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 ازدواج و طالق در ایران عصر قاجار از منظر 

 های خارجیسفرنامه

 

 3علي غالمي فیروزجايي 2مهرداد ديوساالر 1حسن مجربي

 
 (1398 /8 /29پذيرش:  1397 /9 /7)دريافت: 

 چکیده
ظـامي و ايران عصر قاجار شاهد حضور اروپايیان با مقاصد گوناگون تجاری، سیاسي، مذهبي، ن

انـي، جمله نگاه بیروني به جامعۀ ايرل مختلف ازنويسان اروپايي به دالينامهگردشگری بود. سفر
 باورهـای حس کنجکاوانۀ غربي و غیره، مطالب ارزشمندی دربارة فرهنگ عامۀ ايرانیان، اعم از

تـاري   فکری و اعتقادی و همچنین، آداب و رسوم مردم ايران عصر قاجار، در اختیار محققـان
و  واجازدانیـان بـه توان به نگاه ايراند. برای نمونه، ميقاجار قرار داده ورةفرهنگي و اجتماعي د

 کـه پرسـش ايـن به است پاسخي ـ تحلیلي توصیفي روش با حاضر طالق اشاره کرد. پژوهش
 بـارز سـوم ايرانیـان و وجـوهآداب و ر ترينقاجاری يکي از مهم نويسان اروپايي عصرسفرنامه
تحقیـ  حـاکي از آن  هایيافتـه اند؟کرده ترسیم چگونه را دواج و طالقيعني از ايرانیان هويتي

 القطـ و ازدواج امـر در ايرانیـان رسـوم و آداب توصـیف است که سیاحان اروپايي بیشتر بـه
 د.اندر اين زمینه اطالعات ارزشمندی از اوضاع اجتماعي ايران ارائه داده و پرداخته
 .، زنان دورة قاجار، ازدواج، طالقهای خارجيسفرنامههای کلیدی: واژه

                                                                                                                                        
 نويسندة مسئول(.) دانشگاه علوم انتظامي امین ، عضو هیئت علميدکتری تاري  اسالم. 1

*mojarabi398@gmail.com 

 .المللي قزويندانشجوی دکتری دانشگاه بین.  2

 .قزوين الملليبین دانشگاه ، مدرسدکتری دانشگاه مذاهب اسالمي.  3
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 مقدمه
در عصر قاجار سیاحان بسیاری از اروپا به ايران مسافرت کرده بودند کـه دلیـل حضـور آنـان، 
رويدادهای مهمي بود که از عصر ايلخاني آغاز شده بود و در دوران صفويه در اوج بود. از اين 

های اروپايیان افزايش داشـته اسـت. سافرتزمان به بعد جز در دوران کوتاه افشاريه و زنديه، م
های اعزامـي از سـوی صـورت هیــئتصورت سیاحت شخصي و گاه بهها گاه بهاين مسافرت

شد. مسافران اروپايي با عناوين مختلفي نظیر تاجر، دانشمند، مبلـ  های اروپايي انجام ميقدرت
صلي آنان مسائل سیاسـي بـود، شدند که هر چند دغدغۀ امذهبي و سفیر سیاسي وارد ايران مي

توان فرهنگ عامۀ رو، ميدادند. از اين به مسائل فرهنگي و اجتماعي ايرانیان نیز عالقه نشان مي
مردم اعم از باورهای فکری و اعتقادی و همچنین، آداب و رسوم ديني مردم ايران عصر قاجـار 

در عصـر قاجـار ه عبـارتي ديگـر، های ايشان مشاهده و استخراج کرد. بالی يادداشترا از البه
 اجتمـاعي هایهای سیاسي و اقتصادی در ايران به جنبهمأموران خارجي عالوه بر انجام فعالیت

هـای ها و منـاب  دورهطور که از تاري هماناند. ای داشتهاين سرزمین نیز توجه ويژه فرهنگي و
 مبنـای بـر مـا يافتـۀگـارشن هـایبیشـتر تـاري  جمله دورة قاجاريه مشخص است،مختلف از
هر چنـد دربـارة دورة . شد توجه اجتماعي مباحث به ترکم رو،اين  هستند. از سیاسي تحوالت

 مباحث مناب  آيند؛ ولي درشمار ميها بهترين مخزن تاري  اجتماعي بهمورد مطالعه حسب حال
زنـان و در  جايگـاه و نقـش نیز و مردم هایتوده وضعیت به ترکم تاري  اجتماعي دورة قاجار،

و  حاضـر پژوهشدربارة پیشینۀ شده است. بنابراين،  پرداخته رأس آن موضوع ازدواج و طالق
نويسـان اروپـايي، تـرين سـفرنامهمهم در قاجار عصر ايران در طالق و ازدواج وضعیت در باب

 و ده اسـتشـ اشـاره طـالق و مقولـۀ ازدواج بـه ترکم ما تاريخي مناب  در متأسفانهبايد گفت 
 حتـي کـه اسـت آن از نـه تنهـا نـاچیزتر آيـد،مي دسـتبه مناب  اين از که محدودی اطالعات
 در جامعـه اين مقوله در دربار و طبقات سیاسي و اجتماعي باالی در خصوص دقیقي اطالعات
بخـش . نیاورنـد میـان بـه ذکـری جامعـه پـايین و متوسط از طبقات بلکه دهند؛ قرار ما اختیار
 تر و تودة جامعـه،ويژه بین طبقات پايینطالق به و مقولۀ ازدواج دربارة ما اطالعات از ایعمده
 هایسـفرنامه و هـاگزارش در و کردند سفر ايران به خارجي سیاحان که شودمي آغاز زماني از

بخش مهمـي از  .نوشتند زنان و موضوع ازدواج و طالق دربارة مطالبي هاييمناسبت به بنا خود
 ۀ ايـن پـژوهش را تحقیقـات معاصـری بـه خـود اختصـاص داده اسـت کـه بـه بررسـي پیشین

نويسان خارجي در زمینـۀ مسـائل فرهنگـي و اجتمـاعي ايـران دورة ها و نگاه سفرنامهيادداشت
بازنمـايي هايي بـا عنـاوين نامهتوان به پاياناند. از میان اين دسته از تحقیقات ميقاجار پرداخته
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نويسان اروپايي )فرانسه، انگلیس و آلمـان( از اوايـل دورة ران در آثار سفرنامهفرهنگ و مردم اي
بررسي تطبیقي حیـات اجتمـاعي شـیراز عصـر مشروطه تألیف کامران حماني،  قاجار تا انقالب
نويسـان بررسي نگاه سـفرنامهتألیف صفورا طیبي،  نويسان خارجيهای سفرنامهقاجار به روايت

