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ط اجتماعی و رایبررستتی شتت»استتت که در ستته هدف ج  ی « دستتتیابی به این امر در دوره قاجار رایب

بررسی  »، «بررسی شخصیت های زن پیشگام در امر آموزش     »، «اقتصادی و سیاسی زنان در این دوره   

 دنبال شده است.« مراک  آموزشی»و  «خاستگاه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی این زنان
 روش تحقیق این پژوهش توصیفی بوده است.شناسی پژوهش:روش
شان د   یافته :هایافته ضر ن ضعیت اجتماعی زنان در های پژوهش حا ابتدا تفاوت  قاجار در دورۀ اد که و

شته ن قابل توجهی با دوره ست و در این دوره زنان به   های گذ شته ا شناخته  دا عنوان موجود اجتماعی 

های اجتماعی ، زنان فعالیتمشتترو ه ادامه داشتتت. در این دوره شتتده استتت. این وضتتعیت تا دورۀنمی

شکیل انجمن چشم  شگام در امر آموزش   ،ند. همچنینها، چاپ روزنامه انجام دادگیری ازجمله ت زنان پی

سط و بال  شی     عمدتاً از  بقات اجتماعی متو شنفکر پرورش یافته بودند. مراک  آموز شر رو  بودند و در ق

رس پراکنش منظمی نداشتتته استتت و در بعضتتی از شتتهرها مانند تبری ، تهران و اصتتفهان و رشتتت مدا

 .بود هاتدخترانه بیشتر از سایر ایال

رسیدن به اهداف خود زدند و زنان   رایهای فراون بزنان در این دوره دست به مجاهدت   ری:گینتیجه

ظار می       نامی در   که انت مانطور ما ه ند؛ ا نگ     این دوره کم نبود یل ت به دل فت و  نه در   نظریر های مردا

سی، تاریخ ست اول جامع و دقیق باقی  نوی ستقیم به  مانده ازآن دوران که بهمنابع د ضوع   ور م این مو

 های آینده از اسناد نی  استفاده شود.ر پژوهششود دپیشنهاد می اختصاص داشته باشد یافت نشد.

 آموزش، زنان، قاجار، مشرو ه، تعلیم و تربیت، وضعیت اجتماعی های کلیدی:واژه

 



 مبانی و پیشینه تحقیق

 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه -1-1

ست از زنان        رانیا خیتار صر پر ا ستان تا زمان معا صر با ی اعتال و شرفت یپ رایکه فداکارانه ب یاز ع

 مبارزات ض،یتحقق حقوق خود و رفع تبع رایاند و با وجود موانع و مشکالت فراوان بتالش کرده کشورمان

سترده  ضع    در ند.اهانجام داد یاگ ستان و سان ب  تیدوره با سالر  نیزنان جامعه با نو و  یسالر و زن یمرد

و  یب رگ در زندگ یموجب تحول رانیرفت اما ورود اسالم به ا شیپ یساسان دوره دو زن در یپادشاه یحت

تدریج که استتتالم و به .دندیمستتتتقل از مردان گرد یو مال یحقوق اجتماع  رایدا زنان نقش زنان شتتتد و

ستورات مترقی آن با فرهنگ  ست داد    درهم آمیخت حقوق زنان نی   محلیهای د صالت خود را از د در  و ا

سابق خود   گاهیجا یمردسالر  جامعه، عوام رایو بخصوص ب  دیپنهان گرد یرسوم فرهنگ آداب و از  یاهاله

سالم  نیا در .افتیرا باز شرع و مرفه   نیب در یزمان آداب ا صالت خود  یشهر  عمدتاً  بقات مت  شتر یرا ب ا

شتند و    یکرده و موثر در امور اجتماع لی بقه بود که زنان تحص  نیا انیم از حفظ نمود و پا به عرصه گذا

تا عهد  شیکم وب طرایشتتت نیا باشتتتند. گذارتأثیر و  نیابعاد مختلف نهاد خانواده نقش آفر در توانستتتتند

 رانیدر جامعه ا قیعم یاس یس  وی و تحولت اجتماع رییادامه داشت اما در دوره قاجار تغ  هیسلطنت قاجار 

 .اتفاق افتاد

ساله قاجار بر ایران، این سرزمین تغییرات اساسی را به خود دید. بدون شک       130در  ول حکومت 

پذیر نبوده استتت. در راستتتای این تحولت، زنان در این این تغییر و تحولت بدون تغییرات فرهنگی امکان

ی ب نند. در دورۀ قاجار شتتاهد رایگره توانستتتند با حقوق خود تاحدودی آشتتنا شتتوند و دستتت به عمل دو

س این ز ارتباط با غرب نبوده است. در رأا تأثیر های متعددی هستیم که بی ها و جنبشگیری نهضت شکل 

توان ادعا کرد که شتتتاهد ایران دیگری هستتتتیم. ها، جنبش مشتتترو ه قرار دارد که بعد از آن میجنبش

 قاجار در تاریخ ایران شایان توجه و اهمیت فراوانی است.  ن پژوهش در مورد تحولت در عصررایبناب

ران ماقبل خود جامعه ایران در  ول سلطنت قاجار وارد مراحل جدیدی از تغییر و تحول شد و با دو

توان به زمینۀ حضتتور زنان در عرصتتۀ اجتماع و ستتایستتت و . از این موارد میتفاوت چشتتمگیری پیدا نمود

اند؛ اما اند که زنان در این دوره از تاریخ همچنان من وی بودهحققان عنوان کردهفرهنگ اشتتاره کرد. اک ر م

شا  سا  ن میتحقیقات جدید ن سی    دهد که زنان در م سیا صر خود فعال بوده ل   تحقق رایو ب و اجتماعی ع

نان های زاند. تحقیق حاضر درپی بررسی توصیفی یکی از این مطالبه   های خود دست به مبارزه زده خواسته 

 یعنی سوادآوزی و آموزش در عصر قاجار است.  

  بیان مسئله -2-1

ها و  ها، از جان گذشتتتتگی   که تمامی شتتتجاعت      نمودتوان مشتتتاهده  با نگاهی به تاریخ ایران می    

ضای  فداکاری شده  « مردانه»ها در یک ف شته  سی حضور    نگا شیوه تاریخ نوی ندارند و یا در  اند. زنان در این 

پهلوانان و قهرمانانی  به دنیا آوردنها تنها شامل  . تمام دلوری زنان در  ول این دورهاندحاشیه قرار گرفته 



ساخته    ست که تاریخ را  ست که تنها یک جنس       ا شده ا شته  شکلی نو شده به  برتر مرد در  اند. تاریخ ذکر 

شده     چینیسراها و تو ئه در حرم فقطزنان نقش  زمین وجود دارد و شان داده  شت پرده ن ست  های پ و  ا

  .نقش موثر اجتماعی ندارند

های  رود. در این دوره تحولت مهمی در حوزهدوره قاجار دوره مهمی در تاریخ ایران به شتتتمار می     

گران جامعه ایرانی این تغییرات را با مفاهیمی ی و فردی ایرانیان رخ داد. تحلیلسیاسی، اقتصادی، اجتماع   

( 1380( غربی شتتدن بحا ری،  1369( متجدد شتتدن ب با بایی،  1385چون مدرن شتتده بآبراهامیان،  

شدن بفوران،     سته  توان بیان کرد در این برش از تاریخ کنند. به عبارتی می( تحلیل و ارزیابی می1380واب

توان از  نظام آموزش و م ایران هستتتیم. ازجمله نمادهای تجدد میایران شتتاهد تربیت جدید در میان مرد

 پروش مدرن و جدید نام برد.

