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 چکیده
های این مطالعه نشان داد که زنان در عصر قاجار است. یافته و فرهنگی هدف این پژوهش، مطالعه وضعیت اجتماعی

اجتماعی، تحت سلطه کامل مردان قرار  طبقهمثابه یک عیار است. زنان بهتاریخ جامعه قاجار، روایت یک پدرساالری تمام

رها پنهان مانده بودند. دادند ولی گویی در جامعه نبودند و از نظنیمی از افراد جامعه را تشکیل می هاآنداشتند. اگرچه 

ها و دردهایشان شنیده هایشان دیده و نه سخنهنه چهر ؛زنان در خانه در پسِ پرده و در جامعه در پِس روبنده بودند

، همه تابویی خطرناک هاآنشدن با کالمشد. بردن نام زن و دیدن چهره او و همها برده نمیبر زبان نامشانشد. حتی می

تر از مردان محسوب ایینجنس دوم و پها آنگرفت. فاصله می هاآندنی بود. هر مردی در خیابان باید از و گناهی نابخشو

شان دنشدند که دیشدند. گرچه به ظاهر آزاد بودند اما در بند سلطه جنسیتی گرفتار مانده بودند. ابزار شهوت قلمداد میمی

ها رانده و به کار اطفای شهوت مردان گمارده را به کنج خانه هاآنتواند شهری را به آشوب کشاند. به همین دلیل می

دانستند. با همین منطق، بودند. خروج دختران از خانه برای تحصیل و آموزش را موجب گسترش فساد در جامعه می

آن هیچ راهی نبود. لذا  ای مردانه بود که زنان را بهرا نیز ممنوع کرده بودند. اشتغال درآمدزا هم عرصه هاآنمدرسه رفتن 

رویشان باز بود و نه امکان اشتغال برایشان هموار بود. هم در آموزش و فرهنگ، فرودست  نه فرصتی برای تحصیل پیش

شد. در چنین اعطا می هاآنشد و نه حق تحصیل به داده می هاآنبودند و هم در اقتصاد، تهیدست. نه شغلی درآمدزا به 

 شد.ه نظم جنسیتی پدرساالر در جامعه قاجار اِعمال میسرکوب فراگیری بود ک
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 مقدمه

همه ما در زمان حال زندگی امروزه مطالعه تاریخ جنسیت از اهمیتی کلیدی برخوردار شده است. 

 یشرفتپ فرایند رویم وفهمیم که به کجا میبکنیم اما چگونه ریزی میکنیم و برای آینده برنامهمی

ا کجکجا هستیم و به دقیقاً در حوزه جنسیت و حقوق زنان  مبرای اینکه بدانی ؟دهدرخ میچگونه 

 ،گذشته. مداریجنسیت نیاز به درک تاریخ  ما م. به همین دلیلایز کجا آمدها مابتدا باید بفهمی مرویمی

 لیم ونیآموزد چگونه اشتباهات مشابه را دوباره تکرار نکتاریخ به ما می. پر از عالئم هشداردهنده است

  .(172: 2111 1،سانتایانا« )شتباهات تاریخی هستندخوانند، محکوم به تکرار اکسانی که تاریخ نمی»

تاریخ جنسیت، صرفاً تاریخ زنان نیست؛ بلکه هم مربوط به زنان و هم مردان است؛ ، راستادر این 

 2قصه فرادست و فرودست و داستان سلطه و انقیاد در بستر روندهای تاریخی است )مید و ویزنر هنکس،

تغییرات در طول زمان است. بسیاری از حقوق زنان در دوره کنونی، تاریخ جنسیت، داستان (. 2112

های زمانی گوناگون است و لذا در دوره هاآنای الهی و ازلی بلکه محصول مبارزات تاریخی نه ودیعه

طور مثال، اکنون عموم زنان ایرانی به راحتی جز با مطالعه تاریخی، این دستاوردها قابل فهم نیست. به

درس بخوانند، به دانشگاه بروند و تخصص بگیرند و در پی آن شغلی برای خود بیابند و به  توانندمی

 با او به مذاکره برای ،توانند همسرشان را انتخاب کنندخودشان می هاآنغالب نام و نانی دست یابند. 

ازدواج بنشینند و حتی پیش از ازدواج در یک رابطه عاطفی با او قرار بگیرند و ازدواجی عاشقانه را رقم 

ه کبزنند. این موارد و امثال آن، شاید برای زنان نسل جدید ایرانی، اموری بدیهی جلوه کند؛ بطوری

ا این . باندده اخیر، از چنین موقعیتی برخوردار بودهتصور نمایند که یقیناً همه زنان ایرانی در چند س

  !اینکه کامالً غلط است همآناین تصور فقط یک مشکل دارد؛ حال، 

سال پیش از این برگردیم، زنان در آن دوران از بسیاری از حقوق زنان امروزی  صدیکاگر فقط به 

در خیابان قدم بزنند؛ چه رسد به آنکه نداشتند در کنار شوهران خود  اجازهحتی  هاآنمحروم بودند. 

 اشانتخاب اینکه به عنوان همسر دلخواه خویش، و یا بگویند با او سخنی پیش از ازدواج، بخواهند

(. زنان در آن روزها برای دستیابی به 117و  77: 1717کولیور رایس، ؛ 222: 1771دالمانی، کنند )

این حقوق را بدست آورده و سپس میراث خود را به  کردند تاتک تک حقوق زنان امروزی، مبارزه می

سپردند. لذا وضعیت زنان امروزی در جامعه ایران با زنان در دوره قاجار، قابل مقایسه های دیگر مینسل

نمود. اگر اکنون زنان خیالی محال می، برای زنان دوره قاجار نیز نیست. حتی خیال دیدن این روزها

دیدند از مشاهده شدت خواستند و زنان امروزی در شهرهای ایران را میقاجار از خاک برمیعصر 

 اند. کردند که این همان سرزمینی است که دیرزمانی، خود در آن ساکن بودهتغییرات باور نمی

در این میان عصر قاجار، نقطه عطفی تاریخی در جامعه ایرانی است؛ چرا که از آن دوره بود که 

رات متعدد در جامعه ایرانی فراهم شد. از زمان صفویه تا قاجار )به مدت حداقل تغیی زمینه یجتدربه

                                                           
1. Santayana 

2. Meade & Wiesner-Hanks 
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: 1777های فرهنگی ایرانیان تقریباً تغییری نیافته بود )ملکم، سیصد سال( آداب و رسوم و نگرش

شان نبود. این در حالی است راحتی توان برهم زدنداشت و به چند صدسالهها قدمتی (. لذا سنت112

بود که زمینه بروز تغییرات  1211ها از اواخر دوره قاجار و با وقوع انقالب مشروطه در سال که تن

(. انقالب مشروطه، فقط یک انقالب سیاسی 1777گسترده در جامعه ایرانی رقم خورد )آبراهامیان، 

وضعیت زنان ایرانی را  کهینحوبهنبود بلکه آغاز یک رنسانس تاریخی برای زنان ایران زمین بود؛ 

بندی کرد. زنان تا پیش از دوران مشروطه، تا صدها از آن تقسیم« بعد»و « قبل»توان به دو دوره می

یر آن یافت و نه امیدی به تغیای قرار داشتند؛ وضعیتی که نه تغییری میسال در وضعیتی فرودستانه

امید به روی زنان ایرانی برای تغییر وضع  ای پررفت تا آنکه انقالب مشروطه رقم خورد و طلیعهمی

ف، های مختلموجود گشوده شد. از آن تاریخ به بعد، زنان در مسیر کسب حقوق برابر با مردان در عرصه

های خود را در همان زمان با شتابی پر فراز و نشیب به پیش تاختند و اگرچه نتوانستند همه آرمان

های بعد مانعی را کنار زدند و سنگری را فتح کردند و در دورهمحقق کنند ولی در هر دوره و زمانی، 

 (. 1712به دنبال فتح سنگرهای دیگر رفتند )ساناساریان، 

داد بلکه مشروطه برای زنان، تنها ، انقالب مشروطه، تمام مطالبات زنان را پوشش نمیهمهینابا 

ز که ثمره بسیاری ا تربزرگای تغییرات طوالنی در راست راهیکبود؛ آغازی برای « آغاز»مثابه یک به

های بعدی دیدند. درختی که معدود زنان روشنفکر در ها را نه زنان در دوران مشروطه بلکه نسلآن

های بعدی اش را زنان نسلدوران مشروطه با گسترش مدارس ابتدایی برای دختران کاشتند، میوه

نیز به مبارزه تاریخی خود ادامه  هاآنم نماندند بلکه های بعد نیز آرانسل(. زنان 1777چیدند )آفاری، 

های بعد اش را نسلهای جدیدتری را فتح کردند )مانند کسب حق رأی( که ثمرهدادند و خود میدان

 سپرد تا جایی که وضعیت زنانکرد و به نسل دیگر میچشیدند. هر نسلی، سنگری را فتح می هاآناز 

 امروز با زنان در زمان انقالب مشروطه و پیش از آن، قابل مقایسه نیست.    