معرفـي شـیعیان در تألیف مهـرداد ديوسـاالر و  ني ايرانیان در دورة قاجاراروپايي به فرهنگ دي
 عسگری اشاره کرد.تألیف محمدرضا علي های خارجي عصر قاجارسفرنامه
سـۀ ايـن منزلۀ يک پژوهش تاريخي با مبنای فرهنگي و اجتماعي، با مطالعـۀ دقیـ  و مقايبه
تـوان يرانیان، ميآنان درمورد فرهنگ عامۀ اهای ها با يکديگر و نقد و بررسي يادداشتسفرنامه

 خـود هایشنیده و هاديده نگارش به به جهات مختلفي که اروپايیان نويساندريافت که سفرنامه
انـد. داده رائـها قاجاريـه دورة در ايـران اجتماعي اوضاع از را اطالعات ارزشمندی اند،پرداخته

ــايي در ی اســت کــه سفرنامهجملــه مــواردهــا اززنــان و مســائل مربــون بــه آن  نويســان اروپ

تـوان ها درمورد زنان مياز موارد مورد توجه در اين سفرنامهاند. هايشان، بدان پرداختهيادداشت
و  داشـتای در ايـران رواج به بحث ازدواج زنان ايراني کـه بـه دو صـورت عقـدی و صـی ه

نظـرات  آن اسـت تـا عي بـردر ايـن پـژوهش سـهمچنین، نوع طالق و شرايط آن اشاره کرد. 
 .شودررسي قاجار نقد و بة در دورازدواج و طالق  وضعیته بنسبت را اروپايينويسان هسفرنام
ت بـه هـا نسـبجمله، عـدم تعصـب در بیـان واقعیـتنويسان اروپايي به داليلي چند ازسفرنامه

س قاجـار، حـهای مختلـف جامعـۀ ايـران عصـر فرهنگ غیر، ارتبان با طبقات و اقشار و توده
گون و تیزبینانه بـرای فهـم زوايـای گونـا نگاههای جديد، کنجکاوانۀ غربي در شناخت فرهنگ

ار ارزشـمندی از ها، توانستند اطالعات بسـیشناختي جوام  شرقي و جزء اينهای فرهنگريشه
هـا نزنان طبقات مختلف جامعۀ ايران عصر قاجاری و مسائل فرهنگي ـ اجتماعي مربـون بـه آ

بـه ايـن  گوييدر پـي پاسـ  حاضر پژوهش جمله ازدواج و طالق را در اختیار ما قرار دهند.از
 قاجـاری عصـر هـای اروپايیـاندر سفرنامه ازدواج و طالق پرسش است که وضعیت دو مت یر

 چگونه ترسیم شده است؟

 های خارجیبررسی ازدواج و شرایط آن در ایران عصر قاجار از دیدگاه سفرنامه
هايشان در مـورد فرهنـگ دينـي نويسان اروپايي در بررسيآداب و رسومي که سفرنامه جملهاز

عصـر قاجـار  ايرانـي راسـتا جامعـۀ ايـن دراند، مسئلۀ ازدواج اسـت. ايرانیان به آن اشاره کرده
ايرانیان همچون سـاير که کنند؛ همچنان عمل ازدواج به مربون سنن و قواعد طب  بودند موظف

خود را دواج و نگاهشان به اين مسئله و برگزاری آن، آداب و رسوم مخصوص بهملل در امر از
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 نويسـان اروپـايي را جلـب کنـد. کـه ايـن امـر توانسـته اسـت توجـه سـفرنامهطوری دارند به

آداب و رسـومي های اين دسته از نويسندگان حاکي از آن است کـه ايـن مراسـم طبـ  گزارش
شـود کـه های موجود چنین برداشـت ميبرخي از سفرنامه هایشد. از گزارشخاصي انجام مي

 (. 70 :1384پـاتینجر، )ها کامالً منطب  بر شرايط اسـالمي و قرآنـي اسـت اين مراسم از ديد آن

شد، تمام شرايط آن ساده و دور از هر گونه اسراف و افران برگزار شـود ای که سعي ميگونهبه
 (.252 :1335)دالماني، 

روابـط  هـا معتقدنـدنويسان نکتۀ مهم نسبت به اين امر، آن اسـت کـه آننامهاز ديدگاه سفر
ايـن  بـه هـاآنطـوری کـه ارج و قرب خاصي دارد، بهمخصوصاً ايرانیان،  جنسي نزد مسلمانان

يگر نیـز دکه در جهان  نگرندو سرمستي مي ناپذير لذتچشم پیش درآمد و منب  پايانله بهئمس
ها، مانبر اين اساس که ايرانیان همچـون ديگـر مسـل. (138: 1361ک، )پوال ادامه خواهد يافت

ی کـه یان دو نفرتوانند ازدواج کنند. در اين میان، ازدواج مجز با محارم، با هر زن ديگری ميبه
 هـای برخـي از (. گـزارش139از يک زن شـیر خـورده باشـند نیـز منـ  شـرعي دارد )همـان، 

عـدد روجـات ويـژه تمردان ايراني دورة قاجـار بـه ازدواج و بـه بسیار نويسان از عالقۀسفرنامه
والً ايـن (. نکتۀ مهم اينکـه معمـ68: 1370؛ دروويل، 66ـ  65: 1384کند )پاتینجر، حکايت مي
آمـد ه سر ميشد؛ يعني پس از پايان يافتن سفر، دورة آن بها در طول سفر انجام مينوع ازدواج
قیـر رايـ  فها و بیشتر میان مردم زدواج در محل توقف کاروان(. اين نوع ا146: 1361)پوالک، 
 (.217 :2536 بود )موزر،

 صورت بود: دو به ازدواج ايران و پوالک معتقدند که در در اين زمینه نیز بنینگ
 جازم خود مذهب بر اساس ايراني مسلمان ازدواج دائمي: در اين نوع ازدواج هر. 1

 بود. نز به داشتن و اختیار کردن چهار
 متعـه يـا صـی ه بـه آن بود سوممر ايران در ای: اين نوع ازدواج کهازدواج صی ه. 2
. کند اختیار نز نامشخصي تعدادی داشت، اجازه مرد يک آنبر اساس  گفتند کهمي

قابـل  ونـه سـالو زمان آن از يک ساعت تا نود بوده موقتي ازدواج نوع اين قرارداد
؛ 145: 1361)پـوالک، هماننـد ازدواج دائـم بـوده اسـت ت ییر بود و از جهت شرايط، 

Binning, 1857: 2/ 400.) 

