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 :چکیده

اه مدت ات کوتاز دیرباز تا کنون زنان در هر دوره با توجه به تناسب و جایگاه اجتماعی و سیاسی خود نقش آفرینی های بسیاری انجام داده اند که تاثیر

رستتی ویتترید اجتماعی و فرهنگی زنان به من ور گذاشتتته استتدف هد  از ایا مهابره بریا عمیقی بر جریان های اجتماعی و فرهنگی روزگار خود 

شیوه  ستفاده از منابع کتابخانه ای به  شدف روش گردآوری اطالعات با ا صفوی و قاجار می با  -تاریخیشناخد جایگاه واقری آنها در دوره های تاریخی 

صتتفوی و دوره قاجار درار تنزب بودف از ن ر رفد و آمد و که با توجه به نتایج به دستتد آمده می توان گفدب با این ه مقام زن در دوره  استتدفتوصتتیفی 

 بیشتر ارتباطات اجتماعی خارج از منزب، زنان متشخص و اشرا  کمتر از خانه بیرون می رفتندف و حرمسراها روز به روز بیشتر می شدف و زنان شهری

های کمتری برخوردار بودندف اما با همه  ایا میدودید ها زنان  زنان روستتتایی و قشتتر پاییا تر از میدودیدپرداختند ، می  به مجابس رویتته خوانی

شتندف هرگز   شش برنمی دا سد از تالش و کو سته اندف و د سیاری در زمینه های مختلف علمی و ادبی برخا شمند و فرهیخته ب در ایا دوران زنان دان

 مدرسه و ففف می ساختندف های آموزشی و بازار وزنان دربار و اشرا  که دارای تم ا مابی بودند ترداد زیادی از بناهمچنیا 

 
 قاجار، دوره دوره صفوی، اویاع اجتماعی، اویاع فرهنگی، زنان :واژه های کلیدی
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 :مقدمه

زندگی اجتماعی زنان همواره دارای فراز و نشیب های فراوانی بوده و با این ه نیمی از ، مرور بر تاریخ ایران نشان می دهد که     

جملهب مهرود و بی پناه ماندن در اثر بی مهری از  های گوناگونیهمواره با بی عدابتی ها و تیقیردند، جمرید جامره را شامل می ش

رابید های مردان فهمواره ود آموزش درسد و فراگیر و ففف روبه رو بودندف ، نبآگاهی کافی از حقوق اجتماعی خود نداشتاشوهران، 

با ایا حاب گاهی مواقع برحسب شرایط و موقرید های اما  نان را بی اهمید تلقی می کردندفند و مشغله ی زخود را مهم می دانست

و نقش بسیار ارزشمندی را ایفا می کرده اندف همچنیا دخابد کرده  های سیاسی و اجتماعیگوناگون زنان در پاره ای از حوزه 

هد  اصلی ایا مقابه بررسی ویرید زنان در اجتماع و فرهنگ حضوری بسیار رشمگیر و فراب داشته اندف  ی نیزفرهنگحوزه های در

 می باشدف                                                    توصیفی  - تاریخی کتابخانه ای به شیوهاز منابع  با استفادهروش گردآوری اطالعات دوره صفوی و قاجار اسدف 

 :وضعیت اجتماعی زنان دوره صفویه

با روی کار آمدن سلسله صفوی و حاکم شدن بیش از پیش روابط فئودابی زراعی و با رواج ترصبات و خرافات شدید مذهبی بار 

موقرید زنان در اکثر موارد براساس موقرید ( 403، 1365) نوابخش،   مقام زن در جامره ایران فراهم می آیدفدیگر زمینه تزبزب 

اجتماعی مردان تریا می شد و تقریبا همگی آنان زیر سلهه مردان بودندف زنان اغلب از زیبایی یا هوش خود یا موهبد دیگری 

ه کنند و از ایا رو، هرگز نمی توانستند عنوان یا شخصید و موقرید اجتماعی استفاده می کردند تا در ن ر همسر خود دبربا جلو

به طور کلی در ایا دوران حرمسراها رونق می گیرد و برای زنان شهری، ( 78، 1383مناسبی برای خود دسد و پا کنندف )قلی زاده، 

ازمندی های شوهرانشان باقی نمی ماند و صورتشان به ویژه زنان اشرا  و بزرگان، کاری جز رفتا به مجابس رویه خوانی و رفع نی

در زیر نقابی سخد و سفد پنهان می ماندف ب ا ره در ایا دوره و ره در عصرهای دیگر، زنان ایلی و روستایی و فقیران شهری، به 

ارهای وهرانشان در کطور کلی زنان طبقه ای که پاییا تریا هرم طبقاتی را تش یل می دادندف به خاطر بزوم و کوشش مشترک با ش

توبیدی، برای دسد یافتا به یک زندگی بخور و نمیر به اندازه زنان اشرا ، گرفتار قید و بندهای موذی ن ام فئودابی نبودند و از 

، 1365آزادی نسبی برخوردار بودندف رادر و راقچور آنها را از کار و زندگی  باز نمی داشد و از اجتماع جدا نمی ساخدف ) نوابخش،  

( آزادی اجتماعی زنان در هر دوره در زمان فرمانروایی هر پادشاه، و در بیا هر قبیله و مذهب به گونه ی ویژه ای بود و هر یک 403

از پادشاهان صفوی به خواسد و اراده ی شخصی خود به زن آزادی می دادندف در زمان پادشاهی شاه اسماعیل اوب، قوانیا و فرمان 

اجتماعی زنان بسیار سخد اجرا می شدف آنگاه که شاه شهر و دیاری را زیر فرمان می گرفد، برای استواری قدرت شاه در مورد زندگی 

خود، به کشتار همگانی شهروندان به ویژه زنان می پرداخد تا آنجا که از کشتار زنان باردار هم خودداری نمی کردف نمونه ای  از ایا 

 ایا بی حرمتی به زنان اوب وسپی را به صف در آورد و هر یک را دو نیمه کردف شاه اسماعیلسخد دبی  در تبریز بود که سیصد زن ر

را با مادر خود نیز به اجرا در آوردف بدینصورت که به فرمان او، مادرش مارتا را به جرم این ه پس از کشته شدن شیخ حیدر، پدر 

