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  مقدمه. 1
شان از همگـامي بـا تغييـرات     ترين علل ناكامي ايرانيان در دوران اخير و ناتواني يكي از مهم

جهاني، از تغييرات تكنولوژيك گرفته تـا تحـوالت علمـي و انديشـگاني، در دوران قاجـار      
تحوالت در شرف وقوعِ غـرب آشـنا شـد و پـس از     ريشه دارد؛ مقطعي كه جامعة ايران با 

از اين زمان به بعد بود كه هرازچنـدگاهي،  . صدد پذيرش آن برآمد اي انكار و طرد، در دوره
دنبال تحول شـرايط موجـود در كشـور      يك يا گروهي از نخبگان ايراني در عصر قاجار به

با پايان يـافتن دوران  . دبودن» دولت مستعجل«هاي اصالحي همگي  برآمدند، اما اين حركت
عنوان  تصلّب سنت در ايرانِ عصر قاجار و شروع روندهاي اصالحي، در هر مقطع، فردي به

خـان اميركبيـر، شـخص     ميرزا، ميرزا تقـي  عباس. شود چهرة شاخص اصالحات شناخته مي
نـد كـه    خان سپهساالر، نمايندگان اصالحاتي در عصـر قاجـار   شاه و ميرزا حسين ناصرالدين

  .يك چندان به درازا نكشيد  يچه
ميـرزا پسـر ارشـد     هاي مبتني بر تغيير و بهبود وضـع جامعـه را عبـاس    نخستين گرايش

تبريـز نماينـدگي كردنـد، امـا بـا مـرگ         شاه قاجـار و همراهـانش در دارالسـلطنة    فتحعلي 
اي از رخـوت كـه بـا صـدارت      با گذشت دوره. ميرزا اين روية اصالحي متوقف شد عباس
ي ميرزا آقاسي به اوج رسيد، روند اصالحات درون دربـار قاجـار، ايـن بـار بـا ميـرزا       حاج
  . خان اميركبير اوج گرفت و به مدت سه سال و دو ماه ادامه يافت تقي

خـويش، نخسـتين     اعظميِ سه سال و دو ماهـة  خان اميركبير در طول صدارت ميرزا تقي
اصالحي با بركناري اميركبير در   ن دورةكوشش اصالحي را در سطح كشور آغاز كرد، اما اي

اعظمي و قطع رگ وي در ماه صفر همـان سـال، متوقـف     از سمت صدر 1268محرم سال 
المللي و كشمكش ايران در  صدارت ميرزا آقاخان نوري، كه با پررنگ شدن مسائل بين. شد
گـري از  بازي بزرگ براي به رسميت شناساندن حقوق خـويش همـراه بـود، دورة دي     ميانة

   فترت را براي مناسبات داخلي كشور به همراه داشت كه بيش از هفت سال، از سـوي شـاه
اعظمي را  شاه به اميد ايجاد تغييري اساسي، سمت صدر خواه تاب نياورد و ناصرالدين تحول

تأسيس شوراي دولت جايگزيني بـراي قـدرت مطلـق فـرد واحـدي      . كامل ملغا اعالم كرد
اصالحي همچون دور قبلي اصالحات، هنگامي كـه بـا     ةبازود، اما اين عنوان صدراعظم ب به

رو گشـت، تـاب    بـه  خانه تمركز كرده بودنـد رو  ويژه بر فراموش  هاي شديدي كه به مخالفت
با گذشت نُـه  . مقاومت نياورد و با شكنجه، زنداني شدن، تبعيد و مرگ مخالفان پايان يافت

كوتـاهي بـار     شاه براي دورة  شرايطي كه ناصرالدينسال از آخرين اقدامات اصالحي و در 
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اعظمي را به اميد تغييراتي جديد احيا كرده بود اما بـا ناكارآمـدي ايـن     ديگر سمت صدارت
سمت به دليل عملكرد نامناسب صدراعظمِ وقت محمدخان قاجار دولو مواجه شده بود، در 

را با خـويش بـه ايـران آورد و     خان سپهساالر بازگشت از سفر عتبات عاليات، ميرزا حسين
پس از گذشت سه سـال، در بازگشـت از سـفر    . زمام دورة جديد اصالحات را به او سپرد

شـاه در سـفر نخسـت بـه      ، با اعتراض شديد مالزمينِ ركاب ناصرالدين1290اروپا در سال 
ر كه ماندگان درباري و ديواني و حتي روحانيون و عموم جامعه، سپهساال فرنگ و در ايران 

شاه  هنوز به دارالخالفه پاي نگذاشته بود و همچنان در بازگشت از سفر، همراه با ناصرالدين
خـان سپهسـاالر از قـدرت     بركناري ميرزا حسين. در رشت اقامت داشت، ناگزير استعفا داد

هرچند چندان به درازا نكشيد و كمتر از دو ماه بعد، بار ديگر و ايـن بـار بـا سـمت وزيـر      
ـ  ه عرصـة قـدرت كشـور بازگشـت، در حكـمِ توقـف دور ديگـري از اقـدامات         خارجه، ب
خــويش و   طلبانــه بــود و عملكــرد شــخص سپهســاالر در دوران وزارت خارجــة اصــالح

پيشين وي بـود    سالة سه  محدوديت شديد اختياراتش در اين دوره، مانع از تكرار دقيق روية
؛ 1340؛ اقبـال آشـتياني،   1385ت، ؛ آدميـ 1362؛ آدميـت،  1363؛ خورموجي، 1375شميم، (

؛ مكي، 1382؛ زيباكالم، ساساني، 1375؛ بياني، 1387؛ مجتهدزاده، 1337الملك سپهر،  لسان 
؛ كـرزن،  1362؛ كرمـاني،  1384؛ طباطبـايي،  1383؛ امانـت،  1366الممالك،  ؛ صديق 1366
  ).378؛ راوندي، 1375؛ هدايت، 1380

شاه، بـه   ويژه دورة ناصرالدين ورة قاجار، بهدر بررسي شكست روندهاي اصالحات در د
دخالت بيگانگـان،  : شود؛ از جمله هاي اصالحي اشاره مي داليل متعددي براي شكست رويه

دروني نبودن اصالحات، همراهي و همكـاري نكـردن پادشـاه وقـت، كارشـكني مخالفـان       
د هـاي همراهـان و همـدالن اصـالحات، شـرايط نامسـاع       سرسخت اصـالحات، تنـدروي  

هاي متعدد قرن سيزدهم خورشيدي  سالي هاي اجتماعي ناشي از خشك اقتصادي، نارضايتي
تـوان ايـن شكسـت را از     اما همچنين مـي . گاه خود مصلح هاي گه تدبيري و بي) م  19قرن (

گـران حاضـر در عرصـة اصـالحات در ايـن       هاي مطرح شده از سوي كنش خاللِ مخالفت
  . گيري كرد هاي اصالحي پي دوره

ويـژه در دورة قاجـار، زنـان     گران عرصة اصالحات، بـه  ترين كنش شك، يكي از مهم بي
يكـي از  . انـد  سرا هستند كه بيشتر در قالب مخالفانِ اصالحات در اين دوره ظاهر شـده  حرم
ترين سؤاالت دربارة اين زنان، نقش آنان در تصميمات سياسـي و ميـزان خودمختـاري     مهم

هاي تاريخي اين  ها و تحليل كه بيشتر روايت در واقع، درحالي .آنان در اين تصميمات است
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سادگي بازيچة دسـت درباريـان،     كنند كه به روهايي منفعل و ناآگاه تصوير مي زنان را دنباله
گرانـي   هاي تاريخي هستند كه اين زنان را كنش ديوانيان و روحانيان بودند، برخي از روايت

  .دانند پويا و آگاه مي
هـاي اصـالحي و ارزيـابي     سـرا در رويـه   رو، براي بررسي نقش زنـان حـرم    شمقالة پي

  و نـه  سلطنت چهل   استقالل و خودمختاري آنان در تصميماتشان، با دست گذاشتن بر دورة
داده در دوران  مـدت روي  سالة چهارمين پادشاه سلسلة قاجار، سـه رونـد اصـالحي كوتـاه    

ق   1278- 1275، )خـان اميركبيـر   ميـرزا تقـي   اصالحات(ق   1267- 1264پادشاهي او يعني 
خـان   اصـالحات ميـرزا حسـين   (ق   1290- 1287و ) شـاه  اصالحات شـخص ناصـرالدين  (

انـد، ارزيـابي    ور بـوده را كه اولين اقدامات اصالحي گسترده و در سطح كل كش) سپهساالر
  .خواهد كرد

  
  نظري و روشي چهارچوب. 2

تر گفته شد، هدف اين مقاله بررسي داليل نقش زنان در اصالحات دورة  گونه كه پيش همان
ساختارهاي اجتماعي « (John Mandalios)جان منداليوس   از آنجا كه به نوشتة. ناصري است

