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  *محمدرضا مهدیزاده
 

  

  چکیده

نظر و واکاوي قرار گرفته، اما این شناخت از نگاه زنانـه و   کاشان از چشم سیاحان مختلف مد ۀتاکنون گذشت

منظـر   سیاحان زن کمتر صورت گرفته است. ترسیم موقعیت کاشان در دو مقطع زمانی ناصري و پهلوي و از

) یکی از منابع مهم شناخت کاشان است که در ایـن  شناس باستاناي فرهنگی و  خانوادههاي دو زن (از  نوشته

شود. این واکاوي و تصویرگريِ همراه با نگاه انتقادي، با هدف و فرض امکان اخذ توسـعه   میجستار بررسی 

زنانـه  و رشد از حیث نقش عامل و ساختار (زن و شهر)، با نگاهی تـاریخی و تطبیقـی و خاصـه از جـنس     

 تانیـا  و دیوإلفـوا  ژان خـاطرات شـده در قالـب کتـاب    هاي منتشر نوشتهآن روز  ۀصورت گرفته و منبع اولی

هـا بـه    تـرین نگـاه   بوده است. از آنجایی که بـاارزش  در هنگام اقامت یا سیاحت در ایران و کاشان گیرشمن

انداز زنانه اهمیـت زیـادي خواهـد     چشم یابد، توسعه، از چشم و نگاه اقشارِ از رشد بازمانده، امکان بروز می

نقـش سـیلک و   ها از منظر جامعه، تاریخ، زنـان، سیاسـت، حکومـت و همچنـین      این یادداشتداشت. پس 

ها براي رشد و توسـعه   هاي امروزین آن ها و آموزه رخی از دإللتکاشان اهمیت دارد. در نهایت ب تلگرافخانۀ

  نیز ارائه شده است.

  .تلگرافخانه، توسعه، زنان، گیرشمن، دیوإلفوا، کاشان :ها واژهکلید

                                                           
 mahdizam@yahoo.com/ شناسی، محقق و پژوهشگر  دکتراي جامعه *
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 مقدمه. 1

 از متـون و ، قـرون کهـن   ۀع�وه بر اشـیا و میـراث بازمانـد   ، بخش مهمی از شناخت ما از گذشته

ترین منبـع   همم دورهي هر ها و یادداشت کتبود. ش وري میآاستخراج و باز عصر هر ذهنیت افراد

در این میان هرچند بـرش   ها تاریخ است. خاطرات و سفرنامه ۀي پراکندها دفینه بر قب زدنبراي ن

اما گاه در غیاب سایر مـدارك  ، شوند زده تلقی می شتاب آنی و و گاه گذرا ،يمورد، و نگاه مقطعی

ویـژه بـا خـوانش نکـات      بـه ، نآهم ارزش زیادي براي رفع حجاب گذشته و شناخت  و منابع باز

این خاطره و سرگذشت از ذهن و قلم دانشورانه و فرهنگـی  هرچه  و حاشیه هستند نوشته یا درنا

و  دلوآغبـار  ۀن گذشـت ای گذر بردر  ؛ زیرایابد می ياعتبار و ارزش بیشتر، باشد کرده باز لف سرؤم

ي جدیـد  هـا  زوایا و افق، از همین خاطرات، نوشتاري و مستند منبعی و کم ي بیها مدفون در خرابه

ي هـا  اهنگـ  ي خارجی یا غیربومی هرچند خطـرِ ها خاطرات و سفرنامه ،خواهیم یافت. در این میان

داشـت و  دیا ،ترجمـه ، دریافت و حتی اشتباه و سهوِساحتی  تکگاه  سویه و یک، عنادآلود، سطحی

 زیـرا  ؛شـوند  سـایر منـابع مشـابه تلقـی مـی      تر از سو مهم آناما از ، اند پی داشته نگارش را هم در

 تواننـد در مـواردي شـناخت و معرفـیِ     می عبارتی ههستند. ب از نگاه بیرونی و درجه دو ربرخوردا

 .ورندآاهم رشده را فءزده و شی عادت گردیده و بعضاً عاري از نگاه رایج و رسوب

. هاسـت  نآ رد جنسـیت  اهمیـت  نگـاه و ، اي نوع ذهنیـت  موضوع مهم دیگر در منابع سفرنامه

کـه   حـالی در یابـد  مـی  جایگاه سنگین و اسـتواري  ها ژوهشپ رد امروزه، شدهنظرغایب از جنسیت

 خوررد، تاریخ بازتاب مناسب نگاه و ذهنیت این بخش هنوز در، ابتدا زن بوده است، رنیمی از بش

دوم و  ۀمندي از ذهنیت و نگـاه نیمـ   است. لذا کشف و بهرهرا نیافته ش وزن عاد�نه و نیم سهم و

، بیشـتر  ۀگذشت فرهنگ نیز یکی دیگر از منابع جدید ما براي شناخت و تاریخ، بشر به هستی دیگرِ

علت سـرکوب   هخویش است. هرچند شاید با این نقد مواجه شود که این ذهنیت ب  تر بهتر و عمیق

امـا از دل  ، باشـد بالنده و زایشـگر  تواند سترون و عاري از غنا و فرزند خود می، در حاشیه رفتن و

، بـاري  کـم ، ي محنـت ها توان به ریشه فقیر و تکیده و کوچک نیز میهمان ثمرات مکتوب و حتی 

دیگـر دسـت    ۀدشـ  کوبسـر  و تاریخ و عناصر سازنده ۀشد سرکوب و واسازي عناصر مهم، رکود

، نگـرش  و وزن و ارزشو  نـوع  ي زنان با هرها نامه رگذشتگزارشات و س، یافت. پس خاطرات

هـا   آن کـز روي  رگرفتـه و تمـ    کمتر مورد توجـه قـرار  ست که تاکنون ایکی از منابع مهم معرفتی 

 .ثمرات نویی براي اجتماع و علم در پی خواهد داشت

 و پـردازیم  مـی  هـاي زنانـه   و گزارشنگاه   کاشان به ۀبراي شناخت گذشت زدر جستار حاضر نی
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و  گیرشـمن یعنـی تانیـا    به خاطرات دو زن فرانسوي، و موضوعدن بحث و برهه براي محدود کر

انـداز و معرفـی    . این چشـم شود می ختهدااز شهر کاشان پر1960تا 1881 دو مقطع  دیو�فوا در ژان

 دیو�فـوا  ژانکلـده و شـوش   ، ایـران صورت مکتوب و ک�سـیک در کتـاب    هکاشان از دید زنان ب

کتـاب   و ش)1332 نشـر فارسـی  ( چـاپ شـده   پـاریس در  1887 که براي اولین بـار در  )1371(

من ایران با نام  در وپاریس  در 1970 در سالمبتنی است که  گیرشمن ناخواسته تانیا شناس باستان

  .استشده  ) منتشر1389( شدم شناس باستانهم 

  انتخاب اهمیت :و زناین د. 2

 کـه در ، )Gran-Aymerich, 2004: 34( فرانسـوي  شـناس  باسـتان عنوان اولـین زن   هب دیو�فوا ژان

ع�قه به معماري  علت بهاست و   فرانسه  زوتول  متولد ،هدتحصیل کرسازي  و مجسمهراحی ط ۀرشت

بـه  ، ه معماري ساسانی و اس�میژوی به نآهاي اشتراك و افتراق  شرق و بررسی سیر تداوم و محل

هـا   آن هرچنـد  .کنند می سفر یشرق يها سرزمینبه  1881سال  دراتفاق همسرش مارسل دیو�فوا 

دهد.  نوبت رخ می سه در شان به ایران عم�ًسفر ،هم سفر کرده بودند به مصر و نواحی دیگر قب�ً

 و شـیراز و بوشـهر   اصفهان و، کاشان، قم ساوه، ورامین ،قفقاز و تبریز تا تهران مسیر بار اول از رد

نخسـت در   سرگذشـت ایـن سـفر    پیمایند. می و بصره را بغداد، تیسفون کلده و، شوشنهایت  در

و در  رسـد  مـی  به چـاپ  1883 سال و تا  دنیا) دور( توردومندي دجهانگر ۀنام هفته ۀچندین شمار

 صورت کتاب مسـتقل را بـه خـود    در پاریس »شوش و کلده، ایران« تحت عنوان 1887نهایت در 

لوور بـراي   ۀراضی کردن موز ی وشناس باستاناین سفر منجر به تدوین یک طرح  حاصل. گیرد می

بـه قصـد    1886 تـا  1884هـاي   شود. سفر دوم در سـال  می اعطاي حمایت مالی سفر دوم به ایران

مین بودجـه و حمـل و انتقـال    أت براي گیرد و عم�ً می صورت شا شوش و کاوش در آثار باستانی

 سـال سـه  مسـافرت   شود. می به فرانسه و ایرانها  آن وآمد سوم جر به رفتنقیمت م ي گرانها یافته

 ناصري ۀامتیازنام کسب لوور و ۀموریت موزأبا هزینه و مآپادانا  به شوش و حفاري کاخها  آن بعد

 دیو�فوا رااین سفر دوم  يها رویداد  شود. محقق می )دربارزشک فرانسوي پوزان مساعدت تول با(

بیـان کـرده    ،منتشر شـده  شوش يها کاوشخاطرات  سفرنامۀ نامه ن بدر کتابی که در ایرا )1376(

اسـت امـا    ایـران مفیـد   بارۀدردیگرشان  هاي گزارش ها و مانند رمانها  آن ثار دیگرآهرچند  .است

 دیو�فوا در جلد نخست و با اختصـاص  ۀخانوادتوسط  بازدید از کاشاني ها رویدادها و یادداشت

  .است شده ثبت اي صفحه 814در کتاب یک فصل 

بـا او بـه ایـران     1933 سـال  در زمشهور نی شناس باستان گیرشمنهمسر رومن ، گیرشمنتانیا 
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اصـلی)  ( عنـوان  بـا  اقامت ربع قرنی زندگی و کار در کنار همسرش در ایران را ید و خاطراتآ می

شـناس   من هم باستان در ایران با عنوانکه  کند می فرانسه منتشر در 1970در  »ناتمام شناس باستان«

فصل بـه کاشـان و زمـان     سهاي حدود  فحهص 600 این کتاب منتشر شده است. از 1389در  شدم

 در سـیلک در سـه فصـل    گیرشـمن  رومن همسرش هاي کاوش ویژه زمان به و بازدید او ها اقامت

تـا   و گزینـد  مـی  در شـوش سـکونت   عمـ�ً 1967 تـا  1946 ازبعـدها   . ويتختصاص یافته اسا

  در ایران زندگی کرده است. ش1346

سـیاحان و  ، ایران و کاشان تا پایـان سـفر تانیـا    اقامت دیو�فوا در سفر ودر دو مقطع دانیم  می

بررسی آثـار  و  اند اما د�یل انتخاب این دو نفر مدهآنتیجه کاشان نیز  خارجیان زیادي به ایران و در

 :ند ازا عبارت این جستار ايرشان بکتوبم

درجـه دو بـه    نگـاه زنانـه   فقدان یـا کمبـود  ، بررسی نگاه زنانه ورود و و ضرورت زن بودنـ 

 کاشان در بررسی و مطالعات.

مندان و سـیاحان   هع�ق پژوه که از ایرانو  ان دانشورشوهر و فرهنگی ۀخانواددو به  تعلق هرـ 

دنبـال   بـه  سـاختمان و  مهنـدس راه و  ،ژانارسل شـوهر  م .ندا یفرهنگی و باستان اماکننی امید

و  ایاسـپان  یشناسـ  باسـتان  پـس از ایـران بـه    بعدها و دو این. کشف بقایاي تمدن شوش است

 کسـیل ، هاي مختلف نهاوند حفاري درنیز ع�وه بر شهرت  گیرشمنرومن  .مراکش هم رفتند

 .چندین کتاب و مقاله منتشر شده است هایش در نتایج فعالیت ،تا شوش و خارك

 خـاص  ۀع�قـ  و تعلق، ی و زندگیشناس باستانین دو در دنیاي دیگر ا شهرت پژوهی: شوشـ 

سال کـاوش دیو�فـوا در شـوش و     د سهاست. حدو تاریخی و باستانی شوش و نیز اقامت در

 معرف ع�قـه و توجـه خـاص    ها گیرشمنشوش  ۀزندگی در قلع فصل کاوش وهفت  حدود

  .نقطه و تمدن ایرانی استاین به ها  آن

مکتوب و ترجمه بـه فارسـی    اثربا  يتا پهلو يناصر ۀدور يفرانسو زن ۀکننددر میان بازدیدـ 

 .خوریم تن برمی به نام این دو

شـهري و هـم زنـان     ۀهم براي توسـع  ،هم از سوي دو زن نآ ،در دو برهه مقطعی و ۀتجربـ 

ایـران و   ۀتوسـع . ایـن دو حیطـه یعنـی    دست دهـد ه ي فراوان بها و آموزه ها آموختهتواند  می

 .شودید و مقوم ؤم دتوان می )زنانه مقطعی و( بزنان با این انتخا ۀکاشان و نیز توسع

  ها نگاشتا فرضیات و. 3

و اقـدام بـه عمـل جهـت      مندياین جستار با این فرض شکل گرفته که کسب دانش و سپس توان
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و فـردي   و انسـانی  منظـر اعم از شهر یـا روسـتا و    و جامعه در هر حیطه و پویایی توسعه و رشد

اي و  مقایسـه زیادي از رهگذر بررسی تطبیقـی و   به مقدار جنسیتی)اجتماعی و ابعاد ( خاصه زنان

، و آموختن از حسن و قبح گذشته و آداب و کردار نیاکـان  نادرست ۀي رفتها هاحتراز از پیمودن را