 »برابرش سربریدند رنان که برد استانلی در سفرنامه ونیزیان می گویدب اسماعیل به پیوند زناشوئی ی ی از امیران در آمده بود، در 

                                          (                                                                                             58-60، 1388کاظمی، «ف ) گمان نمی رود از زمان نرون تا کنون رنیا ستم ار خون آشامی به جهان آمده باشد

صورت نگرفدف   شمگیری  سماعیل اوب نیز در حقوق اجتماعی زنان دگرگونی ر شاه ا سر  شاهی پ شاه » در زمان پاد در زمان 

و  طهماسب اوب، که مردی متدیا و در امر به مررو  و نهی از من ر، سخد مترصب بود، زنان ایران بسیار میدود و میجوب بودند

شاه آزاد نبودندف  سواری نیز به فرمان  شتندف حتی در  یرورت بیرون نمی آمدند و در کوی و برزن پیاده نمی گ از خانه مگر به ح م 

شاه طهماسب فرمان داده بود که در هیچ قسمد زن بر اسب ننشیند و اگر یرورت اقتضا کند، تا مم ا باشد بر زیا سوار نشود و 

( با ایا همه، 703، 1357)راوندی، « ر رند عجوزه باشتتد در کنار مررکه قلندران و بازیگران مقام ن ندفففبجام به دستتد نگیردفففو ه

گاه تاریخ از نام زنی با سیاسد به نام پریخان خانم دختر شاه طهماسب یاد می کندف ایا زن، با نفوذ و سیاسد رشمگیری توانسد 
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یک باشد و در روی کار آمدن سلهان میمد خدابنده نقش مهمی را اجرا کردف در تصمیم گیری های سیاسی پدر و سران ایل ها شر

سر را در ایا راه از دسد  سلهان میمد به نام مهد علیا قرار گرفد و  سر  سه های هم سی سفانه پریخان خانم مورد حسادت و د متا

ری که در زمان او جز زنان بزرگان و ( شتتتاه عباس برخال  جد خود تا حدی به زنان آزادی داد، به طو62، 1388دادف )کاظمی، 

رجاب کشور که بسیار کم از خانه بیرون می آمدند، زنان سایر طبقات در کوره و بازار دیده می شدند، و حتی برای آن ه زنان هم از 

یا رند شب از تماشای رراغان و آتش بازی و جشا های شبانه میروم نمانندف ایشان را در اینگونه تفرییات وارد می کردند، و یک 

ساب  ساخدف و از  صوص زنان می  شبازی را مخ شنبه هر هفته،  1018رراغان و آت ستور داد که روزهای رهار هجری قمری نیز د

شا و  شاده و بی نقاب در آنجا تما شد تا بتوانند با روی گ شهر با صر به زنان  شمه منی سه ر سی و  صفهان و پل  گردش رهار باغ ا

با ایا آزادی ها زنان شتتتاه عباس، نیز از ایا قاعده مستتتتثنی نبودند و آنها نیز موقع اما ( 704-703، 1357تفریح کنندف )راوندی، 

بیرون رفتا از حرمسرا روبنده داشتند و قامد خود را در رادر پنهان می کردند، مگر به هنگام ش ار و مالزمد شاه که همه جا قرق 

شدن به جایگاه مخصوص زن شد و هیچ س حق نزدیک  شهر می  شب ها دستور میداد که در  شاه عباس در اینگونه  شدف  ان را ندا

سربازا شا می بردف در ایا شب  شاه زنان حرم را نیز به تما  نجار بزنند و تمام زنان جوان را از ایرانی و بیگانه، به بازارها دعوت کنندف 

شتتده بود دور می کرد و حتی کاستتبان ایا قستتمد ها نیز  و ماموران شتتاه تمام مردان را از بازارها و میدانها و کویهائی که رراغان

شاه مدخل  سرایان  شدندف پس از آن گروهی از خواجه  سپردند و از آنجا دور می  دکانهای خویش را به زنی از نزدی ان خویش می 

بری جلوگیری شتتود، از آن  کویها و میدان و بازارها را می گرفتند و گذشتتته از مردان، زنان فقیر را هم برای این ه از دزدی و جیب

حدود می راندندف حتی زنان پیر و زشتتد روی را هم اجازه دخوب نمی دادند تا شتتاه و زنان حرم از دیدن زشتتد رویان آزرده خاطر 

از ن ر رفد و آمد و ارتباطات اجتماعی خارج از منزب، زنان متشخص و اشرا  کمتر از خانه ( 207-206، 1347نشودندف )فلسفی، 

می رفتند و گشد و گذار در شهر و دید و بازدید های آنها فقط شب ها اتفاق می افتاد آن هم به ایا ترتیب که عده ای سوار بیرون 

صا مردان  صو سر حرکد می کردند و فریاد می زدندب قرق! قرق! یرنی همه مردم خ شد  صد قدم پ سوار  صد قدم جلوتر و عده ای 

                                                                                                         ( 697، 1380، کنار بروند و کسی نزدیک نشود )دالوابه

زنان در زمان شتتاه استتماعیل دوم صتتفوی نستتبد به دیگر دوره های بردی، موقرید نستتبتا بهتری داشتتته اندف ررا که بنیانگذار 

( زنان عصر شاه اسماعیل دوم، در اسب سواری 388، 1365)توابخش، « ب بی اندازه نداشدفدر امور مذهبی ترص» سلسله صفوی

صفوی با  سماعیل  شاه ا شرکد می کردندف از آن جمله در جنگی که  شتند و حتی گاهی آنان نیز در جنگها  مانند مردان مهارت دا

د، به قوبی در حدود ده هزار تا از زنان ایرانی نیز کر -نزدیک خوی -هجری در رابدران 930سلهان سلیم خان پادشاه عثمانی در 

شرکد داشتند و بسیاری از ایشان در ایا جنگ کشته و اسیر شدندف شاه صفی پدر شاه عباس نیز وقتی که بازنهای خود سفر می 

ش صتی نیافته بود که عرض حاب خود را به  ستم دیده ای که از راه دور برای دادخواهی آمده و فر ساند بی خبر از کرد، رعید  اه بر

ضه خود را به او بدهدف ب ا بی آن ه کسی به حر  او  شاه را می گیرد تا عری صور کرده، در صیرا جلو  سند دربار، وقد را مساعد ت