درسـتي مـورد     توان به كنشي اجتماعي معاصر را بدون منظري تاريخي، نمي هاي هم و شيوه
، اتخاذ رويكردي تاريخي و بررسي نقش مخالفان )142: 1387منداليوس،(» تحقيق قرار دارد

بـراي يـافتن پاسـخي    ) در اينجا، به طور ويـژه، زنـان  (ناصري   شكست اصالحات در دورة
. نمـود  هـاي اصـالحي ضـروري مـي     مدت اين تالش داليل شكست روندهاي كوتاه  دربارة

در تعريـف   ،شناسـي تـاريخي   برآمـدن جامعـه  در كتـاب   (Dennis Smith)دنـيس اسـميت   
  :نويسد شناسي تاريخي مي جامعه

شناسي تاريخي، مطالعة گذشته براي پي بردن به اين امر است كه جوامع چگونه كار  جامعه
شناساني  شناسي تاريخي توسط مورخان و جامعه جامعه[...] يابند  كنند و چگونه تغيير مي مي

گري و ساختاريابي را  فرايندها و كنششود كه تأثير متقابل گذشته و حال، وقايع و  انجام مي
  .)16: 1386اسميت، (دهند  مورد بررسي و تحقيق قرار مي

اي در خصــوص  بنــدي شناســي تــاريخي، دوره اســميت بــا تفكيــك ســه مــوج جامعــه
  : دهد شناسان و مورخان تاريخي به شرح زير ارائه مي جامعه
فهم وقايع سياسي معاصـر   در اثر نياز به درك و«شناسي تاريخي  موج نخست جامعه. 1
، مثالً، شكست و پيروزي دولت سلطنتي انگلسـتان؛ انقـالب فرانسـه؛ صـنعتي شـدن      »خود
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مونتسـكيو، توكويـل،   . سـازي آلمـان ايجـاد شـد     دموكراتيك امريكا؛ و ملـت   بريتانيا؛ تجربة
موج  اين. اند باره كار كرده نظراني هستند كه در اين  ماركس، دوركيم و وبر از جمله صاحب

  هاي توتاليترِ چپ و راست از بين رفت؛  در اواخر دهة بيست با ظهور رژيم
هاي اخالقي موجود در آثار نويسندگان  شناسي تاريخي كه با دغدغه موج دوم جامعه. 2

 50  رو بود، در دهة شناسي روبه مكتب فرانكفورت و مكتب شيكاگو در ساحت كليِ جامعه
معضـالت اصـلي اخالقـي    «شال و بنديكس كه همچنان بـا  ميالدي با آثار كساني چون مار

  گيري شد؛ درگير بودند، پي» ليبراليسم غربي
، با افزايش چند برابري 78تا  58هاي  شناسي تاريخي در فاصلة سال موج سوم جامعه. 3

ويژه در انگلستان و اياالت متحدة امريكا،  شناختي و افزايش فعاليت علمي به توليدات جامعه
 .را رقم زد» شناسي تاريخي زرين جامعهعصر «

شناسـان، از سـه راهبـرد اصـلي در      بر آن است كـه ايـن جامعـه    (Skocpol)اسكاچپول 
وي ضمن تفكيـك ايـن   . اند شناسي تاريخي بهره برده هاي خويش در حيطة جامعه پژوهش

و » نيسـتند كـامالً از يكـديگر جـدا    «كند كه لزوماً اين سـه راهبـرد،    سه راهبرد، تصريح مي
: انـد از  اسكاچپول عبارت  سه راهبرد مورد اشارة. »هاي خالقي ميان آنها وجود دارد تركيب«
كشـف  . 2؛ »يك يا چند مورد مناسب با آن الگـو   دربارة«كاربرد يك الگوي نظري واحد . 1

فرايندها يا پيامدهاي تاريخي خاص و مطالعه و بررسي فرضـيات    كنندة هاي علّيِ تبيين نظم
  .استفاده از مفاهيم براي ارائه و بسط تغييرهاي تاريخي معنادار. 3بديل؛ 

زماني و در هـر يـك از سـه مـوجِ مـورد نظـر         شناسان تاريخي، در هر دورة اين جامعه
 هـاي  كند، نظريه اي كه اسكاچپول تفكيك مي شناسانه اسميت و با توجه به راهبردهاي روش

هـاي تئـوريكي    چهارچوباند و از  بسته كار خويش بههاي  گوناگوني را براي انجام پژوهش
تئوريـك بـراي انجـام پـژوهش       هاي ممكـن در حيطـة   يكي از شيوه. اند متفاوتي بهره برده

خـويش بـا عنـوان      است كه جيمز ماهوني در مقالـة » عمومي  نظرية«گيري از  تاريخي، بهره
  .داده است دقت شرح به» شناسي تاريخي بازنگري نظرية عمومي در جامعه«

كــه يكــي از  (Rational Choice Theory)در ايــن مقالــه، از نظريــة انتخــاب عقالنــي 
شناسي تاريخي است، در كنار نظرية كاركردگرايي، نظرية  هاي عمومي رايج در جامعه نظريه

بـه مثابـة رويكـردي تئوريـك و     ) 1391ماهوني،(قدرت، نظرية فرهنگي و نظرية نوداروين 
به عبارت ديگر، نظرية انتخاب . ايم هاي تاريخي بهره برده ستن به انبوه دادهابزاري براي نگري

گرانِ حاضر در صـحنه، بـه چرايـي كـنش آنـان       عقالني كه با فرض گرفتن عقالنيت كنش



 سرا در اصالحات دورة ناصري نقش زنان حرم   6

  1391بهار و تابستان ، اول ، شمارةسومسال  ،زناننامة  پژوهش

هـاي ديگـرِ انجـام     ، در نبود چنين نگاهي در پـژوهش )1387جوادي يگانه،  ←(پردازد  مي
زماني يعني مخالفان،  ةبازگران عرصة اصالحات در ايران در آن  شده دربارة بخشي از كنش

  . گشا باشد تواند راه مي
گران عرصة  در اينجا مصلح، موافقان و مخالفان به عنوان كنش(اين نظريه، كه در آن فرد 

به كار  (Instrumental Reason) عقالنيت ابزاريو  (Causal Agent) »عامل علّي«) اصالحات
كه در اينجا موافقت و يا مخالفت آنان با اقدامات اصالحي را در پي (توسط آنان گرفته شده 

آورد كه با نگاهي  است، اين امكان را فراهم مي (Causal Mechanism)» سازوكار علّي«) دارد
انتخابِ مخالفان براي مخالفتشان بـا اقـدامات اصـالحي انجـام شـده در      » عقالنيِ«به روية 

و احياناً (موافقان و شخص مصلح به انتقادات مخالفان، پيامد ناخواسته  گويي كشور، و پاسخ
  . اين مخالفت را ارزيابي كنيم) غيرعقالني
در مقام تبيين، بر آن است كه حوادث اجتماعي، حاصـل جمـع   «انتخاب عقالني   نظرية

). 67: 1373ليتـل، (» كننـد  اعمال افراد بسياري است كه بر اساس محاسبات عقالني عمل مي
مطرح در علوم اجتماعي است كه عمدتاً از آراي آدام اسـميت   هاي اين نظريه يكي از نظريه

(Adam Smith)  كـه پيامـد ناخواسـتة مثبـت     » دست پنهان بازار«با تأكيد وي بر (اقتصاددان
با الهام از عقالنيت «شناسي  اين نظريه در جامعه. شده است ملهم) گراست عمل فاعالني نفع

داند  مي عاقالنهرا كار فاعالني شناختي،  فردگرايي روش چهارچوبابزاري ماكس وبر و در 
، شـقي را  شـان   عواقـب  با توجـه بـه  ، نسبت به شقوق ممكنه  اعتقاداتشان چهارچوبكه در 

  ). 63: همان(» برگزينند كه براي رسيدن به غاياتشان بهترين راه باشد

انتخاب عقالنـي، بررسـي     ترين راه توصيف نظرية شايد آسان« (I. Craib) از نظر كرايب
گيـرد؛   هايي باشد كه براي ساختن الگوهايي از رفتار افراد صـورت مـي   كوشش  آن از زاوية

). 92: 1385كرايـب،  (» زننـد  هايي عقالني مـي  كه در شرايطي خاص دست به كنش هنگامي
است؛ به عبارت ديگر،   »پيامدهاي اجتماعي«ال بررسي انتخاب عقالني مشخصاً به دنب  نظرية

گران، عقالني رفتـار كننـد، همچنـان     پردازد كه بر فرض آنكه كنش اين نظريه به اين امر مي
باشـد  » نـامطلوب «و » ناخواسـته «، »غير عقالني«تواند  پيامد اجتماعي ناشي از اين كنش، مي

(Hechter and Kanazawa, 1997:192).  
ويـژه رويكردهـاي متـأخر آن، داعيـة عقالنـي بـودنِ تمـامي         انتخاب عقالني، بهنظرية 

