةياقوت در انگشت و دستبندهاي جواهر در ساعد و ساق دارند و حاشي

داند كـه زنـان ايرانـي نيـز بـه زر و زيـور، از هـر نـوع مـثالً           طبيعي مي] 117، ص7[ پوالك
دسـتبند و پابنـد   . انـد  گوشواره، سنجاق مخصوص نگاه داشتن روبنده، دستبند و پابند، دل بسته

هايي كه طرز راه رفتنشان مالحت و دلربـايي   به مچ دست يا پاي خانم ،كه اغلب از مرواريد است
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هاي متشـخص   خانم. بخشد خاصي مي ةجاذب و پايشان نيز ظريف و زيباست خاصي دارد و دست
  .گذارند هاي برجسته، اغلب تاج الماس گرانبهايي بر سر مي و از خانواده

زنان ايراني، از هـر قشـري كـه هسـتند،      ةاذعان دارد كه كلي] 366ـ365، ص34[ دكتر ويلز
 آالت زينـت . دهنـد  از خود نشان مـي  آالت ينتزعنوان  زيادي به استفاده از طال و جواهر به ةعالق
هاي نقره به كـار   بضاعت، اغلب به صورت دستبند و انگشتري اي مخصوص قشر محروم و كم نقره
كه دعا يـا طلسـمي را در خـود دارد، بـه بـازوي       ،شده از طال و جواهر نيز بازوبند ساخته. رود مي

  ).3 تصوير(شود  هاي ثروتمند بسته مي خانم
  

  
  الملك زندگي و آثار صنيعگرفته از كتاب  زيورآالت زن در دورة قاجار، بر. 3تصوير 

  

  آرايش صورت و مو
 دكتـر ويلـز   ،]54ــ 53، ص13[ دروويـل  بـه توان  اند مي از افرادي كه به آرايش زنان اشاره كرده

، 12[ دالمـــاني ،]156، ص2[ اوليويـــه ،]108، ص5[ آگوســـت بـــن تـــان   ،]366، ص34[
هـا   بـراي همگـي آن  . اشاره كـرد ] 74، ص22[ ليدي شيل ،]268، ص32[ موزر ،]286ـ284ص

كلـي   طور ها آرايش زنان را به آن. برانگيز بوده است سرخ و سفيد زنان ايراني تعجب آرايش شديد
كشـند و   كنند و ابروهاي خود را وسمه مي موهاي سر خود را رنگ مي: كنند گونه توصيف مي اين

هـاي خـود را سـرخ و صـورت و گـردن خـود را سـفيد         زننـد و گونـه    مي به چشمان خود سرمه
و  كنند هاي جلوي سر را كوتاه مي اندازند و زلف گيسوان خود را بافته و به عقب سر مي. كنند مي

  .كنند هاي خود را رنگ مي پاها و ناخن. ريزند در پيشاني مي
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  دورة قاجارنگارگري 
جديـد و   ةمهمي براي عبور از نقاشي سنتي ايـران بـه شـيو   ة مرحلتوان  مي را دورة قاجارنقاشي 

هـاي نگـارگري و دسـتاوردهاي هنـر غربـي       تكوين يك مكتب تقريباً ايراني با تلفيقـي از سـنت  
هـاي   هـا و چهـره   قاجار بر تصـوير كـردن پيكـره   ة از نظر رويكردهاي صوري، نقاشي دور. دانست

برخي از ايـن تمـايالت در تمايـل بـه     ة ريشيد شا. انساني به همراه تزيينات افراطي استوار است
 و معرفي قدرت و شـكوه دربـار   عظمت باستاني ايران، بازآفريني تاريخ و فرهنگ درخشان ايراني

از  گيـري  بهـره و  ،ويژه جواهرات گوناگون به ،ها پيكرهافزودن برخي عناصر تزييني به . قاجار باشد
گـرم، اجـراي دورنماهـا و     هـاي  رنـگ بـا    غلبـه سـازي،   فرنگية شيوگيري از  نقش و نگارها، بهره

ـ  ها پيكرهها، تمايل به تقارن ساختاري و جايگزيني اكثر  زمينه درختان و آسمان در پس  ةدر ميان
هـا و ابروهـاي    هاي نرم و ماليم در چهره نمايي، سايه روشن و حجم محدود از سايهة استفادتابلو، 

