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 3، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 جلد هفتم 

 پيشگفتار

در جلد هفتم تاريخ اجتماعى ايران، مناظر متنوعى از زندگى اجتماعى ايرانيان در دوران 
 بعد از اسالم از نظر خوانندگان خواهد گذشت.

مطالب كتاب مشتمل است بر: تاريخچه فعاليتهاى ورزشى، وضع خوراك و پوشاك مردم، 
مشكالت و مسائل جنسى در ايران، تاريخچه موسيقى و سازهاى ايرانى، ميگسارى و 

استفاده از مواد افيونى، زندگى روسبيان و قماربازان و در پايان مطالبى در پيرامون وضع 
 هنر و صنعت.

اگر ضمن بحث در مورد مسائل جنسى، پاره اى مطالب و واقعيات اجتماعى بى پرده و 
صريح بيان شده، صرفا براى بيدارى و آگاهى نسل جوان، و جلوگيرى از انحراف آنان به 

رشته تحرير درآمده و مورخ ناگزير است براى حفظ اصول و ضوابط تاريخى و توجه 
دادن مردم به نقاط ضعف اجتماعى، از بيان انحرافات و وقايع ناگوار، هرچند تأثرانگيز و 
مالل آور باشد خود- دارى نكند و از ذكر حقايق براى انتباه و بيدارى خلق غفلت نورزد. 
 اميد است اين مجلد مانند مجالت قبل مورد استقبال و انتقاد سالم پژوهندگان قرار گيرد.

 1368/ 2/ 25شميران- 

 مرتضى راوندى 
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 فهرست 

 9فصل اول: ورزش در ايران باستان صفحه 

 31فصل دوم: شكار حيوانات و تفريح با دد و دام صفحه 

 61فصل سوم: انواع لباس و پوشاك و كاله در ايران صفحه 

 143فصل چهارم: سازندگان و نوازندگان صفحه 

 227فصل پنجم: تاريخچه انتشار و شيوع مواد مخدر در ايران صفحه 

 253فصل ششم: تاريخ پيدايش مى و ميگسارى در ايران صفحه 

 303فصل هفتم: بحثى كلى در پيرامون مسائل جنسى صفحه 

 471فصل هشتم: وضع فواحش و روسپى خانه ها صفحه 

 517فصل نهم: نرد و شطرنج و انواع قمار صفحه 
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 تربيت بدنى و ورزش 

 9، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 



 فصل اول ورزش در ايران باستان 

در ايران باستان، به سالمت بدن و فعاليتهاى ورزشى توجه بسيار مى شد. در مذهب زرتشت 
 سال قبل از ميالد مسيح است، براى توفيق در فعاليتهاى گوناگون 600كه مربوط به 

 اقتصادى و اجتماعى، مردم را از تنبلى و تن آسايى برحذر داشته بودند.

در دين زرتشت، ناخوشى منسوب به اهريمن است و به واسطه او، وارد تن و مايه اختالل 
مزاج مى شود، ازاين رو وظيفه هر ايرانى بود كه بر ضد اهريمن، كار و تالش كند و 

 تندرستى و سالمتى را در سايه سعى و عمل پايدار سازد.

در اوستا، از خداوند، سالمتى و تندرستى و زورمندى خواسته شده، چنانكه مثال در يشتها 
آمده است: «بشود كه تو اى سروش مقدس زيبا، به مركبهاى ما قوت و به بدنهاى ما 
صحت بخشى، تا بتوانيم دشمنان خود را از دور كشف نمائيم و هماوردان را رانده، 

 »1 «دشمنان بدانديش كين توز را به يك ضربت شكست دهيم.»

 در كتاب دينكرد، ارتباط و وابستگى تن و روان، به اين نحو تصريح گرديده است:

«چون ما داراى جسم و روح هستيم، بايد قواى جسمانى و روحانى خود را حفظ و تقويت 
كنيم. اگر قواى روحانى ضعيف گردد، قواى جسمانى نيز نقصان پذيرد و اگر قواى 

جسمانى مختل شود، روح متأثر خواهد شد. پس بايد سعى كرد كه هردو، قوى و سالم 
 »2 «بماند.»



بنابراين نياكان ما، معتقد بودند كه عقل سالم در بدن سالم است و براى پرورش تن و تأمين 
سالمتى و ايجاد دالورى و سلحشورى و جوانمردى، انواع ورزش را به اطفال طبقات ممتاز 

 مى آموختند.

در تاريخ آمده است كه چون فرورتيش از آشور شكست خورد، پسرش هووخشتر براى 
جبران شكست، چاره را در پرورش و تربيت سپاهيان چابك سوار مى بيند و بدين- منظور 

 به اصالح قشون و آموزش هرچه بيشتر سواركاران مى پردازد. هووخشتر «... كوشيد

______________________________ 
 .551، ص 1)- يشتها، ج 1(

 .76)- رك: اخالق ايرانيان باستان، ص 2(
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كه جنگجويان خود را ورزيده تر و از سازوبرگ جنگى بهتر برخوردار كنند. پس از 
چندى با سواران چاالك و گستاخ و كمانداران ورزيده و نيزه وران زبردست آماده كارزار 

 »1 «گرديد.»

سواران ماهر و تيراندازان چيره دست در ايران كهن از منزلت اجتماعى وااليى برخوردار 
بودند، از طرف ديگر استادان سوارى و تيراندازى، كودكان و نوجوانان را سوارى و 

تيراندازى مى آموختند و بدين وسيله سعى مى كردند، تجارب خود را كه ضامن استقالل 
 كشورشان بود، به نسل آينده انتقال دهند.



ايرانيان باستان، هدفشان از آموزش نيرومندى و بهداشت، عالوه بر تأمين سالمت جسم و 
روح، مهيا كردن سپاهيان ورزيده و آزموده براى حراست و دفاع از مرزوبوم ميهن بوده 

است ... اسب سوارى و تيراندازى و شكار در اين دوره به صورت يك نياز اجتماعى 
درآمده بود و به همين مناسبت ورزش، به خصوص فنون تيراندازى و سوارى بسيار مورد 

 توجه بود.

كودكان را از سن پنج سالگى به تمرين وامى داشتند و نخست به آنها تيراندازى را به حالت 
پياده و اسب سوارى را جداگانه مى آموختند، بعد از اينكه نوجوانان در سوارى و تيراندازى 

مهارت مى يافتند، تيراندازى سواره را نيز تمرين مى كردند و آنقدر در تمرين به آنها 
سخت گيرى مى شد تا به صورت سواركاران و تيراندازان ورزيده و كارآزموده وارد 

اجتماع مى شدند ... در سوارى، پارسها مانند يونانيها زين و ركاب به كار نمى بردند. بلكه در 
موقع سوار شدن، ماهرانه بر روى اسب مى پريدند ... روى اسب، راست مى نشستند 

به طوريكه دهانه اسب را كه در دست داشتند با نيمه تنه ايشان زاويه قائمه اى درست 
 مى كرد.

درنتيجه تمرين، نوجوانان در فنون تيراندازى، شكار و اسب سوارى ماهر مى شدند، و منظور 
كلى و نهايى از اين تعليمات، تربيت جنگى بود درنتيجه اين روش تربيتى، سواران ايرانى 

چابك و استاد مى شدند و كارهاى سخت بر روى اسب، چه در جنگ و چه در شكار 
 »2 «انجام مى دادند.»

... شاهنشاهان ساسانى، آموزشگاههاى خاصى براى اطفال بزرگان و درباريان داير 
 مى كردند و شخصا به امور اين آموزشگاهها، رسيدگى و نظارت مى كردند.



«شاگردان آموزشگاه دربارى، وقتى تيراندازى را ياد مى گرفتند، در مالزمت شاه به شكار 
مى رفتند تا در ضمن تفريح، نيرومند و فداكار و دلير و باانضباط شوند و جنگ- آزمايى و 

سلحشورى بياموزند. در جنگهاى هفتصد ساله بين ايران و روم (در عهد اشكانيان و 
 ساسانيان) نخبه سپاه ايران، سواره نظام بود كه شجاعت و مهارت و تيراندازى آنان و

______________________________ 
 .37. ص 1، شماره 2)- ر. ك: پورداوود، بررسيها، سال 1(

 .44)- ر. ك: ا. بيژن، چشم انداز تربيت در ايران قبل از اسالم. ص 2(
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 »1 «رعب و هراسى كه در دل دشمن مى افكندند، زبانزد جهانيان بود.»

«پادشاهان ساسانى به تعليم و تربيت سواران توجه خاصى داشتند و متخصصينى به نام 
(اندرزبد اسپوارگان) مامور پادگانهاى مختلف مى نمودند كه فنون سوارى و طرز استعمال 

 »2 «اسلحه و شيوه هاى رزمى اين رسته را به افسران و افراد بياموزند.»

در دين زرتشت هريك از انسانها بايد در مبارزه اى سهيم گردند كه نتيجه آن پيروزى 
نيكى در جهان است، وجود هر انسانى پرمعنى و بينهايت ارجمند است. هركس در طريق 

اهورامزدا قدم بردارد نيكوكار است، و هركس موانعى در اين راه ايجاد كند يا كاميابى راه 
 حق را بتاخير اندازد، بدكار است.



در دين زرتشت، مومن واقعى كسى است كه جسم خود را قوى سازد، و تعداد آفريدگان 
اهورامزدا را افزايش دهد، با زنى نيكونژاد و ديندار ازدواج كند و كودكانى قوى بار آورد، 

 »3 «در اين مذهب، رياضت و محروميت از زندگى زناشوئى امرى بيهوده است ...»

در آئين زرتشت با رهبانيت، انزوا و عقايدى كه با كار و كوشش سازگار نيست مبارزه 
 نوشته شده است، آنكس كه سير غذا بخورد 33شده است- در ونديداد، فرگرد سوم فقره 

توانايى مى يابد كه عبادت بكند، زراعت نمايد و فرزندان بوجود آورد، جاندار از خوردن 
 زنده مى ماند و از نخوردن مى ميرد.»

بطوريكه از تعاليم و مندرجات شاهنامه و آثار و نوشته هاى هرودت و گزنفون و استرابون و 
ديگر اسناد يونانى برمى آيد ورزش و توجه به سالمتى از ديرباز مورد توجه ايرانيان بود. 

مهمترين ورزشها عبارت بودند از: اسب سوارى، تيراندازى، شكار، چوگان بازى، 
 »4 «زوبين اندازى، شنا و جز اينها.»

 شواهدى از شاهنامه:

 چنين گفت با لشكر نامجوى 
 

 كه ميدان شما را و چوگان و گوى 

   
 فردوسى 

* 

 بفرمود تا تخت زرين نهند
 

 به ميدان پرخاش ژوبين نهند

   
 فردوسى 



 هرودت مى نويسد: «ايرانيان از پنج سالگى تا بيست سالگى به فرزندان خود، اسب-

______________________________ 
 .69 و 68)- ر. ك: عيسى صديق، تاريخ فرهنگ ايران، ص 1(

 .1087، ص 2)- ر. ك: مقتدر، ايرانشهر، يونسكو، ج 2(

  به بعد.211)- فليسين شاله، تاريخ مختصر اديان بزرگ، ترجمه خدايار محبى، ص 3(

  به بعد.65)- عيسى صديق، تاريخ فرهنگ ايران، ص 4(
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سوارى و تيراندازى و راستگويى مى آموزند؛ و گزنفون در كورش نامه مى گويد: كودكان 
فارسى، از خردسالى، كمان كشيدن و تير انداختن مى آموزند و اين ورزش تا شانزده و 

 »1 «هفده سالگى پايدار است.»

 فردوسى در شاهنامه در موارد مختلف، به ارزش نيرو و نتايج ورزش اشاره مى كند:

 ز نيرو بود مرد را راستى 
 

 ز سستى كژى آيد و كاستى 

   
به گفته فردوسى، در عهد اردشير اول، تعليم و تربيت نظامى و فراگرفتن فنون جنگى براى 

 عموم طبقات ضرورى بوده است:

 به درگاه چون گشت لشگر فزون 
 

 فرستاد به هر سويى رهنمون 

 كه تا هركسى را كه دارد پسر
 

 نماند كه باال كند بى هنر



 سوارى بياموزد و رسم جنگ 
 

 به گرز و كمان و به تير خدنگ 

 چو كودك ز كوشش به نيرو شدى 
 

 شدى  «2» بهر جستنى بر، بى آهو

 نوشتى عرض نام و ديوان اوى 
 

 بياراستى كاخ و ديوان اوى 

 چو جنگ آمدى نورسيده جوان 
 

 برفتى ز درگاه با پهلوان 

   
در شاهنامه فردوسى، مكرر از مجالس بزم و ميدانهاى رزم و راه و رسم جنگاورى و 

 پهلوانى، سخن به ميان آمده است:

 تهمتن ببردش به زابلستان 
 

 نشستنگهى ساخت در گلستان 

 سوارى و تير كمان و كمند
 

 عنان و ركيب و چه و چون و چند

 ز داد و ز بيداد و تخت و كاله 
 

 سخن گفتن و رزم و راندن سپاه 

 نشستنگه و مجلس و ميگسار
 

 همان باز و شاهين و يوز و شكار

 هنرها بياموختش، سربه سر
 

 بسى رنج برداشت، كامد ببر

   
به طوريكه از تاريخ كريستين سن پژوهنده دانماركى برمى آيد، طبقات ممتاز در ايران عهد 
ساسانيان، به امور تفننى و ذوقى توجه داشتند؛ در منابع مربوط به آن دوران درباره بهترين 

بازيها، از چتربازى، تيراندازى، طاس بازى، بندبازى، سپربازى، زين بازى، گوى- بازى، 
ميل بازى، نيزه بازى، تيربازى، شمشيربازى، دشنه بازى، گرزبازى، شيشه بازى، كپى بازى، 

 »3 «كرميل بازى و گهواره بازى سخن به ميان آمده است.»

______________________________ 
 )- ر. ك: عليرضا حكمت، آموزش و پرورش در ايران باستان.1(

 )- نقص 2(



)- مأخوذ از كتاب كريستين سن، ايران در زمان ساسانيان، ترجمه رشيد ياسمى و چند 3(
 مأخذ ديگر.
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 انواع فعاليتهاى ورزشى در ايران بعد از اسالم 

ابو بكر ربيع بن احمد اخوينى بخارى، مؤلف كتاب مهم و معروف هداية المتعلمين (در 
طب) كه به تقريب در اواسط قرن چهارم هجرى مى زيسته و از پرورش يافتگان مكتب 
محمد بن زكرياى رازى بوده است، فصلى در ورزش، زير عنوان «فى الرياضه» دارد و 

ورزش يا رياضت را بدين سان تعريف مى كند: «رياضت، آنگاه بود كه مردم، خويش را 
رنجه كنند و چون مانده (يعنى خسته) خواهد گشتن. اندر ساعت آن رنج بجاى ماند 

(گذارد) فاما، اگر بيش بود از اين مقدار يا كم بود از شمار رياضت نبود.» به نظر مؤلف، 
ورزش مجموع فعاليتهائيست كه براى خسته كردن بدن انجام مى شود. ولى در اين كار 

رعايت اعتدال ضرورى است. آنگاه درباره اقسام ورزش و بازى مى نويسد: «... و اين 
حركت كه ورا رياضت خوانند، يا تنها بود بى يار، چون راه رفتن به شتاب و دويدن و 
 و »1 «سنگ برگرفتن، كمان- كشيدن و گوى زدن، تير انداختن و طبطاب اعنى پهنه باختن 

شمشير باختن و آنچه بدين ماند و آنچه با يار بود، چون كشتى گرفتن و سكندر زدن و 
 كنده جستن و فارح بودن.»

 فرخى، در مورد پهنه باختن چنين مى گويد:

 نامه نويسد بديع و نظم كند خوب 
 

 تيغ زند نيك و پهنه بازد و چوگان 

 پهنه بازى و كمندافكنى و چوگان باز
 

ناوك اندازى و زوبين فكن و 



 «2» سخت كمان 

   
در قرن چهارم و پنجم هجرى ورزشهاى گوناگونى در بين جوانان رايج بود. پادشاهان آل 

بويه تا حدى به امر ورزش توجه داشتند، و ورزشكاران را تشويق مى كردند. در كتاب 
 ) نام سيزده نوع شنا ذكر شده است.107حكايت «ابى القاسم» (ص 

از ميان پادشاهان غزنوى، سلطان مسعود در آغاز جوانى، خود از ورزشكاران بنام بود و به 
ورزشهاى سنگين و كشتى گرفتن و برداشتن وزنه هاى سنگين و مخصوصا به شكار 

دلبستگى داشت ولى بعدها در اثر افراط در ميگسارى سالمت جان و جسم خود را از 
دست داد. ابن سينا در كتاب «قانون» هنگام بحث «از بهداشت و نيرومندى» مى گويد: بايد 
با وسايلى از جمله ورزش، تن را نيرومند سازيم و غذاى كافى بخوريم تا از گزند بيمارى 
مصون باشيم، سپس يادآور مى شود كه براى هركس نوعى ورزش مفيد و سودمند است- 

 براى تقويت هر عضو و عضله يى، حركات مخصوصى ضرورت دارد.

 اينك نمونه يى چند از ورزشهايى كه ابن سينا شرح داده است:

 - كشتى كه چند نوع و شديدترين آنها «مباطشه» ناميده مى شد و شبيه به كشتى كج 1

______________________________ 
)- طبطات به معنى تخته گوى بازى و پهنه آمده است؛ و آن نوعى از چوگان است و 1(

 سرش مانند كفچه؛ و گوى را در آن نهاده و در هوا اندازند. (ناظم االطباء)

، ص 1347، آذرماه 7، شماره 18)- محمد پروين گنابادى، نقل از مجله سخن، دوره 2(
709. 
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امروزى بود نوع ديگر اين بود كه هريك از دو طرف دست خود را در كمر ديگرى حلقه 
مى كرد و كسى برنده بود كه بتواند خود را رها سازد يا حريف را به زانو درآورد- ديگر 

 آنكه طرفين با سينه زورآزمائى مى كردند.

نوع ديگر آنكه يكى گردن ديگرى را مى گرفت و به پائين مى كشيد- يا آنكه يكى از دو 
 حريف پاى خود را در پاى ديگرى مى پيچيد.

 - راه پيمائى و تندروى (يا دويدن).2

 - تيراندازى و زوبين افكنى.3

- چوبى يا چيز ديگرى را در ارتفاع معينى قرار مى دادند و در حال جستن به آن آويزان 4
 مى شدند.

 - جست وخيز با دو پا.5

 - بر روى دو پا ايستادن و دو دست را به جلو و عقب كشيدن و به سرعت حركت دادن.6

- شمشيربازى، همچنين بازى با نيزه (به اين نحو كه نيزه را با پرتاب، از حلقه اى 7
 بگذرانند) يا نيزه دار در حال تاخت با اسب حلقه را با نيزه بربايد.

 - اسب و شترسوارى و برعمارى و چرخ برآمدن.8



- ورزش ميدانى، به اين ترتيب كه ورزشكار دوميدانى، تا آخر ميدان مى دود، سپس به 9
سرعت به عقب برگردد و همواره مسافت را كوتاه كند تا در دور آخر در وسط ميدان قرار 

 گيرد.

 - چوگان بازى با گوى بزرگ و كوچك.10

 - ورزش با طبطاب يا تمتاب كه نوعى چوب پهن بود و با آن گوى را مى زده اند.11

- اسبدوانى از ورزشهاى قديمى و مانند شنا كردن، مورد تأئيد اسالم قرار گرفته است. 12
سبق و رمايه، يعنى اسبدوانى و تيراندازى دو هنرى است كه در فرهنگ اسالمى، عنوان 

 مخصوصى دارد و همواره مورد توجه مردم و زمامداران عالم اسالم بوده است.

- جا عوض كردن، به اين نحو كه دو نفر با سرعت و جست وخيز به طرف عقب و 13
 جلو، جاى خود را با يكديگر عوض كنند.

- ورزش با سوزن، به اين ترتيب كه ورزشكار، دو سوزن بزرگ در طرف راست و چپ 14
خود به فاصله يك وجب به زمين فرو مى برد، سپس با سرعت بسيار زياد، جاى سوزنها را 

 عوض مى كرد.

 - ورزشهايى كه براى تقويت دست و پا معمول بوده است.15

 - تقويت سينه و اعضاء تنفس به وسيله فرياد كشيدن يا تند حرف زدن.16

 ابن سينا، معتقد است: هر طبيعتى به يك نوع ورزش نياز دارد و فعاليتهاى ورزشى بايد
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در اوقات معينى صورت گيرد، وى از مشت ومال (ماساژ) و كيفيت و خواص استحمام و 
 »1 «شستشو با آب سرد به تفصيل سخن گفته است.»

ابو بكر اخوينى (از پزشكان قرن چهارم) كه قبال از او ياد كرديم، نيز انواع ورزشهايى كه 
به حال بدن سودمند است، ذكر كرده است، از جمله: تند راه رفتن، دويدن، سنگ- 

گرفتن، كمان كشيدن، گوى زدن، تيراندازى، پهنه باختن (نظير: چوگان بازى و گوى بازى 
است.) شمشيربازى، كشتى گرفتن، سكندر زدن، كنده جستن و انواع ديگر. (از هداية 

  به بعد.)172المتعلمين، ص 

 تاريخ ورزش در ايران بعد از اسالم 

ورزش، يعنى اجراى مرتب تمرينهاى بدنى به منظور رشد و تكامل قواى جسمى و روحى، 
از ديرباز در ايران معمول بوده و زرتشت چنانكه اشاره كرديم در تعاليم اجتماعى خود، 

مردم را به كار و كوشش و فعاليتهاى گوناگون كشاورزى، كه خود عملى ورزشى است، 
تبليغ و تحريص كرده است. در اشعار فردوسى در مواردى به آثار و نتايج ورزش اشاره 

 شده:

 بشد راى و انديشه و كشت و وزر
 

 كه مردم ز «ورزش» همى گيرد ارز

   
* 

 شما دير مانيد و خرم بويد
 

 به رامش سوى «ورزش» خود شويد

   
يكى از ورزشها و بازيهايى كه در دوران قرون وسطى، در برابر عموم طبقات صورت 

 مى گرفت؛ كشتى گرفتن و زورآزمايى و گوى و چوگان بازى بود.



چوگان بازى، مخصوص شاهزادگان و سپهساالران بود و در هر شهرى يك يا چندين زمين 
وسيع براى چوگان در نظر مى گرفتند و در روز معين، طبقات مختلف براى مشاهده فعاليت 

 بازيگران حاضر مى شدند.

ابن جبير، چندين بار در سواد دمشق و در اطراف برج قلعة السلطان و در حومه باب الفرج، 
 ناظر فعاليت چوگان بازان بوده است.

مسابقات اسبدوانى نيز بسيار مورد توجه عمومى بود؛ باستان شناسان يكى از ميدانهاى 
بزرگ اسبدوانى را در خارج شهر سامره كه محيط آن يازده هزار و پانصد كيلومتر بود، 

( هاللى شكل زيبايى داشت؛ سامره، زمين مناسبى Pisteكشف كرده اند، اين ميدان، پيست )
براى چوگان بازى در شهر قصر نيز داشت. عده زيادى از مردم در مسابقات تيروكمان بازى 

 شركت مى كردند كه در جريان آن بهترين بازيكنان به دريافت جايزه موفق مى شدند. در

______________________________ 
  به بعد.318)- كليات قانون، ص 1(
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بغداد نيز، ميدانهايى براى اين نوع بازيها وجود داشت و معموال يك كدو را به عنوان هدف 
 بازيكنان انتخاب مى كردند.

ديگر از ورزشهاى معروف و معمولى آن ايام، كشتى گيرى بود، كه از انواع ورزشى بود 
كه مورد توجه و عالقه اكثريت مردم بود، امروز نيز در آثار نويسندگان قديم، به رموزى 

 كه پهلوانان در رشته خود به كار مى بردند، تا حريف را از پاى درآورند، برمى خوريم.



پهلوانان، معموال شلوار كوتاهى به تن مى كردند و در محلهاى بالنسبه بزرگ و 
سرپوشيده اى كه براى اين كار ساخته شده بود، حاضر مى شدند. دو رقيب، قبل از آنكه 
باهم دست وپنجه نرم بكنند، به يكديگر درود مى گفتند و همين كه كشتى آغاز مى شد، 

داوران كه معموال از اساتيد كهنسال فن كشتى گيرى بودند، جريان زورآزمايى دو رقيب را 
نظارت مى كردند؛ تا اصول فن كشتى گيرى از طرفين رعايت شود، هركس شانه ديگرى را 

به خاك مى ماليد، برنده مسابقه بود. در پايان مسابقه، دو حريف پيشانى يكديگر را 
مى بوسيدند، تا به ناظران مسابقه نشان دهند كه همانطور كه در آغاز كار دوست بودند، در 
پايان مسابقه نيز رفيق يكديگرند. اين نوع مسابقات، تنها بين ورزشكاران يك شهر صورت 

نمى گرفت، بلكه گاه پهلوانان دو كشور مختلف نيز براى انجام مسابقات به شهر و ديار 
يكديگر مى رفتند؛ مثال گاه يك پهلوان از بيزانس (آسياى صغير) به اصفهان مى آمد و يا 
يك قهرمان از همدان به سوى مغولستان مى رفت تا هنرمندى خود را به مردم كشورهاى 

ديگر نشان دهد؛ و براى ملت و سرزمين خود نام و نشان و افتخارى كسب كند.- گاه 
پهلوانان، با هنرنمائيهايى كه مى كردند، به دريافت جوايز بزرگ نايل مى شدند. اين گروه 

براى حفظ موقعيت اجتماعى خويش مكلف بودند كه در هرجا كه هستند، اصول 
 جوانمردى، عفت و اعتدال را رعايت كنند.

راجع به «زورمندى» و آثار قدرت و توانايى، شعرا و صاحبنظران از ديرباز سخن بسيار 
 گفته اند:

 محكم نظام دولت و ثابت قوام داد
 

 زان زورمند بازوى خنجرگذار باد

   
 مسعود سعد



 گوان پهلوانى بود زورمند
 

 به بازوى «برزو» به باال بلند

   
 فردوسى 

 تن آور يكى لشكر زورمند
 

 برهنه تن و سفت و باالبلند

   
 فردوسى 

 پس از بهر جنگش يل زورمند
 

 يكى چرخ فرمود پهن و بلند

   
 اسدى 
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 چو يك پيل از ستبرى و بلندى 

 
 بمقدار دو پيلش زورمندى 

 نظامى    
 مها، زورمندى مكن بر كهان 

 
 كه بر يك نمط مى نماند جهان 

   
 بوستان 

 و گر زورمندى كند با فقير
 

 همين پنج روزش بود دار و گير

   
 بوستان 

 چو باشد وقت زور، آن زورمندان 
 

 كنند از شير چنگ، از پيل دندان 

   



 نظامى 

 جهاندارى آمد چنين زورمند
 

 در دوستى را بر او برمبند

   
 نظامى 

سعدى فرمايد: مالح گفت كشتى را خللى هست، يكى از شما كه دالورتر است و شاطر و 
 زورمند بايد كه بدين ستون رود. گلستان 

* 

 بخورم يكى مشت زورآوران 
 

 نكردم دگر زور بر الغران 

   
 بوستان 

 پورياى ولى 

«پهلوان محمود بن پورياى ولى، سرحلقه كشتى گيران زمان و نمونه شجاعت و دالورى و 
 مردانگى بوده و داستانها از او بر بيانها و بنانها جارى است كه نقل آن را دفتر و ديوانى بايد.

وى در نيمه دوم قرن هفتم و اوايل قرن هشتم هجرى مى زيسته و در فن شعر و شاعرى نيز 
 به نظم درآورده و رباعيات زير 703قوى دست بوده است. مثنوى كنز الحقايق را به سال 

 از او به يادگار مانده است:

 گر كار جهان به زور بودى و نبرد
 

 مرد از سر نامرد برآوردى گرد

اين كار جهان چو كعبتين است و 
 

 نامرد ز مرد مى برد چتوان كرد



 چو نرد

   
* 

 تا بر سر كبر و كينه هستى پستى 
 

 تا پير نفس بت پرستى مستى 

 از فكر جهان و قيد و انديشه او
 

 چون شيشه آرزو شكستى رستى 

   
* 

 آنم كه دل از كون ومكان بركندم 
 

 وز خوان جهان به لقمه اى خرسندم 

 كندم ز سر كوى قناعت سنگى 
 

 آوردم و بر رخنه آز افكندم 

   
* 
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 با قوت پيل، مور مى بايد بود

 
 با ملك دو كون عور مى بايد بود

 اين طرفه نگر كه عيب هر آدمى اى 
 

 مى بايد ديد و كور مى بايد بود

   * 
 گر مرد رهى نظر به ره بايد داشت 

 
 خود را نگه از گنه همى بايد داشت 

 در خانه دوستان چو محرم باشى 
 

دست و دل و ديده را نگه بايد 
 «1» داشت 

   



در شهرهاى بزرگ، غير از ميدانهايى كه براى انجام مسابقات بود، سالنهاى سرپوشيده اى 
 به نام «زورخانه» نيز وجود داشت كه براى ورزشكاران ساخته بودند.

 خصوصيات زورخانه ها

«زورخانه، محل ورزشهاى پهلوانى ايران (معروف به ورزش باستانى) بود، زورخانه هاى 
ايران، بناهايى هستند مسقف كه به وسيله پنجره اى كه در سقف تعبيه شده است، روشن 

 مى شوند.

«گود» در وسط كف بنا، و كمى پائينتر از سطح آن قرار دارد. در اطراف، غرفه هايى براى 
 تماشاچيان و محلهايى براى كندن لباس و گذاشتن وسايل ورزش ساخته شده است.

در غرفه كنار مدخل زورخانه، سكويى به نام «سردم» ساخته شده است كه جايگاه مرشد 
مى باشد و در جلوى آن چوب بست و يا وسيله اى مانند آن براى آويختن زنگ و اجاقى 
 براى گرم كردن ضرب و تهيه مطبوخ زنجبيل و دارچين بعد از ورزش تعبيه شده است.

اعضاى زورخانه سلسله مراتبى دارند: نوچه، كسى است كه در زورخانه مخصوص، نزد 
 پهلوان معينى تعليم مى گيرد. نوچه، پس از پيشرفت كافى به مرتبه «نوخاسته» مى رسد.

مياندار، در حقيقت، داور و مربى زورخانه است و رهبر ورزشكاران در هنگام ورزش. 
مرشد، يا «كهنه سوار» (ظاهرا اصطالح اخير، اكنون متروك است) با ضرب گرفتن و 

خواندن اشعار مناسب، حركات ورزشى را تنظيم مى كند.- و نيز اداى احترام واردين، 
برحسب مراتب آنها با اوست- مثال، خوشامد گفتن يا زدن دست به ضرب يا به زنگ 

 سردم- از وظايف اوست.



لباس ورزش زورخانه، لنگ يا تنبان يا تنكه كوچكى از چرم «يا پارچه اى محكم مى باشد.» 
روى تنكه را با نقشهاى زيبائى قالب دوزى مى كنند؛ در موقع كشتى گرفتن، دو حريف 

 كمربند يكديگر را مى گيرند. (اين طريقه در كشتى گيرى غربى معمول نيست).

مرشد، براى دفع چشم زخم، اسپند در آتش مى ريزد و در بعضى جاها كشتى گيران 
تعويذهايى به همين منظور به بازوان دارند. برنامه هر جلسه زورخانه مشتمل بر حركات 

ورزشى متعدد است؛ از قبيل: سنگ گرفتن، شنا رفتن، ميل گرفتن، كباده كشيدن و سپس 
 كشتى گيرى.

 كه پس از آن با تشريفاتى: (دعا كردن مياندار به انبيا و اولياء و بزرگان و طلب شفا براى 

______________________________ 
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 بيماران و غيره) جلسه ختم مى شود.

منشاء كشتى گيرى در ايران بسيار قديم است، در شاهنامه آمده است، كه حريفان پيش از 
كشتى گرفتن «همى دست سودند بر يكديگر» و سپس كمربند يا «دوال كمر» يكديگر را 

 فن كشتى 360مى گرفتند. فنون كشتى بسيار متعدد بوده است. در گلستان سعدى ذكر 
 برشمرده 1081رفته است و مال حسين واعظ كاشفى در كتاب فتوت نامه، فنون كشتى را 

است. با وجود قدمت كشتى گيرى در ايران، سازمان زورخانه جنبه هاى خاصى به كشتى 
مى دهد و بنياد زورخانه براساس فتوت و جوانمردى است و با تصوف شيعى مرتبط 

مى باشد و اصطالحات بسيار مفصل آن (مرشد، پيش كسوت، تاج فقر و غيره) و آداب و 



انضباط آن حاكى از همين معنى است. ورزشكار بايد پاك نظر باشد. بر او فرض است كه 
در موقع ورود به «گود» خاك گود را به رسم ادب و شايد به عنوان نماد قدم «پورياى ولى» 

بوسه زند. در گود زورخانه، خوردن، آشاميدن، استعمال دخانيات و صحبت و خنده 
ممنوع است. در ورزشهاى انفرادى، ورزشكار از مرشد «رخصت» مى طلبد؛ و وى در 

جواب «فرصت» مى گويد. رسم بوده است كه در موقع پوشيدن و بيرون آوردن تنكه بر آن 
 بوسه زنند.

به كاربردن فنونى، كه حريف را زبون كند و نيز خفيف كردن او در انظار، در هنگام غلبه 
بر وى مجاز نيست. چند تن از اوليا هستند كه از سرآمدان كشتى گيرى و به اصطالح 

فرنگى «اولياء حامى كشتى گيران هستند» و مشهورترين آنها پهلوان محمود معروف به 
 772پورياى ولى يا پرياى ولى است، كه ظاهرا از مردم خوارزم بوده است؛ و گويا در 

 »1 «هجرى قمرى درگذشته است و در باب او افسانه ها آورده اند.»

 انواع زورآزمايى 

بعضى از قهرمانان نه تنها با پهلوانان زورمند بلكه با حيوانات قوى، دست وپنجه نرم 
مى كردند، چنانكه مردى به نام «ازهر» كه ستوربان يعقوب بود، در برابر رسول خليفه 

 »2 «عباسى، دو گاو را از پاى درآورد و مورد تشويق يعقوب قرار گرفت.»

عالوه براين «جريد» نوعى جنگ تن به تن بود كه سواران مسلح در برابر يكديگر قرار 
مى گرفتند و اقدام به تيراندازى مى كردند، گاه امرا، نجيب زادگان، افسران و سربازان به اين 

بازى مى پرداختند و در هر شهر بزرگى، يك يا چند ميدان، براى اين گونه بازيها در نظر 
مى گرفتند. ابن جبير، مكرر در سواد دمشق و در جوار برج و باروى قلعة السلطان، ناظر 



مسابقاتى از اين قبيل بود و مى گويد، كه عده كثيرى از مردم با شور و شوق فراوان، به 
 تماشاى آن مى پرداختند.
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مسابقه هاى اسبدوانى نيز بسيار معمول بود، عده زيادى از مردم، براى نظاره مسابقه و 
 »1 «شرطبندى روى فالن يا بهمان اسب، در ميدانهاى مخصوص جمع مى شدند ...»

 در تاريخ ابو الفضل بيهقى، از قهرمانيهاى مسعود، پسر سلطان محمود ياد شده است:

«... هم بدان روزگار جوانى و كودكى، خويشتن را رياضتها كردى، چون: زور آزمودن و 
سنگ گران برداشتن و كشتى گرفتن ... در روزهاى سخت صعب ... پاى در موزه كردى 
برهنه، در چنان سرما و شدت و گفتى: بر چنين چيزها خوى بايد كرد ... همچنين به شكار 

شير رفتى و نگذاشتى كه كسى از غالمان و حاشيه، او را يارى دادندى؛ و از آن، چنين 
كردى كه چندان قوت و زور داشت كه اگر سالح بر شير زدى و كار نيامدى، به مردى و 

 »2 «مكابره شير را بگرفتى و پس به زور وى را بكشتى.»

در كتاب سمك عيار، نيز به تفريحات سالم و سودمندى كه به نوجوانان مى آموختند، 
اشاره شده است: «خورشيد شاه، پس از آنكه در خواندن و نوشتن، پيشرفتى حاصل كرد، 

به فرمان مرزبان شاه، مقرر گرديد از دهسالگى به بعد «... او را ادب ميداندارى آموزند، 



اسب سوارى و گوى و حلقه و نيزه و كمان و عمود و كمند و تك معلق و اشناه (شنا) و 
كشتى و مالعبى و شطرنج، چنانكه در جمله سرآمد بود.» در همين كتاب نوشته شده، كه 

 سالگى، به شكار حيوانات ترغيب مى كردند و «از بهر شكار، بازان و 17اين جوان را از 
 »3 «شاهين و چرخ و يوز و سگ و آنچه بدين ماند، بسيار داشتى.»

) ضمن توصيف اعمال و احوال اوكتاى 658در كتاب جهانگشاى جوينى (تاريخ تأليف 
قاآن، از دو تن كشتى گير همدانى، كه بر اثر هنر و كاردانى خود، مورد عنايت خان قرار 
گرفته بودند، مطالبى آمده و به كشتى گيران عراق و خراسان، كه در آن وقت در پهلوانى 

 شهرت جهانى داشتند نيز اشاره مى كند.

 نقش اجتماعى عياران 

در دوران بعد از اسالم، گروه عياران به امور ورزشى و قهرمانى عالقه و دلبستگى بيشترى 
داشتند، معموال بهترين افراد اين گروه از نيروى بدنى و بازوان تواناى خويش به سود 

 محرومان و ستمكشان استفاده مى كردند.

يعقوب مؤسس سلسله صفاريان به «عيارى» افتخار مى كند، او در پاسخ نماينده خليفه كه 
براى تطميع او آمده بود چنين مى گويد: «بفرمود تا تره و ماهى و پيازى چند بر طبق چوبين 
نهادند و پيش آوردند، آنگاه بفرمود تا رسول خليفه را آوردند و بنشاندند. پس روى سوى 

 رسول 
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كرد و گفت: برو خليفه را بگوى من مردى رويگرزاده ام و از پدر رويگرى آموخته ام، 
خوراك من نان جوين و ماهى و پياز بوده است، و اين پادشاهى و گنج و خواسته از سر 

عيارى و شيرمردى به دست آورده ام، نه از پدر ميراث يافته ام و نه از تو دارم، از پاى ننشينم 
تا خاندان تو ويران كنم يا آنچه گفتم بجاى آرم يا باز به نان جوين و پياز و تره قناعت 

 »1 «كنم.»

عنصر المعالى، عيار واقعى را چنين توصيف مى كند: «بدان كه جوانمردترين عياران، آن 
بود كه او را از چندگونه هنر بود، دلير و مردانه بود، به هر كارى بردبار باشد به كس زيان 

نكند، پاك عورت باشد، به عهد خود وفادار، و زيان خود به سود دوستان روا دارد، از 
اسيران دست بكشد به بيچارگان ببخشايد؛ بدان را از بد كردن بازدارد، راست گويد، 

راست شنود، از تن خود داد و عدل بدهد، بر آن سفره كه نان خورده باشد بد نكند، نيكى 
را به بدى مكافات نكند، زبان را نيك نگاه دارد، بال را راحت بيند و چون نيك بنگرى 

 »2 «بازگشت اين همه چيزها بدين سه شرط باشد: اول خرد، دوم راستى، سوم مردمى ...»

 چوگان بازى 

«... تاريخ پيدايش بازى چوگان و تنظيم آئين نامه و مقررات آن به درستى معلوم نيست، 
آنچه مسلم است اين فن و آموزش آن، از حدود دو هزار سال پيش در ايران باستان (در 



بين طبقات ممتاز) رواج داشته، چنانكه فردوسى، به استناد چند سند قديمى از جمله كتابى 
كه تاريخ تأليف آن را دو هزار سال قبل از خودش اعالم داشته، پيدايش بازى گوى و 

 »3 «چوگان را از دوران كيانيان مى داند.»

فردوسى، صفحات زيادى از شاهنامه را اختصاص به چگونگى و توصيف بازى چوگان 
داده است و حماسه هايى درباره آموزش و قهرمانان اين فن سروده كه يكى از نمونه هاى 

 آن، داستان صحنه چوگان بازى سياوش با افراسياب است.

در آثار مكتوب عهد هخامنشى از چوگان و گوى نامى برده نشده و معلوم نيست اين 
ورزش چگونه و با چه عنوانى معمول بوده است و به نظر مى رسد كه در آن زمان شكل 

ساده يى داشته، ولى از دوره اشكانيان رونق و رواج يافته و طبق آيين نامه و مقررات منظمى 
اجرا مى شده است ... كودكان، پياده چوگان بازى مى كردند و جوانان، سوار بر اسب در 

 گوى زنى هنرنمايى مى نموده اند.

بازى چوگان بعد از اسالم، از ايران به اروپا رفته و در آنجا اندكى تغيير شكل داده و رواج 
  و «كريكت»»5 « انگليسى متفرعاتى همچون «گلف»»4 «پيدا كرده است؛ و به گفته اوسلى 

»6« 
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پيدا كرده است. اين دو بازى را بايد صورتى از همان چوگان بازى بدون اسب و پياده 
 كودكان ايرانى دانست.

ورزش چوگان در زمان ساسانيان بيش از دوره هاى ديگر ايران باستان متداول بوده و 
تماشاچيان بسيار داشته است. در اين عهد، چوگان بازى داراى قواعد منظم و 

حساب شده يى گشته و اسلوب و روش دقيق و رسوم معين داشته است كه زير نظر مربيان و 
متخصصين فن، آنها را فرامى گرفتند و چوگان بازان، دوره هاى آموزش و تعليم را نزد 

دبيران ورزش مى ديدند و پس از تمرينهاى مداوم و كسب مهارت در مسابقات ميدانى كه 
به طور وسيع معمول بود، شركت و هنرنمايى مى نمودند ... قسمتى از برنامه آموزشى بازى 

چوگان (نقل از كتاب آيين نامك) چنين است: «نيك گوى زدن در چوگان بازى چنان 
است كه گوى را به يك بار از پيش رو بزنند، آن چنان كه دست را تا برابر گوش بگردانند 

و دسته چوگان را تا پايين سينه؛ زدن، بايد با نرمش و به يكباره و آزادوار انجام گيرد. نبايد 
چوگان را انداخت و نيز از خم چوگان، كه ابزار برداشتن گوى است غفلت كرد. در 

هنگام برداشتن گوى از آنجا كه هست بايد كوشيد از زير پوزه و سينه اسب تا زير كمربند 
آن با نرمش به گوى زده شود؛ و در اين كار چستى و چابكى بسيار به كار برد. هيچگاه 

نبايد در زدن گوى از تازيانه مدد گرفت، يا چوگان را به زمين نواخت و از نادانى آن را 



شكست، يا دست و پاى تكاور را با آن زخمى كرد. از آزردن همبازيان در ميدان، بايد 
سخت پرهيزيد و اسب را در حال تند دويدن توانست خوب نگه داشت و از پشت آن 
نيفتاد و به ديگران تنه نزد. بايد از تفته شدن و ناسزا گفتن و ريشخند- كردن ديگران 

سخت پرهيزيد، نبايد گوى را به بام خانه ها افكند، هرچند هر شش گوى به يك درهم باشد 
 »1 «[!] تماشاگرانى را كه روى بامها و ديوارهاى ميدان نشسته اند، نبايد به دور راند.»

شاهنشاهان ساسانى، برنامه هاى چوگان بازى خود را تعطيل نمى كردند و در مواقع معين 
بدان مى پرداختند. خسرو پرويز، روزهاى هر ماه را چهار بخش كرده بود كه بهره نخستين 

ويژه چوگان بازى بود و يكى از استادان ماهر در اين فن، شاهنشاه را به رموز و هنر- 
 نماييهاى اين ورزش آشنا مى ساخت.

فردوسى درباره سن شروع آموختن چوگان بازى در داستان شاپور دوم ساسانى چنين 
 مى گويد:

 به زودى به فرهنگ جايى رسيد
 

 كز آموزگاران سر اندر كشيد

 چو هفده شد او رسم ميدان نهاد
 

 هماورد و هم گوى و چوگان نهاد

   
 «در داستان بهرام گور شاهنشاه ساسانى نيز آمده، كه آن شهريار دلير طرب دوست 
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در هيجده سالگى به پايه يى از فرهنگ و هنر رسيده بود كه ديگر به موبدان براى فرهنگ و 
 »1 «به آموزگاران براى بازى چوگان و پرورش يوز و باز شكارى، نيازى نداشت.»

نياكان ما، آنقدر به آموختن فنون و آيين چوگان بازى عالقمند بودند كه حتى دوشيزگان 
هم، آن ورزش را فرامى گرفتند و نظامى گنجوى در منظومه خسرو و شيرين دراين باره 

 مى گويد:

كه چون شيرين، دل در گرو عشق خسرو نهاد و شاهنشاه نيز بر او عاشق شد، شيرين عزم 
پايتخت كرد و با دخترانى از بزرگان كه چون او سواركار و چوگان باز بودند، همراه شد 
«در يكى از روزهايى كه شيرين با همراهان خود براى تماشا به ميدان چوگان رفته بودند، 
شاهنشاه جوان بى آنكه از ورزيدگى و سواركارى شيرين و دوشيزگان آگاه باشد، آنان را 

به بازى و ميدان خواند و پذيرفته آمد. شيرين و دوشيزگان، در آن روز چنان از خود 
 »2 «هنرنمايى كردند كه مايه شگفت شاه و تماشائيان گرديد.»

اين ورزش به خاطر آنكه در پرورش جسم و تن و تقويت قواى ذهنى و تربيت روان يكى 
 »3 «از مفيدترين ورزشها محسوب مى شد، بيشتر مورد عالقه و توجه ايرانيان بوده است.»

 راه پيمايى 

«بايد اولين عمليات ورزشى را كه انسان به حكم نيازمنديهاى روزانه و فعاليتهاى طبيعى 
خود انجام مى داده است، راه پيمايى دانست. درعين حال، در ايران باستان، راه پيمايى 

به عنوان يك ورزش حرفه يى شناخته شده و از نظر سازمان كشورى نيز مورد استفاده قرار 
مى گرفته است. چنانكه پيكهاى پياده عصر هخامنشى را از ميان پرطاقت ترين افراد انتخاب 

مى كردند و با اصول صحيح و تمرينهاى مخصوصى ايشان را براى فرسنگها پياده روى 



آموزش مى دادند. عياران و به خصوص شاطران از اين دسته اند كه در راهپيمايى مقاومت 
فوق العاده و روشى مخصوص داشته اند و ايشان را به عنوان قاصدان دولتى براى رساندن 
نامه هاى فورى و دستورهاى سرى نظامى خصوصا در راههايى كه عبور سواران، مشكل 

بود مأموريت مى دادند و گاهى شاطران به علت كوتاه كردن راه، سواران را پشت سر 
 مى گذاشتند.

سرعت راه پيمايى مخصوص ايشان كه حالتى ميان دويدن و راه رفتن بوده، برحسب مسافت 
 »4 «راه و فوريت مأموريت متغير بوده است.»

 كوه نوردى 

«نجد ايران، پوشيده از كوهستانهاى بسيار مى باشد، گذشته از مردم نواحى كوهستانى، ساير 
 مردم ايران به علل مختلف كوه نوردى را
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مى آموختند. از جمله اين علل بايد مراسم دعا و نيايش اهورامزدا را نام برد، زيرا ايرانيان 
جهت انجام مراسم مذهبى به نقاط مرتفع و كوهستانى مى رفتند و اغلب آتشكده ها در نقاط 

 بلند و مرتفع، در خارج شهرها قرار داشت.

وجود سنگ نگاره ها و مجسمه هاى بزرگ در دل كوهها، همچون مجسمه شاپور اول 
 ساسانى در غار شاپور كازرون، نشان دهنده آشنايى و استادى ايرانيان در كوه نوردى است.

صرفنظر از استفاده هاى مخابراتى از نقاط مرتفع كوهستانها، از نظر جنبه دفاعى نيز ايرانيان 
ناچار بودند كه كوهستانهاى كشور خويش را بشناسند تا در موقع هجوم، اقوام و قبايل 

مهاجم، به خوبى بتوانند آنها را غافلگير كرده و مورد حمله قرار دهند. به همين سبب 
كوه نوردى به عنوان يك ورزش مورد توجه ايرانيان بوده و فنون آن توسط كوه نوردان 

 نامدار و مجرب به سربازان و عالقمندان آموخته مى شده است.

در مورد خسرو پرويز گفته اند كه «بهره دوم از روزهاى هر ماه را ويژه كوه پيمايى و 
دشت نوردى و شكار كرده بود تا اينكه همواره جان و تن را تازه و ورزيده نگاهدارد و 

 »1 «بيكارگى و فرسودگى بر اندام چيره نگردد.»

 دويدن 

انجام سريع عمليات به خصوص در جنگ و صلح، سبب گرديده است كه ايرانيان به 
دويدن به عنوان يك ورزش بنگرند؛ و شايد اين قول استرابون، قديمترين روايتى باشد كه 

راجع به آموزش و تمرين اصولى ايرانيان براى دويدن طبق برنامه و اسلوب معينى گفته 
شده: «جوانان را با صداى شيپور حاضرباش قبل از طلوع آفتاب بيدار مى كردند و سپس 

  نفرى تقسيم مى نمودند ...50ايشان را به گروههاى 



 »2 «فرمانده، فرمانى به دو گروه تحت نظر خود مى داد و خود نيز با آنها مى دويد.»

آموزش عملى دويدن، عالوه بر اينكه در برنامه عمليات آمادگى داوطلبان سربازى وجود 
داشته، در ميان ساير مردم به خصوص جوانان، چه به طور معمول و چه در حين ورزشهايى 

 »3 «از قبيل فوتبال و چوگان دستى معمول و اجبارى بوده است.»

 شنا

«توجه ايرانيان به آب و عالقه آنان به نظافت و پاكيزگى و همچنين ورزش و نرمش بدن، 
شنا را به عنوان يك رشته از فعاليتهاى تربيت بدنى درآورده و آموختن آن را مورد عالقه 

 نوباوگان و جوانان ايران باستان قرار
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 داده است.

در اكثر نقاط ايران، به خصوص در كناره هاى درياها و يا شهرهايى كه داراى درياچه بوده 
و يا رودى از آن عبور مى كرده، اين ورزش را از كودكى مى آموختند. استرابون در 



اين باره نوشته است: «ايرانيان به اطفال خود، گذشتن از نهر و رودخانه را بدون تر شدن 
جامه و سالح، تعليم مى دادند. آموختن شنا عموما در پيرامون شهر به هنگام استحمام در 

 »1 «نهر و رودخانه انجام مى شد و اين سنت پس از ظهور اسالم نيز باقى ماند.»

ورزش شنا در ايران، گذشته از محاسن و فوايد عمومى آن به هنگام جنگ نيز ضرورت 
پيدا مى كرد و سرباز ايرانى مى توانست از خندقهاى پر از آب بگذرد و از درياها جان به 

سالمت برد. بنابراين، شنا به عنوان يك ورزش جنگى ... آموخته مى شده است و اكثر 
 »2 «نيروهاى زمينى نيز در طول دوره هاى آموزش نظامى، با اين ورزش آشنا مى شدند.»

در آثار ادبى بعد از اسالم نيز مكرر از «شنا» و آثار و نتايج حيات بخش آن سخن به ميان 
 آمده است:

 لبيبى فرمايد:

گرد گرداب مگرد ارت نياموخت 
  شنا

كه شوى غرقه چو ناگاهى ناغوش 
 خورى 

   
* 

 همه العزيق العزيق است بانگم 
 

 كه من غرقه ام در شنا مى گريزم 

   
 خاقانى 

 شنا رفتن در زورخانه 



عالقه مندان به ورزش، نه تنها به شنا در آب دلبستگى دارند، بلكه براى تقويت اندام و 
كسب نيرو به رسم پهلوانان كهن به شنا رفتن در زورخانه ها يا در منازل خويش همت 

 مى گمارند.

 تخته شنا

 سانتيمتر با دو پايه بسيار 10تخته شنا تخته يى است به طول تقريبا يك متر و به عرض 
كوتاه كه بر زمين مى نهند و ورزشكاران دستها را بر آن تكيه دهند و پاها را از عقب 

كشيده دارند و بدن را بى آنكه با زمين برخورد و اصطكاك يابد بر دو بازو فرود آرند و 
 باز باال برند تا عضالت بازو نيرو گيرد.

بيم طوفان بال در خشكيم بيش از 
  ترى 

همچو كشتى گير از آن مشق شنا 
 دارم به خاك 

   
 اشرف 

 شنو كردن 

 لغتى است كه در تداول عامه به معنى آب ورزى، سباحت و شنا كردن در آب و »3«
 خشكى اطالق مى شود، چنانكه گويند: «آب نمى بيند وگرنه 
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 شنوگر قابلى است» شنا بردن به معنى شنا كردن و آب باز و شناگر نيز آمده است:
 اى به درياى عقل برده شنا

 
 وز همه نيك و بد شده آگاه 

   
 منجيك 

* 

 ميان آبگيرى به پهناى راغ 
 

 شنا بر در آب شكن گير باغ 

   
 گرشاسب نامه اسدى 

 شطرنج 

«توجه ايرانيان به تربيت بدنى و نيرومندى كه به سالمت جسم و جان منجر مى گردد و مانع 
فرسودگى و درماندگى اعضاء مى شود، مانع از آن نبوده است كه آنان به تربيت و پرورش 

 فكر و قواى ذهنى نيز توجه كنند.

چه بسيارى از ورزشها، كه به ظاهر مهارت در حركات و ورزيدگى اعضا را سبب مى شود، 
ولى به حقيقت مجموعه قواى جسمى و فكرى را توأمان پرورش و تقويت مى دهد، مانند 

ورزشهايى چون اسب سوارى، تيراندازى و چوگان بازى. باوجوداين، ايرانيان از آموزش و 
 تمرين ورزشهاى ديگر غافل نبوده اند.



نمونه يى از ورزش فكر در ايران باستان، رواج بازى شطرنج است كه پيدايش آن را بيشتر 
 به دوره ساسانيان نسبت مى دهند. «بنابر يك روايت قديم كه در كتاب ماديكان چترنگ 

 »2 « نقل شده است، ايرانيان، بازى شطرنج را از هندوان فراگرفتند.»»1«

ولى به موجب آثارى كه از كاوشهاى باستانشناسى به دست آمده است، شطرنج در ايران 
 بايد سابقه يى كهن داشته باشد و اين فرضيه را كاوشهاى اخير فالت ايران تاييد مى كند.

چنانكه: «در زير جام هخامنشى كه از خرابه هاى حسنلو پيدا شده، نقشى از شطرنج ديده 
مى شود (كه طبعا متعلق به هزاره اول پيش از ميالد مى شود) در قسمت زيرين كاسه، نقش 

مربع شطرنجى مانندى ديده مى شود كه از يك طرف داراى ده خانه و طرف ديگر نه خانه 
 »3 «است.»

بدين طريق اين قراين: سابقه شطرنج را به هزاره اول پيش از ميالد و اختراع آن را به 
هخامنشيان يا پيش از آن مى رساند؛ عالوه براين پايه فرضيه تعلق اختراع شطرنج به هنديان 

 در زمان ساسانيان سست خواهد شد.

شكى نيست كه شطرنج در آغاز به گونه امروز نبوده و خانه هاى آن تطابق و برابرى نداشته 
 ) نبوده است و مهره هاى آن نيز اشكال ديگرى داشته و رفته رفته تغيير شكل 8* 8و (

______________________________ 
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داده و به صورت امروزى درآمده است. بازى آن نيز مقررات ساده ترى داشته و به تدريج 
پيچيده گرديده است. از نقش احتمالى صفحه شطرنج در عهد باستان نمونه هاى مختلف 

ديگرى نيز به دست آمده «و يك گونه از آن نقشى است كه در بشقابهاى گلى پيدا شده در 
سيلك كاشان ديده مى شود. در ميان ظرفهاى سفالين لرستان نيز كه به رنگ نخودى بوده، 

 »1 «با خطهاى قهوه يى تيره، خانه هاى شطرنجى ديده مى شود.»

آنچه مسلم است، شطرنج به عنوان يك ورزش ويژه فكر در ايران عهد ساسانى رواج 
داشته است و آن بازى شاهان و بزرگان و دانشمندان بوده است، ياد گرفتن اين ورزش به 

سبب وجود قوانين و مقررات درهم و پيچيده احتياج به تمركز حواس و مربى و معلم 
 داشته است.

«از عجايب و نفايس دستگاه خسرو پرويز، شطرنجى بوده كه مهره هايش را از ياقوت و 
 »3 « و شاهنشاه در روزهاى نخستين ماه به اين بازى مى پرداخت.»»2 «زمرد ساخته بودند.»
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 شكار و تفريح با حيوانات 
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 فصل دوم شكار حيوانات و تفريح با دد و دام 
 درخت افكن بود كم زندگانى 

 
 به درويشى كشد نخجيربانى 

   
 «نظامى»

 شكار حيوانات 

قبل از آنكه انسان با كشاورزى و اهلى كردن حيوانات آشنا شود، شكار و صيد حيوانات 
 براى انسان بدوى و بيابان گرد، امرى ضرورى و حياتى بود.

پس از آنكه بشر به رموز و فنون كشاورزى و چوپانى آشنا شد شكار اهميت ديرين خود 
را، از كف داد مخصوصا پس از آنكه وسايل توليدى تكامل يافت. جامعه اشتراكى جاى 
خود را به جامعه طبقاتى داد، و بردگى و استثمار انسانى از انسانهاى ديگر معمول شد، در 

اين دوره تاريخى، طبقات ممتاز كه فراغت و آسايش بيشترى داشتند به نخجير كردن و 
شكار حيوانات وحشى عالقه بسيار نشان دادند و شكار كه روزگارى جنبه حياتى داشت، 

 براى طبقه مرفه بيشتر جنبه تفريحى به خود گرفت.

 منظره اى از شكار

«سوارى، شكاركردن و تير انداختن در روزگار كهن از افتخارات پادشاهان و طبقات ممتاز 
 بوده است، استرابون مى نويسد: كه بر كتيبه گور كورش نوشته است: من دوستار
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 »1 «دوستانم بودم، من بهترين سوار و زبردست ترين تيرانداز و سرآمد شكاربانان شدم ...»

 تفريح با حيوانات گوناگون 

توجه به حيوانات و گردآورى آنها و ايجاد باغ وحش در دوره ساسانيان در بين خواص 
معمول بود ولى اقدام به اين قبيل كارها براى استفاده مردم و به قصد باال بردن سطح 

اطالعات و فرهنگ عمومى صورت نمى گرفت، بلكه جنبه اختصاصى و انحصارى داشت 
بعد از اسالم نيز فقط طبقات ممتاز، شهرياران و خلفا به اين امور ذوقى و تفريحى دست 

مى زدند. ظاهرا بعضى از خلفاى بنى اميه و بنى عباس به گردآورى حيوانات درنده و 
چرنده و پرنده و غيره پرداخته اند؛ و برخى ديگر، از حيوانات درنده، براى نشان دادن 

خوى زشت خود استفاده كرده اند، به قول پژمان بختيارى: «در خاندان عباسى كسانى بودند 
كه انسان از كارهاى آنان متحير مى شود، و بر قومى كه چنين مردم خودكامه و بلهوسى را 

«امير المؤمنين» مى خواندند ناسزا مى گويد. هوس متوكل در انداختن شيرهاى درنده به 
جان مجلسيان و خالى كردن كوزه هاى عقرب در محفل انس و منع حاشيه نشينان از دفاع يا 
فرار، موضوعى است كه تواريخ بر آن متفقند و با توجه به همين خوشمزگيها بود كه چون 

بيغور ترك با دستياران خود، مسلح به شمشيرهاى برهنه به مجلس او تاختند، يكنفر از 
حضار گفت: كار از عقرب و شير به خنجر و شمشير كشيده است؟ آنان به خليفه هجوم 

بردند و فتح بن خاقان خود را بر روى متوكل افكنده گفت: خليفه، من پس از تو زندگى 
را نمى خواهم، در همين لحظه دلقك خليفه در زير فرش تاالر خزيده گفت: خليفه، من 

 »2 «بعد از تو زندگى را مى خواهم.»

 نمونه يى ديگر از بلهوسى در دربار خلفا



ابن اسفنديار در تاريخ طبرستان مى نويسد: «در خانه هرون، به سراى ام جعفر بوزينه اى 
داشتند، سى مرد حشم او بودند، او را شمشير بر ميان بستندى و سواران با او برنشستندى، 

هركس كه به خدمت درگاه او رفتى فرمودندى تا آن بوزينه را دست بوس كند و خدمت، 
و چنين شنيدم كه آن بوزينه، چند دختر بكر را بكارت برداشته بود و اباحتى و الحادى از 

حيا و ديانت و حرمت شريعت مى برزيدند ... روزى «يزيد بن مرتد» بعد وداع رشيد، به 
درگاه ام جعفر رفت تا خدمت وداع كند، بوزينه را پيش آوردند كه دست او را ببوس ... 
وى، شمشير بدو زد و به خشم بازگشت، اين حال بر هرون عرض كردند كه چنين دليرى 
فرمود او را بخواند و گفت: «ما حملك على مراغمة ام جعفر.» يزيد جواب داد كه يا امير 

 المؤمنين:

«ابعد خدمة الخلفا. نخدم القرود! ال و اهللا ال كان ذلك». يزيد در پاسخ هارون شجاعانه 
 گفت:
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اى امير المؤمنين سزاوار نيست پس از سالها خدمتگزارى به خلفا به دست بوسى ميمونها 
 »1 «مجبور شوم و هرون الرشيد ازو درگذشت و او را بازگردانيد ...»



از درجه توجه و عالقه مردم عادى و زمامداران ايران به حيوانات گوناگون در دوران بعد 
از اسالم جز اطالعات پراكنده يى در دست نيست. از دوره صفويه به بعد، در اثر آمدورفت 

نمايندگان سياسى و اقتصادى كشورهاى غرب به ايران و نوشتن سفرنامه هاى مشروح در 
پيرامون اوضاع اجتماعى و اقتصادى كشور اطالعات ما در اين زمينه ها بيش از دوره هاى 

 قبل است.

 شكار و انواع تفريح در خاور ميانه 

 جرجى زيدان درباره سير شكار در خاور ميانه مى نويسد:

يكى از تفريحات طبقات ممتاز، شكار درنده و چرنده و پرنده بود. اعراب در آغاز 
كشورگشايى به اين امور توجه نداشتند، ولى از دوره بنى اميه سران عرب كمابيش به اين 

امور توجه كردند «نخستين خليفه يى كه به شكار عالقه داشت، يزيد بن معاويه است كه 
همه نوع وسايل تفريح و شكار داشت و سگها و بازها و ميمونها و ببرهاى فراوان در دربار 
وى بودند، يزيد گردنبند و جل زربفت براى سگهاى خود تهيه كرده بود و براى هر سگى 

يك پرستار معين نموده بود ...» «طبيب نصرانى او در مذمتش چنين گفت: «آنكس كه 
سگش را جل رنگارنگ مى پوشاند، ولى درباره من تنها به پوششى قناعت مى كند سگ 

 جرجى زيدان مى نويسد: »2 «نزد او بهتر از من است، و هم سگ نزد من بهتر از اوست.»
«يزيد از نگاهدارى سگ و ميمون و قوش و غيره، بيشتر نظر تفريحى داشته و آن قدرها به 

ورزش، اهميت نمى داد ... خلفاى عباسى نيز به شكار حيوانات توجه داشتند تا جائى كه 
شعرا، در وصف سگان شكارى و بازهاى خليفه قصيده ها سرودند و نويسندگان نيز 

كتابهائى درباره شكار نگاشتند ... عباسيان عالوه بر آهو و خر وحشى، پرندگان و درندگان 
 را هم شكار مى كردند.



خلفاى فاطمى مصر، خلفاى اموى اندلس، پادشاهان غزنوى و سلجوقى، ايوبى و مماليك 
عمده، به همين ترتيب شكارگاه و شكارچى داشتند و اوقات فراغت را با شكار حيوانات 

سپرى مى كردند. سلطان ملكشاه سلجوقى خود، ده هزار چرنده و پرنده شكار كرد و از سم 
گورخرهاى وحشى و شاخ آهوانى كه شكار كرده بود، چند منار ساختند. سلطان مسعود 

 سلجوقى تمام سگان شكارى خود را جل اطلس مى پوشانيد، و گردنبندهاى جواهر-
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نشان به گردنشان مى آويخت، مسابقه اسب دوانى نيز از دوره بنى اميه معمول شد و هركس 
زودتر به نى دست رسى پيدا مى كرد، برنده بود و آن را قصب السبق مى ناميدند- گوى و 
چوگان، يك بازى ايرانى است و از دوره هرون بين اعراب معمول شد و معتصم به اين 

بازى دلبستگى داشت. در اين بازى با چوگان كه عبارت از عصاى سركجى است، گوى 
را در حال سوارى به اين طرف و آن طرف مى رانند. گلوله پرانى، يا بندق، يك بازى 

ايرانى است و عبارتست از گلوله هاى كوچكى كه از سرب يا سنگ يا گل مى سازند و 
مانند تير با كمان مى پراندند. اعراب از اواخر عهد عثمان با اين بازى آشنا شدند و در دوره 

عباسيان، مردم براى شكار به گلوله پرانى مى پرداختند. ناصر خليفه عباسى، در گلوله پرانى و 
كبوتربازى استاد بود، وى پس از آنكه رهبرى عياران و جوانمردان را به عهده گرفت، 

مقرر داشت كه خود شلوار به پاى عياران كند، ولى مردى آزاده، به اين دستور تسليم نشد 
و گفت خوشوقتم كه خليفه شلوار به پايم نكرد و آزادانه گلوله مى اندازم. از دوره بنى 



عباس، نگهدارى حيوانات و تأسيس باغ وحش مورد توجه قرار گرفت. هرون شيرها و 
پلنگها را در قفس نگاهدارى مى كرد و بعد از او ساير خلفا، حيوانات ديگرى را در باغ 

خود گرد- آوردند. مى گويند زبيده زن هرون ميمونى داشت و هركس به خدمت او 
 »1 «مى رسيد، بايد دست ميمون را ببوسد ...»

در ايران بعد از اسالم چنانكه اشاره كرديم شكار يكى از تفريحات پرتكلف طبقات ممتاز 
بود و شهرياران و اطرافيان آنها بدون احساس كمترين تألم و ناراحتى، غالبا زائد بر احتياج، 

حيوانات بى گناه را به خاك و خون مى افكندند؛ و جمعى كثير از كشاورزان را براى 
«جرگه كردن» حيوانات به كوه و دشت و بيابان مى فرستادند و از خطراتى كه جان و مال 

 آنان را تهديد مى كرد، كمترين تأثر و نگرانى به خود راه نمى دادند.

در شاهنامه فردوسى و آثار نظامى، و ويس و رامين فخر الدين اسعد گرگانى، شكار از 
كارهاى شايسته شهرياران به شمار آمده و مكرر صحنه هايى از شكار و بزم و رزم آنان 

 توصيف شده است:

 به كردار شاهان نشيند به بار
 

 ابا يوز، در دشت جويد شكار

 ز رزم و ز بخشش ز بزم و شكار
 

 ز دانش جهان شد پر از يادگار

 چو گشتاسب بنشست چون شهريار
 

 به رزم و به بزم و به راى و شكار

   
 شاهنامه 

 از افكنده نخجير بيراه و راه 
 

 پر از كشتگان گشت چون رزمگاه 

   
 فردوسى 
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بيهقى گويد: «و خوانها به رسم غزنين روان شد، از بزرگان و نخجير ماهى و آچارها و 
 »1 «نانهاى پخته و سلطان را از آن سخت خوش مى آمد.»

 آهو و نخجير و گوزن و تذرو
 

 هرچه مر او را ز گياهان چراست 

   
 ناصر خسرو

 به نخجيرگه شير كردى شكار
 

 ز گور و گوزنش نرفتى شمار

   
 نظامى 

 برفت از بر شاه با يوز و باز
 

 به نخجير كردن به راه دراز

   
 فردوسى 

* 

 كمانكش سوارى گشاده برى 
 

 به تن زورمندى و گندآورى 

 خدنگى بينداختى چارپر
 

 ازين سو به آن سو نكردى نظر

   
 فردوسى 

 هنر شكار و تيراندازى 



بايد تيرانداز، هنگام تيراندازى اول كمان را آزمايش كند كه عيبى نداشته باشد و سپس 
 كمان را زه كند.

فردوسى توصيف تيراندازى را از ابتدا كه تيرانداز تير و كمان را در دست مى گيرد تا 
 زمانى كه تير رها مى شود در اين چند بيت ذكر كرده است.

 بماليد رستم كمان را به چنگ 
 

 بغريد برسان غران پلنگ 

 پس آنگه به بند و كمر برد چنگ 
 

 گزين كرد يك چوبه تير خدنگ 

 خدنگى گزين كرد پيكان چو آب 
 

 نهاده بر او چار پر عقاب 

 بماليد رستم كمان را به دست 
 

 به چرم گوزن اندرآورد دست 

 ستون كرد چپ و خم آورد راست 
 

خروش از خم چرخ چاچى 
 بخواست 

 چو سوفارش آمد به پهناى گوش 
 

 ز چرم گوزنان برآمد خروش 

 چو بوسيد پيكان سرانگشت او
 

 «... گذر كرد از مهره پشت او
«2» 

   
عنصر المعالى، در قابوسنامه نظر و عقيده خود را در مورد «نخجير كردن و شكار» چنين 

 بيان مى كند: «بدان اى پسر كه بر اسب نشستن و شكار كردن كار محتشمان است ...

پس اگر شكار دوست دارى، به شكار باز و چرخ (جانوريست شكارى) و شاهين و يوز و 
سگ مشغول باش تا هم شكار كرده باشى و هم مخاطره نباشد- و در باب نوزدهم فرزند 

 خود را
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از افراط در چوگان زدن برحذر مى دارد و مى نويسد: «اگر در سالى يك دوبار نشاط 
 »1 «چوگان كنى روا دارم ...»

فرخى شاعر باذوق دربارى سرگرميها و تفريحات خسروان و ديگر طبقات ممتاز و متنعم را 
 در هزار سال پيش در يك بيت بيان مى كند:

 چهار چيز گزين بود خسروان را كار
 

نشاط كردن و چوگان و بزم و رزم 
 و شكار

   
ملكشاه سلجوقى به رغم تعاليم عنصر المعالى در شكار حيوانات افراط مى كرد و مانند 

محمود و مسعود غزنوى و شاه عباس اول از بيجان كردن جانداران احساس رنج و ناراحتى 
 نمى كرد. راوندى در راحة الصدور درباره شهوت او (ملك سلجوقى) در شكار مى نويسد:

«در يكروز هفتاد آهو به تير بزد و در هر شكارگاهى از عراق و خراسان منارها فرمود از 
 سم آهو و گور ...»

 در شاهنامه، از عشق بهرام گور به شكار و چوگان بازى چنين ياد شده است:



 بدان گه كه شد پادشاهيش راست 
 

 فزون گشت شادى و انده بكاست 

 همه بزم و نخجير بد كار اوى 
 

 دگر اسب ميدان و چوگان و گوى 

 به نخجير گوران و آهو به دشت 
 

 همى يك مهى روز ايشان گذشت 

   
 شاهنامه 

در داستان ويس و رامين مكرر صحنه هايى از بزم و رزم تصوير شده و يكبار، رامين از 
 اينكه چندى است به كار شكار نپرداخته است اظهار مالل و دلتنگى مى كند:

 سمند و رخش من با يوز و با سگ 
 

 سراسر خفته اند آسوده از تك 

 نه يوزانم سوى فرمان دويدند
 

 نه بازانم سوى كبكان پريدند

 اگر شاهم دهد همداستانى 
 

 كنم يكچندگه نخجيرگانى 

 روم زينجا سوى گرگان و سارى 
 

 بپرانم در او باز شكارى 

 تذروان را به بازان آزمايم 
 

 سگان را نيز بر خوكان گشايم 

 گهى بيشه كنم بر خوك زندان 
 

 گهى روى هوا، بر مرغ پران 

   
 

 شكار شيران به دست مسعود

سالطين و اميران بعد از اسالم، مخصوصا غزنويان و سلجوقيان به شكار عالقه و دلبستگى 
فراوان داشتند، بيهقى در تاريخ معروف خود مكرر از عالقه محمود غزنوى و فرزندش به 

شكار سخن گفته است، از جمله در مورد مسعود مى نويسد: «چون شير پيش آمدى خشتى 
كوتاه ... به دست گرفتى و نيزه كوتاه تا اگر خشت بينداختى و كارى نيامدى نيزه 



بگزاردى ..، اين روز چنان اتفاق افتاد كه خشت بينداخت، شير خويشتن دردزديد .. و شير 
 سخت بزرگ و سبك و قوى 
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بود به نيزه درآمد و قوت كرد تا نيزه بشكست و آهنگ امير كرد، پادشاه با دو دست بر سر 
و روى شير زد چنانكه شير شكسته شد و بيفتاد و امير او را فروفشرد و غالمان را آواز داد و 

 »1 «غالمى درآمده و بر شير زخمى استوار كرد، چنانكه بدان تمام شد و بيفتاد ...»
بزرگترين شاهكار مسعود در جنگ با شير در حدود هندوستان اتفاق افتاد، بيهقى مى نويسد 
«... شيرى سخت از بيشه درآمد و روى به پيل نهاد، امير خشتى بينداخت و بر سينه شير زد، 
چنانكه جراحتى قوى كرد، شير از درد و خشم يك جست كرد، چنانكه به قفاى پيل آمد 

و پيل مى طپيد، امير به زانو درآمد و يك شمشير زد، چنانكه هردو دست شير قلم كرد، شير 
به زانو افتاد و جان بداد و همگان كه حاضر بودند اقرار كردند كه در عمر خويش از كسى 

اين ياد ندارند ... روزى قصد هرات داشت هشت شير در يك روز بكشت و يكى را به 
 .»2 «كمند بگرفت»

فرخى (اگر سخنش خالى از اغراق باشد) گويد كه روزى سلطان محمد، پسر سلطان 
محمود غزنوى، به دشت رفت و من آنجا به نظاره ايستاده بودم، امير با تير و يوز آن قدر 

شكار گرفت كه حاجب او از بامداد تا نيمروز سوار بگشت و همه مانده شدند از كشيدن 
 »3 «بار شكار و فراخ دشتى از آهوان پر شد ...»



 شكار شير

 سلطان مسعود به كران 422به حكايت تاريخ بيهقى روز پنجشنبه نوزدهم ربيع االخر 
جيحون فرود آمد «دست به نشاط و شراب كردند و سه روز پيوسته بخورد روز چهارم 

برنشست و به شكار شير و ديگر شكارها رفت و چهار شير را به دست خويش كشت و در 
شجاعت آيتى بود ... بسيار صيد ديگر به دست آمد از هر چيزى و وى خوردنى خواست و 
صندوقهاى شكارى پيش آوردند و نان بخوردند و دست به شراب بردند و خوران خوران 

 »4 «مى آمد تا خيمه ...»

چنانكه گفتيم در قرون وسطا برخالف دوران ما باغ وحشها براى استفاده عموم طبقات نبود. 
مسعودى مى گويد: «در اصطبل خصوصى يزيد پنجاه هزار حيوان بود ... وى هزار فيل 
داشت ...» يكى سفيدتر از برف بود و يك فيل بود كه دوازده ذراع بلندى داشت فيل 

 »5 «جنگى به اين بلندى كمتر يافت شود ...»

در ميان سالطين سلجوقى، ملكشاه شكارگرى نامدار بود و ده هزار جاندار شكار كرد و از 
 شاخها و كله هاى آنها منارها ساختند «سلطان در لهو و تماشا، شكار دوست داشتى و
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بر خط ابو طاهر خاتونى شكارنامه او را ديدم- آورده بود كه سلطان يكروز هفتاد آهو به 
تير بزد، و قاعده او چنان بود كه به هر شكارى كه بزدى، دينارى مغربى به درويشى دادى 
و به هر شكارگاهى از عراق و خراسان منارها فرمود از سم آهو و گور و به واليت ماوراء 

النهر و به باديه عرب و به مرج و خوزستان و واليت اصفهان هرجا كه شكار فراوان 
 »1 «يافتست آثارى گذاشتست ...»

با اينحال صاحبنظران، همواره شهرياران را از استغراق در لهو و لعب و شكار و شراب 
برحذر داشته اند، چنانكه نظامى در هفت پيكر، سعى كرده است سالطين راحت طلب و 

 تن آسان را با «صداع زمانه» يعنى با مشكالتى كه مردم با آنها دست به گريبانند آشنا كند:

 از چنين عالمى تو بى خبرى 
 

 مالك الملك عالم دگرى 

 خوشتر آيد ترا كبابى گور
 

 از هزاران چنين كبابى شور

 جرعه باده بر نوازش رود
 

 بهتر از هرچه زير چرخ كبود

 كار جز باده و شكارت نيست 
 

 با «صداع زمانه» كارت نيست 

 شب و شبگير با شكار و شراب 
 

 گاه با خورد خوش گهى در خواب 

   
نويسنده قابوسنامه نيز براى شكار حد و مرزى قائل است. و از سر خيرخواهى مى گويد: 

«پادشاهان در هر كارى بايد اندازه نگهدارند و تنها دو روز در هفته به شكار مشغول باشند 
و بقيه را به طاعت و كدخدايى و انجام امور ...» عنصر المعالى، شكار حيوانات درنده را نيز 



عملى ناصواب مى داند: «در عقب سباع درنده متاز كه در شكار سباع، هيچ فايده نيست و 
جز خطر جان هيچ حاصل نباشد چنانكه از اصل ما دو پادشاه بزرگ در شكار سباع هالك 

شده اند، يكى جد پدر من امير وشمگير و ديگرى پسر عم من امير شرف المعالى، پس 
بگذار تا كهتران تو بتازند مگر در پيش پادشاهان بزرگ، كه آنجا از بهر نام جستن و 

 »2 «خويشتن را باز نمودن روا باشد ...»

محمود و مسعود غزنوى و بسيارى ديگر از شهرياران، با نهايت سنگدلى به شكار حيوانات 
بى آزار مى پرداختند و غالبا زائد بر احتياج، حيوانات را به خاك و خون مى كشيدند، فرخى 

مى گويد: «كوهسارى كه بامدادان پر از وحش بود شامگاه از وحش خالى شد و دشت از 
خون دد و دام لعل شد ... و كشتگان را شمار نبود ... همچنين بيهقى از عشق فراوان مسعود 

به شكار سخن مى گويد: «... نزديك نماز پيشين، لشكر ددگان و نخجير برانده بودند و 
اندازه بيست نخجير آن نواحى را ... نخجير را در باغ راندند كه در پيش كوشك است و 

 افزون از پانصد و ششصد بود كه به باغ رسيده و به صحرا بسيار گرفته 
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بودند به يوزان و سگان، و امير بر خضرا بنشست و تير مى انداخت و غالمان در باغ 
 »1 «مى دويدند و مى گرفتند و سخت نيكوشكارى رفت ...»



صيد جانوران انواع گوناگون داشت. شكار كوه، شكار دشت، شكار در آب و شكار در 
هوا، هريك وسايل مخصوص به خود داشت و با نوع شكار، دونده، پرنده و جاندارانى كه 

در آب مى زيستند، تغيير مى كرد ... همراهان شاه اغلب بسيار بودند، و با بازداران و 
يوزداران ورزيده و نخجيرداران به صدها تن مى رسيدند ... شكارگاه جايى بزرگ بود با 

آبها، سبزه ها، خوش و نزه مناسب براى زيستن شكار و در آن كمينگاهها ساخته بودند 
براى كمك به شكارچيان ... ديده بانان به دنبال شكار مى رفتند و آنها را به سوى 

 «مغوالن از شكار و دشواريهاى آن استفاده نظامى مى كردند »2 «شكارگران مى آوردند ...»
و لشكريان را به اينكار وامى داشتند و چنانكه در تاريخ جهانگشا آمده «... غرض نه مجرد 
 شكار باشد، بلكه تا بر آن معتاد و مرتاض باشند و بر تير انداختن و مشقت خوگر شوند ...»

»3« 

 ابزار شكار

نخستين ابزار شكار آدميان، سنگ، چوب و شاخ جانداران بود، ولى با گذشت زمان انسان 
به كمك فكر و انديشه خود، دام، قالب، تير و كمان، تبر و شمشير، زوبين و فالخن و تيغ 
و خنجر و نيزه و كمند و گرز را براى شكار حيوانات و مبارزه با دشمنان خود به كار برده 

است. در شاهنامه فردوسى و ديگر آثار منظوم و منثور گذشتگان مكرر از اين آالت نبرد و 
 شكار سخن به ميان آمده است:

 به تير و كمان و به گرز و كمند
 

 بيفكند بر دشت، نخجير چند

 بينداخت زوبين به پيران رسيد
 

 زره سربه سر بر تنش بردريد

 درخشيدن تيغ و زوبين و خشت 
 

 تو گفتى به زر آهن اندر سرشت 

   



 شاهنامه 

 ز پنهان بدان شاهزاده سوار
 

 بينداخت زوبين زهر آب دار

   
 دقيقى 

* آدميان غير از ابزارهاى مختلف، از جانداران گوناگون نيز براى شكار جانوران مدد 
مى گرفته اند: «چون يوز و سگ و سياه گوش و باز و باشه و چرخ و شاهين و سنقر و يوهه و 

  بود.»4 «طغرل ... از هدايايى كه پادشاهان مى فرستادند يكى مرغان شكارى يا شكره ...»

______________________________ 
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و بازداران كه نگهبان و محافظ بازان و مرغان شكارى بودند، در دستگاه طبقات ممتاز 
 موقعيتى داشتند.

 تهمتن ببردش به زابلستان 
 

 نشستنگهى ساخت در گلستان 

 سوارى و تير و كمان و كمند
 

 عنان ركيب و چه و چون و چند

 نشستگه و مجلس و ميگسار
 

 همان باز و شاهين و يوز و شكار



 ز داد و ز بيداد و تخت و كاله 
 

 سخن گفتن و رزم و راندن سپاه 

 هنرها بياموختش سربه سر
 

 بسى رنج برداشت كامد به بر

   
 شاهنامه 

 نخجيرگاه مسعود

«مسعود غزنوى سلطانى عياش و شرابخوار و مستبد و مردد و بى اراده بود و مردم از وى 
نفرت داشتند. وى غالبا به عيش و شكار سرگرم بود، و هربار كه هوس شكار مى كرد، 

هفته يى پيش سپاهيان را به نخجيرگاه گسيل مى داشت تا روستائيان را براى راندن شكار و 
نرگه (نرگه يا جرگه يعنى احاطه و دور كردن حيوانات شكارى) گرد آورند و غالبا 

بدين منظور بيش از ده هزار روستائى را از كار و زندگيشان دور مى كرد و روزهاى متوالى 
آنان را به بيگارى مى كشيدند، تا نخجير را به سوى سلطان برانند؛ گرچه اين شيوه اميران و 

 »1 «شاهان قبل و بعد از وى نيز بود ولى او اين روش را به نحو اشد به كار مى بست ...»

چنانكه ديديم در دوره قرون وسطا شهرياران و زورمندان زمان در كشتن و شكار حيوانات 
سخت بيباك و بى انصاف بودند، و كشتن چرندگان و پرندگان را افتخارى بزرگ 

مى شمردند. فرخى سيستانى شاعر دربار سلطان محمود، وصفى دلخراش از شكارگاه 
 سلطان و زياده رويهاى اين مرد به دست مى دهد. چند بيت آن را نقل مى كنيم:

اى ز جنگ آمده و روى نهاده به 
  شكار

تيغ و تير تو همى سير نگرديده ز 
 كار

روز صيد تو، به چشم تو، چه  ...
  روباه و چه شير

 روز رزم تو بر تو چه پياده چه سوار



هرچه در ايران درنده و دام و دد  ...
  بود

همه را گرد به هم كردى در يك 
 ديوار

بستى مانند  «2» گرد ايشان پره اى 
  عقاب 

زان برون رفت ندانست هم از هيچ 
 كنار

 ور سرباال چون ژاله روان كردى تير
 

 هركه را گفتى بر ديده برم تير به كار

بامدادان همه كهسار پر از  ...
  وحشى بود

 شامگاه از همه پرداخته بودى كهسار

در زمانى همه دشت ز خون دد و 
  دام 

 لعل كردى چو گلستانى هنگام بهار
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 عالقه فراوان ملكشاه سلجوقى به شكار جانداران 

اگر كارهاى نيك و بد ملكشاه را مورد مطالعه قرار دهيم، بدون شك افراط او در شكار 
حيوانات جزو كارهاى ناروا و دور از منطق اوست «منارهايى كه از كله و شاخ حيوانات 

صيد شده او ساخته بودند، يادگارى از مهارت وى در شكار به شمار مى رفت، عشق شكار 



درواقع يكى از شهواتى بود كه بر نفس او غلبه داشت چنانكه قبال اشاره كرديم به دستور 
وى دفترى براى ثبت شماره صيد روزانه او ترتيب داده بودند و گاه شماره آن به هفتاد آهو 

 مى رسيد.

) شخصا يكى از دفترها را (كه شكارنامه 56- 57صاحب راحة الصدور (برگهاى 
) 74مى ناميدند) به خط ابو طاهر خاتونى ديده بود ... بنا به روايت ابن اثير (ج دهم صفحه 

ملكشاه را ترديد يا وسوسه اى روى داد كه آيا حق دارد، اينهمه جانداران بيگناه را بيجان 
كند. مورخ مزبور گويد: روزى تعداد فوق العاده زيادى صيد كرد و چون به فرمان وى 

شماره كردند به ده هزار بالغ گرديد ازاين رو فرمود ده هزار دينار به عنوان صدقات به 
 (كفاره گناهان). ناگفته نگذاريم كه نكبت شكار و شومى اين عمل »1 «مساكين بدهند

حيوانى مكرر دامنگير شكارچيان شده است، چنانكه به اعتراف مؤلف قابوسنامه «دو تن از 
 »2 «اسالف وى، وشمگير و شرف المعالى به هنگام شكار تصادفا كشته شدند.»

ظهير الدين فاريابى در يكى از قصايد خود به خودخواهى انسان و حق خدمت و منتى كه 
جانوران بر آدميان دارند، اشاره مى كند و شكار حيوانات را عملى مذموم و درخور 

 سرزنش مى شمارد:

ببين كه تا شكمت سير و تنت 
  پوشيده است 

چه مايه جانورند از تو خسته و 
 رنجور

چه بارهاست ز تو بر دل سوام و 
  «3» هوام 

چه داغهاست ز تو بر دل وحوش و 
 طيور

به دشت جانورى خار مى خورد 
  غافل 

تو تيز كرده اى از بهر صلب او 
 ساطور



چند ضعيفى به خون دل  «4» كناغ 
  بتنند

تو طمع آرى كاين اطلس است و 
 «5» آن سيفور

ز كرم مرده كفن دركشى و 
  درپوشى 

 ميان اهل مروت كه داردت معذور؟

بدان طمع كه دهان خوش كنى ز 
  غايت حرص 

 نشسته اى مترصد كه قى كند زنبور

   
 

 بازنامه 

كتابيست به زبان فارسى، در تربيت و نگاهدارى باز و ديگر پرندگان شكارى و آيين شكار 
 با آنها و روش معالجه آنها،
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به طريق ايرانيان و تورانيان و هنديان، از داود عباسى معروف به خدايار خان ابن يار محمد 
) طغان تيمور خان يكى از شاهان خراسان مى زيسته است. اين 753- 737كه در سلطنت (

 باب و خاتمه كه خود داراى دو مقاله است، 31كتاب مشتمل است بر ديباچه، مقدمه، 
يكى در معالجه بلبل و طوطى و كبوتران و ساير جانوران با نى طرب و ديگرى در معالجه 

اسبان.- مؤلف، در ديباچه متذكر گرديده كه چگونه اين فن از قديم در ايران مورد نظر 
بوده است و گويد، به پهلوى و يونانى و عربى در آن تأليف كرده اند و چند كتاب را در 

اين باب نام مى برد؛ مانند: بازنامه انوشيروانى، جوارحنامه شاهنشاهى، صيدنامه ملكشاهى، و 
 در كلكته به طبع 1908شكارنامه ايلخانى. اين بازنامه فوايد لغوى نيز دربر دارد و در 

 رسيده است.

 بازنامه ناصرى 

كتابيست درباره باز و انواع آن و ديگر طيور شكارى و تربيت و بيمارى و درمان اين نوع 
 ه. ق) پسر حسنعلى ميرزاى 1291پرندگان، به فارسى از تيمور ميرزا حسام الدوله (

 به نام ناصر الدينشاه تأليف گرديده است و مطالب مفيدى درباره 1272فرمانفرما. پس از 
 ه. ق، در تهران و سپس در 1289 و 1285شكار پرندگان شكارى دربر دارد- اول بار در 

 »1 « ه. ق در بمبئى به طبع رسيده است و به انگليسى ترجمه گرديده.»1308

 مطالعات علمى و تجربى در پيرامون پرندگان شكارى 

 سال از عمر خود را در 60 سالگى شيفته شكار شد و 8نسوى، از دانشمندان قرن پنجم از 
اين راه صرف كرد و با مطالعه كتبى كه در اين زمينه نوشته شده، از لحاظ نظرى (و 



تئورى) و با گفتگو با كارشناسان اين رشته و استفاده از تجارب بازداران از جهت عملى در 
پيرامون جاندارانى چون باز و يوز و عقاب و سنقر و باشر و واشق و سگ و جز اينها و 

پرندگان گوناگونى كه در ايران زمين وجود دارند، اطالعات فراوان و ذيقيمتى گردآورى 
كرده است، اين كتاب به همت على غروى تصحيح و با مقدمه يى ممتع و گرانبها به قلم 
ايشان در صيد و آداب آن، به وسيله مركز مردم- شناسى ايران منتشر شده است. اهميت 

اين كتاب در اين است كه نسوى پس از عمرى مطالعات علمى، عملى و تجربى به نوشتن 
 اروپا پس از مشاهده و تجربه به نگارش 19 و 18اين كتاب پرداخته و مانند محققان قرن 

اين اثر سودمند همت گماشته است، در اين كتاب خواننده با جايگاه و مساكن اصلى 
بازان، و هيجان و جفت گيرى آنان و آشيانه و محل تخم گذارى و طرز صيد و چگونگى 
تربيت و به كار گرفتن بازان و راه ورسم گريز دادن و بازآوردن اين حيوان و تندرستى و 

بيمارى باز و فال گرفتن با باز و وظائف و تكاليف بازداران، عالئم بيمارى و راه درمان 
 بيماريهاى چشم، در بازان، عالج پرخورى و تخمته، درمان كرم شكم باز و جز اينها

______________________________ 
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آشنا مى شود. پس از حمله مغول، درنتيجه سياست سبعانه آنان، نه تنها شهرها از آدميان تهى 
شد، بلكه بسيارى از صحارى و بيابانها و مرغزارها نيز از دد و دام خالى گشت، از اواخر 

عهد تيموريان بار ديگر طبقات ممتاز به شكار روى آوردند و اين رغبت مخصوصا در 
 دوره صفويه از عهد شاه عباس به بعد رو به فزونى نهاد.



