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رفعرنگپریدگیباصابونمخصوص
آن طور که این افسر فرانسوی تعریف میکند زنان
پس از شستن صورت ،آن را با حوله نرمی خشک
کرده و با قطعه شــالی پوســت صــورت را تحریک
میکردنــد تا بــرای جذب صابــون مخصوصی که
بــه درد این کار میخــورد ،آماده گــردد .بعد از آن
دو تا ســه بار صابون خشــک را برگونــه مالیده و با
همان شال خشــک میکردند و به این ترتیب آب
و رنگ دلفریبی به صورتشان داده و چنان این کار
را با مهارت انجام میدادند که هر بینندهای رنگ
رخسار آنان را طبیعی فرض میکرده است.
زیباییچشمانزنانایرانی
از جملــه دیگــر ســیاحان اروپایــی «اوژن فالندن»
اســت که در زمان محمد شاه قاجار به ایران آمده
بود .این هنرمند فرانسوی در خاطرات خود درباره
وســمه کشــیدن زنان و ســرخ کردن گونههایشــان
نوشــته اســت و بعــد از تعاریــف زیاد از چشــمان
زنان ایرانی و صورت آنــان از نقش زدن خالهای
مصنوعی شبیه به خال ابرو که شکل ستاره داشته،
مینویســد .در این میــان حرمســرای ناصرالدین
گو
شــاه نیز با وجــود آن همه زن خالــی از این رن 
لعابها نبوده و چه بسا بتوان بهترین و به روزترین
نمونههای آرایش مو و صورت را در میان آن زنان،
در تاریخ یافت.
آرایشتندبرایرفتنبهمیهمانی
«دکتــر ویلــز» نیز از ســیاحانی اســت کــه در زمان
ناصرالدیــن شــاه بــه ایــران ســفر کــرده و دربــاره
چگونگــی آرایش مو صــورت زنان اعیــان و طبقه
باال نوشته اســت...«:زنان اعیان و طبقه باال اغلب
چهره خود را به کمک وسایل آرایش محلی آرایش
میکنند و یک خال درشــت مشــکی هم به وسط
ابروان خود میکشند که در طبقه کم بضاعت گاه
ایــن خال تبدیل به پولکی رنگی میگــردد.»...وی
دربــاره تفاوت آرایــش کردن زنــان هنگامی که در
خانه هســتند و زمانی که به میهمانی میخواهند
بروند نیز نوشته که این نوع تفاوت ،شباهت زیادی
به بعضی از آرایشهای زنان امروز در ایران دارد.
مقایسهنوشتههایاروپاییانبا«مونسالدوله»
اگــر بخواهیــم نوشــتههای ایــن ســیاحان دربــاره
چگونگی آرایش صورت و مو زنان در روزگار قاجار
بخصوص دوره ناصرالدین شــاه را با نوشتهای که
از آن دوران باقی مانده مقایســه کرده و به صحت
و ســقم آن پــی ببریــم بهتریــن نمونــه خاطــرات
«مونسالدولــه» ندیمه شــاه ناصری اســت که به
زیبایــی و ظرافــت خاصی جــزء به جــزء چگونگی
آرایش کردن زنان در آن دوران به شیرینی پرداخته
است که البته گزارش کامل کتاب خاطرات این بانو
در شــمارههای گذشــته این صفحه منتشــر شــده
است.
زمانرفتنبهسراغمشاطههاوبنداندازها
در بخشــی از خاطرات خود این زن که به توصیف
آرایش زنان میپردازد ،اینچنین نوشته است...« :
خانمهــای آن روزگار اول هــر مــاه – البته ماههای
قمری -غیر از ماه محرم و صفر رســم داشــتند به
سراغ مشــاطهها و بنداندازها بروند و صورت خود
را بند بیندازند چون میگفتند در صورت خانمها
موی نحســی میرویــد که بایــد آن را برطرف کرد.
متخصص بنداندازی پیرزنی بود که او را «مالباجی
بندانــداز» مینامیدنــد .آن وقتهــا که کالســکه و
درشــکه خیلی معمــول نبــود مالباجــی بندانداز
ســوار بر االغ از ایــن خانه به آن خانــه میرفت که
خانمها را بند بیندازد و حق الزحمه مالباجی هم
دو قران بود .اما یک ســکه نقــره نیم قرانی هم به
جلودار مالباجــی انعام میدادند .کســانی که کم
بضاعتبودندخودشانبهخانهمالباجیبندانداز
یرفتند.»...
م 
استفادهازصابونهفتگیاهوسفیداب
به گفته مونسالدوله آن روزها که خبری از «پودر»

