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Article Info Abstract 

Paper Research: 
Research Article 

Cybernetics, social system of action, model variables, transitional, traditional, post-traditional 

situation, the current research with a documentary strategy and in a descriptive-analytical way, 

and based on the existing historical data about women in the Safavid era, attempts to redraw the 

status of these women based on The model variables proposed in the structural functionalism 

theory of Talcott Parsons, which connects the science of history with other departments of social 

sciences. The main research question is how women in the Safavid era were able to be effective in 

the social system of their era. The hypothesis of the research is that women played an effective 

role in the transition of the society from the traditional to the post-traditional state, and this role 

was achieved through passing from attributive, emotional, general and qualitative roles to 

acquired, trans-emotional and specific roles. oriented and functional, they have provided to some 

extent and have helped to transform the society of the Safavid era into a semi-transitional and 

dynamic society. The results show that this preliminary transition has caused the transfer of 

energy and information from systems and sub-systems with the role of women, instead of only 

through assigned and specific roles, etc. Acquiring and generalizing roles, etc. should also take 

place, and the foundations of a new configuration of the cybernetics system of the Safavid era 

should be created. 
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 ییالگو یرهایبراساس متغ یدر ساختار کنش اجتماع یعصر صفو یعۀزنان ش یکارکرد یفتکال
 سایبرنتیك

1یجز یدیانسع یممر
 2زهرا سادات کشاورز |
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 چکیده اطالعات مقاله
زنان  درخصوصی تاریخی موجود ها دادهتحلیلی، و به استناد -پژوهش حاضر به روش اسنادی و به شیوۀ توصیفی پژوهشی نوع مقاله:

یشنهادشده در نظریۀ کارکردگرایی ساختاری تالکوت پمتغیرهای الگویی  براساسدر عصر صفویه، وضعیت آنان را 
کند تا مفروضاتی را آزمون کند. همچنین مقدماتی از تمرین تحلیلی یک امر تاریخی به  پارسونز بازترسیم می

تاریخ را به ای بدل سازد که علم  رشته یانممبانی نظری مشخص را به سنتی  براساسی تاریخی و ها دادهاستناد 
 چگونه صفوی عصر در زنان که سؤال اصلی پژوهش آن استکند.  یمی علوم اجتماعی متصل ها دپارتمانسایر 

در گذار جامعۀ  مؤثرباشند. فرضیۀ پژوهش آن است که زنان نقشی مؤثر  خود عصر اجتماعی سیستم دراند  توانسته
و  گرا عامی انتسابی و عاطفی و ها نقشو این نقش را با عبور از  اند داشتهوقت از وضعیت سنتی به پساسنتی 

و عملکردی، تا حدودی فراهم ساختند و به تبدیل جامعۀ  گرا خاصی اکتسابی و فراعاطفی و ها نقشکیفیتی، به 
 دهد این گذار مقدماتی سبب شده است یمانتقالی و پویا کمک کردند. نتایج نشان  عصر صفوی به یک جامعۀ شبه
ی ها نقشاز طریق  صرفاًی آنکه جا بهینی زنان، آفر نقشبا  ها نظام خردهو  ها نظامکه انتقال انرژی و اطالعات از 

و... نیز صورت بگیرد و مقدمات  گرا عامی اکتسابی و ها نقشو... صورت بگیرد، از طریق  گرا خاصانتسابی و 
 شود.سیستم عصر صفوی ایجاد سایبرنتیک بندی جدیدی از  یکرهپ
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  مقدمه

ي ها عرصهیرات در تأثتوان به گواه مستندات موجود خاندانی با ممتازترین  یمصفویان را 

ي با ا سلسلهفرهنگ، دین، ساختارهاي اجتماعی و سیاسی دانست. از دیگر سو، آنان را مؤسس 

خاص قلمداد کرد، اما فارغ از این امر، تأثیرات این  بعضاًها و تنگناهاي متراکم و  یتمحدود

سالۀ ایران کمتر مورد مناقشه بوده است؛ به ترتیبی که  500سلسله بر بلنداي تاریخ بیش از 

تداوم داشته است.  تاکنوندین رسمی ایران  عنوان بهبرخی تأثیرات عمیق آن مانند مذهب تشیع 

ي ا منطقهي ها قدرتهاي تجاري و بازرگانی آن نیز به همراه روابط دیپلماتیک در مهار  یشگشا

ي عثمانی و تکوین هویت ملی و دیگر مختصات مربوطه، تعداد زیادي از محققان امپراتورمانند 

هاي آن در ارتباط با شرایط فرهنگی، اقتصادي،  یريگ جهتها و  یژگیورا ناگزیر از تدقیق در 

ي اخیر کرده و آن را به یک حوزة موضوعی غنی در ها دههیژه طی و بهاجتماعی سیاسی و 

  ي دانشگاهی علوم اجتماعی بدل ساخته است.ها دپارتمان

ها و  یشگرای شاید بیش از سایر چندسطحافزون بر این، مواجهۀ علم تاریخ با این عصر 

رة دانش چشمگیر در ارتباط با ذخی رغم بهاز این امر، آنچه  نظر صرفي آکادمیک باشد. ها رشته

روي محققان قرار  تواند فصل جدیدي از مطالعات در این زمینه را پیش یماین حوزة موضوعی 

شمار  ي تاریخ، بسیار کما رشتهاي با آن است که به نسبت مطالعات درون  ینارشتهبدهد، مواجهۀ 

ي تاریخی عصر ها دادهي از یک تمرین تحلیلی از ا نمونهرو  یشپ. بر همین اساس، پژوهش است

ی را در حدود مقدورات خود، در شناس جامعهاي است که تاریخ و  ینارشتهبصفویه بنا بر رویکردي 

دهد. به این منظور بررسی این تاریخ از منظر یک دستگاه نظري مشخص  تعاطی با هم قرار می

یکی از تأثیرگذاران بر  عنوان بهیی امیل دورکیم، ی را که پیشینۀ آن به کارکردگراشناس جامعهاز 

  دهد. رسد، سازوکار این تعاطی قرار می یممکتب آنال 

ی چندسطحتئوري  دریچۀمربوطه از  به عبارتی در این پژوهش، از طریق بازخوانی تاریخ 

ی در مطالعۀ ساختار اجتماعی کنش چندوجهکارکردگرایی ساختاري تالکوت پارسونز که خصلتی 

ي متفاوت از مطالعات تاریخ ا نمونهعم از وجوه فرهنگی، اقتصادي، سیاسی و اجتماعی دارد، ا

اي امر تاریخی، بسیار بیشتر از  ینارشتهبهاي مطالعۀ  یتظرفگمان  یبگیرد.  قرار می فراروتحلیلی 

. نکتۀ کانونی در این میان، اند شدهآن چیزي است که پژوهشگران موفق به انجام آن 

ربودن اطالعات موجود از زنان در اعصار تاریخی از جمله عصر صفویه است که شما کم

ي و استنادي را براي تحقیقات در این حوزه ایجاد کرده است و محققان ا دادههایی  یتمحدود

. ضمن اینکه گاهی نبود اطالعات دربارة یک اند کردهرو نیز آن را عمیقاً تجربه  یشپپژوهش 

یی تحلیلی از وضعیت زنان داشته باشد. ها داللتتواند  یمی زنان، خود بخش مهم از جامعه یعن

 عصر در زنان		که است تحلیلی، سؤال اصلی پژوهش این-این مسئله، به شیوة توصیفی تبع به

، شده مطرحباشند. با توجه به سؤال مؤثر  خود عصر اجتماعی سیستم در توانستند چگونه صفوي
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ي ها نقشتا حدودي از طریق ایفاي  اند توانستهزنان عصر صفوي  که فرضیۀ پژوهش آن است

  دوگانه و متناقض، به انتقال سیستم اجتماعی وقت، از وضعیت سنتی به پساسنتی کمک کنند.

بیان یک نکتۀ کلیدي ضروري است که در رویکرد سیستمی سایبرنتیک پارسونز، وجود یک 

ی انتقالی داللت کند، بلکه مناسبات سیستماتیک، ناظر تواند بر وضعیت ینمیی تنها بهمتغیر الگویی 

شدن مقدمات یک وضعیت انتقالی  تواند بر فراهم یمبر وجود تمامی متغیرهاي الگویی است که 

به متغیر الگویی انتسابی/اکتسابی زنان این دوره بسنده  صرفاًداللت کند؛ بنابراین اگر براي مثال، 

نبودند که آن را گواهی بر یک وضعیت انتقالی قلمداد کنند. پژوهشگران قادر  قطعاًشده است، 

یی مبنی بر عبور نسبی ها دادهي قبل از صفویه نیز ها سلسلهدر ادوار دیگر و  بسا چهگو اینکه 

ها موجود باشد، اما در  یتقطبهاي متغیرهاي الگویی به سویۀ دوم این  یتقطبزنان از یک سوي 

هاي  یتقطبهاي اول تمامی  یهسودوران صفویه، عبور نسبی از ، به نسبت ها سلسلهآن ادوار و 

نسبی  طور بهشود. به عبارتی صرف عبور زنان  ینمهاي دوم مشاهده  یهسومتغیرهاي الگویی به 

دهد جامعۀ زنان صفویه را در وضعیتی  یماز وضعیت انتسابی به اکتسابی نیست که به ما امکان 

و عالوه بر شواهدي مبنی بر عبور نسبی از  ضمناًکنیم، بلکه  مقدماتی براي گذار و انتقال معرفی

گرایانه و  گرایانه به عام وضعیت انتسابی به اکتسابی، شواهدي نیز مبنی بر عبور از وضعیت خاص

  طرفی عاطفی و... وجود دارد. یبهمچنین شواهدي مبنی بر عبور از وضعیت عاطفی به 

یی قادر نیستند بر یک وضعیت انتقالی داللت کنند، تنها به عبورهاکدام از این  یچهبه عبارتی 

  سازد. یماین امکان تحلیلی را طبق نظریۀ پارسونز فراهم  ها آنولی مجموع 

در این مقاله نیز ذکر دو نکته ضروري است.  شده ارائهي ها دادهمیزان مستندات و  درخصوص

ن به حجم استاندارد مقاله، امکان ارائۀ محدودشدنخست اینکه رعایت فرمت مقاله و تالش براي 

تعداد مستندات، به ویژگی  درخصوصي بیشتر را از نویسنده دریغ کرد، اما عامل دوم ها داده

یی که بر یک گسست نسبی ها داده اساساًشود. به عبارتی  یمانشقاقی هر گسستی مربوط 

ها،  یگانیبااي مثال فوکو در شماري را دارند که بر ي کمها دادهکنند، نقش  یمتاریخی داللت 

را دال بر گسست از روند و  ها آنشماربودنشان،  یل کمدل بهیقاً دقشماربودنشان، و  کم رغم به

ها میان  یوستگیپاصل واژگونی، در پی تداوم  براساسفوکو «داند؛ زیرا  یمي تاریخی ها روال

ي ها حرکتا که در روند هایی ر یوستگیناپو  ها گسستکوشد تا  یمرویدادها نیست، بلکه 

: 1393(کافی، » غفلت شده است نشان دهد ها آنو از  اند بوده مؤثراجتماعی و تاریخی بسیار 

ي مقدمات یک گذار و انتقال، رأي داده است و ساز فراهمبر  صرفاً). ضمن اینکه این مقاله 307

  نه وضعیت انتقالی در مقام امري تام و تمام.
  