در بسـتر   جدیـد  يهـا  هو انگـار  ها درك و خلق ایده، هضمو  »يسازخود نِآ از«سویی دیگر  از و

، بیشتر از مردان دارد یاهمیتها  آن ۀتجرب زنان و نگاه و، این رهگذار دهد. در رخ می و زمانه بومی

تبع شرایط جنسـی کـه در    به( تر تر و نحیف ضعیف انیبی براز وو ا ربزاا با اشیه و گوشه وولو از ح

تـر   هـاي قـوي   عبـارتی کسـب درس   بروز کرده باشد. بـه  )تلقی و نگاشته شده است هتاریخ ضعیف

ـ بـا   بلکـه ، و مسـلط  یافتـه  هژمونی ۀمرداني ها ثار و ذهنیتآاز  فقط نه توسعه عمدتاً زنـان   ۀتجرب

 ئـۀ تنهـا موفـق در ارا   نـه ، رو نگـاه ایـن افـراد    مد. ازایـن آبرخواهد  نیز اتکا و ساعیاما خود، اقلیت

نیز به ها  آن بینی جهانگردي و جهان ۀتجرب وضعیت زنان به حاشیه مانده در ایام گذشته است بلکه

  .زنان کمک خواهد کرد ۀهاي توسع زیادي به کسب راه مقدار

نامه از دو زن در دو مقطع تاریخی در ایام اقامـت در   نخست دو سرگذشت ،این جستار لذا در

به توان ، این شهر در دو مقطع ۀتوسع وضعشود تا ع�وه بر برش زدن  کاشان تحلیل و بررسی می

ن آوزین ي امـر هـا  د�لـت  و ها خود نظر افکنده و درس و قدرت این دو زن براي رشد و بالندگی

ـ ارارشـد نیـز    وپیگیر توسعه  المللی براي زنان انه و بینعنوان یکی از تجارب سیاح هب در  .ه شـود ئ

شـود دو   اشاره می پرانتز در و به صفحه صرفاً، کجا که بدون اع�م سال چاپ دو کتاب هر ادامه و

 گرفتـه  قـرار  نظر مد ا کریشمنیتان شدم شناس باستانمن هم  وفوا �دیو کلده ایران شوش وکتاب 

 .است

 ناصريکاشان انداز  و چشم نگاه هنري دیوالفوا. 4

 ازهـا   آن گیـري  و نتیجه هئاست و هم ارا سفر ۀمیان  هم، دیو�فوا اقامت در کاشان ژان اول سفر در

بـراي   مونیه و سپس سـاوه أسوي م هب، تهرانرسیدن به  پس از ژان. سفر تا مرکز ایران یشانها یافته

وقـت   ۀالسـلطن  به پیشـنهاد نایـب  ( مارسلش رهمستوسط ، ساوهسد صفوي و معیوب  ۀنقش ۀتهی

ـ  مـی  امتداد سوي کاشان هب، و قم )وهآ( آبهد و سپس با رفتن به دارادامه  )کامران میرزا احتما�ً  د.یاب

یـات ایـن   هنري و تاریخی دانسـت. جزئ اهی گتوان ن نیز کاشان می در کل سفر و را او ۀاه عمدنگ

 شود. می هارائ جدول) بخشی در و( در ذیل نگرش

  کاشان و پیرامون ۀتوسع. 1ـ4

دیـد بهتـري را بـراي بررسـی      ،شهرها و اماکن ورودي و خروجی به کاشـان یـا اطـرافش    مقایسۀ
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 ژان ،کاشـان تـا رسـیدن بـه    . کند می فراهم ناصري عصر وضعیت کاشان در موزاییک ایالت جبال

ان و جـ آذربای دو ایالـت  اسـت. هـر  گذرانـده   سر ازذربایجان و قزوین تا تهران آسفر سختی را از 

 و دوم عصـر صـفوي پایتخـت    وین حتـی در اند و قـز  داشتهخود  درترین شهرها را  بزرگ، تهران

قـم   ووه آ ،ساوه، قبل از رسیدن به کاشاناو  .استبوده  قجري ۀقبله و دارالحکوم تهران و ورامین

 ۀکه مشخصـ ، در نظرش با سد صفوي و مسجد جامعش بازنمایانده شده  نهد. ساوه سر می را پشت

اتراقگـاه مسـافران و کاروانیـان    ، معماري و قـدمت  غمر بهجامع ساوه  دو خرابی است. مسجد هر

 موجبـات ، کشاورزي ۀآفرینی در توسع و عدم نقش از زیر آبروي و نشتیبا  و سد نیز) 185( شده

  را فراهم کرده است. انکشاورز مردم و فقر و تباهی

فقـر و  ، دزدي حاکمـان  لیـاقتی و  بـی  فسـاد و  اتریشـی)  یبا حاکم( دو شهر قم و ساوه هر در

عیـان اسـت.    سـاوه  میـر سـد  ورد قیمـت تع آن در بـر آ ۀنمون مسلط کرده.ها  آن ۀچهر خرابی را بر

بـر کـوه و بسـتر شـل و     سـد   ۀي پایناعدم ابت علت را را داشته و 1سد ۀنقش ۀتهی ۀکه وظیفمارسل 

ه از اتفاق دسـت  لی و بازرس تهران کمح تعمیر را از سوي معمار ۀدروآي برها هزینه ،روان دانسته

 طلبـی  تراشـی و بـاج   ین قیمـت ا بیند و با می هاي فرانسه هم بیشتر از قیمت ،اند در یک کاسه داشته

مـردم شـهر   ، مقابـل  . اما در)190( شود مرکز تیره می اش با بازرس ارسالی میانه کند و می مخالفت

 یخوشـحال  ضـمن  ،مـده آ بـراي تعمیـر سـد   فهمند دیو�فوا  که می نزدیک سد به خرابی آبه و رو

خبـري   . این فساد و بـی )192( کنند میها  آن خود را هم براي تشکر تقدیم ۀي اندك فقیرانها داشته

اما مسجد خرابش حـاکی از عمـق فاجعـه     بیند میرا شهري بزرگ  نآعمال حکومت را در قم که 

توان در زمانی دید  می ،ستا ر و مادر ناصرالدین شاه)ددفن پ( در پایتخت مذهبی و نیاکانی قاجار

مواجـه  هـا   آن بـا اجتنـاب   دهـد و  شـراب بـه دیو�فـوا مـی     ۀاکم شهر مذهبی پیشـنهاد تهیـ  که ح

از ابهـت و سـرزندگی و    ،از کاشـان اسـت  پـس  ها  آن باد صفوي که شهر بعديآاصفهان  .شود می

 و از هـاي بعـد   سـال  و این ویرانی در سرخوشی زمان شاردن و تاورنیه برخوردار نیست وتمیزي 

 هبـود  برجسته ژاناز نظر نچه آدر ورودي و خروجی  سوي سیاحان بعدي هم منعکس شده است.

یـد  ؤم شتیرهـای  تلگـراف و است. هـم   جوش بودن راه کاشان تهرانو جنبو پر راه شاهیاهمیت 

بین راهـی منتهـی بـه     ايکاروانسراه خود است و هم بهترین ۀارتباطات در نوع و زمان ۀاین توسع

تجربـه کـرده و از بزرگـی و معمـاري      ژانباد را آرصـ سـن و ن  سـن ، کاروانسراي پاسنگان کاشان.

اي سـفرش در   مقالـه  ۀعکس پاسـنگان را در نسـخ  ، )207( کرده به نیکی یاد بادآرصکاروانسراي ن

. پـس  سخن گفتسن  ها براون در توصیف کاروانسراي سنرد و بعدربیان معرفی کغدومند به تور
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بـین دو نـوع    ژان .اسـت  »ارتباطـات «یـا   »مـد آو رفـت مسـیرهاي   رونـق ایـن  «کاشان  ۀوجه ممیز

، اسـت الدولـه غفـاري    امین ۀشکوه تیمچ شدهد که دلیل می کاروانسراي بین راهی و تجاري تمایز

ساز و به کاروانسراي تازه موسوم بوده است. در خروجی کاشـان هـم بـا دو راه     روزها تازه آنکه 

تـر و صـحرایی اسـت)     مسیر نطنز به اصفهان که گرم( مسیر کوهستانی قهرود) و زمستانه( تابستانه

دزدان من أمـ ، اش هرچند در آن برهه کاروانسراي صفويبا  شویم. این مسیر قهرودي را مواجه می

به این نگاه ایمـان نداشـت و دزدان و حرامیـان را در خـود      ژان ،) 225( اند و حرامیان تلقی کرده

ظـاهر نـاامن در مسـیرش     کاروانسـراي بـه   که سـخن از وجـود  ( قهرود را اوزیرا  دید؛ می حاکمان

 لـپ و پیرنـه سـویس   آمعتقد است بـا   ه ودانستدر آن زمانه یس کاشان ئیا سو و عروس رفت) می

تـري   رشـدیافته  قیاس با اطرافش از وضعیت بهتـر و  بدین ترتیب کاشان در ).226( مشابهت دارد

، جامعمسـجد ، الـدین  زیـن  منـارۀ ، دارالحکومـه  و تلگرافخانـه ، بـازار  ع�وه بـر  معرفی شده است.

 يهـا  کارگـاه آن عصـر کاشـان    ایعترین صن بزرگ ،مجموعه عمادي و محراب رنگی مسجد میدان

، التجـاره  هـاي مـال   مخزن بوده ومسگري  مخمل دستبافت عالی و ابریشم و ۀتولید پارچ نساجی و

ناپـذیر بـازار مسـگران     منازل زیرزمینی و صـدا و جنـبش پایـان   ، جاننسا، الدوله بناي باشکوه امین

اهمیت مسـگران کاشـان بـه     است. دیو�فوا در بوده ژان نظر در ترقی کاشان و باديآي ها شاخصه

کند که در بین مـردم شـایع بـوده     اشاره می بوعلی و شکوه از این صدا تا اصفهان ۀافسان داستان و

ن عصـر  آ شهر کاشان را در ۀعظمت صنعتی است که موجبات توسعید ؤم  سازي است. این افسانه

   2است. در میان شهرهاي خراب دیگر فراهم کرده

 کاشان و ایران ۀتوسع  تلگرافخانه در و تلگرافنقش 

 بازار و تلگرافخانـه بتوان  شاید کاشان و ایجاد رونق و نوزایی را ۀدر توسعآن ایام و عامل کلیدي د

 زایـا  صورت خ�قانـه و  به عامل در کنار هم و دو اینپایداري . دانست )یسمدو بال سنت و مدرن(

 عامـل بـدبختی و  وجه نادرسـت  در گونه که  همان، شود ريرونق شه قدرتمند موتورتوانست  می

گسـترش   ناصـرالدین شـاه روي داد.   ۀتلگراف در دور ۀمتیاز ایجاد شبکا طاي. اعبودندشده  فساد

اداري و زیرسـاختی  خود موجد تشکی�ت  ۀدر زیر و سای، ع�وه بر انتقال پیام در با� این خطوط

و   شـبکه یجـاد  ابـا   زدند. سیاسی و بازرگانی را نیز دامن می، تبع تعام�ت فرهنگی بوده است که به

در  سـیاحان غربـی نیـز بـه میمنـت و در امتـداد ایـن خطـوط و         ،خطوط تلگراف تا جنوب ایران

ن که در عمـارت دولتخانـه تجهیـز    کاشا ۀافخانرتلگ کردند. ر اقدام میبه سف ها سار تلگرافخانه سایه

ـ   مرکز قرارگیري علت بهیکی از این مراکز است که ، شده بود  اربـا�یی برخـورد   تکشـور از اهمی
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ـ از حضور وي توسط ر رسیدن دیو�فواز م کاشان قبل ابود. حاک و مطلـع شـده    یس تلگرافخانـه ئ

صـفوي کـه از   و چاربـاغ   دولتخانـه  ۀدوطبقـ عمـارت  دهـد.   عمارت را در اختیـار وي قـرار مـی   

 طراحـی شـده   بـاغ اصـفهان   4 عبارتی بـا الگـوي   هشد و ب شاهکارهاي معماري این دوره تلقی می

و میهمانسـراي عباسـی نامیـده     قنات مخصوص و موسوم بـه قنـات شـاه و چاربـاغ    داراي باغ و 

خـرداد   15لحـاظ موقعیـت در امتـداد آن در میـدان      سردر باغ فین بوده و بـه  ۀقرین ظاهراً، شد می

یـن  ا .و به ثبت ملی هم رسیده بوده اسـت سابق) وجود داشته  ۀمجسم میدان تلگرافخانه و( کنونی

و  بـوده  تلگراف امتیازهمین الدوله که یکی متولیان صدور  امین به پیشنهاد فرخ خان عمارت بعدها

در اختیار شـرکت   ،ا داشتهپثیر زیادي از صنعت و معماري و فضاي ارو، تأفرنگ ۀعنوان سفرکرد هب

ـ   آن ۀقرار گرفت و یک طبق تلگراف انگلیسی  مهمانسـراي عنـوان   هصرف تلگراف و بخشی نیـز ب

بر فرخ خان و سه ایرانی مدرنیسـت دیگـر    غرب ثیرأخصوص این ت در( گرفته شد نظر در کاشان

ـ    ).Vahdat, 2017 نـک:  ابوالحسن و رضـاقلی ، صالح یعنی میرزا س از انقضـاي امتیـاز   ایـن بنـا پ

دیو�فوا و ، دن و دیگرانراز شا جداي ).1352 و 1343 ،نراقی( گردید ستپ ۀل ادارتلگراف تحوی

سـکنا   بـاارزش  در این عمـارت ، )482، 2ج :1378( دالمانی و )402 :1384( براونادوارد ش بعد

 944 ۀشـمار  بـا  5/4/1352کـه در   این بناي تاریخیاند.  کرده یا عکس ارائه یفن تعرآ از گزیده و

