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میکردند .ولی من هیچکدام را نتوانســتم ببینم.
ایرانیانحتیحاضرنیستندسؤالیدربارهزنانشان
بشود.».
نگاهکردنزنانازپشتبام
جالــب اینجاســت کــه این افســر فرانســوی که به
زمان فتحعلیشــاه قاجار به ایــران آمده بود منبع
توصیفــات خود از لبــاس اندرونــی زنان ایــران را
اینچنیــن بیــان میکنــد ...«:خوشــبختانه گاهــی
که در پشــت بــام منزلم قــدم میزدم ،زنــی را در
حیــاط منزلــش میدیــدم .ولــی ایــن در صورتی
بود که نگهبانش حضور نداشــت وگرنه فــوراً او را
مجبور میکرد داخل منزل شــود و گاه او را با ترکه
یزد.»...
م 
فرصتیطالییبرایزنانفرنگی
امــا در این میان زنــان اروپایی که گاه تنهــا و گاه با
همســران خود به ایران ســفر کرده بودند فرصت
طالیی داشــتند تا اطالعــات و مشــاهدات خود از
دنیای اندرونی زنان را در سفرنامهها و نوشتههای
خــود بیــان کنند کــه از جمله آنان «لیدی شــیل»
همســر وزیر مختــار انگلیــس در اوایــل حکومت
ناصرالدین شــاه اســت .زنی که در کنار دیگر زنان
ســفرنامهنویس فرنگی چون «الیزابت بیشوپ»
«کالرا رایــس» «مــادام دیاالفــوآ» «کارال ســرنا» و
چندیــن نفــر دیگر چنین فرصتــی یافته بــود تا از
نزدیک با زندگی درون خانه زنان ایرانی آشنا شود.
حیرتزنانازلباسخواب
اینبانویانگلیسیدربارهچگونگیپوشاکخواب
زنان نوشته است ...« :تقریباً همه زنهای ایرانی از
وجود«...رســم پوشــیدن لباس خواب» در بین ما
حیرت میکردند و به هیچوجه نمیتوانســتند به
خــود بقبوالنند که یــک زن میتواند شــب ،موقع
خــواب لباسهایــش را درآورد و بــا لبــاس خواب
به بســتر برود .زیرا آنهــا فقط موقعی لباس از تن
میکنند که قصد حمام گرفتن داشته باشند وگرنه
زنهای ایرانی به هنگام خواب چادر شبی را که در
کنــار دیــوار قرار دارد باز میکننــد و با همان لباس
معمولی در روی تشکی که بر زمین پهن کردهاند
میخوابند.»...
زیادهرویدرلباسهایساقنما
«مادام کارال ســرنا» نیز از جملــه جهانگردان زن
ایتالیایی است که به زمان ناصرالدین شاه به ایران
ســفر میکند و در نوشتههای خود به نکته جالب
و حتی بامزهای از پوشیدن دامنهای خیلی کوتاه
یا همان مینیژوپ در میان زنان دربار و حرمســرا
اشــاره میکنــد .چنانکــه کــه بــه گفتــه خــودش:
«همانقدر که وضع پوشــیدن لباسهای سینهباز
گاهــی در اروپــا به افــراط گراییده اســت در تهران
نیز پوشیدن لباسهای باالی زانو و ساقنما میان
خانمهامتداولشدهاست...بهطوریکهمیگویند
ایــن نوع مد لباس از طرف مادر ناصرالدین شــاه
رایج شده است.»...
شلیتههاکوتاهترازمینیژوپها
داســتان مد شــدن این دامنهای کوتــاه نیز برای
خــود جــذاب اســت و البتــه قابــل تأمــل ،بهگفته
مــادام کالرا ،مادر شــاه بعــد از دیــدن تصویری از
یــک نمایــش بالــه ،از نحــوه لبــاس و آرایــش آن
زنان خوشــش آمده و خواسته است که تحولی در
پوشــش زنان در ایران ایجاد کند که به این ترتیب
شلیتههای دامن کوتاه در محافل زنانه رایج شده،
تــا جایی که حتی قــد آن دامنها بیشــتر از نمونه
اصلی آن روز به روز کوتاهتر میشــود .در بســیاری
از عکسهــای روزگار ناصرالدیــن شــاه میتــوان
نمونههایی از این شــلیتهها در تن زنانی که شاه از
آنان عکس گرفته است ،مشاهده کرد.