بعضى از فرزندان و بازماندگان تيمور، به شكار دلبستگى داشتند، در كتاب روضة الصفا 
يكى از صحنه هاى شكار چنين توصيف شده است: «در صحراى سلمقان، هواى شكار از 
خاطر خطير خاقان كشورگير سرزده فرمان واجب االذعان صدور يافت كه تواچيان جار 

به لشكريان رسانند كه هر فوجى از مقام و يورت خود به عزم شكار حركت كنند؛ و دشت 
و صحرا درنورديده اصناف وحوش به صيدگاه رسانند، مالزمان به موجب فرمان در جنبش 

آمدند و غلغله و خروش در زمين و زمان افتاد و شهريار شيرشكار بر سمند ماه سير 
گردون رفتار سوار شده شاهزادگان سعادت يار و امراء عاليمقدار در ركاب ظفر انتساب 
روان شدند و سواران به هرطرف مى تاختند و تير به هر جانب مى انداختند، پشت گور و 

 »1 «سرين آهو به پر عقاب پوشيده گشت.»

همچنين در روضة الصفا مى خوانيم كه ميرزا بايسنقر به قصد «جانور پرانيدن و شكار كردن 
 »2 «متوجه سرخس شد و به مراسم آن شكار شگرف برحسب دلخواه قيام نمود.»

 عشق غياث الدين به شكار

سلطان غياث الدين پادشاه فيروزكوه، اشتياق و ميل زيادى به اسب- سوارى و شكار 
داشت، روزى با جمعى از نزديكان گرد آمده، بزمى آراسته بود، در آن حال هوس شكار 

كرد و مردد بود كه مجلس بزم را ترك گويند يا همچنان سرگرم بماند. فخر الدين 
 مباركشاه كه از بزرگان دربار و مردى خوش ذوق بود بديهة گفت:

 اندر مى و معشوق و نگار آويزى 
 

 به زان باشد كه در شكار آويزى 

 آهوى بهشتى چو به دام تو در است 
 

 اندر بز كوهى به چه كار آويزى 
«3» 

   



 

 كبوتربازى 

تربيت كبوتر و كبوتربازى در دوران بعد از اسالم در ايران و ديگر ممالك معمول بود و 
حتى كتابهائى درباره اين حيوان مفيد و پرثمر چون كتاب تمائم الحمائم تأليف محى 

 الدين بن عبد الظاهر به رشته تأليف درآمده است:

رسم كبوتربازى در قرن چهار و پنجم معمول بوده است و چون كبوتربازها براى مردم 
ايجاد مزاحمت مى كردند، گاهى از طرف فرمانروايان دستور جلوگيرى از آنان داده 

 مى شد؛

______________________________ 
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 ص 12چنانكه مقتدى عباسى (نيمه دوم قرن پنجم) از اين كار منع نمود (ابن كثير، ج 
) و نيز دستور داد، برجهاى كبوتر را خراب كنند زيرا مشرف به خانه هاى مردم بود 411

 ساعت 6) در زمان عضد الدوله به وسيله كبوتران نامه بر، در فاصله 280(سيوطى، ص 
 ص 7 (ابن الجوزى، ج »1 «دستور شاه به حكمران كوفه ابالغ شد و جواب آن رسيد.»

) در ايران، كبوتربازى يكى از وسائل سرگرمى مردم بود و نگاهى سطحى به آثار 212



منظوم و منثور فارسى اين حقيقت را روشن مى كند، مسعود سعد در وصف يار كبوترباز 
 خود، چنين مى گويد:

 انس تو با كبوتر است همه 
 

 ننگرى از هوس به چاكر خويش 

 هم به ساعت بر تو بازآيد
 

 هر كبوتر كه رانى از بر خويش 

 رفتن و آمدن به نزد رهى 
 

 چون نياموزى از كبوتر خويش 

   
مقامات دولتى از ديرباز براى رساندن نامه ها از حس جهت يابى اين پرنده زيبا استفاده 

 مى كردند، سعدى مى گويد:

 اى باد بوستان، مگرت نافه در ميان 
 

 وى مرغ آشنا مگرت نامه دربر است 

   
آقاى دكتر محمد جعفر محجوب استاد دانشگاه، راجع به اين پرنده زيبا و مفيد، تحقيقات 

 به بعد 128ممتعى كرده اند، عالقه مندان مى توانند به مجله سخن، دوره نوزدهم از صفحه 
 مراجعه فرمايند.

 ابن اخوه در كتاب خود، آئين شهردارى مى نويسد:

نگهدارى كبوتر براى آوازش و نيز سرگرمى و خواباندن مرغ روى تخم بى اشكال است 
ولى «مسخرگى پيشه كردن و سخنان خنده آور گفتن و جامه غيرمتعارف پوشيدن، چنانكه 

فقيه قبا بپوشد يا كاله كلوته (كالهى است گوشه دار و آن را كودكان و صوفيان پوشند) 
 گوئى ابن اخوه با هر نوع »2 «گذارند كه در شهر معمول نباشد خالف جوانمردى است ...»

تفريح و آسايشى سر جنگ دارد و در تعصب از بسيارى از محافظه كاران پيشى گرفته و هر 
 خنده و تفريحى را گناهى بزرگ مى شمارد.



 عوارض كبوتربازى 

چون سخن از كبوتربازى به ميان آمد، بى مناسبت نيست يادآور شويم كه كبوتربازان از 
ديرباز براى همسايگان خود دردسرها و ناراحتيهاى گوناگون فراهم مى كردند، به عنوان 

نمونه يادآور مى شويم كه: «ابو على ثقفى صوفى نامدار كه شيخ عطار از بيان نيكو و صبر و 
تحمل و اخالق كريمه او سخن گفته است، همسايه يى كبوترباز داشت و از او رنجها 

 مى برد ولى زبان به شكايت نمى گشود، چه كبوتران 
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او بر بام سراى مى نشستند و او سنگ مى انداخت. روزى درحاليكه شيخ به خواندن قرآن 
مشغول بود، همسايه سنگى به كبوتر انداخت كه اتفاقا بر پيشانى شيخ فرود آمد و خون فرو 

باريد، اصحاب شاد شدند كه فردا، به حاكم شهر رود و شر او را دفع كند و ما از زحمت 
او باز رهيم، شيخ خدمتكارى را بخواند و گفت در آن بوستان رو و چوبى باز كن و بياور. 

چون خادم چوب بياورد گفت اكنون ببر و به كبوترباز ده و بگو اين كبوتران را بدين 
 »1 «چوب برانگيزد ...»

اين حكايت و ديگر حكايات نشان مى دهد كه در دوران بعد از اسالم يكى از تفريحات 
مردم، كبوتربازى و تربيت اين پرنده مفيد بوده است ولى از نيم قرن پيش به اين طرف در 



اثر رواج تفريحات و سرگرميهاى ديگر، مردم كمابيش از اينكار دست كشيده اند- از 
 ديرباز براى استفاده از گوشت و كود كبوتران ساختن «كبوترخان» معمول بود.

كبوترخان را در ايران «اصوال براى تزيين نساخته بودند، بلكه به منظور انتفاع و 
بهره بردارى، به ساختن كبوترخان اقدام مى كردند، حتى در زمان حاضر هم يكى از 

مناظرى كه در اطراف دهات ايران ديده مى شود، همين برجهاى كبوترخان است كه صدها 
سوراخ چهارگوش در آن تعبيه شده است ... در ايران گوشت كبوترها را مى خورند و از 

همه باالتر فضوالت آنها را كه كود حيوانى بسيار گرانبهايى است جمع مى كنند. جاليزهاى 
معروف خربوزه اصفهان در سايه همين كود بارور مى شود و قرنهاست كه اين كار معمول 

 هجرى) سفرنامه خود را نوشته مى گويد 1088 ميالدى (1677است. تاورنيه، كه در سال 
 »2 «در اطراف اصفهان بيش از سه هزار كبوترخان وجود داشته است ...»

 رواج كبوتربازى در عهد صفوى 

چنانكه اشاره شد مدارك تاريخى نشان مى دهد كه در تمام دوران بعد از اسالم كبوتربازى 
يكى از وسائل سرگرمى بوده و از اين پرنده غير از نامه رسانى و تهيه كود و چلغوز، براى 

سرگرمى و استفاده از گوشت آن نيز بهره بردارى مى كردند، شاردن در سفرنامه خود از 
«گودال لطفى» در اصفهان نام مى برد و مى نويسد: اينجا مركز بزرگ مرغ فروشى است و 

عده يى كبوترباز حرفه يى در اين محل به فريبكارى مشغولند، زيرا كبوترانى را كه 
مى فروشند، طورى تربيت كرده اند كه پس از فروش همينكه به هوا پرواز كردند، به سوى 

محل اصلى بازمى گردند. كبوتردزدى و برانگيختن وسايلى براى جلب و ربودن كبوتر 
ديگران در عهد شاردن سخت معمول بوده و گاه به شورش و اعتراض زيان ديدگان منتهى 

 »3 «مى شده است.»
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 كبوترخانه در اصفهان 

يكى از برجسته ترين و شگفت انگيزترين چيزها، در حول وحوش اصفهان، برجهاى گرد و 
بلندى است كه قسمت فوقانى آنها داراى طرحهاى زيبا و دل انگيزى مى باشد، اينها شبيه 

برجهاى گرد قصور قرون وسطا در انگلستان است. داخل اين برجها مركب از حجره هاى 
كوچكى است كه كبوتران آشيانه هاى خود را در آنجا مى سازند و در حدود پنج تا شش 

هزار حجره در اين برجها موجود است كه در هريك از آنها يك جفت كبوتر جفت گيرى 
مى كنند، اين برجها اكنون مورد استفاده نيست ... قبل از اقدام به ساختن اين برجها، 

كبوترها آشيانه هاى خود را در قناتها مى ساختند ولى شغالها و روباهها براى سير كردن 
شكم خود به آسانى به اين محل دسترسى پيدا مى كردند؛ از اين جهت اصفهانيهاى عاقل و 

مقتصد تصميم گرفتند كه براى آنها خانه هاى محفوظى بسازند، تا اينكه كبوترها پس از 
جمع كردن دانه در مزارع به اين خانه ها بازگردند. هنگام مسافرت شاردن به ايران در 

 هزار 14حدود سه هزار كبوترخانه در خارج شهر اصفهان بوده كه در بعضى از آنها 
كبوتر النه كرده بودند. اصفهانيها از ديرباز از اين كود قوى كبوتران براى به دست آوردن 

 »1 «محصوالت و خربزه هاى ممتاز استفاده مى كردند.»



ضمن توصيف كبوتربازى و كبوتربازان، اين مطلب نيز بايد گفته شود كه بعضى از افراد 
طبقات ممتاز و ميانه حال كشور به عنوان تفنن، بلبل، طوطى يا قنارى و ديگر پرندگان زيبا 

 را در قفس حبس مى كردند و از آواز و زيبائى اين پرندگان لذت مى بردند.

 مولوى مى فرمايد:

 بود بازرگانى و او را طوطئى 
 

 در قفس محبوس زيبا طوطئى 

 مرغ، بى اندازه چون شد در قفس 
 

گفت حق بر جان فسون خواند و 
 قصص 

   
 

 نگهدارى باز و شاهين 

مسعودى در مروج الذهب مى نويسد: «نخستين كسى كه باز نگهداشت و آن را شكار 
آموخت، بطلميوس جانشين اسكندر بود، پس از او «ملوك يونان و روم و عرب و عجم و 
جز آنان باز نگهداشتند؛ و ملوك روم كه پس از او بودند نگهدارى شاهين و شكار با آن 

 بزبازى و ميمون بازى نيز از قديم در خاور ميانه معمول بود، در معارف »2 «را رسم كردند.»
 بهاء الدين ولد با لحنى اعتراض آميز مى خوانيم: اين بزبازى باشد نه متابعت ملت ابراهيم.»

»3« 
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 شركت مردم در نمايشات و هنرنمائى هنرپيشگان 

 قرن پيش در دوره زمامدارى اوزون حسن، يكى از 5جنگ انسان با گرگ: حدود 
تفريحات عمومى، جنگ گرگ با انسان بود «معموال در اينگونه موارد در ميدان مركزى 

شهر تبريز با حضور گروه زيادى تماشاگر، گرگ گرسنه اى را كه به زنجيرى بسته بودند با 
دلير نامورى روبرو مى ساختند، گرگ بازى آن روز شباهت بسيارى به گاوبازى امروزى 

مردم اسپانيا داشته است. در ميان غريو تماشاگران، دليرى كه به جنگ گرگ مى رفت 
چندان در برابر جانور بيچاره جا خالى مى كرد، تا سرانجام آن دد را از رمق مى انداخت، و 

با نيزه اى قلبش مى دريد. پس از اين صحنه ها بساط عيش و سور گسترده مى شد و 
 »1 «سازندگان و نوازگان با عود و بربط و سنج هنرنمايى مى كردند.»

 نمونه يى ديگر از جنگ آدمى با گرگ 

 جوزافا باربارو كه در عهد اوزون حسن به ايران آمده است، مى نويسد:

«در نخستين روزى كه نزد شاه رفتم، پس از شنيدن ساز و آواز خوانندگان و نوازندگان به 
من پيغام دادند كه به ميدان روم. در آنجا سه سوار و عده اى پياده؛ و فرزندان خردسال شاه، 
حضور داشتند. چندتا گرگ كه به پاهايشان ريسمان بسته بودند، به ميدان آوردند و آنها را 

يكايك رها كردند تا به ميان ميدان بروند. مردى كه براى همنبردى با نخستين گرگ 
گمارده شده بود، پيش آمد و خواست ضربتى بر وى زند، گرگ به سوى گلوى آن مرد 



جست و مرد كه چست وچاالك بود چنان پهلو خالى كرد كه گرگ به جاى گلو، 
بازويش را گرفت و نتوانست آسيبى به او برساند پس از خسته كردن يك گرگ، گرگ 

 »2 «ديگرى را رها مى كردند.»

جنگ چند گاوميش: در ايران، «پاتر پارش، يعنى پيشواى مذهبى ارامنه، «تارونيه» را كه در 
عهد صفويه به ايران سفر كرده است، به تماشاى جنگ چند گاوميش دعوت مى كند و او 

 گاوميش را در آنجا حاضر كرده بودند مى برد، براى اينكه 8را به ميدان محصورى كه 
آنها را به خشم آورند، ماهوت قرمزى روى هريك مى اندازند و اين عمل چنان آنها را 

خشمگين و متغير ساخت كه در حمله اول دو رأس از آنها بر زمين افتاده، هالك شدند و 
 »3 «بقيه به نحو موثرى مجروح و زخمى شدند.»
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 جنگ حيوانات با يكديگر

به طوريكه تاورنيه در سفرنامه خود (كتاب چهارم) نوشته است، يكى از تفريحات شاه و 
توده مردم، تماشاى جنگ حيوانات باهم بود. «... اغلب اوقات، عصرها شاه بيرون مى آيد و 

در آن محل (يعنى ميدان شاه) تفرج و تفريح مى نمايد و به تماشاى جنگ شير و خرس و 



گاو و قوچ و خروس و ساير حيوانات كه مخصوصا براى جنگ انداختن به ميدان 
 مى آورند، مشغول مى شود.

اهالى اصفهان مثل اغلب شهرهاى ديگر ايران به دو طايفه منقسم هستند: يكى را حيدرى و 
ديگرى را نعمت الهى مى گويند. وقت جنگيدن اين حيوانات، آن دو دسته با يكديگر در 

سر فتح و شكست جانوران، شرطبندى مى كنند، شاه در ابتداى امر، بى طرف است ولى در 
 تومان 20 تومان و گاهى تا 10 تومان يا 5پايان، هر حيوانى كه غالب مى شود، به صاحبش 

انعام مى دهد؛ و آن كسى كه در شرطبندى پيروز شده است يك سهمى به صاحب حيوان 
مى دهد، يك قسم بازى ديگر هم دارند كه تخم مرغها را به هم زده مى شكنند. شبها بعد از 

شام دستگاههاى حقه بازى و خيمه شب بازى در ميدان برپا مى شود و هنرمندان نمايش 
مى دهند و بعد از اتمام بازى از حاضران وجهى مطالبه و دريافت مى نمايند و هركس به 
ميل خود يك چيزى مى دهد، روزهاى جمعه كه براى آنها به منزله روز يكشنبه ماست، 

 »1 «ميدان پر از جمعيت مى شود.»

 تفريحات ديگر در عصر شاه عباس 

گرگ بازى، گاوبازى، ريسمان بازى، جنگ حيدرى و نعمتى و حقه بازى جزو تفريحات 
دوره شاه عباس بود؛ در گرگ بازى مردمى كه گرد ميدان حلقه زده بودند با دادوفرياد 

گرگى را از يكسوى ميدان به سوى ديگر مى راندند و با خنده و تفريح وقت گذرانى 
مى كردند؛ در قوچ- بازى، مرسوم اين بود كه دو نفر هريك قوچ قوى و بزرگى را كه 

گردن و شاخش به گلهاى زياد مزين بود مى آوردند و در ميان ميدان چيزى در گوش آنها 
مى گفتند و آن دو را رها مى كردند و آن دو حيوان بى درنگ باهم به زورآزمائى 

مى پرداختند. در گاوبازى نيز تقريبا همين تشريفات عملى مى شد و مردم نيز به دو دسته 



مى شدند، عده يى از يك گاو و جماعتى از گاو ديگر، حمايت مى كردند و گاه بين مردم 
 در اين مسابقات جنگ و جدالى درمى گرفت.

 جنگ شاهين و عقاب 

مبارزه اين دو پرنده نيز در هوا صورت مى گرفت و غالبا به پيروزى شاهين منتهى مى شد، 
جنگ حيدرى و نعمتى، عبارت از جنگى بود كه بين دو فرقه صورت مى گرفت و يكى از 

 آنها پيروز مى شد.
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 ريسمان و حقه بازى 

برخالف بازيهاى سابق الذكر، بازى ظريف و دقيقى بود كه مورد توجه و عالقه ايرانيان و 
فرنگيان بود، تاورنيه كه در زمان شاه صفى و شاه عباس دوم مكرر به ايران آمده است، 

درباره ريسمان بازى ايرانيان مى نويسد: «بندبازان ايرانى، از بندبازان اروپائى بسيار چابك تر 
و ماهرترند، من خود مكرر ديدم كه بندبازى يك سر طناب را باالى برجى بسته و سر 

ديگر را در ميان ميدان استوار كرده و لنگرى به دست گرفته و از ميدان بر روى طناب تا 
باالى برج رفته و از آنجا به قهقرا برگشته است ...» حقه بازى و مهره بازى هم در ايران 

معمول بود و مهره بازان ايرانى نيز از حريفان اروپائى خود بسيار تردست تر و چابكتر 
بوده اند، ديگر از بازيها و تفريحات آن دوره: قاب بازى، تخم مرغ بازى، شطرنج، نرد، 



گنجفه، شش پچول، بازى كولى، بازى باندى قراچه، كفتربازى، جنگ خرس، جنگ شتر 
 »1 «و فالخن بازى را نيز نام برده اند.»

 منظره اى از شكارگاه شاه عباس 

 گرگ بازى 

پيترو، سياح ديگر مى نويسد: «در همان ايامى كه مذاكره جنگ ايران و عثمانى بود، شاه 
براى اينكه روحيه عمومى را شاد كند و انديشه جنگ را از خاطرها بزدايد، در ميدان 

عمومى دستور بازى خاصى را داد كه همه مردم در آن شركت دارند؛ بازى از اينقرار است 
كه در وسط ميدان، گرگ زنده اى را مى آورند و ميان مردم رها مى كنند. مردم از اطراف 

دنبال گرگ مى دويدند و با دادوفرياد آن حيوان وحشى را چنان خشمگين و بيمناك 
مى كنند كه به هرطرف حمله مى برد و به سوى اشخاص مى پرد، آنگاه مردمى كه گرگ 
به طرف وى رفته است از پيش او مى گريزد، و دسته ديگرى آن حيوان را دنبال مى كنند، 

ولى هرگز به او دست نمى زنند و تنها كارشان فرياد كردن و ترساندن گرگ است و 
حيوان كه نمى تواند به كسى آسيب برساند، اگر اتفاقا كسى را هم پنجه بزند يا به دندان 
بگيرد، به سبب ازدحام مردم زود او را رها مى كند. اين بازى به خودى خود چيز مهمى 
 نيست، ولى فرياد چند هزار نفر، و حركاتى كه در اطراف گرگ وحشى مى كنند، باعث 
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خنده و تفريح مى شود، شاه و ما كه اطراف او هستيم روى اسب به اين منظره مى نگريم و 
طبق معمول جام شراب در گردش است و براى سبك كردن اثر آن، انواع و اقسام ميوه از 

 »1 «قبيل آلو سياه و زردآلو و گوجه و غيره نيز تعارف مى شود ...»

 جنگ دو گاو

تاورنيه در سفرنامه خود از جنگ دو گاو در يكى از ميدانهاى قم سخن مى گويد و 
مى نويسد: «يكى از دو گاو سرانجام فاتح شد و مردم با نواختن نيها و سرناها، بناى 

دادوفرياد و هلهله و شادى را گذشتند، پس از پايان نبرد، چند تن از مردم، گاو فاتح را 
مشت ومال دادند، پس از رفع خستگى، حاكم و كليه رجال و شخصيتهاى محلى هريك به 
فراخور موقعيت و ثروتى كه داشتند، چيزى به صاحب گاو فاتح تسليم مى كردند، از جمله 

 »2 « تومان داد و مردم فقير و بى بضاعت ميوه و شيرينى مى دادند.»50حاكم قم، 

 چگونگى شكار حيوانات به وسيله شاه عباس 

شاه عباس براى شكار حيوانات مختلف در خطه مازندران چمنزارى را انتخاب كرده بود 
كه طول تقريبى آن دو ميل بود و كامال از كوه و تپه احاطه شده بود. پيترو دالواله در 

سفرنامه خود مى نويسد: «شاه اين محل را براى شكار معين كرده بود تا از تمام دره ها و 
كوههاى اطراف، جانوران وحشى را به آنجا برانند و از نواحى مختلف مازندران چندين 
هزار مرد را مامور اين كار كرده است، زيرا در مشرق زمين رعايا كار سگهاى شكارى را 

انجام مى دهند، براى اينكه حيوانات نتوانند از دشت شكارگاه، فراتر روند- به دستور او از 
كوهى به كوه ديگر در ميانه دره، با شاخه هاى درختان پرچين بلندى كه دست يك مرد 

اسب سوار نيز به باالى آن نمى رسد ساخته اند؛ به عالوه گرداگرد دامنه كوههاى اطراف اين 



جلگه را نيز دامهايى از طناب كشيده اند كه به تيرهاى بلند بسته شده اند به طورى كه 
هيچ جانورى نمى تواند از روى آنها بجهد و مسلما براى ساختن اينها عده زيادى مدتها 

وقت صرف كرده اند. به اين ترتيب، حيواناتى كه توسط اين مردان رانده مى شوند، به علت 
تنگى دره و سروصدا و فرياد آنان به سوى اين جلگه روى مى آورند و چون دامهاى طنابى 

مانع از پيشرفت آنها مى شود، همان جا محبوس مى شوند، من خبر دارم كه از فرح آباد 
مازندران، سيصد بار شتر طناب براى اينكار فرستاده بودند، منتهى چون شكارگاه وسعت 

نداشت، همه آنها به كار نرفته بود، از اين تعداد مى توانيد امكانات شاه را پيش خود مجسم 
كنيد، شاه قرار است در ميان اين جلگه با شمشير و تير به شكار مشغول شود، يا چنانكه از 

قديم مرسوم است، بعضى از جانوران شكارى را زنده بگيرد و گوشواره اى كه نام او با 
 عالمت خاصى بر آنها منقوش است در گوش آنها
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كند و آزادشان سازد؛ بسيار اتفاق افتاده است كه شكارچيان جانورانى را گرفته اند كه 
گوشواره هايى از زنان شاه طهماسب و شاه اسمعيل صفوى ... به گوش داشته اند براى اينكه 
زنان حرم نيز از تماشاى شكار بهره مند شوند به سرعت جايگاه مخصوصى برايشان ساختند 

... 



اگر زنان فقط با شاه به شكار روند با كمال چابكى و مهارت بر اسب مى نشينند و با شمشير 
 »1 «و تير و كمان به شكار مى پردازند ...»

به اين ترتيب، در شكار جرگه به فرمان شاه، چندين هزار نفر از مردم شهرها و دهات براى 
راندن و جرگه كردن حيوانات شكارى به نخجيرگاه، در صحارى و جنگلها پراكنده 

مى شدند و چه بسا كه از اين راه با رنجها و خطرات جانى گوناگونى مواجه مى شدند، ولى 
چون در آن دوران «حقوق بشر» مطرح نبود، و استبداد و خودخواهى سالطين را هيچ 

قدرت ملى و اجتماعى محدود نمى كرد، خداوندان زور و زر هر كارى كه مى خواستند، 
 مى كردند.

 هجرى هنگامى كه شاه به مشهد رفته بود دستور داد كه تمام رعاياى 1011در سال 
واليات طوالش، قوچان، نسا، ابيورد، دشت خاوران، سرخس، جام خواف و باخزر، تربت 
و نيشابور، براى راندن حيوانات به دشت اوچ تپه همكارى كنند؛ شاه در روز معين به معيت 
نزديكان و نديمان خود شراب خورد و به شكار مشغول شد و بسيارى از جانوران را كشت 

و دسته اى را «داغ بندگى» زدند و رها كردند. سپس شاه همراهان خود را در شكار 
 شكار گرد آمده بود، كه از آن 32000حيوانات آزاد گذاشت. درين شكارگاه نزديك 

 هزار گرگ و روباه و خوك و 6 هزار از نوع آهو و غزال و بز كوهى و 20ميان در حدود 
  هزار آهو و غزال را نيز داغ زدند و آزاد كردند.8

در اين گونه شكارهاى جرگه، چنانكه قبال اشاره كرديم به مردم بيچاره اى كه مأمور راندن 
شكار مى شدند، آسيب و رنج فراوان مى رسيد و گاه بسيارى از ايشان از سرما و برف و 

باران و درنتيجه حمله حيوانات وحشى تلف مى شدند. در جريان شكار جمادى االول سال 
 هجرى در جنگل رانكوه گيالن به شاه «... عرض كردند كه دو هزار و هفتصد نفر 1028



آدم از مومنان و مسلمانان از صدمت سرما و برودت هوا هالك شده اند شاه عباس آن را 
 »2 «وقعى ننهاد.

اين تفريح سبعانه و حيوانى را تقريبا اكثر سالطين صفوى) مانند پادشاهان غزنوى و 
سلجوقى) انجام مى دادند، يكى از تفريحات شاه طهماسب عابد و زاهد نيز شكار حيوانات 

 هزار جمجمه آهو و غزال كه به دست خود شكار كرده بود، برجى بزرگ 30بود. وى با 
در اصطبل خود ساخته بود «هروقت شاه طهماسب به شكار مى رفت، تنها عده شكار 

 رم دهندگان 
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 »1 «كه در ركاب شاهانه بود از بيست هزار متجاوز بود ...»

در كتاب دوحة االزهار شيرازى مناظرى از شكار و ديگر تفريحات عهد صفوى توصيف 
 شده است.

 دگر يك مجلس صيد و سوارى 
 

 به هم در، جلوه شيران شكارى 

 پلنگان جلوه گر باشد ز شيران 
 

 پلنگ و شير مغلوب دليران 

 شكارانداز تركان كماندار
 

 چو چشم غمزه نازك جادوى يار

 غزاالن خطايى در تك و دو
 

 سواران شكارى در روارو



 ز سير و نيمسير، رنگ نخجير
 

 به هم آميخت گوئى شكر و شير

 به هر جانب ز روباهان روسى 
 

 براى تازيان برگ عروسى 

 به هم گور و گوزن و شير هم دوش 
 

 ز قصد يكديگر گرديده خاموش 

 بتان بر آهوان از ناز رانده 
 

 ز حيرت چشم آهو باز مانده 

 خدنگ خوبرويان شكارى 
 

 چو مژگان غزاالن تتارى 

 ز هر جانب سواره گلعذارى 
 

 «2» به صيد انداختن چابك سوارى 

   
* 

 دگر يك مجلس صيد افكنانست 
 

 كه جوالنگاه صيد چابك عنانست 

 ز هر جانب دوان چابك عنانى 
 

 خدنگ افكن بت ابرو كمانى 

 در ابرو چين فكنده هر پرى رو ...
 

 كمان پر كرده برانداز آهو

 سيه چشمان بر آهو رخش رانده 
 

 ز غمزه تير بر آهو نشانده 

 به تير غمزه تركان تتارى 
 

 نشانده بر شكارى تير كارى 

 هزاران گور و آهو در تك و پوى 
 

 شكارافكن صف آرايان به هر سوى 

 گر از زخم پيكان گشته دل ريش 
 

 به دندان گور كنده از پى خويش 

 به نيزه خرس را گردان ربوده 
 

 ... به چوبش ذوق چوپانى فزوده
«3» 

   
 * در دوحة االزهار، وصف ناقصى از قپق اندازى شده است.

 دگر يك مجلس چابك سواران 
 

 دل گردون شكاف از تيرباران 



 به آهنگ قپق يكران جهانده 
 

 خدنگ از قوس گردون رسانده 
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 شده چوب قپق شمع از پى جمع 

 
 به گردش تير چون پروانه بر شمع 

 پرى رويان ز هر جانب كمانكش 
 

 پرى از حمله ايشان عنانكش 

 خدنگ خوبرويان آسمان رو ...
 

 ... به هر سو عشقبازان در تك و دو
«1» 

    

 تصوير ميدان چوگان بازى 

 دگر يك جايگاه گوى بازى 
 

 بتان چوگان به كف در رخش تازى 

 به چوگان گوى گردان را سروكار
 

 چو دل سرگشته اندر زلف دلدار

 بتان در گوى بازى شاد و خرم 
 

 هالل آسا به چوگان باختن خم 



 هاللى غبغبان كشورآراى 
 

 به چوگان گوى را بربوده از جاى
... «2» 

   
در كتاب رستم التواريخ، به باغ وحش شاه سلطان حسين نيز اشاره شده است. «آن زبده 
ملوك را قوشخانه و شنقارخانه بود پر از بازها و چرغها و شنقارها و طغرلها و بحريها و 

نرمسها و شاهينها و باشه ها و ساير اقسام قوشها- و تازى خانه بود پر از سگان شيرگير، 
پلنگ فرسا و تازيهاى نخجيرگير آهوربا، و قتل خانه بود پر از فيالن مست منكلوسى، و 

طويله و اصطبلى بود، پر از اسبهاى برق رفتار تازى نژاد و مركبهاى تيز- تك صرصر كردار 
تركمانى نهاد، كبود و كرن و سرخون و نيلى و سمند و ابلق و كهر و شبرنگ و قاراكهر و 

رخش دلپسند. و قاطرخانه بود، پر از استرهاى بزرگ جثه رهوار و قاطرهاى قوى هيكل 
باركش بادرفتار و آشپزخانه بود پر از اشتران بار گران بردار ... و باغ مسمى به طاووس خانه 

كه از طاووسهاى زرين بال چترزن پرافشان و تذروهاى خوشرنگ و آب و بوقلمونهاى 
رنگارنگ با آب وتاب و خروسهاى رنگارنگ خوشخوان و مرغهاى خواننده نغمه سراى 

زيبا مانند بلبل و طرغل و طوطى و هزاردستان و اشترمرغ و بط و لك لك و قاز و هدهد و 
اقسام ماكيان. و شيرخانه بود پر از شير و ببر و پلنگ و سياه گوش و يوز و خرس و بوزينه و 

كفتار و گرگ و روباه و شغال و گربه كوهى و موسوره و موش خرما و مار و افعى و 
 »3 «سنگ پشت.»

از سرگذشت باغ وحش در دوره زنديه و اوائل قاجاريه اطالع نداريم، در عهد ناصر الدين 
شاه، هدايت از باغ وحش تهران سخن مى گويد و مى نويسد كه در آن: «شير، پلنگ، 

گرگ، خرس، بعضى طيور و حيوانات كوهى را جمع كرده اند، ناصر الدينشاه، شيرى 
 »4 «مانوس در عمارت داشت ...»
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 ظاهرا حيوانات باغ وحش در عهد مظفر الدينشاه، وضع رقت بارترى داشتند:

 باغ وحش مظفر الدين شاه 

مى گويند مظفر الدينشاه پس از مراجعت از فرنگ بر آن شد كه باغ وحشى به سبك فرنگ 
ايجاد كند، اين باغ سرانجام ايجاد شد ولى حيوانات اين باغ از قلت خوراك رنج 

مى بردند، زيرا بودجه خوراك آنها را، متصديان باغ به جيب مى زدند، يكروز شاه هوس 
ديدن باغ را كرد متصدى باغ، نگران شد يكى از عمله ها را وادار كرد كه داخل پوست 
شير شود و به او گفت: «.. هر وقت شاه نزديك شد سرت را تكان بده تا شاه بداند شير 

زنده است»، او چنين كرد و شاه پس از گردش مختصرى از باغ وحش بيرون رفت، در اين 
وقت يكى از پلنگان به سوى شير روان شد، شير ترسيد كه مبادا طعمه پلنگ شود ولى 

 همينكه شنيد پلنگ به او مى گويد:

 آهاى كربالئى محمد توئى؟ چند گرفتى داخل پوست شير شدى؟- نفس راحتى كشيد ..»
»1« 



مجد الملك در رساله مجيديه، عدم توجه ناصر الدينشاه را به مسائل مهم مملكتى و عالقه 
 فراوان او را به شكار و امور غيرجدى مورد انتقاد شديد قرار مى دهد و از جمله مى نويسد:

«... چند نفر صياد وحشى خصال شاه شكار، قلب پادشاه را طورى صيد اراده و رأى خود 
گردانيده اند كه دقيقه يى نمى گذارند از گشتن صحرا و كوه و كشتن حيوانات تسبيحگو، 

فارغ شود، منتظرند شومى اين عمل كه قطعا موجب قطع نسل و كوتاهى عمر و شوريدگى 
 بخت است اثر خود را خوب ظاهر كند.

 شعر:

 درخت افكن بود كم زندگانى 
 

 به درويشى كشد نخجيربانى 

   
 نظامى 

اگر بالفرض دو خبر در خاكپاى مبارك تصادف كند كه يكى حاضر بودن اسباب شكار 
جرگه باشد و ديگرى حاصل شدن يك امتياز عمده، به استصواب همين صيادان، آن اعتنا 

كه به خبر اول است به دومى نيست، عيب كارهايى كه مغاير مصلحت جهانبانى است و 
مخالف سليقه جمهورى به پرده پوشى و اغماض اين اشخاص از نظر پادشاه برخاسته و 
 اتفاقات بديهى الضر، به اشتباهكارى و آسانگويى در لباسهاى مستحسن جلوه مى كند.

طبع ملوكانه را از مركز سلطنت و محل حل و عقد امور دولت به مرتبه يى متنفر كرده اند، 
كه نهضت موكب همايون در نهايت شوق و چابكى است و معاودت، با كمال سستى و 
اكراه. گويا اين صيادان را با دزدان ماليات ايران، كه طالب بازار آشفته اند، يك عهد و 

 عالقه باطنى است كه هروقت استراحت پادشاه را در مركز سلطنت طوالنى ديدند به 
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آهوگردانى، استادانه پادشاه را خواهى نخواهى به «دوشان تپه» حركت مى دهند، تا امور 
 ناگفته »1 «سلطنت و ملكدارى خواب خرگوشى نمايد كه شيرازه آن از هم بگسلد ...»

نماند كه صاحبدالن و اهل تصوف و عرفان و خداوندان فتوت و جوانمردى از ديرباز 
 شكار حيوانات را عملى ناصواب شمرده و شكارچيان را مورد نكوهش قرار داده اند:

 هركه صيادى بود كارش مدام 
 

 گستراند بهر وحش و طير دام 

 مرغكان را كارد بر حلق مى كشد
 

 بچگانش را گرسنه مى كشد

 الجرم صياد دايم مدبر است 
 

كى چنين كس را فتوت درخور 
 است 

   
 كرت نامه ناصرى 

 شكار در عهد قاجاريه 

 ميالدى، به ايران مسافرت كرده، مى نويسد: «... شكار 1881مادام ديوالفوا كه در سال 
يكى از وسايل سرگرمى و از تفريحات لذت آور ايرانيان است، اما فقط رؤسا و امراى 

قبايل و اعيان و اشراف مى توانند به اين سرگرمى بپردازند، زيرا تفريح پرخرجى است و 
براى آن اسب تندرو و تازى و قوشها و غيره ضرورى است. نگاهدارى قوشها، مخصوصا 
بسيار پرخرج و مشكل است، بايد همه روز گوشت مرغ يا گوسفند به آنها داد، يك نفر 

 پرستار هم الزم دارند كه بايد به تعليم و تربيت آنها بپردازد.



بايد اسب سريع السيرى هم در زير پا داشته باشند. اجماال مخارج اسب، قوش و پرستار در 
سال به حدود هزار فرانك مى رسد و اين كارى نيست كه هركس بتواند تحمل مخارج 
گزاف آنرا بنمايد- براى تربيت قوش، بايد همين كه جوجه قوش پر درآورد، در تحت 

مراقبت پرستار قرار گيرد و بايد او را عادت دهند كه غذاى خود را كه عبارت از گوشت 
خام است، از حدقه چشم آهو جستجو كند، يعنى پوست آهو را از كاه پر مى كنند و در 

حدقه چشم او گوشت خام قرار مى دهند و جوجه قوش را عادت مى دهند كه غذاى خود 
را در چشم اين حيوان مصنوعى به دست آورد و همين كه به اين كار خو گرفت، اسكلتها 

را مرتبا در جاهاى دورترى قرار مى دهند و بنابراين قوش پرواز كرده و به سراغ گوشت 
مى رود و در چشمها، غذاى خود را به دست مى آورد. غالبا قوش را گرسنه نگاه مى دارند و 

كالهى بر سرش مى گذارند تا چشمهايش را بپوشاند. با اين تعليم و تربيت، صحنه شكار 
قوش بسيار جالب است. قوش همينكه به شكار خود نزديك مى شود دو حريف به نبرد 

سختى مشغول مى شوند و قوش سعى مى كند با ضربت نوك، حريف را از پا درآورد. پس 
از مدتى نبرد، قوش كه در اثر تمرين به كار خود بسيار مسلط بود، شكار را كور و مغلوب 
مى كند؛ همينكه قوش بر حريف خود كامال فائق آمد، درصدد پاره كردن و بلعيدن حيوان 

 برمى آيد. در اين موقع شكارچى با

______________________________ 
)- نقل از كشف الغرايب يا رساله مجديه از منشات مجد الملك به اهتمام فضل اله 1(
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شتاب به او حمله ور مى شود و طعمه را از چنگال او درمى آورد؛ ولى بى درنگ به قوش 
فاتح جگر و كله شكار را تقديم مى كند و اگر اين كار را نكند، ممكن است قوش بعدا از 

شكار خوددارى كند ... قوش تنها طيور و خرگوش را شكار نمى كند، بلكه بر حيوانات 
بزرگ هم مانند غزال (آهو) چيره مى شود. شكارچى به محض ديدن شكار با تازيهاى 

خود آن را دنبال مى كند و چون ديد تازيها خسته شده اند، كاله را از سر قوشها برداشته و 
آن را به طرف آهو، رها مى كند. قوش به پرواز درآمده، مانند برق بر سر آهو فرود مى آيد 
و چشمانش را از حدقه درمى آورد. آهوى كور گيج مى شود و شكارچى بدون زحمت به 

 »1 «شكار آن موفق مى شود.»

 صفحه به 197دوستعلى خان معير الممالك، در كتاب وقايع الزمان يا (خاطرات شكار) در 
شرح شكارها و تفريحات و توصيف جزئيات زندگى روزمره خود پرداخته و در ضمن به 

بسيارى از مسائل اجتماعى و سياسى دوران خود اشاره كرده است. نويسنده كتاب كه يكى 
از افراد طبقه متنعم و ممتاز ايران است، درحقيقت با نگارش اين مجموعه، برنامه يوميه 

خود را از قبيل صرف صبحانه، گردش در باغ، صرف ناهار، مطالعه و استراحت، و رفت و 
آمد به منازل دوستان و غيره و شكارهايى كه در دورانى از زندگى انجام داده، با ذكر 

 1331 قمرى شروع و در ربيع االول 1329جزئيات بيان مى كند، اين كتاب در رجب 
 تير انداخته و 526پايان مى پذيرد. نويسنده در آخرين سطور اين كتاب مى نويسد: جمعا 

، 26، توكاى طوقى 31، گنجشك 155 حيوان صيد شده است، بدينقرار: بلدرچين 324
، 7، خرگوش 9، سار پشت گلى 11، يلوه زرد 12، دليجه 15، تيهو 21كبوتر- چاى 

، 2، قرك 2، چيالق 2، يلوه سياه 3، كاكلى 5، كالغ ابلق 5، كالغ بغدادى 5قمرى 
، جلو و زاغ 1، گنجشك كوهى 1، توكاى چيل 1، پارت گل سرخى 1، واق 2پشه خوار 
 .1، كشكرك 1، چرخ ريسك 1، چاخرق 1، جره اردك 1، باقرقره 1دم سفيد 



براى آنكه خوانندگان به نوع وقت گذرانى اشراف در اواخر قاجاريه آشنا شوند، 
 صبح برخاسته، بعد از 1330 ذيحجه 25سرگذشت يك روز را مى نويسيم: «پنجشنبه 

صرف شير و چاى، قدرى كيسه كمرها را براى سوارى و مسافرت بعد از ظهر اصالح 
كردم، جمعا اشخاصى كه در اين مسافرت هستند از قرار ذيل مى باشند: مستوفى الممالك، 

اقبال الدوله، صاحب اختيار، آجودان حضور اسد الملك، سهام نظام، نديم باشى، سرور 
السلطنه، يمين السلطنه، و يكى دو نفر هم از اجزاى اقبال الدوله مى باشند. خالصه، ناهار 

صرف شد و بعد از چاى، اسبها را حاضر آوردند و همگى سوار شديم، هرچند نفر از 
 طرفى رفتند.

 بنده هم با آجودان حضور و نديم باشى از طرفى ديگر رفتم، كبك هم كم است و هم 

______________________________ 
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به واسطه نيامدن برف و هواى خوش از كوههاى ييالقى هنوز پائين نيامده اند، خالصه 
نديم باشى و آجودان هم هريك دره را گرفتند و رفتند، بنده هم گاه سواره و گاه پياده، 

چند تير نزديك بسيار خوب به كبك انداختم ولى نزدم، خيلى مايه حيرت گرديد، 
حضرات چند كبك صيد كردند و به منزل آمدند. در جاجرود چيزى كه عيب نكرده 

جنگل است .... آقا و سايرين هم وارد شدند تقريبا روى هم سى كبك زده بودند، بنده هم 



به واسطه خامى در پياده روى و عرق زيادى كه كرده بودم، آثار زكام و سينه درد سختى در 
من بروز كرد، مسرور السلطنه باز امروز در جنگل «طوالن» بسيار خوبى گرفته و آورده بود 

 محرم همان سال به 25- در »1 «شب را به صحبت گذرانده، استراحت شد. الحمد اهللا.»
اصرار بچه ها چند روزى به شكار پرداختم: «روى هم رفته يازده كبوتر، يك «چرخ ريسك» 

  گنجشك براى بچه ها زده ام.14و 

 »2 « تيرى كه انداختم، فقط چند تير با تفنگ بزرگ و بقيه با تفنگ كوچك بود.»28از 

شكار به عنوان يك تفريح تا اواخر دوره قاجاريه در بين طبقات مرفه معمول بود، ولى از 
پنجاه سال پيش به اين طرف در اثر پيدايش تفريحات و سرگرميهاى ديگر و مداخله دولت 

 در امر شكار تعداد شكارچيان نقصان كلى يافته است.

______________________________ 
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 پوشاك و انواع كاله 
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 فصل سوم انواع لباس و پوشاك و كاله در ايران 

 خوبان جهان به جامه نيكو گردند
 

آن خوب تويى كه جامه زيبا از 
 تست 

   



 مجد همگر

 لباس و پوشاك 

بدون شك بعد از خوراك، لباس يكى از ضروريات براى ادامه زندگى است، شايد 
هزاران سال طول كشيد تا انسان در فن جواليى و هنر ريسندگى و بافندگى مهارت يافت، 

انسان ابتدايى پوست حيوانات شكارى را به عنوان لباس به كار مى برد؛ ولى به عقيده 
صاحبنظران با گذشت زمان، از ديدن خانه عنكبوت و النه مرغان، آدمى به راز بافندگى و 

پارچه بافى پى برد و «با پوست و برگ و الياف نباتى، پارچه ها و فرشهايى ساخت؛ با 
استخوان پرندگان و ماهيان و نى هاى باريك خيزران توانست سوزنهايى بسازد، و از 

رشته هاى پى جانوران نخهايى درست كرد كه از سوراخ كوچكترين سوزنهايى كه در 
اختيار داريم مى گذرد. با پوست درختان فرش و رختخواب تهيه كرد ... و از تابيدن الياف 

 پس از اين موفقيتهاى »1 «گياهى به يكديگر، طنابهاى محكمى به اختيار خود درآورد»
مقدماتى قرنها طول كشيد تا انسان به دستيارى خياطان ماهر و زبردست توانست، لباس را 

وسيله پوشش و خودنمايى و خودآرايى و نشان دادن موقعيت اجتماعى و طبقاتى خود قرار 
دهد و در راه دوختن و آراستن و پيراستن آن، تفنن و ظرافت بسيار به كار برد و از «مد 

 روز» و راه ورسم خوش پوشان تبعيت نمايد.

ويل دورانت، ضمن بحث در پيرامون عوامل عقلى و روحى تمدن مى نويسد: «ظن غالب 
آن است كه لباس نيز در ابتدا براى زينت ايجاد شده و بيشتر براى آن بوده است كه يا از 

ارتباط جنسى جلوگيرى كند، و يا آن را تشديد نمايد، نه براى آنكه دافع سرما باشد يا 
عورت را بپوشاند. مردم قبيله «سيمبر» چنان عادت داشتند كه لخت و عريان روى برف 



بخوابند و بلغزند و هنگامى كه داروين، بر يكى از «فوئجيان» از سرما، رحمت آورد و 
 لباس پنبه يى سرخ رنگى به او داد، آن مرد لباس را پاره كرد و هر پاره را به يكى از

______________________________ 
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ياران خود بخشيد و همه با آن تكه ها خود را زينت كردند؛ به گفته كوك، اين مردم، از 
برهنه- بودن كمال خرسندى را دارند و همه در فكر زيبايى هستند ... اغلب اوقات مشاهده 

مى كنيم كه زن ساده ابتدايى از لباس همان چيز را مى خواهد كه زنان پيشرفته عصر ما! به 
اين معنى كه مقصود وى آن نيست كه لباس، برهنگى او را بپوشاند بلكه چنان مى خواهد 
كه لباس لطف اندام او را در نظر ديگران آشكارتر نمايش دهد ... هردو جنس زن و مرد 

 »1 «بيش از آنكه به فكر پوشانيدن خود بيفتند در بند زينت خود بوده اند ...»

انسان پس از ساختن سوزن و سنجاق، به كار بافندگى پرداخت، و چون به اين قانع نبود كه 
با پوست حيوانات خود را بپوشاند و يا با پشم گوسفند و الياف گياهان لباسهايى براى خود 

تهيه نمايد ... رفته رفته، اليافى كه به كار مى رفته نازكتر و ظريفتر شده و حالت رشته نخ را 
پيدا كرده و در اين هنگام است كه بافندگى از مهمترين هنرهاى مخصوص زن گرديده 
است، دوكها و ماسوره هايى كه در ميان آثار عصر حجر جديد به دست آمده، به خوبى 

 ما از نخستين لباس »2 «نشان مى دهد كه صنعت عظيم بافندگى ريشه بسيار دورى دارد ...»
و تن پوش ايرانيان قديم، اطالعى در دست نداريم فقط از روى نقوشى كه بر روى سنگها 

 حك شده است مى توان كمابيش به پوشاك ايرانيان در عهد باستان پى برد.



 نخستين پوشش آدميان 

در جلد اول تاريخ طبرى (ترجمه فارسى) درباره نخستين لباس آدميان براساس افسانه ها و 
روايات اساطير چنين مى خوانيم: «... و چون خدا برهنگى آدم و حوا را بديد، بفرمود تا 

يك گوسفند از هشت جفتى كه از بهشت فرود آورده بود بكشد، و او گوسفندى بگرفت 
و بكشت و پشم آن را بگرفت و برشت و با حوا ببافتند، آدم براى خود جبه اى كرد و حوا 

يك پيراهن و روسرى كرد و آن را بپوشيدند و خدا به آدم وحى كرد كه مرا در مقابل 
 »3 «عرشم حرمى است برو و آنجا خانه اى بساز ...»

همچنين به هوشنگ (يا اوشهنگ) نسبت مى دهند كه او «بفرمود، تا حيوانات درنده را 
 اكنون، ببينيم آثار منقوش و اسناد تاريخى »4 «بكشند و از پوست آن فرش و لباس كنند.»

 درباره لباس نياكان ما چه مى گويد:

 لباس ايرانيان در عهد باستان 

امستد در كتاب شاهنشاهى هخامنشى مى نويسد: «اين ماديها هنوز نيمه صحراگرد بودند، 
روى نقشهاى آشورى، آنها را با موى كوتاه كه آن را با نوار سرخى بسته اند و با ريش 

 پيچيده تابدار

______________________________ 
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 »1 «كوتاه، نقش كرده اند، روى پيراهن، يك نيم تنه پوست گوسفند دربر دارند ...»

هرودت و استرابون نوشته اند كه: «پارسيها شكل لباس را از ماديها اقتباس كردند بنابراين 
تصور مى رود كه كاله نمدين، قباى آستين دار و كفشهاى پارسيها از چيزهايى است كه از 

 »2 «مادها اقتباس شده است.»

بقول گزنفون، كورش لباس مادى را اقتباس كرد، و نزديكان خود را بر آن داشت كه اين 
لباس را بپوشند. و حسن اين لباس اين است كه معايب بدن را مى پوشاند و اشخاص را 

بزرگتر و شكيل تر مى نمايد، كفشهاى مادى چنان ترتيب داده شده بود كه شخص 
مى توانست در آن چيزهايى بگذارد تا بلندتر بنمايد بى آنكه كسى ملتفت آن شود. كورش 

سرمه كشيدن و آرايش صورت را تصويب مى كرد، تا چشمان و صورت اشخاص زيباتر از 
 »3 «آنچه هست به نظر آيد.»

 كاله مادى 

ماديها انواع و اقسام كاله داشتند، ساده ترين آن كالهها «نوعى كاله گرد ساده نمدى است 
كه قسمت جلوى آن (پيشانى كاله) اندكى جلو آمده تر است و در پشت سر آن، روى لبه 

 »4 «دنباله اى دوخته شده است ...»

 شلوار مادى 



شلوار مادى، يكراسته بوده تا مچ پا و بر روى كفش مى رسيد، شلوار كه از باال تا پايين به 
تدريج به تنگى گرائيده است، بر مچ آن نوارى دارد كه بر روى جلوى دهانه كفش 
 گره دار شده دمپاى شلوار را جمع و تنگ مى كند و دنباله آن بر روى كفش مى افتد.»

 كفش مادى 

كفش مادى، از چرمى يك تكه است و مانند جوراب به پا كشيده شده است ... هيچ نوع 
درزى در نيمرخ آن ديده نشده است؛ به نظر مى رسد كه درز كفش در پشت پاشنه و بر 

 »5 «رويه آن باشد. كفش مادى داراى پاشنه يى گرد است ...»

 پيراهن مادى 

يك پوشش بلند است كه تا به زانو مى رسد، داراى آستين بلندى است كه از سرشانه به 
تدريج به سوى مچ دست، تنگ و چسبان و اندكى چين دار مى شود، ماديها از جبه «شنل و 

كمربندى چرمى نيز استفاده مى كردند.» آنچه گفتيم نمودارى از لباس ايرانيان در عهد 
 ماديها و هخامنشيان بود.
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 لباس در عهد اشكانيان 

در تخت جمشيد، لباس مرد پارتى چنين نمودار شده است: «مردى است با پيراهنى تا به 
زانو بلند، داراى كمربند، شلوارى گشاد و كفشى ساقه- بلند با نوك پنجه اى اندك به 

 سوى باال برگشته و موهاى سرش به وسيله نوارى در پشت سر بسته است ...»

 استنباط مى شود: 20 بند 6) و هروديان كتاب 41چنانكه از نوشته هاى ژوستن (كتاب 
لباس پارتى عبارت بود از رداى بلند كه تا قوزك پا مى رسيد و زير آن چيزى مانند ارخالق 

مى پوشيدند؛ اين لباس از رنگهاى مختلف بود و به قول لوكيان، گاهى لباس زر، و يا 
سيم بفت نيز مى پوشيدند ... خنجر يا قمه اى بر كمر داشتند و آن را بسان اسلحه يا ابزار كار 

 »1 «به كار مى بردند ...»

 طرح لباس زن ايرانى قبل از اسالم 

 پوشاك ساسانيان 

عده يى از صاحبنظران معتقدند كه روى كار آمدن ساسانيان، قاعدتا نبايستى اثر زيادى در 
عوض كردن پوشاك مردم داشته باشد مگر در برخى موارد كه از نظر كارآمد نبودن 

پوشاك يا مسائل ديگر تعويض لباس ضرورت داشته باشد ...» پيراهنها، دامنها، كمربندها و 
 كفشهاى اين دوره اختالف زيادى با كفشها و لباسهاى قرون گذشته ندارد.



در عهد ساسانيان، غير از انواع پيراهن، قبايى هم داشته اند كه در موقع لزوم بر روى پيراهن 
 مى پوشيدند، اين قبا تا به زانو، بلند و جلوباز بوده و به وسيله دگمه اى 

______________________________ 
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بر روى سينه قالب مى شده است و نمونه آن در نقش رجب، بر تن ملتزمين ركاب شاپور 
 »1 «اول است ...»

گاهى كه قبا به تن نمى كردند، بر روى پيراهن خود ارخالق مى پوشيدند، ارخالق پوششى 
است آستين بلند با يقه اى ساده، جلوباز، بلندى قد آن از پشت يقه به پايين تا محازى زير 

استخوان پهن پشت كتف و در جلو، تا زير پستانها و سر جناق سينه مى باشد، نوك لبه دو 
 »2 «طرف آن به وسيله دگمه اى بزرگ و گرد بر روى سينه به هم قالب مى شوند ...»

ساسانيان از انواع شنل، شلوار و كاله استفاده مى كردند. كسانى كه مى خواهند از وضع 
پوشاك و لباس ايرانيان قبل از اسالم اطالعات جامعى كسب كنند، مى توانند كتاب 

 پوشاك باستانى ايرانيان نوشته ضياءپور را مورد مطالعه قرار دهند.

 لباس و پوشاك بعد از اسالم 

در آغاز نهضت اسالمى، اعراب باديه نشين پوشاكهاى ساده سرتاسرى براى حفظ بدن از 
سرما و گرما به تن مى كردند و از هنر خياطى كمترين اطالعى نداشتند ولى پس از آنكه 

حوزه قدرت و نفوذ سياسى اعراب به آسيا و آفريقا و اروپا، بسط يافت، اين قوم 



باديه نشين، خواهى نخواهى تحت تأثير تمدن و فرهنگ ملل مغلوب قرار گرفتند، از اين 
زمان به بعد، دريافتند لباسهايى برازنده تر از آنچه دارند مى توان پوشيد و طرز لباس پوشيدن 

بسيارى از ملل مغلوب را اقتباس كردند. شكوه و تجمل زندگى كه در ميان مردم ايران 
بسيار پيش رفته بود، اثر خود را بر افكار بعضى از آنان بخشيد؛ دربار بغداد احساس كرد كه 

متدرجا زير تأثير همسايگان شكست خورده خود قرار مى گيرد، گسترش تمدن و تجارت 
موجب پيدايش كارخانه ها و كارگاههاى مختلف پارچه بافى گرديد؛ و شهر بغداد، به 
زودى صاحب تعداد بسيارى از اين گونه موسسات شد و توليد انواع پارچه هاى لطيف 

ابريشمى و زربفت در آنجا رو به تزايد نهاد، در مغرب، بالعكس اعراب، با مورها و بربرها 
آميختند، اينان مردمى خشن بودند كه از جهت سطح تمدن از فاتحان خود اعراب نيز در 

مراحل عقبتر قرار داشتند ... اعراب حتى آنها كه در شهرهاى نزديك يكديگر مى زيستند، 
البسه مختلف دربر مى كردند ... چنانكه مردم اقوام و قبايل مختلف، از شكل كفش و كاله 

و لباس خود شناخته مى شوند ... پوشاك مردان تونس، با پوشاك مردم مراكش تفاوت 
 دارد.

عالوه براين در ميان طبقات و صنوف مختلفى كه افراد جامعه را تشكيل مى دهند، اختالف 
 عظيمى در پوشيدن لباس وجود دارد، نجيب زادگان و اشراف را از سربازان و مردم 
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عادى مخصوصا از شكل عمامه شان مى توان بازشناخت و شغل و مقام هركس را در 
 برخورد نخستين تميز داد.



پيشواى اسالم فرموده است كه تجمل نبايد در زندگى امت من راه يابد ... لباس براى 
پوشانيدن عورت و حفظ انسان از تأثيرات سرما و گرماست و بهتر است از پنبه يا كتان 

باشد ... پوشيدن لباس ابريشمى براى زنان مجاز و براى مردان ممنوع شناخته شده است ... 
رنگهايى كه انتخاب آنها بيشتر تأكيد شده است، سفيد و سياه است ... پوشيدن سياه در نظر 

شيعيان مردود است؛ شاردن در سفرنامه خود درين باره مى نويسد: «در شرق، مخصوصا 
 ايرانيان هرگز سياه نمى پوشند اين رنگ را شوم و مكروه مى دانند ...

با اينكه رنگهاى سرخ و زرد كراهت دارد ... دختران جوان غالبا لباسهاى سرخ مى پوشند، 
پوشيدن البسه سبزرنگ فقط براى سادات يا بازماندگان پيامبر مجاز است؛ ظاهرا در مسئله 

لباس اختالف بسيارى ميان حنفيها و شافعيها و مالكيها وجود دارد ولى فرقه حنبلى كه 
 سخت گيرترين فرق اسالمى است، در اين مسئله قيود بيشترى را رعايت مى كند.

جنس و زيبايى لباس، به پوشنده آن اهميت و اعتبار مى بخشد. تاورنيه، اصطالح فارسى 
«قربت به لباس» را چنين معنى مى كند: «هرطور لباس بپوشى، به همان درجه مورد توجه و 
احترام هستى؛ و با لباس خوب به دربار و نزد بزرگان مى توان رفت.» در كتاب شرح مصر 
مى خوانيم: «اشراف مصر، هرچه بيشتر لباس بر تن خود كنند، بيشتر مورد توجه مردم قرار 
مى گيرند.» پس اگر شرقيان عالقه مند باشند كه لباسهايشان تميز و معطر باشد جاى تعجب 

نيست ... معطر كردن آستينهاى لباس مخصوصا معمول بوده است ... خلعت- بخشيدن 
به عنوان قدردانى، در نزد شرقيان، رسمى بسيار كهن است. به اعتبار قول مقريزى، نخستين 

كسى از اميران مسلمان كه اين رسم را معمول داشت، هرون الرشيد بود كه به جعفر بن 
يحياى برمكى وزير محبوب خود، خلعت داد ... رواج اين رسم تا آنجا پيش رفت كه گاه 
امير لباس خود را بيرون مى آورد و آن را بر تن كسى كه مى خواست مورد لطف قرار دهد 



مى پوشانيد ... تركيب خلعت هميشه ثابت نبوده، چه از جهت جنس پارچه و چه از جهت 
قطعاتى كه آن را تشكيل مى داد، به نسبت خدمت پارچه گيرنده، متغير بوده است ... 

پوشيدن لباس سياه به نشان ماتم، رسمى قديم بوده كه زن و مرد آن را رعايت مى كرده اند، 
مى دانيم كه خلفاى عباسى نيز لباس سياه را در مرگ امام ابراهيم بن محمد پوشيدند ... در 
اسپانيا، هنگام حكمروايى خلفاى بنى اميه، لباس عزا سفيدرنگ بوده است ... اعراب براى 
نشان دادن حال خشم خويش، لباسهاى زرد يا سرخ مى پوشيدند، در كتاب هزار و يكشب 

مى خوانيم كه فالن: «لباس غضب، (يعنى لباس قرمز) پوشيد ولى گويا اين رسم، رسم 
 تركان 
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 »1 «بوده است ...»

 هجرى) در فصل سوم كيمياى سعادت از همكارى 450امام محمد غزالى (متولد سال 
صنعتگران با يكديگر براى تأمين آسايش بشر سخن مى گويد و مى نويسد كه «اصل دنيا سه 

چيز است، طعام و لباس و مسكن، اصل صناعت كه ضرورت آدمى است، نيز سه چيز 
است برزگرى و جوالهى (بافندگى) و بنائى، ليكن اين هريكى را فروع اند كه بعضى ساز 

آن همى كنند، چون حالج و ريسنده ريسمان كه ساز جواله مى كند و بعضى آنرا تمام 
مى كنند، چون درزى (خياط) كه كار جواله تمام كند و اين همه را به آالت حاجت افتد، 

از چوب و آهن و پوست و غير آن، پس آهنگر و درودگر (نجار) و خراز و كفاش پيدا 
آمد؛ و چون اينهمه پيدا آمد، ايشان را به معاونت يكديگر حاجت بود كه هركسى همه 

كارهاى خود نمى توانست كرد، پس فراهم آمدند تا درزى كار جواله و آهنگر مى كند و 
 »2 «آهنگر كار هردو مى كند .. پس ميان ايشان معاملتى پديد آمد ...»



 لباس خلفا

بارتولد، ضمن توصيف خالفت عمر دوم، حتى از لباس او سخن مى گويد. راويان 
مى گويند كه «خليفه در خانه چگونه لباس مى پوشيده، رخوتش اعم از لباس رو يا زير، 
چه رنگ بوده، عرض و طول ردايش چه اندازه بوده و بهاى همه پوشاكش به شرح زير: 

كاله (كمه) و دستار (عمامه)، پيرهن (قميص)، لباس رو (قباء)، و گرته (قرطق) و كفش 
(خفتان) و باالبوش (رداء) كه به دوازده درهم تقويم مى شده و از پارچه هاى مصرى تهيه 

 »3 «شده بوده است.»

ابن خلكان، از قول ابو المقدام كه معاصر عمر بن عبد العزيز و مردى فقيه بود مطالب سابق 
الذكر را تاييد مى كند: «روزى عمر ابن عبد العزيز، خطبه مى گفت و من همه جامه يى كه 
او بر تن داشت، نزد خود بها كردم، دوازده درهم بود و آن عمامه و قميصى و سراويلى و 

 بايد توجه داشت كه تمام خلفاى بنى اميه و »5 « و جفتى موزه بود ...»»4 «ردائى و قلسنوه 
 بنى عباس، مانند عمر دوم ساده و بى پيرايه زندگى نمى كردند.

در منابع فارسى كتاب مخصوصى براى روشن ساختن انواع پارچه ها و چگونگى لباس 
 مردان و زنان وجود ندارد، فقط در سفرنامه ها و بعضى آثار ديگر، گاه به مناسبت عروسى 
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و يا جشنهايى كه به افتخار سالطين و خلفا برپا شده، اشاره يى به انواع پارچه ها و البسه 
 معمولى آن روزگار شده است.

به طوريكه هجويرى متذكر شده است، پس از اسالم، نه تنها ساده پوشى و لباس بى پيرايه 
سخت معمول بود، بلكه پيشواى اسالم بخاطر تقوا اصرار داشتند كه تا لباس كامال پاره و 

وصله دار نشود، از دست ندهند، چنانكه خطاب به عايشه مى فرمايد «رض ال تضيعى الثوب 
حتى ترقعيه» يعنى جامه را تا وصله ها و پيوندها بر آن نگذارى از دست مده؛ و مى گويند 

عمر مرقعه يى داشت كه بر روى آن سى پيوند بود. «ولى از دوره بنى اميه به بعد در اثر 
كشورگشايى خلفا، و گرفتن غنايم از كشورهاى خاور ميانه و سرازير شدن سيل عوارض و 

مالياتهاى گوناگون، عالم اسالم از هر جهت دگرگون شد و ديرى نگذشت كه اعراب 
 حتى در خوراك و پوشاك از ايرانيان و ديگر ملل متمدن تقليد و تبعيت كردند.

جاحظ مى نويسد: كه هريك از پادشاهان را در پوشيدن لباس و به كار بردن عطر، رسمى و 
قرارى بوده است، برخى جامه نوين را فقط يكبار مى پوشيدند و بعضى لباس را ساعتى به 

تن مى كردند و به ديگرى مى بخشيدند؛ و جمعى پيراهن و جامه را چندان مى پوشيدند كه 
از بها و رونق مى افتاد- اردشير بابكان، يزدگرد، بهرام، انوشيروان و قباد، پيراهن را كه 

دوبار به شستن رفته بود، براى خلعت به نزديكان و اقربا، كنار مى گذاشتند؛ و ملوك عرب 
مانند معاويه و عبد الملك و سليمان و عده يى ديگر هر پيراهن را چندبار به شستن داده و 



چندبار مى پوشيدند- يزيد، وليد، مهدى، هادى، هارون و معتصم هيچ پيراهنى را جز يكبار 
نپوشيده اند، مگر پيراهنى كه پارچه آن فاخر باشد و آنچه را كه پادشاهان به روى پيراهن 

مى پوشيدند گاه تا يكسال به بر داشتند و برخى جامه هاى گرانبها را سالها مى پوشيدند- در 
استعمال عطر و به كار بردن مشك و ديگر عطريات، سليقه پادشاهان متفاوت بود، بعضى 
موى خود را با روغن گل، معطر مى كردند و برخى تن خود را با عطرها و موى سر را با 

 »1 «غاليه آلوده مى كردند و بعضى تن را با گالب مى شستند ...»

نظامى عروضى، ضمن گفتگو از جامه خانه عباسيان در عصر مأمون مى نويسد: مأمون در 
آن روز جامه خانه ها عرض كردن خواست و از آن هزار قباء اطلس معدنى و ملكى و طميم 

و نسيج و ممزج و مقراضى و اكسون هيچ نپسنديد و هم سياهى درپوشيد و برنشست و 
 روى به خانه عروس نهاد ...»

به طوريكه اصطخرى در مسالك و ممالك نوشته، در منطقه پارس «پادشاهان قبا پوشند و 
 بردگى، دراعه هاى فراخ (دراعه، يعنى جامه پنبه يى) پوشند و دستارهاى كوچك بندند و

______________________________ 
  به بعد.195)- كتاب تاج، پيشين، ص 1(
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شمشيرها حمايل دارند و موزه هاى ايشان، تنگ ساق باشد و قاضيان، كالهها بر سر نهند، 
چنان كى گوش بپوشند و طيلسان برافكنند و پيراهنهاى باريك پوشند و دراعه و موزه 

ندارند و دبيران پارس، دراعه و دستار دارند و اگر كاله يا دستار دارند پوشيده باشد، و زى 
 »1 «ايشان به زى اهل عراق نزديك است ...»



غزالى در نصيحة الملوك مى نويسد: «روز آدينه پيش از صبح برخيز و غسل كن و جامه 
درپوش كه سه صفت در وى باشد؛ به تابستان دبيقى و تورى (توزى) و كتان؛ و زمستان، 

 خز و ديبا و صوف و هر جامه كه بدين صفت نبود، نه پسنديده حقست ...»

عنصر المعالى در قابوسنامه از قول شيخ ابو سعيد ابو الخير مى نويسد: «آدمى از چهار چيز 
ناگزير بود، اول نانى، دوم خلقانى (جامه كهنه)، سوم ويرانى (منزل)، چهارم جانانى 

 »2 «(معشوق و همسر.»)

 يك مرد خوش لباس 

در مقدمه كتاب تاج، اثر معروف جاحظ چنين نوشته شده است كه «ابراهيم بن مهدى 
روزى به مجلس احمد بن ابى داود وارد گرديد و احمد ديد كه خود را با زيباترين جامه ها 
آراسته است و پوششى دربر دارد، آهار و رنگين و از بهترين بافته هاى روى زمين و كالهى 

بر سر نهاده است كه دستارى از حرير به گردش بسته و از پيش وپس دو رشته آن آويخته 
و پيوسته و كفش زرد بر پا دارد و عصايى از چوب آبنوس و مكلل به طال در دست و 

 »3 «نگينى از ياقوت بر انگشترش ديد كه همى مى درخشيد ..»

) مى خوانيم كه پس از ترك 370در شرح حال شيخ الرئيس ابو على سينا (متولد به سال 
بخارا، در وصف هيأت و كسوت ظاهرى خود در آن دوران مى نويسد: «لباس و هيأت من 

 »4 «عبا و عمامه و تحت الحنك بود به شيوه فقها ...»

ابن حوقل ضمن بحث در پيرامون (جامه و وضع مردم فارس) مى نويسد: «... اما جامه آنان: 
سلطان قبا مى پوشد و گاهى سالطين آنجا اگرچه ايرانى هستند، دراعه (نوعى جامه دراز 

كه جلو آن باز است) مى پوشند، و دراعه آنان جلوش گشادتر و گريبانهايش پهن و 



جيبهاى آن چون جيبهاى كاتبان؛ در زير عمامه هايشان كالههاى بلند راست. شمشيرها را 
با حمايل مى بندند، كمربند نيز دارند و كفشهايشان كوچكتر از خراسانيان است و در زمان 

 ما، جامه سلطان تغيير يافته، زيرا غالبا ياران او جامه ديلم مى پوشند و قضات، دنيه (كاله 

______________________________ 
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مخصوص قاضى) و كالههاى شبيه آن كه از نزديك گوش باال زده مى شود به سر 
مى گذارند و طيلسان و پيراهن و جبه مى پوشند؛ و دراعه و كفش برگشته و شكسته و 

كالهى كه گوشها را فراگيرد نمى پوشند. جامه هاى كاتبان چون جامه هاى كاتبان عراق 
است و قبا و طيلسان نمى پوشند. جامه بوميان آنجا حد وسط جامه كاتبان و بازرگانان است 
از قبيل طيلسان، و ردا و پارچه هاى قومسى و خز و عمامه و كفش ناشكسته و پيراهن و جبه 

و جامه هاى آستردار و اينان در زيبايى لباس و خوش پوشى بر يكديگر برترى مى جويند و 
 جامه هايشان مانند جامه هاى عراقيان است ...»

 اهميت لباس در تعيين شخصيت 



در فرهنگ رجال ابن الخطيب حكايت زير ديده مى شود: «پس به خانه خويش بازگشتم و 
با خود گفتم براى شستن لباسها و پاك كردن آنها از آلودگيهايى كه در زندان يافته است، 
به دهانه پل بروم، سپس از آنجا به ساحل مقابل فرار خواهم كرد، نزديك رودخانه زنى را 

ديدم كه در كار شستن لباس بود، به او گفتم كه لباسهاى مرا هم كه از تن بيرون كرده 
بودم بشويد و او يك زنار (روپوش ضخيم) براى پوشيدن به من داد، چون اين لباس را به 
تن كردم، خواجه باشى به سوى من آمد، او شصت مرد اجير كوهستانى همراه داشت كه 

همه زنار (روپوش ضخيم) پوشيده بودند و وقتى كه مرا در همان لباس ديد، امر كرد مرا به 
 از جمله »1 « روز به عنوان بيگار كار كنم ...»10طرف قلعه مشقوط ببرند كه در آنجا مدت 

اخير مى توان به نقش لباس در شخصيت و به فقدان حقوق بشر و آزادى فردى در آن 
 روزگار پى برد.

بيهقى لباس و هيأت حسنك وزير را در روزى كه براى دادرسى به ديوان آمده بود چنين 
توصيف مى كند: «حسنك پيدا آمد بى بند، جبه اى داشت حبرى رنگ با سياه مى زد 

خلق گونه و دراعه و ردائى سخت پاكيزه و دستارى نشابورى ماليده و موزه ميكائيلى نو در 
 »2 «پاى و موى سر ماليده زير دستار پوشيده كرده، اندك مايه پيدا مى بود ...»

جامه مردم بخارا بيشتر قبا بود و كاله بلند نوكدار و مانند جامه هاى ديگر مردم ماوراء النهر 
 »3 «بود.»

در آثار شعرا نيز جسته جسته مطالبى در پيرامون البسه مردم به چشم مى خورد: انورى در 
 اشعار زير به پارچه هاى زمستانى و تابستانى در قرون وسطا اشاره مى كند:
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 در حدود رى يكى ديوانه بود
 

سال و مه كردى به كوه و دشت 
 گشت 

 در تموز و دى به سالى يك دوبار
 

 آمدى در قلب شهر از طرف دشت 

 گفتى اى آنان، كتان آماده بود
 

 زير قرب و بعد اين زرينه طشت 

 قاقم و سنجاب در سرما، سه چار
 

توزى و كتان به گرما، هفت و 
 هشت 

 گر شما را با نوائى بد، چه شد
 

 ور چه ما را بود بى برگى چه گشت 

 راحت هستى و رنج نيستى 
 

 بر شما بگذشت و بر ما هم گذشت 

 انورى    

 ناصر خسرو «تيغ» و «قلم» را بهترين زينت مردان مى داند:

چهره و جامه نكو، زيب و جمال 
  مرد نيست 

ننگ بايد مرد را ننگ از جمال و 
 زيب و زن 

عيب تو جامه ات نپوشد تيغ پوشد يا 
  قلم 

گرنه يى زن، يا قلم زن باش يا 
 شمشيرزن 



دست را چون مركب تيغ و قلم 
  كردى مدار

هيچ غم، گر مركب تن لنگ باشد 
 يا عرن 

   
* 

 تو برپوشى و برك  مصنفات
 

 هرجا رفوگران هنرور نوشته اند

   
 نظام قارى 

 پوشى، جامه يى است كه از آن عمامه و شال كمر مى كرده اند.

 نشان پوشى و نقش علم نخواهد ماند
 

 نماند بندقى و ريشه هم نخواهد ماند

   
 نظام قارى 

 فردوسى، در بيت زير به لباس طبقات متنعم اشاره مى كند:

 يكى را دهد نوش از شهد و شير
 

 بپوشد به ديبا و خز و حرير

   
 فردوسى 

ساده ترين لباسها جل گاو بود: «... دهقان گفت اى جوان خدايتعالى مى داند كه به غير از 
 جل گاوى هيچ ندارم، اگر اجازت فرمايى بر تو پوشم.» (تذكره دولتشاه)

 جان را به علم پوش چو پوشيدى 
 

 تن را به ششترى و به كاكوئى 

   
 ناصر خسرو



 پوشاك اشراف 

 در اشعار زير به لباس طبقات ممتاز اشاره شده است:

 به خز و قاقم و سمور و سنجاب 
 

 به زيورهاى نغز و در خوشاب 

 دو صد درج و در و عقيق بلور
 

 هزار و چهل تنگ خز و سمور

   
 گرشاسب نامه 

 مراد از خز، پوست حيوانيست كه از سمور كوچكتر است.
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 ز كتان و ابريشم و موى و قز

 
 قصب كرد پرمايه ديبا و خز

 فردوسى    

* 

 تا نبافند بريشم، خز و ديبا نشود

 منوچهرى 

 قصبهاى زربفت و خزهاى نرم 
 

 كه پوشندگان را كند مهد گرم 

   
 نظامى 



 پر كتان و قصب شد، انبارش 
 

 زر به صندوق و خز به خروارش 

   
 نظامى 

به خز و اطلس اگر روزى التفات 
  كنى 

به قدر كن، نه اطلس كم است در 
 بازار

   
 

 كاله و لباس اهل تصوف 

دكتر ذبيح اللّه صفا، ضمن پژوهشى در تاريخ تعليم و تربيت در ايران، از خرقه و لباسهاى 
اهل تصوف چنين ياد مى كند: «... داوطلبان ورود به عالم تصوف كه معموال به نام «سالك» 
خوانده مى شوند، پس از توبه و آمادگى، از كاله و لباس مخصوصى استفاده مى كردند؛ و 
معموال دادن كاله به وسيله شيوخ و پيشوايان متصوفه صورت مى گرفت و كاله صوفيه كه 

تاج ناميده مى شد، اقسام مختلف داشت، مانند تاج نمد (كه مولوى بر سر مى گذاشت) و 
تاج پوست كه در دوره تيمورى اغلب متصوفه بر سر مى گذاشتند و تاج هزار بخيه و تاج 

قريشى و مفتولى و كله پوش و مزوجه و شمسى و دوازده ترك و چتر و صوف و دو ترك 
و امثال اينها. بر دور تاج معموال چيزى مى پيچيدند (دستار) ... تاجها و وصله هايى كه بر آن 

 »1 «مى بستند، نيز رنگهاى گوناگون بود و هر رنگى معنى و مفهومى خاص داشت ...»

پس از آنكه پير از جهات مختلف صالحيت مريد را تشخيص مى داد او را تحت مراسم 
خاصى به دست خود خرقه مى پوشانيد. «خرقه را رنگهاى مختلف است از قبيل سياه و سبز 

و سفيد و كبود، و هر رنگ، خاص طايفه ئيست و جز ابريشم هر پارچه يى خرقه را 



مى شايد، و بهتر آن است كه از پشم و ال اقل از پنبه باشد و خرقه ها را انواع گوناگون است 
«...» 2« 

از لباس زنان در قرون اوليه اسالمى كمتر سخنى به ميان آمده است، درج، دوكدان و طبله 
 زنان صندوقچه يى بود كه زيور و پيرايه زنان را در آن مى گذاشتند:

______________________________ 
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 بگويم به درج اندرون هرچه هست 

 
 نسايم بر آن درج و آن قفل دست 

شيخ احمد جام، در يكى از داستانهاى خود ضمن توصيف زنى، به لباس او نيز اشاره كرده    
است: «زنى است سبزارنگ و بر لب زيرين خالى دارد و جامه غزنئى (غزنى) پوشيده دارد، 

 سپيد؛ و مقنعه سرخ بر سر دارد» و نيز از جبه سياه و مقنعه سياه زنان سخن گفته است.

 رخت و لباس و طرز دوخت آن 

«مسلمانان دوره قرون وسطا عموما به نظافت و پاكيزگى خود عالقه و توجه داشتند. شعائر 
مذهبى و مقررات آن از قبيل وضو، غسل و غيره، سبب مى شد كه مردان و زنان مسلمان، 
ساعتها در حمام توقف كنند و به دستيارى دالكها، سلمانيها و مشت ومال گران در پاكى و 

 نظافت خود بكوشند.



مردان عموما ريش داشتند و از روى بلندى ريش و شكل و رنگ آن ممكن بود به طور 
قطع موقعيت اجتماعى هركس را مشخص كرد. شهرنشينها و تجار، ريشى متوسط داشتند 

كه رنگ آن ممكن بود كبود، زرد، سبز يا سرخ باشد. كارگران و غالمان با ريش كوتاهى 
كه داشتند از ديگر طبقات مشخص بودند، اشخاص مورد توجه و كسانى كه مشاغل آزاد 

داشتند، نظير پزشكان، قاضيان، مدرسان و امامان جماعت، با ريشى غالبا سفيد و بلند از 
ديگر افراد خود را ممتاز مى داشتند. برخى در داشتن ريشهاى دراز، غلو مى كردند و از 

 استهزاء مردم نمى هراسيدند. شاعرى در وصف درازريشى گويد:

 يا ايها الناس خذوا حذركم 
 

 قد برزت لحية بهلول 

 فطولها فرسخ فى فرسخ 
 

 و عرضها ميل الى ميل 

 لوضم ما يقطر من دهنها
 

 اسرج منه الف قنديل 

 و لو سما الحجام عن قصها
 

 لخالطت ما فى السراويل 

   
يعنى اى مردم، پشت پشت كه ريش ديوانه اى پديدار شد، درازى ريشش فرسنگها و پهناى 

آن ميلهاست، اگر جمع كنند قطرات چربى اين ريش را هزار قنديل ازش برفروزند اگر 
دالك ديگر آن را نچيند، با پشم درون شلوار برآميزد. و «ابن الرومى» شاعر، ريش دراز 

 ديگرى را از بزرگان بغداد هجو مى كند و مى گويد:

 و لحية يحملها مائن 
 

 مثل الشراعين اذا شرعا

 تقوده الريح بها طايعا
 

 قودا عنيفا يتعب االخدعا

 و ان غدا و الريح فى وجهه 
 

 لم ينبغت مى مسه اصبعا

 لو غاص فى اليم بها غوصة
 

 صاد بما حيتا نه اجمعا

   



اين است ريشى، كه مى كشد او را دروغگويى (عالمنمايى) چو دو بادبان بركشيده، باد 
 مى وزد و ريش حيلتگر را مى جنباند و او را رنج مى دهد و اگر بامدادان بيايد و باد
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به سوى او وزد، يك انگشت از آن را نتواند نگاه داشت؛ و اگر در آب دجله فروكند 
 ريش را، به هر سويى يك ماهى صيد تواند كرد.

نظاميان ريش خود را سياه و به دو قسمت مساوى تقسيم مى كردند و سر خود را كامال 
مى تراشيدند. غير از شاهزادگان، كه موى سرشان بافته و دراز بود، غالمان موى سر خود را 
به اندازه متوسط و به حال طبيعى نگاه مى داشتند و از رنگ كردن و آرايش آن خوددارى 

 مى كردند.

از مقايسه و مقابله مينياتورهاى گوناگونى كه از دوره قرون وسطا به يادگار مانده است، 
 مى توان به وضع لباس مردم آن دوره پى برد.

شهرنشينان ممالك شرق، در قرن دوازدهم، پيراهنى از كرباس يا از كتانى سفيد كه از نه 
قسمت تركيب شده بود بر تن مى كردند. اين پيراهن به وسيله دكمه اى چوبى يا شيشه اى يا 

فلزى كروى كه بر روى شانه قرار داشت بسته مى شد. همچنين مردم آن روزگار 
زيرشلوارى بلند از كرباس يا كتانى سفيد مى پوشيدند، كه به وسيله بندى گرانبها (كه 

ممكن بود نخهاى آن از ابريشم و نخهاى نقره اى مطال تركيب شده باشد) بسته مى شد، و 
باالخره مردان قباى صوف خوشرنگ مى پوشيدند كه اطراف آن قيطان ابريشمى دوخته 

 بودند.



 قسمت تركيب 9نيمتنه يى كه به تن مى كردند، بلندى آن تا باالى زانو بود. اين قبا نيز از 
 مى شد. آستينهاى كمابيش دراز و دو جيب بزرگ قسمتهايى از آن را تشكيل مى داد.

هنگام پوشيدن، چينهاى آن روى هم مى افتاد و به وسيله شال ظريفى كه دور كمر مى بستند 
به بدن مى چسبيد. در قسمت پايين اين لباس شكافهايى بود و با دست قسمت پايين لباس را 

مى توانستند به راحتى زير شال قرار دهند، تا به اين تدبير بتوان از جايى باال رفت، يا سوار 
كشتى شد. عالوه براين با باال زدن قسمت پايين قبا به زير شال، هرگونه حركت و 

جنب وجوشى امكانپذير مى شد و محل مناسبى براى گذاشتن كيف و دستمال و ساير 
چيزها به دست مى آمد. قبا برحسب فصل ممكن بود كمابيش از صوف كلفت يا برك و 
مويينه نازك باشد. طرز دوخت و زيبايى قبا، منوط به اين بود، كه آن را براى استفاده در 

منزل دوخته باشند يا براى پوشيدن در مهمانيها و گردشگاهها. البته لباس نوع اخير را با 
دقت و ظرافت بيشترى مى دوختند. از مينياتورهاى مغوالنه و از ديوان (نظام قارى) مشهور 
به «البسه» و از جزويات دفاتر قبل از او و بعد از او چنين معلوم مى شود كه از اواسط دوره 

اشكانى تا اواخر قرن سيزدهم ميالدى، لباس زير و رو هردو را از قطعات مربع مستطيل 
 مى ساختند، ولى بسيار گشاد، به طورى كه جامه هركسى را كس ديگر مى توانست بپوشد.

ليكن پس از استيالى مغول، دوخت مغوالنه يعنى لباس به طرز دوره «سونگ» چين معمول 
 شد و كلمات تازه مثل «بوقچه» و «بوقچه چى» و «قيچى» يا (قين چى) و «الگو» و «اتو» كه 
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جمله چينى است، معمول و متداول گشت. فرق خياط چينى كه او را (قين چى چى) يا 
(قيچى چى) مى گفتند با خياط قديم كه او را «ابزينگر» مى گفتند در اين بود كه قيچى چيان 



لباس هركس را به قامت او مى بريدند و پس از آنكه لباس را (اريفى) و طبق الگو 
مى دوختند، آهار زده و اتو مى كردند (كلمه چينى اتو «يوته ئو» است) دامن لباس يعنى 

 چينها را نيز اتو مى زدند.

برش لباس طبق اصول صحيح يا (دوخت مغوالنه) مدتها مختص شاهزادگان مغول و نجبا و 
خوانين آنها بود، پادشاهان تيمورى هرات، ملوك صفويه، هركدام يك (قيچى خانه) و در 

 رأس آن چند (قيچى چى) داشتند كه جملگى زيردست (قيچى چى باشى) كار مى كردند.

در اين دوره قباها را از صوف يعنى پشم مى دوختند و از ابريشم آستر مى كردند؛ و پيراهن 
را نيز از كتانهاى مختلف به طرز مغوالنه مى دوختند. از چيزهاى تازه (ياقه) يا يقه پيراهن و 
قبا بود. دگمه هاى گوناگون را نيز تجار از چين وارد مى كردند و به طور زينتى از هر طرف 

به يقه و گريبان مى دوختند و آن را (آهن جامه) مى گفتند. (دوخت مغوالنه) كم كم از 
ايران به اروپا هم سرايت كرد. در آنجا هم خياطى قديم منسوخ و برش لباس به طرز چينى 

 معمول شد. در خود ايران هم رفته رفته مردم پولدار به طرز جديد گراييدند.

قبل از اشكانيان، اصوال لباس دوخته معمول نبود و در دوره كلدانى كه هخامنشيان آخرين 
آن بودند لباس مركب بود از دو فوطه يا لنگوته دراز از جنس كنف كه يكى را دور كمر 

مى بستند به شكل نوار و يكى را هم بر دوش مى پيچيدند. يونانيان و روميان و هندوان قديم 
 نيز لباس نادوخته داشتند و هنوز براهمه هند همان لباس يعنى دوفوطه دارند.

در اسالم، در دو مورد، يكى در طرز احرام بستن حاجيان، و يكى در مورد حنوط و كفن و 
دفن ميت، مطلقا از لباس دوخته استفاده نمى كنند. سه لنگوته را دور كمر يكى را عباوار 
دور شانه و سومين را دستاروار بر گرد سر مى پيچند. باالخره مورد ديگر حنوط و كفن 



ميت است كه به همين طريق (احرام) معمول مانده است. در حالى كه امروز فرنگيان حتى 
ميت خود را در دوخت مغوالنه تكفين كرده و با ريش تراشيده در صندوق آخرت 
مى گذارند و اين طرز را بعد از (رنسانس) به عادت مغول و چينى پذيرفته و معمول 

داشته اند. گز خياطان اروپا تاكنون از جهت مقياس به عينه گز خياطان و مقياس عادى 
چينيان است؛ و ابدا ربطى به (يارد) لندنيان و امريكائيان و متر فرانسويان و ساير مقياسهاى 

 معمولى فرنگيان قديم و جديد ندارد.

در دوره قرون وسطا، هنگام خروج از منزل براى آنكه لباس كاملى دربر كنند، عبا يا 
ردايى نيز به دوش مى گرفتند، اين عبا مانند شنل گشادى بود كه آستينهايى فراخ داشت 

جنس آن از موى بز بود و بافت آن برحسب اينكه براى زمستان يا براى تابستان است، فرق 
 مى كرد. رنگ آن قهوه اى،
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خاكسترى، سياه يا سفيد بود، به طورى كه ابن جبير نوشته، بعضى از خوش پوشهاى عصر او 
چندان عبا را بلند مى گرفتند كه روى زمين كشيده مى شد. كليه مردان آزاد (طاقيه) يعنى 
فينه بر سر مى گذاشتند و دورادور آن را، پارچه اى رنگين كه همان عمامه يا منديل باشد 

مى بستند. غالمان حق بستن عمامه نداشتند و فقط كالهى نمدى بر سر مى گذاشتند. 
(دستار) سرپوش احرار و علما و نجبا و بزرگان بود كه احيانا آنها را (دستاربندان) 

 مى گفتند.

مردان خوش لباس، كفشهاى رنگارنگ به پا مى كردند كه جنس آنها ممكن بود از كتان يا 
پشم باشد. نقش زيباى اين كفشها، بى شباهت به قالى نبود. موزه را از چرم يا صوف 



مى دوختند. بعضى پاپوشها تا پاشنه پا بود و ممكن بود برحسب فصل ساغرى يا از صوف يا 
از كتان رنگين باشد. پاپوشهاى قرمز را توده مردم مى پوشيدند؛ ولى طبقات ممتاز و 

 خوشپوش، كفشى را كه رنگ آن زرد يا سياه بود ترجيح مى دادند.

 طبقه كارگر يا اهل ربض، مانند (شهرنشينان) يعنى اهل شارستان لباس نمى پوشيدند.

شلوار و قباى آنها غالبا از كرباس يا متقال نيلگون بود، چون اين رنگ به اصطالح 
چركتاب و با كار آنها متناسب بود، لباس آنها نيمتنه يعنى تا سر زانو بود و آستينهاى كوتاه 

 داشتند.

بديهى است كه طبقات زحمتكش از پوشيدن عبا و ردا و شنل خوددارى مى كردند، 
آستينهاى لباس آنها چندان گشاد نبود و كفش بى پاشنه مى پوشيدند، زيرا توجه به اين امور 

 مختص به خواجگان و خواجه شماران يعنى طبقات بيكار و مرفه بود.

سپاهيان، كرته (قرتق) يعنى كت نظامى مشكى و كارمندان دولت (دراعه) يعنى شنل 
 صوف آستيندار سينه باز به تن مى كردند.

 در فصل زمستان، متموالن انواع و اقسام مويينه، خز و سمور و سنجاب دربر مى كردند.

قضات، پزشكان، امامان جماعت، عمامه هاى بزرگى بر سر مى گذاشتند و دور آن طيلسان 
 يعنى منديلى ابريشمى و نيلگون مى بستند كه روى شانه حركت مى كرد.