امان مانده و حتـی بازسـازي    سال از تخریب در 300 فهرست آثار ملی به تبت رسیده و حدود در

توجه به ارزش تـاریخی   قلب و غوغاي انق�ب عامدانه و بیدر ت 1357 اسفند 11 در، هم شده بود

  .)1359، نام بی( 3شود می منهدم و نابود

گیـري اولـین    به شکلمربوط  ،اي آن نقش توسعه و عمارت تلگرافخانه مرتبط باموضوع دیگر 

 انارمنـد یکـی از ک  م) آلمـانی 1911ــ 1835( ارنست هولستر ابتدا ي کاشان ذیل آن است.ها عکس

ـ  حدي کاشان را هـم  ي تاریخی اصفهان و تاها که اولین عکس بود تلگرافخانه نـام خـود ثبـت    ه ب

وارد ایران شد و در خطوط  ت مهندسیِ تلگراف انگلستان طی سفري دشوارئ. او با اعضاي هیدکر

تـا   اقامـت گزیـد   جلفـاي نـو   در صفهاناسرانجام  کاشان و، مرغاب - هاي کوهرود تلگراف بخش

بـیش از هـزار    1897 تـا  نظر وي پس از ازدواج با مریم حق .عهده گیرد مدیریت تلگرافخانه را بر

و ، قـم ، تهـران اندکی هم از مربوط به اصفهان و تعداد  شبیشتر تصاویرکه  عکس از ایران گرفت

ه عمـارت تلگرافخانـه   جملـ  ازي اصفهان و ها ترین عکس قدیمی .)1382(هولستر،  هستند کاشان

کاشـان   و ي کهـن ایـران  هـا  او با دیو�فوا در ثبت تاریخی شماري از عکـس  .ستامربوط به وي 

 تاریخ تصـویري  درمهمی  قامت وي در بخش تلگراف کاشان نقشعبارتی کار و ا ه. باست شریک
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 تلگراف ۀن و اصفهان در گرو توسععینی و عکسی کاشا ۀگذشت و بخشی از تاریخ و احیايداشته 

  است.و عمارت تلگرافخانه بوده 

خاصـه در   ،هایش ارتباطی مدرن و نقش تلگراف و سیم ،براي درك اهمیت این زیرساخت اما

رو  زیرساخت تلگـراف در ایـران   از ژان باید به خاطرات انتهاي سفر، فرهنگ دو منطقه و اقلیم و

 ۀي مواجهـ هـا  یکی از ریشه ۀکنند عیان ،در این مورد ژان ۀنوشت، در شوشتر در انتهاي سفر و کنیم.

سـد سیاسـی و فسـاد    افقـدرت   و فرهنـگ  علـت  بـه ، مدرنیسـم  و غلط و نادرست بـا تکنولـوژي  

 تلخ کـارگزاران ناصـري در   ۀتجرب پس از و . او در پایان سفرشده در فرهنگ عمومی است نهادینه

  :گوید می )190( ورد و تعمیر سد ساوهآبر

 متعهـد  ،گرفت را تلگراف خط دنیکش ازیامت سیچند سال قبل که دولت انگل در«

 اختصـاص  رانیـ ات دولـت ا مخابر يبرا میس کی یچدن يرهایت يرو در که شد

ـ یا يهـا  خانهتلگراف، یسیانگل يها اداره جنب در نیابنابر و دهد  سیسـ أهـم ت  یران

ـ ارتباط داشـته باشـد و بـه ا    ا�تیاتواند با  می که دیر گردشد و شاه هم مسرو  نی

خط  ،دور هستند یخط اصل نیکه از ا هم گرید ا�تیو ا اتیکه در و� فکر افتاد

 و باشـد  داشـته  ارتباط مملکت نقاط تمام با تختیپا بتواند از تا کند ریدا یتلگراف

 نکـه یاز ا افلغ ؛کشور خود آگاه باشد ۀیومی حوادث از و دهد یدستورات حکام به

 فکـر ه هم ب انیع�وه متصد هاستحکام ندارند. ب یچدن يرهایمانند ت یچوب يرهایت

ـ  نـازك و کـم   یچـوب  يرهایت ،یچدن يرهایت يجا همداخل افتاده و ب کـار  ه دوام ب

ـ  را  يا ازکارافتـاده  يهـا  دسـتگاه  ،یسـ یخـوب انگل  يهـا  دسـتگاه  يجـا  هبردند و ب

 یامـا طـول   مباهات نمودنـد.  یخط تلگراف نیکردن چن ریکردند و از دا يداریخر

ـ ا ،دو سـال  ایـ  کیـ پـس از   ریتعم دنیو ند عدم مواظبت ۀواسط هکه ب دینکش  نی

  از کار افتادند. ها دستگاه و شد قطع جا  هجاب ها میو س دندیسرنگون گرد رهایت

ـ ا ازاکنـون   .انداختنـد  کـار ه ب را چاپار دوباره ،ص�ح و صرفه يبرا ایناچار اول  نی

 و دارنـد  منـزل  ییهـا  خانـه  در کـه  مانده یباق کارمند عده کی فقط تلگراف خط

 يبـرا  یکارمنـدان  دوبـاره  مبادا که دارند میب و رندیگ یم دولت از یحقوق شیوب کم

  ).704( »اندازند زحمت به راها  آن و ندیایب خط نیا ریتعم

و  خوزستان السلطان و حاکمان محلی مده از خشم و ناراحتی از ظلآنگاه دیو�فوا حتی اگر بر

دارد.  مـی حقیقتی عظیم پرده براز  ،شود تلقی شوش ثارآبراي حفاري و خروج ها  آن بودن سد راه
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 »مـداخل «ۀ ژوا که با همان کلیدر توسعه/عدم توسعه اهمیت تلگراف و سپس نفش فساد د نخست

کاشـان   شهر ر را دریثأاین ت .معرفی شده است ژان از فروش مقام و منصب) رانتمد وکسب درآ(

مصـدر   و دانشـمند بـر   صـالح ، همانند کل ایران آن روز شاهدیم. در جایی که کارگزاران سالمنیز 

فقـر و   ،گونـه نیسـت   در جایی کـه ایـن   بینیم و می ها را پررونق و ثروتشهر، ندا کثرت در و امور

و خرابـی   در، دیو�فوا تیره از سیاحان بعد بیشتر نظر کاشان در ۀهرچ .کند می تباهی بیداد ی وبخرا

احـوال   بـت و ضـبط  ث، دو وجـه  عبارتی بـا ایـن   هب ).1389، ساطع :کن( ویرانی ترسیم شده است

رفتار مـا بـا    ۀتاریخی گذشته ما از خ�ل خارجیان سیاح در موازات سیم تلگراف و از سویی نحو

تغییـر رفتـار و نگـرش و پـرورش      کلیدي در توسعه است. ۀگویاي دو نکت ،یکی از عوامل توسعه

  شهرها و نقاط.و توسعه و رشد دادن ، یافته براي تصدي امور کارگزاران و ملوك توسعه

 و ش)1285ــ 1283 یـا 1907ــ 1905( سال بعد چند که، اوبن ژناو نوشتۀ و در گزارش دیگر

. نقـش  مـده اسـت  آ و بـه کاشـان   زمان با انق�ب مشروطه در ایران وزیر مختـار فرانسـه بـوده    هم

و  ف�کـت  بـه  را رو وي هرچند شـهر  بینیم. می تر بسیار روشنشهر  تلگراف را در سیاست و ادارۀ

ـ       شـهر فاقـد   ،مـده کاشان آوقتی به  ،خرابی ذکر کرده یس حـاکم بـوده و امـور حکومـت را بـه رئ

نام میرزا احمـد  ه ب عصر قاجار) رقیب خاندان غفاري( شیبانی گرافخانه که یکی از افراد خانوادۀتل

ر شـهرهاي مـرزي کارکنـان    د او کارکنـان ادارات پسـت و تلگـراف و    به نظر اند. خان سپرده بوده

مواقع لـزوم مطـابق سـنت رایـج      در دهند و می ترین کارمندان دولتی ایران را تشکیل مرك، نخبهگ

یا ادوارد براون نیز چنـد سـال    .)281 :1362 ،اوبن( دنشو می انتخابها  آن از میان ها الحکومه نایب

مسلط به زبـان  یسش را اگانور ارمنی و ، در تلگرافخانه که رئنهد می بعد دیو�فوا وقتی به کاشان پا

حسین خـان اسـت کـه    نام میرزا ه یس گمرك کاشان بد و میزبانش رئکن می اتراق، انگلیسی دانسته

 ذکـر کـرده اسـت    و حکایـت  صحبت و اهل موسیقی و تـار  مشرب و و خوش او را بسیار خوش

  ).402 :1384، براون(

  توسعه سد /کارگزاران توسعه

 الـدین غفـاري   نظـام  همـان ، وحتـی ایرانـی   یـک کاشـانی   کی از کارگزاران درجهنظر دیو�فوا ی از

نـام او را   ،معرفـی کنـد   را خواهد چند نفر شایسته در ایـران  وقتی می ست کها )مهندس الممالک(

سـت. جـاي   و به تبعید فرستاده شده ا گردیده حکام فاسد اما او نیز مغضوب شاه و) 171( برد می

بـه نومنصـبی و نوکیسـگی     ،رابطـه بـا شـاه و زنـش    اند که بـه صـرف    وي را امثال حکامی گرفته

ـ الدوله کـه   دوز انیس برادر پینه( اند رسیده بـه حکومـت   ، اسـت خـواهرش کـه زن شـاه     ۀواسـط  هب
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  .)اند رسیده

در  هـا  افغـان  غـارت  و یـورش تاریخ کاشان در پیوستگی با اصفهان است و با  زعم دیو�فوا به

این شهر را تعمیر و قصرها دوباره  »حاج حسین خان«اما  اند دو شهر ویران شده هر هجدهم، قرن

با توجه به نقشی که براي این فرد در  ده است.را مرمت کر نآمذهبی باشکوه عصر صفوي  و ابنیۀ

ایـن   و باشـیم  رو هروب باید با سهو شنیداري یا قلمی ژان شمرد احتما�ً میآبادانی آن روز کاشان بر

 قبـل و  ۀنام محمدحسـین خـان در دو برهـ   ه برغم ذکرحکومت  به( باشد بدالرزاق خانع باید فرد

حاکم کاشان پس از کشته شـدن  ( که بعد از معزالدین محمد غفاري )404 :1356، ضرابی( بعد او

کاشان را در اثناي حم�ت مختلـف   ۀزمام ادار ،شعنوان داماد هگیري او ب کناره ق) و1160در  نادر

ضمن رهانیدن و  1190 ۀفرمانبري کریم خان زند تا ده حمایت وبا  او عهده گرفت. بر ایام زندیه

بـرج و بـارو و خنـدق دفـاعی     ، ق)1180 در( امن کردن کاشان از یورش مدعیان و طاغیان قدرت

مبادرت بـه بازسـازي کاشـان از     1192 مهیب ۀزلزلاز  بعد ع�وه هکاشان را مرمت و احیا کرده و ب

حتی از امـوال شخصـی دسـت     ،صباحی بیدگلی شاعر معاصرش کرده و بر اساس اشعار ها ویرانه

سـایر امـور    حمام خان بازار) و( گرمابه قنات و، مسجد، قیهازر بازسازي بازار و ساخت مدرسۀ هب

تـا  با این حال  ).158 :1345، نراقی( یادگار گذاشته استه ه و نام بسیار نیکی از خود بزدعمرانی 

شـال حسـین   «ه نام برند خاصی ب و رونق و شهرت صنعت شعربافی و بافندگی کاشان از ن عصرآ

ـ بـود و   شهمین فرد طراح و سرپرست اًرود که ظاهر سخن می» خانی قلی لـرد   شـهرتش  واسـطۀ  هب

را  نآ ده سـال بعـد دیو�فـوا)   ( م1890 حـوالی دانستن کاشـان در   خیز رغم ویرانه و ماتم ، بهکرزن

کـه در   البته دالمانی .)17 و 15 ،2ج :1373، کرزن( ري ایران قلمداد کرده استهن ترین نمونۀ عالی

ي هـا  ابریشـم  مده مانند ف�نـدن ایـن برنـد را مخمـل و    آ ق و عصر مظفرالدین شاه به ایران1324

  ).487 ،2ج :1378، دالمانی( خانی ذکر کرده است حسین قلی

، او منصـبان  صـاحب ، نایـب الحکومـه  حاکم یـا   راکاشان ن دوران آمراتب سیاسی  هلسلسان ژ

میرزاي کاشـان و صـاحب منصـبان     . عکسی که ازدشمر میبر و غ�مان ي حاکم ومیرزا، یساو�ن

ـ   سـیاه  ۀپسـربچ ، رغم خواست او و میـرزا  به نحوي پارادوکسی و ه کرده بهئارا عنـوان   هپوسـتی را ب

 ژان او( پرسـتانه اسـت  نژاد هاي منزلتی و گاه گذاريخود جاي داده که حاوي تمایز پیشخدمت در

 ).217 تـا  216 .دانـد  رغم خواسـتش مـی   را کاکاسیاه عنوان و ورودش به عکس را تصادفی و علی

 نحـوي معـرف نـوع لبـاس و پوشـش طبقـات مختلـف مـردم کاشـان نیـز هسـت.            این عکس به

 4 منصب کاشان نیز بمانند سایر امیران قجري عاشق عکس است و حتی بـا دادن دوبـره و   صاحب
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نـام   ذکـر  را �یـق  او . نام حـاکم کاشـان کـه دیو�فـوا    کند عکس میضمنی صندوق میوه تقاضاي 

تـا   سـال و متناوبـاً  ده کـه   )267 :1345، نراقـی ( استالدوله  انیس ندانسته محمدحسن خان برادر