گوش بدهد، خود شاه وی را هد  تیر قرار می دهد و در دم می کشدففف وقتی که زنهای شاه از روستائی عبور کنند، اگرره در شب 

 ( 395-394 همان، باشد، باید تمام مردهای آن آبادی فرار کرده، در میان بر  و سرما به کوه بزنندف ) زمستان
 

 :     وضعیت اجتماعی زنان دوره قاجار

در دوره قاجاریه، هررند ترصب و سختگیری نسبد به مردان و زنان مانند دوران صفویه نبود، وبی به طور کلی در ایا دوره نیز 

( دردوران قاجار، زنان ایرانی با بی عدابتی ها و مصائب گوناگون 720، 1357در راه آزادی زنان برداشته نشدف )راوندی، قدم موثری 

روبه رو بودند و مردان آن روزگار قدر و قیمتی برای زن قائل نبودندف در رنیا حابی، بررسی ویرید اجتماعی زنان ریزی جز مالب 

دنباب نمی آورد؛ ررا که می بیند زنان در تاریخی نه رندان دور رنان می زیسته اند که بیدی شیل و  درد برای بانوان امروزی به 

  ( 163، 1388)فیایی، میمد الری،  «فزنان ایرانی مهارت فراوانی در تیمل هر گونه تیقیر و سرزنش دارند»در موردشان می نویسدب 
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یران کم کم رنان دسد و پای زن به نام دیا بسته شدف که دیگر کاری برای با پیدا شدن عقاید خرافی از زمان صفویان در جامره ا

جز رفتا به مجابس رویه خوانی و خابی کردن عقده هایش باقی نماندف در ایا میان بساط حرمسراها نیز روز به روز گسترش یافد 

ایا ویرید در زمان قاجار به اوج رسید و زنان در و کم کم ارکان اجتماعی، اقتصادی و حتی انسانی ایا مرز و بوم رو به زواب نهادف 

( در ایا دوره برداشد های تیقیر آمیز در مورد زنان به قدری رایج بود 122، 1391اندرونها میبوس شدند ) جالبی، بنی نجاریان، 

ژه مردان تصور می که حتی کارهای جسورانه آنان، از جمله خاصید های مردانه میسوب می شد و اساسا جسور بودن را خصلد وی

کردندف به دبیل وجود رنیا ن ریه ها و عقاید بی اساس در اف ار عموم و نیز به علد یرف قوه استدالب، همواره سری می کردند به 

شیوه های دیگری از جمله ات ا به نفسانیات و احساسات غریزی، جایی برای خود در جامره باز کنندف رواج و تی یم رنیا اندیشه 

د که در پاره ای مواقع، به میدودید های بیش از اندازه زنان منجر می شدف در خیابان های تهران از زنان به هنگام تردد هایی بو

( تا این ه سرانجام فقر و فساد جامره به 110-109، 1375خواسته می شد تا در مسیری غیر از مسیر مردان عبور کنندف )دبریش، 

ی راهی برای فرار از نابود شدن جامره برآمدندف در ایا مورد می توان از میمد حسیا شهریار جایی می رسد که مردم به جسد و جو

( 122، 1391که با ریره دستی تمام، خانه نشینی و رهره اجتماعی زن در آن زمان را ترسیم کرده، یاد کردف )جالبی، بنی نجاریان، 

و مسافرت برضی از افراد طبقات ممتاز به اروپا، اندک اندک، ف ر آزادی زنان  از دوره فتیرلی شاه به برد، در اثر آمد و رفد اروپائیان

( مخابفد های ید دوبتی دوره قاجار را می توان به قبل 720، 1357در ذها مردم ترقیخواه و روشا بیا ایران راه یافدف )راوندی، 

ه، زنان منیصرا تید تاثیر علمای دینی و برای پاسداشد از مشروطه، انقالب مشروطه و پس از آن تقسیم کردف در دوره قبل از مشروط

ویژه پس از آن اجتماعی زنان در انقالب مشروطه و به  -ارزش های مذهبی به میدان آمدندف از ایا رو، اگر بتوان واکنش های سیاسی

بل از اجتماعی آنان در دوره ق -را متاثر از اف ار بیبرابیستی غرب و سوسیابیستی شرق دانسد، به هیچ روی نمی توان حضور سیاسی

( در ایا زمان زنان همواره نقش موثری در عرصه 21، 1391مشروطه را به اندیشه های غیر ملی و غیر دینی نسبد دادف )شیرودی، 

های مختلف اجتماعی داشتند بویژه در ادب، ترلیم، تربید، سخنوری، شرر، نقاشی، حدیث، فقه، فلسفه، ح مد، عرفان، سیاسد و 

پوران دختر حسا با سهل و  2ح ومد رون ستاره درخشیدند که شمارشان از حد بیرون اسدف نمونه ای از آنان عبارتند ازب  قرن 

 -سیده خاتون، همسر فخر ابدوبه دیلمی، حاکم ری -، ام عبدابرحما، میدث4همسر مامون خلیفه عباسی، منجم و ریایی دان، قرن

، همسر مل شاه سلجوقی، حاکم اصفهان، 5ترکان خاتون، قرن -واع ه ب رآبادی، میدث و سخنورام کلثوم  -ام میمد گیالنی، عار 

مل ه ترکان، همسر ایل ارسالن خوارزمشاه، نایب ابسلهنه و ففف اینان اندکی از هزاران زن فایل و  -، آبش خاتون، حاکم کرمان6قرن

( به هر روی زنان در سابهای پیش از 125، 1380آنها اسدف )توانا،دانشمند هستند که فرهنگ و تمدن اسالم و ایران مدیون وجود 

مشروطه، حضوری رشم گیر و موثر داشته اند که برجسته تریا آن، نقش آنان در حادثه گریبایدیف و به ویژه، فداکاری هایشان در 

 ( 21، 1391پیروزی جنبش تنباکو اسدف )شیرودی، 

 حادثه گریبایدوف:

میالدی( همه کسانی که طی دو جنگ گذشته بیا ایران و  1828شمسی/ 1207عهد نامه ترکمنچای )بر پایه ماده سیزدهم 

روس و از دو طر  به اسارت در آمدند باید رهار ماه پس از انرقاد عهد نامه به سرزمیا های خود بازگردندف دوبد روسیه گریبادیف 