از دوره پهلوی تعلیم و تربیت در  یهایهای متمادی تا اواستتط قاجار و حتی تا ستتال در  ی ستتال

گرفت. تعداد مباحث ابتدای علوم دینی صورت می درحد وسیله روحانیون و مالها و صرفاً   ها و بهخانهمکتب

صت    سوادان و همچنین، فر شی با سیار اندک   ،های آموز شت ب و تنها چند  بود و کتابخانۀ عمومی وجود ندا

های خانگی هم بستتیار محدود بود و تنها کتابخانۀ در امام اده و قصتتر پادشتتاه موجود بوده استتت. کتابخانه

 چی  دیگری نداشتند.   ،ج ء چند جلد قرآن و کتاب شعربه

سروی   سه ایی تا      19، 1357بک ست که تربیت مدر سمتی از کتاب خود آورده ا ق در  1313( در ق

  ایی بوده است. خانهایران رایج نبوده است و بیشتر آموزش به صورت مکتب

تعریف  مادریو  همستترینظیر  یهایهای مربوط به دوره قاجار، زنان را با نقشاک ر متون و نوشتتته

 اجاق کور و  ترشتتتیده چون  نیاویاند را با عن   ن دو نقش پیروی نکرده و ناکام مانده    اند و زنانی که از ای   کرده

سته   مورد مالمت قرار داده سالر و ب سلماً آموزش و تعلیم و تربیت باید تنها  اند. در چنین جامعه مرد ایی م

اماتی مناسب و با  نسیب باید باشند؛ اما زنان با اقد  اشد و زنان از این آموزش نوین بی سهم جنس برتر مرد ب 

 احقاق حقوق خود تاحدودی فراهم نمودند. رایحضور مستقیم و غیرمستقیم در جریانات زمینه را ب

ان وا و جهل نگهداری   در  قبل از آن   ورکلی، زنان در عصتتتر قاجار و به نوعی در تمام اعصتتتار      به 

ساس ایده   می شکل می آلشدند. تعریف زن برا ست و  های مردانه  از نظر جامعۀ « قابل تمجیدزن »گرفته ا

ست که چی ی نفهمد  ،آن روز ایران صمیم     رایدا ،چی ی نگوید ،زنی ا شد و قادر به ت شد.  سواد نبا گیری نبا

ساس آمارها و گمانه زن  سواد    رانشود که از هر ه اران زن ای ها گفته مییبرا سه زن با ی در دورۀ قاجار تنها 

ال حمۀ ستتت جامعه به دلیل عدم توانایی مالی در پرداخت حقاند و بستتیاری از دختران  بقات فرودبوده

شرافی       شتر در خدمت زنان و دختران درباری و ا سرخانه از تحصیل محروم بودند و این معلمان بی معلمان 

  بودند. 

قاجار استتت. زنان  دختران در ایران مربوط به دورۀ آموزش  ورکلیبه و  تحول آموزش پرورش مبدأ

شرکت در جنبش در این دوره ب شکیل انجمن های مختلف ا  سته های متعدد تالش کردو ت های ند تا به خوا

سیس    ،این ترتیب، در دوران قبل از مشرو ه خود دست یابند. به  ساعی زنان در تأ ستقل ب  م  رایمدارس م

. با ایی ادامه یافتخانهیا به شتتکل مکتبو همچنان تحصتتیل ستتواد درحد اکابر و  نتیجه ماند دختران بی

سال    زنان حال،این شته و در  دستیابی   رایود را بمشرو ه حداک ر توان خ  های پس ازدست از تالش برندا



 مبانی و پیشینه تحقیق

کم و بیش به  موفق شتتدندگونه بود که تا اواستتط دورۀ قاجار کار گرفتند و بدینبه این خواستتتۀ خود به

 نمایند. تأسیس دختران  آموزش و سوادآموزی رایو مدارسی مجه  و مستقل ب مطالبه خود دست یافته

 و آموزش لیتحقق حق تحص  رایدوره قاجار را ب در کوشد تا تکاپوها و مبارزات زنان یپژوهش م نیا

به هدف خود با  یابیزنان که در دستتت نیا هایهمبارز و هاو به بازتاب تالش دهدقرار  یمورد بررستت جامعه

ش     پرداخته مواجه بودند یفراوان یهاتیموانع و محدود سختکو ضمن ارج نهادن بر زحمات و  آنان  یهایتا 

 بردارد. یرانیساز ا خیزنان نامدار و تار نیا یو معرف شناساندن هرچند کوچک در جهت یبتواند قدم

 
 پژوهش ضرورت و اهمیت -1-3

نظران تاریخ ایران، رود. بسیاری از صاحب  شمار می ۀ مهمی در ادوار تاریخی ایران بهعصر قاجار، دور 

بعد از ستتتقوط   هنظیر تشتتتکیل حکومت مرک ی و یکچارچ     اجار را به دلیل انجام برخی خدمات      ق حکومت  

ها، چاپخانه، تلگراف، کارخانه نعتی اروپا در ایران همچون تأسیس ای ص صفویه، بکارگیری دستاوردهای دنی  

 رایر بمیرزا و امیرکبیو همچنین تالش برخی از دولتمردان همچون عباس ستتازی مدرنرستتازی و راهشتته

 کنند. آنان به نیکی یاد مین کشور مورد تحسین قرار داده و از دنمو نوسازی بمدرنی اسیون(

خبری شتتهرت دوره به عصتتر بیاز مورخین تاریخ معاصتتر ایران این ، به تعبیر گروهیاز ستتویی دیگر

اک ایران، معاهدۀ قفقاز از خ یتوان به شتتکستتت ایران از روستتیه و جداییافته استتت و از دلیل این امر می

افغانستتتان، واگذاری امتیازات مختلف به روستتیه و انگلیس و در نهایت نارضتتایتی مردم و  یپاریس و جدای

خی ش عمومی علیه دولت قاجار و جنبش مشرو ه، اشاره نمود. عصر قاجار عصر تحولت اساسی در زمینه 

 ر اعصار بعد از خود است. اقتصاد، سیاست و فرهنگ جامعه ایران و جرقۀ تحولت گسترده د

های مختلف در دورۀ قاجار، پای زنان ایرانی در تاریخ ایران باز شتتد و شتتاهد حضتتور آنان در عرصتته

باشیم. براساس شواهد    یابی به حقوق اجتماعی و شهروندی خود می دست  رایسیاسی و فرهنگی و تالش ب  

ستندات به  سانی و     جا مانده از دورۀ قاجار، زنان ایرانی تا قبو م سیاری از حقوق ان شرو ه از ب ل از انقالب م

اند و در باور عمومی باستتوادی زنان مخالف با اجتماعی خود از جمله آموزش و تحصتتیل ستتواد محروم بوده

سالم و خطرناک ب  سوب می  رایموازین ا صیل دور    جامعه مح شد. باور غلط دیگری که بانوان را از حق تح