 )ق1299( میرزا فتحعلی خان صـاحب دیـوان   قبل از وي نیز دار آن مقام بوده است. ق عهده1312

  ).  406 :1356، ضرابی( خان سمنانی حاکم کاشان بوده اند مصطفی قلی و

از در کاشـان   او ایـران اسـت.   در فسـاد سیاسـی   فروشـی و  امـارت  ۀعارضان ژ یافتۀ ترین مهم

حـدي کـه زن    فقر و تباهی در ایـران بـوده بـه    ۀعامل فساد و توسع مداخل راند. می سخن داخلم

تـرین   کلیـدي  گاهآپرسد و ناخود می مداخل ژان را مقدار، الؤعنوان ارزش و س هب کاشان نیز حاکم

مجموعـه ارتباطـات باقـدرت و افـراد و      مفهوم مخل توسعه در ایـران بـراي توصـیف سـاختار و    

عامـل   و و کاشان را نیز بعدها از توسـعه بازداشـتند)  ( ایران شده بودند ۀکه مانع توسعرا نهادهایی 

  کند. می هویدا ،است مقام ۀباج و بهر ۀشد فرهنگ نهادینه

توان کاشان  می ،به ویرانی رفته کاشان در نظر سیاحان رو ژاناز سفر  ،هاي بعد سال هرچند در

 گویـد:  مـی  ژاننـه کـه   وگ همـان  ؛دانسـت  دیو�فوا عصر ترین شهرهاي ایران در یافته را از توسعه

ـ آباد و پرثـروت ا  ياز شهرها یکیکاشان  ز شهریامروز ن« مردمـانش همـه هنرمنـد و     .ران اسـت ی

هـا را   وارها بلند هستند و کوچـه یند. دزیتم یوگل ساخته شده ول ها با خشت صنعتگر هستند. خانه

هسـتند کـه    يمجـار  يفرش شده و دارا ها سنگ تمام کوچه اًبیکنند. تقر یف نمیزش خاك کثیاز ر

ن بـدون خطـر   یعـابر  اند تـا  بزرگ گذارده يها سنگ ها تخته سر چاه کنند. بر یمنتقل م آب باران را

کـه   یین اروپـا اد مسافریپاشند. اگرچه شا یکنند و آب م یها را جاروب م روز کوچه بگذرند و هر

دهـم کـه    ینان میمن اطم یکنند ول ییگو مرا حمل بر اغراق ۀاند گفت دهیرا د یف شرقیکث يشهرها

  .)209( »ت داردیام واقع آنچه نوشته

  غرب کاشان درسیماي  برساختن

 حتـی کاشـان   و از شرق و ایران  ها دهی ذهنیت و شناخت غربی شکل وقالب ، دیو�فوا دیگرنقش 

مـدت و   در قالب کتاب در کوتاهها  آن و چاپ توردوموند ۀنام هفته در وهاي ا یادداشت درج است.

 از شـرق و ی شناسـ  باسـتان موج جدیدي از گرایش به  ،شدو کتاب در ها این یادداشت چاپ مجدد

ـ رقابـت و چیرگـی   ، ينحـو  هعبارتی کشفیات او ب باعث شد. به خاصه ایران را افتن بـه ذخـایر و   ی

و مطالـب او   هـا  با انگاشته حتی رویکرد و نگاه سیاحان بعدي عمدتاً پی داشت. میراث ایران را در

از امتیاز  شده که فرانسه محروم حدي بود کاوش در ایران به گیري شد. اهمیت انگاشته و قالب پیش

 توانسـت امتیـاز حفـاري در کـل     ...شکار و نهان و توسل به تولـوزان و آناصري با ت�ش و سعی 
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مانده از بریتانیا و بلژیـک و روسـیه را    عقب ۀقراردادي که فرانس، سال بگیردشصت  يکشور را برا

و   ی ایـران کـرد  شناسـ  باستانانحصار در  يدارا، اداري دربار، فساد سیاسی وشی ودر موج امتیازفر

اي بـه   ي دمورگان را بـه شـوش و سـاخت قلعـه    پا، شده سال از سفر و ممنوعیت بازگشت از بعد

ـ  پس .نجا باز کردآحفاري جرهاي آسبک قرون وسطی اما با  شـوش در کنـار    ۀگزارش او از خزان

ـ بیشترین ، گذارثیرأي تها عکس  .بـه ایـران داشـت    هـا  جـویی غربـی   ر را در شـروع مـوج دفینـه   اث

یـد ایـن نظـر    ؤشرق داشـت. م  اي ي او نیز نقش مهمی در ساخت تصاویر مثالی و افسانهها عکس

ي پـس از مـرگ اوسـت. ویراسـتی از ایـن      هـا  بـراي چـاپ   ژانویراستاران کتـب   طرح جلدهاي

از تـا تخـت   که یکی مربـوط بـه سـفر از قفقـ     نامه در دو مجلد جداگانه نیز منتشر شده شتذسرگ

ترتیـب   به پاریس) 1970چاپ( طرح جلد این دو کتاب .است و دیگري از شیراز تا بغداد جمشید

انتخاب شده است. شکوه و عظمتـی کـه    )2ج( شوشتر ۀدوله و مسجد و منار مخروبال امین ۀتیمچ

عنوان  همعرف محتواي سفر تا تخت جمشید است و کاشان ب ،کند می ؤلتأل )1ج( از تصویر تیمچه

قـرن نخسـت    ۀکهـن و سـاخت   که مسـجد شوشـتر هرچنـد    حالیآن انتخاب شده است. در آمدسر

ی و بـ خرا، قابـل قیـاس اسـت    مسـجد عمـرو عـاص مصـر     ۀزعـم دیو�فـوا بـا نقشـ     ههجري و ب

نیـز از   کما اینکه در سـفر اول ( تا بغداد است سفر او ۀمعرف بقی، از فقر و فساد شا گیخورد زخم

 . بـدین ترتیـب  انگیـزد)  ایران تعریف و تمجیـد او را برمـی   ایران و عراق و ترکیه صرفاً سه منطقۀ

، بـادانی و تمیـزي  آ، رونـق ، از لحـاظ صـنعت   شـده و  سـبد منـاطق دیـده   کاشان عروس و گل سر

ارزیابی شده اسـت.   نامطلوب همانند کل ایران مطلوب و از لحاظ سیاسی، کاروانسراها و تجارت

مشـروعیت  ، تغذیـه  بهداشـت و ، زیرساخت، ي ارتباطاتها شاخصه زمرۀ در ها امروزه این ساحت

 .گیرند می قرار. و.. مشارکت، سیاسی

 سیماي زنان

 بـر زنـان و ارائـۀ    خـود  زمانۀ ي اعمالیها یکی از دستاوردهاي مهم دیو�فوا گذشتن از محدودیت

ـ ( اط�عات خوب از قلمرو زنان ایران است ـ   واسـطۀ  هب نخسـتین   شـماري از عـ�وه   هزن بـودن). ب

ـ   30حدود ، شعکس کتاب اول 236 . از حدوداز اوستي زنان ایران ها عکس صـورت   هعکـس ب

 مهـم  ۀدو تصـویر و مکالمـ   ،مشخص و فیگوراتیو به زنان اختصاص یافته است. از میان این زنـان 

ـ   یکی، )در محمره خانم زن شیخ خزعل و پلنگ مشهورش ع�وه بر ترکان( ه نـام  مربوط به زنـی ب

 یکاشـان با دو زن  ژانم�قات  .حاکم کاشان است ۀوه و دیگري زن زیبا قلمدادشدآخانم در  فاطمه

توان معرف وضعیت کل زنـان   حدي می را تاها  آن اتیو انعکاس نظر جمعه) زن امام زن حاکم و(
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معـرف  لحاظ ظـاهري   نحوي وي را به دارد به عصر دانست. ژان با عکسی که از زن حاکم برمین آ

. تصویر زیبـایی او  دساز میهاي بعد هم  در سال براي غربیان ها اي از آن کلیسه و  کند می زنان ایران

حـول   ،مانـدگی زنـان در کاشـان    عقبشاهدیم که ، زیبایی ۀکنار ملک اما در. نظیر است تعبیري کم

. زن شـود  مـی  به خواننـده منتقـل   با نقل دیو�فواجمعه  امام منصب حاکم و زن صاحب دو ۀمجادل

سـبیل  هـا   آن گمان دارد، اند شده یس ارتشئشاه یا ر، زنان ،روسیه انگلیس و حاکم با نقل اینکه در

ور نگـاه زن حـاکم از خوشـبختی    آیاد ،ضمن تقبیح ژان. مانند شاه قجري چندین همسر هدارند یا ب

کـردن   خاطر کـار  را به ژانداند و  کار نکردن را معیار می او خوب خوردن و خوابیدن و، زن است

 کند و اط�عات ضـعیفش از جهـان را بـه رخ زن روسـتایی امـا      تخفیف می باشی عکاسمقام  در

  .)212( کشد جمعه می امام ۀطلبی و ساد بدون جاه زعم ژان هب

                        
  )178 :همان( آوه در فاطمه                      )Dieulafoy, 1887: 214( کاشان حاکم زن

           

  )207 :همانهلوفروش ( مردم عادي و      )204 :همان( کودك و کاشان منصبان صاحب             
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 زنیـ وه آگوي ژان با زنـی در  و ن دوران تعمیم داد. گفتآتوان به کل زنان  حدي می این نگاه را تا

ـ  بـا  سـاله و  25( فاطمه نـام ، اي ست. زن صاحبخانها نآن مبی  اله) کـه در فقـر ناشـی از   سـ  9 ريدخت

 ن دورانآشـایع در   يهمسر در دفاع از کودك، را دعوت کرده و شامش میوه است او، عملکرد حکام

، ژاناز  سـایر زنـان   و اودر مقابل  نمایاند و را وامی بار شرایط زنان و بازتولید اسف دهد می داد سخن

سـراغ  هـا   آن هـاي مصـنوعی روي سـر    زنـان حـرم و گـل   بـین   شده در تنبان وارداتی و شایع دربارۀ

 ژانبـه   شـده از مرجـان و مرواریدشـان را    اي سـاخته  حتی حاضرند بازوبند نقـره  و )193( رندیگ می

را درویـش   خـود ، دعـوت  ایـن درخواسـت و  و ژان ضـمن رد   بگیرندها را  گلآن  یکی از بدهند و

خوشـی   او »؟کنید. مگر فقریـد  می چرا کار«: پرسد مقابل می فاطمه در ).184( دندا بار می �قباي سبک

خـوب   خـوب غـذا بخـورد و خـوب بپوشـد و خـوب بـزك کنـد و        «داند که هر زنی را در این می

زن  فکـر بـزك هسـتید؟ و    شـود تمـام روز در   معلوم می گوید پس ژان می ».گردش کند استراحت و

 را بعـد  هـا  داند و سایر مشـغولیت  می کار را سخت لی اینودهد البته و هرچند نه تمام روز  پاسخ می

همصـحبتی   دوستان و لـذت بـردن از همنشـینی و   ، دیدن اقوام، قلیان کشیدن، چاي خوردن، رایشآ

 گنگ و گـم و ، صدایشان محو ،ژانزنانی است که بنا به روایت  ۀنمایند این نقلِ و )194( شمرد برمی

ـ ( هشان شـد نهایت موجب ترك مجلس و در هبرایش نامعین بود میـدانی و   ۀمشـاهد  و ک مصـاحبه ی

عبارتی سقف مطالبات زنان را در نیازهاي اولیه و زیسـتی و در سـطح    هب  اندرونی از سوي دیو�فوا).

 ۀبعیـد بـود توسـع    ،این نگـرش  مقام باید دانست. با حدي در امنیت و ثروتمند تا و منددرتطبقات ق

مشروطه بتواند تغییـري در انتظـارات دهـد. ژان    رغم نزول  بهاز نوع رضاخانی هم  وارداتی و، زا برون

بیشـتر قابـل    ،دهـد  مـی  ل زنـان مسائ دومش تحلیلی که از ۀسفرنام در ،سال بعدسه  و جایی دیگر در

هـایی   بیمـاري  و نازایی، ضعف بدنی، فقر تعمق و بازنماي وضعیت و مشک�ت زنان کل کشوراست:

  ).58 :1376، و�فواید( اوست اشارۀ ل موردجمله مسائ از؛ )1884 بوشهر در( آبلهچون 

انتقـال  ، جـویی  استعماري و عتیقه نگاه بعضاً و نیز ژاني ها اروپامحوري ها و کنار سوگیري در

سـتون  شکسـتن سر  ) یا294 :1376، دیو�فوا( لور به صرف بخشش یک مدال ۀآثار شوش به موز

زنـی نـادر و   را بایـد   ژاندرمجموع ، )280 همان:( وروگاو بالدار شوش با پتک و حمل به ل کلۀ با

که قبل از رسیدن به هـر   و جسور و خطرپذیر کنجکاو و کتابخوانبدانیم. زنی  خود ۀفراتر از زمان

 را نقـد هـا   آن آن را مرور و مطالعه کـرده و حتـی   دربارۀشده  ، کتب تاریخی و مطالب نگاشتهشهر

را در هـا   آن روز تصـحیح و چـاپ سـنگی    کند که تـا آن  می گاه در سفر به منابعی استناد( کند می

وي از نـادر   ،). در مـورد کاشـان  443ص ،مورد زندیـه  در تاریخ علیرضامانند  ایم نداشته ایران هم
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ز الرشید را که بسـیاري ا  رونها  زبیده زن باها  آن ۀبناي کاشان و وجه تسمی ۀافرادي است که فرضی

 برخـی مورخـان اسـ�می    پرداختۀ ساختهرا  نکند و آ می نقد ،اند مورخان و نویسندگان تکرار کرده