نويسان در دست است که از پـايین هايي از سفرنامهنیز گزارش ايرانیاندرمورد سن ازدواج 
 کنـد؛ قاجار، مخصوصاً در میـان دختـران، حکايـت مـي بودن سن ازدواج در میان ايرانیان دورة

. هر چنـد ايـن ندردکبرای هم نامزد مي، ندبودها را که هنوز در گهواره هبچ بیشتر ای کهگونهبه
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پسـرعمه از زمـان  و دختردايي پسرخاله و و دخترخاله پسرعمو، و دخترعمو بین بیشتر مطلب،
 را نفر دو آن بین ازدواج شرايط آسماني تقدير شد،مي گفته هاازدواج اين در. شدمي انجام تولد
(. هـانری رنـه 104: 1363داد )ويلـس، مي قرار يکديگر جۀزو يا زوج را هاآن و کردمي فراهم

 گويد:دالماني دربارة سن پايین ازدواج مي
کنند. اين امـر سالگي به نامزدی معین مي 4يا  3در ايران، معموالً کودک را در سن 

 12تـا  11بیشتر در خانوادهای سلطنتي وجـود دارد و معمـوالً دختـر را در سـنین 
 ای کـودک را بـه مـرد مسـني دهند و در برخـي مواقـ ، دوشـیزهسالگي شوهر مي

 ایدهند. مراسم بدين گونه است که پس از مراحل خواسـتگاری، مالهـا خطابـهمي
کنـد. خوانند و پس از کسب رضـايت در قبالـه قیـد ميبرای مشروعیت ازدواج مي

 (.252: 1335کنند )ميموهای پیشاني دختر را به نشانۀ شوهردار شدن کوتاه 
 گويد:پوالک در همین زمینه مي

 ويعنـي بـا شـروع حـی   ،دختر بايد بعد از رسیدن به سن بلـو  ،طب  قوانین و مقررات
قـات چند طب هر .شوهر کند ،که موی زير ب ل و زهار شروع به رويیدن کرده باشدهنگامي
 ســـختي رضـــايت مـــال را هـــم بـــه . تـــر بـــه ايـــن اصـــل پايبنـــد نیســـتندضـــعیف

 ه استدگي باردار شدعمن خود بارها گواه بودم که دختری قبل از شروع قا خريد. شودمي
(1361 :142.) 

سـن  نفرة تجاری ژاپني در ايران بـا تعجـبهفت ( از اعضای هیئت196: 1384کاوا ) فورو
 دواجاز نس که شنیدم ترپیش»نويسد: داند. او ميمى سالگى بلو  و ازدواج برای دختر را هشت

 الهسـ 9 تـا 8 دختـر ازدواج همـه، ايـن بـا. است سردسیر نواحى از ترپايین گرمسیر نواحى در
 آيد.مى نظربه غريب

نويسـان، دربارة آداب و رسوم و برگزاری مراسم ازدواج بايد گفت، طبـ  گـزارش سفرنامه
کنـان، روز عقـدآداب ايرانیان دورة قاجار در برگزاری مراسم ازدواج به اين صورت بود که در 

رفـت. آخونـد از عـروس کـه در داماد همراه پدر و مادرش با يک آخوند به منزل عـروس مي
پرسد که آيـا حاضـر اسـت پشت پردة زنبوری در اتاق مجاور نشسته و از نظرها پنهان بود، مي

بیند به شوهری قبول کند؟ پس از دريافت جـواب مببـت همـین مردی را که در مقابل خود مي
پرسد. با اين تفاوت که داماد شخصي را که راضي بـه ازدواج بـا اوسـت را از داماد مي پرسش
پردازد و به اين ترتیب بیند. پس از قبول داماد آخوند به خواندن ادعیۀ خواص زناشويي مينمي

خـوان و رقـاص هـم در ای مطـرب، آوازه(. عده109: 1370گیرد )دروويل، تشريفات پايان مي
هـا برنامـه سـراها و در حضـور زنهای رقاص فقط در حرمشدند. زندعوت ميجشن نامزدی 
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کردند. موکب عروس ـ در حالي که دستۀ موزيک و رقاصان در جلو در حرکت هستند اجرا مي
شدند. تفريحات و ساز و آواز تا شب ادامه ـ قبل از رسیدن به خانۀ داماد، دور شهر گردانده مي

دادند، در بیروني ها که مجلس جشن را رون  ميها و رقاصهخوانآوازهها و کرد. مطربپیدا مي
 108نواختند )همان، وقفه ميروز و بيمدت يک هفته، شبانهشدند و در آنجا بیشتر بهمستقر مي

توانسـت روز نمـيشبانه(. عرف و مذهب مان  کام گرفتن کامل داماد بود؛ زيرا قبل از سه110ـ 
کردند که اگـر گونه توجیه ميها اينالعاده را ايرانيشود. اين عمل خارق مجدد به زنش نزديک

(. طبـ  آداب 112آيد از خون است )همان، ای که به دنیا ميزن در اين لحظه آبستن شود، بچه
رو، داماد به مح  ورود دست خود نقاب از چهرة عروس بردارد. از اين و رسوم، داماد بايد به
ديد، ايـن زمـان بار بود که صورت عروس را ميگرفت و چون اولینوس ميچادر را از سر عر

بختي اين را نداشته است که مـورد ترين لحظات برای عروس بود. چنانچه عروس نیکبحراني
شـد و همـه آنکه سخني بر زبان آورد، فـوراً از اتـاق خـارج ميپسند داماد واق  شود، داماد بي

گرداندنـد؛ اين حال عروس را فوراً به خانۀ پدر و مـادرش بـاز مي فهمیدند. دررا ميمفهوم آن 
داد تـا نشست و به او قول مـيولي چنانچه عروس مورد پسند قرار گرفت، داماد در کنارش مي

کردنـد کردند و کنیزان حجله را آماده ميهمیشه دوستش داشته باشد. اطرافیان محل را ترک مي
ماندند. راضي کردن عروس ی راضي کردن زن به عمل زفاف ميرفتند. فقط افراد مسن براو مي

کشـید. از ها طـول مـيآمد که راضي کردن عروس ساعتکار بسیار سختي بود. گاهي پیش مي
رو، برخـي شـد و از ايـننظر ايرانیان شتاب در برآوردن دلخواه داماد نوعي سبُکي محسوب مي

 (.113مر رضايت دهد )همان، کشید تا عروسي به اين اها طول ميمواق  ماه
کرد. اين پارچه که گواه عفت عـروس کنیز سالخورده نخست پارچۀ بزرگ سفیدی پهن مي

ماند تا آنچه شد. سپس کنیز مزبور خارج اتاق خواب مياست به خانوادة عروس بازگردانده مي
مـل زفـاف صـورت را که در آنجا اتفاق افتاده است، بشنود و به مجرد آنکه اطمینان پیدا کرد ع

گرفت و به پدر و مادر عروس توجه به زمان، پارچه را ميشد و بيپذيرفته است، وارد اتاق مي
(. وقتي 111گرفتند )همان، داد و چون نشانۀ پاکدامني دخترشان بود، آن را با غرور از او ميمي

اشـد و در مـورد نخورده يا به عبـارتي ديگـر، دختـر بـاکره بکرد، بايد دستدختری ازدواج مي
(. بنا بر قول دروويل اين رسـم از 151، 1361فقدان بکارت هیچ عذری پذيرفتني نبود )پوالک، 