و «روژ» و «ماتیــک» نبــوده اســت بــرای ســرخ و
ســفید کــردن صــورت« ،ســفیداب» و «ســرخاب
پنبــهای» بــه کار میبردند .بهترین ســفیداب را از
تبریــز میآوردند .طرز مالیدن ســفیداب این طور
بــوده اســت که بــه دســتمال نازک ســفیدی کمی
روغــن بادام میزدند و آن دســتمال را توی جعبه
ســفیداب فرو میکردند و به صورت میمالیدند و
برای از بین بردن همان رنگ پریدگی که آن سیاح
اروپایی اشــاره کرده بود و البته بعد از عمل وسمه
کشیدن ،از صابون هفت گیاه استفاده میکردند.
نقشخالموقتودائمی
جالب اســت که این ندیمه از انجام خالکوبی و به
قول امروز «تتو» نیز نوشــته اســت که به شــیوه آن
زمــان در نقاط مختلف صورت و حتــی بدن زنان
انجام میشــد چنانکــه خالگذاری بــه دو صورت
بود یکی خال همیشــگی ،یکی خــال موقت ،یک
گــروه زنهایــی بودند که به کار خالکوبی اشــتغال
داشتند .زنهای خالکوب چند سوزن نوک تیز را با
نخ محکم به هم میبستند و مطابق نقشهای که
داشتند ،صورت و شکم زنها را خال میکوبیدند.
پنهانکردن«سالک»با«خطاط»
امــا خالهای موقــت را با «خطاط» میکشــیدند.
خطــاط یــک تکــه چــوب باریکــی بــود که ســر آن
مقداری سرمه کوبیده خشک شــده گذارده بودند
و هــر نوع خالی که میخواســتند ،گوشــه لب یا دو

بــازار برونــد و از تاجــر ،گیس بخرند .بــرای این کار
داللههــای مخصوصــی بودند...زنهایی که گیس
عاریه و کاله گیس داشتند ،برای اینکه رسوا نشوند،
هیــچ وقت روز به حمام نمیرفتند و حمام رفتن
آنها اذان صبح ،پیش از طلوع آفتاب بود که حمام
خلوت و تاریک باشد».
زدنروغنمعطربرایآراستگی
تصور اینکــه زنــی در آن روزگار با توجه به اهمیت
داشتن گیســوانی بلند ،مویی نداشته است ،بسیار
دردناک اســت .اهمیت آرایش مو بــرای زنان نیز
به گفته «هانری دالمانی» بســیار اهمیت داشــته
اســت...« :زنان عموماً گیســوان را برای آراســتگی
گاهی از وســط ســر دو قســمت کرده قسمتی را به
طرف راست و قسمت دیگر را به چپ میاندازند
و روغــن معطــری بــه آنهــا میزنند...بعضی هم
موهای جلو ســر را روی پیشانی انداخته و آنها را با
مقراض(قیچی) در باالی ابروان به خط مستقیم
میپینند و موهای پشت سر را چندین رشته کرده
مانندحصیرمیبافند.»...
غیرممکنبودنانواعآرایشمو
«کالرا رایس» نیز بهعنوان زنی تیزبین که فرصت
بیشــتری نســبت به ســیاحان اروپایــی در نزدیک
شــدن بــه زندگی زنان ایرانی داشــته اســت درباره
آرایــش و رنگ کردن موی زنان نوشــته اســت...«:
رنگ کردن گیســوان برای آنها (زنان) بســیار ساده

«کالرا رایس» نیز به عنوان
زنی تیزبین که فرصت بیشتری نسبت به
سیاحان اروپایی در نزدیک شدن به
زندگی زنان ایرانی داشته است درباره
آرایش و رنگ کردن موی زنان نوشته
است...«:رنگ کردن گیسوان برای
آنها (زنان) بسیار ساده است .به طور
معمول گیسوان را به یک سو شانه
میکنند و زنان شوهردار رشتهای از
کنار مو را روی گوش میاندازند.
موهای پشت سر به رشتههای متعددی
بافته و فروهشته میشود و اغلب تا زیر
کمر آنها میرسد .با وجود پارچههایی
که مجبورند به سر کنند ،انواع دیگر
آرایش مو غیرممکن است.»...

طرف صورت میان دو ابرو میکشــیدند .این خال
موقــت بود .بعضی خانمها بــه جای خطاط یک
گل یا پرنده کوچکی از زرورق میچیدند و با لعاب
بهدانه یا «اسفرزه» آن را به صورت میچسباندند
و ایــن روش مخصــوص بــود بــرای زنهایــی کــه
صورتشان سالک داشت.
استفادهازکالهگیساصفهانیها
در ایــن میــان مونسالدوله به نکته بســیار جالبی
اشــاره میکنــد و آن اســتفاده زنــان بــدون مــو از
کاله گیــس بــود...«:در آن روزهــا ،نزدیــک بــازار
چهارســو کوچک تهران ،کاروانســرایی بــود که آن
را «کاروانســرای گیسفروشهــا» میگفتند .تمام
گیسفروشهــای آن روز ،تجــار اصفهانی بودند؛
چون بهترین گیسهای عاریه و کاله گیسها را در
اصفهان میســاختند .البته زنها اجازه نداشــتند