بیسـت  اند آبادي و ساخت آن را به مسلمانان نسبت دهند. دلیلش را هم اعـزام   داند که خواسته می

البته بـه   ).207( داند می خرین پادشاه ساسانی به روایت ابن ا�ثیرقم براي آ هزار سرباز از کاشان و

 او باشـد. بـا ایـن حـال در مـتن اصـلی       تـاریخ الفتـوح  رسـد منبـع درسـت ابـن اعـثم و       می نظر

)Dieulafoy, 1887: 194(  ایــن واژهIbn el- Acim ابــن ا�ثیــر  بــه درج شــده و متــرجم آن را

  .است دهبرگردان

 1310 ۀکاشان ده :شرقی نیمه و روزمرهو نگاه  ایتان

براي اولـین بـار   ، سال و گذشت حدود یک )1932 اوت /1311 مرداد( پس از ورود به ایرانتانیا 

در خیابـان   شود و می وارد کاشان )یشانها دلیل ثمربخش نبودن حفاري هب( ز نهاوندا 1312 بانآ در

. نخستین بازدیـدش  )65( کند میي آبی اقامت ها اي سنتی با حوض و کاشی خانه منتهی به فین در

صـنوف   صـنعتگران و ، کاروانسراهاي پر از بار و شترع�وه بر  است و در چشمشن کاشا بازاراز 

دان تصـور   را موسیقیها  آن گیرد که چرا اشتباه از دیو�فوا ایراد می دیدنش به که با( زن پنبه، مسگر

پـس   اسـت. برجسته  باف قالیهمه  تر از و مهم طحان، رنگرز، گ�بگیر، کار نقره، قلمزن، )67 ،کرده

ش) بــا خــروج از ایــران و از ســر گذرانــدن 1937/1316دســامبر ( خــرین اقامــت در کاشــاناز آ

 شـوش بـه   ش1325 در بـار  مـین بـراي دو  ،ي سفر به سایر کشورها و جنگ دوم جهانیها مرارت

 گزینـد.  مـی  ) اقامت1346موریت یعنی تا آخر مأ( شوشی دمورگان ها در قلعۀ براي سال ورود  می

اسـت و   دوم یجهـان  جنگ از قبل و رانیا به سفرش اول بخش حاصل کاشان به او نگاهعبارتی  هب

ورود  و همـان ابتـداي   کوتاه حضوري، از این لحاظ که اقامتی گذرا و موقت و در قیاس با شوش

بعـد از بازگشـت و در خـ�ل     ع�وه همسرش ه. ببا دیو�فوا شبیه است ،را در کاشان داردبه ایران 

در  هـا  گیرشـمن توان حتی بین دو مقطع حضـور   می عبارتی هو ب گیرد دکترایش را می مدهاوآ رفت

ـ پ و دوران، مقطع اول کاشان در در ها آنحضور  .ایران تمایز نهاد در هـا   آن بیشـتر  ۀختگی و تجرب

ـ   اقامت شوش)( ی حاصل مقطع دومشناس باستانحفاري و فرهنگ و  دوران اول عبـارتی   هاسـت. ب

ي هـا  ذا عمده یادداشـت ل باشد.اشتراك  درا ودیو�ف محور به آثار با در تداوم همان نگاه عتیقهشاید 

ایـن  تـوان گفـت اهمیـت     مـی  امـا  نیز مصروف شوش و جنـوب غـرب ایـران شـده اسـت.     تانیا 

هـاي   چراکـه در سـال  ؛ رسـد  نمی )یفیتچه ککمیت و چه ( ژاني ها یادداشت اندازۀ به ها یادداشت

محیطـی خـارج    ایران را در شوش و عمـدتاً شنایی و اول اقامتشان بوده و تانیا بیشتر اقامتش در ناآ
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  هاي اوست. ي ما نیز مبتنی بر این ویژگی یادداشتها ست. لذا استنتاجاشهري گذرانده 

ابـراز   ،ي کارحجم با� علت به سیلک آثار از مرمت و کدگذاري در همان اول سفر کاشان تانیا

توجـه بـه عـدم دسـتاورد در      بـا . طلبـد  کمک میشناسی  باستان ۀکند و از ادار ناراحتی و ستوه می

دوران جدیـد   بـه ، با ایـن موفقیـت   گیرشمنبود و ها  آن ی برايگنج سیلک موفقیت بزرگ، نهاوند

 ش را تـا ا ي بعـدي هـا  کاشان امور و پـروژه سیلک  پروژۀ و شدماندگاري ربع قرنی در ایران وارد 

هرچند تانیـا در   .آفرید حدي تضمین کرد و نقش مهمی در ماندگاري و شهرت بعدي او در ایران

کوتـاه و   ينحـو  به رخدادهاي اجتماعی بهي او ها یادداشت ،کاشان به سر بردهمتوالی در  ۀسه دور

    .4و...) عروسی دختر صاحبخانهمگر برخی وقایع مثل ( است رداختهحد جمله و نام پ گاه در

    زنان

نچـه تانیـا   آخـود عـالم زنـان اسـت.      ،واکاوي را از زنی چون تانیا داریم راي که انتظا اولین حوزه

به پـاي غنـاي    ،عدم ع�یق اجتماعی و فکري دلیل هزن بودن از زنان کاشان ترسیم کرده ب واسطۀ هب

ـ  ،او از کاشان شدۀ تصویر ثبتاما اولین  رسد. نمی ژاني ها نوشته وضـعیت  تـر کـار و    زار و مهـم اب

 زانو وچهـار  وها  آن درون شال و بسته به با کودك در یباف قالیزنان و  است. باف قالیزنان  سخت

مـل و  أنهاده و موجـب ت تانیا  بیشترین اثر را در این صنف بر ،نور ي کمها زمینشان در زیرنداد شیر

 و 67( شـده اسـت   کوش کاشان سخت و باف قالیخاصه زنان  و این شغل ۀنگارش بیشتر او دربار

ـ  5.شـود  گـزارش مـی   ریـال روزي یک 1312 سالن در اباف قالی). دستمزد این 68 عبـارتی زنـان    هب

) و همـراه بـا کودکانشـان و    ي کـم نور و هوا( سختکوشی و البته کار سخت و در تاریکی، کاشان

  بوده است.   1310ۀ دهگی ویژ ترین و اولین مهمها  آن دهی بهشیر

 احتمـا�ً رد زن همـوطنش دیو�فواسـت.   کع�وه اولین برخورد و بازدید او از کاشان بـا یـاد   هب

درصـدد   ژان صورت قبلی اثر پذیرفتـه بـوده و   هي دیو�فوا بها تصور قبل از بازدیدش از یادداشت

حال ایـن نگـاه بـا     بوده است. با این 1312کاشان زمان دیو�فوا و ورودش به کاشان  بازار مقایسۀ

که از زنـان داریـم    دیگري نیز همراه است. چهرۀ زنان در مورد پنبه حدي ناموجه) دیو�فوا تا( نقد

مـل اسـت. تانیـا در مجلـس     ي از نوع برگزاري دو نکته قابـل تأ سوا ي کاشان است.ها در عروسی

و آن را  شـود  مواجه مـی  و چرایی آن خصوص داشتن و نداشتن بچه ا�ت زنان درؤعروسی با س

ه بچـ  دهـد و پاسـخ خـود را مبنـی بـر اصـ�ً       مـی  در ایران) بازتاب( زنان» ي همیشگیها پرسش«

ت و ) مایۀ بهـ 81( »شدن آفریده دار خدا زن را فقط براي بچه«زعم او  هکشوري که ب«نخواستن در 

هـاي عـروس بـا    پ در تاج گل و مواز سویی دیگر به روشن کردن �م دانسته است. حیرت زنان
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ن دوران برقـی آ  توجـه بـه بـی    کند. با می کند و همین مد را در نهاوند هم گزارش می باتري اشاره

  فراگیري برخی از مدهاي خارجی در میان زنان و کاشان را در این مورد نیز شاهدیم.

  ایران یندۀآ بر ثرمؤدانشوران همراه و 

یکی که  مل استأهاي کاشان در سه فصل مورد ت حفاري درها  آن با فرهنگی شخص چندحضور 

، فردوسـی  هـزارۀ پزشـک و مـدعوي جشـن    ، گیرشمناستاد ( کونتنو رژژدیگري  ماکسیم سیرو و

نقـش  ، همـراه اسـت   گیرشـمن ماکسیم سیرو که در فصول حفاري کاشان بـا تـیم    .است) 78ص

ندره گـدار و  معماري دانشگاه تهران به همراه آ زیادي در شناخت نیاسر و بعدها طراحی دانشکده

ثـار  آکتـاب چندجلـدي    تهیـۀ  مشارکت در ع�وه برترین نقش سیرو را  دارد. مهم روغیمحسن ف

ـ  هـا  کتـاب راه  مقا�ت مختلف و باید در نشر )1387( ندره گدارآبه همراه  ایران  ۀي باسـتانی ناحی

، سـیرو ( مساجد روستایی اصـفهان  و حتی و کاروانسراهاي ایرانها  آن بناهاي وابسته به اصفهان و

هـاي   تدوین نقشه و عکـس و شـرح امـاکن راه    واسطۀ ه) دانست که ب1359 ب؛1357 الف؛1357

کاروانسـراها و  ، ابنیـه ، ثـار آد. شـماري از  تـر حفـظ کـر    دانش ما از گذشته را بیشـتر و مهـم  کهن 

ـ     ، امروز دیگر بر عرصۀوضبط کرده که سیرو ثبت هایی را ها و راه تشگاهآ ه خـاکی نیسـتند و تنهـا ب

ع�وه سیرو نقـش مهمـی در ایجـاد     هب .اند ماندهتوجهی مصون  یمن کوشش او از گزند زمان و کم

توانـد بـراي    می معماري مدرن اما با نگاه به سنت در ساخت هتل عباسی اصفهان ایفا کرد کهیک 

شـهري امـروز و مـدرن     ۀریزان شهري ما براي حفظ سنت در کالبد و بافت زنـد  معماران و برنامه

خاصـه در   هـا  گیرشـمن همـراه   ثر و حـامی و ؤمـ البتـه شـخص دیگـر ایرانـی      باشـد.  آموز درس

شـوش   سـاخت مـوزۀ   و محسن فروغی اسـت کـه در طراحـی   ها  آن شوش هاي بعدي و حفاري

ست که همـراه  اایرانی  منصب او شاید تنها صاحب نیز نقش مهمی ایفا کرده است. رشمنیتوسط گ

ثـار باسـتانی و...   آخروج لیکن نقدهایی درخصوص  بوده است.ها  آن هاي فعالیت مجدانۀ و پیگیر

 ۀشـد  هیته يها و نقشه در کنار آندره گدار)( رویحال نقش س به هر .)1388، مجد( شده است به او

مسـجد   ۀنقشه از اندرونی حـاکم قـم و نقشـ    ادي با کار مارسل دیو�فوا و تهیۀي زیها او مشابهت

 و ایجـاد یـک گنجینـۀ   نقشه  وعکس  ۀتهیي سیرو ها ي نوشتهها یکی از نیکویی ؛ زیرااصفهان دارد

عبارتی مشابهت دوم سیرو با دیو�فوا نیـز   هخوب از آثاري است که شاید اینک در بین ما نباشند. ب

 کونتنو ژژر ها گیرشمننفر دیگر همراه  در اینجا ضبط عکس و تصاویر عینی از آثار باستانی است.

سرپرسـت بخـش    وي ایـران  هـا  زبـان ی و شناسـ  باسـتان  آموختـۀ  دانـش  او است. )1964ـ1877(

در وي  از و النهرین و ایـران شـرکت داشـت    بین يها کاوشي شرقی موزۀ لوور بود و در ها عتیقه
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در  و )1928ــ 1924( یی از شوشها بخش و )1931( ي نهاوندها کاوش و یا همراهی در یتمدیر

 :1391، معصـومی ( اسـت  بـرده شـده   نـام شناسی فرانسه در ایران  هیئت باستان یسرپرستمقاطعی 

  .)8 ،1ج

آفرینی مهم سیرو در مطالعات باستانی ایـران و مقـا�ت متعـددش و     رغم نقش این حال و بهبا 

 فردوسـی در  ک سو و نیـز دعـوت کونتینـو بـه هـزارۀ     از ی ها گیرشمننیز حضور در هیئت همراه 

 گیـان نهاونـد   ي تپـۀ هـا  جهت حفاريبه ایران  گیرشمنحتی ورود نخستین بار رومن  ش و1313

 شناس ماننـد مقـدم)   نیز شماري از ایرانیان باستان و( او در معیت او که نقش استادي )1931 سال(

 6یابیم. یا نمیندر کتاب تاها  آن چندانی ازتوصیف  و) ذکر 265( رستی بخش لوور را داشتو سرپ

 نیـز  ها گیرشمن محوریتضرورت ، شنایی تانیا نگذاریمآاگر این امر را به حساب عدم شناخت یا 

ع�وه بـر   این امر .شده است) از کونتینو در کتاب ذکر بار 3 صرفاً( جایی را خواهد یافت، در علل

در شوش مسئولیت  )1945ـ1928( ها شامل هموطن دیگرشان رولند دمکنم که قبل از آن دیو�فوا

  شود. می نیز، نیستو نامی از وي درکتاب  حفاري فرانسه را داشت

  سیلک علمیِ نه کامإلً یِشناس باستان

هرچنـد   .هسـتند تگـان سـیلک   لـین بیـدارگر روح خف  او ،ی فرانسـه شناس باستانهیئت با  گیرشمن

 ي بعدي و تـ�ش بـراي شـناخت ایـن تمـدن     ها رياحف می او باعث تداوشناس باستانهاي  فعالیت

عـ�وه   هتوان تلقی کرد. ب اما روش او را با معیارهاي امروز چندان هم علمی نمی ،هزارساله شدچند

ـ    شـناس  باستانسل فرانسوي نچهار  میان از دمورگـان و  ، از دیو�فـوا  د بعـد و فعـال در ایـران بای

 دوستی و صـبغۀ  جایگزین او شود و عرق ایران )2012ـ1920( پرو کردیم تا ژان می صبر گیرشمن

 دهد.ها  آن يها ي به حفاريرعلمی بیشت

عتیقـه بـه آن گـزارش کـرده     ر و قاچاق و فروش ودرخواست لو ر سیلک رادعلت حضور  تانیا

نـاودانی   ۀي لولها ینهتر سفال عبارتی دقیق هچندین ظرف و بانتقال  وه ئارا شاهدلوور  ۀموزچون  است.