  ].138، ص29[ است اردورة قاجهاي  پيوسته از ويژگي هم به

 زن در نگارگري قاجار
صـورت گـرد و چشـمان بـادامي خمـار و ابـروان       : ، زيبايي مطلوب عبارت بـود از دورة قاجاردر 

 گل و زنان به ايـن شـكل زيبـا محسـوب     ةكماني، بيني باريك و دهاني به كوچكي غنچ ةپيوست
 ؛دربـاري بـود   هـا و كـامالً   آرايي نقاشي برگرفته از معمـاري داخـل كـاخ    الگوي صحنه. شدند مي

اندازي از طبيعـت و   كه چشم ،شده جمع ةاي با پرد هاي مردان و زنان در پنجره كه پيكره طوري هب
 و مرد ة، چهردورة قاجارهاي  در نگاره. اند به تصوير كشيده شده ،يا معماري را در خود جاي داده

ـ  بيشـتر  و اسـت  دشـوار  هـم  از هـا  آن تفكيك و است شبيه بسيار يكديگر به زن  نـوع  ةواسـط  هب
 و تـر  نقـش  پـر  زنـان  لبـاس . انـد  تشـخيص  قابل هم از همراهشان وسايل و اشيا و آرايش پوشش،

 هـاي  جنبـه  درآوردن نمـايش  بـه  نيز و است مردان موي از بلندتر زنان موهاي. است تر تزيين پر
  .]100 و 18 ، ص11[ است مرد از زن تمايز و شناسايي هاي راه از يكي زن بدن فيزيولوژيك

توان به زنان و دخترانـي اشـاره كـرد كـه در      از موضوعات مورد توجه نقاشان عهد قاجار مي
زانو، ايستاده  زنان در حالت نشسته روي صندلي، نشسته روي دو. اند حاالت متنوع بازنمايي شده

در . نـد ا مشاهدهقد در حال بازي با كودكان، پرندگان، نوشيدن شربت و خوردن ميوه قابل  و تمام
ها مراسـمي در حضـور مهمانـان داخلـي و      جهت تفريح و سرگرمي در اعياد و جشن ،عهد قاجار

اين موضوعات بارها توسط . پرداختند گرفت كه در آن زنان به اجراي برنامه مي خارجي انجام مي
، دايره، تار، دف: زنان در حال نوازندگي با سازهاي محلي مانند. اند نقاشان به تصوير كشيده شده

، 11[)4تصـوير  (اند  هاي فاخر مزين به انواع جواهرات ظاهر شده تار، تنبك و كمانچه با لباس سه
بدن بـر كـف دسـتان و     ةآميز و عجيب همچون تكي حركات موزون زنان با اعمال اغراق ].57ص
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شـمار   نقاشـان بـه  ة كيد بر ريتم و حركت از ديگـر موضـوعات مـورد عالقـ    أساعد و بندبازي با ت
  ].33، ص9[ )5 تصوير(رفتند  مي

  

 
نقش زن نوازنده در حال اجراي برنامه در . 4تصوير 

  الملك زندگي و آثار صنيعگرفته از كتاب  دورة قاجار، بر
  

  
باز، برگرفته از كتاب  زن آكروبات. 5 تصوير

Royal Persian Painting 7، شمارة  
 

. كنـيم  هايي مربوط به زنان حرمسرا مشـاهده مـي   بيشتر زنان را در پرده ،از ميان اين تصاوير
هـاي   تزيينشـان، بـا صـورت    داده بـه مخـده پـر    صورت نشسته، لميده، تكيه هغلب باها  اين پيكره

هـاي پـر نقـش و نگـار      هاي گلگون بـا تـاج مرصـع پرپـري بـر سـر، در جامـه        كرده و گونه بزك
بسيار آرام و ... ر زيورآالتي مانند گوشواره، گردنبند، دستبند ونشان غرق د دوزي و جواهر مرواريد
فضـايي كـه ايـن    ). 6تصـوير  (ند ا در حال استراحت ،ظاهر دور از هر دغدغه و آشفتگي هب ،راحت

هـا   اين پيكره. اند فضايي است بسيار پرتجمل همراه اشيا و وسايل گرانبها زنان در آن قرار گرفته
اند يا  خالي از شراب در دست دارند و دست راست خود را زير سر حائل كردهاي  معموالً يا پيمانه

مشغول زينت آرايش سر و موي خودند، يا گل و بادبزني در دست دارنـد و گـاهي نيـز در حـال     
  ].73ـ72، ص8[ اند آمده خرگوش به تصوير درو  بازي با حيواناتي مانند طوطي، گربه

