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  اجتماعي حرمسرا در عهد قاجار -كاركردهاي سياسي

∗∗، معصومه دهقان∗پورحميد حاجيان

 

  

ي حرمسراهاي اين دوران اهميت مطالعه به منظور بررسي نقش سياسي و اجتماعي زنان خاندان قاجار، :چكيده

اجتماعي آن، ضرورت تعمق  –ي قاجار و كاركردهاي سياسي هاي دورهموقعيت حرمسرا. سزايي خواهند داشتهب

ي در محدوده ،برخي موضوعات .كنداخت سياسي دولت قاجاريه ايجاب ميدر اين نهاد را براي تبيين س

روند ورود زنان به حرمسراهاي شاهان قاجار چگونه - 1 :جمله؛ از تري خواهند داشت، اهميت بيشكاركردهاي حرم

 - 3 ؛استشدهسپري مرفه جامعه تحت چه شرايطي  وار زندگي آنان به عنوان زنان برخورد - 2 است؛بوده

 ؛استهاي فرهنگي چگونه بودههاي آنان در زمينهچنين موفقيتي آموزش و همهاي اجتماعي، نحوهفعاليت

اين  ؟ نكتهداشته استها در بافت سياسي كشور، چه پيامدهايي را به دنبال ايفاي نقش آن - 4 :كهاين ترمهم

جنبش مشروطه حائز  نقش اين اليه از قدرت در حوادث مهم عصر قاجار از جمله در نهضت تنباكو و است كه

هاي مختلف به صورت ورود زنان به حرمسرا، ينحوه هاي اين پژوهش گوياي آن است كهيافته .باشدت مياهمي

 . استكننده داشتهآن نقش تعيين كه مقاصد سياسي درويژه آنه؛ ببوده

    .شاهمظفرالدين، خانمحمد، آغاشاهناصرالدين ،مهدعليا ،قاجار شاه،، فتحعليزنان حرمسرا: هاي كليديواژه

  

  مقدمه

اي بانوان با اقتدار سياسي و هيچ برههرساند كه در يران، اين واقعيت را به اثبات ميمروري بر تاريخ ا

اي اجتماعي و سياسي حتي در سطوح باال، سابقههاي اند و حضور زنان در عرصهبيگانه نبوده رواييفرمان

ها قدرت را به اي لياقتها، برخي مصالح و پارهحسب مقتضيات زمان، شرايط، موقعيتكهن دارد و آنان بر

براي درك اوضاع زنان در ايران و نقش آنان در زندگي سياسي بايد بستر تاريخ اجتماعي  .انددست گرفته

ها، باورها و كه وام گرفته از مجموعه ارزش را نزلت پيشين بانوان در اجتماعچون مو مسائل بنيادين هم
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است مورد مطالعه قرار دهيم و حضور تاريخي آنان را در سياست و نقش بانوان را در تحوالت ها بودهسنت

اگر به ارزش و مقام زن در ايران قبل از اسالم نظر كلي  .اجتماعي گذشته مورد ارزيابي دقيق قرار دهيم

ا در يافتند؛ امرت سياسي بااليي در جامعه دست ميآن دوران اگر چه زنان به قد كه در بينيممي افكنيمبي

 يكه در دورهبا وجود آن. كننده و اسفباري وجود داشتنظر نگرش به منزلت زن، وضع نگراناجتماع، از 

 ؛با مردان برخوردار بودندبرابر  ر نتيجه تعاليم زرتشت، زنان كماكان از احترام و جايگاه نسبتاًهخامنشي؛ د

كه اند و يا اينهاي چندي بودهأ توطئهكه يا منش شودنام زناني از خاندان شاهي برده مي تنها ،ا در منابعام

  .  اندبر شوهران ضعيفشان گرديده صاحب نفوذ و اثر

ارتباط با تمدن يونان و روم موجبات فساد زنان درباري فراهم  ياشكانيان، در نتيجه يا در دورهام

از تمدن يونان و  ل زنان و مرداني شد كه كامالًزدگي، فساد و تجمد و دربار اشكاني محلي براي رفاهگردي

  .ثير پذيرفته بودندأبعدها روم ت

ها نام زنان ها و كتيبهدر سنگ نوشته - 1: از جملهيان بايد به نكاتي چند اشاره كرد، در مورد ساسان

تري نسبت داري حضور پررنگها در امور كشورمادران شاهان ساساني و همسران آن - 2 ؛شدقدرتمندي وارد 

هاي آيين باهاي قدرتمند گسترش حرمسراها مركزي براي تجمع زنان خاندان - 3 ؛هاي قبل داشتندبه دوره

  .بودنفوذ در حرمسرا  احبان قدرت، باهاي صكاريبازي و فريبي آن گسترش دسيسهف گرديد كه نتيجهمختل

هاي سياسي و اجتماعي اليي برخوردار بودند و در فعاليتاسالم از قدر و مرتبه باكه زنان در صدربا آن

و بنا بر آداب و رسوم  اين امر تا حدودي محدود گشته ،هاي بعدأسفانه در دورهشركت فعال داشتند، مت

  .اي ديگر به خود گرفتقومي جلوه

امور سياسي مملكتي دخالت  در گاه زن رسماًهاي گوناگون تاريخ ايران بعد از اسالم، هيچدر دوره

است، مگر در مواردي خاص و استثنايي كه شامل چند زن پادشاه يا حاكم و يا زناني كه بر اساس نداشته

در دوران استيالي . اندي جامعه و سياست قدم نهادهالعاده به عرصهاستداد فوق لياقت و شهامت خاص و

و همين خود خوريم ميت و قدرت سياسي زن بردر موارد فراواني به اهمي مغول بر ايران، عنصر ترك و

ار در اين ادو. شودهاي بعدي ميمساعد در ايران براي زن در دوره اي موافق وسبب فراهم كردن زمينه

كه تا حدودي موفق خود انجام دادند؛ با اينايرانيان تالش زيادي براي حفظ تمدن و فرهنگ  ،چنينهم

ويژه در سطوح باالي اجتماعي تحول يافت؛ اين هايران ب يا بايد پذيرفت كه وضع زن در جامعهبودند، ام

ها واالتر زن در بين آن يتو موقعكه مقام  اي آسياي مركزي صورت گرفت؛ چراهاي قبيلهبر سنت تغيير بنا
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ندين قرن مغول در طي چهاي ترك و اين وضع با پايداري حكومت .از مقام وي در همان زمان در ايران بود

 گيريهاي آينده، منجر به شكلوابسته به نژادهاي فوق در طي قرنمي قبايل در ايران و نيز حضور داي

توانند در سطوح باالي حكومتي صاحب نفوذ شوند، نيز مي در جامعه گرديد؛ كه زنان نوعي نظام فكري

هرچند نه خود به دنبال باال بردن ارزش اجتماعي خود برآمدند و نه مردان مايل به ورود اين زنان در 

يابيم كه با وجود ميرسيم؛ تازه درزماني كه به عصر قاجار مي. بودندايران  يمردگراي جامعه يعرصه

مردان  يهنوز موضوع مورد عالقه ،ها از عصر ساساني و قبل از آنايران طي قرني جامعه جدا شدن

هاي فردي ها و ويژگياز نژادهاي مختلف، زبان زنانواع صاحب قدرت، ايجاد حرمسرايي است كه ان

  . سازد متفاوت را در خود متمركز

خالل اقدامات سياسي، مانند طور مستقيم و در ن حرمسرا و درباري نقش خود را بهدر اين دوره زنا

چنين تحت نفوذ آوردن مسئله جانشيني شاهان، سياست نزديكي به امراي قدرتمند، عقد قراردادها و هم

  .حكام متمرد به خوبي ايفا كردند

ها ساكن حرمسرا بيش از همه اين زنان درباري و ،هاي جديدزمان با ورود انديشهدر عصر قاجار هم

نفوذ زنان حرم در امور .  س امور روزمره خود قرار دادندأر تن از فرهنگ بيگانه را دربودند كه الهام گرف

گاهي به روشني ردپاي  ؛مردانه جلوه كند كامالً شدسعي مي ايكه به طرز مصرانه مردانه حكومت قاجار

مندي از بهره وهاي زنان طبقات باال كه با وجود برخورداريديگر اين ينكته. ساختنمايان مي زنانگي را

حساسيت سياحان  مدار اروپايي ومردان سياست تعامل با زنان و و حتي ديدار حمايت مردان قدرتمند و

موقعيت اجتماعي آنان با زنان طبقات پايين چندان تفاوتي  منزلت و ،عملكرد آنان فرنگي نسبت به زندگي و

  .وضعيت خود نداشتندگيري در تغيير ها نيز تالش چشمكه خود آنحال آن نداشت؛

  اهميت تحقيق

زنان نيمي از جامعه را تشكيل  .نگاري ايران محسوب كرددر تاريختاريخ زن را بايد مبحث جديدي 

وشتند، به آساني از كنار زنان نمرداني كه تاريخ مي. شداي كه در گذشته به آن توجه نميدهند، نيمهمي

اگر . كردنداهميت تلقي ميي زنان را بيدانستند و مشغلهميهاي خود را مهم مردان فعاليت. گذشتندمي

ه به نقش ا بايد دانست كه بدون توجسنجيدند؛ اما معيارهاي مردانه مياو را ب ،شدهم از زني صحبت مي

  .انداز تاريخ فرداي ما روشن نخواهد شدزن در اجتماع، چشم
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طور كه در جامعه ايفاي نقش ، هماناز اجتماعي زنان نيز به عنوان جزء مهم ،نو نگاريدر تاريخ

زمينه قرار دهيم؛ هر ها را از تاريخ حذف كنيم و پساگر آن بايستي حضور يابند؛ كنند در تاريخ نيزمي

  .نوع تحقيق تاريخي محدود و دور از واقعيت خواهد بود

سيس أاگر ت ؛شوندوب ميگذار محست تاريخي دارد و مرحلهشاه به اروپا اهمياگر سفرهاي ناصرالدين

مرداني كه مصدر چرا نبايد بپرسيم در منازل  ؛اندشوراي دولتي باعث تحول جامعه شدهدارالفنون، تشكيل 

آمدند ي تربيت فرزندان خود بر ميسواد بودند، چگونه از عهدهبي زناني كه غالباً ؟گذشتهكار بودند چه مي

ساالر ي مردطور كلي زنان در جامعههدر اجتماع داشتند؟ و ب ثيريأو زوجات متعدد و فرزندان بسيار چه ت

  ديدند؟قاجار خودشان را چگونه مي

قربانت «: است با مضمون فرمانفرما موجودشاه، خطاب به الدينالخاقان، همسر مظفراي از اممهنا

كنم، زيرا باور نمي شنوم، با عقل شماها از مردم ميبعضي حرف .شاءاهللا وجود عزيزت سالم استان ،شوم

:  1380اتحاديه، (» ه عقل خودت از من بهتر است؛ من زن هستمالبتّ. ها دو تا پول ارزش ندارندشغل

تواند به خوبي به ي زنان در تاريخ قاجار را مياين جمله از يك بانوي درباري، ديد كل جامعه). 157