، هـا  نآبـا اتکـا بـه عکـس ارسـالی      وي ، داده بـود  گیرشمنشده را به  بود و اط�عات اشیا خریداري

 بـا  و قبـور  فقط در گورهـا  ثارآاین ، بودن اي لوله دماغه علت بهزند  حدس می و بود این اشیادنبال  هب

ثـار بـوده اسـت.    هدف یافتن این آیک عبارتی  هب .باشند موجود قربانی باید تدفین مقدس یا نذري و

هنـی  آ ۀدهد تا با کـوفتن میلـ   میي تشکیل هاي سیار گروهگیرشمن ، گورهاي قدیمی کشفلذا براي 

شـکافته شـده    گـور  دویست این کار نتیجه داده و ).68( یابی کنندعبارتی گور هیابی یا ب زمین ژرف رب

دراز نـاودانی کشـف    لولـه  ۀشـد  هاي نقاشی دانلهمان گ و اسلحه و جواهر، سفالینه، اشیا ،و با اموات
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از  و انجـام گرفـت   یقیاستوار و دق ينگار هی�، بار نینخست، لکیس ۀدر تپ حال این با ).69( دنشو می

ـ  یشناسـ  باسـتان  اتیعمل، آن پس تـر شـد و از صـرف کشـف و      تـر و روشـمندانه   یعلمـ  جیتـدر  هب

 یشناسـ  باسـتان  يهـا  يهمت حفـار  یاصل ۀوجهتر  شیکه پ ها موزهو  ها نهیگنج يبرا ایاش يآور جمع

ـ یا یشناس باستان ۀینشر نینخست با و فراتر رفت، بود ـ آثـار ا  تحـت عنـوان   یران  و ويبـه فرانسـ   رانی

، م آنـدره گـدار  1960را تـا   شاسـت یم کـه ر 1928در سال  رانیا یشناس باستان دیجد ۀسسؤم لیتشک

  .تفوق فرانسه همچنان محفوظ ماند، عهده داشت باستان بر رانیا ۀسس موزؤم

  تغییرات لباس  

 گیرشـمن  تئـ کارگران هی و از 7کاشانی شلوار را در یادکرد کاظم نامِو روند تغییر لباس محلی به کت

از لباس قبـل و بعـد ایـن کاشـانی همـراه       عکس تاریخی اوع�وه  هب .یابیم می مسجلتانیا با گزارش 

در عکـس   یک سند قابل توجه در بررسی تغییرات لباس عصر ناصري به پهلوي اسـت.  ،ها گیرشمن

کـاظم) و  ( 1312 هـاي  بومی و محلی کاشان در تن یکی از کاشانیان همراه هیئت در سـال  لباس ،اول

ي هـا  شود. این تغییـر حسـب یادداشـت    می در هنگام دریافت مدال دیده چهل، ۀهسپس در اواخر د

گیرد و حتی بـه نشـانۀ تشـخص و     می به کت و شلوار و ک�ه صورت 1316 هاي تانیا در همان سال

در میان سایر شـهروندان ملـبس بـه لبـاس محلـی هـم        القاي ارتقاي شغلی و طبقاتیگذاري و تمایز

 افـزایش چشـمگیر   در اواخـر پهلـوي اول  هـا   آن ییراتی که سـرعت تغ ).136 و 135( گردد می تبدیل

ایـن   با این حال سرعت انجام و محمل تشخص و تبرج در شهر هم شده بود. که به يروند یافت. می

ملبس و حافظ ایـن گونـه لبـاس     تغییر لباس حتی صنف و گروهی سنتی چون دراویش را که عمدتاً

 عینـک  و زنجیر ط� و عکسی از درویشی با کت و شلوار و جلیقه زیرا تانیاگرفت؛  می در بر ،اند بوده

  .با ردا و پوسته عباي سنتی مزین شده است صرفاً دهد که می

                                       
  1316سال لباس محلی کاشان در تن کاظم در                                        درویش بزرگ در کاشان                

  )516و  135(همان:                                               )       528و  139: 1389(گیرشمن،            
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  ش 1342ها هنگام اعطاي مدال فرانسه در سال  تصاویر کاظم و احمدین (کاشانی) و گیرشمن

  )548و  436: 1389(گیرشمن، 

  

 سفراي فرهنگی کاشان  پرورش  رغم به اروپامحوري

دانشـوران ایرانـی    بـه انـدك  ها وجود نوعی اروپـامحوري و اهمیـت    گیرشمنهاي  یکی از ویژگی

کـه  ( بگـذریم ها  آن کار تانیا بر بازرسان میراث فرهنگی و ناظر بر د و طعن پیوستۀاست. اگر از نق

یـادکرد چنـدانی از   ، شـوش اسـت)   درهـا   آن کـار  توللی شاعر و ناظر بـر ها  آن ۀامان ماند درنفر 

سـوادي و   بینـیم. هرچنـد کـم    نمـی هـا   آن مقامات فرهنگی یا دانشور ایرانی در ربـع قـرن اقامـت   

پـذیرش   سـف و أت، مـل أن عصـر قابـل ت  نفکران ما در آشتوجهی به میراث توسط متولیان و رو بی

ـ و یـا خـارجی    و...) ها فروغی، شاه( دنبال ارتباطات سیاسی هب عموماً ها گیرشمناست اما   نظـر ه ب

نـد. عمـده   ا هعلمی خاصه بـا ایرانیـان توجـه داشـت     کمتر به ارتباطات فرهنگی و ظاهراً ورسند  می

کردنـد و اهمیـت    مـی  شـوش دریافـت   ي خود را از لوور فرانسه یا کنسرسیوم نفتی درها حمایت

 تن تخفیـف هـم  نستنبل داسواد و  را با بی ها ندادند و آ نمیشناسی محلی  باستان اتچندانی به ادار

ناخواسـته و در سـطوح پـایین چنـدین سـفیر      ، رغم این نگرش اروپـامحور و از بـا�   کردند. به می

هـاي سـیلک تـا     کاشانی بودنـد و از کـاوش   خود همراه کردند که از اتفاق فرهنگی و نماینده را با

  شدند و دانش مرمت را فراگرفتند.ها  آن ها بعد و در شوش همراه سال

کاشانی دانسـت کـه تـا     یا افزارمند سرکارگرکارگر را باید سه  ۀاي فرهنگی کاشان از طبقسفر

تـرین افـراد در کتـاب     خوشنام ۀگرفتن در زمر قرار  هستند و ضمنها  آن ش باوهاي ش خر کاوشآ
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مقنـی  ( دو احمد نام ،. این سه تن)548( شوند می  کشور فرانسه هم تانیا مفتخر به دریافت مدال از

قرن هماننـد  ربع  که خود در یک شده اند ذکر )محمد کریمینام ه کنار فردي ب در( کاظمو  )او بنّ

این سه تن در نقش کارگران و دسـتیاران  . شده باشند یا دستیار او شناس ناخواسته باستانباید  تانیا

  هست. نیزها  آن ید نگاه اروپامحورۀ تانیا هستند که خود مؤشدتمجید تعریف و تنها ایرانیانِ

وارد بـه   تانیا و برداشت غلط هر غربـی تـازه  سواي از اشتباهات لغوي یا ناشی از برخورد اول 

ـ   نظـارت هر دوست. ابراز ناراحتی از  ۀمدارانمهم نگاه اروپا ۀنکت، شرقی فرهنگ هـا   نآ ربـازرس ب

مقابـل  در  ه تنبلـی و بـ شـرقی   يردن اوکـ و مـتهم  هـا و تمسـخر    سفال دلیل عدم توجه به خرده هب

یکـی از  ، )132( مور پلـیس راه أو مـ  )134( سوادي پزشک کاشی و بی )82( ها کوشی غربی سخت

اکتشـافات و   تعـداد  توضیحات ناکافی تانیـا در مـورد نـوع و    حتی محوري است. اگرمظاهر اروپا

گـرا و تقسـیم غنـایم و     نگـاه عتیقـه  ، دانشـی او بگـذاریم   به حساب عدم ع�قه و کمها  آن اهمیت

 عتیقه ۀاستفاده از واژ و )141( انتقالشان به لوور هنوز پابرجاست. چه تقسیم کشفیات به قید قرعه

   .ی استشناس باستاندر تعارض با کار فرهنگی و  )140(

  مهم اجتماعی حوالتت

نیـز قابـل    شـده  ولـو بـا شـواهد انـدك ارائـه      در نگاه تانیا و کتابش تغییرات اجتماعی و سرعتشان

کـه   در کاشـان هـا   آن تیئه روزۀن چنددرگیرشد وتیفوس وجود بیماري  ع�وه بر ردگیري است.

 8از زمان دیو�فوا تا زمـان ژان اسـت   درمان و یت نه چندان مطلوب بهداشتعتداوم وض حاکی از

و خاصه تبعیدشـدگان روسـی در    پزشک کاشان) همسر روسیِ( لحاظ سیاسی حضور خارجیان به

 در( تبعیدگاه سیاسـی  عنوان هتعیین کاشان آن عصر ب حاکی از توجه وقابل ، 1312هاي  کاشان سال

    9.این مورد روسی) است

ي ماکسـیم سـیرو از   ها ها و نوشته ارطاقی نیاسر و کاوشهکشف چ( توجه به آثار باستانی کهن

آن بـا   خرین لباس محلـی کاشـان  آ جایگزینی و( تغییرات لباس و پوشش، )گیرشمنهیئت همراه 

 ،تـر از همـه   مهم و ثار باستانیآتغییر نگاه ملموس به  وات) و نیزاک�ه پهلوي و کت و شلوار و کر

غییر منجر بـه قطـع تـداوم بـازار     . این تها شاهدیم در این سالتغییر بافت و کالبد شهري کاشان را 

و...  انخـل پي ها بخشفضل و از بین رفتن هویت جاد خیابان بابا ایغربی کاشان و ا شرقی ۀارچپیک

ز میـان بـازار   عجیـب کشـیدن خیابـانی ا    طرح ظـاهراً  تر اشاره به طرح نوسازي کاشان و مهم شد.

درصـدد   و( اسـت ذکـر شـده    کاشـانی  دان مهنـدس انگلیسـی  کـه   اش اگـر اغـراق گوینـده    .است

حـاکی از شـروع تغییـرات    آن سال  ) اوضاع138( نباشد) ستاري غیابی از خواهران تانیاخواستگ
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 ،ي جدیـد هـا  کشـی  بر اثر این تغییـرات و خیابـان   .عظیم کالبدي در شهر و بازار مهم کاشان است

عـدم نگـاه    علـت  بهمد که تأثیراتی کالبدي پدید آ، قطع شدن بازار بزرگ کاشان دوپاره وع�وه بر 

عظیم در این بافت مهـم از   منجر به انزواي بازار و تغییرات، فرهنگ و گذشته ۀکنند جامع و دخیل

ـ  میدان کهنه تا میدان سنگ و دروازه دولـت شـد.   گـذر تانیـا بـه کاشـان دوران      عبـارتی دوران  هب

لحـاظ کالبـدي و    ۀ جدید از هویت کاشان چه بهگیري نطف و شکل ها خداحافظی با سنت و گذشته

شدن کاشان تا عصر صنعتی  و یتوان شروع توریست می این دوران را بود. چه فرهنگی و اجتماعی

فرمانـدار کاشـان احمـد     1312) در سـال  324 :1345( اسـاس گـزارش نراقـی    حاضر دانست. بر

از جملـه   مبادرت به انجام اصـ�حات عمـومی و   ،که با کوتاه کردن دست اخ�لگران صدري بوده

شـتۀ او در  به نو سیس مدارس نموده است.و صبا و تأ هاي پهلوي احداث خیابان شهر و تهیۀ نقشۀ

ت و ورود اولـین نمادهـاي صـنع    کاشـان و  ندگی دریسـ سیس شـرکت سـهامی ر  با تأ 1313سال 

زیـرا   ؛کاشان به وقوع پیوسته اسـت  دار هاي برق اولین شب احتما�ً، تولید برق و بخار ماشینیسم و

 کـارگر نفر  2500در کارخانجات رسیدگی کاشان که حدود ، کیلوواتی 6400 با ایجاد توربین بخار

 و برق شـهر  ات براي تأسیسات شبکۀوکیلو 700ات براي تأسیسات شرکت و وکیلو 3000، داشته

ابریشم کاشـان در   سیس کارخانجات مخمل و. این امر با تأرسیده است می ب به مصرفسازمان آ