  پژوهش یشینۀپ

. در تحقیق حاضر، بنا بر ضرورت اند پرداختهمطالعات پیشینه عمدتاً به مرور منقطع سایر مطالعات 
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شده توسط کرسول، یعنی مرور روایتی و مرور  یهتوصروشمندبودن بررسی پیشینه، از میان دو روش 

مطالعات پیشینه  درخصوصي عام بند سنخسیستماتیک، از روش مرور سیستماتیک که به یک 

د. در ادامه شو یسرم یشینهبستر مطالعات پ شود تا جانمایی تحقیق حاضر در هد انجامید استفاده میخوا

شود. شایان ذکر  می ها اشاره آمده از آن دست به يبند و سپس به سنخ یشینهاز پ ییها ابتدا به نمونه

ي از انداز مچشاست که امتیاز مرور سیستماتیک در این خصیصه است که امکان ترسیم دورنما یا 

ی محقق را قادر ده سازماناین «کند؛ زیرا  یمنقشۀ پیشینه فراهم  براساسمطالعات پیشینه را 

کند، آن را بسط  یمي قبلی چیزي اضافه ها پژوهشیشنهادشده چگونه به پسازد که دریابد مطالعۀ  یم

(کرسول، » ینه استکند. یک رویکرد مفید براي این امر، طراحی یک نقشۀ پیش یمدهد یا تکرار  یم

1391 :84.(  

شناخت جایگاه زنان در عصر صفویه انجام شده است، از جمله کتاب  منظور بهیی که ها پژوهش

ی به شناخت جامعهنگاهی «)، مقالۀ 1381( يحجازاثر بنفشه  صفوي عصر در ایرانی زن ضعیفه،

 صفوي عصر در حرمسرا و سیاست زن،)، کتاب 1383زاده ( یقلاثر آذر » موقعیت زنان در عصر صفویه

اثر میترا  یفرنگ یساننو سفرنامه یدگاهاز د ایرانی زن)، کتاب 1384شجاع (نوشتۀ عبدالمجید 

ۀ مقال)، 1388فرد ( يغفاراثر عباسقلی  يعصر صفو نگاري یخدر تار زن)، کتاب 1386( يمهرآباد

ي ها نگاره یقتطب براساس صفوي طهماسب شاهبررسی جایگاه اجتماعی زنان و کودکان در دورة «

)، مقالۀ 1393همکاران (فر و  یستهشانوشتۀ مهناز » جامی اورنگ هفتطهماسبی و  شاهنامۀنسخ 

و  خانی یقاض اثر حسین» صفوي عصر غیرایرانی یساننو سفرنامه نگاه از ایرانی زن زندگی سبک«

نوشتۀ » بازتاب زندگی اجتماعی زنان عصر صفوي در سفینۀ فطرت«ۀ مقال)، 1393( یباران محمدرضا

اثر اصغر منتظرالقائم و » بررسی نقش فرهنگی زنان در عصر صفویه«)، مقالۀ 1394( ياحمدنزهت 

اند که عوامل مختلف سیاسی، اجتماعی،  یدهرس) تقریباً همگی به این نتیجه 1398( یشعبانزینب 

و زنان درباري و اشراف،  اند بودهي زنان عصر صفویه تأثیرگذار ها نقش فرهنگی و مذهبی بر جایگاه و

  .اند داشتههاي بیشتري از زنان سایر طبقات اجتماعی  یتمحدود

با موضوع تحقیق  گرفته صورتدهد عموم تحقیقات  یمپیشینۀ تحقیق نشان  سیستماتیکمرور 

ي عام و همچنین مبتنی بر بند سنخگویاي این  1که نمودار  استیم به دو گروه عمده تقس قابلحاضر، 

معیارهاي  براساس گرفته صورتجانمایی تحقیق حاضر است. شایان ذکر است که مرور سیستماتیک 

عامی مانند ایستایی، پویایی، تطبیقی و همچنین بنا بر معیارهایی همچون تحلیل و توصیف صورت 

  کند. یممقاله را مشخص این  دادن انجامگرفته است و ضرورت 
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  پیشینه مطالعات بندي سنخ. 1 نمودار
  

است، مرور سیستماتیک مطالعات  مشاهده قابل 1که در روایت بصري نمودار  طور همان

ي توصیفی، آن هم ها جنبهپیشینه گویاي آن است که بخشی از مطالعات در این زمینه صرفاً بر 

ي ها جنبهاز منظري ایستا صورت گرفته است. بخش دیگري از مطالعات، صرفاً به مطالعۀ 

اي از منظري نسبتاً تحلیلی مبادرت ورزیده است. تحقیق حاضر در حدود مقدورات،  یسهمقا

وضعیتی  هایی براي گذار از یلپتانسها و  یتظرفۀ مثاب بههایی از عصر صفویه را  یژگیوو  ها جنبه

اي انضمامی و مشخص، مورد مداقۀ تحلیلی قرار  یهنظر براساسپیشینی به وضعیتی پسینی، 

پوشانی نسبی تحقیق حاضر با بخش مربوطه در مطالعات  دهد. خطوط مقطع به معناي هم می

  بودن است. پیشینه از حیث تحلیلی
  

   يچارچوب نظر

ي تأثیرگذار بر مکتب آنال کارکردگرایی منتسب به امیل دورکیم است که ها حوزهیکی از 

. استمعاصر، تالکوت پارسونز  شناس جامعهیافتۀ آن کارکردگرایی ساختاري  ي تکوینبند صورت

 هاي پویامطالعات متمرکز بر ویژگی

 (دینامیک)

 بندي مطالعات پیشینهسنخ

هاي مطالعات متمرکز بر ویژگی

 ایستا

 (استاتیک)

 ايمطالعات مقایسه

 (تطبیقی)

مطالعاتی که فارغ از 

هاي عصر ظرفیت

مربوطه در خصوص 

تغییر و تحول، صرفاً 

به توصیف 

هاي آن در ویژگی

مقام امري ایستا 

اند.پرداخته
 

مطالعاتی که فارغ از 

هاي عصر ظرفیت

مربوطه در خصوص 

صرفاً  تغییر و تحول،

اي به تحلیل مقایسه

آن در مقام امري 

 اند.تطبیقی پرداخته
 مطالعۀ حاضر

هاي مطالعاتی که با تمرکز بر ظرفیت

عصر مربوطه درخصوص تغییر و تحول، 

هاي انتقالی آن در مقام  تحلیل ویژگیبه 

 اند.امري پویا پرداخته
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تأکید پارسونز همواره «؛ زیرا دهد کار خود می کارکردگرایی ساختاري عنوانی است که پارسونز به

اجتماعی کوششی است براي پاسخ به این سؤال که  ۀدر حقیقت نظریبر ثبات و نظم است و 

  ).54-53: 1379، همیلتون» (پذیر است نظم اجتماعی چگونه امکان

توان در پاسخ به این سؤال که نظام اجتماعی عصر صفویه چگونه امکان  یماز این منظر 

را جدي درنظر گرفت،  تداوم و بقا یافت، مفروضی مانند نقش اجزاي آن سیستم از جمله زنان

ي زنان عموماً انفعالی بوده باشد. دقیقاً از ناحیۀ همین سکون و نگهداشت ها نقشحتی اگر 

الگوها و حفظ یکپارچگی توسط آنان در دو نظام فرهنگی و اجتماعی است که امکان چنین 

 ،تماعیکنش به مفهوم نظام اج ۀاندیش از طریق بسط ارسونزپ«تداومی فراهم شده است؛ زیرا 

گران را تشکیل نشکه بخشی از محیط ک بیند یهایی م حول هنجارها و ارزشرا نظام اجتماعی 

  ).56: 1378(کرایب، » دده می

بخش مهم و اساسی نظریۀ پارسونز در مقالۀ حاضر براي یک بررسی تاریخی  قراردادنمبنا 

سوم به وچوب مپارسونز مربوط به طراحی چار فکري اوج شکوفایی«ناشی از آن است که 

AGIL دارندقرار  2متغیرهاي الگویی کنش يکه برمبنا است 1یا پارادایم چهارکارکردي «

اجتماعی، فرهنگی،  اعم از او چهار سطح سیستمیاساس  ینبرا). 23- 24: 1379، همیلتون(

نظام کنش را متشکل از چهار  ،وي در این نظریهه است. شخصیتی و رفتاري را مشخص کرد

براي این . او داند و نظام زیستی می اعتقادينظام فرهنگی، نظام اجتماعی، نظام از جمله  جزء

کند که براي حفظ و بقاي یک سیستم  معرفی می AGILها الگویی با عنوان  سیستم خرده

: 1383د (اسمیت، اند و به کارکردهاي هر سیستم در جهت بقاي جامعه اشاره دارن اجتماعی الزم

57.(  

ابزاري تحلیلی براي بررسی نقش و  عنوان بهري از نظریۀ او که در مقالۀ حاضر بعد دیگ

جایگاه زنان در تحقق تکالیف کارکردي ساختار کنش اجتماعی عصر صفوي مورد استفاده قرار 

نظامی در هر سطحی براي اینکه بقا پیدا کند باید «هر گرفته، ناظر بر این موضوع است که 

نامد. این  هاي کارکردي می شرط ها را پیش پارسونز آن .را برآورده کند نیاز چهار نیاز یا پیش

 :اند از ها عبارت شرط پیش

 ؛؛ هر نظامی باید با محیط خود انطباق پیدا کند3پذیري انطباق الف)

؛ هر نظامی باید وسایلی براي بسیج منابع خود داشته باشد تا بتواند به 4دستیابی به هدف ب)

 ؛یابد و رضایت حاصل کندهاي خود دست  هدف

                                                           

1. AGIL Framework or Four-Function Paradigm 
2. pattern variable of action 
3. adaptation 
4. goal attainment 
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هاي  هر نظامی باید هماهنگی درونی اجزاي خود را حفظ کند و شیوه :1یکپارچگیپ) 

 ؛عبارت دیگر باید خود را منسجم نگه دارد به .وجود آورد برخورد با انحراف را به

هر نظامی باید تا حد ممکن خود را در حالت  :2)ها انگارهحفظ الگو (سکون و نگهداشت  ت)

  ).59: 1378(کرایب، » دتعادل نگه دار
 

 
  

  

  

  

  

 
  

  

  پارسونز یداز د ینظام اجتماع يکارکرد هايشرطپیش یا نیازپیشچهار  . 2 نمودار
  

و آن را متغیرهاي الگویی  کند میهاي متفاوتی را طراحی  ارسونز براي تحلیل کنش، شیوهپ

دهند:  مختلف از کار پارسونز را در کنار یکدیگر قرار می ۀنامد. متغیرهاي الگویی دو جنب می

ی توان نوع بندي نظام را می هاي فردي و هم سازمان ها. هم کنش نظام ۀکنش و نظری ۀنظری

اند و چهار جفت  ها متضمن این انتخاب کنش ۀهاي مختلف تلقی کرد. هم انتخاب از میان بدیل

  :بدیل اصلی در این زمینه وجود دارد

فرزندان)  فرد (مثالً توان یک شیء را چیزي خاص و منحصربه می :گرایی عام/گرایی خاص .1

  ؛آوردشمار  بهمشاغل تخصصی)  مثالً(عمومی  ۀیا واحدي از یک طبق

اجتماعی یا با تمامی احساسات (رابطه با فرزندان)  ۀدر یک رابط :طرفی عاطفی بی/عاطفی .2

  کسبه)؛ مثالً( توان وارد شد طرفانه می یا بی

خاطر خودش ارزش قائل شد (فرزندان) یا  توان براي یک شیء به می :عملکرد/کیفیت .3

  )؛اه مهارت( توان با آن انجام داد خاطر کاري که می به

هاي یک موضوع  جنبه ۀکامل با هم ۀتوان در رابط می آمیختگی/تمایز):( یژگیو/جامعیت .4

ت (دامداري، تجارت و...) قرار گرفت (فرزندان) یا فقط به یک فعالیت در این رابطه پرداخ

  ).61: 1380(بیلینگتون، 

                                                           

1. integration 
2. latent pattern maintenance 

 دستیابی به هدف

 (سیاست)

 انطباق با محیط

 (اقتصاد)

سکون و نگهداشت 

 الگو

 (فرهنگ)

 یکپارچگی

 (اجتماع)
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 ۀنیکه چند گز اند یها یا روابط اجتماع به کنش، نقش ها يریگ انواع جهت ،متغیرهاي الگویی

). 97: 1392و باتامور،  آوتویت( گذارند یدوبخشی را براي معنادادن به یک وضعیت در اختیار م

مبنایی نظري در تحلیل وضعیت زنان در  عنوان بهدر ضمن موارد فوق، آنچه در تحقیق حاضر 

را  است که پارسونز آن ها نظام مراتب سلسلهصفوي مورد استفاده قرار گرفته مربوط به  عصر

نظامی  خرده ۀلیوس ست که هر نظامی بها سایبرنتیک بدین معنا. به عبارتی نامد می 1سایبرنتیک

 ؛ترین سطح است شود که از نظر اطالعات در باالترین سطح و از نظر انرژي در پایین کنترل می

ها بیشترین  ترین آن پایینمراتب ایجاد کرد که  ها نوعی سلسله نظام توان در خرده بنابراین می

انرژي را به باال  ،تر هاي پایین نظام خرده بیترت نیاما کمترین اطالعات را دارد. بد ،انرژي