تاريخ ايران را نيز به بررسي وضعيت زناني اختصاص  اي ازپس بسيار مهم است كه گوشه. تصوير بكشد

  . آيندرنگ هستند كه به چشم نميكمقدر آناند يا ي ايران يا گم شدهدهيم كه در تاريخ مردانه

  

  ئلهطرح مس

 هاي مختلف گرديد؟چگونه حرمسراهاي شاهان قاجار محل تجمع زنان از گروه -

  ذشت ؟گگي اندروني زنان حرمسرا چگونه ميزند -

  اند؟آفرين بودههاي اجتماعي نقشآيا زنان حرمسرا در زمينه -

  آيا از نظر فرهنگي پيشرفتي در بين زنان حرمسرا صورت گرفته بود؟ -

    كردند؟ايفاي نقش مي واقع شده و چگونه زنان درباري در مسائل سياسي دولت قاجاريه اهرم فشار -

  

  ي تحقيقهافرضيه

ه بر آن عالو .گرفتتأمين آرامش انجام مي حرمسراهاي عهد قاجار به داليل سياسي واجتماع زنان در 

 . نادر نبود ي آن روز چندان ناپسند ورسم تعدد زوجات در جامعه
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مكش ميان حرمسرا كانون كش .ت سلسله مراتب خاصي در جريان بودزندگي در اندرون شاهي با رعاي

حران بين آوردن فرزند ذكور از جمله عوامل ببه دنيا نزد شاه و احترام ،ونسبزنان بود؛ تفاوت در اصل

هاي حضور اجتماعي زنان ترين عرصهامور مذهبي يكي از مهم انجام .آمدزنان حرمسرا به حساب مي

 .اعياد مذهبي نيز قابل توجه است ،هاي ايام نوروزچنين حضور زنان در جشنهم. بوده است

. كردندمي وآمدجا رفتشاهي به آن يزنان حرمسرا ت آموزش به دختران وجه روزانه تعدادي از اساتيد

ي ندروني به پشتوانهزنان او  قرائت قرآن در حرمسرا رواج داشت نيز تعاليم مذهبي و هنرهاي مختلف و

مردان  ها واعظمنصب صدر زنان حرمسرا در عزل و كردند،در مسائل گوناگون اعمال نفوذ مي قدرت خود

  . اندعهد قاجار بسيار صاحب اثر بوده يسياس

  يابي زنان به حرمسراچگونگي راه -الف

 ،هاي اقتصادي و سياسيبحران، انقالب مشروطه :چون هر چند به داليلي :مندي شاههعالق خواست و

حرمسرا وجود ي قاجاريه در قياس با گذشته به اواخر دوره درعواملي ديگر، انتقادي حاكم بر مطبوعات و  جو

طه، وجود تا پيش از انقالب مشرو تاريخ قاجاري يك ويژگي برجسته با اين وجود،، كنيمدر دربار برخورد نمي

 شاهشاه و ناصرالديني سلطنت فتحعليدوره ويژه دراين واقعيت به. استبار بودهدر در حرمسرا در ابعاد گسترده

  . )66: 1374، دلريش( استبودهتر ، ملموسسال بر ايران حكومت كردندنود قريب كه

كه وي با وجود اين ،اولين شاه اين سلسله -گرايش به گردآوري زنان در دربار، در زمان آقامحمدخان 

 ترين دشمنانشترين كسان و سرسختسو مكرر از جانب نزديكاو از يك ؛شروع شد -لنسل بودامقطوع

ز نمودهاي برجسته كرد تا طبق يكي اسوي ديگر سعي ميگشت؛ و از خان مواجه ميآميز اختهتحقير قببا ل

خانم و گلبخت - جهانسوز -برادر خوداي ههبا بيووي  .هر حاكم ايراني، صاحب حرمسراي وسيعي باشد

 نام و نشاني را در دربارزنان عقدي خود، زنان متعدد و بي كنار در ،افزون بر اين. ازدواج كرد خانممريم

  .)78: 1328، عضدالدوله( داشتمي اعمال هاگدازي در مراوده با آنخشونت جان و گردآورد

سخن به ميان  )328: 1329سپهر، (ه شايه از هزاران زن در دربار فتحعليي قاجارمنابع تاريخي دوره

شاه ذكر شده پسر از فتحعلي فرزند دختر و 262تن از اين زنان و  158هاي تاريخي از در كتاب .اندآورده

  :استجلب توجه زيادي نموده اين كثرت زنان و اوالد وي. است

اي و عدت اهل حرمسر …از بدو ايجاد عالم تا حال، احدي از نسل آدم به كثرت اوالد و احفاد او نبود «

  ).55: 1366، شيباني( »به عيش مشغول بود] با آنان[الدوام  علي …شوند كه آن حضرت تخميناً پانصد نفر مي
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  كشد تا همسرش را به نكاح خود درآوردرا مي - خانحسينعلي –ناظر برادر خويششاه فتحعلي

  .)8: همان(السلطنه نيز از اسراي كرمان زمان آقامحمدخان بود مادر شعاع خانمسنبل .)75: 1328، عضدالدوله(

شاه محمد« :ري نبود؛ به گفته عبداهللا مستوفيها خبدر زمان حكومت محمدشاه، از هياهوي حرمسرا

حقيقت و معني بيشتر از هب. گرفتزن زياد نمي. خداترس و مهربان بود ،قانع ،مطلع ،برعكس جدش كاري

  .)42: 1360 ،مستوفي(» لفظ و صورت ظاهر معتقد بود

هاي شاه، دوباره سرشار از همهمهدوران حكومت پسرش ناصرالدين در حرمسراي خالي محمدشاه

ي در كنار نهري آمده ، برحسب تصادف دختررفتباغات و ييالقات ميشاه به « جوئي گرديدشادي و كام

 يوسيلههگشت و بحرم خانه وارد ميهاي پدر و مادر ببعد از استرض ؛پسنديدو مي ديدميشاه . بود آب ببرد

السلطنه از رجال دربار اعتماد .)378: 1360،مستوفي(» زن شاه بود) شيخ اسداهللا(حرم خواني شيخصيغه

 :سدنويمي ق.ه 1352الثاني سال ربيع در حوادث دوشنبه آخر ي خويشهاي روزانهناصري در يادداشت

  .)283: 1345، اعتمادالسلطنه(» تا به حال سه دختر صيغه نمودند بندگان همايون بعد از ماه صفر«

 يافت،حضور ميشاه در محافل و مجالسي كه ناصرالدين در راستاي تحقق همين لجام گسيختگي بود كه

    .)1360: 382 مستوفي،( به رعايت آن نبودند حجاب داشتند، مجاز كه به حفظ تقيديزنان عليرغم 

جانشين  ،شاهتصادي كشور و ضعف مزاج مظفرالدين، فقر اقعواملي چون پيدايش نهضت مشروطه

 درباريان، شاه به داشتنافواه  در. ي او فارغ از دبدبه و كبكبه باشدكه حرمسرا شدسبب  ،شاهناصرالدين

اشاره به سست عنصري  با و، به طعنه چنين اعتقادي را اطرافيان شاه. مشهور بود )نصفي زن و شش تا(

  .)108:  1355كوفسكي، ساكا( كردنداو عنوان مي

هاي هاي اقتصادي و اجتماعي و روشنگريشاه و با توجه به بحرانبا روي كار آمدن محمدعلي

اه تكرار ششاه و ناصرالدينديگر وضع حرمسراهاي دربار فتحعلي، عتراض به برپايي حرمسراهادر ا انفكرروشن

و شاه وارث احمد. شاه داراي يك زن عقدي بودميمنت اين فشارها بود كه محمدعليدر واقع به  .نشد

    .گسترده بودو فاقد حرمسراي براي داشتن وليعهد ازدواج كرد  آن هم بارشاه نيز تنها سهپسر محمدعلي

زن  17آوري به ايجاد حرمسرا كه منجر به جمع مندي شاهان قاجارهطور كلي در كنارعالقبه: پيشكشي

 500و كمتر از )328: 1329، سپهر( شاهنزديك به هزاران در دربار فتحعليخان قاجار و دردربار آقامحمد

ي حرمسراهاي و بزرگ قدرت نيز به رشد و توسعه هاي كوچكقطب ،شاه گرديدناصرالدينزن در دربار 

 كردندخاندان خويش به شاه وقت، سعي مي آنان با پيشكش كردن دختراني از. رساندندري ميدربار قاجار يا
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اطالعاتي در  منبعتا ضمن تثبيت موقعيت فعلي خويش به اهدافي چون احراز مناصب جديد و داشتن 

ز وفاداري و حسن نيت خود ني بر را كه از همين طريق شاهچنان .يابنددست ) درقالب همسرشاه(ربار د

شاه، دختر ظور ابراز وفاداري خود به فتحعليخان حاكم عصيانگر سبزوار، به مناللهيار ؛ساختندواقف مي

از  اياييشاه در اصل هددو تن از زنان ناصرالدين). 55: 1342، اعظام قدسي(دارد خود را روانه دربار او مي

  .)161: 1361، پوالك( جانب اعيان شيراز بودند

كه شاه را براي اين ؛زنان قدرتمند حرم كه به عللي از مركز توجه شاه خارج شده بودنداز جانب ديگر 

 با پيشكش كردن دختران متعدد به شاه وقت ،متوجه حسن نيت خود كنند و وي را به خانه خود جلب كنند

حرم  يتادهافهاي جاخانم« :شدنددربار مي تراكم زنان در ير اطراف خود، مايهيا جمع كردن دختران زيبا د

: 1360، مستوفي(» …دادند شاه مي ا، براي خود خيلي به دم پرهبراي تحصيل تقرب، از اين جوجه رقيب

ترجيح را بر همه چيز ) شاهفتحعلي(ميرزا كه رضاي حضرت خاقان قاسمكه مادر شاهزاده ملكچنان .)378

مادر زن خانم نماخوش :هااز جمله آن ،كاران خود را به حضور وي تقديم كردچند نفر از خدمت ،دادمي

ميرزا ايرجخانم مادر ملكپريخان ملقب به سردار ؛ميرزاخانم مادر شاهزاده الهوردينقيه بادام ؛سپهدار

سوگلي ، اقدسامينهالسلطنه حاكي از آن است كه گزارش اعتماد .اندبوده )5: 1328، عضدالدوله(…و

  .)381: 1345اعتمادالسلطنه، (ديد ا براي وي تدارك ميبار زني ر، هرچند يكشاهناصرالدين

سالطين قاجار نيز به منظور كاهش جو خصومت و با تصور وفاداري بيشتر : هاي سياسيازدواج

نامي آن  ها بودند كه جز ازدواج مصلحتي و يا سياسي برقدم بسياري از ازدواجپيش ،خويشاوندان به نظام

من جماعت « :شاه خطاب كرد كهشاه روزي به فتحعليآقامحمد. )67: 1374، دلريش( توان گذاشتنمي

ميرزا قاجار دولو را با عباسمحمدخانبايد دختر ميرزابا دولت خويش شريك ساختم، تو مي قاجار دولو را

ي بازگذاري و فرزند ايشان كه از سوي مادر دولو و از جانب پدر يه شرط زناشوكه وليعهد دولت است ب