کنند؛ چرا که این حقوق را زنان اکنون زنان، دیگر برای حق تحصیل یا حق رأی مبارزه نمی

این حال، نکته مهم  اند. باهای بعد به میراث گذاردهاند و برای زنان نسلآورده دستبههای پیش نسل

هنوز راه درازی برای تحقق  چراکهآن است که مبارزه در راستای برابری جنسیتی خاموش نشده است؛ 

، های مختلف توسط زناناین آرمان باقی مانده است. اگرچه پیشروی آرام و فتح سنگر به سنگر میدان

ای هپدرساالری همچنان در عرصه دهد ولی ایدئولوژیتضعیف پدرساالری در جامعه کنونی را نوید می

ی رسد که برابرهایی که تا به چالش کشیده نشوند به نظر نمیگوناگون زندگی حضور دارد؛ عرصه

جنسیتی در جامعه محقق شود. گویی مبارزه برای حق زنان، اگرچه آغازی داشته است ولی پایانی 

 انتهاست. ندارد و این یک مبارزه بی

دادن سیر تاریخی تحوالت زنان دنبال نشانحتی به ؛مبارزات زنان نیست هدف این مقاله روایت

صد سال پیش تا به امروز هم نیست بلکه در پی آن است که وضعیت اجتماعی زنان ایرانی در از یک

و  زعم نویسنده، شناساییکشد؛ چرا که بهبپیش از انقالب مشروطه و در هنگامه وقوع آن را به تصویر 
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های های بعدی کمکدر دوره هاآنتحلیل وضعیت زنان در آن دوره تاریخی، به فهم بهتر از وضعیت 

ند به اهای فعلی بدانند در یک یا دو سده اخیر در چه وضعیتی قرار داشتهکند. اینکه نسلشایانی می

کند. شناخت بهتر وضعیت دیروز کمک میو راه طی شده تا به امروز  هاآندرک بهتر وضعیت کنونی 

اندازی برای تغییرات فردا باشد. در این و چشم امروز جایگاهتواند چراغی پر نور برای دیدن بهتر می

ین زنان شهرنش راستا پژوهش حاضر به دنبال آن است که به این سوال پاسخ دهد که وضعیت اجتماعی

خص مناسبات اجتماعی در سطح جامعه با چه سازوکاری در دوران قاجار چگونه بوده است؟ به طور مش

تحصیل و اشتغال زنان شهری در دوره قاجار به  ،شد؟ و همچنین وضعیت حجاب و پوششبرقرار می

 چه صورت بوده است؟ 

 روش پژوهش

دوره قاجار مورد واکاوی و  از 2دوم دست و منابع 1اول دست ای از منابعدر این پژوهش، مجموعه

 وکه مستقیماً  هایی بودندشامل انواع داده، در این مطالعه منابع دست اولتحلیل قرار گرفته است. 

بدون واسطه توسط افرادی از دوران قاجار ثبت شده و اکنون به دست ما رسیده است. این منابع در 

های گوناگون از اشخاصی است که خود در نقلها و ها، سفرنامهنامهپژوهش حاضر غالباً شامل زندگی

شامل مطالبی بودند که براساس  نیزاند. منابع دست دوم زیستهروزگار قاجار و یا نزدیک به آن می

 یلها، بیشتر به تحلمنابع و کتاب گونهینااند. آمده از منابع دست اول نگاشته شدهدستبهاطالعات 

اند. مطالعه حاضر کوشش نموده است که ر عصر قاجار پرداختهشرایط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی د

تاریخی برای تحلیل وضعیت اجتماعی زنان در دوره قاجار استفاده کند  اولدستتا حد امکان از منابع 

 است.  شدهنیز مراجعه  دومدستاما گاه به ضرورت و برای فرایند تکمیل اطالعات، به منابع 

 تحلیل تجربی

ای پدرساالر بود که مردان را در رأس امور نشانده و زنان را به فرودستی جامعهجامعه قاجار، 

ی مثابه امرکرد که سلطه مردان بر زنان را بهپدرساالری در آن روزگار تالش می فرهنگکشانده بود. 

هان ج طبیعی، فراگیر و لذا غیرقابل تغییر نشان دهد. اندیشه پدرساالر به دنبال آن بود که زنان، صرفاً 

را از نگاه مردان ببینند و به چیزی غیر از آن نیاندیشند. از این طریق، نظم جنسیتی حاکم که مردان 

آنکه مقاومتی پیش روی خود ببیند مشروعیت در کانون آن قرار داشتند، با تولید چنین فرهنگی، بی

نون واحد و مرکزی نداشت یافت. با این حال، ایدئولوژی پدرساالری در عصر قاجار هیچ کاو تداوم می

شد. زنان در جامعه قاجاری، با های گوناگون اِعمال میهای متعدد، چندالیه و در عرصهبلکه به شیوه

ند کردرا در درون خانه تجربه می« پدرساالری خانوادگی»نه تنها  هاآندو نوع پدرساالری روبرو بودند. 

                                                           
1. primary sources 

2. secondary sources 
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 1سطح جامعه نیز بشدت دست به گریبان بودند )اسمیت،در « پدرساالری اجتماعی»بلکه فراتر از آن، با 

شد. این بدان معنا گرفته می هاآنشد و در دومی، جامعه از تنگ می هاآن(. در اولی، خانه بر 1771

بود. اساساً  برگرفتههای مختلف جامعه را نیز در بود که سرکوب زنان، فراتر از خانواده بود و عرصه

عمومی در جامعه را نیز تحت تأثیر  پدرساالری اجتماعی، فراتر از ساحت خصوصی و خانوادگی، حوزه

 2کشاند )بارت،تر به اضمحالل و تباهی میهای زنان را در مقیاسی گستردهدهد و توانمندیقرار می

ر د« پدرساالری اجتماعی»ق کنیم با کالبدشکافی از مصادی(. در ادامه سعی می1797 7، میلت،1711

 عصر قاجار، این نظم مسلط مردساالر را در سطح جامعه مورد تحلیل و واکاوی بیشتری قرار دهیم. 

 نشینی اجتماعی زنانحاشیه

چه اگر هاآننشینی اجتماعی زنان استوار بود. نظم جنسیتی مسلط در جامعه قاجاری، بر حاشیه

در واقع غایب بودند. زنان در حاشیه مانده  اجتماعیهای فعالیت منظراما از در کنار مردان حاضر بودند 

های گوناگون قرار داشتند. مهمترین استراتژی برای و این مردان بودند که در کانون اقتدار در عرصه

جنسیتی شدید بین زنان و مردان در عصر قاجار بود؛  نشینی اجتماعی زنان، سیاست تفکیکحاشیه

ای هرا عرص یافت. سیاست تفکیک جنسیتی، خانهانواده تا سطح جامعه امتداد میسیاستی که از خ

 راند.داد و از این طریق، زنان را در جامعه به حاشیه میای مردانه جلوه میزنانه و جامعه را حوزه

تفکیک جنسیتی مبتنی بر این اصل اساسی بود که مردان و زنان هیچگاه حق ندارند با یکدیگر 

د. در شهای احتمالی برای ارتباط با جنس مخالف، بسته و کور میبگیرند و تمام فضاها و مکان ارتباط

(. 17: 1771آن دوران، مردان فقط حق داشتند با مردان در ارتباط باشند و زنان نیز با زنان )اولیویه، 

ها انهحتی خ . لذابودتحقق این تفکیک جنسیتی، جداسازی فضایی بین زنان و مردان اصلی راهبرد 

شد و زنان در اندرونی و مردان در بیرونی خانه قرار تقسیم می« بیرونی»و « اندرونی»نیز به دو بخش 