د (کرایب، فرستن باالتر، اطالعات را از باال به پایین می ةکنند کنترل يها نظام فرستند و خرده می

انرژي و  ۀوقف محل گردش بینظام کنش مانند هر سیستم فعالی  ترتیب بدین ).63: 1378

. الگوي سایبرنتیک، تأکید اولیه و اساسی پارسونز بر فرهنگ است ياطالعات است. برمبنا

یک دستگاه کنترل، جامعه و  ۀمنزل کند. فرهنگ به فرهنگ، اهداف غایی هر سیستم را معین می

طریق خانواده، مذهب، ها و اطالعات نمادین را از  کند. فرهنگ ورودي ها را هدایت می سایر نظام

در جهت هدایت کل سیستم اجتماعی عمل  ترتیب کند و به این وارد جامعه می ...مدرسه و

  ).57: 1383(اسمیت،  ندک می

هاي اول  یهسواز آنجا که پارسونز عبور یا انتقال جامعۀ سنتی به مدرن را در گذار از 

ي متناقض و ها نمونهدانست، در ادامه با توجه به  یمهاي دوم  یهسوهاي الگویی به  یتقطب

-گرابودن، کیفیت خاص- بودن، عام گرا انتسابی-پارادوکسیکال از وضعیت زنان از حیث اکتسابی

انتقالی معرفی خواهد  ي شبها جامعهتمایز، جامعۀ زنان عصر صفوي، -عملکردبودن و آمیختگی

هاي دوم  یهسوصفویه، در حال گذار به ها و تحوالت عمیق در عصر  یشگشاسبب  شد که به

ادوار بعد از صفویه، مبنی بر  عنوان بهقطبیت بوده است. گو اینکه مشاهدات ادوار بعدي تا قاجار، 

  تواند بر این نکته صحه بگذارد. یمحضور و فعالیت بیشتر زنان 
  

  )یو فرهنگ ياقتصاد ی،اجتماع یاسی،س یستم(س يکارکرد یستمچهار س

چهار نظام سیاسی،  براساسهاي ساختار کنش اجتماعی در عصر صفوي  یژگیودر ارتباط با 

 2مذکور توان گفت سلسلۀ صفویه خود در سطح ساختارهاي یماجتماعی، اقتصادي و فرهنگی 

                                                           

1. cybernetic 
و  يساختار ادار ینی،و تحول علم د یدتول يالگو یاست،و س یانتتعامل د يالگو یپلماسی،د يالگو یع،تش یافتن یترسم. 2

 یعاشورا)، هنر تمدن یت،(مهدو ینیو صنعت، نظام فرهنگ د يو کشاورز یبازرگان یشرفت(وقف)، پ ینینظام اقتصاد د یوانی،د

مزادگان) و (مساجد، مدارس، بقاع متبرکه اما یرسم یسیمنابع تأس  ی،مذهب یغاتتبل يو الگو يهنر و معمار یو تعال یو ترق

 است. یانحکومت صفو هاي مهم یژگیهمه از و و...ها) خانهها، قهوهزورخانه یا،(تکا یررسمیغ
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هاي الزم  یژگیورونق اقتصادي)، هویت ملی و سایر رفاه (امنیت، آرامش، ثبات،  توانست از طرق

را براي گذار نسبی و اولیه از وضعیت سنتی پیش از خود به وضعیت نسبتاً پساسنتی را فراهم 

کند. زنان بنا بر ثمرات یادشده در ساختارهاي چهارگانه بود که توانستند به ترتیبی متقابل نقشی 

آن ایفا کنند؛ زیرا  هاي دوم یهسوهاي چهارگانه به  یتقطبدر عبور و انتقال از سویۀ اول  مؤثر

کنشگران در سطح پایین اقدام به انتقال انرژي به سطوح باالتر  اگرچهنظریۀ پارسونز،  براساس

کنند، در مقابل این سطوح ساختاري هستند که اطالعات و مدیریت شرایط را به عهده دارند  یم

هاي تحقق  یسمانمکاساس برخی از  ینبراسازند.  یمهاي کنشگري عامالن را فراهم  ینهزمو 

رونق اقتصادي) و هویت ملی توسط ساختارهاي چهارگانه ( یهاولامنیت، آرامش، ثبات، رفاه 

  صفویان به قرار زیر است:

هاي اسالمی  یقتطرمذهب رسمی حکومت صفوي بیش از سایر مذاهب و  عنوان بهتشیع 

سازي به  یتهودر  که در ایران دوران اسالمی رایج و شناخته شده بود داراي ظرفیت زیادي

هویت ملی بوده است  درمجموعجهات مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی و 

 در یابی یتهو ترین عامل یاساسرا  مذهب شیعه). راجر سیوري رسمیت 91: 1972، 1(آرماجانی

). 29-28: 1378 یوري،(س 2است ایرانیان دانسته بخش تمایز و تشخص عامل ایرانی و ۀجامع

ي دینی با شرایط ها آموزهبه این سبب که خصلت اجتهادي در فقه شیعی، امکان تطبیق  ابس چه

  رو به تحول وقت را فراهم ساخته است.

ایجاد حکومت مرکزي قدرتمند (تغییر نظام  دولت صفوي در طول حیات تاریخی خود با

اداري، نظامی و ایدئولوژیک)، فتوح نظامی، -اداري، تغییر در عامالن خدمت سیاسی-سیاسی

برقراري  یژهو هاي رقیب همسایه و به گسترش و تثبیت قلمرو در مرزهاي همجوار با حکومت

ق بسیاري از آمال و آرزوها در میان مردم ایران، راه را براي تحقامنیت سیاسی و اقتصادي 

مؤثر با عثمانیان و  3یلۀ تدبیر و دیپلماسیوس بهتثبیت سرحدات سرزمینی ایران  فراهم آورد.

                                                           

1. armajany 
2
 و فرهنگ جامعه، یک موجودیت براي شروعی نقطۀ آن، از پیش هايحکومت با مقایسه در تنها نه صفوي دولت تشکیل .

 هايضمانت با را ایران در اجتماعی و سیاسی چشمگیر هايدگرگونی با قدرتمند حکومتی بلکه شد، تلقی جدید هویت

  .کرد ایجاد جهانی جامعۀ حتی و مردم مقابل در نهادي و ساختاري
 دیپلماسی و اقتصادي نظامی، ابزارهاي عنوان سیاست خارجی با ابزارهاي صفویان، سیاست خارجی ساختار هايمؤلفه . از3

 از بیش ابزار این به صفویان. بود دیپلماسی صفویان، سیاست خارجی ابزار ترینمهم. گرفت بهره هاآن از صفویه دولت که بود

 سیاست مبانی زیرا جستند؛می سود نیز آن از ابزارها، دیگر از گیريبهره روند در حتی و دادندمی اهمیت دیگر ابزارهاي

 حفظ منظور به همسایگان با تعامل و اتحاد صلح، و جنگ عوامل براساس مناسبات ۀتوسع ،ايمنطقه بعد در صفویان خارجی

 همچنین. بود همسایگان طلبیتوسعه و تجاوز از جلوگیري و تاریخی و سنتی مرزهاي حفظ کشور، ارضی تمامیت و استقالل

 در بیشتر قدرت کسب براي المللیبین متحدانی جويو جست در) جهانی( ايفرامنطقه بعد در صفویان خارجی سیاست مبانی

 دیپلماتیک روابط حفظ و کشور اقتصادي رفاه و ثروت کسب منظور به تجارت گسترش عثمانی، امپراتوري علیه ویژه به منطقه
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همچنین اروپاییان به گسترش امنیت عمومی انجامید و به قطع دست ازبکان و عثمانیان از 

  مرزهاي ایران منجر شد.

.ق  ه 962( یها دولت عثمانی مانند آماسصفویان با استفاده از عقد قراردادهاي سیاسی ب

 1049و زهاب ( )م 1613.ق/ ه 1022و دوم ( )م 1591.ق/ ه 999، استانبول اول ()م 1555/

تنها استقالل و تمامیت ارضی کشور را حفظ و مرزهاي  توانستند از این رهگذر نه )م 1639.ق/ ه

و  یرانگرا نیز تأمین و از تهاجمات وسیاسی و جغرافیایی خود را تثبیت کنند، بلکه امنیت کشور ر

؛ جنابدي، 1375: 3ج ، 1349؛ روملو، 161: 1338کنند (بیات، فراوان جلوگیري  يها بروز خسارت

-94: 1373؛ مورگان، 21: ق 1343، طهماسب شاه؛ 186: 1379؛ خورشاه، 556و  551: 1378

براساس سلیمان  شاه سلطنت طول در براي مثال اینکه گو .)50: 1329ینی، قزو یدوح؛ 95

داشت (ریاحی،  وجود عثمانی و ایران مرزهاي کلیۀ در ثبات و امنیت و صلح ذهاب، معاهدة

 در از عثمانیان با ابتدا داخلی، يها جنبش مهار ضمن اولعباس  شاه آن از ). پیش45: 1368

 از ازبکان تاراندن به اقدام سپس کرد. تثبیت ترتیب این به را کشور شرقی مرزهاي و برآمد صلح

راند  عقب آذربایجان و همدان یعنیشده  اشغال مناطق از نیز را عثمانیان ادامه، در و کرد خراسان

 و ثبات شد سبب صفویان مطلوب دیپلماسی و اقتداردرمجموع . )231 :1317 واله، و ترکمان(

  .باشد برقرار عثمانی و ایران کشور دو میانسده  یک به قریب صلح،

ین نقش کارآمد و تاریخی مذهب در دوران صفویه را باید در بستر فرهنگی مطالعه تر مهم

هاي شکلی و  یتحماهاي سیاسی و  یروزيپکرد. رهبران اصلی این جنبش فرهنگی در وراي 

سطحی سالطین صفوي از مذهب، اندیشمندان و عالمان مذهبی بودند که با دعوت سالطین 

؛ 121: 1ج  ،1389نند عراق، بحرین و جبل عامل (جعفریان، ما زبان عربهاي  ینسرزمصفوي از 

Hourani, 1986: 137; Arjomand, 1984: 126-127 به ایران آمده بودند. علماي (

نماز دربار  یشپاالسالمی، به منصب  یخشعاملی عالوه بر مناصبی مانند صدراالسالمی و  جبل

وکیل  عنوان بهشان همچنین  ایرانی صفوي و مساجد جامع شهرها دست یافتند. آنان و اخالف

/ وزیران، مدرسان، امامان جمعه و حتی متولی امور اوقاف  صدراعظمیات، قاضیان، مفتیان، حالل

  ).93: 1396صعب،  یاب( 1کردند یمفعالیت 

فزونی یافت. افزون بر طهماسب صفوي، ورود فقها به دربار صفوي  از سلطنت شاهیژه و به

از جنبۀ نظري، . مطرح ساختعلما در دربار را  اي مبنی بر حجت شرعی یهمحقق کرکی نظراین 
                                                                                                                                       

 خودنمایی دیپلماسی ابزار هايروش بطن در پایدار نسبتاً هايچارچوب عنوانبه که بود اروپایی هايدولت با دوستانه و

 ).430- 431 و 421: 1400ورز، کشا و چلونگر( کنند می

 به مخالفت، در ها آن از برخی فاصله این در هرچند. یافت ادامه صفوي سقوط تا دینی عالمان و قدرت نهاد میان پیوند. 1

 بر که هایی نشانه  حال، ین). باا1146- 1145: 3 ج ،1345، شاردن ؛598: 1381، گل صفت( پرداختند سلطنت با هماوردجویی

 .است نیامده دست به  دهد، گواهی ها آن میان روابط قطع
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فقیه عادل امامی جامع شرایط فتوا که از «ع) عج (کرکی بر این باور بود که در ایام غیبت امام 

شود در حال غیب در همه آنچه نیابت در آن دخیل است،  یماو به مجتهد در احکام شرعیه تعبیر 

اصحاب قتل و حدود را مطلقاً استثنا کرده باشند. دادخواهی نزد  بسا هچو  استع) ائمه (نایب 

ایشان بردن و انقیاد به حکمشان واجب است. او حق دارد مال فردي را که از اداي حق امتناع 

کند در مواردي که به آن نیاز است به فروش برساند. او بر اموال غائبان، کودکان، سفیهان و  یم

تواند در اموال ممنوعان از تصرف، تصرف نماید، تا آخر آنچه براي  یمد و ورشکستگان والیت دار