لذتشاهازتماشایرقاصهها
البته اینکه این دامنها و لباسهای جدید چگونه
به مرور زمان در میان زنان مد میشود روایتهای
دیگــری هــم از نوشــتههای دیگر ســیاحان شــده

لباس زنان شهری نیز بسته
به سن ،طبقه اجتماعی و
میزان روشنفکری زنان و
خانوادههای آنان فرق داشته
است .دامنهای کوتاه معمولی
دیگر کمتر مورد استقبال قرار
میگرفته است .همراه دامنهایی
با پشت برجسته ،شلوارهایی بلند و
تنگ سیاه یا سفید به پا میکردند.
چارقد زنان شهری مرفه ،آهاردار
و از جنسی نازکتر و حتی
ابریشمی بوده است و در کنار
داشتن انگشتر و گردنبد ،طلسم و
دعاهایی را نیز همیشه با خود
همراه داشتند
اســت .برای مثال «هانری دالمانی» تاریخنویس
فرانسوی معتقد است ...« :از وقتی که ناصرالدین
شاه در تاریخ 1873میالدی از سفر اروپا مراجعت
کــرد این لبــاس را در اندرون خــود معمول نمود.
شــاه ایــران در مــدت اقامــت در اروپا بــه تئاترها و
ســیرکها میرفت و از تماشــای رقاصههــا با آن
لباسهای مخصوص لذتی میبرد.»...
اسرافدرخریدپارچههایگرانبها
بهگفتــه ایــن ســیاح آلمانــی در موقــع بازگشــت،
ناصرالدین شــاه امر کــرد که تمام زنــان حرمش
به چنیــن لباسهایی ملبس گردند ،که در نتیجه
آن بتدریــج زنــان اعیــان و اشــراف هــم از آنــان
تقلیــد کردند و ایــن لباس در ایران معمول شــد.
نکته جالبی که دالمانی در کنار این مســأله به آن
اشاره میکند اســراف زیاد زنان حرمسرا در خرید
پارچههــای گرانبهــای فرانســوی و دیگر کشــورها
برای دوختن لباسهایشــان است که البته بعد از
دوختن ،بیشتر از  4یا  5دفعه آن را نمیپوشیدند و
در نهایت به خدمتکاران خود میبخشیدند.
فریادشوهرانازبیبندوباری
نکتــهای را کــه ایــن تاریخنویــس فرانســوی بــه
آن اشــاره کــرده اســت «دکتــر پــوالک» پزشــک
مخصوص ناصرالدین شاه نیز در نوشتههای خود
آورده اســت ...« :در اثــر زیادی زیرجامهها و جامه
پرچین روی آنها ،لباس خانمها بهصورت لباس
پــف کــرده درمیآیــد .بیبنــد و بــاری در مصرف
پارچه و تجملی که بخصوص در مورد این لباس
به کار میرفت فریاد شوهران را به آسمان رسانید
تــا باالخــره دولــت ناگزیــر شــد محدودیتهایی
قانونی برای آن وضع کند.»...
مدشدنمدهاینویناروپایی
کالرا رایس نیز مانند تمام زنان اروپایی که با توجه
به زن بودنشــان از نزدیک فرصت شــناخت زنان
ایران و کشــف دنیای اندرونی آنان را داشــتند ،در
کتــاب خود بخشــی را بــه روایــت چگونگی لباس
زنان اختصاص داده اســت و به مد شدن سبک و
نمونههای متفاوتی از پوشش زنان نسبت به دوره
ناصرالدین شاه اشــاره میکند ...«:امروزه مدهای
نویــن اروپایــی راه خــود را باز کردهانــد و تغییرات
سریعی در حال روی دادن است.»...