یافتند و حق ورود به اندرونی که زنان خانه داشتند. مهمانان مرد، صرفاً به قسمت بیرونی خانه راه می

شدند. زنان و مردان کنار یکدیگر جمع نمی ها نیز مردان و زنانبودند را نداشتند. لذا حتی در مهمانی

؛ هولستر، 129: 1717)کولیور رایس، کردند هایی جداگانه از یکدیگر پذیرایی میها و مکاندر اتاق

اوایل دوران پهلوی نیز ادامه  تا همچنیناین جدایی جنسیتی در کل دوران قاجار و  .(22: 1711

دیدند و در یک اتاق ها نیز همدیگر را نمیزنان و مردان نامحرم حتی در مهمانی داشت؛ بطوریکه

 (. 127: 1711کازاما، نشستند )حتی بر سر یک سفره غذا هم نمی هاآنماندند. مشترک نمی

 گردید. درشد و هویت زنانه انکار مینشینی زنان در حوزه هویتی نیز اِعمال میاز طرفی، حاشیه

زد. صدا زدن نام زنان، کاری زشت و تابویی شان صدا نمیهیچ مردی، زنان را به نام واقعیاین راستا 

                                                           
1. Smith 

2. Barrett 

3. Millett 
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ه شان نیز نباید شنیدشدند، بلکه نامنباید دیده می فقط(. زنان نه119: 1792وحشتناک بود )دهخدا، 

را معموالً با واژگانی کلی و گاه جنسیت زده خطاب  هاآنگویی زنان در عمل نامی نداشتند و  1شد.می

و یا فرزند پسر ارشدشان «( مالکاظمزن »با نام شوهرانشان )مانند عمدتاً کردند. در آن دوره، زنان را می

« خانم»، «باجی»، «ضعیفه»را  هاآنزدند. در غیر این صورت، معموالً صدا می«( علیرجبمادر »)مانند 

: 1777نمودند )اتحادیه، پرهیز می تا حد امکان شانکردند و از آوردن نام واقعیو امثال آن خطاب می

 از این طریق، نه تنها خود زنان بلکه حتی نام و یاد آنان هم در جامعه به حاشیه رفته بود. 2(.71

جامعه را نیز فراگرفته ها محدود نبود بلکه خانههای جنسیتی در دوره قاجار، فقط به جداسازی

های شلوغ تهران در ها در شهرها نیز تفکیک جنسیتی شده بود. در خیابانکه خیابانبود؛ بطوری

بعدظهرها پلیس دستور داده بود که مردان و زنان حتی اگر همسر یکدیگر باشند نیز باید از هم دور 

یک سوی خیابان و زنان از سوی دیگر آن حرکت کنند. رفت و آمد  شوند؛ بطوریکه مردان باید صرفاً از

همزمان زنان و مردان در کنار هم و از یک سمت خیابان، ممنوع بود. حتی اگر زنی قصد داشت به 

گرفت و تحت نظر و کنترل کامل ای در سوی دیگر خیابان برود باید ابتدا از پاسبان اجازه میداروخانه

دیگر حرکت کرده و سپس با شتاب فراوان و بدون فوت وقت به مسیر قبلی خود او به سرعت به سمت 

ا رسید که بآمد که نعره آمرانه پاسبان خطاب به زنان محترم به گوش میگشت. گاه پیش میبازمی

امداد، )ب«! ضعیفه تندتر راه برو»، «باجی روتو بگیر»آورد که: فریاد برمی هاآنخشم و پرخاش بر سر 

1721 :91 .) 

 ذال. شدینم دهید زن با مألعام در نکند، جلوه بد انظار در آنکه یبرا یرانیا مرد چیه دوران آن در

 همراه شوهر و زن کهیهنگام. همسرش با یحت است؛ رفتهینم راه ابانیخ در یزن چیه با ،یمرد چیه

 وا پشت در ایفاصله با زن و داشتیبرم قدم جلوتر یکم مرد، همواره آمدندیم ابانیخ به گریکدی

؛ 222: 1771دالمانی، ) نکند جلوه هم کنار در مرد و زن زدن قدم مثابهبه ابانیخ در تا شدیم روان

 اعمال زین هادُرشکه در یحت یعموم هایمکان در یتیجنس یجداساز نیا(. 77: 1717 س،یرا وریکول

 شهر در مسافر ییجابجا به که داشتند را یامروز هینقل لیوسا نقش زمان، آن در هادرشکه. شدیم

 اب آنکه ولو درشکه، کی به مرد و زن شدن سوار یحت که بود چنان یتیجنس فرهنگ. پرداختندیم

 رسوا هنگام به بودند موظف هاچیدرشکه. بود قدغن باشند، هم خواهر و برادر ای شوهر و زن گریکدی

 وندنش دهید زنان تا بکشند باال زین را درشکه پرده آن بر عالوه و نکنند سوار را مردان زنان، کردن

 دان،مر» دوران، آن اتینشر ریتعب به که بود یحد به هاابانیخ در یتیجنس ییجدا(. 17: 1791 د،یناه)

 هینشر) «اندآورده گردکوچه سگان طبقه در کراهت حکم در را زنان و مکروه را زن دو نیب از عبور

                                                           
مؤسسه مطالعات »از مجموعه  5A1621سند شماره  وابسته به دانشگاه هاروارد،« دنیای زنان در عصر قاجار»آرشیو برخط  . بنگرید به:1

 .ق1261، «تاریخ معاصر ایران
خاطرات خدیجه ، 55A12165وابسته به دانشگاه هاروارد، سند شماره « دنیای زنان در عصر قاجار». همچنین بنگرید به: آرشیو برخط 6

 .1252بهمن ، «مه لقا مالح»از مجموعه ، 62و  11 اتصفحافضل وزیری، 
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 حیتفر حق ،یعموم هایمکان در یزن چیه ،یفرهنگ یفضا نیا در 1(.1ص ،1ش ،1711 زنان، جهان

 زنانه حاتیتفر و بود مردان حق صرفاً ،یعموم هایمکان در ورزش و حیتفر. است نداشته هم ورزش و

 .شدیم محدود هاخانه یاندرون خلوت به عمدتاً 

 حجاب حداکثری و تولید زنان نامرئی

ای بر روی صورت که پوشیه و چادر بدون زنی حق نداشت در جامعه شهری در عصر قاجار، هیچ

 در زنی هیچ لذا چهره 2.(121: 1771دالمانی، ) حرکت کند گفتند در خیابانمی« روبنده»به آن 

بر روی صورت  که قسمتی جلوی بود که بلند و باریک سفید، ای، پارچه«روبنده» .نبود نمایان خیابان

شده  تعبیه دیدن برای پنجره پنجره و شکلبیضی ایچشم آن قطعهگرفت و در جلوی می قرار زنان

آنکه عابران توانستند محیط بیرون چادر و روبنده را مشاهده کنند؛ بیبود. از این طریق، زنان می

نوع  .(711: 1717)دوگوبینو، را حدس بزنند  هاآنهای بتوانند زنان را ببینند یا حتی بتوانند چهره

ای بود که صورت و حتی شد به گونهدر بیرون از خانه که با روبنده همراه میخاص لباس زنان 

. این نوع پوشش زنان )چادر و روبنده(، (71: 1771)دیوالفوآ، کرد را نیز پنهان می هاآنهای چشم

پوشاند می عابران و نامحرمان دید از را هاآنها و صورت بدن و حتی چشم هایقسمت تنها همهنه

 شکل واحد یک کامالً یکنواخت و به نمود اجتماعی نیز لحاظ از را زنان همه عالوه بر آن،بلکه 

گونه تنوعی نداشت و زنان را فارغ از هر جایگاه این شیوه از پوشش در جامعه، هیچ چراکهآورد؛ درمی

ادر استثنا با چکرد؛ بطوریکه همه باید بدون سازی میاجتماعی که دارا بودند از جنبه ظاهری، یکسان

سازی پوشش و (. این یکسان72: 1792شدند )کارال سرنا، مشکی و روبنده سفید در خیابان ظاهر می

 گاه شناخت زنان در خیابان حتی برای شوهران شد کهها در زیر آن به حدی دقیق اجرا میغیاب چهره

افتاد مردی از کنار زنش در خیابان . چنانکه گاهی اتفاق می(117: 1711)فووریه،  نیز ممکن نبود هاآن