که  است 1یت عمر بن حنظلهرواشود. اصل در این مسئله  یمحاکم منصوب از جانب امام اثبات 

شیخ طوسی آن را در تهذیب با اسنادش نقل کرده است... مقصود از این حدیث در اینجا این 

ف معین از جانب ائمه منصوب شده است و در همۀ آنچه در آن است که فقیه موصوف به اوصا

من او را بر شما حاکم «ع) که صادق (شود. به مقتضاي قول امام  یمنیابت دارد، نایب محسوب 

: 1409؛ کرکی، 462-461: 4ج ، 1412(عالمه حلی، » قرار دادم. این استثنا بر وجه کلی است

  ).16-15: 1376؛ کدیور، 45-44: 1396صعب،  یاببه نقل از  142-143

 یطالشرا جامع فقیهامام معصوم از اختیارات  غیبت این نظریه، حکومت در زمان به استناد

تواند از روي مصلحت قدرت سیاسی مشروع خود را به سلطان واگذار کند.  است اما این فقیه می

 خواند یطالشرا جامعطهماسب این نظریه را پذیرفت و خود را نایب فقیه  شاهبر همین اساس 

 براي شیعه علماي از صفوي اسماعیل شاه نیز آن از ). پیش121: 1ج  ،1389(جعفریان، 

 در دینی-علمی مراکز و شیعه مدارس شیعه، علماي ورود پی در و نمود دعوت ایران به مهاجرت

عباس  شاه نسبت به دومعباس  شاه« همچون صفوي شاهان از برخی حتی و شد تشکیل ایران

 قائل حکومتی و شرعی امور درباره گیري تصمیم و مناصب، در علما براي بیشتري اختیارات اول،

  ).123: 2ج  ،1389 جعفریان،(» شد

 عملکرد و کارکرد در تحول و دیوانساالري و اداري ساختار احیاي و بازتولید با صفویان

 کردند تالش تربیت، و تعلیم نهاد در پذیريجامعه هايمکانیسم ترین مهم عنوان به آن مناصب

 جامعۀ به بخشیدن هویت راستاي در را قانونمند و منسجم اداري نظام از یک ايگسترده شبکۀ

تربیت در  و تعلیم نظام همچنین. آورند وجود به اجتماعی رفتارهاي در تحول ایجاد و شیعه

)، مساجد 591: 1369؛ تاورنیه، 937: 3ج  ،1345(شاردن،  خانه مکتبسطوح مختلف آن اعم از 

                                                           

 جعلْتُه قَد فَإِنِّی حکماً بِه فَارضَوا أَحکامنَا عرَف و حرَامنَا و حالَلنَا فی نَظَرَ و حدیثَنَا روي قَد منْکم کانَ منْ إِلَی اُنْظُرُوا. «1

لَیکماکماً عفَإِذَا ح کمنَا حکمبِح فَلَم لْهیقْب نْها مکمِ فَإِنَّمبِح اَللَّه قَد تَخَفسا لَینَا وع در و لَینَا اَلرَّادع لَی اَلرَّادع اَللَّه و ولَی هع دح 

 است؛ درجه یک در شرك با اند المرسلین سید شرع حافظان که مجتهدین حکم مخالفت که است واضح و الیح بِاللَّه؛ اَلشِّرْك

 در و کند ـ علیا کاسمه الزال ـ المعصومین ئمهاال نائب المرسلین سید علوم وارث المجتهدین خاتم حکم مخالفت که هر پس

 بلیغه تإدیبات و عظیمه سیاسات به و است مطرود آشیان ملک آستان این در مردود و ملعون شائبه یب نباشد متابعت مقام

 ).218: 6 ج ،1376، طوسی ؛170: 5 ج ،1356، خوانساري ؛412: 7 ج ،1407، کلینی( »شد خواهد مواخذه
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 ،1435: 4ج و  940-939: 3ج  ؛1345؛ شاردن، 589: 1369؛ تاورنیه، 494: 1363اولئاریوس، (

: 3ج ، 1345؛ شاردن، 141: 1363)، مدارس تخصصی (کمپفر، 1584 و 1555 ،1511 ،1472

ذهبی و علوم محض و م-)، تألیفات متعدد در همۀ اقسام علوم دینی2: 1368؛ میرزاسمیعا، 939

ي قدیم فرهنگی و رسوم ها سنتدادن  عقلی، پیشرفت معنایی و کمی در هنر و معماري و آشتی

مذهب رسمی کشور، بیشترین نقش و اهمیت را در این رویداد فرهنگی ایفا کرد. در همۀ آن 

ارري، دادند (ک یمترین هدف را تشکیل  یاصلمقاطع نیز آموزش و ترویج فرهنگ و معارف شیعه 

  ).1594: 4، ج 1345شاردن، ؛ 147: 1348

اولیۀ  منشأ ها آنبودند.  ها قزلباشگروه دیگري که قدرت شاهان صفوي به آنان مشروط بود، 

 شدند یمنامیده که قزلباشان  قشراین  مریدان ۀبر پایصفویه  دولت و بودندحکومت صفویان 

شکل گرفته بود قزلباشان  توسطنظامی صفویان  هاي یروين عمدةبخش و  استوار بود

)Roemer, 1986: 213شدن قدرت شاه به این طبقات و اقشار تا حدي جدي شد که  ). مشروط

خزانۀ سلطان محمد خدابنده «به عرصۀ رقابت آنان براي نفوذ به ساختار حاکمیت بدل شد. 

بزرگان  به هاي سلطنت خود یهپارا جهت تقویت طهماسب  شاه توسط شده انباشتهشده و  فراهم

). این نشان از نفوذ و 68: 1348یزي، پار یباستان» (بخشیدسادات و علما  ،قزلباش امیراندولت، 

و علما در ساختار سیاسی کشور دارد. نفوذ و اقتدار  ها قزلباشهاي مختلف از جمله  یانجرپایگاه 

 م 1571.ق/ ه 996در سال اول  عباس شاهکارآمدن  امراي قزلباش به حدي بود که تنها با روي

عالوه بر طبقۀ روحانیون و  کردن سلسلۀ صفوي مهار شد. در مسیر ساقط ها آنبود که تهدید 

غیررسمی مشروط به طبقۀ دیگري نیز کرد و  طور بهاول سلطنت را  عباس شاهقزلباشان و تجار، 

می جدید در عرض طبقات قدی يا طبقه عنوان گرجیان به نیروهاي نظامیتشکیل «آن مربوط به 

  ).241: 1ج  ،1317(ترکمان و واله، » قزلباش است

عالوه بر سه سیستم کارکردي یادشده، گشودگی مناسبات تجاري داخلی و خارجی ناشی از 

هاي پراکنده انجامید.  یشرفتپفهم اقتصادي صفویان بود و به رونق و حدي از رفاه نسبی و 

)، رشد و 46 :1377 (فوران، کاالیی شهري رشد تجارت و اقتصاد خرده ماننداقداماتی صفویان با 

صنایع و حرف،  ،کشاورزي (تجارت انحصاري ابریشم توسط بازرگانان ارامنه و گرجی) ۀتوسع

ونقل گسترده در داخل  حمل ۀوجودآمدن شبک رشد و گسترش شهرها و معماري شهري، به

و مبارزه با راهزنان و  یريبارها و کاروانسراها)، سختگان ها و گسترش آب ها، پل (تأمین امنیت راه

اولئاریوس، ؛ 190-187: 1378سیوري،  ؛1249-1248: 3، ج 1345(شاردن،  ها دزدان و حفظ راه

داشتن مردم از  ، معاف)1218 :3ج ، 1349روملو، ؛ 15-13: 1370دالواله، ؛ 166و  160: 1363

باط آن با بازارهاي خارجی و روابط سیاسی و پرداخت مالیات، رشد بازارهاي داخلی و ارت

 هاي یبا کمپان یژهو معاهدات و قراردادهاي تجاري با اروپاییان به( اقتصادي صفویان با اروپاییان
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و به مناسبات  نندتوانستند موجبات رونق و شکوفایی اقتصادي کشور را فراهم ک) تجاري اروپایی

  1.جهانی بپیوندنداقتصادي 

سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي نسبتاً مطلوب  ۀچهارگانموارد یادشده گویاي ساختار 

هاي کنشگري سایر کنشگران از جمله زنان را تسهیل کرده و  ینهزمکه  استدر عصر صفویه 

ي کارکردي ها نقشي متفاوت، از جمله ایفاي ها نقشبهبود بخشیده است و امکان ایفاي 

نقش  کنش برهماي الگویی را براي آنان فراهم ساخته است. در ادامه به هاي دوم متغیره یهسو

ي متفاوت و ها نقششود و ایفاي این  کنشگران زن با این ساختارها در عصر صفویه پرداخته می

  شود. یمو بالعکس، معرفی  الذکر فوقدگرسان تابعی از وضعیت مطلوب ساختارهاي 
  

  ها یافته

حاضر بنا بر متغیرهاي الگویی مورد نظر پارسونز ارائه شود تا  هاي تحقیق ضروري است یافته

ي زنان در هردو سوي متغیرهاي الگویی، ها نقشنشان داده شود که شواهد و مصادیقی از 

روي پژوهشگران  یشپیک مفروض  عنوان بهچگونه تصویري انتقالی از جامعۀ عصر صفوي را 

  نهد. یم
  

  ی/ انتسابیاکتساب

پیش از ورود به متغیر الگویی اکتسابی/انتسابی شایان ذکر است که در نظریۀ پارسونز، نقش 

را  ها آنیی است که چهار نظام فرهنگی، سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، ها نقشانتسابی ناظر بر 

یی ها نقشي اکتسابی ناظر بر ها نقشکردند و  یمبراي افراد تلقی  بالفطرهیی بالذات و ها نقش

پنداشتند. بر همین اساس  یمرا محصول یادگیري توسط افراد  ها آنکه چهار نظام یادشده  است

ي انتسابی ها نقشرفت؛ به ترتیبی که این  یمي انتسابی ها نقشدر عصر صفویه از زنان انتظار 

بتوانند به شیوة خاصی به استمرار نظام اجتماعی کنش کمک کنند و براي نظام، تولید اطالعات و 

ي انتسابی به این ها نقشژي کنند. نحوة تولید اطالعات و انرژي توسط گروه زنان و در جایگاه انر

ۀ مثاب بهیدمثل تولاقتصادي، به کارکردي چون  نظام خردهترتیب بود که در سطح نظام زیستی و 

ین تأمنقشی انتسابی بپردازند و از این طریق زنان سایر طبقات اجتماعی نیاز این نظام براي 

                                                           

 ةطهماسب نهاده شده بود، در دور اول و شاه یلشاه اسماع ةاز دور هایش یانکشور که بن یتجارت خارج ۀتوجه به مسئل. 1

وارد  يدولت صفو ی،تجارت خارج ینۀعباس اول در زم مطلوب شاه هاي یاستو با اعمال س یدعباس اول به اوج خود رس شاه

 ةمسئله در دور ین). ا46: 1377را به همراه داشت (فوران،  یرانا دياقتصا ییامر شکوفا ینشد که ا یاقتصاد جهان ۀعرص

بلکه با  یگان،تنها با همسا نه يا گسترده یو بازرگان يراستا روابط تجار ینکرد و در ا یداادامه پ یزعباس اول ن شاه ینانجانش

 هاي یهحضور سرما ةران شد. درواقع دوریا یبنص یفراوان يرهگذر منافع اقتصاد ینبرقرار شد و از ا ییاروپا ياغلب کشورها

بود (شاردن،  یرانا یداخل يدر بازارها یهلند، انگلستان و فرانسه و بازرگانان خارج یهند شرق هاي یدر قالب کمپان یخارج

  ).Steensgaard, 1974: 68 ؛150- 148: 1377؛ فوران، 1444-1395: 4، ج 1374
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ین سازند؛ زنان درباري به استمرار سلطنت تأمفئودالی را  نیروي انسانی در اقتصاد دهقانی یا شبه

در خاندان صفوي بنا بر ولیعهدي و به این ترتیب به انطباق کل سیستم با محیط کمک کنند؛ 

کردن زن  براي خطاب» عورت«بردن تعبیر کار بهدر این زمینه  ها مثالبراي مثال، یکی از شاهد

جنسیتی کمتري به - معزالدین که نگاه زیستی فطرت سفینۀکه نمونۀ آن حتی در کتاب  است

ي انتسابی و خاصه جنسی بوده است ها نقشی گویاي تقلیل جایگاه زن به خوب بهزنان دارد، خود 