صور قالب   نگاه می شت، این ت بود که مغ  زنان قدرت پذیرش دانش و درک مسا ل مهم را ندارد و با القاء  دا

که بسیاری از زنان  وریآنان ننگ دانسته، به رایچنین ذهنیتی از قدرت تفکر و ادراک زنان، باسوادی را ب

 نمودند.باسواد باوجود داشتن چنین فضیلتی، آن را از دیگران پنهان می

گردد. انقالب کستتب حقوق اجتماعی خود به انقالب مشتترو ه برمی رایب های زناناوج آغاز فعالیت

شرو ه  صتی فراهم آورد تا زنان تحت تأثیر   م شده بود با حقوق  فر مراوداتی که در این دوره با غرب ایجاد 

شده و آن    شنا  ضای عمومی مطرح و پیگیری نمایند و بدین خود آ ستند جریان ها را در ف وار و به گونه توان

 هایی را آغاز نمایند. احقاق حقوق خود فعالیت رایتدریجی وارد تاریخ شوند و بشکل 

ی تماماً زنانه استتت؛ به این نگارعطف یک تاریخ تاکنون گفته شتتد، دورۀ قاجار نقطۀ براستتاس آنچه

شی نمودند تا به   دلیل شده و تال  عنوان موجودیکه در این دوره زنان از وجود و هویت اجتماعی خود آگاه 

 مستقل و اجتماعی به دنبال تعیین سرنوشت خود باشند.



سوادآموزی      رایهایی که زنان بازجمله راه شتند حق آموزش و  ابراز موجودیت خود دست بر آن گذا

بود، زیرا آنان به این حقیقت ب رگ واقف شدند که داشتن سواد، کلید درهای موفقیت اجتماعی و سیاسی      

های فراوانی را  های ارزنده فراوانی را آغاز نموده، تهدیدها و حقارت        الشگونه بود که ت  دیگر استتتت و این

جهت، بررسی این برش از تاریخ زنان باتوجه ویژه از خواستۀ خود برنداشتند. از اینتحمل نمودند اما دست 

دستتتتیابی به آن  رایط و موقعیت دشتتتواری که زنان قاجار برایدرک بهتر شتتت رایبه امر آموزش بانوان، ب

ست این پژوهش باوجود برخی نواقص و کاستی      ست و امید ا ها مورد توجه و متحمل شدند مهم و حیاتی ا

ها و نهادهایی همچون آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشتتاد استتالمی، تبلیغات استتالمی و استتتفادۀ ستتازمان

    دانشجویان کارشناسی ارشد تاریخ و علوم اجتماعی قرار بگیرد.
 

 اهداف پژوهش -1-4

ضر   هدف ا سواد آموزی زنان و نقش و حضور     صلی پژوهش حا ضعیت آموزش و  سی و  رایزنان ب برر
ی زیر دنبال خواهد  تحت اهداف ج استتت. در نتیجه این هدف کلی  دروه قاجاریابی به این امر در دستتت

 شد:

  قاجارط اجتماعی زنان در دوره رایبررسی ش .1

 قاجارهای زن پیشگام در آموزش و پرورش در دوره بررسی شخصیت .2

 های و سیاسی و جغرافیایی این شخصیتبرسی خاستگاه اجتماعی، اقتصاد .3

                                                                                                                                                  مر آموزششده توسط زنان پیشگام در اتأسیس بررسی مراک  آموزشی  .4
 

 های پژوهشپرسش -1-5

صلی پژوهش حاضر عب    ست از  پرسش ا سوادآموزی زنان در دورۀ قاجار    ارت ا سیر تحول و پیشرفت 
 های فرعی زیر پاسخ داده خواهد شد: این پرسش به کمک پرسش چه شکل بوده است؟به 

 چگونه بوده است؟ قاجار دورۀط اجتماعی زنان در رایش .1

 های پیشگام زن در آموزش و پرورش دوران قاجار چه کسانی بوده اند؟شخصیت .2

 ها به چه جایگاه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی تعلق داشتند؟این شخصیت .3

 های هستند؟چه ویژگی رایاین زنان کدام و دا شده توسط تأسیس مراک  آموزشی  .4

 

 

 

 



 مبانی و پیشینه تحقیق

 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 

 پیشینه تحقیق -2-1

سا ل مربوط به زن  ست.   ان در دورۀم قاجار در دو دهۀ اخیر مورد توجه محققان فراوانی قرار گرفته ا

اند؛ محققان حوزۀ تاریخ و تاریخ اجتماعی به بررسی شیوۀ زندگی زنان، پوشش و اوقات فرغات آنان پرداخته

ست که آنان به   توان وارد نموداما انتقادی که به تمامی این تحقیقات می سئله ا سا ل  ، این م شده   م گفته 

انه مورد مطالعه عنوان یک مقوله جداگصتتورت مج ا و بهاند و هیچ یک را بهصتتورت ستتطحی نگریستتته به

 ترین این تحقیقات آورده شده است.در ادامه، تعدادی از مهم .اندعمیق قرار نداده

 ها و مبارزه زن ایرانی از انقالب مشروطه تا سلطنت پهلویمحمدحسین خسروپناه، هدف  -2-1-1

 یمشتتترو ه و پهلو  یها در دوره یرانیاهداف زنان ا   ۀ( در کتاب خود به مطالع    1382ناه ب خستتتروپ

بدون ه  یک عنوان به  یشتتتترکتاب ب  یندر ا یپرداخته استتتت. و   ها و  گفته  رایب ینظر یه پا  یچمورخ و 

ستدلل  ص  هایشا ست. و اتفاقا ینا یفبه تو شتر ب یت پرداخته ا از  سزنان در دوران پ طرایش  ییربه تغ ی

شاره کرده انقالب مشرو ه   ست. خسروپناه عامل ا   ا از غرب  یریپذو تأثیر یفکر هاییانجر تحولت را ینا

سندۀ . از نظر نوداندیم سفرنامه   به  یرانیانکتاب رفت و آمد ا ی شور، ورود زنان  به  ییاروپا یسنوخارج از ک

 .استن بخش زنا یاز عوامل آگاه آن دوره هایو روزنامه یرانا

 زاده، سیر تحول اجتماعی زنان در یک صد سال اخیرمرضیه کرباسی  2-1-2

با استفاده  1375های انقالب مشرو یت تا سال های زن ایرانی را از سال( تالش1387زاده بکرباسی

از جایگاه زنان  کتاب به پنج دوره تاریخی دهد. اینمی ها و غیره توضتتی ز استتناد، مدارک، آمارها، روزنامها

سالمی    شرو ه تا پس از پیروزی انقالب ا سنده در مورد نقش زنان در جریانات   انقالب م ست. نوی پرداخته ا

قاجار  های جمعی زنان تا قبل دورۀکند که از حرکتی قبل از انقالب مشرو ه عنوان می اجتماعی و سیاس  

ست.  سی  ا العی موجود نی شروع این فعالیت کربا ست.   زاده  سیم کرده ا ابتدا  های جمعی را به دو دوره تق

راهنمایی و تحریک  باکفایتی حکام و تلستتط عمال خارجی و ه که زنان درپی اعتراضتتات از بیمشتتر دورۀ

