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فارغ از شمسی( تصور از زیبایی  1031-1181میلادی /  1291-1871در عصرر قاجار )

ظر های بسیار مشابهی از نزیبا با ویژگی وجوه جنسریتی بود  به عبارتی، مردان و زنانِ

در پوشررش فقط [. گاهی وجه تمایز مرد از زن 1آمدند]بدنی و چهره به تصررویر درمی

هاسرت. در سرایر مواقا اگر به مرد یا زن نگاه کنیت تشخیج جنسیت بسیار سرر آن

 [.9دشوار است]

برده  کارهای مشابهی بهکتوب، برای توصیف زیبایی مرد و زن صفتدر منابا م

ابرو، لب، کمانقد، لعلرخسار، سرو قامت یا سروطلعت، گلماه د  از جملهشومی

چشت و مانند آن. محض نمونه باریک یا کمر باریک، نرگسمو، میانابرو، مشکینهلال

 یهش(، متنی مربوط به اواخر دور 1913م /  1701التواریخ )نهایی رستت یهدر نسخ

به  اشتمایل جنسی یهشاه قاجار در توصیف شاه طهماسب دوم صفوی دربارفتحعلی

مثال و شمایلی را بر هزاران زلیخاجمال، لیلییک یوسف»مردان جوان آمده است: 

مجلس مینومثال خاقانی در »نویسد بر [. و شرحی می0«]داد.خصال ترجیح میشیرین

سازِ چشتِ کرشمهبرِ سروقدِ نرگسرخسارِ سمنیش و کامرانی با مردان گلغایت ع

موی جادوی مشکینابروی چشتالجبین هلعذار ماهروی زهرهشکرلب و ساقیان لاله

 .[1].پردازساز نغمهواز و مطربان خوشآغبغب با خنیاگران خوشونازِ بلورینعشوهپر

توصیف زیبایی زنانه تصور کنیت، در آن روزگار توانیت برای هایی که ما امروز میصفت

 مربوط به مرد و زن هر دو بود. 

های زنانه و مردانه محدود نبودند به آنچه های ادبی و بصری از زیباییاین بازنمایی

جمله های مردانه و زنانه ازاز زیبایینامیت یا تصاویری می« های میلابژه»ما آن را 

تصاویر  ها وناصری توصیف یهترین است. تا اواخر دورنییوسف که زیباترین و خواست

های زندگی واقعیِ قدرتمندانی همچون پادشاهان، شاهزادگان و صوفیان مشابه توصیف

ی هایالحکما )شاه سلطان حسین( مملو از توصیف[. شرح شاهان در رستت1ذکرشده بود]

میان، گونه، باریکابرو، سرخبلند، چشمانِ فراخِ میشی، پهنشمایل، قامتهمچون شیرین
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گونه و بلند و موزون، سرخقامت که [  و نادر شاه6لب و خوشبو است]بینی، نازککج

 [.8]نگاشته شده است ابرو، بسیار کمرباریک با انگشتان بلندپیوسته

ش های ادبی و نقاشی ایران پیبازنمایی ادبی و بصری قاجاری در این ویژگی با سنت

[، یا با تفسیرهای مشهور جامی، نه 7]اند(ویژه آنها که از عرفان الهام گرفته)بهاز قاجار 

ن گوید همچوملازمان زن و مرد او نیز که می یهیوسف و زلیخا، که دربار یهفقط دربار

 سهیت است.[، 2اند]حور و غلمان بهشتی

جوانی هر دو  زیبایی»نوشته است  ،هنر مورخِ 1،گونه که بی. دبلیو. رابینسونهمان

کنت تا اواخر قرن نوزدهت( های قاجار است )اضافه میهای نقاشییکی از ویژگی« جنس

 [.13]شودسهیت می« مضامین سنتی نقاشی ایرانی کلاسیک»که با 

های زیبایی به لحاظ جنسیتی بسیار متمایز داریت. پرترهاما در پایان قرن نوزدهت 

ود. در شتمامی ناپدید میمرد به-ه و زوج عاشق مردنگاری زیبایی مردانبرای نمونه نقش

های سلطنتی اواخر و پس از عصر ناصری خبری از کمرهای باریک و خطوط پرتره

[. فیگورهای زنانه 11]های پیشین نیستزیبای دهه یههای مردانمربوط به بدن یچهره

 [.19از هت متمایز شدند] تر و در خطوط بدن و چهرهنیز فردی

مفاهیت زیبایی رخ داد؟ چندین عامل اثرگذار بودند.  یهاین تحول عظیت دربارچگونه 

تعامل با  یهواسطاند، بهاشاره کرده 9که مریت اختیار و عادل آداموا طوراول، همان

ت های فانتزی به ناتورالیست و رئالیسمدارس اروپایی فرهنگ بصریِ عصر قاجار از نقاشی

کردن دوم قرن نوزدهت[ باور داشتند که با کپی یهدان ایرانی نیمهنرمن»]تغییر یافت. 

در  هایی کهدهند. پرترهها قرار میآثار اروپایی خودشان را در موضعی برابر با اروپایی

تدریج هایی که از روی عکس نقش شدند بهسبک آکادمیک اروپایی و همچنین پرتره

                                                      

1 B. W. Robinson 

9 Maryam Ekhtiar and Adel Adamova 
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آداموا تاریخ [.« 10های کارگاهیِ پیشین]اشیالشعاع قراردادنِ نقکنند به تحتآغاز می

م  1703 یهدر بسیاری از آثار اواخر ده»داند: میقاجار محمدشاه  یهاین تحول را دور

ط های ناتورالیستی مسلقرن ویژگی یهبخش شد و تا میانش واقعیت منبا الهام 1933/ 

های زنانه حتی در پرترهمحمدشاه،  یهنگاری دورای که در پرترهشد... رویکرد تازه

ت های پیشین شمار زیادی شخصینقاشی یهشدبرانگیز است: برخلاف انواع ایدئالتوجه

کنند که از زندگی واقعی ها این حس را منتقل میدست نقاشیمنقوش شده است، این

تعیین  های ایرانی بعدی رااند. این سیر تکاملی تا حد زیادی سبک نقاشیبرگرفته شده

 [.«11کند]می

شرح داده است،  اًکامل اختیار یهکه مقال طورعاملِ دوم مرتبط با این تحول، همان

 [.11مدلی برای نقاشی رئالیست است] یهمنزلتأثیر مهتِ دوربین عکاسی و عکس به

 یهلگردم، حذف زیبایی مردانه به منزای که کمی بعد به آن برمیعامل سوم، نکته

 دند.گری وارد شمذکر بود و سرانجام، با آغاز قرن بیستت زنان به قلمرو جلوه میلِ یهابژ