ه نادرستی را در پیش گرفد و فرمان داد زنان روسی که به همسری را برای باز گرداندن اسرای روسی به ایران فرستادف وی  شیو

 مردان ایرانی در آمده اند را بدون اجازه شوهرانشان نزد او ببرند تا از آنها بپرسد از روی رغبد در ایران مانده اند یا می خواهند به

نها به گریبایدو  گفتند مایل اند در تهران بمانند و وطا باز گردند دو تا از زنان همسر آصف ابدوبه دوبد مرد قاجاری بودندف که آ

قصد بازگشد به گرجستان را ندارند اما گریبایدو  تصمیم گرفد همه زنان روسی را رند روزی در سفارت نگاه دارد تا شاید بتواند 

 (253، 1356آنان را تشویق نماید که برگردندف )گراند واتسا، 

شخصی آنان بود و هم شوهرانشان را نگران می ساخد از ایا رو، آید اهلل میرزا مسیح  طوب کشیدن اقامد زنان، برخال  میل

مجتهد مررو  تهران فتوا داد که ت لیف بر هر مسلمان تا هم مذهبان خود را از دسد کافران نجات دهدف مرد و زن که غیرت دینی 
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آزاد سازی زنان بود، کشتندف حتی گریبایدو  را با  شان به جوش آمده بود، به سوی سفارت روس رفتند و هر کسی را که مانع

( بخشی از جمریتی که به سوی سفارت رفتند زنان بودند که آنها در ایا حرکد 193، 1364خنجری از پای در آوردندف ) نفیسی، 

 (23، 1391 به هیچ وجه دنباب خواسته های جنسیتی نبودند، بل ه در تالش برای تیقق آموزه های دینی بودندف )شیرودی،

برد از برقراری مشروطید کم کم صیبد رفع حجاب به میان آمد، مدارس دخترانه توسط زنانی پیشقدم باز شد و در ایا زمان 

پای زنان ایرانی به فرنگ بازشد، و ف ر آزادی زن به سبک غربی و رفع حجاب توسط زنان فرنگ رفته رفته توسره پیدا کردف به مرور 

شرکد خوانیا اصفهان، شرکد آزمایش بانوان رشد، انجما »من ور تش یل شد، که از آن جملهب زمان انجما هایی مختلف به ایا 

( حضور زن در ایا زمان  آش ارتر، مستقیم تر و گسترده تر شد و از 77-76، 1377نسوان و طنخواه، انجما بیداری نسوانف) پارسا، 

فید فدای کمید شد به ایا دبیل زنان ایا دوره از ن ر علمی، جهد کمی رشد قابل مالح ه ای نمودف در واقع پس از مشروطید کی

ادبی، اجتماعی، سیاسی کیفید و میتوای زنان دوره قبل از آن را ندارندف با وجود نقش سنتی و غیر مستقیم، هرگاه یرورتی پیش 

اشدف از حوادث مهمی که پس از روی آمده زنان مستقیما وارد صینه شده اندف که از جمله رهبری قیام در بلوای نان در تهران می ب

هفق بود که گفته می شود ایا ساب 1277کار آمدن امیا ابسلهان در دارابخالفه ناصری رخ دادف مویوع شورش نان تهران در ساب 

                                                                                         (                                                                      127،  1380را ساب  قیهی می گفتندف )توانا،

 شورش نان: 

از حوادث مهمی که در دوره پادشاه ناصرابدیا شاه روی داد، اعتراض مردم به ویژه بانوان به کمبود نان بودف کمی نان دالیل 

ی راه های کشور و سوء استفاده دوبتی ها و اجنبی ها که موجب می شد به اندازه مختلفی داشد، از جملهب قیهی، خشک سابی، خراب

کافی گندم برای پخد نان به تهران نرسد، بذا مردان و زنان به اعتراض دسد زدند؛ اما ایا اعتراض بی فایده بود و همچنان نانوایی 

در بازگشد از ش ار گرفتند و از شاه تقایای نان کردندف شاه ها شلوغ و نان کم بود، تا سرانجام هزاران زن مسلمان، جلوی شاه را 

دستور داد برای مهار و سرکوب شورش دروازه های شهر را ببندند؛ وبی رند هزار زن هجوم آوردند و با سنگ و روب، دروازه بانان 

ر از زنان را مضروب ساخد اما با ایا حاب را از پای در آوردندف ماموران میمود خان نوری کالنتر تهران به زنان حمله بردند و رند نف

غوغای زنان ادامه داشدف شاه نیز به دبیل ناتوانی کالنتر در مهار شوردش فرمان داد او را در همان میل به دار آویختندف آن روز 

؛ پچی ها را وارد عمل کردطغیان فرو نشسد اما مش ل نان حل نشدف و روز برد زنان بار دیگر اجتماع کردندف ایا بار شاه سربازان و تو

وبی در بیا زنان عده ای بودند که شجاعانه به ن امیان حمله آوردند و سرانجام به زحمد جلوی زنان را گرفتندف و برای متفرق 

ساختا آنان گوش رند نفر از مردان را بریدندف اما آنچه به نا آرامی شورش کمک کرد، به دستور شاه بزرگان شهر در خانه نصرت 

دوبه جلسه ای ترتیب دادند و میرزا موسی، وزیر دارابخالفه ناصری را که با نانواها سرو سری داشد را برکنار کردند و امور نانوایان اب

( افزایش رنگ و بوی سیاسی مجابس رویه خوانی )مانندب سخنرانی های 29-27، 1391را به ملک ابتجار واگذار نمودند )شیرودی، 

ر مجابس رویه زنان( و قلم زنی در عرصه اعتراض سیاسی )مانندب رسابه نوری خانم جان تهرانی درباره راه سیاسی واعظ اصفهانی د

نجات زنان(ف بی شک همیا تالشهاسد که خانم مری شیل همسر وزیر مختار انگلیس در زمان ناصرابدیا شاه را وادار به ایا اعترا  

ن ورای حجاب و پوشیدگی کامل آنان یک حقیقد ان ار ناپذیر اسد، وبی مهرود بودن باید اعترا  کنم با این ه پنهان بود» می کندب 