  با اين. گذارند هاي انتخاب عقالني افراد دست مي هاي آدمي را ندارند و بر محدوديت كنش
هاي  ها، به معناي نفي و طرد عقالنيت موجود در كنش حال، اين تأكيدگذاري بر محدوديت
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گران  هاي انتخاب عقالنيِ كنش ن مقاله نيز با آگاهي به محدوديتبنابراين، در اي. آنان نيست
)دورة اصالحي سپهساالر، بر وجـوه عقالنـي انتخـاب آنـان و     ) موافق و مخالف اصالحات

  .ايم شان براي موافقت يا مخالفت با اصالحات دست گذاشته تصميم
از  (Congleton)و كـانگلتون   (McLean)لـين   ، مـك (Milner)گفتني است مرشد، ميلنر 

هـاي خـويش، هرچنـد از ديـدگاه علـوم       جمله افرادي هستند كه اين نظريه را در پژوهش
در كنار اين آثار، بـه  . اند بسته كار به  ـ و نه تاريخي   سياسي و با تكيه بر رويدادهاي معاصر ـ 

نوشتة ويليام برنشـتاين   1925 - 1933 نازي، حزب اجتماعي هاي خاستگاه شر؛ منطقكتاب 
(William Bernstein) )،شناسـي تـاريخي    به دليـل نگـرش جامعـه    )1391به نقل از ماهوني

 تنگناهـاي : پـس  راه نه و پيش راه نه«خويش در پرداختن به نظرية انتخاب عقالني، و مقالة 
به دليـلِ تمركـز بـر     قاجار اسكندري منوچهر نوشتة »قاجار حكومت اوايل در ايران سياسي

مقاله، با كاربست نظرية انتخـاب عقالنـي در حـوزة     اين. توان اشاره كرد دورة قاجار نيز مي
علوم سياسي، تالش دارد نگاهي ديگرگونه در خصوص عملكرد شـاهان نخسـت سلسـلة    

گرچـه تحليـل   . هاي ايـران و روس ارائـه دهـد    ويژه جنگ قاجار در حفظ قلمرو ايران و به
هاي بازيگران  شناخت انگيزه«هاي علوم سياسي است و بر  قاجار از سنخ پژوهش اسكندري

صرف، تفاوت ديـدگاه او را بـا ديـدگاهي    » محوري عامليت«كند و همين  تأكيد مي» جهاني
عقالني   جا كه كار وي از معدود آثاري است كه نظرية سازد، از آن شناختي آشكار مي جامعه

رغم وجود اين تفـاوت    گيرد، بررسي آن به يخي ايران به كار ميرا در تحليل رويدادهاي تار
  .راهگشا خواهد بود

هـاي   نويسـد يكـي از ايرادهـاي روايـت     خـويش مـي    اسكندري قاجار در آغـاز مقالـة  
و نتيجــة حاصــل از ايــن » گيــري عقالنيــت تصــميم«دانســتنِ  پيروزمنــدان از جنــگ، يكــي

از دست رفتن » آن  ن مردم و برگردان دانشورانةاذها«گيري است؛ به عبارت ديگر، در  تصميم
  :شود گيري عقالني يكسان گرفته مي بخشي از سرزمين، با وجود نداشتن تصميم

گيـري   گردد نه به نتيجه؛ اگرچه هـدف  اين يك خطاي مهلك است؛ عقالنيت به روند برمي
خن ديگر، هدف به س. دادن دست آوردن است نه از دست در روند نهفته است و هدف البته به

حضـور عقالنيـت نيسـت،      آوردن است، اما داشتن دستاورد نشانة دست گيري به در تصميم
دادن، هر  آوردن يا ازدست دست به. كند كه نداشتن دستاورد فقدان عقالنيت را ثابت نمي چنان

گيـري نداشـته    دو، ممكن است از عواملي ناشي شوند كه مطلقاً ارتباطي بـا رونـد تصـميم   
  ).39: 1389اسكندري قاجار،(، و فقط يكي از عوامل ممكن است شانس باشد باشند
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قاجـار، فـرض     در ادامه، اسكندري قاجار با اشاره به تصوير قالبي موجود از شـاهان سلسـلة  
  : نويسد زني تبيين كرده و مي انگ  را با نظرية» نخستين قاجارها«هاي  گيري وجود نقص در تصميم

فرضي را در توصيف آنها پيدا كرد و كاهي شد كه كوه  حكم پيشوجود نقص در قاجارها 
  ).40:همان(قاجاريه را از آن ساختند » كفايتي بي«

قاجـار، از    از پادشـاهان نخسـت سلسـلة   » انـگ «در نتيجه، اسكندري براي زدودن ايـن  
گيـري تحـت    شناسي اجتماعي است و بر تصميم اي در روان احتمال كه نظريه  تركيب نظرية

وي از نظريـة احتمـال، بـراي    . گيـرد  سك داللت دارد و نظرية انتخاب عقالني بهـره مـي  ري
شاه در برابـر   هاي آغامحمدخان و فتحعلي هاي ميان واكنش ها و تفاوت خصوصيت«توضيح 
هـا و   فهم بستر كلي اعمال روس«انتخاب عقالني را براي   كند و نظرية استفاده مي» دشمنان

  . گيرد مي كار  به» ها ها و انگليسي ها و فرانسوي ران از جمله عثمانيايرانيان و ديگر بازيگ
. پـردازد  ديگر مي متفاوت با يك   وي در بحث خويش، همچنين، به جداسازي دو مسئلة

اسـت كـه بـر    » گيرنـده  بود يا نبود عقالنيت در شخص تصميم«نخست،   از نظر وي، مسئلة
در اينجا، منظور از عقالنيت، يـك  . شود تعيين ميتجربيِ فرد   اساس رفتارهاي قابل مشاهدة
بيشـتر  «گـر تـالش دارد    سود و زيان است كـه در آن كـنش    رفتار ارادي هدفمند با محاسبة

عقالنيت كه از نظر اسـكندري    ديگر دربارة  اما، مسئلة. »بدهد دست  آورد و كمتر از  دست  به
كننـد لحـاظ داشـت،     گيـري مـي   كه در سطح ملـي تصـميم    قاجار بايد در خصوص كساني

بوده اسـت و  » منافع ملي«گيري آنان بر اساس  مشخص كردن اين موضوع است كه تصميم
  . گيران تصميم» منافع فردي«نه 

را در عرصة علوم سياسي » گرا گرا و نوواقع هاي واقع مكتب«اسكندري قاجار دو فرض 
  :كند به اين شرح مطرح مي

  هرج  المللي پر در نظام بين) گيرندگانشان كشورها و تصميم(ي جهان  بازيگران صحنة  همة. 1
هاي آنان نـدارد، از منـافع ملـي خـود پيـروي       مرج كه قدرت قاهري براي تنظيم فعاليت و 
هاي مختلفي را طبـق منـافع    هدف«كنند و  عامالن، عقالني و هدفمند عمل مي«. 2كنند؛  مي

  .روند نشانه مي» متفاوت خود

به » منافع ملي«انتخاب عقالني و افزودن مفهوم   گيري از نظرية كندري با بهرهبنابراين، اس
روايتـي    هاي نخستينِ حكومت قاجاريه در ايران و ارائة آن، با بررسي روند حوادث در سال

هـا در   اعمـال روس   نتيجـة «هاي ايرانيـان نخسـتين، در    كند كه واكنش تاريخي، استدالل مي
  .بوده است» قفقاز
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دو شـاه نخسـت     احتمال نيز در تحليـل خـويش بـراي مقايسـة      دري كه از نظريةاسكن
كه آغامحمدخان بـه دنبـالِ حاكميـت     سلسلة قاجار استفاده كرده است، بر آن است درحالي

شـاه بـه دليـل تنگناهـاي      صفويه بود، فتحعلي  هاي در تصرف سلسلة سرزمين  ايران بر همة
هـاي نـاپلئون از سـويي، و     سياسي زمان خود و شرايط اجتماعي آن دوره كه ناشي از جنگ

. ي ديگـر بـود  هاي امپراتوري بريتانيا از سوي ديگر بود، ناچار به اتخـاذ رويكردهـا   سياست
هـا   نخست به عقد قرارداد بـا انگليسـي  » هايش سبك و سنگين كردن گزينه«بنابراين، وي با 

سـپس،  . هاي ايرانيِ جنوب قفقاز برآمد ها به سرزمين اندازي روس براي جلوگيري از دست
 (Edward Ingram)ادوارد اينگـرام    زماني كـه بـا ايـن واقعيـت مواجـه شـد كـه بـه گفتـة         

ا انتظار داشتند ديگران به آنها كمك كنند، خوش نداشتند كـه ديگـران هـم از    ه انگليس«
ها و انتخاب بهترين آنهـا،   ، با سنجش گزينه)56: 1389اسكندري، (» نها كمك بخواهند آ

كنشتاين بين اين دو منعقد شد و فقط زمـاني كـه    فين  ها روي كرد و معاهدة به فرانسوي
از نظـر او،  . اديده گرفت، ايران وارد جنگ با روسيه شدطرف فرانسوي اين قرارداد را ن

