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  قاجار ةبررسي تطبيقي فرايندهاي فرهنگي طبقات مختلف زنان دور

  *زهره عطائي آشتياني

  مقدمه. 1
سال حكومت خود،از دو وجه نسبت به گذشته اهميـت دارد اول   130دوره قاجار در طول 
هاي داخلي دست و پنجه نرم مي كرد، دوم بـا   ها و شورش ها، بحران آنكه همواره با عصيان

هاي نويناز سوي كشورهاي  مسائل مهم عصر، مانند استثمار ي تغييرموازنه قدرتو كاربست
ساز اروپايي (انقالب صنعتي انگلستان، انقالب بـورژوازي   هاي دوران باختري، وقوع انقالب

داري، تجددگرايي، تحوالت گسـترده و   فرانسه و انقالب سوسياليستي روسيه)، آغاز سرمايه
ره و سرشـت  رو بود كه آنها را بـه دادن تغييراتـي ژرف در چهـ    عميق فرهنگي و... نيز روبه

جامعة ايران ناگزير كرد، و يكي از داليلي بود كه موجبات سقوط داربست فرمانروايي قاجار 
  م.)1989خورشيدي فراهم آورد.(ناهيد،عبدالحسين،  1304را به سال 

در اين بين بررسي نگرش هاي فرهنگي زنان در اين بازه زمـاني از پيچيـدگي خاصـي    
پايـداردر عرصـه هـا ي    » هويت«مه زنان در راستاي هاي ه برخوردار است، مالحظه تالش

مختلف از تغييرو تحول فكري و رفتاري گرفته به ايجاد و اصالح، سـازوكارهاي فرهنگـي   
بـه   - براي طرح مطالبات فردي و خانوادگي شده است.در تاريخنگاري ايران ،عمـوم زنـان   

موار توليـد مفـاهيم   كه در عين حفظ هويت جنسيتي خود راه نـاه » شريك همتراز «عنوان 
بـه   - جمعي و فردي و بازتوليد مفاهيم فرهنگي را  برحسب نيازهاي هر دوره گشـوده انـد  

داليل متعددي كمتر مورد عنايت قرار گرفته است ازجمله ،اكثـر منـابع ايـن دوره بـه تـك      
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نگاشته شده است و غالباً » دربار«نگاري هايي اختصاص دارد كه درخصوص آداب و وقايع 
ة عموم زنان سكوت كرده اند و حداكثر به طور پراكنده اشاراتي داشته اند و بيشتر بـه  دربار

نـدگي  وضعيت زنان در حرمسرا و مصائب ناشي از حسـادت، بخـل وتبعـيض و عقـب ما    
  فكري و رفتاري پرداخته اند.

از ديگر منابع مكتوب كه در موضوع وضعيت زنان مورد بهره بـرداري قـرار مـي گيـرد     
ها و يا تك نگاري افراد غير ايراني است كه نگاه فرهنگي متفاوتي نسبت به زندگي سفرنامه 

مردم دارند، لذا به نوعي با رويكرد جانب گرايانه گزارشاتي همراه با قضاوت تدوين نمـوده  
اند. همين امر موجب شده تا بسياري از ابعاد زيست زنان اين دوره مهجور ماند بنـابراين از  

اآشنا به فرهنگ اين سرزمين اثرگـذاري و اثرپـذيري زنـان از جهـان بيـرون      نگاه نويسنده ن
 چشمگير و محسوس نبود.

برخي ديگر  از منابع با ديدگاه تحليلي اين دوره تاريخي را مكتوب نمـوده انـد و دليـل    
اصلي جذب و آگاهي زنان ايراني به آزادي، تمايل به احراز حقوق حقة هويت اصيل خود، 

بيشمار جهانگردان و انتقـال انديشـه هايشـان، برقـراري روابـط بـا كشـورهاي        را سفرهاي 
پيشرفته، گشايش مدارس ميسيونري فرنگي، نگارش و چاپ كتب متنوع، رفت و آمد زنـان  
اشراف و خانواده هاي درباري با زنان سفرا، نوشته هاي متفكران و روشنفكران را از عوامل 

ولي با مقايسه فاصله هاي زماني  اين عصر دانسته اند. مهم در آگاهي زنان به حقوق خود در
  ميان رويدادها و تاثير آن بر عموم زنان برخي از اين تحليل ها چندان واقعي به نظر آيد.

خـود   دان سـاده نيسـت، اينكـه گروهـي نسـبت     كنكاش در مورد تاريخ ذهنيت ها چنـ 
جتماعي متن تـاريخي بتـوان   وديگري چه مي انديشند را شايد با بازگشت به طبقه شرايط ا

هاي فرهنگي طبقـات اجتمـاعي    بازيابي نمود. به همين دليل كندوكاو در تعامالت و فعاليت
ست هاي فرهنگي زنان قاجاري زنان، شايد بتواند دريچه اي  به سوي تحليل جامعه از كارب

ايـران  سلوك و منش دو گروه از زنان كه بازيگران اصلي صـحنه اجتمـاعي   به جهت  باشد.
  بودند:
گروه اول زنان صاحب نفوذ ، نخبگان و صاحبان مقتدر در عرصة سياسي و اقتصادي  ـ

از جمله مادر، دختران و همسران شاه و نزديكان دربار است. تحركات و تحريكـات  
آنان در اوضاع دروني حرمسرا و يا برخي امور اجتماعي تاثيرگزار بوده اسـت. ولـي   

همواره با نوسان مواجه بـوده و بـه نسـبت مقاصـد و      سهم اثرگذاري عملكرد ايشان
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اهداف متفاوتي كه در امور داخلي و اجتماعي آن روزگـار داشـتند حضـوري متغيـر     
 داشته و با تكيه بر دو عامل در اهداف خود پيشبردهايي داشتند:

و طبقة اجتماعي برآمـده از آنبـه واسـطة تـاثيرات فرهنگـي و       هاي فردي توانايي ـ
سنبل خانم منشا اثر به عنوان واسطه ميان مـردم وشـاه  در جامعـه     اخالقي چون

دستي، بخشش و انفـاق در   بودند اين گروه به علت ويژگيهاي فردي چون گشاده
ميان طبقات مختلف چون علما، به عنوان معتمدين مردم جهت دادخـواهي و يـا   

قتـدار سياسـي   علت ا  حمايت مالي شناخته شده و مورد اكرام ايشان بودند. نيز به
پدران و همسران خود و فراهم آمدن امكـان تحصـيل و يـا كسـب تجربيـات و      

هاي خود در راه پيشرفت زنان و تغيير در سبك زندگي عموم زنـان ايرانـي    يافته
  هايي برداشتند. هايي كه در اروپا آموخته بودند، گام البته با شاخصه

بـه هريـك از ايشـان چـون     ميزان علقه و اعتماد قدرت سياسي حاكم يعني شاه  ـ
، 1344، هـدايت،  1328آغاباجي الدولـه، مـونس     الدولـه . (رك:عضـدالدوله،     

  )1347بامداد، 
گروه دوم تودة زنان هستند كه نحوة زندگي خانوادگي و فردي آنان چنـدان مسـتند    ـ

نشده است ولي در وقايع كالن اجتماعي از پتانسيل بالقوه آنان موثر بوده و يا خود به 
فرهنگـي و سياسـي، در قلمـرو     –لت آگاهي و درك از اوضاع و احوال اجتمـاعي  ع

  نمودند. قدرت مداخله مي
تـري در خصـوص گـروه     البته به داليل مختلف از جمله نفوذ سياسي، مستندات دقيـق 

هايي از  هاي گروه دوم يا عموم زنان را بيشتر بايد در قالب گنجينه اول،وجود دارد و فعاليت
اسك و يا بروز فعاليتهاي گروهي جستجو كرد در كل شـكل و نحـوة اثرگـذاري    آداب و من

آنان ماهيتاً با گروه اول متفاوت بـوده اسـت. هـر چـه از دورة مشـروطه بـه دوران پهلـوي        
نزديكتر شويم اقدامات ساختارشكنانة خواص جامعه براي احقاق حقوق زنان بيشتر شده و 

رسم و رسومات مذهبي، حجاب، تربيت "چون مانع بودن هايي عملكرد آنان با استناد به ادله
سياسـي   –ها، سطح پايين تحصيالت زنان و فرودستي اجتماعي  سنتي و سختگيرانة خانواده

) جلوة بيشـتري يافـت و بـه مـوازات آن     14، ص 1387(ساناساريان،  "شده و قانوني تثبيت
هبردهاي ايـن دو طبقـه  از   هاي عملكرد و را نقش توده زنان كم رنگ تر شده است. تفاوت

  اعي اين دو گروه قابل سنجش  است.مقايسه تحركات فرهنگي  و اجتم
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  روش پژوهش. 2
مقاله حاضر از طرح پژوهشي مصوب مركز اسناد فرهنگي آسياي پژوهشگاه علـوم انسـاني   

تحليلي ، متكي بر اطالعات آرشيوي و  اسنادي  –استخراج شده است،و از روش توصيفي 
  ه شده است.استفاد

 

  اجتماعي دو گروه زنان در دوره قاجار –فعاليت هاي فرهنگي . 3
دست گرفت كه از چند دهه پيش از سقوط صـفويه  قاجاريان هنگامي زمام امور كشور را به

آشوب و كشمكش ايران را فراگرفته بود و تا چند دهه پس از استقرار نظام پادشاهي قاجار 
چنين شرايطي ثبـات توليـد، زراعـت، تجـارت و هـر نـوع        همچنان استمرار داشت. لذا در

پذير نبود و به تأسي از شرايط اقتصادي، فرهنگ و كتابت و آموزش فعاليت اقتصادي امكان
گيري نهادهاي فرهنگي از آشوب و نيز با وقفه و ركود همراه بود؛ در چنين وضعيتي، شكل

  كشمكش مستثني نبود.
اليت هاي فرهنگي كه تقريبا به يك نسبت در ميـان تـوده   ابتدا به دو زمينه مشترك از فع

زنان و خواص رواج داشت يعني سواد آموزي و پايبنـدي بـه آيـين و آداب و رسـوم مـي      
پردازيم، با توجه به شرايط سياسي و  اجتماعي آن دوره، ابتدا بسـترهاي آموزشـي و ميـزان    

ثير مسـتقيم بـا نحـوةتفكر و    فراواني سواد در دو گروه خواص و توده زنان بـه واسـطة تـا   
  ي و اجتماعي نگاهي گذرا خواهد شد.رويكردهاي ذهني فرد

  
  وضعيت نظام آموزشي زنان در دورة قاجار. 4

هاي شمالي ايـران، تـا پايـان پادشـاهي     از زمان جنگ با روس ها و از دست رفتن سرزمين
(ه.ق)، ايـران بـه    1231 فتحعلي شاه، حدود چهل سال پس از تأسيس دوره قاجار تـا سـال  

- ثبات اجتماعي نسبي دست يافت و مسائل مبتالبه جامعه چون علل شكسـت و از دسـت  
هايي از سرزمين ايران و داليل عقب مانـدگي از جملـه مسـئلة بـه روز نمـودن      رفتن بخش

نهاد آموزش كه از سدة دوم هجري «دانش و فن مورد توجه حكومت قرار گرفت. هرچند  
خانه وجود داشت بلكه كمتر ده و رفته بود و نه تنها در هر شهري چند مكتببه بعد شكل گ

(مستوفي، » روستايي خالي از اين مركز تعليمي بود،...كه با آموزش قرآن شكل گرفته بودند.
1486 :221(  
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آموزش سنتي در ايران به سه شكل مكتـب خانـه اي، حـوزه هـاي علميـه و تـدريس       
در مكتب خانه هـا بيشـتر بـه آمـوزش احكـام مـذهبي،       خصوصي در منازل رونق داشت. 