خفتان، لباس بلندى بود كه از يقه بسته مى شد و در آغاز امر مورد استفاده سواره نظام شرق 
بود ولى بعدها عموم مردم از آن استفاده كردند. مردم با لباسها، كالهها، طرز اصالح و 

نگهدارى موهاى سر و ريش خود هوى و هوسها و عالقه خودشان را به باب زمان يا «مد» 



نشان مى دادند. تا قبل از قرن يازدهم، مردان باشخصيت و صحيح النسب! يعنى شهرنشينها 
مطلقا، لباس سفيد يا سياه بر تن مى كردند. تنها هنرپيشگان، آوازخوانها و نقاالن كه در امور 
تفننى آزادى عمل داشتند و نيز غالمان و كشاورزان، لباسهاى رنگارنگ مى پوشيدند. ولى 

از قرن دوازدهم به بعد در رنگ لباسها تغييرات زيادى پديد آمد و به جاى لباسهاى سفيد و 
سياه، پارچه هاى ابريشمى و پنبه اى كه روى آن شاخ و برگهاى خوشرنگ و براق انداخته 

 بودند، معمول شد. لباسهاى اين دوره از لحاظ نقش و رنگ 
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) آستينهاى 866- 862مانند گلهاى روى قالى بود. در بغداد، عهد مستعين، خليفه عباسى (
بلند و گشاد معمول شده بود. در ميان تركان دربار آل طاهر، در نيشابور، گاه طول آستين 

به يك متر و نيم مى رسيد، معموال اين آستينها را برمى گردانيدند و از آن به عنوان يك 
جيب بسيار جادار استفاده مى كردند. مهندسان و معماران، پرگار و خطكش و صرافان، 

برات و حواله و قاضيان، دفتر و قلمدان و خياطها، گز و قيچى خود را در آستين مى داشتند. 
عالوه براين، گاه شهرنشينان كفش خود را درمى آوردند و توى آن مى گذاشتند و درازى 

 آستين نشان خواجگان و كالنان بود، چنانكه سعدى گويد:
 برو خواجه كوتاه كن دست آز

 
 اگر بايدت آستين دراز

   
استفاده از كالههاى نوكدار (شبيه ميوه كاج) كه بعدها از صوف و پوست بره (قراكول) 

مى ساختند، نخست در بين زنان آسياى مركزى معمول بود، بعدها مردان شرق نزديك از 
اين كاله استفاده كردند، در حالى كه زنان (سرآغج) خود را در حجاب پوشانيده بودند، 

در دوره جنگهاى صليبى استفاده از اين كاله در اروپا نيز معمول گرديد و بعدها همين 



كاله با تغيير صورتى به شكل كالههاى زنانه و بلند مخروطى شكل قرن سيزدهم اروپا 
 درآمد.

استفاده از اين كالهها در دوره هارون الرشيد بسيار معمول بود، ولى در عصر مستعين 
) از بلندى اين كالهها كاسته شد و فقط قاضيان همچنان از اين كالهها بر سر 866- 862(

) معمول و 1257- 1242مى گذاشتند. استفاده از اين كاله بار ديگر در عصر مستعصم (
متداول گرديد. در قرن نهم «زرياب» خنياگر معروف كه به اندلس رفت، چون در ظرافت 

و خوشپوشى نيز معروف بود، راه و رسم خودآرايى را به مردم قرطبه آموخت. او نه تنها 
هنر دقيق و ظريف بزك و مشاطگى و طرز كندن موى صورت و كوتاه كردن و گرد 

كردن مو و طرز آرايش ابرو و مژه و پس گردن و گوشها را به مغربيان ياد داد، بلكه وى 
به مردم عصر خود آموخت كه در هر فصل از چه نوع پارچه و لباسى استفاده كنند. زرياب 

گفت: كه از اواخر بهار تا پايان تابستان بايد سفيد پوشيد، و در بهار بايد لباسى از پارچه 
ابريشمى نازك و كمرنگ دربر كرد و در زمستان بايد مردان و زنان پوستين و صوف 
بپوشند كه موى آن زبر و كامال گرم باشد. در سايه تعليمات زرياب، درباريان و مردم 

شهرى، بسيارى از عادات و رسوم خود را تغيير دادند. در قرون بعد در شهر قرطبه هروقت 
از مد لباسها سخن مى رفت، مانند نام (پطرونيوس) در شهر رم، نام زرياب بر سر زبانها 

 مى افتاد.

مسلمانان بيروت «سبيل» را از ميان مى چيدند، ولى به دو طرف آن مجال رشد مى دادند. تا 
به اين ترتيب از يهوديان كه وسط سبيل را رها نموده، اطراف آن را كوتاه مى كردند كامال 

 مشخص و ممتاز باشند. هر چهل روز يك بار زير بغل را مى تراشيدند، ناخنها
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را هفته اى يك بار روزهاى جمعه كوتاه مى كردند. ظرفا و مردم خوش اندام اين دوران به 
صورت و بدن خود توجه بسيار داشتند. آنها به ريش خود روغنى معطر مى ماليدند و 

چشمان خود را با سرمه اصفهان مانند زنان كحل آلوده مى كردند. خاصيت طبى سرمه، 
حفاظت چشم از آفاتى است كه موجد تراخم مى گردد؛ و اين عمل مجرب است و به 

 همين جهت تمام داروهاى چشم را كحل و چشم پزشك را كحال مى ناميدند.

مردم از اينكه مدتى دراز در مقابل آينه فوالد به سر و وضع خود رسيدگى كنند، بيمى به 
خود راه نمى دادند. آنها در معابر و كوچه ها هرجا كه آينه دارى مى ديدند، به نظاره جمال 

خويش مشغول مى شدند. آينه داران كسانى بودند كه آينه فوالدى صيقل زده و صاف 
تميزى را به ديوار يا درختى مى آويختند و روى آن را با پارچه اى مى پوشانيدند. همينكه 
مشترى پشيزى مى داد، پرده را باال مى زدند تا بتواند به سر و وضع خود رسيدگى كند و 

 ريش خود را در مقابل آينه شانه نمايد.

محتوى صندوقخانه زنان عبارت بود، از پارچه هاى سفيد، پيراهن، تنكه يا شلوار كوتاه كه 
از كرباس يا متقال سفيد مى دوختند، عالوه براين، لباسهاى مجلل و زيبايى داشتند كه در 

خانه مى پوشيدند، و شكل آنها برحسب فصل و مد تغيير مى كرد، لباس خارج آنها، يعنى 
چادر الوان بدون كوچكترين تغييرى از حيث شكل باقى بود. كدبانوان كمتر از خانه خارج 

مى شدند و اغلب اوقات بر تخت روانهاى مخصوص يا بر خر و استر سوار مى شدند و به 
ندرت پياده راه مى رفتند. خارج از محيط منزل، زنها كامال خود را مى پوشانيدند. هرچند 

برقعها و روپوشهاى آنان رنگارنگ بود، شكل و دوخت همه آنها يكسان بود. پارچه چادر 
آنها قماش ابريشمينه يا شاره بود كه از دو قسمت لنگوته و فوطه تشكيل مى شد. نخست، 

فوطه وارى كه از كمر مى بستند، تمام قامت را تا گوزك پا مى پوشانيد و فوطه وار دوم كه 



بر سر مى افكندند و تمام پشت و شانه ها و سر را تا پيشانى فرومى گرفت و زن كدبانو روى 
خود را با تور نازكى كه بر سر داشت، مى پوشانيد. اين تور را در ماوراء النهر (پرنجه) و در 

مادون النهر (روبند) مى ناميدند. از كمر به پايين زنان خوشپوش شلوارى از اطلس بسيار 
گشاد كه تا گوزك پا را فرومى گرفت مى پوشيدند. اين شلوار به جوراب و كفش ساغرى 

پاشنه درازى منتهى مى شد. كدبانوان در خانه شلوار كوتاهى داشتند، در باالى آن شليته 
 بسيار گشادى از اطلس يا تافته به تن مى كردند كه تورى اطراف آن گلدوزى شده بود.

همچنين كرته يا ستره و جورابهاى صوف رنگارنگ از لباسهاى داخلى آنها بود. در محيط 
داخلى منزل و اتاقها، زنان از پوشيدن هر نوع كفشى يا پاپوشى خوددارى مى كردند، زيرا 

 كه درون سراى و كف هر اتاقى را از نطع يا گليم يا حصير يا قالى فرش كرده بودند.

 آرايش زنان عبارت بود از تعداد زيادى گيس بافته يا طره كه شماره آنها گاهى 
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به سى تا چهل مى رسيد و طول آن تا كفل و پهلو ادامه داشت، در مواردى كه زنان از 
داشتن موى زياد بى نصيب بودند، از گيس عاريتى استفاده مى كردند تا موى خود را انبوه و 

 دراز جلوه دهند. چه، تعداد طره گيسوان معرف طبقه و موقعيت اجتماعى زنان بود.

گاه گيسوان را مرتب كرده روى سر قرار مى دادند و گاه به وسيله دام گيسو و سرآغج 
گلدار و زيبايى گيسوان را نگاه مى داشتند. «حرات» و كدبانوان كالن، كالهى طاقيه وار 

چون اكليل به سر مى گذاشتند كه جنس آن از اطلس و حاشيه اى طاليى داشت، باوجود 
 اين كاله، هرگز بى نقاب از خانه خارج نمى شدند.



در قرن سيزدهم خاتونان مغول، پرى بر تاج خود مى زدند و ديرى نگذشت كه زنان زيبا، 
روسرى و كالههاى خود را با موهاى زيبا زينت دادند. به وسيله آنها استفاده از جامه هايى 

 كه طرح و شكل و دوخت چينى داشت نيز معمول گرديد.

زنان هميشه خود را به انواع جواهرات، گردنبندها، انگشتريها، گوشواره ها و دستبندها 
مى آراستند. دستبندها معموال از طال، نقره، احجار گرانبها، عاج يا شيشه هاى رنگين بود كه 

 با كوچكترين حركت و برخورد صداى دلنشينى از آنها به گوش مى رسيد.

در قرنهاى دوازدهم و سيزدهم، لباس زنان مانند مردان، آستينهاى بلندى داشت كه نشان 
 خواجه شمارى و شهرنشينى بود و به شرف و نجابت ارتباط نداشت.

آنچه گفتيم مربوط به آرايش حرات و زنان اشراف و بورژوازى است، زيرا زنان ميانه حال 
و فقير لباسى ارزان قيمت مى پوشيدند و لباس و چادر آنها مانند زنان دولتمند و اشراف از 

 به اين ترتيب، اكثريت قاطع »1 «ابريشم نبود، بلكه بيشتر از فوطه كرباس استفاده مى كردند.»
زنان وابسته به طبقات محروم اجتماع، از خوراك و پوشاك و مسكن شايسته اى برخوردار 

نبودند. لباس آنها از نخهاى زبر و درشتى بود كه با دوكهاى خود مى رشتند؛ و در 
كارگاههاى محلى مى بافتند. مسئله رعايت بهداشت و فرار از «ميكروب» و بيمارى و 

استفاده منظم از حمام و صابون براى زنان و كشاورزان و پيشه وران خرده پا و دامداران، 
امرى ناشناخته بود؛ به همين علت، هشتاد درصد فرزندان آنان در اثر اسهال، آبله و ديگر 

امراض عفونى در نخستين ماهها و سالهاى زندگى، دستخوش مرگ ومير مى شدند. طبيعى 
است در چنين شرايط دشوارى، زنان وابسته به طبقات محروم كه از ابتدايى ترين وسايل 

زندگى مقرون به رفاه و آسايش بى نصيب بودند، نمى توانستند در انديشه لباس زيبا، يا 



آرايش خود باشند و يا از ساعات فراغت، براى كسب دانش يا فنون و هنرهاى مربوط به 
 زندگى استفاده نمايند.

______________________________ 
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 اتو

يعنى آلتى كه به كمك آن چين و كيسى لباس را زائل كنند؛ از قرنها پيش در ايران 
معمول بوده است. به طورى كه در لغت نامه دهخدا آمده است: «پيش از اين به جاى آلت 

آهنين كنونى نيم خمى را بر جايى نصب كردندى و به زير آتش افروختندى و جامه بر 
نيم خم كشيدندى و كلمه روسى اوتوك از فارسى گرفته شده است ...» ناگفته نماند كه از 
 «اتو» استفاده طبى نيز مى كردند، يعنى در دردهاى مفاصل، موضع را با «اتو» گرم مى كنند.

 مگر اطلس و صوف دارد مفاصل 
 

 كه داغ از «اتو» كردنش بود واجب 

   
* 

جامه ها سربسر از داغ «اتو» 
  سوخته دل 

جز نپرداخته كرباس كه خامست 
 اينجا

   
 نظام قارى 

صوف و اطلس مى نهند از عشق هم 
 

آفرين او را كه داغ شهريارى بر 



 «1» دلست  «داغ «اتو

   
 صائب 

 هجرى 575در كتاب اسرار التوحيد شيخ ابو سعيد ابى الخير (تأليف در حدود سال 
 قمرى) صورت ظاهر و لباس و اسباب سفر يك صوفى وارسته چنين توصيف شده است:

 »2 ««... چون نزديك آمد، مردى ديدم بلندباال، سپيدپوست، ضخيم، فراخ چشم، محاسنى 
 در دست و سجاده بر دوش »4 « صوفيانه پوشيده و عصايى و ابريقى »3 «تا ناف، مرقعى 

  با مسواك بر دوش ديگر و كالهى صوفيانه بر سر نهاده و چمچمى »5 «افكنده و روستره 
 برپاى كرده ... به كنار آب آمد و سجاده بيفكند، به شرط متصوفه و ابريقى آب »6«

 به جاى آورد و بر كنار چشمه بنشست »7 «بركشيد و بدان پس بااليى فروشد و استنجايى 
«...» 8« 

چنانكه احمد غزالى در «فضائل االنام» متذكر شده است از ديرباز طبقه ممتاز جامعه ايران 
به «لباس نيكو و جامه زيبا» و كسب مقام و موقعيت دلبستگى و عالقه داشتند، غزالى، 

خطاب به خواجه مجير الدين كه به خدمت سنجر كمر بسته بود از سر خيرخواهى 
 مى گويد: «... هركه 
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خدمت تركى كند اگر بدان كند، تا ممكن شود از لباس نكو و جامه زيبا، اسير رعونت 
(خودآرايى و خودخواهى) بود و به حقيقت زنى بود در لباس مردى، و اگر بدان كند تا 

 »1 «عوانان و سوقيه (بازاريان) وى را خدمت كنند (احترام و تعظيم) اسير كبر بود ...»

 پوشاك مغوالن 

مغوالن، پس از آنكه در ايران استقرار يافتند، پوشاك خود را تغيير دادند، اين قوم قبل از 
ظهور چنگيز، لباسى از پوست داشتند، اما در دوران چنگيز، مغوالن از پارچه، لباس 

كيسه مانندى مى دوختند و زنان در زير اين لباس شلوار بلند مى پوشيدند، آنان اين لباس را 
بر روى شانه راست گره مى زدند. مردان از كاله پوستى استفاده مى كردند؛ غازان سعى 

كرد عمامه را جايگزين كاله معمولى كند ولى ظاهرا در اين راه توفيق نيافت. زنان، كاله و 
دستمال سر به كار مى بردند، مغوالن از پارچه هاى خارجى نيز استفاده مى كردند، 

اندك اندك مغوالن در پوشيدن لباس راه تجمل پيش گرفتند و گذاشتن دستمال در جيب 



بين آنان معمول شد و لباسهاى قومى و ملى مغول جاى خود را به لباسهاى محلى داد، ما 
نمى توانيم بگوئيم كه لباسهاى محلى تا چه اندازه تحت تأثير لباس مغوالن قرار گرفته است 

«...» 2« 

 لباس در عهد تيموريان 

كالويخو، در سفرنامه خود از يكى از ضيافتهاى رسمى سمرقند كه زن بزرگ تيمور و 
خود او نيز شركت داشته اند سخن مى گويد و لباس زن تيمور را چنين توصيف مى كند: 
«جامه اين خانم از پرند سرخ زردوزى شده و بسيار گشاد بود و دامنى بلند داشت كه به 

زمين مى كشيد، اين جامه بى آستين بود، يقه پيراهن تا باال بسته بود ... دامن او فوق العاده 
 خانمى كه مالزم او بودند مى كشيدند، تا او بتواند راه 15پهن و عريض بود؛ و دنباله آن را 

رود، چهره خانم با سفيد- آب يا چيزى مانند آن آرايش شده بود و چنان مى نمود كه 
پندارى بر سيما نقابى سفيد دارد، اين رسم آنهاست كه هنگام بيرون آمدن در آفتاب براى 
حفظ چهره خود اين ماده را زمستان و تابستان به صورت مى مالند، همه بانوان دربارى اين 

 ماده را استعمال كرده بودند.

خانم بزرگ بر چهره نقابى نازك و سفيد داشت بر روى سرش چيزى شبيه «خود» قرار 
داشت كه از پارچه سرخ تهيه شده بود و در كنار آن بر روى شانه هايش افتاده بود، قسمت 

پشت خود بلند و با مرواريدهاى گرانبها آرايش شده بود، عالوه براين گرداگرد آن با 
 سنگهاى گرانبها و لعل و بدخشان و فيروزه و غيره تزئين شده بود.

 گيسوان او باز و آشفته بود و هنگام پيش آمدن حركت مى كرد، رنگ گيسوان بسيار
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سياه بود، زيرا اين رنگ بسيار مورد توجه است و زنها گيسوان خود را سياه مى كنند. بر 
باالى سر خانم، مردى چترى گرفته بود كه دسته آن به اندازه يك نيزه بود، اين چتر از 
پرند سفيد و به شكل گنبد و گرد همچون چادر بود. به اين ترتيب زن بزرگ شاه با عده 

 شاهزاده خانم از خاندان تيمور 9كثيرى مالزم به شاه نشين كه نزديك تيمور بود نشست، و 
هريك در محل مخصوص خود قرار گرفتند، درحالى كه هريك از آنها به نحوى جامه بر 

 تن كرده و گوهرهاى مختلف آويخته بودند.

در جاى ديگر كالويخو درباره زنان مى نويسد «زنهاى شهرى معموال روى پوشيده اند و 
عجب آنكه چادر سفيد داشته اند و نقاب سياه! واقعا مثل ماه زير ميغ مى رفته اند، زنهاى 

تيمور در مجلس مهمانى عمومى كه از جمله مدعوين همين سفرا بوده اند، حاضر شده و به 
موجب عادات مغول شراب زياد هم مى خورده اند. در اين دوره، خوردن گوشت اسب 

معمول بود. كالويخو مى گويد يك اسب كامل را با كله و دم سرخ كرده سر سفره 
آوردند. در سفره، شراب به حد وفور صرف مى شده و از اينكه كالويخو از خوردن شراب 

 »1 «خوددارى مى كرد، درباريان عموما و ملكه زن تيمور سخت متعجب بود.»

 ديوان البسه 



اطالع ما از كيفيت و چگونگى البسه مردان و زنان ايران در دوران بعد از اسالم بسيار مبهم 
و نارساست غير از بسحق اطعمه كه معاصر با اواخر عمر خواجه حافظ شيرازى بوده و 

چنانكه ديديم بسيارى از غزلهاى وى را استقبال كرده است، مرد ديگرى به نام موالنا نظام 
الدين قارى يزدى به تقليد از بسحق اطعمه «ديوان البسه» را به رشته نظم كشيده و در 

ديباچه آن چنين نوشته است: «... اما بعد چنين گويد نساج اين جامه رنگين و خياط اين 
 خلعت با تمكين از لباس رعونت عارى .. نظام قارى كساء الّله لباس التقوى ...

روزى محفلى از اهل لباس دست داد و اهل دستار با جامهاى ملون متكلف حاضر بودند، 
خوانى آراسته در ميان آمد در آن رختهاى رنگين و سفره سنگين ديدم، با خود انديشه 

كردم كه چون شيخ بسحاق عليه الرحمه كه در اطعمه ديگ خيال بر آتش فكرت نهاد، من 
نيز در البسه، اقمشه معانى در كارگاه دانش به بار نهم و بر ضمير همگنان پوشيده نيست كه 

هم چنانكه از مأكول ناگزير است از ملبوس نيز چاره نيست و ديگر آنكه چون تاجداران 
ممالك نظم به حكم الشعراء امراء الكالم او را باورچى خوان نعمت گردانيدند و مطبخ به 

وى سپردند، دعا- گوى را نيز دست تصرف در رختخانه اشعار دادند ... فى الجمله از او 
كشكينه و از ما پشمينه، بنابراين مقدمات، ديوانى مشتمل بر قصايد و غزليات و رسائل و 
مقطعات و رباعيات و فرديات درين لباس قلمى گرديد.» اين شاعر كه ظاهرا در اواسط 

قرن نهم مى زيسته، مانند بسحق به به بسيارى از شعراى بزرك تمثل جسته و در آثار خود 
 اشعارى از آنان تضمين كرده است،
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 غزل كه مطلع هريك ذيال نوشته 24چون به ديوان كامل نظام الدين قارى دسترسى نبود، 
 مى شود از تاريخ عصر حافظ نوشته دانشمند فقيد دكتر قاسم غنى را عينا نقل مى كنيم:

رونق حسن بهارى است دگر كتان 
  را

 گرم بازار ز شمسى شده تابستان را

   
*** 

ز تبريز ار گليمى نازك آرى در برم 
  يارا

به نقش ساده اش بخشم سمرقند و 
 بخارا را

 بناى جبه كرباس سست بنياد است 
 

 بيار صوف كه بنياد پنبه بر بادست 

 مرا اگرچه به بستر لت كتان انداخت 
 

ز روى صوف نظر برنمى توان 
 انداخت 

مرغ مدفونى گلى از شرب در منقار 
  داشت 

بر گلستانى ز كمخا ناله هاى زار 
 داشت 

قيچجى بقچه رخت من و دستار 
  كجاست 

وان كاله و كمر و موزه بلغار 
 كجاست 

 ميان ما و مرقع محبت ازلى است 
 

گواه ملمع رنگين و خرقه عسلى 
 است 

 ز اطلس فلكم پرده در طنبى است 
 

به طاقچه مه و خور جام و كاسه 
 حلبى است 

عيب قطنى مكن اى اطلس پاكيزه 
  سرشت 

 تار او چونكه بپود تو نخواهند نبشت 



 شمله كين عزتم ز دولت اوست 
 

 گردنم زير بار منت اوست 

 يك چند پنبه دانه به خاكش مقر شود
 

 گردد به سعى زوده و دستار سر شود

نازكان كين موزه برجسته برپا 
  مى كنند

 چكمه را بهر تنعم زير و باال مى كنند

جوهر صوف و سقرالط همان است 
  كه بود

حقه مهر بدان مهر و نشان است كه 
 بود
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 نشان پوشى و نقش علم نخواهد ماند

 
 نماند بندقى و ريشه هم نخواهد ماند

تا ز قطنى و قدح نام و نشان خواهد 
  بود

تنم از ذوق شمط جامه دران خواهد 
 بود

 در ازل پرتو كرباس بر اندام افتاد
 

 هركجا برهنه در طمع خام افتاد

 دل ما به وصل ارمك ز قبا فراغ دارد
 

كه به دگمه پاى بند است و درز داغ 
 دارد

 در قباپوشى ما كج كلهان حيرانند
 

در لباس اين سخنان جامه دران 
 مى دانند

 زينت چتر قطيفه ماه ندارد
 

 افسر خور شوكت كاله ندارد

 خازن بعيد ابلق سنجاب من بيار
 

 بنگر هالل را چو دم قاقم آشكار



 آنكه خياط برد پارچه از رو وارش 
 

 پنبه حالج چرا كم نكند از كارش 

 قباى ارمك و پيراهن كتان دقيق 
 

 اگر بود فرجى در برش زهى توفيق 

اى خوش آن ساعت كه صوفى 
  موج زن در بر كنم 

فخر بر جمله قدك پوشان بحر و بر 
 كنم 

 خز و ديبا ز باغ و بوستان به 
 

 نخ و كمخا ز راغ و گلستان به 

به پرده شاهد كمخا و جلوه گر 
  ميخك 

به هم برآمده دستار كاين چه 
 بلعجبى است 

به صوف از آن جهت انگوره يى 
  لقب كردند

كه گهگهش لكه به روى ز باده 
 عنبى است 

در اينكه صندلى بقچه كش به پايه 
  رسيد

سبب مپرس كه آنرا دليل بى سببى 
 است 

 درآمدن بهمه رنگ شرب و واال را
 

ز عين قحبه نمائى و غايت جلبى 
 است 
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 بكيش كلكنه و دين فوطه حمام 
 

كه بقچه كردن سجاده عين بى ادبى 
 است 

 به رختخانه قارى حرام و زينت بين 
 

كه متكاى سرش گرد بالش طنبى 
 است 



 ز نظم البسه قارى به پارسى گويان 
 

زبان خموش و ليكن دهان پر از 
 «1» عربى است 

به طورى كه مشاهده مى شود اسامى پارچه ها و البسه معمول در آن دوره با اسامى و    
اصطالحات امروزى اختالف فراوان دارد، به همين جهت درك صريح اشعار قارى دشوار و 

 در مواردى غيرممكن است.

از دوران صفويه به بعد در اثر آمدورفت اروپائيان و سفرنامه هايى كه به همت آنان به رشته 
تحرير درآمده است، اطالعات ما در زمينه هاى مختلف امور اجتماعى و اقتصادى بيشتر 
است شاردن كه در حدود سيصد سال پيش به ايران آمده، در سفرنامه گرانبهايى كه از 

خود به يادگار گذاشته، اطالعات سودمندى از خصوصيات لباس مردان و زنان در اختيار 
 ما مى گذارد.

 لباس مردان 

اطالعات ما از لباسهاى قديم از دو منبع است، يكى از كتب و مدارك تاريخى و عكسها و 
تابلوهاى قديمى و ديگرى آثار و سفرنامه هايى كه در قرون اخير به رشته تحرير درآمده 

 است.

 قمرى به ايران سفر كرده، در مورد 1084 ميالدى، يعنى 1673شاردن كه در سال 
لباسهاى نياكان ما چنين مى نويسد: «لباسهاى شرقيها تحت تأثير مد قرار نمى گيرد؛ و تقريبا 

هميشه يك طور دوخته مى شود نه از حيث رنگ و نه از حيث شكل و پارچه از قرون 
متمادى تغيير مهمى در آن رخ نداده است.» وى مى گويد كه در خزانه هاى اصفهان 

لباسهايى متعلق به چنگيز را ديده است كه مانند لباسهاى روزى است كه او به آن شهر 



مسافرت مى نموده است و درباره لباس مردم آن زمان اصفهان مى نويسد: «مردان آن زمان 
شلوارهائى مى پوشند كه تا روى كفش مى آيد و از جلو چاك ندارد و آن را با ليفه به كمر 
نگاه مى دارند. پيراهن آنها بلند است و روى شلوار مى افتد و از طرف راست چاك دارد و 

اين چاك تا روى شكم مى آيد، پيراهن فاقد يقه است، ولى مردان و زنان لبه اى از مرواريد 
يا يراق به پيراهن خود مى دوزند كه تقريبا به عرض يك انگشت است، مردان روى پيراهن 

يك نيم تنه كوتاه مى پوشند كه معموال از پارچه پنبه اى است و در پايين روى شكم تكمه 
 مى خورد و دامن آن 

______________________________ 
 )- مأخوذ از حاشيه يى است كه آقاى على اصغر حكمت بر تاريخ ادبى براون نوشته اند.1(
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روى رانها مى افتد روى اين نيم تنه يك قبا مى پوشند، قسمت باالى قبا بسيار تنگ است و 
طرفين آن در ارتفاع كمر روى هم مى آيد. ابتدا سمت چپ و بعد سمت راست قبا را در 

زير بغل به وسيله تكمه اى مى بندند، آستين قبا تنگ و بلند است و قسمت زياد آن را تا 
 روى مچ باال مى زنند و يا با تكمه مى بندند.

روى قبا دو يا سه شال به كمر مى بندند، كه معموال از پارچه نفيسى است و وقتى آن را تا 
كنند، چهار انگشت عرض دارد به اين طريق قبا در قسمت باالى كمر برآمده مى شود و به 

 جاى جيب به كار برده مى شود.

روى قبا يك نيم تنه ديگر مى پوشند كه يا آستين ندارد و يا آستين كوتاه دارد و آن را 
(كردى) مى نامند و گاهى اين كرديها بلند و آستين دار است .... و از ماهوت يا ساتن 



(زرى) است و مليله دوزى و زردوزى دارند، گاهى لبه آنها را با پوست سمور يا با پوست 
 بره تاتار و بلخ تزئين مى كنند.

جورابها مثل كيسه يكسره اند و از پارچه دوخته مى شوند و تا پائين زانو مى آيند و در آنجا 
گره مى خورند، سروته آنها يكى است. به كف جوراب يك قطعه چرم قرمز مى دوزند تا 
اصطكاك با لبه كفش آن را پاره نكند. جوراب اخيرا با تقليد از اروپا معمول شده، ولى 

سابقا بيشتر مردم پاپيچ مى بستند؛ اكنون جوراب را نسبت به فصل نازك يا ضخيم درست 
 مى كنند ولى در تابستان معموال جوراب نمى پوشند و پاى برهنه را داخل كفش مى كنند.

در ايران چند نوع كفش معمول است ولى هيچكدام بند ندارد، زير پاشنه را آهن مى زنند و 
زير كف در چند نقطه ميخ مى كوبند، كفش مردم ثروتمند مانند راحتى زنان به صورت 

نعلين است كه به راحتى مى توانند آن را از پا بيرون بياورند، چون تمام اطاقهايشان از قالى 
مفروش است- كفشها معموال از چرم سبز كم رنگ است پاشنه به قطر يك مقوا ولى از 

چرم بسيار خوب است، فقط نعلينها پاشنه دارند و بقيه كفشها بدون پاشنه است و رويه 
بعضى از آنها چرم و بعضى ديگر از پارچه است. گيوه كه با ميل مى بافند خيلى تنگ است 

و بدون پاشنه كش نمى توان پوشيد، گيوه، مخصوص پيشخدمتهاست و به اين دليل است 
 كه پيشخدمتها معموال يك پاشنه كش در كمرشان دارند.

كفش مردم فقير از پوست شتر ساخته شده كه محكمتر است، ولى وقتى هوا بارانى است 
 راه رفتن با آنها بسيار دشوار است. دهاتيها، پاپوش مى پوشند كه از پارچه و پوست است.

سپس شاردن شرح مفصلى از عمامه و طرز به كار بردن آن مى دهد و بعد به تشريح 
 پارچه هاى معمول در ايران مى پردازد.



 پارچه لباس از پنبه يا ابريشم است، ابريشم بيشتر براى پيراهن و شلوار به كار برده 
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مى شود و نيم تنه را از پنبه و ابريشم مى سازند تا گرم باشد. رنگ سياه زياد مرسوم نيست و 
 آن را رنگ ابليس مى نامند ولى رنگهاى تند بسيار معمول است.

 به طورى كه گردشگاهها و خيابانها به صورت تابلوى نقاشى رنگين درمى آيد.

مردها معموال ريش مى گذارند ولى نه ريش بلند، براى اصالح ريش آن را در دست چپ 
مى گيرند و هرقدر از دست بيرون آمد، قيچى مى كنند. نظاميها و بسيارى از ديگر مردها، 

سبيل بلند مى گذارند و مى گويند شاه عباس كبير به سربازانش از روى بلندى سبيل پاداش 
مى داد، اين سبك لباس و آرايش از زمان كورش تاكنون در ايران معمول بوده است و 

 تغيير زيادى در آن حاصل نشده.

  ميالدى «لباس زنان»16از ديوان نظامى، مربوط به ربع اول قرن 
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لباس زنها شبيه به لباس مردهاست، فقط جوراب نمى پوشند، كفش آنها كه ساغرى ناميده 
مى شود، به وسيله مرواريد يا سنگهاى قيمتى تزيين مى گردد، پيراهن را قميص مى نامند و 

 شايد كلمه شميز فرانسه از همين لغت آمده است.



پيراهن زنان از جلوى سينه تا ناف چاك دارد، نيم تنه بلندتر از پيراهن است و روى آن شال 
كمرى نازكتر از مردان بسته مى شود. روى سر، يك روسرى نازك مى اندازند كه روى 

 شانه ها مى افتد و گردن و پستانها را مى پوشاند.

 وقتى از خانه بيرون مى روند، چادر سفيدى بر سر مى كنند و فقط چشمانشان پيداست.

زنها چهار چادر دارند كه دو عدد آنها براى خانه و دو عدد ديگر براى كوچه است، اولى 
فقط روسرى تزئينى است و دومى از زير چانه رد مى شود و روى سينه مى افتد سومى چادر 

سفيدى است كه تمام بدن را مى پوشاند و چهارمى يك نوع دستمالى است كه روى 
صورت مى اندازند (روبنده) و طرفين آن را به دو طرف صورت مى بندند، اين دستمال 

 پنجره اى در مقابل چشمان دارد.

 ارامنه، حتى در خانه روسرى را طورى مى بندند كه تا نصف دماغشان پوشيده مى شود.

زيرا حق دارند خويشان مرد يا كشيشان را در خانه بپذيرند؛ ولى دخترهاى ارمنى فقط تا 
دماغشان را مى بندند تا صورت آنها بهتر ديده شود و زودتر شوهر كنند. دستكش بين 

مردها و زنها معمول نيست؛ زنها موهايشان را از عقب به صورت گيس مى بافند، هرقدر 
گيسوان بلندتر و درستتر باشد زيباتر است، اگر به اندازه كافى بلند نباشد كمبود آن را با 

گيسهاى مصنوعى ابريشمى تكميل مى كنند. نوك گيسها را با دانه هاى مرواريد يا قالبهاى 
قيمتى تزئين مى كنند. زنهاى شوهردار و اعيان، تاجى به سر مى بندند كه به صورت روبان 

كم عرض است، ولى دخترها، شب كالههاى كوچك بر سر مى گذارند و گيسوان را از دو 
طرف روى گونه هايشان مى اندازند، شب كاله دختران اعيان با جواهر و مرواريد تزئين 

 يافته.



ريش و پشم سياه، بسيار مورد عالقه ايرانيان است، پهن ترين ابروها زيباترين آنهاست، 
خصوصا اگر از ميان به هم متصل باشند، آنهائى كه از نژاد اعراب اند، اين نوع ابروها را 

 دارند؛ ولى زنهاى ايرانى كه فاقد آن هستند با حنا آن را تكميل مى كنند.

به روى پيشانى كمى باالتر از ابروها، يك خال لوزى شكل قرار مى دهند، در روى زنخدان 
خال مى كوبند كه پاك نمى شود و دست و پايشان را با حنا قرمز مى كنند، معموال زنهاى 

كوتاه قد از بلندقدها بيشتر مورد پسندند. روى سر جقه هاى كوچك در باالى تاج قرار 
مى دهند و گاهى نيز گل جاى تاج را مى گيرد، يك گردن بند مرواريد كه به طرفين شقيقه 

 وصل مى كنند، از زير چانه آويزان است.
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زنها، دستبندها و بازوبندهاى پهن به پهناى سه انگشت و گردن بندهاى طال و مرواريد نيز 
به كار مى برند و به گردن بندها يك عطردان مى آويزند، كه بعضى از آن ها به اندازه كف 

 دست است.

انگشترهايى كه به دست مى كنند، به قدرى زياد است كه از اين حيث هيچ ملتى با آن ها 
 1200نمى تواند رقابت كند، قيمت لباسهاى ايرانيان زياد است؛ مثال افسرى كه در سال 

 »1 «سكه عايدى دارد، تقريبا همين مبلغ را خرج لباس خود مى كند.»

بسيارى از لباسها و كالههاى ايرانى در طول زمان به كشورهاى اسالمى راه يافته است، كه 
از آن جمله تبان است كه كلمه تحريف يافته تنبان مى باشد، و آن نوعى شلوار چرمى است 

كه كشتى گيران به پا مى كنند و نيز به معناى نوعى شلوار كتانى است كه مالحان 
مى پوشند؛ همچنين كلمه تاج به نوع مخصوصى از كاله اطالق مى شود كه در آثار 



نويسندگان جديد غرب به همين معنى آمده است. ظاهرا شاه اسماعيل پسر حيدر، كاله 
تاج را براى خود يا طرفداران خود انتخاب كرده است. اولئاريوس، تاج را چنين وصف 

) 44مى كند: كاله بى لبه قرمزى است كه دوازده ترك دارد؛ در كتاب كمپفر (صفحه 
مى خوانيم: «تاج، كاله بلندى است به شكل خاص خود كه در دربار ايران بسيار ديده 

مى شود ... پادشاه آن را بر سر مى گذارد؛ بزرگان كشور نيز در جشنهاى بسيار باشكوه در 
حضور سلطان آن را بر سر مى گذارند، اين كاله از ماهوت ساخته شده با گلهاى طال زينت 

يافته و چند رديف جواهر نفيس به دور آن نشانده اند؛ بعضى از صوفيان و اهل فتوت نيز 
 تاج مخصوصى بر سر مى گذاشتند.

همچنين جبه، قبايى است كه روى لباسهاى ديگر پوشيده مى شود آستينهاى آن بسيار 
كوتاه است، در زمستان آن را از پوست آستر مى كنند آن وقت آن را جبه آستر پوست 

مى نامند. ازار چادر بزرگى است كه در شرق زنان هنگام بيرون شدن از خانه سرتاپاى خود 
را در آن مى پوشانند. شال، همان كلمه شال فارسى است كه به چندين زبان اروپايى نيز 

 »2 «به كار رفته است، اين پارچه را چين مى دهند و چندين بار دور كمر مى بندند ...»

طيلسان: جامه گشاد و بلند كه به دوش اندازند، ردا، نوعى ردا و فوطه كه عربان و خطيبان 
 »3 «و قاضيان و كشيشان مسيحى بر دوش اندازند ...»

 قبا: به طورى كه از آثار تاريخى برمى آيد، قبا، لباس بلندى بود كه در جلو با چند

______________________________ 
 )- ماخوذ از مقاله دكتر عيسى بهنام در مجله نقش و نگار.1(

 .232 و 110، 96، 90)- نگاه كنيد به فرهنگ البسه، پيشين، صفحات 2(



 .2245، ص 2)- محمد معين، فرهنگ معين، ج 3(
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تكمه بسته مى شد؛ يقه آن كامال باز و تا اندازه اى شبيه لباس ارمنيها بود ... در زير لباس، 
 »1 «جبه مى پوشند پوشيدن قبا در زمان پيامبر اسالم معمول بود.»

 لنگوته: لنگى است كوچك كه درويشان و فقيران و مردم بى سروپا بر ميان بندند.

 برمى كنم بروى ميان بند جانماز
 

 «لنگوته را معارض شلوار مى كنم
«2» 

   
 نظام قارى 

عبا: عبارت از روپوش گشاد و بلندى است كه از پشم يا نخ تهيه مى شود و معموال جلوى 
آن باز است و دو سوراخ در طرفين آن تعبيه مى كنند كه دستها را از آن بيرون مى آورند؛ 

 در ممالك اسالمى روحانيان و قضات و جز اينها، غالبا از آن استفاده مى كنند.

مردان جنگجو، معموال خفتان مى پوشيدند و آن را قزآگند نيز گويند و مخصوص كسانى 
است كه آماده جنگ و پيكارند؛ در شرح حال يعقوب ليث مى خوانيم كه «لباس او غالبا 

 »3 «خفتانى ساده بود رنگ كرده از آن نوع كه آن را فاخته يى مى خواندند.»

 خياطان 



در ميان پيشه وران، خياطان و كفاشان بيشتر از ديگر پيشه وران مورد مراجعه عمومى بودند 
و غالبا مردم، از بدقولى، تقلب و سوءاستفاده بعضى از آنان شكايت مى كردند. مولوى در 

 دفتر ششم مثنوى، از مهارت خياطان در ربودن پارچه سخن مى گويد:

 گفت قاضى بس تهى رو صوفئى 
 

 خالى از فطنت چو كاف كوفئى 

 تو، به نشنيدى كه آن بر قند لب 
 

 غدر خياطان همى گفتى به شب 

 آن طايفه  «4» خلق را درزى 
 

 مى نمود افسانه هاى سابقه 

 چونكه دزديهاى بيرحمانه گفت  ...
 

 كه كنند اين درزيان اندر نهفت 

در شهر  «5» گفت اى قصاص  ...
  شما

 كيست استاتر در اين مكر و دغا

 گفت خياطى است نامش يورشش 
 

 اندرين جستى و دزدى خلق كش 

 گفت من ضامن كه با صد اضطراب 
 

 او نيارد برد پشم رشته تاب 

 بامدادان اطلسى زد در بغل  ...
 

 شد به بازار و دكان آن دغل 

 پس سالمش كرد گرم و اوستاد
 

 جست از جا، لب به ترحيبش گشاد

 گرم پرسيدش ز حد ترك بيش 
 

 تا فكند اندر دل او مهر خويش 

 چون بديد از وى نواى بلبلى 
 

 پيش افكند اطلس استنبلى 
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 كه بِبر اين را قباى روز جنگ 

 
 و باالش تنگ  «1» زير نافم واسع 

 گفت صد خدمت كنم اى ذوو داد
 

 در قبولش دست بر ديده نهاد

 و بديد از روى كار «2» پس بپيمود
 

 بعد از آن بگشاد لب را در فشار

 ترك خنديدن گرفت از داستان  ...
 

 چشم تنگش گشت بسته در زمان 

 پاره اى دزديد كردش زير ران 
 

 «3» از جز از حق، از همه احيا نهان 

خندمين تر زان دو  «4» گفت الغى 
  يار

 كرد او اين ترك را كلى شكار

 چشم بسته عقل جسته مولهبه 
 

 مست ترك مدعى از قهقهه 

 پس سوم بار از قبا دزديد شاخ 
 

 كه ز خنده ش يافت ميدان فراخ 

 بوسه افشان كرد بر استاد او ...
 

 كه به من بهر خدا افسانه گو

 گفت درزى اى طواشى برگذر
 

 واى بر تو گر كنم الغى دگر

 پس قبايت تنگ آيد بازپس 
 

 اين كند با خويشتن خود هيچكس 

 خنده چه رمزى ار دانستيئى 
 

 تو به جاى خنده خون مگريستئى 

   



منتقد نامدار ما، عبيد زاكانى همين معنى را در چند جمله بيان مى كند: «خياطى براى تركى 
قبا مى بريد، ترك چنان ملتفت بود، كه خياط نمى توانست پارچه از قماش بدزدد، ناگاه 

تيزى بداد، ترك را خنده بگرفت و به پشت افتاد، خياط كار خود بديد؛ ترك برخاست و 
 »5 «گفت: اى استاد درزى تيزى ديگر ده. گفت: جايز نباشد كه قبا تنگ مى گردد ...»

صاحب قاموس كتاب مقدس گويد: «بدانكه لباس متنفذين پنج قسم بود، يعنى پيراهن و 
عبا و كمربند و كفش و عمامه؛ اما پيراهن متقدمين لباسى بود كه بدن را از شانه تا زانوها 

مى پوشانيد و آن را آستينى نبود، پس از آن به اقتضاى زمان، به تدريج آن را بلندتر كرده، 
آستين را نيز بر آن افزودند و كمربندى نيز بر آن قرار دادند، لهذا چون شخص جز پيراهن 

چيز ديگرى نمى داشت، وى را عريان مى گفتند و پيراهن مذكور را از كتان يا پشم به 
 موافق ميل اشخاص، به اختالف انواع مى ساختند.

اما كمربند كه زنار نيز مى گويند، فايده اش نگاه داشتن پيراهن بود و چون بر كمر 
مى بستند، مقصود بيدارى و خدمت كردن، و هرگاه از كمر مى گشادند، مراد استراحت و 

 آسودگى بود.

 كمربند را از ريسمان يا پارچه يا پوست درست مى كردند و بر كمر مى بستند، گاهى 
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 محض زينت، سنگهاى گرانبها و سنجاقها بر آن قرار مى دادند؛ و سالح جنگ از قبيل:

شمشير و خنجر و كارد برابر آن مى بستند و همچنين پول طال و نقره خود را در آن 
 مى گذاشتند.

عبا، لباس مربع مستطيلى بود، كه از قماش مى ساختند، گاهى به دوش و گاهى زير بغل 
 مى گرفتند- در زمستان، پوستينى از پوست گوسفند، يا بز بر دوش مى گرفتند.

لباس زنان با مردان چندان اختالفى نداشت، مگر اينكه لباس خارجى را كه مردان عبا و 
 زنان چادر گويند، قدرى فراخ مى گرفتند؛ و در اواخر روبند، يا دهان بند را بر آن افزودند.

اما كفشها يا نعلين عبارت از قطعه هاى چوب يا پوست بود كه به هيأت قديم ساخته، به 
وسيله ريسمانهاى پوستى به پاى خود مى بستند و كندن كفش داللت بر آن بود كه موضعى 

 كه بر آن نشسته اند، امن و محل راحت است.

چون كفشها پاى شخص را از گردوغبار و ساير كثافات محافظت نمى كرد، لذا الزم بود، 
 كه ميزبان همواره آب براى شستن پاهاى ميهمان فراهم كند.

اما عمامه مخصوص كاهنان بود، بعضى از زنان عبرانى نيز استعمال مى كردند، لباسها را با 
جواهر نفيسه و طال و نقره و سنجاق زينت مى دادند و تمام مردم گوشواره ها در گوش و 



حلقه ها در بينى و بازوبند در بازو و خلخال در پا مى داشتند و آينه هايى از برنج صيقلى 
ترتيب مى دادند، كه به دست گرفته يا در گردن يا كمر خود مى آويختند؛ لباس روغنى 
لباسى بود كه براى محافظت از آب در موسم باران جامه را در روغن كتان چرب كرده 

 خشك سازند و بپوشند.

دوم آنكه زنان و مردان رعنا، جامه هاى خود را، به روغنهاى خوشبو يا عطريات چرب 
سازند و اين از مخترعات اهل هند است. لباس عزا يا جامه ماتم لباسى بود، نيلى يا 

 سياه رنگ.

 يك دم از دود آه خاقانى 
 

 نيلگون كن لباس ماتم را

   
 »1 «لباس عباسى: كنايه از لباس سياه است كه خلفاى عباسى شعار خود ساخته بودند.»

چنانكه قبال گفتيم ساده ترين لباسها را لنگوته گويند و آن لنگى است كوچك كه فقرا به 
 كمك آن ستر عورت كنند.

 بستن لنگوته در ايام گرما راحتست 
 

گر تو را شلوار يا تنبان نباشد گو 
 مباش 

   
 نظام قارى 

لباده: به بارانى نمدين و باالپوش روزهاى بارانى مى گويند، عالوه براين، به قسمى جامه 
مردانه دراز اطالق مى شود كه روى جامه هاى ديگر مى پوشند و بيشتر روحانيان از آن 

 استفاده مى كنند.
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 بر سر، عصا به زر رومى كند همى 

 
 در بر لباده اى ز زبرجد كند همى 

 منوچهرى    

 در ايران بود، شرح جالبى درباره قبا نوشته 1663 سياح فرانسوى كه در سال »1 «قبا: «تونو»
است كه عينا نقل مى كنيم: «نيم تنه بلندى را كه روى لباسهاى ديگر مى پوشند، قبا نامند؛ و 
آن معموال از پارچه نخى بسيار نازك دوخته مى شود؛ رنگ آن برحسب تمايل اشخاص 
قرمز يا زرد، يا رنگهاى ديگر است و چنان صاف دوخته شده كه گويى از اطلس است. 

اين نيم تنه از پارچه نخى كرك دار و پيكه دوخته مى شود و تا نيمه ساق پا مى آيد، يقه آن 
باز و هاللى است، طرف راست آن درست روى شكم مى افتد؛ و در زير بغل چپ، با 

بندهايى بسته مى شود و طرف چپ لباس روى آن مى افتد و به وسيله چهار بند در طرف 
راست بسته مى شود اما يكى از اين بندها، هرگز بسته نمى شود، بلكه روى بندهاى ديگر 

 آويزان است.

قبا تا روى كمر بسيار تنگ است، از اين جهت به بدن قالب مى شود و شكم آنها را كامال 
پوشيده و فشرده نگه مى دارد و از كمر به پايين متدرجا گشاد مى شود ... آستينهاى آن 

چسبان و قالب بازوان است؛ ولى بسيار دراز مى باشد و به همين علت آنها را چين مى دهند، 



كه از مچ دست نگذرد ... كسانى كه مى خواهند آسوده باشند، به مچ آنها تكمه مى دوزند 
... 

جنس اين قباها، معموال از پارچه ساده است، اما قباى رجال عاليرتبه، از اطلس يا پارچه 
(زربافته) كه زرى ايران است دوخته شده است. در تابستان اغلب مردم، قبا را از پارچه 

بدون كرك مى دوزند ... براى بستن بندهاى قبا، هميشه بايد از يك خدمتكار كمك 
گرفت و لذا اغلب مردم ناچار فقط يكى از بندها را مى بندند و باقى را آويزان مى گذارند، 

به محض رسيدن به خانه براى رعايت نظافت قبا را درمى آورند. اعيان، هر روز قباى 
 »2 «ديگرى مى پوشند ... ارزش يك مرد را از نظافت و لباسش معين مى كنند ...»

 زيرانداز

از ديرباز طبقات محروم به جاى قالى از حصير و بوريا و زيلو به عنوان زيرانداز استفاده 
 مى كردند؛ در كتاب حدود العالم مى خوانيم:

 «از اين ناحيت گيالن جاروب و حصير و مصلى نماز و ماهى به همه جهان برند.»

حصير گفت به زيلو كه نقش ماست 
  كنون 

 كه ظل دولت خرگه فتاد بر سر ما

   
* 

 در چين نه همه حرير بافند
 

 گه حله گهى حصير بافند

   
 نظام قارى 
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 لباس مردان و زنان در عهد صفويه از كتاب شاردن 

از دوره صفويه به بعد، در اثر آمدورفت اروپائيان به ايران و بسط مناسبات اقتصادى بين 
 ايران و ملل غرب، به تدريج تغييراتى در آداب و رسوم طبقات ممتاز ايرانى پديد آمد.

 لباس شاه عباس 

پيراهن شاه عباس، مثل پيراهن بيشتر مردم ايران، از پارچه سفيد نخى يا كتانى و گاه از 
پارچه شطرنجى خاصى، مركب از نخ و ابريشم بود، كه به سبك معمول زمان از پهلو بسته 

 مى شد و دامنش تا باالى زانو فرو مى آمد.

روى پيراهن در زمستان نيم تنه كوتاهى مى پوشند، كه مثل جليقه در زير لباس پنهان بود، 
اين نيم تنه را معموال با پارچه نخى بسيار لطيفى كه از هندوستان مى آوردند و گل و بوته ها 

يا تصاوير رنگين زيبا داشت مى دوختند؛ و آن را براى اينكه گرمتر باشد، پنبه دوزى 
مى كردند، روى اين نيم تنه، قبايى مى پوشيدند كه باالتنه اش تا كمر تنگ و چسبيده به بدن 
و دامانش فراخ بود ... آستينهاى قبا بسيار تنگ و بلند و بى تكمه بود، به طوريكه قسمتى از 

آستين روى دست، چين مى خورد. يك طرف قبا را با بندى زير بغل چپ و طرف ديگر را 
روى آن زير بغل راست مى بستند ... شاه عباس، چون از طرف مادر، مازندرانى بود مثل 



مردم آن سرزمين بيشتر به جاى قبا، نيم تنه يا كليجه كوتاهى به برمى كرد، كه با تكمه هاى 
گالبتون، گاه روى سينه و گاه از پهلو بسته مى شد؛ روى قبا يا نيم تنه كمربندى چرمين با 

شالى به رنگهاى گوناگون زير شكم مى بست و خنجرى زير كمربند يا شال بر كمر 
مى زد.- در آن زمان مرسوم بود كه دو شال بر روى هم به كمر مى بستند. يكى از پارچه 

 ابريشمين گل و
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بوته دار، يا زربفت بسيار لطيف كه بلندتر از شال دوم بود و چندبار دور كمر پيچيده 
مى شد، ديگرى از پارچه يكرنگ ساده ابريشمى يا پشمى كه كوتاهتر بود و روى شال 

نخستين مى بستند ... برخى از بزرگان و سرداران تا سه شال هم نيز بر روى هم مى بسته اند و 
 شالها معموال زير شكم بسته مى شده است.

شاه عباس در زمستان روى قبا، نيم تنه تنگى از ماهوت ساده يا پارچه هاى زربفت به 
برمى كرد كه در زير گلو با گلوله اى ابريشمين به جاى تكمه، بسته مى شد، از دو طرف اين 

نيم تنه سه رديف رشته ها و گلوله هاى گالبتون به رنگهاى مختلف آويخته بود كه معموال 
نمى بستند و همچنان آويخته رها مى كردند، تا گل و بوته هاى قبا از زير آن پيدا باشد، آستر 
 اين نيم تنه هميشه از خز يا سنجاب با پوست بخارايى يا پوست بره خاكسترى خراسانى بود.

شلوار شاه، بيشتر ماهوت ساده يا راه راه، به رنگهاى مختلف و مخصوصا بنفش بود، كفشى 
هم از چرم يا تيماج مى پوشيد كه نوك تيز برگشته داشت، جورابى ساده يا زربفت، از پشم 

 يا ابريشم به پا مى كرد، كه ساقه اش به سبك زمان كوتاه و گشاد بود.



عمامه اش در اعياد و روزهاى رسمى و هنگام پذيرائى از ميهمانان عاليقدر يا سفيران بيگانه، 
همان تاج قزلباش بود ... اما در مجالس انس و غيررسمى عمامه اى ساده بدون تاج و جيقه 

بر سر مى گذاشت، يعنى فقط دستارى از پشم يا ابريشم كه آشفته و بى ترتيب دور سر 
پيچيده بود ... تاج قزلباش را هميشه با دستار سبز ابريشمين بر سر مى نهاد و عمامه عادى او 

دستارى سفيد يا پارچه سرخى بود كه خطوط سپيد نقره اى داشت، ولى درهرحال تاج يا 
عمامه خود را برخالف ديگران بر سر مى گذاشت، يعنى آن قسمتى را كه بايد پشت سر 

قرار گيرد، جلو سر قرار مى داد و هيچكس جرأت نداشت كه از او تقليد كند ... شاه عباس 
در مجالس انس و ميگسارى، عمامه از سر برمى گرفت و پهلوى دست مى گذاشت؛ ولى 
ديگران هرگز از او تقليد نمى كردند، زيرا سربرهنه بودن، حتى در برابر دوستان يكدل و 

آشنايان هم شأن و بيگانگان هم برخالف تربيت و ادب شمرده مى شد ... شاه عباس جز 
هنگام پذيرايى از پادشاهان و سفيران بيگانه، هميشه لباسى ساده مى پوشيد و چندان درين 
كار افراط مى كرد كه برخالف پادشاهان ديگر، ميان سرداران و درباريانش به سادگى و 
پيراستگى شناخته مى شد ... روزى كه لباس سياه مى پوشيد، متفكر و دل مشغول بود، اگر 
لباسهاى سفيد و سبز و زرد به تن مى كرد، معلوم مى شد خرسند و بانشاط است، اما اگر 

لباس سرخ پوشيده بود، همه رجال به خود مى لرزيدند ... و بى گفتگو آن روز، خون كسى 
 »1 «را مى ريخت.»

 لباس زنان 

در دوران صفويه بار ديگر زنان زير فشار مقامات ذى نفوذ قرار گرفتند و حقوق و 
 آزاديهاى نسبى كه از عهد مغول به بعد به دست 
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آورده بودند از كف دادند. در سفرنامه پرپاسيفيك، مى خوانيم: «لباس زنان ايران آنچه در 
ظاهر پيداست، براى همه يكسان است، زيرا همه آنان فقط لباس گشاد سفيد دربر دارند كه 

از نوك سر تا پاشنه هاى پا همه جايشان را مى پوشاند.» در سفرنامه اولئاريوس (مسافرت به 
) چنين آمده است: «زنان در ايران هنگام گذشتن از 819مسكو، تاتارستان و ايران، صفحه 

كوچه ها، هرگز صورت خود را نشان نمى دهند، بلكه در زير يك چادر سفيد كه تا ساق 
پايشان مى رسد پنهان شده اند ازين چادر فقط يك شكاف كوچك در محل چشمها باز 

 است كه مى توانند راه خود را ببينند.» در سفرنامه تونو مى خوانيم:

«وقتى كه آنها (زنان ايرانى) در شهر راه مى روند، چه فقير و چه غنى خود را در يك چادر 
بزرگ يا كفنى از پارچه سفيد خيلى نازك پوشيده اند ... بدين ترتيب همه جاى آنها به جز 
چشمها كامال در پارچه پوشيده است. در سفرنامه اوليويه (مسافرت در امپراتورى عثمانى، 

) چنين آمده است: «وقتى يك زن ايرانى از خانه 262مصر و ايران، جلد پنجم، صفحه 
بيرون مى رود، خود را در چادر بزرگ موسلين يا پارچه نخى كم ارزش ترى مى پوشد ...» 

كريورتر (مسافرت در گرجستان، ايران، ارمنستان، بابل قديم و غيره، جلد اول، صفحه 
) گويد: «وقتى زنان ايران از خانه خارج مى شوند، از سر تا پا در يك چادر گشاد 127

 آسيائى موسوم به «چادر» پوشيده مى شوند ...» نيز در همان كتاب مى خوانيم:

«وقتى به بازار و به طرف قلعه شهر مى رفتم، زنان بسيارى را از طبقات مختلف ديدم كه در 
پناه چادر نفوذناپذير خود به تفرج مى رفتند؛ كشف اين نكته به آسانى ميسر نبود كه در زير 



 ظاهرا زنان كشاورز يعنى زنانى »1 «اين چادر نفوذناپذير چهره فقر نهفته است يا ثروت.»
كه در روستاها دوشادوش مردان به فعاليتهاى مختلف مشغول بودند، روى خود را 

 نمى پوشانيدند.

) ضمن گفتگو از زنان بغداد مى نويسد: «زنان روستاهاى 195بولينگهام (جلد دوم صفحه 
 بطوركلى در شهرك ها و دهات زنان »2 «اطراف هرگز چنين پرده هايى بر چهره ندارند.»

طبقات متوسط و پائين اجتماع از قديمترين ايام با چهره باز در كوى و برزن و در مزارع و 
چراگاهها به فعاليتهاى گوناگون اقتصادى مشغول بودند و خانه نشينى با زندگى پرتالش 

آنان سازگار نبود. پيترو، در مكتوب چهارم خود از لباس ايرانيان سخن مى گويد و 
مشخصات آن را چنين توصيف مى كند: «لباس ايرانيها با تركها اختالف دارد، يعنى ساده تر 

و يقه آن گشوده تر است، جليقه كه فقط زمستان آن را بر روى پيراهن مى پوشند و چون 
كوتاه است معموال ديده نمى شود. از نخ پنبه يى بافته شده و غالبا رنگين و داراى 

 نقش ونگار مختلف است و از داخل هم مختصرى آن را پنبه دوزى كرده اند.
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 زنان مسلمان و مسيحى 

باالپوش، لباس نسبتا بلندى است كه در تابستان زير آن جليقه به تن نمى كنند، قسمت 
باالى اين لباس چسبان و كمر آن تنگ است و دو يقه آن روى يكديگر قرار مى گيرند، لبه 



چپ لباس روى لبه راست واقع مى شود و در چهار محل با بند گره مى خورد، آستين لباس 
باريك و بلند و مچ آن چين دار و فاقد دگمه و سرآستين و شكاف است، از كمربند به 

پايين، باالپوش فراخ مى شود و تا وسط ساق پا ادامه پيدا مى كند، ولى درعين حال 
پنبه دوزى داخل آن باعث مى شود صاف بايستد. جنس اين لباس از نوع قماش هندى است 
و يك رنگ بيشتر در آن به كار نمى رود، منتهى هرچه بيشتر غيرعادى و زننده باشد، بيشتر 

 طرف توجه است و موقعى كه نو است به اطلس شباهت دارد و مى درخشد.

لباس داراى دو كمربند است كه هردو در زير شكم و خيلى پايين بسته مى شود، كمربند 
پايينى از جنس ابريشم است كه غالبا طال در آن به كار رفته و فوق العاده عالى است زيرا 

در انتخاب كمربند و عمامه كمال دقت مى شود ... و وجه تمايز افراد يكى هم عمامه و شال 
 كمر است، كمربند ديگر كوچكتر است و باالى كمربند اولى بسته مى شود ...

تن پوش زمستانى كه روى ساير لباسها پوشيده مى شود آن قدر بلند نيست كه با زندگى 
سربازى و سواركارى سازگار نباشد، لباس مردم طبقات پايين بلندتر است ولى به هرحال از 

زانو پايين تر نمى آيد، جنس آن نخى و رنگش غيرعادى است ... و رويهمرفته 
خوش نماست. در مواقع شرفيابى، تن پوش رويى بعضيها ابريشمى و طاليى است ولى اين 

 امر بسيار نادر اتفاق مى افتد. آستر اين لباس تقريبا هميشه پوستهايى به رنگ سفيد
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و سياه و قهوه اى از بره هاى خراسان است كه پشم آنها بلند و زيبا و نرم است و باوجود 
مرغوبيت، زياد گران نيست. جوراب از نخ ظريفى است كه ما به آن نخ پارسى مى گوئيم و 

رنگهاى آن متنوع است. البته منظورم جوراب مردان است، زيرا زنان جوراب مخملى يا 



زربفت و به طوركلى هرچه مطابق سليقه آنها باشد مى پوشند ولى لباسها همه از رنگهاى 
 »1 «متنوعى تركيب شده. ايرانيان به اندازه ما، در هم آهنگى رنگها دقت نمى كنند ...»

عمامه ها، رنگى است و غالبا در بافت آن تارهاى ابريشم طبيعى به طور راه راه در زمينه 
 پارچه پنبه اى به كار رفته است و رنگ سفيد به طور نادر مورد استفاده قرار مى گيرد.

 ثروتمندان عمامه هايى گرانبها كه تاروپود آن از طال و نقره است بر سر مى گذارند ...

بزرگى عمامه و طرز قرار دادنش به نظر غيرعادى و نامأنوس مى آيد، مضافا به اينكه وسط 
آن نيز فينه و يا عرق چينى قرار ندارد ... كاله قرمزى را كه به آن تاج مى گويند، عالمت 

مناصب نظامى است ... در زمستانهاى سخت، زير عمامه كالهى بر سر گذاشته مى شود كه 
آستر پوستى دارد و نوك تيزش از وسط عمامه بيرون مى آيد و لبه آن حتى تا روى گوشها 

را نيز مى پوشاند ... در ايران، بر سر گذاشتن عمامه براى همه مسيحيان جايز است ... لباس 
زنان ساده است، منتهى از پارچه هاى قيمتى ابريشمى با تاروپود طاليى بافته مى شود و 

داراى نقشهاى زيبايى است، پيراهن آنان تنگتر از تركهاست و به نظر من آن قشنگى را 
 ندارد.

 روسرى 

روسرى زنها شبيه پارچه اى است كه زنان بغداد هم به كار مى برند و گمان مى كنم قبال 
وصف آن را كرده باشم، رنگ روسريها مختلف است و دنباله آن از عقب تا روى زمين 

ادامه پيدا مى كند ... زنان سر خود را پايين مى اندازند و طرز زينت آنان مانند زنهاى 
بغدادى است؛ و مطلب جالب اين است كه چند رشته مرواريد به طول چهار انگشت به بند 

پيشانى آنان آويزان است كه با حركت سر به اين طرف و آن طرف حركت مى كند و 



به عالوه دو رشته موى بلند نيز از طرفين صورتشان پايين ريخته و چهره آنان را دربر 
مى گيرد. زنان موقعى كه بيرون مى روند، تمام بدن و چهره خود را به نحوى كه در سوريه 

نيز مرسوم است، با پارچه سفيدى مى پوشانند و سوار بر اسب مى شوند كه دهنه آن غالبا در 
 »2 «دست يك مستخدم است، ولى ممكن است شخصا نيز دهنه را در دست گيرند ...»

 رختخواب 

پيترو، در مكتوب چهارم خود مى نويسد: «رختخواب تشكيل مى شد از تشك و متكاى 
 ابريشمى و لحافى كه سمت داخل آن را با
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چيت هندى كه پارچه ظريف پنبه اى و داراى نقش ونگار زيادى است روكش كرده اند، 
تعجب نكنيد كه در اينجا مالفه به كار نمى رود، زيرا در مشرق زمين، همه با پيراهن و 
زيرشلوار بلندى مى خوابند كه تا نوك پا را مى پوشاند و در نتيجه مالفه مورد احتياج 

 »1 «نيست، باوجود اين خيليها در خانه مالفه نخى رنگى به كار مى برند ...»

 لباس ايرانيان در اواخر عهد صفويه 

كاررى، در سفرنامه خود مى نويسد: لباس متداول ايرانى «جبه» اى است كه تا قسمتى 
پايينتر از زانو را مى پوشاند، آستينهاى تنگ و دراز دارد و تا روى دست مى افتد. آستينها، 



دگمه ندارد و با نوارى كه روى آنها دوخته شده، بسته مى شوند. جبه ثروتمندان از پارچه 
ابريشمى تهيه مى شود و كمربندى از همان جنس، روى آن مى بندند، معموال از دو نوك 
كمربند چند گل زرين آويخته مى شود، روى جبه، لباس گشادتر ديگرى مى پوشند، اين 
لباس نيز از ابريشم يا پارچه پشمى نازك و لطيف تهيه مى گردد، قيمت اين پارچه، تقريبا 

معادل بهاى پارچه هاى زربفت است؛ پيراهن ايرانيان، از حرير رنگارنگ يا پارچه كتانى و 
نخى دوخته مى شود، بلندى چكمه هاى ايرانى تا كمى باالتر از مچ پا مى رسد و غالبا اين 
چكمه ها، ظريف، چسبان و خوش تركيب دوخته مى شود، كاله ايرانى عمامه يى است از 

حرير زربفت يا گلدوزى شده، معموال جهت زيبايى به جلوى آن پر يا چيزى شبيه به آن 
نصب مى كنند، ثروتمندان عمامه خود را با سكه هاى زرين و سنگهاى قيمتى تزيين 

 مى كنند، خانم هاى ايرانى عهد صفويه 
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گاهى بهاى اين عمامه هاى سنگين وزن گرانقيمت، به هفت يا هشت صد اكو (سكه طال) 
 مى رسد.

بعضى اشخاص روى جبه، باالپوشى به تن مى كنند كه آستين ندارد كمى از جبه كوتاهتر 
است و كردى ناميده مى شود، در فصل زمستان بر كردى، از پوست خز يا پوست بره 

خراسانى، آستر مى گيرند؛ گاهى اين آستر از پارچه پشمى گرفته مى شود، پوست بره هاى 
خراسان بسيار زيبا، لطيف، پرشكنج و قيمتى است، ايرانيان در موقع شدت سرما لباس 
گشادى نيز مى پوشند، اين لباس از پشم و گاهى از يك نوع ماهوت انگليسى دوخته 



مى شود، ثروتمندان به اين لباس نيز آسترى از پوست خز مى گيرند، ايرانيان غالبا 
خوش لباسند و هر سال مبلغ زيادى صرف لباس و پوشاك خود مى كنند، سالح كمرى 

ايرانيان خنجر است؛ قبضه و غالف خنجر ثروتمندان معموال، طالكارى شده و مرصع 
 است.

جورابهاى ايرانى خيلى گشاد است و از پارچه پشمى يا زربفت تهيه و با سنگهاى قيمتى 
 تزئين مى شوند، جورابهاى دست باف نيز متداول است.

لباس روستائيان بسيار ساده است، ساق پا را با مچ پيچ پشمى مى پوشانند و پارچه يا چرمى 
 نيز در قوزك پا مى بندند كه جوراب و پايشان را حفظ مى كند.

روحى انارجانى در فصل هشتم رساله خود به بسيارى از خصوصيات زيباپوشان قرن دهم 
اشاره مى كند و با لحنى انتقادى مى گويد: «بدانكه كج كردن تاج و كج نهادن دستار و 
شاشوله چين دار نهادن و عالقه منديل را دراز كردن ... قباى تنگ پوشيدن و چسبان نام 

نهادن و سرآستين تنگ كرده ماليده گفتن و جزودان و خالدان گالبتون دوزى در بغل و 
جيب نهادن و بند هيكل نقره باف در گردن انداختن و دو كارد در پيش آويختن و دو 

 انگشترى در يك انگشت كردن و

 سرخ و زرد و حرير پوشيدن 
 

 چون زنان در لباس كوشيدن 

   
... چين در چاقچور كردن و كفش تنگ و جسته و روكوچك جهت رعونت پوشيدن و از 

سقرالط چاقشور ... برچيدن و بازوبند مهردار بر آستين نيم تنه دوختن و زير جامه الجه 
حرير پوشيدن و نيم تنه كوتاه به جهت نمودن زير جامه و بند چاقشور در بر كردن و زهگير 

نقره درشت بر سر نهادن و به منديل كبود و سقرالط دگمه دار دربر كردن و قيليق (يعنى 



جامه) و كلچه (نيم تنه آستين دار) منكوحه را پوشيدن و به مجلس رفتن و قصدا آستر قبا را 
گلگون نهادن و جهت نمايش، دامن بر ميان زدن و سجاف موش دندان (با كنگره ريز مثل 
دندان موش) بر قباى متقالى دوختن و عمدا سرآستين گردانيدن و چين در آستين افكندن 

و دست بر كمر زدن و عمدا كج رفتن و خود را رعنا و مقبول دانستن و در عيد نوروز 
 سرمه كشيدن و حنا نهادن به غايت خنك و بارد مى باشد.

 شعر:

 آسوده آن كسى كه به قبحش نمى رسد
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 »1 «بر ارباب فهم و ادراك به غايت اين صفت ها ناپسنديده است ...»

لباس زنها، فرق زيادى با لباس مردان ندارد، جلو پيراهن باز است و با كمربندى بسته 
مى شود؛ دامن پيراهن تا قسمتى پايينتر از زانو مى رسد و آستينهاى پيراهن روى مچ دست 
محكم مى گردد. زنهاى ايرانى كالهى روى سر مى گذارند دو بر كالهك زنان ثروتمند، 

سكه هاى طال و نقره و سنگهاى قيمتى دوخته مى شود، دختران و زنان جوان نوار پارچه اى 
از پشت سر آويزان مى كنند كه به كيسه اى مخملى منتهى مى شود و گيسوان خود را توى 

آن كيسه جا مى دهند و روى دوش مى اندازند، كفشهاى زنان شبيه مردان است منتهى 
 »2 «ظريفتر و با رنگهاى گوناگون ...»

 لباس اقليت زرتشتى 



«... همه اين افراد، يكنوع لباس به رنگ گرد آجر، به تن دارند، لباس مردان به عادت 
ايرانيان، از پارچه نسبتا خشنى بافته شده و دستار آنان پارچه سفيدى است كه برعكس 

روش ساير ايرانيان به طور گرد بر سر مى بندند، گبرها، موى گونه و چانه خود را 
نمى تراشند، بلكه مانند تركان تمام صورت آنان پر ريش است و كاله بلندى مانند آنچه 

 هردوت از كاله ايرانيان قديم تعريف كرده است، بر سر مى گذارند.

لباس زنان نيز يكسان است و بيش از آنكه به لباس زنهاى ايرانى فعلى شباهت داشته باشد، 
شبيه عربها و كلدانيها و همانند ردايى است كه من از ناپل به قصد اورشليم همراه آوردم، 

 يعنى بدون كمر پوشيده مى شود و بر تن فراخ است.

چيزى كه به لباس زنهاى گبر، لطف و مالحت خاصى مى بخشد، روسرى آنان است كه 
رنگى بين سبز و زرد دارد ولى بيشتر مايل به زرد است، زنهاى گبران، دستار را مانند عربها 

و كلدانيها دور صورت خود مى بندند، درحالى كه يك سر آن از جلو تا كمر و انتهاى 
ديگر آن از عقب به طرف زمين آويزان است و مجموعا نماى خوشى دارد. زنان مزبور، 

 »3 «برعكس زنهاى مسلمان با سر و روى باز، به كوچه و خيابان مى روند ...»

 لباس زنها

سانسون، كه در عهد شاه سليمان به ايران آمده است، مى نويسد: «طرز لباس پوشيدن زنها 
در ايران با لباس پوشيدن مردها اختالف چندانى ندارد، فقط لباس خانمها زر و زيور 

بيشترى دارد ... پيشانى خانمها از نوارى كه سه انگشت پهنا دارد، پوشيده شده است، اين 
 نوار با طال ميناكارى شده و زينت يافته است و بر آن 
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 يك خانم ايرانى (عهد صفويه)

ياقوت و برليان و مرواريد مى آويزند، خانمها كال پارچه ظريفى كه با طال آن را 
حاشيه دوزى كرده اند، بر سر مى گذارند و شال ظريفى را كه حاشيه آن در كمال زيبايى 

گلدوزى شده است، دور كاله مى پيچند؛ قسمتى از اين شال به پشت سر تا كمرشان 
 آويزان مى شود و در وقت راه رفتن باال و پايين مى رود ...

به گردنشان گردن بندهاى مرواريد مى آويزند و كمربندى را كه چهار انگشت عرض 
آنست و از ورقه هاى طال پوشيده شده است به كمر مى بندند، روى ورقه هاى طال، قلمزنى 

شده است و اغلب اوقات بر روى آن جواهرات نصب مى كنند، پيراهنى كه در زير 
مى پوشند، زربفت است و زمينه آن طال يا نقره است روى اين پيراهن يك نيم تنه زردوزى 

شده كه بسيار زيباست مى پوشند. آستر نيم تنه از پوست سمور است، در زمستان نيم تنه 
آستين دارد و در تابستان بدون آستين است، خانمها جوراب نمى پوشند، شلوارى كه به پا 

 مى كنند، تا زير قوزك پايشان را مى پوشاند ...»



سپس از حنا و سرمه يى كه زنان براى زيبا كردن دستها و چشمهايشان به كار مى برند، 
سخن مى گويد و مى نويسد كه در ايران چشمان آبى و خاكسترى مورد پسند نيست فقط 

 »1 «چشمان سياه مى پسندند.»

مجلسى، در پيرامون پوشيدن جامه با استناد به احاديث و اخبار مى نويسد: «... بدانكه بهترين 
جامه ها جامه ايست كه از پنبه بافته باشند و آن پوشش رسول خدا و اهل بيت است و بعد از 

 آن كتان است كه پوشش پيغمبران است، اما لباس پشمينه، كراهت دارد ...

 پوشيدن حرير و پارچه هاى زربفت، بر مردان حرام است و نيز حرام است بر مردان كه 
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لباس زنان پوشند؛ همچنين پوشيدن لباس مردان بر زنان حرام است، بهترين رنگها براى 
 »1 «لباس، رنگ سفيد، زرد، سبز و بعد از آن سرخ كم رنگ و كبود عدسى است ...»

آبيارى: «ديبايى است مخطط و راه راه، لطيف و نازك بافته و بهترين آن آبيارى كافورى 
 »2 «بوده است.»

 نرمدست و قطنى و خارا و جبر
 

 بر دو آبيارى و محفى آشكار

   
 نظام قارى 

 در دوره زنديه، در وضع لباس مردان و زنان تغيير كلى پديد نيامد.



 لباس كريمخان 

كريمخان زند، برخالف پادشاهان در لباس تكلف نمى كرد، ماهى يكمرتبه به حمام 
مى رفت و تمام لباس خود حتى كفش را عوض مى كرد، لباس چيت ناصر خانى مى پوشيد، 

يا اطلس قطنى، عبايى به دوش مى كرد، استعمال جيقه و جواهر نمى كرد، شال سر و كمر 
 »3 «او كهنه، بلكه گاهى مندرس بود.»

 كاله و لباس در عهد زنديه 

به طوركلى لباس مردم ايران برحسب موقعيت اجتماعى آنها فرق مى كرد، طبقات مرفه در 
زمستان پوستينى يا عبايى كه با پوستهاى گرانقيمتى آستر مى شوند، مى پوشيدند. كسى كه 

 مى خواست براى كار، راحت و آزاد باشد عبايى بدون آستين مى پوشيد.

«ايرانيان سده دوازدهم هجرى، مانند همه دوره هاى گذشته خود، زينت آالت را دوست 
مى داشتند و تا جايى كه مى توانستند خود را مى آراستند بر انگشتان انگشتريهاى متعددى 

داشتند و از گردن خود زنجيرى زرين يا سيمين مى آويختند ... گاهى بر اين زنجيرها، مهر 
يا نشان يا ساعت و ديگر چيزهاى گرانبها، آويخته مى شد گاهى سكه هايى كه براى زينت 
به كار مى رفت و كمربندها و نشانها، به سنگهاى قيمتى، مرصع بودند. ثروتمندان و مردان 

 بزرگ،

______________________________ 
  (به اختصار).19)- شيخ عباس قمى، حلية المتقين، ص 1(

 .959)- لغت نامه دهخدا، پيشين، ص 2(



 .61، ص 7)- بعضى حاالت كريمخان زند. مجله يادگار. سال دوم، شماره 3(

 104، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

بازوبندهاى مرصع زرين و سيمين مى بستند، ايرانيان همچنين عالقه زيادى به اسلحه داشتند، 
كاردها، دشنه ها و شمشيرهاى گرانقيمتى ساخته مى شد كه بين توانگران مشترى فراوان 

داشت ... هر ايرانى حتى نوجوان و برده، ريش داشت، تا كسى او را خواجه نپندارد؛ 
سياهترين و انبوهترين ريش، بهترين آن بود ... در نگهدارى ريش و پرپشتى آن سعى 

 فراوان مى كردند و هركس شانه و آيينه كوچكى همراه داشت.

خانمها نيز مانند مردها شلوار مى پوشند، هنوز هم در روستاها، زنها بيشتر شلوار مى پوشند ... 
خانمهاى متشخص و دولتمند شلوار گشادترى مى پوشيدند ... پيراهن خانمها از كتان و پنبه 

يا ابريشم بود، دامن پيراهن كه خيلى باالتر از زانو بود، جلويش باز بود، اين نوع پيراهن، 
هنوز هم در روستاهاى ايران، مخصوصا خراسان، معمول است. اين پيراهن با بندهاى متعدد 
و يا دگمه هاى زرين و سيمين روى سينه ها بسته مى شد، پستانها آزاد و آويزان بودند، هنوز 
بستن پستان بند معمول نبود، امروز هم در روستاها زنها از بستن پستان، خوددارى مى كنند؛ 

كمربندى كه روى پيراهن بسته مى شد از چرم يا پارچه معمولى و يا از ابريشم بود و 
معموال مليله دوزى مى شد، كمربند زنان ثروتمند در قسمت جلو با يك سگك زرين يا 
سيمين جواهرنشان بسته مى شد، به جاى كمربند، گاهى شال پنبه اى و يا ابريشمى مورد 

استفاده قرار مى گرفت؛ زلفها را مى بافتند و از دو طرف به شانه ها مى افتادند، روى پيشانى 
 موها قيچى مى شد و بر پيشانى مى ريخت.



چون چشمهاى بزرگ و سياه خيلى مورد پسند مردها بود، خانمها بر چشمها و ابروهايشان 
 »1 «سرمه مى كشيدند ...»

 كفش 

 در پيرامون كفش »3 « در فارس مسافرت مى كرد و «اليويه»1765 كه در فوريه »2 ««نيبور»
 و انواع آن در ايران مطالبى نوشته اند:

«مرد عامى كفش ساده اى برپا مى كرد كه تقريبا نوعى نعلين بود، كه از چرمهاى مختلف 
ساخته مى شد، و با بندهاى چرمين بسته مى شد، افسران چكمه هاى سياه به پا مى كردند، كه 
تا به زانو مى رسيد و پاشنه هاى بلند و باريك داشت چون با اين چكمه ها، راه رفتن دشوار 

مى بود، افسران به محض پياده شدن از اسب، نعلينى را كه نوكرشان حاضر داشت، 
 مى پوشيدند.

كف اين نعلين هميشه با عاج يا فلز يا چوب سختى كه روى آن گلهاى مختلف نقاشى 
 شده بود، پوشيده بود. درباريان در زمستان كفششان از چرم اسب به رنگ سبز بود،
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كه پاشنه هاى نازك هفت هشت سانتيمترى داشت؛ همچنين چكمه سياه از چرم گوساله 
كه راحت و بادوام بود، معمول بود، كفش روستائيان، نعل آهنين داشت، تخت اين كفش 

 از چرم شتر بود، كه پارچه ريزباف و محكمى از پنبه روى آن كشيده مى شد.

 كفش از پوست االغ 

نيپور سابق الذكر مى نويسد: «در گردنه هاى فارس» يك خر از قافله ما افتاد و گردنش 
شكست، صاحب االغ فورا پوست او را كنده و آن را تكه تكه كرد. به همراهان خود 

فروخت كه همان روز از آن كفش درست كردند، به اين ترتيب كه فقط دور آن را سوراخ 
كرده و بندى را كه از خود چرم (پوست) االغ درست نموده بودند. از سوراخهاى تعبيه 

 شده گذرانده و آن را به پاهايشان بستند.

 دكان كفاشى از سفرنامه (هانرى رنه دالمانى)
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مردم ثروتمند، جوراب پنبه اى بافته به پا مى كردند، كه روى آن نقش پرندگان در رنگهاى 
مختلف بافته شده بود، اين جوراب روى شلوار كشيده مى شد. امروز هم ديده مى شود كه 

مردم روستاها، شلوار خود را زير جوراب مى كنند، در تابستان مرد عامى جوراب به پا 
نمى كرد، اما در زمستان دور پايش پاتابه مى بست تا سرما نخورد؛ پاتابه بستن هنوز هم در 

 »1 «خراسان معمول است ...»

 لباس مردم در عهد فتحعليشاه 

 سرجان مالكم، كه در عهد فتحعليشاه به ايران آمده است، مى نويسد:



«وضع لباس مردم ايران را مسافرين قديم و جديد نوشته اند، اما از صد سال قبل تابه حال 
اسباب آن تغيير يافته است، در اين اوقات كسى جز اعراب عمامه بر سر نمى گذارد، همه 

كالهى دراز كه از پوست بره ترتيب مى دهند، بر سر مى گذارند و گاهى شال كشميرى بر 
دور آن مى پيچند. اين رسم شال پيچيدن عموميت داشت، اما در اين اواخر، حكمى از 
پادشاه صادر شد كه كسى شال بر سر نپيچد مگر به اذن و اجازه خود شاه، صدور اين 

حكم به جهت كم كردن خريد شال كشمير و تشويق و ترغيب كارخانه هاى خود ايران 
بود، سكنه شهرهاى معتبر بسيار مايل به لباس فاخرند، غالبا جامه هاى قلمكار يا ابريشمين يا 
ماهوت مطرز به طال و نقره يا كمخاب مى پوشند؛ در زمستان پوست خز و سنجاب به اقسام 

و انواع به كار مى برند، كسى به غير از پادشاه جواهر بر سر و برنمى زند و پادشاه نيز وقتى 
كه خود را به جواهر مى آرايد، مى توان گفت سراپا غرق جواهر است و چنين مى نمايد كه 

 »2 «رعاياى او به اين معنى مفتخرند ...»

ارخالق: لباس نيم تنه از ترمه يا مخمل يا زرى كه جلو آن باز است و داراى سردستهاى 
 سمبوسه دار يعنى برگردان بلند يراق دار مى باشد و در عهد زنديه معمول شد.

 »3 «زمستان، روى ارخالق، كليچه مى پوشند و اغلب آستر آن را پوست مى كردند.»

 لباس ايرانيان 

سرهنگ دروويل، كه در زمان قاجاريه (دوره فتحعليشاه) در ايران مسافرت كرده است، 
راجع به لباس ايرانيان مى نويسد: «... لباس ايرانيان با لباس ديگر ملل شرق تفاوت اساسى 

دارد، ايرانيان به جاى پوشيدن البسه گشاد و راحت، معموال لباسهاى تنگى كه شكل بدن، 
 مخصوصا ستبرى بازوان را نمايان سازد بر تن مى كنند.



 كاله ايرانيان به هيچ وجه با كالهى كه شواليه شاردن توصيف مى كند، شباهتى ندارد.

مردان ايرانى معموال قباهاى بلندى كه تا زير كمر بسيار تنگ و چسبان است بر تن 
 مى كنند،
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از كمر به پائين قباها، كمى عريضتر و تا پاشنه پا كشيده مى شود، اين قباها درست به مانند 
پيراهن زنان فرانسوى در قرن شانزدهم ميالدى است؛ زيرا قبا، نيم تنه بلندى از چيت 

آستردار مى باشد، دو لبه نيم تنه مزبور، در جلو روى هم مى افتد، سينه آن باز است، در 
صورتى كه پيش سينه قباها تمام بسته است. پيراهن مردان ايرانى از پارچه حرير به رنگهاى 

گوناگون بسيار كوتاه و بدون يقه است، سمت راست پيش سينه پيراهنها شكاف دارد و با 
 رنگ روشن نقره دوزى شده است.

 لباس مردان در عهد قاجاريه 

شلوار مردان ايرانى از تافته گلى يا ارغوان رنگ و بسيار گشاد است، ليفه شلوار را كه از آن 
قيطان قابل ارتجاع ابريشمى مى گذرانند، زير پيراهن قرار داده، گرهى به قيطان مزبور 

 مى زنند (بند شلوار).



پاچه شلوار تا مچ پا مى رسد، دهانه شلوار گشادتر از قسمت باالى آن است، ايرانيان 
جوراب ساقه بلند به پا نمى كنند، ولى از جنس قاليهايى كه مى بافند، جورابهاى ساقه 

 كوتاهى تهيه مى كنند.

در شهر، كفش راحتى سبزرنگى نظير كفشهاى زنانه سى سال پيش فرانسه به پا مى كنند، اما 
 طبقات پايين كه مجبورند غالبا پياده راه روند، نيم چكمه هاى دراز و پنجه-
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باريكى شبيه پاپوشهاى چينيها به پا مى كنند، مردان ايران به هنگام سوارى چكمه هاى 
محكم چرم بلغار پنجه باريك كه ساقشان تا باالى زانو مى رسد، به پا مى كنند؛ پاشنه اين 

چكمه ها بسيار بلند و ناراحت تر از كفشهاى سربازان سوار اروپايى است ..، مردان ايرانى تا 
سن و سال معينى، قسمتى از موى سر را نگه مى دارند، آنها به پهناى پيشانى موى سر را تا 

قفا مى تراشند و به اين ترتيب فقط كمى مو بر باالى شقيقه هايشان مى ماند. جوانها، حلقه 
 50 الى 45موى انبوهى از پيش وپس گوش تا روى شانه فرومى ريزند. اين حلقه مو، تا 

سالگى بر سر جوانهاست، ولى از آن پس به ريش كه تنها زينت صورت است توجه 
 مى شود.

ايرانيان مى كوشند هفته اى يك بار ريش خود را خضاب سياهرنگ ببندند، آنها شيفته زلف 
و ريش سياهرنگ اند ... ايرانيان بر كمر خود شال كم وبيش گرانبهايى بسته و به عنوان 

تزيينات، دشنه اى بدان قرار مى دهند، از وضع شال و كمر افراد مختلف، مى توان به آسانى 
به مقام اجتماعى آنان پى برد، مردم عادى، شال پشمى يا پنبه يى و نجبا و اعيان و 

ثروتمندان، شال كشمير بر كمر بسته و دشنه اى به بر آن مى گذارند ... طبقات متوسط، 



خنجر خميده و سربازان و مردم عادى خنجرى به سبك گرجيان بر كمر مى بندند، مردان 
ايرانى در فصل سرما، خود را در ميان باالپوش گشادى به نام پوستين كه از پوست 

گوسفندان تهيه مى شود مى پيچند ... ضمنا از باالپوشى كه شبيه شنلهاى فرنگيان است 
استفاده مى كنند. شنل، لباس تشريفاتى است ... شنل شاهزادگان از ماهوت ارغوانى است. 

مردان و زنان ثروتمند در فصل سرما، لباسهاى پوستى اعاليى كه از هشتر خان وارد 
مى شود بر تن مى كنند، اما افراد طبقات پايين در زمستان فقط نيم تنه كوتاهى از پوست 

 »1 «گوسفند كه جلوى آن باز و آستينش نصفه است مى پوشند.»

 لباس و پوشاك مردم كاشان 

در تاريخ كاشان، كه در عهد ناصر الدينشاه نوشته شده است، درباره لباس و پوشاك مردم 
آن سامان چنين آمده است: «علما، عبا و عمامه و قباى عربى، ارخالق حسنى يا عربى، 

زمستان عباى ماهوت يا بوشهرى يا نجفى و غيره و قباى ماهوت يا برك يا قدك 
رنگ كرده بيدگل و ارخالق قلمكار و چيت فرنگى و الجه كاشى يا يزدى و مازندرانى و 

پيراهن چلوار سفيد و زيرجامه چلوار نيلى و كلجه ماهوت يا برك دوالئى با آستر پوست 
 بخارايى و عمامه خاصه مرمر سفيد و اگر سيد است، چلوار سبز مينايى.

و اگر تابستان است، عباى كشميرشكن و قباى قدك كاشى و يزدى و همه وقت كفش 
نعلين تيماج زرد عربى و عمال قدماى آنها جبه و عبا ماهوت مشكى و قباى بند حسينى و 

ارخالق حسنى و پيراهن چلوار سفيد و زيرجامه قصب قرمز و جوراب و كفش ارسى سياه 
 يا

______________________________ 
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 يكى از رجال عهد ناصرى صاحب ديوان فتحعلى 

 ساغرى سبز و شال كمر كتان مازندرانى.

اگر زمستان است، جبه ماهوت يا عباى بوشهرى و كرمانى و كلجه و سردارى ماهوت يا 
ترمه دواليى يا آستردار پوست خز يا سنجاب بخارايى يا سمور و قباى ماهوت يا برك و 
شال كمر ترمه سلسله يا محرمات و غيره، لوله كاغذ بر كمر زنند و جوراب پشم خوئى يا 

 فازكى برپا كنند.

و اگر تابستان است، جبه عاقرى و كشميرشكن و شال كتان مازندرانى و جوراب ريسمانى 
سفيد شيرازى و ارخالق قلمكار و اطلس محرمات و خفايى و الجه كاشى و يزدى و 

مازندرانى و قباى دارايى يا قطنى يا صوف يا قدك بيدگلى الوان بپوشند و تفاوت ارخالق 
در زمستان و تابستان همان است كه در زمستان پنبه دارد و در تابستان دواليى دوخته 
مى شود و اما جوانان عمال به مصداق (الناس على دين ملوكهم) ... همه با لباس نظام 

 حركت مى نمايند.

و تجار نيز مانند قدماى عمالند، فرق همان است كه رؤساى تجار عمامه ترمه سلسله و 
آقابانويى بر سر نهند و سايرين كاله پوست بخارايى و بعضى قباى بغلى و برگه دار و 

 زيرجامه چلوار نيلى و غالبا كفش ساغرى- و اما متوسطين در زمستان قباى برك و قدك 
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حسينى و تابستان قباى قدك و ارخالق چيت فرنگى و الجه ريسمانى كاشى و يزدى و 
كاله ماهوت و پيراهن چلوار سفيد و زيرجامه قدك و متقال نيلى جوراب و كفش سياه 

 ارسى.

و اما ضعفا و فقرا، همه لباس كرباس آبى و كاله ماهوت يا برك آستر پوست يا كاله نمد 
يا چيت دواليى فتيله كش، زمستان كفش چرم و تيماج سياه و تابستان گيوه و آجيده؛ و اما 

لباس زنان، از علما و عمال و تجار عموما در خانه هاى خود زمستان، چارقد و پيراهن 
قميص سفيد و ارخالق ترمه كتانى و مخمل كاشى كلجه و سردارى كمرچين ترمه كرمانى 

و ماهوت و برك و شلوار متعدد از چيت فرنگى و خارا و قبا و بز كاشى و يزدى و 
خراسانى و كفش تيماج سرخ و سبز و آبى همدانى و كفش ارسى چرم سياه و چون با 
يكديگر مراوده و ديد و بازديد كنند، چارقد و پيراهن قميص دوردوخته به گالبتون يا 

ابريشم مشكى و الوان و يا ابريشم گالبتون و ارخالق ترمه كشميرى يا مخمل و استيفاى 
فرنگى يا سلسله يا زرى محرمات سلطانى و كلجه و سردارى ترمه كشميرى يا مخمل 
فرنگى با استيفاى فرنگى يا انواع يراقهاى گالبتون يا شنل ماهوت يا مخمل يا ترمه و 

شلوارها از قبا و از الوان فرنگى يا اطلس نظام الملكى يا مخمل يا زرى قالبى و غيره با انواع 
يراقهاى گالبتون و ديگر انواع طالآالت و جواهرات كه زيب و زيور سر و گردن و دست 

 و پا نمايند.