او . داد ريسـك نكنـد   و در نتيجه ترجيح مـي » ثبات كشور بود«شاه  هدف اصلي فتحعلي
  : نويسد باره مي اين در

هـاي نظـامي بـا     شاه اين به معناي تمايل به پايان دادن هر چه زودتر درگيري براي فتحعلي
ها و در عـوض، متحـد شـدن بـا انگلسـتان و       ها و روس دشمنان خارجي از جمله عثماني
  ).35: همان(هاي بيشتر بود  فرانسه براي جلوگيري از جنگ

بسـته بنشـيند و    شـاه دسـت   گونه نبود كه فتحعلي حال، پس از وقوع جنگ نيز اين با اين
رفتـه را   دسـت  هـاي از  تالش داشت با پيكـار در دو جبهـة ديپلماسـي و نظـامي، سـرزمين     

گيري از نظرية انتخاب عقالني  بنابراين، اسكندري قاجار در تحليلِ خود با بهره. گيرد بازپس
  : دهد نشان مي

هايي داشتند و عقالنـي عمـل    از خودشان سياست. قاجارها قربانيان درماندة شرايط نبودند
هـا بـراي مـا     هايي كه اين نظريـه  كردند، گرچه با محاسباتي كه شناختشان بدون ديدگاه مي
  ). 66: همان(آورند دشوار است  اهم ميفر

هاي گلستان و تركمانچاي نتايجي   به عبارت ديگر، اسكندري بر آن است گرچه عهدنامه
تـوان   اي مـي  ها كمتـر قرينـه   گيري ايراني در روند تصميم«است،  منفي براي ايران دربرداشته

يا اطالعات موجودشـان را   هاي الزم را نكرده باشند يافت كه آنها را به اين سبب كه احتياط
  ).63: همان(» ناديده گرفته باشند، مقصر نشان دهد
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مانده  جا ها و اسناد به گيري از نامه در اين مقاله، با اتخاذ رويكرد انتخاب عقالني و با بهره
هـاي مطـرح شـده از سـوي آنـان در       سرا در دورة ناصري، به ارزيابي استدالل از زنان حرم

  اصـالحي و توصـيف نقـش زنـان در اصـالحات در دورة سـلطنت        مخالفت بـا اقـدامات
  .شاه خواهيم پرداخت ناصرالدين

گفتني است در مواردي ممكن است تقدم و تأخر زمـاني نقـدهاي وارد شـده رعايـت     
شـك، نقـدهاي مـورد بررسـي در ايـن پـژوهش تنهـا         نشده باشد كه با توجه به اينكه بـي 

خطي  هاي فراوانِ نقد هستند، اين تك اي از نمونه نمونه اند و صرفاً هاي موجود نبوده استدالل
نبودن سير روايي، مشكلي در بررسي تعامالت اين گروه درگير در فرايند اصـالحي ايجـاد   

  .نخواهد كرد
  

  سرا در اصالحات نقش زنان حرم. 3
 هاي تاريخي و تحليلي، در سـياهة مخالفـان   شاه همواره در كتاب سراي ناصرالدين زنان حرم

با ايـن حـال، در بررسـي تـاريخ دورة ناصـري و بـه دليـل ضـعف         . اصالحات قرار دارند
سرا بـه مسـتند    نويسي غيررسمي، گرايش نداشتن زنان حرم نويسي رسمي، نبود تاريخ تاريخ

داريِ دقيق اسناد تاريخي در  نامه، و عدم حفظ و نگه كردن زندگي خويش و نگارش زندگي
هاي تاريخي پيرامونِ دليل مخالفـت ايـن زنـان بـا اصـالحات       آن دوران، كمبود شديد داده

سرا  بنابراين، در چنين شرايطي، فقدان دادة استداللي را از جانب زنان حرم. خورد مي چشم به
توان با قطعيت بر ارائه نكردن استدالل از سوي آنان در مخالفت با اقـدامات اصـالحي    نمي

كم گـرفتن ايـن موانـع، بـه       هاي تاريخي، با دست با اين حال، بسياري از تحليل. حمل كرد
ها را  اند و بيشتر اين مخالفت هاي اصالحي پرداخته بررسي سوگيرانة نقش اين زنان در دوره

اند؛ ضمن آنكـه،   ـ به منافعِ خرد گروهي اندك، تقليل داده بزرگوارانه  به داليلِ جنسي و يا ـ  
خاتمة دور نخست اصالحات عصر ناصـري،   يكي از متهمان هميشگي قطع رگ اميركبير و

ويژه مادر شاه، مهدعليا، بـوده اسـت؛ مـثالً، توحيـدي چـافي،       شاه، به سراي ناصرالدين حرم
، مخالفـت زنـان   قاجـار  عصـر  رجال هاي رقابت شناسي آسيب؛ قهوة قجرينويسندة كتاب 

زنانـه   ـ     هاي مادري حسادتالدوله را با اقدامات اصالحي به  ويژه مهدعليا و انيس درباري به
ازحد بـر   بعدي و سوگيرانه، با تكية بيش توحيدي همچنين با اتخاذ نگاهي تك. كاهد مي فرو

شـاه و بـدبين سـاختن او     كاركرد جنسي زنان، بر وجود زن رقاصه براي اغفـال ناصـرالدين  
در مـرگ   اين اشاره بـه كـاركرد جنسـي زنـان و نقـش آن     . كند نسبت به اميركبير تأكيد مي
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خورد؛ مثالً،  مي چشم   تحليلي نيز به  شاه، در ديگر آثار تاريخي صدراعظم نخست ناصرالدين
شاه و اصرار او  حسين مكي نيز در كتاب خويش با اشاره به حضور يكي از زنان ناصرالدين

  :نويسد براي امضاي فرمان قتل مي
هـاي   بـا يكـي از زن   گويند چگونگي صدور اين فرمان بدين قرار بـوده اسـت كـه    مي

شـوند و بـه    داشته وارد مذاكره مي كه خيلي او را دوست مي» امينه اقدس«سوگلي شاه 
ي يگويند اگر طوري شب شاه را مست و در حال مستي او را حاضـر نمـا   مشاراليها مي

كنيم كه در ازاي اين عمل فرزند تو را بـه   كه فرمان قتل اميركبير را امضا نمايد ما تعهد مي
ي را كـه  يآن زن نيز فريب اين وعدة پوچ ابلهانـه را خـورده امضـا   . عهدي برسانيم يتوال

شـاه  امضـاي  خواهد و فرمان قتـل را بـه    خواستند نامبرده هم از شاه مي معاندين از او مي
  ).504: 1366مكي، (رساند  مي

در  اغواگر مجعول است، چرا كه امينه اقدس» زنِ«كم در مورد نام  اين روايت كه دست 
سـراي او وارد شـد، بـيش و كـم در اكثـر       شاه بـه حـرم   هاي مياني سلطنت ناصرالدين سال

در ايـن ميـان،   . شـود  هاي متأخر ديده مـي  ويژه روايت هاي مربوط به قتل اميركبير، به روايت
» بازيچـه «زن و » خـوردگي  فريـب «گران، بـر   نويسان و تحليل تأكيد و تكية اين تاريخ ةعمد

ها در خصوص نقـش زنـان در بركنـاري صـدراعظم      اين حال، بيشتر اشارهبا . بودن اوست
  .ن با او، بر مهدعليا متمركز استشاه و مخالفت آنا نخست ناصرالدين

 1267- 1264ق، برخالف دورة اصالحي   1278تا  1275هاي  گفتني است اصالحات سال
جيـران،  . رو نبـود  روبـه شاه  سراي ناصرالدين با مخالفت يا واكنش جدي از سوي زنان حرم

 1276الثـاني   در بسـتر بيمـاري بـود، در جمـادي     1275شاه كه از سـال   سراي  سوگلي حرم
شـاه بـراي    ناصـرالدين » شـور و شـوق  «عباس امانت با اشاره به اينكـه احتمـاالً   . درگذشت

شد، بر اين بـاور اسـت كـه مـرگ      متأثر مي» تحوالت نوين در اندرون شاهي«اصالحات از 
امانت با اشاره بـه بازگشـت   . »بخش بر شاه داشت حال آزادي  اثري ژرف و در عين«جيران 

  :كند سرا، پس از درگذشت جيران تأكيد مي عليا به رأس قدرت در ميان زنان حرم مهد
رسيد كه شاه  به نظر مي. اين صعود مجدد چون گذشته نفوذ نمايان سياسي به همراه نداشت

وندهاي مشهود بين حرم و دنياي خارج را بريده مانع ائتالف ميان اي پي توانسته بود تا اندازه
ــان حــرم ــالي  زن ــات ع ــت شــود  ســرا و مقام ــة دول ــق  . رتب ــوز از طري ــه هن ــدعليا البت مه

  گاه موفق نشد بار ديگر بر استيالي عـاطفي  كرد ولي هيچ هايش اعمال نفوذ مي نشانده دست
  ).471: 1383امانت، (اش بر شاه دست يابد  قبلي