است .به طور معمول گیســوان را به یک سو شانه
میکنند و زنان شــوهردار رشتهای از کنار مو را روی
گوش میاندازند .موهای پشــت ســر به رشتههای
متعددی بافته و فروهشــته میشود و اغلب تا زیر
کمر آنها میرسد .با وجود پارچههایی که مجبورند
بــه ســر کننــد ،انــواع دیگــر آرایش مــو غیرممکن
است.»...
توجهبهنظافتونگهداریگیسوان
به گفته «دکتر ویلز»« :زنان ایرانی توجه زیادی به
نظافت و نگهداری گیسوان خود نشان میدهند و
هرگــز آن را کوتاه نمیکنند .اغلب قریب به اتفاق
آنهــا در هــر بار حمام رفتن رنــگ و حنا به موهای
خــود میگذارنــد .»...جالــب اســت بدانیم حمام
رفتن زنان نیز در آن روزگار ،هم تفریح بوده است
و هــم بــه صورتــی ســالن آرایشــگاه چرا کــه وقت
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زیادی را در حمام ،صرف حنا بستن به شیوههای
مختلف و آراستن خود میکردند.
حمامرفتنهیجانانگیزترینرویداد
خانم «کالرا رایس» در بخشی از کتاب خود درباره
حمــام رفتــن زنــان و گــذران وقــت در آن محیط،
که بخشــی از آن هم به آراســتن مربوط میشــد را
بســیار جالــب و خواندنی تعریف کرده اســت...«:
حمام یا گرمابه عمومی رفتن یکی از جالبترین و
هیجانانگیزترین رویدادهای زندگی همه طبقات
زنان ایرانی اســت .عالوه بر حمام رفتن هفتگی یا
ماهانه که مرتب انجام میشــود به مناسبتهای
خاصــی نیز حمــام میرونــد که عمدهتریــن آنها
مراســم نامــزدی یا عروســی یــا مهیا شــدن برای
جشنهای نوروزی و سال نو است.»...
خوردنناهاروعصرانهتااصالحمو
جالــب اســت بدانیم رفتن بــه حمام بــرای زنان،
یک ساعت یا دو ساعت نبوده است بلکه همراه با
صــرف ناهار و حتی خوردن عصرانه بوده تا جایی
کــه میهمانــی در آن محیــط برپا میشــده اســت
و خانــم «رایــس» نیــز در وصــف گــذران وقت در
حماماینطورمینویسد...«:حالناهارمیخورید،
چای مینوشــید و قلیان میکشید .سپس کسانی
را میبینیــد کــه آمادهانــد خدماتی چــون آرایش
دســت و ناخن ،درمــان امراض پا ،رنــگ و اصالح
مــو را انجــام دهند...زمانــی که(زنــان) از حمــام
بازمیگردند رنگ و روی زیبا ،موهای ســیاه و براق
و اگر الزم باشــد رنگ شــده و مــواج و با گیسهای
بافتــه ،دســت و پــا و ناخنهای حنا شــده از ســر تا
پــا لباسهــای تمیــز و روی هم رفته چهره بســیار
بشاش و زیبایی دارند.»...
حنازدنگیسوانوابروانوکفپا
امــا بخشــی از ایــن گذرانــدن وقــت در حمامهای
عمومی کــه ســرگرمی هیجانانگیزی بــرای زنان
بــوده اســت بــه آرایــش دســت و ناخــن مربــوط
میشــده اســت .در ایــن بــاره «هانــری دالمانی»
نیــز در ســفرنامه خود اینچنین نوشــته اســت...« :
زنــان در حمــام قســمت زیــادی از وقــت خــود را
صــرف رنــگ کــردن گیســوان و ابــروان و کــف پا و
سرانگشتان میکنند و با حنا آنها را به رنگ نارنجی
درمیآورند .گاهی هم با حنا اشکال غریبی مانند
درختــان و حیوانــات و ســتارهها روی بــدن خــود
نقاشیمیکنند.»...
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تهران،انتشاراتامیرکبیر
.6دوستعلی خان معیرالممالک ،یادداشتهایی
از زندگانی خصوصی ناصرالدین شاه ،تهران ،نشر
تاریخ ایران1361 ،
.7سایت دنیای زنان قاجار
.8سایت مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
.9ســایت قاجاریــه یادداشــتهایی از فاطمــه
قاضیها
http://ghaziha.kateban.com
 .10سایت تاریخ ایرانی
http://tarikhirani.ir
 .11سایت پرتال جامع علوم انسانی
http://ensani.ir