  

  8، شمارة Royal Persian Painting سماور، برگرفته از كتابزنان درباري گرد . 6تصوير   
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 و شـويم  مـي  مواجـه  موضوع زنـان برهنـه   با دوره اين نقاشي مكتب در شاه فتحعلي ةدور در
 نمايـان  برهنـه  گونـه  اين را ها نقاشي در زنان اغلب اندام نقاش كه باشد باري نخستين اين شايد
 اروپـايي  ثير زنـان أتـ  تحت شاه فتحعلي عصر در ايراني زنان باز ةيق و لباس شكل ظاهراً. دكن مي
 ،بـود  كـرده  پيـدا  راه ايـران  به كه، اروپايي نقاشي آثار ثر ازأمت توان مي هم را امر اين. است بوده

 زن ةچهـر  ترسيم در تنها نه نقاش هنرمند. اروپا شاهزادگان به مسافرت ثيرأت تحت هم و دانست
 را اصـل  ايـن  نيـز  زن انـدام  و بـدن  ترسـيم  در داشت، گرايش سازي شبيه عدم و گرايي آرمان به

  ].87، ص18[ است درآورده نقش به انتزاعي و ساده شكلي به نيز را او بدن و كرده رعايت
 منظـر  ايـن  از زنان هاي بازنمايي دادن نشان براي. تخيل مردان است ةنتيج اين نوع بازنمايي

 وراي از و زن مـرد  در ايـن دوره، . جنسـيت  بـه  زن از تغييـر  نخست: كرد اشاره تغيير دو به بايد
 هـا  آن طبيعـت  عنـوان  بـه  و فرهنگي است ـ اجتماعي هاي ويژگي از شده تشكيل كه هايي تفاوت
 عنـوان  به هنر فرض از را ما دوم تغيير .دشو اند تعريف مي گرفته ريشه جنسيت از و شده دريافته
 .كنـد  مي معطوف معنا ةدهند تشكيل عنوان به بهتر توجه به و كند مي دور واقعيت محض انعكاس

 مـا  بـه  زنـان دربـارة   كمـي  چيـز  زنـان  ةشـد  جنسـي  تصاوير كه كنيم شروع فرض اين با ما اگر
 در كـه  اند مردان تخيل از حاكي بلكه ندارند، زنان واقعيتدربارة  گفتن براي چيزي يا گويند مي

 ارجـاعي  بـه  و اند شده مجزا حقيقي زنان از هنري هاي بازنمايي زنان اند، شده برجسته زن تصوير
 مشـاهده  دورة قاجـار  هنـر  در مكرر طور هب كه شكلي. مردان ناخودآگاه به يعني ؛پيوستند جديد
ـ  هايشـان  سـينه  كه زناني مانند عريان مردان گرچه است و برهنه ةسين با زني گرچه شود، مي ه ب

ة سـين  بـا  زن شـوند،  مـي  مشـاهده  نيز زنديه و صفوي ةدور در است يتؤر قابل بودن حرير دليل
ي اشـيا  بـا  ارتبـاط  در يـا  شـود  مـي  ديده پوشيدن لباس سبك ه دليلب بدنش كه زني يا برهنه،
  ].77ـ76، ص 38[ است قاجار نقاشي در اهميت با موضوعي رسد مي به نظر است، خرافي
نقاشان در پرداختن به موضـوعات   ،شده بود ميدن انسان در اسالم مذموم و تحريشكه كنيبا ا
 دورة قاجـار هاي مذهبي با موضوعاتي چون تعزيه يا قصص قرآني در  نقاشي. وشا بودندك يمذهب

خواني و برپايي مراسم سوگواري در مـاه محـرم مـورد توجـه قـرار       رونق مجالس روضه ةواسط به
  .نقش بستهاي بزرگ  ها و تكايا جاي گرفت و بر پرده گرفت و در نماي حسينيه

، امـا از دوران  داردپوشش قابل قبـولي   معموالً هاي قبل گونه آثار در دوره تصوير زنان در اين
عنوان يك سنت مذهبي  هاي بزرگ نقاشي، حجاب به ضمن به تصوير كشيدن پرده ،قاجار به بعد