هـاي تـاريخي    ا توجه به اين شرايط و البته همچنان با در نظر گرفتن كمبود فراوان دادهب
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ــان آن،      ــان و مخالف ــن دوران و موافق ــه در اي ــورت گرفت ــالحيِ ص ــدامات اص ــارة اق درب
شاه در اين مقطـع اصـالحي مـورد بحـث، نسـبت بـه        رسد زنان دربارِ ناصرالدين نمي نظر به

رسمي آن كه نظارت شخص شاه را به همـراه داشـت و    اقدامات اصالحي، چه در مجراي
شـد،   مـي  گرفتـه    خانة ملكم پـي  چه اصالحات غيررسمي و غيردولتي كه از طريق فراموش

هـاي دو چهـرة زن    بنابراين، اين مقاله تأكيد خود را بـر مخالفـت  . مخالفتي ابراز كرده باشند
 1290- 1287و سپهسـاالر  ) امهـدعلي ( 1267- 1264شاه  اصلي در دورة اصالحي ناصرالدين

  .متمركز خواهد نمود) الدوله انيس(
  
  مهدعليا 1.3

نويسندگان مختلف ريشة اختالف مهدعليا و اميركبير را در مسائل گوناگون از آزادي جنسي 
مثالً،  1جويند؛ اعظمي نوري مي مهدعليا و قيد و بندهاي اميركبير تا تمايل مهدعليا به صدارت

اي بر روابط جنسي مهدعليا داشته اسـت،   حسين مكي، از جمله نويسندگاني كه تكية عمده
  :نويسد دربارة علت مخالفت مهدعليا با اميركبير مي

هاي سنگيني بـود   ورزي مهدعليا مادر شاه با داماد خود اميركبير در اثر محدوديت علت كينه
، چه اميركبيـر از ديـر بـاز متوجـه شـده بـود كـه        كه اميركبير براي مهدعليا ايجاد كرده بود

وجه زيبندة خاندان سلطنتي  هيچ همشاراليها اخالق نامناسبي داراست كه در صورت تراوش ب
مخصوصاً شايستة مقام مهدعليا كه در عين حال مادر زن صدراعظم ايران و مادر شاه بـوده  

خاندان شاهنشاهي ايران از بروز  از اين رو پيداست كه اميركبير براي حفظ آبروي. باشد نمي
كرده از طرف ديگر مهـدعليا هـم مثـل     اي ذمائم اخالقي مهدعليا سخت جلوگيري مي پاره

هاي شخصي اصراري داشته در نتيجه كينة ديرينة عجيبي بر اثـر ايـن    اينكه در اعمال هوس
  ).470- 469: 1366مكي، (وجود آمده بود  كشمكش به

رغـم اشـارة گـذرا بـر روابـط       مچون توحيدي چـافي، بـه  اي ه از سوي ديگر، نويسنده
آشنايي «گذارد و به  مهدعليا مي» خواهيِ قدرت«تمركز خود را بر  ةعمدخصوصي مهدعليا، 

كند و همين آشـنايي را دليـل ورود او بـه     اشاره مي» مهدعليا با سفراي خارجي و زنان آنها
ـ . داند در كشور مي» گذاري عرصة كالن سياست« ا اشـاره بـه نقـش مهـدعليا در     توحيدي ب

گرفته پـس از مـرگ محمدشـاه و پـيش از رسـيدن       هاي شكل بندي ها و دسته هدايت گروه
  :نويسد شاه به تهران، دربارة حمايت مهدعليا از نوري مي ناصرالدين

العمل  مخالفت محكم امير نظام با نوري، دشمني شديد مهدعليا را به همراه داشته، اما عكس
سـتند  نآور بود كه هم مهـد عليـا و هـم نـوري بـه سـرعت نتوا       ام چنان شوكسريع اميرنظ
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هاي خـود را بـه    مهدعليا از اين پس تمام ناكامي. اي عليه وي تدارك ببينند گونه توطئه هيچ
تعلق لقـب اميركبيـري كـه مهـدعليا قصـد داشـت آن را بـراي        . انداخت گردن اميركبير مي
سـرا افـزود    نارضـايتي ايـن زن قدرتمنـد حـرم     خان، محفوظ نگهدارد بـه  برادرش، عيسي

  ).116: 1387توحيدي چافي،(
. توان به موارد ذكر شده در باال تقليـل داد  در هر حال، مخالفت مهدعليا را با اميركبير نمي

ها و تقليل آن بـه   سنجي توان داليل اين مخالفت را فرا و وراي اين انگيزه به عبارت ديگر، مي
هاي مهدعليا،  شك، بهترين راه براي يافتن استدالل بي. جو كرد و ستروابط جنسي وي نيز ج

هـا   در ايـن نامـه  . شـاه اسـت   هاي بازمانده از شخص وي، خطاب بـه ناصـرالدين   معدود نامه
هاي گوناگوني براي مخالفت با صدراعظم عنوان شده است؛ از داليل كامالً شخصي  استدالل

يعنـي  » صاحبان اصـلي قـدرت  «تكيه بر كوتاهي دست و دور ماندن مادر و فرزند تا تأكيد و 
  .قاجارها از آن، تا انتقاد به عملكرد و روية اميركبير در كشورداري و تنظيم امور دولتي

آميز خطاب به شاه، نسبت به جدايي خويش از وي اعتـراض   گاليه 2اي مهدعليا، در نامه
و سپس با پناه بردن » تر كسي نيست پناه در مادر پادشاهي اآلن از من بي«نويسد  كند و مي مي

به تنهايي خـود اشـاره   » الشهدا در صحراي كربال سيد«به مفاهيمِ مذهبي و مقايسة خويش با 
خواهد پادشاه را از من برنجانـد،   هركس مي«كند  مي» دعا«، كند و با اتكا به همان مفاهيم مي

. »جا فراري كند، و شاه را رسوا بكند، همان بـه غضـب خـود شـاه گرفتـار شـود       مرا از اين
تهديدآميز،  مند و نيمه گاليه با لحني نيمه» خان ميرزا تقي«مهدعليا، سپس با نام بردنِ آشكار از 

بنـابراين،  . »با من سر به سر نگذاريد«خواهد كه  ، از او مي»جدايي مادر و فرزند«با اشاره به 
ند يكي از داليل تبعيـد مهـدعليا   ا رغم استداللِ نويسندگاني چون توحيدي چافي كه بر آن به

به قم، سوءظن سياسي شاه نسبت به مادر خويش بوده است، مهدعليا خود آشكارا اميركبير 
  . داند را مسبب دوري خويش از شاه مي

كـه يكـي از داليـل مخالفـت     » جدايي مـادر و فرزنـد  «مندي از  هر شكل، اين گاليه به
توانست متوجه عاطفـة مـادري    شاه بود، صرفاً نمي مهدعليا با نخستين صدراعظم ناصرالدين

باشد و ناراحتي و اعتراض مهدعليا بر كوتاهي دست وارثان قدرت از قـدرت نيـز متمركـز    
اگون اميركبير در كـاهش قـدرت سياسـي و نفـوذ اقتصـادي      مهدعليا، كه اقدامات گون. بود

اي، گويا پس از مرگ اميركبيـر، بـه شـاه     كرد، در نامه خاندان قاجار را تهديدآميز قلمداد مي
همچنـين، مهـدعليا   . »خان هم كه اين طايفه را كمتر از سـگ كـرده بـود    ميرزا تقي«: نوشت

گفت به يك نفر وزيـر   تقدانه به شاه مينسبت به قدرت مطلق اميركبير نيز معترض بود و من
  .دهند همه اختيار نمي اين 
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با اين حال، نبايد از نظر دور داشت كه مهدعليا مخالفت آشكار خـويش را بـا اميركبيـر    
هـاي اميركبيـر    او آشكارا به سياست. كرد اي و خوني مطرح نمي صرفاً در لواي تعلقات قبيله

ويـژه در يكـي از    قاد به رويه و عملكـرد اميركبيـر بـه   اين اعتراض و انت. نيز اعتراض داشت
موجود از دورة صدارت اميركبير كه خطاب به شاه نوشـته شـده اسـت و از نظـر      3هاي نامه

آيد كـه نويسـندة آن مهدعلياسـت، آشـكارا      گونه برمي آن اين» جنبة خطابي«داود از  علي آل
اشاره و دغدغة » خانه نزولي«گونه، به  اي گزارش در اين نامه، مهدعليا به شيوه. شود ديده مي

شاه «وي با اشاره به ممنوعيت اين كار در دورة . كند باره، به شاه گوشزد مي را در اين» مردم«
كـه باعـث   «كند » موقوف«خواهد او نيز اين امر را  شاه مي شاه، از ناصرالدين ، محمد»مرحوم

و در » خواهـد، كرايـه بكنـد    مي هركس خانه«نمايد كه » حكم«و » دعاي وجود مبارك شود
ايـن دغدغـة   . »يـد يشوم خدا نخواسـته شـما ظلـم بفرما    من راضي نمي«كند  ادامه تأكيد مي
رانـي كـه صـرفاً نگـران      اش به امور كشوري، با تصوير هميشگيِ زن هوس مهدعليا و توجه