 (175، 1368شیل،  )مری«ف زنان ایرانی واقرید ندارد

 نقش زنان در انقالب مشروطه:

سخنرانی، از اقدامات زنان تالش برای حفظ جان علما بوده اسدف زنان یما همراهی با مردان در آوردن علما به مسجد برای 

مسئوبید حفظ جان آنها را هم بر عهده داشتندف و با رماق هایی که زیر رادر پنهان می ساختند، می کوشیدند مانع از هر گونه 

( در اواخر سلهند م فر ابدیا شاه و پس از امضاء فرمان مشروطید توسط 55، 1360اغتشاشی هنگام سخنرانی شوندف )ناهید، 

میم گرفد برای تامیا برخی مخارج دوبتی و کشوری، از دوبد روس و انگلیس وامی با سود هفد درصد شاه، دوبد مشیر ابدوبه نص
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و شرایهی سخد، دریافد نماید ف ایا اقدام با مخابفد مجلس و مردم روبه رو شدکه در نتیجه، مویوع وام از بیگانگان منتفی گردیدف 

داشد و مجلس برای این ه پوب کافی برای دوبد فراهم کند، تاسیس بانک ( دوبد از اجرای تصمیم خود دسد بر144، 1380)توانا، 

ملی را به تصویب رساندف زنان در فراهم آوردن پوب و تاسیس بانک ملی فداکارانه شرکد جستندف و مساعدت مابی زنان در تاسیس 

خرید اسلیه با مش ل مواجه شدند، زنان با  بانک ملی میدود نماند، بل ه زمانی که مبارزان مشروطه برای تامیا هزینه های مقاومد

 (34-33، 1391فداکاری و ایثار و با فروختا جواهرات یا وسایل خانه به کمک آمدندف ) شیرودی، 

 شرکت زنان در جنگ:

 که مجلس به توپ بسته شد و مشروطه خواهان تش یالت خود را به تبریز منتقل کردند، گروه هایی از زنان 1908در ماه ژوئا  

نیز به نیروی مقاومد پیوستند و برای استقرار مجدد مشروطید جنگیدندف در طی ده ماه میاصره تبریز به وسیله نیروهای درباری، 

سربازان زن که به خاطر شهادت و فداکاری خود شهرت دارند، برای دفاع از شهر به رزمندگان مرد،  ملیق شدندف در ایا زمینه 

گزارش های موثق حاکی اسد که در جریان جنگ، زنان رزمنده که خود را به »یا توییح می دهدب انجما تبریز نقش زنان را رن

صورت مردان در آورده بودند در ی ی از بخش های مهم شهر جنگیدند اینان که در تیراندازی مهارت داشتند به درون نیروهای 

انجما می رساند که شماری از اجساد زنان مسلح که  همچنیا گزارش« دشما رخنه کردند و سرب مذاب بر روی آنها ریختندف 

بباس مردانه بر تا داشتند، در صینه های پی ار در میله های امیر خیز و خیابان یافد شدندف عالوه بر ایا، زنان کشاورز در روستاهای 

دوش مردان جنگیدندف )آفاری،  کورک آذربایجان در حابی ه نوزادان خود را بر پشد خویش بسته بودند، سالح برداشتند و دوش به

برای کنترب اویاع، دستور داد که از بیرون آمدن زنان از خانه ها جلوگیری کنندف هر کس از ایشان  ( همچنیا عیا ابدوبه38، 1377

بودف با م نرا می دیدند، دستگیر می کردندف به همیا دبیل و همانگونه که حاج سیاح نوشته اسد، در زندانهای دوبتی از زنان مبارز ک

ایا وصف، اقدام عیا ابدوبه فایده زیادی نبخشید؛ زیرا هنگامی که علما و مردم قصد بسد نشستا در شاه عبدابر یم را نمودند ، 

زنان بسیاری کفا پوشیده یما سینه زنی و نوحه سرایی به بازار آمدند و علی رغم مخابفد و تالش دوبتی ها، بازار را ترهیل کردندف 

ر از طر  دوبد مامور می شود که به زور،  بسد نشینان شاه عبدابر یم را پراکنده سازدف وقتی به شاه عبدابر یم رسید، امیر بهاد

تردادی از سربازان مسلح را در اطرا  صیا مستقر کرد و به آنها دستور داد تا تفنگ های خود را به سمد متیصنیا نشانه گیرندف 

ای صیا مههر رفتند و آماده شدند تا اگر سربازان شلیک کردند و به مرقد مقدس بی احترامی در ایا شرایط زنان به باال بام ه

نمودند، تفنگ ریان را سنگ باران کنندف افزایش حضور زنان در عرصه مخابفد های دوبتی نشان می دهد که دوبد قاجاری روز به 

ترمارگران را بیش تر به ایران باز می کرد؛ زیرا دوبتی که بهره روز از مصابح دینی و منافع ملی دور می شدف ایا دور شدن، پای اس

 (36-38، 1391کمی از حماید مردمی دارد، ناگزیر خواهد بود که برای بقای خود از استرمارگران استمداد بهلبدف )شیرودی، 

 :اوضاع فرهنگی زنان صفوی

باالی جامره که بخش ع یمی از زنان دهقانان که به صورت در دوره صفویه با رند گروه از زنان سرو کار داریمب زنان طبقات 

همگانی در تش یالت قبیله ای در مناطق دور و نزدیک شهر ها یا در مناطق کشاورزی به صورت ی جا نشیا در روستاهای خود 

 در شهرها و شهرک زندگی می کرده اند را تش یل می دهند و آنهائی که در فرابید های هنری، صنرتی و مهارتی به شیوه من می

ها در گیر بوده اندف زنانی که به صورت موقد ازدواج می کردند، روسپیان و کنیزکان، روش هایی که ایا زنان از طریق آن در زندگی 

( شاردن، 823، 1384اجتماعی شرکد می کردند متفاوت بود اما در کل نمایش زن در خور ترجب و ستایش بوده اسدف )صادقی، 

اغلب زنان در فرابید های موبد خانگی، آشپزی، دوختا بباس شرکد داشتندفف زنان » وی را اینگونه توصیف می کرد زنان دوره صف

                        (                                                          101، 1388)کاظمی، « طبقات باال کار نمی کردندف زنان شهری نیز حجاب داشتند و از کل جامره جدا بودندف