های شرایطی بود که در آن نگارهایجاد اثر ترکیبی این تحولات در طول قرن نوزدهت 

شدند،  نزدیک« زن واقعی»و « مرد واقعی»فیگورهای انسانی در نقاشی بیشتر به نمایش 

تنانه یا الهی نبودند. زیبایی هت به لحاظ جنسیتی  هایی که دیگر تجست زیبایینگاره

طور که اکنون در زبان متمایز شد و هت به شکل معناداری صورتی زنانه یافت. همان

 گوییت.و زنانِ زیبا سخن می قدوبالامردانِ خوش یهانگلیسی دربار

یل م یهبخشی به زیبایی، حذف ابژجنسیت یهیکی از تحولات قرن نوزدهت در زمین

های اواخر قاجار بود. بازنمایی مردان جوان در نقاشی یههای اواخر دورمذکر در نقاشی

ویژه بازنمایی یوسف یا عصر زندیه و اوایل عصر قاجار تصاویر مردان زیبا، به

مرد به مرد )آداب صوفیان  یهایت(، نگاه خیرکه دیده طورشاهزادگان جوان )همان

های شوند. از تصاویر مربوط به دورهای زن و مرد را شامل میه[ و زوج16نظر(] یهدربار

مرد و -های مردمرد حذف شد. برای نمونه در عصر صفوی هت نگاره-پیشین زوج مرد
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جای « زوج عاشق»زن در آغوش یکدیگر داریت که هر دو در فهرست -هت مرد

ط ها[ فقیان نگارهواقا در اواخر عصر زندیه و اوایل عصر قاجاریه ]در مگرفتند. بهمی

گوید از اوایل عصر قاجار به بعد که لیلا دیبا می طوربینیت و همانزن می-زوج مرد

[. این غیبت با افزایش 18اند]های عاشق به شکل چشمگیری غایبهای زوجنگاره

کننده در انواع شان زنان سرگرمترینهایی که مهتهای میل زنانه همراه بود، ابژهابژه

 توانیت بگوییت؟  این تحول چه می یهبرای لذت مردان بود. دربار گوناگون

اگر منابا بصری را بازتاب صرف از واقعیت تعبیر کنیت ممکن است وسوسه شویت 

دوستی مردان در اوایل عصر قاجار مضمونی آشکارا پسندیده جنسکه نتیجه بگیریت هت

ر تغییری بنیادی را در آداب جنسی [، عصر قاجا17بود )در ادبیات حتی بیشتر از نقاشی(]

مرد بازتاب -های اروتیک مرددهد که در حذف بازنماییهای اروتیک نشان میو درک

گراشدنِ عشق در ایرانِ قرنِ نوزدهت دگرجنس یهواقا برای بحث درباریابند. بهمی

واقا [. با وجودِ این به نظر من این موقعیت به12تاریخی خوبی وجود دارد] یهزمین

دوستی مردانه است. برای نمونه ما جنستر از حضورِ صرف یا عدم حضور هتپیچیده

مرد را توضیح بدهیت؟ قطعاً اگر هنر عصر -توانیت ناپدیدشدن زوج عاشق زنچگونه می

مرد -های عاشق زنخواهی بود، شمار زوجقاجار صرفاً بازنمایی لذت دگرجنس

 شدند.بایست چندبرابر میمی

های این سطور، برداشت یههت این وضعیت پارادوکسیکال، به نظر نویسندبرای ف

هایی نادرست یا بسا برداشتپنداشت، چهمی« زوج عاشق»مرد را -پیشین که زوج زن

اند. با در نظر گرفتن نگاه بیننده )و نگاه نقاش( اگر هایی ضعیف بودهکت خوانشدست

میدان دید را فراتر از متن تصویری گسترش دهیت، دیگر میلی دوجانبه نداریت، بلکه میل 

چه  از هدشو برانگیخته ی چه تمایلاتیجانبه برانگیزانندهجانبه داریت. این میل سههس

یت، مرد )و/یا نقاشِ مرد( را فرض کن یهتواند باشد؟ اگر یک بینندتمایلات اروتیکی می

بازنمایی  یه( فقط به منزل1مرد )تصویر شماره -دیگر تصویر زوج عاشق زن
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، ای از امیال دارد: اولپیچیده یهبلکه دلالت بر مجموع شود،دوستی دیده نمیدگرجنس

ای دهد(، از مرد ابژهطور که زن نشان میتمایل جنسی به مردی که در نقاشی است )آن

[. به عبارتی، این میل 93تواند او را تمنا کند]سازد که بیننده )یا نقاش( نیز میجنسی می

دوستانه و میل خارج از جنسولد لذت هتتواند مدوستانه در متن تصویری میدگرجنس

توان در مورد نقاش مرد نیز بیان کرد. به عبارت دیگر، متن باشد. همین نکته را می

امیال  یهدهنددوستی در متن بصری نه لزوماً بازتاببازنمایی دگرجنس

ننده. دوستی بیدگرجنس یهسادگی برانگیزانندنقاش است و نه به یهخواهاندگرجنس

جانبه[ نوعی گردش / زایش میل شدید میان نقاش یا بیننده سوم ]از میل سه یهدر جنب

 تواند فیگور زن وو فیگورِ درون تصویر وجود دارد. بیننده / نقاش )احتمالاً مرد( می

های میل تصور کند و همچنین بیننده / مثابه ابژهبصری به یهمرد، هر دو را در حوز

پنداری کند. او کدام از آن فیگورها همذاتمیل با هر یهبه ابژتواند به مثانقاش می

 یهنوبت در جایگاه زن، خواستمیل مرد برای زن باشد، یا به یهتواند تمنا کند که ابژمی

مرد آشکارا -[. کوتاه توضیح خواهت داد در زمانی که زوج عاشق مرد91مرد باشد]