بهبود جمعیت زنان دستتت به  رایی بای پیوستتتند و بدون آگاهی و مطالبههای اجتماعمردان به نهضتتت

آغاز به انجام     دوم، زنان  ، نهضتتتت تنباکو استتتت. در دورۀ  ها اض گستتتترده زدند؛ ازجمله این جنبش  اعتر

هی آگا دهندۀ کنند که این نشتتانهای خود اقدام به مبارزه میخواستتته رایهای مج ا از مردان و بفعالیت

 پردازد کهای غربی میجامعه با کشوره زاده در این کتاب به عامل ارتباط آنان از حقوق خود است. کرباسی  

زنان   رایدرپی این برخورد، افراد جامعه نستتتبت به عقب ماندگی خود آگاهی پیدا کردند و همچنین ب             

شرو ه بتوانند به تبلیغ آرا و نظرات خود بچردازند. در این        سی زمان م سیا صتی فراهم آمد که در دورۀ  فر

جنبش مشتتترو ه،  دفاع از دستتتتادورهایتغییر وضتتتعیت زندگی زن ایرانی،  رایفصتتتل از کتاب، تالش ب



ها در ایران و بیرون از مرزها و مواردی های جنبش، تالش آناستوار نگه داشتن پایه   راینوان بهای باتالش

 نظیر این عنوان و به تفضیل به آن پرداخته شده است.

 بنفشه حجازی، تاریخ خانم ها  -2-1-3

ست که جایگاه از پژوهش هاتاریخ خانم صر قاجار را به  ور ز هایی ا سی  کلن ایرانی در ع ی مورد برر

انی استتت و از ستتوی  دهد. این کتاب جلد پنجم از مجموعۀ شتتش جلدی بررستتی جایگاه زن ایر قرار می

بازار شده است. بنفشه حجازی، پیش از این چهار جلد از این مجموعه را منتشر      سرا روانۀ انتشارات قصیده  

شر  ست:  کرده که عناوین هریک بدین  و در نهایت  تاریخ هیچ کسو  ،ضعیفه به زیر مقنعه، ،  تاریخزنِح ا

سچس قرن    از اولین کتاب این مکه  هاتاریخ خانم ستان،  جموعه به ترتیب به مطالعه جایگاه زن در ایران با

صفویه پرداخته و کتاب آخر      صر  صفوی، ع ست.    اول هجری تا دوره  صر قاجار ا مربوط به جایگاه زنان در ع

ی( و جایگاه و حضتتتور آنان در این کتاب، وضتتتعیت زنان ایرانی در عصتتتر قاجار بتا آغاز حکومت پهلودر 

 های گوناگون خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، مورد بررسی قرار گرفته است. عرصه

 زنان ایرانی در جنبش مشروطهالحسین ناهید، عبد -2-1-4

سین ناهید در کتاب   شرو ه زنان ایرانی عبدالح سی نقش   در جنبش م نگاهی چپ و انقالبی به برر

شته و به     زنان در دوران شرو یت دا ستای احقاق حقوق خود  انجمن تأثیرم ست.  های زنانه در را پرداخته ا

ساس داده  ست زن ایرانی در مبارزات   هایی که در کتاب آوبرا شده ا شی     رده  شرو ه نق شته و فعالنه م  دا

که ناهید نشتتان داده استتت این  ور اند. آنهای زنانه زدهبه تشتتکیل انجمنه.ش دستتت  1285از  تقریباً 

اول جنبش مشتتترو ه  های زنانه که در دورۀناقص بوده استتتت. تعداد این انجمن حرکت زنان یک جنبش

سیار زیاد و متنوع شک  شرو ه  نبشج در یایران زنان کتاببودند.  ل گرفته بودند ب  به1360 سال   در که م

سیده  چاپ ست،  ر صر  نقش پیرامون تحقیقی ا شرو ه  انقالب تحقق در بانوان عن ست  م  این مجموع  در .ا

 مورد دقیق شتتکلی به اجتماعی، هایجنبش در چه و مشتترو ه فکری هایجنبش در چه زنان نقش کتاب

سی ب ست  گرفته قرار رر ستین  از کتاب این .ا ست  کتبی نخ  و مذهبی امعهج در زنان نقش اهمیت به که ا

 .پردازدمی آن، از پس پیامدهای و مشرو ه انقالب با زمانهم ایران بسته

 معصومه خداد لزرجانی، نقش زنان در انقالب مشروطه  -2-1-5

به بررسی جایگاه  نقش زنان در انقالب مشرو ه نوانمعصومه خداداد ل رجانی در کتاب خود تحت ع

استتت. این کتاب از جایگاه زنان قبل از انقالب مشتترو ه،  زنان و فعالیت زنان در انقالب مشتترو ه پرداخته

شده ب  انقالب مشرو  زمینۀ ست.  فعالیت رای ه و فضای ایجاد  در این کتاب نگاه دقیقی های زنان پرداخته ا

شرو ه، خط های زنان در انقالبه انجمن شی و حوزه ب م های چنین روزنامهها همهای فعالیت این انجمنم

ست. در نهایت به فعالیت زنان در حوزه آموزش و پرورش       شده ا شده در آن پرداخته  زنان و مطالب چاپ 

 اشاره کرده است.

http://historybook.ir/tag/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b7%d9%87/
http://historybook.ir/tag/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b7%d9%87/
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 قاجاردورۀ  در دختران آموزشی نهادهای و آموزش، فرهمند نسیم  -2-1-6

سی آموزش و نهادهای    گیری از روش تحقیق کتابخانهبهره ( با1395فرهنمندب شیوی به برر ایی و آر

مشرو یت مراک  آموزشی دختران در دوران قاجار پرداخته است. وی عنوان کرده است که تا قبل از دوران 

سازمانی به  ور  صورت مکتب     مختص به زنانکلی یا  ست و به  شته ا ست.   خانهوجود ندا سنتی بوده ا ایی و 

ستانۀ  اما شرو ه  انقالب در آ سطۀ   به م سوادآموزی     تجددخواهی، افکار نفوذوا شه  به منظور  ترویج اندی

 نهادهای و آموزش .گرفت قوت جدید ستتبک به اف ایش ستتط  آگاهی مردم، فکر ایجاد مدارس دخترانه

 متفاوتی درسی برنامۀ که شدمی دولتی اداره و ملی صورت  دو به مشرو ه  انقالب از بعد دختران آموزشی 

ان را میسیونرهای مذهبی دختر رایترین عامل بسترساز آموزش به سبک جدید بموی اولین و مه .داشتند

تشویق زنان و دختران ایران را   کردند و زمینۀتأسیس  مدارسی را   کند که در بیشتر نقاط کشور  عنوان می

شیوۀ   رایب سیس مدارس دخترانه به  سیس کند که فرهنمند عنوان می ،یتردند. در نهامدرن فراهم ک تأ  تأ

توان دال بر عمومیت داشتتتن امر آموزش و تعلیم دختران در این دوره دانستتت. نبود چند مدرستته را نمی

ستی  نگاه ترمهم همه از و حانیون رو مخالفت کافی، امنیت نبود زن، معلم  به عدم توجه و زنان به فرود