  ).289ۀ خطی، نسخ (فطرت،

یز جایگاه آنان موکول به زیبایی و باروري آنان بود. در خصوص زنان حرمسرا و طبقۀ اشراف ن

ي با شاه و فرزندآوري تعیین بستر همزنان پیر براي خدمت در حرمسرا و زنان جوان براي 

). تقلیل جایگاه نقشی زنان به نوع 160: 1371؛ اولیویه، 386: 3ج  ،1345، شاردنشدند ( یم

رو به  ینازنان از «ر به حدي بوده است که انتسابی و از جمله خصیصۀ فرزندآوري در این عص

(کرویس، » شدند یممتوسل  -باالخص فرزند پسر-شدندار بچههاي خرافی براي  یوهشانواع 

1380 :301.(  

کردن هنجارها  اعتقادي، از طریق نهادینه نظام خردهزنان همچنین در سطح نظام فرهنگی و  

ۀ نقشی انتسابی به زنان محول شده بود، مثاب بهي نظام اجتماعی کنش در فرزندان که ها ارزشو 

حال رویکردهاي  یندرعرسانند، اما  یمبه سکون و نگهداشت الگوها براي کل سیستم یاري 

شود. گو اینکه براي مثال، زنی براي استیفاي  یمنیز مشاهده  مواردنیز در برخی  آناناعتراضی 

رود و چون  یمشود نزد مفتی  یمرود و چون نومید  یمخواهی نزد قاضی  حقوق خود به تظلم

زند  یمدست به افشاي عملکرد آنان نزد پادشاه  آخراالمررود و  یمگیرد نزد محتسب  ینمنتیجه 

  ).267ۀ خطی، نسخ (فطرت،

عرف اجتماعی نیز زنان به کارکردي نظیر تبعیت از  نظام خردهدر سطح نظام اجتماعی و  

اند  ۀ خصلت ذاتی و انتسابی تبعیت و اطاعت در وجود زنان پرداختهمثاب بهب غال مردساالرانۀقواعد 

گروه  عنوان بهاند. عدم تقابل آنان با مردان  و از این طریق یکپارچگی کل سیستم را حفظ کرده

گونه جنبشی که ماهیت زنانه داشته  یچهقطب دیگر، نشان همین امر است. هرچند در این عصر 

ي فراوانی از شکستن هنجارهاي موجود توسط آنان از جمله اقدام ها مثالود، ش ینمباشد مشاهده 

مغایر با ماهیت مذهبی حکومت وقت بوده است  کامالًبرخی از زنان به روسپیگري وجود دارد که 

  و مغایرت جدي با عرف اجتماعی داشته است.

تسابی آنان در مسیر ي انها خصلتسیاسی، زنان را بنا بر  نظام خردهدر سطح نظام شخصیتی، 

گونه بود که  یناي آن بند صورتکرد.  یماز جمله تقویت پایگاه اجتماعی خود بسیج  خوداهداف 

ي مانند ناتوانی فیزیولوژیک نسبت به مردان و غلبۀ ا شده سبب خصائل ذاتی انگاشته زنان را به

. از سوي دیگر کرد ینماحساسی و عاطفی و... در ساختار نظام سیاسی صاحب نفوذ و قدرت 
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شواهدي چند از نفوذ برخی از زنان درباري در تصمیمات حکومتی و همچنین اقدامات مبتنی بر 

توان به خواهر تنی سلیمان  یممنافع عمومی همچون موقوفات، توسط آنان وجود دارد که از جمله 

سی وقت با مقاومت ساختار فرهنگی و سیا رغم بهخان خانم اشاره کرد که  میرزا ملقب به پري

در آغاز ورود شاه اسماعیل دوم به قزوین و جلوس بر تخت «حضور زنان در عرصۀ سیاست 

سلطنت وي بود، همچنان در امور  گذار یانخان خانم که بن م) پري 1576/ق. ه 984سلطنت (

بستند. شاه  کار می کرد و امیران قزلباش در بسیاري از امور دستورهاي او را به سلطنتی مداخله می

زنان در کارهاي دولتی  ۀاینکه مداخل ۀکرد و به بهان اسماعیل نیز با او به سردي برخورد می

وي بازداشت و او را از دخالت در امور  هايرشایسته نیست، امیران قزلباش را از قبول اوامر و دستو

ممنوع کرد و قسمتی مهم از  را با او که مالقات سرداران و رجال کشور چنان آن ؛منع کرد

 ).73: 4ج  ،1370؛ محالتی، 201: 1ج  ،1317(ترکمان و واله،  اش را هم مصادره کرد دارائی

ه به اموري که با خصائل ذاتی و رفت ک یمدر همۀ سطوح یادشده، از زنان انتظار  درمجموع

یی مبنی ها دادهحال و در نقطۀ مقابل، شواهد و  یندرعانتسابی آنان مربوط و سازگار است بپردازند. 

شدن شرایطی براي بروز خصائل اکتسابی در زنان این عصر نیز وجود دارد که از آن  بر فراهم

وزرا از قدرت غیررسمی حرمسرا که  توان به این نگاشتۀ شاردن استناد کرد که گاهی یمجمله 

دادند و تصمیماتی که در آن، دربارة  یمها تشکیل  یسوگلیان و سرا خواجهاعضاي آن را مادر شاه، 

از مذاکرات و  ها آنکردند؛ زیرا تصمیمات  یمشد اظهار نگرانی  یممسائل مهم مملکتی اتخاذ 

توانست جان وزیران را به خطر اندازد  یمیمات وزیران اعتبار بیشتري داشت و مخالفت با آن تصم

ضعف ساختار قدرت مردساالرانه را به فرصتی براي  زنان). به عبارتی 1159: 3ج  ،1345(شاردن، 

اي همچون بازیگري در عرصۀ مناسبات قدرت بدل  یاکتسابي ها نقشعبور از وضعیت انتسابی به 

هان، امکاناتی براي بازیگري، خارج ي محدودي مانند ضعف برخی شاها فرصتکردند. آنان از  یم

  ساختند. یمشد، فراهم  یمهایی که عموماً به آنان انتساب داده  یطهحاز 

و  ها نمونهي درباري که مربوط به زنان اشراف و حرمسرا بود، برخی ها نمونهفراتر از این  

تري در عرصۀ عمومی طبقات اجتماعی زنان تودة جامعه نشان  يجد طور بهي تاریخی ها داده

اکتسابی  کامالًي ها نقشي انتسابی، اتخاذ ها نقشگرفتاري زنان عصر صفوي در  رغم بهدهد  یم

شود. شاهد مثال آن حضور  یمي فیزیولوژیک و جنسیتی آنان نیز مشاهده ها جنبهمغایر با  کامالًو 

ي انتسابی محول به ها نقشصفوي است. به عبارتی برخالف ي پرشمار عصر ها جنگزنان در 

ي انتسابی، آنان تالش ها نقشي آنان به ها نقشرغم فضاي عمومی براي تقلیل  یعلزنان و 

القاعده و بنا بر تلقی  یعلفراتر روند و حتی در نبردهاي خونین که  ها نقشکه از حدود این  ندکرد

زیکی و بیولوژیک و انتسابی آنان است حضور یابند؛ زیرا بنا بر آمیز مذکور مغایر با وضعیت فی یلتقل

تلقی موجود، جنگ با خصائل انتسابی و فیزیولوژیک زنان ناسازگار بوده است؛ براي مثال، 
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بانوان ایرانی همراه شوهرانشان مسلح به «نویسد:  یمکاترینوزنو ضمن توصیف جنگ چالدران 

(به نقل از » جنگند یمشوند و مانند مردان  یمروند و شریک سرنوشت ایشان  یمجنگ 

 م 1514.ق/ ه 920). در جنگ چالدران که در تاریخ 258: 1349، ونیزیان در ایران يها سفرنامه

ی از آنان کشته گروه ، بسیاري از زنان قزلباش نیز در لباس مردان به میدان جنگ رفتند.درگرفت

ماعیل اول که اسیر سردار ترك، مسیح پاشازاده، و بسیاري اسیر شدند. از جمله زنان حرم شاه اس

  ).97- 96: 1342خانم یا (تاجلو بیگم) بودند (فلسفی،  یتاجلو  خانم بهروزهشده بود 

شایان ذکر است که در نظریۀ پارسونز، رویکرد سیستماتیک، مبتنی بر سایبرنتیک است و بر 

تواند در مقام انرژي یا در  یمي مختلف یک سیستم ها بخشي مربوط به ها دادههمین اساس 

ي زنان آور جنگ عموماًاینکه  رغم بهمقام اطالعات، در کل سیستم مؤثر واقع شود؛ براي نمونه 

تواند سایبرنتیک انتقال  یمشود، این امر به لحاظ سیستماتیک  یمدر این مقطع مشاهده » عشایر«

انرژي و اطالعات را در کل سیستم ایجاد کند. گو اینکه جنگ چالدران جنگی بود که یک سوي 

آن قدرت مرکزي ایران بود و همۀ سپاهیان اعم از زن و مرد، نمایندگان قدرت مرکزي در ایران و 

  اي بودند. یرهعشنمایندة قدرت قومی و  صرفاًنه 

تواند ناشی از  یمدر روابط اجتماعی زنان، خود  شده نقلهاي  یتمحدود ي دیگر،ا نمونهدر 

ها  سفرنامه ي زنان به جنبۀ انتسابی، زیستی، فیزیولوژیک و جنسی آنان باشد. درها نقشتقلیل 

 آموزش و تربیت نوع هر از دور به و منفعلغالباً کامالً  زنان و شود یم دیده نمایی یاهس نوعی

 فرزند برایشان و باشند مردان خدمت در آنکه جز نیستند، هنري هیچ صاحب که شوند یم قلمداد

یسان خارجی دسترسی خود نو ). سفرنامه1323 :4ج  ،1345شاردن،  ؛629 :1369 تاورنیه،( 1بیاورند

)، اما مغایر با 7: 1394(احمدي،  اند دانستهیباً صفر تقربه زنان براي فهم نوع زندگی آنان را 

ی مواجه هستند، در برخی متون شناخت شرقي خارجی که با نقدي جدي در حوزة ها سفرنامه

جامانده از نویسندگان ایرانی، توصیفاتی از زندگی زنان ارائه شده است که گویاي حضور  به

ي ها کنش برهمبودن زنان تا حد  توان آن را داللتی بر فعال یماجتماعی زنان است؛ تا حدي که 

نوشتۀ معزالدین  فطرت سفینۀتوان به کتاب  یماعی دانست. در این میان متراکم در عرصۀ اجتم

هاي اندك و بنا بر حضور در بازار، تأمین و  یتمحدوداشاره کرد که ضمن ارائۀ تصویري از زنان با 

یی و امثال آن تنها بهرفتن، جواهر گروگذاشتن و حتی سفرکردن  حمام ، بهشخصه بهخرید مایحتاج 

ۀ نسخ هایی فراتر از موارد یادشده براي زنان عصر صفوي است (فطرت، یتفعال مشتمل بر دامنۀ

  ).82: 1388؛ فندرسکی، 306خطی: 
                                                           

 نیز سیاحان خود و است بوده جامعه باالي طبقات و درباري زنان به مربوط اظهارات گونه ینا بیشتر که نماند ناگفته. 1

 بیشتر اذهان در آنچه متأسفانه اما، اند کرده صحبت پایین و متوسط طبقات زنان اختیارات و ها توانایی از گاهی یختهوگر جسته

 .شود می داده تعمیم جامعه کل به اصوالً که است زناندرمورد  يبعد تک و منفی اظهارات همین است، کرده غلبه
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 مشخصاًي واقعی مستندات تاریخی از متون ها جنبهدر وضعیتی متناقض و پارادوکسیکال، 

ها وجود داشته است؛ تا حدي که در مقام امري تحلیلی  یتمحدوددهد این  یمتاریخی نشان 

هاي انتسابی  یژگیوي زنان به ها نقشتوان آن را ناشی از تالش ساختار موجود براي تقلیل  یم

ي زیستی و جنسی آنان دانست. شاه سلطان حسین فرمانی صادر کرد که ها جنبهیژه و بهو  ها آن

یار دیگر اخت صاحبنسوان فارغ از رخصت ازواج و «ند: ک یمابوطالب فندرسکی آن را چنین نقل 