كـه حتـي در نقـوش مـذهبي مـا زنـان را        طـوري  بـه ] 119، ص19[ شود رنگ مي و فرهنگي كم
). 7تصـوير  (توان آن را متأثر از ارتباط با غرب و نقاشي مدرن دانست  بينيم كه مي اب ميحج بي

كه كشف حجاب زنـان را   ،نقاش برخالف هنجار جامعههزار و يك شب  ةدر نقاشي نسخ يا مثالً
بـه منظـور    ،دانست و همچنين تفكيك جنسيتي رايج در آن دوره در حضور مردان غيرممكن مي

. هايش را بدون حجاب در حضور علي زيبق نقاشي كرده است تان، زينب و نديمهوفاداري به داس
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خياط و زن مربوط بـه  ة توان به نگار هاي اين نسخه مي در نگاره يحجاب بيهاي اين  از ديگر مثال
زن صاحب دكان بـدون داشـتن حجـاب و محـدوديت بـا       ،در اين نگاره. حكايت اعرج اشاره كرد

  ].464ـ463، ص21[ )8تصوير (ر شده است خياط در حال صحبت تصوي

  
نقش يوسف و زليخا در نقوش . 7تصوير 

زاده و ديگران،  ديواري قلعة چالشتر، طهماسبي
 3شكل:1394

  
علي زيبق مصري با زينب نشسته شراب . 8تصوير 

  ق، كاخ گلستان1269، هزار و يك شبخورد،  مي
  

  دورة قاجارعكاسي در 
 سـه  شـاه  ناصـرالدين  .را وارد ايـران كـرد   دوربـين عكاسـي   كسي بود كـه الدين شاه اولين  ناصر

 ايـران  در عكاسـي  ةحرفـ  زمـان  آن از و سيس كـرد أت را عكاسي مجهز استوديو سه و عكاسخانه
دربـار شـاه قاجـار، عكاسـي نيـز      ة در ميان فضاي سراسر تملـق و چاپلوسـان  . گرفت رونق بسيار
از اين فرصت براي ربـودن گـوي    شدن به شاه شده بود و درباريان و رجال اي براي نزديك وسيله

 همـة اين نكته نيز گفتني است كه پـس از ناصـرالدين شـاه،    . جستند سبقت از حريفان سود مي
 انـد  بودههنر مندان اين  هو از عالق ندپرداخت طور شخصي به عكاسي مي به هاي دربار قاجاروليعهد

  ].58، ص25[
 زنـان  حتـي  و هـا  بـازي  و هـا  سـرگرمي  و شـكار  و تعزيـه  و خواني روضه از ها عكس نخستين

 را شـاه  ناصرالدين تصويري كارهاي از بخشي متفاوت هاي لباس با و گوناگون حاالت در حرمسرا
ايـران دوران   ةتـري از جامعـ   روشن هاست كه ما تصور نسبتاً عكس همين كمك به. گيرد مي بر در

عالقـه و تـالش خـود     ةنتيج     .ناصري در مقايسه با دوران پيش از اختراع دوربين در دست داريم
از درون  ،دورة قاجاربسيار بزرگي از عكس است كه اكنون از ايران  ةشاه و عكاسان ديگر مجموع

ربار و حرمسراي شاه گرفته تا اعيان و رجال و وزرا و وكال و زنان و مـردان روسـتايي و شـهري    د
 ةمورد عالق ةدر اين ميان، زنان سوژ     . در دسترس ماست ،ها و اماكن ديگر در كوچه و بازار و خانه

هاي  در حالتهاي مختلفي از زنان  وفور با عكس به زمينهاند و در همين  بوده دورة قاجارعكاسان 
                        .شويم رو مي همختلف در اين دوره روب
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  قاجارة هاي زنان دور عكس
ة به دليل منع مذهبي و مخالفت اقشار مسلمان به عكاسي از بانوان، ايـن بخـش از عكاسـي دور   

مرد زنان به عكاسان ، زيرا رفت يك عكاس به شمار مي و مشكل قاجار همواره از كارهاي پيچيده
ايـن عمـل از    شـدند و  مـي نامحرم شمرده  در حالت كشف حجاب و بدون داشتن چادر و روبنده

بودن فضـاي   حاكم .]171، ص24[شد  ن و مراجع مذهبي مذموم و منهي شمرده ميانظر روحاني
خود را چه در بيرون و چـه   ةسبب شده بود كه زنان چهر دورة قاجارسنتي و مذهبي بر اجتماع 