 پذیرش که مانع جامعه در زنان پذیریآستتیب عالوههب و اجتماعی امور و تربیت و تعلیم در آنان نقش

ستقل  هویت سیس   مانع شد، می آنان م  قاجار دورۀ اواخر رفته تا هم روی بود. دخترانه جدید مدارستأ

 آنکه حال بود. استتتوار و شتترعیات قرآن و هاخانهمکتب برپایه قبلی ادوار مانند دختران ستتوادآموزی

 پیگیری عملی و جدی صورت  به کمتر احاد مردم اجباری تعلیم بر مبنی دولت، و اح اب مجلس، مصوبات 

  .شدمی

 ۀدور دختران در آموزش و جدید مدارس تأسييی  در زنان نقش جاللی:  بررسييی ایرج -2-1-7

 مشروطیت

سی نقش زنان در      1389جاللیب صل به برر شی مف سیس  ( در پژوه شرو یت   مدارس در دورۀتأ م

اند و این اعی و ستتیاستتی دخیل بودهدهد که در دوران قاجار در مستتا ل اجتماستتت. او نشتتان میپرداخته 

دهد که تا پیش از مشرو یت زنان چنین وی نشان میرسد. همت در دوره مشرو یت به اوج خود میفعالی

شتند و به تحصیل می    به صورت محدود و بیشتر زنان مرفه و از  بقات بالی    سواد دا رداختند اما پجامعه 

دختران  بقات پایین به دلیل فقر و برخی اعتقادات متعصتتبانه و ستتنتی از این امر محروم بودند. زنان در 

دوران بعد مشتترو ه با تالش خود بدون وابستتتگی به مجلس و حاکمیت مدارستتی عمومی دایر کردند و   

 هاهخانواد مذهبی و اجتماعی باورهای و اخالقی مستتا لتمامی بانوان همگانی نمودند.   رایآموزش را ب

سیاق  سبک  پذیرش عدم موجب صر  این در دخترانه جدید مدارس و  سبت  و بود شده  ع  عملکرد به ن

 نگریستند.می تردید و شک  به دیده جدید مدارس

های جمعی زنان ایرانی  ا موسوی، علی روحانی : بررسی کنشسعید زاهدزاهدانی، زهرسید   -2-1-8

 موردی زنان دوره قاجارمطالعه 

صتتورت موردی مطالعه زنان ایران در دوره قاجار را به ( کنش جمعی1389زاهدزاهدانی و همکاران ب

ند. نویستتندگان زمینه اجتماعی ادهاند. محققین در این مطالعه از روش کیفی استتنادی استتتفاده کر نموده



اند که در وضتتعیت زنان در هر دوره پرداخته یاند و به بررستتکلی تقستتیم کرده ار را به ستته دورۀقاج دورۀ

 ایی از آن آمده است:ادامه خالصه

  مهمی که در زمینه   . در این دوره حادثۀ ناصللرایدیش شللاه ابتدای سللل لله تا ابتدای دور

شه  شد ماج اندی شت    رایهای نو درمورد زنان و حقوق آنان مطرح  شت به د شت( در اواخر   د ببهد

شاه بو  ست. در دوره محمد شت بر زمینۀ   ده ا شت به د جامعه و تجدید نظر کردن در   موجود در  د

ترین چهره زن که در جنبش باب شتترکت کرد ط به زنان اشتتاره شتتد. از معروفوبراحکام م زمینۀ

ست. « العین ه قره اهر» شمرده و در  مقره العین ز ا سخن  جا از آموزههمهان را مغتنم  های باب 

کردن آنان در   حبستن روبنده توستتط زنان، جلوگیری از گفت. او مستتا لی نظیر حق برداشتت می

  کرد. زنان را مطرح می رایآزادی بیان بحرمسراها و حقوقی نظیر 

  شاه     دور صرایدیش  سترده با اروپا       سلطنت نا شاه در اثر ارتباط گ صرالدین  سلطنت نا . دوران 

شتتتف لباس زنان و کتوان به تغییر ن و مردان مطرح شتتتد. ازجمله میتفکرات تغببر پوشتتتش زنا

صی  بقۀ    صو شاره کرد. این دوره اوج مبارزات  بال حجاب آنان در محافل خ ست. بناب  ا ن رایزنان ا

سترده کردند. در این دوره زنان هم   زنان به شرکت گ ست  عنوان نمونه در قیام تباکو  پای مردان د

 به قیام زدند.

  شاه        دور شاه و احمد شاه، محمدعلی  این دوران ایران شتتاهد در . سلطنت مظفرایدیش 

های ب رگی از جمله انقالب مشرو یت را به   اعی و سیاسی فراوانی بود و بحران  های اجتمدگرگونی

های دو فعال بودند. درنتیجه فعالیت ۀچشم دید. در همه تحولت این دوره زنان با حفظ نقش درج

شر ه رخ داد. زنان در این دوره به آ      سی زنان در انقالب م سیا سمی  ینه حقوق خود گاهی در زمر

ست    سیدند و در پی د شتن در   یابی به مطالبات خود از  ریق نامه زدن به نمار یندگان و مقاله نو

را به چاپ  شتتکوفهو  دانشهای مستتتقلی نظیر . در این دوره، زنان خود روزنامهها برآمدندروزنامه

 رساندند. 

قوق یق و با نگرش ژرف انگارانه به مستتئله حدق کامالً صتتورت ی و همکاران بهانجموع زاهدزاهددرم

، کشتتف رایتمام مستتا ل زنان ازجمله خانواده، حق  الق، حق  تقریباً اند و زنان در دوران قاجار پرداخته

سی کرده  ست به گریبان بودند را ب  حجاب، آموزش را برر شکالتی که زنان در این دوره با آن د ه دور اند و م

 اند.کردهاز قضاوت ارزشی بررسی 

سداهلل محمدزاده:   -2-1-9 صویر عباس پناهی، ا سویان  هایسفرنامه  در ایرانی زن ت  اوایل از فران

 هال استوارت بازنمایی نظریه اساس مشروطه بر انقالب تا دوره قاجار

 اند.های فرانسوی پرداخته فرنامهقاجار در س  ( به بررسی تصویر زنان دورۀ  1395ب پناهی و محمدزاده

ستوارت  بازنمایی نظریه  از دو محقق در مطالعه خود ،این  صیفی  روش و هال ا ستفاده کرده   تحلیلی  تو ا

دلیل انتخاب سیاحان فرانسوی    اند تا دیدگاه سیاحان فرانسوی را نسبت به زن ایرانی قاجاریه نشان دهند.    