زنانروستاییبادامنهاییبلند
ایــن بانــوی انگلیســی کــه همســر یکــی از

مســیونرهای ساکن جلفای اصفهان بود در این
بخش از کتاب خود درباره چگونگی پوشش زنان
روســتایی ،زنان شــهری ،زنان طبقه فرادست و
زنــان طبقات مرفه مینویســد که هــر کدام چه
لباسهایــی بــه تــن میکردنــد .زنان روســتایی
در روزگار آخرین شــاه قاجار یعنی احمد شــاه،
دامنهــای نســبتاً بلنــدی میپوشــیدند کــه گاه
آنهــا را با نوارهای قالبدوزی و ســوزن دوزی یا
آرایش لبه دامنها تزئین میکردند.
چارقدهایی از چیت ساده یا گلدار
به گفته خانم رایس این زنان ساده و زحمتکش
در خانــه اغلب پا برهنه بودند و به ندرت کفش
میپوشــیدند .پیراهنی نخی و چســبان به رنگ
ســفید یا قرمــز و جلو بــاز روی دامن پوشــیده و
نیــم تنــهای از جنــس ضخیمتر که الیــهدار بود
روی پیراهــن بــه تــن میکردند و به جــای کاله،
چارقدهایی از چیت ســاده یا گلدار چه در خانه
و چه در بیرون همیشه به سر داشتند و زیر چانه
سنجاق میزدند.
از مد افتادن دامنهای کوتاه
لبــاس زنــان شــهری نیز بســته بــه ســن ،طبقه
اجتماعــی و میــزان روشــنفکری زنــان و
خانوادههای آنان فرق داشــته است .دامنهای
کوتــاه معمولی دیگــر کمتر مورد اســتقبال قرار
میگرفتــه اســت .همــراه دامنهایــی با پشــت
برجسته ،شــلوارهایی بلند و تنگ سیاه یا سفید
بــه پــا میکردنــد .چارقــد زنــان شــهری مرفــه،
آهــاردار و از جنســی نازکتــر و حتی ابریشــمی
بوده اســت و در کنار داشــتن انگشــتر و گردنبد،
طلســم و دعاهایی را نیز همیشــه با خود همراه
داشتند.
عالقه شدید به لباسهای اروپایی
کالرا رایــس با مقایســه لباس زنان هــر طبقه در
جامعــه آن روز ایــران معتقد اســت که بســیاری
از زنان ایرانی به لباسهــای زنانه اروپایی عالقه
شــدیدی نشــان میدادهانــد و حتــی در خانــه از
آنهــا اســتفاده میکردنــد .البتــه در کنــار نقــدی
کــه خانــم رایــس بــر نــوع پوشــیدن ناهماهنگ
لباسهای اروپایی بر تن زنان ایرانی دارد ،اما در
کل بر این باور بوده اســت که بســیاری از آن زنان
خوشپوشــند و میتواننــد از ترکیــب لباسهای
ایران و اروپایی به زیبایی استفاده کنند.
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تهرانومغازههایزنانهدوزی
ایــن بانــوی فرنگــی در نهایــت بعــد از توصیــف
از چنــد نمونــه ایــن نــوع لباسهــا در تــن زنــان
ایرانــی ،مینویســد ...« :از ســوی دیگــر بســیاری
از آنــان خوشپوشــند و لباسهــای ابریشــمی و
چیــت موصلــی زیبــا با کــت و دامنهای پشــمی
بــه اندازههای معقولی به تن میکننــد .در تهران
مغازههــای زنانــهدوزی نیــز وجــود دارد و اغلــب
زنان ثروتمند بســیار خوش پوشــند .اغلب از من
خواهــش شــده اســت کــه یــک دســت از آخرین
لباسهــای لندنی خــود را به خانمهــای اندرونی
امانت دهم تا آن را امتحان کنند و اگر برازنده آنان
بود آن را الگو قرار دهند.»...
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