، به همـين دليـل  ). 10و  9 تصوير(داخلي همواره از نامحرمان پوشيده نگاه دارند هاي  در محيط
 ،در مقابل دوربين مردان نامحرم قـرار بگيـرد   حجاب بيخود ة كمتر زني حاضر بود به ميل و اراد
چه در حين عمل عكاسي و چـه پـس از آن    ،مرد نامحرم رااش  زيرا از آن واهمه داشت كه چهره

  .اش به دست مرد نامحرم بيفتد يا عكس چهره ببيند ،در عكس كاغذي
  

عكس پوشش زنان در بيرون خانه، . 9تصوير 
عكاس نامعلوم، متعلق به مجموعه مطالعات تاريخ 

 1261A99معاصر ايران، شمارة

عكس پوشش زنان در داخل خانه دورة . 10تصوير 
قاجار، عكاس نامعلوم، متعلق به مجموعه 

  1261A132مطالعات تاريخ معاصر ايران، شمارة 
  

اي اجتمـاعي   شويم كه مسـئله  درنگ با مشكل عكاسي از زنان در اين دوره مواجه مي پس بي
ورود بـه   ةت، عكاسـان مـرد اجـاز   هرچند در ايران آن روز عكاسي از زنان منع قطعي نداشـ . بود

هـايي بـراي    راه ،وجـود ايـن   بـا . رو عكاسي از زنان تقريباً ناممكن بـود  اين از .حرمسرا را نداشتند
  .زدن اين مسئله وجود داشت دور

شـيوة اول عكاسـي از   : در اين دوره، حرمت عمل عكاسي از بانوان به دو شيوه برطـرف شـد  
اي فقـط از   در ايـن روش، عكاسـان آمـاتور يـا حرفـه     . دبانوان از سوي عكاسـان مـرد محـرم بـو    

شـيوة دومـي كـه    . گرفتند بستگان محرم خود مانند مادر، خواهر، همسر يا دختر خود عكس مي
باعث شد حرمت عكاسي از بـانوان از لحـاظ مـذهبي رعايـت شـود عكاسـي از بـانوان از سـوي         

  ].168، ص24[بانوان بود 
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هــا و  بچــه بيشــتر از زنــان حرمســرا و غــالم شــاه هــاي ناصــرالدين نخســتين عكــس مــثالً
 و اولين دستيار او در كـار عكاسـي   هاي قصر سلطنتي و اندرون حرمسراي شاهي است ساختمان

 ةجعفرقلي خان نيرالملك هدايت است كه با توجه به نسبت محرميتي كه با شـاه داشـته، اجـاز   
هـا را نيـز وي    كار ظهور و چاپ عكـس يابد و  اري در حرمسراي شاه و زنان او را نيز ميبرد عكس

  ].26، ص25[ رسانيده است به انجام مي

زنان حرمسرا، عكاس جعفرقلي خان . 11تصوير 
كتاب ناصرالدين نيرالملك هدايت، برگرفته از 

 12، شمارةشاه عكاس

زنان حرمسرا در نياوران، عكاس . 12تصوير 
ناصرالدين شاه ناصرالدين شاه، برگرفته از كتاب 

 13، شمارة عكاس
  

 تنهـا  متذكر شـده كـه   تاريخ عكاسي و عكاسان پيشگام در ايراندر كتاب  مرحوم استاد ذكا
نوازنـدگان،   ،ها عكس گرفته شـود  شدند تا از آن آساني و راحتي حاضر مي كه به ،گروهي از زنان

رقاصان و باالخره روسپيان بودند كه گاه به حالت عادي و گاه در حالت نوازندگي و رقص يـا بـا   
رسد كه از همين زنان نيـز بايـد بـا     به نظر مي. گرفتند هاي مردانه در برابر دوربين قرار مي جامه
  ].168، ص24[ )13 تصويرشد  مراجع مذهبي عكس گرفته مية اجاز

  

  
  1267B72زن نوازنده، متعلق به مجموعه مطالعات تاريخ معاصر ايران، شمارة .13تصوير
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ها انداخته و بـه شـاه نشـان داده     هايي كه سوريوگين از بالرين شود مجموعه عكس گفته مي
ثير ايـن تصـاوير قـرار    أتحت تـ  شاه كه كامالً. ثير داشته استأدر تغيير پوشش زنان ايراني ت بود