 (.  71: 1777شناخت )تفضلی و معتضد، کرد ولی او را نمیعبور می

برای همه زنان اجباری بود و هیچ زنی حق « چادر و روبنده»در شهرهای ایران، رعایت پوشش 

ی بار زنیک .نداشت بدون این نوع پوشش از خانه خارج شود و همه بیرون از خانه به یک شکل بودند

اقامت داشت، بعد از مراجعت به کشور، به همان  7قسطنطنیهدر  هاسالایرانی که به همراه همسرش 

از خانه خود بیرون آمد. روحانی محل  ،یعنی با چادر ولی بدون روبنده ،کردتردد می آنجاشکلی که در 

کرد و هشدار داد که اگر بار  شدت منعچنان برآشفت که برای او پیغامی فرستاد و او را از این کار به

(. البته این 21: 1717دیگر، صورتش در خیابان دیده شود، کتک مفصلی خواهد خورد )کولیور رایس، 

                                                           
 ص= صفحه. ،. ش= شماره1

زدند. البته صورت خود را تا روبنده، مخصوص زنان در فضاهای شهری بود. زنان در مناطق روستایی، عمدتاً روبنده نمی. 2

 (.217: 1771؛ دالمانی، 712: 1717؛ دوگوبینو، 12: 1717السلطنه، پوشاندند )نگاه کنید به: تاجحدی می

 ترکیه امروزینام پیشین استانبول در . 7
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آورد؛ چرا که یک زن با چنین پوششی نوع پوشش، همزمان نوعی فرصت نیز برای زنان به همراه می

آنکه فردی بتواند او را بخواهد برود بی که هرکجاتوانست به که حتی چهره او را پنهان کرده بود می

کس حتی شوهرش نیز اجازه نداشت روبنده را در کوچه و خیابان از روی شناسایی کند؛ زیرا هیچ

شدت سخت و در برخی شد، مجازاتی بهصورت زن بردارد و اگر مردی چنین اشتباه مهلکی مرتکب می

از آنجا که گاه تصاویر، بهتر از (. 12: 1797امین، موارد حتی خطر قتل و اعدام در انتظارش بود )بنج

توانند معانی را منتقل کنند لذا عکسی از زنان در دوره قاجار در زیر آورده شده کلمات و تعابیر می

 تری از پوشش زنان در دوران قاجار به دست دهد. است تا فهم دقیق

 

 

 . پوشش یکسان زن قاجار )چادر و روبنده(0تصویر
 

شناسی از فرانسه به های باستانهمین راستا مادام دیوالفوا که به همراه همسرش برای کاوشدر 

کند که شاه کشور ضمن تهران آمده بود نیز در خاطراتش از دیدار خود با ناصرالدین شاه روایت می

 گوید: تأکید بر رعایت حجاب اسالمی او در شهر به این زن فرانسوی چنین می

بسیاری از مردان توانند با روی باز بیرون آیند. به همین سبب ها نمیزندر مملکت ما »

ر و اگ ندبینروی زن دیگری را نمی ،به غیر از زن خود و اقوام نزدیک، ایرانی در تمام عمر

)دیوالفوا، « شوند و شاید شهر به آشوب کشیده شود!روی زنی را ببینند تحریک می

1771 :127) . 

که پیش از انقالب مشروطه وارد ایران شده بود نیز  ارنست اورسل جهانگرد بلژیکیدر این زمینه، 

 کند:از مواجهات خود در تهران چنین نقل می

بانوی متشخصی از مقابل من گذشت که بر قاطری سوار بود و چنان خود را زیر چادر و »

متکاران پیاده شد. خدروبنده پنهان کرده بود که از تمام اعضای بدنش چیزی دیده نمی
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هم نظیر بانوی خود لباس پوشیده بودند؛ چون  هاآنرفتند ولی راه می خانمشاندنبال 

چران باشد ولو باشد. یک مرد هرقدر زرنگ و چشم چنینینالباس هر زن باید  ،در کوچه

: 1712)اورسل، « را ببیند قادر نخواهد بود یکی را از دیگری بازشناسد هاآنصدبار هم 

229.) 

اقوام  تریننزدیک از تعدادی و شوهر مواجهه با در داشتند که حق صرفاً در دوران قاجار، زنان

 ای،رخداد یا حادثه اثر برخیابان  در هر وقتشوند.  روبنده، ظاهر بدون اندمحرم او به که خویش

که مرد نامحرمی که در خیابان شاهد این رخداد  بود چنین سنت رایج افتاد،می صورت زن از روبنده

 چرخاند تا چهره آن زن را نبیند و از این طریق،میخود را به سوی دیگری  صورت درنگیباست، باید 

دوباره چهره خود را از نظرها بپوشاند. در آن دوران، دیدن حتی گردی صورت  زن نیز فرصتی بیابد که

از طرفی، آشکار ساختن گردی صورت گشت. قی مرد تلقی میاخالغیرتی و بییک زن نامحرم، بی

 .شد که گویی آن زن دست به فحشا زده استتوسط یک زن نیز چنان امری تابو و ناپسند تلقی می

شد. این نمی دیده نقابی بر روی صورت بدون نیز بازار و کوچه پیر و گدای زن حتی به همین دلیل،

ش ابود که باالترین چیزی که ممکن بود یک زن بیمار به طبیب فرهنگ چنان برای زنان درونی شده

بود؛ به همین دلیل زنان حتی برای درمان هم به هیچ وجه به پزشک مرد « صورت»نشان دهد همان 

هایی خاص برای نشان را به طور کامل ببیند. زنان در دوره قاجار از روش صورتشاندادند اجازه نمی

طور  به صورتشانآنکه کردند؛ بیبه طبیب استفاده می صورتشانبر روی  ای از بیماریدادن عارضه

 کند:کامل توسط پزشک مرد )نامحرم( دیده شود. دکتر پوالک از آن دوران چنین روایت می

هایش معالجه الزم دارند و از این طریق، نقابی که کل صورتش گوید دندانزن اول می»

ند و کای روی پیشانی خود کشف میزند. سپس لکهرا گرفته است تا بینی خود باال می

آورد تا از این طریق، طبیب با افزودن این اجزا به قسمت باالی نقاب صورت را پایین می

 (. 117: 1791)پوالک، « هم، پی به کل عارضه در روی صورت ببرد!

-دی در طول زندگیگیرانه بود که تقریباً هیچ مرلذا باورهای فرهنگی در دوره قاجار، چنان سخت 

توانست ببیند و به جز زنان محرم همچون خواهر و مادر و اش، حتی صورت هیچ زن نامحرمی را نمی

خود، چهره هیچ زن  شد، در سراسر زندگیخاله و عمه که شاید از ده یا بیست نفر هم بیشتر نمی

فرانسوی نیز بیان (. کنت دوگوبینو خاورشناس مشهور 211: 1727دید )مستوفی، دیگری را نمی

به عنوان یک اروپایی بعد از چند سال زندگی در ایران، هرگز نتوانسته صورت یک زن »کند که می

یکی دیگر از اروپاییان در شرح مسافرتش به ایران چنین  (.712: 1717)دوگوبینو، « ایرانی را ببیند

 نویسد: می

بندرت در کوچه و بازار اجسام من در دوره اقامتم در ایران، زن ندیدم. گاهی آن هم »

های زن هایناگفتند دیدم که در پارچه سیاهی پوشیده شده بودند و میمتحرکی می

 (.79: 1717زاده، )ملک« ایرانی هستند



  000 0011تابستان ، دوم شماره، سومدوره                                                 جامعه شناسی فرهنگ و هنرصلنامه علمی ف

توانستند بیش از نیمی از جمعیت را ببینند؛ چرا که امکان مردان هیچگاه نمی ،در آن روزگار 

از (. 11: 1717نزدیک شدن به زنان ایرانی برای یک مرد نامحرم، تقریباً غیرممکن بود )کولیور رایس، 

ای بود که زنان با مردان غریبه در خیابان حق صحبت هم نداشتند. طرفی، فرهنگ عمومی به گونه

 خیابان در زنی هیچ مرد نامحرمی در خیابان حرف بزند. حتی صدای هیچ زنی حق نداشت با هیچ

 صدای شنیدن دوران، آن در شد؛ چرا که ممکن بود صدای او را نامحرمان بشنوند. گویینمی شنیده

سکوت و »این بود که اهل  مبنی بر انتظار اجتماعی از زنان .است شدهتلقی می حرام هم انزن

به همین دلیل، (. 221: 1771)دالمانی،  باشد« نشینپرده»خوب، زنی بود که . زن باشند« نشینیگوشه

شدند و صرفاً نه دیده و نه شنیده می هاآنواقع، بهدر جامعه حضور داشتند اما ظاهر به ناناگرچه ز

نیز در زیر این پوشش  هاآنجسمی بودند که در زیر چادر و روبنده در حال حرکت هستند. لذا سن 

 (.  117 - 111: 1791شد )پوالک، جانبه مشخص نمیهمه

 ممنوعیت تحصیل دختران

در  ای برای تحصیل دختران مسلمان، هیچ مدرسه1211تا پیش از انقالب مشروطه در سال 

در دوران پیش از مشروطه به کمک برخی مبلغان مذهبی (. 299: 1797ایران وجود نداشت )کسروی، 

)مسیحی و یهودی « های مذهبیدختران اقلیت»محدودی مدرسه مخصوص از اروپا و آمریکا، تعداد 

و زرتشتی( وجود داشت ولی مدارس خاص دختران ایرانی که عمدتاً مسلمان بودند وجود نداشت. 