خواندن قرآن و صرف و نحو عربي پرداخته مي شد.. هر كس با هر ميزان دانش و سـوادي  
كه داشت مي توانست در هر جايي اعم از مساجد، سرگذرها، دكان ها يا منـازل شخصـي،   

  يرد.مكاني را به نام مكتب خانه تأسيس كند و اطفالي را به شاگردي بپذ
  مكتب خانه هاي دورة قاجار را مي توان به سه دسته تقسيم كرد:

مكتب خانه هاي ميرزا باجي:در اين مكتب خانه ها كه اولين مقطع آموزشي آن دوره  ـ
ايـن  "بود، كودكاني با سن چهار تا شش سال، شامل دختر و پسر پذيرفته مي شـدند. 

د باجي، آموختن الفبا، قرآن و امور زنان در ميان مردم مورد احترام بودند. وظيفة آخون
شرعيه بود. از آنجا كه در اين مكاتب به كودكان نوشتن نمي آموختند، به كاغذ و قلم 

دوره مقدماتي با هـدف سـوادآموزي جهـت    )25: 1387هم نيازي نبود. (جهان پور، 
ها خانهبرداري از قرآن براي آگاهي از مسائل شرعي بود كه در مكتب خواندن و بهره
  برگزار مي شد.

هـاي عمـومي را بيشـتر طبقـات     خانـه آموزان مكتـب دانشمكتب خانه هاي عمومي: ـ
داد، كه داشتن سواد از دو جهت براي آنان حائز اهميت متوسط اجتماعي تشكيل مي

ها خانههاي مياني جامعه از خرده سواد و دانشي كه در مكتببود: اول، استفاده گروه
رونق كسب و كار، دوم، انگيزة مذهبي كه نياز به آموزش قرآن، كردند براي كسب مي

  فهم و درك مفاهيم و استفاده از مسائل شرعي از اولويت امور روزمره بود.
شاگردان چه دختر و چه پسر از سن هفت يا هشت سالگي به اين مكتب خانـه هـا   

غول بودنـد.  وارد مي شدند و تا سن بلوغ يعني پانزده سالگي در آنجا به تحصيل مش
) به عبارتي پسـران و دختـران شـرايط نسـبتاً يكسـاني بـراي       29: 1387(جهان پور، 

هـاي  خانـه تحصيل در مقطع مقدماتي داشتند. حضور نسبتاً گسترده دختـران مكتـب  
) 24: 1389هاي خصوصي داراي ادلّه است. (ترابـي فارسـاني،   خانهعمومي و مكتب

ز معلم سرخانه نيز جنبه عمومي نداشت و به البتهشيوة تدريس خصوصي و استفاده ا
طور كلي ثروتمندان  و خانواده هاي متمول براي اينكه فرزندانشان با كودكان ديگـر  
تماس نداشته باشند و معاشرت با آنها موجب بدآموزيشان نشـود از معلـم سـرخانه    

مـوزش  براي كودكان خود استفاده مي كردند. بسياري از دختراني كه در نظام سنتي آ
تحت تعليم قرار مي گرفتند به طور معمول در نزد پدر، برادر، عمو، همسر يا محارم 
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ديگر تعليم مي گرفتند و از نعمت خواندن و نوشـتن بهـره منـد مـي شـدند. بـدين       
ترتيب، زنان باسواد و عالم فقط در خانه خواص امكان پرورش مي يافتند. (مستوفي، 

1321 :220 -221(  
داني در اين خصوص در تاريخ قاجـار نيامـده اسـت امـا دامنـة      اگرچه اطالعات چن

هاي عمومي چنان بود كه جزو فراگيرترين نهادهـاي  خانه شمول و گستردگي مكتب
شد. عموميت اين نهاد به انـدازه اي بـود كـه دايـر     جمعي در اين دوره محسوب مي

سوي مرجع يـا  هاي عمومي به دليل فقدان نظام تعليم و تربيت از خانهنمودن مكتب
خانـه دانـش   دستگاهي، تابع هيچ مقرراتي نبـود، شـرط الزم بـراي تأسـيس مكتـب     

دار در ميان مردم بود.(قاسـمي  و شرط كافي، شخصيت و مقبوليت مكتب» دارمكتب«
)البته مشكالت اقتصادي ناشي از شرايط سياسي كشور نمي توانست 52: 1377پويا، 

تعليم كودكان باشد، چرا كه شهريه ها در حد رايگان ها به از داليل عدم اقبال خانواده
).در نتيجه تنگناي مالي نسبت به الـزام بـه فراگيـري شـرعيات و     1363بود(فخرايي، 

توانست دليل بر ممانعت دختران از سوادآموزي در حد مقـدماتي   اصول مذهبي نمي
ار و شود. عالوه براين، به همان ميزان كه ترك تحصيل براي جـذب در كسـب و كـ   

تالش معاش براي پسران عموميت داشت براي دختران نيز ترك تحصيل به واسـطة  
ازدواج يا هر دليل ديگري رايج بود و لذا مساله ترك تحصيالدعاي مستدل مبني بـر  
نگرش جنسيتي نسبت به تحصيل دختران نمي توانـد باشـد؛ خصوصـاً آنكـه هـيچ      

خانه نبود و معمـوالً  مدير مكتبمرجعي جز خود مردم براي تعيين شايستگي باني و 
شد كـه جامعـة مرجـع و    هاي علميه و طالب علوم ديني سپرده مياين نهاد به حوزه

  مورد اعتماد عموم در آن دوره بودند.
مندي مـدارس جديـد را نداشـت    اين نوع تعليم و تربيت در دوره قاجار اگرچه نظام

صورت نسـبي بـراي مـردم بـه      ولي اثر وضعي به لحاظ رفتار، منش، اعتقادات را به
  )1362، سرنا، 1366آورد. (رك: راوندي ارمغان مي

امرا، مستوفيان، ديوانيان بـه اهميـت علـم و دانـش و      مكتب خانه هاي خصوصي :  ـ
و هرچه در جامعه بر فاصلة طبقاتي افزوده مي شد، مكتبخانه هاي آگاهي واقف بودند

ان و اشراف و توانگران اطفال خود امرا و اعي«خصوصي نيز رونق بيشتري مي يافت 
را به مكتب نمي فرستادند زيرا به واسطة نواقصـي كـه مكتـب داشـت و عـادات و      
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» اخالق زشت كودكان ديگر، مكتب مناسب با حيثيت و شئون خداوندان نعمت نبود.
  )380: 1354(صديق، 

ر شده نقدهايي كه تاكنون درخصوص ناهنجاري هاي نظام آموزشي سنتي در دوره قاجا
اند، اول آنكه نظام آمـوزش سـنتي الزامـات و سـازوكارهاي      است از دو محور غفلت نموده

هماهنگ با بستر تاريخي و اجتماعي داشته و در مقايسه با نظام نوين آموزشي كه خود بستر 
تاريخي و اجتماعي برگرفته از فرهنگ در خارج از ايران داشـت، داراي مغـايرت هـاي بـه     

. بنابراين مطالعات چندان واقع گرا و در رابطه با متن نيازهاي اجتماعي آن لحاظ ماهيت بود
برهة تاريخي نيست، دوم عدم توجه به نياز عمومي به دليل شرايط اقتصادي و اجتماعي آن 
روز ايران، فارغ از عواملي چون تبعيض جنسيتي است و اينكه شايد عامل اصلي عدم اقبال 

تـودة انبـوه نيـاز بـه درس     «دامه آموزش فرزندانشان و بـه قـولي   اليه هاي مياني جامعه به ا
) عدم احساس نياز اقشار متوسط جامعه به تحصيل بوده است، 78: 1379كسروي، »(نديدي

 1285مهـر (  14چنانكه پس از مشروطه و تشـكيل اولـين دوره مجلـس شـوراي ملـي در      
نظام مند شدن آموزش را قمري) ايجاد نياز در بازسازي ساختارهاي كشور،  1324- شمسي

طلب مي نمود. از آنجا كه ضرورت حضـور در كسـوت نماينـدگي داشـتن تحصـيالت و      
دانستن حقوق شرعي و اجتمـاعي بـود، بـيش از نيمـي از نماينـدگان دوره اول مجلـس را       
روحانيون ـ  به دليل آموزش در مدارس تخصصي ـ تشكيل دادندو با اهميـت يـافتن تـأثير      

در ادارة كشور، اين امر نياز به حركت به سمت تخصصي شـدن نظـام   مجلس شوراي ملي 
آموزشي را در پي داشت، ضمن آنكه زمينه هايي چون اعزام محصل به خارج، آمدن هيئت 
هاي مذهبي، انتشار روزنامه، ترجمه كتاب و حمايت روشنفكران غرب ديده از اصـالحات  

ا به اين سمت فراهم كـرد. اولـين   فرهنگي و اجتماعي زمينه هاي حركت دولت و جامعه ر
جرقه هاي آموزش جديد در كشور توسط ميسيونهاي خارجي زده شد. آنها به هنگام ورود 
به كشور به قصد تبليغ مذهبي سعي در ايجاد مدارسي به سبك اروپايي مي كردند(محبوبي، 

1370 :240.(  
خصـوص بـراي   اما بسترهايي كه امنيت و توجيه ضروريات تأسيس مدارس نـوين را ب 

دختــران فــراهم آورد بــه كنــدي شــكل مــي گرفــت. چنانكــه الزامــات چنــين حركتــي را 
ق)، چنين بيان مـي   1317سيدمحمدصادق طباطبايي (ره)، سرپرست مدرسه مباركة اسالم (

چيزي كه مانع ايجاد و احداث مكاتب دخترها اسـت نبـودن اداره نظميـه و نداشـتن     «كنند:
ران با اشرار در هنگام اياب و ذهاب و ممانعت معانـدين  پليس مرتب و مصادف شدن دخت
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وتهيه نكردن زنان معلم با اخالق و ترتيبات صحيح، كتب كالسي و اجراي مجازات الـواط  
  )122: 1362(سيفي قمي تفرشي، » است.