دوران باستان در ايران راي  بوده و در بیشتر آسیا و حتي در برخي شهرهای روسیه هم مرسـوم 
دنـد )دروويـل، بود و فقط برخي افراد طبقات باال بودند که تا اين اندازه مقید به اين سـنت نبو

د که مرد با خشـونت حجـاب را رکنزاکت و آداب حکم مي ،در شب اول ازدواج(. 110: 1370
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« الـرحیمالـرحمناهللبسـم»که حجاب را برداشت با صدای بلند بگويد از دختر بردارد و هنگامي
( که خود نشان از رخنه کردن مذهب در تمـامي سـطوز زنـدگي ايرانیـان 149: 1361)پوالک، 

نويسان عصر قاجار نشـان از آن دارد کـه مراسـم عروسـي و ورة قاجار دارد. گزارش سفرنامهد
ای در میان جمعیتي کـه بـه ايـن عقدکنان ايرانیان دورة قاجار با رقص و شادی همراه بود. عده

هـم  جـا بـاهرگز زنان با مردان يکبايد متذکر شد که ولي  رقصند؛شدند، ميمراسم دعوت مي
 دشـمـيفـراهم  ایگانهمجلس جدانیز  زنان ایمردان در مجلس جداگانه و بردند. شجم  نمي
 (.83: 1371)اولیويه، 
 رسم تعـدد نويسان خارجي به آن اشاره شده است،بیشتر سفرنامه در که ديگری مشابه نکتۀ
همسـر وزيـر مختـار انگلـیس در اوايـل سـلطنت شـیل  لیدی است. ايراني مردان بین زوجات

 :گويدمي باره اين در هشاناصرالدين
 هایخواسـته اغلب چون دارند؛ شهری زنان از بهتری مراتببه وض  روستايي زنان
 و افتـدمي اتفاق ترکم میانشان در طالق و شودمي اجابت شوهرانشان وسیلۀبه آنان
 يگـرید صـورتبـه موضوع شهرها در ولي گیرند؛نمي زن يک از بیشتر هم مردان

 (.87: 1362 است )شیل،
 مـرد بود، بـا تهرف آنجا به قشالق برای که روستايي به خود سفر در کارالسرنا که ایگونهبه
 :نويسدمي هاآن درمورد و شودمي رويارويي داشته زمانهم طوربه زن سه که دهقاني

 را خود ترکم هادهاتي که است تجملي اين و داشت زن سه ما قشالقِ خانۀصاحب
 داشت را گردي دوتای مادر حکم زنان اين سالمندترين. دانندمي مجاز آن داشتن در
شت. دا شیرخواره پسری هازن از يک هر آنکه اتفاقات عجايب از. بودند خواهر که
(1372 :306.) 
 مـردان اسـت معتقـد زيـرا دانـد؛مي تجمـالت از روستا در را متعدد زنان داشتن کارالسرنا

 اگـر بگیرند؛ ولي عهده به را زن چند مخارج بتوانند که نیستند يباالي درآمد چنان دارای روستا
 مـردان مـورد در شـیل دهند؛ ولـيمي ترجیح را متعدد زنان بودن دارا قطعاً کنند پیدا توانمندی
 وضـعیت لحـا،، ايـن از و ندارند متعدد زن گرفتن به تمايلي معتقد است، اين مردان روستايي

 گونـهاين ايـران قبايـل و طوايـف میان که رسدمي نظربه وليت؛ اس شهريان از بهتر روستا زنان
 کارالسـرناهمانند ديدگاه و نوشـتۀ گیوم انتوان،  و اولیويه يزابال برد بیشاپکه چنان است؛ نبوده

 مـردان از بعضي. داشتند متعددی زنان طوايف اين مردان بختیاری، طوايف میان معتقدند که در
 بـه هـازوج تعـداد و کردندمي اختیار همسر چهار حتي يا سه دو، مالي توان داشتن در صورت
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داشـت  همراهبـه را بسـیاری دختـران و پسران همسر، چندين داشتن زيرا افزود؛مي هاآن اعتبار
 (.159: 1371؛ اولیويه، 217: 1375)بیشاپ، 

 از ریآمـارگی اگـر بنـابراين،. آمـدمي شـماربـه پرخـرج کارهـای از ايـران در همسرگزيني
 يـک از شبـی زمـان يک در که مرداني شمار که شدمي روشن مسئله اين بود، ممکن هاازدواج
اند )گرگور، نبوده شتربی درصد دو از مردان اين شايد و است بوده کم نهايتبي اند،داشته همسر
 رفتـار تیجۀن در شايد و کشور فقر به با توجه ايـران در است که شده اشاره (. البته،261: 1366

 و شـد کـم هازوج تعدد تا حدودی هووها، بهتر عبارت به و بـودند هم رقیب که مرد همسران
؛ چنانکـه (Sykes, 1910: 75) افتــاد مُــد ديگـر از رســم اين گفتندبیشتر ايرانیان نیز مي حتي

 يسد:نونويس و وزير مختار ژاپن در عصر ناصرالدين شاه، در سفرنامۀ خود ميکازاما، سفرنامه
 ايـن آنقر در شدهياد شرن. باشد داشته زن چند که است مجاز هنوز مرد ايران، در امروزه
 مـرد کـه بسا اما کند؛ سلوک مساوات و انصاف به خود متعدد هاىزن با بايد مرد که است
 ارهاد انصاف با را زن چند که است سخت بسیار و ببرد راه خوب هم را زن يک تواندنمى
 1311 /1932 سـال در. اسـت شده کم دارند همسر چند که رو، شمار مردانىاين  از. کند

ــــــــانون ــــــــراى اصــــــــل و شــــــــد اصــــــــالز ازدواج ق ــــــــردان ب   م

 ااسـتبن مجوز و نامهتصدي  گرفتن با باشد، داشته خاص وض  مردى اگر. شد همسرىتک
 (.145: 1380بگیرد ) دوم زن تواندمى

  قـانون سلمانان ايران در باب تعدد زوجات طبنويسان معتقدند، مگروهي ديگر از سفرنامه
ارا شخصـي نوعي که در بخاسالمي خود پايبند به اختیار کردن حداکبر چهار زن دائم هستند به

ن عقـدی و زکرد که سخت پايبند به آداب مذهبي بود. او چهار خان زندگي مينام مظفرالدينبه
ها تا آن انـدازه (. ايراني202: 1337ی، حدود بیست خادمۀ زرخريد در حرم خود داشت )وامبر

ر کنند و ايـن بـدون دکه قدرت مهريه دادن و نگهداری از زن را داشته باشند، همسر اختیار مي
ن منزلـۀ زهدار شوند بکنند. اين کنیزها اگر بچهنظر گرفتن کنیزهای جوان است که خريداری مي

: 1368(. ويلـز )68: 1370؛ دروويـل، 66ـ  65: 1384توانند تلقي شوند )پاتینجر، ای ميصی ه
 گرفتنـد،نمي زن يک از بیش زردشتیان از آنجا که بود، معتقد پزشک انگلیسي عصر قاجار(. 79

 بود. بیشتر مسلمانان از هاآن زناشويي سعادت
ها قانون و مذهب ايرانیان به آن» گويد: ( نیز در اين باره مي267: 1335هانری رنه دالماني )

دهد تا برای رف  زنا و فحشا ازدواج موقت نمايند و اين مسئله کامالً از نظـر مـذهب زه مياجا
 برای مردان ايراني مشروع است. اين مسئله بیشتر در مـورد طبقـات بـاالی جامعـه شـاي  بـود. 