داریِ پنهان ضروری نبود. احتمال دارد که پنگونه همذاتشد، اینبازنمایی و ستایش می

 این موضوع تحولی مهت در میان تحولات عصر قاجار باشد.
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 . 12قرن  لی: زوج عاشق، اوا1شماره  ریتصو

 . VP-1116uپترزبورگ، سن تاژ،یهرم یبایز یهنرها یمنبا: موزه دولت
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ویری تص یهمنزل، بلکه به«زوج عاشق»مرد نه فقط در مقام -که زوج زن دیدگاهاین 

 های تصویری مبتنی است:از امیال چندجانبه تعبیر شود بر برخی نشانه

زن همیشه مردی بسیار جوان است که سبیل -مرد در زوج عاشق مرد یهچهر .1

ن د زیبایی مرد جوایافته دارد که نماهایی از سبیل تازه رویشبالا نشانهندارد و دست

 یه[. این ویژگی دربار99باشد اما هرگز مردی بالغ نیست] نوخطاست: ممکن است 

های پیشین نیز صادق است )این یعنی در مرد دوره-های مردفیگورهای دو مرد در زوج

دیگری از  یههای بعدی تبادل میل میان دو فیگور و بیننده و نقاش نموننقاشی

ای از خوانش مرسوم که میل را فقط به فیگورها وده است، نمونههای نادرست بخوانش

مرد فقط رابطه بین یک مرد -کند(. به بیان دیگر، بازنمایی زوج عاشقِ مردمحدود می

هایی که رابطه میان مرد مسن و مرد جوان مسن و یک مرد جوان نیست. تصاویر کتاب

ی ها، مرد مسن فیگوراغلبِ این کتاب اند. درتمامی متفاوتاند بهرا به تصویر درآورده

ه در ک طوررحت شده است، همانشدت عاشق یک جوان زیبای بیسرافکنده است که به

 «عاشق مفلوک از بام بر زمین افتاد»و « درویش و برگرفتن موی معشوق»های نگاره

 [.  90بینیت]می

ها ین نقاشیهای زنانه و مردانه در اتر اشاره شد زیباییکه پیش طورهمان .9

های عاشقانه میان مرد و زن های یکسانی دارند. در مقابل، هنگامی که صحنهویژگی

ه جای های پرپشت )بای بالغ دارد  با سبیلآید، فیگور مرد چهرهخاصی به تصویر درمی

 [.91نوخط(، کفل درشت، یا ریش]

نگاه  دهدبیشتری میقوت زند و قاجار  یهتفسیر تصاویر میل در متون دور بهآنچه 

یء فیگورهای درونِ ش رو به بیرونِ یهرو به بیرون است. به عبارتی، نگاه خیر یهخیر

انه است، گرایدرکی واقا یهکه لازم طورکه به یکدیگر نگاه کنند، آنهنری به جای این

ا بر روی یبلیلا د یهکنند، این نکته در مطالعهنرمند( نگاه میبه به بیرون، به بیننده )و 

 1628محمد زمان است و به سال  اول از آنِ دو قلمدان اشاره شده است، قلمدانِ
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[. 91دوم از آنِ پسرش محمدعلی است که ده سال بعد ساخته شد] گردد و قلمدانِبازمی

ده ساله بین  یهها را که در فاصلسازی و حذفهای بسیار و شماری سادهدیبا شباهت

 گوید:طور که دیبا میتا پسر رخ داده، ثبت کرده است. هماناین دو قلمدان از پدر 

محمدعلی، زیبای پارسی روی قلمدان در حالی که در آغوش  یههمچون سایر آثار دور»

معشوقش است، نگاه خود را به بیننده دوخته است، ولی در قلمدان محمد زمان عاشق 

مهمی از سبک  یهاست نشان گر ممکندعوت این نگاهِواقا به[. 96«]سر به زیر دارد

 یهترکیبی باشد که در این دوره شکل گرفت و تثبیت شد. لیلا دیبا شرحی غنی دربار

تصویری از بانویی که خود را در آینه »جواهرات،  یهای بر روی درب صندوقچنگاره

قابل توجه در این نگاره  یه(. نکت9[ )تصویر شماره 98نوشته است]« کندتحسین می

ست که تمام فیگورهای زن )زن اصلی، تصویرش در آینه و ملازمانش( به استثنای این ا

یب آینه به ترتکنند. بدیننشین یا / و یک قاصد(، به بیرون نگاه میپیرزن )یا دایه، هت

دهد زن خود را در آینه ببیند )امری که به لحاظ گری، اجازه نمیدور از نقش خودشیفته

دهد و کند و بازتاب میت(. آینه تصویر را معکوس میدید غیرممکن اس یهزاوی

کند که همزمان در حال نگریستن به هنرمند و بیننده تصویری دوگانه از زن ترسیت می

نگرند. به عبارت دیگر، صحنه هیچ مرکز درونی برای است و آنها نیز زن را می

یر بیننده در صحنه درگگونه هنرمند / نگرند. بدینکردن ندارد: همه به بیرون مینگاه

ی، گرایانداز واقاکند. از چشتشود و موقعیتی همچون موقعیت پیرزن را تجربه میمی

ی هستند. نقاش یهاین ناهمخوانی تأکید بر آن دارد که هنرمند و بیننده نیز بخشی از صحن

 رنگاه رو به بیرون در این تصاویر، معادل تکنیک روایی است که در آثار ادبی به کا

دهد، همچون شمای رود، یعنی آنجا که نویسنده مستقیت خواننده را مخاطب قرار میمی

زنان در  قلتبه  هایداستانبا بررسیِ  1،خوانید. رابین وارهلخواننده که این کتاب را می

                                                      

1 Robyn Warhol 



 تحولات جنسیتی: زیبایی، عشق و سکسوالیته در عصر قاجار 01 

، «1یریگاستراتژی فاصله» از متمایزاین حرکت را  ،قرن نوزدهت در انگلستان و آمریکا

های مکرر راوی برای تلاش» به زعت وارهلنامد. می« 9استراتژی درگیرکننده»

