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کمان و تفنگ را نیز یاد گرفته و به آنها شــکار کردن و
دنبال گوزن دویدن و اسب تاختن را یاد میدادند ،تا
ت خود را بگذرانند و به قولی سرگرم باشند .عالوه
وق 
بر این زنها به نقاشی کردن ،آواز خواندن ،رقصیدن
و ســاز زدن نیــز پرداختــه و نواختــنآالت مختلــف
موسیقی را هم یاد میگرفتند.
تالش برای خوشگذرانی زنان جوان
جالب اســت که انگار تمام این آموزشها کنار درس
دادن ادبیــات و تاریــخ و ریاضی توســط معلمین به
خاطر این بوده اســت که زنان حرمسرا حوصلهشان
ســر نرفتــه و ســرگرم شــوند تــا ســختی بــودن در آن
محیط کسلکننده را کمتر حس کنند و البته به گفته
«ساکسون» تمام این آمو زشها و دادن این امکانات
و فرصتها به آن خانمها برای این بوده اســت تا در
روزگاری کــه این زنان ایام جوانی خود را در حرمســرا
پشت ســر میگذرانند به آنها بد نگذرد و روزها برای
آنان مطبوع و سرگرمکننده باشد.

بخش دیگری از سرگرمیهای زنان
اما در مقابل این نوع روایت از چگونگی وقت گذرانی
زنان حرمســرا «آنتوان اولیویه» یکی از ســیاحانی که
در زمــان آقــا محمد خان قاجــار به ایران ســفر کرده
بــود نظر دیگــری دارد و البته بهتر اســت بگوییم وی
بخــش دیگــری از وقتگذرانــی زنان را در ســفرنامه
خود روایت کرده اســت...« :آنان یــک حصه از روز را
صرف آرایش و شســت و شــوی خود ساخته و حصه
دیگر را برای تجمــات خود صرف میکنند .یا اینکه
بــه میهمانی و تفریح برای گذرانیــدن وقت به خانه
هم رفته و در یک جا گرد آمده و وقت بگذرانند.»...
رفتن به گورستان و زدن بر سر و صورت
در ایــن میان «گاســپار دروویل» افســری فرانســوی به
یکی از تفریحات زنان در زمان فتحعلیشاه قاجار اشاره
میکنــد که بســیار قابل تأمل اســت و آن رفتن دســته
جمعی هــر هفتــه در بعدازظهر پنجشــنبههای زنان
به گورســتان و خواندن فاتحه و اشــک ریختن ســر قبر
رفتگانشان است .این مراسم از بعدازظهر پنجشنبه تا
شب طول میکشیده است که بخصوص زنان بیوه بر
سر قبر شوهران مرده خود بر سر و صورت خود سیلی
زده و گریبان خود را چاک میدادند تا دلبســتگی خود
را نسبت به شوهرشان نشان دهند.
شاد و شنگول و خندان وقت برگشتن
امــا نکته قابــل تأمل چگونگی حال و رفتــار این زنان
حین برگشتن از گورستان است که «دروویل» در این
باره مینویســد...«:در این روز قریب پانصد ،ششصد
نفــر از زنــان بر ســر مــزار عزیزان گــرد آمــده ،فریاد و
فغــان بــه راه میاندازنــد و بــر ســر قبــور گل ریخته و
آب میپاشــند .البتــه دیــدن چنیــن منظــرهای برای
اروپائیان بسیار شــگفتآور است .اما شگفتآورتر از
آن دیــدن منظره بازگشــت همین زنان از گورســتان
به شــهر اســت .چه آنها به مانند کسانی که در جشن
و ســرور شــرکت داشــتهاند ،شاد و شــنگول ،خندان و
شوخیکنان به منازل خود بازمیگردند.»...
آزاد بودن یا محصور بودن
در نوشتههای اروپائیان درباره موضوع آزادی زنان و
اینکه تا چه حد اجازه داشــتند از حرمســرا و اندرونی
بیــرون آمــده و گســتره ســرگرمیهای خود را بیشــتر
کننــد ،نوعــی تضــاد وجــود دارد .گاهی در بخشــی از
نوشــتههای خود از محصــور بودن زنــان در اندرونی
و حرمســرا نوشــته و در بخشــی دیگــر بــه آزاد بــودن
زنــان برای بیــرون آمــدن از منزل و حرمســرا اشــاره
میکنند .علت این ســردرگمی در بیــان حاالت زنان
شاید بهدلیل عدم شناخت دقیق از روحیات و شیوه
زندگی زنان در ایران بوده است.
توجه به غرضورزیها و بدبینیها
البتــه نکتــهای که نبایــد فراموش کــرد وجود بعضی
از غرضورزیهــا در میــان نوشــتههای بعضــی از
اروپائیانی است که در آن روزگار به ایران سفر کرده و
با بدبینی و نگاهی غیرمنصفانه زنان ایرانی را با زنان
اروپایی مقایســه کرده و با روایت زندگی آنان ســعی
در پایین آوردنشان و شخصیت زن ایرانی داشتهاند
کــه توجه به این مســأله باید در حیــن مطالعه تمام
ایــن تألیفــات مدنظــر قرار گیرد تــا بتــوان از البه الی
این نوشــتهها و مقایســه و تطبیق آن با اسناد و منابع
معتبر صحت و سقم آن را از هم تشخیص داد.