چنين تو زنده باشي از ؛ چون به سن رشد و بلوغ رسد، همنيز وليعهد دولت خواهد گشت ،قوانلو خواهد بود

ن بهر او دختري از جماعت قوانلو ضجيع فرماي تا فرزند ايشان از دو جانب نسب به قوانلو رساند و چو

  .)185: 1337سپهر، (» شاه استبرهان سخن وي ناصرالدين ...پادشاه باشد همه قوانلو باشد

را در تهران مسكن  ، اين خانوادهعرب از حاكمان بسطام دست يافتانخخان وقتي بر قادرآقامحمد

» داشت درآوردموقع يازده سال كه درآن) شاهفتحعلي( خانم دختر وي را به نكاح باباخانداد و بدرجهان

  .)13: 1328، عضدالدوله(
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ازدواج با  ضمن بيشتر در احمدخان بيگلر بيگي تبريز،برداري شاه به منظور ايجاد حس فرمانفتحعلي

  . )28: 1328همان، ( ميرزا درآوردعليو را به عقد فرزند ارشد خود محمد، دختر ديگر ايكي از دخترانش

ياسي در هاي سروسيه در ايران، در مورد ازدواج سياسي و نظاميكلنل كاساكوفسكي در مقام كارگزار 

ذترين طبقات شاه متشكل از چند زن كه اكثر از ميان متنفحرمسراي ناصرالدين«: گويددربار ناصري مي

 ؛زيستندخود تهران مي با اعيان و اشراف ايران كه در رأس امور قرار گرفته و درنه فقط . جامعه گرفته شده بود

 »...ترين وابستگي خويشاوندي داشتندزديككنار كشور ايران نوترين گوشهافتاده ه حتي با دوربلك

  .)161: 1355، كاساكوفسكي(

دختران خاندان سلطنتي  ؛حرمسرا بودزنان در  هاي تراكمهاي سياسي يكي از راهكه ازدواجعالوه بر اين

در معرض  - براي جلب رضايت وفاداري حاكمان و مردان سياسي و رؤساي قبايل –نيز با اهداف سياسي 

لحتي بود، غالباً مردان مجبور ازدواج در ميان طبقات باالي كشور يك امر مص. هايي قرار داشتندين ازدواجچن

توانستند ها نمياي هم به زندگي با آنها را نديده بودند و عالقهبا زناني ازدواج كنند كه هرگز آن ،شدندمي

اين مقامات در صورت داشتن زن و فرزند بايستي همسر قبلي خود را طالق داده و به نواحي  .داشته باشند

، بروگشن( داشتن همسري به جز دختران خاندان سلطنتي نداشتند يكردند و اجازهدست تبعيد ميدور

 تن از دختران 48است لتواريخ آوردهاالملك در كتاب ناسخبا توجه به اسامي كه لسان .)202: 1368

به سران  خاقان خود. اندان و رؤساي ايالت مختلف درآمدهمردان، حاكمشاه به ازدواج دولتفتحعلي

ها را به سلطنت تا از اين رهگذر آن. ها را به زني بگيرندف كرد تا تعدادي از شاهزاده خانمعشاير تكلي

  .)331: 1361، پوالك( نزديك كند

 ؛الدولهآصفخانيارخانم همسر اهللامريم ؛سياسي داشتند شاه كه سرنوشتجمله دختران فتحعلياز 

 كه بعد از مرگ شوهر به همسري حاج -  خان جهانسوزقليخان پسر حسينهمسر موسي - نسا خانم عزت

 1شاهفتحعلي ؛عراقخانم همسر سپهدار بيگمماه ؛والي كردستان همسر خانمجهانحسن ؛آقاسي درآمد ميرزا

خانم خورشيد ؛مالباشيجرسيهزاراكبرعليمسر ميرزابيگم هآقا ؛خان حاكم محالتخانم همسر آقاسروجهان

خان سپهساالر با يكي حسينميرزا.  )325-28: 1337، سپهر(... وقلي رئيس ايل افشار خمسه همسر عباس

 لقب به قمرالسلطنه ازدواج كردمخانم تاباننام ماه به - شاه يعني دختر فتحعلي - هاي اصيل دختاز شاه

                                                           
  .اندرا ذكر نكردهاند؛ در منابع تنها به اين لقب اشاره شده است و دليل آنشاه داشتهشاه لقب فتحعليبعضي از همسران فتحعلي. 1
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سالطين قاجار با ايجاد حلقه پيوندي بين  يها حتي واسطهگونه ازدواجاين. )109: 1362كارالسرنا، (

يكي از نيز  شاهالدينناصر  -شاه نام برده شدطور كه در مورد دختران فتحعليهمان -دگرديروحانيون نيز مي

طبع سخر اهالي شوخ، اين ازدواج مصلحتي نقل محافل و مورد تما به ابوالقاسم امام جمعه دادد ردختران خو

  .)78: 1362، كارالسرنا(قرار گرفت 

  حرمسرا ياداره -ب

ها زيرا به غير از شاه تنها خواجه. گرفتاز طريق خواجه سرايان انجام مي حرمسرا معموالً ياداره

ي سه گروه خاص نگهداري اندرون شاهي به عهده. ندحريم حرم نزديك شوكه اجازه داشتند به  بودند

 ؛)هاخواجه(كرها نو ها وكلفت ها وفراش– 2؛ كردنداطراف آن حفاظت مي سربازها كه از ارگ و- 1 :بود

   .)1388 كسري،( ...جاروكش وچراغچي،  ،ديگر كاركنان از قبيل باغبان-3

شاهليعي فتحهاندرون شاهي دور  

 

باشي لقب افتخاري كنيزان بخشيد ددهثروتي فراوان مي خانه به خواجگان قدرت ونظارت بر امور حرم

رد اعتماد شاه بودند به يك يا چند نفر از اين خواجگان كه مو .ها بودباشي لقب مردان آنخواجه اندرون و

كنيزان را بر عهده  اجه سرايان ورفتار خو كنترل اعمال و شدند و وظيفه نظارت وباشي انتخاب ميمقام آغا

  .)84- 5: 1376، عضدالدوله( رفتشمار ميقاجار بهامات مهم دربار شي يكي از مقباآغا .داشتند
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ايجاد  دانستندحق در ثروت شاه ميزناني كه هركدام خود را ذي تعدد زياد بود، مخارج حرمسرا بسيار

). 5 :1362، هدايت( شدها بر دوش مردم گذاشته ميهزينهكه تأمين اين  طلبيدهاي مجلل را ميباغ ها وكاخ

تر از حرمسراهاي اتراك هاي قاجار را بيشمخارج حرمسرا كنندگان ايران در عصر قاجاراوليويه يكي از ديدار

  ).  159: 1371، اوليويه( داندعثماني مي

شد حواله حقوق خاصي كه به زنان داده مي گشت،ها كه صرف مخارج عمومي دربار ميعالوه بر ماليات

به  فرستاد واو پس از تقسيم نزد زنان حرم مي شد ومي 2الحرمحويل اعتمادكه هر ماه ت به گمركات بود

 هريك از زنان به ميزان نفوذ و). 1388، كسري( داشتميحساب برزان مبلغ براي خود حقفراخور مي

نيز تا زماني كه در حرم زندگي شاه پسران  دختران و .متفاوتي داشتنداعتباري كه نزد شاه داشتند حقوق 

هاي زن تومان و 750اول ماهي  يشاه زنان درجهدر زمان ناصرالدين .كردندكردند، حقوق دريافت ميمي

. كردندتومان مقرري دريافت مي 100تا150 سوم از يدرجه زنان موقت و تومان و 200تا 500دوم از  يدرجه

  ). 15: 1376، عضدالدوله( ترهاي بزرگ شاه سالي هزار تومان حقوق داشتنددخ

از طريق وصول پول از انگلستان و  حرمسرا گزاف يشاه مخارج كشوري از جمله هزينهدر زمان ناصرالدين

   ).1388، مقدمسلطاني( شدمين ميأديگر دول خارجي ت

  زندگي اجتماعي زنان درباري  -پ

  هايو رقابتها حسادتها در چهارديواري حرمسرا، با توجه به و نگهداري از آنداشتن زنان متعدد 

 كرد، ،گرجي ،زناني از نژادهاي مختلف تركمان .ساختهايي روبرو مي، شاهان قاجار را با دشواريميان آنان

دشمني  و رقابت ،الفتي نداشتند ها كه نه خود و نه فرزندانشان با يكديگر انس وجز آن چركس و ترك،

 چنان زبانهعهدي آني واليتاين اختالف بر سر مسئله. شدندحرمسرا موجب مي و سختي را در دربار

نيز در امور داخلي  انگليس سوخت؛ بلكه پاي روسيه وتنها سراسر مملكت در اين فتنه ميكشيد كه نه مي

خانواده  رگونه نقش فعالي در اموهيچ هاكه آنشمار زنان و ايناين مسئله با توجه به .گشتدربار باز مي

تر ها بودند، بغرنج بودن خود را هر چه بيشدار پرورش آنعهده، هادايه، نداشتند و درصورت داشتن نوزاداني

با  خروج از آنشد و ورود و ها نظارت ميشدت توسط خواجههشاه بدرب اندرون ناصرالدين .دهدنشان مي

، رئيس كردندجايي از شاه كسب اجازه مي فتن بهحتي اگر بانوان براي ر. استها بودهاجازه رئيس خواجه

                                                           
  .الحرم يكي از مناصب درباري بوداعتماد .2
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ورود طبيب هم به اندرون براي . توانست با آن مخالفت كندديد ميها در صورتي كه صالح نميخواجه

  .)14: 1371، سلطنهالتاج( پذير بودصرفاً با كسب اجازه از او امكان معاينه زنان بيمار

 زنان حرم بيكاري  ناشي ازهاي طرق مختلف كسالتهگرفت تا بصورت مي يهايتالشبا اين وجود 

شاه فتحعلي ؛هاي سرگرمي آنان بوديكي از راه ،هاها و حتي لشكركشيراهي با شاه در مسافرتهم. كاهش يابد

بانوان  تن از پانصد. از زنان خويش را در ركاب داشتاش حدود صد تن هاي داخليبه هنگام يكي از مسافرت

  .)54: 1325، ريهوفو( كردندراهي ميشاه او را همهاي ناصرالديندرباري در يكي از مسافرت

  :كنددروني حرمسرا را با دقت توصيف ميظرايف  اش وضعيت زندگي وپوالك در سفرنامه

اين نه تنها از . تواند مايه رشك و حسرت باشدجه نميرفته سرنوشت زنان شاه به هيچ و روي هم«

ها كامالً جدا از اين بابت كه اين ، بلكه ازبردد و از ديگران ميپيوندجهت كه غالباً شاه به يكي مي

اي دارند؛ زيرا هر زني برحسب درجه و ها مستمري ماهيانهبرند، آنسر ميران و تقريباً در اسارت بهديگ

باشد و غالم و كنيز مخصوص آشپزخانه خاص داشته ،ستاارچامنيت شخصي خود نامقام و براي حفظ 