به هر حال تالش براي ايجاد مدارس نوين نه آنگونه كه در تاريخ به آن اشاره مي شـود  
اني بلكه از سوي سازمان خيريه و مذهبي خارج از ايران پايه گذاري شد و از سوي زنان اير

به نظر مي رسد برخي زنان از طبقات متوسط اجتماعي به پيروي از مدارس ميسيونري و در 
  پاسخ به خالءهاي ناشي از تشكيل اين مدارس پا در عرصة اين فعاليت گذاشته اند،

م و تأخر زماني در تأسيس اين مراكز به چشم قراين آشكاري در اين حوزه به لحاظ تقد
،خاقـاني،  1361مي خورد، كه دليلي بر گمانه مطرح شده مـي باشـد.(رك، ديـاالفوا، كـالرا     

  )1342صديق،  1352، قويمي، 1347، بامداد، 1352
ق يعني نزديك به چهل سال از دوره محمدشاه  1251ـ 1291به نظر مي رسد سال هاي 

دين شاه، اوج فعاليت مبلغـان غيرايرانـي در تـرويج مـدارس نـوين در      تا پايان دورة ناصرال
ق اوج تـالش زنـان ايرانـي در     1320ـ   1337شهرهاي ايران براي دختران و حـد فاصـل   

  تأسيس و الگوبرداري چنين مدارسي به شكل مستقل بوده است.
يم ق وزيـر علـوم بـراي مـدارس برنامـه اي تنظـ       1323شايان ذكر است اولين بـار در  

كرد،زماني كه جامعه آمادگي پذيرش ساختارهاي جديد آموزشي را پيـدا كـرده بودبـه ايـن     
جهت  در عرض هفده سال رشد قابل مالحظه اي در ايجاد مدارس دخترانه توسط زنان به 

 50در تهران از چهل دبستان رايگان، ده دبستان مختص دختران و ... دست كم «وجود آمد. 
(كالرا كوليور، » نه در تهران و چندين مدرسه در واليات وجود دارد.آموزشگاه دولتي دخترا

). كه تقريبا مقارن با پايان دوره قاجار بود اما در خصوص ميـزان سـواد   509: 1379رايس، 
زنان پيش از تحوالت آموزشي به شكل نوين، به نظر مي رسد آموزش خواندن و نوشتن در 

يكسان بوده اسـت البتـه دسترسـي  زنـان در طبقـه      هر دو گروه خواص و توده زنان تقريبا 
اجتماعي باال از مكتب خانه هاي خصوصيدر كسب سواد سهولت بيشتري نسبت به عمـوم  

  داشته است ولي در زمينه منابع و برنامه تقريبا يكسان عمل مي شد.
 

  فعاليت هاي فرهنگي زنان قاجار در قالب آداب و رسوم. 5
و طبقه خواص و توده زنان مي توانـد بازتـاب فعاليـت    زمينة مشترك ديگري در ميان د

هاي فرهنگي زنان دوره قاجار باشـد در آداب و رسـوم،باورها و آيـين و مناسـك آن دوره     



 89   طبقات مختلف زنان دورة قاجار يفرهنگ يندهايفرا يقيتطب يبررس

، 1390،سـعدونديان  1378تجلي يافته است. به طور كلي، آيين ها و رسومات (رك:كتيرايـي 
  ابل طبقه بندي است:)اين دوره در سه بخش عمده ق1350،اعتمادالسلطنه 1312هدايت 

فعاليت هايي كه در تقويم زندگي مي گنجد (مراسم زايش تا مرگ چـون: ازدواج و   ـ
رسوم متداول مرتبط بدان) نه شمايلي چندان اجتماعي و با مشـاركت عمـوم، بلكـه    
بيشتر در مرز خانه و محدودة خانواده و بستگان صورت مي گرفت.فراواني اين نوع 

 خويش و قومي در ميان زنان دوره قاجار دارد. مراسم داللت بر همبستگي

دوم برخي ازين قسم رسوم مانند سوگواري ها، شادماني ها و خواستاري ها نيـز بـا    ـ
مشاركت عمومي و فراتر از حصار خانواده و آشنايان و به طور نمايان و آزادتري در 

ه و فراگير جامعه و حتي همگام و همپايه با مردان، صورت مي گرفت. فعاليتي گسترد
داشته و با وجود قلت منابع درخصوص زنان، مي توان جايگاه ايشـان در هريـك از   

  رسوم را در البالي سطور نگارندگان اين دوره مشاهده كرد 
سوم آيين هايي كه از ويژگي برجسته تري چـون هميـاري، دگريـاري و خوديـاري      ـ

ي مشـترك تمـام   مانند سنت زيارت و امور خيريه و وقف برخـوردار اسـت. ويژگـ   
فعاليت هاي نامبرده تقويت زدايش پليدي و بالندگي اخالق همبسـتگي و پيوسـتگي   
است.به نظر مي رسد تعدد موقوفات زنان در اين دوره نشـانگر نـوعي اسـتقالل در    
امور اقتصادي و رغبـت بـه ايجـاد سـازمان هـايي بـراي انتفـاع عمـوم و همچنـين          

آموزشي، فرهنگي، مـذهبي، اقتصـادي و ...   دورانديشي نسبت به توسعه كاركردهاي 
 است 

به نظر مي رسد آداب و رسوم در اين دوره كارآمدي هاي چندگانـه اي از جملـه ابعـاد    
آموزشي، تعليمي، اخالقي، عبرت آموزي و سرگرمي در بين همه اقشار زنان داشته است. از 

عي انعطـاف پـذيري و   سويي منبع و مأمني مقبول براي او در جامعه محيا شده بود كـه نـو  
تسامح در ميان طبقات جامعه و به ويژه مردان ايجـاد كـرده و مجـال حضـور اجتمـاعي را      
برايش فراهم مي ساخت و از طرف ديگر به دليل تأثير عواملي چون رفع نيازهاي فـردي و  
گروهي، علقه هاي ملي و ديني، تعامل مشترك تجربه ها در طبقات اجتماعي با هم، مناسك 

تأثير اجتماعي قابل توجهي حتي در اثار و نوشته هاي زنان قاجار به واسـطة حضـور    داراي
كامالً آزاد در مراسم مذهبي و فراهم آمـدن زمينـه جمـع آوري اطالعـات و انگيـزه توليـد       
مكتوبات زنان ايران در دوره قاجار باشد با استناد بر مكتوبات ايشان به سير تغيير در نحـوه  
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شر مي توان به برخي چالش هاي زنـان در آن دوره و بازتـاب مسـائل    تفكر و نگرش اين ق
  آنان از منظر جامعه پي برد.

  
  مكتوبات انعكاس بينش فرهنگي خواص قاجار. 6

متون نوشتاري از گذشته تا به حال ابزار بروز احساس، تفكر و بينش افراد در قالب كلمات 
بررسي مكتوبات مي تواند يكي از راه هـاي  با اهداف روشن در اينگونه آثار است. بنابراين 

دستيابي به نوع نگاه قشرها، طبقات اجتماعي و افراد هر جامعه در دوره هاي مختلف باشد. 
از جمله آثاري كه از دوره قاجار به جاي مانده اسـت مكتوبـات زنـان در قالـب گونـاگون      

بطـه زنـان قاجـار بـا     را«، »رابطة زنان با فرديت خـويش «نوشتاري است و به نظر مي رسد 
 را به تصوير مي كشد.» رابطة زنان با جامعه«و » محيط پيرامون خود

آنچه از اين دوره از مكتوبات زنان بر جا مانده بيشتر به طبقة قدرتمند جامعه تعلق دارد 
وآثارمعدودي از تودة زنان در اين زمينه  وجود دارداين آثـار عبارتنـد از: اشـعار، سـفرنامه،     

  نامه ها و كتاب كه با اهداف متفاوتي نوشته شده است.خاطرات، 
  
  شعر قالبي براي بازتاب رابطه زنان با فرديت زنانه 1.6

در اين دوره به موازات تحوالت تدريجي در زمينة سياسي ـ فرهنگي كشور، زنـان نيـز بـه     
شعر بيشتر از گذشته روي آوردند تا احساسات خود را به نظـم كشـند. از حـدود چهـل و     
هشت تن شاعر زن اين دوره، سي و دو تن همسر و دختر شاه، بـانوي حـرم و وابسـتگان    
دربار بودند. اين گروه گاه از سر تفنن و گاه فخرفروشـي شـعر مـي سـاختند و بـه سـبب       
موقعيت اجتماعي خاص خود، فكر و بينشي محدود داشـتند و هرگـز نتوانسـتند در زمينـة     

 )33: 1374(كراچي ادب منظوم فارسي منشأ اثر باشند. 

ويژگي مشترك اشعار زنان از سدة چهارم تا سيزدهم قمري گرايش بـه مضـمون هـاي    
  عاطفي و تقليد از اشعار عارفانه براي بروز احساسات فردي بود.

البته در دوره مشروطه آثارمحدودي از  شاعراني نظيـر فاطمـه سـلطان خـانم، مهرتـاج      
ري، شـمس كسـمايي، ژالـه قـائم مقـامي و ...،      رخشان، نيمتاج سلماسي، فخر عادل خلعتبـ 

مصداق آشكار طغيان اجتماعي زن ايراني و نگاه دوباره او به خويشتن خويش اسـت.(رك:  
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،  - اعتمـاد السـلطنه    1362، عضدالدوله، 1334، كشاورز صدر 1374، رجبي 1374كراچي 
  )1335مشير سليمي

  
ر قالـب سـفرنامه هـا و    بازنمايي رابطه زنان قاجار با محيط پيرامـوني د  2.6

 خاطرات
در اين دوره زنان وابسته به دربار و يا خاندان هاي نزديك به قدرت و ثروت به دليل امكان 
حشر و نشر و سفر ،تجربيات بصري از وقايع روزمره در زمينه تدوين سفرنامه و خـاطرات  

دهايي كـه در  ارائه نموده اند و مشاهدات خود با آنچه از وقايع و اوضـاع شـهرها و رخـدا   
جريان سفر عيناً ديده يا شنيده اند را به تحرير در آورده اند، وجه اشتراك تمامي اين آثار به 
طور كلي پرهيز از تفسير و تحليل واقعيت هاي مرتبط با هم است و بيشتر حالت توصـيفي  

 دارد و نويسنده در پي يافتن جايگاه خود نسبت به محيط روزمره است. 