ست که  سفرنامه   این بوده ا سبت به  سان آنان ن القه رهنگی و اجتماعی عغربی به امور ف سایر کشورهای   نوی

شتند.   صر    سیاحان  هایسفرنامه  در زن بازنمایی ۀدربار گرفته انجام مطالعات به توجه بادا سوی ع  فران



 مبانی و پیشینه تحقیق

 توصتتیف را این دوره شتتهری زنان اغلب خود، هایستتفرنامه در هاآن که کرد استتتنباط توانمی قاجار،

 آنان بازنماییه، نتیج در .گرددباز می شهرها  در سیاحان  این بیشتر  حضور  به نی  امر این دلیل و اندکرده

 خود هاینوشتتته در ستتیاحان این که را تصتتاویری .شتتودنمی ایرانی زنان اجتماعی  بقات ۀهم شتتامل

این  رایرانی که بازجمله زیبایی زنان ای. نمود بندی دسته  های چندیزمینه در توانمی اند،کرده بازنمایی

له      هام همواره بوده استتتت. مورد دیگر نوع پو ای از ستتتیاحان در ها شتتتش زنان استتتت که توجه این     اب

ست. از فروتنی و      سفرنامه  ست. مورد دیگر خلق و خوی زنان ایرانی بوده ا سان را به خود جلب کرده ا نوی

با زنان  میان رفته استتت. در موارد ذکر شتتده، این ستتیاحان زنان ایرانی رابه شتترم حیای زنان ایران ستتخن

سرزمین  کشور خ  سایر  سفر کرده ود و  سه نموده ها که به آن  سفرنامه اند مقای نگاه ها در مجموع دو اند. این 

شناسانه و شرقو م بت به زنان ایرانی و دوم نگاه اند. اول، نگاه تحسین آمی  کلی نسبت به مقوله زن داشته

 آمی  و منفی به آنان.تحقیر
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تحلیل و توضتتتی  وضتتتعیت زنان در  ول تاریخ کافی نیستتتتند، اما   رایمنابع موجود هرچند که ب

سندگان این حوز    شگران و نوی ش  زدودن این هالۀ رایه را به تالش بپژوه ته اند. اک ر منابع مربوط ابهام وادا

های ترتیب، در یک پژوهش به تمامی جنبهاند. به اینبه این موضوع نگاه کرده صورت کلی  زنان به به حوزۀ

های سیاسی و آموزش   های اقتصادی، فعالیت زنان از زندگی زناشویی، پوشش، فرزندپروری، فعالیت   زندگی

شتتود؛ زیرا زنان احستتاس می اندیشتتانه در زمینۀت. درنتیجه جای منبعی با روش ژرفشتتده استتناشتتاره 

شاره  س    نخواهد برد. یمهم راه به جایاین امر های ج  ی به ا سالرانه نوی ان داخلی ندگهمچنین نگرش مرد

سوءگیری  ست.    مطالب در حوزه زنان ی در نگارشهایباعث  صولً یا    به این شده ا سندگان مرد ا ترتیب، نوی

 اند. های آنان را ناچی  قلمداد کردهاند یا فعالیتزنان را نادیده گرفته
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سئ  سانی  ترین بحرانیکی از مهم روشله م ضر در علوم ان اجتماعی و به ویژه علم تاریخ -های حال حا

اند، همواره بحث روش با    ایی را با خود به ارث برده  های دیرینه  استتتت. در علومی مانند تاریخ که ستتتنت      

ست بخ ایی،     ها و مقاومتمخالفت درمواقعی که پژوهشگر با   (.72: 1397های سخت و صعب همراه بوده ا

رود. باید توجه داشت  رو است به سراغ روش تاریخی می  به مسا لی که در گذشته رخ داده و تمام شده، رو   

 تواند به گذشته ن دیک یا چند قرن پیش مربوط باشد  وع مورد برسی می که محدود زمان بسته است. موض   

های تاریخی، مطالعاتی دقیق و     پژوهش (.168 :1387به نقل از ستتتاعی    67: 1375بخلیلی شتتتوورینی، 

شگر این حوزه بر روی مواردی که در ارتباط با یک واقعه یا     ، منفرد و غیرتعمیمیمندنظام ستند و پژوه ه

  .( 212: 1377ساروخانی، بکند به کار می فرد است شروع

جمع  رایاب ار آن بدهد و دستتت میدرمورد گذشتتته تاریخ یک مردم به یمطالعات تاریخی ا العات

فعالیت و زندگی اجتماعی استتت.  دهندۀاستتناد مکتوب و یا آثار نشتتان، در بیشتتتر موارد هاآوری این داده

؛ به این صورت که  است تحقیق در پژوهش پیش رو، توصیفی  روش  (.97: 1376یین، ،299 :1390ببلیکی،

سچس مطالب و ا العات مرتبط     ابتدا  رح اولیۀ شده و  و در آخر  برداریصورت دقیق فیش بهآن تنظیم 

 بندی و تدوین شده است.مطالب گردآوری شده  بقه
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شود.  اسناد مکتوب شامل دو نوع منابع دست اول     منابع استفاده می های تاریخی از انواع در بررسی 

شتتفاهی از یک واقعه تاریخی  های کتبی یاشتتود. منابع دستتت اول دربرگیرنده نقلو منابع دستتت دوم می

: بیکر، 1382بحسن زاده،   توسط کسانی است که در آن زمان حضور داشتند و روایت شاهدان عینی است        

ستفاده از منابع دست اول    شود که تاریخ به ا العاتی گفته می ( و منابع دست دوم 327: 1386 نویسان با ا

سی و تحلیل کرده  ساع  اندو پس از اتمام واقعه برر سته اولی   منابع. در این پژوهش، از (136: 1387ی، ب د

سفرنامه مانند تاریخ نگاری شرح های ،  ست. همچنین       های دورۀحالها و  شده ا ستفاده  از منابع قاجاریه ا

ست دوم مانند کتاب  ست اول و مقالت علمی      هاید شده از منابع د شت  صی حوزه      -بردا ص شی تخ پژوه

 تاریخ استفاده شده است.
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ستتناد و منابعی استتت که  دانان باید به آن توجه داشتتته باشتتند اعتبار ا ای که تاریخترین نکتهمهم

صتورت کلی درنظر بگیرد تا  وظف استت تا موضتوعات تاریخی را به  گر تاریخی مکنند. پژوهشت استتفاده می 

ند آن رویداد را به درستتتتی احیا      ماید   بتوا بازآفرینی ن توان (. چهار معیاری که می   331: 1386ببیکر، ء و 

  ترتیب عبارتند از:ساس آن کیفیت اسناد را سنجید، بهبرا

  .صایت ست که آیا   ا ست دوم.      منبعمنظور این ا ست یا د ست اول ا سط پیدا   مورد نظر د تو

منبع با ستتتایر منابع، پیدا کردن خطاها و در نظر  های درونی و قیاس یکازگاریکردن ناستتت

 .توان به اصالت آن پی بردمنبع میهای دیگر از یک گرفتن شکل

 .و عاری از خطا بودن آن  دسازی، موثق بودن پدید آورندۀ منبع به صحت شیوۀ مستن    اعتبار

 اشاره دارد.

 ا تیچیک بودن یک منبع ارتباط دارد. با ا الع از این مورد که سند یا منبع مورد ب .نمایا بودن

تیچیک بودن این  استفاده کرد. منظور از توان بهتر از آن منبعست یا خیر میاستفاده تیچیک ا

با این  از ا العات استتتت که عموماً منابعیموردنظر شتتتامل آن دستتتته  استتتت که آیا منبع

  آن را دارند.  اتمشخص

 .سن          معنا را می معنا سنده  شامل معنای که نوی سیم کرد که  سته تق سه د د در نظر توان به 

 (.278: 1392بفلیک،  است منبع و در نهایت معنای اجتماعی آندارد، معنای خواننده 
بندی کلی، در پژوهش حاضتتر به بررستتی یک برش از تاریخ ایران، دورۀ قاجار پرداخته در یک جمع

سوا          سیر تحول  شان دادن  ست. هدف از بررسی حاضر ن دآموزی و آموزش مدرن زنان در دورۀ قاجار شده ا

ست. به این  صیفی تمنظور، از روش ا شرح         و سته اول نی   ست. در این روش از منابع د شده ا ستفاده  ال حا

سی  سفرنامه نوی ست دوم نی  مقاله ها، مجالت ها،  ست اول    ها و کتابو نی  د شده از منابع د های گردآوری 

 در این حوزه بهره گرفته شده است.