سبب الزم شرعی و ضروري عرفی،  یبشرعی خویش بیرون نشوند و غیره در محالت و اسواق 

تردد ننمایند و جز بر محارم خود برقع از چهره نگشایند و از سیر باغات و بساتین و معارك  اصالً

به  طهماسب شاهزاي  یتمحدودتوان نگاه  یمنین ). همچ82: 1388(فندرسکی، » معالب بپرهیزند

سبب خوابی  نیز پس از توبه به طهماسب شاهزنان را نیز برآیند جایگاه انتسابی آنان دانست؛ زیرا 

هاي مضاعفی را بر زنان  یتمحدود. م 1532.ق/ ه 939پیشنماز دیده بود در سال  محمد یدسکه 

ها نگاه فقهی به امور زنان  یتمحدوداین  منشأنکه ). فارغ از ای191: 1353تحمیل کرد (فلسفی، 

  هایی ویژگی عام این عصر بوده است. یتمحدودبوده است، چنین 

 طور بهي اکتسابی را ها عرصهي کارکردي زنان در ها نقشها نتوانسته است  یتمحدوداین 

نگرانی ساختار ي از ا نشانهیرانه را سختگهاي  یتمحدودتوان وضع  یمکامل از میان بردارد. حتی 

ي انتسابی به اکتسابی و عبور به سویۀ دوم قطبیت ها نقشسیاسی در عبور زنان از 

که متوجه عموم زنان است آمده  طهماسب شاهي از قوانین دورة ا مادهاکتسابی/انتسابی دانست. در 

). 54: 1353حضور پیدا نکند (فلسفی،  ها جشناست که حتی اگر مسن باشد، در معرکۀ قلندران و 

اول زنان سایر طبقات در  عباس شاهاین در حالی بود که باز هم به ترتیبی متناقض، در عصر 

ي ها جشني و باز آتشاز تماشاي چراغانی و  زنانشدند و حتی براي آنکه  یمکوچه و بازار دیده 

بود که روزهاي چهارشنبۀ هر هفته .ق دستور داده شده  ه 1018شبانه محروم نمانند، از سال 

نقاب  یبپل منحصر به زنان باشد تا بتوانند با روي گشاده و  وسه یسگردش در چهارباغ اصفهان و 

  ).54: 1353تماشا و تفریح کنند (فلسفی،  ها مکاندر آن 

ة گذار دهند نشان عباس شاهبه عصر  طهماسب شاهاین امر با توجه به گذار از قوانین عصر  

که خود ناشی از نگاه انتسابی  استزا براي زنان  یتمحدودی و تدریجی کلیت سیستم از نگاه نسب

گذار و  صورت بهتواند  یمزده بود. به عبارتی این امر به ترتیبی غیرمستقیم  یتجنسو بیولوژیک و 

عبور  این تعدیل، گویاي بسا چهتر تحلیل شود؛ زیرا  یافته هاي تعدیل یتمحدودعبور به نگاهی با 

باشد. این مورد نیز به ترتیبی متناقض  زنانانتسابی و بیولوژیک و جنسیتی به  صرفاًنسبی از نگاه 

اول  عباس شاهناظر بر وضعیت گذارمانند و عبوري و بینابینی زنان دارد؛ زیرا از سوي دیگر همین 

نی و بیولوژیک هاي انتسابی و جسما یژگیوبنا بر نگاهی جنسی که زنان را خالصه در خصایص و 

داد زنان اعم از ایرانی و خارجی و مسلمان و غیرمسلمان در  یمی دستور گاه گاهدید،  یمآنان 
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را انتخاب و به حرمسرا ببرند  ها آنیان زیباترین سرا خواجهجلوي درهاي بازار حضور یابند تا 

  ).84- 69: 1348(آصف، 

حال از همین تقلیل وجود زنانه به ابعاد زیستی و جنسی در جهت  یندرعبرخی زنان نیز 

یید تأآنکه قصد  یبها است.  کردند که روسپیگري از جملۀ آن یمشکستن هنجارهاي موجود عمل 

ۀ کنش و نقشی در مثاب بهتوان آن را  یمخود وجود داشته باشد،  يخود بهچنین کنش و نقشی 

شغل روسپیگري) توسط برخی از زنان تعبیر کرد؛ تا ( یکتساباجهت تبدیل نقش انتسابی به نقش 

ي سفرنامۀ ونیزیان در ایران و چندین مستند ها دادهجایی که بنا بر گفتۀ واله اصفهانی و همچنین 

دوم، فحشا چنان در اصفهان شیوع یافت که در  عباس شاهشاه صفی و  عصرتاریخی دیگر، در 

وجود داشت و در آن، فواحش و  نقابان یبفحشا به نام  يها خانهبسیاري از اماکن اصفهان، 

  ).497: 1372کردند (واله اصفهانی،  یمفعالیت  ها دالله
  

  یعاطف طرفی ی/ بیعاطف

داشتند و از  برعهدهي عاطفی را ها نقشزنان در نظام کنش اجتماعی عصر صفوي اغلب 

سیاسی -تحوالت اجتماعی رغم بهکردند. به عبارتی  یمیشان را ایفا ها نقشموضعی عاطفی 

ي عاطفی ها نقشي که با تأسیس سلسلۀ صفوي رخ داده است، ساختار موجود همچنان ا گسترده

چنین امري سنن و فرهنگ  منشأرا براي استمرار و بقاي خود از زنان انتظار دارد. فارغ از اینکه 

ز آن حکایت دارد. ي فقهی بوده است، مستندات اها خوانشعام و نگاه مردساالرانه در برخی 

ي عاطفی به این ترتیب بود ها نقشنحوة تولید اطالعات و انرژي توسط گروه زنان و در جایگاه 

ي کلیدي اقتصادي که متضمن ها نقش عموماًاقتصادي،  نظام خردهکه در سطح نظام زیستی و 

ز منابع کدام ا یچهشد. در  ینمبه آنان داده  استي منطقی و عقالنی ها مهارتیري کارگ به

هاي عاطفی باشد  یژگیوي کلیدي به زنان که موکول به مهار ها نقشتاریخی، نشانی از تفویض 

از آنان در جایگاه نیروي کار  عموماًشود.  ینمطرفی عاطفی باشد دیده  یبو متضمن اتخاذ موضع 

نکه شد. گو ای یمبافی و کارگري زراعی و امثال آن استفاده  یقالیدي براي مشاغلی مانند 

نویس، دیوان  یعوقاي رسمی دیوانساالري مملکت از قبیل ناظر، ها مقامکدام از عناوین و  یچه

). واسپاري 335: 1329ینی، قزو یدوحگرفت ( ینمبه زنان تعلق  دار خزانهی و دارباش جبهبیگ، 

توان  یمي آن را ها نمونهي دارد که دار دامنهي عاطفی به زنان، ریشه در ابعاد فرهنگی ها نقش

) نیز الوقایع بدایعو  مرآت البها و النساء عقاید، دلگشا رسالۀ( یزاکان یدعب کلیات، سندبادنامهدر 

 1بودن آنان از خرد و تعقل و تدبیر است آمیز از زنان مبنی بر عاري یفتخفیافت که ناظر بر تعابیر 

                                                           

 و مهم بخش ظاهراً کند، می اشاره آن هاي سرگرمی و شاهانه محفل به که زمانی ،الوقایع بدایع کتاب در واصفی الدین ین. ز1

، واصفی( است شده می یاد زنان مکر از که است هرات شهر در عیاره النسب تاج حکایت مانند حکایاتی آنة کنند سرگرم
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). 204-198: 2ج  ،1350؛ واصفی، 1349تا؛ خوانساري،  یب ؛ زاکانی،1381(ظهیري سمرقندي، 

ي فانتزي متضمن ها جنبهدر ادبیات داستانی عصر صفوي که در ضمن  کم دست-در مواردي 

یی ها داستانطرفی عاطفی در  یبي مبتنی بر ها نقشدادن  نسبت -یی از واقعیت نیز هستها جنبه

 فطرت سفینۀ) در 317و  265ۀ خطی: نسخ ي زنان (فطرت،بند شرطمانند زن واعظ یزد و 

یی از این دست چنین برداشت ها داستانی از متن نوع به درواقعشود.  یممعزالدین مشاهده 

  تر از مردانشان نشان داده است. یركزو  تر عاقلشود که نویسنده زنان را  یم

سبب بعد  کردن به یی نظیر مادريها نقشاعتقادي نیز  نظام خردهدر سطح نظام فرهنگی و 

ترین جنبه و کارکرد زنان در مراقبت از فرزندان براي آنان درنظر  یاصل عنوان بهعاطفی زنان 

ۀ امري هنجاري که در وجود زنان نهادینه شده است، موجب مثاب بهشد. این نقش  یمگرفته 

به همراه  عموماًها، زنان  ينگارگردر  مثالًشد ( یمسکون و نگهداشت الگوها براي کل سیستم 

از زنان حرمسرا نیز که  هرکدام. ضمن آنکه اند شدهنه تصویر طرحوارة مادرا براساسکودکان و 

: 1369شدند) (تاورنیه،  یمشدند، صاحب عمارتی جداگانه و خواجه و خدمتکار  یمصاحب فرزند 

507.(  

عرف اجتماعی نیز زنان به کارکردي مانند حفظ  نظام خردهدر سطح نظام اجتماعی و 

ي عاطفی پرداختند ها نقشیز آم مسالمتو  کارانه همحافظیکپارچگی کل سیستم از طریق ماهیت 

ي محول به آنان، مانع از رویارویی آنان با سایر اقشار، طبقات و ها نقشبودن  عاطفی عموماًو 

یر الگویی و متغشد. این امر در سطح یک  یمو درنتیجه گسست یکپارچگی اجتماعی  ها گروه

نوعی به معناي عمومیت وضعیت و نقش زنان است. مواردي وجود دارد مبنی بر اینکه زنان در 

. داستان زنی که زنجیري از اند بودهطرفی عاطفی نیز متصور  یبمعناي کسانی با قابلیت اقدامات 

 ن است (فطرت،ي از آا نمونهگیرد،  یمدهد و اجناسی از او  یمجاي مروارید به تاجري  گل را به

تواند واجد  یمبیان روایی و داستانی نویسنده بوده است، اما  صرفاً). این نمونه نیز 8ۀ خطی: نسخ

  یی در واقعیت نیز باشد. نباید فراموش کرد که طبق نظریۀ پارسونز:ها نمونهها و  ینهزم

ا در روابط ر ۀباشند که امکان مقایس عامالف) متغیرهاي الگویی باید به قدر کافی 

 ؛متفاوت فراهم آورند يها فرهنگ

 ؛مرجع کنش ارتباط داشته باشند يها ب) باید با چارچوب

                                                                                                                                       

 مانند است،کرده  اقدامی حیله و مکر به مردي اگر هنگام همان در که است اینتوجه  ۀ قابلنکت). 204-191: 2 ج ،1350

 حکایتی در واصفی). 198: 2 ج ،1350، واصفی( نامند می سیاست و تدبیر را آن، شده روایت بغداد در سعدي براي که داستانی

 اما باشد، آن دادن جلوه واقعی و طنز سر از تنها هایی کتاب چنین وجود به اشاره شاید. دارد زنان مکر در کتابی از سخن دیگر،

 ).202: 2 ج ،1350 واصفی،( دارد داللت مردم نزد در چنین ینا باوري وجود بر آن ذکرهرحال  به
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 .طرح باشند اجتماعی قابل هاي یستمس ۀ) باید در همپ

هاي  یهسوتوان سطح باالي انتزاع در  یمبه این ترتیب و به استناد مبناي نظري یادشده 

ي داستانی ادبیات مذکور نیز ها جنبهق آن، حتی متغیرهاي الگویی را ابزاري دانست که از طری

فعلی حسابگرانه و  عنوان بهتوانستند  یممشمول کنش شود. ضمن اینکه در مثالی دیگر زنان 

). اما در 133: 1348مبتنی بر منطق، با بخشیدن مهریه از شوهر خود طالق بگیرند (کارري، 

ي عاطفی آنان در مسیر اهداف ها خصلتسیاسی زنان را بنا بر  نظام خردهسطح نظام شخصیتی، 

گونه بود که تعلق  یناي آن بند صورتکرد.  یمخود از جمله تقویت پایگاه قدسی خود بسیج 

سبب انتساب  شد که سلسلۀ صفوي به یمعاطفی زنان به امامان شیعه و خاندان پاك آنان سبب 

  ار و تقویت خود شود.خود به آن خاندان، قادر به بسیج غیرمستقیم زنان در مسیر استمر

رفت به امور فارغ از منافع و مواهبی که  یمدر همۀ سطوح یادشده از زنان انتظار  درمجموع

حال و به ترتیبی متناقض،  یندرعي عاطفی آن امور بپردازند. ها جنبه صرف بهبراي آنان داشت و 

زنان طبقات اجتماعی قادر بودند به حضور اجتماعی فراتر از محدودة نزدیکان خود که روابط 

 صورت بهوران و طبقات پایین  یشهپزنان و دختران «عاطفی با آنان داشتند مبادرت ورزند. 