های مذهبی اجازه تأسیس داده بود دولت در زمان ناصرالدین شاه به شرطی به مدارس دخترانه اقلیت

ذیرند؛ چرا که اوالً در میان مردم، نگاه مثبتی نسبت به تحصیل دختران که هیچ دختر مسلمانی را نپ

وجود نداشت؛ و ثانیًا باور عمومی مبنی بر این بود که هدف نهایی و پنهانی مدارس اروپایی، ترویج 

آموزان مسلمان است و لذا مردم با حضور فرزندان خود در این آیین مسیحیت و تغییر دین دانش

دند و در این فضای سنگین فرهنگی، صرفاً تعداد کمی از دختران مسلمان به این مدارس مخالف بو

ه ای گسترد(. فقط بعد از پیروزی انقالب مشروطه بود که مطالبه277: 1711مدارس راه یافتند )آفاری، 

 برای آموزش دختران مسلمان ایرانی آغاز گردید. 

محدود بود. در آن دوره، به جز برخی  به همین دلیل در دوره قاجار، آموزش دختران بسیار

 سواد ماندهدیدند، اغلب دختران بیها آموزش میدختران طبقه اشراف که با تدریس خصوصی در خانه

هیچ دختری نیز حق رفتن به  نداشت. دختران حتی در سطح ابتدایی، وجود برای رسمی سوادبودند. 

تنها نه دخترانه به سبک جدید برای مسلمانان، لذا تا قبل از انقالب مشروطه، مدرسه 1مدرسه نداشت.

شد رایج نبود بلکه حتی با حامیان و موسسان اینگونه مدارس نیز برخوردهای تند و گزنده می

سال پیش از آن، یعنی در  11(. این در حالی است که مدرسه دارالفنون که 97: 1712)ساناساریان، 

                                                           
، خاطرات خدیجه افضل 55A12165وابسته به دانشگاه هاروارد، سند شماره « دنیای زنان در عصر قاجار»به: آرشیو برخط  بنگرید. 1

 .1252بهمن ، «مه لقا مالح»، از مجموعه 2-2 اتوزیری، صفح
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محصل را  211ساالنه تا ای بود که هجری شمسی در تهران تأسیس گردیده بود؛ مدرسه 1271سال 

پسران طبقات اعیان و اشرافی جامعه  (. این محصلین، عمدتًا از219: 1712کرد )فوران، جذب می

: 1797)اعتمادالسلطنه، تحصیل دختران در آن مدرسه نبود  اثری ازبودند و به جز موارد معدود، تقریباً 

. این در حالی بود که پشتیبانی حکومتی از دارالفنون بسیار باال بود؛ به نحوی که خود (1179 - 1117

زد و پیگیر کیفیت آموزش پسران طبقه شاه، شخصاً سالی چندبار به این مدرسه سر میناصرالدین

جتماعی، از فرصت ( ولی دختران از هر طبقه ا227: 1721شد )یغمایی، اشراف و شاهزاده در آنجا می

آموزش برابر با مردان در دارالفنون محروم بودند. به عبارتی برای ورود به دارالفنون، هم تبعیض طبقاتی 

های بعد از تأسیس شد )صرفًا طبقات باال( و هم تبعیض جنسیتی )صرفًا پسران(. در سالاعمال می

م تلف کشور شروع به کار کردند اما تا نیدارالفنون، بتدریج برخی مدارس پسرانه دیگر نیز در نقاط مخ

ای برای آموزش قرن بعد از حضور دارالفنون و برخی مدارس پسرانه در ایران نیز همچنان مدرسه

وردید؛ نها گویای آن بود که وضعیت دختران ایرانی، مرزهای طبقاتی را درمیایندختران تأسیس نشد. 

شدند )فوران، دختران و زنان از هر طبقه اجتماعی، به نوعی شهروند درجه دوم محسوب می چراکه

1712 :219). 

؛ دباسواد شون درس بخوانند و توانندزنان نمی اساساً  بود که این عمومی مبنی برباور  از طرفی،

، 12ق، ش1721نشریه تمدن، ) را ندارد به طور گسترده آنان قدرت پذیرش دانشو عقل  ذهن چرا که

« و ننگ عیب»مدرسه رفتن دختران خود را نوعی  به ،پدران عصر قاجار. (717: 1717دوگوبینو، ؛ 7ص

وان نسنشریه ) دادند دختران به مدرسه بروندبه همین دلیل اجازه نمی .کردندقلمداد میبرای خانواده 

همین باور، آموزش در سطح  مبتنی بر. (12: 1717السلطنه، تاج؛ 11ص ،7، ش1712وطنخواه ایران، 

های تحصیلی برای بدیهی است که با مسدود شدن فرصت. دانستندوسیع را صرفاً حق پسران می

ترین مانع بود. اصلی معنا شدهعمالً تا حد زیادی بی هم خانه از بیرون آنان در دختران و زنان، اشتغال

ن و حتی عامه مردم با ایده تحصیل گرایادر عرصه آموزش زنان، ناشی از مخالفت و خصومت سنت

دانستند و بر این باور آموزش زنان را باعث گسترش فساد می هاآن(. 212: 1717زنان بود )محبوبی، 

. کافی است هاآنبودند که زنان بایستی در حد وظایف خانگی معلومات داشته باشند و همین برای 

خوب نیست و بهتر آن است که دختر در سنین بسیار اعتقاد بر این بود که مدرسه رفتن برای دختران، 

  (.119: 1717پایین و حتی قبل از رسیدن به بلوغ، ازدواج کند )کولیور رایس، 

اینها گویای آن بود که سنت فرهنگی در آن دوره، به مطالبات زنان برای ارتقای آموزش، پاسخ 

 و مردان زنانبرابر بین ی آموزش برا هادرخواستدر مقابل همه  ،سنت متصلبداد. مناسبی نمی

و  دانش دانست بلکهمیبرای زنان الزم ن مدرن را هایدرس خواندن و آموزش و نه تنها ایستاده بود

شمیم، ؛ 11: 1777، آفاریکرد )قلمداد می پروریو کودک داریخانه عمدتاً آنان را مطلوب برای رسالت 

باور عمومی بر این بود که (. 2، ص9، ش1211روزنامه مجلس، ؛ همچنین بنگرید به 712: 1717

اهلل شیخ فضل شود.فساد می افزایش عامل برای جامعه نیز خطرناک است؛ چرا که خروج زن از خانه
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یس سأت»د که ادفتوا  ، با اوج گرفتن مطالبات برای تحصیل دختران،نوری از روحانیون زمان مشروطه

(. امواج داغ تکفیر در این دوران، چنان 17: 1791، هید)نا« شرع اسالم است خالف ،مدارس دخترانه

قوی و کوبنده بود که تا وقوع انقالب مشروطه و باز شدن نسبی فضای کشور، عمالً زنان فرصت تحصیل 

 در مدارس را نیافتند.