  . )163: 1361، پوالك( »ط و مراوده با عالم خارج نگهداردنيز براي برقراري ارتبا

  :دهدزنان حرم را مورد اشاره قرار مي اخالقيهاي غيراروپايي، جنبه سياح ديگر

توانند به عناوين مختلف از ولي هر وقت كه بخواهند مي رندندا زنان گرچه در حرمسرا ارتباطي با خارج«

  .)202: 1368، بروگشن( »؛ مرتكب كارهاي خالف هم بشوندباشندجا خارج شوند و اگر احياناً ناپاك آن

 ديدمي دربار شاه را محل فساد ؛هاي اخالقي اوستمي كه از خصلتيافسردگي خاطر داعتمادالسلطنه با ا

ه به السلطننايب مادر« :دانستچنان منحط ميرا نيز چه در دربار و چه در خارج از دربار هم و رفتار زنان

 البصر،هاي كورمطرب ...لمفصخيلي  .گرفت به سبك همه ساله عيد) ع(واسطه عيد مولود حضرت فاطمه

 ها را جاآن نمونه پوشانده روي صندليبه آن  ،هاي اسپانيولي كه چندي قبل به تهران آمده بودندمطرب

 .)550: 1345، اعتمادالسلطنه( »خود زيور نموده بودهالسلطنه جواهر مفصلي ببودند و خود مادر نايبداده

 ،)1202 :همان( حضرت عبدالعظيم رفته بود به زيارت» بزك كرده و جواهر زده« ، شاهي الدوله صيغهفروغ

بودند كه اهل حرم از پشت آن  خانه كشيدهبام حرمتجيري باالي پشت ،دوانياسب مكه هنگا ؛و نيز آورده

و وقتي ... » بودندف آمده تجير تجاوز كرده اين طر از« هادواني را تماشا كنند ولي بعضي از زناسب

» ها را به آن طرف تجير فرستادندبا فحش و تهديد زن«شاه  ،كندشاه را ملتفت مي اعتمادالسلطنه

معمول زندگي در حال  ، روشزنانميان برخي آيد كه درعتمادالسلطنه برميا هايگزارشاز  .)995 :همان(
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تأثير در اين تحوالت بي ،نري فرنگي و نشر كتابسيوارتباط بيشتر ايران با خارج، مدارس مي. دگرگوني بود

ها ديپلماتهاي چه مردان درميهمانيچنان. ، در اين تحول تأثير داشتنيز ارتباط اشراف با خارجيان. ندنبود

  . وآمد داشتندو زنانشان نيز با زنان خارجي رفتكردند با زنان خارجي معاشرت مي

گرمي زنان يي كه براي رفع مالل و سرهاروشرسد از جمله نظر ميبه :حرم يمشاركت در ساختار اداره

منابع اين . )70: 1374، دلريش( شد، واگذاري مناصب تشريفاتي حرمسرا به آنان بوددرباري در نظرگرفته مي

، شاهتحعليحاجيه نامي از زنان فخانم يا ننه«: دهندقرار ميساختار اداري حرم را در اختيار ما  ،دوران

 دار كارهاي نمازخانه و ايوان نشيمن قصر شاهي بودند چند نفر از زنان شاه بود كه عهدهمسئول نظارت بر 

كثيري از زنان اندروني همين شاه، مسئول نگهباني  تعداد. ي زنان مسئول قصه گفتن شاه بودندبرخ. ..

هاي شدند، مسئول نظارت بر ديگر زنده مينامي )كشيكسر(هاي مختلف حرمسرا بودند و سه زن كه بخش

  .)16و17: 1328، عضدالدوله( »كشيك بودند

 :همان(  بودندوي  خانه و قلياناي شاه و تعدادي متصدي امور قهوهتعدادي از زنان نيز مسئول بردن غذ

عمو و خانطفيمص مينا كه همسرگروه استاد :وسيقي حرمسرا شاملهاي مگروه .)29-28،90-89، 37-35

در  بود كه شيرازيرستم يهودي دعمو و شاگرخانقليي جعفراستادزهره كه زوجه ؛شاگرد مهراب ارمني

از همسران  خانمخانم و كوچكبختها توسط گلامور مربوط به آن .نظير بودندكم نيز علم موسيقي

  .)18-20: همان( بودند الدولهدام از اين دو خانم زير نظر خازنشد و هر كشاه اداره ميفتحعلي

زادگان بودند امر فرمود كه يكي از قاجار يا ساير بزرگ يچنين به زناني كه از خانوادهشاه همفتحعلي

او  يسلطنت رئيس و مقتدر باشيد و مابقي در جميع امورات به اجازه ،خانهجاي مهدعليا در حرمهشما بايد ب

چه به اين رتبه انتخاب شده، آن ؛باجي كه از كنيزان مهدعليا بود، گلبدنبه احترام آن مرحوم. رفتار نمايند

دار امتياز يافت و نقش وي به لقب صندوق .خانه بود، متصرف شدنقود و اجناس جواهر و غيره در صندوق

  جهاندار شاهقبض صندوق    در ممالك ايران  معتبر     :مهرش اين بود 

 .كردندتحويل ميش تشويخواست بيركرور از تجار و سايرين مياعتبار اين مهر به حدي بود كه اگر كرو

تدبير در . )332: 1337، سپهر ؛6- 7-8: 1328عضدالدوله، ( وي زنان ديگري را نيز زيردست خود گرفت

 آورد واو را به عقد دايمي در خانم شد وي شاه به گلبدنصندوق خزائن موجب عالقه خانه وامور حرم ياداره

). 172: 1376، عضدالدوله( شدر شخص شاه در نزد وي نگهداشته ميمه. الدوله گرفتازناز شاه لقب خ

چه در سفر شاه به كسي چنان كرد،كمك مي داري به اوشاه نيز در صندوقضياءالسلطنه دختر فتحعلي
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شاه رياست تمام زنان ي ناصرالديندر دوره ).30 :همان( كردشد وي آن را به گلبدن گزارش ميمرحمتي مي

  ).52: 1363، ويلس( رساندخانه را وي به انجام مياغلب امور مهم حرم و عليا بودخانه با مهدحرم

        

 توضيحات نوع شغل رديف

 تقسيم غذاي اندرون 1
. وظيفه بوددار اين شاه عهدهخان زند در عهد فتحعليكريم يهخان و نبيرخانم كوچك دختر تقي

 .)89: 1376  ،عضدالدوله( شد اي فقط به افراد مطمئن سپرده ميبديهي است چنين وظيفه

 .)همان( م بوداين مقام در زمان فتحعلي شاه به عهده دلبر خان نظارت خانه اندروني شاه 2

 نظارت بر زنان 3

شاه هميشه سه يا چهار نفر از زنان عاقله را كه داراي كفالتي بودند به عنوان رياست ناصرالدين

ها سپرد و احتياجات آن ها را ميها تعدادي از خانمكرد و به هر يك از آن ميزنان ديگر انتخاب 

 .)61: 1371السلطنه، تاج (  گرديد ها برطرف ميوسيله اين زنرا به

 اندرونينظارت بر خزانه 4

ها خزانه طال و جواهرات بود كه زير نظر و تقسيم شده بود يكي از اين خزانه از زمان فتحعلي شاه خزانه

ها و جواهرات را به يكي از زنان خود مهر و كليد شاه قرار داشت و شاه نگهداري از اين صندوق

 .)85: 1325  ،ريهوفو( ناصرالدين شاه متعلق به كنيز كردي به نام فاطمه بوداين مقام در زمان . سپرد مي

5 
از وجوه تقديمي نگهداري

 كشيو پيش

اقدس، يكي از زنان با نفوذ شاه سپرده شده بود تا در شاه به امينهاين وجوه در زمان ناصرالين

  ).17 :1376عضدالدوله،( آخر سال تقديم خزانه شود

6 

به امپراتريسهاي نگاري نامه

دول خارجي و زنان سفرا و 

رايي از ميهمانان زن پذي

 آمدند حرم ميخارجي كه به

اين مقام يكي از شغلهاي مهم بود كه در زمان فتحعلي شاه مختص آغا باجي بود بعدها به مهد 

 .شدشاه سپرده الدوله سوگلي ناصرالدينو بعد از مرگ وي به انيس) ن خانمملك جها(علياي سوم 

  16شماره  موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، نشريه الكترونيكي زنان،∗ 

ي اهل حرم بود؛ جمعي از خادمان هااكن مذهبي نيز از جمله دل مشغوليديدار و زيارت ام :امور مذهبي

راه  هاي حج ازش اجازه يافتند تا در معيت قافله. هـ1336شاه در سال حرم محترم پادشاه ايران، فتحعلي«

در حرمسرا بعضي از بانوان اظهار تقدس . )38: 1349، اعتمادالسلطنه(» الروم به مكه مشرف شوندارزنه

 ههاي متبركه بهاي جمعه و شبدانستند، و مخصوصاً در شبكردند و شنيدن موسيقي را حرام ميمي

  .)60: 1342، عظام قدسيا( عبادت و خواندن دعا و قرآن مشغول بودند

 ؛پوشيدكه سراپا سياه ميري از دختران اندروني آغامحمدخان، در حالي، دختروزهاي سوگواري عاشورا در

خانم ننه. ساختحرمسرا را غرق در شيون و زاري ميرفت و با ذكر مصائب شهداي كربال، زنان به منبر مي

بود كه  نمخاخواني با خيرنسار روضهي اطاق شاه بود و منبخانهشاه استاد نماززنان فتحعليمشهور به حاجيه از 

زدند مام اهل حرم در پاي منبر سينه ميخواند و تزني ميرفت و اشعار سينهروز عاشورا به منبر مي

  .)14-18: 1328، عضدالدوله(
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از در بزرگ تا در تكيه شد كه نان اندروني تشكيل ميهايي براي زتكيه ،در ايام عزاداري ماه محرم

دادند كه هاي حرم اختصاص ميي سه متر را به خانمكشيدند و خياباني به اندازهتوري مي ايدولت پرده

 ، جايگاه عموها، مقامات درجهدر كنار شاه .)64: 1361، معيرالممالك( گذشتندجا ميبا ميهمانانشان از آن

ن درجه اول او و ، همسراجايگاه مادرشاه ؛سمت چپ او. اول مملكتي و وزير مختار روس و انگليس بود

  . اين مراسم تا روز عاشورا ادامه داشت . همسر وزير مختار روسيه و انگليس بود

هاي السلطنه در خانهالدوله و شكوهچون انيسهاي طراز اول حرم، همعالوه بر اين، هر يك از خانم

مجلس عزاداري و شنيدن ذكر مصيبت، به خوردن برنج و عدس  كردند كه در پايانبرپا مي خود مجالسي

معتمدالملك خانهمسر يحيي كه-الدولهعزت ،شاهخواهر ناصرالدين .پرداختندبوداده و كشيدن قليان مي

  .)299: 1360، مستوفي( كردبرپا ميخواني با شكوهي يهزنيز مراسم تع -بود

ه منبري سوي پردآن ،اي آويختهپرده ؛گرديدبرگزار ميندرون مجلس وعظ و نماز در ماه رمضان در ا