كم  تكند، دس طلبي او را نفي نمي گرچه اين نامه، قدرت. قدرت خويش است، مغايرت دارد
دهد براي انتقاد از اميركبير و مخالفت با او، دستاويزي بيش از تكيـه بـر عواطـف     نشان مي

مهدعليا در ادامة همين نامه، . مادري و ابراز نگراني براي آيندة سلطنت قاجارها داشته است
مردم را «: نويسد كند و مي آنان اشاره مي» حسابي بي«با انتقاد از رفتار سربازان مالزمِ شاه، به 

خواهـد كـه بـه     و بنـابراين از شـاه مـي   » داديـد  ها فحش مـي  كنند كه چرا به ترك اذيت مي
  .بگويد از تكرار چنين امري جلوگيري كند» اميرنظام«

هاي صورت گرفته با اقدامات  است كه در بررسي مخالفت  نكتة بسيار درخور توجه آن
سـرا   خان، از سوي زنان حرم يرزا تقياصالحي اميركبير، فقط مخالفت ديگرگونه با عمكرد م

در » آزار مردم توسط آنـان «و » عملكرد بد سربازان«، و »نزولي خانه «گيرد كه بر  صورت مي
  4.گذارند شاه دست مي دورة صدارت نخستين صدراعظم ناصرالدين 

سازي مخالفـت   آيد، وي در روية موجه هاي مهدعليا برمي گونه كه از نامه بنابراين، همان
خويش با اميركبير بر نكاتي چون عملكرد بد اقتصادي مصلح، كوتـاه شـدن دسـت وارثـان     

خوردن امنيت داخلي، قدرت مطلق مصلح، تبديل شاه به يـك مقـام    قدرت از قدرت، برهم
توجهي به جايگـاه طبقـاتي مخـالف و تهديـد      داشتن قدرت مطلق، بي دست تشريفاتي و در

دست ) به دليل رفتار نامناسب ارتشيان(حقوق شهروندي منافع طبقاتي آنان، و عدم رعايت 
/ جنسـي مهـدعليا و يـا منـافع گروهـي     / گذارد كه لزوماً تمامي آنها، ناظر بر منافع فردي مي

 .طبقاتيِ بخشي از قاجارها نيست
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  الدوله انيس 2.3
مخالفـان  تحليلي، در سياهة   هاي تاريخي شاه نيز همواره در كتاب سراي ناصرالدين زنان حرم

نكتة قابل توجه آن است كه اساساً تأكيـدات دربـارة   . خان سپهساالر قرار دارند ميرزا حسين
گيـري اقـدامات اعتراضـي عليـه سپهسـاالر، بـر        شـاه در شـكل   نقش زنان دربار ناصرالدين

شاه و برداشت آنان در خصـوص    الدوله استوار است و از ديگر زنان دربار ناصرالدين انيس
اقدام احتمالي آنان در حمايت يا مخالفت با آن، سخني در ميان نيست؛ ضـمن   اصالحات و

اينكه بيشتر اين آثار در ارائة دليل مخالفت اين گروه بـا اقـدامات اصـالحي سپهسـاالر، بـر      
شاه و دلخوري ايـن سـوگلي دربـار از     الدوله با صدراعظم وقت ناصرالدين  انيس» بازي لج«

  .گذارند فرنگ به ايران، انگشت مي زودهنگامش از سفر  بازگشت
ق درگذشت، از سوگليانِ انـدروني     1315الدوله كه در سال  سلطان ملقب به انيس فاطمه
نـوعي  «بـود، از سـويي،   » خانوادة فرودست روستايي«الدوله كه از  انيس. شاه بود ناصرالدين

و از سـوي  » نشست به دل شاه مي«سراي شاه آورد كه  با خود به حرم» شيوة زندگي مردمي
اي  چهـره » هاي شخصي شـاه  روي انتقاد از زياده«و » حمايت از عامة مردمان«ديگر، به دليل 

كـه ميـرزا حسـن شـيرازي فتـواي       ق، زمـاني    1309در سال . مثبت در ميان درباريان داشت
حسـاب   بـه » ملكـة ايـران  «الدوله كه در آن هنگام خـود را   تحريم تنباكو را اعالم كرد، انيس

از نظر ). 549- 548: 1383امانت، (سرا جلوگيري كرد  آورد، از استعمال تنباكو درون حرم يم
تنها چهرة قابل قياس با مهـد عليـا، از   «ق و مرگ اميركبير،    1275امانت، اساساً بعد از سال 

ســرا و همسـر دورانــديش   الدولـه رئــيس حـرم   طلبــي، انـيس  لحـاظ نفـوذ سياســي و جـاه   
الدولـه و   توان نقـش برجسـتة انـيس    در جنبش تنباكو، مي). 548:همان(» شاه بود ناصرالدين

  :تأثيرگذاري او را بر شاه ديد
ها را شكسته بـراي   ها و غالمان قليان شاه تمام خواجه  ناصرالديندر آبدارخانه و حرمسراي 

خانمي كـه از منسـوبين شـاه و بـه حـرم      . اطالع شاه در جلو خوابگاه همه را جمع كردند
انـدازه   الدوله كه در واقع ملكـه و بـي   كرد شاه به اندرون انيس آمد داشت حكايت مي و رفت

الدوله مشغول  هاي انيس شاه بود وارد شد در حاليكه كلفت  ناصرالدين ةعالقمورد توجه و 
الدولـه نـاظر بـه عمـل      هاي نقـره و طـالي مرصـع بودنـد و خـود انـيس       پياده كردن قليان
كنيد؟  ها را از هم جدا و جمع مي الدوله پرسيد خانم چرا قليان يسشاه از ان. خدمتكاران بود

كـه  «شاه رو در هم كشيد، با تغيير گفت   ناصرالدين. جواب داد براي آنكه قليان حرام شده
. الدوله هم با همان حال گفت همانكس كه مرا به تو حالل كـرده اسـت   انيس» حرام كرده؟

اي وارد آيـد بعـد از آن بـه     بادا به احترامش لطمهشاه هيچ نگفت و برگشت و براي آنكه م
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هـا را جمـع    داد قليان بياورند و در تمـام دربـار قليـان    هيچ يك از نوكران خود دستور نمي
  ).108- 106: 1361تيموري،(كردند 

الدولـه بـا سپهسـاالر، در بـين مورخـان و       هـاي مخالفـت انـيس    اما در خصوص علت
داده در سـفر فرنـگ را دليـل     اي حـوادث روي  عـده . گران توافق رأي وجود نـدارد  تحليل

تـاريخي بـه ايـن موضـوع      اكثر اين آثار تحليلي. دانند الدوله با صدراعظم مي مخالفت انيس
الدولــه، همســر ســوگلي  ســرا، يعنــي انــيس كننــد كــه بازگردانــدن زنــان حــرم اشــاره مــي
الدولـه را از سپهسـاالر و    شاه و همراهانش از ميانة سفر به ايران، دلخوري انيس  ناصرالدين

در واقع، اين عده با اشاره بـه مشـكالت پـيش آمـده در     . داشت پي  تالش براي عزل او در
روسيه كه صدراعظم را ناچار ساخت زنان را براي جلوگيري از بروز مشكالت بيشـتر بـه   

ان خـ  الدوله را كينة شخصي وي نسبت به ميرزا حسين ايران بازگرداند، دليل مخالفت انيس
. هاي اين بازگشت اجباري نيز توافق رأي وجود نـدارد  دانند؛ هرچند، در خصوص علت مي
  دانند كه در غياب ناصرالدين سرا را اين مي كه برخي دليل اصلي بازگشت زنان حرم حالي در

بـه  » سـر برهنـه  «شـاه بـا     شاه و سپهساالر، در ايران شـايع شـد كـه همسـران ناصـرالدين     
اند و اين موضوع به نارضايتي مردم عادي و روحانيـان انجاميـد، ديگـران     رفته» تماشاخانه«

چندهمسـري شـاه   »ِ غرابت«سرا به ايران،  دليل اصرار سپهساالر را براي بازگشت زنان حرم
هاي گل توسط  شاه با دسته دانند؛ استقبال رسمي از زنان ناصرالدين  ايران براي اروپاييان مي

از ديگر داليـل نگرانـي شـخص شـاه و همراهـان او از تكـرار چنـين        مردان در روسيه نيز 
  ).1382؛ زيباكالم، 1385؛ آدميت، 1362سرنا، ( حوادثي بود
الدوله را با سپهساالر، نه بازگردانـدن همسـر    اي ديگر، دليل اصلي مخالفت انيس اما عده

كـه تـالش ايـن زن    شاه از سفر فرنگ، كه گويا بيش از سپهساالر خود شاه عامل آن بود، بل
عباس امانت . دانند شاه مي سراي ناصرالدين  درباري براي يافتن جايگاهي استوار درون حرم