  ها سفرنامه 1.2.6
  سفرنامه هاي شاخص اين دوره به چند گروه قابل دسته بندي است:

 گزارش سفر به خارج از مرزهاي منطقه(اروپا): ـ
در تحقيق انجام شده، مكتوبي در زمينة سفر زنان دورة قاجـار بـه اروپـا يـا كشـورهاي      

نصـير   ش)، دختـر  1271- 1339آسيايي و ساير ملل به جز سفرنامه بي بي كوكب بختيـار ( 
خان سردار بختياري يافت نشد، مواجهه ايشان با فرهنگ بيگانه و مظاهر متفاوت زندگي در 
غرب و تطبيق بسترهاي فرهنگي محيط درون ايران و اروپا از چالش هـاي ايـن بـانو بـوده     

)چنانكه سر آرنولـد ويلسـون رئـيس شـركت نفـت ايـران و       96: 1291است. (پور بختيار، 
در اينجا بايد گفت كه من در بين مردم ايران از طبقه اعم «ن مي نويسد:انگليس در مورد ايشا

از اناث و ذكور، حتي در ميان رجال سياسي اين كشور كمتر كسي را ديده ام كه بـه انـدازة   
اين بي بي وسعت اطالعات داشته باشد... سركار بـي بـي معتقـد بـود مـادام كـه سـالطين        

كنند، اهالي اين كشور آب خوش از گلويشان پايين  قاجاريه در اين مملكت فرمانروايي مي
  )250: 1347(ويلسون، » نخواهد رفت و اوضاع ناگوار كنوني اصالح نخواهد شد.
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 :از ايران ارش سفرهاي زيارتي خارجگز ـ
سفرهاي مربوط به حج و مكان هاي مقدس يكي از مهمترين موضوعات براي نگـارش  

وع سه سفرنامه از  زنان دوره قاجـار وجـود دارد:   سفرنامه زنان درباري است. در اين موض
ق، سفرنامه بـانو علويـه كرمـاني     1297سفرنامه عصمت السلطنه دختر فرهاد ميرزا در سال 

همسر ناصر الدين شـاه در   ق و سفرنامه وقارالدوله 1309(نام او مشخص نيست) در سال 
  ق. 1307

  )ق 1312 - 1309روزنامة سفر حج بانو علوية كرماني ( ـ
بانوي كرماني از سادات، طبقه اشرافي ولي نه چندان باال است. اين سفرنامه در واقع در 
دو بخش تنظيم شده يك قسمت مربوط به ماجراي سفر حج و زيارت عتبـات، در بخـش   

از نگـارش  «دوم و بخش سوم به حال و هواي دربار ناصري در مدت اقامتش مي پـردازد.  
كه اگرچه تحصيالتي داشته امـا چنـان جـدي و پيشـرفته      مملو از اغالطش مي توان فهميد

مندرجات اين سفرنامه به لحاظ ). از ويژگي هاي ايـن  687: 1389(جعفريان، » نبوده است
اطالعات و توصيف منازل به مسيرها چه از جهت تاريخي چه جغرافيايي چندان غنـي  

د ارتبـاط بـا   نيست اما بخصوص بازتاب دغدغه هاي بانويي است كه تالش در ايجـا 
محيط پيرامون خود را دارد و لذا مي توان به اصلي ترين مواجهـات زنـدگي زنـان و    
نحوة سلوك و برخورد با مسائل مختلف پي برد. اگرچه نحوه موضعگيري، مشـاهداتي  
در طبقة حاكم بوده و مي توان نقطة افتراقي ميان ايشان و زنان طبقة متوسط و ضـعيف  

از آنكه انعكاس موقعيت زمان و مكان در طول سفر باشـد دل  قائل شد، نوشته ها بيش 
راسـت و گـاه طنزآميـز    نگراني ها، احساسات و نارضايتي نسبت به ديگران را رك و 

  مي كند.  بيان
  )1305ذيقعده  25سفرنامه حاجيه مهرماه خانم عصمت السلطنه (وفات:  ـ

او دختر فرهاد ميرزا و جهان آرا خانمدختر شاهزاده محمدعلي ميـرزاي دولتشـاه، پسـر    
ذي قعـده   25). در ايـن سـفرنامه (  336- 335، 4: ج 1389بزرگ فتحعليشاه بود (جعفريان، 

ق) مي توان به شرح منـازل و مسـير، مصـائب و مشـكالت راه اشـاره كـرد. شـرح         1305
رايش مـذهبي ديگـري دارنـد و قضـاوت ، انتقـاد و      رويارويي با ديگراني كه فرهنگ و گـ 

 گاه دقيق يك زن دربار قاجار است.موضعگيري درباره ايشان از نقاط قوت اين سفرنامه و ن

  وله (همسر ناصرالدين شاه قاجار):سفرنامه وقارالد ـ
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ذيحجـه   5و آخـرين روزش   1317جمـادي االول   26آغاز سفر وقارالدوله به حـج در  
: 1389نگاشته شده اسـت (جعفريـان،    1319سفرنامه يكسال بعد يعني در است. اين  1318

). از برخي اشعار او در اين سفرنامه پيدا است كه اهل شعر نيز بوده اسـت و در ابتـدا و   10
  اساتش را در غالب شعر آورده است.انتها، احس

ي نوشتن، توانسته در اين سفرنامه، وقارالدوله با وجود فقر دايره زباني و سواد ناكافي برا
است از طريق پررنگ جلوه دادن برخي منازل و مشاهدات، و همچنين، حذف كردن و گذر 
كردن برخي توصيفاتي كه آن را الزم نمي دانسته، نمـايي كلـي از سـفر خـود را در اختيـار      
مخاطب قرار دهد. وي در اين اثر گاه با زباني تلويحي به انتقاد از خود و همجنسـانش مـي   

زدبه نظر مي رسد او مقصر اصلي در وضعيت زنان را در خصوصيات خـود آنـان مـي    پردا
  جاري، در اين سفرنامه آشكار است.داند،بي اعتمادي زن نسبت به خودش در دوره قا

به نظر مي رسد ايشان درك به جا و متقن از شرايط محيط در هر منزلگاه دارند و علت 
سبت مي دهند، دائماً تمامي مخارج سفر را در هـر  كاستي ها را به شرايط محيطي و مردم ن

منزل اعالم مي كند،به طور كلي از سفرنامه هاي مـذكور، اهميـت مـذهب، آداب و رسـوم     
و متداول در اين دوره،  وجود آزادي زن در پرتوي اعمالي كـه مـرتبط بـا مصـاديق دينـي      

  اعتقادي و يا مراسم آئيني است 
 گزارش سفرهاي داخلي در ايران: ـ

در اين گروه دو سفرنامه از آن دوره به جا مانده است كه يكي متعلق به بـي بـي خـاور    
خانم شادلو كه مسير بجنورد به تهران است و ديگري سفرنامه سكينه سلطان وقارالدولـه از  

  تهران به شيراز است كه به اجمال آمده است.
  ش) 1297- ق؟1260سفرنامه بي بي خاور خانم ( ـ

شرح منازل سفر خود از بجنـورد   1317ه بجنوردي است كه در خواهر سهام الدول
خـاور بـي بـي احتمـاالً نـزد معلـم       ).112: 1379به تهران را نگاشته است (گلبن، محمد،

سرخانه كه معمول آن زمان بود درس خواند و چون سواد فراگرفت از كتابخانه هاي غنـي  
دبي و دواوين شعراي ايران، بعضي اجداد و برادر خود استفاده مي كرد. وي عالوه بر كتب ا

از ادبيات اروپايي را كه نمونه هايي از آنها ترجمه و چاپ شده بود از جمله سه تفنگـدار و  
كنت مونت كريستو را خوانده بود. چه به هنگام گذر از سر دره خوار صخره هاي آنجـا را  

(سـهام الدولـه،   » به زندان قلعه ايف كه زندان كنت مونت كريستو بود تشـبيه كـرده اسـت.   
). در اين سفرنامه نيز گرايش فردي و اجتماعي زنان و باورها و اعتقادات نهادينه 35: 1374
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شده ميان ايشان موج مي زند. نحوة عملكرد او در حين سفر، برخوردها، صحبت ها و اهم 
  موضوعات مطرح شده نمايي از دقت و نكته سنجي افكار او را روشن مي سازد. 

  كينه سلطان وقارالدولهسفرنامه س ـ
متن سفرنامه ساده و با زبان محاوره است گويي نويسنده مسئوليتي را كه بـه او واگـذار   
شده گزارش مي دهد تا تاييدي بر حسن انجام كار او باشد. در جاي جـاي سـفرنامه ابـراز    
رضايت به خوبي حكايت از اين امر دارد.اين سفرنامه حاوي اطالعـات زيـادي نسـبت بـه     

بت هاي خانوادگي و آداب و رسوم مربـوط بـه آداب عروسـي و بازنمـايي فرهنـگ آن      نس
  روزگار است:

كاروان همراه وقار الدوله نه تجاري بوده و نه زيـارتي، بلكـه آن را مـي تـوان كـاروان      
شادي ناميد زيرا عروس دربار را به شيراز مي برده است. عروس انـيس الدولـه دختـر    

ر و برادرزاده سلطان عبدالمجيد ميرزا عين الدوله، صـدر اعظـم   وجيه اهللا ميرزا سپهساال
وقت و داماد، ملك منصور ميرزا شعاع السلطنه، پسر مظفرالدين شـاه و حـاكم فـارس    

  ) 21 - 26: 1379بوده است. (كياني هفت لنگ، 

  خاطرات 2.2.6
خاطره نويسي از مهمترين منابع در حصول به حقايق تـاريخي بـا هـدف روشـن سـاختن      
گذشته ي فردي و اجتماعي، تجربيات، فراز و فرودهاي يك جامعه به نگارش در مي آيـد.  
خاطره نويسي با نگارش سفرنامه هرچند داراي زبان مشتركي است اما به نظر مي رسـد در  
سفرنامه، آغاز و پاياني تعريف شده و چشم اندازي معين دارد، در حالي كـه خـاطره آزاد و   

ري آگاهانه به توصيف وقايع مي پـردازد ،خـاطره نويسـي بـا مجـال      رها از چنين قيد و جب
بازگو كردن چالش ها، فرصت ها، محاسن و معايب عصر نگارنده و زنـدگي ،اثريمسـتند و   
تاريخي نگاشته مي شود. زنان درخاطره نويسي كه ميراث اواخر عصر ناصري اسـت سـهم   

اه فرمانفرماييان و سردار مريم اسعد مهمي داشتند خاطرات تاج السلطنه، مونس الدوله، مهرم
بختياري از كتابهاي خاطرات برجاي مانده از زنان اين دوره است كه از طبقة خواص بوده و 
خانواده هاي ايشان از رجال متنفذ اين دوره به شمار مي رفتنـد. شـايد ايـن قسـم نگـارش      

ماعي اسـت  تـا   توسط اين گروه حضور حداكثري آنان در در رأس تكانه هاي مختلف اجت
در محنت موجود از مشاهده اين تحوالت را در خود كاهش داده و سهمي آگـاهي دهنـده   

 خصوص امور مختلف داشته باشند.
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گرچه نوع نگارش و حتي ميزان پرداختن به امور و زاويـة ديـد ايشـان در هـر يـك از      
ين آثار اسـت.  نوشتار ها ،متفاوت است اما پرداختن به مسايل  زنان موضوعي مشترك در ا

فراز هاي انتقادي و حق خواهانهو مورد عتاب قرار دادن هرآنچه به نحوي جايگاه، منزلت و 
هويت زنان ايراني را به چالش و ضعف مي كشاند،ويژگي مشترك ميان سه اثر تاج السلطنه، 

ده مونس الدوله و بي بي مريم به عنوان  زناني كه قادر به بازخواني محيط پيرامون زنـان بـو  
  ،ايرواني)1390،سعدونديان،19: 1384پيشگام مندرجات ايشان ساخته بود.(رك:افشار، 

  
  و نامه نگاري،بازتاب رابطة زنان با جامعه كتاب 3.6

بازخورد رابطة زنان دوره قاجار با اجتماع در قالب نامه ها، كتـاب هـا و نشـريات ايـن     
ها و انتظارات از جامعه نسـبت بـه   دوره نمايان است در اين آثار به خوبي مي توان دغدغه 