رفتند. اغلب این  یمی به حمام یا تفریح و تماشا جمع دستهکردند و  یمگروهی در شهر حرکت 

هاي  يباززنان با چادر و روي پوشیده یا با لباس دهقانی یا لباس خدمتکاري به تماشاي 

ي یا جشن و مراسم مختلف باز آتشي، گرگ بازي و گاوبازي، باز چوگانی از قبیل جمع دسته

  ).131: 1363(فیگوئروا، » رفتند یممذهبی و ملی 
  

  ییگرا / خاصییگرا عام

ها و خصائل متفاوت و متنوع ها، مهارتدر عصر صفوي به زنان فارغ از ویژگی نظام کنش عمدتاً

تنیدگی  هماحتمالی از موضعی یکسان نگریسته است. البته تا حد چشمگیري با توجه به در

آنان که در متغیر ثر از یکدستی کارکردهاي أاین امر مت ،پارسونز ۀرهاي الگویی در نظریمتغی

ها و توان خود آن یکنواختی نقششود رخ داده است. میه مینامیدکیفیت/عملکرد بعدي  الگویی

از  .ساختار موجود نسبت به مردان دانست ۀگرایانها را ناشی از نگاه خاصآمیختگی این نقش

ی در متغیر الگویی آن را ناشی از تقلیل وجوه کارکردي زنان به وجوه انتساب توانمی طرف دیگر

ر الگویی انتسابی/اکتسابی یا تقلیل کارکردهاي آن به کارکردهاي عاطفی در متغی

  .تلقی کردطرفی عاطفی  عاطفی/بی

خود  ،رفته است که براي استمرار سیستمشده از زنان انتظار میسطوح یاد ۀمجموع در همدر

کل سیستم با ند تا نکبه مردان سازگار  گرایانهگرایانه به خودشان و نگاه خاصرا با این نگاه عام

براي دستیابی به  مردانه عموماً بسیج منابع مچنینه ابد.یانطباق محیط در سطح نظام اقتصادي 

درونی اجزاي  و یکپارچگی هماهنگید و سیستم بتواند شواهداف در سطح نظام سیاسی ممکن 
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ود را در سطح نظام فرهنگی و الگوهاي هنجاري خحفظ کند در سطح نظام اجتماعی خود را 

تداوم بخشد. اهمیت کارکرد زنان در جایگاه مادري، در اطالعات موجود از متون تاریخی 

جا که  تا بدان ؛گرایانه و کارکردي به زنان باشدهاي موجود بر نگاه عامتواند یکی از داللت می

فریبکار و اغواگر نگریسته  ۀل در ادبیات داستانی کالسیک به زنان به مثابامثراي برغم آنکه  به

 ،زنان در جایگاه مادر و بنا بر کارکردهاي مادرانه ،)1390 ؛ حسینی،1390 شده است (کراچی،

  ).11: 1394 اند (احمدي،خاص حتی در ادبیات کالسیک یافته یجایگاه

عی، توانایی برخی از زنان درباري در اقداماتی فراتر از قاعد نظام اجتماذکر است  ایانش

گرایانه تواند متضمن این معنا باشد که آنان از نگاهی خاصو سیاسی موجود می فرهنگی

انتسابی/ اکتسابی و همچنین از  قطبی متغیر الگوییاند و از حدود اکتسابی در دو برخوردار بوده

یادي اند. تعداد زحدود عملکردي در دو قطبی کیفیت/عملکرد که در ادامه خواهد آمد فراتر رفته

توجه زنان مرفه این دوره به امور خیریه و کمک به  ۀاز نهادهاي آموزشی عصر صفوي در سای

 ،دختران حکام صفوي و) و زنان 506: 1352 تقویت علم و فرهنگ بنا شد (رفیعی مهرآبادي،

 ,Sharih al-milk( 1دندرکامالك تحت تملک خود در آذربایجان را صرف امور وقفی می

مزایا و نیست که از امروز در ایران زنی «نویسد: فیگوئروا که می ۀف گفت). برخال140 :1656

امتیازاتی برخوردار باشد، حتی زنان رسمی شاه، به سبب کثرت تعداد، اعتباري بیش از زنان 

). این موارد نه 278: 1363 اند (فیگوئروا،ناگزیر به وضع موجود رضا داده غیررسمی ندارند و غالباً

اشراف زادگان و زنان درباري و کسانی در سطح زینب بیگم دختر شاه طهماسب  تنها محدود به

دستور احداث کاروانسراها و اند گرایانه قادر بودهشده است که بنا بر نقش خاصنیز نمی

). بلکه زنان سایر طبقات اجتماعی نیز 402: 1 ج ،1345 (شاردن، دنهایی را بدهها و پلدرمانگاه

نزدیکان، اقوام و  ،گرایانه با همسر، فرزنداناز روابط خاص ،در برخی از موارداند قادر بوده

اي چون مراوده با محتسب، قاضی، بازرگان، کسبه، کشاورزان، گرایانههمسایگان، به روابط عام

گرا، گرا به عاماین روابط از خاصدهد صنعتگران و امثال آن نیز مبادرت ورزند. این امر نشان می

یر از زنان عصر صفوي  بندي فريو تقسیم کردهطح یک متغیر الگویی و نوعی صعود میتا س

مرفه، زنانی که در  ۀطبق ةکرد زنان ازدواج خوبی گویاي آن است؛ زیرا این زنان به شش گروه به

یافته در شهرها فعال بودند، زنان هاي صنعتی سازماندستی و کارهاي هنري و فعالیت صنایع

ها و روسپی روستایی که کار اصلی آنان کشاورزي بود، زنانی که ازدواج موقت داشتندبخش 

  ).Ferrier, 1998: 383-406اند (شدهتقسیم می
  

                                                           

1
نداشت و زنان و مردان هردو در حد  یتیجنس ۀدوره، مانند ادوار قبل و بعد از خود، جنب ینتوجه داشت که امر وقف در ا یدبا .

آنان نه در مصدر امور بودند  یراز بود؛ مردان کمتر از . البته تعداد زنان واقفکردند یخود در آن شرکت م یتوان و بضاعت مال

  ).54: 1391 ي،داشتند (ر.ك: احمد یمستقل ياقتصاد و یاجتماع یتو نه فعال
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  /عملکردیفیتک

زنان در نظام کنش اجتماعی عصر صفوي، اغلب از منظر کارکردهایشان براي کل سیستم و نه 

که گفته شد، در  طور همان. به عبارتی اند شدهخود یا فارغ از کارکردهایشان نگریسته  يخود به

یدمثل تولاقتصادي به آنان از منظر کارکردي مانند نقش انتسابی  نظام خردهسطح نظام زیستی و 

شد نگریسته شده است. براي آنان  یمین نیروي انسانی در اقتصاد دهقانی وقت منجر تأمکه به 

جایگاه شاخصی فارغ از این کارکرد درنظر گرفته نشده است یا در سطح نظام فرهنگی و 

ترین  یاصل عنوان بهسبب بعد عاطفی زنان  کردن به د مادريیی ماننها نقشاعتقادي نیز  نظام خرده

اساس، زنان  ینبراشد.  یمجنبه و کارکرد زنان در مراقبت از فرزندان براي آنان درنظر گرفته 

یزیافته و تمایی ها نقشتا  اند داشتهیی یکدسته و آمیخته ها نقشعموماً در عصر صفوي 

یی یکنواخت و همسو نظیر ها نقشن به ترتیبی متواتر تر. به عبارتی زنان نسبت به مردا یتخصص

ي محول به آنان ها نقشي و مراقبت را اغلب برعهده داشتند. برخی دار خانهیدمثل، تولمادري، 

کرد؛ براي نمونه کار زراعت یا  یمیی غیرآمیخته و غیریکدست برخوردار ها نقشنیز آنان را از 

توان از آن جمله به اشارات اولیویه توجه کرد که  یمبافی و امثال آن که در این خصوص  یقال

کردند و زنان عشایر به دامداري نیز  یمطبق آن، زنان روستایی به امور کشاورزي نیز رسیدگی 

عالوه بر «). همچنین زنان متعلق به طبقۀ متوسط شهري، 86: 1371مشغول بودند (اولیویه، 

بافی و  یقالت و طبخ غذا و امثال آن، به کارهاي خانه از جمله مراقبت از کودکان، نظاف

کنند و کره  یمنیز مراقبت  ها دامپردازند و زنان روستایی از  یمیسی و سایر هنرهاي دستی ر پشم

کنند و  یمبافند و زراعت  یمکنند. خیمه  یمیدوفروش تهیه خرو ماست و شیر براي ارائه به بازار 

  ).129: 1363(فیگوئروا، » کنند یمي آور جمععلوفه 

آمیخته نسبت به مردان، به آنان محول  غالباًیی ها نقشالبته در مقام مقایسه، در عموم موارد 

ي خود برخوردار بودند. ها نقشها و  یتفعالشد و مردان از تمایز و تخصیص بیشتري در دامنۀ  یم

لیویه، برادران ي پیترو دالواله، اوها سفرنامهدر حدود مقایسۀ میان خود زنان، بنا بر مستندات 

شرلی، تاورنیه، اولئاریوس و شاردن، حضور و تعامل اجتماعی و مراودات زنان درباري و اشراف 

اول فرمان داده بود که براي اینکه زنانش براي خروج  عباس شاهبوده است؛ براي مثال  محدودتر

فش درخت و از شهر مجبور به عبور از داخل شهر نباشند، خیابانی اختصاصی بکشند که اطرا

  ).127: 1348فواره نصب کنند (کارري،  جا جابه

هاي زنان سایر طبقات اجتماعی بیشتر بود.  یتفعالها و  يکنشگردر مقابل، گسترة روابط و 

تري  ي یکدستها نقش عمدتاًتواند گویاي این موضع باشد که اکثریت زنان درباري  یماین امر 

عموم طبقات اجتماعی به نسبت زنان اشراف، از تمایز  و زنان داشتندنسبت به زنان سایر طبقات 

؛ هرچند این نسبت در ارتباط با حجم و ضریب تمایز نقشی مردان، بودندنقشی بیشتري برخوردار 
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یی مانند ها سفرنامهتري قرار داشته است. برخالف این انگارة تکرارشده در  یینپادر جایگاه 

: 1369کارکرد زنان در اموري نظیر فرزندآوري بوده است (تاورنیه،  عموماًشاردن و تاورنیه که 

یافته و متمایز و  یصتخصي ها نقشي بر برخی از ا نشانهي مذکور را ها نمونهتوان  یم)، 629

عنوان نمونه به جایگاه مهارتی و تخصصی زنان اشاره کرد  غیرآمیختۀ زنان این عصر دانست؛ به

 ضمناً). 84 و 76: 1377دیدند (سانسون،  یمریخ و ریاضیات را تعلیم که زنان حرم، شعر، ادب، تا

ي صاحب توجه ها متعهفقه و خواندن و نوشتن را از خواجگان و خدمۀ زنان اصلی پادشاه و 

از جمله اینکه هنرهایی مانند  ها مهارت) و همچنین به سایر 227: 1363آموختند (کمپفر،  یم

). در 76: 1377آموختند (سانسون،  یمیقی را به زنان حرم نقاشی، رقص، آواز و نواختن موس

یی مانند قابلگی، طبابت و داروسازي ها مهارتتوان به  یمسطح سایر طبقات اجتماعی زنان نیز 

  ).1313 و 1309: 4ج و  1158: 3ج  ،1345نزد آنان اشاره کرد (شاردن، 
  

  گیري یجهنت

را پیشنهاد کرد و  ي الگوییمتغیرها ،وبر مارکسی با بسط و پردازش رهیافت سنخ آرمان زپارسون

اجتماعی را براساس پنج بعد که  يها ها و کنش نقش توان یاین استدالل را پیش کشید که م