در ایا عصر زنان و دختران درباریان و سران کشور عالوه بر علم آموزی به تاسیس مراکز فرهنگی و علمی نیز مبادرت می نمودند 

و به ایا صورت از حامیان ایا عرصه به شمار می رفتندف ترداد زیادی از نهاد های آموزشی عصر صفوی در سایه ی توجه زنان مرفه 
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تردادی از نهادهای آموزشی به همد زنان دایر شده که برخی ف یا دوره به امور خیریه و کمک به تقوید علم و فرهنگ بنا شده اندا

ره اشا« نیم آور» از  آنها خوشبختانه هنوز پابرجاسد و برکات آن تا به حاب استمرار داشته اسدف ازجمله می توان مدرسه ای به نام 

، 1352از ورودی های بزرگ اصفهان بنا گردیده و بانی آن زینب بیگم اردستانی بوده اسدف )رفیری مهر آبادی،  نمود که در کنار ی ی

( عالوه بر تاسیس و ایجاد موسسات علمی و آموزشی، مساعدت های قابل مالح ه تردادی از بانوان باعث حیات و رونق مراکز 506

ونه می توان از مدرسه رهار باغ یا مدرسه علمیه امام صادق)ع( نام برد که در علمی و آموزشی دوران صفوی گردیده اسد برای نم

زمان شاه سلهان حسیا ایجاد شده اسدف ایا مدرسه را مدرسه مادر شاه نیز می گفته اند و علد آن ایا بود که مادر شاه سلهان 

سد و همچنیا بازار ره بلند که امروزه در حسیا صفوی سرای فتییه را که مدت هاسد جای آن مهمانسرای عباسی ساخته شده ا

اصفهان به عنوان بازار هنر مررو  اسد وقف بر مدرسه کرده تا منافع آن به مصر  ایا واحد آموزشی و دانش آموختگان و مدرسان 

                                                         (                                                                           227، 1385آن برسدف) ریاحی، 

در همیا دوره زنان دانشمند و فرهیخته دیگری در زمینه های مختلف علمی و ادبی برخاسته اندب از جملهب حمیده رویدشتی و 

صفهانی اسدف پدرش خدیجه سلهان بیگم داغستانی ادیب و شاعر مررو ف حمیده دختر شریف با شمس ابدیا میمد رویدشتی ا

به موال شریفا مررو  بوده و از شاگردان شیخ بهائی به شمار می رفته اسدف موبف ریاض ابرلماء که مراصر او بوده، در توصیف 

شخصید ایا بانو آورده اسدب او عابمه و استاد بانوان عصر خود بوده و در علم رجاب اطالعات کافی داشته اسد و هم دارای نوشته 

یه و پاکیزه ای بوده اسدف وی بازمانده فضالی سرشناس و در بیا مردم زنی پرهیزگار بودف از او برای برضی کتاب های های پرما

حدیثی، استبصار شیخ طوسی حواشی و تدقیاتی برجای مانده اسد که نشانگر نهاید فهم او و دالبد بر دقد ن ر  و اطالع وی می 

در علم رجاب اسدف در دروان صفویه عالوه بر این ه تردادی از زنان در عرصه های مختلف کندف به ویژه در آنچه مربوط به تیقیق 

حضور داشتند، به مناطق مختلف ایران و سایر کشورها از جمله هند، عراق، شام، حجاز و یا سایر ممابک برای کسب مرلومات و علم 

                                                                                                                                              ( 223-222آموزی و یا زیارت و سیاحد مسافرت می  نمودندف )همان، 

 پزشکی: 

د و ما ودر دوره صفویه نیز فرابید پزش ی زنان به عنوان نقش بارزی به حساب نمی آمد ترداد شاغلیا ایا حرفه رندان زیاد نب

در تاریخ پزش ی به اسامی فوق ابراده میدودی از زنان طبیب بر میخوریم که تردادشان از نیم دوجیا تجاوز نمی کند و تردادی از 

ی ی از ایا زنان، زنی به نام اوبه بوده اسد که به شاهزاده خانم مارتا )عابمشاه بیگم( در کار در دوره صفویه زندگی می کردندف ایشان 

( در مقابل ترداد ماماهای زن خیلی زیاد بود، وکلیه زایمان 93، 1389مراسم تدفیا پسرش سلهان علی کمک کردف )باقری، ترتیب 

ها در دوره صفویه با کمک زنان ماما صورت می گرفدف تنها نقشی که متخصصیا طب ایفاء می کردند راهنمائی ماماها به هنگام 

دخابد مردان در ایا مورد فقط وقتی انجام می گرفد که یرورت ایجاب می کردف  )ابگود،  یرورت و انجام برخی کارهای پزش ی بودف

1357 ،239-240                                                           )                                                                                              

 :فرهنگی زنان قاجاراوضاع  

در دوران قاجاریه زنان ویع مناسب و شایسته ای نداشتند و رفتار شوهران با آنان منصفانه نبوده اسد، آنها به خانه داری و بچه 

داری سرگرم بودند و اوامر شوهر را بدون رون و ررا اجرا می کردند و برضی از مردان در برضی از مواقع از یرب و شتم و اهاند به 

( بزرگتریا 864-863، 1380زنان خودداری نمی نمودند ، و آنها راره ای جز تیمل خشوند و میرومید ها را نداشتندف )تاجبخش، 

آرزوی هر زن جوان پس از ازدواج اینسد که رند پسر بزاید و از ایا راه ویع آینده  خود را در منزب شوهر تثبید و تامیا کند، زیرا 

هیچ گونه ارزشی ببار نمی آورد و اصوال در ایران هیچ س برای دختران قدر و قیمتی قائل نیسدف هر رند زاییدن دختر برای آنها 

که زن های ایرانی حتی اگر از خانواده های متوسط هم باشند، هیچ گاه از کودکان خود پرستاری نمی کنند و عالقه ای به مراقبد و 

                                                          (  93-92، 1368ایا کار را به دایه می سپارندف ) مری شیل، توجه از آنها در سنیا طفوبید ندارند و مرموال 
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از جمله تالش هایی که در عهد قاجار، در جهد سواد آموزی دختران صورت گرفد، تاسیس مدارسی از سوی میسیونهای مذهبی 