به لباس اهل علم  كه ،هزادگاناالرئيس از شالدين برادر شيخدادند و شيخ سيفنهاده و ترتيب مهرابي مي

 ،پس از نماز. كردنداقتدا مي و صف آراسته ،بانوان ،سوي پرده زنبوري ناي. ايستادبه نماز مي ،درآمده بود

زنان  ،هاشب. كردندهاي مذهبي مطرح ميها از پس پرده سئوالرفت و خانمشيخ مزبور به منبر مي

و  ساختندقرآن و طرح مسائل شرعي برپا مي طالعهي براي ميديگر محفلي تماشاشاه در منزل يك سالخورده

همين منابع  .)68: 1361، معيرالممالك(كرد و حل مسائل مياصالح قرائت  نابينا،قاري  ،شيخ اسداهللا

چند صفحه هر بامداد در سرحمام . داشت ض مذهبي اهتماميشاه در اداي فراناصرالدينورزند كه تأكيد مي

داد و اعياد يت بسيار مي، به مسائل مذهبي اهمشدكرد و هرگز نمازش ترك نمياز كالم رباني تالوت مي

  .)53: 1361، همان( كردهاي باشكوه برگزار ميجشنمذهبي را 

 ،الدولهاز جمله خازن ؛اندهايي داشتهالمنفعه نيز فعاليتخاندان قاجار در امور عام يزنان برجسته  

ساخت و تعمير  به را نهاده بود و نيز مهدعليا دبناي امامزاده داوق .ه 1348در سال  ،شاهي فتحعليزوجه

مهدعليا، مدرسه حكيم ها باغ ، از جمله آنختپرداسرا، مدرسه و باغ مي، كارواند مسجدبناهايي مانن

و تعمير خيابان الماسيه  در ايمدرسه ،، بقعه و بارگاه زبيده خاتون در نزديك شهر ريباشي در ارك

  .)184 : 1345، اعتمادالسلطنه( بودمسجد مادرشاه 

ي تهران آن جامعهتر زنان برخوردار اشراف يا به عبارت كلي يزنان طبقه اتاسنادي مبني بر موقوف

رو اند و از ايني خدا رفتهاند به زيارت خانهمامي زناني كه صاحب موقوفات بودهت ؛استزمان به دست آمده
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ي كه از طبقهشدمياست و اين فرصت و موقعيت، تنها براي زناني فراهم آمده مذكور عنوان حاجيه در اسناد

  .)116 :تاورنر، بي( پشتوانه اقتصادي محكمي داشتند وه باال بود

دختران در اجتماع عهد  هاي آموزشترين راه، از شايعخانهاستفاده معلمان سرخانه و مكتب :آموزش 

معلمان سرخانه را نداشتند، اين  يالزحمهطبقات محروم، استطاعت پرداخت حق جا كهآن ا ازام. قاجار بود

شواهد موجود،  بنابر. گرفتنددرباري و اشراف قرار ميهاي تر در خدمت زنان و دختران خاندانمعلمان بيش

ق معلمان سرخانه به سوادآموزي شاه تا اواخر دوران قاجار از طريحرمسراي شاهي، از دوران فتحعليزنان 

شاه معلم مخصوص دختران فتحعلي عنوانطالقاني، بهدر اين زمينه، از شخصي به نام آخوند. پرداختندمي

معلمان سرخانه نقش  از آموزش زنان حرمسرا و سياحان اروپايي،. )8: 1328، الدولهعضد( استياد شده

ها زنان حرمسرا وظيفه حفظ و نگهداري از فرزندان خود را نداشتند و تربيت آن« :اندسخن به ميان آورده

  .)202: 1368، بروگشن(» ها را برعهده داشتندآموزش آن يبود و معلمان سرخانه وظيفه هاهللا به دست

هاي اشرافي، جز شرعيات و فراگيري قرآن، از طور دقيق مشخص نيست كه دختران درباري و خاندانبه

بيش به شدند تا ضمن نوشتن، كماها قادر ميا آنان از رهگذر همين آموزشآموختند؛ اممعلمان خود چه مي

اطالعاتي در اين زمينه ، منابع داخلي قاجاريه. ون حافظ، فردوسي و سعدي بپردازندشعرايي چ هايديوانمطالعه 

مهدعليا به «: نويسدي وي ميدرباره – نتيجه پسري مهدعليا -  الممالكمعيرخاندوستعلي. دهندبه دست مي

رسي و قواعد ادبيات فا. كفايت بودبانويي پرمايه و با. سزا داشتهاي بنبود، ولي از موهبات معنوي بهره ظاهر زيبا

  .)88: 1361، معيرالممالك( »نوشتدو را خوب مي دانست و خط درشت و ريز، هري را نيك ميزبان عرب

 يزنان طبقه« :داردكهشل اظهار ميليدي. كنندأييد ميهاي منابع داخلي را تسياحان اروپايي نيز گزارش

نه معني آن را  –ت قرآن ائسوادند و با شعر و ادب مملكت خويش آشنايي دارند و اغلب آنان قررفه معموالً بام

، تعداد افراد باسواد خيلي زياد است و اكثر ي سلطنتيخصوص خانوادههر و بجادر ميان زنان ايل قا. دانندمي –

  .)89: 1368،شلليدي(» نويسندرا شخصاً و بدون كمك ميرزاها مي ها مكاتبات خودآن

زنان ايراني از موقعيت بهتر «: كندمي گونه توصيفوضع آموزش زنان در ايران را اين دكتر بروگشن

ن را بخوانند، حتي توانند قرآها سواد خواندن و نوشتن دارند و ميآن. برتري از زنان تركيه برخوردارند و

آشنا هستند و شعر  شوند كه در ادبيات و علوم، تحصيالت عاليه دارند، با ادبيات كشور خودزناني يافت مي

  .)201: 1368، بروگشن( »گويندهم مي
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شدند، سواد چنداني نداشتند، چون سالگي شوهر داده مي 10و 9، 8بدون شك دختراني كه در سنين 

له از آن جمله فخرالدو. ولي بودند زناني كه در اين دوره تحصيالتي داشتند 3نيافته بودندتحصيل  فرصت

 و بودزبان فرانسه آشنا  با السلطنهاجت .دختران شاه بودند السلطنه يكي ديگر ازشاه و تاجدختر ناصرالدين

  ).32: 1373، اتحاديه( نظرياتي داشت و وضع زنان انديشيدهدر 

 است از جمله مسائلى كه در بررسى تاريخ معاصر ايران كمتر بدان توجه شده :و ادب شعر يعرصه 

چون خيرات حسان، هاى معدودى تنها دركتاب. قاجار است يوضعيت زنان فرهيخته و هنرمند در دوره

دوره   گذرا از برخى زنان دانشمند و اديب اين هايى كوتاه ونامهزندگي، تاريخ عضدى و تذكره نقل مجلس

  . ناشناخته و مبهم است است، به همين علت جايگاه زنان ايران در عصر قاجارذكر شده

چه ، و هنرمند اين دوره ورنويسان ايرانى از شرح حال زنان سخن هاى سياحان خارجى و تذكرهگزارش

 كثرت اين عده است كنندهبيان به روشنى ،ديگر طبقات جامعه چه در هاى رجال وخانواده و دربارها در

: نويسد مى ناصري،حكومت ي  دوره در انگليس وزيرمختار همسر ،شلليدى. )86- 9: 1368برگشن، (

   ). 89: 1368شل، ( »... خويش آشنايى دارندكت مملمرفه معموالً باسواد و با شعر و ادب  يزنان طبقه«

خانم، دلشاد و آغاباجى اشاره  توان به كسانى چون طاووس قاجار مى ياز ميان زنان فرهيخته دوره

از ميان  .)5: 1328عضدالدوله، ( شاه قاجار و اهل شعر و ادب بودند فتحعلى  نمود كه هر سه از زنان

طبع  )21: همان( خانم جهانو حسن خانم ملقب به قمرالسلطنهابانكسانى چون ماه ت  شاه دختران فتحعلى

نويس نيز هنرمند و خوش، بر شاعرىعالوه  سلمه و ضياءالسلطنهعر داشتند و برخى مانند عصمت، امش

نويسى خوش  چون و گرفتندركابه هنرهاى زيبا فنون ظريفه و در را خود استعداد زنان نيز از اى عده .بودند

  ويسان درآمدنداستنساخ قرآن از هنرهاى مورد توجه اين عصر بود اغلب زنان هنرمند در جرگه خوشنو 

 نيز از بانوان هنرمند -السلطان ظلشاه و مادر مسعودميرزاهمسر ناصرالدين -السلطنه عفت ).25: همان(

هيئت  نوشت، در علم نجوم و اعتمادالسلطنه، وى خط شكسته را نيكو مى گزارشبنابر  .قاجار است يدوره

در بين ). 185، 2ج: 1304اعتمادالسلطنه، ( گفت و به تصوف و عرفان نيز گرايش داشت ماهر بود، شعر مى

هاى كتاب ينويسنده  كه وى. ديگران صاحب نام و آوازه استبيش از  ،فخرالدوله ،شاهدختران ناصرالدين

 شاعرى مهارت بسيار داشت نويسى ودر هنرهاى نقاشى، موسيقى، خوش ،ارسالن استملك و امير زرين

                                                           
   .زن بودند% 8تن يا  75شاعر و نويسنده دوران قاجار فقط  955ازاين مسئله است كه  ،يكي از عوارض آن. 3
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از  شاهلكه ايران هشتمين دختر ناصرالدينالدوله و مشهور به م ملقب به فروغ آغا،تومان ).22، 2ج: همان (

  ).166: 1383، حجازي( زنان باسواد و هنرمند دربار ناصري بود

  زنان حرمسرا و مداخله در سياست  -ت

هاي گوناگون، ناتواني جنسي و شخصيت جدي ، با توجه به مشغلهسلطنت آغامحمدخان يدر دوره

. نمودند، زنان در مسائل سياسي كشور مداخله نمياندرون هايي سخت درچنين ايجاد محدوديت، هموي

آنان، اعظم حكومت سلسله قاجار بر ايران، يعني بخش هشاشاه و ناصرالدينا در زمان سلطنت فتحعليام 

تابعي  هازندگي سياسي آن ؛گفت توانجا كه مي؛ تا آنهاي حرمسرا بودندكامالً اسير اميال نفساني و لذت

به  هاشاه حتي زنان خود را در لشكركشيفتحعلي ؛طور كه گفته شدهمان. از زندگي خصوصي آنان بود

به همين دليل، . نان خود قرار گيردهاي زكرد كمتر تحت تأثير حرفسعي مي ويه البتّ. بردراه ميهم

 در ،شاهالدينرناص برخالف او، .ه بيندازدينتوانست بر فضاي حرمسرا سا هاي سياسي در زمان اوبنديدسته

ي زنان دربارتواند نفوذ مي پوالك گزارش .گرفتمي قرار زنان خود و مادر افكار تأثير تحت زيادي، موارد

  : شاه نمايان سازدرا بر قدرت ناصرالدين

كه حقيقتاً ؛ در حاليفرد مملكت استرواي منحصربهبه اين خيال واهي دل خوش دارد كه فرمان«