ای تعل  دارد، تصاحب تواند به میل خود هر دختر و زني را که به هر طبقهکه شاه ميای گونهبه
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شـود )همـان، سان امتیازی نیز تلقـي مـيشود؛ بلکه بهند. اين اقدام نه تنها سبب نارضايي نميک
ای( داشته اسـت کـه خوابه )عقدی ـ صی هقدری همسر و همشاه به(. برای نمونه، فتحعلي269

رسـید شصت سال پس از مرگش، احفاد ذکورش که در آن تاري  زنده بودند به ششصد تن مي
ای زن صـی ه 106زن عقـدی و  4شاه نیز های حرم ناصرالدين(. شمار زن7: 1374)هاردينگ، 

باشـي در مـواقعي کـه از سـوی مخبـرينش از وجـود (. خواجـه95: 1344بود )کاساگوفسکي، 
کنـد و والـدين دختـر را شود و به آن نقان سفر ميدختران زيبايي در فالن نقطۀ کشور آگاه مي

(. هـر 196: 1370سرای شـاهي بفرسـتد )دروويـل، کند دختر خود را به حرمنحوی وادار ميبه
 (.151چند دامادهای شاه از گرفتن زنان ديگر حتي کنیزکان جوان محروم بودند )همان، 

های شـرعي جايگـاه مخصوصـي خانهخانه يـا فاحشـهصـی هجرج ناتالي کرزن بنا بر گفتۀ 
س از پـپردازنـد؛ بـه ايـن معنـي کـه زوار بیچـاره گذراني ميخوشهستند که زوار در آنجا به 

های ويران و شهرهای خراب با پای پیاده يـا زارها، دهپیمودن کويرهای سوزان ريگزارها، نمک
کاری حـرم رسد و وقتي چشم به آن همه جـواهر و طالجـات و کاشـيقاطرسوار به مشهد مي

انـدازه گیرد و در خـود نشـان بـيدگي را از سر ميشود و زناختیار روحش تازه ميافتد بيمي
سال تحت تـأثیر و تصـرف زوار  99های سفری از يک ساعت تا کند. صی ۀ زوجهاحساس مي

الزحمـۀ  حهستند. فقط مال بايد قرارداد را تدوين کند و شـرايط معاملـه را سـريعاً بنويسـد و 
ر طـول دمردان (. 39ـ  38: 1373زن، هم بسپارد )کرخويش را دريافت کند و زن و شوهر را به

ن کسـاني در کرمـا مـبالً کنند.جای آن صی ه ميبرند و بههای دراز زنان را با خود نميمسافرت
 کنـدای عرضـه ميواردی که قصد چند روز ماندن را دارد زنـان صـی هتازه هستند که برای هر

کنند و با اينکـه ای متعدد اختیار نميهکردها مانند ديگر مسلمانان زن(؛ اما 146: 1361)پوالک، 
شوند که ه مييدندرت اشخاصي دزن بگیرند. به 4ها اجازه داد تا آيیني که پیرو آن هستند به آن

 (.231: 1370بیش از يک زن داشته باشند )دروويل، 

ی هازن ويژهههای خارجي بزنها آن  عموماًتوان گفت به زنان، ميها ايرانيدر مورد عالقۀ 
های ايراني ي زنها را بر زرنگي و چاالکنآانگاری قیدی و سهلو بي دادندترجیح ميگرجي را 
ي نیـز بـه (. تعدد زوجات چنان در آن زمان شاي  بود که زنان ايران234)همان،  دهندترجیح مي

و دخـدا بـا اين مسئله عادت کرده بودند. کارالسرنا در مشهدسر )بابلسر(، در اندروني خانـۀ کد
کردنـد و هـر دو در حـال شـیر زن وی آشنا شد که بدون هیچ مشکلي در کنار هم زنـدگي مي
: 1372تواند بگیرد )کارالسرنا، دادن فرزندانشان بودند. طب  شرع اسالم وی دو زن ديگر نیز مي

12.) 
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  .اسـتسـرا در ايـران وجـود حـرم ،خـوردآنچه بیشتر به چشـم ميروابط جنسي،  درمورد

نجـا آدر  محصور شـده اسـت و ديوارهای بلند ۀوسیلنای مجزا و مستقلي است که بهسرا بحرم
شـباهتي بـه  ،کننـدولي خالف آنچه بسیاری از مردم تصـور مي ؛کنندها زندگي ميها و بچهزن

زمـین  چون و چرا با بهشـت واقعـي رویتوان بيسراهای ثروتمندان را ميحرمو  زندان ندارد
کنـده از آسـراها حـرم ،برنـدسـر ميهای زيبا که در آن بهزن شمارشته از زيرا گذ ؛مقايسه کرد
 سرا را ازهای بسیار زيبايي هستند. حرمبا  های بزرگي که عموماًحیان قیمت است.اشیای گران

ايراني  خود دارند. مردان. هر يک از زنان اتاق مخصوص بهکنندميبنای مخصوص مردان مجزا 
ای نداشته های برجستهها چنانچه میهمانايراني کنند.خود را آزاد احساس ميسراها تنها در حرم

سـي را کخورند و چنانچه بخواهنـد های خود غذا ميها و بچهسرا با زنهمواره در حرم ،باشند
انم خـکه عنوان بیـوک  ـ نصیب زن اول اين افتخار منحصراً ،کنندخود شريک مي ةدر سر سفر

ز کنیزهـا ا بستر شـوند.توانند با کنیزانشان نیز همحتي ميها . آنشودمي ـ د)خانم بزرگ( را دار
کـه ايـن  شـوند و در صـورتياز حالـت بردگـي خـارج مي ،بـا صاحبانشـان یبسـترهم ۀلحظ

ای هم دسـت هصی های حتي به مقام زن ،دنیا آورندخوشبختي را داشته باشند که فرزندی را به
ا سـراها اختصـاص بـه رئـیس خـانواده دارد و در آنجاسـت کـه غـذتاالر بزرگ حرم يابند.مي
ديـر بـه  . آقـای خانـه کـه معمـوالًاسـتهايش نیـز زن ۀهم محل تجم  هم بیشترخورد و مي