 .هاي گشـاد، دامـن چتـري بپوشـند     بود، به زنان حرمسرايش دستور داد به جاي زيرجامهگرفته 
بعدها اين مدل در ميان زنان اقشار باالدسـت جامعـه نيـز    . كالني صرف اين كار كرد ةوي هزين

 ةكيد محكمي بر نفوذ شـيو أها ت بودن زنان در برخي از عكس برهنه ].74 ، ص27[ رواج پيدا كرد
پذيري از غرب در پي رشد ارتباطـات  أثيرعلت اين ت. در هنر عكاسي قاجار است عكاسي اروپايي

  .بوده است دورة قاجارايران و اروپا در  ةفرهنگي ميان جامع

  بحث و تحليل
: ها بايد گفت توصـيف سـيماي زنـان در آثـار سـياحان بـه دو صـورت اسـت         باتوجه به سفرنامه

هـا   زيبايي آنان را قابل مقايسـه بـا زنـان ديگـر سـرزمين     دانند كه  اي آنان را زناني زيبا مي دسته
پوشـش زنـان   . كننـد  كرده معرفـي مـي   اي ديگر آنان را زشت و با ظاهري بزك دانند و دسته نمي

سـياحان يـا    از سـوي  آيـد و عينـاً   هايي است كه در حالت معمول به چشم مـي  بخشي از ويژگي
زنان را ببينند، موجـب  ة افراد نتوانند چهرشد اين  شود و چون موجب مي نويسان نقل مي گزارش

هـاي ايـن    در نقاشي .اند پرخاشگري آنان شده است و سخنان تند و گاه تحقيرآميز به زبان آورده
كردند تا از ايران قـدرت و اهميـت    تالش مي هاي ديگر ايراني دوره، شاهان قاجار بيش از سلسله

هنرمنـد  دورة قاجـار،  در اوايل . رخ مردم بكشندهنر به  ةخود را در داخل و خارج ايران به وسيل
گـرايش داشـت، در ترسـيم     سـازي  شبيهگرايي و عدم  زن به آرمان ةتنها در ترسيم چهر نقاش نه

بدن و اندام زن نيز اين اصل را رعايت كرده و بدن او را نيز به شكلي سـاده و انتزاعـي بـه نقـش     
بيشتر ايران با غرب نوعي دوگانگي سنتي  ةاجهاما در اواسط اين دوره به سبب مو، درآورده است

هنرهاي تصويري . و مدرن در بسياري از مناسبات اجتماعي، فرهنگي و هنري جامعه نمايان شد
ة رنگ و لعـاب چهـر  . كنار نماند ثيرات مواجهه با غرب برأخصوص نقوش زنان، از ت به، دورة قاجار

رسد اين شيوه در  نظر ميه هاي قبل است كه ب هبسيار بيشتر از دور دورة قاجارزنان در نگارگري 
سـياحان   ةطبق سفرنام كار رفته است و اين شيوه آرايش غليظه كردن زن ب انگيزتر جهت شهوت

بـوده اسـت و بـا     برانگيـز  همه آرايش تعجب كه هميشه برايشان اين طوري به ؛شود ييد ميأكامالً ت
و در . شـود  خوبي صحت اين قضيه آشكار مي به دورة قاجارهاي زنان در  ها و عكس بررسي نقاشي
 ها شاهد حضور زنان در ميان مردان بدون استفاده از چادر و روبنده و حتي گاهي بعضي از نگاره

ثر از آثار نقاشي اروپايي كـه بـه ايـران راه پيـدا     أتوان مت برهنه هستيم كه اين امر را هم مي نيمه
  .شاهزادگان به اروپاثير مسافرت أكرده بود دانست و هم تحت ت

هـاي   تـوان عكـس   مي ،از اين دوره مانده برجايهاي  هاي نگارنده در عكس با توجه به بررسي
زنـان   دوم ةاول زنان درباري و وابسته به دربار و دست ةدست: اين دوره را به دو دسته تقسيم كرد
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را هميشـه بـا    ،قاصـان همچـون نوازنـدگان و ر   ،زنان درباري و زنان مرتبط به دربـار . درباري غير
كلي  طور كشيده و به سيماي يكنواخت همچون اندامي فربه، صورتي گرد، ابرواني پيوسته و وسمه