و اما زنان متوسطين، در خانه هاى خود چارقد و پيراهن قميص سفيد يا چيتهاى ريزه نقش 
پارچه سفيد ارخالق قنوات و الجه ريسمانى و ابريشمى و يزدى و كلجه كمرچين به شرح 

 ايضا و شلوار چيت فرنگى و كفش زنانه تيماج همدانى الوان.



و چون مراوده و ديد و بازديد كنند، چارقد و پيراهن قميص دوردوخته به ابريشم مشكى و 
ارخالق ختائى يا اطلس محرمات يا ترمه كرمانى يا مخمل كاشى و كلجه كمرچين با 

 پارچه هاى مزبور و شلوارهاى چيت فرنگى و قناويز و خاراى كاشى يا يزدى يا خراسانى.

اما ضعفا و فقرا، در خانه، بافته هاى ريسمانى كاشى و در عقد و عروسى، سر تا پا چيت 
 »1 «فرنگى ...»

 كاهش در تجمالت لباس 

 سرهنگ دروويل، كه سابقا از مشهودات او سخن گفتيم، مى نويسد:

«تغييرات شكل لباس ايرانيان مخصوصا در دوران شاه فعلى (فتحعليشاه) تا حدى باعث 
كاهش تجمالت شده است، سابقا لباس ايرانيان از پارچه هاى گرانبها با حاشيه دوزى زر و 
سيم بود ولى در حال حاضر به استثناى روزهاى سالم، لباسها، ساده و بسيار ارزان بهاست؛ 

مردم غالبا در فصل تابستان پارچه هاى پنبه يى بافت ايران به نام (قدك) و به رنگهاى 
مختلف مى پوشند و زمستانها نيز از ماهوت انگليسى و آلمانى استفاده مى كنند، سابقا 

 ايرانيان بر روى كاله خود شال گرانبهاى كشميرى مى پيچيدند،

______________________________ 
  به بعد.248)- سهيل كاشانى، تاريخ كاشان، به اهتمام ايرج افشار، از ص 1(
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ولى اينك به پاس احترام شاه كاله ساده مخروطى بر سر مى گذارند، اين كاله از پوست 
 بره سياه و به شكل مخروط ناقص است.



امروز فقط همراه با لباس رسمى دربارى، شال، بر دور كاله مى پيچند، كسانى كه به ديوان 
مى روند بايد چنين كالهى بر سر نهاده، لباس رسمى پوششى كه تا زانو مى رسد و يقه آن تا 

 »1 «روى شانه ها مى افتد از پوست قاقم يا سمور بر تن كنند ...»

 لباس مردم در عهد عباس ميرزا

«كاله عموم مردم، از پوست گوسفند و لباسشان قباى تنگ سينه بازى است كه تا قوزك پا 
را مى پوشاند، فقرا از پارچه هاى ضخيم و اغنيا از ماهوت انگليسى و اشراف و اعيان از 

پارچه هاى ضخيم و اغنيا از ماهوت انگليسى و اشراف و اعيان از پارچه هاى زربفت آن را 
تهيه مى كنند، روى اين قبا، معموال كمربندى بسته مى شود؛ ولى اغنيا شال كشميرى بسته، 
خنجرى با دسته كم وبيش قيمتى بر آن مى زنند. نظاميان، به عالوه، شمشير پهنى هم دارند، 
در خانه عموما پاپوشى دارند كه ممكن است به الوان مختلفه ملون باشد و براى خروج از 

 خانه نعلين سبزرنگى به پا مى كنند.

لباس عالى، عبارت از كليجه ايست كه تا سر زانو مى آيد و زير بغل آن سوراخ دارد، اين 
لباس را گاه روى دوش اندازند و زمانى دست در آستين آن كنند، ناخن و انامل خود را 

 قرمز و موهاى خود را سياه كنند.

اختالف لباس حاكم و خان و برزگر، فقط در خوبى و بدى پارچه است و درخصوص 
كاله، اغنيا به عالوه شالى نيز دور كاله پوست خود مى پيچند؛ تمول و دارايى اشخاص كه 

فقط از كليجه معلوم مى شود، گه گاه از ماهوتهاى اعالى انگليسى زردوزى است و گاه از 
 »2 «شال كشميرى ...»

 چادر و روبنده عهد محمد شاه قاجار



 كليجه در آن زمان به جاى پالتو به كار مى رفت.

______________________________ 
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 تغيير لباس و كاله 

در دوره ناصر الدينشاه، سپهساالر ضمن تغييرات فراوانى كه در سازمان ارتش و وضع 
ادارات دولتى داد، بر آن شد كه لباس عكس، استاد غالمرضاى قفل ساز خراسانى است 

كه طول ريش او را تا دو زرع نوشته اند (معاصر ناصر الدينشاه) «از مجموعه عكسهاى 
 كتابخانه مركزى دانشگاه تهران»
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و هيأت ظاهرى مردم را نيز تغيير دهد، كاله دراز، كوتاه شد. قباهاى راسته بلند، مبدل به 
سردارى گشت، به جاى شلوارهاى گشاد، شلوار تنگ ماهوتى معمول گرديد، نمونه هاى 
آن را در عكسهاى آن دوره مى بينيم؛ همچنين پوشيدن كت يقه باز و بستن دستمال گردن 
كمى رواج يافت «ولى لباس سالم رسمى وزيران و اهل ديوان كه عبارت از جبه و شال و 

 »1 «كاله بود، به جاى خود ماند ...»

ميرزا آقا خان كرمانى در ابتداى ورود به اصفهان كسوت خوانين كرمان را دارد، شلوار 
سياه فراخ در پا، سردارى كمرچين با قباى كوتاه حسنى در بر، كاله سياه درشتى بر سر و 



چون معروف ظل السلطان مى گردد، كسوت خود را تغيير مى دهد، و لباس معمولى 
 »2 «درباريان را مى پوشد ...»

 لباس مردم شيراز

حاج پيرزاده در عهد ناصر الدينشاه راجع به لباس مردم فارس چنين مى نويسد: «بيشتر لباس 
مردم، هنوز بلند است و عبا دوش مى كنند و عباى آنها همه گرانبها و از لحسا مى آورند و 

يقه عبا را اعيان و اشراف خيلى گالبتون دوز مى نمايند و قباهاى آنها اگرچه بلند است، ولى 
 »3 «كوتاه مى برند و شال كمر را مردم شيراز بسيار كلفت مى بندند ...»

 لباس مردم در عهد ناصر الدينشاه 

دكتر پوالك در سفرنامه خود مى نويسد: ايرانيان «بالفاصله روى پيراهن، ارخالق مى پوشند 
و آن را با كاردستى به مشهورترين و ظريفترين طرحى از گل و بوته مى آرايند كه به آن 

«قلمكار» مى گويند. بهترين ارخالقها، از بنارس مى آيد و مقدارى هم در اصفهان و بروجرد 
و شيراز تهيه مى شود، حتى كارخانه هاى انگليسى نيز اين نقوش را در كاالهاى صادراتى 

 خود تقليد مى كنند، ارخالق مردم سرشناس از شال كشمير است.

روى ارخالق، قبا به تن مى كنند، قبا هميشه يك رنگ است، سبز، زرد، آبى، بنفش، قرمز و 
غيره؛ كه چين (پليسه) دارد؛ از جنس قدك محصول داخلى با ابريشم يزد و كاشان موسوم 

 به «تافته» كه زير آنها به خصوص پوشيدن پارچه هاى خارا و ديبا مطلوب است.

باوجوداين قباهايى از پارچه هاى زرى با نقوش گل طاليى و نقره اى بافت كاشان ديده 
 مى شود كه به لباس آباى مسيحى كليسا شباهت دارد.



قبا تا روى زانو مى رسد، دامن قبا، آن چنان گشاد است كه در جلو روى هم مى آيد و 
 قسمتهاى مخفى بدن را مى پوشاند، هر لباسى كه داراى اين خصيصه نباشد «جلف» به نظر
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مى آيد. به همين جهت فراگ اروپايى باعث ناراحتى ايرانيان است ... قبا به كمك كمربند 
نگاه داشته مى شود ... متمولين، كمر خود را با شال كشميرى مى بندند، كارمندان و نظاميان 
كمربندى چرمى دارند، شاه به اشخاص مورد عالقه خود «قالب كمربند» هديه مى دهد .... 

در هواى خنك معتدل، كليجه كه اغلب از شال، پارچه يا برك دوخته شده است، با 
آستينهاى كوتاهى كه فقط تا آرنج مى رسد، مى پوشند كه گاهى با پوستين نيز آستر شده 

 است.»

هرگاه ايرانى بخواهد به حضور رئيس خود شرفياب شود، روى همه لباسهاى خود «جبه» 
اى نيز از شال، پارچه يا آغارى به دوش مى اندازد، كه از گردن تا پاشنه او را مى پوشاند و 

آستينهاى آن چندان بلند است، كه حتى دستها را نيز مى تواند در خود پنهان بدارد، فقط به 
 اين ترتيب است كه بلندمرتبه اى را مى توان با حفظ اصول نزاكت، مالقات كرد.

 مرد ايلياتى 



شلوارها از پارچه نخ و ابريشم است، به رنگهاى آبى يا ارغوانى و گل وگشاد دوخته شده تا 
مانع نشستن بر روى زمين نباشد، شلوار را در كمرگاه مى بندند. در قسمت جلو شلوار 

چاكى تعبيه نشده است، زيرشلوارى رواج ندارد. پا را با جوراب كه فقط تا قوزك 
مى رسد، مى پوشانند. كفشها، دهان گشاد است؛ براى اينكه به محض رسيدن به اتاق بتوان از 

پا درآورد؛ فقط نمايندگان سياسى اخيرا اجازه يافته اند كه هنگام شرفياب شدن، كفش به 
پا داشته باشند. روحانيان و منشيها، دم پاييهايى از چرم ساغرى با نوكهاى منقارى شكل، و 

 كامال برگشته به پا مى كنند كه پاشنه هايى بلند دارد.

معرفى كردن خود با دستكش نيز كارى است بسيار بى ادبانه. صاحب منصبان عالى مقام 
خارجى، با لباسى كه به آنها داده مى شود و كاله بلندى كه به دور آن با شال پيچيده شده 
است، يعنى به اصطالح آن روز با شال و كاله شرفياب مى شوند و پس از انجام شرفيابى، 

 آن 
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 »1 «لباسها را درمى آورند.»

دكتر پوالك مى نويسد: «ايرانيان، كاله را چنان بر سر مى گذارند كه قسمت اعظم الله 
گوش را مى پوشاند. و اين به شنوايى لطمه اى نمى زند، براى اروپائيان مقيم ايران گذاشتن 

كاله ضرورى نيست ولى در عثمانى گذاردن فينه ضرورى است، شاه دوست دارد، 
اروپائيان را هم با كاله ببيند، بر سر داشتن كاله فرنگى (شاپو) احترام اروپائيان را در چشم 

 »2 «ايرانيان باال مى برد.»



طبقات پايين اجتماع لباسهايى با رنگهاى تند (زرد، سبز و قرمز) به تن مى كنند، در ايام عيد 
همه لباس نو مى پوشند، اروپائيان از ديدن جوانانى كه با شادمانى لباس نو مى پوشند و به 
استقبال سال نو مى روند، شادمان مى شوند. گاه در لباسهاى خود عالمت كارخانه را در 

محلى مى گذارند كه بتوانند به عالقمندان نشان بدهند. ايرانيان لباس گرم مى پوشند و 
طبقات متنعم برحسب فصول و ساعات روز لباس خود را عوض مى كنند؛ زيرا در ايران به 
علت خشكى هوا، اختالف درجه حرارت در ساعات مختلف روز زياد است. حاشيه دوزى 

لباسها و آستر كردن آنها با پوست معمول است و اشخاص متمول و متظاهر از پوست 
روباه، خرس، مار، كفتار و سمور و غيره استفاده مى كنند. فقرا از پوست گوسفند و پوستين 

كابلى براى گرم- كردن خود بهره بردارى مى كنند. لباسهاى بلند و گشاد شرقى با اينكه 
ايجاد آرامش و وقار مى كند، چون دست وپاگير است، براى فعاليتهاى بدنى مساعد نيست؛ 

به همين جهت براى كارهاى بدنى از لباسهاى كوتاه بهره بردارى مى كنند، استفاده از شال 
براى لباس به علت استحكام و دوام، سخت معمول است و چه بسا لباس شالى از پدر به 

 فرزندان به ارث مى رسد، هديه يك طاقه شال به عنوان خلعت و تشويق بسيار معمول است.

براى يك مرد ايرانى، يك ساعت خوب، يك انگشترى با نگين فيروزه و يك نگين ساده 
عقيق با خط تصويرى، باارزش و گرانبهاست- تسبيح هم وسيله بازى و سرگرمى است و 
هم در موارد ترديد با آن استخاره مى گيرند. مهر امضاى عقيق براى هر ايرانى باشخصيت 

ضرورى است و آن را چنان با خطوط درهم تزئين مى كنند، كه تقليد آن سخت دشوار 
باشد. انگشتر فيروزه به نظر هر ايرانى، طلسمى است كه خوشوقتى مى آورد، طبقه متوسط و 

 اعيان، عالقه فراوان به جواهر دارند و با مهارت مرواريد اصيل را از تقلبى تميز مى دهند.



در اعياد بزرگ، شاهزادگان و وزيران با جبه اى ظاهر مى شوند، كه حاشيه دوزيهاى پهنى با 
 مرواريد دارد و دو منگوله از مرواريد دو طرف آن را به هم وصل مى كند، اين جبه ها
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 اغلب خلعت پادشاهان است.

اسلحه نيز مورد عالقه عمومى است، غير از ميرزاها و كسبه، تقريبا هركس از شاه گرفته تا 
 »1 «نوكر، قمه اى در كمر دارد كه دسته يا غالف آن با نقره يا مينا ترصيع شده است.»

 لباس زنان 

لباسهاى زنان كه در حرمسرا مى پوشند، با آنچه كه در كوچه و خيابان به تن دارند، سخت 
متفاوت است، زيرا لباس كوچه و بازار را چنان تهيه مى كنند كه همه قسمتهاى بدن را 

بپوشاند، ولى در خانه، زن، معموال سر خود را با پارچه شالى مى پوشاند كه گوشه هاى آن 
از پشت آويزان است. پيراهن عبارت است از پارچه اى نازك و ابريشمين كه گلدوزى 

شده است، با حاشيه طاليى، از زير اين لباس به خوبى پستانها نمايان است و چون فقط تا 
ناف مى رسد، شكم كامال برهنه است، شكم بند كوتاهى از شال به تن چسبيده و جلو آن 
باز است و تا تهيگاه مى رسد، كليجه اى كه به كليجه مردان شبيه است، پوشش باالتنه را 

 تكميل مى كند.



زن ايرانى به جاى دامن، معموال چند زيرشلوارى مى پوشد كه به «زيرجامه» موسوم است؛ 
در سطور بعد، دكتر پوالك ضمن توصيف خصوصيات لباس زنان، از اسراف و تبذير زنان 

 ايرانى در مصرف پارچه و اعتراض شديد شوهران به اين وضع مطالبى مى نويسد.

هرگاه زنى به كوچه برود، يا به معيت نوكرها سوار بر اسب از شارع عام بگذرد، چادرى 
به رنگ آبى نيلى بر سر مى كند؛ و در مقابل چهره، روبنده آويخته است. قسمتى از روبنده، 

سوراخهايى دارد كه از آنها مى توان بيرون را ديد. اين لباسها مخصوصا در تابستان براى 
 خانمها ناراحت كننده و موجب گرمازدگى مى شود.

مردها هنگام گفتگو با زنها بايد اخالقا به پائين نگاه كنند، زنها از حجاب و پوشش كاملى 
كه دارند، گاه استفاده مى كنند و به هر جايى كه ميل دارند براى گردش مى روند، بدون 

اينكه كسى آنها را بشناسد. دكتر پوالك مى گويد: گاه خانمهاى اعيان با چادر زنهاى طبقه 
سوم براى معاينه نزد من مى آمدند، كه من با ديدن دستبند قيمتى آنان به موقعيت اجتماعى 
آنها پى مى بردم- زن ايرانى به انواع زيورآالت پايبند است و راه رفتن و اندام زنان ايرانى، 

 جالب و دل رباست؛ گذاشتن حلقه بينى، فقط بين طوايف تاتار و افغانها معمول است.

«كاله يا پوشش سر از مهمترين قسمتهاى لباس به شمار مى رود و قبايل مختلف، سكنه 
شهرهاى گوناگون و همچنين اصناف به وسيله طرز پوشش سر از يكديگر متمايز مى شوند؛ 
در روزگار قديم، عمامه پوشش عمومى سر مردم بود، طرز تا زدن، بزرگى، شكل، رنگ، 

قله تيز يا پخ آن، ساكنان ممالك و نواحى مختلف را از هم متمايز مى كرد. فعال فقط 
 بعضى از

______________________________ 
  به بعد.112)- همان كتاب، ص 1(



 117، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

قبايل كرد، افغان و بلوچ و برخى از اصناف، مانند سادات، روحانيان، معلمين مدارس، 
 اطباء، داروسازها آن را به عنوان عالمت مشخصه بر سر مى گذارند.

به جاى عمامه، از زمان سلطنت قاجاريه، كالهى تاتارى از پوست بره رواج يافته و اين 
 سانتيمتر، است در داخل كاله 36كاله عبارت از يك مخروط مجوف به ارتفاع تقريبا 

مقوا مى گذارند و آنرا از كتان آستر مى كنند. كاله اعيان از پوست بره بخار است كه از 
 2 تومان ارزش دارد، كالههايى كه از پوست بره هاى داخلى ساخته مى شود، از 14 تا 10
 تومان قيمت دارد؛ زير كاله، عرقچين به سر مى گذارند، كالههاى موصوف در مقابل 5تا 

باد و باران مقاومت چندانى ندارند- مردم براى جلوگيرى از آفتاب زدگى، از كاله نمدى 
نازك يا كاله پارچه اى چسبان يا كاله حصيرى استفاده مى كنند، چون اين كالهها چشم را 

از نور خورشيد حفاظت نمى كند، يك لبه متحرك چرمى به نام آفتاب گردان به كاله 
 مى گذارند و هرطرف كه آفتاب آمد از آن استفاده مى كنند.

كردها، دور فينه را پارچه اى ابريشمين كه راه راه قرمز و زرد دارد مى پيچند، اهالى شهر 
اصفهان، نوعى كاله كتانى مانند فرنگيهاى قديم به سر مى گذارند و چادرنشينها، كالهى از 

همين نوع از نمد ضخيم و يهوديان كالهى از پارچه خاكسترى با حاشيه اى از پوست بره، 
درويشها كالهى از پارچه قرمز بر سر مى گذارند كه آيات قرآن با نخ مشكى بر آنها 

 »1 «قالبدوزى شده است.»

 لباس و زينت زنان در عهد ناصر الدينشاه 



«در آن زمان، مد لباس زنان، از اندرون شاه بيرون مى آمد و زنهاى شهر، چشم بدانجا 
داشتند- چارقدها معموال از زرى و گارس و مشمش بود و چارقد قالبى از ابتكارات 

اندرون به شمار مى رفت؛ بدينمعنى كه قسمت سر چارقدها را به دقت با نشاسته آهار زده و 
قالب مى كردند ... و برخى روى چارقد «كالغى» به سر بسته، زير گلو گره مى زدند، زلفها 

را چين چين و حلقه را با لعاب بهدانه بر پيشانى مى چسبانيدند. با وسمه يا رنگ و حنا 
ابروهاى پهن و پيوسته مى كشيدند (برخالف امروز) و گاه ميان آن را خالى مى نهادند، 

چشمها را سرمه كشيده بر چهره سرخاب و سفيدآب فراوان مى ماليدند، بر پشت لب سبيلى 
باريك مى كشيدند و لب را اندكى با سرخاب رنگ مى دادند؛ در اوايل ارخالق بر تن 

مى كردند كه سردستى بلند داشت و دور آن را كه يراق دوزى بود روى پيراهن 
مى گردانيدند، رفته رفته نيم تنه جاى آنرا گرفت كه به انواع مختلف دوخته مى شد، تنبانها 
كوتاه بود و به زانو نمى رسيد؛ ولى بسيار فراخ و پرچين دوخته مى شد و در آن فنرها قرار 
مى دادند تا چترى بايستد و زير آن تنبان آهارزده مى پوشيدند و لبه آن را با يراقهاى پهن 

 گرانبها زينت مى كردند ... آن زمان، جوراب بلند
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معمول نبود و ساقهاى سيمين تا باالى زانو نمايان بود، كفشها نوعى گالش بود كه از 
فرنگ مى آوردند ... با آمدن فرانسويها، مد اندرون تا حدى تغيير يافت. شلوارهاى كشى 

جاى جورابهاى كوتاه و كفشهاى چرمى گوناگون جاى «ارسيهاى مداد» را گرفت. خانمها 
در آرايش خود جواهر زياد به كار مى بردند؛ نيمتاج و سنجاقهاى گوهرنشان را زيب سر و 



زلف خود مى كردند. گاه كنار زلف، پرهاى رنگارنگ قرار مى دادند «عقدرو» و سينه ريز 
به گردن مى آويختند و بازوبندهاى درشت گرانبها و گلها و اشياء ظريف از طال و مرواريد 

 »1 «و سنگهاى قيمتى بر سر و برمى زدند و انواع انگشترى به دست مى كردند.»

 پزشك فرانسوى كه همراه ناصر الدينشاه در مراجعت از سفر سوم فرنگ »2 «دكتر فووريه 
به ايران آمده بود، لباس اطباى شاه را چنين توصيف مى كند، در مورد شيخ االطبا چنين 

مى نويسد: «با اينكه ريش و موى خود را تازه رنگ بسته، ليكن صورت پرچين او از پيريش 
حكايت مى كند و به هيأت كشيشى است، ديگر ميرزا زين العابدين كه به آن پيرى نيست و 

محجوب تر مى نمايد، هردو كالهى بلند و نوك تيز بر سر و قباى سياه گشاد بلندى در بر 
دارند كه تا بند پاى ايشان كشيده شده، اما بر قباى شيخ االطبا كه آستينهاى گشادى با 

نوارهاى زردوز، دارد، مانند صور آسمانى گلهاى ستاره مانندى است، عجب اينست كه اين 
 »3 «هيأت در نظرها چندان غرابت ندارد.»

 لباس طبقات ممتاز در عهد قاجاريه 

دكتر فووريه در سفرنامه خود مى نويسد: «در جلوى قصر يعنى در باغ، دورادور حوض 
مستطيلى، اعيان دولت و نمايندگان عالى رتبه هريك از طبقات قرار داشتند، نظاميان را به 

سهولت از كالهشان مى توان شناخت، اين كاله از پوست بخار است مثل كاله ملى ايرانيان 
است با اين تفاوت كه كاله نظامى كوتاهتر و شكل استوانه است در صورتى كه ساير 

 كالهها را مخروطى و بلندتر مى سازند ...»

صاحب منصبانى كه من ديدم، نيم تنه اى از ماهوت آبى تيره به بر دارند و درجاتشان يا به 
 سبك نظام روسيه روى دوش يا به رسم اطريش بر يقه نيم تنه شان دوخته شده است.



روحانيان، عمامه اى سفيد كه قالب سر ايشان است، بر سر دارند و قبايشان معموال روشن و 
يك پارچه است، فقط سادات و حجاج عمامه هايى سبز يا سفيد به وضعى خاص بر سر 

 مى گذارند.
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قضات، كالهى بلند و استوانه شكل بر سر دارند كه دور آن يك قطعه شال كشمير نخلى 
 ترتيب داده شده.

مردم ديگر هم در ميان حضار ديده مى شوند كه باوجود همرنگى در كاله، مراتب و 
مقامات مختلف آنان را از جبه هاى شال كشميرى گشاد و تنكه هاى قيمتى آنها كه شاه به 

 »1 «پاداش خدمات يا براى نمودن لطف خود به ايشان بخشيده مى توان تميز داد ...»

برخالف طبقات مرفه و ممتاز، اكثريت قريب به اتفاق مردم ايران، يعنى كشاورزان و 
 پيشه وران خرده پا از لحاظ لباس و مسكن در شرايط بسيار نامساعدى زندگى مى كردند.

 مسكن و پوشاك كشاورزان 



دكتر فووريه در كتاب خود در وصف يك كلبه و ساكنان مفلوك و پريشان آن 
مى نويسد: «اين كلبه مدورشكل بى شباهت به كوره نيست، فقط سوراخى بيضى شكل 

به عنوان در دارد كه از خوشوقتى ساكنان آن هيچوقت بسته نمى شود؛ ديوارهاى آن را از 
خشت گلى ساخته اند و سقف آن يك پارچه از خشتى است كه در آفتاب پخته شده، طول 

 و عرض كلبه از هر جهت از دو متر تجاوز نمى كند.

مستخدمين همراه، از اين النه سه نفر را بيرون آوردند، يكى مردى قوى الجثه بود، كه 
لباسى ژنده در بر داشت دومى زنى بود، كه سر و بازوى خود را با يك قطعه توشك 

 »2 «پاره پاره و خانه خانه اى به زحمت پوشانده بود، سومى تقريبا سراپا عريان ...»

 لباس يك شتربان 

فووريه لباس يك شتربان را چنين توصيف مى كند: «... قبايى بلند، شال بسته در بر، و 
كالهى از نمد بر سر داشت، كاله او سفيد و قبايش از پشم تيره رنگ و شلوارش گشاد 

 »3 «آبى رنگ بود، كفشش فقط يك قطعه چرم بود كه آن را با بندى مى بست ...»

 لباس شاطرها

فووريه در وصف شاطرها چنين مى گويد: «پهلوى هريك از اسبها و نزديك دو در 
كالسكه، شش جوان نيزه به دست، با كالههاى عجيبى حركت مى كردند، اين جماعت را 
«شاطر» مى گويند. اين شاطرها، جورابهاى بلند سفيد و شلوار تيره رنگ كوتاه در پا دارند، 

قبايشان گشاد و از ماهوت سير و نوارهاى سفيد بر آن دوخته شده و كمر چرمى قالبدوزى 
دارند كه در نقره گرفته شده. كالهشان شب كاله بلندى است شبيه به كاله پاسبانان كه 

روى آن نوارها، و قالبدوزيهايى از نقره كشيده اند، و منگوله هاى سفيد و قرمز و سبز در 



باالى آن آويزان است؛ و چون در دو جانب پهن است. براى كسانى كه بايد بدوند، 
 »4 «مناسبتر به نظر مى آيد و مى گويند كه استعمال آن بسيار قديمى است.»
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 عكس زنان در دوره قاجاريه 

 توضيحى در پيرامون لباس زنان در داخل و خارج از منزل 

سرهنگ گسپار دروويل، كه در عهد فتحعليشاه به ايران آمده است، در كتاب مسافرت به 
ايران به بسيارى از خصوصيات اجتماعى و اقتصادى و اخالقى مردم ايران اشاره كرده 

است: از جمله در وصف زنها و لباس آنان مى گويد: «زنهاى ايران زيباترين زنهاى عالمند 
و براى اينكه تصور نكنيد بيهوده از زنان ايران تعريف مى كنم، جزئيات شكل آنها را 

برايتان شرح مى دهم: زنها قدبلند و راست و قامت باريك و خوش اندام دارند؛ و زيبائى 
آنها طبيعى است. پوست بدن آنها سفيد است، زيرا هيچ وقت رنگ آفتاب نمى بيند، 

گيسوان زيبايى دارند و آن را بسيار مراقبت مى كنند و غالبا گيسوانشان تا زمين مى رسد، 
يك نوع نجابت مخصوص دارند. پيشانى بلند و سفيد، ابروان سياه و پرپشت، به صورت 

كمان، چشمان سياه بادامى با مژه هاى زيبا، دماغ راست و متناسب و دهانى غنچه از 



خصوصيات زنان ايرانى است. براى آنكه چشمانشان بزرگتر از آنچه هست به نظر آيد آن 
را سرمه مى كشند، دندانهاى سفيد و قشنگى دارند كه چانه اى كوچك و زيبا با يك 

 زنخدان زيبا آنها را تكميل مى كند.

به نظر من، فقط صورت گردشان ناپسند است ولى خودشان آن را دوست دارند، ايراد 
ديگر من به روسرى آنهاست كه به صورت عمامه يى درمى آيد كه آن را با مرواريد تزيين 

 مى كنند
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و چندان زيبا نيست، گاه گيسوانشان را مى بافند و روى شانه هايشان رها مى كنند ... بانوان 
ايرانى، داراى سجاياى كم نظيرى هستند، در اثر عادات ديرين به پرده نشينى خو گرفته اند 

بمحض رسيدن به بلوغ و حتى پيش از آن قربانى هوسها يا منافع والدين خود مى شوند، گاه 
حتى در طبقات باالى اجتماع، نيز دختران در معرض خريد و فروش گذاشته مى شوند، در 

ايران (به رغم تعاليم اسالم) فروش و شوهر دادن و تقديم كردن دختران به شخصيتهاى 
عاليرتبه يا حكام، براى به دست آوردن جاه و مقام امر رايجى است، به نظر من چيزى 

عجيبتر و خنده آورتر از لباس زنان ايرانى نيست- اشتياق زنان ايرانى به زر و زيور بسيار 
 »1 «است ...»

 سال بعد از شاردن به ايران مسافرت كرده است، در عرض اين 140با اينكه دروويل، 
مدت يعنى از دوره صفويه، تا روى كار آمدن سلسله پهلوى در وضع لباس ايرانيان 

مخصوصا زنان تغيير كلى و نمايانى رخ نداده است، وى مى گويد: «پيراهن زنان؛ مانند 
پيراهن مردان كوتاه و بدون يقه است و چاكى در ميان سينه دارد و قسمت باالى آن با 



قالب يا جواهرى بسته مى شود و حاشيه اى از مخمل دارد. اين پيراهن روى شلوار مى افتد و 
در روى آن يك يا دو نيم تنه بلند بدون يقه بر تن مى كنند كه فقط سه دكمه در ميان كمر 

دارد؛ به طوريكه سينه و پستانهايشان از آن بيرون است. كمر آن نيم تنه، چينهاى متعدد 
دارد، وضع اين نيم تنه نسبت به قديم فرق كرده؛ ابتدا خيلى بلند بود، بعد طبق تقاضاى مد، 

كوتاه شده و به صورت نيم تنه درآمده است و غالبا تزئينات بسيار زيبا از مرواريد و ساير 
 جواهرات دارد.

«شلوار زنها مانند شلوار مردان است، فقط جنس پارچه آنها لطيفتر است و داخل آن را 
 »2 «پنبه دوزى مى كنند، به طوريكه شلوار نسوان به صورت مسخره «دو ستون» درمى آيد.»

 سال بعد از شاردن به ايران مسافرت كرد. و يك عكس از زن 150 كه تقريبا »3 ««كرپرتر»
بى چادر و يكى با چادر و چاقچور و يك عكس از خانمهاى آن زمان در كتاب خود دارد، 

 كه با اطالعاتى كه شاردن و دروويل داده اند، تطبيق مى كند.

از نيمه دوم قرن نوزدهم، در اثر فزونى ارتباط ايران با ملل غرب، به تدريج در كليه شئوون 
مدنى و اجتماعى ايران، تغييراتى پديد مى آيد و از جمله در وضع لباس ايرانيان برخالف 

 1875 كه در سال »4 «قرون گذشته تغييرات مختصرى پديدار شد. كلنل مك «گرگور»
 ميالدى به ايران مسافرت كرده است، با اينكه در كتاب خود در مورد زنان مى گويد: تعداد

______________________________ 
 .49)- سفرنامه دروويل، پيشين، ص 1(

 .64)- مسافرت به ايران، پيشين، ص 2(

)3-(Kerporter  



)4-(Gregor  
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زيادى «نوك دماغ و گوشه چشم» در ايران ديده، عقيده دارد: زيبايى زنان ايرانى از حد 
 متوسط باالتر است.»

  ميالدى به ايران آمده در سفرنامه خود مى گويد:1902ولى، هانرى ساواز، كه در 

 ايران كشور زيباترين بانوان دنياست.

در تاريخ تبريز نادر ميرزا، صورت ظاهر جوانان تبريزى در عهد ناصر الدينشاه چنين 
تصوير شده است: «... طيش و مردانگى آنان (تبريزيان) اين باشد كه چون پانزده ساله 

گردند، خنجرى داغستانى كه قمه گويند به كمر آويزند، و كمربند را سخت بندند و دو 
تكمه از آخر تكمه هاى قبا كه به دست باشد بربندند؛ و پاى افزارى، كه گيوه سپاهانى يا 

كفش يمنى باشد به پاى كشند، اينان شاگردان بقال و عالف و خشكه بارفروشان باشند، كه 
سحرگاه، پى تربار و انگور و زغال و زبيب يا روغن و شير و هيزم روند، چون بدان جاى 

رسند با يكديگر در تملك بارها سخن به درشتى گويند و قمه بركشند، و او خواهد، به 
 همين كار نامور شود ...

 اين طايفه را در اين شهر نام و اعتبارى است و از روزگار قديم بوده است ...»

در يكى از نامه هاى امير نظام، اجماال به بعضى از لباسهاى عهد ناصرى اشاره شده است «... 
نقصى كه هست، در لباس است بنابراين مكتوب قباى صوف چكنى و يكتوپ كليچه 

ماهوت چاكدار به همراه مقرب الخاقان ... به رسم ارمغان فرستاده شد ... اينكه قباى 



بى ارخالق هديه كرد، از امساك نبود، بلكه اگرچه اهل قدس و صفا را يك القبا بودن 
شايسته و سزاوار است، ولى خواست ايشان به دوختن ارخالقى چكنى است، زيرا ناچارند، 

 »1 «زيرا پوشيدن، فرع دوختن خواهد بود ...»

در دوره ناصر الدينشاه، ميرزا حبيب اصفهانى متخلص به «دستان» هنگامى كه در عثمانى به 
حال تبعيد به سر مى برد، ديوان البسه نظام الدين محمود قارى يزدى و كنز االشتهاى بسحق 

اطعمه را چاپ كرد و به پژوهش در گويشهاى عوامانه پرداخت، اخيرا در اثر استقصاء و 
تحقيق، آقاى جمال زاده به اثبات رسيده است، كه مترجم حقيقى كتاب حاجى باباى 

 »2 «اصفهانى اثر «جيمز موريه» همين ميرزا حبيب اصفهانى است ...»

 مى نويسد: «لباس زنان شهرى 1883 در سفرنامه خود به سال »3 «خانم «كارلوس سرنا»
ايران در همه جا يك شكل است؛ در خارج از منزل، چادر آبى رنگى بر سر مى كنند و 

شلوارهاى بلند چاقچور بر پا دارند كه با جوراب يك پارچه است رنگ چاقچور سبز يا 
 بنفش يا خاكسترى يا قرمز است و مسافرها بر پا مى كنند، زنها در منزل بسيار آزاد لباس 

______________________________ 
 .76)- از منشات حسينعليخان گروسى امير نظام، پيشين، ص 1(

 .132، ص 54)- راهنماى كتاب، فروردين، خرداد 2(
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مى پوشند. در اروپا، زنها سعى مى كنند بيشتر سينه و شانه خود را نشان دهند. لباس خانه 
زنان، عبارت از شليطه كوتاهى است ... كه روى كمر به وسيله ليف مى بندند؛ و كمربند 
معمول نيست و هرقدر شليطه كوتاهتر باشد، ارزش آن زيادتر است. وى مى نويسد: زنان 
اشراف ايرانى در خانه، لباس زيرين نمى پوشند، بلكه پيراهن حرير نازك و فراخى بر تن 

 مى كنند كه زير آن قسمتهاى فوقانى بدن پيداست ...»

 به ايران مسافرت كرده، اطالعاتى كه حاكى از تغيير 1911هانرى رنه دالمانى، كه در سال 
لباس زنان است، به ما مى دهد: «زنان در منزل يك نوع شلوار از پارچه پنبه يا ابريشم 

مى پوشند كه كامال به تن آنها مى چسبد و در باالى ران آن را به وسيله بند جوراب نگاه 
مى دارند؛ روى آن دو، دامن كوتاه با شليطه مى پوشند كه به وسيله ليفه اى پائين تر به كمر 

مى بندند ... وقتى مهمانى وارد منزل مى شود، چادرى روى كمر مى بندند كه روى شليطه و 
قسمت پائين بدن را مى پوشاند، عالوه براين، در منزل، چارقدى بر سر مى كشند كه زير گلو 

سنجاق مى شود و گيسوان و گوشهاى آنها در زير چارقد مخفى مى شود. زنها، در اندرون 
 پابرهنه هستند و در زمستان جوراب سفيد و شلوار سياه يا به رنگهاى ديگر مى پوشند.

لباس زنها از پارچه هاى ابريشمى يا مخمل با يراقهاى طال و نقره دوخته مى شود، پارچه هاى 
ابريشمى معموال از يزد يا كاشان است؛ ولى اكنون زنهاى ايرانى مشتريهاى خوبى براى 

 كارخانه پارچه بافى شهوليون شده اند.

 لباس بيرون 

چنانكه مى دانيم گروهى از غربيان از ديرباز نسبت به فرهنگ و تمدن و لباس ايرانى، نظرى 
خصمانه داشتند، از آن جمله «پير لوتى» سياح فرانسوى، زنهاى ايرانى را ارواح سياه و سفيد 



مى نامد و از شلوارهاى فراخ و چادر و چاقچورهاى آنها و روبنده هاى سفيد كه مقابل 
صورت قرار مى دادند، به طور مسخره آميزى ياد مى كند و متذكر مى شود كه به محض 

اينكه مردى از دور پيدا مى شود، روبند را پائين مى اندازند. وى در مورد كفشهاى ايرانى 
مى نويسد: كه اخيرا به تقليد اروپائيان وضع آن را عوض كرده اند ولى در واليات هنوز 

نعلين مرسوم است و در منزل كفشهاى راحتى مخمل، مزين به يراقهاى طال و يا دانه هاى 
 الماس بدلى مى پوشند و آن را پاپوش مى نامند.

عبد اله مستوفى در كتاب شرح زندگى من مى نويسد: لباسهاى زنهاى ايرانى تا قبل از 
مسافرتهاى ناصر الدينشاه به فرنگ عبارت بود از پيراهنى كوتاه و آرخالقى از آن كوتاهتر 
كه براى پوشانيدن باالى تنه به كار مى رفت و زيرجامه اى كه تا پشت قدمها را مى پوشانيد؛ 

در زمستان كليجه اى هم براى حفظ سرما بر آن اضافه مى شود. وقتى كه مى خواستند از 
 خانه بيرون بروند، چاقچورى بر پا مى كردند و چادر سياهى بر سر، و روبندى 
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 از پارچه سفيد، با قالبدوزى جواهر كه از پشت كله آنها نمايان است به صورت مى زدند.

نقاب مويى مال خانم كربالئيها و پيرزنها بود ... مد لباس خانمها، هميشه از اندرون شاه 
 بيرون مى آمد. ابتدا، شاهزاده خانمها، زنهاى اعيان و بعد به سايرين سرايت مى كرد ...

خانمها از زرى و مخمل و ترمه كشميرى و فاستونيهاى فرنگ، نيم تنه و چادر نمازهايى 
داشتند ... نيم تنه و چادر نماز را بايد حد فاصل بين لباسهاى قديم و لباسهاى امروزه خانمها 

 »1 «به شمار آورد ...»



خانم ديوالفوا، ضمن تصوير مناظر گوناگون زندگى مردم خوزستان در صد سال پيش، از 
فقر و بى نوايى طبقات محروم سخن مى گويد و مى نويسد: «لباسهاى كهنه و رنگ رفته شان 

شاهد فقر و فالكت بى حد آنهاست، كسانى كه بيش از ديگران لباس خود را آراسته اند، 
دو كليچه از پارچه پنبه اى با رنگ تند و زننده بر تن دارند، اولى داراى آستينهايى با چاك 

 بلند است و آستين كليچه زيرى از اين چاك ديده مى شود.

اين لباسهاى دامن دار روى شلوارى از كرباس آبى گشاد مى افتد و حالت يك دامن گشاد 
به خود مى گيرد، مردان پا به سن، شب كاله پارچه اى بر سر مى گذارند و عمامه آبى به دور 

آن مى پيچند، دو سر اين عمامه از پشت سرشان آويزان مى شود؛ و جوانها، كالهى از نمد 
سياه يا قهوه اى به سر مى گذارند، راحت طلبها، گيوه به پا مى كنند: ولى طبيعت مهربان، پاى 
فقرا را چنان سخت كرده و كفش طبيعى برايشان فراهم آورده كه هرگز فرسوده نمى شود 

... در مورد زنان پير و جوان مى گويد: چادرى به سر كرده اند، كه سر تا پايشان را 
 »2 «مى پوشاند ...»

يكنفر ديپلمات دولت امپراتورى آلمان به نام «فراى هرفن تيلمان» در نيمه دوم قرن نوزدهم 
در زمان سلطنت ناصر الدينشاه، وضع اجتماعى ايران را به خوبى تصوير مى كند و نشان 

مى دهد كه سربازان نه تنها لباس و پوشاك مناسب ندارند، بلكه هيچ يك از سربازان كفشى 
به پا نداشتند: اينك عين مشاهدات او: «در ايران نابسامانى بر اوضاع حكومت مى كند و 

مكيدن دائمى خون ملت، حد و مرزى ندارد و تغيير اوضاع با رشوه خوارى موجود به 
فرض كه دولت هم بخواهد، قابل تصور نيست، منابع مادى اين سرزمين و استعداد 

كشاورزى آن، همواره بيشتر تحليل مى رود، قحطى اخير (مقصود قحطى مهلكى است كه 
 ) ميالدى به وقوع پيوست) مؤيد اين معنى است.1972 ق (1288در سال 



______________________________ 
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ارتش ايران هم، ظاهر نكبت بارى دارد، سربازانى را كه در تبريز مشاهده كردم، 
اونيفورمهاى اروپايى به رنگهاى مختلف در تن داشتند؛ تقريبا هيچ يك از آنها كفش به پا 

نداشت و به تفنگهاى چخماقى قرون اوليه مجهز بودند. افسران از مقام خود فقط 
بدين منظور استفاده مى كنند، كه حقوق سربازان را به جيب بزنند، تعليمات نظامى افسران 

درجه دوم، برابر صفر است، نيروهاى توپخانه اندكى مجهزتر است، در زرادخانه تبريز، دو 
 30 تا 20توپ آماده ديدم، سواره نظام دائم وجود ندارد، اگر بگويم تعداد كل سپاه بين 

هزار نفر است شايد خيلى زياد تخمين زده ام، چنين ارتشى نه تنها در برابر ارتش اروپايى 
 بلكه در مقابل سپاه عثمانى قدرت دفاعى ندارد.

وضع ماليه نيز بسيار پريشان است، دولت مركزى از حكام اياالت تأديه مبلغ معينى را به 
خزانه درخواست مى كند و حكام را در چپاول مردم آزاد مى گذارد، شاه مبلغ معتنابهى از 

اين مبلغ را به خزانه خود مى ريزد. شاه به هيچوجه بين مردم محبوبيت ندارد، مخصوصا 
نفرت توده مردم از حكام و كارمندانى است كه از اطرافيان شاه هستند و خون مردم را به 

بيشرمانه ترين وجهى مى مكند، يك والى در كردستان كه با او آشنائى پيدا كردم به نفع 
شخص خودش، به يكايك نواحى تحت حكومت خود، علنا لشكركشى كرده و غارت 

مى نمود، شاه هيچ جنبه مثبتى ندارد؛ او مانند تمام زمامداران مشرق زمين، آزمند و نادرست 
است، اطرافيانش او را در بى خبرى نگاه مى دارند؛ رفتن او به اروپا اين فايده را دارد كه 



چشمهاى او را تا حدى در مورد اوضاع واقعى ايران و اروپا باز مى كند، در مسير شاه، 
سربازان حتى گاه رعايا را مى چاپند، در غيبت شاه، وليعهد نااليق او، اداره كشور را 

 »1 «به دست مى گيرد ...»

دكتر عيسى بهنام، در مورد زنان قاسم آبادى مى نويسد: «... امروز زنان قاسم آبادى موهاى 
خود را به صورت گيسوان بافته، روسرى سياهى مى بندند و گيسوان را از طرفين به طرف 

باالى سر برده و از روى روسرى سياه گره مى زنند ... و بعدا يك پارچه مثلث شكل ديگر 
از ململ و يا تورى دست باف روى سر خود مى اندازند ... و در پشت گردن گره مى زنند ... 
سابقا زنان قاسم آبادى، عالوه بر روسرى، يك شب كاله كوچك نيز بر سر مى گذاشتند و 

از اطراف آن يك رشته سكه هاى نقره آويزان مى كردند و خود شب كاله را نيز با 
 مسكوك نقره يا طال تزئين مى كردند، ولى امروز اين تزئينات كمياب شده است.

و اما مردان قاسم آبادى، يك شلوار سياه رنگ پشمى چسبان و يك كت كوتاه از همان 
رنگ و همان پارچه بر تن مى كنند و كفشهاى آنها عبارت از پاپوشى است كه از پوست بز 

 مى سازند و آن را چموش مى نامند و ساق پاهاى خود را با مچ پيچ كوتاهى مى بندند ...

 در قرن اخير، مردم قاسم آبادى شال قرمزى از ابريشم كه زنهايشان مى بافند بر روى كمر

______________________________ 
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مى بستند و به جاى كت «اليچه» اى از ابريشم با راههاى قرمز روى زمينه سفيد بر تن 
مى كردند و زير اليچه، پيراهن قرمزى مى پوشيدند كه يقه بلندى داشت و تكمه هاى آن در 



پهلو در طرف چپ گردن و باالى شانه ها قرار داشت؛ كاله آنها نمدى و تخم مرغى شكل 
 »1 «بود كه هنوز معمول است ...»

مادام ديوالفوا، در مورد خوراك و پوشاك لرها چنين مى نويسد: «... لرها بهتر از دزفوليها 
غذا مى خورند، هر روز مستحفظ پير كپرها را مى بينم كه با تجمل و تشريفات پلو تهيه 
مى كند، معموال از قبيله، تخم مرغ، مرغ و بره مى رسد. لباسشان همان لباس آخرين مد 

 دزفولى است و پارچه تيره رنگ به كار مى برند.

اين چادرنشينهاى ايرانى، كاله نمدى قهوه اى دارند و پيراهن كوتاهشان، آستينهاى بلند 
دارد، دو نيم تنه كه روى هم مى پوشند، روى شلوارهاى گشاد آبى يا سبزرنگ مى افتد، 

همه آنها يك روپوش بزرگ ندوخته دارند كه از پشم قهوه يى بافته شده و عبا نام دارد؛ و 
آنها را در مقابل سرما و رطوبت حفظ مى كند، اگر اين لباسهاى مشخص را از تنشان 

 دربياوريم، باز هم با دزفوليها اشتباه نمى شوند.

چقدر حالتشان متفاوت است، رفتارى اشرافى و پرغرور دارند، بدون غلو بايد گفت 
مردمانى بسيار شجاع هستند و در دزديدن گاو گوسفند مهارت دارند ولى درعين حال از 

 »2 «قدرت حكومت مى ترسند ...»

 وصفى از لباس يكى از زنان بوشهر به قلم خانم ديوالفوا

در حدود صد سال پيش، خانم ديوالفوا براى دومين بار وارد بوشهر مى شود، وى در 
وصف لباس گالب خانم يكى از زنان شيخ جابر چنين مى نويسد: «او عربى و فارسى را 

خوب مى داند و برخالف زنان ديگر شيخ به لباس خود توجه كامل كرده است؛ و خود را 
به جواهرات اهدايى شوهر سخاوتمندش آراسته است، به رسم زنان بغدادى پارچه 



ابريشمى سياه رنگى به سر پيچيده است و در زير آن شبكالهى به سر دارد، دو نيم تنه روى 
هم پوشيده است كه اولى مزين به نقوش طاليى و دومى از ابريشم سفيد و داراى نقش 

كشمير است، از ميان اين دو نيم تنه جلوباز، پيراهن نازكى با دگمه هاى ياقوت ديده 
مى شود، كه بلندى آن تا نوك پاست ولى در ميان شلوار پف كرده آبى رنگ پريده اى 
مخفى شده است، روى اين لباس درخشان، عباى پشمى سياهى قرار دارد و با نخهاى 

رنگى گلدوزى شده است. كمربند، گل سر، النگوها و خلخالهايش همه پر از جواهرات 
 قيمتى هستند و آرايش او را تكميل مى كنند.

______________________________ 
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در ميان خيل زنها كه در مقابل من جمع شده اند، فقط يكى زيباست، اين دختر بلندقد، 
فاطمه خانم خواهر شيخ مزعل است كه اندامى متناسب، رفتارى آراسته و قيافه اى آرام 

 دارد.

گيسوان سياهش را در قسمت پيشانى چيده و در دو طرف بافته است، نيم تنه اش از 
سكه هاى طال پوشيده است، و اين سكه ها در بعضى از قسمتها زير چينهاى گاز سياهى كه 
به گردن بسته، مخفى مى شوند؛ از ميان چاك پيراهن ابريشمى زمردرنگش، شلوار زربفت 
قرمز با لبه طاليى پيداست، روى سينه اش، سينه ريز نقره با نگينهاى زياد فيروزه افتاده است 

 كه طلسمها و عطردانهاى آن در موقع حركت، صداى زنگ دارد.



 زن ايرانى در حال كشيدن قليان 

خانمها در اطراف يك فانوس بزرگ نشسته اند و مشغول بازى ورق هستند؛ ورقها را سه به 
سه تقسيم مى كنند و خال بزرگتر برنده مى شود و مبلغ برد زير پاى پر از حلقه خلخال 

 هركدام از بازيكنان مخفى مى شود.

گالب خانم براى من دلسوزى مى كند و مى گويد بهتر است پيش او بمانم چون در شوش 
بدبختى و فالكت انتظار مرا مى كشد. مى گويد كه اگر نزد او بمانم، به من عربى خواهد 

آموخت، در عوض بايد ناخنهايم را از محل اتصال به انگشت بچينم تا از من خوشش بيايد 
 »1 «و اين شاخ سفيد را كه به پنجه درندگان شبيه است نبايد بگذارم اين قدر بلند شود ...»

 توصيف لباس از نظر عشقى (شاعر)

عشقى در يكى از اشعار خود در مذمت نمايندگان رياكار به لباسهاى معمول و هيأت 
 ظاهرى مردم در دوران خود اشاره كرده است:

______________________________ 
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 رند شيادى كه دارايى وى 
 

يك كت و شلوار و يك سردارى 
 است 

 ريش بتراشيده، اسبيل از دو سوى 
 

 راست باال رفته كج دمدارى است 



 داده او تغيير «پز» من در عجب  ...
 

 كاين چه طرز تازه طرارى است 

 جبه و لباده و شال و قبا
 

 در برش جاى كت و سردارى است 

 تازه در خط وكالت رفته ام  ...
 

 با عوامم عزم خوشرفتارى است 

 گفتمش تغيير «اونيفورم» هم 
 

 در وكالت چون نظام اجبارى است؟

 وين لباس و هيكل مردم فريب  ...
 

 «.اولين فرمول مردمدارى است
«1» 

    

 لباس زنان در اواخر قاجاريه 

«زنان ايرانى با اينكه ميدان فعاليتشان «اندرون» است، گاه مانند مردان از خانه خارج 
مى شوند؛ و هنگام خروج، چادر آبى پررنگى مى پوشند و شلوارى گشاد به پا مى كنند كه 
پاها را همچون جوراب مى پوشاند و جنس آن از كرباس سبز و آبى و خاكسترى يا قرمز 

 است و كفشى سرپايى، لباس متحد الشكل آنها را تكميل مى كند.

همانطوركه عريان كردن گلو و گردن در اروپا، گاهى به نهايت درجه مى رسد، در تهران، 
برهنه كردن ساقهاى پا، همان حالت را دارد. لباسى كه خانمها در اندرون مى پوشند، 

عبارتست از دامن گشاد و كوتاه، مانند دامن رقاصه هاى ما كه زير كمرگاه بسته مى شود، 
هرچه دامن كوتاهتر باشد، داوطلب پوشيدن آن بيشتر است. زنان ايرانى، فقط نيم تنه اى 

گشاد در بر مى كنند كه سينه آن باز است: نيم تنه زنان خوش سليقه و طناز از «گرشه شفاف» 
و بدن- نماست. اين لباس سبك، تمام قسمت باالى بدن و ساقها و پنجه هاى پا را كامال 

 عريان نشان مى دهد، زيرا جوراب، كوتاه و بلند، كمتر مورد استعمال دارد.



زنان، گاهى در منزل از چادر و چارقدى از چلوار استفاده مى كنند؛ موى آنها كه غالبا 
بافته و دراز است، كمتر ديده مى شود، پارچه لباسها غالبا ابريشمى يا مخمل يا زرى است 

 كه با سوزن دوزيهاى ظريف تزئين شده است.

 ثروت خانواده ها، با زينت آالتى كه زنان خود را با آنها مى آرايند، متناسب است.

هنگام شب، زنها هيچگاه و مردان بسيار كم از خانه خارج مى شوند، به همين علت، پس از 
 »2 «غروب آفتاب، احدى در كوچه ها ديده نمى شود.»

در وضع عمومى لباس زنان و مردان از عهد ناصر الدينشاه تا آغاز حكومت رضا خان تغيير 
 و

______________________________ 
 .413)- ميرزاده عشقى، كليات مصور، به اهتمام مشير سليمى، جاويدان، ص 1(

 تا 58)- سفرنامه كارال سرنا، مردم و ديدنيهاى ايران، ترجمه غالمرضا سميعى، از ص 2(
61. 

 129، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

تبديل كلى پديد نيامد، پس از استقرار حكومت پهلوى با روشى مستبدانه در وضع لباس و 
پوشاك مردان و زنان ايرانى تغييرات كلى حاصل شد، و قبا، ردا و سردارى و لباده و 

 ديگر لباسهاى بلند با مداخله دولت و مامورين شهربانى تبديل به كت و شلوار شد.

  ميالدى 1885دختر ايالتى ورامين در سال 



 انواع و اقسام كاله 

 كاله و ارزش تشريفاتى و اجتماعى آن 

تا قبل از نفوذ تمدن غرب در ايران، اگر كسى در محضر بزرگان يا طبقات ممتاز و 
شخصيتهاى مذهبى و اجتماعى، بدون كاله وارد مى شد، يا در مقابل آنان كاله را از سر 

 خود برمى داشت، مردم و افكار عمومى، عمل او را حمل بر بى ادبى مى كردند.

عالوه براين، عامه خلق معتقد بودند كه نداشتن كاله، مخصوصا در زمستان موجب 
سرماخوردگى مى شود و برخالف مردم امروز جهان كه براى مبارزه با سرماخوردگى، پاى 

خود را مى پوشانند، نياكان ما مخصوصا در زمستان، گرم نگاهداشتن و پوشانيدن سر را 
 واجب مى شمردند.

به حكايت منابع تاريخى «كاله از سر افكندن» يا «كاله به هوا انداختن» نشانه و دليل نشاط 
 و شادمانى بود.

راوندى، در راحة الصدور مى نويسد: «... سلطان محمد ماضى ... چون مسجد جامع اصفهان 
نظام الملك را به سبب تعصب، بر اصحاب شافعى مقرر داشت ... قاضى القضاة صدر 
صدور جهان ... در آن مسجد خطبه كرد و چون بشارت بدان حضرت رسيد كه نماز 

 كردند، كاله برانداخت و نشاط كرد.»

 از آثار ادبى نيز اين معنى استنباط مى شود؛ چنانكه ظهير فاريابى مى گويد:

 جهان، كاله ز شادى برافكند گر تو
 

 به هفت قلعه افالك سر فرود آرى 

   



* 

 حباب وار براندازم از نشاط كاله 
 

 اگر ز روى تو عكسى به جام ما افتد

   
 حافظ
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 تا چو باد نوبهارى مژده گل مى دهد
 

الله مى اندازد ز شادى كله را بر  *
 «1» هوا

 بيضه در كاله شكستن: يعنى رسوا كردن و عيب كسى را فاش كردن:   
 شكسته بيضه خورشيد در كاله سر

 
 به دولت تو كه داراى افسر و كلهى 

   
 ظهير

 بازى چرخ بشكندش بيضه در كاله 
 

زيرا كه غرض شعبده با اهل راز 
 كرد

   
 حافظ

كاله و كمر، خاص ميران و سرهنگان بود. فرخى سيستانى كه مورد عنايت ممدوح خود 
سلطان محمود بود، پس از گرفتن اسبى از او خود را چون اميران و بزرگان سزاوار كاله و 

 كمر مى داند و مى گويد:



 گفتا كه به ميران و به سرهنگان مانى 
 

 امروز كاله و كمرت بايد ناچار

 باشد كه بدين هردو سزاوار ببينند
 

آن شه كه بدين اسب مرا ديد 
 سزاوار

   
در منابع ادبى و تاريخى، از دستاربندان و صاحبان كاله، مكرر ياد شده و در تاريخ بيهقى 

از «كاله دو شاخ» و در آثار شعرا از كاله سمورى، كاله نمد، كاله زنگله، كاله تترى، 
كاله بارانى، كاله بركى، دستار و منديل، شب پوش، عرقچين، عمامه و طيلسان ذكرى به 

 ميان آمده است. تاج مخصوص سالطين و دستار كاله وزرا و بزرگان بود.

ملكشاه در مقام اعتراض به خواجه نظام الملك گفت: «... و اال فرمايم تا دوات از پيش 
دست و دستار از سر تو بردارند ...» و خواجه نظام الملك در جواب سلطان مى گويد: 

 «هرگاه دوات را برگيرى، تاج تو برگيرند.»

دكتر مظاهرى، ضمن گفتگو از لباس و پوشاك ملل اسالمى مى نويسد: «قضاة، پزشكان، 
 »2 «حقوقدانان و ائمه جماعت، داراى عمامه بزرك و طيلسان بودند كه رنگ آبى داشت.»

 در آثار شعرا نيز به انواع كاله اشاره شده است:

 روى هريك چون دو هفته شكل ماه 
 

 جامشان غفه سموريشان كاله 

   
 مراد از غفه (به ضم غين) پوستين از پوست بره نرم است.

به جبر خاطر ما كوش كاين كاله 
  نمد

 بسا شكست كه بر افسر شهى آورد

   



* كاله زنگله، كالهى بود كه بر آن زنگله و دم روباه مى آويختند و محتسبان، به قصد تنبيه 
 و مجازات بر سر كسبه كم فروش مى نهادند و در بازار مى گردانيدند.

 مباد محتسب طبع، بهر رسوايى 
 

 كاله زنگله هجو برنهد به سرت 
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 حاجت به كاله تركى داشتنت نيست 

 
 درويش صفت باش و كاله تترى دار

 سعدى    
 همان كه ابر عتابش چو فتنه بار شود

 
 جهان ز حفظ تو جويد كاله بارانى 

   
 عوفى 

 * تخفيفه: كاله يا دستار كوچكى است كه هنگام خواب و خلوت به سر پيچند.

كجاست راحت تخفيفه و 
  سبك روحى 

 عالقه نيست به دستار اعتبار مرا

   



 مخلص كاشى 

 عبيد زاكانى از عرقچين و شب پوش نام مى برد:

 زهى دولت زهى طالع زهى بخت 
 

 كه شب پوش و عرقچين تو دارد

   
* 

ز تاب آتش دورى شدم غرق عرق 
  چون گل 

بيار اى باد شبگيرى نسيمى زان 
 عرقچينم 

   
 حافظ

  از «طاقيه و طاقى» به عنوان نوعى از كاله ياد شده است.192در سفرنامه ابن بطوطه، ص 

بطورى كه از فرهنگ نفيسى و داراب نامه طرطوسى و ساير منابع برمى آيد، طاقيه همچنين 
 به بندى كه در زير پوشاك سر، بر گيسوان بندند نيز اطالق مى شد.

عصابه يا پيشانى بند، پارچه يى بود كه بر پيشانى مى بستند (لغت نامه داراب نامه، صفحه 
842.( 

عالوه براين، در منابع مختلف، امثال و ضرب المثلهايى درباره كاله موجود است؛ از جمله 
كاله سر كسى گذاشتن، كاله را قاضى كردن، كاله درهم رفتن، فالنى كالهش پشم 

 ندارد ..» فرخى مى گويد:

 تو مرا يافته يى بى همه شغل 
 

 نيست اندر كلهت پشم مگر

   



* 

مى زند حرفى براى خويش زاهد، 
  مى بكش 

نيست پشمى در كاله محتسب، 
 ساغر بنوش 

   
 صائب 

فالنى كالهش پس معركه است، كاله شرعى ساختن، كاله كسى را برداشتن، زياد 
 استعمال شده است. حافظ مى گويد:

نه هركه طرف كله كج نهاد و 
  راست نشست 

 كاله دارى و آئين سرورى داند

   
 حافظ
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 سعدى مى گويد: كاله گوشه دهقان به آفتاب رسيد.

در منابع مختلف، بيشتر از كاله مردان سخن رفته و از سرپوش و كاله زنان كمتر ياد شده 
است؛ به طوريكه از كتاب بهار عجم برمى آيد: نيم تاج، كاله زنانه يى است كه از ديبا بافند 

 »1 «و به جواهر مرصع سازند و بر سر عروس گذارند.»

عالوه براين، به طوريكه از آثار منظوم و منثور گذشتگان برمى آيد، بافندگان در دوره بعد از 
اسالم، پارچه يى به نام شعر بر وزن (قعر) مى بافتند كه چون جنس آن از موى شتر و 



گوسفند و جز اينها بوده، به نام «شعر» خوانده مى شد و ظاهرا بيشتر براى نقاب و روسرى و 
 روپوش زنان به كار مى رفته است. فردوسى در داستان زال و رودابه مى گويد:

 پريروى گفت و سپهبد شنود
 

 ز سر شعر شبگون همى برگشود

   
كه در اينجا شعر به معنى نقاب و روسرى استعمال شده؛ بايد دانست كه در بين بافندگان، 

 گروهى به كار شعربافى اشتغال داشتند. قاآنى گويد:

 استاد شعرباف نيم در فنون نظم 
 

 استاد شعرباف و اديب و سخنورم 

   
عمامه: كه نوعى سرپوش است، مأخوذ از تازيان و پارچه يى است دراز و طوالنى كه به 
دور سر مى پيچند، آنرا دستار و منديل نيز مى گويند و جنس آن: پشم، پنبه، كتان و جز 

 اينهاست و گاه با عرقچين و زمانى بدون عرقچين بر سر مى بندند:

 بر رسم عرب عمامه دربست 
 

 «2» با او به شراب و رود بنشست 

   
 

 موى سر

كيفيت و كميت مو، از ديرباز در زيبايى دختران و پسران نقش مهمى داشته است: چنانكه 
زليخا، آن معشوقه يوسف فريب، در حالى كه «از فربهى و لطافت، بدان جايگاه بود كه به 

دشوارى برپاى خاستى و به دشخوارى رفتى» (از تفسير تربت جام) و به قول جامى: «دو 
گيسويش دو هندوى رسن باز» بود؛ و به قول صاحب حدائق الحقايق: «گيسوانى داشت كه 
چون برپاى خاستى با گوشه مقنعه وى به زمين كشيدى ...» در افسانه هاى ما روايتى هست 



كه گاه گيسوى بلند، دستگير يار نيز شده است. فردوسى در عشقبازى زال و رودابه 
مى گويد، كه وقتى زال در پاى ديوار كاخ رودابه آمد و دختر از بالكن خانه، او را به خود 

خواند، جوان كه به بلندى كنگره كاخ نگريست، به فكر افتاد تا چگونه باال برود؟ ماهرو 
 گفت:

 يكى چاره راه ديدار جوى 
 

 چه باشى تو بر باره و من به كوى 

   
 

______________________________ 
)- قسمتى از مطالبى كه در پيرامون انواع و اقسام كاله نوشتيم، ماخوذ از رساله يى است 1(

كه شادروان بهروز روزبهان از منابع مختلف گردآورى كرده و قبل از انتشار، از سر لطف 
 و بزرگوارى در اختيار اينجانب گذارده بودند.

 .8، ص 157)- نقل از مجله هنر و مردم، شماره 2(
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 انواع و اقسام كاله 
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 سپهبد بگفت و پريرخ شنود

 
 گلنار بگشاد زود «1» ز سر شعر

 كنگره  فروهشت گيسو از آن ...
 

 «بدل زال گفت: «اين كمندى سره



 پس از باره، رودابه آواز داد
 

 كه اى پهلوان بچه گرد زاد

 بگير اين سر گيسو از يك سوام 
 

 ز بهر تو باشد همى گيسوام 

 بدان پرورانيدم اين تار را
 

 «2» «كه تا دستگيرى كند يار را

عمامه را پيشينيان سرپايان، منديل، دولبند و عمام نيز گويند. عمامه، داراى رنگهاى مختلفى    
است از قبيل سياه، سفيد، سبز و شيرشكرى كه هركدام اختصاص به گروه معينى دارد، 
بستن عمامه در قديم حرفه يى بود و عده يى از عمامه پيچى ارتزاق مى كردند. در كتاب 

حدود العالم و تاريخ بيهقى و ديگر آثار مهم بعد از اسالم، مكرر از انواع كاله و سرپوش 
سخن به ميان آمده است: «.. از شوش، جامه و عمامه خز خيزد (حدود العالم)- در تاريخ 

بيهقى، در پيرامون نوعى كاله در عهد غزنويان چنين آمده است: «قباى سقالطون بغدادى 
 ).150بود سپيدى سپيد سخت خردنقش پيدا و عمامه قصب بزرگ ..» (تاريخ بيهقى، ص 

* 

بزرگ نيست نه دانا به نزد او مگر 
  انك 

عمامه قصب و اسب و سيم و زر 
 دارد

گر به عمامه كسى سروريى يافته 
  است 

پس شه مرغان سزد، هدهد رنگين 
 سلب 

   
 اثيراخسيكتى 

* 

 از عمامه كمند كردندش 
 

 دركشيدند و بند كردندش 

   



 نظامى 

* 

مخور صائب فريب فضل، از عمامه 
  زاهد

كه در گنبد ز بى مغزى صدا بسيار 
 مى پيچد

   
 صائب تبريزى 

 عمامه افكندن، نشانه اندوه و تأثر بود.

 چون ديد پدر، به حال فرزند
 

 آهى بزد و عمامه بفكند

   
 »3 «نظامى 

 كاله و ريش دراز

«الب ارسالن قدى عظيم داشت و محاسنى دراز، چنانك به وقت تير انداختن گره زدى و 
 هرگز تير خطا نكردى و كاله دراز داشتى و

______________________________ 
 )- موى و زلف، و همچنين نوعى پارچه ابريشمين 1(

  به بعد.26)- باستانى پاريزى، تن آدمى شريف است، ص 2(

 .317)- ماخوذ از لغت نامه دهخدا، ص 3(
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بر تخت روزبار، سخت مهيب بودى و باشكوه و از سر محاسن تا سر كاله او گويند دو گز 
 »1 «بودى.»

بيهقى از پاكيزگى و لباس دلنشين مردم آمل به نيكى ياد مى كند: «... و امير به شتاب براند 
 ه) و افزون پانصد و ششصد هزار 426و به آمل رسيد، روز آدينه ششم جمادى االولى (

مرد بيرون آمده بودند، مردمان پاكيزه روى و نيكوبر (خوش لباس) و هيچ كدام را نديدم 
بى طيلسان شطوى يا توزى يا تسترى (شوشترى) يا ريسمانى يا دست كار كه فوطه است و 

 »2 «گفتند كه عادت ايشان اين است ...»

 نجم رازى، در مرصاد العباد به پوشاك طبقه ممتاز در عهد خوارزمشاهيان اشاره مى كند:

 شها توقعم از خدمتى چنين كردن 
 

نه جبه بود و نه دستار و طيلسان و 
 «3» «... ردا

   
طيلسان، پرده ساده ايست كه روى سر و شانه مى اندازند و بعضى اوقات فقط روى شانه ها، 

لباس اهل فقر يا استادان فقه و علوم الهى است- طاقيه، به معناى عرقچين كوچكى است 
) در سخن از 66كه در زير عمامه به سر مى گذارند. مير خواند (تاريخ آل سلجوق، صفحه 

الب ارسالن سلجوقى گويد: «و طاقيه نيز بر سر مى نهاد، گويند كه از سر طاقيه تا نهايت 
لحيه او دو گز در نظر بيننده آمدى.» شكل و وضع طاقيه در طول تاريخ دستخوش تغييرات 

 فراوانى شده است، گاه زنان نيز نوعى از طاقيه را بر سر مى نهادند، مقريزى مى گويد:

«زنان ما قبول اين كاله به تقليد از مردان برخاسته و آن دو جهت داشت: اول آنكه در زمان 
حكومت اين سلسله (مملوكان) عشق غيرطبيعى عموميت بسيار يافته بود؛ پس زنان سعى 

كردند خود را شبيه مردان سازند تا بتوانند عشق شوهران خود را به سوى خويش كشانند، 



زنان واليات نيز در اين كار از آنها تقليد كردند ... در ايام ما، كلمه طاقيه در مصر به معناى 
همان چيزيست كه عرفيه ناميده مى شود (عرفيه عرقچين كوچك كتانى است كه درست 

قالب سر است) مردم زن و مرد آنرا زير سرپوش به سر مى گذارند و يك تكه پارچه به 
دور آن مى پيچند و به اين ترتيب عمامه ساخته مى شود. عمامه معموال به رنگ سفيد است، 

اما آنرا از پارچه ها و رنگهاى ديگر نيز مى سازند .. بعضى از سادات يا بازماندگان پيامبر در 
زمان ما عمامه سبز بر سر مى گذارند؛ اما در قديم يك تكه پارچه سبز به عمامه خود وصل 

 مى كردند.

شرقيان، از عمامه بعنوان نوعى جيب استفاده مى كنند زيرا مى توان چيزهايى را در آن پنهان 
 »4 «كرد ...»

______________________________ 
 .23 و سلجوقنامه، ص 117)- راوندى، راحة الصدور، ص 1(

 .59)- تاريخ بيهقى، پيشين، ص 2(

 .546)- مرصاد العباد، به اهتمام دكتر رياحى، ص 3(

 .272- 265- 262)- فرهنگ البسه، ص 4(
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 وضع كاله در عهد صفويه 



در عالم آراى امينى مى خوانيم: «شيخ با خرقه اى ژنده و كالهى «تاج» چركين بر سر در 
 ه. ق) به پايتخت وارد و در زاويه ... اقامت 892معيت دو يا سه تن از پيروان خود (در 

 گزيد.»

فضل اهللا، كاله شيخ را طاقيه ذكر كرده است: «... كهنه خرقه اى در بر و چركين طاقيه اى بر 
سر، با دو سه مفلوك در زى ارباب فقر و سلوك به تبريز آمد در تكيه شاه حسين نزول 

 »1 «كرد ...»

 كاله دوشاخ 

استفاده از آن با «اجازه مخصوصى بوده است كه مانند امتياز به كسى كه داراى رتبه مهم 
 »2 «والى گرى يا دهقانى يا سپاهيگرى باشد مى داده اند ...»

... «به نوشته اسكندر بيك، شيخ حيدر «طاقيه تركمانى» بر سر مى گذارده است و سپس 
 ترك» كه عالمت 12خوابى ديد كه «منهيان عالم غيب» او را مامور گردانيدند كه «تاج 

اثنى عشريت است از سقرالط قرمز ترتيب داده تارك (پيشانى) اتباع خود را با آن افسر 
 »3 «بيارايند.»

- در فرهنگ 2تاج: كاله جواهرنشان كه شاهان در مراسم رسمى بر سر گذارند (افسر)، 
- 3معين از كاله ترك ترك درويشان، كاله قالبدوزى شده صوفيان ياد شده است، 

دسته يى از پر يا گالبتون و مانند آنها بر پيشانى كاله طورى نصب مى كنند كه خصه يى از 
 »4 «آن از كاله بلندتر باشد (جيغه) ...»

 كاله پهلوى 



فرد ريچارد مى نويسد: «چندين سال قبل، هنگامى كه برحسب فرمان شاه، لباس قديمى 
ايرانيان مبدل به جامه اروپايى گرديد، عمامه جاى خود را به كاله پهلوى داد، كاله پهلوى 
كه اكنون عالمت مشخص ايرانيان است (همانطور كه فينه كاله مخصوص مصريهاست) از 

كاله قديمى افسران دون رتبه نيروى دريايى انگلستان و كاله جديد صاحب منصبان 
فرانسوى تركيب شده است، گرچه كاله پهلوى در خيابانها بيش از هر نوع كاله ديگرى 

ديده مى شود و عالمت مشخص كارمندان كشورى ايران است، ولى هنوز در بين بازاريها 
افرادى از طبقه پايين مشاهده مى شود كه به جاى كاله، پارچه ابريشمى دور سر خود 

 مى پيچند و عبا دوش مى كنند، در اغلب نقاط ايران، البسه مردم، تابع جلفى و سبكى رسم 

______________________________ 
 .122)- عالم آراى امينى، ص 1(

 .82، ص 2)- محمد تقى بهار، سبك شناسى، ج 2(

 رساله و گفتار، به كوشش يحيى 78)- كاروند كسروى، شيخ صفى و تبارش، مجموعه 3(
 .72ذكاء، ص 

 .994، ص 1)- فرهنگ معين، ج 4(
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روز نيست، اين طور به نظر مى رسد كه البسه آنها جزو تركه موروثى خانوادگى شده كه 
 »1 «براى مبارزه جاودانى با فقر تعمير و وصله مى شود ...»

 هنر خياطى و دوخت لباس 



ظاهرا در قاره آسيا، قديمترين كشورى كه به «دوخت» و آراستگى ظاهرى لباس مردان 
 توجه كرده است، كشور كهنسال چين است.

پس از حمله مغول، هنر خياطى و دقت در دوخت لباس از سرزمين چين به وسيله مغوالن، 
 به ايران و با وساطت ايرانيان به اروپائيان آموخته شد.

 كليجه ارخالق 

 استفاده از قيچى و الگو و «اتو» نيز از دوره مغول به بعد در ايران معمول گرديد.

خياط يا دوزنده را در عهد مغول قيچاجى يا قيچاچى و محل كار خياط را «قيچاجى خانه» 
 166مى گفتند، اين اصطالحات در عهد صفويه نيز معمول بود، در كتاب عالم آرا در ص 

 چنين آمده است: «ميرزا حسين اصفهانى مشرف ركابخانه و قيچاجى خانه بود.»

به طوريكه مينورسكى در سازمان حكومت صفوى يادآور شده است «در عهد صفويه دو 
قيچاجى خانه در دستگاه بيوتات موجود بود ... اولى قيچاجى خانه خاصه ناميده مى شد و 

اختصاص داشت به تهيه ملبوس شاه و اهل حرم و خلعتهاى گرانبهاى امرا كه تن پوش شاه 
 بود و بعد به امرا داده مى شد.

دومى قيچاجى خانه امرا بود كه خلعتهاى كم بهاترى تهيه مى كرد و سه گونه محصول 
داشت كه عبارت بودند از باالپوش و قبا و تاج و نيمتاج- «ساير امرا على هذا القياس 

قيچاجى- خانه خاصه شريفه شاه جنت مكان كه از ابواب خلعتى مملو و شالها اندوخته بحر 
 .228و كان بود.» عالم آرا، ص 



به طوريكه از مندرجات عالم آراى عباسى برمى آيد، قيچاجى گرى و خياطى در دربار 
 صفوى ارزش و اهميت بسيار داشت، چنانكه مى نويسد:

 «در خدمت اشرف مورد تربيت گشته، روزبروز به درجه عليا ترقى مى كرد و بخش 

______________________________ 
 .41)- سفرنامه فرد ريچاردز، پيشين ص 1(
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 ).1040 (ص »1 «خدمت منصب قيچاجى گرى يافته ...»

 لباس فقرا

درحاليكه از ديرباز اغنيا از انواع لباسهاى رنگارنگ و متنوع برخوردار بودند، طبقه محروم 
از عهد داريوش تا روزگار ما به علت فقر و تنگدستى غالبا لباس خود را وصله مى كردند و 

به قول سعدى «رقعه بر رقعه مى دوختند» و حاصل دسترنج خود را به فئودالها و مأمورين 
جورپيشه دولت مى پرداختند و خود ناچار به نانى بخور و نمير و لباسى ژنده و كوخ يا 

 آلونكى گلى قناعت مى كردند.

 سيه گليم خرى ژنده جل و پشماگند
 

 كه ژندگيش نه درپى پذيرد و نه رفو

   
در اصطالح قديم درپى پذير يعنى وصله بردار، ظاهرا بعضى از لباسها چنان ژنده و پاره 

 بودند كه وصله بردار و قابل ترميم و اصالح نبودند.

 لباس كپنك 



كپنك لباس زمستانى طبقه سوم بود «كه از نمد مى ماليدند و بيشتر چوپانان و روستائيان و 
درويشان و جوانمردان و نيز داش مشديها در زمستان روى جامه هاى خود مى پوشيدند و آن 

 دو گونه بود، بى آستين و با آستينهاى بلند كه كپنك بلند جلوى آن باز است.

ما كه با يك فتنى ساخته ايم و 
  كپنك 

بد، ادايى چه كشيم از فلك پير 
 «2» فلك 

   
 )34(گل گشتى توبا 

 كپنك پوشكان ميدانى 
 

 در كمين تواند، مى دانى 

   
 ضياء رويدشتى 

 صنعت قلمكارسازى و تاريخچه اجمالى آن 

هنوز اهل فن و متخصصين، به كشف تاريخ دقيق قلمكارسازى يعنى هنر نقاشى يا چاپ 
تصاوير بر روى پارچه ها، توفيق نيافته اند. دو تابلويى كه از زمان سلجوقيان باقى مانده، نشان 
مى دهد كه اين صنعت از خيلى پيش در ايران معمول بوده ولى توسعه و رواج آن مسلما از 

 قرن هفده آغاز شده و مراكز عمده آن در رشت، اصفهان، كاشان و بروجرد بوده است.

با اينكه اكثر تصاوير قلمكارها، چاپى است؛ نقاشى شده آن هم پيدا شده و بعضى اوقات 
نقاشى آن مرغوبتر بوده. با اينكه عده اى رواج اين صنعت را حتى از دوره هاى قديمتر از 

عصر غزنويان مى دانند، ولى در منابع موجود تا قرن هيجدهم نامى از قلمكار برده نشده. از 
بين سياحان، شاردن با اينكه از بازار صباغان به اشاره سخن گفته، از نقاشى روى پارچه 



مطلبى بيان نكرده است؛ در قرون اخير يعنى در دوران حكومت قاجاريه (زمان فتحعليشاه) 
 دكتر ج كريستى ويلسن، در كتاب صنايع ايران مى نويسد، كه تصاوير نقاشى شده 
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فتحعليشاه روى كرباس و روى مينياتور كشيده شده است، پارچه هاى قلمكار براى پرده، 
سفره، رويه لحاف، لباس و زينت خانه به كار مى رود و تصاوير آن بيشتر صحنه هاى شكار، 
درختان كوچك و انواع گلهاست؛ اكنون كارهاى قلمى تقريبا متروك شده و بيشتر نقشها 

 را به كمك قالبهاى چوبى روى پارچه ها منعكس مى كنند.

زنان ايالت و قبايل ايران به رنگهاى تند و زنده عالقه نشان مى دهند، و به نظر اداره 
موزه هاى هنرهاى زيباى كشور، لباسهاى قاسم آبادى كه در سواحل درياى مازندران از 
رامسر تا الهيجان معمول است، از لباسهاى محلى ساير نقاط زيباتر و دلنشين تر است و 

سكنه اين ناحيه بيش از ساير نقاط در حفظ آداب و رسوم خود مقاومت كرده اند. 
«بطوركلى از حدود رامسر تا الهيجان، زنهاى گيلكى دامنهاى بلند مى پوشند- تا روى 

كفشها مى افتد و لبه آن در قسمت پايين به نوارهاى متعدد با رنگهاى مختلف تزيين شده 
است؛ رنگ اين دامنها معموال سياه است و پارچه آن همان قدكهائيست كه خودشان 

مى بافند؛ گاهى نيز دامنهاى زردرنگ يا قرمز و بسيارى اوقات دامنهاى سفيد مى پوشند- در 



اين ايام قاسم آباديها و همسايگانشان پارچه هاى رنگين مزين به گلهاى كوچك را به قدك 
 ساده ترجيح مى دهند.» (براى كسب اطالعات بيشتر رجوع كنيد، به مجله فرهنگ و هنر).
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 موسيقى و نوازندگان 
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 فصل چهارم سازندگان و نوازندگان 

 آنجا كه زبان از گفتن مى ماند و قلم از نوشتن مى ايستد، موسيقى آغاز مى شود.

 لودويگ وان بتهون 

 قدمت موسيقى در شرق 

يكى از تفريحات اساسى طبقات مختلف، مخصوصا طبقه ممتاز، شنيدن آواز خوانندگان و 
 نواى دلنشين سازندگان و نوازندگان بود.

قبل از آنكه از سرگذشت موسيقى در ايران بعد از اسالم سخنى به ميان آيد، بايد بدانيم كه 
موسيقى در ميان ملل باستانى سابقه اى بس كهن دارد، بنا به مندرجات كتاب مقدس از 

 نوازنده چنگ 
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جمله كتاب دانيال و كتاب زبور داود، در عهد قديم انواع ساز و آواز در بين ملل خاور 
 نزديك معمول بوده به خصوص، از انواع نى و چنگ در منابع كهن بسيار ياد شده است.

داود پيغمبر كه هزار سال قبل از ميالد مسيح مى زيسته به خوش آوازى مشهور است، آوايى 
مؤثر داشت، و در «مزمار» نواختن، ماهر بود. «... چون زبور خواندى، از خوشى آواز او، 

 »1 «مرغان هوا كله بستندى از باال ...»

 هنر داود در آواز و موسيقى، در ادبيات فارسى نيز منعكس گرديده است:

 مرغ ز داود خوش آوازتر
 

 گل ز نظامى شكراندازتر

   
 نظامى 

 سمعها بر سماع داوديست 
 

 كز سر زخمه شكر افشاندست 

   
 نظامى 

همه گويند، سخن گفتن سعدى 
  دگر است 

 همه دانند مزامير نه همچون داود

   
 سعدى 

 آتشى از سوز عشق در دل داود بود
 

 تا به فلك مى رود بانگ مزامير او

   
 سعدى 

صرير كلك تو در كشف مشكالت 
 

 چنانكه نغمه داود در اداء زبور



 جهان 

   
 ظهير فارابى 

 يافته در قصه داود ساز
 

 قصه محمود و حديث اياز

   
 نظامى 

 ساز مختلف داشته اند، آشوريان اگرچه به اندازه 14 يا 13در ميان ملل باستانى «اهل مصر 
مصريان در موسيقى ترقى نكرده اند. ولى در اينكه هشت يا نه ساز داشته اند ترديدى نيست 

 و نمونه بعضى از سازهاى آنها اخيرا در اكتشافات بين النهرين پيدا شده و از جمله:

 سال ق. م. مسيح مى باشد، اين 2500 تار دارد و مربوط به 16چنگ ذات االوتار است كه 
 چنگ سه گوشه دارد و يكطرف آن پهن است.» (ايران نامه).

در ايران باستان نيز به حكايت كتب مذهبى، موسيقى و سرود و آواز وجود داشته است و 
قسمتهاى منظوم اوستا را با آواز و سرود مى خواندند و وجود گاتها كه سرودهاى مقدس 
مذهبى است، مؤيد اين معنى است؛ از آثار عهد هخامنشى چيزى كه مؤيد رواج موسيقى 
در آن عصر باشد، به دست نيامده، ولى به طورى كه يونانيان نوشته اند پادشاهان آن عصر، 

 هنگاميكه مشغول خوردن غذا مى شدند جمعى از كنيزان به خنياگرى و رقص مى پرداختند.
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پس از حمله اسكندر و رسوخ تمدن يونانى در ايران، بعيد نيست كه موسيقى بيش از پيش 
مورد توجه قرار گرفته باشد؛ در دوره اشكانيان، رقص و آواز توأم با نى و تنبور، در بين 

طبقات مرفه معمول بوده است. يكى از نويسندگان روم مى گويد: «اشكانيان يك آلت 
 »1 «موسيقى موسوم به (سام بوكا) داشته اند ولى نمى گويد كه چگونه آلتى بوده است.»

 موسيقى در دوره ساسانى 

در دوره ساسانيان، موسيقى بيش از پيش مورد توجه دربار و طبقات ممتاز قرار گرفته و 
اشخاص هنرمندى چون: باربد، نكيسا، بامشاد و رامتين در قلمرو موسيقى شهرت فراوان 
كسب كردند. مطربان و رامشگران پشت پرده مى نشستند و به اشاره «خرم باش» كه مقام 

پرده دارى داشت، هنرنمايى مى كردند. به حكايت منابع تاريخى، بهرام گور و خسرو پرويز 
بيش از ديگر سالطين ساسانى به رامشگران و موسيقى دانان و مطربان توجه داشتند، در 

زمان خسرو پرويز، باربد براى هر روزى از هفته نوائى ساخته بود و همو براى هر روز از 
سى روز ماه لحنى پديد آورده بود كه به نام سى لحن باربد مشهور است، عالوه براين، 

 لحن ساخته بود، كه قسمتى از نغمات، لحنها و آوازهاى آن 360 روز اوستايى، 360براى 
دوران در كتب موسيقى و آثار ادبى بعد از اسالم به چشم مى خورد؛ از قبيل: نوروزى، 

مهرگانى، ماخور (ماهور)، اپرين (آفرين)، شبديز، مشكدانه، خسروانى، سبز در سبز، 
 باذرستانى، شيشم، اورامن، السكوى، شادروان، مرواريد و غيره.

 منوچهرى گويد:

مطربان ساعت به ساعت بر نواى زير 
  و بم 

گاه سروستان زنند امروز گاهى 
 اشكنه 



 گاه زير قصران و گاه تخت اردشير
 

 گاه نوروز بزرگ و گه نواى بسكنه 

   
ارزقى نيز اشعارى در وصف بربط ساخته و به مناسبت، نام چند نواى موسيقى را ذكر كرده 

 است:

چوبى است بى قياس و در او نقش 
  بى عدد

موئى است بى مثال و در آن عقد 
 بيشمار

 خرمتر از بهار و سرايد به زير و بم 
 

 گه كينه سياوش و گه سبزه بهار
«2» 

   
كريستين سن، مستشرق دانماركى، پس از مطالعه يى دامنه دار در پيرامون فرهنگ و تمدن 

عهد ساسانى مى گويد: اسامى نواهاى قديم خيلى اهميت دارند و چندتا از آن نواها در 
مدح پادشاه و در باب گنجهاى او بوده، مثل: خسرو، باغ شهريار، باغ شيرين اورنگى، 

 شبديز، هفت گنج، گنج بادآورد، گنج كاو، تخت اردشير؛ و چندتاى ديگر، درباره كارهاى 
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پهلوانان قديم بوده، مثل: آئين جمشيد، كين ايرج، نوروز كيقباد، سياوشان، كين سياوش، 
پيكرگرد و غيره و نواهايى در مدح بهار و زيبايى طبيعت و تعريف باده و عيش و خرمى 
هم بوده مثل: نوروز بزرگ، ساز نوروز، سبز در سبز، گل نوش، سروسهى، كبك درى، 



پاليزبان، آرايش خورشيد، ماه بر كوهان نوشين باده، روشن چراغ، نوش لبينان، رامش جان 
 يا رامش جهان و غيره.

در خصوص سى لحن باربد، نظامى داد سخن داده و ما با رعايت اختصار قسمتى از آن 
 اشعار را نقل مى كنيم:

 ستاى باربد آواز درداد
 

 سماع ارغوان را ساز درداد

 ز صد دستان كه او را بود دمساز
 

 گزيده كرد سى لحن خوش آواز

 چو ياد از (گنج بادآورد) راندى 
 

 ز هر يادى لبش گنجى فشاندى 

 ز (گنج سوخته) چون ساختى راه 
 

 ز گرمى سوختى صد گنج را شاه 

 جو (گنج كاو) را كردى نواسنج 
 

 برافشاندى زمين هم كاو و هم گنج 

 چو (شادروان مرواريد) گفتى 
 

 لبش گفتى كه مرواريد سفتى 

   
از آالت موسيقى عهد ساسانى، چنگ (رباب)، ناى، بربط (عود)، تنبور، كمانچه، غژك يا 

 غجك، و امثال آنها بوده است.

 مجله كاوه) پس از تتبع در فرهنگها و دواوين، عده 5استاد فقيد عباس اقبال (در شماره 
الحان و نواهاى موسيقى را چنين نوشته اند: «آزادوار، پاليزبان، باخوز، سبزبهار، با روزنه، 

باغ سياوشان، رامشخوار، راه گل، راهوى زاغ، سازگرى، شادباد، شاورد، كاسه گرى، 
شباب، سپهبدان، بند شهريار، تخت اردشير، گنج كاو، انگبين، گنج وار، گنج سوخته، 

دل انگيزان، سروستان، چكاوك، خاركن خسروانى، اشكنه، نوروز بزرگ، نوروز خردك، 
نوروز خارا، باد نوروز، ساز نوروز، نوروز كيقباد، نوشين لبينا، شهرروز، ره جامه داران، 

 بربط
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مهرگان بزرگ، مهرگان فرد، نهاوندى، نهفت، زير بزرگان، تيزى راست، زيرخرد، نيم 
راست، بهمنجه، چنانه، پرده خرم، ديرسال، پرده زنبور، در غم، افسر سكزى، تكاو، گلزار، 
خماخسرو، زنگانه، روشن چراغ، بهار بشكند، باغ شهريار، پيكرگرد، گل نوش تيف گنج، 

ديورخش، ارجنه، زيرافكن، سيوارتير، شيشم، سرانداز، قالوس، هفت گنج، كاويرنه زير 
قيصران.» به نظر استاد: تفكيك الحان دوران بعد از نواهاى عصر ساسانى امكان پذير 

نيست، ولى بدون شك بسيارى از نواهاى سابق الذكر، يادگار دوران پيش از اسالم است.- 
به نظر استاد همائى، غير از آنچه گفتيم: «... در كتب موسيقى، اسامى فارسى، اصطالحات 
و الحان و پرده ها بسيار است از قبيل: فاختى، بسته سپاهان، سپاهان، همايون، شور، شهناز، 
سه گاه، مايه و امثال اينها، و اين نكته را در خاطر بايد داشت كه ممكن است يك آواز، 

 »1 «چند اسم داشته باشد.»

 آالت موسيقى 

«... از جمله آالت موسيقى دوره ساسانى چنگ (رباب)، ناى، بربط (عود)، تنبور، كمانچه، 
غژك يا غجك و امثال آنها بوده است، بربط و چنگ به قول جمعى از مورخين و 

موسيقى دانان از آالت مخترعه ايرانيان قديم است و گويند كه حارث بن كلده، در دربار 
انوشيروان نواختن بربط را آموخته و بعد از مراجعت، در مكه نشر داده است و بعضى از 

 م) كه در دوره انوشيروان به 629شعراى جاهليت از قبيل اعشى (ميمون بن قيس متوفى 
 مدائن رفته اند، لفظ فارسى بعضى آالت موسيقى را عينا در عربى ذكر كرده اند ...