و بــه صــورت هدفمنــد  منزلــت زن را در چــارچوب مباحــث عميــق فكــري و اعتقــادي
  نمود.  استخراج

 نامه ها 1.3.6
نامه ها از معدود منابع مكتوبي است كه جايگاه زنان در مطالبة خواسته هاي ناديـده گرفتـه   

انگشت شماري از اين اسناد نوشتاري شده ،را هر چند به شكل فردي نشان مي دهد، تعداد 
كه توسط وابستگان به خاندان هاي قدرت مدار در اين دوره به جاي مانده است كه البته از 
نگارش آنها به مسائلي چون سواد، ميزان تسلط و آگـاهي ايشـان بـر امـور، نگرانـي هـا و       

اع عمومي خود، بيان توان پي برد. انگيزة زنان از نامه نگاري، وصف اوض مطالبات ايشان مي
مشكالت و كمبودها، همفكري و همياري از مخاطب نامه، شكايت و ابـراز ناخرسـندي از   

  برخي امور و در نهايت اطالع رساني از شرايط زيست فردي يا اجتماعي بوده است.
در خالل سطور نامه هاي زنان گاهي اولويت هـا، منويـات و محـدوديت هـاي ايشـان      

ت و انعطاف پذيري زنان در مواجهه با مسائل روز از مواردي است آشكار مي شود. روحيا
كه البالي نامه ها به طور مستتر و يا آشكار بيان شده است. همچنين برخـي از ايـن منـابع    
مكتوب ابزاري در جهت بازگو كردن خواسته هايي اسـت كـه در جهـت دادخـواهي و يـا      

سد برخي از زنان در اين دوره ملجـاء  گشودن گره اي از مشكالت افراد است، به نظر مي ر
  قابل اعتمادي براي رفع گرفتاري هاي عموم مردم بوده اند.
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نامه هاي مهد عليا مادر ناصرالدين شاه قاجار: اين نامه ها به دو بخش تقسيم مي شـود.  
نامه هاي او به شاه و به اشخاص مختلف. نامه هاي او به ناصرالدين شـاه مملـو از واژگـان    

يز به فرزندش است و در سراسر نامه ها دعا و آرزوي مطلوبيت و ابراز عالقـه او  محبت آم
با اسـتفاده از  » مادر شاه«نمايان است. و به عبارتي حفظ موقعيت تعيين كننده خود به عنوان 

خيل عظيم واژگان پر احساس نسبت به ناصرالدين شاه در حالي است كه در نامه هايش به 
ص بي توجهي شاه به خود معترض بوده اسـت. بخـش دوم نامـه    رجال درباري، در خصو

  هايي كه نشانگر قدرت او به رعايا است
نامه هاي تومان آغا يا فروغ الدوله: از مهمترين نامه هاي اين دوره نامه هاي ملكه ايران، 

ق)، همسر ظهيرالدوله و دختر ناصرالدين شاه بود كه خطاب  1335- ق 1279(1فروغ الدوله
ق نگاشته شده است كه مسـائلي چـون آب، ملـك،     1303كار خود حاجي خان در به پيش

اندرون، نوكر، باغبان، خريد و فروش و امور ديگر در آن مندرج است و تعداد مكاتبات بـه  
سيصد مي رسد. از ويژگي هاي نامه هاي او وجود اغالط فراوان و خط نه چندان خوانـاي  

- 111: 1379به شـمار مـي رود. (گلـبن، محمـد،    اوست، اگرچه در ميان زنان خطي خوش 
110(  

نامه هاي شمس الدوله دختر عضدالدوله، خواهر عين الدوله و همسر ناصـرالدين شـاه:   
دو نامه به عضدالملك و يك نامه اعتراض آميز به دستگيري برادرش عين الدوله عبدالمجيد 

عات تاريخ معاصر ايران، ميرزا كه مخاطب آن معلوم نيست، به جا مانده است.(موسسه مطال
  )1261A8سند: 

ش): او دختر شاهزاده فيروز ميرزا نصرت الدوله  1233 - 1311نامه هاي نجم السلطنه (
و همايون سلطان خانم ملقب به حاجيه شاهزاده خانم است، دو نكته پر اهميت در زنـدگي  

گي پـر تالطـم   ايشان اهميت خاصي دارد، اول ادارة امور و به عهدة گرفتن مسـئوليت زنـد  
ناشي از تغييرات سياسي اجتماعي عبدالحسين فرمانفرما و همچنين فرزندان خود است كـه  
اهتمام و درايت زنانه نقش قابل توجهي در آن ايفـا مـي كنـد. بـه گونـه اي كـه محصـول        
رويدادها و نوسانات از او شخصيتي فعال و پرتالش و بي واهمه سـاخته اسـت. نكتـه دوم    

مديريت اموال موروثي و تبديل آن به وقف عام است، برخي نامه ها گزارش  ارادة ايشان در
گونه است ولي به نظر مي رسد به دليل محدوديت هـاي سياسـي نصـرت الدولـه، ايشـان      

  )1388درصدد انتقال روابط اجتماعي و نهادهاي حكومتي از جمله دربار است. (اتحاديه، 
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اين نامه عريضه اي است مبني بـر قطـع شـدن    نامه عزيزالسلطنه، دختر ناصرالدين شاه: 
ش)، صـدراعظم ايـران، خطـاب بـه      1306- ش 1224مواجبش بـه دسـتور عـين الدولـه (    

ناصرالملك. او در اين نامه از عين الدوله انتقاد كرده و درخواست رسيدگي به اوضاع خـود  
  )1261A18را دارد (مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، شماره سند: 

  تابك 2.3.6
كتاب از مكتوباتي است كه هم حوزة تأثيرگذاري گسترده تر و هم ماندگاري بيشتري دارد و 
هم موضوع مورد نظر به شكل تخصصي تري مورد كنكاش قرار مي گيـرد، دو دسـته آثـار    

  نشان از ضروريات آن روز جامعه قاجار در حوزه زنان داشته است:
فقه تفسير قرآن كه توسط زناني كه پس از كتاب هايي با موضوعات احكام، اخالق و  - 

طي دورة مقدماتي در مكتبخانه ها، تحصيالت علوم ديني را به صورت تخصصي تر و زيـر  
نظر عالمان ديني ادامه داده اند، به نگارش درآمده است. كتاب برهان االيمـان نوشـته ملكـه    

ت نوشـته نـوري جهـان    جهان دختر كامران ميرزا و مادر احمد شاه قاجار ، نجـاه المسـلما  
ق) 1293طهراني، بارقه حقيقت، نوشته قدس ايران، در شناخت بهائيت، مجمع االحاديـث ( 

ق) شامل سه مقاله عرفاني، نوشتة 1294شرح مسائل ديني و احاديث غامض، انوار التحقيق (
سلطان خانم، فرزند آزاد خان نائب چاپارخانه يزد و كرمان تفسـير سـوره فاتحـه الكتـاب،     

ق) فقيـه و محـدث، دختـر مالتقـي برغـاني      1224- 1268شته ام كلثوم برغاني قزوينـي ( نو
معروف به شهيد ثالث؛سيده نصرت بيگم كه آثار متعددي از او  باقيمانده كه عبارتند: اربعين 

؛ 1326ق؛ جامع الشتات به عربي؛ آخـرين سـير بشـر: تهـران      1365الهاشميه به عربي سال 
ق؛ اخالق: ترجمه كتاب ابن  1369لواردات القلبيه به عربي: اصفهان النفحات الرحمانيه في ا

مسكويه؛ مخزن العرفان تفسير قرآن در پانزده جلد؛ روش خوشبختي و توصيه به خـواهران  
در تبريز و اصفهان؛ مخزن اللئالي در مناقب مولي الموالي اميرالمومنين؛  1331ايماني: تهران 

، 1379ق، اصـفهان (رك:گلـبن ،   1323سـير سـعداء:    سيرو سلوك در روش اولياء و طـرق 
 )1384،توانا، مرادعلي، 1387؛ مستوفيان، اميرعلي، 1389ركوعي، كيوان،

كتاب هايي با موضوع چالش هاي جنسيتي، دو كتاب شاخص آن تأديـب النسـوان و   - 
 معايب الرجال: اين دو كتاب با فاصلة چهل سال از يكديگر نگاشته شده است از دو زاويـه 

  اهميت به سزايي دارد:



  1397 زمستان و پاييز دوم، شمارة نهم، سال ،تاريخي جستارهاي   98

اول اعالم شيوه و راهبرد نوين براي كسب حقوق از طريق شـكاف جنسـيتي و ايجـاد    
روابط قطبي بين ظالم و مظلوم، زن و مرد، كه پس از مشروطه از طريق روزنامه ها بـيش از  

  پيش به آن دامن زده شد، 
داشت هاي هـر دو  دوم ايجاد تصويري واقعي و دوسويه از توقعات، انتظارات و چشم 

  جنس زن و مرد از يكديگر.
هسته اصلي اين كتاب تربيتي، كتابچه آداب معاشرت نسوان «كتاب اول تأديب النسوان، 

يا به عبارت نسخة بدل ديگرش سلوك و سيرت زن نوشته خانلر ميرزا احتشام الدوله است 
: 1389(كراچـي،   »ه.ق نوشته شده اسـت.  1278كه در دوره ناصرالدين شاه و پيش از سال 

206(  
تأديب النسوان از وظايف سنتي زنان در خانواده و در رابطه بـا همسـر تصـويري يـك     

النسوان بـه جامعـه اي بـا دو بخـش انـدروني و       جانبه گرا و متعصب ارائه مي دهد. تاديب
بيروني اشاره دارد كه از يكسو نظام سنتي اجازه ورود زنـان بـه اجتمـاع را نمـي دهـد و از      

مردان نگران استقالل درونـي هسـتند و حتـي اعتـراف ميكننـد كـه نمـي تواننـد بـا           سويي
اقتدارشان از دامنه نفوذ زنان بكاهند. محافل زنان در اندروني تبادل افكارشان و پردة مـابين  
اندروني و بيروني فاصله ميان زندگي زن و مرد گذاشته، كه خـود بـه هـراس مـي انجامـد      

  ).20- 18: ص 1371(جوادي، 
بي خانم استرآبادي، همسر موسـي خـان    توسط بي» معايب الرجال«كتاب دوم با عنوان 

بي بي خانم با استفاده از دانش ادبي و مذهبي خود و با سود جسـتن  «ميرپنج، نگاشته شد ؛ 
از طنز، شعر، حكايت، ترانه،احاديث نبوي و آيه هاي قرآني، گاه با زباني عاميانه اما همـواره  

(توحيدي، نيـره،  » باكانه به شرح معايب و ستمگري هاي شوهران مي پردازد. بي پرده و بي
211(  

او زني است از طبقة متوسط كه به واقعيت وجودي زن ايراني به خوبي آگاه اسـت لـذا   
در طبقه بندي معايب مردان به سوي ناهنجاري هاي شـاخص آنـان چـون اعتيـاد، شـراب      