  ).328 همان:( �جوردي) تداوم یافت( 1335

 گیري و پیشنهاد نتیجه

  شود. می ي دو زن ارائهها اي از نگاه در جدول زیر خ�صه

  یرشمنگ یاتان  یوإلفواژان د  ها ویژگی

ــات  - حیـــــــ

  ی�تتحص

  پزشک دندان فرانسه/- هیروس 1984ـ1900  ساز و طراح تولز فرانسه؛ مجسمه، م1916ـ1851

زمان حضـور در  

  کاشان

 یــکمــدت  بــه 1881 آگوســت)( اوت 14تــا  7

  هفته

ق تـا  1298رمضـان   12 دوشـنبه ، ش1260مرداد 

  رمضان 18 یکشنبه

  )1934( تا بهمن 1312آبان 

  )1934( 1313آذر  تا یورشهر

  )1938ـ1937( 1316 يمرداد تا د

ــاط بازد ــدنق و  ی

  شده یتروا

ــازار ــنا، ب ــاج یعص ــگر ینس ــارت، يو مس  عم

ـ  ، تلگرافخانه  منـار ، الدولـه  ینامـ  یمچـۀ ت، ینبـاغ ف

 يکاروانسـراها ، جامعمسـجد ، ینالـد  یـن ز )یلم(

ـ ، یرزمینز باف قالیزنان ، یعصنا، بازار و  ینباغ ف

  یاسرن، آن ۀحمام خراب
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  نصرآباد و پاسنگان

ــ ــا یتشخص  يه

  مورد استناد مهم

ـ ، )خانمحمدحسن ( حاکم خـواهر  ( الدولـه  یسان

زن ، الدولـه  ینام /يفرخ خان غفار، حاکم کاشان)

مهنـدس  ، حاکم یرزايم، کاشان ۀجمع حاکم و امام

    غفاري الدین نظام /یالمالک کاشان

ــدار  )1312( کونتنــو ژرژ، یروســ یمماکســ فرمان

شـاعر  ، )یـا تان ۀصـاحبخان ( یهنظم یسئر، کاشان

 یسـه کاشـان  ، يحسـن ناصـر   کاشـان  ینايب کم

، و کاظم) یناحمدها ( یرشمنگ یهمراه ربع قرن

  یاسرن يکدخدا، مط� مدرن و یشدرو

 يهـــا برداشـــت

  غلط

 در کـوفی  ثمعـ ا ابـن  جـاي  بـه  اثیر ابن به استناد

 واسـت   بـوده  اعـثم  ابـن  احتما�ً( کاشان تاریخ

  از سهو مترجم) یناش

 و بازسـازنده  عنـوان  هب خان حسین حاج به اشاره

 بایـد  احتمـا�ً کـه  هـا (  افغـان  بعـد  کاشان احیاگر

  ).باشد خان عبدالرزاق

  ،  بازار) یزن پنبه( یو�فوااستناد غلط به د

 نمـاز  یـل دل هسر ب يجلو یدنمهر مکه و تراش

)69(  

ـ ( ینباغ ف يصنوبرها  يقاجـار ، سـرو)  يجـا  هب

  )71( یندانستن باغ ف

    )136 یاسرن( حصار ین

  ش1260 درجه مرداد 46 يدما  نکات مهم

 یعباسـ  همانسـراي م یـا رافخانه گنقش عمارت تل

  ژان سفر در

عـدم   و یدهکاشان توسط زب يبنا یۀفرض یرد علم

 خارجیان میان در بار یناول يبرا یرشپذ

 ات اولئـاریوس و ییید نظرأت( اي شهر ریخت دایره

  )210 ،شاردن

  نصرآباد ي وسیع در ورودیۀها قنات منظرۀ

عـدم   ق و1298 رمضان )18ـ12( سفر در رخداد

سـاز آقـابزرگ در    نمود رمضان و نیز مسجد تـازه 

  سفرنامه  

 کاشـان  و نواختن بـا آن در تلگرافخانـۀ   ساز ارگ

)210(  

  

 یگـازگرفتگ ( کاشـان  در یچـوب  غالبسوخت 

  زغال) با

  در کاشان یلباس محل ییرشروع تغ

  یاننزد خارج کاشان در یوانیح ۀکلوچ یبدطعم

  ها یشکل عروس

  پزشک کاشان یهمسر روس

وسـط   یابـان خ یدنکاشان و کش يشروع نوساز

  بازار

  قرعه یدبه ق یقهو عت یمغنا یمتقس

 یفوسـی ت یدشد و تب يمسر يها یماريب یوعش

  روز   8

 یتـوجه  بی وامحور نسبت به بازرس پتفکر ارو

    یاصولیرغ یاتفو کش ها یافته یبه برخ

  1316 زمستان در یاسرن ۀتشکدآکشف 

 تـــازه يســـاخت و اســـتفاده از کاروانســـرا    یدادرو ینتر مهم

  م  1865ۀ الدوله) ساخت ینام(

 1310ۀ کاشـان در دهــ  يطـرح نوسـاز   ياجـرا 

  از بازار) کشی یابانخ(
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زیر یا روي زمین بیشترین نقـش را در   از ثار معماري اعمآ بناها و، فرانسوي حدر نگاه دو سیا

انـد. در کاشـان    و دیو�فـوا بـوده   گیرشـمن ثر از أداشته است که مت یو غربیانها  آن دهی نگاه شکل

اند و معرف شـاکله و   ربودهها  آن اند که هوش و تعجب را از بوده ها کاروانسرا اینسیلک  ع�وه بر

کـه بـازار    جـایی  ن عصر بوده است. تاآ ۀنگاه هنرجو و معماران ۀبرسازند کالبدي کاشان و ساختار

تنهـا کاروانسـراهاي    ع�وه نـه  همعنا شده است. ب 10الدوله کاروانسراي امین ۀتاریخی و کهن در سای

شهري ایـران تنهـا در کاشـان و     بلکه کاروانسراهاي مسافرتی برون، ري و باشکوههش تجارتی درون

 کمتـر . انـد  داشـته کل ایـران   درخود را  ۀعظمت و رونق و حیات و هویت زند شکوه و، اطرافش

نسـرایی دارد. لـذا   کاروا تجز کاشان چنین بازنمـایی مـوفقی از توسـعه در تمثـال و حیـا     ي هرش

چنین میراثـی را   باید بتوانداینک ، زنده ماندن این گونه معماري و ارتباطی است ۀشهري که نمایند

حفـظ و مرمـت و ادغـام    اقتصاد شهر بازگردانـد.   فرهنگ و و زنده کند و دوباره به رونق توریسم

مانـده  باز درس توسعه مبتنی بر فرهنگ و سنت براي کاشـانِ ، در هویت پویاي شهري ها این مکان

 .بر دامن کویر است

 یـراث مگیـري عمـر و هویتشـان بـر      شـکل ، یشانها سرگذشتنامه و زن اشتراك دیگر دو ۀنقط

بـا   گیرشـمن  کاشـان شـهره شـد و    از گـذر  است. دیو�فـوا بـا شـوش و    کاشان وایران  یفرهنگ

همانسـراي عباسـی یـا    . مو دومـنکم  بازمانده از دمورگـان  سپس شوشِ زدن خواب سیلک و برهم

ایجـادگر  حـدي   تـا سـاز و   خـاطره ، ترین بناي صفوي کاشـان  عنوان قدیمی هب خانهتلگراف/دولتخانه

 ،چند دهـه بعـد   فریده وآ ر رفاه و نگاهی شاد و در رشد به کاشان نقشد ،ي دیو�فواها روزنوشت

ن ایـران و چنـگ   اویـد مده بـه ایـران را بـه مانـدن و ک    آ تازه گیرشمنباستانی است که این سیلک 

ثـاري  آرد. هرچند او نیاکان کهن کاشان را به شوق و قبلش امیدوار ک ای�میي ها ذشتهیازیدن به گ

کوتـاهی و   رسد به نظر می، انتقال داد به لوور شبراي لوور از خواب کهن بیدار کرد و چون اس�ف

ـ ، نمعاصرا عصر در. است نیز کم نبوده کهن میراث بهمعاصران غفلت  ه عمارت صفوي فرو ریخت

آزمـون   در، باسـتانی  محوطـۀ تصـرف  با در سیلک هم  و باقی ماندحسرت چهارباغ کاشان  و شد

گـنج   توانـد  مـی  اما سـیلک و تلگرافخانـه   ي چندانی حاصل نشدسربلند دوستی و توجه به نیاکان

  11.مخفی کاشان براي توسعه باشد
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   1907کاروانسراي بزرگ کاشان در                همانسراي عباسی و محل تلگرافخانه نماي اولیۀ م       

 )482 ،2ج :1378، (دالمانی                                  ) 536 ،2ج :1374(شاردن،                   

             

   1357تخریب عمارت تلگرافخانه                             1357 عمارت تلگرافخانه تا                  

  

دیو�فـوا)  ( سیماي کاشان پررونق و رشد ،اند ه کردهئزن از کاشان عصر خود ارا ی که دونگاه

فسـاد   عصـر ناصـري و   ) اسـت. در گیرشمن عصر( تمدن غربیپذیرش  حال مدرن شدن و یا در

ي کاشـان  هـا  تجارت و تمیزي کوچه، صنعت رونق، شیوع گرسنگی و فقر در اکثر شهرها، سیاسی

ـ در رشد قـرار داده اسـت. امـ    برجسته واست که این شهر را در چشم دیو�فوا   پهلـويِ  ۀا در زمان

سـال   شصـت  شود و سیلک این بازار کاشان است که به تیغ جاده و طرح نوسازي سپرده می، تانیا

بـه  ، ایـم  مـده آسال جلو  شصت که ما شود. درحالی مبت� می ها شوش دیو�فوا عارضۀبعد به همان 

انـد. زن روسـی پزشـک     قیاس با عصـر دیو�فـوا نداشـته    اي در زنان ترقی رسد حاکمان و نظر می

وزنـی بـراي    ظـاهراً  ،اند به چشم تانیا نیامده کاشان که اص�ً ۀیس نظمیئر فرماندار و انزن وکاشان 

رغـم   بهزن حاکم کاشان عصر ناصري ، اند. اما با بازگشت به عقب برجستگی جز روزمرگی نداشته
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درگیـر   جمعـه  زن امـام بـا   . اونمایاند می ي زنانه جلوترها حسادت چشمی و وهم چشم، سوادي کم

لباس زنـان قمـري و...   ، امکان شاه شدن زن ۀدربار( زنان خارجی و شاه و... است، مباحث قدرت

 .به چند دهه بعد رشد بیشتر داردنسبت ، به زمان خود و مقتضیاتش عبارتی بنا هب )کند ال میؤس

 و انصـوفی دو بـه   تفـات هـر  ال دقت و، نامه مل و پژوهش دو سرگذشتأیکی از نکات قابل ت

 هـا  آن از ،انـد  نیافتـه باره نگفتـه یـا در   اي عمیق در این دو تحلیل و نکته است. هرچند هر دراویش

و تانیـا  )185( جامع سـاوه ماننـد مسـجد  دیو�فـوا در اکثـر شـهرها    ( داریمیی از دراویش ها عکس

توجـه بـراي جـاي     حال گدایی). ایـن انتخـاب و   عکسی از درویشی با عینک و زنجیر ط� و در

پررنـگ   و نقـش  اطعن مقآتا  اکی از وجود این صنف و گروه در ایرانحدادنشان در قاب دوربین 

تـاریخ  ییـدگر نقـش تصـوف در    أدر زندگی روزمره اسـت. ایـن صـنف بازمانـده و ت     شانثرؤم و

 .)1396، آبادي نوش مشهدي نک:( اجتماعی ایران است

مربوط به کـارگزاران    ،نقش پنهانی که در سفر و کاوش و اقامت این دو فرانسوي نادیده مانده

که زمانی از ایالت فـارس   )الدوله امین( غفاريفرخ خان نقش . کاشانی است گاه و بعضاًآمصلح یا 

لدین شاه در انعقـاد قـرارداد   وزیر ناصرا) و محمدشاه عصر، ق1258( به حکومت کاشان هم رسید

 ،نآبه کارکنان انگلیسی بـراي کـار در   تخصیص دولتخانه  ،نآاز  تر تلگراف در ایران و مهم ۀتوسع

ش همـراه اما این تکنولوژي و نهاد و فرهنگ ، نامطلوب و استعماري تلقی شود ۀشاید از یک زاوی

ـ  .کاشـان داشـت   ۀپیگیري ارتباطات و توسـع ، ثیر زیادي براي جلب سیاحانأت تـوان   عـ�وه مـی   هب

خوشـنام   ۀچهـر  ئـۀ مده از معرفـی و ارا آان به غرب از سوي دیو�فوا را برمثبت کاش ۀمعرفی چهر

ـ  عمدتاً( به وي دانست مهندس الممالک)( یک کاشانی  رشـتۀ  وسـه  تسـلط بـر زبـان فران   دلیـل   هب

   ).ریزي سفر او نقش در برنامه و ساختمان راه و تحصیلی

 قابل مقایسه با تانیـا نیسـت. هـر    ،شود می ي ژان حاصلها یی که از نوشتهها اط�عات و تحلیل

گیـري هنـري و    بینـامتنی و بـا قالـب   ، تـاریخی ، مده از مطالعات قبلیي ژان برآها چقدر یادداشت

مقابـل حضـور یـک     در( ساله در کاشان رغم حضور سه ي تانیا بهها یادداشت، شناسانه است جامعه

در مقابـل چـاپ سـال بعـد سفرنوشـت ژان در      ( یـک ربـع قـرن بعـد    ها  آن اي ژان)و چاپ هفته

حـدي   آورد و تا فوا داده و تحلیل عمیق فراهم نمیي دیو�ها یادداشت اندازۀ به، فرانسه) توردومند

کننـده   نقشی پشتیبانیتانیا ، داند می ژان خود را هنرمند منتقد آنقدر که متنی است. درون و صدا تک

بر ادراك  شوش ۀ او در قلعۀهار روزاناپذیرد و آمار شام و ن می خدمات هئیت را و مسئولیت ارائۀ

 شناسـی ناخواسـته و   در پایان سـفر باسـتان   فرهنگی و تاریخی از ایران در اواخر سفر غلبه دارد و
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تـر   تـر و مهـم   اشان بسی عمیقیافتگی ک رو اط�عات ژان براي تحلیل توسعه ایناز شود. تجربی می