ب را بـا او کـه بايـد شـ ـ ها يا کنیزان رايکي از زن ،چشم ةاشار ۀوسیلبه رود،ميخواب رخت
 (.67ـ  74: 1370)دروويل،  کندتعیین مي ـ بگذراند

وصي در خصهکار ب لئومسهر يک  ،هايشان دارندکنیزها عالوه بر وظايفي که در برابر خانم
یس ئـربعضي اوقات برای سرگرمي  ،هايي که در رقص و آواز مهارت دارندآن سرا هستند.حرم

ا قد توجه آترين حرکاتي را که بتواننها کنیزها حساسکنند. در اين فرصتخانواده هنرنمايي مي
در  گويـد وسـرايش را تـرک نميوقت حرمشاه هیچ(. 69)همان،  دهندرا جلب کنند انجام مي

 هسـت. ترين تمـايالت اووردن کوچکآمراقب بر  زيادی خواجه است که دقیقاً سرا تعدادحرم
ز اهـیچ يـک  .هم هنگامي که احضار شوند ح  ورود به حرمسـرا را دارنـد نآفقط پسران شاه 
لش کـه ای را حتي به همسر اوندرت چنین اجازههرا ندارند و ب ن در حضور اوزنان ح  نشست

 (.150)همان،  دهدمقام ملکه را دارد مي

ای حـ  ورود بـه آنجـا را نداشـت، ای بود که هیچ بیگانهگونهسراها بهفضای حاکم بر حرم
 ۀحرم از حضور اين بیگان زنان ،بار به اندرون شاهزاده رفتوقتي اوژن برای اولینکه ای گونهبه

لیکن رفته رفته بـا حضـور ايـن ؛ نامحرم به اندرون وحشت کردند و از برابر چشم او گريختند
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کم شروع بـه بـاز کـردن چادرهـا و چارقـد خـود فرنگي در میان خود خو گرفتند و کم ۀغريب
مجموع، بايد در (؛ اما23: 1374کردند )تورنتن، شکار آاندکي بعد سر و صورت خود را  .کردند
سـاده انجـام  بسـیار هـاايراني میان در نويسان، ازدواجاين سفرنامه هاینوشتهبه  با توجه گفت،
 )کــردند مي ازدواج سالــگيپانزده يـا چهـارده نیز در معمـول طوربه ايراني شد و دخترانمي

Binning, 1857: 2/ 402). محفـو،  بـرای یـانايران اجتمـاعي رفتـار راستای در بايد را امر اين
 فرصت کم سنین در که کرد تعبیر اسالمي سنت به عمل و اخالقي فساد از خود فرزندان ماندن
 کردنـد.مي انتخـاب دختر خود پسران برای مادران دوره آن در. کردندمي فراهم را هاآن ازدواج
مش ول مهیا  او ينوالد رسید،مي ازدواج سن به پسری کهزماني . بود مراحلي دارای نیز امر اين

 جـزبـه خـانمي، هـیچ روی هرگز ايراني پسران معمول طوربه. شدندمي او برای عروسي کردن
 اينکـه مگر کردند؛مي واگذار خود مادر به را دختر انتخاب بايد و ديدنمي را خود خويشاوندان

 :Sykes, 1910)کـرد مي ازدواج خـود لۀدخترخـا يا دخترعمه دختردايي، دخترعمو، با پسر آن

74). 

 های خارجیبررسی طالق و شرایط آن در ایران عصر قاجار از دیگاه سفرنامه
يلـس و گفتـۀبـه. عصر قاجار بوده اسـت جملهايران از در موجود رسوم و آداب ديگر از طالق

 زيـرا بود؛ مشکل گرفتن طالق اروپايي، کشورهای عصر قاجار همچون ايران در (،122: 1363)
 دشـوار را کـار طـرف دو فقـر حتـي و مهريه موضوع نیز و عقد ضمن تواف  و تمقررا برخي
 تـرجیح يکـديگر بـا ریناسـازگا دلیـلبـه و داشتند که موقعیتي بنا به مرد و زن اگر کرد؛ امامي
 راحتـيبـه شـوهر یاز سـو و آسـانيبه جمالتي تکرار با طالق کار شوند، جدا هم از دادندمي

 بايـد داد،مـي القطـ را همسـرش مــرد چنانچـه ايـران در (.108: 1376 شد )اليارد،مي انجام
شـد نمي داده او بـه مهـريه کرد،مـي طـالق دادخواست زن کهزماني امـا داد؛مـي را اشمهـريه

(Binning, 1857: 2/ 403 - 404.) 

 بـا د،مر سوی از طالق درخواست. بود مردان با طالق ح  قاجار، دوران خانوادگي نظام در
 از عفـاف، جـادة از خـروج و نـازايي. بـود کـافي آن اجرای برای ایبهانه هیچ بدون يا و بهانه
 نیـز نابینـايي ماننـد جسـمي، عیـوب مواق ، ایپاره در. است بوده زنان طالق داليل ترينعمده
 ۀخانـ بـه ورود هنگـام بـه زن بـودن بدقـدم نیز گاه. دهد سوق زن طالق به را مرد توانستمي

 همسـرش، خانـۀ بـه او ورود با زمانهم که معني بدين. باشد طالق دلیل توانستمي همسرش
 از نفقـه دريافـت عـدم چـون خاصي در موارد زن. باشد داده روی خانه آن در شومي حوادث
 وجـود بـا .کنـد طـالق خواسـتدر توانستمي مرد جنسي ناتواني يا و اخالقي انحرافات مرد،

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

s.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            11 / 16

https://jhs.modares.ac.ir/article-25-27624-fa.html


1398 پايیز و زمستان، 2رة ، شمـا11دورة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ خيشناسي تاريجامعه  

286 

 

 پـدری خانـۀ به زن بازگشت اجتماعي، عرف در. دادمي رخ ندرتبه امر اين طالق، بودن مجاز
 از تـا دادمـي تـن ایمسـئله هر به همسر، خانۀ به رفتن از پس زن. بود همراه بسیار نکوهش با

پزشـک امريکـايي عصـر (، 221: 1363ويشـارد ) .باشـد در امـان پدری خانۀ به بازگشت ننگ
 :نويسدمي نیز قاجار،

 امـا آيـد؛نمي شماربه شأني کسر مردان برای وجه هیچ به و است عادی بسیار یامر طالق
 توانـدينم هرگز باشد هم ثروتمند و مرفه طبقات از او اگر زيرا نیست؛ چنین زنان درمورد

 تدسبه اولي طرازهم اجتماعي موقعیت و سني شرايط لحا، از شوهری مجدد ازدواج در
دهند و خـود ون تأمین زندگي و آيندة زنان، آنان را طالق ميآورد و ديگر اينکه، مردان بد

کنند تا روند و در آنجا مجدداً ازدواج ميآمد به روسیه ميدست آوردن اشت ال و دربرای به
 دست آوردند.بتوانند اجازة اقامت دائم به