توضيح: بربط مهمترين آالت موسيقى است كه امروزه به «تار» معروف است و بعضى 
گويند ماخوذ از «باربد» است و برخى گويند كه چون شبيه مرغابى است از آن جهت بربط 

گفته اند و بعضى گويند چون در موقع نواختن به سينه گذارند از آن جهت آن را بربط 
گفته اند، بربط از ابتدا چهار تار داشته و اكنون به چهارده رسيده است چنگ از آالت كثير 

 وتر برخى كمتر يا بيشتر بر آن مى بسته اند- تنبور از سازهايى 24االوتار است و بعضى 
است كه به شكل امرود بود، دسته بلندى دارد و در قديم دو وتر بر آن مى بسته اند و اكنون 

شماره تارهاى آن به شش رسيده و بعضى گويند كه شبيه دم بره بود؛ و معروف به (دنب 
بره) بوده است و تنبور معرب آن است؛ كمانچه از آالت مجروره و دسته كوتاهى دارد كه 
با كمان وتردار مى نوازند، كمانچه در اوايل يك وتر داشته و حاليه به چهار رسيده است و 

 چهار تار را «شوشك» نامند.

 غژك يا غجك نوعى از كمانچه است كه كاسه بزرگترى داشته است و مهرى، واگرى،
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و سنطور و قانون و نزهت و مغنى، هر شش تا مانند چنگ از آالت كثير االوتار بوده و در 
ايران معمول هستند و تفاوت عمده آنها اين است كه هيئت چنگ، مثلث و قانون ذوذنقه 

است؛ و ديگر آنكه، اوتار چنگ مفرد و سنطور جفت و قانون سه تار دارد و نزهت از 
) تار دارد و مغنى را از قانون و نزهت و رباب تركيب 108تركيب دو قانون بعمل آمده و (

و اقتباس كردند و دو ناى و بيشه و نى انبان و موسيقار از جنس ناى است. (گنجينه معارف) 
 »1 «ميرزا محمد على خان تربيت.»



 موسيقى ايرانى 

به طوريكه در جلد اول تاريخ اجتماعى ايران ضمن بحث در پيرامون موسيقى عهد ساسانى 
متذكر شديم، در ايران، طبقات ممتاز و مرفه به خصوص شاه و درباريان به موسيقى و ساز و 

آواز توجه خاص داشتند و رامشگران و خنياگران در دربار شاهان ساسانى، به خصوص 
بهرام گور و خسرو پرويز مقام و موقعيت ممتازى به دست آورده بودند؛ به طوريكه 

كريستين سن، مستشرق دانماركى متذكر شده معروفترين رامشگران و ترانه سازان دربار 
خسرو پرويز، سركش و باربد بوده اند و بنا به روايات موجود، رشد و تكامل دستگاههاى 

موسيقى ايران در عهد ساسانى، بيشتر مديون نبوغ و استعداد باربد است، در برهان قاطع نام 
سى لحن كه باربد براى بزم خسرو پرويز ساخته، ذكر شده است و در خسرو و شيرين با 

اختالفى همان الحان نوشته شده است ثعالبى نيز ابتكار اختراع خسروانيات را به باربد نسبت 
مى دهد و مى گويد: استادان فن موسيقى، نه تنها در بزم ملوك، بلكه در جشنهاى عمومى 

 نيز شركت مى جستند.

«پس از ظهور نهضت اسالمى و پايان دوران جنگ و خونريزى، اعراب كه در آغاز امر، 
قومى بدوى و چادرنشين بودند و به امور ذوقى و هنرى كوچكترين عنايتى نداشتند، در اثر 

تماس و نزديكى با ملل متمدن ايران و روم، اقامت در شهرها و مشاهده مظاهر گوناگون 
تمدن ملل كهنسال آسيايى به تدريج به امور ذوقى و هنرى متمايل گرديدند، تا جائى كه 

در دوران حكومت بنى اميه و بنى عباس، خنياگران خارجى به دربار خلفا راه يافتند و 
 راه ورسم دربار ساسانى را در دستگاه آنان تجديد نمودند.

 توجه اعراب به موسيقى 



اعراب در دوران جاهليت، از خواندن شعر، بدون آواز و آهنگ لذت مى بردند و بعدها به 
خواندن نواهايى هنگام حركت شترها مبادرت كردند و مقارن ظهور اسالم بعضى آالت 

 موسيقى بسيار ساده، نظير:

نى ساربانى، دف و مزمار و دايره در بين آنان معمول بود ولى پس از ظهور اسالم، درنتيجه 
فتح و پيروزى و غنايم بسيارى كه نصيب اعراب شد، ميل به تجمل و آسايش در قلوب 

 بعضى 

______________________________ 
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از آنان راه يافت، به طورى كه از مطالب بعضى از كتب آن عهد برمى آيد، عبد اللّه بن زبير 
براى تعمير كعبه تنى چند از بناهاى ايرانى را به كار گماشت و آنان طبق عادت و معمول 

خود، ضمن كار، به خواندن آواز و تغنى مشغول شدند، شخصى به نام سعيد بن مسجع كه 
دلباخته آواز و موسيقى بود، پس از شنيدن اين آوازها با همان لحن به عربى تغنى كرد، 

اعراب از شنيدن آواز او لذت بردند و او را به شوق آوردند تا جائى كه سعيد براى 
فراگرفتن اين فن به فارس و شام سفر كرد و پس از تكميل اين هنر، راه مدينه پيش گرفت. 

سعيد و اعشى بن- قيس، جوانان صاحب ذوق عرب را به آواز و موسيقى آشنا ساختند، 
ولى نبايد فراموش كرد كه اعراب پس از آنكه به نقل و ترجمه منابع علمى مشغول شدند، 

باز ايرانيانى چون ابراهيم و اسحق ارجانى و حماد فرزند اسحاق در راه تدوين و تكميل 
موسيقى گام برداشتند. تا پايان عصر امويان، مركز رشد و تكامل موسيقى، مكه و مدينه 

بود، ولى در عصر عباسيان اين فعاليت به بغداد انتقال يافت؛ بعضى از منابع تاريخى نشان 



مى دهد كه اعراب پس از آشنا شدن به اصول موسيقى و ساز و آواز در راه تكامل آن 
قدمهايى برداشتند و حتى بعضى از آنها به ساختن آالت موسيقى توفيق يافتند؛ در دوران 

بنى اميه، خاندانهاى مرفه و متنعم به ساز و آواز و رقص رغبت بسيار نشان مى دادند و 
جمعى از آنان براى دعوت رامشگران و رقاصان مرد و زن به ايران و دمشق و ديگر بالد 

شام مسافرت كردند، توجه به ساز و آواز و رقص پس از استقرار حكومت عباسيان، 
همچنان باقى بود. پس از روى كار آمدن حكومت امويان در اندلس در دربار عبد الرحمن 
دوم، در قرطبه نيز رامشگران ايرانى موقعيت ممتازى كسب كردند، چنانكه جوانى ايرانى به 
نام «زرياب» توجه عموم را به خود جلب كرده بود، تا جايى كه هنردوستان آن سرزمين از 

 لباس و اطوار و حركات او تقليد مى كردند.

به طورى كه ابو الفرج اصفهانى در كتاب االغانى (نغمه ها) نوشته است، طبقات ممتاز و 
درباريان از ديرباز به سازندگان و نوازندگان زبردست مبالغى هنگفت صله و انعام 

 مى داده اند.

 عالقه خلفا به موسيقى 

عباسيان چنانكه ديديم سازمان دولت و دربار خود را از سالطين ايران تقليد كردند، خلفاى 
عباسى در پشت پرده مى نشستند و مردى به نام حاجب را موكل آن قرار مى دادند و به هر 
آهنگ و نغمه اى كه عالقه داشتند، به وسيله حاجب به خنياگران دستور مى دادند. قبل از 

استقرار حكومت بنى العباس، بنى اميه، نيز از آداب ايرانيان تقليد كردند. براى اينكه مطلب 
 بهتر روشن شود گفته جاحظ را عينا ترجمه مى كنيم:



جاحظ مى گويد: «از اسحاق بن ابراهيم پرسيدم، كه آيا خلفاى بنى اميه با نديمان و مغنيان 
خود بدون پرده مى نشستند؟ در پاسخ مى گفت: معاويه و مروان و عبد الملك و وليد و 

سليمان و هشام و مروان بن محمد در پس پرده مى نشستند و خود را به نديمان نمى نمودند 
 و
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مقصودشان اين بود كه نديمان از حركاتى كه در وقت غلبه نشاط و سرور از آنها سر 
مى زد آگاه نگردند، چه بسيار اتفاق مى افتاد كه خليفه از فرط وجد و سرور از جاى 

برمى خاست و مى رقصيد و گاهى جامه از تن مى كند و برهنه مى شد و در اينحال احدى 
جز خواص و كنيزكان اطالع نمى يافت و هروقت جست وخيز و شور و شعف خليفه از حد 

اعتدال خارج مى شد و احتمال مى رفت كه اشخاصى كه بيرون پرده اند ملتفت شوند، 
پرده دار به آواز بلند مى گفت: اى كنيزك بس است، كوتاه كن. تا به نديمان و مغنيان 

چنين بفهماند كه اين حركت يا آواز نابهنجار از طرف يكى از كنيزكان است نه از طرف 
خليفه اموى. و اما ساير خلفاى بنى اميه بدون پرده با مغنيان مى نشستند و از اينكه در حضور 

آنها برقصند يا برهنه شوند، پروا نمى كردند و در اين بى پروايى، هيچ كدام به پايه يزيد بن 
عبد الملك و وليد بن يزيد نبودند و اين دو تن در حضور ندما، از هيچ گونه سخافت و 

 هرزگى باك نداشتند.

گفتم: عمر بن عبد العزيز چطور؟- گفت: وى از آغاز خالفت تا هنگام مرگ، استماع 
موسيقى نكرد، اما پيش از خالفت در ايامى كه والى مدينه بود، به غنا و موسيقى گوش 

مى داد و هروقت به نشاط مى آمد از حد ادب خارج نمى شد و حركات ناپسنديده از او سر 
نمى زد.- گفتم: خلفاى خودمان (بنى عباس) چطور؟ گفت: ابو العباس سفاح، در سال اول 



خالفت بدون پرده، با نديمان مى نشست، ليكن پس از يكسال ... پس پرده نشستن را معمول 
داشت و هروقت از ساز و آواز به طرب درمى آمد از پس پرده آواز مى داد كه احسنت 

آفرين، خوب خواندى يا خوب نواختى اين آواز را مكرر كن و مغنى مكرر مى كرد و از 
فضايل و محامد اخالق وى اين بود كه هيچ نديم يا مغنى با دست خالى از نزد او نمى رفت 

 به اين ترتيب مى بينيم پس از آنكه اعراب پيروزيهاى فراوانى كسب كردند و سيل »1 «...»
غنايم و مالياتهاى گوناگون به مراكز حكومت اموى و عباسى سرازير شد، اعراب مانند 

ديگر ملل مرفه جهان به مسائل تفريحى، عشقى و ذوقى توجه فراوان كردند. احمد امين 
مصرى مى نويسد: «در قبال آن زندگى آرام كه به عفت و تقوى و وقار مقرون بود و شرح 
آن در كتب محدثين و فقها آمده است، يك زندگى ديگرى كه به لذت و طرب آميخته 

بود، وجود داشت ... در حجاز زهد و تقوى و حديث و فقه از يك طرف، و از طرف 
ديگر عيش ونوش و تغزل و معاشقه و لهو و طرب و بازى و زن پرستى و يارنوازى حتى در 

موسم حج مرسوم بود، همانطوركه زندگى علما و پرهيزگاران نتيجه علمى بخشيده، 
زندگى طرب جويان نتيجه فنى و ادبى داده است، جاى شگفتى است، اگر بگويم فن طرب 

 و موسيقى در حجاز به اندازه 

______________________________ 
)- نقل و تلخيص از مقاله آقاى سلطانى در پيرامون موسيقى و موسيقى شناسان ايران در 1(

شماره هفت، سال پنجم مجله مهر. همچنين نگاه كنيد به كتاب تاج اثر جاحظ، از صفحه 
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شام و عراق ترقى كرده بود، زيرا شهر مكه و مدينه هردو داراى عده يى سازنده و نوازنده و 
خواننده بود. ابو الفرج روايت مى كند، كه مطربين همه ساله گروه گروه براى حج رهسپار 

مى شدند، در اين ايام چهار تن از اساتيد فن موسيقى به نام ابن سريح و غريض و معبد 
 حنين شهرتى به سزا كسب كرده بودند.

يكبار ديگر، عده اى از خوانندگان و نوازندگان نامدار، راه حج پيش گرفته، در مراجعت 
عده اى از ارباب ذوق به پيشواز آنان شتافتند و از نكويى منظر و هيأت آنان در شگفت 

شدند، ابو الفرج گويد: در منزل جميله جمع شدند و در آنجا پنجاه نفر كنيز با پنجاه آلت 
طرب شروع به نواختن كردند، به طوريكه چهار ديوار خانه به لرزه درآمد، جميله خود 
نواخت و آنها از او متابعت كردند ... مى گويند امام مالك خود گفته بوده كه «من در 

جوانى همواره دنبال مطربين و موسيقى نوازان مى رفتم و اين فن را از آنان اخذ و اقتباس 
مى نمودم، مادرم به من گفت: اى فرزند، مغنى اگر زشت رو باشد كار او رونق نمى گيرد، 
بهتر اين است كه فقه را بياموزى كه با روى مكروه منافات نخواهد داشت، من هم از اين 

 »1 «جماعت بريده، به فقها پيوستم، خداوند هم مرا به اين مرتبت رسانيد.»

شوخى و ظرافت و مطايبت و نغزگوئى هم با طرب مالزمت داشت، ناصرى، در نادره- 
گوئى و شوخى ممتاز بود و همواره اهل مدينه را مى خندانيد و چون او، جا تهى كرد، 

اشعب، جانشين وى گرديد، اين شخص مايه شوخى و مطايبت را در كتب ادب از خود به 
يادگار گذاشت، حجاز از دو جهت ممتاز بود: يكى از جهت فقها و علمائى كه در دامان 

خود تربيت كرده، ديگر از جهت هنرمندان و موسيقى دانها و خوانندگانى كه در آن محيط 
رشد و تكامل يافته بودند، سكنه عراق و شام كه مركز تمدن بود، فن طرب و موسيقى را از 

 »2 «مردم حجاز كه مردمى بدوى و باروح و پرنشاط بودند فراگرفتند ..»



 تاريخچه موسيقى 

در غالب منابع مذهبى عهد عتيق، با موسيقى و آواز و ذوقيات بشر اعالم مخالفت نشده 
است. از جمله در داستان «ملكه سبا و آمدنش نزد حضرت سليمان» با نام آالت موسيقى 

دوران قديم آشنا مى شويم: «بار ديگر چون دل ... پادشاه به خمر فرح يافت فرمود كه 
رباب و دفها و سنجها و بربطهايى را كه پدرش آنها را مى زد، بياوردند و بار ديگر چون ... 

پادشاه به خمر فرح يافت، فرمود كه حيوانات صحرا و پرندگان هوا و خزندگان زمين و 
 ديوها و ارواح و پريان را بياورند

______________________________ 
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 حتى در مذهب يهود كه شايد از جهت احكام و تكاليف و »1 «به حضورش رقص كنند ..»
تعاليم مذهبى يكى از دشوارترين مذاهب دنياست، موسيقى تحريم نشده و رقصيدن عملى 

 »2 «مجاز بود، بشرط اينكه زن با زن برقصد و مرد با مرد»

براى جلوگيرى از فساد: «اسالم حكم به تحريم غنا، و ساختن آالت طرب كرد و در عهد 
خلفاى راشدين، احكام شرع اسالم با شدت هرچه تمامتر اجرا مى شد. از اين جهت بازار 
موسيقى بى رونق شد و عربها اغانى عصر جاهليت خود را نيز ترك گفته بالمره فراموش 
كردند و آنچه از تغنى باقى مانده بود، فقط منحصر به ترنم اشعار و ترجيع قرائت قرآن 

گشت، از آن پس در عهد خلفاى اموى كه دوران رفاهيت و خوش گذرانى بود، سالطين 



بنى اميه مايل به عيش و عشرت بودند و سورت احكام سخت اسالمى به دست آنان 
شكسته گشت و ازاين رو، تدريجا مغنيان و موسيقى دانان ايران و رم با امن و امان داخل در 

حوزه قدرت مسلمين شدند، در اواخر دوره اموى، مخصوصا موسيقى و آالت طرب خيلى 
شايع بوده و محافل و مجالس شخصيتهاى بزرگ، هميشه با ساز و آواز توأم بوده است و 

مغنيان و رامشگران در حضر و سفر و حتى در سفرهاى جنگى همراه بوده اند. ابن اثير 
 ه. در حوالى اصفهان، سپاه عباسيان بر قشون بنى اميه ظفر يافتند و 131مى نويسد: در سال 

 از جمله غنايمى كه به دستشان افتاد، آالت طرب از قبيل:

 »3 «ناى، بربط و تنبور بسيار و بى اندازه بود.»

با تمام محدوديتهائى كه در راه پيشرفت رقص و آواز پديد آمده بود، پس از استقرار 
حكومت بنى اميه، طبقه اشراف در شهر مكه «سرگرم عيش و خوشگذرانى بودند، از جمله 

يكى از ايشان در مكه مجمعى براى تغنى و قمار تأسيس كرد و كتب مختلف شطرنج و 
وسايل بازيهاى ديگر را در اختيار اشخاص ذيعالقه مى گذاشت و باز در مدينه، االحوص 
شاعر، اشعار عاشقانه مى سرود و يونس، موسيقيدان ايرانى آن اشعار را به آهنگهاى جديد 

درمى آورد، تفريحات مردم مدينه به همين سادگى و اختصار باقى نماند، بطورى كه شهرت 
 زنان خواننده اين شهر بزودى عالمگير شد.

در دوره بنى اميه كه خلفا به اسالم و تعاليم آن كمترين ايمانى نداشتند، توجه به آواز و 
موسيقى بيشتر شد «در بغداد نيز مانند مكه و مدينه در عهد بنى اميه، راوى اشعار و غزليات 

جديد، خوانندگان و نوازندگان زن بودند كه در زندگى اجتماعى اين شهر تأثيرى به سزا 
داشتند، كسانى كه بعدها در عهد عباسيان باعث رونق اين بساط شدند، يكى، المهدى 

 فرزند خليفه 
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و ديگرى غالمى از ديلمى ها بود كه در سامره و بغداد، مدتها بهترين دوستداران اين سبك 
محسوب مى شد و خود نيز چند آهنگ جديد به آهنگهاى آن زمان افزود، در عهد هارون 
و جانشينان وى، موسيقى بغداد، تحت نفوذ ابراهيم بن ماهان الموصلى و پسرش اسحق كه 
از دهقانان ايرانى بودند قرار داشت، هردوى آنها به كنيزان، خوانندگى آموخته و ايشان را 

 »1 «به بهاى بيشترى مى فروختند ..»

 ساز و آواز

با اينكه اسالم، براى حفظ و صيانت جامعه از فساد، با موسيقيهاى محرك و فسادانگيز 
روى موافق نشان نمى داد، با گذشت زمان و آميختن اعراب با ديگر تمدنها و سرازير شدن 
سيل طال و نقره به مركز خالفت، گروهى از اعراب بى ايمان و متمكن از دوره بنى اميه به 
تشويق نوازندگان و خوانندگان آغاز كردند. در ميان خلفاى بنى اميه يزيد بن عبد الملك 

سخت دلباخته موسيقى بود؛ جرجى زيدان مى نويسد: «هنگامى كه حبابه براى او شعر 
مى خواند و ساز مى نواخت، خليفه به رقص آمد و با بانگ بلند گفت: «اى جان عزيز از 

شدت خوشى مى خواهم بپرم، حبابه گفت: ملت را به كى مى سپارى؟ خليفه دست معشوقه 
 را بوسيده جواب داد كه: ملت به دست تو سپرده است.»



وليد پسر يزيد بن عبد الملك نيز در امور عشقى بيقرار بود، كار ابتذال، و عدم توجه به 
 مبانى اسالم در عهد بنى عباس به جائى رسيد كه:

مهدى و هرون و امين و مأمون و واثق و متوكل (از ميان خلفاى عباسى) بيش از ديگران به 
ساز و آواز توجه داشتند و طبعا اميران و بزرگان معاصر آنان نيز از آنان پيروى مى كردند 

در اين دوره، ارباب ساز و آواز، نظير: ابراهيم و اسحق و زرياب از بذل و بخششهاى 
نامحدود خلفا سرمست بودند «زرياب از خوانندگان و نوازندگان نامى ايران با دويست 

غالم، سوار و پياده مى شد و سى هزار دينار پول نقد و مقدار زيادى امالك و حشم و خدم 
 »2 «و كنيز و غالم و اسب و استر داشت ...»

پروفسور ر. لوى دانشمند انگليسى مى نويسد: «در زمان بنى اميه، افراد خانواده هاى 
ثروتمندتر چنان به موسيقى و رقص عالقه داشتند كه حتى رامشگر و رقاص مرد و زن از 
ايران براى دمشق و شهرهاى ديگر شام استخدام مى كردند و اين عالقه به هنر و موسيقى 

با روى كار آمدن عباسيان و راندن بنى اميه از شام پايان نيافت زيرا امويها در اندلس 
 822- 52(اسپانيا) سلسله اموى ايجاد كردند و در دربار عبد الرحمن دوم در قرطبه (

 ميالدى) آوازخوانى 
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ايرانى به نام زرياب وجود داشت كه روزى برده مهدى خليفه عباسى بود، بعد به آندلس 
مهاجرت كرد، اين رامشگر ايرانى چنان در دربار قرطبه نفوذ كرد و ستاره هنر آنجا شده 

بود كه لباس و اطوار او براى اهل محل نمونه و سرمشق بود و حتى در فن آشپزى سليقه او 
را سرآمد اقران مى دانستند؛ و همه نجبا از او تقليد مى كردند. در قسمت شرقى قلمرو خلفا 
نيز تقاضا براى رامشگران ايرانى به قدرى زياد بود، كه خوانندگان ايرانى ثروتهاى بيكران 

از اين راه گرد مى آوردند. در كتاب االغانى (كتاب نغمه ها) تأليف ابو الفرج اصفهانى، 
دائم سخن از مبالغ هنگفتى است كه به خوانندگان و نوازندگان موفق و مورد توجه 

 »1 «پرداخته مى شد.»

 تكامل تدريجى موسيقى 

از دوره بنى اميه به بعد، هنرمندان و دانشمندان به كمك امرا و رجال فرهنگ دوست در راه 
تكامل موسيقى از لحاظ علمى و عملى گامهاى مؤثرى برداشتند، چنانكه اسحق موصلى و 

ابو العباس سرخسى و ابن خردادبه، در قرن سوم هجرى و ابو بكر رازى و فارابى و ابن سينا 
در قرن چهارم- و در قرون بعد نيز مردانى چون قطب الدين شيرازى و ديگران به نوشتن 

 كتب و رساالتى در پيرامون صناعت موسيقى مبادرت كردند.

 موسيقى و فارابى 

 استاد فقيد اقبال آشتيانى، ضمن شرح حال ابو نصر فارابى مى نويسد:

كه قدماى ما رياضيات را به چهار نوع تقسيم مى كردند و نوع چهارم را «علم موسيقى» 
مى خواندند، و تعريف موسيقى را چنين مى كردند كه موسيقى، علمى است رياضى يا 
صناعتى است كه از احوال نغمات از حيث تأليف و توافق و تنافر آنها و احوال ازمنه و 



فواصلى كه در خالل نغمات حادث مى شود، بحث مى كند؛ و شامل دو جزء است: يكى 
قسمتى كه از احوال نغمات از جهت تأليف و توافق و تنافر آنها بحث مى نمايد و موسوم به 

علم تأليف است و ديگرى قسمتى كه از ازمنه مزبور گفتگو مى كند، و علم ايقاع خوانده 
مى شود، و موافق بيانات ايشان غايت علم موسيقى و غرض از آن معرفت كيفيت تأليف 
الحان مى باشد ... قدما عقيده داشتند كه افالك و كواكب را آوازه هائى است متناسب با 
آواز سازها، ليكن اين قسم آوازها، لطيف تر و لذت آن بيشتر است ... از روى اين عقيده 

اظهار مى كردند كه آواز و نغمات آالت موسيقى همان حركات افالك است كه خواننده 
از حنجره و سازنده آن را از آالت و اسباب بيرون مى آورد و تحفه گوش سامعين 

 مى سازد، چنانكه شاعر گفته:

بانگ گردشهاى چرخ است اينكه 
  خلق 

 مى سرايندش به طنبور و به حلق 

 بس حكيمان گفته اند اين لحنها
 

 كز دوار چرخ بگرفتيم ما
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حكماى قديم مى گفتند: غرض علماى موسيقى از استخراج قواعد اين فن مأنوس كردن 
ارواح و نفوس ناطقه با عالم قدس است كه از لهو و طرب مجرد مى باشد و نفس را به 

واسطه استماع حسن تأليف و تناسب نغمات گشايش و انبساطى حاصل مى آيد ... فارابى 



كتابى به نام «الموسيقى الكبير» تأليف كرده است ... شايد اين مسأله را نتوان منكر شد كه 
فارابى در مواقعى كه خود مى خواسته، چنگى مى زده و سازى مى نواخته، چه از ذوق چنان 

حكيمى كه به تمام رموز اين فن آگاهى داشته، بعيد است كه به اختيار از اين سرچشمه 
 »1 «ذوق و احساس تمتعى برنگيرد ...»

ابو نصر فارابى كه پس از ارسطو، او را به علت فضل و دانش فراوانى كه داشت «معلم 
ثانى» خوانده اند، نه تنها در فلسفه و علوم گوناگون دوران خود استاد بود، بلكه در رشته 

موسيقى نيز قهرمان عصر خويش به شمار مى رفت. ابن خلكان مى نويسد: يكبار فارابى در 
محفل علمى سيف الدولة بن حمدان شركت جست در پايان مجلس پس از آنكه در نتيجه 

مباحثات و گفتگوهاى مختلف، مقام علمى و تبحر فارابى بر همگان آشكار شد «سيف 
 الدوله به او گفت:

ميل دارى چيزى بخورى؟ گفت: نه، گفت: ميل دارى چيزى بنوشى؟ گفت: نه، گفت: 
ميل دارى ساز و آوازى بشنوى؟ گفت: بلى؛ پس سيف الدوله دستور داد كه آوازخوانان و 

ساز- زنان و موسيقى دانان ماهر بيايند و بزمى بيارايند، به فرمان او مجلس گرم و آراسته 
شد و هر يكى از آنان نوايى نواخت، آنگاه فارابى شروع كرد به انتقاد، هريكى از آنان در 

طرز به كار بردن آالت موسيقى و ساز؛ سيف الدوله به فارابى گفت: خودت نواختن دانى؟ 
 گفت:

بلى؛ پس چندتا چوب از كمربند خويش درآورد و نوايى ساز كرد كه تمام حاضران به 
خنده درآمدند، سپس چوبها را از هم بازنمود و به نوعى ديگر تركيب كرد و آهنگى 

نواخت كه تمام حاضران به گريه درآمدند، بار ديگر چوبها را از هم باز به شكلى ديگر 
تركيب كرد و نوايى نواخت كه تمام اهل مجلس و حتى دربان قصر سيف الدوله همه به 



 هرچند اين حكايت به افسانه »2 «خواب رفتند و ابو نصر از مجلس خارج شد و رفت.»
شبيه است، ولى به هرحال چند مطلب از اين حكايت مستفاد مى شود كه يكى از آنها اين 

است كه «فارابى موسيقى دان چابك و زبردستى بوده است و عمال با آالت موسيقى 
سروكار داشته است ... بنا به روايت ابن خلكان آلت قانون را فارابى ساخته است، گذشته 

از اين تأليفات و رسائلى در فن موسيقى نگاشته است، به ويژه كتاب مشهور و معروف و 
 مهم او كتاب الموسيقى الكبير كه بزرگترين كتابى 
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است در موسيقى كه در دائرة المعارف اسالمى تأليف شده است. ابن ابى اصيبعه مى گويد، 
كه در دفتر خاطرات يكى از استادان ديده ام كه ابو نصر يكى از آالت موسيقى شگفت آور 

را ساخته كه از آن الحان و آهنگهاى بديع برمى آيد و احساسات انسان را به جنب وجوش 
مى آورد و هم در اين خاطرات آمده است كه ابو نصر به صنايع و فنون و موسيقى بيشتر 

تمايل داشت، تا آنكه مجموعه اى از آثار فلسفى ارسطو را به رسم وديعت پيش او نهادند، 
فارابى اين كتابها را مورد مطالعه قرار داد و اين مطالعات شوق و ذوق فلسفه را در وى 

 »1 «برانگيخت ...»



به طورى كه ابن نديم در الفهرست آورده است، در بين افراد خاندان ابو محمد يحيى بن 
مبارك عدوى پسرانى بودند كه در رشته هاى مختلف علوم و معارف زمان خود تبحر و 

استادى داشتند، عبد الّله «چنان شيفته به ساز و آواز بود، كه نواختن عود را آموخت و دو 
 278فرزند خود را نيز تعليم داد و هردو نفرشان صدا و آواز خوبى داشتند؛ فضل در سال 

 »2 « وفات يافتند ..»284و عبد اللّه در سال 

در ميان خاندان عباسيان، ابراهيم بن مهدى بن منصور اول نابغه اى است از بنى عباس كه 
نويسنده و شاعر و داراى تأليفاتى بود ... به اضافه، در موسيقى و آواز نيز هنرمند و از هر 

 »3 «كسى برجسته تر بود ... تا آنجا كه مغنيان در هنر خود به او حكميت مى دادند ..»

ابن نديم ضمن برشمردن آثار مرزبانى (ابو عبد اللّه محمد بن عمران بن موسى بن سعيد بن 
 عبد اللّه) از كتاب الرائق او نام مى برد، كه بيش از هزار و ششصد ورق است.

كتاب الرائق: در توصيف غنا و آواز و كيفيات و اقسام و طريقه هاى آن و اخبار مغنيان از 
 »4 «مرد و زن چه آنهايى كه آزاد بودند و چه آنهايى كه برده و زرخريد شمرده مى شدند.»

 سخن مى گويد.

جالب توجه است كه در حدود قرن سوم و چهارم هجرى، بسيارى از فضال و نويسندگان 
در غنا و ساز و آواز نيز مهارت داشته و در اين زمينه ها كتاب نوشته اند از جمله ابو عبد اللّه 

هارون و يونس كاتب معروف به يونس مغنى كه دوره عباسيان را هم درك كرده و از 
بردگان زبير بن عوام بود، كتابهاى او در اغانى و مغنيان مشهور است. جيش بن موسى 

صينى صاحب كتاب االغانى على حروف المعجم است، اين كتاب را براى متوكل تأليف 
 نمود و در آن 
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مطالبى از آوازها آورده كه نه اسحق و نه عمرو بن بانه، از آن ذكرى نكرده اند؛ و نام 
 مغنيان زن و مردى را از دوره جاهليت و اسالم ذكر كرده كه شگفت انگيز است.

همچنين ابو حشيشه، مكنى به ابو جعفر از طنبوريان ماهر در فن خود بود و كتابهايى در اين 
 »1 «رشته نوشته است.»

ديگر از نام آوران موسيقى، ابو الحسن احمد بن جعفر بن موسى بن خالد بن برمك، شاعر 
و آوازخوانى است كه اشعار دلنشينى دارد و در هنر طنبور حاذق و ادبياتش نيكو و ماهر 

 »2 «به تمام معنا بود.»

ديگر از هنرمندان و خوانندگان به نام «قريص مغنى» است كه در آواز، شهرت و شايستگى 
 بسيار داشت؛ جحظه، درباره اين خواننده مشهور اشعارى سروده، از جمله گويد:

 اكلنا قريصا و غنى قريص 
 

 فبتنا على شرف الفالج 

   



ترجمه: نان و خورشى خورديم و قريص آوازى خواند و ما آنجا مانديم درحالى كه 
 نزديك بود زمين گير شويم.

 است، اين كتابها از اوست: كتاب صناعة الغناء و اخبار المغنين 24* وفات قريص در سال 
و ذكر االصوات التى غنى فيها به ترتيب حروف، كه ناتمام گذاشت و آنچه كه به دست 

 »3 «آمد در حدود هزار ورق است.»

به نظر ابن نديم، ابن طرخان (ابو الحسن على بن حسن، رويه خوبى در آواز و سرمايه كافى 
در ادب داشت، اين كتابها از اوست: كتاب النوادر و االخبار، كتاب اخبار المغنيين 

 »4 «الطنبوريين، كتاب انساب الحمام، كتاب ما ورد فى تفضيل الطير الهادى.»

جرجى زيدان، ضمن گفتگو از سير موسيقى در دستگاه خالفت عباسيان، نشان مى دهد، 
كه نخستين خلفاى عباسى به كلى از درك لطف و ظرافت اين فن عاجز بودند تا جايى كه 

منصور تنبور را به سر نوازنده تنبور فروكوفت، اما هنوز چهل سال از مرگ وى نگذشته 
بود كه سراى خليفه، نمايشگاه ساز و رقص و آواز شده به قسمى كه سيصد كنيز در كاخ 

هرون فقط به ساز و آواز مى پرداختند و جمعى دايره و چنگ و عود و ناى و قانون و 
سنتور مى نواختند و يا مى رقصيدند و آواز مى خواندند؛ و اضافه بر آن عده اى نديم و 

 دلقك مسخره چى در قصر اقامت 
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داشتند كه مشهورترين آنها شيخ ابو الحسن خليع دمشقى و ابى ابو مريم مدنى مى باشد، 
بهاى كنيزكان قصر، از هزار دينار تا صد هزار دينار بود و طبعا نگاهدارى آنان هزينه 

گرانى برمى داشت و لباس و جواهر و لوازم ديگرشان گران تمام مى شد، مثال موقعى، 
هرون انگشترى را به بهاى صد هزار دينار خريد و به يكى از كنيزكان بخشيد ... مى گويند، 
روزى امين در كاخ خلد، فراز تختى جلوس كرد و دستور داد بساط حرير و ديبا بگسترند 

و ظرفهاى طال و نقره و بلور با انواع خوراكيها و مشروبات فراهم سازند و سپس به 
 «سرپرست كنيزان و رقاصه ها گفت:

صد كنيز سازنده و خواننده به بساط عيش حاضر ساز به آن قسم كه در هر نوبت ده كنيز با 
ساز و آواز در بزم حاضر شوند و آهنگ مخصوصى بنوازند و بروند، آنگاه دسته دوم كه 
 بيايند به آهنگ ديگرى بپردازند و همين قسم تا صد كنيز ده مرتبه ده آهنگ نو بنوازند.»

»1« 

 جاحظ مى نويسد:

در ميان خلفا، هارون از روش سالطين ساسانى مخصوصا اردشير بابكان پيروى مى كرد و 
براى هنرمندان مراتب و درجاتى قايل بود. چنانكه ابراهيم موصلى، و اسماعيل ابن جامع 

درجه يكم را به دست آورده بودند، زلزل نوا زندگى مى كرد و ابن جامع خوانندگى و 
سليم بن سالم ابو عبد اللّه ... و امثال ايشان درجه دوم را حائز بودند و درجه سوم به كسانى 

داده شده بود كه تنبور مى زدند و سنتور مى نواختند و ضرب گير بودند، جوائز و صله هاى 



هريك نيز درخور مرتبت و طبقه بندى ايشان بود ... سعد بن وهب گويد كه روزى ابراهيم 
موصلى به بزم هارون آواز خواند كه او را از وجد و خوشى به مستى كشانيد ... هارون 

پيوسته مى فرمود تا آن غنا را تكرار كند، آنگاه به حضار روى كرد و گفت: به عمر خود 
آوايى بدين نرمى و جذابى نشنيدم ... هارون فرمان داد تا دويست هزار درم بدو صلت 

دادند.» سپس جاحظ درباره امين مى نويسد «... آفريده اى را به ياد ندارم كه مانند او آن 
همه سيم و زر فروريزد، يا آن همه دينار و درم به نهب و غارت گيرد و جمله را براى 

خوشگذرانى صرف كند و به ياد دارم كه شبى به بزم او حضور يافتم و با چشم خود ديدم 
كه زورقى را پر از طال كردند و امين آن را به يكى از خويشان خود بخشيد و شبى ديگر 
 چهل هزار دينار طال به من داد و چون برخاستم، پولها را پيشاپيش من به خانه ام مى بردند.»

 بشاربرد كه ناظر اين بذل و بخششهاى بى مورد بود از روى تمسخر و سرزنش خطاب »2«
به خليفه وقت، مهدى عباسى و جامعه عرب گويد: «ضاعت خالفتكم يا قوم فالتمسوا خليفة 
اللّه بين الزق و العود.» يعنى اى عربها: خالفت شما تباه شد، زيرا خليفه خدا را مى توانيد در 

 ميان دو چيز بنگريد،
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 به اين ترتيب ديديم پولهايى را كه خلفاى »1 «يكى مشك شراب و ديگرى ساز و عود ...»
بنى اميه و بنى عباس به نام ماليات از كشاورزان و پيشه وران خاورميانه به زور مى گرفتند به 



جاى آنكه در راه منافع عمومى به مصرف برسانند، در راه مى و معشوق خرج مى كردند و 
 به حقوق اكثريت مردم كمترين توجهى نداشتند.

 پيشقدمان موسيقى 

در كتاب مروج الذهب مسعودى و در بيست و يك جلد كتاب اغانى ابو الفرج اصفهانى و 
در ديگر آثار منظوم و منثور شعرا و نويسندگان آن دوران، به نام هنرمندانى برمى خوريم 
كه در رسوخ موسيقى ايرانى در ممالك عربى دست داشته اند كه از جمله نشيط ايرانى و 

سائب خائر و عيسى بن عبد اللّه و ابراهيم موصلى و اوالد او قابل ذكرند، در ميان 
موسيقيدانهاى به نام اين دوره، ابن مسجح براى اولين بار موسيقى عرب را به سبك ايرانيان 
خوانده و مبتكر آهنگهاى جديدى به شمار مى رود؛ مسلم بن محرز كه شاگرد ابن مسجح 
بود، مانند استاد خود براى تكميل هنر خود، راه ايران پيش گرفت و پس از بازگشت در 

 راه پيشرفت و اصالح موسيقى عرب كوششها نمود.

با اينكه اسالم، هر نوع موسيقى را مجاز و مباح نمى داند، معذلك در مراكز قدرت و در 
گوشه وكنار سرزمين ايران، عده اى بودند كه با موسيقى مأنوس بوده و اين هنر را از نسلى 

به نسل ديگر منتقل كرده اند؛ هنرمندان، هروقت زمينه را مساعد مى يافتند، در خفا و در 
مجالس خصوصى با خواندن اشعار حافظ و سعدى و استفاده از آالت موسيقى براى خود 

 محفلى مى ساختند.

پس از تشكيل حكومتهاى محلى در ايران، به حكم مقتضيات، هنرمندان در ابراز قريحه و 
ذوق ذاتى خويش آزادى يافتند و استفاده از موسيقى و آواز در دسترس عموم قرار 

گرفت، به طورى كه در چهار مقاله نظامى عروضى مذكور است، نصر بن احمد سامانى 



مدت چهار سال در هرات و بادغيس كه ناحيه اى سرسبز و بانشاط بود اقامت گزيد؛ و 
تالش همراهان براى برگشت سلطان به بخارا مؤثر نيفتاد؛ ناچار از رودكى استمداد جستند. 
وى صبحگاهان به خدمت شاه رفت و با نواختن چنگ به خواندن قصيده معروف خود در 

 پرده عشاق مبادرت كرد:

 بوى جوى موليان آيد همى 
 

 ياد يار مهربان آيد همى 

 اى بخارا شاد باش و شاد زى  ...
 

 شاه بر تو ميهمان آيد همى 

   
شاه از شنيدن اين آواز منقلب گرديد، بى درنگ پا در ركاب نهاد و «تا بخارا هيچ عنان 

 بازنگرفت.»

 موسيقى در ايران شرقى 

ريچارد فراى محقق امريكايى ضمن بحث در پيرامون مختصات گوناگون شهر بخارا در 
 عهد سامانيان، از موسيقى آن دوران سخن مى گويد:
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«در موسيقى نيز مانند هنرهاى ديگر، پيشرفت حاصل شده، و ميان عناصر موسيقى عرب و 
 ايرانى امتزاج صورت گرفت.

ايرانيان عهد باستان، به سبب مهارت در اجراى قطعات موسيقى شهره بودند و بسيارى از 
آالت موسيقى كه در قرون وسطا معمول بود، در اصل آالت موسيقى دوره ساسانى و حتى 



مربوط به ادوار قديمى تر از آن بود، طاهريان به حمايت از موسيقى معروف بودند و چند 
تن از اعقاب طاهريان، كه احتماال در دربار بخارا بودند، رساالتى در موسيقى تأليف 

كردند، بعضى از بزرگترين روشنفكران عصر، مانند: فارابى و رازى خود در باب موسيقى 
به تحقيق و تأليف پرداختند، رودكى نيز در موسيقى دست داشت؛ از متون چندى چنين 
مفهوم مى شود كه در دوره سامانيان بعضى از الحان و مقامات موسيقى كه در امپراتورى 

ساسانيان رواج داشت، چندين قرن بعد از آن نيز رايج بوده است، در دوره سامانيان، آلت 
موسيقى جديدى به نام شاهرود كه شايد نوعى چنگ بوده است، بنابر آنچه روايت شده، 

 ه. در سمرقند اختراع شد و بر مجموعه آالتى چون عود، سه تار و رباب و 299در سال 
غيره اضافه گشت. از نوشته هاى ابو على سينا چنين برمى آيد كه ميان موسيقى ايران و عرب 

 »1 «تفاوتهايى وجود داشته و موسيقى ايرانى غنى تر بوده است ...»

رودكى، نه تنها در چنگ و بربط استاد بود، بلكه آوازى خوش داشت؛ به همين مناسبت 
مورد توجه بزرگان زمان قرار گرفت. محمد عوفى در لباب االلباب مى نويسد: «او را 

آفريدگار، آوازى خوش و صوتى دلكش داده بود، و به سبب آواز در مطربى افتاد و از 
ابو العبيك بختيار كه در آن صنعت صاحب اختيار بود، بربط بياموخت و در آن ماهر شد و 

آوازه او به اطراف و اكناف عالم رسيد ...» از آنچه تذكره نويسان در حق او نوشته اند 
بخوبى پيداست كه مردم ايران در قرن سوم هجرى، براى موسيقى و آواز ارزش بسيار قائل 

بودند و اشتغال به اين گونه فعاليتهاى هنرى در پيشگاه افكار عمومى موجب افتخار و 
 سربلندى بود، چنانكه رودكى، شاعر مى گويد:

 رودكى چنگ برگرفت و نواخت 
 

 باده انداز كو سرود انداخت 

   
 



 عقايد متفكرين و صاحبنظران در پيرامون موسيقى 

در كتاب قابوس نامه در باب سى و ششم (اندر آداب خنياگرى) طرز كار و راه ورسم 
خنياگرى و خصوصيات مجالس عيش و سرور آن ايام توصيف و بيان شده است: «بدان، 

 اى پسر
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كه اگر خنياگر باشى، خوش خوى و سبك روح ... و پاك جامه ... و معطر و خوب زبان 
باش و چون به سرايى درشوى به مطربى، ترشروى و گرفته مباش و همه راههاى گران مزن 

(يعنى آهنگهاى ناخوش مزن) سپس مى گويد: اگر در مجلسى همه نوع مردم از پير و 
جوان و زن و كودك بودند، بايد آهنگهاى گوناگون نواخت تا همگان بهره مند شوند، بعد 

 از آن مى نويسد:

از وزنها، هيچ وزنى لطيف تر از وزن ترانه نيست، پس همه از يك نوع مزن و مگوى كه 
چنين بايد كه گفتم، تا همه را از سماع تو بهره باشد و در مجلسى كه بنشينى، نگاه كن اگر 
مستمع سرخ روى و دموى روى باشد بيشتر بر (بم) زن و اگر زردروى و صفرايى بود بيشتر 
بر (زير) بزن و اگر سياه گون و نحيف و سودايى بود، بيشتر بر (سرنا) بزن (يعنى بر پرده اى 

كه بين زير و بم باشد) و اگر سپيدپوست و فربه بود و مرطوب، بيشتر بر بم بزن كه اين 
رودها (يعنى آهنگها و پرده ها) را بر چهار طبع مردم ساخته اند ... سعى كن تا آنجا كه 

باشى، از حكايت و مطايبت (شوخى) و مزاح كردن نياسايى تا از رنج مطربى تو كم شود؛ 



و ديگر اگر خنياگرى باشى، كه شاعرى دانى، عاشق شعر خود مباش و همه روايت از شعر 
خود مكن و ديگر اگر نردباز باشى چون به مطربى روى، اگر دو كس با هم نرد مى بازند، 

تو مطربى خويش باطل مكن و به تعليم كردن نرد مشغول مشو و شطرنج، كه تو را به 
مطربى خوانده اند، نى به مقامرى (قماربازى) و نيز سرودى كه آموزى ذوق نگاه دار، غزل 

و ترانه بى وزن مگوى و چنان بگوى كه سرود جاى ديگر بود و زخمه جاى ديگر (يعنى 
ساز و آواز بايد موزون باشد) و اگر به كسى عاشق باشى، همه حسب حال خود مگوى ... 

شعر و غزل بسيار ياد گير، چون فراقى وصالى و مالمت و عتاب و رد و منع و قبول و وفا و 
جفا و احسان و عظ و خشنودى و گله، حسب حالهاى وقتى و فصلى، چون سرودهاى 

خزانى و زمستانى و تابستانى، بايد بدانى كه به هروقت چه بايد گفتن و نبايد كه اندر بهار، 
خزانى گويى و در خزان بهارى و در تابستان، زمستانى ... وقت هر سرودى بايد كه بدانى ... 
اگر قوم جوانان و كودكان باشند، بيشتر طريقهاى سبك زن و سرودهايى گوى كه در حق 

زنان گفته باشند، يا در ستايش نبيذخواران (يعنى مى- خواران) و اگر قوم سپاهيان و عياران 
باشند؛ دوبيتيهاى ماوراء النهرى گوى در حرب كردن و خون ريختن و ستودن عيارپيشگى 

... و همه نواهاى خسروانى مزن و مگوى و ديگر شرط مطربى اين است كه نخست بر پرده 
راست چيزى بزنى، پس على الرسم، هر پرده اى چون پرده باده و پرده عراق و پرده عشاق 
و پرده زيرافكنده و پرده بوسليك و پرده سپاهان و پرده نوا و پرده بسته، تا شرط مطربى به 

جاى آورده باشى ... نگر تا هركس چه راه خواهند و چه راه دوست دارند، چون قدح بدان 
كس رسد آن گوى كه وى خواهد تا تو را آن دهد كه تو خواهى، كه خنياگرى را 

بزرگترين هنرى آنست كه به رأى و طبع مستمع رود و در مجلسى كه باشى ... نبيذ كم 
خور تا سيم به حاصل كنى ... چون نبيذ بخوردى و مردمان مست شوند با همكاران در 

 مناظره 
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مشو كه از مناظره سيم به حاصل نشود و بنگر تا مطرب معربد (عربده جو) نباشى كه از 
عربده تو، سيم مطربى از ميان برود ... خنياگران، مزدوران مستانند و مزدور معربد را دانى 

كه مزد ندهند و اگر در مجلسى كسى تو را بستايد، وى را تواضع نماى تا ديگران تو را 
بستايند، اول به هشيارى ستودن بود بى سيم، چون مست شود، سيم از پس ستودن بود ... 

مطربان را بهتر هنرى صبر است كه با مستان كنند و اگر صبر نكند محروم ماند و نيز 
گفته اند كه خنياگر كر و كور و گنگ بايد، يعنى گوش به جايى ندارد كه نبايد داشتن و 

به جايى ننگرد كه نبايد نگريستن و هر جايى كه رود چيزى كه در جاى ديگر ديده باشد و 
 »1 «شنيده بازنگويد چنين مطرب پيوسته با ميزبان باشد.»

چون اين فصل از قابوسنامه غير از راه ورسم خنياگرى، بسيارى از مناظر زندگى عشقى و 
تفريحى و اخالقى مردم آن روزگار را نشان مى داد، تقريبا تمام مطالب جالب آن را نقل 

 كرديم.

 هجرى) ضمن بحث در پيرامون 920فضل اللّه روزبهان در كتاب سلوك- الملوك (
احتساب و امر به معروف مى- نويسد كه «روزى هارون الرشيد با كنيزكى عودنواز و 

 خوش آواز در بوستان خود گردش مى كرد، هارون از او پرسيد: چرا عود نيكو نمى نوازى؟

گفت: اين عود من نيست. فرمود كه عود او بياورند. درحالى كه عود او را به بوستان 
مى بردند، پيرمردى فقير كه از زمين دانه خرما جمع مى كرد، عود او را بر زمين زد و 

بشكست، او را گرفتند و نزد خليفه بردند، خليفه از اين ماجرا در خشم شد، بعضى گفتند: 
 او را بكش:



 گفت: نه، چون حاضر شد، از او پرسيد:

 ترا چه برين داشت كه كردى؟ ... پير گفت: من از اجداد تو شنيدم كه اين كمانچه كش 
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، من  إِنَّ اللَّه يأْمرُ بِالْعدلِ و الْإِحسانِ ... و ينْهى  عنِ الْفَحشاء و الْمنْكَرِ و الْبغْيِ مى خواندند:
منكرى ديدم و آن را تعبير كردم، خليفه گفت: تعبير كن هرمنكرى كه بينى ... آن پير 

بيرون رفت، خليفه با خادم گفت: همراه پير بيرون رو اگر آنچه گذشت با مردمان مى گويد 
او را هيچ مده و اگر هيچ نمى گويد يك بدره زر سرخ بده، خادم چنين كرد و ديد كه او 

به كار خود مشغول است و همچنان دانه خرما مى چيند و به هيچكس التفات نمى كند، پس 
 »1 «بدره زر سرخ بدو داد، آن پير رد كرد و بيتى چند در بى نيازى و استغناء طبع برخواند.»

 تأثير آواز خوش «سماع» و موسيقى در آدميان 

) با گروهى از 380شهرروزى گويد: «روزى ابو سليمان سجزى (متوفى حدود سال 
اصحاب از بغداد به تفرج بيرون شدند، بدانجا كودكى به آواز خوش تغنى مى كرد؛ يكى 

 از همراهان ابو سليمان ... گفت:

دريغا كه اين كودك استاد نديده و الحان نياموخته وگرنه در غنا آيتى شده بود، ابو 
سليمان گفت: بگوئيد كه طبيعت را به صناعت چه احتياج باشد، در صناعت كوشند رقص، 

  ميالدى 1675از نقاشيهاى مكتب مغولى مربوط به حدود سال 
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كه تا صنعت را ماننده طبيعت كنند و هرچه صنعت به طبيعت ماننده تر، عامل، استادتر بود 
پس غايت صنعت تشبه به طبيعت باشد ... صناعت ماخوذ از عقل و نفس است و اين دو را 
بر طبيعت، رفعت برترى است و چون طبيعت قابل بود، ابداعات عقل را بپذيرد و ابداعات 
و مخترعات و نفس ناطقه كمال و زيب گيرد؛ پس صنعت خادم طبيعت و مخدوم عقل و 

 نفس است.» (نقل به معنى از نزهة االرواح.)

 دختر كاشغرى 

يكى از هنرمندان به نام نيمه دوم قرن ششم هجرى، دختر كاشغرى است، كه معاصر طغان 
شاه ابن مويد بوده و در آواز و موسيقى استاد و زبر- دست بوده است. عوفى، نويسنده 

 لباب االلباب، در وصف اين بانوى خوش قريحه مى نويسد:

 و تمزيج آهنگ، زهره »1 ««... دختر كاشغرى كه از مغنيات خاصه بود و در تحريك انامل 
زهرا را در مقام خجالت نشانيدى و چون زلف چنگ به چنگ آوردى، زاهد قبه ششم را از 
عشق روى بروى كردى، در مرثيت اين پادشاه (طغان شاه) رباعى گفته است كه در غايت 

 لطافت است و در نهايت سالست؛ مى گويد:

 از مرگ تو اى شاه سيه شد روزم 
 

 بى روى تو ديدگان خود بردوزم 

 تيغ تو كجاست اى دريغا تا من 
 

 «.خون ريختن از ديده بدو آموزم



«2» 
   

 

 رقص طغان شاه ابن مؤيد

در ميان انواع گوناگون رقص، رقص شاهانه طغان شاه با آستين پيراهن ده گزى كه بر آن 
«جالجل» يعنى زنگها و جرسهاى زرين بسته بودند، شايان توجه است: طغان شاه فرزند 

ملك مويد پادشاهى زيبا و عشرت طلب بود. به قول منهاج سراج نويسنده طبقات ناصرى 
«... مدام در عشرت و رقص و طرب و شراب بودى و به جهت عشرت طرب، آستين 

 زرين بسته و در ميان رقص انداختى »3 «پيراهن خود به قدر ده گز در طول كرده و جالجل 
«... 

 در 581 تا 569طغانشاه ابن مويد،، پس از سلطان سنجر، بر خراسان مستولى شد و از سال 
نيشابور (كه مقر فرمانروايى بود) حكمرانى كرد. (وى از خاندان سلجوقيان نبوده است) 

عوفى، نويسنده لباب االلباب در وصف او مى نويسد: «شاهى كه قواعد فضل و اساس هنر 
به ايام همايون او استحكام يافت ... با اين همه مكنت و دولت او را شعرى بوده است عذب 
و دالويز و ميان او و ملك تاج الدين تمران مكاتبات و مشاعراتست و ابيات ايشان شهرتى 

 »4 «دارد ...»
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 غزالى و موسيقى 

حجت االسالم غزالى، متشرع و متفكر نامدار ايران، از موسيقى و آهنگهاى موزون آن 
لذت مى برد و در مقام اعتراض به كژطبعانى كه با هنر موسيقى سر مخالفت داشتند 

مى گويد: «... در جايى كه اشتر، با پستى طبعش، از حداء (يعنى سرود و آواز ساربانان براى 
راندن شتران) متأثر مى گردد، چنانچه آدمى از شنيدن غناء و بانگ دلپذير، به وجد درنيايد 

 »1 «از حيوان نيز پست تر است ..»

 موسيقى از نظر غزالى 

غزالى در كيمياى سعادت مى نويسد: «روايت است از ربيعه بنت مسعود كه گفت: آن شب 
كه مرا عروس كردند، ديگر روز، رسول عليه السالم- درآمد و كنيزكان دف مى زدند و 
سرود مى گفتند، چون رسول را بديدند، ثناء رسول (ع) گفتن گرفتند به شعر، رسول (ع) 

 به اين ترتيب مى توان گفت اسالم در عروسى، ساز و »2 «گفت: همان گوييد كه مى گفتيد.»
 آواز را تجويز كرده است.

ناگفته نگذاريم كه زنگ زدن يا نواختن زنگ و به صدا درآوردن آن از ديرباز يك وسيله 
تفريحى بود و «زنگ و زنگول و زنگوله و دراى و جالجل جزء وسايل ابتدايى موسيقى 

به شمار مى روند و زنگوله يا زنگله به زنگهاى كوچكى اطالق مى شود كه زنان و شاطران 



بر پاى خود بندند.- گاه همين زنگهاى كوچك كروى را به كناره هاى دايره آويزان 
 »3 «مى كنند.»

زنگيان كه منسوب به سياه پوستان زنگبارى «افريقا» هستند، مردمى شاد و بانشاطند، به همين 
مناسبت شعرا و اهل طرب كسانى را كه همواره شاد و بانشاطند «زنگى مزاج» مى- 

خوانند.- امام محمد غزالى، حجة االسالم و روحانى عاليقدر عصر سلجوقيان با آنكه در 
اجراى احكام و سنن اسالمى بسيار سختگير و معتقد بود، رقص عارفانه و سرود و سماع و 
آواز خوش را چون ضرر و زيانى به كسى نمى رساند، امرى مباح مى خواند و با صراحت 

مى نويسد: «آواز خوش و موزون گوهر آدمى بجنباند و در وى حالتى پديد آورد، بى آنكه 
آدمى را در آن اختيارى باشد و سبب آن مناسبتى است كه گوهر دل آدمى را با عالم 

علوى كه عالم ارواح گويند هست و عالم علوى، عالم حسن و جمال است و اصل حسن و 
جمال، تناسب است.» و نتيجه مى گيرد كه رقص و سماع و آواز اگر منتهى به گناه و 

فسادى نگردد، عملى مباح و مشروع است. بعد مى نويسد كه علما را خالفت در سماع، كه 
حالل است يا حرام ... سماع بر سه قسم است: قسم اول، آنكه به غفلت شنود و بر طريق 

 بازى،
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اين كار اهل غفلت بود، و دنيا همه لهو و بازى است و اين نيز از آن بود و روا نباشد كه 
سماع حرام باشد، بدان سبب كه خوش است كه خوشيها حرام نيست و آنچه از خوشيها 

حرام است نه از آن حرام است كه خوش است بلكه از آن حرام است كه در وى ضررى 
است و فسادى چه آواز مرغان خوش است، و حرام نيست، پس آواز خوش است، در حق 
گوش همچون سبزه و آب روان است در حق چشم و همچون بوى مشك در حق بينى ... 

 چرا بايد حرام باشد؟ ...

عايشه روايت مى كند، كه روز عيد در مسجد، زنگيان بازى مى كردند، رسول (ع) مرا 
 گفت:

خواهى كه بينى؟ گفتم خواهم ... چندان نظاره كردم، كه چندبار گفت كه بس نباشد، 
- آنكه بازى و لهو و نظاره بازى 1گفتم نى ... از اين خبر پنج رخصت معلوم مى شود: 

چون گاه گاه باشد حرام نيست؛ و در بازى زنگيان رقص و سرود بود. دوم آنكه در مسجد 
مى كردند، سوم در خبر است كه رسول (ع) در آن وقت كه عايشه را در آنجا برد، گفت به 

بازى مشغول شويد و اين فرمان است پس بر آنچه حرام باشد چون فرمايد؟ چهارم آنكه 
ابتدا كرد، و عايشه را گفت، خواهى كه بينى و اين تقاضا باشد ... پنجم آنكه خود با عايشه 

بايستاد، و ساعتى دراز، با آنكه نظاره بازى كار وى نباشد، و بدين معلوم شود كه براى 
موافقت زنان و كودكان تا دل ايشان خوش شود، چنين كارها كردن از خلق نيكو بود و 
اين فاضلتر بود از خويشتن فراهم گرفتن و پارسايى و قرابى كردن ... هم عايشه روايت 
مى كند كه دو كنيزك من دف مى زدند و سرود مى گفتند، رسول (ع) در خانه آمد و 

بخفت، روى از ديگر جانب كرد، ابو بكر درآمد و ايشان را خبر كرد و گفت رسول و 



مزمار (آواز و سرود) شيطان، رسول گفت يا ابا بكر دست از ايشان بدار كه روز عيد است، 
 »1 «پس دف زدن و سرود گفتن از اين خبر معلوم مى شود كه مباح است.»

 وسايل سماع و وجد

معموال سرود و آواز را همراه با رباب و چنگ و بربط و رود و ناى عراقى و طبل و شاهين 
 و دف آغاز مى كردند و اين وسايل درصدر اسالم نيز معمول بود.

 رقص شادى مباح است 

 غزالى در كيمياى سعادت، در پيرامون رقص چنين مى نويسد:

«... رقص مباح است كه زنگيان در مسجد رقص مى كردند كه عايشه به نظاره شد. و رسول 
(ع) گفت: «يا على تو از منى و من از تو، از شادى اين رقص كرد، چندبار پاى بر زمين زد، 
چنانكه عادت عرب باشد كه در نشاط شادى كنند و با جعفر گفت، تو به من مانى به خلق 

و خلق، وى نيز از شادى رقص كرد و زيد بن حارثه را گفت: «تو برادر و موالى مايى، 
 رقص كرد از شادى، پس كسى كه مى گويد اين حرام است، خطا مى كند، بلكه غايت 
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 ابن خلدون در جلد دوم مقدمه خود »1 «اين است كه بازى باشد و بازى نيز حرام نيست»
موسيقى و آواز را از نظر علمى مورد مطالعه قرار داده مى نويسد: «توجه به موسيقى و آواز 

و صنايع ظريفه و امور تجملى و ذوقى بيشتر هنگامى ميسر است كه انسان الاقل از 



ضروريات اوليه زندگى بى نياز باشد، اينك عين گفته ابن خلدون «... تنها كسى بدان توجه 
مى كند كه از لحاظ كليه نيازمنديهاى ضرورى و مهم مانند وسايل معاش و خانه و جز اينها 

آسوده خاطر باشد و بنابراين به جز كسانى كه از همه جهات زندگى در رفاه و آسايشند، 
ديگران در جستجوى آن نيستند و به منظور تفنن و طلبيدن شيوه هاى گوناگون لذتها و 

خوشيها بدان دلبسته مى شوند و پيش از پديد آمدن اسالم، در روزگار قدرت كشورهاى 
غير عربى، فن آوازخوانى و موسيقى در شهرها و پايتختهاى كشورهاى مزبور رواج بسيار 

داشت و توسعه يافتن آن همچون درياى بيكرانى بوده است و پادشاهان ايشان آن را ترويج 
مى كردند و بدان شيفتگى داشتند؛ چنانكه پادشاهان ايران توجه خاصى به اين گونه 

هنرمندان مبذول مى داشتند و در بارگاه ايشان داراى پايگاه بلندى بودند و در بزمها و 
 از نظر علمى و »2 «مجامع سالطين حاضر مى شدند و هنر خويش را نشان مى دادند ...»

هنرى «رقص، به حركات موزون اعضاى بدن انسان گفته مى شود. معموال همراه با موسيقى 
يا با ضربهاى موزون، انجام مى گيرد و منظور از آن اساسا توصيف احساساتى است كه بيان 

آن تنها از اين طريق ميسر است، اين تعريف شامل جلوه هاى عادى ترين حسيات از قبيل 
اميال و لذتها، و رنجهاى جسمانى تا واالترين يا غير- عادى ترين حاالت معنوى يا مذهبى 

انسان مى شود ... رقصهاى باستانى معابد كهن و قبايل بدوى و سماع و رقص صوفيان را كه 
هريك در جاى خود مبين حالتى يا مرحله اى است از احساسات ... همچنين نمايشهاى 

هنرى و تفريحى را كه داستان يا محتوى آنها صرفا از طريق حركات موزون بدن بازيگران 
و به همراهى موسيقى بيان مى شود، نيز رقص مى نامند، رقص در تكامل هنر درام 

به خصوص در يونان و هند و ژاپن، تأثير عميق داشته است؛ رقصهايى كه اختصاصا در 
روستاها و در ميان قبايل دورافتاده ممالك مختلف از قديم معمول بوده است، موسوم به 
رقص محلى است كه از انواع بيشمار آن رقص چوبى ايران ... را مى توان نام برد، غالب 



رقصهاى شعائرى و مذهبى و مجلسى و نيز رقصهاى بين المللى و باله ها، از رقصهاى محلى 
 »3 «متأثرند.»
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 تأثير غنا و سماع 

غزالى در احياء العلوم مى نويسد، كه ابو الحسن دراج حكايت مى كند كه از بغداد براى 
زيارت يوسف بن حسين رازى حركت كردم، چون به رى رسيدم از هركس سراغ وى را 

گرفتم گفتند: «با اين زنديق چه كار دارى؟» چنانكه دلم تنگ شد و خواستم كه او را نديده 
برگردم؛ ولى با خود گفتم پس از طى آن همه راه الاقل ببينمش؛ آنگاه، مراجعت كنم باز. 

در جستجوى وى برآمدم تا او را در مسجدى پيدا كردم، ديدم كه پيرمرد موقر 
نيك صورتى بر محراب نشسته و مشغول قرائت قرآن مى باشد، سالم گفتم، او به طرف من 
برگشت و پرسيد: از كجا آمده اى؟ گفتم: براى سالم كردن به شما، گفت: اگر در بعضى 

شهرهاى بين راه، كسى به تو مى گفت پيش ما بمان تا براى تو خانه اى يا كنيزى بخريم، 
مى ماندى؟ گفتم: خداوند چنين آزمايشى پيش نياورد و اگر مى آزمود، نمى دانم چكار 

 مى كردم، آنگاه گفت: آيا آواز مى توانى بخوانى؟ گفتم: بلى.



پس گفت: بخوان و من نيز خواندم ... چون يوسف رازى اين ابيات را بشنيد، قرآن را بر 
هم نهاد و چندان بگريست كه ريشش تر و جامه اش خيس گشت ... آنگاه گفت اهل رى 
را مالمت مى كنى كه يوسف را زنديق مى گويند و چگونه نگويند كه از هنگام نماز صبح 
من مصحف تالوت مى كنم، قطره اى اشك از چشمم برنيامده است، درصورتيكه اين دو 

 »1 «بيت، محشرى برپا كرد و شرر به جان من افكند ...»

ظاهرا يوسف رازى از درك اين معنى غافل بود كه قرآن كريم، براى تحريك عواطف و 
احساسات آدميان نيست، بلكه كتابيست كه از منبع وحى براى هدايت نوع بشر نازل شده و 

مبتنى است بر امر و نهى و تعاليم گوناگون اجتماعى، اخالقى و مذهبى، براى فالح و 
رستگارى مردم.- بايد توجه داشت كه اكثر شعرا، متصوفه و صاحبنظران ايران از رقص و 

 سماع عارفانه به نيكى ياد كرده اند.

 يكى پاى كوب و دگر چنگ زن 
 

 سديگر خوش آواز و انده شكن 

   
 فردوسى 

ابو الفضل بيهقى گويد: «... مجلس نيكو آراستند و غالمان ماهرويان بسيار ايستاده و 
 مطربان همه خوش آواز در ميان.»

در رقص و در سماع ز هستى فنا 
  شده 

 اندر هواى دوست دلى زره وار كو

   
 عطار

 ندانى كه آشفته حاالن مست 
 

 چرا برفشانند در رقص دست 

   



 سعدى 
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آدمى زاده اگر در طرب آيد چه 

  عجب 
سرو در باغ به رقص آمده و بيد و 

 چنار

 سعدى    
 نام تو مى رفت عارفان بشنيدند

 
 هردو به رقص آمدند سامع و قائل 

   
 سعدى 

تو گر به رقص نيائى شگفت 
  جانورى 

از اين هوا، كه درخت آمدست در 
 جوالن 

   
 سعدى 

 شنيدم كه در لحن خنياگرى 
 

 به رقص اندرآمد پرى پيكرى 

   
 سعدى 

 جسم خاك از عشق بر افالك شد
 

 كور در رقص آمد و چاالك شد

   



 مولوى 

دست مى زد چون رهيد از دست 
  مرگ 

سبز و رقصان در هوا چون شاخ و 
 برگ 

   
 مولوى 

 هين بزن دستى كه آن شاهد رسد
 

 هان بزن رقصى كه الله مى رود

   
 مولوى 

عاشق آنست كه بى خويشتن از ذوق 
  سماع 

 پيش شمشير بال، رقص كنان مى آيد

   
 سعدى 

 مغنى بيا چنگ را ساز كن 
 

 بگفتن گلو را خوش آواز كن 

   
 نظامى 

روى خوش و آواز خوش دارند 
  هريك لذتى 

بنگر كه لذت چون بود محبوب 
 خوش آواز را

   
 سعدى 

 به از روى خوبست آواز خوش 
 

كه اين حظ نفس است و آن قوت 



 روح 

   
 سعدى 

 رقص به نظر شيخ اشراق 

شيخ اشراق، چون امام محمد غزالى با تسامح و سعه صدر به رقص و آواز مى نگرد و در 
مقام توصيف رقص مى گويد: «... جان قصد باال كند همچو مرغى كه خواهد كه خود را از 
 قفس، بدر اندازد، قفس تن مانع آيد مرغ جان قوت كند و قفس تن را از جاى برانگيزاند.»

 جالب توجه است كه از ديرباز تحقيق و تفتيش و تجسس و كنجكاوى در امور »1«
خصوصى مسلمانان عملى مذموم و غير- انسانى تلقى شده است و عقال و آزادانديشان، 

 ارباب قدرت را از اين كارها برحذر داشته اند:
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 در زندگى خصوصى مردم كنجكاوى نكنيد

غزالى در كيمياى سعادت مى نويسد: «عمر رضى اللّه عنه به عسس (يعنى چون پاسبان و 
شبگرد) مى گشتى، آواز سرود شنيد به بام شد، چون فرو شد، مردى را ديد و زنى با وى و 
خمر ديد گفت: يا دشمن خدايتعالى، پنداشتى كه خدا چنين معصيتى بر تو بپوشاند. گفت: 
يا امير المؤمنين شتاب مكن كه اگر من يك معصيت كردم، تو سه معصيت كردى- خداى 

تعالى مى گويد: «و ال تجسسوا» (يعنى كاوش و كنجكاوى نكنيد) و تو تجسس كردى و 



گفته است و اتوا البيوت من ابوابها (به خانه ها از درهايشان فرود آييد) و تو از بام آمدى و 
گفت: «ال تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا» و گفته است: «بى دستورى به خانه كس 

درمشويد و سالم كنيد و تو بى دستورى درآمدى و سالم نكردى. عمر گفت رضى اللّه 
 عنه، اگر عفو كنم، توبه كنى؟

 »1 «گفت كنم ...»

 شركت زنان در رقص و پاى كوبى 

، 422 ماه ربيع االول 20ابو الفضل بيهقى نزديك هزار سال پيش مى نويسد: روز جمعه 
سلطان مسعود با عده يى از نديمان و غالمان به پاى «قلعت» روان شدند، پس از صرف غذا 

و ميگسارى، شاه به نشاط آمد «... شراب روان شد و آواز مطربان از كشتيها برآمد و بر لب 
آب مطربان ترمذ و زنان پاى كوب و طبل زن، افزون سيصد تن دست به كار بردند و پاى 

 همچنين در سفرنامه ونيزيان مى خوانيم كه اوزون »2 «مى كوفتند و بازى مى كردند ..»
حسن «جوزفا باربارو» نماينده ونيزيان را مورد محبت قرار مى دهد، وى پس از اخذ خلعت، 

در مجلس طربى كه ترتيب داده بودند شركت مى كند، در اين مجلس نيز زنان رقاصه 
 شركت داشتند، در سفرنامه ونيزيان چنين آمده است:

«پس از آن زنانى آمدند و رقصيدن آغاز كردند، عده يى به نواختن آالت موسيقى و طرب 
 »3 «پرداختند ...»

در دوره صفويه نيز مكرر از زنان خواننده، نوازنده و رقاص در مجالس مهمانى و عيش و 
 سرور سخن به ميان آمده است.



پيترو دالواله (ايتاليايى) كه در دوره صفويه به ايران آمده است در سفرنامه خود مى نويسد 
كه در همدان در مجلس ضيافتى كه دوستم شيخ احمد بيك به افتخار ورود من ترتيب داد 

«... سه زن خواننده و نوازنده با سازهاى خود در اتاق بودند.» پس از صرف غذا و مى- 
 گسارى «مطربهاى زن، آوازهاى دلپذير ايرانى مى خواندند و غالبا آواز با نواختن آالت 
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 »1 «موسيقى و رقص توأم بود ...»

 نى 

 نظامى گنجوى اهل نى بود نه اهل مى 

به قول استاد مينوى، نظامى «حقيقتا زاهد و پرهيزگار و از تعصب برى و از ناسازگارى 
 صاحبان عقايد ديگر بيزار بود. در فن موسيقى مهارت داشت و «نى» را خوب مى نواخت:

 چو دادندش خبر كامد نظامى 
 

 فزودش شاديى بر شادكامى 

 شكوه زهد من بر من نگه داشت 
 

 نه زان پشمى كه زاهد در كله داشت 
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 بفرمود از ميان مى برگرفتن 

 
 مدارا بر زبان نى گرفتن 

 گهى چون ابرشان گريه گشادم 
 

 گهى، چون گل نشاط خنده دادم 

 و نيز وى، از شرابخوارى پرهيز مى نمود:   
 نپندارى اى خضر پيروزپى 

 
 كه از مى مرا هست مقصود مى 

 از آن مى همى بيخودى خواستم 
 

 بدان بيخودى مجلس آراستم 

 مرا ساقى از وعده ايزديست 
 

 صبوح از خرابى مى از بيخوديست 

 وگرنه به يزدان كه تا بوده ام 
 

 «1» «... به مى دامن لب نيالوده ام

   
از اشعار منوچهرى، مى توان به خوبى به بسيارى از آهنگهاى معمول در هزار سال پيش، و 

 شركت سازندگان و نوازندگان در مجالس عيش و سور پى برد.

از ميان شعرا، آنانكه چون رودكى و فرخى و سنايى در موسيقى نيز استاد بودند، مقام و 
موقعيت ممتازترى در دربار سالطين كسب مى كردند.- در اشعار زير مناظرى از تفريحات 

 و معاشقات طبقات مرفه به چشم مى خورد:

سبزه ها با بانك رود مطربان 
  چرب دست 

خيمه ها با بانك كوس ساقيان 
 ميگسار

هركجا خيمه است خفته عاشقى با 
 

هركجا سبزه است شادان يارى از 



 ديدار يار دوست مست 

عاشقان بوس و كنار و نيكوان ناز و 
  عتاب 

مطربان رود و سرور و ميكشان 
 خواب و خمار

   
* 

غذاى روح سماع است و زان 
  شخص نبيذ

 خوشا نبيذ كهن با سماع طبع گشاى 

 نبيذ تلخ و سماع حزين و روى نكو
 

 بدين سه چيز بود مردم جهان را رأى 

مرا طبيب جهانديده اين سه فرموده 
  است 

 تو دوستان گرانمايه را همى فرماى 

   
 

 سماع 

اهل تصوف، به سماع اهميت مى دادند و براى آنكه مجالس آنان شور و حالى داشته باشد 
(قوال) ها را نزد خود به خانقاه دعوت مى- كردند؛ و آنان با خواندن اشعار عرفانى 

جانبخش، شور و شعفى در جمع صوفيان و حاضران مجلس پديد مى آوردند، تا جايى كه 
گاه جمله حاضران به زمزمه اشعار پرداخته به پايكوبى و چرخ زدن و نعره هاى بيخودانه 

كشيدن و پاره كردن پيرهن و حركات ديگر كه جملگى از شور و هيجان و (حال) باطنى 
آنان حكايت داشت دست مى زدند. به طوركلى سماع يعنى آواز، سرود و وجد و سرور و 

 پايكوبى و دست افشانى صوفيان منفردا يا جمعا با آداب و تشريفات خاص توأم بود.



 در باب سماع: «... اقوال فقها از شيعه و سنى در باب «سماع» مختلف است، از جمله 
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بعضى آن را درصورتى كه مشتمل بر فحش و هجو نباشد، تجويز مى كنند و بعضى آن را 
مكروه، بلكه حرام مى دانند، كسانى كه قائل به اباحه غنا شده اند، اعم از صوفيه يا فقها، 

غالبا تصريح كرده اند، كه سماع درصورتى كه همراه با محرمات شرعى نباشد، جايز است، 
در غير اين صورت البته جايز نيست. غزالى در احياء العلوم به تفصيل در باب سماع سخن 

گفته است و داليل راجع به اباحه و حرمت را ذكر كرده است؛ اما خود جانب اباحه آن را 
ترجيح داده است. درصورتى كه ابو الفرج جوزى در «تلبيس ابليس» ضمن نقل اخبار 

متعارض درين باب جنبه تحريم را ترجيح داده است.- صوفيه حتى با قبول اين امر كه 
سماع در عهد پيغمبر (ص) و صحابه نبوده است، و ازين رو بدعت است، آن را به سبب 

آنكه مزاحم هيچ سنتى نيست جايز مى دانند و حتى براى آن فوايدى نيز قائلند، حتى آن را 
در رفع مالل اهل رياضت و كمك به گشايش روحى آنان بسيار مؤثر و مفيد مى دانند، مع 

هذا، ترتيباتى كه در مجالس بعضى از صوفيه، در باب سماع متداول بوده است. (مثل 
حضور امردان و اقدام به رقص و حال و خرقه اندازى و امثال آنها) همواره مورد انكار 

صوفيه معتدل بوده است.- مولويه، براى سماع اهميت بسيار قائل بوده اند و از خود موالنا 
جالل الدين رومى درين باب حكايات و اقوال جالب نقل كرده اند صوفيه در باب سماع 

آداب و ترتيبات خاص داشته اند و رعايت اين آداب و اجتناب از هرگونه افراط بى رويه را 
 »1 «درين باب توصيه مى كرده اند.»



سنايى از پيشروان مكتب تصوف و از زمره شعرايى است كه از موسيقى و پرده ها و 
 دستگاههاى آن بى اطالع نبوده است، چنانكه در يكى از قصايد خود به اين مطلع:

 بيش پريشان مكن از پى آشوب من 
 

 زلف گره بر گره جعدشكن برشكن 

 زان پس بر باد او پرده عشاق ساز
 

 تن تننا تن تنن تن تننا تن تنن 

   
 همچنين در يكى از غزليات خود به آوازخوانى و نى زدن خود اشاره كرده است.

چون در اين مجلس به باد نى برآيد 
  كارها

ما زمانى بيت خوانيم و زمانى نى 
 زنيم 

مسكن من در بيابان مونس من 
  آهوان 

هركجا من نى زنم از خون دل 
 جيحون كنم 

خانه اى گرم و حريفى زيرك و 
  چنگى حزين 

ساقى خوب و شراب روشن و 
 محبوب خوش 

 مطربان رايگان در رايگان آباد عشق 
 

بيدل و دم چون سنايى چنگى و نائى 
 شدن 

   
* 

 بر سماع حزين خورند شراب 
 

 ليك عشاق را حزين نكنند

   
مسعود سعد سلمان، نيز اشعارى در وصف سازندگان و نوازندگان و خوانندگان و رقاصان 

عصر خود سروده است كه ما به ذكر بيتى چند از آنها قناعت مى كنيم، در وصف محمد 
 نائى گويد:
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 لحن ناى محمد نائى 

 
 ارغنونى بود به تنهايى 

 چون به سرناى او درافتد، دم 
 

 شاد گردد دلى كه دارد غم 

 نغمه او چو جان بيفزايد
 

 گر نثارش كنند جان، شايد

 مطربان را به جمله گردآرد
 

 ... پرده از پيش صفحه بردارد

    

 در وصف عثمان خواننده:

 باز عثمان عندليب آواز
 

 كرده از قول جادويى آغاز

 بانگ گه گه چو بر سرود زند
 

 آتش اندر دماغ عود زند

 خواجه ناگه چو در سماع آيد
 

 ... عشرت خرمى بيفزايد

   
 

 در وصف على نائى گويد:

 از دگر سو على به نغمه ناى 
 

 دل برانگيزد اى شگفت ز جاى 

 دارد از جنس جنس دمدمه ها
 

 آرد از نوع نوع زمزمه ها

   



 در وصف اسفنديار چنگى:

 چنگ اسفنديار چنگى باز
 

 با دل و جان ز عيش گويد راز

 راست گويى هزار دستانيست 
 

 مجلس از لحن او گلستانيست 

 خوش زن و خوش سرود، خوش قواد
 

 خوش سماعى كند همى به مراد

 باربد زخم و سركش آواز است 
 

 شادى افزاى و رنج پرداز است 

 زان نواها كه او تواند زد
 

 هيچ خنياگرى نداند زد

 هيچ مطرب به گرد او نرسد
 

 كه كس اندر نبرد او نرسد

 چه شد از كودكى نكو بودست 
 

 خوش عنان و لطيف خو بودست 

 با سماع غريب دلجويش 
 

 بر رخ الله رنگ گل بويش 

 مردمان باده ها همى خوردند
 

 مهتران عيشها بسى كردند

 هم به خانه نثار كردندش 
 

 به همه خانه ها ببردندش 

 بنشستى و پيش بنشاندى 
 

 همه وقتيش نوش لب خواندى 

 چون زنان دامنيش بر سر كرد
 

 سيم دادش بسى چو سر بركرد

 اى دريغا كه برنخوردم من 
 

 زان رخ چون گل و تن چو سمن 

   
  بانى:3در وصف پرى 

 پرى خوش خط ار به رنگ رباب 
 

 رانده جمع مطربان همه آب 

 قمرى مجلس است و بلبل بزم 
 

 بشكفاند نواى او گل بزم 

 هركه او آن لب و دهان بيند
 

 آن كمرگاه و آن ميان بيند

 بر تن او به بد گمان نبرد
 

 ور برد، زو بدان كه جان نبرد
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 و نظامى درباره نكيسا، كه چنگ را به استادى مى نواخته چنين مى گويد:
 نكيسا نام مردى بود چنگى 

 
 نديم خاص خسرو بيدرنگى 

 نواهاى چنان چاالك مى زد
 

 كه مرغ از درد، سر بر خاك مى زد

 چو او خوش گوترى در لحن و آواز
 

 نديد اين چنگ پشت ارغنون ساز

   
چنانكه گفتيم در ايران قبل از اسالم، به خصوص در دوران حكومت ساسانيان، موسيقى 

مورد توجه بود؛ و بهرام گور و خسرو پرويز ظاهرا در راه پيشرفت و ترقى اين هنر، 
قدمهاى مؤثرى برداشته اند، در دوران شهريارى خسرو دوم، از خنياگران و رامشگرانى 

 چون نكيسا و باربد و سركش و سركب و رامتين و بامشاد نام مى برند.

 نظامى در جاى ديگر از هفت پيكر، از استادان موسيقى سخن مى گويد:

 شش هزار اوستاد دستان ساز
 

 مطرب و پاى كوب و لعبت باز

 گرد كرد از سواد هر شهرى 
 

 داد هر بقعه را از آن بهرى 

 تا به هرجا كه رخت كش باشند
 

 خلق را خوش كنند و خوش باشند

   
در خسروشيرين نظامى نيز از الحان موسيقى ياد شده و در ديوان منوچهرى نيز مكرر از 

 آهنگها و نواهاى معموله آن عصر سخن به ميان آمده است، از جمله:

روزى بس خرمست مى گير از 
 

 هيچ بهانه نماند ايزد كام تو داد



 بامداد

 بلبل باغى به باغ دوش نوائى بزد
 

 خوبتر از باربد خوبتر از بامشاد

وقت سحرگه چكاو خوش بزند در 
  تكاو

 ساعتكى گنجگاو، ساعتكى گنج باد

   
 و نيز اين اشعار منوچهرى:

آمد شب و از خواب مرا رنج و 
  عذابست 

اى دوست بيار آنچه مرا داروى 
 خوابست 

 من خواب ز ديده به مى ناب ربايم 
 

آرى عدوى خواب جوانان مى 
 نابست 

در مجلس احرار سه چيز است و 
  فزون نه 

و آن هرسه شرابست و ربابست و 
 كبابست 

 ما مرد شرابيم و كبابيم و ربابيم 
 

خوشا كه شرابست و كبابست و 
 ربابست 

   
اين اشعار به خوبى مى رساند كه در آن دوره (حدود هزار سال پيش) در مجالس عيش و 
سور، سازندگان و نوازندگان شركت داشتند. در قصيده ديگرى به اين مطلع از آهنگهاى 

 موسيقى سخن به ميان آمده است:

 بر لشكر زمستان نوروز نامدار
 

كرده است رأى تاختن و قصد 
 كارزار

 خنياگرانت، فاخته و عندليب را
 

بشكست ناى در كف و تنبور در 



 كنار

 بر سبزه بهار نشينى و مطربت 
 

 «بر سبزه بهار زند «سبزه بهار

 نوروز بزرگم بزن اى مطرب امروز
 

 زيرا كه بود نوبت نوروز به نوروز

 چون مطربان زنند نوا تخت اردشير
 

گه مهرگان خردك و گاهى 
 سپهبدان 
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ويل دورانت مى نويسد: «در آغاز كار، موسيقى نيز چون مجسمه سازى در اسالم حرام بود 
و گناه به شمار مى رفت، البته تحريم موسيقى در قرآن نيامده، ولى به موجب يك حديث 
كه به پيغمبر اسالم (ص) نسبت داده اند، وى از بيم نتايج آواز و رقص زنان مبتذل، گفته 
بود كه ابزار موسيقى، موذن شيطان است و هركه را تواند به اطاعت وى جلب مى كند، 

ائمه اربعه و پيروان مذاهب چهارگانه از موسيقى كه مايه تهييج شهوت مى شد، بيزار بودند، 
ولى بعضى از آنها موسيقى را خودبه خود گناه نمى دانستند، مردم، كه معموال رفتارشان از 
عقايدشان عاقالنه تر است! ضرب المثلى داشتند كه (شراب چون پيكر است و سماع چون 

روح و مسرت- زاده آنهاست) موسيقى در همه مراحل زندگى مردم نفوذ داشت ... گرچه 
دين در آغاز كار، موسيقى را ممنوع كرده بود ولى بعدها موسيقى در حلقه ذكر و مراسم 

درويشان به كار مى رفت ... كندى، ابن سينا و اخوان الصفا در اين باب كتابهاى مفصل 
دارند. كتاب موسيقى فارابى، معروفترين تأليفات قرون وسطى در موسيقى نظرى است و 
اگر از همه كتابهاى موسيقى يونان كه به ما رسيده است، برتر نباشد، كمتر نيست. مردم 



شرق از قرن هفتم، موسيقى قابل ثبت به وجود آوردند و ظاهرا اين كار در اروپا، قبل از 
  ميالدى معمول نشد ...1190سال 

ملل خاور ميانه در حدود يكصد ابزار موسيقى داشتند، كه معروفتر از همه عود و گيتار و 
چنگ و تنبور و سنتور و فلوت بود، كه احيانا به وسيله بوق و دف و سنج و رق و طبل 

 تقويت مى شد.

عود اقسام گوناگون داشت و عود بزرگ را گيتار مى گفتند ... بعضى از شهرهاى اسپانيا 
چون اشبيليه، به ساختن ابزارهاى دقيق موسيقى اشتهار داشت، معموال چهار يا پنج ابزار را 
باهم به كار مى بردند ولى از دسته هاى مفصل نيز در متون ياد شده است ... مقام نوازندگان 

به استثناى هنروران معروف، در نظر مسلمين حقير بود؛ به نظر بعضى از فقها، شهادت 
نوازندگان در محكمه پذيرفته نمى شد، رقص نيز خاص كنيزان بود كه تعليم مى گرفتند. 
پس از آنكه اعراب با يونانيان و ايرانيان ارتباط يافتند، سازندگان و نوازندگان به نظرشان 

 »1 «محترمتر شدند. خلفاى اموى و عباسى به اين گروه عطاهاى خوب مى دادند ...»

ناگفته نگذاريم كه در قرون دوم و سوم هجرى، كنيزانى بودند كه در فن ادب و موسيقى 
از ديگر بانوان بهتر و استادتر بودند، اين گروه در نشر تمدن و ظرافت و خوشگذرانى و 

توجه به بهترين خوراكها و زيباترين پوشاكها سرآمد بانوان بودند، در كتاب «الموشى» به 
نقش كنيزان در اشاعه هنر و زيبايى اشاره شده است، كنيزان از ملل و نحل و نژادهاى 

 »2 «گوناگون بودند و هريك از آنها رسوم و فنون قوم خود را آوردند و منتشر نمودند.»

______________________________ 
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چنانكه قبال گفتيم، در عهد غزنويان، بازار سازندگان و نوازندگان رواجى تمام داشت و در 
 مجالس مهمانى امير و ديگر بزرگان، گروهى از مطربان نيز شركت مى كردند.

 ه مى نويسد: «سلطان مسعود به جشن 429بيهقى، ضمن وقايع روز چهارشنبه نهم ذو الحجه 
مهرگان بنشست ... شاعران شعر خواندند كه عيد فطر شعر نشنوده بود، و مطربان بر اثر 

ايشان زدن گرفتند و گفتن و شراب روان شد ... شعرا را صله فرمود و مطربان را نفرمود ... 
پس از اين به يك هفته پيوسته شراب خورد و بيشتر با نديمان و مطربان را پنجاه هزار درم 

فرمود و گفت كار بسازيد كه بخواهيم رفت ... محمد بسنودى بربطى، سخت 
 »1 «خوش استادى بود ..»

 اساتيد و سران عالم موسيقى 

روح اللّه خالقى، ضمن بحث در پيرامون سرگذشت موسيقى ايران مى نويسد: ابو الفرج 
 هجرى) مى نويسد: كه اسحق بن ابراهيم 284- 356اصفهانى صاحب كتاب اغانى (

 ه. ق) موسيقى را تحت نظم و ترتيب مخصوص درآورد و در كتابى 150- 235موصلى (
كه حاوى مجموع تصانيف اوست، نغمات موسيقى را كه خود ساخته، از حيث وزن 

 طبقه بندى كرده است.

 ه. ق) اول كسيست كه در آن زمان، كتابى در فن موسيقى 259- 339ابو نصر فارابى (
نوشته و در آن از قوانين صوت و نسبتهاى رياضى صداها گفتگو كرده و رساله او در دست 



 ه) دو رساله در موسيقى نوشته، يكى به عربى كه 370- 428مى باشد. بعد از او، ابن سينا (
جزء كتاب شفا مى باشد و ديگرى به فارسى كه ضمن دانشنامه عاليى است، پس از آن، 

 ه. ق) دو كتاب در موسيقى نگاشته: يكى به 656صفى الدين عبد المؤمن ارموى (وفات 
نام كتاب االوتار كه به اشاره خواجه نصير طوسى نگاشته و ديگرى رساله شرفيه است، بعد 

 ه) در كتاب درة التاج، بابى در موسيقى دارد 710از او، قطب الدين عالمه شيرازى وفات (
 ه) دو سه 838كه به فارسى نوشته شده است؛ سپس عبد القادر حافظ مراغه اى (وفات 

كتاب در موسيقى دارد به نام مقاصد االلحان و جامع االلحان و كنز االلحان، ولى كتاب 
سوم ديده نشده و گويا از بين رفته است، همچنين شرحى هم بر كتاب ادوار صفى الدين 

 »2 «ارموى نوشته است.»

در تاريخ موسيقى ايران، گه گاه به نام بوليان يا لوريان برمى خوريم كه بيشتر با توده مردم 
كوى و برزن سروكار داشتند و هنر خود را در راه آسايش اكثريت محروم به نمايش 

 مى گذاشتند. استاد زرين كوب، در وصف اين گروه مى گويد: «... نه فقط شادخوارى و

______________________________ 
 .735)- ر. ك: تاريخ بيهقى، پيشين، ص 1(

  به بعد.87)- روح اهللا خالقى، سرگذشت موسيقى ايران، ص 2(

 178، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

رامش جويى و خنياگرى و سرگردانى و بى سروسامانى آنها مورد توجه شاعران و 
گويندگان ما واقع شده است، بلكه در تاريخ گذشته ما نيز داستانهايى در باب اصل و منشاء 

آنها ذكر كرده و نوشته اند كه بهرام گور عده يى از آنها را براى رامشگرى و خنياگرى از 



هند به ايران آورد و در سراسر ايران پراكنده كرد، نيز گفته اند كه شاپور هنگام بستن بند 
شوشتر، چند هزار از اين طايفه را از كابل احضار كرده، به خوزستان و شوشتر آورد؛ روز 

مردان ايشان عملگى كردندى و شب زنان ايشان به كار آب و به رقاصى و هم بسترى 
 »1 «مردان به سر بردندى.»