از اغراض استرماری نمی توانسد باشدف در دوره سلهند میمدشاه برای اوبیا بار شاهد  اروپایی و آمری ایی بود که بی شک خابی

هجری قمری به  1254تاسیس مدارسی به سبک جدید توسط آنان هستیمف کشیش پرکینز آمری ایی، در شهر ارومیه در اوایل ساب 

و پسرانه بودف و در آن در کنار تدریس مواد درسی تاسیس اوبیا مدرسه میسیونری دسد زدف ایا مدرسه دارای رهار کالس دخترانه 

( ترلیم وتربید در دوره قاجار اگرره عمومی 124، 1375علوم جدید، آهنگری و قابی بافی نیز به کودکان آموخته می شدف )دبریش، 

به همسران و یا دختران و فراگیر نبود اما از همان م تبخانه ها، ترلیمات خصوصی مرلمیا خانوادگی و یا آموزش هایی که مردان 

( 175، 1380خود می دادند، زنان بزرگی در علوم مختلف مخصوصا عرصه شرر و ادب پرورش یافتند که برضا بی ن یر بودندف ) توانا، 

شاعری فتیرلی شاه و گرایش زنان، دختران، و عروسان او نیز به شرر ساختا، موجب تقوید سند شرر گویی زنان شده که با سواد 

زنان، تشویق تذکره نویسی و تذکره نویسان درباری که از وابستگان آنان نیز بوده اند و بدیا بیاظ عناید بیشتری به زنان  کردن

                                 (                                                     17-16، 1382شاعر داشتند، فرصتی برای اظهار وجود در اختیار زنان ایا عصر قرار داردف ) حجازی، 

در طوب تاریخ ایران، زنان در دربار شاهان نقش های مختلف و خاص خود را، آش ار یا مخفی، مستقیم یا غیر مستقیم ایفا کرده 

ای فجیری هاندف گاه در دسیسه و توطئه علیه دیگران شرکد داشته اند و گاه در مررض دسیسه دیگران قرار گرفته اندف زمانی در قتل 

شرکد کرده اند و زمانی دیگر با ویع فجیری به قتل رسیده اندف برخی دستور تخریب و آتش زدن شهرها و قتا عام مردم بی گناه را 

صادر کرده اند و برضی با نیات خیر خواهانه مسجد ، مدرسه، راه و بیمارستان ساخته و موقوفات زیاد از خود به جای گذاشته اندف 

نها پادشاهان را به ظلم و ستم تیریک کرده اند و عده ای مانع ظلم و ستم پادشاهان شدندف دربار شاهان قاجار نیز که عده ای از آ

انبوهی از زنان فارس ، ترک، کرد، عرب، ترکما، گرجی، ارمنی، یهودی، زرتشتی، شیره، سنی، در حرمسراهای آن بوده اند از ایا امر 

( بسیاری از زنانی که دارای تم ا مابی و ثروت شخصی بودند، به عمران و آبادانی و خیرات 223، 1380مستثنی نبوده اسدف )توانا، 

و مبرات پرداختندف از جملهب آسیه خانم، مادر فتیرلی شاه قاجار هم به ترمیر مدرسه ی مادرشاه اقدام کرده و از آن پس به مدرسه 

ی وی رسیدگی به امور طالب علوم دینی بودف رنان که شهریه مرتبی برای  ی مادر شاه شهرت یافدف از جمله اقدامات نی وکارانه

(  همچنیاب خازن ابدوبه، زوجه ی فتیرلی 4، 1387طالب و مدرسان برقرار کرد و اوقافی برای مدرسان آن من ور داشدف )رجبی، 

ساخد و ترمیر بناهایی مانند مسجد، کاروانسرا، هفق بنای امام زاده داوود را بنا نهاده بود و نیز مهد علیا به  1348شاه، در ساب 

مدرسه و باغ می پرداخد، از جمله آن ها باغ مهد علیا، مدرسه ح یم باشی در ارک، بقره و بارگاه زبیده خاتون در نزدیک شهر ری 

  (    184، 1345می باشدف )اعتماد ابسلهنه، 

 پزشکی: 

دابمانی می نویسدب ی ی از خصایص نیک زنان بختیاری، توجه به امور بهداشتی و طبابد اسد و عدهای از آنها در ایا فا مهارت 

زیادی دارند و آنها را مرموال ح یم می نامندف شغل طبابد در میان زنان قبایل تقریبا موروثی اسدف هرگاه پدر یا مادری دوای تازه 

رماب آنرا به دختر بزرگتر خود می آموزد زنان در زخم بندی و شستشوی جراحات و بیرون آوردن گلوبه ای پیدا کند، طریق است

تفنگ از بدن مهارتی دارندف ایا زنان ادویه ی الزم را خودشان تهیه می کنند و با حوصله خستگی ناپذیری به پرستاری و مرابجه 

د و مریض در شر  مرگ باشد، بینی او را باخمیری که از گیاهان مرهر مریض می پردازند و در صورتی که از مرابجه مایوس شون

( در دوره ی قاجار بیمارستان ها مجهز به دو قسمد اصلی ی ی مخصوص 531، 1386درسد کرده اند پر می کنندف )مهرآبادی، 

تاران و خدمه ی زن فرابید مردان و دیگری ویژه ی زنان بود که در هر یک بخش هایی مختلف وجود داشدف در قسمد زنان، پرس

مف در عهد احمد شاه قاجاردر خیابان تهران ایجاد 1917هفق / 1335( بیمارستان زنان در ساب 787، 1371داشتندف ) نجم آبادی، 

( 101، 1389مف نام آن به بیمارستان امیر اعلم تغییر یافد و در ایا باره جشا گرفتندف )باقری، 1948هفشف/ 1327گرددف در ساب 

ر بیمارستانی به دو قسمد کامال جدا از هم تقسیم می شدف ایا کار از ن ر اجرای مقررات شرعی که زن را از ظاهر شدن بدون ه

حجاب در برابر مرد مانع می شد، الزم بودف هر قسمد با پرستاران و خدمتگزارانی که از همان جنس بیماران بودند، مجهز بود وبی 
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ن بودندف هر رند که متاسفانه جزء پزش ان هیچ یک از بیمارستان ها ذکری از پزشک زن نشده اسدف پزش ان و جراحان همه از مردا