صی کشیدن خاطرات شخمیاناش برای بهدرگیرکردن تخیل خوانندگان و تقاضای مجّدانه

واقعی را به مشارکت در  یهآنها، جهت پر کردن خلأهای موجود در روایت، خوانند

رو به بیرون در  یه، نگاه خیرهمین ترتیب . به [97«]داردخلق جهان تخیّلی خود وامی

ویی او که گکند، چنانیک نقاشی، بیننده را به ساختن معنای متن تصویری دعوت می

ه به ک شودمیتر آشکاریکی از بازیگران صحنه است. تأثیرات این تغییر هنگامی 

ر، در این متون ادبی مصو آن با نگاه درونی در کتب مصور بپردازیت. خواننده یهمقایس

ند و کخواند، به تصویر نگاه میوآمد است: متن را میمیان نوشتار و تصویر در رفت

تصویر و خواندن متن در امتداد یکدیگر قرار  یهگردد. مشاهددوباره به متن بارمی

رگشت وبکند. در جریان رفتگیرند و تصویر معنای متن نوشتاری را برجسته میمی

شده های روایی انتخابای از متن است. بخشتن و تصویر، تصویر بازگوی صحنهمیان م

که به  هاییمرکزی داستان  یعنی صحنه یهبرای تصویرگری در متن متناظرند با نقط

تر های معنایی عمیقنظر خوانندگان آن روزگار نکات اصلی متن بودند، متن را به لایه

 دادند.  و رمزگونه پیوند می
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 . یقمر 1320بن زمان  یمنتسب به محمدعل وانیدر ا ی: صندوقچه با نقش زنان 9شماره  ریتصو

 .9131-1786آلبرت، لندن،  ایکتوریمنبا: موزه و

احد، های ورو به بیرون، ویژگی نقاشی یهرسد نگاه خیراز سوی دیگر، به نظر می

ای هنری بوده است، نه الکلی یا سایر اشیهای لاکهای دیواری، جعبهاعت از نقاشی

ه دهد کهای درون متون مصور. رهایی از قالب متن این موقعیت را به بیننده مینقاشی

اه خواند. نگاو را فرا می یخود را در وضعیتی متفاوت از خواننده قرار دهد و نگاه خیره

ی هاهای نقاشیرو به بیرون در عصر قاجار بسیار متداول شد، حتی در صحنه یهخیر

روایی مشهور همچون شیرین و خسرو، یوسف و زلیخا و عشق شیخ صنعان به دختر 

شدند. پیامدهای چنین تغییری برای رو به بیرون نقش می یهترسا همگی با نگاه خیر

 اصطلاح عاشق چه بود؟  های بهزوج

مستقیت، همچون خطاب مستقیت در متن نوعی فراخواندن است  اما  یهنگاه خیر

سین تواند بیننده را به تحها در این دو نوع نگاه یکسان نیستند. این نگاه میفراخوانی
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های های قدرت در پرترهتواند او را، همانند بازنماییدستیِ هنرمند فراخوانَد  میچیره

تواند بیننده [. ولی همچنین این نگاه می92ار دهد]سلطنتی، تحت تأثیر ابهت موضوع قر

 یههای متون بصری کند تا او را فعالانه درگیر تولید و اشاعترا دعوت به همراهی با لذّ

 میل در درون و در بیرون از متون بصری کند.

 یو بیننده تصویر میلی میان زوج در متنِ مثلثِ گر، با قوّتْدعوت یهنگاه خیر

ن کند. از ایمیل را به بیننده القا می یهکند و بودن در عرصایجاد می صویرخارج از ت

مرد این است: نگاه مصمتِ رو به -میل مرد یهرو یک احتمال برای ناپدیدشدن صحن

 شعاعِ الشدت تحتزند و آن را بهدرونی متن را بر هت می دوستیِجنستواند هتبیرون می

تواند میل ضور همزمان دو مرد در متون بصری مینگاه بیننده و متن قرار دهد، ح

[. اما حضور فیگور زن در متن به 03مرد و متن را مختل کند] یهایجادشده میان بینند

 هاییمرد، چنین چالش-مرد در برابر مرد-همراه یک مرد، با فرض تفاوت میان میل زن

ا بر خلاف مرد به ( زن زیب0خاص )تصویر شماره  یهایجاد نخواهد کرد. در این صحن

رفتار  یهکه از شیو طورآن –کند زن نیز نگاه نمی یهکند. مرد به چهربیرون نگاه نمی

کند، نه به بیننده. او رود. مرد نه به زن نگاه مییک زوج عاشق در عالت واقا انتظار می

ان دکشد. شاید این نگاه رویگردارد که گویی از بیننده خجالت می« 1نگاهی رویگردان»

گویای دوگانگی احساس مردانگیِ آن مرد جوان است. پسر جوان در سنی در حال 

گذار از نوجوانی به بلوغ جوانی قرار دارد  سنی که پسران بیش از همیشه در موقعیت 

جمله لبخند های چهره و ژستش، ازگرفتند. نگاه پسر، ویژگیمیل قرار می یهابژ

ویر زنی تص شبیهِمیل است، او را بیشتر  یهموقعیت ابژشدت همانند زنی در خجولش به

(. به بیان دیگر، 1[ )تصویر شماره 01کند که محمد صادق آن را نقش زده است]می

دهد یمیل قرار م یهتصویر زنی در مقام ابژ شبیهِهای مرد و ژستش او را بیشتر ویژگی

دهد، تا مرد بتواند تردیدش را واقا زن به مرد شراب میمیل باشد. به یهتا زنی که سوژ
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 ی شیرین کریمیآبادی / ترجمهافسانه نجم 03

لذایذ  یهنندککاملکنار بگذارد و نگاهش را به سوی بیننده برگرداند. یک پیاله شراب 

هایی که مردِ تبهشت موعود است در این صحنه غلمان، حور و شراب حاضرند، لذّ

جهان برایش یابد و در اینمؤمن در زندگی پس از مرگ به آنها دست می خوبِ

« اشقزوج ع»دانند، یعنی گرایانه میای را که غالباً واقااند. به بیان دیگر، صحنهممنوع

ای توانیت همچون منظرهخواهی است، میزن که نمایشگر دگرجنس-مرد

گرایانه تصور کنیت و اگر نگاه تماشاگر را وارد این رابطه جنسگرایانه و هتدگرجنس

گرا در تماشاچی )مرد یا زن، دگرجنس را مایلاتیتواند چه نوع تکنیت و بپرسیت: نقاش می

ی تواند نمایشمرد می-جوان زن ؟ پس عشق در نقاشی عشاقِبرانگیزاندگرا( جنسیا هت

 از حور و غلمان باشد و جریانی عاشقانه میان بیننده و نقاشی برقرار کند.