 در ادبيات ما از چنگ لوريان بسيار ياد كرده اند، منوچهرى گويد:

 اين زند بر چنگهاى سغديان پاليزبان 
 

 وان زند بر نايهاى لوريان آزادوار

   
نيز از دزدى و طرارى آنها سخن گفته اند. جمال الدين عبد الرزاق اصفهانى، حافظ و ديگر 

 شاعران نيز از اين گروه ياد كرده اند:

 دلم ربوده لولى وشى است شورانگيز
 

 دروغ وعده و قتال وضع و رنگ آميز

 صبا زان لولى شنگول سرمست 
 

چه دارى آگهى؟ چون است 
 حالش؟

   
 حافظ

نوشته اند كه بهرام گور، از شنگل يا شنگله، پادشاه هند درخواست كرد، تا گروهى از آنان 
را از هند به ايران گسيل دارد، روايتى كه مؤلف غرر اخبار در اين باره آورده است، 

 مى گويد:

«... گويند روزى شامگاهان بهرام از شكار بازمى گشت، گروهى از مردم بازارى را ديد كه 
در زردى آفتاب غروب به سبزه چمن نشسته اند و شراب همى خوردند آنان را از اينكه، 
خويشتن را از سماع و آواز كه مايه شادى و نشاط جان است، محروم داشته اند سرزنش 



كرد و نكوهيد گفتند: اى ملك امروز رامشگرى به صد درهم طلب كرديم و نيافتيم، بهرام 
گفت در كار شما خواهم نگريست. پس بفرمود تا به شنگله پادشاه هند نامه اى نويسند تا 

چهار هزار تن از رامشگران و خنياگران آزموده به دربار وى گسيل دارند. شنگله بفرستاد و 
بهرام آنان را در سراسر كشور بپراكند و فرمان داد تا مردم آنان را به كار گيرند و از آنان 

بهره برند و مزدى شايسته به آنها بپردازند؛ و اين لوريان سياه كه اكنون به نواختن عود 
 در مجمع التواريخ و القصص و شاهنامه فردوسى، نيز »2 «مشهورند از بازماندگان آنانند.»

 از اين جريان 

______________________________ 
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ياد شده است. «... زندگى آنها در ايران كه گويا وطن دوم آنهاست، همه جا با نفرت و بيم 
و انزجار و تحقير مردم همراه بود. آنها را در فارس، كولى، در آذربايجان، قراجى، در 

 سال 30عراق، غربتى يا غربت، در خراسان، قرشمال و در تهران، غربيل بند مى نامند ... در 
اخير شماره آنها به طور محسوسى كاستى پذيرفته است ... نوع زندگى آنها كه فالگيرى، 

آهنگرى، آوازه خوانى، رقاصى، طلسم سازى، جادوگرى، گاوبازى و غربال بندى است، در 
نقاط مختلف به اقتضاى محيط و اقليم تفاوت مى كند، اما در هيچ جا محبت و عالقه مردم 

 »1 «به آنها جلب نشده است.»



ابن خلدون در فصل سى و دوم در فن غناء (آواز خوش) چنين مى نويسد: «اين هنر عبارت 
از آهنگ دادن به اشعار موزون از راه تقطيع آوازها به نسبتهاى منظم معلومى كه در علم 

موسيقى است، كه هر آواز آن هنگام قطع شدن توقيع كاملى پديد مى آورد «لغت توقيع با 
 گام تناسب دارد.»

و آنگاه يك نغمه «آواز خوش تشكيل مى يابد، سپس اين نغمه ها برحسب نسبتهاى معينى با 
يكديگر تركيب مى شوند و به سبب اين تناسب و چگونگى خاصى كه از آن در اين 

آوازها به وجود مى آيد، شنيدن آنها لذت بخش مى گردد. زيرا در علم موسيقى بيان شده 
است كه آوازها داراى تناسبات خاصى هستند ... هر تركيبى هنگام شنيدن لذت بخش 

نيست، بلكه تركيبهاى خاصى مايه لذت مى شود كه موسيقيدانان آنها را تعيين و منحصر 
ساخته و در باره آنها گفتگو كرده اند.» سپس ابن خلدون از آالت موسيقى نظير مزمار (نى) 
و قره نى، بوق و شيپور سخن مى گويد و پس از توصيف (ذات االنفاخ) به بيان ذات االوتار 

يعنى آالت موسيقى زهدار مى پردازد كه همه آنها ميان تهى مى باشند كه برخى از آنها 
مانند: بربط و رباب به شكل نيمكره و برخى همچون قانون چهارگوش اند ... گاهى به 

وسيله نواختن چوبدستى بر روى ابزارهايى چون تشت يا زدن تكه هاى چوب به همديگر، 
آهنگهايى پديد مى آورند كه شنيدن آنها نيز لذت بخش است ... و لذت عبارت از ادراك 
هر چيزى است كه مناسب روح باشد، بنابراين مزه هاى مناسب با بويهاى مناسب، ديدنيها و 

شنيدنيها و نقش و نگارهاى متناسب روح، نيز لذت بخش است؛ به همين سبب مى بينيم 
دلدادگان شيفته و بى پروا نهايت عشق و دوستى خود را به معشوق بدينسان تعبير مى كنند 
كه روح آنان با روح محبوب درآميخته است ... تناسب در آواز سبب حسن و زيبايى آن 

مى شود ... بايد دانست كه اين فن در اجتماع هنگامى متداول مى شود كه عمران بشرى 



ترقى كند و از حد نيازمنديهاى ضرورى درگذرد و به مرحله شهرنشينى و آنگاه امور 
 تجملى و تفننى برسد، آنوقت اين فن به وجود مى آيد.

______________________________ 
)- عبد الحسين زرين كوب، نه شرقى، نه غربى، انسانى، «اساطير فرهنگ عامه»، ص 1(

474. 
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پيش از پديد آمدن اسالم، در روزگار قدرت كشورهاى غيرعربى، فن آوازخوانى و 
موسيقى در شهرها و پايتختهاى كشورهاى مزبور رواج بسيار داشته است ... چنانكه شاهان 

 ايران توجه خاصى به اينگونه هنرمندان مبذول مى داشته اند.

اعراب در دوره جاهليت به شعر و آواز توجه داشته، يعنى شتربانان هنگام راندن شتر و 
جوانان در محيطهاى خلوت سرود مى خواندند ... پس از آنكه تازيان، به فتوحاتى دست 

يافتند، ايران را متصرف شدند و كم كم عده يى به مرحله تجمل خواهى و توانگرى رسيدند 
... در همين دوران، مغنيان ايرانى و رومى، گذارشان به حجاز افتاد و با ابزار عود (چنگ) و 

طنبور و ارغنون و مزمار (نى لبك) آوازخوانى مى كردند و اعراب اين هنرها را از آنان 
 »1 «آموختند ...»

در مدينه، نشيط ايرانى و طويس و سائب خاسر موالى عبد اللّه بن جعفر پديد آمدند و 
اشعار عرب را شنيدند و براى آنها نواها و الحان دلپذير ساختند و در آنها مهارت يافتند و 

بلندآوازه شدند، آنگاه معبد و ابن سريج و نظاير آنان اين فن را آموخته و اين فن به تدريج 
تا روزگار عباسيان رو به ترقى مى رفت و ابراهيم موصلى و پسر او در تكميل اين فن 



كوشيدند، بايد دانست كه موصليان، ايرانى بودند؛ ابن خلدون درباره زرياب، هنرمند 
معروف چنين مى نويسد: «... موصليان غالمى داشتند كه نام او زرياب بود، او فن موسيقى 

را از آنان فرا گرفته و در آن مهارت يافته بود، ازاين رو، موصليان به وى رشك بردند و او 
را به مغرب گسيل داشتند ... در آندلس كار زرياب باال گرفت و هنر موسيقى در آن ديار 

پيشرفتى شايان كرد و از نسلى به نسل ديگر منتقل گرديد و سرانجام سنتهاى هنرى اين مرد 
 »2 «به كشورهاى ساحلى آفريقا و مغرب منتقل گرديد.»

 سازهاى ايرانى 

از دوره بنى اميه به بعد سازهاى زهى مضرابى (ذوات االوتار) بيش از ساير سازها اهميت 
داشت، از رايج ترين انواع اين سازها: تنبور، قانون، بربط و عود را بايد نام برد. به عالوه، در 
دسته هاى زهى آن دوره، دو ساز: رباب الشاعر و چنگ از نظر اينكه براى همراهى با آواز 
و شعر زياد به كار مى رفت، ارزش خاصى داشت. از سازهاى بادى: كرنا، سرنا، شيپور، نى 
و قره نى معمول بوده از سازهاى ضربى: طبل و دف اهميت بيشترى داشت و دف با چنگ 

 همراهى مى كرد.

آالت زير را جزء سازهاى ضربى شمرده اند: پندير، تبيره، تيريال، تنبك (دمبك، طنبك)، 
دبداب، طبل المركب، دمامه، دهل، دف (يكرويه و دورويه)، شندف، تار، عرطبه، عركل، 

 غربال، قصع (نقاره كوتاه)، كبر، كوبه (طبل المحنث)، كوس، مزهر، نفيره.

______________________________ 
  به بعد.852، ص 2)- مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمد پروين گنابادى، ج 1(

  به بعد.864)- تلخيص از همان كتاب، ص 2(
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 ه) شرحى در بيان بعضى 837- 754عبد القادر غيبى مراغه اى، موسيقيدان بزرگ ايرانى (
از آالت موسيقى آن دوره نوشته كه حاكى از وفور و تنوع سازهاى موسيقى بعد از بنى 
اميه است؛ آالت موسيقى آن دوره را به دو دسته ذوات النفخ (سازهاى بادى) و ذوات 

 االوتار (سازهاى زهى) تقسيم مى كردند.

 ذوات النفخ (سازهاى بادى) در اين دوره به يازده نوع تقسيم مى شد:

ناى سفيد، ناى منصف، سيه ناى، سورنا، يلبان، ناى چاور، نفير، باق، موسيقار، چنجيق و 
ارغنون، ناى منصف، از لحاظ طول كوچكتر از ناى سفيد بود؛ و بلبان، سازى شبيه (سرنا) 

بود و نواى بسيار حزينى داشته است، نفير از تمام سازهاى بادى بزرگتر بود؛ و نوعى از آن 
به نام (بورغو) بيش از دو گز طول داشته است. باق، نوعى نى بوده است كه ساز چنجيق 

 نوع كامل تر آن به شمار مى آمده است.

 سرنا

آالت زير را نيز جزو سازهاى بادى شمرده اند، بوق، بيشه، زنامى، سوريانى، شاخ، شاهين، 
شامشته، شبابه، شعيره، شيپور، صفاره، صفير، غندرود، قصابه، كرناى، گاودم، مزمار، انواع 

ناى (دوناى، ناى داود، ناى روئين، ناى سرهنگ شهريارى، ناى شاه، ناى محسن، ناى 
 منصور، ناى نرم، ناى هفت بند، نى انبان، ينچه، نى لبك، يراع.

 26ذوات االوتار (سازهاى زهى) از حيث تعداد از سازهاى بادى فراوانتر بوده و بيش از 
 قسم از آنها مورد استعمال بوده است.



عود قديم، عود جديد كامل- شتاى، طرب رود، تنبور شرونيان، تنبور تركى، روح- افزاى، 
قبوز رومى، اوزان، ناى تنبور، رباب، مغنى، اگرى، قانون، كمانچه، غژك، يكتاى، ترنتاى، 

 ساز دوالب، ساز عالى مرصع، تحفة العود، شدرغو، پيپا، باتوغان، شهرود و رودخانى.

آالت زير را نيز جزو سازهاى زهى (مضرابى) نام برده اند: ابو اللهو، دريج، دوتا ستا 
(سه تار)، سنتور، عرطبه، عفقا، كناره، گيتار (قيتار)، قنين، معزفه، مغنى، نزهه، ون سازهاى 

زير را با كمان (آرشه) مى نواختند، رباب، شيشك (شوشك، غژك، غيشك، غيژك) 
 شيزان، شيشل، قيز، كمانچه.
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عود قديم كامل داراى ده وتر، و عود قديم داراى چهار وتر بوده است، شش ناى و 
طرب رود و تنبور شرونيان، از نظر شكل خارجى شبيه گالبى بوده است، روح افزاى، 

ترنجى شكل بوده و بيش از شش وتر از ابريشم و مفتول بر آن استوار مى كردند، قوپوز 
 رومى همانند عود، و اگرى شبيه چنگ بود.

غژك داراى ده سيم بوده و ساز دوالب از نظر شكل و ابعاد بى شباهت به دهل نبوده است، 
 شهرود طولش به دو برابر عود مى رسيد.

 تنبور

رودخانى، بيشتر به تنبور شرونيان شبيه بوده و بر نصف آن پوستى كشيده و سيمهاى 
 متعددى بر آن تعبيه مى كردند.

 دو ساز (طاسات و كاسات) و ساز فوالد از دسته سازهاى زهى و بادى خارج بود.



 لوح بود كه از هر لوح آهنگى حاصل مى شده است؛ طاسات و 35ساز فوالدى داراى 
كاسات، ظروف چينى يا آبگينه يا فلزى بودند كه برحسب كوچكى و بزرگى حجم و 

اندازه و پر و خالى بودنشان از مايعات مختلف اصوات گوناگون و طنين و نواى خاصى 
 »1 «داشتند.»

اسامى سازهايى كه در ادوار مختلف، در كتابهاى فلسفى و تاريخى و تأليفات خاص 
 موسيقى مى توان يافت، از اين قرار است:

 رباب 

______________________________ 
، 25)- سازهاى موسيقى ايران در دوره اسالمى، مجله موسيقى، دوره سوم، شماره 1(

 .1337شهريور 
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ابو اللهو «طنبور»، ارغنون (دو نوع زمرى و بوقى). اصف اگرى (چنگ) اوزان، باتره، 
باتوغن، باق، بربط، بزق، طنبور، بلبان (باالبان)، بندير، بورغو، بوق، بيشه، بى پا، تار، تبيره، 
تحفة العود، تنبك، تيريال، جرس، جفت ساز، جالجل، چغانه، چگور، چنجيق، چندناى، 

(ارغنون زهى)، چنگ، چنگ دهن، چنگرك، چهارپاره، جالپاره، چهارتار، دايره، دبداب، 
دراى، دريج، طنبور، دف، دف دورويه، دمامه، دنبك (يا دنبلك) دوتا (دوتار)، دودك، 

دوناى، دهرود، دهل، راست ساز، رباب، رموز، روئين، خم، روح افزاى، رود، رود- خوانى، 
زل، زنامى (قره نى)، زنگ ساز، دوالب، ساز عالى مرصع، ساز فوالد، سپيدناى (ناى سفيد يا 

نى سفيد)، سرناى (سورناى)، سفاقص، سنتور، سنج، سوريانى، سه تار، سياه ناى، شاخ، 



شامشته، شانه، شاه ناى، شاهين، شبابه (نى)، شترغو، شدرغو، شش تاى، شش تار، شش خانه، 
شعيره، شندف (دهل)، شهرود، شيپور، شيزان، شيشك، شيزك، شيشم، صفاره، صفير، 

طار، طاسات، طبل، طرب انگيز (دهل)، طرب رود، طنبور تركى، طنبور شرونيان، طوطك، 
عراقيه، عرطبه، عركل، عفقا، عود (قديم و جديد)، عير، غچك، غربال، غرف، غژ، 

غندرود، غيطه، فنجان ساز، قانون، قره نى، قدوم، قصابه، قصع، قنين، طنبور، قوال، قوپوز، 
قيشاره، كاسات، كبر كردن، كرناى، كمانچه، كناره، كنگره، كوبه، كوس، كيثار، گاودم، 
مديالن، مربع، مزمار عراقى (نى)، مزمر مزهر، مشته چين، مصافق (مصفقه)، مغرف، چغانه، 

معازيف، مغنى، موسيقار، موصول، مهرى (چنگ)، ناقوس، ناى (و انواع آن) دوناى، 
سيه ناى، ناى چاور، ناى داود، ناى روئين، ناى سرهنگ شهريارى، ناى سفيد، ناى شاد، ناى 

 محسن، ناى منصف، قانون 

ناى منصور، ناى نرم، ناى (هفت بند)، ناى طنبور، نزهته، نفير، نقاره، نقيره نى، نى انبان، 
 پنجه، نى لبك، ون، يراع، (نى) يكتاى (يكتار) يك و نيم ساز.

اسامى اين سازها بعضى منحصرا در زبان فارسى و برخى منحصرا در زبان عربى و پاره اى 
منحصرا در زبان تركى و بعضى از آنها نيز در هر سه زبان مشترك است، عالوه براين، 

 »1 «گاهى يك ساز در يك زبان چندين نام مختلف دارد ...»

______________________________ 
  به بعد.89)- نقل و تلخيص از لغت نامه دهخدا، ص 1(
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ابو الفضل بيهقى مى نويسد: «همه فقها و اعيان و عامه آنجاى رفتند به- تهنيت، فوج فوج 
 »1 «مطربان شهر و بوقيان شادى آباد، با سازها به خدمت آنجا آمدند.»

شمس العلماء محمد حسين قريب، ضمن رساله اى كه در پيرامون تاريخ موسيقى ايران 
نوشته است، چنين اظهار- نظر مى كند: «از ايرانيان، قبل از اسالم، نام باربد و نكيسا و 

سركش در شاهنامه فردوسى و خمسه نظامى مذكور است، اگرچه بسيارى از حكايات اين 
 دو كتاب نوازنده 

به افسانه مى ماند، ليكن چون سى لحن باربدى در كتاب برهان قاطع و غير آن از كتب لغت 
و در قصايد و منظومات شعراى مذكور و در عهد فردوسى و منوچهرى و نظامى و قرنها 
بعد از آنهم معمول بوده و معروف است كه باربد از صد لحن معلومات خود، سى لحن 

انتخاب كرده و هريك را به مناسبت چيزهاى عمده عصر خود تسميه نموده، معلوم 
مى شود كه افسانه محض نيست و همچو استاد ماهر و حاذقى در آن دوره به تكميل و 

تنقيح اين صنعت كوشيده و در قرن اوليه اسالم چون از زمان پرويز مدت زيادى نگذشته 
بود، مطالب و اصطالحات الحان در محفوظات ايرانيان باقى بود و در عصر بنى مروان، 

 موقعى براى اظهار آن يافتند و سى لحن باربدى از بين نرفت. حكيم نظامى گويد:

 ز صد دستان كه او را بود دمساز
 

 گزيده كرد سى لحن خوش آواز

 چو ياد از گنج بادآورد راندى 
 

 ز هر بادى لبش گنجى فشاندى 

 چو تخت طاق ديسى، ساز كردى 
 

 بهشت از باغها در باز كردى 

 (هر آن شب كو گرفتى راه (شبديز
 

 شدندى جمله آفاق شب خيز

 چو زخمه راندى از كين سياوش 
 

 پر از حزن سياوشان شدى گوش 



 چو كردى كين ايرج را سرآغاز
 

 جهان را كين ايرج نوشدى باز

 چو كردى (باغ شيرين) را شكربار
 

 درخت تار را شيرين شدى بار

   
 نظامى در بقيه اشعار خود، تمامى سى لحن باربدى را آورده است.

______________________________ 
 .7)- تاريخ بيهقى، پيشين، ص 1(
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چنانكه قبال نيز گفتيم شمس العلما، ضمن معرفى سران فن موسيقى در بين اعراب و 
ايرانيان از معلم ثانى ابو نصر فارابى سخن مى گويد و مى نويسد كه او «سازى اختراع كرد و 

نام او قانون نهاد، گويند در مجلس سيف الدوله از پادشاهان آل حمدان، چند پاره چوب 
از كيسه كه همراه داشت درآورده با يكديگر تركيب نموده شروع به نواختن كرد، تمام 

حاضران به خنده درآمدند، پس راه بگردانيد و به لحن ديگر همه را به گريه درآورد و با 
لحن سوم تمام حضار را خواب كرد و بيرون رفت. فرضا كه اين قصه افسانه هم باشد، 

استادى فارابى مسلم و تصانيف وى موجود است ... شيخ الرئيس ابو على سينا در علم و 
عمل موسيقى، ماهر بود و يك رساله از كتاب شفا در علم موسيقى است، ديگر استاد 

رودكى كه خواندن شعر و نواى بربط وى، امير نصر بن احمد سامانى را چنان به هيجان 
آورد كه موزه در پاى ناكرده، از هرات برنشست و به جانب بخارا روان شد. ديگر محمد 

بربطى در فن موسيقى استادى ماهر و از ندماء مجلس سلطان مسعود غزنوى بوده- ذو 
اللسانين تاج الدين اصفهانى كتابى در علم ايقاعات (ضرب) تصنيف كرده كه خاقانى در 

 وصف آن كتاب گويد:



بينمت موزون و منظوم و مقفا زان 
  تو را

دستيار خويش سازد زهره در 
 خنياگرى 

تاج اصفاهان لسان الدهر بو الفتح 
  آنكه هست 

در عجم چون عنصرى و در عرب 
 چون بحترى 

   
ديگر خواجه محمد كنك، كه در علم و عمل ممتاز بوده ... پس از اينها، صفى الدين عبد 
المؤمن است كه معاصر مستعصم بود ... ساز و نواز و غنا باوجود تمام مشكالتى كه وجود 

داشت به تدريج ترقى و پيشرفت نمود؛ چنان كه اسحق بن ابراهيم موصلى، عالوه بر 
تخصص و مهارت در موسيقى، به علوم ديانتى نيز كامال آگاه بوده و در احوال او 

نوشته اند، كه خليفه بارها گفتى اگر اسحق به اين فن معروف نبود، منصب قضاوت به وى 
 ارزانى داشتمى.

سپس نويسنده از اشعار فردوسى و نظامى، شواهدى مى آورد و نشان مى دهد كه از ديرباز 
 در ايران استفاده از آالت متنوع موسيقى معمول بوده است.

 ز آواز ابريشم و بانك ناى 
 

 سمن عارضان، پيش كاوس بپاى 

   
 فردوسى 

 در آن مجلس كه عيش آغاز كردند
 

 به يك جا چنگ و بربط ساز كردند

 نواى هردوان از بربط و چنگ 
 

 به هم برساخته چون بوى با رنگ 

   
 نظامى 



 ... در بزم ملوك و اكابر خواننده با يكى از ذوات النفخ و همچنين يكى از ذوات االوتار
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و يكى از ادوات ايقاع با رقص مجتمع بوده و گاهى بر اين زيادت تقارن مى نمودند و 
زنگ را كه سنج گويند و نيز قسم بزرگ آن كه هريك بر دستى گيرند يا كوچك آن كه 

 به انگشتان بسته شود، بدان منضم مى نمودند.

مؤلف، در فصل دهم از رساله خود به بيان اسامى و اوصاف بعضى از آالت موسيقى 
مى پردازد؛ از جمله از انواع ذوات النفخ (كه به مدد حنجره و دميدن از آنها صدايى 

- 3- ناى منصف 2- ناى سفيد 1دل انگيز به گوش مى رسد) يازده نوع ذكر مى كنند: 
- 10- موسيقار 9- باق 8- نفير 7- ناى چاور 6- بلبان 5- سورنا (سرنا) 4سيه ناى (قره نى) 

 - ارغنون.11چنجيق 

و اما ذوات االوتار كه داراى زه و تار است عبارتند از: عود جديد كامل (داراى ده وتر) 
عود قديم (كه بر آن چهار وتر باشد)، ششتاى، طرب رود، طنبور، شرونيان، طنبور تركى، 
روح افزاى، قويوز رومى، اوران، ناى طنبور، رباب مغنى، چنگ، آكرى، قانون، كمانچه، 

 غژك و غيره.

در كتب مقاصد االلحان، تأليف عبد القادر بن غيبى حافظ مراغى نيز به آالت موسيقى در 
 قرون وسطا اشاره شده است:

«در اسامى آالت و مراتب آنها: و آنها بر سه قسم اند، به قول بعضى چهار، اول، حلوق 
انسانى (مقصود صوت انسان است كه از حنجره بيرون مى آيد) ثانى، آالت ذوات النفخ 



(سازهاى بادى) ثالث، آالت ذوات االوتار (سازهاى سيمى و زهى) رابع، كاسات (ساز- 
هاى ضربى) و طاسات و الواح، اما مكمل آنها حلوق انسانى است و از آالت خارجه، 

آالت ذوات االوتار است و بر آن ده وتر (سيم يا زه) مسدود است، چنان كه هردو وتر را 
بر يك آهنگ سازند. پس آنها را حكم پنج وتر باشد، اگر خواهند ده وتر را به ده آهنگ 

 سازند، ممكن است و ما اينجا اسامى بعضى آالت را ذكر كنيم:

اما آالت ذوات االوتار مقيد است (سازهائيست كه انگشتان دست چپ براى ايجاد اصوات 
مختلف در روى سيمها گذارده مى شود) عود قديم، عود كامل، طرب الفتح، شش تاء، 
طرب رود، كمانچه، غژك، طنبور شروانيان، طنبور تركيه، روح افزاى، قوپوز اوزان، ناى 
 طنبور، رباب، هور خان، يكتاى عرب، ترنتاى رومى، تحفة العود، شدرعو، شهرود، هيپا.

اما آالت ذوات االوتار: مطلقات (از اين سازها براى هر صدايى يك سيم است و انگشتان 
دست چپ روى سيمها گذارده مى شود) چنگ، اكرى، قانون، ساز مرصع، غايبى يا 

 توغان، ساز دوالب؛ اما آالت ذوات النفخ و آن هم بر دو قسم است. اما قسم اول مقيدات:

ناى سفيد، زمر سيه ناى، ناى بلبالن، ناى چاور، سرنا، بورغوا، باق، نفير، ناى خيك.- اما 
مطلقات ذوات النفخ: موسيقا، جنجيق، ارغوان، اما كاسات و طاسات و الواح هم از 

 مطلقات اند.

 187، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 اما مقيدات آنها باشند كه دساتين (يعنى پرده) آنها را با تأمل (انگشتان) فروگيرند، مانند:



عودين و طرب الفتح و شش تاى و طنبورين و غيره اينها، اما مطلقات آنها بر آن اوتار 
زيادت بسته باشند و به هر نغمه وترى را مخصوص گردانند، چنان كه از وتر واحد يك 
نغمه مستنطق گردد، مثال اگر خواهند استخراج دايره عشاق از آن كنند، هشت وتر را به 

 »1 «هشت نغمه عشاق بايد ساختن ...»

 انعكاس موسيقى در ادبيات فارسى 

در آثار ادبى ايران، مكرر به نام استادان موسيقى و سرودها و آهنگهاى آنان برمى خوريم، 
چنان كه فردوسى طوسى از سروستانى كه باربد براى خسرو خوانده و سرود داذ آفريد و 

 پيكارگرد و سبز درسبز، در اشعار زيرين ياد مى كند:

 سرودى به آواز خوش بركشيد
 

 كه اكنون تو خوانيش داذ آفريد

 زننده دگرگون بياراست رود
 

 برآورد ناگاه ديگر سرود

 كه پيكارگردش همى خواندند
 

 همى نام از آواز او راندند

 برآمد دگربار آواز رود
 

 دگرگونه تر ساخت بانگ سرود

 همان سبز در سبز خوانى كنون 
 

 برين گونه سازند مكر و فسون 

   
فردوسى طوسى، ضمن توصيف تاريخ باستانى ما از دو نوع آالت موسيقى نام مى برد كه 
يكى براى بزم و ديگرى براى رزم بوده است و معموال در آغاز و در جريان جنگ براى 
تحريك و تشجيع رزمندگان، از سازهاى رزمى استفاده مى كردند و در هنگام آسايش و 

 بزم از نوع ديگرى بهره جويى مى نمودند.

 فردوسى، آالت موسيقى رزمى و بزمى را چنين توصيف مى كند:



 برآمد دم ناى و آواى كوس 
 

 همى آسمان بر زمين داد بوس 

 ز آواز شيپور و زخم دراى 
 

 همى كوه را دل برآمد ز جاى 

 خروشى برآمد ز ايران سپاه 
 

 تبيره زنان برگرفتند راه 

 به ابر اندرآمد دم گرناى 
 

 خروشيدن سنج و هندى دراى 

 ز بس ناله بوق و كوس و دراى 
 

 همى آسمان اندرآمد ز جاى 

 بزن كوس و روئين و شيپور و ناى 
 

 به كشمير و كابل فراوان به پاى 

 همى باده خوردند تا نيمه شب 
 

 به ياد بزرگان گشاده دو لب 

   
 اين اشعار از شركت زنان در هنر موسيقى حكايت دارد:

______________________________ 
. توضيحات بين دو ابرو از 32، اسفند 3)- به نقل از مجله سخن، دوره پنجم، شماره 1(

 آقاى روح اهللا خالقى است.
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 به سرو سهى گفت بردار چنگ 

 
 به پيش گشسب آى با بوى و رنگ 

 بيامد بر پادشاه چنگ زن 
 

 خرامان به سان يكى نارون 

 زن چنگ زن چنگ دربر گرفت 
 

 نخستين خروش مغان برگرفت 

 چو رود بريشم سخنگوى گشت 
 

 همه خانه از وى سمن بوى گشت 

 بزد جامه باب خود ماهيار
 

 تو گفتى بنالد همى چنگ زار

 بتان چامه و چنگ برساختند
 

 ز بيگانه ايوان بپرداختند



 ز رود و مى و ناى و بانك سرود
 

 هوا را همى داد گردون درود

 به درگه يكى بزمگه ساختند
 

 يكى هفته با رود مى باختند

 سراينده باش و فراينده باش 
 

 شب و روز با رامش و خنده باش 

 فردوسى    

در آثار منظوم ديگر شعرا نيز به آهنگها و الحان و نواهاى معموله آن عصر اشاره شده 
 است، چنانكه منوچهرى مى گويد:

روزى بس خرمست مى گير از 
  بامداد

 هيچ بهانه نماند ايزد كام تو داد

 بلبل باغى به باغ دوش نوايى بزد
 

 خوبتر از باربد خوبتر از بامشاد

وقت سحرگه چكاو خوش بزند در 
  تكاو

 ساعتكى كنجكاو ساعتكى گنج باد

   
* 

 بر لشكر زمستان نوروز، نامدار
 

كرده است رأى تاختن و قصد 
 كارزار

 خنياگرانت، فاخته و عندليب را
 

بشكست ناى در كف و طنبور در 
 كنار

 بر سبزه بهار نشينى و مطربت 
 

 بر سبزه بهار زند سبزه بهار

   
* 



 نوروز بزرگم بزن اى مطرب امروز
 

 زيرا كه بود نوبت نوروز به نوروز

 چون مطربان زنند نوا تخت اردشير
 

گه مهرگان خردك و گاهى 
 سپهبدان 

   
 منوچهرى دامغانى، در قصيده زير به بانگ چنگ از آالت موسيقى اشاره مى كند:

بينى آن تركى كه چون او برزند بر 
  چنگ چنگ 

از دل ابدال بگريزد به صد فرسنگ 
 سنگ 

چنگ او در چنگ او همچون 
  خميده عاشقى 

با خروش و با نفير و با غريو و با 
 غرنگ 

 وان سرانگشتان او را بر بريشمهاى او
 

جنبشى بس بو العجب و آمد شدى 
 بس بيدرنگ 

 بر سماع چنگ او بايد نبيذ خام خور
 

مى خوش آمد خاصه اندر مهرگان 
 با بانگ چنگ 
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خوش بود بر هر سماعى مى و ليكن 

  مهرگان 
بر سماع چنگ خوشتر باده روشن 

 چو رنگ 

    



 چنگ 

چنگ، چنانكه اشاره شد از انواع عمده سازهاى زهى است به شكل مثلث كه به وسيله 
چنگ زدن به زه هاى آن (معموال با انگشتان) نواخته مى شود؛ چنگ، داراى سه قسمت 

متمايز (گردن و ستون و جعبه طنين است) ... انواع ابتدايى چنگ در آثار هنرى سومريها و 
مصريها از هزاره سوم قبل از ميالد مشاهده مى شود؛ چنگ از شرق وسطى به شرق اقصى و 

 »1 « زه و هفت پدال است.»47به مغرب راه يافت ... چنگ جديد، داراى 

در آثار گذشتگان، گاه به لغاتى كه در حكم نتهاى كنونى است برمى خوريم، از جمله 
 مغربى مى گويد:

 قطره يى از قعر دريا، دم مزن 
 

 ذره يى از مهر واال، دم مزن 

 مرد امروزى هم از امروز گوى 
 

 از پرى و دى و فردا دم مزن 

 چون نمى دانى زمين و آسمان 
 

 بيش از اين از زير و باال دم مزن 

 چون اصول طبع موسيقيت نيست 
 

 از «تنا» وز «تاوتانا» دم مزن 

 آنكه عين جمله اشياء گشته است 
 

 مغربى را گفت از اشياء دم مزن 

   
 مغربى 

 مداخله در كار ديگران روا نيست: مولوى در مقام شوخى و هزل مى گويد:

آن يكى نائى كه نى خوش مى زده 
  است 

 ناگهان از مقعدش نائى بجست 

 ناى را بر كون نهاد او كه ز من 
 

 گر تو بهتر مى زنى بستان بزن 

   



 ناصر خسرو مى گويد:

 نظميست مر نظام پذيرى را
 

 گر، خوانده اى، در اول موسيقا

   
 

 تالش مولوى و شمس تبريزى 

«تصريح شده است كه مولوى، موسيقى مى دانسته است و رباب مى- نواخته است (افالكى 
) و حتى به دستور او تارى بر سه تار سنتى رباب مى افزايند، همچنين نيز تأكيد شده 83/ 3

است كه تنوع گسترده مولوى در انتخاب در وزن و قالب شعر از موسيقى شناسى او پربار 
گشته است، ليكن از طرفى ديگر نيز جاى ابهامى نيست كه مولوى تا پيش از آشنايى با 
شمس، حتى سماع نيز نمى دانسته و آئين رقص چرخان را شمس به وى آموخته است. 

 رقص دايره وار كه هم امروز بنابر شيوه 

______________________________ 
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آن، درويشان مولوى را به نام «درويشان چرخان» مى شناسند ... در تاريخ تصوف ايران تنها 
در مكتب مولوى است كه شعر، موسيقى، رقص و عرفان همه درهم مى آميزد، از يكديگر 

متأثر مى شود، و از همدگر كمال و اثر مى پذيرد ... مولوى، پس از برخورد با شمس، 
موسيقى دوستى و سماع را تا بدان حد گسترش مى دهد كه حتى به طور هفتگى، مجلس 

ويژه سماع بانوان، همراه با گل افشانى و رقص و پايكوبى زنان، در قونيه برپا مى دارد. 



) اينها همه از مردى مشاهده مى شود كه تا سى و هشت سالگى، 591/ 3، 468/ 3(افالكى 
خود مجتهد بزرگ و يك مفتى حنبلى به شمار مى رفته است. تا جايى كه حتى در مواردى، 
چون سرگرم رباب و موسيقى مى شده است، نمازش قضا مى شده است و باوجود تذكار به 

) 328/ 3وى، موسيقى را رها نمى كرده است، بلكه نماز را ترك مى گفته است (افالكى 
 البته نسبت »1 «كه: سماع آرام جان زندگان است، كسى داند كه او را جان جان است! ...»

اين درجه عالقه و دلبستگى به موسيقى، به مرد مسلمان و خوشنامى چون مولوى قابل 
 ترديد است.

 گرايش مولوى به سماع 

«خداوندگار ما ... از ابتداى حال به طريقه و سيرت پدرش، موالنا بهاء الدين ولد مشغول 
 بودند ... اما سماع هرگز نكرده بودند ...

چون موالنا شمس ... را به نظر بصيرت ديد ... عاشق او شد و به هرچه او فرمودى، آن را 
غنيمت داشتى، پس اشارت فرمودند كه: در سماع، درآ كه آنچه طلبى در سماع زياده 

خواهد شدن ... بنابر اشارت ايشان ... در سماع درآمده ... آنچه فرموده بودند در حالت 
سماع ... به معاينه ديدند و تا آخر عمر بر آن سياق عمل كردند و آن را طريق و آئين 

 ).64- 65 (سپهساالر »2 «ساختند.»

شعرا و گويندگان پارسى به فراخور ذوق و استعداد خود از موسيقى و آثار آن ياد 
 كرده اند:

 رهى زن كه صوفى به حالت رود
 

 به مستى وصلش حوالت رود

   



* 

راهى بزن كه آهى بر ساز آن توان 
  زد

شعرى بخوان كه با آن رطل گران 
 توان زد

   
* 

گر مطرب حريفان اين پارسى 
  بخواند

در رقص و حالت آرد صوفى با 
 صفا را

   
* 

 اى مطرب درد پرده بنواز
 

 هان از سر درد در ده آواز

   
 

______________________________ 
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 تا سوخته اى دمى بنالد

 
 تا شيفته اى شود سرافراز

 هين! پرده بساز و خوش همى سوز
 

 كان يار نشد هنوز دمساز



 دلدار نساخت، چون نسوزم 
 

 «1» «سوزم چو نساخت محرم راز

   * 
 مطربا نغمه حزين بردار

 
 يك زمانم دماغ جان تر دار

 از نه آهنگ خرده عشاق 
 

 نغمه اى گو، ز پرده عشاق 

 مردم از هجر دوست، يك دمه اى 
 

 دل من زنده كن به زمزمه اى 

 تا من اندر سماع عشق آيم 
 

 مجلس عاشقان بيارايم 

 همچو مستان سماع برگيرم  ...
 

 نعره شوق دوست درگيرم 

 ساعتى همچو آرزومندان 
 

 «2» ز اشتياق حبيب در ميدان 

 هاتف اصفهانى، در ترجيع بند معروف خود از بعضى از آالت موسيقى نام مى برد:   
 چشم بد دور خلوتى ديدم 

 
 روشن از نور حق نه از نيران 

 پيرى آنجا به آتش افروزى 
 

 به ادب گرد پير مغبچگان 

 عود و چنگ و نى و دف و بربط
 

 شمع و نقل و گل و مل و ريحان 

 من شرمنده از مسلمانى 
 

 شدم آنجا به گوشه اى پنهان 

   
از حمله مغول تا استقرار حكومت صفويه، دولتها چندان توجهى به اجراى مقررات دينى 

 نداشتند.

سعدى، در باب دوم گلستان، نشان داده كه در دوران جوانى، از آواز دلنشين خوانندگان و 
 مجالست با هنرمندان و ارباب ذوق و هنر استفاده كرده است.

«... چندانكه مرا شيخ اجل ابو الفرج الجوزى رحمة اللّه، ترك سماع فرمودى و به خلوت و 
عزلت اشارت كردى، عنفوان شبابم غالب آمدى و هوى و هوس طالب، ناچار به خالف 



رأى مربى، قدمى برفتمى و از سماع و مجالست حظى برگرفتمى و چون نصيحت شيخم 
 ياد آمدى گفتمى:

 قاضى ار با ما نشيند برفشاند دست را
 

محتسب گرمى خورد معذور دارد 
 مست را

   
* 

 نگويم سماع اى برادر كه چيست 
 

 مگر مستمع را بدانم كه كيست 

 جهان پر سماع است و مستى و شور
 

 و ليكن چه بيند در آئينه كور؟

   
 

______________________________ 
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 ندانى كه شوريده حاالن مست 

 
 چرا برفشانند در رقص دست 

 گشايد درى بر دل از واردات 
 

 فشاند سر و دست بر كائنات 

 اين دو بيت منسوب به عالء الدوله سمنانى بيابانكى است:   
 اين ذوق و سماع ما مجازى نبود

 
 وين وجد كه مى كنيم بازى نبود



 با بى خبران بگو كه اى بى خردان 
 

 بيهوده سخن به اين درازى نبود

   
 حافظ گويد:

 يار ما چون سازد آهنگ سماع 
 

 قدسيان در عرش دست افشانى كنند

   
 مالى رومى گويد:

امروز سماع است و سماع است و 
  سماع 

نور است و شعاع است و شعاع است 
 و شعاع 

اين عشق مشاع است و مشاع است و 
  مشاع 

از عقل وداع است و وداع است و 
 وداع 

   
 همو گويد:

 كسى كاو جوهر جان را نديده است 
 

كسى كان دلبر از چشمش نهان 
 است 

 چنين كس را سماع و دف چه بايد
 

 سماع از بهر وصل دلستان است 

 خصوصا حلقه يى كاندر سماعند
 

 همى رقصند و كعبه در ميان است 

   
 حافظ گويد:

در آسمان چه عجب گر ز گفته 
  حافظ

 سماع زهره به رقص آورد مسيحا را

   



 

 تأثير نغمات گوناگون موسيقى 

هريك از نغمات و الحان موسيقى حالت و احساس مخصوصى در انسان پديد مى آورد، 
چنانكه شهاب الدين صيرفى، در كتاب خالصة االفكار فى معرفة االدوار، كه براى سلطان 

اويس تأليف كرده مى نويسد: «بدانكه هريك از اين شدود و شعب مشهور را تأثيرى خاص 
در نفس هست، بعد از التذاذى كه همه را حاصل است، چنانكه عشاق و نوا و بوسليك 
قوت شجاعت مى بخشيد و راست و عراق و اصفهان و نوروز و محير و نهضت، افراط، 

 بسط و فرح مى آورد كه اصل مقتضاى الحان است.

 اسامى آالت موسيقى را نزارى قهستانى در بيتى ذكر مى كند:

 بس كند زهره سازها همكار
 

 از پى جشن اين مبارك سور

 دف و چنگ و رباب و زنبوره 
 

 غچك و ناى و بربط و طنبور

   
به طوركلى توجه عمومى به مسائل ذوقى و هنرى بستگى به اوضاع و احوال اجتماعى و 

اقتصادى محيط و طرز فكر زمامداران و درجه نفوذ و قدرت آنان داشته است، به طوريكه 
 محمود غزنوى 
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در مقامات ژنده پيل مى نويسد: احمد جام در دوران ارشاد «هزار و دويست چنگ و چغانه 
 و طنبور و رباب و انواع رودها بشكسته است ...»



در عصر تيموريان به علت سست شدن مبانى مذهبى و فساد زمامداران، كارهاى خالف 
شرع بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت تا جايى كه گاه بعضى از شيوخ و قضاة در 

 مجالس جشن سرور شركت مى كردند و از نغمات موسيقى لذت مى بردند.

 نوازندگان در عصر تيموريان 

امير على شير نوائى، ضمن تقسيم بندى كه از طبقات و صنوف مختلف اجتماعى عصر خود 
 صنف و طبقه و ارباب حرف نام مى برد و در شماره بيستم از 34كرده است، از 

خوانندگان و نوازندگان سخن مى- گويد و اين معنى و مدارك و اسناد ديگر به خوبى 
مى رساند كه در عصر تيمورى رقص و موسيقى مورد توجه بوده است؛ نه تنها طبقات مرفه 
و توده مردم از نغمات موسيقى برخوردار بودند، بلكه اهل علم اين عصر نيز با بى قيدى به 

اين امور مى نگريستند و گاه خود در اين مجالس و محافل شركت مى جستند. در كتاب 
رشحات عين الحيات كاشفى چنين آمده است: «روزى حضرت موالنا سيف الدين احمد 

شيخ االسالم هرات با ساير اصحاب تدريس به صحبت شريف ايشان (مقصود جامى است) 
آمده اند و ايشان پس از تقديم مراسم ضيافت، خوانندگان و سازندگان را فرمودند تا در 

 آن مجلس غزلها خوانده اند و نقشها پرداخته و سازها نواخته.

اتفاقا بعد از آن صحبت به دو سه روز حضرت مخدوم (جامى) به جانب زيارتگاه به رسم 
سيرى بيرون رفته و آنجا با شيخ شاه كه از مشايخ متورعين بوده است مالقات كرده اند و 
كيفيت صحبت شيخ االسالم و خوانندگى و سازندگى آن مجلس پيش از رفتن ايشان به 

شيخ شاه رسيده بوده است در ضمن صحبت، شيخ شاه گفته است كه شما مقتداى عالم و 
پيشواى عرفاى عرب و عجم باشيد، چگونه است كه در مجلس شريف شما نى و اسباب 

 »1 «طرب مى نوازند و اصول دائره و امثال آن مى سازند.»



 مير عليشير استاد موسيقى بود

بابر، در بابرنامه مى نويسد: كه مير عليشير عموم هنرمندان را تشويق مى كرد 
«موسيقى شناسان بى نظير مانند قول محمد، شيخ نائى و حسين عودى همه ترقى و پيشرفت 

خود را مديون به وى هستند، وى خود نيز موسيقيدانى ماهر و نوازنده اى استاد و نقاشى 
 چيره دست بوده است.» (از تاريخ ادبيات براون.)

______________________________ 
 )- ر. ك: محمود غزنوى، مقامات ژنده پيل.1(
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 شيخ االسالمى كه در مجالس رقص شركت مى كرد

بارتولد مى نويسد كه: «الغ بيك در ضيافتها و مراسم دربار سمرقند از استعمال مشروبات 
سكرآور جلوگيرى نمى كرد، آوازخوانان و موسيقيدانان سمرقند شهرت فوق العاده يى 

داشتند و از طرف ثروتمندان و صاحبان قدرت بالد ديگر دعوت مى شدند، از شرح حال 
 هجرى) در 830 ميالدى (1420خواجه احرار به خوبى فهميده مى شود: در اوايل سال 

مجلس جشنى كه يكى از ثروتمندان تاشكند برگزار كرده بود از موسيقى دانان و مغنيان 
سمرقند استفاده نموده بود.- بسيار جاى تأسف است كه حسام الدين شيخ االسالم سمرقند 
در اين مورد ابدا ابراز مخالفت نمى كرد و از شيوه الغ بيك جدا طرفدارى مى نمود ... شيخ 

االسالم به مناسبت پايان ساختمان گرمابه اى، مجلس جشنى ترتيب داد. آوازخوانان و 
موسيقى دانان شهر را جمع كرده بود، محتسب شهر كه از ماجراى شيخ االسالم اطالع 

حاصل كرده بود به عمل خالف شرع وى اعتراض كرد و استفسار نمود: «اى شيخ االسالم 



بى خبر از قوانين اسالم، به استناد كدام يك از اصول شرع محمدى شركت زن و مرد در 
 يك مجلس و رقص دسته جمعى آنان جايز است.»

اين نوع زندگى شگفت انگيز شيخ االسالمهاى سمرقندى تازگى نداشت. در قرن دوازدهم 
ميالدى نيز زندگى باشكوه و رفاه امير و صدرجهانهاى بخارا مؤمنين آن شهر را متأثر و 

 خشمناك ساخته بود.

گويا صدرجهانهاى بخارا و شيخ االسالمهاى سمرقند به طبقه اشراف منش و «آريستو- 
 كرات» آن زمان منسوب بوده اند.

بارتولد در پايان بخش دوم كتاب خود مى نويسد: «جاى تعجب است شيخ االسالم سمرقند 
كه خلف مؤلف «هدايه» بود، خوب نرد و شطرنج بازى مى كرد و گاهى اوقات شعر هم 

 مى سرود.»

 مقام خوانندگان در دربار بايسنغر

«... خواجه يوسف اندكانى، به روزگار سلطان بايسنغر در گويندگى و مطربى در هفت 
اقليم نظير نداشت، لحن داودى خواجه يوسف دل را مى خراشيد و آهنگ خسروانى او بر 

جگرهاى مجروح نمك مى پاشيد، سلطان ابراهيم بن شاهرخ از شيراز چند نوبت خواجه 
يوسف را از بايسنغر سلطان طلب كرد و او مضايقه كرد، آخر االمر صد هزار دينار نقد 

فرستاد كه خواجه يوسف را ميرزا بايسنغر براى او فرستد، سلطان بايسنغر اين بيت به جواب 
 برادر فرستاد:
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 ما يوسف خود نمى فروشيم 

 
 «1» «تو سيم سياه خود نگهدار

پس از آنكه خبر مرگ استاد حسن نائى موسيقى شناس معروف از عراق مى رسد، شاعرى    
 با تضمين بيتى از مثنوى به موالنا عبد الرحمن جامى مى نويسد:

 شرح هجر شاه استادان حسن 
 

 بشنو از نى چون حكايت مى كند

 بندبند او جدا گشته ز هم 
 

 از جدائيها شكايت مى كند

   
 در جواب نوشتند:

 شد نى خامه، دلم را ترجمان 
 

 با زبان تيز و چشم اشك ريز

 بشنو از نى چون حكايت مى كند
 

 «2» از جدائيها شكايت مى كند

   
 

 موقعيت خوانندگان و نوازندگان 

به طورى كه از منابع تاريخى و به خصوص از بدايع الوقايع واصفى برمى آيد، در اواخر دوره 
تيموريان، نه تنها طبقات مرفه اجتماع بلكه مردم ميانه حال نيز به رقص و موسيقى عالقه و 

 توجه فراوان داشتند و هنرمندان مورد عالقه و محبت عمومى بودند.

واصفى، در كتاب بدايع الوقايع، جلد اول، شرحى در وصف خوانندگان و نوازندگان آن 
روزگار نوشته و از جمله مى گويد: «... يكى از نوادر سازندگان عالم، استاد حسن عودى 

بود كه مغنيان روح افزا از دايره حلقه به گوشان او بودى ... و ديگر مير خواننده بود كه 



مشهور است كه حافظ بصير در وقت خوانندگى وى، به غايت، بى طاقتى و بيخودى 
 مى كرد.

در مجالس عيش و نوش، رقاصان نيز نقش مهمى داشتند، در كتاب بدايع الوقايع در 
وصف يكى از اين رقاصان چنين نوشته است: «مقصود على رقاص جوانى بود كه هرگاه به 

رقص درآمدى، خورشيد خاورى و مه انورى به گرو رفتى و چون از رقص بازايستادى. 
حضار مجلس را به گرد سر خود در گرد يافتى. در وقتى كه آن جوان در رقص بود، اين 
كمينه را از غزل موالنا بنائى و خواندن حافظ مير، كيفيتى دست داده بود، به خاطر رسيد 
كه در جواب آن غزل شايد كه در بديهه از براى آن جوان رقاص غزلى توان گفت و از 
براى نثار مقدمش آللى آبدار توان سفت، هنوز آن جوان از رقص فارغ نشده بود كه آن 

 غزل به اتمام رسيد، مطلعش اين است:

به رقص، گرم چو گرديد سرو 
  مهوش من 

 ز باد دامن او درگرفت آتش من 

   
چون آن جوان از رقص فارغ گرديد، آن غزل به عرض اهل مجلس رسيد و به نثار تحسين 
و تحف آفرين مزين گرديد، يكى از دوستان كه همواره درصدد اشتهار حيثيات اين حقير 

و در مقام اظهار قابليت اين فقير بود گفت: كه فالنى علم موسيقى را به غايت خوب 
 مى داند

______________________________ 
 )- ر. ك: دولتشاه سمرقندى، تذكره دولتشاه.1(
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و غزل را در نهايت مرغوبى مى خواند، حضار مجلس كه اين بشنيدند مبالغه از حد در- 
گذرانيدند و نائى را فرمودند كه نى را ساز كرده، چون جوان نائى فصلى نواخت به اين 

كمينه پرداخت و گفت: چرا نمى خوانيد و فقيران را مستفيذ نمى گردانيد ... چون اين قول 
 به گوش من رسيد ... گفتم كه نى بردار و آغاز كردم.

 عشاق را ز ساز تو حال دگر شود
 

چون نى برى به سوى دهان نيشكر 
 شود

 جانا من آن نيم كه بنالم ز دست تو
 

 سوراخها چو نى اگرم در جگر شود
... 

   
 

غير از استاد حسن عودى، قاسم على قانونى از سازندگان به نام زمان خود بود و اين بيت در 
 وصف اوست:

 ناله قانون او كز نرگس جادوش بود
 

چون ننالد زان همه پيكان كه در 
 پهلوش بود

   
همچنين جگر چنگى، مغنيه زبردستى بود و نيز استاد احمد عجكى از سازندگان به نام 

اواخر دوره تيمورى است كه شرح هنرنماييهاى آنان به تفصيل در كتاب بدايع الوقايع ذكر 
شده است. در اواخر دوره تيموريان، سازندگان و نوازندگان، سخت مورد احترام طبقات 

ممتاز زمان بودند. «موالنا محمد خوارزمى فرمودند كه از براى روحى طنبورچى اگر 



مكتوبى نوشته شود كه بدين مجلس حاضر گردد و حضار مجلس را محظوظ گرداند، 
 مناسب نمايد، جهت او اين مكتوب نوشته شد:

 ياران كه به بزم عشق دمساز تواند
 

 فريادكنان ز عشوه و ناز تواند

 برخيز و بيا جانب ياران كه همه 
 

 «.ديده به ره و گوش به آواز تواند
«1» 

   
 

 تأثير آواز حافظ بصير در شنوندگان 

در جلد اول كتاب بدايع الوقايع، از دو خواننده نامدار به اسامى «مير خواننده» و «حافظ 
بصير» سخن به ميان آمده و در ذكر تأثير آواز يكى از آنان، واصفى وقايع نگار آن ايام 
مى نويسد: «.. شهرت تمام دارد كه بعد از حضرت داود (ع) هيچكس مثل حافظ بصير 

نخوانده و مشهور است كه چهاركس در مجلس خوانندگى حافظ، قالب تهى كرده اند، 
منقولست كه روز تعزيه خواجه طاوس، اكابر ديوان و اشراف حاضر بودند، از حافظ بصير 

 التماس تغنى كردند. حافظ اين مصرع از غزل خواجو را خواند:

 «وفات به بود آن را كه در وفاى تو نبود»

 چون به اين بيت رسيده:

در آتش افكنم آن دل كه در غم تو 
  نسوزد

آن جان كه در هواى  به باد برد هم
 تو نبود

   



از گوشه ايوان موسيچه پرواز كرده، خود را در كنار حافظ انداخت و قالب تهى ساخت و 
 آن 

______________________________ 
  به بعد.24)- واصفى، بدايع الوقايع، جلد اول، ص 1(
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 روز قريب چهل كس بيهوش شده، ايشان را به دوش از آن مجلس بيرون آورده بودند ...»
»1« 

در كتب داستانى، از جمله در طوطى نامه مربوط به قرن هشتم هجرى، نيز گاه وبيگاه از 
ادوات و ابزار موسيقى سخن به ميان آمده است: «حكمت همه حكما بر اين جمله اقتضا 
كرد تا نزديك گهواره ملك زاده ... سازهاى مزامير و چنگ و بربط و طنبور و رباب و 
ارغنون و كمانچه و قبز و سنج ختايى (خطاى) و عجب رود و شاه ناى و مشكك و نى 

عراق و شبابه و موسيقار و ديگر امثال و اشكال آن بفرمودند تا بنواختند و چهل دختر مغنى 
روى پوشيده خوش آواز و نغزالحان كه از رشك زهره و زهره رقاص فلك مى شكافت، 

 »2 «سماعى شاهانه و سرودى عاشقانه در نواى خسروانى به رسم دردادند ...»

در مجلدات سمك عيار، مكرر از موسيقى و آالت آن سخن به ميان آمده است، از جمله 
 رسيد ... «او را هوس 14در شرح حال خورشيد شاه مى خوانيم كه چون سال عمرش به 

سازهاى مطربى افتاد كه بياموزد. چون چنگ و دف و رباب و ناى و بربط و عجب رود و 
آنچه بدين ماند، پس از پدر دستورى خواست كه اى پدر مى خواهم كه ساز مطربى آموزم 



... گفت جان پدر تو دانى، هرچه خواهى مى آموز، خورشيد شاه مطربان استاد بخواند و 
 »3 «آموختن گرفت تا جمله بياموخت و آوازى داشت كه نسخه اى از لحن داود بود.»

در جلد دوم اين كتاب از موسيقى رزمى نيز سخن رفته است: «چون روز شد و جهان 
تاريك منور شد ... مقدار هزار سوار از خاصگيان لشكر بودند و از بانگ كرناى و بوق و 

دهل و گاوم و ناى و كوس، زلزله در جهان افتاد و سواران در جوش آمدند و نقيبان صفها 
 »4 «راست بداشتند.»

در كتاب داستانى طوطى نامه كه قبال از آن سخن گفتيم گاه مناظرى از مجالس بزم و 
شادمانى تصوير شده است، نويسنده طى حكايتى، مى نويسد: «... مجلس طرب و راحت 

مهيا بود و مقام انس مهنا مى نمود، مطربان خوش نوا، زخمه چنگ و بربط در ساز 
مى آوردند، سرودسرايان نيكوغنا، زخمه آهنگ را بلند آواز مى كردند، رودنوازان از بس 
كه خوش مى نواختند، چشمه هاى آب از چشم مردم مى گشادند، تارگيران از بس كه نغز 

مى سرائيدند، رسنى بر گردن دل درهم مى نهادند، غانيات به تار مزمار دل دوزى مى نمودند، 
مغنيات به زخمه موسيقار در جان سوزى مى بودند، ساقيان پرى روى شراب مغانه و مى 

عاشقانه به نوشانوش درمى دادند، غزل خوانان خوش خوى و ساده، گره غم از سينه بيدالن 
 مى گشادند:

______________________________ 
 .25، ص 1)- همان كتاب، ج 1(

)- عماد بن محمد الثغرى، طوطى نامه جواهر االسمار، به اهتمام شمس آل احمد: ص 2(
170. 



، به اهتمام دكتر پرويز ناتل 1)- فرامرز خداداد بن عبد اللّه كاتب، سمك عيار، ج 3(
 .9خانلرى، ص 
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 از آن حورچهران مردم سرشت 

 
 شد آراسته مجلسى چون بهشت 

 نواى بريشم درآمد به اوج 
 

 رحيق از صراحى برون داد موج 

 ز ناليدن چنگ موزون نوا
 

 فرشته درآمد چو مرغ از هوا

 خوشآوازى ارغنون و رباب 
 

 به مستان همى داد داروى خواب 

... مطربه اى بود در آن ميان رقاص و خوب صورت ... به انواع بديع و اشكال غريب پاى    
مى كوفت و به طرق نغز و منوال عجيب رقص مى كرد ... به لطايف حركاتش ديده هاى 

ناظران خيره مى گشت ... دستى برمى داشت و جهانيان را به آن حركت از پاى درمى آورد 
... 

همچنين آن پريچهره رقاص تمامى شب در پاى كوفتن مى گذاشت و هيچ كس چشم را از 
 »1 «نظاره او برنمى داشت.»

  ميالدى 1885نوازندگان ايرانى در سال 

______________________________ 
 .464)- طوطى نامه، پيشين، ص 1(
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در جنگى خطى مربوط به اقسام رقص كه گويا در زمان شاه صفى نوشته شده، بيست جور 
 رقص شناسانده شده است 

 گانه را تنها نام مى بريم: چمانه، كرشمه، پيام، هوس انگيز، 20اشكال و انواع رقصهاى 
پريشان، خرامان، نازرندانه، شكرانه، شعله، سرانداز، فدايى، بخشش پرواز، پروانه، گلريز، 

 شكل باال، رقصنده با ناز و عشوه و كرشمه 20زنگوله، قهقهه، سلسله ... پس از انجام همه 
تمام نزد استادان نمايش مى داد؛ و در حال رقص پل مى ساخته، يعنى سر را از پشت ماهرانه 

در ميان دو پا، درآورده و سوزنى را كه به زمين روى قالى فروبرده اند، با پلك چشم بر 
 »1 «مى داشته ...»

 به دربار شاه عباس آمده و پيتر ودالواله 1023دون فيگوارا، سفير اسپانيا كه در سال 
ايتاليائى و شاردن فرانسوى، يادداشتهاى دقيقى از صحنه هاى رقص در دوره صفويه به رشته 

تحرير درآورده اند. حافظ كه در عصر تيمور و بازماندگان او مى زيسته، مكرر از رقص و 
 موسيقى و آواز سخن مى گويد:

نگارم دوش در مجلس به عزم رقص 
  چون برخاست 

گره بگشاد از گيسو و بر دلهاى 
 ياران زد

چو در دستست رودى خوش، بزن 
  مطرب سرودى خوش 

كه دست افشان غزل خوانيم و 
 پاكوبان سراندازيم 

رقص بر شعر تو و ناله نى خوش 
  باشد

خاصه رقصى كه در آن دست 
 نگارى گيرند



 چه ره بود اينكه زد در پرده مطرب 
 

 كه مى رقصند باهم مست و هشيار

   
* در دوره صفويه با توجه به تعصبى كه بعضى از پادشاهان اين سلسله داشتند، موسيقى و 

موسيقى دانان چندان مورد توجه نبودند، اسكندر بيك منشى، در مورد شاه عباس كه آزاد- 
انديش ترين شهرياران اين سلسله است چنين مى نويسد: «... چون حضرت شاه جنت مكان 

از مناهى اجتناب تمام مى نمود، ارباب طرب را در نظر شريعت، وقعى و اعتبارى نمانده بود 
و جمعى كه سمت مالزمت اشرف را داشتند، اخراج فرمود، سواى استاد حسين شوشترى 

بليانى و استاد اسد سرنايى، در نقارخانه همايون، كسى از اين طبقه مالزم نبودند، در اواخر 
ايام حيات، به مظنه آنكه مبادا، شاهزادگان به صحبت ايشان رغبتى نمايند، بعضى از افراد 
كه «هللا» و «دده» اند، طبيعت بر عادت داده، باوجود ايشان در اردو، باعث ميل و رغبت به 

منهيات گردد، مشاهر اين طبقه را كه در اردو بودند، مثل حافظ احمد قزوينى كه در 
گويندگى طاق و در پيچش آواز و نمك خوانندگى، شهره آفاق بود و حافظ هللا تبريزى و 

 غيرهم از اردو اخراج 

______________________________ 
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كردند و استاد حسن سرنايى، چون به مجالس مى رفته، گرفته چند ماه حبس كردند و آخر 
 قسم دادند، سواى سرنا كه در نقارخانه همايون نوازد، در جاى ديگر ننوازد.

حافظ مظفر قمى «قرارداد خاطر است كه خوانندگى مخصوص اهل خراسان و گويندگى 
مخصوص اهل عراق است و حافظ مظفر، اگرچه از اهل عراق بود، اما به روش خراسان 



خوانندگى كردى. حافظ هاشم، اگرچه در آن زمان در جنب ديگران نبود و زياده شهرتى 
نداشت، اما در اواخر ترقى نموده و شعله آوازش زبانه به فلك مى كشيد و در خدمت 

 »1 «نواب شاهزادگى مغفور سلطان حمزه ميرزا قرب و منزلت تمام يافته ..»

 رقص در عهد صفويه 

پيترو دالواله جهانگرد ايتاليائى كه در زمان شاه عباس اول در اصفهان بوده، ضمن توصيف 
چگونگى استقبال از سفيران بيگانه از رقص و پايكوبى سربازان و عالقه مردم به رقص 

سخن مى گويد: «... آن روز صبح در كوچه ها صداى طبل و شيپور و سازهاى گوناگون 
گوش را كر مى كرد، تفنگداران دسته دسته، هشت نفر و ده نفر از صف بيرون مى آمدند و 

باهم به رسم معمول ايران مى رقصيدند و هر دسته كه فرسوده مى شد، دوباره به صف 
بازمى گشت و جاى خود را به دسته ديگر مى داد و كسانى كه به رقص مى پرداختند، سالح 

خود را به ديگران مى سپردند. به طوريكه من دريافته ام، مردم ايران به رقص اشتياق فراوان 
دارند، چنانكه هرگاه صداى ساز بشنوند، يا جمعى از رفيقان را در حال رقص بينند، بى تاب 
مى شدند و كم كم اختيار از موقرترين و سنگين ترين ايشان نيز سلب مى شود. به طوريكه در 

جاى خود از حركت دادن دست و پا و جنبانيدن چشم و ابرو و سر و گردن خوددارى 
نمى توانند كرد، بالجمله در تمام راه از دولت آباد تا اصفهان كه نزديك سه فرسنگ است، 

از بام تا شام ساز و آواز و پايكوبى دوام داشت و مردم گرم رقصيدن و دست- زدن و 
  ظاهرا در اين مورد «پيترو» گزافه گويى كرده است.»2 «جست وخيز بودند ..»

پيترو دالواله در مكتوب چهارم خود به بعضى از آالت موسيقى در عهد شاه عباس اشاره 
مى كند: «نوازندگان شاه با آالت موسيقى خود يعنى سه تار و دايره و نى و تعداد ديگرى 



دستگاه ناآشنا ... مى نواختند، من سعى مى كنم بعضى از اين آالت موسيقى را كه نوايى 
 »3 «بسيار خوش دارند، با خود به ايتاليا بياورم ...»

كاررى، كه در اواخر صفويه يعنى در عصر انحطاط اقتصادى و اجتماعى به ايران آمده 
 است، در سفرنامه خود مى نويسد: «در ايران مردان هرگز رقص نمى كنند، و در بعضى از

______________________________ 
 .190)- نقل از: عالم آراى عباسى، ص 1(
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مهمانيها و جشنها از زنان رقاصه حرفه اى يكى دو تن را اجير مى كنند، حقه بازان و معركه- 
گيرانى نيز هستند كه بسيار كثيفند و توقف و تماشاى هنرنمايى آنها براى همه كس قابل 

تحمل نيست؛ تفريح معمولى جوانها و بچه ها پرواز دادن بادبادك است و آن مقوايى است 
كه دم درازى بدان مى بندند و با نخ نازك آن را به هوا مى فرستند ...» كاررى در جاى 

 ديگر مى نويسد، ايرانيان برخالف اروپائيان عالقه زيادى به گردش و قدم زدن ندارند ..»
»1« 

«شكار در ميان ايرانيان مراسم جالبى دارد، بيشتر سواره و به وسيله باز انجام مى گيرد، و 
بدين جهت تفريح اشرافيست و عموميت ندارد، معاش عده معتنابهى از مردم اصفهان از راه 

 تربيت و فروش بازهاى شكارى تأمين مى شود.



«جوزافا باربارو» كه در زمان اوزن حسن به ايران آمده است، مى نويسد: «نخستين روزى 
كه نزد شاه رفتيم، خوانندگان و نوازندگان در حضورش بودند، اين نوازندگان چنگهايى 

داشتند به طول يك يارد كه نوك باريك آن را بسوى باال نگاه مى دارند. از چنگ 
گذشته، داراى عود و كمانچه و سنج و نى انبان بودند و خوش مى نواختند. روز ديگر شاه 

دو جامه ابريشم برايم فرستاد، يعنى قبايى كه با زر بافته شده بود و شالى از ابريشم تا بر 
 پس از استقرار حكومت »2 «كمر بندم و قماشى نفيس به نام بمبازين كه بر سر نهم ...»

صفويه، موسيقى و آواز راه افول سپرد. شاه اسماعيل اول، كه بايد او را قهرمان خون ريزى 
شمرد، به حكم خلق وخوى استبدادى كه داشت به مسائل ذوقى و عقلى توجه نمى كرد. به 
همين مناسبت در عهد او ارباب علم و هنر خانه نشين بودند. در دوره شهريارى طهماسب، 

بازار ساز و آواز و موسيقى سخت بى رونق بود، فقط در دوران كوتاه شهريارى شاه 
اسماعيل دوم، «كليه مطربان و سرنائيان و خنياگران كه در عهد طهماسب به واسطه غلو وى 

در اجتناب از مناهى از دولتخانه و مجلس بزم اميران پراكنده شده بودند، به اردوى شاه 
جديد گراييدند و از نو بازار كمانچه و عود و چنگ و طنبور چهارتار گرم گرديد؛ خالصه 

كالم آنكه هركس در زمان زندگى طهماسب بيشتر ادعاى زهد و پاكدامنى مى كرد در 
 »3 «دوران كوتاه پادشاهى اسماعيل منفورتر از همگنان شد ...»

طهماسب به مأموران سياسى و ديوانى خود دستور مى دهد كه جز در نقارخانه ها، در جاى 
ديگر سرنا و ساز ننوازند ... و اگر معلوم شود كه احدى سازى ساخته، هرچه باشد، مجرم 

 است.

______________________________ 
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با اينحال نبايد چنين انگاشت كه در محيط داخلى دربار و يا در حرم طبقات ممتاز، از 
 موسيقى و آواز و رقص اثرى نبوده است.

كمپفر، ضمن توصيف مقامات دربارى از شخصى به نام (چال جى باشى) كه رئيس 
نوازندگان و موسيقيدانان و دختران رقاص، و جز اينهاست سخن مى گويد: «... از آنجا كه 

شاه عباس خود به رعايت تعاليم مذهبى پابند نبود و در زدن ساز و ساختن تصانيف مهارتى 
داشت، از هنگام جلوس بر اريكه شاهى، خوانندگان و نوازندگان معروف را تشويق كرد و 

به همين سبب جماعتى از هنرمندان زبده متوجه اصفهان شدند، بعضى از اين خوانندگان و 
نوازندگان، هنر خود را در قهوه خانه ها عرضه مى داشتند و ازاين رو قهوه خانه هاى معروف 
اين عهد، مثل طوفان يا قهوه خانه بابا شمس تيشى، ميعادگاه بهترين خوانندگان زمان مثل 

گنجى يا حافظ احمد و حافظ هاشم و اساتيد مسلم نوازندگى مثل مير فضل اللّه مشهدى، 
سلطان محمد چنگى، معصوم و احمد كمانچه اى و محمد مؤمن طنبوره اى و شاه مراد 

خوانسارى گرديد؛ اين قبيل مراكز آن قدر شهرت و اعتبار داشت، كه گاه شاه عباس با 
پاره اى از مالزمان خود به آنجا مى رفت و مدتها ميان مردم نشسته به ساز و آواز يا 

 »1 «شاهنامه خوانى گوش مى داد و گاه سفيران بيگانه را همراه مى برد.»

«شاه عباس، به موسيقى توجه و عالقه بسيار داشت، هرگاه كه از كار سياست و ملكدارى 
فراغت مى يافت به مجلس بزم و طرب مى نشست، نويسندگان چيره دست را عزيز مى داشت 



و در حلقه نديمان خويش داخل مى كرد، خود نيز از فن موسيقى و رموز نوازندگى آگاه 
بود؛ گاه ساز مى زد و گاه تصنيف مى ساخت، تصنيفات او در سراسر ايران مشهور و زبانزد 
خاص و عام بوده است، در مجالس خصوصى و در ميهمانيهاى رسمى او، هميشه مطربان و 
نوازندگان حاضر بودند و با نغمات موسيقى شخص شاه يا ميهمانانش را سرگرم مى كردند، 
وقتى كه شاه با ميهمانان مشغول گفتگو بود ... چنان آهسته مى زدند كه صداى ساز و آواز 

ايشان مانع صحبت شاه و ديگران نمى شد ... رامشگران مجلس شاه، گاه مرد و گاه زن و 
گاه از هردو دسته بودند، از رامشگران نامى مجلس شاه: مير فضل اللّه، طنبور مى نواخت و 

 آوازى خوش داشت ..

ديگر سه نوازنده و خواننده به نام افندى خواننده و حافظ نائى و حافظ جامى از رامشگران 
مخصوص شاه بودند. ديگر از خوانندگان به نام دستگاه شاه عباس، جوانى خوبروى به نام 

گنجى بود كه نخست در قهوه خانه بابا شمس كار مى كرد؛ بابا شمس، ابتدا در شيراز از راه 
معركه گيرى، كشتى و طاس بازى و نوازندگى و آوازخوانى و بازيهاى ديگر مردم را 
مشغول مى كرد، پس از آنكه به اصفهان آمد، شاه عباس، گنجى را از او گرفت و به 

 خدمت خود داخل 
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كرد و براى بابا شمس در چهارباغ اصفهان قهوه خانه اى و پهلوى آن ميخانه اى به راه 
انداخت و خود گاهگاه به قهوه خانه او مى رفت و در ميخانه اش شرابخوارى را به كلى آزاد 

كرده بود؛ شاه عباس در دوران پادشاهى گاه ميخوارى را قدغن مى كرد و پس از چندى 



دوباره آزاد مى ساخت ولى در ميخانه بابا شمس ميگسارى هميشه آزاد بود، هركس در 
آنجا شراب مى خورد، مهرى بر كف دستش مى زدند تا از مزاحمت عسس و داروغه 

آسوده باشد، يكى از معاصران شاه عباس درباره گنجى مى نويسد: «... جامع فنون دليرى و 
 معركه گيرى ...

در غايت خوش آوازى و اصول و حسن صورت و سيرت و دليرى ... پادشاه وى را از بابا 
 »1 «شمس گرفت و هردو را از خاك برداشته به نظر عاطفت ... ممتاز گردانيدند ...»

 سازندگان و نوازندگان عهد زنديه 

رستم الحكما در تاريخ خود مى نويسد: در عهد كريمخان زند، «علم خوش موسيقى شيرين 
و دلكش، رونقى بسزا داشت ... و منكرش سر صف اولئك كاالنعام بل هم اضل- آالت و 
ادواتش در همه جا منظور نظر و در هر مكان جلوه گر على الرغم زهاد سالوس خر، دف و 

نقاره و سرور ناى و رود و عود و چنگ و چغانه و رباب و بربط و موسيقار و نى و تنبك و 
طنبور و سنطور و چهارتار و مطربان آن زمان هريك از صاحب وقوفى رشك فاريابى و 

 در شيرين نوائى غيرت باربد بوده اند ...

 سالى به تسخير مملكت و بالد و واليات 7غرض آنكه ... واالجاه كريمخان ... مدت 
 سال مرفه الحال و فارغ البال بعد از كشمكش بسيار 14آذربايجان مشغول بود و بعد مدت 

و گيرودار بيشمار در شهر شيراز ... رحل اقامت گسترد و بساط عيش و عشرت به جهت 
 »2 «اهل ايران پهن نمود ...»

 چگونگى شهادت مشتاق 



در اواخر سلطنت كريمخان، مردى هنرمند و درويش كه در آواز و موسيقى سرآمد اقران 
بود، به دستور مرشد خود، راه كرمان پيش گرفت، اين نابغه ميرزا محمد بن مهدى 

اصفهانى معروف به مشتاق است كه كار او در كرمان رونق گرفت و عده يى از طبقات 
 مختلف اعيان و اشراف و روحانيان به حلقه ارادات او پيوستند.

 مشتاق روزها را در حجره اى كنار مسجد جامع ... مى گذرانيد و به قرآن خوانى مشغول بود.

صوتى بس خوش داشت و به قول وزيرى «تار را به نهايت امتياز مى زد.» آقاى خالقى مى- 
گويد: «مشتاق على شاه، بر سه تار، سيمى ديگر افزوده است و درواقع چهارتارى اختراع 

كرده است و اين سيم اضافى در اصطالح موسيقيدانها به نام خود او معروف به سيم مشتاق 
شده است (سرگذشت موسيقى در ايران)- اين موسيقيدانى و حال و جذبه او موجب شد 

 كه به قول حاج-
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نايب الصدر: در انواع موسيقى و صوت شهره آفاق شد و حاكم اصفهان و اعيان آن ملك 
بى حضور او انجمن نمى نمودند ... و بسيار از خوبان شهر، به وسائط و وسائلى ذكورا و اناثا 

 »1 «ربوده او بودند و بعضى حاسدين چندين مرتبه به او سرمه خوراندند ..»



مخالفان، خصوصا بعضى از مردم قشرى شهر كه بازار درويش را گرم ديدند، در فكر 
نابودى او افتادند؛ نقطه ضعف او نواختن ساز بود، شايع كردند كه او آيات قرآن را همراه 
با ساز مى خواند، در باب ساز زدن مشتاق برخى از جمله شيخ يوسف استرآبادى گويد كه 
بعد از تشرف به فقر از تار زدن دست كشيده بود؛ ديگرى نيز كيفيت راز و نياز با تار را از 
زبان خود مشتاق چنين گفته است: «اوقاتى كه در مالزمت كريمخان زند بودم، به تار زدن 

اشتغال داشتم، پس تارك شدم، پس از چندى ناخوشى دماغ پيدا كردم. اطباء گفتند از 
 ترك اين عادت است و بايد مشغول باشى كه الضرورات تبيح المحظورات.

 در شبانه روزى يك، دوبار تار مى زنم، بدون حضور اغيار و محض رضاى خالق جبار.

 (طرايق الحقايق).

انكار مريدان تار زدن مرشد را، ظاهرا دليل بر عدم آگاهى بوده است از اين نكته كه از هر 
گوشه راهى به خدا هست، ظاهر اينست كه ايشان داستان پير چنگى مولوى را نخوانده 

بودند و نمى دانستند كه آن پير چنگى تا كجا با خدا همراه و «بنده خاص و محترم» او بود؛ 
بارى، جمعى «خدمت مال عبد اللّه، مجتهد و امام جمعه مى رفتند و مى گفتند كه صوفيه در 
شهر كمال استيال را به هم رسانيده اند و تصوف به نحوى شايع است كه اينك درين بالد، 

» مال عبد اللّه منتظر فرصت بود تا ماه رمضان »2 «شريعت، منهدم بل كه منعدم خواهد شد ...
 قمرى، هنگامى كه عبد اللّه 1256 ماه رمضان 21فرارسيد و اجتماع خلق فراهم آمد، روز 

بر عرشه منبر بود و موعظه مى نمود، درويش داخل مسجد شد، در گوشه اى خارج از 
جمعيت به اداء فريضه مشغول شد. وزيرى گويد: «آخوند از باالى منبر حكم به قتل و رجم 

درويش نمود ... و خود پيش افتاد ... درويش را گرفتند و از زاويه جنوبى مسجد به طرف 
شرقى و در شمال مسجد كشيدند ... به سنگ زدن پرداختند، مريدى از مريدان به نام 



درويش جعفر، خود را بر روى مشتاق افكند كه او نيز كشته شد ... ميرزا محمد تقى وقتى 
رسيد كه كار از كار گذشته بود، گويند در آن لحظه كه مى خواستند مشتاق را سنگباران 

كنند مشتاق رو به مردم كرده و گفته بود: «مردم اگر به من رحم نمى كنيد به خودتان رحم 
كنيد به بچه هاتان رحم كنيد به سگ و گربه ها و خشت و گل خانه هاتان رحم كنيد ... 

 به هرحال هنوز خون مشتاق بر (تل خرفروشان)
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خشك نشده بود و چند روزى از دفن جسد او توسط حسينخان راينى (كه در بازگشت از 
شكار جسد را كنار خندق ديد و بر در مقبره آينده خود به خاك سپرد) نگذشت، كه 

لطفعليخان زند از گرد راه رسيد و پشت سرش لشكريان مصطفى خان دولو عازم كرمان 
) بالفاصله نيروى بابا خان (فتحعليشاه آينده) دهات و شهرهاى كرمان 1257شدند (شوال 

 شصت هزار لشكريان آقا محمد خان 1258 ذيقعده 16را زيرورو كرد و اندكى بعد در 
مركب از تراكمه استرآباد و سوادكوه و پادگان مازندران و رشت و غيره به كبوتر خان 

 »»1 «رسيد و سپس شهر را محاصره كردند ...

 نوازندگان (عكس از ديوالفوا)

 نوازندگان در دربار فتحعليشاه 



احمد ميرزا در تاريخ عضدى مى نويسد: «بازيگرها كه به حسب تعداد بالنسبه پنجاه، بل 
متجاوز بودند سپرده به اين دو استاد و در حقيقت دو دسته بودند كه تمام اسباب طرب از 
تار و سه تار و كمانچه و سنتورزن و چينى زن و ضرب گير و خواننده و رقاصان دو قسمت 

بودند، نصف آن، دسته استاد مينا و نصف ديگر دسته استاد زهره خوانده مى شدند؛ اين دو 
دسته هم پيوسته باهم رقابت و عداوت داشتند، بلكه در ميان حرمخانه ضرب المثل بودند 

اگر خصومتى در ميان دو نفر، مى ديدند، مى گفتند مثل دسته استاد مينا و استاد زهره منازعه 
مى نمايند ... عمارت و مسكن و جيره و مواجب و نوكر و خواجه براى بازيگران، حتى 

 اسب سوارى و طويله و اميرآخور و
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جلودارشان از اهل حرمخانه خارج بود ... مبلغ كلى در سال مواجب و مخارج بازيگرها و 
بازيگرخانه بود ... هروقت احضار مى شدند، احدى از ساير اهل حرمخانه، حق حضور 

نداشتند، اكثر اوقات باغ قرق مى شد و بازيگران آنجا مى رفتند ... تمام رقاصها يك قباى 
اشرفى كه هزار عدد باجاقلى بر آن دوخته شده بود، داشتند، كمرها و عرقچينها تمام 

 جواهر با گلوبندهاى خوب و گوشواره هاى ممتاز.

در تاريخ عضدى ضمن توصيف دستگاه تاج الدوله زن فتحعليشاه، از هنرپيشگان و 
موسيقيدانهاى دستگاه او سخن مى گويد و مى نويسد: «... اينها دخلى به دستگاه بازيگرخانه 

و بازيگران حضرت خاقانى نداشتند، دستگاه بازيگرخانه خاقان يك فصل بسيار مفصلى 



مى- باشد، وضع آنها و اسم و رسمشان و مخارجشان شرح عليحده مى خواهد، هرگاه 
 »1 «خوف و مالمت نبود، تفصيل را نگارش و گزارش مى داد ...»

 منظرى از رقص و موسيقى محلى در عهد محمد شاه 

سولتيكف، در سفرنامه خود ضمن توصيف مهمان نوازى يحيى خان، مير آخور سابق عباس 
ميرزا مى گويد: «حاضرين از اين مجلس از جمله فرخ خان پسر يحيى خان با لباس پذيرايى 

(از شال كشمير) نشسته بودند و با كمال ابهت رقص بسيار عجيبى را كه به همراهى 
موسيقى ناموزونى انجام مى شد تماشا مى كردند، رقاصها دو پسر دوازده الى سيزده ساله يى 

بودند كه لباس زن به تن كرده و پاچينهاى بلند و گيسوان دراز داشتند؛ در دست آنها 
قاشقكهاى مسين بود. رقص آرام و سنگين آنها، گاهگاه به طور غير قابل تحملى سريع و 

وحشى مى شد، چند فانوس كاغذى كه به درختها آويزان كرده بودند و يا نوكرها در 
دست داشتند و دو شمع، كه روى زمين نهاده شده بود، بر اين جشن مسكين شبانه پرتو 

 مى افكند.

مهماندار همينكه ما را ديد از جا برخاست و ما را دعوت به نشستن كرد، جشن در چادرى 
برپا بود كه يك طرف آن باال زده شده بود، اين چادر هم مثل چادر ما بود ... رقص كه 

لحظه اى قطع شده بود، نخست با سالم و تعظيمهاى بلندباال از طرف رقاصان جوان شروع 
شد، بعد حال الهام به خود گرفت، رقاصان به صداى موسيقى گريه آور و جگرخراش به 

آهسته چرخيدن و انداختن سر به عقب پرداختند، تا موهاى خود را به موج اندازند و 
 بازوهاى خود را بلند داشتند تا كمر آنها نمايان شود.



گاهى خم مى شدند، براى آنكه زنگهاى خود را نزديك زمين به صدا درآورند، گاهى 
آنها را به گوش خود نزديك مى نمودند و به نظر مى رسيد آهنگ آنها را با دقت گوش 
مى دهند، زمانى اين كودكان بدبخت رقص خود را با يك آواز شكوه آميز و يكنواخت 

همراه مى نمودند، سپس غفلتا و بدون واسطه، شروع به جهيدن مى نمودند و سر خود را به 
 عالمت 
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كينه توزى تكان مى دادند و فريادهاى ناله و زارى مى كشيدند و گيسوان دراز و لباسهاى 
آنها بدون نظم حركت مى كرد، سازها هم قوت خود را مضاعف مى نمود؛ به نظر من چنين 

 مى رسيد كه عشق و درد، بايد موضوع انتخاب شده اين رقاصان در هواى آزاد باشد.

تمام ايرانيها و خود مهماندار كه مردى بشاش و پرحركت بود، با كمال رقت و تفكر 
 عميقى به اين نمايش خاص و تقريبا زننده تماشا مى كردند.

ما مدت زيادى تاب تأثير اين موسيقى را كه بر حواس اروپايى رنج آور بود نياورديم و 
چون چنين قضاوت كرديم كه جاى ما در اين محفل نيست، پنهانى من و دكتر بيرون 

آمديم و هريك به طرف چادر خود براى خواب روان شديم. اما صداى ناموزون موسيقى 
و زنگوله- هاى مسين و آواز شكوه بار كودكان كه گويى بر بخت بد خود مى گريستند 

مدتها در ما يكنوع غم و غصه اى نگاه داشت- در اين شب غمگين، شبى كه هيچ ميل به 
خواب نداشتم، ايران به نظر من آنطور كه در حقيقت هست جلوه گر گرديد، نه آنطورى 



كه در كودكى تصور كرده بودم؛ ديگر آن باغهاى معطر از گل سرخ با چشمه هاى جارى 
... وجود نداشت تمام تصورات من از بين رفت، زمين خشك و غارت شده تا چشم كار 

 مى كند به نظر مى رسيد ...

اين نغمه هاى غم افزا كه مرا تعقيب مى نمودند فريادهاى رنج كشورى بود كه به دست 
 اى كاش سولتيكف شجاعانه اعتراف مى كرد كه يكى از »1 «بدبختى سپرده شده است ...»

مسببين اينهمه آثار انحطاط و فقر اقتصادى و اجتماعى و هنرى ايران، غير از حكومت 
انگلستان، سياست استعمارى و جابرانه روسيه تزارى نيز بود، اين دو دولت مقتدر 

سرمايه دارى براى بسط نفوذ اقتصادى و سياسى خود مردانى چون قائم مقام و امير كبير را 
كه نيت و برنامه وسيع اصالحى داشتند، از ميدان سياست خارج مى كردند و براى اجراى 

برنامه استعمارى خود مردانى خائن و رشوه گير و متملق را به سالطين نااليق و مزدور ايران 
تحميل مى كردند؛ طبيعى است در چنين محيطى عشق به موسيقى و نشاط مى ميرد و از 

 فعاليتهاى ثمربخش اقتصادى و اجتماعى اثرى نمى ماند.

به طوركلى، سولتيكف موسيقى ايران را ناهنجار، ناموزون و دلخراش مى داند. در تهران، در 
روز سالم رسمى بار ديگر با موسيقى ايرانى روبرو مى شود. وى پس از توصيف مناظر 

گوناگون مى نويسد: «... در تمام مدت اين تشريفات، من گيج شدم و اعصابم بيرحمانه از 
صداى يك موسيقى پاره شد ... چند ساززن فلك زده ايرانى در كرناهاى عظيم خود مى- 

دميدند، طبلهايى را به قوت مى زدند و بوقهايى را به صدا درمى آورند، تمام اينها بدون 
مالك، بدون اندازه، بدون يك لحن مطبوع، يك آهنگ به تمام معنى ناموزون و ناهنجار 
و وحشى بود. هر روز صبح طلوع آفتاب و هر عصر غروب كوكب رخشان، با اين نوا، در 

 همين محل و
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 در عهد قاجاريه باوجود ركود و انحطاطى »1 «توسط همين هنرمندان نشان داده مى شود ..»
كه در تمام شئون اجتماعى پديدار شده بود، گه گاه مردم اگر فرصتى دست مى داد از 

 دعوت هنرمندان غفلت نمى كردند.

 خوش گذرانى قاآنى و فروغى 

بنا به قول معير الممالك در يكى از اعياد، قاآنى و فروغى، هريك غزلى در مدح شاه 
خواندند و با مشتى پول زرد مراجعت كردند و در منزل فروغى بساط عيش گستردند، در 

همسايگى، دسته مطربى بود از يهوديها، فورا نوكر فرستادند. دسته مزبور را آوردند، تارزن 
و كمانچه زنى بود و تنبك زنى و آوازخوانى و دو رقاص خردسال كه يكى بسيار خوشگل 
بود و قاآنى براى او جان مى داد؛ عالوه بر پولهاى زرد، خلعتى هم به قاآنى مرحمت شده 

 »»2 «بود يك شب و روز را در طرب گذرانيدند ...

كنت دوگوبينو در كتاب سه سال در ايران مى نويسد: «به طوركلى در ايران آنهائيكه تار 
مى زنند و در موسيقى استاد هستند، غير از طبقه اول و دوم هستند و نجبا و اشراف ايرانى، 

 تار زدن را يكنوع عيب مى دانند و يا اقال باعث سبكى خود مى شمارند.

در ميان طبقات متوسط، معروف- ترين نوازندگان تار، على اكبر است كه خيلى خوب تار 
مى زند و من ديده ام اروپائيانى كه هيچ به موسيقى مشرق زمين توجه نداشته اند، در موقع 

 شنيدن ساز على اكبر دچار تأثر شده اند.



دو هنرپيشه ديگر در ايران هستند كه هردو معروفيت دارند، يكى خوشنواز كه در زدن 
كمانچه ماهر است و برعكس على اكبر مردى خوش مشرب است و ديگرى محمد حسن، 

 »3 «كه خيلى خوب سنتور مى زند ...»

 نوازندگان عصر ناصرى 

 موسيقى جديد در غرب 

موسيقى در غرب از قرن هيجدهم به بعد از بركت رشد افكار دموكراتيك از انحصار 
 اقليت خارج گرديد و در اختيار اكثريت مردم قرار

______________________________ 
 .92)- همان كتاب، ص 1(

 .531، ص 29)- نقل از مجله يغما، اسفند 2(

  به بعد.23)- كنت دوگوبنيو. سه سال در ايران، ترجمه ذبيح اللّه منصورى، ص 3(
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گرفت. موزار و بتهوون، در سده هيجدهم، به موسيقى جان تازه يى بخشيدند و پس از آنها، 
شوبرت، موندلسون و شومان آمدند و به تعميم و گسترش دايره موسيقى كمك كردند. به 

قول ولز: در اين دوره (قرن نوزدهم) رفته رفته، موسيقى از انحصار و قلمرو دربارها و 
اشراف بيرون مى رفت و به تاالرهاى كنسرت راه مى يافت و متكى به مردم آموزش يافته و 

 روشنفكر مى شد.



در كنار اپرا، قطعات فراوانى آواز و آهنگ براى نواختن با پيانو و رقص در اجتماعات 
ساخته مى شد، پس از روزگار هندل و باخ، موسيقى دينى آن چنان پيشرفتى نكرده بود، با 
اينهمه حمايت دربار، براى آهنگ زدن اپراهاى بزرگ اهميتى خاص داشت و دربارهاى 

روسيه و باوير محل مناسبى براى پيشرفت باله هاى نوين گشته بود، مى توان در موسيقى اين 
قرن افزايش دلبستگى مردم را به موسيقى دريافت، آهنگسازان در پى يافتن موضوعهاى 

 تازه و روح نواز موسيقى فولكلوريك اروپاى شرقى، و مردم مشرق زمين بودند.

) از نواهاى مجارستان 1886- 1811) از نواهاى لهستانى و ليست (1849- 1809شوپن (
الهام مى گرفته و برامس از سرزمينهاى دورترى چون هند، مايه كارهاى خود را مى گرفت، 

) بر شمار آالت موسيقى افزود، بعدها در روسيه چايكوفسكى و 1883- 1813واگنر (
موسورسكى و ريمسكى بر تنوع موسيقى افزودند. در قرن بيستم، از بركت اكتشافات 

جديد، موسيقى بيش از پيش همگانى شد، با پديدار شدن گرامافون، راديو و تلويزيون، 
موسيقى به خانه ميلياردها از نفوس بشرى رخنه كرد، به قول كاالسووا: «وقتى خوشحال 

هستيد و شادى و سرور مى خواهد از وجودتان به خارج فوران كند، شما آواز نشاطانگيز 
مى خوانيد، هنگامى كه در بحر انديشه مستغرق مى شويد، يك ملودى آرام و خيال- انگيز 

به مغزتان خطور مى كند و زمانى كه لشكر غم بر وجود شما يورش آورد، هيچ چيزى 
 نمى تواند به اندازه موسيقى درد و اندوه انسان را بيان كند.

انسانها از ازمنه بسيار قديم با آواز، انس و الفت دارند ... در ابتدا، رقصها و آوازها با 
كف زدنها و يا كوبيدن دو قطعه سنگ به يكديگر همراهى مى شد، بعدا انسان كشف كرد 

 كه اشيايى كه او را احاطه كرده اند، صداهاى مختلفى را از خود خارج مى سازند.