، امیدهای بسیاری برای جامعه زنان به همراه آورد. 1211در سال  مشروطه اما وقوع انقالب

در رود؛ های مدرن در دل جامعه سنتی ایران به شمار میها و حرکتآغازگر جریان ،جنبش مشروطه

اندازی مدارس دخترانه راه، مشروطهپس از فعاالن زن در دوران  فراگیرترین خواسته این راستا، اولین و

 و باز شدن نسبی فضای انقالب مشروطهوقوع با (. 77: 1712)ساناساریان،  و حق تحصیل زنان بود

 ه:بنگرید ب) شدند تأسیسیکی پس از دیگری در تهران و شهرهای دیگر  ،دخترانه مدارس، سیاسی

شکوفه،  نشریه ؛21، ص7، ش1711نشریه جهان زنان، ؛ 1، ص12، ش1271نشریه زبان زنان، 

های موسسان این مدارس، شکل گرفت؛ مدارس دختران در خانه لیناو. (2-7ص، ص11، شق1772

های ها، کالسهای خانهکرد. لذا اتاقها از این مدارس حمایت نمیحتی دولت هم به دلیل مخالفت زیرا

 درس شد. 

 1211یکی از نخستین مدارس ابتدایی دخترانه در تهران، همزمان با انقالب مشروطه در سال 

دبستان »را با نام  مدرسه اینخانم استرآبادی برای آموزش دختران تأسیس شد. او بیبیشمسی توسط 

اندازی شد، درس خواندن زنان به . هنگامی که این دبستان راهنهاد بنیان در خانه خود« دوشیزگان

شا مثابه ترویج فحقدری در تهران، امری غریب بود که مخالفان آموزش زنان، تأسیس این دبستان را به

بر این مملکت باید : »تمنبر گف باالیبر  روحانیانیکی از ور شدند. قلمداد کردند و بارها به آن حمله

(. 27: 1711)مالح، « گریستندو مردم هم زار زار می گریست که در آن دبستان دوشیزگان باز باشد

زدند و به او فحاشی و بر ، مدیر مدرسه را در خیابان با سنگ میاسترآبادی خانمبییپس از آن، ب

ها، دبستان در پی این مخالفتکردند و بارها تهدید به مرگش کردند. اش اعالمیه پخش میعلیه

طول  هاسال(. بعد از آن 172: 1712)قویمی،  فعالیت به اجبار تعطیل شدمدتی دوشیزگان پس از 

ه بشدن فضای فرهنگی و اجتماعی، زنان توانستند بتدریج حق آموزش را برای خود  کشید تا با باز

یعنی پایان دوران قاجار، یعنی بیست سال بعد از انقالب مشروطه،  1712در نهایت تا سال آورند.  دست

سواد بودند )ساناساریان، تنها سه درصد از زنان ایرانی با سواد شده بودند و همچنان غالب زنان بی

(. عمده زنان باسواد نیز از بین زنان طبقات باال و مرفه جامعه بودند و نه از میان زنان همه 27: 1712

 (. 17: 1791طبقات جامعه )شیل، 

یکی از عوامل مخالفت با مدارس دخترانه، نظم جنسیتی مسلط بود که مردان در آن روزگار، 

شد و این وجود بودند. مدرسه، عامل سواد و آگاهی زنان محسوب میحاکمان و حافظان این نظم م

پدرساالر را به چالش بکشد. از این رو، مردان به عنوان ذینفعان  مسلطتوانست در بلندمدت فرهنگ می

کسروی، ؛ 7، ص1، ش1277نامه بانوان، نشریه ) خواستندنظم جنسیتی موجود، با آن به مخالفت برمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
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دیگر از دالیل مخالفت با مدارس دخترانه، موقعیت و ذهنیت دختران بود. دختران . یکی (22: 1722

آموز، به سرعت به موقعیت از دختربچه دانش هاآنکردند و موقعیت در سنین بسیار پایین ازدواج می

ند توانستخواستند هم نمیکرد. دختران کوچک بعد از ازدواج حتی اگر مییک همسر و مادر تغییر می

های دیگر، مدرسه آمدن دختری ازدواج کرده را برای دختران خود مدرسه بروند؛ چرا که خانواده به

دانستند. اعتقاد بر این بود که فکر یک دختر ازدواج کرده، با آن چیزهایی که دیده و مناسب نمی

ر وشناخته مسموم شده است و درست نیست که او با دختران دیگر حشر و نشر داشته باشد )کولی

(. لذا در عمل، ازدواج یک دختر خردسال که در آن دوره بسیار هم رایج بود، عمالً 117: 1717رایس، 

 شد. به معنای پایان دوران تحصیالت او قلمداد می

 از زنان؛ اقتصاد در استیالی مردان ییزدااشتغال

دالیلی چون تجربه  کارهای خانگی در دوره قاجار به راحتی امروز نبود. زنان در دوره قاجار به

شی، کهای فراوان، فرزندآوری باال و فقدان بسیاری از امکانات اولیه زندگی )مانند نبود آب لولهزایمان

چنان  را برای آنان کننده کار خانگی( فشار کار در خانهوسایل گرمایشی و فقدان وسایل برقی تسهیل

 یافتند. عمده کار زناندر بیرون از خانه نمی سخت و سنگین کرده بود که زنان عماًل مجالی برای کار

در بیرون از خانه مربوط به زنان عشایری و روستایی بود و نه زنان شهرنشین. از طرفی، در مناطق 

ان همکاری با مرد» هاآنروستایی و عشایری نیز که زنان به کار بیرون از خانه مشغول بودند، عمده کار 

 «اقتصاد خانگی و خانوادگی»دامپروری و گاه صنایع دستی در قالب یک در زمینه کشاورزی و « خانواده

استقالل اقتصادی به همراه آورد )فوران،  هاآنکه برای « شغل دستمزدی مستقل»بود و نه ورود به یک 

(. در این میان، زنان شهرنشین نیز به دلیل فقدان تخصص و مهارت که ناشی از کمبود 212: 1712

بود و نیز به دلیل فقدان امکانات مناسب در شهر و همچنین وجود  هاآنزم در بین آموزش و سواد ال

توانستند به کارهای چندانی در بیرون از خانه روی بیاورند. های فرهنگی شدید، عمالً نمیمحدودیت

د، مای برای کار در بیرون از خانه نداشتند؛ چرا که عرصه اشتغال و کسب درآزنان شهری، عمدتاً اجازه

 درآمدزایی»ای کامالً مردانه بود و زنان را به آن راهی نبود. لذا شغلی که برای عموم زنان قاجاری، عرصه

به بار آورد، وجود نداشت و غالب زنان در زمینه اقتصادی، تقریباً به طور کامل به مردان خود « مستقل

 ص برای عموم زنان وجود نداشت. وابسته بودند و استقالل اقتصادی ناشی از اشتغال به یک حرفه خا

های شغلی برای زنان در دوره قاجار نیز بسیار نادر بود. در این دوره، اقتصاد ایران از طرفی، فرصت

 صنعت بزرگی یک اقتصاد محلی و غیرصنعتی بود. حتی در شهری چون تهران، تا اواخر قاجار هیچ

محلی بود  حوایج رفع به منحصر تجارت و داین شهر نبو در هم ایکارخانه بنابراین وجود نداشت.

(. در این شرایط به جز زنانی که در مناطق روستایی و عشایری به مشاغل خانوادگی 91: 1791)پوالک، 

پرداختند، عمده زنان شهری، در بیرون از خانه شاغل نبودند. آن همچون کشاورزی و دامپروری می

سوادی زنان ایرانی در آن دوره، تحصیالت پایین یا بیدسته محدودی که شاغل بودند نیز به دلیل 
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دادند از نوع کارهای یدی بود تا فکری؛ مانند مشاغلی چون کار در بسیاری از کارهایی که انجام می

 (. 117: 1717های اغنیاء. )کولیور رایس، حمام زنانه یا خدمتکاری در خانه

نبودن فضای فرهنگی برای کار زنان در شهر، اما این همه ماجرا نبود؛ چرا که به دلیل مساعد 

بسیاری از زنان طبقات متوسط و باالی شهری نیز به کار بیرون از خانه رغبتی نداشتند. از طرفی، 

روی گیری از نیاگرچه در دوره قاجار، فشار کارهای خانگی بسیار زیاد بود ولی زنان طبقات باال، با بهره

کردند فشار کار خانگی را نیز برای خود کاهش دهند تا بتوانند ی میکار خدماتی از طبقات پایین، سع

به تفریحات بیشتری دست یابند و نه اینکه بخواهند از این فرصت، مجالی برای استقالل اقتصادی 