 

 
 . یقمر 1120 -1170: آغوش عاشقانه، منتسب به محمد صادق،  0شماره  ریتصو

 هیاسکندر عار یهمنبا: مجموع
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این سطور، این پیشامد از طریق روند خاصی در این دوره از  یهبه نظر نویسند

ها عشق فراست دریافتند که اروپاییتحولات فرهنگی ایرانی رقت خورده است. ایرانیان به

وفجور مرد پیر را در ایران بسیار شایا و آن را نوعی فسق-اعمال جنسی مرد جوانو 

شاردن بر  یه[. سفرنام09گردد]برمی 1شاردن یهکت به دوردانند. این موضوع دستمی

هایی که بعدها به ایران سفر کردند بسیار تأثیرگذار بود. گویا تا اوایل روی اروپایی

ها نوعی خوانش ضروری پیش از رفتن به خواندن سفرنامهعصر قاجار نزد اروپاییان 

خواستند ایران و همچنین مرجعی معتبر دارای توان تطبیقی برای کسانی بوده است که می

[. آیا مسافران بعدی به دنبال همان چیزهایی بودند 00خودشان را بنویسند] یهسفرنام

دیدند که انتظارش را داشتند؟ می که در گزارش شاردن بود؟ و احتمالاً همان چیزهایی را

رواج  یههای مکرر دربارو گزارش« مشاهده»تواند توضیحی برای آیا این امر می

خواهی مردان و ارتباط آن با بدرفتاری با زنان در ایران باشد؟ برای نمونه، همجنس

اتی مشابه ، اظهار1737فوریه  13اش در تهران به تاریخ در ابتدای وقایا روزانه 9تانکوانی

 کند: اظهارتِ شاردن را تکرار می

کنت... در ضمن آنها قضاوت می یهمن بر اساس مشاهداتت دربار

رذایل اخلاقی دیگری نیز برای نکوهش آنان سراغ دارم. 

 شان به زنان است  زنانیاعتناییانصافی و بیترین آنها بیجدی

د. از بخشنمیکه در نقاط دیگر دنیا به زندگی زیبایی و شادی 

اند. دیدگاه این مردان، زنان صرفاً برای لذت ایشان خلق شده

های عشق محافظت شان مردان را از آلام و سختیتربیت و رسوم

 شان ازشان مانا درککند و از سوی دیگر تعصبات مذهبیمی

شود. احساسات عاشقانه به حدی عشق میت ذلزیبایی و 
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را گاهی اوقات برای رابطه با است که آن  فروکاسته شده

ند. کنهای خود خرج و به جنایتی علیه طبیعت تبدیل مینوچه

شق ع بسیاری از شاعران این سرزمین بر این انحطاط باورنکردنیِ

جای زنند. ضلالت فرهنگی آنها به حدی است که بهدامن می

نوظهور از روابط عشقی بدان افتخار  یهکردن این گونپنهان

های خود عمومی چنان از نوچه یهتا جایی که در عرص کنندمی

 [.01گویند]هایشان میگویند که گویی از معشوقهسخن می

ایان های منفی و نیز اشاره به یونانیان به پتانکوانی این بخش را با ذکر سایر ویژگی

به  نفرضی زنا یهشود به علاقبرد. گویا نگرانی او در مورد زنان ایرانی محدود میمی

 شاه به زنان نوشته است و در پاورقی افزودهعشق فتحعلی یهمردان. چند صفحه بعد دربار

 یهتر در نامخواهت در اینجا بگویت، متناقض است با آنچه پیشگرچه آنچه می»است: 

ام، ولی بسیار خوشحالت اعلام نوزدهت در باب خوار شمردن زنان در نزد ایرانیان گفته

شاه از این اتهام که گریبان ملت ایران را گرفته مبرا است. حتی گفته کنت که فتحعلی

طور که در جای دیگر اشاره شود او بسیار به زنان علاقمند است و این علاقه همانمی

[. تانکوانی با لحنی تند از رقج و 01«]هایی برای او به بار آورده استکردم، رسوایی

و اگرچه »داند: ا ناشی از بدرفتاری مردان با آنها مینویسد و رفتار زنان رضیافت زنان می

نمایند که خود دوست ندارند برقصند، اما رقج نزد ایرانیان عملی بس مردان چنان می

ند... رقصآمیز میتحسین یهسر با نظت و نحوپسندیده است. دختران و پسران سبک

ر به تقلید از هت، نه دتک اعضای بدن قدری در این کار خبره هستند که گویا تکبه

کوشند تا بهترین حرکات را به نمایش بگذارند. دست و چشت و کمر رقابت با هت، می

بخشِ معماری یونان قدیت را یادآور همه در حرکت و چرخش، به سبکی که نظت آرامش

است... و کاش که فقط همین بود... با آنکه هر کدام حرم خود را دارند، به ندرت این 

نها همان دوستان با آپستی، این بچه یهترین درجگذارند. با اعلینصیب میرا بیرقاصان 
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انگیز، غیرطبیعی و زشتی که نیروهای کنند که اهل سدوم  چنان شناعت نفرتمی

هردو از پسران  1[. تانکوانی و کپِل06«]جهنمی را پیش از هنگام، فرو خواهد آورد

شدت ابراز انزجار پوشیدند بهها را میطربههای مردان لباس مجوانی که در ضیافت

 [.08کردند]

 
  یقمر 1120-1170محمد صادق  ،تارسه یه: دختر نوازند1شماره  ریتصو

 کجاست. ستیبود اکنون معلوم ن یفروغ یهمنبا: قبلا متعلق به مجموع
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ها در ارتباط بودند، تحت تأثیر این ای که با اروپاییآیا ممکن است مردان ایرانی

خواهی مردان را پنهان و انکار کرده باشند؟ آیا این امر سهمی در ها، همجنسگزارش

خواهی تمایلات مردان در ایران دوران قاجار داشته است؟ برخی هنجارسازیِ دگرجنس

گاه اند، با لحن تندی این نآن نوشته یهاند و دربارسفر کرده از مردان ایرانی که به اروپا