آدمى متوجه شد كه زه كمانش پس از كشيده شدن و رها گشتن به ارتعاش درآمده و 
ايجاد صداى مطبوعى مى كند و همچنين پى برد كه تنه توخالى درخت نيز ايجاد صداهاى 

طنين دار مى نمايد، اين اشياء ساده فكر انسان را متوجه اين امر نمود كه به ساختن آالت 
موسيقى بپردازد؛ زه تبديل به سيم و تار آلت موسيقى شد، معلوم گرديد كه سيمها با 

ضخامت و طولهاى متفاوت صداهاى گوناگون ايجاد مى كنند. با تلفيق سيمهاى مختلف، 
 انسانها توانستند:

بربط، تار، سه تار، كمانچه، گيتار و ويلن بسازند؛ و نى ساده كه صداى خوش آهنگ خارج 
 مى ساخت، به نيلبك فلوت و غيره تبديل شد.
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بوق چوپانى كه از شاخ حيوانات ساخته مى شد، اساس پيدايش بسيارى از سازهاى بادى را 
تشكيل داد و تنه پوك و توخالى درخت باعث پيدايش دنبك شد ... به اين ترتيب، طبل و 
دهل نيز به خانواده سازها اضافه گرديد؛ هرقدر كار انسان پيچيده تر مى شد و قوه عقالنى 
وى رشد بيشترى مى يافت، احساساتش نيز عميقتر و لطيفتر مى شد و اين امر، در رقصها و 

آوازها و نغماتى كه انسانها به وجود مى آوردند، انعكاس پيدا مى كرد، آالت و سازهاى 
جديد موسيقى، صداهاى نوينى را مى آفريدند و به اين ترتيب موسيقى غنى تر و متنوع تر 

 مى گرديد.

آفرينش آواز، هرگز قطع نشده است، زيرا مردم در خالقيت هنرى خويش هرگز وقفه روا 
نمى دارند، اما از ميان صدها و هزارها ملودى، آنهايى كه بهترين هستند، با گذشت سالها 

 »1 «به وسيله مردم برگزيده مى شوند و برجاى مى مانند.»



 موسيقى و رقص به نظر ميرزا آقا خان كرمانى 

در فن زيباشناسى، تابه حال هيچ معيار قطعى و تعبير مطلقى كه بتوان معيار و مأخذ تميز 
 Sense deزيبايى و زشتى قرار داد، نيافته اند؛ مگر ذوق و سليقه كه به زبان فرانسوى 

Beaute.اما بايد گفت كه ذوق و سليقه ميزان ثابتى ندارد و اساس آن »2 « مى گويند -
«عادت» است و عادت (عاريت و اقتباس)، از ديگران است، چنانكه مردم سودان چيزهايى 
را حسن مى پندارند كه نزد روميان زشت و نازيباست، يا اينكه آهنگهايى در گوش شرقيان 

 مى باشد؛ برعكس ترانه هاى »3 «خوش مى نمايند كه نزد فرنگيان مانند صداى «زنبور»
مغربيان، به گوش مردم مشرق زمين مطبوع نيست و به صداى زوزه شباهت دارند ...» در 

 جاى ديگر درباره موسيقى مى نويسد:

«شريفترين حواس ظاهرى قوه شنوايى است؛ كه عامل نطق و بيان و برزخ عالم انسان و 
حيوان است، چه هركس فاقد آن باشد كسب نطق نخواهد نمود، و اين قوه بزرگ طبيعى 

 بايد »4 «را بايد از جهت ديگر تغذيه نمود كه موسيقى باشد، و موسيقى لسان قلب است ...»
دانست، كه آوازها و آهنگها در صورتى دلكش و جانفزا مى گردند كه از «نوت» هاى 

بسيط و براساس تناسب، تركيب شده باشند تا در خلق شور و هيجان ظاهر شود، امروز فن 
موزيك پايه علمى يافته و از روى قواعد و كتاب مى آموزند ... موسيقى مانند رقص، 

موقوف بر لطف طبع است و نسبت به آفاق و مردم مختلف فرق مى كند؛ و درواقع «هر 
 ناحيتى و اقليمى، اقتضاى نغمه و

______________________________ 
)- ن. كاالسووا، مقدمه يى بر شناخت موسيقى، ترجمه شادروان على اصغر چارالقى، 1(

 (قبل از انتشار).



 )- ميرزا آقا خان كرمانى. تكوين و تشريح.2(

 )- ميرزا آقا خان كرمانى. حكمت نظرى.3(

 )- ميرزا آقا خان كرمانى. هشت بهشت.4(
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 مثال هندوان از آهنگها و آوازهاى مبسوط و درهم پيچيده لذت »1 «آوازى مى كند ...»
مى برند، و حال آنكه اروپائيان از آنها بيزارند ... هم اكنون فنون هنرى، در فرنگستان 

پيشرفت شايان يافته است، «تئاترها» و كنسرتهاى عمومى و «باله هاى كبير» تشكيل مى دهند 
 »2 «و حال آنكه در دار الخالفه تهران، عده يى «از زدن طبل و دهل منع بليغ مى فرمايند ...»

چند كلمه هم از صنعت رقص گفته شود، پيش از اين بيان كرديم كه رقص از «اشارات» 
برخاسته و انسان بدان وسيله پاره اى حاالت و مقاصد خود را از روى توالى و انعطاف در 

حركات و سرعت در سكنات از روى غنج و دالل مى فهماند و اين دو كه يكى نغمه و 
آواز و ديگرى رقص و اهتزاز باشد، در طبايع افراد مانند ساير حاالت ضرورى و طبيعى 

مركوز و مودوع است، از اين جهت همه نفوس ناچارند از ترقص و سماع؛ پايه فن رقص، 
در تناسب و تأليف حركات است تا منشاء «اهتزاز طبيعى» گردد، نهايت اينكه هر طايفه به 

شيوه اى خاص بيان اين معنى را كنند: شبانان چوبكى مى رقصند، ارمنيان جوراب مى چينند 
و ناقوس مى زنند، روميان پاى مى كوبند، تركان دست مى افشانند، هنديان و كشميريان از 
پشت، سر به زمين مى رسانند، فرنگيان سرين مى جنبانند، بحريان معلق مى زنند، چينيان و 

تاتاريان با پاى بر زمين نقش مى- كشند، پارسيان انگشتك مى زنند، زنگيان نفير 
برمى آورند، افغانان و بلوچان گردن مى شكنند و گاه خراسانى وار دست به هم مى سايند و 



گاه به طور كاروانيان، دراى و زنگ مى نوازند، درهرحال همه آن اطوار و سكنات 
 »3 «گوناگون به حالت واحده اهتزاز طبيعى برمى گردد و اينست معنى «توحيد كثير ...»

 رقص و بازى 

ناصر الدينشاه در سفرنامه خود، منظره يكى از مجالس رقص مسكو را چنين توصيف 
مى كند: «... پرده باال رفت، عالم غريبى پيدا شد، زنهاى رقاص زياد به رقص افتادند؛ اين 
رقص و بازى را «باله» مى گويند. يعنى بازى و رقص بى تكلم، در اين بين هم مى رقصند، 
هم بازى درمى آورند، به انواع و اقسام كه نمى توان شرح داد، روبروى مردم پائين محل 
رقص و بازى هم موزيكانچى زيادى متصل مى زنند؛ و هر دقيقه از روشنايى الكتريسيته، 

روشنيهاى رنگارنگ از گوشه ها به محل رقص مى اندازند كه خيلى خوش نماست و 
رقاصان هم هر دقيقه به لباس ديگر مى آيند و رقاصان كه خوب مى رقصند، اهل تماشاخانه 

 يعنى ايضا، خالصه بعد از اتمام يك مجلس، پرده Bisدست مى زنند و مى گفتند بيس 
 تماشاخانه مى افتد و بعد از يك ربع كه مردم قدرى راحت مى شوند، دوباره 

______________________________ 
 )- ميرزا آقا خان كرمانى. تكوين و تشريح.1(

 .34)- ميرزا آقا خان كرمانى، صد خطابه، ص 2(

)- ميرزا آقا خان كرمانى، حكمت نظرى، به نقل از انديشه هاى ميرزا آقا خان كرمانى، 3(
 .202- 199تأليف فريدون آدميت. ص 
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پرده باال رفته مجلس ديگر منعقد مى شود؛ ما بعد از يك بازى كه هر بازى را يك 
( مى گويند، رفتيم به لژ ديگر كه نزديك و مشرف به محل رقص بود، Actآكت )

شاهزادگان و سايرين در لژ اول ما نشستند، پنج مرتبه پرده باال رفت و پنج قسم بازى 
 »1 «درآوردند، تا نصف شب طول كشيد، تماشاخانه هم خيلى گرم بود رفتيم منزل ...»

 موسيقى در زورخانه 

 ه- ق) پس از 1233حاجى فرهاد ميرزا معتمد الدوله، عموى ناصر الدين (متولد به سال 
شركت در مجلس شب نشينى كه به احترام او در سفارت ايران در استانبول داده بودند، 

مشهودات و نظريات خود را درباره رقص چنين بيان مى كند: «... و بعد از حقه بازى، 
مجلس بال شد خانمها و مردها به رقص افتادند و پنج قسم رقاصى كردند؛ و اين خانمها را 

اين مردها خسته كردند، هركه دست دراز مى كرد، خانم بيچاره با خستگى دست باز 
مى كرد، خانمى به پيش آمد، و به ميرزا جواد خان، نايب اول سفارت، به فرانسه گفت: كه 
اگر بى ادبى نباشد، مى خواهم دست دراز كنم كه با شاهزاده برقصم، گفتم به ميرزا جواد، 
بگو كه اين سنگى مكعب نخراشيده است كه از جا حركت نخواهد كرد و دست لطيف 

 گفت و Pardonشما هم كه به سنگ بخورد، درد خواهد گرفت، خيلى خنديد و پاردن 
 رفت، از ميرزا جواد خان پرسيدم، گفت:

خانم مستشار، سفارت نمسه (اطريش) است، خيلى زن زرنگى است و فى الحقيقه عالم 
غريبى است كه هيچ قباحت در نظر اهل اروپا ندارد كه زنها گردن و سينه باز به انواع حلى 

 و

______________________________ 
 .24)- ر. ك: سفرنامه ناصر الدينشاه به قلم خودش، ص 1(
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حلل (يعنى زيورها)، آراسته با مردان اجنبى دست هم گرفته و دست به كمر انداخته و در 
مجمع هزار نفر به رقص و وجد مى آيند صدق اللّه العلى العظيم: كل حزب بما لديهم 

فرحون؛ عنقريب اين عادت به اهل عثمانى زودتر و به اهالى ايران قدرى ديرتر سرايت 
خواهد كرد، يك نكته از اين معنى گفتيم و همين باشد، در ميان زنها كه مى رقصيدند، 

يكنفر مادر و دختر يهودى بود، دخترش زنجير نقره در كمر داشت و زيادتر از اهل اروپا 
مى رقصيد؛ گفتم در مذهب يهود با آن سختى كه در مذهب دارند، اين اعمال كه سر و 
سينه باز باشد، خالف شرع است؛ گفت: حاال آنها هم «سى وى لى زه» (متمدن) شده اند، 

 نهاده با روى گشاده »1 «هرچه نوشته اند حق است در ايران بلكه تمام آسيا، زنها هر هفت 
در كوچه و بازار حركت خواهند كرد و لم يبق من االسالم اال اسمه و درس رسمه (از 
اسالم جز اسمى نماند و رسم آن متروك شود) نماز و روزه و حج به تدريج فراموش 

 خواهد شد.
 مى خندد روزگار و مى گويد چرخ 

 
 بر طاعت و بر نماز و بر روزه ما

   
و عقد نكاح را براى شهرت و صالح حفظ خواهند نمود و اطفال را كه لب از شير شستند، 
به تعليم زبان فرانسه خواهند گذاشت، خواندن قرآن چنان منسوخ شود كه اگر كسى احيانا 

 1292بخواهد ياد بگيرد، بايد به حجاز و مدينه برود ... تا از پرده غيب چه درآيد ... سنه 
 بطالن اين پيش بينيهاى كودكانه امروز بر همگان »2 « مسيحى ...»1876مطابق با سنه 
 آشكار است 

 عيش و تفريح ناصر الدينشاه 



ناصر الدينشاه، ضمن نامه يى به معير الممالك مى نويسد: اوال براى شب عيد مولود ما، اهل 
طرب را كال روانه اردوى «كله كيله» بكن و آن رقاص ساوجى را هم كه خانزاده 

مى گويى، همراه اهل طرب بفرست، اگر رقاصى هم نداند، همانقدر با اهل طرب باشد 
براى عيش و سر جنباندن محقق به كار مى خورد، اما لباس رقاصى بسيار قشنگ الزم دارد، 

بده زود بدوزند، از قرارى كه مسموع شد مادرزن غالمحسين قارچى هم خوب شيطانست، 
حتم او را هم همراه اهل طرب روانه كن بيايد؛ دايره و دنبكها و اسباب طرب را هم كوك 

و پاكيزه بده بار مالهاى قوچان بكنند كه از اين گردنه و كتل سالمت بگذرد، خودت هم 
تا پاى گردنه، حضرات را همراهى بكن- در شهر هم، شب عيد، نقارخانه بزنند، 

 ببينيد ناصر »3 «نقاره چى ها را لباس پاكيزه بپوشان، كريم شيره اى را اهل اردو مشتاقند ...»
 ساله خود كمترين توجهى به امور اجتماعى، اقتصادى و 50الدينشاه كه در طول حكومت 

 سياسى كشور نشان نمى داد، چقدر به تفريحات و خوشگذرانيهاى شخصى عالقه داشت.
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ايالت و عشاير ايران، چون از بالى «استبداد» و تعصب عناصر قشرى، مصونيت بيشترى 
داشتند، بيشتر از شهرنشينان مى توانستند به نداى ذوق و خواهشهاى طبيعى و انسانى خود 

 پاسخ مساعد بدهند.



 رقص ايالت 

هانرى رنه دالمانى، در سفرنامه خود ضمن بحث از ايل بختيارى مى نويسد: «... رقصهاى 
دسته جمعى، توسط مردان و زنانى كه دايره وار دست يكديگر را گرفته اند صورت 

مى گيرد؛ گاهى مردان و زنان جداگانه حلقه هاى رقص را تشكيل مى دهند و گاهى هم 
 مردان و زنان دست يكديگر را گرفته و با آهنگ ساز پايكوبى و دست افشانى مى كنند ...»

»1« 

 نوازندگان و آهنگ مال ظفر

 مى نويسد: «امين- الملك صدر اعظم 1275/ 9/ 15كلنل كاساكوفسكى، در تاريخ 
نزديك دروازه قزوين در خانه زيباى خود، چند زن جوان نشانده و بيش از نيمى از وقت 

خود را با آنها سپرى مى كند، ضمنا بهترين نوازندگان به اين مجلس دعوت مى شدند، يكى 
از زنان ناصر الدينشاه، اشعارى در هجو شاه ساخته و در آن از بيشعورى و جبن و 

بى استعدادى مظفر الدينشاه با كلمات نيشدار ياد كرده است. اشعارى كه در آن، شاه گاهى 
مال مظفر، زمانى آبجى مظفر ناميده شده بود به سرعت در شهر پراكنده شد و كودكان 

كوچه و بازار به خواندن آن، مشغول شدند؛ باالخره با جديت فرمانفرما و تهديد به قطع 
زبان، خواندن آن قدغن گرديد، امين الملك با اعتماد به دوستان نزديك، هربار دستور 

مى داد كه خاله مظفر را بخوانند، غافل از اينكه شيخ مرتضى امين، اين جريان را گزارش 
مى داد، عاقبت يك روز شاه فرمان داد نوازندگان خاص امين- الملك را به دربار 

فراخوانند، چون حاضر شدند گفت، آنچه در خانه امين الملك نواخته ايد در اينجا تكرار 
نمائيد، سازندگان متحير و سرگردان شدند؛ شاه به آنان امان داد و گفت انعام هم مى دهم 

به شرطى كه همان برنامه را بى كم وكاست اجرا كنيد؛ نوازندگان ناچار تصنيف را نواختند 



 روز 15شاه درحاليكه سبيلهاى خود را از راست به چپ تيمار مى نمود، در پايان گفت تا 
 »2 «ديگر نشان خواهم داد كه آبجى مظفر كيست ..»

در ايران، پس از حمله مغول مخصوصا از دوره صفويه، بازار موسيقى و علم و فلسفه بيش 
از پيش رو به كسادى نهاد، حتى تا نيم قرن پيش، مردم ايران موسيقى و ورزش و را جزو 

كارهاى مبتذل مى شمردند. روح اللّه خالقى در كتاب سرگذشت موسيقى از مشكالت 
فراوانى كه در راه فراگرفتن موسيقى تحمل كرده است به تفصيل سخن مى گويد. 

 دولت آبادى و مخبر السلطنه هدايت نيز به پيروى از افكار پدرش زبان 

______________________________ 
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به نصيحت او مى گشودند، ولى مؤثر نيفتاد و عشق و عالقه، كار خود را كرد و خالقى در 
راه موسيقى پيش رفت و نام و نشانى كسب نمود؛ در يكى از جلسات ضمن گفتگو در 

پيرامون موسيقى، هدايت از كلنل به نيكى ياد مى كند و مى گويد: «اين مرد مقاصد بزرگى 
دارد، افسوس كه محيط مساعد نيست، براى موسيقى كسى در مملكت ما ارزشى قابل 

 نمى باشد.

مردم چه مى دانند كه بزرگترين فالسفه ما، مانند فارابى و ابن سينا در موسيقى كتاب 
نوشته اند، موسيقى در قديم خطى داشته و من در اين موضوع رساله ابجدى نوشته ام. وقتى 



از سفر فارس به تهران آمدم با دكتر مهدى خان صلحى منتظم الحكما، كه بهترين شاگرد 
ميرزا عبد اللّه بود، هفته يى دو شب كار مى كردم، او رديف آوازها را كه از استادش 

فراگرفته بود، روى سه تار مى نواخت و من آنها را با خط بين المللى موسيقى مى نوشتم. 
 پايان يافت، هفت سال طول كشيد و من به اين ترتيب اساس موسيقى 1301اينكار در سال 

 ايران را در كتابى محفوظ نگاه داشتم.»

 نوازندگان ايرانى در دوره قاجاريه 

به نظر روح اللّه خالقى، موسيقى در ايران تا اواسط قرن نهم هجرى جنبه علمى داشته و 
آثار فارابى و ابن سينا و ارموى، مؤيد اين حقيقت است، ولى از آن دوره به بعد اين هنر رو 

به ضعف نهاد و تأليف شايسته اى درين باب نشد؛ هنرمندان اين رشته براى آنكه مورد 
تكفير و تعذيب قرار نگيرند، در نهان به نوازندگى مى پرداختند، با اينحال در منابع تاريخى 
از بعضى از نوازندگان عهد صفويه نظير: حافظ، احمد قزوينى، حافظ جالجل و باخرزى و 

 عده يى ديگر نام مى برند.

 در زمان كريم خان زند، شخصى به نام پريخان و در سلطنت فتحعليشاه قاجار نوازنده يى 
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موسوم به چاالنچى و دوره محمد شاه قاجار دو استاد به نام زهره و مينا، همچنين فتح اللّه 
ميرزاى شجاع السلطنه، فيروز ميرزاى نصرت الدوله در كمانچه و عبد العلى معتمد الدوله 

 »1 «در تار دست داشته اند ...»



قاآنى شاعر قصيده سراى دوره محمد شاه و اوايل ناصر الدينشاه، قصيده شيوايى در مدح 
 محمد شاه دارد كه در آن نام چند نوازنده را ذكر مى كند ...

 دلكى هست مرا شيفته و هرجايى 
 

 عملش عشق پرستى هنرش شيدايى 

 پيشه اش روز به دنبال نكويان رفتن 
 

شب چه پنهان ز تو تا صبح قدح 
 پيمائى 

من و دل هردو درين هفته به  ...
  بازار شديم 

دلبرى ديد دلم رشگ گل از 
 رعنايى 

دل ندانم به چه مكرش به سوى خانه 
  كشيد

ميكى پيش نهادش چو گل از 
 حمرايى 

من نشستم به كنارى، دل و او مست 
  شدند

 مستى آغاز نهادند به صد رسوايى 

دل سر آورد به گوشم كه به جان 
  سر شاه 

 كه مرا در بر اين ترك خجل ننمايى 

اين سخن گفت و ز جا جست و به 
  كرسى بنشست 

رو به من كرد كه كو چنگى و چون 
 شد نائى 

تارزن زاغى و ريحان و مليخاى 
  يهود

 ضرب گير اكبرى و احمدى و بابايى 

   
بنا به گفته گوبينو: «... آخوند مال على محمد، يكى ديگر از رياضى دانهاى معروف اين 

دوره است كه در موسيقى نظرى (نه عملى) خيلى استاد بوده، ولى هيچيك از ادوات 
 اعتماد السلطنه و عبد اللّه مستوفى ضمن توصيف اوضاع »2 «موسيقى را نمى نواخته ...»



اجتماعى دوران خود از سازندگان و نوازندگان به نام (عمله طرب) سخن مى گويند. 
دوستعلى معير الممالك مى نويسد: «در روز آشپزان، ميان سفره تنى چند از خواص 

نوازندگان جا مى گرفتند و بعضى از دلقكها و بذله گويان از قبيل حاجى كره و حسن 
كماجى و غيره در گوشه و كنار ايستاده و گاه به حركتى خوش يا لطيفه يى مناسب حضار 

 را به سرور و انبساط مى آوردند ..

ملك الشعرا بيتى چند ... خوانده آنگاه نوازندگان، آهنگ عراق و حجاز كرده به اصفهان 
 »3 «بازمى گشتند ...»

گوبينو مى نويسد: «يك شب ما در يك مجلس شام دعوت داشتيم و جمعى از نجباى 
ايرانى از جمله ميرزا تقى لسان الملك، معروف به سپهر حاضر بود، لسان سپهر گفت: نكته 
ديگرى كه موجب حيرت من شده، موسيقى اروپائيان است، تعجب مى كنم ملل اروپائى با 

اين هوش سرشار چرا موسيقى دلچسبى ندارند ... در پاسخ گفتم برخالف تصور شما 
اروپائيان موسيقى خوب و جالب توجهى دارند. لسان سپهر پرسيد: آيا موسيقى اروپائيان 

در شنوندگان تأثير مى نمايد؟ گفتم: بديهى است. لسان الملك پرسيد: مقصود شما از اين 
 تأثير چيست؟

______________________________ 
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گفتم: مقصود اين است كه موسيقى اروپايى گاهى چنان انسان را متأثر و محزون مى كند 
كه اشك از ديدگان سرازير مى گردد و زمانى چنان به نشاط مى آورد كه بى اختيار از جا 

 »1 «برخاسته و به رقص مى افتد ...»

اوژن فالندن، در كتاب خود مى نويسد: «كه به كمك شاهزاده يى به حرمسراى يكى از 
 شاهزادگان راه يافتم، تا منظره عيش و نشاط ايرانيان را از نزديك ببينم؛ سپس مى نويسد:

«... در تمام مدت صرف غذا، آهنگهاى موسيقى و رقص رقاصان ادامه داشته است، ابتدا 
يك زن تنها مى رقصيد، پس از اندك مدت، زنى ديگر به او ملحق مى شد، در انگشتان 
رقاصان زنگهاى كوچك و قاشقكها به صدا درمى آمد كه با آالت موسيقى همنوا بود. 
نوازندگان به استثناى كمانچه كش از خانمها بوده اند، يكى از سازها كمانچه بود كه از 

استخوان ماهى ساخته شده و دسته درازى با سه سيم داشت و روى پايه يى قرار گرفته بود 
كه از كشيدن آرشه روى سيمها، صدايى كمى دلخراش شنيده مى شد و مردى كه اين ساز 

را مى نواخت، كور بود؛ در كنارش زنى با مضراب فلزى چنگ مى نواخت (مقصود تار 
است) زنى ديگر تنبكى كوچك در زير بازوى چپ داشت كه با دو دست مى نواخت و 

زن ديگرى دايره مى زد، زنان براى خوش آمد اربابشان مى رقصيدند، وقتى رقص 
 مى خواست خاتمه يابد، اركستر با قوت و عجله مى نواخت ... كه به نظر من خوش نيامد ...»

»2« 

 توصيف يك رقاص شيرازى به قلم ادوارد براون 

ادوارد براون، كه در دوره ناصر الدينشاه به ايران آمده است، در يكى از مجالس پذيرايى، 
ناظر رقص و هنرنمايى پسركى بوده است با اين خصوصيات: «پسر رقاص بيش از يازده 



سال نداشت و رقص او بيشتر داراى جنبه ورزش «آكروباسى» بود و با اينكه ايرانيها از 
تماشاى رقص وى لذت مى بردند، من خوشم نمى آمد ... لباس پسر رقاص هم به لباس 

ورزشكاران بيش از لباس رقص شباهت داشت و داراى گيسوانى سياه و بلند بود كه وقتى 
كه سر را از پشت خم مى كرد، تا نزديك زمين مى رسيد و نيم تنه او از زانو پايينتر نمى آمد، 

من براى دومين مرتبه، همان پسر رقاص را در منزل نصر اللّه خان ايلخانى ديدم و در آن 
شب وى عالوه بر عمليات آكروباسى، نمايش ديگرى هم داد و آن حمل پيمانه شراب 
بود، نمايش مزبور از اين قرار بود كه وى پايه گيالس شرابخوارى را به دندان گرفت و 

آهسته به هر يك از ميهمانان نزديك مى شد و از پشت، كمر را خم مى كرد، به طورى كه 
گيالس شراب كه در وسط دندانهاى او بود، تا به نزديك لب ميهمانان مى رسيد، بدون 

 اينكه شراب به آنها داده 

______________________________ 
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شود، در اين نمايش چيزى كه توليد حيرت مى كرد، نرمى استخوانهاى كمر او بود كه 
مى- توانست از پشت تا اين اندازه خم شود، بعضى از مهمانها از اين حركت هنرمندانه 

 »1 «چنان به وجد آمدند كه پيشانى او را مى بوسيدند.»

 تشريفات به خواب رفتن ناصر الدينشاه 



ناصر الدينشاه قبل از خواب داستانى همراه با آهنگ موسيقى مى- شنيد، به اين ترتيب كه 
نقيب الممالك كه بيانى شيرين داشت، در يكى از اتاقها مى نشست و در را اندكى باز 

مى گذاشت، تا شاه صدايش را بشنود، آنگاه پيشانى را بر عصاى خود نهاده ... آغاز سخن 
مى كرد، قبل از داستان، جواد خان قزوينى با كمانچه چند پنجه نرم مى نواخت و ساكت 

مى شد؛ در خالل داستان، چون به قسمتهاى عشقبازى يا هجران مى رسيد، نقيب الممالك 
بيتى چند زمزمه مى كرد و جواد خان با مالحتى تمام جواب مى داد ... با آنكه شاه هرگز 

نمى خواست آهنگى حزن انگيز بشنود، شوريدگى جواد خان را دوست داشت، نوازندگان 
ديگر خوابگاه يكى، سرور الملك استاد موسيقى بود كه دستمالى بر سنتور مى افكند و 

چنان نوايى از ساز بيرون مى آورد، كه براى خواب خوشتر از آن نمى شد. ديگر آنها 
غالمحسين، استاد تار بود كه در فن خود از چيره- دستان روزگار بود. سومى اسماعيل 

خان كمانچه كش، ديگر حاج كريم آواز خان كه پس از او دودانگ را كس بدان خوبى 
نخواند با نقيب الملك به نوبت گاه آواز مى خواندند، اينان ساعتى ساز مى زدند و سپس 

ساكت مى شدند، اگر آوايى از شاه برمى آمد، نوازندگى را از سر مى گرفتند و هرگاه 
 »2 «صدايى برنمى آمد، آهسته خوابگاه را ترك مى گفتند.»

 وصفى از آالت موسيقى 

آقاى دكتر احمد افشار، آالت موسيقى ايران را كه عبارت از ناى، بربط، چنگ، تنبور، 
 رباب، كمانچه و غيره است، مورد مطالعه قرار داده، خصوصيات هريك را مى نويسد:

- ناى يا «نى» از آالت موسيقى بادى است كه از زمان قديم تاكنون در ايران معمول 1
است و احتياج به شرح ندارد، درباره ناى مولوى سخنها گفته و از زبان «نى» شكايتها كرده 

 است، خاقانى در وصف آن چنين گويد:



 ناى است چون طفل حبش 
 

 ده دايگانش ترك وش 

 نه چشم دارد شوخ وش 
 

 صد چشم حيران بين در او

   
 مقصود از ده دايه، انگشتان نوازنده و مقصود از نه چشم، سوراخهاى نى است.

- بربط- ساز زهى دسته دارى است شبيه سه تار كه برخالف آن دسته اش كج بوده است، 2
 اين ساز داراى چهار زوج سيم بوده و مانند تار نواخته مى شود. بربط، از قديم در ايران 

______________________________ 
  به بعد.265)- ادوارد براون، يكسال در ميان ايرانيان، ترجمه ذبيح اللّه منصورى، ص 1(

  به بعد.24)- دوستعلى خان معير الممالك، زندگى خصوصى ناصر الدينشاه، ص 2(
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 وجود داشته و نواختن آن در نواحى فارس بيشتر معمول بوده است.

- چنگ- از قديمى ترين سازهاى زهى است كه از قديم در ايران و غالب ممالك ديگر 3
معمول بوده؛ و در شكل آن تغييراتى داده شده است، تا به صورت امروزى كه در اصطالح 
بين المللى، هارپ خوانده مى شود درآمده است اين ساز از قديم سيم داشته ولى امروزه بر 

 سيم است كه با حركت انگشتان روى تارهاى آن نواخته مى شود، 46اثر تكامل، داراى 
 هارپ امروز در اركسترهاى سنفونيك مورد استعمال دارد.

- تنبور- ساز زهى قديمى شبيه به سرنا است كه دسته بلند و راست دارد و مانند تار 4
پرده بندى شده است، ولى تعداد پرده هاى آن كمتر است؛ كاسه تنبور بزرگتر و دهانه آن 



بدون پوست است، اين ساز را با چهار انگشت دست راست بدون شست مى نوازند، 
 نواختن تنبور در قديم در طبرستان و ديلم و امروزه در كردستان متداول است.

- رباب- از آالت زهى موسيقى ايران است كه فقط داراى دو سيم بوده و به وسيله 5
 كشيدن كمانه (آرشه) روى سيمها نواخته مى شده است.

- كمانچه- ساز زهى است كه امروز هم متداول است، اين ساز داراى چهار سيم و 6
كاسه يى شبيه كاسه سه تار است روى كاسه آن را پوست كشيده و بر روى پوست خركى 
كار گذاشته اند، كه سيمها بر روى آن قرار مى گيرد، براى نواختن، آن را به طور عمودى 
روى زمين مى گذارند؛ و كمانه را بر روى سيمهاى آن مى كشند و محل انگشتها را تغيير 

مى دهند، نوازنده آن را كمانچه كش مى گويند. قبل از آمدن ويولن به ايران، كمانچه زياد 
معمول بوده است ... آنچه تاكنون پيرامونش سخن رفت مربوط به سازهاى بزمى و 

طرب افزاست ... سازهاى رزمى كه براى تهييج سربازان هنگام جنگ به كار مى رفته است 
... 

عبارت بودند از بوق، كوس، ناى روئين، كرنا و اقسام طبل، از آالت موسيقى رزمى، 
اعراب، فقط با طبل آشنايى داشتند و بقيه را از ايران اقتباس كردند. مهمترين آالت 

موسيقى رزمى ايران در آن زمان چند نوع بوده است كه شرح آن اينك از نظر خوانندگان 
 مى گذرد:

- كوس- نوعى طبل بزرگ كه صداى بلند و پرطنينى داشته و در جنگ به كار مى- رفته 1
 است، مانند طبلهاى بزرگ امروزى دو طرف آن را پوست مى پوشانيده است.



- كرنا- آلت موسيقى بادى بلندى است كه صداى آن هم بم مى باشد و چون سوراخ 2
ندارد و با كمك انگشتان نواخته مى شود پرده ندارد. فقط وقتى در آن مى دميده اند، صداى 
بمى خارج مى شده كه به كمك كوس و ساير آالت موسيقى رزمى، آهنگهاى مخصوص 

 به جنگ و تهييج سربازان را مى نواخته اند.

 - آلت بادى ديگرى نيز شبيه به كرنا بوده است كه ناى روئين نام داشته است.3

 - بوق، نيز آلت بادى ديگرى است شبيه به كرنا، منتهى كوتاهتر كه آن نيز در جنگ 4
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مورد استفاده بوده است- اقسام مختلف طبلهاى بزرگ و كوچك نيز وجود داشته و مورد 
 استفاده بوده اند.»

استاد همائى ضمن تعليقاتى كه بر ديوان عثمانى مختارى نگاشته است، در مورد لغت «زير» 
توضيح مى دهند كه عالوه بر معنى وصفى كه در نغمه زيروبم گفته مى شود به معنى نوعى 
از آالت موسيقى قديم نظير: سه تار و كمانچه در آثار گويندگان قديم آمده است چنانكه 

 مختارى مى گويد:

تن در آن دادم كه در پيشت دو تا 
  باشم چو چنگ 

دل بر آن بستم كه از مدحت نوا 
 سازم چو زير

   
* 

 هر زمانى تنم چو زير شود
 

 بر سر خلق در نفير شود

   



 مسعود سعد

عبد الحسين سپهر در جغرافياى كاشان از آالت موسيقى و اسباب طرب كاشان در نيم قرن 
پيش ياد مى كند: «تار، كمانچه، سنتور، دنبك كه او را ضرب گويند، دايره، نى، طبل، 

 »1 «شيپور، نقاره، سرنا، (كه واقعا هيچ شهر، مثل كاشان تمام نمى زنند، سوتك، دونى.»

 نظرى كلى به سير موسيقى از آغاز تا عصر حاضر

راجع به موسيقى، چنانكه در صفحات پيش متذكر شديم، از ديرباز صاحبنظران نظريات 
مختلفى اظهار كرده اند، جمعى «اذان و تالوت كالم اللّه را از جنس موسيقى مى دانند، در 
جنبش شيعيان، موسيقى مذهبى، ميدانى وسيع داشته و در مديحه ها و دسته ها، و نوحه ها و 

حراره ها و روضه خوانيها و تعزيه ها و مناجاتها، اشكال مختلف موسيقى ما تجلى يافته است 
و خود اين موسيقى مذهبى شيعى مايه حفظ و بسط موسيقى سنتى ما شده است ... كتب 

علمى موسيقى متقدمين مانند مخارج الحروف ابن سينا و ادوار صفى الدين ارموى و 
مقاصد االلحان عبد القادر مراغه يى و برخى از متأخرين مانند بحور االلحان فرصت 

شيرازى و مجمع االدوار مهدى قليخان هدايت و يا كتب تاريخى كه در آن اطالعاتى 
راجع به تاريخ موسيقى وجود دارد (مانند اغانى و مروج الذهب و نفايس الفنون و مجالس 
النفايس و نظاير آنها) مورد بررسى كمابيش خوبى قرار گرفته است. در گذشته دور، علم 

 ادوار (يا

______________________________ 
)- عبد الحسين سپهر، تاريخ مختصر جغرافياى كاشان، به اهتمام ايرج افشار، نقل از 1(

 .450، ص 2فرهنگ ايران زمين، ج 



 221، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

علم موسيقى) به عنوان شعبه يى از رياضى از طرف افرادى كه موسيقى مى دانسته اند، يا تنها 
آن را علمى مى شناخته اند با فيض گيرى از يونانيان تنظيم شده كه براى ما اهميت عملى آن 
كم و اهميت نظرى و تاريخى آن قابل توجه است ... متقدمين ما در بخش موسيقى عملى 

و نظرى در ايران و ديگر كشورهاى خاور ميانه، نقش بزرگى داشته اند و فرهنگ غنى 
ايران را در اين زمينه به نقاط دور برده اند ... بررسى ويژگيهاى موسيقى ايرانى كاريست كه 

بايد ادامه يابد. نگارنده بر آن است كه موسيقى يك صدايى ما از جهت فنى و هنرى در 
درجه بدوى ترى نسبت به موسيقى چند صدايى (پوليفوتيك) باختر است. متأسفانه اين 

واقعيتى است و اين امر تنها در مورد موسيقى هم صادق نيست در مورد نقاشى و 
پيكرتراشى و معمارى و درام و حتى نثر ادبى هم صادق است؛ تنها شعر قرون وسطايى 
ماست كه برد و تاللو جهانى دارد، لذا سخنان عاطفى و مديحه آميز براى اثبات نوعى 

برترى فنى و هنرى موسيقى ما از طرف موسيقى شناسان ايرانى و خارجى هراندازه ژرف و 
زيبا باشد، منطبق با واقعيت نيست، نبوغ مردم ايران در شعر و نقشهاى زينتى قالى و كاشى 
و معمارى گنبد و مناره و بسيارى چيزهاى ديگر تجلى يافته است. اما در مجموع شرايط 

جغرافيايى، استبداد شرقى، گسستگى در تداوم سنتها، فقر، جهالت عمومى، استعمار و 
عواملى از اين قبيل كار خود را كرده است، مسئله ركود مدنى در آسيا خود مسأله ايست 

عيان و قابل بررسى و اين ركود، دامنگير موسيقى ما نيز شده كه هنوز نمى تواند از چاه ويل 
آن بدر آيد، و اين امر ابدا ربطى به استعدادات ذاتى يا مختصات نژادى مردم آسيا ندارد. 

در اثر اين ركود، موسيقى ايرانى نه تنها از قدرت و دقت فنى، تنوع مضمون عاطفى و 
حياتى، گونه گونى شكل تا حد زيادى محروم مانده بلكه لهيدگى نظام پوسيده و فرتوت 

فئودالى استبداد و استعمار و رنجهاى آن، درين موسيقى عكس انداخته و آن را گاه تا حد 



بيمارگونه يى ندبه آميز و غم آلود ساخته و درونمايه اندوه را به عنصر مشخصه بسيارى از 
نغمات ما مبدل كرده است.» بعدا نويسنده از لزوم تنظيم و تأليف تاريخ مفصل سير تكاملى 

موسيقى در ايران و تدوين فرهنگ يا لغت نامه اين موسيقى سخن مى گويد، به نحوى كه: 
«نام همه نوازندگان و خوانندگان و سازندگان و سازها و مكاتب و جريانات موسيقى و 
قطعات معروف و مصطلحات علمى (علم االدوار) و مصطلحات متداول در نزد اهل و 
واژه هاى مربوط به موسيقى اعم از موسيقى محض يا تطبيقى را دربر گيرد ... فراگيرى 
موسيقى كالسيك علمى ... در تمام ابعاد باعظمت امروزى، از واجبات است ... آينده 

موسيقى ما تنها در چارچوب حفظ و بسط موسيقى سنتى نيست، بلكه به ويژه گسترش در 
چارچوب موسيقى علمى است، خود زندگى، و كار كسانى مانند امين الدوله (حسين)، 
پرويز محمود، علينقى وزيرى، مرتضى حنانه، روبيك گريگوريان، محمد رضا لطفى، 

مسعوديه، روح اللّه خالقى، مجيد انتظامى و بسيارى ديگر از آهنگسازان ايرانى نشان 
 مى دهد كه بهره گيرى از موازين 
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علمى و پياده كردن آنها بر نغمات ايرانى، مى تواند از نظرگاههاى مختلف انجام گيرد و 
درجه تأثير نغمه ايرانى يا فن اروپايى در آن به شكل متفاوتى تجلى يابد و نتيجه حاصله 

«ايرانى تر» يا اروپايى تر از آب درآيد و اين به خودى خود بالمانع است ... در مورد موسيقى 
ايرانى، عالوه بر توجه به موسيقى ما از جهت نظرى و عملى و سازشناسى، عالوه بر 

گردآورى دقيق موسيقى فولكلوريك كه تا مدتى انجام گرفته، بايد بررسى وسيعترى روى 
اشكال موسيقى ايرانى، مانند: موسيقى عزا و تعزيه، موسيقى سور و عروسى، تصنيفها و 

ترانه هاى عاميانه، كوچه باغى و روحوضى، موسيقى درويشى و مداحى، موسيقى زورخانه 



و اشكال خاص (كاباره) ايرانى انجام پذيرد، مى توان از درون اين اشكال نوعى طبقه بندى 
در موسيقى ايرانى به وجود آورد و فقر مضمونى و عاطفى موسيقى را تا حدى جبران كرد 

... به هرصورت در همه زمينه ها، بالاستثنا، بايد آزمود و كوشيد، براى هر تالشى پاداشى 
 »1 «است ..»

 هنر آوازخوانى در ايران 

در ايران، بعد از اسالم، از قرن سوم هجرى و از دوران قدرت سامانيان موسيقى و آواز در 
بين طبقات مختلف اجتماعى هوادارانى داشت و دامنه اين دلبستگى تا روزگار ما كه 

هنرمندانى چون قمر، ظلى، اديب خوانسارى و تاج اصفهانى نام و مقامى كسب كرده اند، 
 ادامه دارد.

«در آوازخوانى، خواننده بايد كم وبيش به شعر و ادب فارسى آشنا باشد و برحسب مقام و 
موقعيت، شعر مناسبى كه با آن مجلس هم آهنگى دارد، بخواند. به اين ترتيب «مناسب- 

خوانى» نمودار ذوق و هنر خواننده است، غير از اين «انتخاب شعر» برحسب اينكه مجلس 
براى عيش و سرور، يا تقدير و تجليل از معاصرين يا از گذشتگان برپا شده است، حائز 
اهميت خاص است. همچنين ابداع و نگاه داشتن ريتم آواز كه منطبق با وزن و محتواى 

شعر است، اصلى اساسى ست، مكتب آواز در اصفهان براى هفت اصل زير در آوازخوانى 
- ابداع و تنوع 3- تلفيق شعر و موسيقى 2- انتخاب شعر 1اهميت و اعتبار قائل است: 

- 7- هم سازى (همنوائى با خواننده) 6- جمله بندى 5- ادوات و تنوع تحرير 4ملودى 
ابداع (خالقيت) آوازخوانان و موسيقيدانانى كه در نگهدارى مكتب اصفهان كوشيده اند و 

- سيد رحيم 2- ابراهيم آقاباشى، 1خود نيز شاگردانى تربيت كرده اند، عبارتند از: 
- 6- على خان دهكى، 5- سيد حسين طاهرزاده، 4- ميرزا حسين ساعت ساز، 3اصفهانى، 



- تاج اصفهانى؛ 9- نور على برومند، 8- اديب خوانسارى، 7ميرزا حبيب اصفهانى، 
همواره با نوازندگان به نام اصفهان و تهران از جمله مرتضى نى داود، مرتضى محجوبى، 

 حسن كسايى، جليل شهناز، حسين 

______________________________ 
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 سازهاى فرنگى 
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 »1 «شهناز و ... آواز خوانده و همواره از همه موسيقيدانان اصيل به نيكى ياد كرده است.

در انتهاى اين مقاله الزم است ياد موسيقيدانان ازدست رفته اى را كه در چندسال اخير ديده 
- 2- علينقى وزيرى، نوازنده، محقق، تئوريسين، 1از جهان فروبسته اند گرامى بداريم: 

- عبد اللّه دوانى، رديف دان، خواننده، تصنيف- 3اديب خوانسارى، خواننده و رديف دان، 
- زرين پنجه، 6- لطف اللّه مجد، نوازنده تار 5- رضا ورزنده، نوازنده سنتور 4دان، 

 »2 «- سرخوش، نوازنده تار.»7نوازنده تار 
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 مواد مخدر و افيونى 
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 فصل پنجم تاريخچه انتشار و شيوع مواد مخدر در ايران 

 ترياك 

ترياك يكى از مواد مخدر و زيان بخشى است كه قرنها در ممالك شرق، خوردن و 
كشيدن آن معمول بود و شيرابه تلخ آن، از خشخاش يا كوكنار به دست مى آيد: «ترياك 
داراى آلكالوئيدهايى از قبيل مرفين (كه هروئين از مشتقات آنست) و كودئين است، كه 
هرچند داروهايى مفيد هستند، مواد مخدر اعتيادآور، نيز مى باشند، لودانوم نيز تنتورى از 

 »1 «ترياك است.»

به طوريكه از منابع ادبى و تاريخى برمى آيد، ترياك قرنها قبل از استقرار صفويه وجود 
داشته و از آن چون دارويى استفاده مى كردند. ترياك به معنى پازهر يا پادزهر و فازهر بود 

 و معربش ترياق است و براى دفع زهر به كار مى بردند.

 قليان كشيدن در عهد صفويه 

نويسنده كتاب حدود العالم ضمن توصيف خشخاش مى- نويسد: (شير او ترياك است 
 زهر مار و كژدم را.) يعنى شيره ترياك دواى زهر مار است. فردوسى فرمايد:

 كه اين آشتى جستن از بهر چيست 
 

 نگه كن كه ترياك اين زهر چيست 

   



 چنانكه گفتيم قبل از روى كار آمدن صفويه، استفاده از ترياك معمول بود ولى به جاى 

______________________________ 
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 ترياك لفظ افيون يا (هيپون) به كار مى بردند چنانكه ناصر خسرو گويد:
 چه حال است اينكه مدهوشند يكسر

 
 كه پندارى كه خوردستند هيپون 

   
* 

 داد كن ار نام نيك خواهى از يراك 
 

عقل تو را، «هزل» دشمن است چو 
 ««هيپون

   
 ناصر خسرو

 فخر گرگانى، در قصه ويس و رامين از تأثير ترياك در رفع خستگى سخن مى گويد:

 شكر هرچند خوش دارد دهان را
 

 نه چون ترياك سازد خستگان را

   
 مولوى در ديوان كبير فرمايد:

چه دانمهاى بسيار است، ليكن من 
  نمى دانم 

كه خوردم از دهان بندى در آن 
 دريا كفى افيون 

   
* 



 از آن افيون كه ساقى در مى افكند
 

 حريفان را نه سر ماند و نه دستار

   
 حافظ

قبل از حافظ، سعدى مى فرمايد: «تا ترياق از عراق آيد مارگزيده مرده باشد» در اين جمله 
نيز ترياق به معنى دارو و پادزهر آمده است و حافظ نيز ترياك را به معنى دارو به كار برده 

 است:

دل ما را كه ز مار سر زلف تو 
  بخست 

 از لب خود به شفاخانه ترياك انداز

   
 

 نظر قدما درباره ترياك و خواص آن 

مى دانيم كه دانشمند بزرگ ايرانى، محمد زكرياى رازى و بو على سينا هردو، از خواص 
شيره كوكنار اطالع داشته و در اين باب اظهار- نظرهايى نيز كرده اند؛ تا اواسط قرن نهم 
هجرى، نيز اطباى ايرانى از خواص كوكنار به خوبى مطلع بودند؛ با اينهمه هيچ دليلى در 

دست نداريم كه بگوئيم قبل از عهد صفوى، خوردن شيره كوكنار يا نوشيدن آب آن در 
ايران متداول بوده است، بعيد نيست كه با جنگهاى ايران و عثمانى ... عادت افيون خورى 
در ايران رواج گرفته باشد، چه اين امر در ميان سپاهيان عثمانى متداول بوده است ... در 

اين عهد اعتقاد عمومى اين بود كه خوردن شيره كوكنار آدمى را دلير مى كند؛ ترياك كه 
عبارت از تركيب شيره كوكنار، با هل، جوز هندى، دارچين، زعفران، عنبر و يا جوز بويا 
بود، در دوران سلطنت شاه تهماسب ابتدا به طور پراكنده در بين اعيان و درباريان بر سبيل 



تنقل متداول گرديد و سپس اين تركيب به شكلهاى گوناگون ميان توده مردم رواج يافت 
... در عهد شاه تهماسب تدريجا به آب كوكنار كه جوشانده پوست خشخاش و فلونيا كه 
تركيبى از بنگ و حشيش با هل يا دارچين بود، اشاره مى رود ... شاه عباس كه به انضباط 
ارتش خود عالقه فراوان داشت، شرابخوارى را كه يكبار براى مدت كوتاهى منع كرده 

بود، آزاد كرد ولى نوشيدن آب كوكنار و ترياك خوردن را در بين سپاهيان خويش اكيدا 
 ممنوع كرد؛ با اين حال اقليتى از طبقه ممتاز به خوردن 

 229، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 »1 «ترياك معتاد بودند.»

 شادروان دهخدا با مراجعه به كتب و آثار مختلف مى نويسد:

ترياق معرب ترياك و آن دوايى مركب است معروف، كه چند ادويه را كوفته و بيخته و 
 در شهد آميزند و آن دافع اقسام زهرهاى نباتى و حيوانى باشد. (غياث اللغات)

ترا كه مار گزيده است، حيله 
  ترياكست 

ز ما بخواه، گمان چون برى كه ما 
 ماريم 

   
 ناصر خسرو

 اگر داد و بيداد داور شوند
 

 بود داد ترياق و بيداد سم 

   
 ناصر خسرو



در لغت نامه دهخدا، ترياك به معنى پازهر است و آن معجونى است كه معربش ترياق 
 است و مطلق پازهر را گويند.

افيون لغتى است جديد كه به جاى ترياك به كار مى رود، ترياك را از خيلى قديم مى- 
شناخته اند. بقراط و معاصرين وى ذكرى از آن نموده و پزشكان يونانى و رومى آن را 

به كار مى برده اند، ابو على سينا و رازى اولين پزشكانى هستند كه افعال و خواص ترياك را 
به وجه كاملى تأليف و تفسير نموده و اين دارو را وارد (تراپوتيك) نموده اند و در تمام 

كتب طب قديم ايران فصول جامعى از خواص تراپوتيكى و فرمول معجونهاى گوناگون 
 »2 «اين دارو مى توان يافت كه به عنوان مسكن قوى به كار مى رفته است.»

 استفاده از ترياك و كوكنار

«نام افيون يا شيره كوكنار «خشخاش» كه اكنون بيشتر به ترياك معروف است، از سه قرن 
پيش از ميالد، در آثار يونانى و رومى ديده مى شود، اين سم كشنده كه زمانى فقط داروى 

دردها و از جمله ترياقها و پاد- زهرها بود، ظاهرا از همان عهد، خوردنش به تصور اينكه 
 تسكين دهنده دردها و نيروبخش جسم و عالج بيخوابى است، متداول گشته است.

 و در پارسى هيپون و پيون مى گفته اند! چنانكه رودكى يازده »3 «افيون معرب كلمه «اپيون»
 قرن پيش گفته است:

 تلخى و شيرينيش آميخته است 
 

 كس نخورد نوش و شكر با پيون 

   
 خوردن ترياك از آغاز دولت صفوى، در ميان ايرانيان بيشتر معمول شد، بسيارى از
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مردم، مخصوصا شاهزادگان و سران دولت و سرداران سپاه و درباريان، به خوردن اين سم 
جانكاه معتاد بودند و هريك مثل سيگاركشان امروزى، هميشه ترياك دان زرين 

 جواهرنشانى در جيب داشتند.

در اين زمان، مردم ايران و عثمانى معتقد بودند كه ترياك مايه قوت و جرئت و جسارت 
مى شود و به همين سبب سربازان را پيش از آنكه به جنگ بروند، به خوردن ترياك تشويق 

مى- كردند، همه سال مقدار زيادى ترياك از خاك عثمانى به ايران و هند فرستاده مى شد 
 هجرى قمرى كه شراب فروشى را قدغن كرد، ترياكهاى 963.. شاه تهماسب در سال 

سلطنتى را هم كه به پول زمان نزديك پانصد تومان ارزش داشت، به تصور اينكه مبادا 
خوردنش از لحاظ شرعى حرام باشد، در آب روان ريخت؛ بيشتر برادران و پسران اين 

پادشاه ترياكى بودند. سليمان ميرزا و پسر ديگرش شاه اسماعيل، ترياكى بودند و اسماعيل 
 نخود ترياك خالص مى خورد و مقدارى فلونيا هم كه 45كه جانشين پدر بود، روزى 

تركيبى از بنگ و مواد مخدر ديگر بود، بر آن مى افزود، عاقبت دشمنانش او را با حبهاى 
 فلونيا كه به سمى كشنده درآميخته بود كشتند.



جالل الدين محمد يزدى، در تاريخ خود، گفتارى درباره مبارزه شاه عباس با ترياك و 
 هجرى قمرى مذكور شد كه 1005ترياكى دارد: «روزى در مجلس بهشت آئين در سال 

جمعى از مالزمان خاصه شريف ترياكى اند، چون نواب كلب آستان على با ترياكى بسيار 
بد بود، فرمود كه مالزمان ما، هركسى ترياكى است يا ترياك را ترك كند، يا مواجب 

گذشته را باز دهد، من ترياكى و بى هنر نگاه نمى دارم.» شاردن و تاورينه، در سياحتنامه و 
آثارى كه از خود به يادگار گذاشته اند، از شيوع استعمال ترياك و خطرات آن ياد 

 كرده اند.

پورداود، ضمن اشاره به تبليغات خطرناكى كه بى خبران در پيرامون آثار طبى ترياك 
مى كنند مى نويسد: «... افيون در هرجا كه رفت به نام داروى درد و چاره رنج پذيرفته شد، 

اما ديرى نپائيد كه خود بربادده زندگى و نابودكننده هزاران هزار مردم گيتى گرديد، 
چنانكه بايد اين داروى ديرين را «آسيب آسيا» ناميد، هنوز هم در اقصى نقاط كشورمان 

پيرزنها و پيرمردهايى وجود دارند كه به علت بيمارى، به افيون روى آورده اند و بدان خو 
گرفته اند، ادبيات ما سرشار از خصوصيت دارويى و رنج زدايى ترياك، حشيش و كوكنار 

 است.»

 چگونه شاه اسماعيل دوم را مسموم كردند

شاه اسماعيل، كه مردى شقى و خونخوار بود، دشمنان بسيار داشت، يك شب پس از 
صرف طعام، با پسر جوان و زيبايى به نام حسن بيك حلواچى اغلى كه معشوق و مصاحب 
شبانه روزى او بود، با لباس مبدل به قصد گردش بيرون رفت و تا پاسى از شب در كوچه ها 
و محالت و مساجد شهر به گردش و خوردن ترياك و شيرينى و تنقالت گذرانيد. نزديك 



صبح با حسن بيك به خانه اى كه براى او در جوار دولتخانه ترتيب داده بودند و درى به 
 ميدان طويله شاهى داشت رفت و پيش از خفتن باز
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قوطى مخصوص فلونياى خود را خواست، فلونيا تركيبى از ترياك و بنگ و مواد مخدر 
ديگر بود كه به صورت حب مى ساختند و در قوطى خاصى براى شاه آماده بود، سر اين 

قوطى را معموال حسن بيك معشوق او مهر مى كرد آن شب پريخان خانم با موافقت جمعى 
از سران قزلباش ... حبهاى فلونيا را به سمى مهلك درآميخته بود، به همين سبب چون قوطى 

را به دست حسن بيك دادند، مهر خود را بر سر آن نديد و هرچه شاه را از خوردن فلونيا 
منع كرد، نشنيد و مقدارى زيادتر از معمول در دهان افكند و حبى چند به او داد؛ روز ديگر 

 پس از آمدن وزرا و پزشكان و شكستن »1 «تا نزديك ظهر شاه از خوابگاه بيرون نيامد.»
در، شاه را مرده و مسموم يافتند. به اين ترتيب اين پادشاه شقى پس از يكسال و نيم سلطنت، 

  سالگى درگذشت.43در سن 

 شاه عباس و ترياك 

«شاه عباس در سالهاى اول پادشاهى خود با دو چيز به دشمنى برخاست يكى ريش و 
ديگرى ترياك، در سال دهم سلطنت خويش فرمان ريش- تراشى عام داد و اين حكم 

چنان به خشونت و سختى اجرا شد كه در بسيارى از شهرهاى ايران ريش (سادات و 
 صلحا) را هم تراشيدند.



 نيز كارمندان ترياكى دربار خود را تصفيه كرده 1005يك سال پيش از آن، يعنى در سال 
بود ... كشيدن ترياك، يعنى دود كردن آن در زمان شاه عباس اول هنوز در ايران معمول 

 نبود و در تاريخهاى زمان او از اين عادت خبرى نيست.

محمد طاهر نصرآبادى در تذكره خود انواع مكيفات را چنين نام مى برد: «حب جدوار، 
 سفوف، خشت در بهشت، حب عنبرين، حب افيون، محلول كوكنار.»

 جدوار، ريشه گياهى بوده است بنفش رنگ كه از چين و هند به ايران مى آوردند.

 كوكنار

عادت ناپسند ديگر، نوشيدن كوكنار دم كرده بود، پوست خشخاش را مثل چاى دم 
مى كردند و مى نوشيدند، در شهر اصفهان و ساير شهرها، كوكنارخانه هاى بسيار وجود 

 داشت.

 تاورينه، جهانگرد معروف فرانسوى، در وصف كوكناريان در سفرنامه مى نويسد:

«... در شهر، محلهاى مخصوص براى نوشيدن كوكنار هست، مشتريان چون داخل آنجا 
مى شوند، بى حوصله و مثل مرده مى مانند، اما همين كه دو يا سه فنجان نوشيدند، پرحرف و 

عصبى مى شوند و باهم به نزاع برمى خيزند و سپس آهسته آهسته به صلح مى گرايند و 
شروع به سخنان بى معنى و خنده هاى بيجا مى كنند و به حركاتى مى پردازند كه گويى آنجا 

 حلقه ديوانگانست.

  هجرى، نوشيدن آب كوكنار را هم 1030شاه عباس، در روز دوم جمادى الثانى سال 
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قدغن كرد، به فرمان او در كوچه و بازار اصفهان جار زدند كه هركس بعد از اين آب 
كوكنار بنوشد، كشته خواهد شد، زيرا از هشت ماه پيش از آن كه شاه، شرابخوارى را 

قدغن كرده بود، شرابخواران مخصوصا سربازان به سبب نوشيدن آن بيحال و تن آسان و 
در امور نظامى بى عالقه و سهل انگار شده بودند، فرمان او به سرعت اجرا شد و در تمام 
كوكنارخانه ها، ظرفها و اسباب مخصوص اين كار را شكستند؛ از آن پس هركس آب 
كوكنار نوشيد و هر كس كه فروخت بى مالحظه كشته شد، ولى چون شاه دريافت كه 

ترك چنين عادتى به آسانى صورت پذير نيست، به جبران آن شرابخوارى را كه هشت ماه 
پيش ممنوع كرده بود، دوباره آزاد كرد؛ ولى اين عادت ناپسند، متروك نشد؛ و پس از 

شاه عباس دوباره رونق گرفت و در زمان شاه عباس دوم، چنانكه تاورينه در سفرنامه خود 
 »1 «نوشته نوشيدن كوكنار دم كرده رواج كامل داشته است.»

در ايران سرانجام، در اثر فشار افكار عمومى و مراجع بين المللى و سازمان بهداشت جهانى، 
 ه. ش به تصويب مجلس 1334«قانون منع كشت خشخاش و استعمال ترياك» در مهرماه 

شوراى ملى رسيد و به موجب آن كشت خشخاش و تهيه و ورود مواد افيونى ترياك و 
شيره و ساير مواد و مشتقات آن و استفاده از اماكن عمومى براى استعمال اين مواد و 
ساختن و وارد كردن آالت و ادوات آن در سراسر كشور ممنوع گرديد، و حكومت 

 پهلوى از كم شدن عوارض و مالياتها، زيان فراوان ديد.

 تنباكو و توتون 



كشيدن توتون و تنباكو هم كه پس از كشف قاره امريكا ظاهرا به وسيله سوداگران پرتقالى 
و هندى از بندرهاى جنوب به ايران آمده بود، در دوره صفويه بسيار متداول گشت؛ برخى 

 هجرى به ايران آمده است ولى چون شاعرى 999از محققان معتقدند كه تنباكو در سال 
 هجرى درگذشته، يك رباعى در وصف قليان 942به نام اهلى شيرازى كه ظاهرا در سال 

نقل كرده، معلوم مى شود كه كشيدن توتون و تنباكو در نيمه اول قرن دهم ... در ايران 
 متداول شده بوده است:

 قليان ز لب تو بهره ور مى گردد
 

 نى در دهن تو نيشكر مى گردد

 بر گرد رخ تو دود تنباكو نيست 
 

 ابريست كه بر گرد قمر مى گردد

   
كشت تنباكو نيز ظاهرا در سالهاى اول قرن يازدهم، در ايران متداول شده است، به طوريكه 

از تواريخ و سفرنامه هاى زمان شاه عباس برمى آيد، كشيدن قليان و چپق در آغاز سلطنت 
وى چندان رونق نداشته و از اواسط پادشاهى او معمول گشته است ... شاه عباس با تنباكو و 

 قليان هم سخت مخالف بود و سعى فراوان كرد كه مگر اين عادت ناپسند تازه را، از
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ايران براندازد، ولى موفق نشد، در اواخر پادشاهى او كشيدن قليان و چپق به قدرى مرسوم 
شده بود، كه اعيان و سران دولت حتى در سوارى و گردش و سفر قليان همراه مى بردند و 

همچنان سواره مى كشيدند. قليان كشيدن كم كم در ميان ساير مردم هم رايج شد، در 
ميهمانيها اول چيزى كه پيش ميهمان مى گذاشتند قليان بود، در مدارس و محافل علمى 



معلم و شاگرد قليان زير لب داشتند، در ماه رمضان هنگام افطار پيش از هرچيز، روزه را با 
 دود قليان مى گشودند.

 زن ايرانى با لباس خانه در حال كشيدن قليان 

كوزه قليان به چند صورت ساخته مى- شد، شيشه اى، گلى، از جوز هندى يا نارگيل و 
 كدويى، كه از پوست نوعى كدو مى ساختند.

قليان كشيدن غالبا با نوشيدن قهوه نيز همراه بود. تنباكو را از بغداد و كردستان و عراق 
عرب مى آوردند و در اصفهان، دكانهاى تنباكوفروشى از كيسه هاى توتون و تنباكو انباشته 
بود، تنباكويى كه به وسيله تجار انگليسى از اروپا به ايران وارد مى شد، از تنباكوهاى ديگر 
مرغوبتر بوده، در ايران تنباكو بيشتر در گيالن و كردستان كاشته مى شد.- نوشته اند كه شاه 

عباس، يك روز كه جمعى از سران كشور در مجلسى ميهمان وى بودند، دستور داد تا همه 
سرقليانها را با پهن خشك و كوبيده اسب، چاق كردند و براى سرداران و ميهمانانى كه 

قليان مى كشيدند به مجلس آوردند، سپس رو به ايشان كرد و گفت: «ببينيد كه اين تنباكو 
چطور است؟ آن را وزير همدان براى من فرستاده، و مدعى است كه بهترين تنباكوى 

دنياست. همه كشيدند و تعريف كردند ... آنگاه شاه رو به قورچى باشى كرد و گفت: ميل 
دارم عقيده خود را بدون تعارف بگويى. قورچى باشى گفت: به سر مقدس قبله عالم كه از 
هزار گل خوشبوتر است، شاه نظرى به تحقير بر او افكند و گفت «مرده شوى چيزى را ببرد 

 »1 «كه نمى توان آن را از پهن تشخيص داد.»

عاقبت نيز كشيدن تنباكو و توتون را قدغن كرد، در سبب اين كار نوشته اند، هنگامى كه 
 هجرى قمرى، خليل پاشا سردار عثمانى را شكست داد، مواجب يكساله 1027در سال 



سربازان را يكجا پرداخت و چون شنيد سربازان هرچه دارند صرف كشيدن توتون و تنباكو 
مى كنند، اينكار را قدغن كرد، به حكم او، اگر كسى چپق مى كشيد بينى و لبانش را 

مى بريدند؛ در همان ايام چون شنيد تاجرى كه از اين حكم بى خبر بود، با چندبار تنباكو، به 
 اردو آمده است، فرمان 
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داد او را با بارهاى تنباكويش بر توده هيزمى افكندند و آتش زدند ... با اينهمه پس از 
مرگ شاه عباس، بار ديگر كشيدن توتون و تنباكو رواج گرفت و بسيارى از مردم ايران به 
اين عادت كه هنوز هم باقيست گرفتار شدند، حتى در همان زمانى كه شاه عباس كشيدن 
 تنباكو را قدغن كرده بود، در دستگاه امام قلى خان، امير االمراى فارس قليان مى كشيدند.

رواج توتون و تنباكو در زمان شاه صفى و شاه عباس دوم و بعد از آن، روزبه روز بيشتر شد 
و با آنكه اين پادشاهان نيز مكرر كشيدن تنباكو و توتون را قدغن كردند، نتوانستند مردم 

 ايران را از اين عادت زيان بار بازدارند و سرانجام خود نيز اسير قليان و چپق شدند.

صائب تبريزى شاعر معروف كه از عاشقان تنباكو بوده، درباره ترك ميخوارى و قليانى 
 شدن خود نيز غزلى ساخته كه مطلع آن اينست:

 شستم لب پياله ز آب شراب تلخ 
 

 كردم به دود تلخ قناعت ز آب تلخ 

   
 و مى نويسد:



«روزها است كه اين سودازده آفرينش و اين سياهنامه قلمرو بينش، گردن طاقت از خط 
جام و دامن رغبت از شرب مدام كشيده، در حلقه سلسله مويان و دايره سوختگان تنباكو 

درآمده، ميناى مى را به طاق نسيان گذاشته و ديده ساغر را نمك فراموشى انباشته ... و از 
 »1 «شعله آواز مطرب، به غلغل قليان قناعت كرده ...»

 قليان كشيدن 

كاررى، در سفرنامه خود مى گويد: توتون نيز در ايران استعمال مى شود «... ايرانيان آن را 
خيس مى كنند و در سر چپق بزرگى مى- گذارند و بر روى آن چند ذغال سرخ شده قرار 

مى دهند، ته چپق نيز در تنگ پرآبى قرار دارد و هنگام كشيدن اين چپق، دود از درون آن 
گذشته به دهان چپق كش مى رسد. نام اين، «پيپ» در ايران «قليان» است ... ايرانيان افيون نيز 

به كار مى برند، قانون مذهبى ايران استعمال مشروبات الكلى را به علت مستى آوردن آنها 
حرام كرده است، درحالى كه مستى و تخدير افيون لطيف تر و طوالنى تر از مشروبات 

الكلى است ... عده يى از ايرانيان در شبانه روز معادل نيم درهم ترياك استعمال مى كنند، 
درصورتى كه خوردن يا كشيدن يك پانزدهم اين مقدار براى يكنفر اروپايى مرگ آور 
است؛ ترياكيان: بيحال، رنگ پريده و كندذهن مى باشند، غير از قهوه، عده يى مشروب 

ديگرى به نام كوكنار مى آشامند، براى صرف آن به محلهاى مخصوصى مى روند، پس از 
صرف دوسه جام، مسخرگى و شوخى سر مى دهند، ولى اين شوخيها به جنگ و جدالى 

 »2 «منتهى نمى شود ...»
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 قهوه خانه ها در عهد صفويه 

بنا به نوشته شاردن، قهوه خانه ها در دوره صفويه عبارت از تاالرهاى بزرگ و مصورى بود 
كه طبقات مختلف در آن جمع مى شدند؛ بسيارى از قهوه خانه ها، به ويژه در شهرهاى 

بزرگ، داراى حوض آبى در وسط بود. در اطراف تاالر، سكوهايى قرار داشت كه مردم 
روى آن مى نشستند. با اينكه قهوه خانه ها از آغاز روز باز بود، معموال شبها بيشتر طبقات 

مختلف براى وقت گذرانى به آنجا روى مى آوردند «قهوه به طرز بسيار تميزى به سرعت 
تمام و احترام ما ال كالم تقديم مشتريان مى گردد و در قهوه خانه ها مردم به صحبت 

مى پردازند، زيرا در اينجاهاست كه خبرهاى تازه مطرح مى گردد؛ و سياسيون با كمال 
آزادى و بدون هيچگونه نگرانى، از حكومت انتقاد مى كنند، حكومت نيز از گفتگوى 

 »1 «مردم نمى هراسد.»

در قهوه خانه، عده اى به شطرنج بازى و ديگر تفريحات مشغول مى شوند و جمعى به- 
گفته هاى نقاالن، شاعران و درويشان گوش فرامى دهند، گاه اتفاق مى افتد كه چند نفر در 

يك تاالر بزرگ به سخنرانى و نقل داستانى مشغول مى شوند و هريك عده اى را گرد خود 
 جمع مى كنند.

 خصوصيات قهوه خانه ها

«در عهد شاه عباس، در بيشتر شهرهاى بزرگ ايران، مخصوصا در قزوين و اصفهان، 
قهوه خانه هاى متعدد دائر بود. در اصفهان قهوه- خانه هاى معروف بيشتر در اطراف ميدان 

نقش جهان بود؛ قهوه خانه هاى اصفهان بزرگ بود و ديوارهاى سفيد پاكيزه داشت. درهاى 



قهوه خانه از چند سو به خارج باز مى شد و بيشتر آنها را به يك صورت و يك اندازه پهلوى 
يكديگر مى ساختند، غالبا ميان آنها ديوار و پرده اى نبود و از درون هريك، قهوه خانه 

 همسايه نيز ديده مى شد و چنين مى نمود كه همه يك دستگاه هست.

در اطراف قهوه خانه، طاق نماها و شاه نشينها ساخته بودند كه با قالى و فرشهاى ديگر 
مفروش و نشيمن مشتريان و تماشاگران بود و همه در آنجا بر زمين مى نشستند، شبها 
چراغهاى فراوانى را كه از سقف قهوه خانه فروآويخته بودند، مى افروختند، در ميان 

قهوه خانه هم حوضى بزرگ بود كه هميشه آب پاك و روشنى اطرافش فرومى ريخت و 
هنگام شب، زمين نيز از انعكاس چراغهاى سقف و چراغهاى ديگرى كه در اطراف 

 حوض مى چيدند، چون آسمانى پرستاره به نظر مى رسيد.

طبقات مختلف مردم از اعيان و رجال دربار و سران قزلباش، تا شاعران و اهل قلم و نقاشان 
و سوداگران، براى گذرانيدن وقت و ديدار دوستان و سرگرم ساختن خود، به بازيهاى 

مختلف يا مناظرات شاعرانه و شنيدن اشعار شاهنامه و حكايات و قصص و تماشاى 
 رقصهاى 
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گوناگون و بازيها و تفريحات ديگر به آنجا مى رفتند. در زمان شاه عباس، كارگران 
قهوه خانه را بيشتر از پسربچگان خوبروى گرجى و چركسى و ارمنى انتخاب مى كردند، از 

آنجمله جمعى به خدمت مشتريان مشغول بودند و جمعى با زلفهاى بلند و لباسهاى فريبنده، 



به رقصها و بازيهاى گوناگون ديگر مى پرداختند، به همين سبب قهوه خانه ها بيشتر ميعادگاه 
صورت پرستان و شاعران دل در كف و هوسبازان بود، از قهوه خانه هاى معروف اصفهان در 

زمان شاه عباس، قهوه خانه هاى عرب، بابا فراش، حاجى يوسف و قهوه خانه طوفان را نام 
 برده اند.

قهوه خانه طوفان به سبب وجود جوان خوبرويى كه بدين نام در آنجا خدمت مى كرد، 
شهرت يافته بود، شاه عباس نيز گاه گاه به آنجا مى رفت ... وضع قهوه خانه ها، از زمان شاه- 

عباس اول تا آغاز سلطنت شاه عباس دوم، بدين منوال بود، در زمان اين پادشاه، وزير 
اعظم او خليفه سلطان كه مردى متدين و متعصب بود، به كار گماشتن پسربچگان خوبروى 

را در قهوه- خانه ها قدغن كرد و از رقص و آوازهاى ناپسند جلوگيرى نمود، از آن پس، 
در قهوه خانه ها مردم با نوشيدن قهوه و كشيدن قليان و چپق و بازيهاى مختلف مثل شطرنج 

 و نرد و گنجفه و پيچاز و تخم مرغ بازى و امثال آنها سرگرم مى شدند.

ورقهاى گنجفه از چوب ساخته مى شد و تصاوير آن را، گاه نقاشان استاد و چيره دست 
مى كشيدند، ظاهرا عده اوراق گنجفه نود و مركب از هشت رنگ مختلف بوده است، مال 

 واهب قندهارى از شاعران عصر صفوى درين بيت به ورق گنجفه اشاره كرده است:

 مانند آن ورق كه ز سر واكند كسى 
 

 حسنت به چرخ گنجفه داد آفتاب را

   
بازى پيچاز، كه تا چندى پيش هم در ايران متداول بود، نطعى از پارچه ماهوت شبيه به 

 صفحه شطرنج داشت كه روى آن با مهره هايى از گوش ماهى بازى مى كردند.



تخم مرغ بازى كه هنوز هم در ايران معمول است، در دوره صفوى از بازيهاى متداول بود و 
حتى شاه عباس خود نيز گاه با مردم كوچه، تخم مرغ بازى مى كرد، چنانكه شرح آن در 

 فصل تفريحات شاه خواهد آمد.

... در قهوه خانه، شاهنامه و داستانهاى حماسى ديگر نيز خوانده مى شد و بسيارى از مردم 
براى شنيدن شاهنامه به آنجا مى رفتند، شاهنامه خوانى كار آسانى نبود و بيشتر شاهنامه- 

خوانان، خود شاعر و اديب بودند؛ از جمله مال مؤمن كاشى معروف به يكه سوار كه وضع 
و لباس و اطوار خاص داشت ... به قهوه خانه مى رفت و شاهنامه مى خواند و قسمتى از آنچه 
در اين كار نصيبش مى شد به درويشان و مستمندان مى داد ... قصه گويى و مدح على (ع) و 
داستان- پردازى و گفتارهاى دينى هم در قهوه خانه ها مرسوم بوده است. شاعران و مداحان 
و نقاالن در ميان قهوه خانه باالى منبر يا چهارپايه اى مى ايستادند و در ضمن خواندن اشعار، 

 يا نقل داستانها عصايى را كه در دست داشتند، به وضع خاصى حركت مى دادند.
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شاه عباس گاه شاعران را در حضور خود به مشاعره و مناظره يا بديهه سرايى برمى- 
انگيخت، و هريك را كه بر ديگرى پيروز مى شد، با تحسين و جايزه تشويق مى كرد، تقى 
الدين محمد اوحدى بليالى، در وصف يكى ازين گونه مجالس مى نويسد كه شاه عباس در 

 هجرى قمرى، پس از كشتن يعقوب خان ذو القدر حكمران شيراز و مطيع 1000سال 
ساختن فارس، به اصفهان آمد، مردم، شهر را آئين بستند و چراغان كردند، شاه شب هنگام 
با گروهى از سرداران و نديمان و شاعران به تماشاى چراغان رفت، در ميدان نقش جهان، 

 تقى الدين اوحدى اين رباعى را درباره چراغان ساخت و تقديم كرد:
 ميدان صفاهان كه ز ماه و پروين 

 
 صد داغ نهاده بر دل چرخ برين 



 نه گشته چراغان كه پى سجده شاه 
 

 افتاده كواكبند بر روى زمين 

   
شاه اين رباعى تملق آميز را پسنديد و شاعر را تحسين كرد و از شاعران ديگر خواست كه 
در همان مجلس اشعارى در وصف چراغان بسازند. اوحدى مى نويسد كه در اين مجلس 

ياران و هم صحبتان و مجلسيان از اكابر و اعزه بر روى زمين ميدان بى تكلفانه نشسته، 
صحبت بامحبت مى داشتند و آن شهريار عاليمقدار عصا در دست بر سر پا ايستاده بود. 

 (كتاب عرفات عاشقين، نسخه خطى كتابخانه ملك).

شاه عباس به شاعران شوخ طبع و هزال توجه و مالطفت مى كرد ... وقتى به شكار رفته بود 
 و حسن بيك را همراه نبرده بود، شاعر اين بيت معروف را بدين مناسبت براى او فرستاد:

سحر آمدم به كويت به شكار رفته 
  بودى 

تو كه سگ نبرده بودى به چه كار 
 رفته بودى 

   
... شاه به چراغانى و آتش بازى عالقه داشت و هروقت كه به يكى از شهرهاى بزرگ ايران 
مى رفت، يا از سفرى به پايتخت برمى گشت، دستور مى داد، شهر را چراغان كنند و وسائل 
آتش بازى را فراهم آورند؛ اين گونه تشريفات غالبا چندين شب دوام مى يافت ... و تحمل 

خرج آن بر مردم دكاندار و كاسب دشوار مى شد، اتفاقا يك شب كه شاه با گروهى از 
نديمان در بازار به تماشاى جشن و چراغان سرگرم بود، چشمش به جثه سگ ولگرد افتاد، 

پس رو به سگ لوند (نام مردى شوخ طبع) كه از جمله همراهان بود كرد و به شوخى 
گفت: «سگ، فرزندانت بسيار شده اند.» حسن بيك جواب داد: قربان چاكر زن ندارد كه 
فرزندى داشته باشد. شاه باز گفت ... سگ لوند جواب داد: عرض كردم، چاكر هنوز زن 

نگرفته ام كه فرزندى داشته باشد. شاه ابرو درهم كشيد و گفت: «سگ مكرر شده و مكرر 



گفتن لطفى ندارد.» سگ لوند جواب داد: «آرى مكرر شده ولى نه چندان كه آئين بندى و 
 چراغان شما» شاه مقصود وى را دريافت و فرمان داد چراغانى را برچيدند.

 «... روزى شاه عباس از خواجه هدايت اللّه رازى شاعر ... خواست كه قطعه اى بى معنى 
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بر وزن اسكندرنامه نظامى بسازد. شاعر مدعى شد كه اگر شاه براى هر شعر يك عباسى 
بدهد، تمام خمسه نظامى را با اشعار بى معنى تقليد خواهد كرد، شاه عباس پذيرفت، 

مشروط بدانكه به جاى هر شعر معنى دارى، يك دندانش را بكنند، چندى بعد شاعر خمسه 
بى معنى خود را تقديم شاه كرد، چون سه شعر او را بامعنى يافتند سه دندانش را كندند و 

 »1 «در مقابل باقى اشعار كه بى معنى بود، عباسيهاى فراوان گرفت.»

 نگرانى شاه عباس از بحث و انتقاد

تاورينه، جهانگرد فرانسوى در سفرنامه خود مى نويسد: «شاه عباس چون دريافت كه مردم 
در قهوه خانه ها به گفتگوهاى سياسى و دولتى مى پردازند و ممكن است اين گفتگوها به 
توطئه و فتنه انگيزى منتهى شود، تدبيرى به كار زد تا مردم را از دير ماندن در قهوه خانه ها 

بازدارد؛ به دستور او هر روز صبح پيش از آنكه كسى به قهوه خانه رود ماليى بدانجا 
مى رفت و مشتريان را با گفتن مسائل دينى و نقل و تاريخ و شعر سرگرم مى كرد و بعد از 

دوسه ساعت از جا برمى خاست و به حاضران مى گفت كه ديگر وقت كار است برخيزيد و 
 »2 «به دنبال كسب وكار خود برويد.»



«... روزى مال شكوهى با امير الهى شاعر ديگر، در قهوه خانه عرب كه پسران زلف دار در 
آنجا بودند نشسته بود، كه شاه عباس به قهوه خانه مى آيد، از مال شكوهى مى پرسد، 

 چكاره اى؟

 مى گويد: شاعرم، شعر از او مى طلبد، اين بيت را مى خواند:

ما بيدالن به باغ جهان همچو برگ 
  گل 

پهلوى يكديگر همه در خون 
 نشسته ايم 

   
شاه تحسين مى فرمايد و مى گويد، كه عاشق را به برگ و گل تشبيه كردن اندكى ناماليم 

 »3 «است.»

قهوه خانه ها از دوره صفويه تا پايان عهد قاجاريه كمابيش داير و مركز تجمع و مالقات 
 مردم بود.

 اندرز صدر اصفهانى به قهوه چى و پاسخ شجاعانه او

«معروف است حاجى محمد حسين خان نظام الدوله، معروف به صدر اصفهانى بيرون شهر 
اصفهان به قهوه خانه اى رفت، صحبتش با قهوه چى گرم شد از كار و بار قهوه چى پرسيد. 

گفت: مى گذرد، تعريفى هم ندارد. محمد حسين خان گفت: چرا نمى روى جاكشى كنى؟ 
 »4 «سودش بيشتر است. گفت شما دستتان در كار است بهتر مى دانيد.»
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 كشيدن تنباكو و ترياك 

تاورنيه مى نويسد: «ايرانيها از زن و مرد به طورى به كشيدن تنباكو عادت دارند كه قطع 
تنباكوى آنها با قطع حيات برابر است؛ اغلب آنها از نان مى توانند بگذرند ولى از تنباكو 

نمى توانند صرف نظر كنند، عمله ها به محض اينكه دخلى مى كنند، يا مزدشان را مى گيرند؛ 
اول، يك قسمتى براى تنباكو، كنار مى گذارند، باقى را نان و ميوه مى خرند ... گاهى اتفاق 

مى افتد كه شاه هوس مى كند كه كشيدن تنباكو را قدغن نمايد، چنانكه گاهى شراب را 
منع مى كند، اما مدت قدغن تنباكو ممكن نيست به طول بينجامد، خاصه اينكه از عايدات و 
دخل شاه خيلى كم مى شود زيرا تنها شهر اصفهان، هر سال چهل هزار تومان ماليات تنباكو 

 سفرنامه خود بار- ديگر به اين عادت زيانبخش 942به او مى دهد ...» تاورنيه در صفحه 
ايرانيان اشاره مى كند و مى نويسد: «ايرانيها زن و مرد به طورى از جوانى معتاد به كشيدن 
تنباكو شده اند كه يك كاسبى كه روزى پنج شاهى بايد خرج كند، سه شاهى آن را به 
مصرف تنباكو مى رساند و مى گويند اگر تنباكو نمى داشتيم، چطور ممكن بود كيف و 

دماغ داشته باشيم. در ماه رمضان ... اول چيزى كه براى افطار آماده مى كنند، قليان است، 
بعضيها خود اقرار دارند كه استعمال اين قدر دود براى آنها مضر است، اما مى گويند چه 

كنيم، عادت شده است ... ديگر از عادات بد و حيرت انگيز آنها استعمال ترياك است ... 
ابتدا به اندازه سر سنجاق بعد كم كم زياد مى كنند تا به نصف فندق مى رسد و وقتى كه كار 



ترياك به اين مقدار رسيد، ديگر قدرت ترك كردن آن را ندارند، معتادين در جوانى 
رنگشان زرد مى شود و رمق حرف زدن ندارند، يك قسم مشروب ديگر هم دارند كه 

كوكنار مى گويند و آن شربتى است كه از تخم خشخاش ترتيب مى دهند، مى جوشانند و 
مى خورند، خانه هاى مخصوص براى اينكار هست كه كوكنارخانه مى گويند، طالبين اين 
مشروبات در آنجا جمع مى شوند و حالت آنها تماشايى است ... چه حركات مضحكى از 

آنها سر مى زند ... باز يك قسم شراب ديگر دارند كه خيلى بدمزه و تلخ است و آن را 
بنگ مى گويند و از برگ شاه دانه مى گيرند و بعضى ادويه هم داخل آن مى كنند و از همه 

مشروبات قوى تر است، هركس از آن بخورد به حال جنون مى افتد ... مدت قليلى است كه 
ازبكها در ايران كشيدن چرس را معمول كرده اند ... در دماغ، اثرهاى مختلف دارد، گاهى 

 »1 «مسرت بخش و زمانى حزن انگيز است.»

استعمال (بنگ) در قرون اخير نيز در ايران معمول بوده و طبقات مرفه براى تفريح خاطر 
خود از اين گياه زيان بخش به كار مى بردند؛ در تاريخ كرمان مى خوانيم كه «محمد قاسم- 

خان دامغانى و ساير سركردگان بلده و بلوكات كرمان، و جاهاى ديگر كه ملتزم اردو 
بودند، هر شب و هر روز، در چادر عباس قلى ميرزا احضار شده، هريك به خطايى بلند و 

 منصبى ارجمند
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مخاطب و سرافراز مى شوند و شبها از باده مينا و معجون خضراء سرگرم مى شدند و به 
هركدام از امراء حاضر، حكومت مملكتى از ممالك ايران و سردارى سپاه و سررشته 

 وزارت از امور دولتى و استيفاء اداره مملكتى داده مى شد.

معجون خضراء، كنايه از بنگ است، اصوال بنگ در اصطالح قديم فقط به كلمه سبز تعبير 
 مى شده است:

 هرگه كه من از سبز طربناك شوم 
 

 شايسته سبز خنگ افالك شوم 

 با سبز خطان سبزه خورم در سبزه 
 

زان پيش كه همچو سبزه در خاك 
 «1» «شوم

   
 ملك فخر الدين كرت 

حتى به مناسبت سبزى بنگ، عوام آن را (آقا سيد) هم مى گفته اند، ادوارد براون، هنگامى 
كه به كرمانشاه آمده است، در منزلى قليانى برايش چاق مى كنند كه ظاهرا (آقا سيد) در 

 »2 «آن به كار رفته بوده است.»

شاه سلطان حسين نيز در سال اول حكومت خود به وزير و داروغه كاشان دستور مى دهد 
كه «ساكنان خطه ايمان ... دست به آلت قمار دراز نكرده ... پيرامون آن عمل شنيع نگردند 

و كل وجوه بيت اللطف و قمارخانه و چرس فروش، و بوزه فروش ممالك محروسه را كه 
هر ساله مبلغهاى خطير مى شد به تخفيف و تصدق فرق فرقد ... مقرر فرموديم ... بدكاران 

در حضور اهالى ... توبه كنند، مرتكبين محرمات مذكوره را تنبيه و تأديب ... هرگاه 
استمرار بدان افعال ذميمه نمايد، بر نهج شرع مطاع حد جارى ... به نوعى تنبيه نمايند كه 

موجب عبرت ديگران گردد ... اهالى و اوباش را نيز از كبوترپرانى و گرگ دوانى و نگاه 



داشتن گاو و قوچ و ساير حيوانات جهت جنگ و پرخاش كه باعث خصومت و عناد است 
 »3 «.»1106... ممنوع ساخته ... فروگذار ننمايند، شوال 

شاه اسماعيل سوم، در دوران كوتاه زمامدارى خود دستور داد «قهوه خانه هاى اصفهان 
تعطيل شوند، درحاليكه قهوه خانه ها براى مردم ضررى نداشت و مردم با نوشيدن قهوه و 

شربت، رفع خستگى مى كردند ... مردم اصفهان عادت كرده بودند كه صبحانه را در 
قهوه خانه تناول نمايند ... تعطيل قهوه خانه ها مردم اصفهان را كسل كرد، عده اى از 

كاركنان قهوه خانه ها گرفتار بيكارى و گرسنگى شدند؛ مردان اصفهانى نمى دانستند كجا 
صبحانه بخورند، وسط روز يا بعد از خاتمه كار، براى رفع خستگى كجا بروند ... حكم 

 ديگر شاه اسماعيل سوم اين 
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 بود كه كسى اجازه ندارد روز جمعه در كنار زاينده رود بنشيند و تفريح كند.

اصفهانيها معموال روزهاى جمعه با غذا از منزل خارج مى شدند و پس از خوردن ناهار و 
تفريح و هواخورى هنگام عصر به منزل خود برمى گشتند. ديگر از فرمانهاى شاه اسماعيل 

سوم (كه خود شبها به انواع مفاسد و منكرات دست مى زد) اين بود كه بازار اصفهان و 



دكانهاى ديگر بايد هنگام غروب آفتاب تعطيل شود و دكاندارها به مساجد بروند و عبادت 
كنند ... اصفهان در بين شهرهاى ايران يگانه شهرى بود كه زندگى شبانه داشت و اين 

زندگى شبانه را شاه عباس به وجود آورد ... جهانگردان خارجى كه وارد اصفهان مى شدند 
مى گفتند كه اصفهان يگانه شهر ايران است كه هنگام شب، روشن مى باشد و شهرهاى 

 »1 «ديگر از غروب آفتاب تاريك مى شود.»

شك نيست كه اگر اسماعيل سوم مانند شاه عباس و كريمخان زند از عقل سليم برخوردار 
بود به صدور اين قبيل احكام مبادرت نمى نمود و مردم را از تفريحات سالم محروم 

نمى كرد، يكى ديگر از فرامين ابلهانه او اين بود كه مردم را مجبور مى كرد كه فقط در 
روز- هاى بخصوص سر را بتراشند و ريش را اصالح كنند، هركس ريش خود را در غير 
ايام مقرره بتراشد محكوم به مجازات چوب خوردن بود، در نتيجه، صنف سلمانى مجبور 

 »2 «شدند كه هر هفته سه روز دست از كار بكشند ...»

استفاده از مواد مخدر پس از صفويه همچنان ادامه يافت و تا حدود نيم قرن پيش ترياك 
به طور علنى در قهوه خانه ها معمول بود ولى از آن پس به تدريج در اثر فشار سازمانهاى 

بين المللى دولت محدوديتهايى براى معتادين ايجاد كرد ولى كشيدن قليان و چپق نيز 
همچنان دوام يافت. چپق مانند قليان «وسيله ايست براى دود كشيدن و اساسا مركب از 

لوله يى است كه از يك طرف به سر چپق متصل مى شود، چپق از ديرباز مورد استفاده قرار 
مى گرفته است، پس از استعمال توتون در اروپا در اين قاره نيز از آن استفاده شده است؛ 

منتها چپقهاى اروپائيان، لوله يى كوتاه دارد، پس از ورود توتون به عثمانى، لوله درازى 
 »3 «براى آن ساختند و آن را چوپوق ناميدند.»



از دوره قاجاريه، در اثر اشاعه و انتشار افكار جديد، مردم بااطالع و اروپاديده و 
تحصيلكرده متوجه زيانهاى مواد مخدره مخصوصا ترياك و چپق شدند و در محافل و 

مجالس خصوصى عليه اين مواد زيانبخش داد سخن مى دادند، از جمله در ميان متأخرين 
حاج پيرزاده نائينى با كشيدن دخانيات مخالف بود؛ «مى گويند، هرجا زارعى را مى ديد كه 

 به كشيدن چپق 

______________________________ 
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مشغول است، چپق او را مى شكست و در بهاى آن وجهى مى داد و مى فرمود: برو آبنبات 
 كجاست حاج پيرزاده تا ببيند كه بسيارى از »1 «بخر و بمك، تا مگر از شر توتون برهى.»

نوجوانان امروزى ما، به جاى ورزش و تفريحات سالم ديگر از بام تا شام با ولعى تمام 
 سيگار مى كشند و با اين كار تيشه به ريشه سالمتى خود مى زنند.

قليان كشيدن نيز از دوره صفويه به بعد همچنان دوام يافت؛ سرهنگ دروويل قليان كشيدن 
طبقات ممتاز را در عهد قاجاريه بر روى اسب چنين توصيف مى كند: «ايرانيان به هنگام 
 15سفر با اسب، ضمن راه نيز قليان مى كشند، براى اينكار لوله هاى نرم و سبكترى به طول 

 پا به تنه قليان وصل مى كنند، در اين صورت پيشخدمت قليان چاق شده را در دست 20يا 
راست و دهنه اسب را در دست چپ مى گيرد و ارباب چند قدم جلوتر به حال قليان 

 »2 «كشيدن پيش مى رود ...»



 سماور

در دوره سلطنت شاهرخ نوه نادر شاه براى اولين بار سماور از روسيه وارد ايران شد، تا 
مدت هشتاد سال همواره سماور از روسيه وارد ايران مى شد، تا دوران صدارت امير كبير 
فرارسيد، وى صنعتگران ايرانى را تشويق كرد كه سماور بسازند؛ از سماور در آغاز امر 
براى تهيه قهوه استفاده مى كردند، بعدها كه چاى وارد ايران شد، از سماور براى آماده 

 »3 «كردن چاى نيز استفاده شد ...»