خود در قالب کار در بیرون از خانه بیابند. لذا فرهنگ آن روزگار چنان بود که زنان طبقات متوسط و 

 تنها شغل خاصی نداشتند بلکه شاغل بودن را نیز برای خود چندان مناسب باالی شهری، نه

ا کردند که زن رقلمداد می« فقر و ذلت خانوادگی»دانستند و کار زنان در بیرون از خانه را نشانه نمی

به ثاممجبور ساخته در کنار شوهرش به کار اقتصادی بپردازد و لذا کار در بیرون از خانه را برای خود به

-کردند. به همین دلیل، زندگی زنان طبقات باال معموالً به بطالت و تجملنوعی کسر شأن قلمداد می

(. عمده وقت آنان به آرایش کردن و 11: 1791شد )شیل، یکنواخت سپری می یباحالتپرستی و 

زنان، نه  آل برای این دسته از(. زندگی ایده97: 1711گذشت )دروویل، های زنانه میمهمانی گرفتن

د. شاش خالصه میگذرانیدر اشتغال و استقالل اقتصادی، بلکه در میزان فراغت و استراحت و خوش

شناس فرانسوی از مواجهه با چنین زنانی در این رابطه، روایت مواجهه مادام دیوالفوآ عکاس و باستان

 در ایران جالب توجه است:

 ید!؟کنید؟ مگه فقیرزن ایرانی: شما چرا کار می»

 مادام دیوالفوا: نه فقیر نیستیم.

کنید؟ برای چه به ایران آمدید؟ خوشی هر زنی در این زن ایرانی: پس چرا مسافرت می

است که خوب غذا بخورد و خوب لباس بپوشد و خوب بَزک کند و به استراحت و گردش 

 بپردازد. 

 کردن هستید!؟مادام دیوالفوا: پس معلوم است که شما تمام روز را در فکر بزک 

ید به کشد! ببینزن ایرانی: البته! ولی نه تمام روز! آرایش من چند ساعت بیشتر طول نمی

 ام و چگونهام و چطور ابروها را رنگین کردهچه قشنگی سر انگشتان خود را حنا گذاشته

 کنید که این کارها آسان است!؟ام! آیا خیال میسرمه به چشمانم کشیده

 شوید؟ بعد از آرایش به چه کاری مشغول می مادام دیوالفوآ:

هم از  هاآنروم! خورم، به دیدن اقوام و دوستان میکشم، چای میزن ایرانی: قلیان می

 (.172: 1771)دیوالفوا،  «برندهای من لذت میهمنشینی و صحبت

نها تاز خانه، نهگویای آن است که زنان طبقات متوسط و باالی دوره قاجار، با اشتغال بیرون  هاینا

ن اشتغال بیرو هاآنشد. برای می هاآن، بندرت مایه شادی و افتخار «کار»میانه خوبی نداشتند بلکه 
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، معموالً وجود نداشت هاآنگردید؛ ضرورتی که از نظر مثابه یک ضرورت تلقی میاز خانه، تنها به

باال، عمدتًا به آرایش کردن و تفریح و (. لذا بخش اعظم وقت زنان طبقات 199: 1717)کولیور رایس، 

(. به همین دلیل برخی از مشاغل زنانه مانند زنانی 97: 1711شد )دروویل، مهمانی گرفتن سپری می

های فقیر و طبقات بسیار ها بودند از جمله مشاغل ضعیف و نشانه خانوادهها و حمامکه کارگر خانه

شدند. لذا زنانی که خود را از طبقات متوسط یا باالی میمجبور به این کارها  زنانشانضعیف بود که 

عف. نگریستند و نه نشانه ضمثابه یک نقطه قوت و افتخار میدانستند به عدم اشتغال خود بهجامعه می

خواست او را به زن امام جمعه این کند که چطور زن حاکم کاشان وقتی میمادام دیوالفوآ روایت می

قلمداد نمود و بر بیکاری خود  هاآن او و سایر زنان غربی را نشانه بدبختی لشهر معرفی کند، اشتغا

 بالید:مثابه یک نقطه قوت میبه

را به کار کردن  هاآندر مغرب زمین، زنان مانند ما خوشبخت نیستند. در آنجا مردان »

باشی است! تازه بعضی زنان بینید عکاسدارند مثل همین زن )مادام دیوالفوآ( که میوامی

)دیوالفوآ، « در آنجا معلم هستند! برخی هم به درجه نظامی رسیده و در ارتش کار کنند!

1771 :222 .) 

با این همه الزم به ذکر است که عالوه بر عامل جغرافیایی )شهری یا روستایی بودن( در الگوی 

؛ بود هاآن« موقعیت طبقاتی»بود  مؤثرنان اشتغال زنان در دوره قاجار، عامل دیگری که در اشتغال ز

زنان طبقات باال )چه در شهر و چه در روستا( چندان به دنبال اشتغال نبودند و از نیروی  چراکه

گرفتند و در این میان، عمدتًا این زنان طبقات پایین بودند که به طور خدماتی طبقات پایین بهره می

 رون از خانه مشغول بودند. های سطح پایین در بیمحدود به اشتغال

 گیریبحث و نتیجه

های این این پژوهش به دنبال مطالعه وضعیت اجتماعی زنان در دوران قاجار بوده است. یافته

ای با تفکیک جنسیتی کامل بوده است. قربانی اصلی این مطالعه نشان داد که جامعه قاجاری، جامعه

تقریباً از هرگونه فعالیت اجتماعی عام یا خاص که مردان انجام  هاآن چراکهتفکیک نیز زنان بودند؛ 

بهره بودند ترین حقوق زنان امروزی نیز بیدادند محروم مانده بودند. زنان در دوره قاجار از بدیهیمی

کمترین آزادی و حقی برای انتخاب پوشش خود در خیابان را نداشتند؛  هاآن(. 79: 1712زاده، )ملک

 ایچادر سیاه و روبنده»در بیرون از خانه )مانند یونیفرم نظامیان( یک فرم واحد داشت؛  هاآنلباس 

ا کرد. حتی اگر زنی بکه هر زنی تنها و تنها باید از همین پوشش واحد در خیابان استفاده می« سفید

ف مثابه کششد بهرا بپوشاند در خیابان ظاهر می ای که صورتشچادر و حجاب کامل ولی بدون روبنده

 گردید. شد و با آن شدیداً برخورد میحجاب و مصداق علنی فحشا در نظر گرفته می

فراتر از آن، زنان عصر قاجار در قفسی آهنین از سلطه جنسیتی گرفتار آمده بودند. در آن روزگار، 

نمودند؛ چرا می ترتر بودند، در نگاه مردان محبوبهر چه پنهان هاآنای تابو بود. به کلی مقوله« زن»
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خواست. زن خوب، زنی بود که هیچ مرد نامحرمی چنین می هاآنکه ایدئولوژی پدرساالری دقیقاً از 

اش حتی چهره او را ندیده و صدایش را نشنیده باشد. این فرهنگ باعث به انزوا کشاندن در طول زندگی

آمدند ها میها به خیاباناز اندرونی خانه شده بود. زنان صرفاً گاهی هاآننشینی از جامعه و خانه هاآن

سوان ها بازگردند )بنگرید به: نشریه نتا هوایی بخورند، نفسی تازه کنند و باز به سرعت به اندرونی خانه

(. حوزه عمومی برای آنان، نه محلی برای کار بود و نه مکانی برای 17، ص7، ش1712خواه ایران، وطن

یح. خیابان برای زنان، صرفاً مکانی برای قدم زدن، هواخوری و گاهی تحصیل و نه حتی ورزش و تفر

 کرد تارا نیز از نظرها پنهان می هاآنهای با پوششی که سرتاسر بدن و حتی چشم همآنخرید بود؛ 

در خیابان، حق حرف زدن با مردان  هاآنهای زنان به آشوب کشیده شود. مبادا، شهری با دیدن چشم

هایشان مانند چشم نامشان. حتی حق قدم زدن در کنار شوهران خود را نیز نداشتند. را هم نداشتند

 بداند.  هاآنرا ببیند و نه بتواند صدایشان بزند و یا چیزی از  هاآنشد تا نه کسی پنهان می