ممكن است مادرش، همسرش، وزرايش » ديگران«حال اين . بازي در دست ديگران استچون توپهم

عرض برساند كه او الزاماً به همان هنحوي بهوقايع و اتفاقات را بيا هر درباري ديگري باشد كه بتواند 

مراد و نظر او انجام گرديده  كه همه چيز بر وفق ؛كه گزارشگر خبر بخواهد شاه بپندارد برسد اينتيجه

: كندر حرم را در امور سياسي تأييد ميتأثي ،يك گزارش خارجي ديگر .)294: 1361 ،پوالك( »است

د هيچ زماني در تاريخ ايران اندرون شاه چنان اثرات بزرگي در امور دولتي مانند دوران روتصور نمي«

متنفذترين طبقات و اعيان و اشراف ايران  حرمسراي وي متشكل از زناني از. باشدشاه داشتهناصرالدين

  .)146 :1344، كاساكوفسكي( »استبوده

 ؛رفتشمار ميبهشاه رالديناز سياست هاي ناص ،نگهداري حرمسراي بزرگ و پرخرجنكته اين است كه 

از سراسر  زنان اطالعاتي اين يوسيلهبه ،از تمام طوايف و طبقات كشور يبا داشتن نمايندگان زيرا

  : ه سياحان اروپايي قرار گرفته استاين امر مورد توج. كردكسب ميكشور

  . نمودد را حفظ ميارتباط خو ترين گوشه و كنار كشورترين و سخت راهاول؛ با دور دست«
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هيچ يك  از فهماند كهو مي كردها را بخود جلب ميو آن نمودمي دوم؛ در بسياري از مردم ايجاد عالقه

  . ست كه هر كس را بدان دسترسي نيستزن شاه شدن هم افتخار بزرگي ا. كندگيري نمياز اتباع خود كناره

  . يافتاطالع مي ؛گرفتورت ميچه در سراسر كشور صآن يي زنان خود از كليهوسيلههسوم؛ ب

ها به گفتگو وسيله زنان خود با خويشاوندان متنفذ و نافرمان آنهافتاد كه بچهارم؛ مكرر اتفاق مي

فرستاد يا ديدار قوم و قبيله به مأموريت ميها را با مقاصد سياسي به عنوان پرداخت گاهي آنمي

  . نموداحضار مي ،استكه بيمار شده يا دلش تنگ شدهادت از فالن زن يي عانهها را به بهخويشاوندان آن

  .)162-161: 1344، همان( »كه بعضي از زنان اساساً حكم گروگان را داشتنداين ؛پنجم

كس از وي هيچ دارند كهمنابع قاجاريه بيان مي. شاه وضعيت كامالً متفاوت بودمظفرالدين يا در دورهام

مراتب هبكه تعداد زنان حال آن ؛جنجال و كشمكش برپا بودجارو ،هموارهاي نداشت و در اندرون واهمه

همسر مظفرالدين بسيار بانفوذ بود و شاه بينوا جرأت  ،علياشاه بود؛ حضرتينلدناصرا يكمتر از دوره

عليا نيز خواهر حضرتكه  خواهر دوم فرمانفرما. )160: 1344، همان( جلوي زن خود را نداشت زدنجيك

سخت به او  ،و شاه بود شاهمنشي حضور مظفرالدين ،الملك بودهمسر وكيل ،شاهدر زمان مظفرالدين و بود

ز اين ا ،اندازه تسلط طلبزني بي« :دهندامور كشور گزارش مي بر شاه و منابع از سيطره او بود؛ دلبسته گشته

حال حاضر  اين است كه در. زير فرمان او قرار گرفته باشد درصداراده و صدجهت تعجبي ندارد كه شاه بي

بات مطلع اص، تمام انتي تقاضاهاها، همهخطدست ياز كليه ،ار كشور ايران استمدهداير ،الملكزن وكيل

  ). 65-164: 1344، همان(» امالك عزيزالسلطان را به وي واگذار كرد ،شاه ه وبود

، ، عالوه بر منجم مخصوص دربارگيري درمورد مسائل كشوريشاه در هنگام تصميمناصرالدين

پرداخت، زيرا اعتقاد داشت كه نيز به مشورت مي )الدولهمنظور انيس( همواره با يكي از زنان سوگلي خود

  .)209: 1363، كارالسرنا(باشد برخوردار مي» ي پيشگويياز نوعي وديعه«او 

از ظاهر ساختن آن سخت  ،بنابر مصلحت ،دانستند وليبانوان مزبور خواندن و نوشتن مي بعضي از

، معيرالممالك( طرفدار و خبرنگار يكي از رجال برجسته دولت بودند ،كردند، زيرا هر چند تناري ميدخود

كرد و به محرمانه فرامين شاه را مطالعه ميبه طور  -  شاههمسر ناصرالدين - رخساره ماه. )103: 1361

 . )50: 1371، السلطنهتاج(د يرسانميالسلطان اطالع امين

خانم سنبل. رساندندشاه مي گوشرتبه به خود را از طريق يكي از زنان عاليشاه تقاضاهاي زنان فتحعلي

ر گرديد و مكرشاه ميعرايض مردم به حضور فتحعليي ، واسطهشاهالسلطنه از زنان اصلي فتحعليمادر شعاع
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واقع  خواهم كسي مظلومگفت نميالسلطنه به عرض شاه رسانيده و ميشعاعشكايات رعاياي خمسه را از 

 ،آغاباجي. )9-154: 1328، عضدالدوله( پسرم بايد از مصدر قدرت معزول شود. شود و از شاه شكايات نمايد

. گرديددار نيز مييبا اعمال نفوذ حتي موفق به رهايي محكومان از چوبه ،شاهديگر فتحعليهمسر 

ده او در كنننيز نقش تعيين الدوله به نفع مردم واز دادخواهي انيس ،هاي خارجيان اين دورانگزارش

كار و شريك نيز به تمام معني پيش ،شاههمسر ناصرالدينالدوله، انيس« :اندميان آورده قدرت سخن به

دم فرودست دادخواهي مربسيار شيرين به علت شاه بود و در تمام ايران نام نيك و خاطر سلطنت ناصرالدين

ي قاجاريه از دخالت جاي  منابع دورهدرجاي. )161: 1344، كاساكوفسكي( »به يادگار گذاشته است

ي از  وزير مخصوصي در اداره كه وياين حتي به ؛استمسائل گوناگون سخن به ميان آمده الدوله درانيس

كه برادرانش با نيز از اين و) 72،163: 1374بصيرالملك،(است برده؛ اشاره شدهامور مورد دخالتش بهره مي

اند، بسيار سخن كردهالدوله مشاركت ميي امور با انيسدر اداره خاناهللاحبيبخان و هاي محمدحسننام

  .)434، 311، 141،151،163:همان( ستاگفته شده

بانوان حرم در واگذاري مناصب  ،ي سياسي ايراندر صحنه ،ي قاجاريهدر دوره: ب حكومتيصمنا واگذاري 

از عوامل  ،وه بر مزاياي اقتصادي براي آنانعال ،اين نقش .كردندسزايي ايفا ميهنقش ب ،اداري كشور ديواني و

اگذاري مناصب را فرمان و ،اين گروه ،در واقع .آمدشمار ميهقدرت آنان در ميان كارگزاران حكومتي ب شوكت و

  :درسانيدنبه امضاي شاه مي

داري ، فرمان حكومت اياالت و استانشاهدم زدن و تماشاي مناظر قصر، بانوان ناصرالدينحين ق در«

ها ضميمه هم ه در اين فرمانرساندند، البتّصحه شاه ميهو يا مناصب ديگر را چه لشكري و چه كشوري ب

عنوان  بسته به درجه وميزان تقديمي،  كه بايد تقديم گردد، كمتر از صد اشرفي نخواهد بود و دارد

كه با هر يك از بانوان حرم نسبت داشته  اين گونه اقدامات از درباريان بود. استمأموريت و منصب بوده

ها نموده باشند يعني هم در تقديمي شاه و هم سهم خود واسطه رشوه و تقديميهباشند و يا جلب توجه ب

  .)72: 1342قدسي، ماعظا( »دحكام را به امضاء برسانا آن بانو كه بايد

نفوذ بانوان حرم  دايره كبير به اصالح سيستم واگذاري مناصب حكومتي پرداخت وماني كه اميرز

براي ناكام گذاشتن  ،يعني شاهزادگان ،ي سياسي كشوربا ديگر بازيگران عرصه ،اين گروه محدود گرديد،

و فرامين براي صدور،  كلي موقوف كردهرا ب واگذاريگونه اميركبير اينزيرا  اين اصالح نوين متحد شدند؛

پس از امضاي  ؛ندشداضر و براي امضاي شاه فرستاده مياز طرف مستوفيان برحسب ابالغ صدراعظم ح
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 ،داراي امضاء شاه باشد حتي اگر چه فرمان يا حكمي ثبت نشده باشد،چنان. گرديدميدفتر ثبت  در ،شاه

شاه از ناصرالدين فراوانهاي شكايت ييجهدر نت ،كبيرشكيالت اميراقدامات و ت. شداجرا گذارده نمي به

كه امير تا اين ،كرده استاظهار مي اميرشاه با  ،كه در موارد عديده به حالت عصباني بانوان حرم بود

  . امور اياالت گرديدند يتشكيالت خود را نظم بخشيد و مستوفيان مسئول اداره

ها و نيز مسدود شدن راه تأييد ع مستمري، به علت قطاصالحات ادگان بعد از مشاهده اينشاهز

ر ضد امير با حرمسرا رسيد ببه امضاء مي بانوان ديگر و اقدسو احكام كه توسط مهدعليا و امين فرامين

  .)73: 1342، همان(متحد شدند 

. داشت ي را در پييز ناپذيري خويشاوندي با شاه وقت، دير يا زود امتيازاتصورت گرهب ،ديگر جانباز 

مت كاشان و قم دست يافتند به حكو - مشغول بودند دوزيپينه كه به شغل-  الدولهبرادران انيس

وسيله  ،اي بيش نبودشاه كه در گذشته رقاصههمسر سوگلي ناصرالدين، جيران). 198: 1332، ديوالفوا(

دريافت حكومت يكي از واليات براي پدرش گرديد و يكي از خويشانش كه حتي سواد خواندن و نوشتن هم 

  .)162: 1361پوالك، ( نداشتند به سمت فراش خلوت شاه برگزيده شد

م معروف به مليجك را محرم اسرار و خلوت شاه كرد و حكومت ق ،برادر زاده خود ،اقدس نيزامينه

الدوله، نيسبا توصيه و اعمال نفوذ ا ،ق.هـ 1311در سال  .وپا كردبراي برادرش دسترا نيز مدتي 

    .الدوله به جاي وي منصوب گرديدالسلطنه مافي از حكومت فارس معزول و ركننظام

تدريج قدرت زنان سوگلي در دوران ناصري و مظفري به حدي گسترش يافت كه محل اقامت هب

ز مجازات و گناهان براي فرار ابه مأمن گناهكاران و بي ،ستب س و ديگر مراكزدر كنار اماكن مقد ،آنان