يابي به قدرت ميان زنـان   سراي ناصري رقابت بسياري براي دست با اشاره به اينكه در حرم
ن قجـري  و زنا) اقدس الدوله و امينه  زناني نظير انيس(شاه  دست ناصرالدين  روستايي و تهي

پايـان   توقعـات بـي  «هـا و   كه شخص شاه از ايـن رقابـت   و اصيل او وجود داشت، تا جايي
الدوله، از طريق مخالفت با سپهساالر  مند بود، بر آن است كه انيس ناراضي و گله» همسرانش

عنوان زن اول اندروني  و درست پس از مرگ مهدعليا، درصدد استحكام موقعيت خويش به
حاصـل   الدوله را بـراي دسـتيابي بـه آن جايگـاه بـي      ل، برخي اين تالش انيسحا با اين. بود
  :نويسد الدوله مي دانند؛ مثالً، توحيدي چافي دربارة انيس مي
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با وجود تأثيرگذاري در حادثة رويتر و همراهـي بـا شـاهزادگان، اعيـان و حكـام مخـالف       
يـران، در حـوادث كـالن و    سپهساالر، داراي چنان استعدادي نبود كه همانند مهـدعليا و ج 

  ).126: 1387توحيدي چافي، (سنگ ايفا كند  ها نقشي معادل و هم سياستگذاري

سـراي   الدوله و پشتوانة حضـور حـرم   هاي انيس در هر شكل، شكي نيست كه مخالفت
خان سپهسـاالر مـؤثر    شاهي و بانوي نخست شاه در ميان مخالفان، در بركناري ميرزا حسين

چنـان پررنـگ بـود كـه گويـا       الدوله در ميان مخالفان سپهساالر آن انيسحضور . بوده است
 الدوله سران مخالفان در هنگامة بازگشت شاه به ايران و توقف وي در رشت، در خانة انيس

  .نشينند بست مي
حضرت به مقـام نيابـت سـلطنت     چه شاهزاده فرهادميرزاي معتمدالدوله كه در غياب اعلي

ه شـاهزادگان و وزرا كـه در ركـاب بودنـد پـس از مراجعـت       جلوس فرموده بودند و چـ 
خان شـوريدند و   اعليحضرت شاه به طهران در انزلي در روز معيني به حاجي ميرزا حسين

خـان را از   شاه منزوي گرديده اخراج ميرزا حسـين  الدوله سوگلي ناصرالدين  در خانة انيس
  ).33: 1365الدوله،  ممتحن(خدمت دولت خواستار گرديدند 

اي كه پس از بركناري و پيش از رسـيدن   خان سپهساالر نيز در نامه شخص ميرزا حسين
گيـري   نويسد، به نقش همسر شـاه در شـكل   شاه مي به سمت وزارت خارجه به ناصرالدين 

كند كه پس از بازگشت مجدد به  نمايد و تأكيد مي الدوله اشاره مي انيس» تغيير«اعتراضات و 
  5.دلجويي خواهد نمودتهران از وي 

هـا پيرامـون حـوادث آن     هاي ناقص تـاريخي و كمبـود داده   حال، به دليل روايت با اين
الدوله براي مخالفت با اصالحات سپهساالر و ارائة  دوران، استدالل يا نامة مشخصي از انيس

مچون اما، در اينجا نيز ه. استداللي براي لزوم مقابله با اين حركت اصالحي در دست نيست
در اينجـا  (هـاي فـرد مخـالف     ساير موارد مخالفت با اصالحات، تكيـة صـرف بـر انگيـزه    

توانـد   وي با فرد مصلح، نمي» خصومت شخصي«و پافشاري بيش از اندازه بر ) الدوله انيس
هـا بعـد خطـاب بـه      الدوله سال كه انيس 6اي توان با اشاره به نامه بنابراين، مي. كارگشا باشد
عنوان همسر شـاه   نويسد، نتيجه گرفت كه وي لزوماً بر جايگاه خويش به اه ميش ناصرالدين 

و دلخوري از همراهي نكردن او در سفر تكيه نكرده است و كامالً محتمل است كه همچون 
هرچنـد نامـة   . هايي نيز ارائه كرده باشد كه اكنون در دسـترس نيسـت   ها استدالل ساير گروه

الدوله نگاشته شده  گري در خصوص حكومت شيراز ركن جيموردنظر، براي وساطت و ميان
الدولـه،   هاي مطرح شده از سوي انيس گرانه و حمايتي است، استدالل اي توصيه است و نامه
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هاي كشوري و توجه وي به منافع عامة مـردم نيـز    گيري خوبي حضور وي را در تصميم  به
شاه به اعطاي سمت حكمرانـي بـه    دهد؛ حتي اگر اين توجه، ظاهري و براي اقناع نشان مي

بازگشت اجبـاري  «نمايد كه او فقط  در نتيجه، پذيرفتني نمي. الدوله باشد فرد مورد نظر انيس
  . ماية مخالفت قرار داده باشد را از سفر دست» خويش

گـرفتن در اعطـاي مناصـب، از شـاه     » پيشـكش «الدوله بـا اشـاره بـه     در اين نامه، انيس
الدوله اسـت،   در صدد جايگزين كردن ركن» پيشكش«با هدف گرفتن  خواهد اگر صرفاً مي

و اجازه دهد او بر شيراز حكمراني كند و دليل ايـن  » شاهزاده بگيرد«آن پيشكش را از خود 
حاكم كـه  «داند، زيرا در صورت تغيير حكمران، مبلغ پيشكش را  مي» رعيت«درخواست را 
كيـه بـر مـال رعيـت ايـن مبلـغ را خواهـد        ، بلكه حكمران جديد بـا ت »دهد از خودش نمي

پدر رعيـت  «: نويسد ها مي الدوله كه در اين نامه، با اشاره به شرايط بد رعيت انيس. پرداخت
كنـد كـه    ؛ در پايان نامه، بار ديگر تأكيد مي»شود طور تمام مي آيد، رعيت همين بيچاره درمي

   .»اند ها تمام شده دور از مروت است از همه جهت بيچاره«
  

  گيري نتيجه. 4
سرا در دورة اصالحات ناصري، آشـكار   هاي ارائه شده از سوي زنان حرم با مطالعة استدالل

هـاي تـاريخي كـه بـه دنبـال ارائـة        ها و تحليل شود كه برخالف تصوير قالب در روايت مي
هـاي سياسـي و    گيـري  سـرا در تصـميم   اي از اغواگري اين زنان هسـتند، زنـان حـرم    كليشه

نكتة قابل توجه آنكه اين حضور صرفاً بر منافع خرد فردي و . اقتصادي كشور حضور دارند
هاي اقتصـادي و سياسـي كـه     كند و اين زنان به ارائة استدالل هاي گروهي تكيه نمي گرايش

سـرا،   در واقع، زنان حـرم . پردازند را به دنبال دارد، مي» عامة مردم«رسد نفع جمعيِ  مي نظر به
يـابي و بـه    گران مخالف حاضر در عرصة اصالحات كه مسـير قـدرت   ديگر كنشهمچون 

بينند، بـه مسـتدل كـردن     هاي اصالحي مي شناساندن خويش را در مخالفت با رويه رسميت 
» جـادوي زنانـة  «پردازنـد و فقـط بـه      هاي اصالحي مـي  داليل مخالفت خويش با اين رويه

رچند ايـن مخالفـت، بـه داليـل گونـاگون از      كنند، ه خويش براي نفع اصالحات اكتفا نمي
هاي تاريخي دربارة آنان،  محدوديت حضور اين زنان در عرصة عمومي گرفته تا كمبود داده

چرايـي ايـن رجحـان و دليـل     . شان اسـت  تر از همتايان درباري، ديواني و روحاني نگكمر
گرفتن ايـن نكتـه كـه    با روية اصالحي به جاي همراهي با آن، با در نظر » مخالفت«گزينش 

پيامـدهايي مثبـت و   » زنـان «توانست براي خود آنان به عنـوان   تغيير و اصالح اجتماعي مي
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تواند مقايسة تطبيقي اين دو  سازنده داشته باشد، نيازمند درنگ پژوهشي ديگري است كه مي
برگزيد و  اي ديگر كه رويه) شاه دختر ناصرالدين (السلطنه  زن قدرتمند دورة قاجار را با تاج

  .از در حمايت از اصالحات درآمد، به همراه داشته باشد
همچنين، توجه به اين نكته نيز الزم است كه زنان در عهد ناصري و پيش از آن نيـز در  

در بحـران نـان،   . انـد  نقش داشته) كه مجزا از اصالحات دولتي است(هاي اجتماعي  جنبش
بحران كه از آن به عنوان اولين جنبش در تاريخ اين . زنان سردمداران اعتراض به شاه بودند

كنند، قصد معترضان نه عزل و بركناري، كه بهبود اوضـاع بـود و در آن    معاصر ايران ياد مي
مخفــي زنــان پــس از ايــن تــاريخ و برخــي  هــاي نيمــه انجمــن. قــراول بودنــد زنــان پــيش