 معرفی منابع -3-4

سی که در     سا شده       در این بخش به معرفی تعدادی از منابع ا شده، پرداخته  ستفاده  ضر ا تحقیق حا

ها، هها، سفرنامنامهاست. این منابع بیشتر از تعدادی است که در این بخش آورده شده است و شامل زندگی

آن  دربارۀ  که پس از این دوره   یهای همچنین کتاب جا مانده از دوران قاجار استتتت.       مجموعه مجالت به  

شته و همچنین مجموعۀ مقالت علم  ضوع تحقیق   پژوهشی در حوزۀ -ینو ست. در ادامه     مو شده ا ستفاده  ا

 ورده شده است. هایی از این منابع آنمونه

 اصلیمنابع 

بی خانم استرآبادی ه نگارش بیب معایب الرجالترین منابع استناد شده در این پژوهش کتاب   از مهم

نسوان نگاشته شده است. این کتاب  م در پاسخ به تأدیب 1894ق/1312به سال  قاجار و  است که در دورۀ 

دو بخش است. در بخش نخست، نویسنده با     رایشود. کتاب دا زندگی نویسنده شروع می  دربارۀ با بخشی  



 حقیقروش ت

صری  به کتاب   سخ می  لحنی  سوان پا دهد زنان را مورد خطااب خود قرار می دهد و در بخش دومتأدیب  ن

صورت چاپ نشده باقی مانده    دیک به مدت صد سال به  این کتاب نو شامل نصای  و هشدار به آنان است.     

 منتشتترآن را ش و چاپ جداگانه در آمریکا رایآبادی و حستتن جوادی، در دو وی بود تا اینکه افستتانه نجم 

 کنند.می

ضعیت زنان در دورۀ قاجار می    تراز مهم سایی و شنا توان به کتاب ین و پرکاربردترین منابع در زمینۀ 

السطنه ع ی ترین دختر ناصرالدین شاه، حامی انقالب مشرو ه و عضو       اشاره کرد. تاج  السطنه خا رات تاج

ست.            سنده ا شاه اده بودن نوی سچس  سیت و  ست. اهمیت این کتاب ابتدا، جن سوان بوده ا انجمن حریت ن

خوردار بوده نویستتنده بستتته به امنیت جانی و مالی خویش، از آزادی بیان بیشتتتری در بیان موضتتوعات بر

شرق و غرب در یک مقطع زمانی و    ست. این کتاب نمونه ا ست گویا از برخورد مظاهر و نیت فرهنگ  ایی ا

ضعیت حرم و جامعه زنان آن دوره.  سلطنه ارزش تاریخ کتاب خا رات تاج نی  و شناختی زیادی نی  دارد  ال

 .دارد مظفرالدین شاه شاه و اوایل سلطنتهای آخرین سلطنت ناصرالدینسال دربارۀ زیرا ا العات روشنی 

کتابی استتت که مربوط به   در اواخر دوره ناصتتری  ه وزیر انطباعاتنروزنامه خا رات اعتمادالستتلط 

خان محمدحستتن شتتود و در این پژوهش از آن استتتفاده شتتده استتت. ه.ق می 1313تا  1292های ستتال

باعات یکی از رجال معروف اعتمادالسلطنه مترجم ناصرالدین شاه و ر یس دارالترجمه مخصوص و وزیر انط    

عتمادالسلطنه  . ان شاه اختصاص دارد  یده وقایع پان ده سال سلطنت ناصرال   ب این کتاب .عصر ناصری است   

شتن خا ر  شرح هدفش را از نو صری  کرده که آنچه    اتش ثبت  ست و در جای دیگر ت حال خود ذکر کرده ا

  .جرأت به زبان آوردنش را نداشته در این روزنامه نوشته است

شتترح زندگی من: تاریخ اجتماعی و اداری دوره عبداهلل مستتتوفی در کتابی ستته جلدی تحت عنوان 
قاجار به خوبی نمایش داده است که   ان را در دورۀاوضاع اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایر      قاجار

ست  ست. دورۀ   منبع معتبر و مورد ا شده ا سلطنت آقا  فاده اک ریت محققان  ان تا آخر محمدخ اول، از زمان 

الدوله با پادشتتاهی مظفرالدین شتتاه تا معاهدۀ وثوق دوم شتتامل دورۀ گرفته استتت.ناصتترالدین شتتاه را دربر

ست.      انگلیس، دورۀ سسان ا ست که تاریخ   آخر، از کابینۀ وثوق تا آخر مجلس مو شگفتار کتاب آمده ا در پی

ت، بلکه شتتیوه و آداب یدن راضتتی نستتها و بازستتتانها و کشتتورگشتتاییتوصتتیف جنگ یک ملت تنها تاریخ

شیوه تفکر و کار مرد    شورداری و زندگی و  ست که این موارد می   ک سرزمین ا تواند تاریخ یک ملت را م آن 

سم   قاجار از جمله زندگی مردم، یک تاریخ اجتماعی، تمام نکات دورۀای از این کتاب نمونه ارزنده کند. مرا

 ها، خورد و خوراک مردم و غیره است.عروسی و ع ا، چگونگی ادارۀ دولت،  ریقۀ برگ اری عیدها و تع یه

سیک  در میان کتاب ست.       تاریخ بیداری ایرانیانهای کال سالم کرمانی کتابی ارزنده ا شه ناظم ال نو

اسالم که محمدصادق  با بایی م السالم در مدرسه اظن این کتاب هم مان با وقایع مشرو ه است. تألیف 

سیس  آن را  شغول تدریس بود. تأ ست که وی در وقایع شاید به  کرده بود م شرو ه  همین دلیل ا نگاری م

شده این کتاب  کند. ن دیکی او به آیتاهلل  با بایی را نمایندگی میدیدگاه جناح آیت اهلل  با بایی باعث 

اهلل  با بایی سرآمد گردد. همچنین های آیتکرات و دیدگاهها و مذادر بیان ا العات دست اول از مالقات

های درونی میان فقهای مشتترو ه استتت. ا العات و  بندیویژگی بارز دیگر این اثر بیان اختالفات و جناح

دست گرفته است؛ نکته ظریف   هعلی شاه تهران را ب محمدط به دورانی است که  نگاری این کتاب مربووقایع



ست. تاریخ برو ۀمورد بحث، بیان نحوبااهمیت کتاب و  صاحب      ز حوادث مهم در تهران ا شرو ه  سان م نوی

زاده نی  به وقایع مورد اشاره اثر ناظم السالم استناد کرده که نشان از      سبکی مانند کسروی و مهدی ملک  

دو  یرانیانتاریخ بیداری ااز کتاب  نگاری دوران مشتترو ه استتت. الستتالم در وقایعاعتبار و دقت نظر ناظم

 .تر استاکبر سعیدی سیرجانی کاملتصحی  شناخته شده وجود دارد که علی

زاده کتاب دیگری استتت که در ( تألیف دکتر مهدی ملک7-1ان بجلد تاریخ انقالب مشتترو یت ایر

ده زاده خود از خانواتوان به این اشاره کرده که ملکاز م ایای این کتاب می این تحقیق استفاده شده است. 