منابع دوران  ،االسالم كرمانياين گزارش ناظم عالوه بر .)508: 1362، كرماني(نيز بست نشيني گرديد 

، اطالعاتي در اختيار ما از بانوان حرم، به عنوان محل بستاز قرار گرفتن مكان سكونت برخي  ،ناصري

حتي  اقدس محل بست بود ودر دوران ناصري، منزل امينهلسلطنه بنابر گزارش اعتمادا ؛دهندقرار مي

 ،الدولهسنيچنين محل اقامت اهم ،شدندشاهزادگان و رجال سياسي وقت، به هنگام نياز بدان ملتجا مي

  .)964: 1345، هالسلطناعتماد(چه در حضر، محل بست بود  ، چه در سفر

يعني  ،ترين مقام درباراست كه حتي در تغيير عالياي بودهي ناصري به گونهقدرت زنان حرم در دوره

مرگ  ،شاهيكي از زنان قدرتمند ناصرالدين ،)السلطنهفروغ(جيران  .كردندآشكارا مشاركت مي ،صدراعظم
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به  ،به وليعهدي انتخاب شده بود) ق. هـ 1275، م1185( به تازگيكه را  ميرزاقاسممشكوك فرزندش ملك

  .)12-11: 1341، الدولهامين( سقوط وي را فراهم ساخت يو زمينه نسبت داد ،نوريآقاخانميرزا ،وزير اعظم

جويي سپهساالر را در انتقامخانميرزاحسينبايد مقدمات سقوط  ،نوريآقاخانعالوه بر مورد ميرزا

به فرنگ از روسيه به شاه كه در جريان سفر ناصرالدينالدوله بعد از اينانيس زيرا  ؛جستجو كرد الدولهانيس

سپهساالر صدراعظم بازگردانده شده بود؛ سوگند ياد كرد كه انتقام چنين عملي را از خانتوصيه ميرزاحسين

را عليه  ونبرخي از روحاني، با دشمنان صدراعظم ساخت و بگيرد و به مجرد مراجعت به تهرانصدراعظم 

عموي  ،هاي فرهاد ميرزابا حمايت تحريك نمود و - ي چنداني برخوردار نبوداز وجهه مردم كه در ميان - وي

  .)79: 1362، كارالسرنا( فراهم ساختمقدمات سقوط وزير را السلطنه بود، شاه كه در غياب وي نايب

 ،به دست گرفتن قرآن از سوي آنان در قالب گريه و ،عان داشت با فشارهاي زنان حرمسرابايد اذ

 يدر دوره). 23: 1369كسروي، (گردد صدارت اعظمي در عهد ناصري عزل ميالدوله از منصب امين

، فرمانفرما به شاه بودفرمانفرما كه همسر مظفرالدين رخواه ،عليابا اعمال نظرهاي حضرت ،شاهمظفرالدين

  .)165: 1344، كاساكوفسكي( دهدتمام امور كشور را ميق دخالت در يابد كه به خود ححدي قدرت مي

  دخالت مستقيم

شاه مادر ناصرالدين ،مهدعليا ،بارزترين شخصيت سياسي زن در اين دوره :قدرت يعليا بر اريكهمهد

 ساختار سياسي كشور را از بحران حفظ نموده و ،شاهبعد از مرگ محمد ،توانست با مهار قدرت او .بود

 .عليا بودبانوي سراي سلطنت مهد ،شاهدر هنگام مرگ محمددر واقع، . حاكميت خود را تداوم بخشد

اكنون رأي آن است كه ... «  :استگونه گزارش شده، اينشاه در هنگام مرگ به ويمحمد هايتوصيه

 ي دولت وخزانهم دولت را از دست نگذاري و نظم كني و زما هرا ب اگر تواني پس از من تو خود اين بلد

شاه تا رسيدن شاه بعد از مرگ محمد. )210: 1337، سپهر(» ييسلطنت را حفظ و حراست فرما ياثاثه

ون سشورش سواران مافي و شاه نستاو توا امور كشور به دست مهدعليا بود، ياداره ،جديد از آذربايجان

   :ام امور را برقرار نمايدانتظ كند وشهر به غارت دست گشوده بودند سركوب  يرا كه در حومه

دانست و مي نيكآراي بزرگان ايران و چاكران سلطان را  تشتتگاه چون اختالف كلمه و آن... « 

پس به  ؛بر سلطنت فرزند هراسان بود ،فتنه خراسان آگاهي داشت وچنان از شورش مردم كرمان هم

 نااصول آن توتدبيري كه هيچ وزير كار آگاه تصوير آن نتوان كرد و حكمتي كه هيچ عاقل و دانا به و

عليا به صالحديد امراي درگاه مهد...  لكت و تقويم قوايم سلطنت پرداختي ممنتواند بود به حفظ حوزه
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و هيچ كس حكمي كه  يرندنگ بهر شهر و بلد فرمان فرستاد كه حكام و عمال دست از خدمت خويش باز

  . )5- 10: 1337، سپهر( »...از سابق رفته ديگرگون نكنند 

قرار گرفتن در جايگاه حمايت از عناصر متخلف در  ،هاي اعمال قدرت از طرف مهدعليااز جمله شيوه

، هجستند و مادر شابزم شركت ميپرور قاجار در هاي بيكار و تنتني چند از شاهزاده يشههم .دربار بود

كه او در دوران با اميركبير، همين بود  يكي از داليل دشمني مهدعليا .ها بودمعركه گردان اين دارودسته

جا كه بسياري از تا آن ؛عليا را بسيار محدود كرده بودي عمل درباريان و از جمله مهدصدرات خود، دايره

ها را از به كلي قطع كرده بود و آنهايي را كه اين عده به خود اختصاص داده بودند، جيره و مواجب

كه شاه پيشنهاد كرده بود كه والده را از جهت اينبود و اميركبير حتي به ناصرالديناطراف مادرشاه رانده 

ها همه اسباب دشمني بيشتر اين .جا مستمري بگيرددخالت نكند به قم بفرستد و از شاه در آن امور در

  .)34: 1348، اعتمادالسلطنه(رد كمهدعليا را با اميركبير فراهم 

   ،اقدسو با همكاري امين كبير ايستادسرسختانه در مقابل اصالحات امير ،اين زن با حمايت انگليس

ها و اعمال نفوذ مداوم در با تلقين و )73: 1342، قدسياعظام(كبير تشكيل دادند عزل امير براياي را كميته

ي بر توطئه براي تصاحب لذات حرمسرا و نيز اتهام به امير مبن در سوق دادن هر چه بيشتر او شاه جوان و

، نوريهدعليا با حمايت از ميرزا آقاخانم .در فراهم كردرا و در نهايت قتل وي  عزل ي، زمينهتاج و تخت

كننده مهدعليا را به قدرت تعيين ،سياحان اروپايي نيز در اين دوران. وي را به منصب صدرات اعظمي رساند

گام انتصاب حكام و وزرا و خصوص آن را به هنهداراي نفوذ بسيار است كه ب... كه مادر لم« :اندصوير كشيدهت

  .)164: 1361، پوالك(» كندهاي شاه اعمال ميازدواج

ي گيري از كارگزاران صحنهدر بهره ،ي نوزدهم ميالدياستعمار كالسيك سده :سفراي خارجي تعامل با

مورد  ،ؤثر در مناسبات دروني قدرت در ايرانبه عنوان بازيگراني محرمسرا را  عناصر قدرتمند ،سياسي ايران

 به ديدار ،با تقديم قطعه الماسي ،م1811 در نوامبر ،ايران سفير انگليس در ،سرگورازلي همسر. توجه قرار داد

  )38: 1367اعتمادالسلطنه،( شدنفوذ بر اين زن تأثيرگذار فراهم  يو زمينه آمد ليناشاه آغاباجي، همسر فتحعلي

ها ميهماني براي آن ،هايمندي به ارتباط با انگليسه، به علت عالقشاهفتحعلي همسر ،الدولهتاج

، با سفارت انگليس در تهران ارتباط نزديكي برقرار كرده نوريمهدعليا از طريق ميرزاآقاخان. دادترتيب مي

 ميرزابيگم مادر عباسخديجه ).72: 1368 ،شل( نمودانگليس در ايران تالش مييت قدرت در جهت تثببود و 

از كلنل  و بعداز مرگ شاه،دانست كننده ميها را تعييننفوذ انگليسي ،زن محبوب محمدشاه ،آراملك
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عليا جان پسرش از جانب مهد به زيرا ،براي پسرش تقاضاي حمايت كرد–كاردار سفارت بريتانيا  –فارانت 

ويلر بنجامين  گزارش ؛دربار بود هاي فرنگي درز از سوي شاه مأمور پذيرفتن خانمالدوله نيانيس. نگران بود

هران عزيمت و مراجعت از ت آمددر صدد بري امريكايي وقتي سفير اول ممالك متحده حاكي از آن است كه

جايگاه  ها نيزعثماني. )259: 1363، ويلربنجامين(اندرون دعوت كرد  ه، زن و دختر او را بالدولهنمايد، انيس

، رسيدشاه حضور ناصرالدينسردار عثماني، به ، نصرت پاشا، زماني كه شمردند؛زنان درباري را محترم مي

 ،االولجمادي 5در  ).443: 1345السلطنه، اعتماد( اقدس بودبراي شاه و نشان شفق براي امينه حامل نشان امتياز

باب مرگ  در، پيام تسليتي شود تا به سفير روسالدوله مأمور مينيساز سوي ا ،اعتمادالسلطنه 1311

مملو از نيات و  هاكه اين ارتباطنكته اين است . )1120:همان(ابالغ كند  -الكساندر سوم  -  امپراطور روس

، ديوالفوا(پرداخت  زنان حرم نيز رشوهعالوه بر وزرا و درباريان، به  ،كمپاني رويتر. اغراض سياسي بود

يكي از  براي اين كار الدوله بود كهانيس ،خان سپهساالرميرزاحسين زدن يكي از عوامل كنار.  )105: 1332

  .)269: 1349اعتمادالسلطنه، (سفراي اروپايي را به كمك طلبيده بود 

  هاي اجتماعي جنبش -ج

 هاي معيني هستند،گسترش ارزش به اهداف خاص ويابي هاي اجتماعي كه به دنبال دستجنبش

از  برگزيدگان جامعه دارند؛ هم در بين نخبگان و ها وهم در ميان توده همواره سعي در افزايش اعضا،

هاي اجتماعي يا از زيرا جنبش ؛تماعي ارتباط تنگاتنگي وجود داردهاي اججنبش بين نخبگان و ،رواين

جنبش  ،در واقع .)129: 1379، روشه( گيرندميمورد حمايت آنان قرار  كنند يا خودنخبگان حمايت مي

به دنبال خود يك  ،بيروني شكل گرفته بود كه تحت تأثير تحوالت دروني وي نوزدهم ايران فكري سده

زيرا جنبش اجتماعي    ؛هاي اين دوران تجلي يافتدارك ديد كه نمودهاي آن در قيامجنبش اجتماعي را ت

هاي مشاركت زنان در جنبش ).130: همان(گردد يك اساس فكري جديد مشخص ميشه با همي

اگر زنان درباري را در زمره . بارز تغيير اجتماعي در ساخت سنتي جامعه ايران بود ينمونهاجتماعي، 