م به اروپا سفر  1707ها را انکار کردند. میرزا فتاح خان گرمرودی که در سال اروپایی

 نویسد:کرده بود، می

ها با این همه احوال خراب و اوضاع ناصواب، برخی کتاب

ه فرزه خصوصاند بهکه در قدح و توبیخ اهل ایران نوشته

هرزگی نموده در این خصوص بسیار افراط کرده  1،انگلیسی

است. از جمله فقرات آن این است که اهل ایران میل مفرط 

د خوشگل دارند و بعضی با آنها مرتکب امر رَمْ به پسران اَ

شوند. بلی، در میان کل ملل عالت بعضی از جُهّال شنیا می

نفس امّاره و اغوای شیاطین، مرتکب پاره اعمال  یهبسبب غلب

شوند. لکن اهل فرنگستان که به تمامی اوصاف ناشایست می

خصوص به این کردار زشت، موصوف و معروف هذمیمه، ب

اند که همه ها قرار دادهخانهها مثل قحبهدخانههستند و امرَ

دهند و مرتکب این عمل قبیح اوقات به آنجا رفته، پول می

شوند، دور از انصاف است که با این همه اتّصاف به این می

عمل ناصواب، اهل ایران را خطاب و عتاب نموده این صفت 

 [. 07ها بنویسند]را به ایشان نسبت بدهند و در کتاب

                                                      

 جیمز بیلی فریزر 1 
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مردهای انگلیسی نقل  یهگراهراس دربارهایی همجنسگرمرودی به تلافی، داستان

 [.02کند]می

قضاوت اروپاییان در باب آداب و کردارهای جنسی ایرانیان  یهاین نگرانی دربار

به لندن سفر  1728باشی که در سال در طول قرن نوزدهت وجود داشت. ابراهیت صحاف

نویسد، مردان انگلیسی دو بار به او پیشنهاد وبغض میحبکرده بود در گزارشی بی

تأسف  یهدهد، مایادامه میجنسی دادند و او هر دو بار رد کرده است. وی  یهرابط

ها یسیرسد در میان انگلکه به نظر میاند در حالیاست که ایرانیان در این زمینه بدنام شده

 [.13شان علیه لواط، این کار رایج است]گیرانهرغت قوانین سختبه

 ها به اینگراستیز فقط یکی از واکنشانکار عمومی و کنش متقابل همجنس

بود: « 1خواهیبازنمایی دگرجنس»سازی و پنهانانه بود. واکنش دیگر های موشکافنگاه

حلی حذف معشوق مرد از تصاویر، همچون حذف او از شعر آن دوره احتمالاً راه

 یهحنوارد ص« نگاهی دیگر»این سطور، هنگامی که  یهجایگزین بود. به نظر نویسند

ران هایی که به ایمیل جنسی ایرانیان شد، برای آن دسته از مردان ایرانی که با اروپایی

آمده بودند در تعامل بودند، یا مردان ایرانی که به اروپا سفر کرده بودند، ]وضعیت[ 

انه دوستجنسمثل این بود که مزاحمی وارد اتاق خصوصی آنها شده باشد، تمایلات هت

نقابی برای  یهتواند به منزلمرد می-[. در این متن زوج عاشق زن11]شدباید پنهان می

 یهمثابه صحنبهزن -تواند به زوج مرداروپایی می یهمیل خوانده شود: بینند

وانی تواند به مرد زیبای جمرد ایرانی می یهکه بینندگرایی نگاه کند، در حالیدگرجنس

رد، بنگ« شاهد» یهدزد، به دیدرا از او می که مستقیت به او خیره شده است یا نگاهش

اش گواهی از کمال الهی است. قصد دارم موقتاً طرح کنت که شاهدی که زیبایی

بود.  های مدرنیتهدوستی یکی از مشخصهدوستی زیرِ نقاب دگرجنسجنسشدن هتپنهان

دن ز ناپدیدشداد. پس ادوستی را نیز تحت تأثیر قرار میجنسسازی، خودِ هتاین پنهان

                                                      

1 cross-representation 
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 آن تکثیر یههای بصری، حور جایگاهش را تصاحب کرد و نتیجغلمان از بازنمایی

های زنانه در هنر قاجاری قرن نوزدهت شد. یعنی در این شرایط فیگور غلمان با چهره

ل در می یهمیل به سوژ یهسازی ابتدا مرد را از ابژحور تلفیق شد و فرو ریخت. پنهان

« دنشتا حدی پنهان»توان آن را به مثابه کند )که میزن تبدیل می-مرد« زوج عاشق»

شود. تمامی ناپدید میاو به« سازی کاملپنهان»مرد تصور کرد(، در ادامه با 

انه زیبایی انسانی زن یهمیل و همراه با آن عرص یهبازنماییِ ابژ یهترتیب[ عرص]بدین

لمان، این دو، فیگورهای متمایزی از های مشترک حور و غشوند. با وجود ویژگیمی

میل جنسی و هت در مقام  یهکشیدند، هر دو هت در مقام ابژمیل جنسی را به تصویر می

شدن غلمان در پشت حور، هر دو شدند. با پنهانظاهر می 1پنداری خودپرستانههمذات

به یک  بتداشتن نسشدن از سوی یک مرد با تمایلجایگاه زنانه شد. تمایل به خواسته

خواهانه به میلی فرعی و میلی جنسهایی زنانه شد. میل هتمرد، هر دو بدل به جایگاه

توانستند اعلام کنند که کردارهای ها پیروزمندانه میجایگزین بدل شد. مدرنیست

مردان بود، آن هت به این دلیل که زنان از  یهدوستانه مربوط به روزگارِ گذشتجنسهت

 یهدوستی مردانه همچون نسخجنسشدن هتر از دسترس بودند. زنانهمردان جدا و دو

 دوستی معنا شد.غلط و غیرطبیعیِ دگرجنس

ت واقعی داشته اس«ِ خوانیغلط»توان اندیشید که احتمالاً این نقاب ارتباطی با می

که  تغییراتی شده است یهخود تولیدکنند یههمچون بازنماییِ واقعیت که بعد به نوب

گراییِ عشق در عصر قاجار و در تخیل مدرنیستی آنها را مرتبط با دگرجنس

د: یابمعنایی دیگر می« زن-زوج عاشق مرد»[. با چنین خوانشی ناپدیدشدن 19دانیت]می

های زنان زیبا را برای ما باقی میل مردانه، فقط صحنه یهناپدیدشدن غلمان از صحن

                                                      