اين كمينـه  «يگري هدف از كتاب را بيان مي نمايد:خواري، قمارو ... مي رود. يا در بخش د
خود را قابل تأديب كردن رجال ندانسته و لذا جواب كتاب تأديب النسوان را گفته و معايب 
الرجال را نگاشتم تا معايب شان عيان شود شايد دست از ادب كردن نسـوان بردارنـد و در   

  (همان)» پي ادب كردن خود برآيند.
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ي شرح احوال زنان و مردان روزگار قاجار است كه برداشت هـاي  اين دو كتاب به خوب
متفاوتي در قبال آن صورت گرفته است.نكتة قابل تأمل در اين رودررويي اين است كـه در  

شرح داده شده كه شـايد داللـت بـر    » زن، آنچنان كه بايد باشد«تأديب النسوان زن آن دوره 
انبردار، شرمنده و خجول و ... نبـوده انـد و در   اين تلقي دارد كه زنان چندان هم مطيع، فرم

تمامي مراحل رساله سعي شده تا وظـايف زن را در چهـارچوب پنـد و انـدرز بـه جامعـه       
يادآوري نمايد. لذا سخني از مسئوليت و حقوق ذهن او را درگير ننموده است چرا كـه بـه   

در حـالي كـه رسـالة     نظر مي رسد واكنشي نسبت به رفتار و كردار زنان پيرامون وي است،
است به شرح ناهنجاري هايي كـه  » مرد، آنچنان كه هست«معايب الرجال در حال توصيف 

گريبانگير خانواده و زنان است مي پردازد و با رويكرد تطبيقي، مسـئوليت هـاي مـرد را در    
هـر قشـر را   » مهتري و كهتري«قبال همسرش بازگو مي نمايد و حتي فرمانبري از قانون كه 

  قشر ديگر تعيين نمايد پيشنهاد مي دهد. بر 
  
  نشريات 4.6

از دورهمشروطه زنان، با نوشتارهايي چون اعالميه عليه حكومت مطلقه ، در برخي روزنامه 
هاي مشهور آن زمان مانند حبل المتين و نداي وطن و تجدد نوشته هايي از خـود برجـاي   

و نشـريات مختلـف مـي تـوان      گذاشتند و جسته و گريخته حضور ايشـان را در روزنامـه  
مشاهده كرد. در اين نوشته ها معموالً اسم و هويت زنان مكتوم بود و تنها امضاي مكتـوب  

داشتند.هم زمان با فعاليت هاي آموزشي نـوين توسـط   » مخدرات وطن«يا » يكي از نسوان«
را  مسيونرها فارغ التحصيالن مدارس دخترانه اقليت ها در تاسيس نشريات بيشـترين سـهم  

 داشتند 

نشريات بانوان در ابتدا حول محور موضوعاتي در مورد خانواده، همسـر و فرزنـدداري   
مي چرخيد ،هرچه مشمول گذر زمان شد به الگوبرداري از روش ها و محتواي روزنامـه و  
مجالت اروپا درخصوص تعليم و تربيت، الگوهاي پوشش نزديك تر شد و تالش در تغيير 

اشت. البته عناوين نشريات زنان مانند زبان زنان، عالم نسوان، مخدرات ذائقه زندگي سنتي د
وطن و ...نشانه اي بر لزوم فراهم آوري و افزايش آگاهي جامعه در خصوص زندگي زنان، 
نيازها، خواست هاي زنان نيز تأكيد داشـت. از آنجـا كـه تـنفس نشـريات در بسـتر وقـايع        

نسبت به رويدادها، امكان پذير است، گرايشسياسي اجتماعي و ميزان فعاليت و واقع گرايي 
روزنامه هاي زنان تحت الشعاع تبعيض جنسيتي  قـرار گرفـت و تـالش در فعاليـت هـاي      
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روزنامه نگاري حول استيفاي حقوق زنان بر نقد استبداد حاكم اولويت پيدا كرد. لذا مباحث 
ت، اين گمانه قابل طرح است منحصر به تبعيض زدايي در مواجهه با جامعة مردانه قرار گرف

كه شايد به دليل ارتباط موسسان نشريات با مراكز قدرت و يا ثروت مالحظاتي جهت نقـد  
  ) 1351، شيخ االسالمي، 7913: گلبن1377حاكميت وجود داشته است .(رك: خسرو پناه، 

  
  محور هاي فعاليت هاي فرهنگي توده زنان . 7

عموم زنان در اين دوره اگرچه حضور سازمان يافته اي و آثارفرهنگي كه حكايت از طبقـه  
اجتماعي آنان داشته باشدبه جاي نگذاشته اند، اما به نظر مي رسد به واسـطه  بحـران هـاي    
اقتصادي، قحطي و فقر كه به شكل حداكثري در جامعه بر سـر مـرد و زن بـه يـك انـدازه      

قدرت و جسارت عكس العمـل بـه شـرايط موجـود را در قالـب       عموم زنانگسترده بود، 
تحركات وهمگرايي،كه نشانگر طرز فكر ايـن قشـردر جهـت منـافع ملـي بود،سـامان مـي        
دادندوگشايشي هايي در تغيير مناسبات حكومت و مردم داشت و در مخاطراتي كه حيـات  

دراعتراضـات و  را  عمومي ايران آن روز را تحت الشعاع قـرار داده بـود و بيشـترين سـهم    
پيشـرو  تودهزنان تشـكيل مـي دادند.   ايجادجريانات اجتماعي مخالف استقالل و امنيت ملي

بودن در برخي حركت هاي كه برخاسته از نحوه تفكر و بينش اين گروه بود اجمـاالً آورده  
  مي شود.

  
  بلواي نان 1.7

سرتاسر دوره قاجاريه و بيش گراني نان برآمده از بحران اقتصادي و قحطي بود كه در بلواي 
از هرچيز در مسئله نان نمود پيدا كرده بودو چهارچوب هاي سنتي رابطه شاه و رعيت را به 
دو دليل درهم ريخته بود اوال زنان در اين حركت به دنبال بهبود وضعيت فـردي نبـوده در   

ت. چرا كه نـان  واقع حمايت از نان آوران خانه، يعني مردان، در مركز هدف ايشان قرار داش
خوراك اصلي را تشكيل مي داد و گراني نان با درآمد نان آوران همخواني نداشته و به طبع، 
بخشي از دغدغه معيشت و اقتصاد خانواده را زنان به دوش كشيدند. دوم اينكـه اگرچـه در   

ز وضع ابتدا اينهمبستگي به ظاهراقتصادي بود اما روشن بينيزنان از سوء استفاده دولتمردان ا
نابسامان و احتكار گندم و سوء مديريت حكام و ديوانيان عامل اصلي اعتراضبراي مقابله بـا  

  نمود. فساد دولتمردان زنان را نقش آفرين اصلي  شرايط بحراني
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  قرارداد رژي و واگذاري امتياز انحصاري توتون و تنباكو 2.7
ستان رابطة تنگاتنگي با نيازها و زندگي قرارداد واگذاري امتياز توتون و تنباكوي ايران به انگل

روزمرة عموم مردم داشت. لذا تأثير آن در طيف بزرگي از اقشار از روستايي تـا شهرنشـين   
انعكاس يافت. كانون هاي اصلي اين قيام ضداستعماري و ضد اسـتبدادي تبريـز، شـيراز و    

به رهبري طبقات پـايين  تهران با حضور و مشاركت زنان مسلح در تبريز، تهران ،شيراز قيام 
)،و 1376،آباديـان  1374،رجبـي  1377جامعه با بستن بازار شكل گرفت (رك:سرداري نيـا،  

عملكرد عموم زنان در جهت پايداري در مقابل ظلم، مشكالت اقتصـادي بسـتري مناسـب    
  براي توسعة حضور در نهضت مشروطه را فراهم آورد.

  
  انقالب مشروطه 3.7

سبتا سازمان يافته زنان و مـردان بـه مـوازات يكـديگر و بـا هـدفي       اولين همياري علني و ن
مشترك عليه استعمار بيگانه و استبداد حكومت انقالب مشروطه در دورة قاجار بود. منـابع  
اين دوره گواهي ميدهند كه مشروطه نه محصول اعتراضات مردان، بلكه محصول مـداومت  

ي برقراري عـدالت بـود. پـيش از مشـروطه     و پايداري جامعة بينش و آزاديخواهي زنان برا
خواهي، عدالتخانه خواسته اي بود كه در دورة ناصري از جانب مردم مطرح شد و به تدريج 

؛ 1378، ؛ كسـروي،  1380جاي خود را به مشروطه و مجلس و حكومت قانون داد (براون، 
راه محقق شدن ). زنان در اين انقالب در هر دست اندازي بر سر 1379، 1اعظام قدسي، ج 

، 1384كرماني،  1375مصفا، ، 1360(رك: ناهيد، مشروطيت حضور داشته و اثرگذار بودند. 
)علي رغـم  126، ص 1373).  حضور زنان با روبنده و چادر در اين جنبش (كسروي، 2ج 

تاكيد برخي منابع كه اصرار و اذعان بر محدوديت زنان به دليل پوشش ايشان داشتند، تانبرد 
ة زنان تبريزي در كسـوت مـردان و اقـدامات پشـت صـحنه ي ايشـان كـه نشـان         مسلحان

  ازمقاومت صحنه نبرد رادارد، نشان مي دهد.
  

  پشتيباني در تأسيس بانك ملي 4.7
پس از محقق شدن مشروطه نيز، دورانديشي زنان و اهميتي كه براي مبارزات خود و جامعه 

قتصادي براي حفظ استقالل ملي و جلوگيري قائل بودند ايشان را به مشاركت هاي مالي و ا
از تحركات  عوامل خارجي كه قصد سست كردن پايـه هـاي نهضـت را داشتند،واداشـت     
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،يكي از تالشهاي چشمگير زنان در اين خصوص مربوط تامين منابع مالي براي بازپرداخت 
ي وامهاي كالنيست كه دولت ايران از دول خارجي اخذ مي كـرد و دولـت را مقـروض مـ    

  ).76، ص 1360؛ ناهيد، 182- 180ص  ،1373ساخت. (كسروي، 
  

  تحريم كاالهاي انگليس و روس 5.7
فرهنگي زنان دارد، در جريان اولتيماتوم  - از ديگر تالش هايي كه نشان از ديدگاه اجتماعي 

روس، براي بيرون كردن مورگان شوستر امريكايي بود. در اين حادثه كه روس، لشكري بـه  
شمال ايران فرستاد مردم در شهرهاي مختلف چون تهران، تبريز، رشت و ...به مخالفـت بـا   

ختند. زنان در اين حركت عمومي به حمايت از تحـريم كاالهـاي روسـي و    اولتيماتوم پردا
انگليسي به خيابان ها آمدند و در تهران و قزوين و اذربايجـان و اصـفهان گويـا تظـاهرات     

بعضي از انها بر فراز ديوار يا سكويي رفتند و براي مردم سخن گفتند و بر ضرورت كردند. 
ز مجلس خواستند كـه در برابـر تهديـدهاي خـارجي     دفاع از حيثيت وطن پاي فشردند و ا

هزارها زن كفن «. ) 1333، ؛ شوستر، 3، ج 1371دولت آبادي، ، 1352بامداد، ، رك:بايستد (
به گردن با ناله و فغان در ميان مردم ديده مي شدند اين اول دفعه بود كه زنهـاي ايـران بـه    

ريه و ضـجه زنهـا نالـه و فريـاد     طور دسته جمعي در اينگونه حوادث شركت كرده بودند گ
مردها، داد و بيدادها صدها افرادي كه با تفنگ و شمشير و چماق و كارد مسلح شده بودنـد  

  ).1459ص  7- 6، ج 1373(ملك زاده، » و فرياد يا مرگ يا وطن مي كشيدند
عالوه بر آنچه آورده از تالش هاي توده زنان در دوره قاجار كه نشـان از بيـنش وطـن    

ظلم ستيزي و عدالتخواهي آورده شد برخي فعاليت هاي فرهنگي جهـت دريافـت    دوستي،
مطالبات نيز در اسناد صريحه اين دوره عالوه بر تاثير قابل توجه در جايگـاه زنـان آن دوره   
  نشان از تفاوت راهبرهاي توده زنان با گروه خواص دارد و در ذيل به آن پرداخته مي شود.