طـالق  درست به همان اندازه که ازدواج و صی ه شناخته شده است، جامعۀ ايراني آن زمان
افتد که زن به مردش خیانـت کـرده شناخت. طالق بیشتر در مواردی اتفاق ميرا هم خوب مي

تواند او را بکشـد؛ امـا از گر ببیند، ميخوابه با مردی ديکه اگر مرد زنش را همای گونهباشد. به
 ک،دهـد )پـوالآنجا که اثبات اين امر از طري  گواهان بسیار سخت است، طالق را تـرجیح مي

توانـد زن نويسان آمده که هر زماني که مرد اراده کنـد مي(. در گزارش اين سفرنامه151: 1361
شده است، پرداخت کنـد. در روز عقد مقدارش تعیین ای که از پیش وخود را با پرداخت مهريه

 درسـال  99ي از يک ساعت تا طور قانونتواند زني را بهموجب قوانین ازدواج مرد ايراني ميبه
 (.214: 1372اختیار داشته باشد و هر وقت الزم بداند، طالق دهد )کارالسرنا، 

هايشـان را دوبـار توانند به ارادة خود و بدون آنکه منعي در بـین باشـد زنمردان ايراني مي
پشت سر هم طالق دهند و اگر میلشان کشید دوباره رجوع کنند؛ اما در مرتبـۀ سـوم وضـ  بـه 

يرا برای اينکه زن بار ديگر به شوهرش تعل  بگیرد مجبور است بـه ازدواج اين آساني نیست؛ ز
واقـ ، بسـیار مرد ديگر درآيد، يک شب را با او بگذراند و سپس مطلقـه شـود. ايـن مـوارد در

آيد و بـرای پیشـگیری از های بزرگ پیش ميخصوص در خانوادهنادرند؛ ولي بعضي اوقات به
مقابـل، دهد و غـالم درطالقۀ خود را به يک غالم ميهر زن سهنتاي  سوء و ناخوشايند آن، شو

شود که شب را با اين زن در حضور عدة زيادی از دوستان بگذراند و روز مبل  پولي متعهد مي
شـبه، بـه دور از هرگونـه تشـريفاتي صـورت ها يـکبعد او را طالق بدهد. اين نوع زناشـويي

دوباره با هـم ازدواج کننـد؛ ولـي تـا قبـل از سـه مـاه گیرد و زن و شوهر قبلي آزاد هستند مي
بستر شوند. اين موعد را قانون الزم تشـخیص داده اسـت؛ زيـرا ممکـن اسـت از توانند همنمي

گیرند، هرگونه حقي شوند يا طالق ميهايي که مطلقه مياش باردار شده باشد زنشبهشوهر يک
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وارد فرزند بدون توجه به جنسیت همیشـه نـزد دهند. در تمام مرا بر فرزندان خود از دست مي
توان گفت که پدرها صاحب مطل  فرزندان هستند؛ زيرا در ايران اختیارات ماند. ميپدرشان مي

هـا تواند هر موق  که بخواهد زن را طالق بدهد؛ اما زنها حد و مرزی ندارد. مرد ايراني ميآن
اول اينکه بتوانند ثابت کننـد کـه شوهرشـان از توانند تقاضای طالق کنند: فقط در سه مورد مي

دادن نفقه عاجز است. دوم اينکه به قید قسم اقرار کنند که شوهرشان تمـايالت انحرافـي دارد. 
گیرند، تمـام هايي که طالق ميسوم، اينکه سوگند ياد کنند شوهرشان توانايي جنسي ندارند. زن

هـا داده اسـت بـا خـود را شوهرشـان بـه آن طور خالصه، آنچهجهیزيه، اشیا و جواهرات و به
شده را دارند، مشرون به اينکه مجـدداً درصـدد برند و عالوه بر اين ح  مطالبۀ مهريۀ تعیینمي

 (.114ـ  113: 1370ازدواج برنیابند )دروويل، 
 يرسـتد شناخت کـامالًها دهد که آننويسان نشان ميهای سفرنامهبررسي برخي از گزارش

مونـه، نو تنها به توصیف اين امـر بسـنده کردنـد؛ بـرای  اندزدواج و طالق نداشتها یتاز وضع
تواند چند زن بگیرد؛ ولـي اگـر زنـي در سفرنامۀ خود آورده است که در اسالم مرد ميکلودآنه 

 )آنـه شود و طب  قانون اسـالم بايـد سنگسـار شـوددو بار ازدواج کند گناه بزرگي مرتکب مي
ست و در حد زنای محصنه ا رَجَميا  سنگساراز آنجا که در شريعت اسالم (. 154: 1368کلود، 

مکي، شـود )محمـدبنخصوص مرد و زن زناکار تحت شرايط بسیار خاص احصان اعمال مـي
ازدواج و  یتوضـعکلودآنه از عـدم شـناخت درسـت وی از (. بررسي گزارش 224 /2: 1377
 کند.و اجرای حکم سنگسار حکايت ميطالق 

 نتیجه
نويسان اروپايي که در دورة قاجار عازم ايران شدند، با ذکر مشاهدات و سفرنامه
ي دورة رهنگي و اجتماعفها، مطالب ارزشمندی را در اختیار محققان تاري  برداری آنيادداشت

يژه وو به ه زنانبتوان به مسائل مربون اند. از جملۀ اين اطالعات ارزشمند ميقاجار قرار داده
ين او طالق در فرهنگ ايران عصر قاجار اشاره کرد. در مورد بررسي و تبیین ازدواج 

 اخته طور مختصر بدان پردتوجه به چند نکته الزامي است که در اين مجال، بهگزارشات، 

 شود.مي
نويسان اروپايي دورة قاجار، هر يک بنا بر دلیلي به تمامي نقان ايران عصر . بیشتر سفرنامه1

بنا بر داليل سیاسي هر کدام در  و انگلیسي نويسان روسبودند. سفرنامه نکرده قاجار مسافرت
نويسان نیز بنا بر دلیلي که به ايران آمده قسمتي از ايران ساکن شده بودند و ديگر سفرنامه
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هايي که توانستند قسمت بودند، هر کدام در بخشي از ايران سکني گزيدند و در میانشان آن
ران را ببینند، بسیار اندک بودند. نکتۀ قابل تأمل اين است که بیشتر اين بیشتری از اي

اند. نويسان، گزارشات محدود خود را به کلیت مردم ساکن در اين سرزمین نسبت دادهسفرنامه
در »اند يا به باور مذهبي گروهي برخوردند، آن را با عناوين چنانچه شاهد مراسم خاصي بوده

نويسان اروپايي توان نتیجه گرفت، سفرنامهاند. بنابراين، شواهد ميثبت کرده «اسالم يا در ايران
های کلي در مورد فرهنگ ازدواج و طالق در دورة قاجار بر اساس مشاهدات محدود، تعمیم