در  هآزادی بوده و پدر وی ملک المتکلمین از شهدای شاخص دوران مشرو ه است و به این دلیل نویسند      

 چشم خود دیده است. ها میان استبداد و آزادی را بهوقایع بوده و کشمکشدوران نوجوانی شاهد 

وقایع تبری  اب به دلیل انعکاس اهمیت این کت نوشته سید احمد کسروی است. تاریخ مشرو ه ایران

ست.       و نقش انجمن سا ل آن دوران نگاهی اجتماعی ا سروی در وقایع نگاری به م ست. نگاه ک های ایالتی ا

و در بیان سلسله    داده است قشار مختلف مردم توجه نشان   وی در بیان اتفاقات تبری  به فرهنگ عمومی و ا

های کستروی، از افرادی  . در روایتترا منعکس نکرده است رویدادها تنها دیدگاه رهبران و ستران حکومتی  

های کند تا به لیهاند اما وی تالش میشتتود که پیش از مشتترو ه هیچ نام و نشتتانی نداشتتته نام برده می

های وی بندیهای اجتماعی دست یابد. نکته جالب کار کسروی، دستهعمیقی از باورها و وضعیت این گروه 

ای  رفدار مشرو ه و دیگران  رفدار استبداد هستند. اما ظرافت    در نظر وی عده از انقالب مشرو ه است.  

سروی  شان می    بحث ک ست که او ن صف دهد در آن ا شه در اختالفات قبیله  ،ی و اختالفاترایآاین  ای و ری

شته و ناشی از رقابت   ست محلی دا  18کسروی در دوران وقوع انقالب مشرو ه    .های درونی محالت بوده ا

آن  ۀت شتفاهی و مشتاهدات مستتقیم نویستند    شترو ه ایران به دلیل استتفاده از روایا  تاریخ م ستال دارد. 

ست. روایت   ست. به همین خا ر او توده روی، مردمهای کس ارزشمند ا بیند و از احوال های مردم را میگرا ا

این  زدایی کند اما باکند از زبان نوشتتتار عربی دهد. کستتروی در نگارش کتابش تالش می آنها گ ارش می

 وجود همچنان زبان کتاب جذاب است.

ست. این کتاب در سی     «ایران در یک قرن پیش»از دیگر منابع دست اول کتاب   نوشته دکتر ویل  ا

شاه             صرالدین  سنده این کتاب در دوره نا ست. نوی شته ا صل نگا از  رف دولت انگلیس به دلیل و چهار ف

وان ادعا کرد او تنها به این مقصود به ایران سفر کرده   تولی نمیاثبات حسن نیت کشور خود به ایران آمد   

های های واقعی بوی در سفرنامه از نام پ شکیش با نام  ۀنشکد اع ام، و دا ۀعدم ذکر نام همراهان، ادار است. 

ستع  ست( می   ا ستفاده کرده ا شد       اری و مخفف ا سری او با سی و  سو شان از امور جا  15او به مدت  .تواند ن

  تمام منا ق ایران سفر کرده و با سنن و آداب ایرانیان آشنا گردیده است. اداره درمانگاه سال تمام در عین

توصتتیف ستتفرهای خود و  به  ها در ایرانها و آیینآدمستترنا در کتاب خود تحت عنوان مادام کالرا 

انسان ها و چی ها » عنوانبرخوردهای خود با ایرانیان در عصر قاجار پرداخته است. این سفرنامه در اصل با    

سه  « در ایران ست.     برگردانده و در پاریسبه زبان فران شده ا سرنا در ماه چاپ  سال   کالرا  م/  7718نوامبر 

و  امین سال تاجگذاری ناصرالدین شاه از راه دریای کاسچین به ایران آمد    مقارن ما سی  ،ه.ق 1294شعبان  

سال   سف م.1878در اواخر بهار  صرالدی ، اندکی پس از دومین  ست. کتاب       نر نا شده ا شاه از ایران خارج 

ها به دور از قیق و نستتبت به ستتایر ستتفرنامههای دفصتتل با توصتتیف 57ها در ایران شتتامل ها و آیینآدم



 حقیقروش ت

ضعیت حر    پیش ضعیت اجتماعی زنان، و ست. این کتاب ا العات مفیدی راجع به و شش   داوری ا شاه، پو م 

 دهد.  محققین ارانه میهای زنان به زنان، تفریحات و جشن

ست. این کتاب در دو           شده ا ستفاده  ست که در این پژوهش از آن ا سفرنامه پولک دیگر منبعی ا

های بخش مج ا تهیه شده و هر بخش شامل دوازده فصل است. این سفرنامه به صورت ج  ی تمام ویژگی       

قعیت جغرافیایی و صنعت و تجارت  زندگی ایرانیان از خوراک، پوشاک، مراسم، تعداد جمعیت، معماری، مو  

را در برگرفته است. دکتر یاکوب ادوارد پولک، معلم  ب و جراحی بوده است و در دارالفنون تدریس کرده 

سال     ست. وی در  ست. وی        ،ق.ه 1272ا شاه بوده ا صرالدین  پس از مرگ دکتر کلوکه  بیب مخصوص نا

شری  را   سفرنام   اولین ت ست.  صیفات    تاریخ رایپولک منبع موثقی ب ۀدر ایران انجام داده ا ست و تو دانان ا

 ورزی است. وی به دور از غرض

هشی مرتبط عالوه بر منابعی که در اینجا آورده شده است. از منابع دیگری ازجمله مقالت علمی پژو

 های مرتبط به موضوع نی  استفاده شده است.  نامهبه تاریخ ایران در دورۀ قاجار، پایان
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Abstract 

Research Aim:  The overall purpose of the present research is to "study the 

status of education and literacy of women and the role and presence of 

women in achieving this goal in the Qajar era", which aims at examining the 

socioeconomic and political conditions of women in this period, Pioneering 

in education, examining the social, economic, political and geographical 

origins of these pioneer women "and" educational centers "followed. 
Research method: The descriptive analysis is used in this study. 
Findings: The findings of the present study showed that the social status of 

women in the Qajar period was not significantly different from the previous 

periods and that women were not recognized as social beings in this period. 

This situation continued until the constitutional period. During this period, 

women undertook significant social activities, including forming 

associations, publishing newspapers. Pioneering women were also mostly 

from the upper social classes and were raised in the intellectual class. 

Educational centres were not regularly distributed and in some cities such as 

Tabriz, Tehran and Isfahan and Rasht, girls' schools were larger than other 

states. 
Conclusion: Women in this period made great efforts to achieve their goals 

and there are many Pioneering women in this era; but as we expected because 

of Patriarchal historiography the source about them were not so much. It is 

suggested that future research be used in the documents as well. 
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