  
  وم زنان از طريق شريعتاعاده خواست هاي عم 6.7

نكاح نامه هاي دوره قاجار از منابع قابل اعتنا در خصوص بررسي خواست هـاي زنـان در   
حوزه خانواده و نحوه ارتباط زوج و زوجه است در تعداد قابل توجهي از نكاح هـاي ايـن   
دوره شرط ضمن عقدديده مي شود.  به نظر مي رسد بيشتر بـه عنـوان سـازوكاري مترقـي     

ين فراتر از چارچوب رايج در عقد نامـه اسـت وبيـان نيازهـا     براي دستيابي به مطالبات طرف
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رعي مـورد اسـتفاده   بيني هاي الزم جهت استحكام روابط خانوادگي در بستر قوانين ش پيش
  قرار گرفت است.

وفاي به شروط پيش از اين هم معتبر بوده تغييرات زمـان و تـاثير اقتـدار رويكـرد فقـه      
عملكرد مترقي ناديده نمكي توان گرفت ، با بررسـي  استداللي بر پذيرش عمومي و توسعه 

عقدنامه ها به نظر مي رسد كه زنان از همين فضاي موجود به خوبي استفاده كردده و تا حد 
امكان خواسته هاي خود محقق نموده اند، همين تالش ها و درخواست هاي جامعـه بـوده   

و بسـياري از مسـائل بـه     كه باعث شده در دوره بعدي فقها نظرات جديـدتري بيـان كننـد   
  صورت حقوق عادي و طبيعي بانوان درآيد.

حدود ششصد و نود قباله ازدواج دوره قاجار در كتابخانه هـا و مراكـز اسـناد دولتـي و     
خصوصي چون آستان قدس رضوي، مجلس شوراي اسالمي، كتابخانة ملي، كتابخانة ملك، 

ي مورد بررسي قرار گرفـت.  مجموعه هاي خصوصي چون مجموعه اسناد در موزة محفوظ
در ميان اين تعداد، هشتاد و سه شرط با تفاوت هاي محسوسي در ميزان انبوهي در هر دورة 
سلطنت، و همين طور تفاوت هاي محتوايي در موضوع شروط ضمن عقد يافـت شـد. در   

شرط از جانب مردان درج شده و باقي شروط متعلق به  7 ،ميان اين تعداد هشتاد وسه شرط
  ن شاه و احمدشاه متمركز شده است.ان است كه بيشترين آنها در دورة ناصرالديزن

اگرچه به واسطة كمبود اسناد داراي شروط در برخي دوره ها نمي تـوان نتيجـه گيـري    
دقيق از ميزان آگاهي زنان نسبت به جايگاه فردي و اجتماعي خود در سطح وسيع داشـت،  

از جايگاه خود و تكاپو براي وصول به بايدها چـه بـه    اما همين ميزان نشاندهنده تلقي شان
شكل اجتماعي، چه خانوادگي و چه فردي است. اگر از زاويه جنسيتي نيـز در ايـن مـورد    
دقت شود استفاده از امكانات شايسته و مورد پذيرش عمومي براي جريـان دادن مفـاهيم و   

  ار عمومي است.خواست ها چون قانون، عدالت و آزادي از طريق حضور در افك
درصـد در موضـوع    50شـرط كـه از سـوي زوج طـرح شـده اسـت        7از مجموع  ـ

 6/16درصد حق سفر،  33درصد كسب اجازه خروج از منزل از زوج،  33اقتصادي، 
 درصد (يك شرط) درخواست پرستاري از كودكان زوج تا دوره بلوغ.

  شروط اقتصادي 1.6.7
چشمگير و قابل بررسي است، شروطي با مبناي شرايطي كه در نكاح نامه هاي دوره قاجار 

اقتصادي است اگرچه زنان از ديرباز حق معامله و حفظ ثروت خود را داشته انـد، امـا درج   
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مسائل اقتصاديوموجبشفاف نمودن روابط في مابين زوج و زوجه است و پيشگيري از بروز 
  بسياري از اختالفات مالي در مسايل خانوادگي بوده است. 

ندرج در نكاح نامه ها در اين زمينه  واگـذاري ارث، پرداخـت نفقـه فرزنـدان     شروط م
همسر، پرداخت اجرت المثل چند برابر در ازاي انجام كار، عـدم تصـرف امـوال فرزنـدان     
زوجه، اطالع از معـامالت امـوال، پرداخـت غرامـت ،تـامين نفقـه ،مصـالحه در پرداخـت         

صورت متاركـه و.... موضـوعات اقتصـادي     دين،عدم دريافت هبه ها در زندگي مشترك در
  درصد از كل شروط ضمن عقد را شامل مي شود. 34.65فراواني

  شروط فرهنگي 2.6.7
از نكات قابل توجه در بين شروط در نكاح نامه هاي دوره قاجار درج شرايطي بـر اسـاس   
 نحوه تفكر و بينش زنان است . شروطي چوناجازهجهت انجام معامالت،اجـازه سـفر،عدم  
رواداري اجحاف و ظلم، رضايت به تعليم و نگه داري فرزندان صغير زوجه از همسر ديگر 
در كنار مادر،پايبندي هاي اخالقي، حق طالق در ازاي سر زدن گناهان شنيعه از زوج،ادامـه  
تحصيل در مدارس جديد است، كه با گذشت ساليان از درج چنين قواعدي هنوز نيز جزو 

ــرايط و ت  ــرين ش ــي ت ــي   مترق ــانواده اســت. موضــوعات فرهنگ ــراي تشــكيل خ ــق ب واف
  درصد از كل شروط ضمن عقد را شامل مي شود.14.85فراواني

  شروط حقوقي 3.6.7
فعاليت توده زنان براي كسب حقوق فردي و اجتماعي در قالب فرآيند شـرط ضـمن عقـد     

دهـد  حاكي از روشن بيني اين گروه دارد و بخش قابل توجهي از شـروط را تشـكيل مـي    
طيف موضوعات حقوقي در نكاح نامه ها عبارتند از حق انتخاب جغرافيـا (شـهر)و مكـان    
زندگي(مسكن)، حق طالق، تعيين مجازات در صورت غيبت وسفر در زندگي مشـترك،...  

  درصد از كل شروط ضمن عقد را شامل مي شود.50.5موضوعات حقوقي فراوان  

  فراواني شروط ضمن عقد در نكاح نامه هاي دوره قاجار به تفكيك موضوع .1جدول
  شروط حقوقي  شروط فرهنگي  شروط اقتصادي

34.65  14.85  50.5  
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 گيري . نتيجه8
دورة قاجار تحت تأثير آثار و تالطم هاي دو برهة سياسي، فرهنگي بود؛ از يك سـو امـواج   
حاصل از جريانات مدرنيته و ظواهر آن، كه الزمة آن براي ايجاد پذيرش عمـومي رويكـرد   
آرمان گرايانه حداقلي و فردگرايي حداكثري در بيرون بود لذا تمركز بر منافع اقشار، اصناف 

  براي ايجاد انسجام اجتماعي و اخالق جمعي درون گروهي داشت. ،جنسيت و غيره
از طرف ديگر آثار جنبش مشروطيت كه در دل سنت ها شـكل گرفتـه بـود و پـذيرش     
عمومي آن به واسطة رويكرد منفعت طلبي حداقلي و اخالق جمعي حداكثري بود، والزمـة  

ثارگرايانـه و مـرام و   عموميت يافتن آن، پيدايش روحيـه خيرخـواهي عمـومي و اخـالق اي    
مسلك خدمت به هم وطن و همنوع بود. تناقضات ايجاد شده در چنين فضاي اجتماعي به 
راحتي براي ملتي كه هنوز اصول سيستمي در آن شكل نگرفته بود و حكومت قادر متعال و 
داناي كل بود، قابل هضم نبود. بنابراين در عكس العمل هاو كنش هـاي طبقـات اجتمـاعي    

  تيابي به خواست ها تفاوت قابل مالحظه اي وجود داشت .جهت دس
دو گروه از زنان در جريـان  سهم تأثير تحركات فرهنگيدرمقاله حاضر تفاوت عملكرد و

در  "تغيير"اين تغييرات از دو زاويهمورد پژوهش قرارگرفت ، نخست آنكه تلقي  از مفهوم 
سان نبود زيرا ماهيت تغيير بـا  بينش فردي و فرهنگ عمومي درميان خواص وتوده زنان يك

است به موازات اين مفهوم "حركت  "دگرگوني، تبديل، تكامل آغشته است پس محور تغيير
به معناي پيش، جلـو، و   "فر"معناي فرهنگ نيز همپوشاني قابل مالحظه اي با حركت دارد 

تغييـرات  به معناي دانايي و آگاهي است برداشت هر گروه از زنـان دوره قاجـار از    "هنگ"
فرهنگي بر اساس نوع فعاليت آنان متفاوت بوده است،دوم آنكه بـر اسـاس برداشـت هـاي     
متفاوت از تغييرات سازو كارهاي گوناگوني بوسيله هر گروه در فرايندهاي فرهنگـي بكـار   

  گرفته مي شد.
تلقي توده زنان از توسعه و تغيير فرهنگي اصالح بينش عمومي و گروهي در بسـتر    ـ

اخالق بومي است منتجه اين رويكرد در سازو كارهاي آنـان نيـز جريـان     ارزش ها،
  دارد.

توده زنان دوره قاجار معموالً نقش قابل اعتنايي در مشاركت هاي عمومي و حضـور   ـ
بـه گرچـه هرگـز    در بزنگاه هايي بـا نگـرش  ايثارگرايانـه و دگرخواهانـه داشـتند.      

هايي قدرتمند بوجود نيامـد ولـي    سازماندهي نشد و امكان بروز آنها به شكل تشكل
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منشاء اثر در تغيير گرايشات طبقات اجتماعي، تغيير در سـبك زنـدگي عمـوم بـوده     
  است.