1 narcissistic 
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 یهکت در عرصگراسازیِ عشق در ایرانِ قرن نوزدهت را، دستر دگرجنسگذارد. این ام

 [.10کند]عمومی، تکمیل می

را قوّت بخشید: تنها تصاویری که از  شدنِ زیباییزنانه غایتغلمان بهناپدیدشدن 

جا مانده است، تصاویر زنان جوان است، روندی زیباییِ انسان تا اواخر قرن نوزدهت به

 یهافزایش امکان و مقبولیت ورود زنان به عرص یهعصر قاجار به واسط که تا پایان

 عمومی تقویت شد.
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 یهنسی در نظر گرفته شد غلمان نیز چنین معنایی یافت. در زبان عربی غلمان جما غلام است و ریشج

 ، به معنى هیجان شهوت نکاح است. برای نمونه نگاه کنید به:«غَلَتَ»کلمه، 

Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, ed. J. Milton 

Cowan (Ithaca: Cornell University Press: 1266). 

غلام است و در فرهنگ فارسی محمد معین )تهران: امیرکبیر،  یهدر زبان فارسی نیز غلمان جما کلم

(، برخی از معانی غلام عبارتند از: پسر )از هنگام ولادت تا آغاز جوانی(. کودک شهوت پدید آمده. 1061

ث بح یهنوشتارهای قرن نوزدهت و زمین پسری که با وی عشق بازند  امرد. این قطعاً موردی مربوط به

 زیبایی اروپاییان یهام، وقتی ایرانیان دربارطور که در جای دیگری نوشتهمن در این مقاله است. همان

 های حور و غلمان برای زن و مردآمیز استفاده کنند از کلمهنوشتند بیش از آنکه از عبارات تحسینمی

اب با ریش، )ابتدا قرار بود این کتنگاه کنید به: زنان سیبیلو و مردان بیکردند. جوان زیبا استفاده می

ارات منتشر شود(، فصل دوم، انتشایرانی  یههای جنسیتی مدرنیتشیران و خورشیدرویان: استعارهنرهعنوان 

ز منابا گرایی است. بسیاری اجنسسازی هتدانشگاه کالیفرنیا. انکار معنای جنسی برای غلمان نوعی پنهان

 ,A. J. Wensinck -[Ch. Pellat]المعارف اسلام، مدخلی برای غلمان ندارند،  فعلی همچون دایره

"Hur," El9 0: 171-179, Brill, 1281وجود دارد و « غلام»المعارف مدخلی برای ن دایره. در ای

ه اشاره کرد است گرچ« ریشمرد جوان یا پسر... غلام، امرد، بی»نویسنده حتی به معنای کلمه در عربی، 

 D. Sourdel, Ef9 9: 1382-2 1, the quoteنشان داده که از معنای ضمنی کلمه آگاه نیست، 

is from 1382غلام در فارسی در پاراگرافی به  یه. ایی. بوسوُرت دربار. فقط در بخشی فرعی، سی

 .1379جنسی رابطه میان ارباب و برده اشاره کرده است،  یهجنب

13. B. W. Robinson, "Qajar Paintings: A Personal Reminiscence," in Diba and 

Ekhtiar, Royal Persian Paintings, 10. 

 یه( در برابر پرترDiba and Ekhtiar, 983شاه )مظفرالدین یهپرتربرای نمونه نگاه کنید به . 11

 شاه.فتحعلی

دانستند، شاه که او را زنی زیبا میالسلطنه، خواهر مظفرالدینتاج یهبرای نمونه نگاه کنید به پرتر. 19

مربوط به اوایل قرن نوزدهت متمایز  یهالسلطنه او را از فیگورهای زیبایی زنانتاج یههای پرترویژگی

 . (Diba and Ekhtiar, 989)کندمی

10. Maryam Ekhtiar, "From Workshop and Bazaar to Academy: Art Training 

and Production in Qajar Iran," in Diba and Ekhtiar, 63. 
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نوامبر  2یوسف و زلیخای جامی، در مکاتبه با نویسنده،  یهاین نکته ابتدا در متن دیک دیویس دربار. 93

 ، توجه مرا به خود جلب کرد.1228

 اش امکان چنین خوانشی را فراهت کرد.از هما سرشار سپاسگزارم که پیشنهادهای روشنگرانه. 91

رینِ تزیباترین و خواستنی یهنوخط مرد جوان زیبایی است که تازه پشت لبش سبز شده و به منزل. 99

زیبایی خود آغازی است بر پایان  یهسنی، این نشان یهشود. با وجود این در همین دورجوانان ستایش می

میل مردان بزرگسال و آغاز حرکت او به سوی بلوغ مردانه.  یهوضعیت مرد جوان زیبا در مقام ابژ
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همچون باغ: طبیعت و  بدن»نشانگر آغاز از دست دادن عاشقانش است. جولی میثمی در تحقیق خود 

جویی نابی که اشعار محوری )لذت یهنقط»نویسد: ، می981-911، 1221، «سکسوالیته در شعر فارسی

انگیخت( بر معشوق نیست بلکه بر عاشق است، بر کسی که به محبوبش های میانه برمیفارسی سده

نمادی از سعادت و »های میانی کند که بهشت/باغ در شعر سده، او همچنین اشاره می908« نگرد.می

ترین فرد بود و هت ه طور همزمان هت خواستنی. نوخط ب981« رفته یا مورد انتظار استخوشبختی از دست

واندند. در خنیز می« مهرِ گیاه»های سبیل را آمد. اولین نشانهسر میشخصیتی بود که به زودی دولتش به

دقیقی از فصل مشترک بین باغ  یهاستعار« محبت یهدهندافزایش»یا « مهر گیاه» یهمعنای لغوی کلم

بسیار  تواند کشنده باشد ی گیاه با کاربرد پزشکی است که میزان زیادش میو بدن است. مهر گیاه نوع

از هومن  شاعران بود. یهشبیه عشق به نوجوان نورسته و گستاخی که موضوع اصلی اشعار دردآلود عاشقان

 سرشار سپاسگزارم که مرا متوجه معناهای مختلف مهر گیاه کرد.