 اند.های خود به ثبت رساندهدر يادداشت
جار يران دورة قار فرهنگ ادبیشتر به توصیف ازدواج و طالق  نويسان اروپايي. سفرنامه2
و  شناخت کاملها و حتي برخي از آن ندپرداخته ا امر در اين ايرانیان و رسومويژه آداب به

 .انداوردهیدست نازدواج و طالق به تیاز وضع يدرست

 منابع
 ايرج جمۀتر مشروطیت(. آغاز در آنه کلود سفر خاطرات)ايراني  اوراق (.1368کلود ) آنه ـ

 عین.م تهران: پروشاني.
 دوران در اناير اجتماعي ـ اقتصادی تاري  اولیه، سفرنامۀ (.1371آنتوان ) گیوم اولیويه، ـ

 هام.ر و غالمرضا حواشي و تصحیحبه میرزايي. طاهرمحمد ترجمۀ .قاجار عصر آغازين
 اطالعات. تهران:

 .آنزان: جابي ی.رامی مهراب ترجمۀ .بختیاری زردکوه تا بیستون از .(1375)برد  ايزابال بیشاپ، ـ
 پورشا ترجمۀ .(بلوچستان و سند مسافرت) پاتینجر سفرنامۀ (.1384هنری ) پاتینجر، ـ

 دهخدا. فروشيکتاب تهران: گودرزی.
 شرکت هران:ت جهانداری. کیکاووس ترجمۀ .و ايرانیان ايران (.1361ياکوپ ) ادوارد پوالک، ـ

 خوارزمي. سهامي
 1265 تا1246 (شاه دربار به کلمباری .ف کلنل سفر) ايران از تصاويری (.1374لین ) تورنتن، ـ

 فرهنگي. هایپژوهش دفتر تهران: بلوکباشي. مقدمۀ علي با نوايي. مینا ترجمۀ. ق ..هـ
 همايون) وشيفره ترجمۀ .بختیاری تا خراسان از سفرنامۀ (.1335رنه ) هانری دالماني، ـ

 کبیر. امیر تهران: .(ساب 
 باويز.ش تهران: مقدم. اعتماد منوچهر ترجمۀ .ايران در سفر (.1370ر )گاسپا دروويل، ـ
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 تسلطن اوائل در انگلیس مختار وزير همسر) شیل لیدی خاطرات .(1362)لیدی  شیل، ـ
 نو. تهران: ابوترابیان. حسین ترجمۀ .(شاهناصرالدين

 انجمن ان:تهر ده.زارجب هاشم ترجمۀ .کاوا فورو سفرنامۀ (.1384نوبويوشى ) کاوا، فورو ـ
 .فرهنگى مفاخر و آثار

 فرهنگى. مفاخر و رآثا انجمن تهران: زاده.رجب هاشم ترجمۀ .کازاما سفرنامۀ (.1380يو ) آکى کازاما، ـ
 سپهر. :تهران سمیعي. غالمرضا ترجمۀ .ايرانیان هایديدني و مردم (.1372کارالسرنا ) ـ
 ران:ته جلي. عباسقلي ترجمۀ .(1896) سکيکاساگوف کلنل خاطرات (.1344کاساگوفسکي ) ـ

 سیمر . هایکتاب
 تهران: اني.مازندر وحید غالمعلي ترجمۀ .ايران قضیۀ و ايران (.1373ناتالین ) جرج کرزن، ـ

 فرهنگي. علمي
 .قاجاريه حکومت با بختیاری خانتقي محمد نبرد اليارد، سفرنامۀ (.1376هنری ) اليارد، ـ

 آنزان. چاپ ران:ته امیری. محراب ترجمۀ
 رالعلم.. قم: دا2 ج .ترجمه و تبیین علي شیرواني .دمشقیه ۀلمع(. 1377ـ محمد بن مکي )

: مشهد زاده.مهدی مجید ترجمۀ .خراسان ايالت به سفری شرز .(1366)سي  گرگور،مک ـ
 .رضوی قدس آستان

 علي ترجمۀ .(مرکزی آسیای از گذری) ايران و ترکستان سفرنامۀ (.2536هنری ) موزر، ـ
 سحر. تهران: گلبن. محمد کوششبه .(شاه ناصرالدين مخصوص مترجم) مترجم

 فرهنگي. علمي تهران: االسالمي.شی  جواد ترجمۀ .سیاسي خاطرات (.1374آرتور ) هاردينگ، ـ
 ۀترجم .میانه آسیای خانات در دروغین درويشي سیاحت (.1337آرمینیوس ) وامبری، ـ

 کتاب. نشر و ترجمه بنگاه تهران: .نوريان خواجه فتحعلي
 وين.ن موسسۀ جا:بي پیرنیا. علي ترجمۀ .ايران در سال بیست (.1363جان ) ويشارد، ـ
 گوزلو.قرا غالمحسین ترجمۀ .ويلز دکتر سفرنامۀ پیش؛ قرن يک در ايران(. 1368ويلز ) ـ

 اقبال. جا:بي
 بداهللعسید  ترجمۀ .قاجاريه صرع در ايران اجتماعي تاري  (.1363جیمز ) چارلز ويلس، ـ

 زرين. تهران: انوار:

-Binning, R. B.M, (1857). A Journal of Two Years Travel in Persia. Ceylon 

e t c. Vol2. London: WM.H. Allen and Co. Leaden hall Street.  
- Sykes, E. C. (1910). Persia and its People. New York, the Macmillan 

Company. 
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Study of the status of marriage and divorce in Qajar era Relying 

on foreign travel logos 

 
3Ali Golami Firozjaie, 2Mehrdad Divsalar, 1Hasan Mojarabi 

Abstract 

 

Reflections on the issue of marriage and divorce in Iran during the Qajar 

era and the kind of society's view of it relying on foreign travel logos Iran,  

In period of Qajar, saw the presence of Europeans for various 

commercial, political, religious, military, and tourist destinations. A group of 

these Europeans recorded their daily observations in the form of travel logs. 

The Iranian folklore, including beliefs and beliefs, as well as the customs of 

the Iranian people of the Qajar era, can be viewed and extracted from the 

context of their notes. Travel writers for some reasons, such as the external 

look of Iranian society, Western curiosity, etc., have provided valuable 

material to researchers of the cultural and social history of the Qajar period. 

For example, the Iranian perspective on the cultural issue of marriage and 

divorce, which is one of the most significant aspects of the Iranian identity 

of the Qajar period, can be cited. The present research responds to the 

question of how European journalists from the Qajar era have drawn one of 

the most important customs of Iranians, namely marriage and divorce. The 

purpose of this paper is to examine the status of marriage and divorce and 

the expression of the value and position of the woman and the kind of 

society's view as one of the most important aspects of Iranian identity of the 

Qajar period from the viewpoint of Qajar periodical travel writers, which is 

based on descriptive-analytical method Travel logs are written. 

 Key word: foreign travelogues, Qajar women, marriage, divorce 
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