وزدهم ن يهاي اجتماعي سدهي جنبشخواهيم توانست رابطه ،اجزايي از نخبگان قدرت قرار دهيم

هاي مشاركت زنان حرم شاهي در جنبش .هايي از نخبگان ترسيم نماييمايران را با بخشميالدي در 

را تحت  ها خوداين كه جنبش ها ودر چارچوب اصل عموميت يافتن جنبش ،ي قاجاراجتماعي دوره

 ،نهضت مشروطيت ايران در جنبش تنباكو و .قابل ارزيابي خواهد بود دهند،حمايت برگزيدگان قرار مي

  .   هاي اجتماعي قابل رويت استاز آنان در جنبش آثاري به ساير اقشار اجتماعي پيوستند وزنان حرم 
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ا تالش اين دسته درباري قابل توجه است، ام يزادههقانددر جنبش تنباكو نيز نقش زنان : جنبش تنباكو

و اشراف قرارداد، آنان بيش از دربار به  رفهمزنان  يتوان در پروندهزنان در مخالفت با سلطنت را نمي از

  . )80: 1384، شيرودي( ني و روستايي تعلق داشتنددهقا يجامعه

 ؛ستندااين زنان با اقدامات شاه به مخالفت برخ ،داد رژيروحانيون مبني بر قيام عليه قراربعد از اعالم 

لي را گچيني و ، هاي بلوريقليانه حدي منقلب بودند كه تمام در اين حادثه بسياري از زنان درباري ب

دست زنان هم يدر اين حركت، همه. آثار دخانيات را از عمارت سلطنتي پاك كردند يشكستند و همه

: گفتطوري كه شاه با خشم و غضب مي، شاه را شگفت زده كرده، بهآنان دستي زنان و پافشاريبودند، هم

به من  ، حتي از دادن يك قليانا امروزرا فدا كنند، ام جان خود ، براي خوشي من،هايم حاضر بودندزن«

   .)162: 1382اجتهادي، ( »كنندمضايقه مي

خواست در ،شاه. ديد ،الدوله، زن سوگلي شاهتوان در اقدام انيسفت زنان حرمسرا با قرارداد را مياوج مخال

چه « :شاه گفت. »قليان حرام استكشيدن « :كه رياست حرمسرا را بر عهده داشت، گفت، ولي او كردقليان 

   .)80: 1384شيرودي، ( »همان كسي كه مرا به تو حالل كرده است«: وي جواب داد »؟را حرام كردهآنكسي 

هاي ر ايران زمان قاجار با ديگر جنبشتاريخ جنبش حقوق زنان د: مشروطه هاي آزادي خواهانه وجنبش

. باشدي و بابيسم در ارتباط مي، دموكراسي اجتماعليبراليسمفكري در اين دوره نظير ، مذهبي و اجتماعي

توسط : وستايي در مرز مازندران و خراساندر بهدشت، ر) ق.هـ1266( 1848در ژوئن  ي فمينيسمنمود اوليه

، حجاب خود را در نزد جمعيتي كه وي طوريهب ؛پديدار گشت رهبر زن با بيان ،)م1852 -1814(العين قره

، قفقاز ،حات اجتماعي صورت گرفته در تركيهراه با اصال، هماروپاييان چنين عقايد ليبراليهم ؛زدمتحير كنار 

  . مصر و هند حركت اجتماعي سياسي زنان را تحت تأثير قرار داد

هاي كارآفريني كه به ظاهر به خاطر مهارت) لدولهاهمسر امين(شاه دختر مظفرالدين ،مهدعليا و فخروالدوله

هاي خانوادگي و هاي اين زنان اغلب از انگيزهفعاليت .حسين رضاشاه قرار گرفته بودها مورد تبعدخود حتي 

موجب بسط ماهيت  ،1911- 1329/06- 24مشاركت زنان در انقالب مشروطه،  .فتگرشخصي سرچشمه مي

  .)67- 68: 1384افاري، ( خاص زنان را كانون توجه قرار داد يباره عالقهاي آن شد و به يكتوده

و  شيخ تقيزاده، حاجتقيسيدحسنول با حمايت مرداني نظير هاي زنان در مجلس اوع انجمنموض

اگر چه مجلس حمايت ديگري از . در مجلس دوم مورد بحث قرار گرفت 1911در تابستان  الرعاياوكيل

، انجمن هااين انجمنها اجازه داده شد به فعاليت خود ادامه بدهند، يكي از ، ولي به آنهاي زنان نكردسازمان
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السلطنه السلطنه و افتخاراجتهاي شاه را به نامدو دختر ناصرالدينبود كه  )زنان حريت يا انجمن(آزادي زنان 

- 1884( سلطنهالتاج. ادامه يافتند 1911 مجلس درفعاليت زنان بعد از بسته شدن . وارد صفوف خود كردند

وي . السلطنه، آشكار ساختبا عنوان خاطرات تاج ،هايشرا در يادداشتبسياري از جزئيات زندگي خود ) 1936

، مانند ساير ممالك آزاد بودند و حقوق خود را درمقابل ها درا ين مملكتاگر زن«: گويددرمورد حقوق زنان مي

  . )98:1371، السلطنهتاج( »داخل شوند و ترقي كنندي و سياسي توانستند در امور مملكتمي وداشته 

آبادي الدين اسدسيدجمال وي ستايشگر، بود او خواهان حقوق طبيعي و مشروطيت و آزادي زن و مرد

و ترقي  مشروطه را عمل كردن به شرايط آزادي«: گويددر مورد مشروطه مي و) 49:1371،السلطنهتاج( بود

مملكت  يچون اداره. تكليف هر ملت ترقي خواهي و استرداد حقوق اوست؛ يك ملت بدون غرض و خيانت

ترقي به قدرت قانون حاصل شود و قانون موقعي به  ،صحيحي قرار گيرد »رگلمان« بر اساس مشروطه و

  4.)163: 1356ناطق،  ،آدميت(» از اين رو مشروطه بهتر از استبداد است. آيد كه استبداد بر چيده شوداجرا در

آزادي  راه همسروي به هم ،بود) الدولهفروغ(آغا خواه در عهد قاجار تومانگر زنان آزادياز دي

مانند  .كرددراويش صفي عليشاهي فعاليت مي ، در انجمن اخوت و»ظهيرالدوله« قاجارخانعلي ،خواهش

شاه رنج عليمحمد اشهاي برادرزادهكرد و از خودكامگيشاه مخالفت ميشوهرش با برادرش مظفرالدين

  ).165: 1383، حجازي( كشيدمي

انگيزه . ايران بودهمسر وي از جمله پيشتازان مخالفت با نهضت مشروطه  ،شاهدر عهد محمدعلي

، تحت اصول و قوانين مشروطه و مجلس ديد قدرت وي به عنوان ملكه كشور، كاهش شوي در اين كار

روطه و مجلس من به مراتب از با وجود مش«كه  كردتانش شكايت مياو مكرر در نزد شاه و دوس. بود

به وزارت و  را زيرا آنان قادر بودند كه خويشاوندان خود. تر هستمتاقدس بدبخالدوله و امينهانيس

  ).221- 22: 1375دلريش، ( »كه براي من چنين قدرتي ميسر نيستحكومت برسانند، در حالي

ي كه در اين راه به هاصغير، ملكه به خاطر مساعدتمجلس و شروع استبداد بعد از به توپ بستن 

لغو به گيرد كه حتي چنان فزوني ميكند و قدرت او همسلطنه را دريافت ميلاخرج داده بود، لقب شريك

، تحت فشار شاهكه محمدعليپس از آن. كندي صادره از سوي شاه نيز اقدام ميهاو ابطال فرمان

، صميم به بازگشايي مجدد مجلس گرفت، ملكه با جسارت تمامظاهر ته، بخواهان داخل و خارجمشروطه 

                                                           
 ي خطيالسلطنه نسخهبه نقل از خاطرات تاج .4
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شاه رو در روي محمدعلي فرستد و عمالًهاي صادره از او ميتحت امر خويش را براي محو اعالن افراد

   .) 499-5: 1363زاده، ملك( گيردقرار مي

خواهي ايرانيان به وطهجنبش مشردر تاريخ  ،مواضعي متعارضبا دو دسته از زنان درباري  گونه،بدين

 كنندي به عنوان انديشه ترقي حمايت ميخواهاز مشروطه ،السلطنهچون تاجگروهي كه هم .استثبت رسيده

با مشروطيت به دليل محدود كردن قدرت حرم شاه نام برد توان از همسر محمدعليگروه دوم كه مي و

  .خاستندبرشاهي به مخالفت 

  

  گيرينتيجه

 شاه وويژه در ايام فتحعليهب، لي تجمع زنان در دربارهاي قاجارداليل اص اين است كه از جملهنكته 

وفاداري  جلب حمايت و هاي سياسي وازدواج .استرانان وقت بودهارضاي اميال نفساني حكم ،شاهناصرالدين

 ،حرمسرا. استبودهحرمسرا  و دربار رؤساي قبايل نيز يكي ديگر از علل تجمع زنان در رانان وحكم امرا،

 ،ه از طريق واگذاري مناصب تشريفاتي در حرمسراالبتّ. بودهاي زنان دشمني ها ومحلي براي توطئه

ند نظام حرمسرا را آموزش زنان درباري كوشيد و برپايي مراسم مذهبي ،ساختار اداري حرممشاركت در 

 و حرمسرا كساني بودند كه به مراتب بلندي در شعر يبزرگ شده بين زنان درباري و از. ساماندهي نمايند

    .باشدمي باالتر از سطح جامعه در دربار هايي بسياراين امر حاكي از وجود آموزش. ادب رسيدند

 .كردنددر امور دخا لت مي حضرت خاقان وشاه در حد واسطه بين مردم فتحعلي يزنان درباري در دوره

ي دوره اين روند، در .ناصري نفوذ زنان اندروني در امور سياسي مملكت بسيار مشهود است يا در دورهام

 فعاليت سياسي زنان حرم،. امور كشور انجاميد شاه به سيطره كامل زنان قدرتمند حرم بر شاه ومظفرالدين

قابل تأمل اين  ينكته. استي شاه متغير بودهاراده قدرت و ،نيز وشخصي  تابعي از اقتدار خانوادگي و

جو  و سياسي هاي اقتصادي وريه به داليلي چون انقالب مشروطه؛ بحرانقاجا ياست كه در اواخر دوره

  .ي گسترده از ميان رفتهاحرمسرا سنت ،انتقادي حاكم بر مطبوعات

ق دخالت در واگذاري مناصب از طري ،قدرتمند دربار در امور سياسي بايد اذعان داشت دخالت زنان

 ، براي اهداف شخصي وويژه تعامل با سفراي خارجيهو ب ومتي و حتي تكيه مستقيم بر مسند قدرتحك

 در ساخت اجتماعي و ،ي، تابعي از تغييراتهاي اجتماعمشاركت آنان در جنبش. گرفتسياسي صورت مي

  .آيدشمار ميهي سنتي ايران بسياسي جامعه
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