عموم زنان نوعي اصالح درون ساختاري و اسـتفاده از اهـرم هـايي در سـاختارهاي      ـ
موجود جامعه است، بينش عموم زنان اين عصر داراي وجهه اي اخالقي است كه از 

بي تغذيه مي شود، لذا متهم ناهنجاري در احقـاق حقـوق زنـان، مـردان     مجاري مذه
نيستند چرا كه آنان نيز قربانيان استيفاي حقوق اجتماعي و گروهي بـه واسـطة سـوء    
مديريت حاكميت هستند. بنابراين، جهت عملكرد عمـوم زنـان ايـن دوره تعامـل و     

مـذهب و عـرف در    ارتباط بين سنت ها و تجدد به وسيلة سازوكارهايي اسـت كـه  
اختيار آنان قرار داده است و اتفاقاً به موفقيت هاي قابل توجهي نيز دست مـي يابـد.   
براي روشن تر شدن گمانه هاي مطرح شده تصوير كلي از فعاليـت هـاي فرهنگـي    

  زنان در اين دوره مورد مطالعه قرار گرفته است.
با تاكيد بر » كاركردها«و » شهاارز«، »اعتقادات«عموم زنان  سعي در ايجاد توازن ميان  ـ

سرمايه هاي موجـود جامعـه داشـته و بـا درك چنـد جانبـه از ظرايـف، جوانـب و         
حساسيت هاي قواعدي كه  اكثريـت جامعـه بـه آن پايبنـد بودنـد،در اشـاعه سـازو        
كارهايي متناسب كهسهل و ممتنع در بستر جامعه جريـان مـي يافـت ماننـد شـروط      

  ضمن عقد ،نمودند.
صحنه بودن عموم زنان كه به استقامت هاي علني آنان منجر شد خود نشـانگر  پشت  ـ

اين است كه به ميـزان عملكـرد قابليـت هـا و نقـش آفرينـي هـاي روي صـحنه و         
محسوس، اصالحات گسترده تر و تغييرات متنوع تري به منصة ظهور مي رسيد. اين 

مي شد با پيوندسـازي  امر به بهره مندي زنان از ظرفيت هايشان كمك كرده و سبب 
ميان انگيزه ها و پتانسيل ها، خالهايي كه در گذر زمـان آنـان را در مـواقعي منفعـل     

  ساخته بود پر كند.
در شاخص ترين مشاركت هاي عمومي يعني مشروطيت علي رغـم عـدم دسـتيابي     ـ

زنان به خواست هايي چون حق رأي درفرهنگ توده زنان،انفصال از مجموعة جامعه 
شود. در همين زمان مشاركت آنان در خصوص خريد اوراق قرضـه و يـا   ديده نمي 

تحريم كاالهاي روسـي و انگليسـي بـه خـوبي حـاكي از ديـدگاهي يـك پارچـه و         
  هماهنگ در جهت منافع ملي دارد.
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تلقي زنان ازگروه خواص از توسعه و تغيير فرهنگي بر اساس ايجاد آگاهي در بينش   ـ
تر پيشرفت هاي غير بـومي و جـوامعي اسـت كـه     زنان و و همساني جنسيتي در بس

مراحلي از توسعه و تغيير را پشت سر گذاشته اند است منتجه اين رويكرد در سـازو  
كارهاي آنان مانند گسترش نشريات براي آگاه نمودن زنان از موقعيت نازل تر نسبت 

  به مردان است .
اجـار از هـر دوره   رد پاي حضور زنان در حلقة قـدرت و در درون روابـط دربـار ق    ـ

تاريخي بيشتر مستند شده است وجود زنان درباري در مراكز قدرت دو تأثير اصـلي  
در رابطه حكومت و ملت داشت. اول آنكه از جايگاه زنانه در پيشـبرد امـور كشـور    
(چه در سير درست و چه اشتباه) بهره مي بردند و مـانع ايجـاد تـابوي جنسـيتي در     

ايران بودند،دوم به واسطة داشـتن دارايـي و ثـروت و     باالترين عرصة تصميم گيري
توزيع آن در امور خير به عنوان رابط ميان درون قدرت با بدنة جامعه و ملت بودنـد  
كه هر دو وجه در كاهش تنش هاي اجتناب ناپذير اجتماعي نقش مـؤثري ايفـا مـي    

بار جايگاه و منزلـت  نمود.  اين گروه از زنان با استفاده از منابع و اقتدار اقتصادي در
در ميان مردم به دست آورده و مأمني براي گشايش امور بودند و به نوعي در ايجـاد  
ارتباط طبقل حاكم جامعه و در تقويت اعتماد اجتماعي با تودة مردم نقش مثبتي ايفـا  
مي نمودند به واقع زنان نقش آفرينـاني مقتـدر از دو جنبـه سياسـي بـراي تـداوم و       

ت بودند يكي تدبير امور دروني دربار و ديگـري ارتبـاط بـين درون    استحكام حاكمي
  دربار و بيرون جامعه. 

به نظر مي رسد از عهد ناصري تا پايان قاجار نگاه به جايگاه زنان در مكتوبات بيش  ـ
از آنكه به مظالم ناشي از استبداد سياسي معطوف شـده باشـد بـه جـدال و چـالش      

مرد ظالم و زن مظلوم، كشمكش ميـان موافقـان و   جنسيتي و قطبي نمودن جامعه به 
مخالفان تغيير زنان معطوف شده است. به خصوص اين امر در نوشتارهاي زناني كه 
در طبقة اجتماعي نزديك به مراكز قدرت بودند تجلي بيشتري دارد،در قرائـت آنـان   

مـين  مردان في نفسه عامل عدم دستيابي زنان به آگاهي از حقوق شان هستند و به ه
دليل عملكرد آنان بر اساس الگوهايي كه از ممالك غربي ديده يـا شـنيده انـد، پايـه     
گذاري شده است. لذا بر مبناي همين تحليل، ساختارهاي جديـدي را بـراي درمـان    
ارائه داده و بر آن پاي مي فشارند. در واقع تغيير در حقوق زنـان از سـوي خـواص،    
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قشر مردان است كه در پـس آن بـدبيني، انتقـام و     توانمند نمودن زنان براي مقابله با
  .جنسيتي دارد- رقابت ستيزه جويانه، كه ريشه در اخالق جنسي

زنان وابسته به دربار و قدرت به دليل برخورداري از پشـتوانه و حمايـت سياسـي و     ـ
اقتصادي، در دوره هاي مختلف بيشتر از طريق پايگاه، طبقـه اجتمـاعي خـود بـراي     

و اجتماعي زنان حمايت مي شدند و سهم تـاثير فعاليـت هـاي     كسب حقوق فردي
  آنان به نزديكان و طبقه هاي اجتماعي خودشان محدود مي شد.

زنان از گروه خواصبه دليل سفر و مراودات با كشورهاي همسايه و يا ديگر كشورها  ـ
ري امكان مقايسة وضعيت خود با زناني از ديگر فرهنگ ها را داشتند به الگوهاي رفتا

جوامع ديگر فارغ از نوع فرهنگ، تعلقات و ارزش هاي آنـان، متمسـك شـده و بـه     
اشاعة روش هايي كه بعضاً با فرهنگ ايران تناسب نداشت، مي پرداختند، لـذا زمـان   
قابل توجهي براي به ثمر رساندن ايده ها و ساختارهاي جديد طي مي شد تا گروهي 

جديد پيروي نمايند لذا در اكثـر آثـار بـه     اندك جذب و به عنوان هوادار از الگوهاي
جاي مانده از تالش زنان طبقات باالي اجتمـاعي ايـن دوره جهـت طـرح نيازهـاي      

  فردي و يا قابليت هاي زنان وانعكاس روابط درون گروهي بود.
در مورد فعاليت هاي سياسي نقش توده و عموم زنان بسيار مشخص و بارز از طيف  ـ

ش تنباكو كه با تحريم گسترده توده زنان را در پي داشت درباري است، حتي در جنب
و در تاريخ نگاري ها از نقش زنان درباري در اعتراض به شاه سخن بسيار آمده ولي 
زنان روستايي كه شاه طي گردش و شكار آنان را به همسري گرفته بود چون انـيس  

 الدوله، سازمان دهي اعتراض را به عهده داشتند. 

به خصوص در قالب روزنامه پـس از جنـبش تنبـاكو سـمت و سـوي      محتواي آثار  ـ
اجتماعي گرفته و كم كم نگاه دوگانگي و يافتن علل و عـواملي كـه موجـب عقـب     
ماندگي زنان شده در متهم نمودن نظام مردانه جلوه گر مي شود در حاليكه، بسترهاي 

نسـيل طبقـه هـاي    تغيير فرهنگ و نوع تفكر زنان در اواخر قاجار نيازبه اخـتالف پتا 
اجتماعي، اقشار قومي، نژادي و جنسيتي داشت كه عدم وجود انضـباط اقتصـادي و   
بحران ها و نوسانات مالي و استبداد سياسي در ايـن دوره زمينـة مناسـب را فـراهم     

 آورد.

تاريخ نگاري دوره قاجار داراي شكاف هاي عميق و چارچوب هـاي تاريـك از عـدم    
وايت هاي مبني بر شرايط منحط و سياه آن دوران براي آنـان  وضوح جايگاه زنان است و ر
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شايد با توجه به تصويري كه از فعاليت هاي فرهنگي و سياسي رفت چندان واقعي نباشـد،  
البته منظور وجود موقعيت مناسب و محيط متوازن براي زنان نيست بلكه به نظر مـي رسـد   

زن و چه مرد بار شده بود كه نگاه شرايط سياسي و اقتصادي چنان گران بر دوش ملت چه 
به مشكالت از دريچة جنسيت در اولويت هاي ابتدايي قرار نمي گرفت و هر دو جنس در 
موقعيت به نسبت همساني به لحاظ فرهنگي و سياسي به سر مي بردنـدولي تفـاوت هـاي    

ي واضحي در نحوه عملكرد و مواجهه با مشكالت با مقايسه آثـار  دو قشـر از زنـان بخـوب    
  آشكار شد.
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 308 ةمشهد، شمار يخاندان رضو ر،يمجمع ذخا

 0057 ةدانشگاه اصفهان، شمار ر،يذخا مجمع

 780 ةمنتشر نشده خوانسار، شمار ر،يذخا مجمع

 /1252A136ش  /1252A158مجموعه كـارن، ش   ،هارورادتابخانه دانشگاه دنياي زنان در عصر قاجار،ك
ــمار /1252A50ش  /1252A91ش  /1252A192ش  ــند  ةشــ ــمار /1252A65ســ ــند  ةشــ ســ

1252A65/1252A127/ 1252A130/  1252شA151/1252A66/1252A119/ ،
1252A156/1252A119/1252A143/  1252شA136/ 1252، شA91/  1252شA47/  ش
1252A89/1252شA50/1252A127/1252A135/1252A130/1252A147/122A105/1252A156/
1252A60/1252A133/1252A65/1252A127/ 

1252A1351252//A891252/A911252A119/1252A158/1252A136/1252A192/1252A47/1252A45

/1252A50/  