نمایاند. توسعه به میزان زیـاد از   میکاشان ناصري را باز ۀي بیشتري از سیماي توسعها است و �یه

خیزد. کنشگران و ناظران و تحلیلگران توسعه به میزان زیـادي خـود    مییافته نیز بر دل افراد توسعه

این امر محقق نخواهـد شـد مگـر     د. وفکري و فرهنگی و شناختی هستن أثر از توسعۀمحتاج و مت

مقصـد و   فرهنگی گذشته و حـالِ ، ي تاریخیها همنوا و همراه شدن با افق، مطالعه، ت�ش، با رنج

، عمیـق  ،را بسـیار گسـترده   ژانتـوان نگـاه    مـی ، نهـایی  در ارزیابیي جدید. ها و فرهنگ ها موطن

 ۀبري و حرف گچ، محراب، مسجدجامعي ها از کاشی تاریخی و هنرمندانه ارزیابی کرد. توصیفی که

 خریـد  بعضـاً  خ�صـه و ، در نگاه سـاده ، کند الدوله می امین ۀکاروانسراي تاز وسازي کاشان  کاشی

. هرچند تانیا هـم در  یابد می ترتر و بر مراتب جذاب به اعتباري و زنانه از بازار و عروسی تانیا رنگ

ایـن  ، سـختی و مـرارت بسـیار کشـیده    ، جهانی دومجنگ  وارگیآ پولی و حتی بی سفر به ایران و

ـ قابل قیاس با  ،سفر و اقامت در اماکن غیربهداشتی و ناامن يها سختی ی نیسـت کـه در لبـاس    ژان

نـوردد و سـختی    مـی مرگ وبا و ما�ریا و... بیشتر ایـران را در  با اسب و در کوران تب و مردانه و

ي هنـري جاودانـه   ها ها را با عکس نآ ریده وجان خه را ب محدودیت و ممنوعیت ورود به مساجد

دسـت   کارگران کـج  رعایا واز  مگر( فروبسته از شکوه لب و مطیع، کند. هرچقدر تانیا زن صبور می

ابکـار اسـت. ایـن تفـاوت عمـق و      سرکش و منتقد حکام و حتی مردم عادي ن ژان، و تنبل) است

مـده  آبر، محدود تانیانگاه مقابل  در ژاننگاه  ۀعبارتی طول و عرض گسترد هدو یا ب نگاه هر ۀگستر

کتب مربوط به هـر دوره یـا    ،قبل سفر او در است. ظاهراً  ژانتاریخدانی  از مطالعه و کتابخوانی و

مثـل  ( پـردازد  با علم قبلی به سیاست و تفسیر و نگارش مـی  تاریخ مربوط به هر شهر را خوانده و

هنگـام ورود در   دهـد و در  تانیا به کمتر کتابی ارجاع میکه  درحالی )همراه داشتن تاریخ هرودوت

مرز مرمت و تا حـدي  کند و گذر زمان است که او را تا  شدت سختی قصد بازگشت می نهاوند از

گـذرد   توسعه می ويسه ب رومردان از مسیر زنان ِ و زنان ۀعبارتی راه توسع هبرد. ب می یشناس باستان

شـاید   .خـود دارنـد   آفرینی و نقش فرهنگ را در کنار و بالین و ذهن و که کتاب و مطالعه و تاریخ

تـا حـدي شـرقی اسـت) را نگـاه       کـه خـود روسـی و   ( را نگاه غربی و نگاه تانیـا  ژانبتوان نگاه 

 هـا  دهدیپ، کاوش و منطق، مطالعه، به یمن عقل توسعه ،در نگاه غربی تعریف کرد. شرقی زنانه نیمه

 و مسـلح بـه تـاریخ    پیشـانگر محقـق   ،ژانشود.  تاریخی برداشته میهاي دادخبررسی و چهره از ر

ـ ا خود عاري از تانی ،شرق و غرب است. در مقابل در قـادي و اثبـاتی اسـت و    فکـر انت  ۀزمینـ  یشپ

ـ  ۀرشد و توسع ا�ًمد. احترس می یئبط آرام و رشديبه کوران تجربه و حادثه  ایـن دیـار نیـز     ۀزنان
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ـ دهد که اثرگذاري مـدل   می این دو نشان تجربۀ اما ی.ژانگنجد تا  می تر در الگوي تانیاییبیش ی ژان

 است. ییی و سعی و خطایی تانیابسی بیشتر از الگوي تدریج

  

 ها نوشت پی

هاي مارسل و تحو�تش تـا امـروز از جوانـب مختلـف علمـی و تـاریخی        بررسی این سد و وضعیت نقشه .1

موضوع ایـن سـد    شود و تاریخ بارها تکرار می ع�وه ظاهراً هب .تواند باشد موضوع یک طرح تحقیقاتی خوب می

  .مل و پژوهش تطبیقی استامروزي نیز قابل تأ و... خرداد15با سرگذشت سدهایی مانند گتوند، 

خـود   سواي از به اضمح�ل رفته است.مسگران،  یعنی صداي بازار کاشان یممتاز وتوریست ۀامروزه این جنب .2

بـازار مسـگرها تـداعی     آنچـه بـا واژۀ   (فضاي مسـگرانه یـا   مسگران کاشان کار و  ريکا صداي چکش ،مسگري

رونق و  طور غیرمستقیم در ههم ب کهن و تاریخی ولحاظ بازسازي شکوه و میراث  ظرفیت زیادي هم به شد) می

 گـذاري و  فته در پس قرون این بازار به لطایف الحیل سیاستخخاموش و صداي  اشتغال دارد. اي کاش ۀتوسع

ورود بـه بـازار    لختـی بـا  این دوران مـدرن فراموشـی گذشـته،     را در همه گشت و بازمی، شهري خوب ۀتوسع

احیـاي صـداي   « طرح ،روي به هر. تپذیراس کاري که امکان برد. ها می نانسا کوشش و هنر گران به تاریخ ومس

 بود. جالب خواهد نظیر و نوع خود بی در» کهن بازار مسگران کاشان

یکـی   ،شـوند  کاشان مبت� مـی  ۀدو اثر نفیس فرهنگی که بر اساس این گزارش به سرنوشت تخریب دیوانخان .3

دیگـري حمـام    ثـار حـرم رضـوي و   ق) از مجموعه آ1059هاي نفیس ( اريک جعفر مشهد با کاشی مسجد میرزا

  کند. را ریش و مغموم می قاي اصفهان است که دلآخسرو

ـ  اول زنانه و سوم مردانه داشتهاي با روز  روزه، عروسی هاي سه در این عروسیابیم که ی درمیاز شرحش  .4 م و ای

ي و سیمی در دست او هاي با�سر عروس به کمک باتر خرین مد عروس و لباسش روشن کردن �مپ در گلآ

هـا   حیوانی کاشان که در عروسی ۀشربت سکنجبین و کلوچ و کند) را براي نهاوند هم گزارش می نآبوده (تانیا 

  ).81( است نشده چندان باب طبع او ،شده توزیع می

بـازار کاشـان    اخت�س و در زعم او چند پیت کره را که به 1316سال  در دهد، اما نمی ها خبري از قیمت تانیا .5

 ) به نقل از روزنامۀ261 :1345نراقی( ).134( ورد قیمت کرده استریال برآ 1500، معادل اند ریال فروخته 130

گنـدم خـروار مـن     ق را چنین برشـمرده اسـت:  1268ق نرخ ارزاق کاشان در سال 1268شوال  4 ،وقایع اتفاقیه

،  گوشـت یـک مـن یـک قـران     ،  دهم قـران  من دو و هشت 4، برنج عنبربو قران 23 نان خرواري، قران 24تبریز 

  قران و... 50نخود قزوینی خرواري  ،چهارم قران من یک 4، ماست قران 10من  4روغن 

کـه   هـاي گیـان نهاونـد    خصوص تپه در کتاب گیانکونتینو) باعنوان  این دو(گیرشمن و اي مشترك از نوشته. 6

  منتشر شده است.  ها نیز هاي آن حاصل حفاري

هـا   تیم گریشمن عنوان سرکارگر هکاشان) ب اي(اهل لتحر نام قاسم میمهه هاي محلی از فردي ب در برخی سایت .7

  اي به نام قاسم نشده است.  لیکن در خاطرات تانیا هیچ اشاره دریافت مدال افتخار نیز نام برده شده است، و
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بعـد از گذشـتن از شـهر    (در طـول مسـیر   با عبور از کاشـان و  صرفاً صحت و در یاد بیاوریم که دیو�فواه ب .8

هـاي پایـان    کنـد و حتـی نگـارش یادداشـت     ي گـزارش مـی  ولرزهاي متعدد ) از وجود ما�ریا، وبا و تبکاشان

  بیمارهاي مسري آن سال قطع و به بعد یا از روي اقوال همسرش استناد یافته است علت بهسفرهایش 

ـ   81( تانیا ع�وه برآشنایی با این زن روسی در عروسی. 9 نـام انـاتول سـخن    ه )، از فردي مفلـوك و بـدبخت ب

مخفیانـه از شـوروي    ،بعد از ورود نخستشان به کاشان، با زن و دو فرزنـدش سال  و چند 1316 گوید که در می

ي زن و مرد به تیفوس و �ابت علت به گریخته و دولت ایران او را در اقامتگاه تحت نظر در کاشان فرستاده است.

انـاتول از هیئـت   ها به گدایی و گرسنگی در بازار کاشان افتاده بودند و  ساله) آن 10و  8( بستري شدن، فرزندان

عنـوان آشـپز    هعنوان سرپرست حفاري و همسرش را ب هب گیرشمن او را ،و در نهایت ها تقاضاي کار کرده بود آن

 قیاس بـا سـایر اتبـاع خـارجی، او�ً     توان گفت در ). با این دو گزارش می135( و تنظیفات به کار گماشته است

هـوایی تبعیـدگاه ثـابتی در    و شـرایط آب  علت بهتر از همه   مهماند و  ها تعداد قابل توجهی در کاشان داشته روس

هرچنـد   رفتـه اسـت.   تنها براي ناراضیان و منتقدان داخلی بلکه براي اتباع خارجی به شـمار مـی   ۀ پهلوي نهدور

حضـور   ،کاشـان آثـاري انـدك داریـم     صـورت تبعیـد در   هدرخصوص اقامت افراد سیاسی یا ناراضی داخلی، ب

لحاظ  ، خود عنوان پژوهشی قابل توجه بهناراضی و حتی جاسوس یا رابط شوروي در کاشان خارجیان راضی و

  وضعیت سیاسی کاشان خواهد بود. 

 بـر  کهنه سرو همجوشی جدید از سنتر  کاشان بیش از هر جایی نمود دارد و تعارض و تضاد نو و کهنه در. 10

(مسجد عمادي) حاکی از رشد  میدان سنگ/فیضجامع) و (جنب مسجد ورد. همینک وجود دو میدان کهنهآ می

نحوي که هنوز اسم میدان کهنه در افواه باقی مانـده و نشـان    به مشهود شهري کاشان در بستر کهنه و تازه است.

جامع بوده رانیگاه شهري سلجوقی را که حول مسجدجدید عمادي جاي مرکز و گ ۀدهد که میدان و مجموع می

). 3: ج1376بیرشـک،   :ک(ن ابدی د سنگ تا دروازه دولت گسترش میر میدان جدییعنی کاشان د؛ گیرد است می

الدولـه بـوده    امـین  ۀن عصر کاروانسراي تازه یا تیمچـ تق� را داریم. محور و ورد زبان آدر زمان دیو�فوا همین 

خرین گویا و معرف آ تازه در نزد عموم کام�ً کند. این واژۀ ) استفاده میصورت خاص ه(ب دیو�فوا از تازه .است

  هر عصر است. شدۀ لبصمر مدرن بر دل سنت مصلوب و متتیر و میخ ا

در  همانسرا یـا کاروانسـراي شاهی/عباسـی کاشـان کـه بعـدها صـرفاً       ا توجه به نقش تاریخی و فرهنگی مب. 11

بازسازي و زنده کـردن  تواند به  باقی ماند، احیاي این اثر می 1357عمارت دولتخانه و سپس تلگرافخانه تا سال 

طراحـی و تعریـف    گسـترده منجـر شـود.    ایجاد یک سرمایۀ بزرگ فرهنگی و در نتیجه توسـعۀ  تاریخ کاشان و

آینـده و شـکوه دیگـري را     ،از باغ فین تا باغ صفوي با معماري و خ�قیتی جدیـد  چهارباغ و خط سیر ۀمحوط

گـدار و آنچـه    دانشوري بتواند با الهام از سـیرو و  وشاید ذهن خ�ق و فرهیخته  .سازد براي این شهر فراهم می

تاریخی  مجموعه فرهنگی و عباسی ایران وي ترین مهمانسرا بتواند بزرگ ،ها در هتل عباسی اصفهان آفریدند آن

 ۀسیرو در تلفیق معمـاري کاروانسـراهاي کهـن و امـاکن مـدرن در محـدود       از تجربۀ تر غنی و مراتب بهتر به را

اقـدام   ینو کمتر یناول ،بازمانده يحداقل مرمت و توجه به بناها یا یااح وجود آورد.ه گرافخانه بتل ۀشد فراموش

 ۀنـار اثـر، م  ینتـر  عنوان کهـن  هجامع ببازار، مسجد يبرا مناسب است. برنامه و طرح یراثم یايحفظ و اح يبرا
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 یـن ا زدر محل تلگرافخانـه ا  ینسردر باغ ف ینۀقر یايگام نهاده و سپس اح یو�فوارا د شا پله  74 که ینیالد ینز

  ها خواهد بود. کوشش
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