 (             206، 1357)ابگود، 

 نتیجه گیری: 

از ن ر رفد و آمد و ارتباطات با توجه به نتایج بدسد آمده می توان گفدب با این ه مقام زن در دوره صفوی درار تنزب بودف 

و حرمسراها روز به روز بیشتر می شدف و زنان شهری رج از منزب، زنان متشخص و اشرا  کمتر از خانه بیرون می رفتندف اجتماعی خا

بیشتر به مجابس رویه خوانی می رفتند وبی زنان روستایی و قشر پاییا تر از میدودید های کمتری برخوردار بودند و به همراه 

اختندف در زمان فرمانروایی هر پادشاهی میدودید ها یا آزادی های بیشتری برای زنان در شوهرشان به کار بیرون از خانه می پرد

و تفرییات د تا حدی به زنان آزادی داده شد ن رگرفته می شدفف تازمان شاه عباس زنان میدود بودند اما از زمان شاه عباس به بر

زنان شاه اسماعیل دوم در اسب ن در ن ر گرفته شد طوری که بسیاری از جمله شرکد در جشا ها، آتش بازی، سوارکاری برای آنا

با همه میدودید ها زنان هرگز  دسد از تالش و کوشش برنمی ف سواری مهارت داشتند و حتی در جنگ ها نیز شرکد می کردند

آنهایی که دارای تم ا  ودر ایا دوران زنان دانشمند و فرهیخته بسیاری در زمینه های مختلف علمی و ادبی برخاسته اندفداشتند 

در دوره قاجار هر رند ترصب و سختگیری نسبد ف مابی بودند به ساخد ترداد زیادی  بناهای آموزشی و بازار و مدرسه می پرداختند

 جز رفتا به مجابس رویه خوانی و خابی کردن عقده هایش باقی نماندف در ایا میان کاری به زنان مانند دوره صفوی نبود اما زنان 

ادی زنان در ذها مردم  راه بیشتر می شد و از زمان فتیرلی شاه و ارتباط با کشور های خارجی ف ر آز بساط حرمسراهاهمچنان 

به هر روی زنان در سابهای پیش از مشروطه، حضوری رشم گیر و موثر داشته اند که برجسته تریا آن، نقش آنان در حادثه یافدف 

هایشان در پیروزی جنبش تنباکو و شرکد در جنگ می باشد به طوری که شمار اجساد زنان در گریبایدیف و به ویژه، فداکاری 

صینه های نبرد بیشتر از مردان بود و دوش به دوش مردان می جنگیدندف و در زمینه های فرهنگی نیز مانند دروه صفویه زنان اشرا   

اغ، امامزاده ها می پرداختندف و تالش های در ایا دوران برای سواد ند مسجد، کاروانسرا، مدرسه و ببه ساخد و ترمیر بناهایی مان

  آموزی دختران و ایجاد مدارسی برای آنها صورت گرفدف                             

 منابع:

 ، تهران، نشر بانوانجمن های نیمه سری زنان در نهضت مشروطه(، 1377))ترجمهب جواد یوسفیان(، آفاری، ژاند،  -1

 ، جلد سوم، تهران، دنیای کتاب تاریخ منتطم ناصری(، 1367))به تصییحب میمد اسماعیل ریوانی(، اعتماد ابسلهنه، میمد حسا خان،  -2

 ، تهران، انتشارات دانشگاه تهرانطب در دوره صفویه(، 1357))ترجمهب میسا جاویدان(،  ابگود، سیریل،  -3

، فصلنامه تاریخ پزش ی، زنان در تاریخ پزشکی با رویکردی بر دوره ی قاجارجستاری پیرامون جایگاه (، 1389باقری، ابهه، ) -4

 (117-86، )صص4شماره 

 م، انتشارات احسا ابیدیثق پوشش زن در گستره تاریخ،(، 1377پارسا، طیبه، ) -5

 ، جلد اوب، تهران، نشر برگ زیتونزن در تاریخ معاصر ایران(، 1380توانا، مراد علی، ) -6

، سیاسی زنان در ایران از آغاز تا کنون -روند تدریجی توسعه حقوق مدنی(، 1391، )( ی نجاریان، صفورابن)جالبی، میمود،  -7

 ( 132-117، صص)1، شماره42فصلنامه سیاسد، دوره 

 ، تهران، قصیده سراتذکره اندورنی شرح احوال و شعر شاعران زن در عصر قاجار تا پهلوی اول(، 1382حجازی، بنفشه، ) -8

 ، تهران، نشر قهره2، جلد سفرنامه(، 1380)(ترجمهب میمود بهفروزی )تر، دالوابه، پی -9

 ، تهران، دفتر مهابرات دینی هنرزن در دوره قاجار(، 1375دبریش، بشری، ) -10

 ، جلد سوم، تهران، انتشارات امیرکبیرتاریخ اجتماعی ایران(، 1357راوندی، مرتضی، ) -11

، کتاب ماه تاریخ و و اجتماعی زن در تاریخ ایران تا قبل از دوره ی تجدد گذری بر حیات فرهنگی(، 1387رجبی، میمد حسا، ) -12

 (5-2، صص)127جغرافیا، شماره 
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 ، تهران، انجما آثار ملیآثار ملی اصفهان(، 1352رفیری مهر آبادی، ابوابقاسم، ) -13

، 10شماره امه بانوان شیره، ، فصلننقش بانوان شیعه اصفهان در فرهنگ و تمدن ایران و اسالم(، 1385ریاحی، میمد حسیا، ) -14

 (236-197)صص

 قم، نشر زمزم هداید ، راپ دوم، اجتماعی زنان در تاریخ معاصر ایران -نقش سیاسی(، 1391شیرودی، مرتضی، )  -15

 ، تبریز، نشر ستودهمجموعه مقاالت همایش صفویه در گستره تاریخ ایران زمین(، 1383صادقی، مقصود علی، ) -16

 ، جلد دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهرانزندگانی شاه عباس اول(، 1347فلسفی، نصراهلل، ) -17

، نشریه بهداشت روانی و جسمانی زن قاجار به روایت سفر نامه نویسان(، 1388، )(آمیمد الری، مژگان)فیایی، عماد ابدیا،  -18

 (172-161، صص) 11، شماره 4مس ویه، دوره
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