همسر وزیر مختار انگلیس و نوشتههایش
«لیدی شــل» همســر وزیــر مختار انگلیــس از جمله
کســانی اســت کــه در میــان نوشــتههای وی میتوان
این نگاه تحقیرآمیز به زنان ایرانی را نســبت به زنان
اروپایــی یافــت ،گرچــه ســفرنامه این بانــوی فرنگی
بــه جهــت روایــت بخشــی از تاریــخ ایــران در زمــان
ناصرالدین شاه بسیار ارزشمند و قابل اهمیت است
امــا در نظر گرفتن این نکته نیــز حین مطالعه کتاب
این زن الزم اســت .این نکته را نیز «بنفشه حجازی»
در کتاب «تاریخ خانمها» اشاره کرده است...« :لیدی
شل در خاطراتش از نداشتن سرگرمی و تفریح زنان
ایرانی مینویسد ،اما مقایسهای است مع الفارق.»..
نرفتن به دریا و اپرا و تئاتر و مجلس رقص
ایــن بانــوی انگلیســی در بخشــی از ســفرنامه خــود
نوشــته اســت ...«:زندگــی زنــان رجــال معمــوالً بــه
بطالــت و تجملپرســتی و بــا حالتــی یکنواخــت و

گذران وقت و خوشگذرانی
برای زنان شاه و نزدیکان
وی به حدی اهمیت داشته است که
به خانمها اسب سواری میآموختند
تا بتوانند اسب سواری کنند .حتی
زنهای شاه در حرمسرا تیراندازی
با تیر و کمان و تفنگ را نیز یاد
گرفته و به آنها شکار کردن و دنبال
گوزن دویدن و اسب تاختن را یاد
ت خود را بگذرانند
میدادند ،تا وق 
و به قولی سرگرم باشند .عالوه بر
این زنها به نقاشی کردن ،آواز
خواندن ،رقصیدن و ساز زدن نیز
پرداخته و نواختن آالت مختلف
موسیقی را هم یاد میگرفتند

بــدون تنــوع ســپری میشــود .در زندگــی آنهــا هیچ
یــک از ســرگرمیهایی که برای ما فراهم اســت مثل
مجلس رقــص ،تئاتــر ،اپــرا ،میهمانیهــای مجلل،
کنار دریا ،مطالعه کتاب و ســفر به پاریس و رم وجود
ندارد...هفتــه به هفته به حمام رفتــن و دیدار گاه به
گاه دوســتان و خویشــاوندان از راههــای وقتگذرانی
زنهــای ایرانــی اســت...آنها عصرهای پنجشــنبه را
غالباً به زیارت بقاع خارج از شــهر یا ســر زدن به قبور
خویشاوندان اختصاص میدهند.»...
روزها و هفتههای زن ایرانی
«کالرا رایــس» نیــز دربــاره وقتگذرانــی زنــان در
مقایســه با زنــان اروپایی اینچنین نوشــته اســت...«:
حال بیایید ببینم زن ایرانی چگونه روزها و هفتههای
خــود را میگذراند .زنان ایرانی بســیار کــم و برخی از
آنــان حتی کمتــر از آن از خانه بیــرون میروند .آنها
فعــال و پرتحــرک نیســتند ،با نیــروی تمــام دور و بر
خانه و حیاط نمیگردند تا کاری را برای انجام دادن
بیابنــد .زمانی که حداقــل کارهای ضــروری را انجام
دادند مینشــینند و اگر کس دیگری در آنجا باشــد با
او بــه صحبت میپردازند...کمتر زن ایرانی اســت که
توان خواندن داشــته باشد ،روزنامه رواج و عمومیتی
نــدارد ،لذا موضع ســخنان آنــان از مطالــب پیش پا
افتاده و ســخن چینی فراتر نمیرود .بیشــتر در مورد
توگو
ازدواجها و کودکان ،شــوهران و انواع غذاها گف 
میکنند»...
قلیان کشیدن تا خوردن میوههای چربیدار
«دکتر پوالک» پزشک مخصوص ناصرالدین شاه که
با توجه به حرفهاش از نزدیک میتوانست نسبت به
دیگر اروپائیان با دنیای زنان ایرانی آشنا شود ،درباره
ســرگرمیهای آنــان نوشــت ه اســت ...«:زنــان اعیــان
تقریبــاً تمــام اوقــات خود را بــه حمام رفتــن ،قلیان
کشیدن ،دید و بازدید ،خوردن شیرینیهای مختلف
و میوههــای چربــیدار از قبیــل گردو و پســته و بادام،
نوشــیدن چای و قهــوه میگذرانند...بهندرت ممکن
اســت به خواندن کتاب یا نوشــتن رقعهای مشغول
شوند.»...