90. Marianna Shreve Simpson, with contributions by Massumeh Farhad, 

Sultan Ibrahim Mirza's Haft Awrang: A Princely Manuscript from Sixteenth-
Century Iran, (Washington D. C. and New Haven, Freer Gallery of Art and 

Yale University Press, 1228), Folio 12a and Folio 169a respectively. See Paul 

Sprachman, "Le beau garcon sans merci: The Homoerotic Tale in Arabic and 
Persian," in Wright and Rowson, Homoeroticism in Classical Arabic 
Literature. 

91. See, for instance, Fig. I: Shirin Presents a Jug of Milk to Farhad, artist 

unknown, Iran, late I 1th-early 16th century, Diba and Ekhtiar, Royal Persian 

Paintings, 131 or figure 01 (a) Zal Wooing Rudaba, by Lutf 'Ali Khan, dated 

between 1711-61, in The Cambridge History of Iran, vol. 8, eds. Peter Avery, 

Gavin Hambly, and Charles Melville (Cambridge, 1221). 

 .Diba and Ekhtiar, 191-99برای شرحی در این مورد نگاه کنید به: . 91

 .199همان، . 96

 .Diba and Ekhtiar, 190-191صندوقچه جواهر در این کتاب توصیف شده است: . 98

97. See Robyn R. Warhol, Gendered Interventions (New Brunswick: Rutgers 

University Press, 1272), especially 18-11. The quote is from 06. 
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92. See Layla S. Diba, “Images of Power and the Power of Images: 

Intention and Response in Early Qajar Painting (1871-1701),” in Diba 

and Ekhtiar, 03-12. 

دوستانه جنستواند صادق باشد. یعنی نگاه متمایل به بیرون نه فقط تصویر هتقضیه نیز می خلاف این. 03

کند. شاید این حقیقت که نگاه رو به بیرون در کند بلکه آن را تقویت نیز میرا کمرنگ نمی

بژه دن اناپدیدش یهای که درباردوستی مؤثر افتاده است، گواهی باشد بر نکتهجنسکردن هتبرجسته

 پردازم.مردانه میل بدان می

01. Figure VIII, "A Girl Playing Mandolin," Muhammad Sadiq, Shiraz, dated 

circa 1883-73, Diba and Ekhtiar, 118. The male-female couple on p. 116 (plate 

I in this essay) is attributed to the same artist. 

گرایی مردان و وضعیت نامطلوب گسترش همجنس یهمشاهدات و قضاوت شاردن دربار یهدربار. 09

 زنان در ایران عصر صفوی نگاه کنید به: 

Ronald W. Ferrier, trans. and ed., A Journey to Persia: Jean Chardin's Portrait 

of a Seventeenth-century Empire (London: I. B. Tauris, 1226), 99, 117, and 186. 

ترین گزارشات از ایران برای یافتن دقیق»( نوشته است: vii ,1793مترجت انگلیسی کتاب تانکوانی ). 00

برم  چرا که حتی امروز هت مسافرین اروپایی در میان مستشرقین فرانسوی من گاه از شاردن نام می

شود که های محلی میردی که مربوط به لباستوانند با کتاب او تمام ایران را بگردند  البته به جز موامی

ان کند. میتانکوانی در روایتش به شاردن در مقام مرجا نگاه می« دستخوش تحول اساسی شده است.

مسافران مشهور انگلیسی جیمز موریه، جیمز بیل فریزر و رابرت کر پورتر مکرر به شاردن در مقام 

رچند کر پورتر همچنین به موریه و هارتفورد جونز نیز کنند. ههای خود اشاره میمرجعی برای گزارش

 کند. نگاه کنید به: اشاره می

James Morier, A Journey Through Persia, Armenia, and Asia Minor, to 

Constantinople, in the Years 1737 and 1732 (London: Longman, et. al., 1719), 

and Sir Robert Ker Porter, "At the Court of Fath Ali Shah," in Qajar: Court 
Painting in Persia, eds. B. W. Robinson and Gianni Guadalupi (Milan: Franco 

Maria Ricci, 1223). 

01. Tancoigne, A Narrative of a Journal, 181. 
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01. Ibid., 179. 

06. Ibid., 911. 

08. Ibid., 68 and George Keppel, Personal Narrative of a Journey from 

India to England ... in the Year 1791 (London: Henry Colburn, 1798), 9: 

18. 

میرزا فتاح خان گرمرودی، سفرنامه میرزا فتاح خان گرمرودی به اروپا در زمان محمدشاه قاجار، به . 07

 .269، 1017کوشش فتح الدین فتاحی، 

 .261 تا 269همان، . 02

ابراهیت صحافباشی تهرانی، سفرنامه ابراهیت صحافباشی تهرانی، به اهتمام محمد مشیری، تهران: شرکت . 13

 .17تا  18و  19تا  13، صج 1016مؤلفان و مترجمان ایران، 

شعرای اردو در جنوب هند »هایی به ادبیات قرن هجدهت اردو دارد: سازی شباهتپنهان یهاین شیو. 11

ظاهر مردان دیگری را کردن از ایهامات غزل مذکر فارسی، یعنی اشعاری که مردان عاشق بهبا اجتناب

 Naim, "The Theme of Homosexual (Pederastic)« )دهندمخاطب قرار می

Love," 191کارلا پتوی )( چCarla Petievichبر روی نسخه و ترجمه ) ای از این ژانر به زبان

 انگلیسی کار کرده است.

دوستی به نوعی بیانگر علت جنسزن در مقام نقاب هت-حرف من این نیست که زوج عاشق مرد. 19

از خشی فرهنگی نیز بگرایی مدرنیستی در عشق بودند. سایر رویدادهای اجتماعیفرد دگرجنسمنحصربه

 این تصویر بودند.

 افتد. مثلاً عناصری مثل ساقی و شاهد در شعر کلاسیکای مشابه در ادبیات فارسی نیز اتفاق میپدیده. 10

یابند )امری که به دلیل نبودن علائت جنسیتی در هایی مثل فرشته ماهیتی مؤنث میو همچنین شخصیت

های مصور امروزین دیوان آید(. نسخهجود میودستور زبان فارسی، بر عکس زبان عربی، امکان آن به

دهند و مفسران مدرنیست این اشعار بر ماهیت حافظ و رباعیات خیام معشوق را به صورت زن نشان می

 دوست اصرار دارند.جنساستعاری عشق هت

 
 

 