هـاي برهنـه و    بـا حجـم زيـادي از عكـس     ،هـا  در ايـن دسـته از عكـس   . بينيم آرايشي غليظ مي
 نيـز  را دربـاري  زنـان غيـر  . اند محارم گرفته شده از سويرو هستيم كه  ههاي خصوصي روب حالت
  .بينيم تر مي با اندامي متعارف، آرايشي كمتر و باحجاب اصوالً

  گيري نتيجه
ها منابعي مهم براي شناخت تاريخ سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي يـك جامعـه    سفرنامه
ها بودنـد مطالبشـان بـراي     ثير دربار و حكومتأها از اين جهت كه كمتر تحت ت سفرنامه .هستند
از مسـائل مـورد توجـه    . رسـد  بكـر و قابـل اعتمـاد بـه نظـر مـي       يخ اجتمـاعي هـاي تـار   تحقيق
شـده در   هاي انجام توجه به بررسي اما با. ها بوده است نويسان زنان و بررسي وضعيت آن سفرنامه
تـوان انـدام فربـه، آرايـش      خوبي مي به ،هاي اين دوره ها با نقوش و عكس ها و تطبيق آن سفرنامه

هاي زنان درباري و زنـان وابسـته بـه دربـار      يورآالت زياد را در نقوش و عكسغليظ، استفاده از ز
هـاي ايـن    دربـاري در نقـوش و عكـس    سادگي زنان غير استاما آنچه جالب توجه  ،مشاهده كرد

  .دوره است
. نقاشي قاجار را نيز بايد در مقام يكي از منابع مهـم جهـت شـناخت زنـان آن دوره دانسـت     

جديـد و تكـوين    ةمهمي براي عبور از نقاشي سنتي به شيو ةمرحلتوان  مي را دورة قاجارنقاشي 
تأثير هنـر غـرب   . هاي نگارگري و دستاوردهاي غربي دانست يك مكتب ايراني با تلفيقي از سنت

 .دكنـ  مـي و شئون مختلف فرهنگ و هنر را متـأثر   يابد ميرونق بيشتري  دورة قاجاردر ايران در 
به رخ كشيدن شكوه و شوكت حاكم بـر ايـن    دورة قاجاراز اهداف اصلي كشيدن نقوش در  ييك

گـرفتن   دربـار، فاصـله   هاي يقهتصوير زنان در پي آشنايي با هنر غرب، تغيير سل. دوره بوده است
تدريجي هنر از فضاي دربار و رواج هنرهاي مردمي، از تصـويري آرمـاني، خيـالي و محـدود بـه      

تـوان   مي. گرا و در پيوند با مناسبات زندگي روزمره مبدل شد تصويري عيني، واقع دربار به ةحوز
طـور كـه    همـان  است؛در نقوش اين دوره ابزاري در جهت بيان شكوه قدرت و سلطنت  گفت زن

دورة كيد بر تفـاوت زنـان در   أنقوش تزئيني فراوان در لباس و تاج زنان ت در تصوير زنان درباري
  .است قاجار

گـر تـاريخ    توانسـت روايـت   يلة عكاسي نيز هر شـخص در هـر منزلـت اجتمـاعي مـي     به وس
توانسـت عظمـت و شـكوه خـانوادگي خـود را در       كـس مـي   تصويري خانوادگي خود باشد و هـر 

نگـاري بـه    تـاريخ . تر به نام عكس، براي آيندگان جاودانه كند اي كوچك گذشته و حال، در نمونه
ـ    ه تصـوير درآوردن كارهـاي مهـم و ارزشـمند هـر دوره بـا       وسيلة عكاسي نيز در ادامـة سـنت ب

تـوان گفـت    شده از سوي نگارنده مي هاي انجام با توجه به بررسي. شد مقاصد گوناگون دنبال مي
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سيماي زنان درباري بيانگر سبكي است كه در دربار پذيرفته شـده و شـايد بهتـر اسـت بگـوييم      
به همين دليل، مـا شـاهد نـوعي تفـاوت در     . تاساس سبك و سليقة شاهان اين دوره بوده اس بر

تـوان علـت آن را در غريـزة حـب      مانده با نقوش اين دوره هستيم و مـي  هاي برجاي ميان عكس
ذات، كه در ميـان پادشـاهان و بزرگـان ايـران كـه در قالـب نقاشـي، پيكرتراشـي و حجـاري از          

دادن خـود و دربارشـان   تـر نشـان    شد، دانست كه بـراي هرچـه باشـكوه    تصاوير خود متجلي مي
  .كردند همة تالش خود را مي
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