رفتن به گردش با مادر و مادرشوهر
از میان ســرگرمیها و تفریحاتی که زنــان در آن روزگار
برخالف تصور امروز ما داشتند ،رفتن به گردش دسته
جمعی به بیرون شهر از جمله به امام زادهها بود .اگر
گردش قرار بود از صبح تا عصر طول بکشد حتماً یکی
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دو مــرد که البته محــرم زنها بودند آنــان را همراهی
میکردند .زنان بیشتر با مادر و مادر شوهر خود به این
گــردش یک روزه میرفتند که بیشــتر آن گردشــگ اهها
در تهــران عبارت بود از «بقعــه بیبی زبیده» نزدیک
شهرری« ،سید ملک خاتون» واقع در خیابان خاوران،
«امــامزاده گل زرد یــا آل علی» نزدیک محله دوالب،
«امــامزاده معصــوم» و «حضــرت عبدالعظیــم» و
مناطقی که خارج از تهران بودند.
خارج از شهر با شامی کباب و کوفته سماق
زنــان اغلــب بهار و تابســتان به این نقــاط میرفتند.
ایــن گردشهــای خــارج شــهر از صبح تا عصــر بود.
عالوه بر این ،عصرهای پنجشــنبه بــرای زیارت اهل
قبــور بــه گورســتانهای مشــهور داخــل شــهر مانند
«ســرقبرآقا» و «چهــارده معصــوم» میرفتنــد .این
نقــاط مرکــز معرکهگیرهــا و درویشهــای مارگیــر و
ن نان و حلوا ،خرما و شــکر
خیمه شــببازی بود .زنا 
پنیــر همــراه برمــی داشــتند و ســر گورســتان خیرات
میکردند .اما اگر میخواستند خارج شهر به گردش
برونــد ،از شــب تهیه غــذا میدیدند .شــامی کباب و
کوفته ســماق و بعضی وقتهــا قیمه پلو میپختند.
بــا ســماور حلبــی و اســتکان و نعلبکــی و آفتابــه راه
میافتادند.
بهره بردن از فرصتهای شاد بودن
تنــوع ســرگرمیها و وقتگذرانیهــای زنــان در
گذشتهای که تصور زندانی بودن آنان را در چارچوب
اندرونــی و حرمســرا میکنیم ،بســیار جالــب و قابل
تأمل اســت .هر کدام از ســیاحان و سفرنامهنویســان
اروپایــی بــه بخشــی از ایــن تفریحــات و ســرگرمیها
اشــاره کردهاند که در مجموع نشان میدهد با وجود
شــرایط ســختی که زنان در آن روزها داشــتهاند اما از
فرصتهایی که میتوانســتند برای شاد شدن و شاد
بودن خود استفاده کنند به خوبی بهره میبردند.
عالقه به میهمانی و سرگرم کردن دوستان
«کالرا رایس»از جمله این سفرنامهنویسان است که
در بخشی از کتاب خود به این موضوع پرداخته است
و تعدادی از سرگرمیهای زنان اواخر قاجار را روایت
کــرده اســت ...« :زنــان ایرانی به میهمانی و ســرگرم
کردن دوستان خود عالقهای وافر دارند...زنان ایرانی
بــه نــدرت تنهاینــد .در یــک منــزل بزرگ زنــان یک
فامیــل و پیشــخدمتهای زیادی زندگــی میکنند...
میهمانــان ناخوانده فراوانی به یــک منزل میآیند،
بخصوص این امر در زمســتان اتفــاق میافتد...زنان
ثروتمنــد اغلب خــود در خانه شــیرینی میپزند و از
خــوردن آن هم لذت زیادی میبرنــد .بعضی مدام
آجیــل و تخــم خربزه میخورند و فنجــان چای که از
آن گریزی نیست همواره پیش روی آنان است.»...
منابع:
 .1کالرا کولیور رایس ،اسداهلل آزاد ،زنان ایرانی و راه و
رسم زندگی آنان ،تهران ،نشر کتابدار1383 ،
.2میتــرا مهرآبــادی ،زن ایرانــی بــه روایــت
سفرنامهنویسان فرنگی ،تهران ،نشر روزگار1379 ،
 .3بنفشه حجازی ،تاریخ خانمها (بررسی جایگاه زن
ایرانی در عصر قاجار) ،تهران ،قصیدهسرا1388 ،
 .4مریم رضایی عاملی ،ســفر دانه به گل ،سیرتحول
جایــگاه زن در نثــر دوره قاجــار ،تهــران ،نشــر تاریــخ
ایران1389 ،
.5محمدحســن خــان اعتمادالســلطنه ،روزنامــه
خاطرات اعتمادالسلطنه (1292تا 1313ق) ،تهران،
انتشارات امیرکبیر
.6دوســتعلی خان معیرالممالک ،یادداشــتهایی
از زندگانی خصوصی ناصرالدین شــاه ،تهران ،نشــر
تاریخ ایران1361 ،
.7سایت دنیای زنان قاجار
.8سایت مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
.9سایت قاجاریه یادداشتهایی از فاطمه قاضیها
http://ghaziha.kateban.com
 .10سایت تاریخ ایرانی
http://tarikhirani.ir
 .11سایت پرتال جامع علوم انسانی
http://ensani.ir