 یسۀبراي مقا توان ی. این متغیرهاي الگویی را م1بندي کرد دوقطبی دارد، طبقه هاي ینههریک گز

و  ینتر ولی یکی از مهم ،کار برد جامعه بههاي درون هر  ها و گروه نظام ها یا خرده فرهنگ

» مدرن«و » سنتی«توصیف ساختار اجتماعی سنخ آرمانی در جوامع  ،کاربردهاي آن ینتر فراوان

. همچنین او به تبیین این امر پرداخت که چهار ساختار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بوده است

سازند و طبق قاعدة سایبرنتیک،  یماقتصادي، شرایط و بسترهاي کنشگري کنشگران را فراهم 

و  ها آنساختارها و کنشگران به تبادل انرژي و اطالعات میان  میان ساختارها و خرده کنش برهم

  انجامد. یم ها آنتسهیل و تطبیق و تداوم 

ي زنان در هردو سوي ها کنشي تاریخی، گواهی بر وجود ها دادهاز آنجا که شواهد و 

ي ها نقشضمن  داشتنددهد زنان به ترتیبی متناقض سعی  یمنشان متغیرهاي الگویی دارد و 

ي اکتسابی، فراعاطفی، ها نقشي تا حدو کیفیتی،  گرا عاممربوط به وضعیت انتسابی، عاطفی، 

توان جامعۀ زنان را بنا بر شرایط ساختاري چهارگانۀ  یمو عملکردي را نیز اجرا کنند،  گرا خاص

دي در حال عبور از وضعیت سنتی به وضعیتی پساسنتی نظام کنش در عصر صفوي، تا حدو

هاي متغیرهاي الگویی بیش از  یتقطبي سویۀ اول ها نقشقلمداد کرد. هرچند که نسبت 

هاي متغیرهاي الگویی  یتقطبیی از سویۀ دوم ها نقشتوان ایفاي  یم، استي سویه دوم ها نقش

سنتی به وضعیت  تماماًاز سوي زنان را داللتی ضمنی بر وضعیت انتقالی جامعه زنان از وضعیت 
                                                           

 .است پرداخته ها آن از بعد چهار به حاضر پژوهش. 1
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سنتی معموالً انتسابی،  ۀجامع يها که نقش پارسونز مدعی استپساسنتی تلقی کرد؛ زیرا  نسبتاً

رواج دارد که  ییها ش، برعکس، نقپساسنتیدر جوامع . البته گرا و عاطفی است آمیخته، خاص

سنتی  ۀگرا، مشخص و متمایز و به لحاظ عاطفی خنثی است. گذار از جامع مبتنی بر عملکرد، عام

مختص به جوامع  يها کاربرد نقش ةست که حوزا به این معنا یطورکل ، بهپساسنتی ۀبه جامع

کم  تی کممختص به جوامع سن يها کاربرد نقش ةو حوز یابد یرفته گسترش م رفته پساسنتی

  رود. یتحلیل م

اطالعات و انرژي در سایبرنتیک عصر صفوي، با  تبادلدر امتداد این دیدگاه نظري، 

صورت گیرد، از  گرا خاصي انتسابی و ها نقشاز طریق  صرفاًجاي آنکه  ینی زنان، بهآفر نقش

به  توانست در صورت تداوم، یمگرفت که  یمنیز صورت  گرا عامي اکتسابی و ها نقشطریق 

بندي جدیدي از سایبرنتیک سیستم بینجامد. معناي ضمنی این امر آن است که انتقال  یکرهپ

هاي اول متغیرهاي الگویی، از  یهسوسایبرنتیک انرژي و اطالعات در کلیت سیستم، عالوه بر 

تواند از حیث تحلیلی گویاي  یمشد. این امر  یمهاي دوم آن نیز تا حدودي فراهم  یهسومسیر 

  انتقالی جامعۀ زنان در عصر صفویه باشد. نسبتاًوضعیت 
  

  منابع

  : امیرکبیر.تهران	مشیري،	محمد	کوشش	، بهیخالتوار	رستم	).1348محمدهاشم (	،)الحکما رستم( آصف

حسن چاوشیان، تهران: ترجمۀ ، یستمقرن ب یفرهنگ علوم اجتماع .)1392باتامور، تام ( ؛آوتوِیت، ویلیام
  نشرنی.

، تهران: پژوهشگاه فرهنگ گل صفت، ترجمۀ منصور ایران در مذهب تغییر). 1396( يروالجردصعب،  یاب

  و اندیشه اسالمی.

- 41، صص 15، ش 4، س اسالم یخمطالعات تار، »صفوي ةنهاد وقف در دور). «1391نزهت (احمدي، 

56.  

س ، نگاري یخو تار نگري یختار، »فطرت سفینۀبازتاب زندگی اجتماعی زنان در ). «1394نزهت (احمدي، 

  .24- 5 صص، 16ش ، 25

هاي  دفتر پژوهش :حسن پویان، تهرانترجمه ، یفرهنگ یۀبر نظر يدرآمد ).1383( یلیپاسمیت، ف

  .هنگیرف

احمد بهپور، تهران: سازمان انتشاراتی و فرهنگی  ۀترجم ،یوساولئار ۀسفرنام). 1363اولئاریوس، آدام (

  ابتکار.

  .محمدطاهر میرزا، تصحیح: غالمرضا ورهرام، تهران: اطالعات ۀ، ترجمیویهاول ۀسفرنام). 1371( یویهاول

  ، تهران: صفی علیشاه.صفوي عصر اقتصاد و سیاست). 1348( یممحمدابراهیزي، پار یباستان

  .تابکر شاه ترجمه و نگ، تهران: بنیان مسعود رجبترجمۀ ، یرانیوان ادون ژ). 1338( یگب بیات، اروج

  .قطره :فریبا عزبدفتري، تهرانترجمۀ ، فرهنگ و جامعه ).1380بیلینگتون، روزاموند و همکاران (

  ابوتراب نوري. تهران: سنایی. ۀ، ترجمیهتاورن ۀسفرنام). 1369( تیستتاورنیه، ژان با
  ، به اهتمام ایرج افشار، تهران: امیرکبیر.عباسی آراي عالم تاریخ). 1350( یکاسکندربترکمان، 
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، به تصحیح سهیلی خوانساري، یعباس يآرا عالم ذیل). 1317( یوسفمحمدواله،  و بیکترکمان، اسکندر

  ی اسالمیه.فروش کتابتهران: 

  زه و دانشگاه.، قم: پژوهشگاه حوسیاست و فرهنگ دین، عرصۀدر  صفویه). 1389رسول (جعفریان، 
 موقوفات بنیاد: تهران مجد، طباطبایی ، به اهتمام غالمرضایهالصفو روضه). 1378( یرزابیگمجنابدي، 

  .افشار محمود دکتر
 ندایفر در انیصفو یخارج استیس يابزارها نقش«). 1400( زهراساداتکشاورز،  ی ومحمدعل چلونگر،

 علوم و حقوق دانشکدة مجلۀ یاست،س ۀفصلنام ،»یپلماسید ابزار بر دیتاک با هیصفو دولت یتمدن
  .434- 409صص ، 2ش ، 51د  ،سیاسی

 انتشارات: تهران حاتمی، داوود ترجمۀ ،ایران در نمایش و نیایش تعزیۀ). 1367( یترجیپ چلووسکی،

  .فرهنگی و علمی

  ، تهران: چشمه.یفارس یککالس یاتدر ادب یزيست زن هاي یشهر). 1390( یممرحسینی، 

  ، تصحیح محمود کتیرایی، تهران: طهوري.البهاء مرآت و النساء عقاید). 1349آقاجمال (خوانساري، 

، ترجمۀ محمدباقر سادات و العلما احوال فی الجنات روضات). 1356( ینالعابد ینزخوانساري، محمدباقر 

  ساعدي، تهران: اسالمیه.

، دا هانه، تصحیح محمدرضا نصیري، کوئیچی شاه نظام چیلیخ ایتار). 1379( ینیخورشاه بن قبادالحس

  تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

  الدین شفا، چاپ دوم، تهران: علمی و فرهنگی. ، ترجمۀ شجاعسفرنامه). 1370( یتروپدالواله، 

  .ملی	آثار انجمن	:تهران	،اصفهان یمل	آثار	).1352، ابوالقاسم (يمهرآباد یعیرف

  ، تهران: اساطیر.3و  2 جلد ، تصحیح عبدالحسین نوایی،یخالتوار احسن). 1384( یکب حسنروملو، 

  ، تهران: توس.ایران هاي سفارتنامه). 1368( ینمحمدامریاحی، 
  ، پرویز اتابکی، تهران: زوار.»دلگشا رسالۀ« زاکانی عبید کلیاتتا).  ی(ب یدعبزاکانی، 

، ترجمۀ محمد )صفوي سلیمان شاه عهد در ایران(وضع  سانسون سفرنامۀ). 1377( ینمارتسانسون، 
  .ها گلمهریار، اصفهان: 

 منوچهر امیري، تهران: خوارزمی. ۀ). ترجم1349( یراندر ا یزیانون يها سفرنامه
  ، ترجمۀ کامبیز عزیزي، تهران: مرکز.صفوي عصر ایران). 1378راجر (سیوري، 

  تهران: امیرکبیر. و چهارم، سوماول و جلد  ،محمد عباسی ۀ، ترجمسفرنامه). 1345شاردن، ژان (
  ، برلین: چاپخانۀ کاویانی.تهماسب شاه تذکرة). ق 1343طهماسب ( شاه

، تهران: خدمات فرهنگی یهعصر صفو یراندر ا ینید یشهنهاد و اند ساختار). 1381منصور (، گل صفت
  رسا.

  صدوق.اکبر غفاري، تهران:  یعل، تصحیح االحکام تهذیب)، 1376حسن ( محمد بنطوسی، 
ین، تهران: میراث الد کمال، به کوشش محمدباقر سندبادنامه). 1381( یمحمدعلظهیري سمرقندي، 

  مکتوب.

  .النشر اإلسالمی همؤسس :، قمیعهالش	مختلف	،)1412( یوسفحلی، حسن بن 	عالمه

  ، نسخۀ خطی، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد شوراي اسالمی.فطرت سفینۀفطرت، میرزا معزالدین، 

  ، تهران: وحید.)چالدران(جنگ  ادبی و تاریخی مقالۀ چند). 1342نصراهللا (فلسفی، 

  .تهران	دانشگاه: تهران	،اول	عباس شاه	یزندگان	).1353نصراهللا (	فلسفی،

، به کوشش رسول جعفریان، تهران: مرکز اسناد شوراي العالم تحفه). 1388ابوطالب ( یدسفندرسکی، 
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 اسالمی.

 با مطابق میالدي 1500 سال از: یرانا یتحوالت اجتماع یخمقاومت شکننده: تار .)1377فوران، جان (
  .احمد تدین، تهران: خدمات فرهنگی رسا ۀ، ترجمانقالب تا شمسی 879

  غالمرضا سمیعی. تهران: نو. ۀترجم ،سفرنامه). 1363( یافیگوئروا، دن گارس

کل  ةعباس نخجوانی و عبدالعلی کارنگ، تبریز: ادار ۀ، ترجميکارر ۀسفرنام). 1348( یکارري، جمل
  فرهنگ و هنر آذربایجان شرقی.

  ، تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.یخیتار یشناس جامعه)، 1393( یدمجکافی، 

  ، تهران: نی.یعهدولت در فقه ش هاي یهنظر)، 1376محسن (کدیور، 

، تهران: پژوهشگاه علوم 1313تا  1000 از نانز احوال بیان در رساله هشت). 1390( یزانگ روحکراچی، 

  انسانی و مطالعات تاریخی.

  .آگاه :عباس مخبر، تهرانترجمۀ ، مدرن از پارسونز تا هابرماس یاجتماع یۀنظر )،1378( یانکرایب، 

منش و مریم داناي طوس، تهران: جهاد  یانک، ترجمۀ علیرضا پژوهش طرح). 1391( دبلیو جان کرسول،

  دانشگاهی.

)، رسائل المحقق الکرکی، به کوشش شیخ محمد الحسون، قم: کتابخانۀ 1409( ینحسکرکی، علی بن 

  اهللا مرعشی نجفی. یتآ

، ترجمۀ میالدي هفدهم قرن در ایران اوضاع از تحلیلی ایران و شاردن). 1380در (کرویس، دیرك وان 

  حمزه اخوان تقوي، تهران: نشر و پژوهش فرزان.
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