امـا،  . ن حضور زنان استالعين پيش از اين تاريخ، مؤيداتي بر اي ةهاي طاهره قر شكني سنت
اي از  ، تأثيرگـذاري )آن اندازه كه اطالعي از آن در دسترس است(سرا  تأثيرگذاري زنان حرم

گران سياسي است و اطالق فعاليت زنانه، با استفاده از مهر مادري يا غريزة  جنس ساير كنش
بخشـي از   سراي دورة ناصـري را  توان حرم بنابراين، مي. جنسي بر آن چندان درست نيست

   .به معناي سياسي آن در نظر گرفت» دربار«
  
  نوشت پي

 در موضوع، اين پيرامون اميركبير دامادش و صدراعظم با وي اختالفات و مهدعليا جنسي آزادي. 1
 ملـك  خـان  رود؛ مثالً، مي پيش دو اين آشكار خصومت مرز تا حتي تاريخي هاي روايت از برخي

الدوله و اميركبير با مهدعليا  با اشاره به خداحافظي عزت قاجار دورة سياستگران كتاب در ساساني
الدوله را بوسيد براي حفظ ظاهر بطـرف   كه عزت همين«: نويسد هنگام سفر اجباري به كاشان مي

... وقت عادت ندارم بـا   امير رفت كه او را هم ببوسد امير خودش را كنار كشيده و گفت من هيچ
 ).4: 1382ني،ساسا(» روبوسي كنم) فاحشه(

 .205: 1383امانت،: براي مشاهدة متن نامه نگاه كنيد به. 2

 .208: 1379داود، آل: براي مشاهدة متن نامه نگاه كنيد به. 3

هاي نگارندگان  هاي مخالف با اصالحات در دورة ناصري، در ديگر مقاله هاي ديگر گروه استدالل. 4
 .بررسي شده است

 .46- 43: 1357تيموري،: ه كنيد بهبراي مشاهدة متن نامه نگا. 5

 .66- 65: 1375هدايت،: مشاهدة متن نامه نگاه كنيد به براي. 6

اميركبير به انضمام رسالة نـوادراالمير نيـز بـه دليـلِ      هاي چاپ ديگري از اين كتاب با عنوان نامه. 7
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مـورد  ) پيرامون شخصيت افراد  و وجود اعالم(فاتي در محتواي ضمائم اين دو كتاب وجود اختال
  :استفاده قرار گرفته است

  .نشر تاريخ ايران: ، تهراناميركبير به انضمام رسالة نوادراالمير هاي نامه). 1371(داود، علي  آل
 

  منابع
  . خوارزمي: ، تهرانايران و اميركبير). 1362(آدميت، فريدون 
  . خوارزمي: ، تهرانسپهساالر عصر قانون؛ حكومت و ترقي انديشة). 1385(آدميت، فريدون 
  . نشر مركز: هاشم آقاجري، تهران  ، ترجمةتاريخي شناسي جامعه در روش و بينش). 1388(اسكاچپول، تدا 

تنگناهـاي سياسـي ايـران در اوايـل حكومـت      : نه راه پيش و نه راه پس«). 1389(اسكندري قاجار، منوچهر 
زيـر نظـر ركسـانه     جنگ و صـلح در ايـران دورة قاجـار و پيامـدهاي آن در گذشـته و اكنـون،      ، »قاجار

  .نشر مركز: فرمانفرماييان، تهران
 . ققنوس: هاشم آقاجري، تهران   رجمة، تتاريخي شناسي جامعه برآمدن). 1386(اسميت، دنيس 

  . دانشگاه تهران: كوشش ايرج افشار، تهران ، به اميركبير خان تقيميرزا ). 1340(اقبال آشتياني، عباس 
سازمان اسناد ملي : ، تهراناو دربارة تاريخي هاي داستان و اميركبير هاي نامه و اسناد). 1379(داود، سيد علي  آل

 7.ادپژوهشكدة اسن: ايران

  . كارنامه: ، ترجمة حسن كامشاد، تهرانعالم  قبلة، )1383(امانت، عباس 
  . علم: ، تهران1، ج ناصري دورة در ايران تاريخ سال پنجاه). 1375(بابا  بياني، خان

مركـز  : ، تهـران قاجـار  عصـر  رجـال  هـاي  رقابت شناسي آسيب قجري؛ قهوة). 1387(توحيدي چافي، محمد 
  )باز(ايران بازشناسي اسالم و 

  .اقبال: ، تهرانايران در امتيازات تاريخ ايران؛ در استبداد سال 50 يا خبري بي عصر). 1357(تيموري، ابراهيم 
  .هاي جيبي شركت سهامي كتاب: ، تهرانتحريم تنباكو؛ اولين مقاومت منفي در ايران). 1361(تيموري، ابراهيم 

ـ شناسانة  رويكرد جامعه«). 1387(جوادي يگانه، محمدرضا  اي بـر تغييـرات    مقدمـه   :عقالنـي   انتخـاب   ةنظري
مركز مطالعات راهبردي شـوراي عـالي انقـالب    (راهبرد فرهنگ ، »ريزي شده فرهنگي و اجتماعي برنامه

 .3، ش1، س)فرهنگي

 .ني: جم، تهران كوشش حسين خديو ، به ناصري االخبار حقايق). 1363(خورموجي، محمدجعفر 

 .نگاه: ، تهران2، ج ايران اجتماعي تاريخ). 1378(راوندي، مرتضي 

 .روزنه: ، تهرانمدرنيته و سنت). 1382(زيباكالم، صادق 

 .مگستان: داود، تهران ، به كوشش سيد مرتضي آلقاجار دورة سياستگران). 1382(ملك  ساساني، احمدخان

 .زوار: اصغر سعيدي، تهران ة علي، ترجمايران در ها آيين و ها آدم). 1362(سرنا، كارال 

 .ة انتشارات مدبرمؤسس: ، تهرانقاجار سلطنت دورة در ايران). 1375(اصغر  شميم، علي

 .علمي: ، تهرانالتواريخ منتخب). 1366(اسداهللا  بن الممالك، ابراهيم  صديق
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پژوهشكدة : ، تهرانايران اسالمي انقالب بر تأكيد با انقالب مطالعات شناسي روش). 1388(طالبان، محمدرضا 
 . امام خميني و انقالب اسالمي

 .ستوده: ، تبريزتبريز مكتب). 1384(طباطبايي، جواد 

 .آگه: عباس مخبر، تهران  ، ترجمةمدرن از پارسونز تا هابرماس اجتماعي نظرية). 1385(كرايب، ايان 

علمي : ، تهران1وحيد مازندراني، ج علي  غالم  ، ترجمةايران قضية و ايران). 1380(كرزن، جورج ناتانيل 
 .و فرهنگي

، بـه اهتمـام جهـانگير    قاجاريـه  تـاريخ  كامل دورة التواريخ؛ ناسخ). 1337(الملك سپهر، ميرزا محمدتقي  لسان
 . اميركبير: ، تهران3مقامي، ج  قائم

عبـدالكريم سـروش،     ، ترجمـة االجتمـاع  علم فلسفة به درآمدي اجتماعي؛ علوم در تبيين). 1373(ليتل، دانيل 
  . ة فرهنگي صراطمؤسس: تهران

شناسـي   جسـتارهايي در جامعـه  ، »شناسي تاريخي بازنگري نظرية عمومي در جامعه«). 1391(ماهوني، جيمز 
ة مطالعـات و تحقيقـات   مؤسسـ : قاسمي، تهـران  محمدرضا جوادي يگانه و فائزه حاجي  ، ترجمةتاريخي

  .اجتماعي دانشگاه تهران
 بزرگتـرين  نوري؛ صدراعظم اعتمادالدوله) آقاخان( نصراهللا ميرزا). 1387(دزاده، پيروز؛ و حسين ربيعي مجته

 .انتخاب: تهران پروري، قهرمان براي نويسي تاريخ قرباني

 .ايران: ، تهراناميركبير خان تقي ميرزا زندگاني). 1366(مكي، حسين 

، به كوشش مظفري و ناصري عصر در خارجه وزارت رجال). 1365(خان  الدوله شقاقي، ميرزا مهدي ممتحن
  .اساطير: ايرج افشار، با همكاري حسينقلي شقاقي، تهران

، ترجمـة هاشـم   شناسـي تـاريخي   نگـاري و جامعـه   تاريخ، »شناسي تاريخي جامعه«). 1387(منداليوس، جان 
 .كوير: آقاجري، تهران

، 1اكبـر سـعيدي سـيرجاني، ج     ، به كوشـش علـي  ايرانيان بيداري تاريخ). 1362(االسالم كرماني، محمد  ناظم
  .آگاه: تهران

 و پادشـاه  شـش  تـاريخ  از اي توشـه  خطـرات؛  و خـاطرات ). 1375) (مخبرالسلطنه(قلي  هدايت، حاج مهدي
  .زوار: ، تهرانمن زندگي دورة از اي گوشه
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