زنان در عصر قاجار، حق آموزش و تحصیل رسمی هم نداشتند. مدرسه رفتن حتی برای کودکان 

 شد. این فرهنگقلمداد می هاآنتر از تحصیل بود. در آن دوران ازدواج کودکان، بسیار مهمنیز مرسوم ن

ن ای مؤسسانشد و چنان در جامعه جریان داشت که حتی با تأسیس مدارس دخترانه نیز مخالفت می

کردند. به همین برخورد می هاآنپنداشتند و با مثابه مروجان فحشا و فساد در جامعه میمدارس را به

ترتیب، غالب زنان ایرانی تا پایان دوران قاجار، حتی سواد خواندن و نوشتن نیز نیاموختند و کمتر از 

تا اواخر دوره قاجار، در حد خواندن و نوشتن ابتدایی سواد آموخته بود؛ چه رسد به  هاآنسه درصد 

 غال زنان و کسب درآمد آنان در بیرونآنکه بخواهند تخصصی را فرا گرفته باشند. به همین دلیل، اشت

از خانه نیز )به جز برخی مشاغل خاص زنانه( تقریباً وجود نداشت. همین امر سبب گردیده بود که 

استقالل اقتصادی زنان نیز عماًل رویایی دست نیافتنی برای این دوره تاریخی شود. لذا زنانی که نه 

ای خود دست و پا کرده بودند در نظام پدرساالر عصر سوادی داشتند و نه شغل و سرمایه اقتصادی بر

بودند؛ موقعیتی که هرچند به دست مردان ایجاد شده بود  ماندهیباققاجار، عمالً در موقعیت فرودست 

 شد.مثابه امری طبیعی برساخت میولی توسط همان فرهنگ مردساالر، به

 گاهیجا به آنان باور در شهیر کردندیم اعمال قاجار عصر در زنان بر مردان که یتیجنس ضیتبع

 و رتنییپا ایمرتبه در ،یانسان کرامت منظر از را زنان که داشت انسان کی مثابهبه زنان فرودست

 یجنس ییکاال مثابهبه زن به صرفاً دوره، آن در پدرساالر فرهنگ. کردندیم قلمداد مردان از ترپست

 باور آن از فراتر یزیچ به و ستنگرییم کودکان پرورش یبرا یابزار و مردان شهوت یاطفا یبرا

 هن بود یذات یامر قاجار، فرهنگ در او دنید یابزار و زن به ییکاال و انگارانه شئ نگاه لذا. نداشت

  گوناگون هایدانش و رودیم مدرسه به که کند تصور را یزن توانستینم یدئولوژیا نیا. یعرض

 سرگرم خود یبرا درآمدزا اشتغال به سپس و دنماییم کسب مختلف هایمهارت آن، یپ در و آموزدیم

 را مختلف یاجتماع هاینقش مردان یپا به پا زین اجتماع عرصه در که کندیم رشد چنان و شودیم

 رترب «ذاتاً» را خود که یمردان نگاه با نیا. کند مداخله مردان هاییرگیمیتصم در و ردگییم عهده به
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 زنان و خواستندیبرم مخالفت به آن با لیدل نیهم به و نداشت یسازگار سر چیه دانستندیم زنان از

 .خواستندیم شدهسرکوب موجودات همان را

رسد که در عصر پدرساالری است. با این حال، به نظر می گر وضعیت زنان ایرانیاینها روایت

های بارزی با زنان در دوره قاجار پیدا تفاوتجایگاه زنان امروزی در ساختار قدرت در خانه و جامعه، 

است. سلطه مردانه در دوران کنونی، اگرچه همچنان تا حدی وجود دارد ولی دیگر از آن تندی  کرده

 اند. امروزه نه تنهاهای قدرت زنانه گسترش یافتهو تیزی دوران قاجار، تقریباً خبری نیست و میدان

بدل گشته است بلکه فراتر از آن، زنان پا به پای مردان وارد  حق تحصیل برای زنان به حقی بدیهی

ن های پیشینیز جلوترند. در حوزه اشتغال نیز زنان امروز با زنان نسل هاآنشوند و گاه از دانشگاه می

خود قابل مقایسه نیستند. هرچند در یک مقایسه جنسیتی، برابری شغلی بین زن و مرد در جامعه 

ه توان این واقعیت را نادیده گرفت کطور کامل برقرار نشده است ولی با این حال نمیکنونی ایرانی به 

سلی ، بیش از هر نهاآنزنان نسل جدید ایرانی به دلیل افزایش تحصیالت دانشگاهی و ارتقای تخصص 

 های اشتغال و استقالل اقتصادی دست یافته است. از طرفی،از زنان ایرانی در طول تاریخ، به فرصت

شده است. همین  هاآنهای جنسیتی در بین های جدید منجر به افزایش آگاهیهمین دانشگاه و رسانه

امر، منجر به تضعیف مشروعیت فرهنگ پدرساالری در نزد بسیاری از زنان و حتی بخشی از مردان 

گردیده است. این وضعیت سبب گردیده است که زنان نسل جدید در یک فرایند پیشروی آرام، 

های های قدرت خود را هم در درون خانواده و هم در سطح جامعه گسترش دهند و عرصهوزهح

اکنون تا حد زیادی از آن خود شدند را همگوناگونی که تا پیش از آن قلمرویی مردانه محسوب می

 (.1771پور، و جالیی 2111کنند )بنگرید به: بیات، 

 های شغلیه ابتدایی هم نداشتند و بالتبع فرصتزمانی در دوره قاجار، زنان حق تحصیل در دور

ته همیشه وابس هاآنتقریباً وجود نداشت و به همین دلیل،  هاآنو کسب استقالل اقتصادی نیز برای 

 شد. با این همه، از آن دورانبه مردان بودند و از این طریق، سلطه جنسیتی مردساالر دائماً بازتولید می

(. 1712به همراه داشته است )ساناساریان،  هاآنستاوردهای بسیاری را برای تا کنون مبارزات زنان، د

بسیاری از مجادالت آن روزها مانند تالش برای حق تحصیل، امروزه به حقوق بدیهی زنان بدل گردیده 

هایی در سطوح باالتر به مبارزه برای دستیابی تر و چالشاست و زنان نسل جدید بر سر مطالبات تازه

صد های زنان در طول یک(. اگر مقاومت1771کنند )بنگرید به: صادقی، رابری جنسیتی تالش میبه ب

اش به دوران سال اخیر نبود، اکنون نظم جنسیتی پدرساالر در زمان قاجار به همان شکل خردکننده

ه نشد و سلط گونهینارسید و زنان حتی حق رفتن به دبستان را هم نداشتند اما در عمل ما می

 پنهان ینبردها نیاتر از قبل شده است؛ چرا که جنسیتی در این یک سده اخیر در هر دوره، ضعیف

رقم زده در حوزه روابط انسانی را  یتمدن راتییهاست که تغو در تمام عرصه خیو آشکار در طول تار

اینها گویای آن است که اگرچه پدرساالری در جامعه جدید از بین نرفته است اما در یک فرایند  است.

تدریجی و آرام، بسیار تضعیف شده است و دیگر آن سلطه و اقتدار یک سده پیش را ندارد. به همین 
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زنان های مختلف گسترش یافته است. همین تحوالت در حوزه های زنان در حوزهدلیل دامنه آزادی

 توان در گذر زمان تغییر داد.دهد که نظم جنسیتی را میدر یک سده اخیر نشان می
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Abstract 

The purpose of this article is to study the social and cultural status of Iranian women in 

the Qajar era (1789-1925). This study has been done by historical method. The findings of 

this study indicate that Qajar society was a completely patriarchal society. Patriarchy had 

caused that women do not have equal opportunities with men. Women as a social class 

were completely dominated by men. In the street, in addition to the women's tent )chādor(, 

they also had to cover their faces. Therefore, their faces should not have been seen. This 

type of coverage was mandatory. Women did not have the right to choose their clothing. 

They were not allowed to talk to men on the street. Urban women were not allowed to 

work outside the home. They had no independent income. Also, girls did not have the right 

to education. Schooling was forbidden for girls. While the boys could go to school. As a 

result, women's cultural and economic capital was very low. By the end of the Qajar 

period, the literacy rate of Iranian women was less than 3%. These conditions made women 

lower position than men. 
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Women's Education, Qajar Era. 

 

                                                           
1. PhD in Sociology, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran. 

(Corresponding Author)                                                                  sharifisaei@ut.ac.ir 

2. Professor, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran. 