 چاى 

درخت يا درختچه ايست كه از برگ آن براى تهيه چاى استفاده مى شود، بوته اصلى چاى 
سبز است و اصلش از آسياى شرقى است، ارتفاع آن ممكن است به ده متر برسد ولى چون 

 متر مى رسد. هندوستان، 1/ 5شاخ و برگهاى آن را مى برند، معموال به- ارتفاع حدود 
سيالن و اندونزى از مراكز مهم تهيه چاى است؛ از پنجاه سال پيش، كشت آن در ايران 

معمول گرديد و تا پنجاه سال، قابل بهره دادن است، برگها را هنگام شدت رويش، با دست 
چيده پالسانده، لوله كرده، خشك مى كنند، خاصيت محرك چاى به سبب تئين آنست، 

 »4 «دم كرده چاى، پس از آب، بيشترين مشروبى است كه در ايران مصرف مى شود.»

 تاريخچه چپق و قليان 

شادروان كسروى با تأسف بسيار در مقدمه رساله كوچكى كه به عنوان تاريخچه چپق و 
قليان منتشر كرده است مى گويد: «يكى از كارهايى كه امروزه در سراسر جهان رواج يافته 

 و بيشتر مردمان از زن و مرد و پير و جوان و دانا و
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نادان و شهرى و روستايى به آن مى پردازند (دودكشى) يا بهتر بگويم: فروبردن دود توتون 
و تنباكوست». سپس به بيان تاريخچه دودكشى مى پردازد: «صده هفدهم ميالدى در اروپا 

دوره رواج دودكشى بود، در اين صده، دودكشى از انگلستان به همه جاى اروپا رسيد، 
بلكه چنانكه خواهيم ديد به آسيا و آفريقا نيز پا نهاد، با آنكه در همه جا دولتها دشمنى 

مى نمودند و كشيشها آواز به هم داده، دودكشان را بى دين مى خواندند و در همه جا بند و 
زندان و كيفرهاى سخت تر ديگر به كار مى رفت، با همه اينها رواج دودكشى روزافزون 
بود.» سلطان مراد عثمانى با رواج دخانيات به سختى مبارزه مى كرد، چنانكه يكبار به او 
خبر دادند كه در فرودگاه (اوچ بكار) چهارده تن پنهانى در جايى نشسته دود مى كشند، 

 پادشاه با رخت ناشناس ناگهان بر سر ايشان رسيد و همگى را دستگير كرد و كشت ...

  نفر گرفتار گرديده كشته شده بودند ...»20در حلب نيز 

با تمام اين اقدامات، مبارزه با مواد مخدر، مؤثر نيفتاد، بازرگانان به نقل و انتقال اين ماده 
زيان- بخش كمك كردند، دولتها در مقام مبارزه، بر آن شدند كه بر مواد دودزا مالياتهاى 



سنگين ببندند و اين اقدام و تالش نيز مؤثر نيفتاد، بلكه بر عايدات دولتها، مقدار معتنابهى 
افزوده شد، به همين علت دشمنى دولتها به تدريج به دوستى مبدل شد. از دوره صفويه به 

 بعد چنانكه گفتيم اين ماده زيان بخش به زن ايرانى با قليان يك صد سال قبل 

ايران راه يافت و به تدريج بين عامه مردم رواج گرفت. تاورنيه مى نويسد: «مردم در 
قهوه خانه ها جمع مى شدند و به بحث و گفتگو مى پرداختند، در عهد شاه عباس مبارزه 

شديدى عليه مواد مخدره صورت گرفت. ولى پدرش شاه صفى كه مردى شقى و بيرحم 
بود نسبت به كسانى كه به دودكشى خو گرفته بودند، با سختى و شقاوت رفتار مى كرد. 

چنانكه يكبار چند هندى را به گناه كشيدن دود به دربار بردند و در گلوى آنها سرب 
گداخته ريختند ... با اينحال دودكشى در ايران نيز پايان نيافت، بلكه كشيدن قليان كه 

ظاهرا از مخترعات ايرانيان است به كشيدن چپق افزوده شد. محمد رضا بيك فرستاده شاه 
سلطان حسين به دربار لوئى چهاردهم در سفرها همه جا قليان را با خود مى برد و با 

 تشريفات و مقدمات بسيار از آن استفاده مى كرد.
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 سال چپق و قليان جاى خود را در كلبه 250كسروى مى نويسد: «پس از آنكه متجاوز از 
گلين بينوايان و كاخ زرنگار سالطين باز كردند، ناگهان سيگار از اروپا به ايران رسيد، ابتدا 

اعيان و رجال و روحانيان كشيدن آن را جايز نمى شمردند ولى با گذشت زمان، تمام 
طبقات به اين كار پرداختند؛ چنانكه مى دانيم در دوره ناصر الدين شاه، مردم براى مبارزه با 
مداخالت اقتصادى و سياسى اجانب تحت رهبرى ميرزا حسن آشتيانى به مبارزه با تنباكو و 

 توتون پرداختند و ميرزاى شيرازى فتوايى بدينسان فرستاد:



«بسم اللّه الرحمن الرحيم: اليوم، استعمال تنباكو و توتون، باى نحو كان، در حكم محاربه با 
امام زمان است. عجل اللّه تعالى فرجه» اين فتوى در افكار عمومى مؤثر افتاد؛ تبليغات ناصر 
الدين شاه براى رام كردن روحانيان به جايى نرسيد و دولت با دادن تاوان، امتياز صادره را 

 با اين اقدام شجاعانه و موفقيت آميز، مردم كمابيش به تأثير افكار عمومى و »1 «لغو كرد.»
نتيجه اتحاد و همكارى آشنا شدند و بر آن شدند كه براى پايان دادن به حكومت فردى و 

 تحصيل آزادى و مشروطيت نيز سعى و تالش و همكارى و همقدمى نمايند.

امير نظام گروسى در يكى از منشأت خود، سرگذشت جوان گمراهى را چنين بيان 
مى كند، «اين فالن آقا ... اوايل عمر به تحصيل مشغول بود، مدتى گذشت كه با حضرات 

رنود و با جماعت الواد جليس گرديد، رشته مودت آنها را محكم نمود، و از معاشرت 
مردان كامل رم كرد فقد ضلّ بعد ما هدى و هو من الضّالين، جامه را كه به عصمت دوخته 

بود به فضاحت دريد، درس را به چرس و كتاب را به شراب، ورق را به عرق، نام را به 
جام، نيك را به ننگ تبديل نمود، ذلك هو الخسران المبين ... پس از دميدن مو و سياهى 

 »2 «رو تغيير اسلوب نمود.»

 استعمال ترياك در الهيجان 

 ميالدى مى نويسد: «مردم الهيجان و نواحى اطرافش، در 1914رابينو در حدود سال 
استعمال مواد افيونى مشهورند و هر شب بايد به كشيدن ترياك مشغول شوند، به طوريكه به 
من گفته اند، هر شب در حدود نيم من شاه در اين نواحى ترياك مصرف مى كردند و البته 

در اين رقم مقدار شيره اى كه مصرف مى شده، منظور نگرديده است، پنجاه درصد ترياك، 
در وافور باقى مى ماند كه آن را با دقت جمع مى كنند و به صورت سوخته ترياك 

مى فروشند و با اين سوخته ترياك است كه شيره تهيه مى شود، خطر شيره از ترياك به 



مراتب زيادتر است. بازرگانان زيادى از بجنورد به قصد خريد سوخته ترياك كه هر من 
  تومان قيمت دارد، به اين شهر مى آيند،30 تا 16شاه آن 
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مقدار خريد ساليانه سوخته به هفتاد تا هشتاد من شاه مى رسد كه البته بايد به اين اندازه 
مقدارى را كه زائرين مشهد به خراسان مى برند اضافه نمود. مصرف مواد افيونى در 

الهيجان و نواحى آن در حدود دو خروار است و در اين مقدار رقمى براى سوخته كه 
 »1 «نصف آن مى شود منظور نگرديده است. ترياك از يزد و همدان وارد مى شود.»

 زيانهاى اعتياد

اعتياد يا خوگيرى به استعمال مواد مسكن يكى از گرفتاريهاى اجتماعى روزگار ماست، 
- ناخرسندانى كه به قصد 1معموال اشخاص زير به اين كار سفيهانه دست مى زنند: «

- تفنن جويانى كه به تحريك كنجكاوى ناروا، 2سبك بارى، به دارو مى گرايند. 
- ساده دالنى كه به تقليد معتادين يا داروبارگان يا به تقليد 3داروآزمايى مى كنند. 

- بيمارانى كه 4داروفروشان به اميد تقويت (مثال تقويت جنسى) به داروها روى مى آورند. 
براى دردزدايى يا بهبود، داروهاى سستى آور يا شورانگيز به كار مى برند.- همه دانسته يا 

 ندانسته خود را در حيطه جاذبه دوزخى اين داروها قرار مى دهند.



در هر طبقه اجتماعى هر فرد، مطابق امكانهاى اقتصادى و آموزشى خود، دستخوش انبوهى 
از نيازهاست، برخى از نيازها مثبت يا شخصيت پرورند و برخى منفى يا شخصيت شكن 

نيازهايى مانند نياز به خوراك و نياز به دانش كه ارضاء آنها براى تحقق و تعالى شخصيت 
ضرورت دارد، مثبت اند و نيازهايى مانند نياز به ترياك يا نياز به خرافات كه ارضاء آنها 

به- تعالى شخصيت لطمه مى زند و سرانجام ناخرسندى به بار مى آورد، منفى به شمار 
 مى آيند ...

هركس از برآوردن نيازهاى خود ناگزير است، اما هيچكس يكسره از ناخرسندى مصون 
نمى ماند؛ از يك سو به اقتضاى قيدهاى طبيعى و اجتماعى، ارضاء برخى از نيازهاى 

شخصيت- پرور ناميسر، و ناخرسندى پرهيزناپذير است ... هيچ جامعه يى نيست كه بر اثر 
 نيازهاى مزاحم، در معرض ناخرسنديها نباشد ...

در اثر وفور تعديهاى اجتماعى در برخورد تك رويها و خودخواهيها، انبوهى از تحميلها، 
محدوديتها و محروميتهاى گوناگون پديد مى آيد ... بسيارى از مردم براى رهايى از 

ناخرسنديها به- غفلت زدگى يا بى خودى پناه مى برند و با داروها، در مقام تسكين درد 
 »2 «برمى آيند ...»

در ايران، در مجله «بازتاب» كه نشريه روان شناسى و روان پزشكى است در پيرامون علل 
 اعتياد مى نويسد:

- مناسبات اجتماعى يعنى روابط خانوادگى، گروهى، قومى، ملى و به طوركلى وضع 1
 اجتماعى و فرهنگى يك جامعه در ارتباطى نزديك با اعتياد مى باشد.
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- در دسترس بودن ترياك و دارو نيز عامل مهمى است و شايد بتوان گفت به محض 2
 آنكه توزيع و فروش دارو با دشوارى روبرو شود، از تعداد معتادان كاسته مى شود.

- فشارهاى اجتماعى، يعنى ديكتاتورى، اختناق و زور و ستم، مى تواند در ايجاد و تشديد 3
 اعتياد سهمى مهم داشته باشد.

- مشكالت طبى- گاه ميسر نبودن امكانات پزشكى موجب «خوددرمانى» مى گردد و گاه 4
مبهم بودن بيماريها مانند افسردگى موجب مى شود كه شخص به الكل و مواد افيونى پناه 

ببرد، در مملكت ما سالهاى دراز است كه كشيدن ترياك براى رفع نارسايى جنسى، مرض 
 قند، فشار خون و ناراحتيهاى قلبى و عصبى توصيه مى شود.

- نقش قوانين براى مبارزه با اعتياد نيز مهم است، چه احتياج و اعتياد به اين داروى 5
مهلك، ممكن است، دزدى و فحشاء را در بين معتادين رواج دهد، لذا قوانين جدى و 

قاطع در اين موارد مؤثر است- اعتياد از نيروى فعال كشور به طرزى وحشت آور مى كاهد 
 و هزينه هايى را به سازمان بهداشتى و درمانى كشور تحميل مى كند.

- عالوه بر قوانين، براى مبارزه با اعمال نابهنجار، مى توان از عوامل فرهنگى، آموزش و 6
 پرورش و تعليمات و تبليغات اجتماعى و سياسى سود جست.



وضع قوانين متناسب با شرايط اجتماعى از تعداد معتادان مى كاهد، چنانكه قانون منع كشت 
 خشخاش و شدت عمل با معتادين درگذشته، حدود يك ميليون از تعداد معتادان كاست.»

»1« 

به كار بردن مكرر بسيارى از داروها، به شيوه هايى چون خوردن، دود كشيدن، بر پوست 
ماليدن و تزريق كردن موجب اعتياد مى شود، داروهاى سستى آور يا مخدر مانند الكل، 

ترياك و مورفين و هروئين و حشيش و «مارى جوآنا» و «ال. اس. دى» و داروهاى 
شورانگيز و مهيج مانند كافه اين و كوكااين و نيكوتين و جز اينها، به انسان زيان جسمى و 

روانى مى رساند و موجب شور جنسى كاذب شده، به دستگاه تناسلى و دستگاه گوارش 
لطمه مى زند. با توجه به تالشى كه محافل امپرياليستى و ارتجاعى ايران به طور مستقيم و 

غيرمستقيم براى منحرف كردن نسل جوان به كار مى برند، بر مليون و آزاديخواهان و 
اصالح طلبان واجب است حتى- االمكان، تفننها و تفريحات سالم، مخصوصا ورزش بدنى 

را (با ايجاد ميدانهاى گوناگون ورزشى در محالت و مناطق مختلف) در اختيار عموم، 
مخصوصا نسل جوان قرار دهند، اگر سابقا طبقه حاكم به قصد بازداشتن جوانان از مبارزه و 

فعاليتهاى سياسى و اجتماعى، مى كوشيد با ترويج سبكسرى، ولنگارى، بى تفاوتى و 
شهوت رانى و پول پرستى و مقام طلبى، آنان را به ناتوانى جسمى، روحى و فكرى بكشاند، 

 اكنون بايد بكوشيم تعليمات اجتماعى و سياسى را
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جزو برنامه تحصيلى دبيرستانها قرار دهيم تا نسل جوان از فهم و درك سياسى كافى 
برخوردار شود؛ بزرگترين وظيفه آموزش و پرورش القاء آرمانهاى واال و نوع دوستانه به 

نسل جديد است، با تدارك وسايل ارضاء نيازهاى عمومى به همگان مجال كافى مى دهيم 
 كه ضمن برآوردن نيازهاى مثبت خود، الزاما بخشى از نيازهاى عمومى جامعه را برآورند.

مسأله اعتياد را در هر جامعه بايد در ساختمان اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى آن جامعه و 
درمان اصولى و ريشه كنى و نابودى بنيانى اين بليه را بايد در دگرگونى بنيانى جامعه و رفع 
تضييقات جستجو كرد. اگر زمامداران كشورى برگزيده خلق نباشند، مسلما در راه نجات 

، كار- گزاران دولت 1329مردم قدمى برنمى دارند. چنانكه در تاريخ دوازدهم ربيع االول 
براى رشد و گسترش كشت و فروش و استعمال ترياك، آشكارا مردم را به كشيدن 

ترياك دعوت كردند و در ماده دوم اين قانون آشكارا اعالم كردند كه: «سوخته ترياك 
را دولت با قيمت مناسبى از دودكنندگان مى خرد و براى هر مثقال سوخته «سه عباسى حق 

الزحمه» داده مى شد، با تصويب اين قانون و با هدايت اداره انحصارات كه به دستور 
بيگانگان سازمان يافته بود، به بهانه افزايش درآمد كشور بر شمار معتادين افزوده شد، 

هرجا كه اداره انحصار ترياك شعبه اى نداشت، پاسگاه ژاندارمرى چنين وظيفه شومى را 
 »1 «به عهده مى گرفت.»

تجارت مواد مخدر يكى از دهها ابزار قتاله سركوبى و نابودى ملل مستعمره به دست 
امپرياليسم است ... دكتر چهرازى در يكى از سخنرانيهاى خود مى گويد: «مصرف ساليانه 

 تن» بوده و بالغ بر يك ميليون نفر از طبقه فعال اين كشور 700ترياك در ايران بيش از «
معتاد به افيون مى باشند و اضافه مى كند: طبق بررسيهاى پزشكى و روان پزشكى مسلم شده 

است كه ترياك اعصاب را به رخوت دچار مى سازد، استقامت و پشتكار را درهم 



مى شكند زور و توانايى را مى كاهد، اراده را نابود مى كند، به موجب آمار غيررسمى، 
تعداد فعلى معتادان ترياك در ايران پانصد هزار نفر و معتادين به هروئين، سيصد هزار نفر 

 بودند.

 اعالم نمود كه: «شاه ايران و خويشاوندان 1969يك مجله خارجى به نام «ساگاز» در سال 
وى در فروش مواد مخدر شركت فعالى داشتند، در همين مجله آمده است كه در سال 

 تن ترياك در ايران كشف شد، ولى دولت ايران، «نيم تن» گزارش 186 در حدود 1969
كرد، بعد معلوم شد بنا به گفته غالمرضا، برادر تنى شاه، ترياك كشف شده به وسيله 

 چنانكه اشاره شد كشورهاى »2 «ژاندارمرى و شهربانى، به مقر اشرف برده مى شود ...»
استعمارطلب و جهان امپرياليسم در راه منحرف كردن نسل جوان تالش فراوان به خرج 

مى دهند. «سازمان سيا و مافيا، ساالنه بيش از صد تن هروئين و هزاران تن ترياك و حشيش 
 را در بين جوانان تقسيم مى كند و سازمانهاى 
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 امنيتى امريكا هزينه هاى آن را مى پردازند.

«يكى از برنامه هاى هواپيمايى امريكا، در جنوب شرقى آسيا، ويژه حمل انواع قاچاق و 
مواد مخدر بود كه با نظارت بعضى از كارگردانهاى «سيا» و با مباشرت «مافيا» انجام 

 »1 «مى شد.»



در جنگ ويتنام، اعتياد مشكل بزرگى براى آمريكا فراهم آورده بود، رقم معتادين از 
جنگ برگشته دست كم به چهل هزار نفر مى رسيد. يكى از سربازان آمريكايى كه از ويتنام 
برگشته بود، به دليل كشتار بيرحمانه اش از «نيكسون» مدال دريافت كرد، وى هنگام اجراى 
مراسم، حالتى غيرعادى داشت، خبرنگارى جوياى علت شد وى گفت كه همواره «مارى- 
جوانا» مصرف مى كرده و سپس به ويت كنگها يورش مى برده است ... براى فرار از مقابله با 

كشمكشهاى درونى است كه سرباز دارو مصرف مى نمايد، تا بدون كوچكترين «عذاب 
 »2 «وجدان» اين «شجاعت» عارى از شناخت يعنى تجاوز و آدم كشى جامه عمل بپوشد.»

نكته يى كه توجه به آن ضروريست، اينكه، بيكارى و نداشتن شغل و مسئوليت مشخص در 
 17ابتالى جوانان به اين بالى جانكاه عامل بسيار مؤثرى است: «در گزارشى از نوجوان 

ساله علت روى آوردن او به مواد مخدر چنين ذكر شده است: «اولش با جمع شدن سر 
كوچه شروع شد و بچه ها اصرار كردند كه «سيگار بكشيم» بعد نوبت حشيش شد و 

 تومان خرج هروئين كنم.» گزارشهايى وجود 80باالخره به اينجا رسيدم كه بايد روزى 
دارد كه نوجوانان بعضى از مدارس به كشيدن حشيش و هروئين و جز اينها مى پردازند، 
دكه هاى نزديك دبيرستانها و داخل پاركها شكارگاه عاملين و فروشندگان مواد مخدر 

 سال به 16به شمار مى رود ... در گزارشى آمده است: «سه تن از دانش آموزان پائين تر از 
 »3 «علت پخش و فروش هروئين دستگير شده اند.»

 منع كشت خشخاش 

، انحصار و مراقبت محدود گذشته از بين رفت و در 1320پس از حوادث شهريورماه 
سالهاى جنگ جهانى دوم و بعد از آن، قاچاق مواد افيونى و اعتياد آن رواج بيشترى پيدا 

كرد، تا سرانجام درنتيجه اقدامات سازمان ملل متحد و تشكيل انجمن مبارزه با الكل و 



ترياك و عوامل ديگر، دوره جديدى براى مبارزه با اعتياد مواد افيونى آغاز شد و در بهمن 
 قانون منع كشت خشخاش و جلوگيرى از مصرف غيرطبى ترياك از تصويب 1334سال 

مجلس گذشت و وزارت بهدارى مسئول دولت و ملت، در مقابل معتادين قرار گرفت؛ در 
 نتيجه، كاهش قابل مالحظه يى در تعداد مصرف كنندگان حاصل شد
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ولى به علت وسعت كشور، پراكندگى جمعيت، نبودن بازرسان دلسوز و فداكار و دوام 
كشت سنتى و فساد دستگاه حكومتى و سوءاستفاده كشورهاى مجاور و نبودن برنامه ممتد 

درمانى و پيشگيرى از اعتياد، اين تالشها به ريشه كنى بالى اعتياد منجر نشد؛ در نتيجه در 
 به علت مسائل و مشكالت سابق الذكر، دولت، قانون منع كشت خشخاش را 1348سال 

لغو كرد و به جاى آن «قانون كشت محدود خشخاش» را آورد و به بيماران و پيران معتاد 
كه در آزمايشات طبى اعتياد آنان به ثبوت رسيده «كوپن» و اجازه استفاده از ترياك داده 

 »1 «شد.»

 مسأله هروئين 



 در ايران نيز مثل كشورهاى ديگر، مصرف هروئين به سرعت باال رفت، 1339از سال 
چون تهيه ترياك در ايران آسان بود، آزمايشگاه متعددى براى تهيه آن احداث شد.- 

خفقان سياسى و محيط يأس آلود زمان، مصرف آن را در ميان «روشنفكران» كافه نشين 
 با 1347دامن زد، ميزان قاچاق آن، سال به سال باالتر رفت، تا جائى كه دولت در سال 

تصويب قانون تشديد مجازات مرتكبين قاچاق، رسيدگى به جرائم مربوط به آن را در 
صالحيت دادگاههاى ارتش قرار داد- دولت ضمنااميدوار بود با دادن سهميه، از توسعه 

اعتياد هروئين جلوگيرى نمايد و تعدادى از معتادان سابق ترياك كه هروئينى شده بودند، 
 »2 «مجددا به ترياك كه ضرر و خطر كمترى دارد روى آورند.»

حتى امروز باوجود مراقبت و دلسوزى مأمورين دولت جمهورى اسالمى، عمال امپرياليسم 
و ارتجاع، به وسايل گوناگون مى كوشند كه نسل جوان را گمراه و به ورطه هولناك اعتياد 

سوق دهند. ولى با بيدارى و تالش مأمورين و دستگيرى مستمر عمال اين جنايت، هرگز 
 در اين راه توفيقى حاصل نخواهند كرد.
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 مى و ميگسارى 
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 با صراحت تمام با 89 در قرآن سوره «مائده» آيه مخالفت صريح اسالم با مسكرات و قمار
نوشيدن مسكرات و قمار و بت پرستى و ديگر رسوم مذموم دوران جاهليت مبارزه و 

 «يا أَيها الَّذينَ آمنُوا إِنَّما الْخَمرُ و الْميسرُ و الْأَنْصاب و الْأَزالم رِجس منْ مخالفت شده است:
 عملِ الشَّيطانِ فَاجتَنبوه لَعلَّكُم تُفْلحونَ.»

ترجمه: اى اهل ايمان شراب و قمار و بت پرستى و تيرهاى گروبندى (از رسوم عهد 
 جاهليت) همه پليد و عملى است شيطانى، از آنها دورى كنيد تا رستگار شويد.

 ، به زيانهاى اجتماعى شراب و قمار اشاره شده است:90در آيه 

إِنَّما يرِيد الشَّيطانُ أَنْ يوقع بينَكُم الْعداوةَ و الْبغْضاء في الْخَمرِ و الْميسرِ و يصدكُم عنْ ذكْرِ 
 اللَّه و عنِ الصالةِ فَهلْ أَنْتُم منْتَهونَ.

ترجمه: قصد شيطان آنست كه به وسيله شراب و قمار ميان شما عداوت و كينه برانگيزد، و 
شما را از ذكر خدا و نماز بازدارد، آيا شما از آن دست برمى داريد (تا به فتنه شيطان مبتال 

 نشويد).

با آنكه در آيات سابق الذكر، با كمال صراحت، شرب خمر و قمار تحريم شده است، از 
دوره بنى اميه و بنى عباس به بعد عده يى براى تأمين نيات ناصواب خود و به پيروى از 

نفس اماره با تأويل و تفسيرهاى ناصواب، سعى كرده اند، محملى براى اعمال نامشروع و 
 زيان- بخش خود بتراشند.

 قرن از تعاليم عاليه اسالمى اكنون محافل علمى و 13جالب توجه است كه پس از گذشت 
فرهنگى و پزشكى جهان غرب، پس از مطالعات و تحقيقات و آزمايشهاى طبى گوناگون 



به زيانهاى فراوان مواد الكلى بر روى سلسله اعصاب و جهاز هاضمه و سالمت عمومى بدن 
پى برده و به كمك سازمانهاى تبليغاتى خود مردم را از ميگسارى و عوارض گوناگون آن 

 برحذر مى دارند.

 ما، در صفحات بعد ضمن اعالم نظريات دانشمندان و اهل ادب و شعراء در پيرامون 
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مضرات و زيانهاى شراب و ديگر مواد مخدر، تاريخ شيوع مى نوشى را از قديمترين ايام 
تاكنون مورد مطالعه و بررسى قرار مى دهيم، تا نسل جوان بهتر و بيشتر به زيانها و عوارض 

آن آشنا گردند و ضمن مبارزه با اين قبيل انحرافات، در تقويت جسم و جان خود بكوشند. 
 قرنى كه از پيدايش اسالم مى گذرد تنها دولتى كه 13و به اين نكته توجه كنند كه طى 

 به طور جدى با ميگسارى مبارزه كرده، حكومت جمهورى اسالمى ايران است.

 فصل ششم تاريخ پيدايش مى و ميگسارى در ايران 

در روايات ملى آمده كه جمشيد مكتشف «مى» بوده است. فردوسى نيز جمشيد را نخستين 
 كسى معرفى مى كند كه به باده گسارى دست زده است.

 نشسته بر آن تخت جمشيد كى 
 

 به چنگ اندرون خسروى جام مى 

   
عوفى در جوامع الحكايات باب چهارم از (قسم اول) در ذكر پادشاهى «جمشيد» مى گويد 

كه شراب در عهد او پديد آمد و آن را «شاه دارو» مى خواندند و سبب ظهور شراب آن بود 
كه انگور، كه لطيفترين فواكه است، به سبب تغيير هوا و هجوم لشكر زمستان، باطل مى شد 
و در ايام شتا و فصل بهار از وى تمتع حاصل نمى شد، پس خواست تا آب گيرد تا مگر از 



آب او همه وقت انتفاع تواند گرفت؛ آن را در آوندى كردند و جمشيد همه روزه بيامد و 
حال آن مشاهده كردى، او به قوت خود بجوشيد و ترك بينداخت و بعد از آن ساكن شد 
و هر روز جمشيد آن را مى چشيدى و عيار آن را بر محك مذاق عرضه كردى؛ و چون از 
جوش باز ايستاد، تلخ شد و حالوت آن نماند، جمشيد گمان برد كه مگر زهر قاتل شد به 
سبب تلخى و تغيير مزاج، پس آن را سر ببستند و بگذاشتند بر ظن آنك زهرى جان گداز 

است؛ و جمشيد را كنيزكى بود كه خورشيد، دايگى جمال او كرده بود و ماه، راتبه از 
كمال او گرفته، وقتى، اين كنيزك را علت شقيقه حادث شد و از درد بى طاقت شد و به 

 مرگ راضى گشت و با خود گفت:

صواب آنست كه از آن قدرى بخورد، چون بخورد، اهتزازى در وى پديد آمد و دردسر 
كمتر شد، به خانه آمد طيب النفس گشته و خواب بر وى غلبه كرد، بعد از آنكه چند روز 

گذشته شد كه خواب به زيارت برگ چشم او نيامده بود، يك شبانروز بخفت و چون 
بيدار شد، از آن زحمت خالص يافته بود و آن حال با جمشيد تقرير كردند و جمشيد از 

آن بخورد و لذتى يافت و در بيشتر علل و امراض آن را به كار مى بردند ... و سبب شفا 
 محمد بن محمود آملى، در نفايس الفنون »1 «مى شد، پس آن را «شاه دارو» نام كردند ...»

 فى عرايس العيون و خيام در نوروزنامه 

______________________________ 
  به بعد.433، ص 2)- محمد معين، مزديسنا و ادب پارسى، ج 1(

 255، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 و راوندى در راحة الصدور، داستانهايى مشابه يكديگر در تاريخ پيدايش شراب نوشته اند



ميگسارى در حد اعتدال، در مذهب موسى و مسيح تجويز شده است؛ ولى در دين اسالم 
حرام است. شجاع نويسنده كتاب انيس الناس به سابقه تاريخى تحريم شراب اشاره مى كند 
و مى نويسد: «عمر خطاب ... و جمعى از صحابه گفتند يا رسول اللّه خمر وقتى مزيل عقل و 

 «يسئَلُونَك مضيع مال است، حكم كن و فتوى ده ما را در شأن او، پس اين آيه نازل شد ...
 يعنى: سئوال مى كنند از تو اى محمد عنِ الْخَمرِ و الْميسرِ قُلْ فيهِما إِثْم كَبِيرٌ و منافع للنَّاسِ»

از شراب و قمار، جواب ده ايشان را كه درين دو چيز گناه بزرگ است و فوايدى نيز دارد 
 ... سپس در نتيجه مفاسد و عوارض گوناگون آن به نحوى جدى شراب تحريم گرديد:

«إِنَّما الْخَمرُ و الْميسرُ و الْأَنْصاب و الْأَزالم رِجس، منْ عملِ الشَّيطانِ فَاجتَنبوه لَعلَّكُم تُفْلحونَ 
 به اين ترتيب به طور قطع خمر و انواع قمار عملى شيطانى خوانده شد و تحريم گرديد ...»
  و امروز شيعيان واقعى به پيروى از نص قرآن از شرب خمر خوددارى مى كنند.»1 «...»

 ميگسارى در نظر فقهاى سنى مذهب 

در ميان فقهاى سنى مذهب در مسأله شراب «نبيذ» وحدت نظر و هم- آهنگى وجود 
نداشت: ابن ابى ليلى، شراب را حرام مى دانست؛ درحاليكه ابن مسعود و ابو حنيفه خوردن 

شراب را مباح مى شمردند، شاعر عرب مى گويد: «كه مى تواند آب باران را كه با آب 
خوشه هاى انگور در جوف خمره آميخته شده است حرام كند؟ من از فزونى روايات و 

سختگيرى راويان متنفرم و از عقيده ابن مسعود خرسندم.»- احمد امين مصرى مى نويسد: 
«چون بسيارى از فقها نبيذ را مباح مى دانستند، اهل عراق به اباحه نبيذ (يعنى مباح بودن 

 »2 «شراب) اشتهار پيدا كردند ...»

 نظرياتى چند در پيرامون شراب و عوارض آن 



در ميان پزشكان و علما و اهل ادب و سياستمداران، عده يى از زيانها و عوارض ناگوار 
شراب سخن گفته و مخصوصا به عناصر منحرف تأكيد كرده اند، كه هرگز نبايد راه 

ميگسارى در پيش گيرند چه با اين عمل نامشروع، تيشه به ريشه حيات فردى و اجتماعى 
 خود مى زنند.

زكرياى رازى، در فصل چهارم از كتاب الطب الروحانى خود به خطرات ميگسارى و 
عوارض زيانبخش آن اشاره مى كند: «اعتياد به شرابخوارى و پياپى مست شدن يكى از 

عوارض بدى است كه مبتالى به آن را به بدبختيها و بالها و بيماريهاى گوناگون گرفتار 
مى كند ... افراط در شرابخوارى آدمى را در معرض سكته و اختناق و پرشدن بطن قلب 

كه سبب مرگ ناگهانى مى شود و پاره شدن شريانهاى دماغ و سكندرى خوردن و در چاه 
 و چاله 

______________________________ 
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افتادن قرار مى دهد و نيز ادامه به ميگسارى سبب پيدا شدن تبهاى گرم و ورمهاى خونى و 
صفرايى در احشاء و اندامهاى اصلى بدن و رعشه است؛ خاصه اگر شخص، سستى اعصاب 
نيز داشته باشد.- گذشته از اينها مايه كاهش عقل و پرده درى و فاش كردن راز و ناتوانى بر 

دريافت مطالب دينى و دنيايى مى شود و چنان است كه آدمى در بند آرزويى نمى افتد و 



آنچه آرزو مى كند به آن دسترسى ندارد ... كوتاه سخن آنكه شراب ... به دو نفس شهوانى 
 »1 «و غضبى نيرو مى بخشد و بر قوت آنها مى افزايد ...»

در كتاب االبنيه عن حقايق االدويه، اثر هروى، كه بيش از هزار سال پيش به رشته تحرير 
درآمده است در پيرامون خمر چنين نوشته است: «جالينوس گويد: كه غرض اندر خمر 

خوردن، دو چيز است يكى خرمى دل و دوم منفعت تن و خمر موافق تر است از همه 
چيزها به تندرستى نگاه داشتن، چون استعمالش به مقدارى معتدل كنند كه وى حرارت 

غريزى را قوى گرداند و بيفزايد و اندر همه اندامها بپراكند و تن را قوى كند و خرمى و 
نشاط انگيزد و مردى آرد و خلطهاى مرارى را موافق بود و به بولشان بياورد و به عرق، و 
تن را گرم بكند و ترى دهدش و طبيعت را نرم دارد ... اندر شهوت طعام بيفزايد ... بادها 
براند و اينهمه آن وقت كند كه او را به اعتدال خورند و مستى نكنند كه مستى اندر اندام 

بسيار مضرت آورد: اول چيزى فساد ذهن كند ... چون مدام مستى كنى از او سكته خيزد و 
 فلج و سستى اندام و صرع و رعشه و تشنج ...

هم بر قدر منفعت، مضرتش است. (يعنى همان قدر كه منفعت دارد، ضرر هم دارد) ضمنا 
تأكيد مى كند: «... بايد كه به گرسنگى نخورند و به ناشتا و بر خمار نخورند و بر دهان 
سوزنده نخورند و بر عقب جماع نخورند ...» هروى، مطالبى در پيرامون جنبه درمانى 

 مشروبات الكلى آورده كه طب جديد آن را تأييد نمى كند.

ابو عبيد جورجانى، كه از ياران وفادار شيخ الرئيس ابو على سينا بود، در ضمن توصيف 
حاالت و مساعى علمى و عملى شيخ در همدان مى نويسد كه اين عالم نامدار با اينكه از 

زيانهاى ميگسارى و عشقبازى باخبر بود، نيروى مقاومت و كف نفس نداشت: «... همينكه 
از درس فارغ مى شديم، رامشگران مى آمدند و محفل بزم مى آراستند، مجلس درس به 



محفل انس مبدل مى شد و به باده پيمائى مشغول مى شديم، چندى بر اين منوال به سر برديم 
 همچنين در اخالق بو على مى خوانيم كه: «شيخ از مالهى و مناهى چندان پرهيز »2 «...»

نداشته، چه در ايام تحصيل و چه در مواقع تصدى به كارهاى خطير سياسى، همواره گرد 
 باده گسارى مى گشته ...

به سماع و عشق بازى با زنان نيز اصرار تمامى داشته اگرچه علما از مى خوردن حتى به 
قصد استشفا و تداوى منع كرده اند ... با اينهمه عمال از آن اجتناب نداشته است و با اينكه 

 مى گفته:

______________________________ 
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 المنى عمرك؛ و امساك در جماع را موجب طول عمر مى دانسته است:
 احفظ منيك ما استطعت فانها

 
 ماء الحياة براق من االرخام 

   
باز در حين مرض هم بى دريغ عنان اختيار به دست شهوت مى سپرده است. گويند 

پرسيدندش با اينكه مى دانى نزديكى زنان ترا زيان دارد و از عمرت مى كاهد، چرا از ايشان 
دورى نمى كنى؟ گفت: من كيفيت زندگى را طالبم نه كميت آن را و به عبارت ديگر من 

 »1 «عرض زندگى را خواهانم نه طول آن را ...»



 شراب مى خوردند: ناصر خسرو در سفرنامه خود  «*»زنان و مردانى كه بى تحاشى 
 مى نويسد:

پس از آنكه از آذربايجان به خاك عثمانى وارد شدم و «از آنجا به بوان و دسطان رسيدم، 
در بازار آنجا گوشت خوك، چنانكه گوشت گوسفند مى فروختند و زنان و مردان ايشان 

 »2 «بر دكانها نشسته شراب مى خوردند، بى تحاشى.»

 سخنان ناصر خسرو و ديگر صاحبنظران در زيان شراب 

ناصر خسرو در سفرنامه خود مى نويسد: «پس از آنكه از مرورود به «جوزجانان» شدم قريب 
يك ماه ببودم و شراب پيوسته خوردمى؛ پيغمبر مى فرمايد كه قولوا الحق و لو على انفسهم 

(يعنى سخن حق را بگوئيد اگرچه به زيان شما باشد)، شبى در خواب ديدم كه يكى مرا 
گفتى: چند خواهى خوردن از اين شراب، كه خرد از مردم زايل كند اگر به هوش باشى 

بهتر، من در جواب گفتم: كه حكما جز اين چيزى نتوانستند ساخت كه اندوه دنيا كم كند، 
جواب داد، در بى خودى و بى هوشى راحتى نباشد. چيزى بايد طلبند كه خرد و هوش را 

بيفزايد؛ گفتم: كه من از كجا آرم؟ گفت: جوينده يابنده باشد ... با خود گفتم كه از 
خواب دوشين بيدار شدم، اكنون بايد از خواب چهل ساله نيز بيدار شوم؛ انديشيدم تا همه 

 »3 «افعال و اعمال خود بدل نكنم فرج نيابم.»

ناصر خسرو در ديوان اشعار و ديگر آثار خود نيز به خطاهاى دوران شباب اشاره مى- كند 
و مى نويسد: ... در بهار زندگى چون خر به سبزه رفته ... بر خود باليده كه مثل من كسى در 

جهان نيست كه «هم شاطر ظريفم و هم شاعر و دبير» و بعد يادآورى مى كند كه 
باده گساريها كرده چشمش به اميد صله هميشه بر دست توانگران بوده از خويشان يتيم و از 



همسايگان فقير دستگيرى نكرده و زبان فصيح خويش به هزل و لهو و محال گشوده است، 
 و با بيانى تلخ و دردناك خطاب به خود مى گويد:

______________________________ 
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آن كردى از فساد كه گر يادت آيد 

  آن 
 رويت سياه گردد و تيره شود ضمير

...» «1» 
عوفى در باب اول از قسم سوم جوامع الحكايات مى نويسد: براى آگاهى از طبايع    

گوناگون مردم، هيچ محكى بهتر از شراب نيست «بعضى باشند كه شراب به ادب خورند و 
البته حركات نامتناسب از ايشان در وجود نايد و جز حركات و سكنات و حكايات ظريف 

از ايشان مشاهده نيفتد تا آنگه كه خواب بر وى غلبه كند، و باز بعضى باشند كه چون اثر 
شراب به دماغ ايشان برآيد در گريه شوند و از فراق دوستان و ياران ياد آرند و قطرات 
حسرت بر رخسار بارند و بعضى آن باشند كه در خنده افتند ... و بعضى در حال مستى 

مردم را مراعات كنند و دلدارى واجب بينند و دست و پاى ايشان بوسه دهند و اين جمله 
 »2 «افعال و احوال و صفات مختلف از اختالف طبايع آدميان است.»



 پرهيز مردى عالم از ميگسارى 

غزالى مى نويسد: «مأمون هفته يى دوبار با فقها و متكلمان به بحث و گفتگو مى نشست؛ 
روزى ضمن گفتگو در پيرامون يكى از مسائل مورد بحث، مردى گمنام جوابى شايسته داد 
و مورد توجه خليفه قرار گرفت، در مسئله دوم و سوم نيز اين مرد داد سخن داد و در منطق 

و استدالل بر رقيبان پيشى گرفت. خليفه او را نزد خود نشاند و محبتها كرد چون مجلس 
بياراستند و شراب بگردانيدند؛ وى از ميگسارى امتناع كرد و گفت: «من امروز در اين 

مجلس از همه كس مجهول تر و فروتر بودم، امير المؤمنين مرا به سبب اندك مايه خرد، 
معروف كرد و برتر نشاند اكنون مى فرمايد كه آن مايه خرد را كه من بدان عزيز گشتم از 

 من شراب خوردن جدا كند، فرمان او راست ...

  مأمون بپسنديد و او را بنواخت.»3 «اگر صواب بيند اين گوهر شريف از من باز نستاند ...»

به نظر غزالى: «مستى، ديوانگى است و گويند ديوانه از مست ترسد، زيرا مستى ديوانگى از 
اندرون تن بود و مستى شراب از بيرون بود واى بر آنكه به مستى شراب غفلت اندر بماند 

... فرخ آن پادشاهى كه از مستى پادشاهى هشيار شود و پيشكارش راست بود و همنشين او 
ناصح بود ... چهار چيز هر ملوك را فريضه است: زدودن ملك خويش را از بى- اصالن، 
و آبادان داشتن ملك، به نزديك داشتن خردمندان، و نگاه بان كردن بر مملكت رأى پيران 

 »4 «و زيادت كردن پادشاهى به كم كردن بدان ...»

 عوفى در جوامع الحكايات نمونه يى از تفريحات و انحرافات اخالقى و اجتماعى 
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طبقه ثروتمند را نشان مى دهد: «پسر بازرگانى پس از مرگ پدر، بيشتر ضياع پدر بفروخت 
و ده غالم بخريد و اسب و ساز ساخت و گاهگاه برنشستى، بيرون شدى و گوى باختى و 
چون به شراب خوردن نشستى غالمان را در پيش خود برپاى كردى و برين نوع زندگانى 
مى كرد، تا سرمايه اى كه داشت در نفقه غالمان و اسبان به آخر رسيد پس غالمان و اسبان 

را بفروخت و درازگوشى بخريد و هر روز پاالنى بر آن خر نهادى و بر آن برنشستى و 
چاكرى را با خود ببردى و گوى زدى و به خانه بازآمدى و به شراب خوردن نشستى و آن 
خدمتكار وقت شراب خوردن در پيش او برپاى بودى و او را خوش باد و نوش گفتى و بر 

 »1 «ريش او مى خنديدى ...»

 ضرر ميگسارى 

در كتاب داستانى طوطى نامه از آثار قرن هشتم هجرى، نيز به نتايج زيانبار مى خوارى اشاره 
شده است: «شبى طايفه اى از دزدان، به خانه منعمى دررفتند و پيش از آنكه دست به 

 از مى يافتند، با همديگر گفتند: بارى چاشنى از اين شراب »2 «گنجينه يازند، قنينه اى 
برگيريم و زمانى كام وقت ... خويش كنيم كه اموال خود كجا رود؟ به تدريج تحويل 
خواهيم نمود به شرط آنكه سخن را آهسته گوئيم و كلمات نهفته بر زبان آريم؛ چون 



قدرى از آن صراحى در حلق خويش ريختند و گوشها از حدت آن كميت گرم گشت 
همان كلمه را (كه سخن آهسته و نهفته گوئيم) گفته بودند به نغم و ترنم بلند گفتن گرفتند 

و از هيچكس هراس نداشتند. زمزمه به گوش صاحب سراى رسيد، بيدار گشت و از 
جرأت ايشان متحير ماند در حال عمودهاى گران بر دست كرد و در باب مستان دستبردى 

 »3 «سخت به جاى آورد، چنانكه همه هوشيار گشتند و از آن سراييدن بيمعنى بگذشتند ...»

 ميگسارى بعضى از سالطين و خلفا

به طوريكه جاحظ نوشته است، سالطين ساسانى هر سه روز يكبار به عيش و سرور 
مى پرداختند، مگر بهرام گور و (اردوان) سردار شاپور كه در ميگسارى افراط مى كردند. از 

خلفاى بنى اميه يزيد بن- معاويه دائم الخمر بود ولى عبد الملك مروان به هر ماه يكبار به 
افراط ميگسارى مى كرد و مى- گفت: اين كار براى تنوير خرد الزم است، زيرا كدورت 

 فكر را زايل گرداند.

وليد بن عبد الملك يك روز در ميان باده نوشى مى كرد و عمر بن عبد العزيز (شريفترين 
خلفاى اموى) از روزى كه به خالفت نشست تا زمانى كه عمرش به سر رسيد نه لب از باده 

تر كرد و نه گوش به غنا سپرد، و هشام به هر آدينه مستى مى كرد؛ و يزيد بن وليد و وليد 
بن يزيد، عمر را به ميگسارى و بطالت گذرانيدند ... مهدى و هارون، يك روز در ميان و 

هارون به هر جمعه دوبار شراب مى نوشيد ... مأمون در آغاز خالفت خود به روزهاى 
 سه شنبه و جمعه به بزم مى-

______________________________ 
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 »1 « تا زمانى كه روزش به سر رسيد، مداومت مى كرد ...»215نشست و از سال 

 رابطه اخطل شاعر مسيحى با شراب 

عبد الملك بن مروان خليفه اموى به اخطل شاعر گفت: «بيا و مسلمان شو تا ده هزار درهم 
به تو بدهم و از غنيمتهاى اسالم سهمى برايت معين كنم. اخطل گفت: با شراب چه كنم؟ 

عبد الملك گفت: شراب چيز خوبى نيست، اولش تلخى و آخرش مستى است. اخطل 
گفت: آرى درست گفتى، اما ميان همان تلخى و مستى عالمى است كه تمام خالفت و 

قدرت تو در مقابل آن مثل قطره آب دريا، برابر رود فرات مى باشد، خليفه خنديد و پاپى 
 ناگفته نگذاريم كه همين خليفه ددمنش كه نسبت به اخطل ميگسار، »2 «او نگشت ...»

گذشت و تسامح ورزيد، به شمعله نام از مسيحيان ايرانى پيشنهاد كرد، مسلمان شود. او 
گفت: مسلمان نمى شوم، مگر آنكه مجبورم كنى. خليفه فورى دستور داد تكه اى از 

 گوشت ران شمعله ببرند و كباب كنند و به حلقش فروبرند.

در ميان خلفاى بنى اميه، يزيد بيش از ديگران دلباخته شراب بود؛ وى به قول قاضى نور اللّه 
 شوشترى در استحالل خمر به مضمون اين بيت بيان عذر نمود:

 فان حرمت يوما على دين احمد
 

 فخذها على دين المسيح بن مريم 

   



او گفت اگر شراب در آئين محمد (ص) تحريم شده، مى توان آن را به اجازه عيسى مسيح 
 نوشيد.

 خليفه يى كه عاشق شراب بود

 ه) درگذشت، 126جرجى زيدان مى نويسد: «وليد بن يزيد بن عبد الملك كه در سال (
جز شراب و شكار هوسى نداشت، حوضهايى پر از شراب فراهم مى ساخت و در ميان 

 حوض شراب غوطه مى خورد و شراب مى نوشيد، وى بيش از يك سال خالفت نكرد ..»
  و نتيجه اعمال سفيهانه خود را در كوتاه مدتى بديد.»3«

بشار، شاعر معروف عرب كه در زمان مهدى خليفه مى زيست، مى گويد: «.. اى گروه 
امويان، خالفت شما از ميان رفت و اكنون خليفه خدا را ميان شراب و عود جستجو كنيد 

 البته تنها اين خليفه منحرف و ديگر خلفا و سالطين تبه كار و جورپيشه شايسته »4 «...»
توبيخ نيستند، بلكه مردمى كه حكومت و فرمانروايى آنان را تحمل كرده، و در راه استقرار 

 حكومتى مقرون به عدل و نصفت گام مؤثرى برنداشته اند بيشتر مستحق توبيخ و مالمتند.
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 عقيده بعضى از شعرا و صاحبنظران 

بسيارى از شعرا، به غلط مى خوردن را، كه منشاء بسيارى از بيماريهاست رمز شاد زيستن 
 دانسته اند: از جمله ابو شكور بلخى مى گويد:

 ساقيا، مر، مرا از آن مى ده 
 

 كه غم من بدو گسارده شد

   
 و دقيقى مى گويد:

 بيا تا مى خوريم و شاد باشيم 
 

 كه هنگام مى و ايام شادى است 

   
 و عنصرى پيشنهاد مى كند كه:

 شاد زى با سياه چشمان شاد
 

 كه جهان نيست جز فسانه و باد

 ز آمده شادمان ببايد بود
 

 وز گذشته نكرد بايد ياد

 باد و ابر است اين جهان فسوس 
 

 باده پيش آر، هرچه بادآ باد

   
 به نظر رودكى:

 مى آرد شرف مردمى پديد
 

 آزاده نژاد از درم خريد

 مى، آزاده پديد آرد از بداصل 
 

 فراوان هنر است اندر اين نبيذ

 بسا، دون بخيال كه مى بخورد
 

 كريمى به جهان، در پراكنيد

   
رودكى، در وصف مى و معشوق اشعار فراوانى سروده ولى او كه طرفدار فرقه اسماعيليه و 

مردى صاحبنظر بود، شاد زيستن را تنها در مى و معشوق نمى داند، بلكه چون حكما و 



فالسفه و پيروان عقل و منطق، سالمت جسم، و اخالق پسنديده و نيكونامى و فهم و خرد 
 را شرط سعادت و نيك بختى آدميان مى داند:

 چهار چيز مر آزاده را ز غم بخرد
 

تن درست و خوى نيك و نام نيك 
 و خرد

هر آنكه ايزدش اين چهار، روزى 
  كرد

سزد كه شاد زيد جاودان و غم 
 نخورد

   
 * فردوسى طوسى در بهرام نامه مى گويد:

 بر اندازه بر، هركسى مى خوريد
 

 از آغاز، فرجام خود بنگريد

 چو مى تان به شادى شود رهنمون 
 

 بخسبيد تا تن نگردد زبون 

   
* رودكى خصوصيات يكى از مجالس بزم بزرگان را در حدود يازده قرن پيش چنين 

 توصيف مى كند.

 از چكامه معروف «مادر مى»:

 مجلس بايد بساختن ملكانه  ...
 

 از گل و از ياسمين و خيرى الوان 

 نعمت فردوس گستريده ز هر سو
 

 ساخته كارى كه كس نسازد چونان 
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 جامه زربفت و فرشهاى نوآيين 

 
 شهره رياحين و تختهاى فراوان 

 يك صف ميران و بلعمى بنشسته 
 

 يك صف حران و پير صالح دهقان 

 خسرو بر تخت پيشگاه نشسته 
 

 شاه ملوك جهان امير خراسان 

 ترك هزاران به پاى پيش صف اندر
 

 هريك چون ماه برد و هفته درفشان 

 هريك بر سر بساك مورد نهاده 
 

روش، مى سرخ و جعد زلفش 
 ريحان 

 باده دهنده بتى بديع ز خوبان 
 

 بچه خاتون ترك و بچه خاقان 

 چونش بگردد نبيند چند به شادى 
 

 شاه جهان شادمان و خرم و خندان 

 از كف تركى سياه چشم و پرى روى 
 

 قامت چون سرو، زلفكانش چوگان 

 زان مى خوش بوى، ساغرى بستاند
 

 ياد كند روى شهريار سجستان 

 خود بخورد نوش و اولياش هميدون 
 

 گويد هريك چو مى بگيرد شادان 

 شادى بو جعفر احمد بن محمد
 

 آن مه آزادگان و مفخر ايران 

فرخى سيستانى، يكى ديگر از مجالس بزم دوستانه و محافل عيش و تفريح طبقات مرفه و    
 ميانه حال را در هزار سال پيش چنين تصوير مى كند:

 سر و ساقى و ماه، رودنواز
 

 پرده بربسته بر ره شهناز

 زخمه رودزن، نه سست و نه تيز
 

 زلف ساقى نه كوته و نه دراز

 مجلسى خوب و خسروانى وار
 

 از سخن چين، تهى و از غماز

 بوستانى ز الله و سوسن 
 

 همچو روى تذرو و سينه باز

 دوستانى مساعد و يك دل 
 

 كه توان گفت، پيش ايشان راز



 ماهرويى نشانده، اندر پيش 
 

 خوش زبان و موافق و دمساز

 جعد او برپرند، كشتى گير
 

 زلف او با حرير چوگان باز

 باده يى چون گالب روشن و تلخ 
 

 هيچ زاهد، مرا ندارد باز

 اندر ده  «1» ساقيا ساتكينى 
 

 مطربا رود، نرم و خوش بنواز

   
در مجالس عيش ونوش غير از شيرينى و شراب دسته يى گل زيبا نيز در مجلس انس مى- 

گذاشتند و «ساالربار» از مهمانان پذيرايى مى كرد، در داستان بيژن و منيژه فردوسى طوسى 
به اين خصوصيات اشاره مى كند و در پايان با ديدى حكيمانه ميگسارى را با همه زشتيها و 

 گناه آن بر ظلم و ستمكارى بر زيردستان ترجيح مى دهد:

 مى اندر قدح چون عقيق يمن 
 

 به پيش اندرون دسته ياسمن 

 پريچهرگان پيش خسرو بپاى 
 

 سر زلفشان بر سمن مشگساى 

 همه بزمگه پر ز رنگ و نگار
 

 كمر بسته در پيش ساالربار
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 مى لعل خور، خون دلها مريز

 
 تو خاكى چو آتش مشو تند و تيز

 مى لعلگون خوشتر است اى سليم 
 

 ز خونابه اندرون يتيم 

   



 وصف شراب:
 رز را خداى، از قبل شادى آفريد

 
 شادى و خرمى همه از رز بود پديد

 از جوهر لطافت محض آفريد رز
 

 آنكه جهان و خلق جهان را بيافريد

   
 از بشار مرغزى 

منوچهرى، مى و موسيقى و باده و چنگ را الزم و ملزوم هم مى شمارد و از ذكر زيانهاى 
 گوناگون شراب خوددارى مى كند:

آمد شب و از خواب مرا رنج و 
  عذابست 

اى دوست بيار آنچه مرا داروى 
 خوابست 

 من خواب ز ديده به مى ناب ربايم 
 

آرى عدوى خواب جوانان، مى 
 نابست 

سختم عجب آيد كه چگونه بردش 
  خواب 

آن را كه به كاخ اندر يك شيشه 
 شرابست 

وين نيز عجبتر كه خورد باده 
  بى چنگ 

 بى نغمه چنگش به مى ناب شتابست 

اسبى كه صفيرش نزنى مى نخورد 
  آب 

نى مرد كم از اسب و نه مى كمتر از 
 آبست 

   
 

 تفريحى با دلبرى مهربان 



 فردوسى طوسى در داستان بيژن و منيژه به اين مطلع:

 شبى چون شبه روى شسته به قير
 

 نه بهرام پيدا نه كيوان نه تير

   
نمونه يى از تفريحات و تعيشات محدود خانوادگى را در هزار سال پيش با استادى تصوير 

 مى كند:

 بدان تنگى اندر بجستم ز جاى  ...
 

 يكى مهربان بودم اندر سراى 

 خروشيدم و خواستم زو چراغ 
 

 درآمد بت مهربانم به باغ 

 مرا گفت: شمعت چه بايد همى 
 

 !شب تيره خوابت نيايد همى

 بدو گفتم اى بت، نيم مرد خواب 
 

 بياور يكى شمع چون آفتاب 

 بنه پيشم و بزم را ساز كن 
 

 به چنگ آر چنگ و مى آغاز كن 

 برفت آن بت مهربانم ز باغ 
 

 بياورد رخشنده شمع و چراغ 

 مى آورد و نار و ترنج و بهى 
 

 زدوده يكى جام شاهنشهى 

گهى مى گساريد و گه چنگ 
  ساخت 

 تو گفتى كه هاروت نيرنگ ساخت 

 دلم بر همه كار پيروز كرد
 

 ... شب تيره همچون گه روز كرد

   
 

ابو الفضل بيهقى مورخ نامدار عهد غزنويان برخالف منوچهرى دامغانى، شاعر خوش طبع، 
مديحه سرا و بى بندوبار آن دوران، به يك حقيقت مسلم علمى و تجربى در پيرامون عواقب 



سوء ميگسارى اشاره مى كند و مى گويد: «راست است كه شراب ساعتى چند نشاطآور 
 است ولى پس از پايان آن ساعات خواب و خمار و ناراحتى آن، گاه دو سه روز به درازا
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مى كشد، اينك گفتار بيهقى: «... آنچه گفته اند كه غمناكان را شراب بايد خورد تا تفت 
غم بنشاند، بزرگ غلطى است، بلى درحال بنشاند، و كمتر گرداند، اما چون شراب 

 »1 «دريافت و بخفتند، خمارى منكر آرد كه بيدار شوند و دوسه روز بدارد ...»

از ديرباز، بعضى صاحبنظران، بدون توجه به تعاليم اسالم و مضار شراب، خوردن مى را در 
 حد اعتدال تجويز كرده اند.

 بعضى نيز براى رهايى از ناماليمات روزگار، به نوشيدن شراب روى مى آوردند.

 لب پياله ببوس، انگهى به مستان ده 
 

 «بدين دقيقه دماغ معاشران «تر كن
«2» 

   
 

 ابو العالء معرى هشدار مى دهد!

 ابو العالء معرى، به سختى به عناصر رياكار حمله مى كند و مى گويد:

«آگاه باش! با آنكه تو آزاده هستى، از وعاظ فريبكارى كه زنان را موعظه مى كنند، گول 
خورده يى؛ واعظى كه صبح، شراب را به شما حرام مى كند، شب، خودش با خاطرى 

آسوده مى نوشد ... بعضى از آنها به شما مى گويند، در اثر فقر برهنه مانده اند، درحاليكه 



جامه آنها در گرو باده است ... آنها دينى ندارند و عبادتى نمى كنند، مواظب باش، گول 
 دستهايى را كه تسبيح حمل مى كنند، نخورى ...

بسيارند شيوخى كه با موى سفيد، روز عبادت مى كنند و شب در درياى سالوس و خيانت 
 »3 «شناورند ...»

 اكنون نمونه يى از رباعيات خيام را در پيرامون مى و ميگسارى مى آوريم:

گويند كسان بهشت با حور 
  خوشست 

من مى گويم كه آب انگور 
 خوشست 

اين نقد بگير و دست از آن نسيه 
  بدار

 كاواز دهل شنيدن از دور خوشست 

   
* 

 مى خوردن و شاد بودن آئين منست 
 

 فارغ بودن ز كفر و دين، دين منست 

گفتم به عروس دهر كابين تو 
  چيست 

 گفتا دل خرم تو كابين منست 

   
* 

 در دهر چو آواز گل تازه دهند
 

 فرماى بتا كه مى به اندازه دهند

 از حور و قصور، وز بهشت و دوزخ 
 

 فارغ بنشين كه آن به آوازه دهند

   
* 
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 گر دست دهد ز مغز گندم نانى 

 
 از مى دومنى ز گوسفندى رانى 

 و آنگه من و تو نشسته در ويرانى 
 

 عيشى بود آن نه حد هر سلطانى 

 خيام    

قرنها قبل از خيام، شاعر نيمه ايرانى، ابو نواس، تنها آب و سبزه و روى زيبا را دواى قلبهاى 
 محزون شمرده است: ثالثه يذهبن عن قلب الحزن الماء و الخضرا و الوجه الحسن.

 تفريحات عمومى 

در ميان تفريحگاههاى عمومى، نخست بايد از ميخانه هايى كه در كنار دجله و فرات ايجاد 
شده بود سخن گفت. در اطراف مهمانخانه ها و ميفروشيهاى اطراف شهر كه بيشتر در كنار 
كاخهاى پارسيان يا صومعه هاى مسيحيان برقرار بود راهبان، تاكستانهاى معروفى داشتند و 

 شراب خود را مستقيما به مشتريان، عرضه مى كردند. اين شرابها خيلى معروف بود.

آنها روى شيشه هاى الك و مهرشده مشخصات شراب و سال و عمر آن را كه گاهى به 
چهل، پنجاه و گاهى به شصت سال هم مى رسيد ذكر مى كردند. گاهى شراب تازه را 



مستقيما و از خمره مى فروختند. با اينكه نوشيدن شراب شرعا ممنوع بود. حنفيها چنانكه 
 گفتيم راه شرعى براى استفاده از شراب پيدا كرده بودند.

در خرابات و ميخانه ها، خوانندگان زن و مرد، بازيگران و نوازندگان نى و زنگيان و كوليها 
) 439- 421وسايل تفريح خاطر مشتريان را فراهم مى كردند. بهرام پنجم پادشاه ساسانى (

براى تفريح خاطر مردم عده اى از اين قبيل هنرمندان را از الهور فراخوانده بود، همين 
بازيگران بعدها به اسپانيا رفتند و هنر خوانندگى، سيركبازى و تربيت حيوانات وحشى را 
كه يادگار تمدن هندى است به داوطلبان آموختند. از اين قبيل اماكن تفريحى، در تمام 

 و از الكرخ و المطير و دير الصوسى و القفس و قطربل »1 «طول دجله از سامره تا تكريت 
(كه در جانب باخترى بغداد قرار داشت) يعنى در تمام طول سواحل فرات در هيت و عانة 

 و طيزن و جاهاى ديگر تفريحگاههايى وجود داشت.

مردم به اين مكانهاى تفريحى روى مى آوردند. شهرهاى بزرگ را انبوهى از پشه و مگس 
 و زنبور فراگرفته بود و شماره زنبورهاى درشت پس از رسيدن خرما فزونى مى گرفت.

 غير از ميخانه ها كه ابن المعتز شاعر معروف آنها را بهشت موقتى خوانده است! در

______________________________ 
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 داخل باغهاى بزرگ مصفا نيز محلهايى براى وقتگذرانى و تفريح مردم پيش بينى شده بود.



در اين باغها به وسيله كانالهايى كه كنده شده بود، آبى صاف و گوارا جريان داشت؛ از 
بركت سير چشمه ها و آبشارهاى مصنوعى و وجود درختان گوناگون نظير: تبريزى، بيد، 

انار، سرو و پرتقال، مردم مى توانستند كه در زير سايه مواج درختان، روى نيمكتهاى آماده 
شده به تفريح و استراحت پردازند. عده اى پس از خوردن كبابهاى مطبوعى كه روى آن 

شراب و ماء العسل ريخته بودند؛ و شنيدن ساز و آواز و موسيقى به وسيله كرجيهاى 
مخصوص به شهر مراجعت مى كردند. در اين مناطق، براى كشت و زرع گندم و جو، 

 كانالهاى مارپيچى احداث كرده بودند و سراسر دشت پوشيده از زراعت بود.

 باده نوشى در ايران 

يكى از تفريحات طبقات ممتاز و متوسط جامعه ايرانى در دوره قرون وسطا ميگسارى در 
مجالس جشن يا در ميخانه ها و خرابات بود، و با اينكه اين عمل از نظر شرعى و اخالقى 

ممنوع و مذموم تلقى مى شد، معذلك نه تنها بسيارى از افراد متنعم و طبقات حاكم زمان، به 
ميگسارى مى پرداختند، بلكه عده يى از متفكرين و مردان حساس و شرافتمندى كه از ظلم 

امراى ستمگر و عوامفريبى رياكاران و يا از جهل و بيخبرى مردم رنج مى بردند، براى آنكه 
 ساعتى چند گريبان خود را از قيد عقل رهايى بخشند، به مى نوشى مبادرت مى كردند.

در باب يازدهم، عنصر المعالى مؤلف قابوس نامه در ترتيب شراب خوردن چنين مى گويد: 
«اما حديث شراب خوردن، نگويم كه شراب بخور و نيز نتوانم گفتن كه مخور كه جوانان 

به قول كس، از فعل خود بازنگردند كه مرا بسيار گفتند و نشنودم ... بايد كه چون نان 
خورده باشى در وقت نبيذ نخورى ... سه ساعت از طعام گذشته نبيذ خور، تا هم از طعام 

بهره ور باشى و هم از شراب ... مستى را، به خانه بازآى و مستى به خانه خود كن ... از 
آنكه مردم در چهار ديوار خويش چون پادشاهى بود در ملك خويش ... هميشه از نبيذ 



چنان برخيز كه هنوز دو پياله را جاى باشد و پرهيز كن از لقمه سيرى ... جهد كن تا هميشه 
 خوردن دو چيز است بيمارى و ديوانگى ... خمار، نوعى »1 «مست نباشى كه ثمره سيكى 

است از بيمارى، پس چرا به كارى مولع بايد بودن كه ثمره آن بيمارى بود و يا ديوانگى ... 
 »3 « مكن ...»»2 «تا بتوانى صبوحى 

نه تنها در اعياد و جشنها، بلكه گاه پس از مرگ عزيزان نيز كسانى بودند كه به ميگسارى 
 مى پرداختند.

______________________________ 
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افراط در باده نوشى مخصوصا در بين امرا و سالطين و طبقات ممتاز، زياد معمول بود و 
 شعراى دربارى و گويندگان صوفى مسلك مكرر در وصف شراب اشعارى سروده اند.

 از جمله معزى مى گويد:

بيار آن مى كه پندارى روان ياقوت 
  نابستى 

و يا چون بركشيده تيغ پيش 
 آفتابستى 

به پاكى گويى اندر جام مانند 
  گالبستى 

به خوشى گويى اندر ديده 
 بى خواب، خوابستى 



سحابستى قدح گويى و مى قطره 
  سحابستى 

طرب گويى كه اندر دل دعاى 
 مستجابستى 

اگر مى نيستى يكسر همه دلها 
  خرابستى 

اگر در كالبد جان را نديدستى 
 شرابستى 

اگر اين مى به ابر اندر به چنگال 
  عقابستى 

از آن تا ناكسان هرگز نخوردندى 
 صوابستى 

   
 

 ميگسارى عمرو ليث در مرگ فرزند

به طوريكه بيهقى در تاريخ خود آورده است، هنگامى كه عمرو ليث از كرمان عازم 
سيستان بود، در راه پسرش محمد به مرض قولنج گرفتار مى شود، او با نهايت عالقه يى كه 

به فرزند داشت وى را در پنج منزلى شهر سيستان گذاشت و عده يى را به مراقبت احوال 
وى گماشت، تا مرتبا وضع مزاجى او را اعالم كنند «كه بيمار چه كرد و چه خورد و چه 
گفت و خفت يا نخفت، چنانكه عمرو بر همه احوال واقف مى باشد.» پس از چندين روز 

پسر عمرو به علت مرض درگذشت و ناچار خبر مرگ وى را به او دادند عمرو پس از 
آگاهى از مرگ فرزند «... برخاست و به گرمابه رفت و مويش باز كردند و بماليدند و 

برآمد و بياسود و بخفت؛ و پس از نماز وكيل را بفرمود تا بخواندند و بيامد و مثال داد كه 
برو و مهمانى بزرگ بساز و سه هزار بره و آنچه با آن رود و شراب و آلت آن و مطربان 
راست كن فردا را، وكيل بازگشت و همه بساختند. حاجب را گفت، فردا بار عام خواهد 
بود، آگاه كن لشكر را و رعايا را از شريف و وضيع بار ديگر روزگار پگاه بنشست و بار 

دادند و خوانهاى بسيار نهاده بودند، پس از بار، دست بدان كردند و شراب آوردند و 



مطربان بر كار شدند، چون فارغ خواستند شد، عمرو ليث روى به خواص و اوليا و حشم 
 كرد و گفت: بدانيد كه مرگ حق است ...

مرده بازنيايد، جزع و گريستن ديوانگى باشد و كار زنان، به خانها بازرويد و بر عادت 
مى باشيد و شاد مى زييد كه پادشاهان را سوك داشتن محال باشد. حاضران دعا كردند و 

باز گشتند و از چنين حكايت، مردان را عزيمت قويتر گردد و فرومايگان را درخورد مايه 
 دهد.»
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سلطان محمود كه خود را حامى و علمدار گسترش دين معرفى مى كرد و كسان ديگرى 
كه در دربار و دستگاه او بودند. از افراط در باده گسارى خوددارى نمى كردند. شعراى 

معاصر محمود در وصف شراب اشعار فراوانى سروده اند كه از آنجمله بيتى چند از 
 منوچهرى را نقل مى كنيم:

 اى باده فداى تو همه جان و تن من 
 

 كز بيخ بكندى ز دل من حزن من 

خوبست مرا كار به هرجا كه تو 
  باشى 

بيدارى من با تو خوشست و وسن 
 من 

 هرجايگهى كانجا آمد شدن تست 
 

 آنجا همه گه باشد آمد شدن من 

 يا در خم من بادى، يا در قدح من 
 

 يا در كف من بادى يا در دهن من 

 بوى خوش تو باد همه ساله بخورم 
 

 رنگ رخ تو بادا بر پيرهن من 

 آزاده رفيقان منا، من چو بميرم 
 

 از سرخ ترين باده بشوئيد تن من 

 از دانه انگور، بسازيد حنوطم 
 

 وز برگ رز سبز ردا و كفن من 



 در سايه رز اندر، گورى بكنيدم 
 

 تا نيكترين جايى باشد وطن من 

   
استاد فقيد محمد قزوينى، در تعليقاتى كه بر چهار مقاله نوشته است به محدوديتهاى فكرى 

عصر محمود اشاره كرده، مى نويسد: «دقيقى شاعر آل سامان ... در كمال آزادى اينگونه 
 شعر مى سرائيده است:

 دقيقى چار خصلت برگزيدست 
 

 به گيتى از همه خوبى و زشتى 

 لب ياقوت رنگ و ناله چنگ 
 

 مى چون رنگ و كيش زرتهشتى 

   
و اندكى بعد از آن يعنى در عصر سلطان محمود غزنوى، اسماعيليان و قرامطه تحت تعقيب 

 شديد قرار مى گيرند.

: سلطان محمود و سلطان 422مى نوشى سلطان مسعود در كرانه جيحون در ربيع االول 
مسعود به حكايت تاريخ بيهقى در شرابخوارى سخت افراط مى كردند «... چون به كران 

جيحون رسيديم، امير فرود آمد و دست به نشاط و شراب كردند و سه روز پيوسته 
بخوردند. روز چهارم برنشست و به شكار شير و ديگر شكارها رفت و چهار شير را به 

دست خويش كشت، و در شجاعت آيتى بود، چنانكه در تاريخ چند جاى بيامده است ... 
وى خوردنى خواست و صندوقهاى شكارى پيش آوردند و نان بخوردند و دست به شراب 

بردند و خوران خوران مى آمد تا خيمه و بيشتر از شب بنشست و ديگر روز برنشست و به 
كرانه جيحون آمد و كشتيها برين جانب آوردند و قلعت را بياراسته بودند به انواع سالح و 
بسيار پيادگان آمده با سرهنگان به خدمت و بر آن جانب بر كران جيحون ايستاد ... امير در 

كشتى نشست و نديمان و مطربان و غالمان در كشتيهاى ديگر ديگر نشسته بودند همچنان 



براندند تا پاى قلعت ... از قلعت بوقها بدميدند و طبلها بزدند و نعره ها برآوردند و خوانها به 
 رسم غزنين روان شد از بزرگان 
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(يعنى از طرف بزرگان) و نخجير و ماهى و آچارها و نانهاى يخه (يعنى نان نازك) و امير 
را از آن سخت خوش آمد و مى خوردند و شراب روان شد و آواز مطربان از كشتيها برآمد 

و بر لب آب مطربان ترمذ و زنان پاى كوب و طبل زن افزون سيصد تن دست به كار بودند 
و پاى مى كوفتند و بازى مى كردند كه از اين باب چندان كه در ترمذ ديدم كم جايى 

 »1 «ديدم.»

 افراط مسعود و اطرافيان در شرابخوارى 

 يكى از مجالس شراب سلطان مسعود را بدين نحو 432بيهقى، ضمن ذكر وقايع سال 
توصيف مى كند: «... امير گفت: بى تكلف بايد كه به دشت آئيم و شراب به باغ پيروزى 

خوريم؛ و بسيار شراب آوردند. در ساعت از ميدان به باغ رفت و ساتكينها و قرابها تا پنجاه 
در ميان سرايچه نهادند و ساتكين روان ساختند. امير گفت: عدل نگاه داريد و ساتكينها 
برابر كنيد تا ستم نرود و پس روان كردند ساتكينى هريك نيم من و نشاط باال گرفت و 

مطربان آواز برآوردند، بو الحسن پنج بخورد و به ششم سپر بيفكند و به ساتكين هفتم از 
عقل بشد و به هشتم قذفش افتاد و فراشان بكشيدندش. بو العالء طبيب، در پنجم سر پيش 
كرد و ببردندش. خليل داود ده بخورد و سيا بيروز نه و هردو را به كوى ديلمان بردند. بو 

نعيم دوازده بخورد و بگريخت و داود ميمندى مستان افتاد و مطربان و مضحكان همه 
مست شدند و بگريختند. ماند سلطان و خواجه عبد الرزاق، و خواجه هژده بخورد و 



خدمت كرد رفتن را و به امير گفت: بس اگر بيش ازين دهند ادب و خرد از بنده دور 
كنند، امير بخنديد و دستورى داد و برخاست و سخت به ادب بازگشت و امير پس ازين 

  ساتكين نيم منى تمام شد ..27مى خورد به نشاط و 

برخاست و چنان مى نمود كه گفتى شراب نخورده است و اين همه به چشم و ديدار من 
 »2 «بود كه بو الفضلم و امير بر پيل نشست و به كوشك رفت.»

فرخى از جمله شعرايى است كه به پيروى از طبع بانشاط خويش و ميل ممدوحان، مكرر 
 زبان به مدح مى و معشوق مى گشايد:

روزه از خيمه ما دوش همى شد به 
  شتاب 

 عيد فرخنده فراز آمد با جام شراب 

 قوم را گفتم چونيد شمايان به نبيذ
 

همه گفتند صوابست صوابست 
 صواب 

چه توان كرد اگر روزه ز ما روى 
  بتافت 

نتوان گفت مر او را كه ز ما روى 
 متاب 

چه شود گر برود گو برو و نيك 
  خرام 

 رفتن او برهاند همگان را ز عذاب 

   
 

______________________________ 
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گر همه روى جهان زرد شد از 

  زحمت او
شكر للّه كه كنم سرخ رخ از باده و 

 ناب 

گوشه ميكده از باده كنون بينى 
  مست 

مفتى شهر، كه بد معتكف اندر 
 محراب 

 در جاى ديگر مى گويد:   
 باده چون گالب روشن و تلخ 

 
 مانده در خم ز گاه آدم باز

 از چنين باده و چنين مجلس 
 

 هيچ زاهد مرا ندارد باز

 ساقيا ساتكينى اندر ده 
 

 مطربا رود نرم و خوش بنواز

   
* 

مى ستانم ز كف آنكه مرا چشم 
  بدوست 

وانكسى را كه دلم خواهد گيرم در 
 بر

باز خواهم به شبى بوسه يكماهه ز 
  دوست 

 بوسه و آنچه بدان ماند معنيش نگر

 عالم شهر همين خواهد ليكن به زبان 
 

 بنگويد چو من ابله ديوانه خر

هرچه اندر دل خود دارم بيرون 
  فكنم 

مردمان را دهم از راز دل خويش 
 خبر

   



فرخى در قصيده يى كه به مناسبت عيد مهرگان سروده، از تصادف اين عيد با ماه رمضان 
 ياد مى كند:

 مهرگان جشن عجم داشت به پاى 
 

 جشن او بوده چو چشم اندر باى 

 هركجا درشدم از اول روز
 

 با مى اندر شدم و بربط و ناى 

 تا مه روزه درآميخت بدوى 
 

 آنهمه رسم نكو ماند بجاى 

 كارها تنگ گرفتست بدوى 
 

 روزه تنگخوى كج فرماى 

   
 فرخى در وصف جوانى و مى و معشوق چنين مى گويد:

 خوشا عاشقى خاصه وقت جوانى 
 

 خوشا با پريچهرگان زندگانى 

 خوشا با رفيقان يكدل نشستن 
 

 به هم نوش كردن مى ارغوانى 

 به وقت جوانى بكن عيش زيرا
 

 كه هنگام پيرى بود ناتوانى 

 جوانى و از عشق پرهيز كردن 
 

 چه باشد ندانى به جز جان گرانى 

 جوانى كه پيوسته عاشق نباشد
 

 دريغ است از روزگار جوانى 

   
* 

شب دوشين شبى بوده است بس 
  خوش 

 به جان بودم من آنشب را خريدار

 دو زلفش را به ماليدم به دو دست 
 

 سراى از بوى او شد طبل عطار
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گهى شب روز كردم ز آن دو 

  عارض 
 گهى گل توده كردم زان دو رخسار

 بدين شادى درستم دوش و امروز
 

 درين انديشه بودم پار و پيرار

 فراوان خوشترم امروز از دى 
 

 فراوان بهترم امسال از پار

 اشعار سنايى در وصف مى و معشوق:   
شور در شهر فكند آن بت 

  زنارپرست 
چون، خرامان ز خرابات برون آمد 

 مست 

 پرده شرم دريده قدح مى در كف 
 

شربت خمر چشيده علم كفر به 
 دست 

هيچ ابدال نديدى كه درو 
  درنگريست 

كه نه در ساعت زنار چهل گز 
 دربست 

   
* 

 با رود و سرود و باده ناب 
 

 ايام جهان همى گذارم 

   
* 

 تا كى از خانه هين ره صحرا
 

 تا كى از كعبه هين در خمار

 در جهان شاهدى و ما فارغ 
 

 در قدح جرعه اى و ما هشيار

   



* 

با سرود و رود و جام باده جانان 
  بساز

وز ميان جان، غالم و چاكر هر چار 
 باش 

خرم بود آن روزى كز بهر طرب 
  دارم 

زلفش به يسار اندر ساغر به يمين 
 اندر

 خود را به دو باده وارهانيم 
 

 چون زير هزارگونه بنديم 

   
 سنايى 

 باده نوشى در مجالس رسمى 

 در تاريخ غر السير معروف به غرر اخبار ملوك الفرس مى خوانيم:

«... جامى زرين لبريز از شرابى زرد چون آب زر، بر كف رستم نهادند، رستم گفت: به 
يزدان سوگند كه اين از پاكى، دوستى و مهر مرا بر تو ماند و آن جام را بر روى اسفنديار 

 »1 «دركشيد، اسفنديار هم بر آن آئين باده نوشيد.»

گاه در مجالس بزم و شادمانى به ياد و سالمتى شخصى غايب باده مى نوشيدند، چنانكه در 
تاريخ سيستان آمده است: «... همه نعمتى ما را هست اما بايستى كه امير ما جعفر را 

بديدمى، اكنون كه نيست بارى ياد او گيريم، و همه مهتران خراسان حاضر بودند؛ ياد وى 
گرفتند و بخوردند و همه بزرگان خراسان نوش كردند ... و رودكى قصيده اى در اين معنى 

 گفته، كه چند بيت آن اين است:

 زان مى خوش بوى ساغرى بستاند
 

 ياد كند روى شهريار سجستان 



 خود بخورد نوش و اولياش هميدون 
 

 گويد هريك چو مى بگيرد شادان 

 شادى بو جعفر احمد بن محمد
 

 «2» «آن مه آزادگان و مفخر ايران

   
 اشعار زير را كه منسوب به ابن سيناست، براى مزيد اطالع خوانندگان نقل مى- كنيم:

______________________________ 
 .359)- تاريخ غرر السير، طبع تهران، ص 1(

 )- ر. ك: تاريخ سيستان، به تصحيح ملك الشعراى بهار.2(
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مى دشمن مست و دوست هشيار 

  است 
 اندك، ترياق و بيش، زهر مار است 

 در بسيارش مضرت اندك نيست 
 

 در اندك او، منفعت بسيار است 

 منسوب به ابو على سينا   
 ساقيا باده صبوح بده 

 
 عاشقان را غذاى روح بده 

 باده عشق ده، به ما مستان 
 

 مى بده «ماى» ما ز ما بستان 

 در دلم نه حالوت مستى 
 

 تا شود نيستى من هستى 

 زان صراحى كه جام رضوانست 
 

 باده اى ده كه جرعه اش جانست 

 اى كه بر ياد لعل دلجويت 
 

 باده ناخورده مستم از بويت 

 نفسى باز پرس مستان را
 

 راحتى بخش مى پرستان را



 سوختم سوختم در آتش شوق 
 

 بيخودم كن دمى به باده ذوق 

   
شمس المعالى قابوس بن وشمگير، كه اميرى شاعر و دانشمند بود، آز و نياز را سرچشمه 

 شوربختيهاى بشر مى دانست:

 كار جهان سراسر، آز است يا نياز
 

 من پيش دل نيارم آز و نياز را

 من بيست چيز را ز جهان برگزيده ام 
 

 تا هم بدان گذارم عمر دراز را

شعر و سرود و رود و مى خوشگوار 
  را

شطرنج و نرد و صيدگه و يوز و باز 
 را

ميدان و گوى و بارگه و رزم و بزم 
  را

 اسب و سالح و جود و دعا و نماز را

   
 و در اين رباعى مى گويد:

 گل شاه نشاط آمد و مى، مير طرب 
 

زان روى، بدين دو مى كنم، عيش 
 طلب 

خواهى كه در اين بدانى اى ماه 
  سبب 

گل رنگ رخت دارد و مى طعم دو 
 لب 

   
اشعار زير را كه در وصف شراب است، به ابو على سينا نسبت مى دهند. ولى برخى از 

 صاحبنظران در انتساب اين اشعار كفرآميز به وى اظهار ترديد كرده اند:

 غذاى روح بود باده رحيق الحق 
 

كه رنگ و بوش كند رنگ و بوى 
 «1» گل را دق 



به رنگ زنگ زدايد ز جان 
  اندوهگين 

 هماى گردد، اگر جرعه بنوشد بق 
«2» 

به طعم تلخ، چو پند پدر و ليك 
  مفيد

 به پيش مبطل باطل به نزد دانا حق
... 

 شراب را چه گنه زانكه ابلهى نوشد
 

زبان به هرزه گشايد دهد ز دست 
 ورق 

 حالل بر عقال و حرام بر جهال 
 

كه مى محك بود و خير و شر ازو 
 مشتق 

 غالم آن مى صافم كزو رخ خوبان 
 

به يك دو جرعه برآرد هزارگونه 
 عرق 

چو بو على مى ناب ار خورى 
  حكيمانه 

به حق حق كه وجودت به حق شود 
 ملحق 

   
 

______________________________ 
 )- دق كردن، يعنى اعتراض كردن 1(

 )- پشه بزرگ 2(
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به نظر شيخ عطار، مستى و غرور مال و جاه به مراتب از مستى شراب زشت تر و زيان- 
 بخش تر است:



 مستى غرور سخت زشت است 
 

 غم نيست كه مست باده باشيم 

   
* 

 مستى و مقامرى مرا بهتر از آنك 
 

 بر روى و ريا كنى صالح اى ساقى 

   
* 

 مضرت است و منافع شراب را بسيار
 

 اگر قياس كنى اين بدان نمى ارزد

   
 سلمان ساوجى 

 يسئَلُونَك عنِ الْخَمرِ و الْميسرِ قُلْ فيهِما إِثْم كَبِيرٌ و منافع للنَّاسِ و إِثْمهما أَكْبرُ اقتباس از آيه 
 .216 آيه 2 سوره منْ نَفْعهِما،

 مكن مستى ميان بزم اوباش 
 

 كه مستى مى كند اسرارها فاش 

 حرام از بهر آن كردند مى را
 

 كه با اوباش مى خوردند وى را

   
 (از بلبل نامه عطار)

 ميگسارى در خاورميانه 

با اينكه اصوال باده نوشى در اسالم منع شده است، در طى قرنها بعضى از صاحبنظران براى 
 م.) كه 767تجويز آن، تفسيرها و تأويلهايى روا داشتند؛ چنانكه امام ابو حنيفه متوفى در (

هارون- الرشيد ازو تبعيت مى كرد. نوشيدن بعضى از اقسام شراب را براى پيروان خود 
تجويز كرد. فتواهاى ابو حنيفه كه تولدش در كابل و از قوم سجزى بود، باده گسارى را در 



بين ايرانيان شرقى يعنى سكنه خراسان، ماوراء النهر و عراقين (يعنى عراق عرب و عجم) 
روا مى داشته؛ ولى در عربستان و ممالك اطراف مديترانه، شراب خوردن همچنان ممنوع 

 بود.

در ممالك شرقى هرچند يكبار، پادشاهان و فرمانروايان به نص صريح قرآن عمل، و 
شراب خوارگى را اكيدا منع مى كردند. ولى روزگار اين محدوديتها، چندان دراز نبود و 

پس از مدتى از شدت اجراى حكم كاسته مى شد و مردم بار ديگر به باده نوشى 
 مى پرداختند.

 ميالدى ميگسارى را شديدا منع كرد و فرمود حتى از 1009«حاكم» خليفه مصر در سال 
 فروش كشمش و تهيه شيره انگور خوددارى كنند.

درختهاى انگور باغ خليفه در جيزه نزديك فسطاط از بيخ و بن كنده شد، حتى كسى 
 انگور را مويز نيارست كرد. آبجو نيز چون سكرانگيز بود، نوشيدن آن ممنوع شد.

  م.) در ايام اعياد مذهبى، خراباتها بسته مى شد.1171- 909در دوره خلفاى فاطمى (

) عهد كرد از ميگسارى خوددارى كند؛ 940- 934وقتى الراضى باللّه خليفه وقت بغداد (
ولى پس از دو سال از گفته خود نادم شد و پيشوايان دين و پزشكان را فراخواند تا براى 

عهدشكنى او محمل شرعى بتراشند. سرانجام وى با پرداخت كفاره يى به مبلغ ده هزار سكه 
 به بينوايان «از سر پيمان گذشت بر سر پيمانه شد.» (حافظ) باوجود موانع و ممنوعيتهايى 
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كه گاه وبيگاه از طرف زمامداران به وجود مى آمد، بعضى از مردم، همينكه موقع را مناسب 
مى يافتند، با ميل بسيار به باده نوشى مى پرداختند؛ بعضى از شعرا در وصف شراب و رنگ 

ياقوتى آن داد سخن داده اند، به عقيده ابو نواس شاعر براى آنكه مجلس شراب گرم و 
بانشاط باشد، شركت پنج تن يار همدل كافى است. نه تنها مردم عادى، بلكه تنى چند از 

 ميالدى) محرمانه ميگسارى مى كردند- 964قاضيان در منزل وزير خليفه مهلبى (متوفى در 
جمعى از قاضيان كه مجتهدان اهل سنت بودند، از جمله ابن معروف و تنوخى هفته يى 
دوبار دور هم جمع مى شدند و از بهترين شرابهاى قطربل و عكبرا، در جامهاى طاليى 

مى ريختند و به سالمت هم مى نوشيدند؛ چون مست و خراب مى شدند، به رقص و شادمانى 
 برمى خاستند.

 م) يكى از حاكمان شرع كه فقط به افشره رفع عطش مى كرد، در 1031روزى در سال (
مجلس سورى شركت كرد؛ ميزبان او بطرى شربتى آورد كه روى آن نوشته بود «شربت از 

مغازه اسحق الواسطى؛ قاضى كه فريب برچسب بطرى را خورده بود، به نوشيدن آن 
مشغول شد ... چندان نوش كرد كه محتوى بطرى تمام شد؛ ميزبان كه مهمان خود را مست 

و مخمور ديد دانست كه برچسب بطريها اشتباه بوده و محتوى بطرى چيزى جز شراب 
نبوده است؛ ناچار براى حفظ آبروى مهمان، طيلسانى بر سر او افكند و به منزلش هدايت 

 »1 «فرمود ..»

محمد بن على بن سليمان الراوندى، در راحة الصدور مى نويسد: «خمر خوردن اگرچه 
برخالف شريعت است و اخبار و آثار بسيار در عقوبت آن كردار آمده است اما در ملل 

متقدمه حالل بوده است و در آن زمان كسى از آن اجتناب ننموده و ملوك عجم عظمت و 
آرايش مجلس بزم بدان ساخته اند،» يكى از كسانى كه به قصد عوامفريبى با ميخوارى و 



فحشاء مبارزه كرده و خود در عرق خورى و آدم كشى و نهب و غارت كم نظير بوده، 
 تيمور لنگ است.

به حكايت مطلع السعدين «... جميع ممالك را از رجس خرابات و مصطبه (يعنى ميكده و 
ميخانه) پاك فرمود؛ با آنكه هر روز مبلغ چند تومان از سوق السلطان بغداد و تيمانچه تبريز 

و كوى دراز سلطانيه و بيت اللطف شيراز و كوى بايان كرمان و خرابات خوارزم حاصل 
 »2 «بود، منافع اين مواضع را نابود انگاشت و رقم عدم بر دينار و درم آن نگاشت.»

به طوريكه از اشعار حافظ برمى آيد، در عهد شاه شجاع، برخالف دوران امير مبارز- الدين، 
 ميگسارى آزاد بوده است.

سحر ز هاتف غيبم رسيد مژده به 
  گوش 

كه دور شاه شجاع است مى دلير 
 بنوش 

   
 

______________________________ 
  به بعد.106)- على مظاهرى، زندگى مسلمانان در قرون وسطا، ص 1(

)- كمال الدين عبد الرزاق سمرقندى، مطلع السعدين، به اهتمام عبد الحسين نوايى، ص 2(
118. 
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 شد آنكه اهل نظر بر كناره مى رفتند

 
هزارگونه سخن بر زبان و لب 



 خاموش 

 به بانگ چنگ بگوئيم آن حكايتها
 

كه از نهفتن آن ديگ سينه مى زد 
 جوش 

شراب خانگى از ترس محتسب 
  خورده 

به روى يار بنوشيم و بانگ 
 نوشانوش 

 رموز مصلحت ملك خسروان دانند
 

گداى گوشه نشينى تو حافظا 
 مخروش 

نظريات گوناگون شعرا در پيرامون نتايج مى و ميگسارى: در صفحات قبل از نظريات    
جمعى از صاحبنظران ياد كرديم ولى از آن ميان اوحدى مراغه يى با عالقه و دلسوزى 

 بيشترى خطاب به جوانان مى گويد:
 كشد سر، از بستان  «1» مى به تونت 

 
 بنگ رويت كند به گورستان 

   
 ولى حافظ معتقد است كه خوردن مال اوقاف به مراتب از ميگسارى حرام تر است.

فقيه مدرسه دى مست بود و فتوى 
  داد

كه مى حرام ولى به ز مال اوقاف 
 است 

   
قبل از حافظ، سوزنى سمرقندى، قهرمان فحش و ناسزاگويى، خطاب به رياكاران دوران 

 خود مى گويد:

مى خورد، شش تا زند غيبت كند 
  لوطى بود

او مسلمان باشد و من ملحد از بهر 
 !خدا

   



* 

 مى بيفزا چو شوقم افزودى 
 

 روى پنهان مكن چو بنمودى 

 باز مخمور عشق را مى ده 
 

 چون مدامم دهى پياپى ده 

   
 عراقى 

فخر الدين عراقى شاعر صوفى مشرب ما، در قرن هفتم در وصف خرابات و راه ورسم 
زهدفروشان و عوامفريبان و روش ملحدانه ميگساران آن روزگار، اشعارى سروده كه به 

 ذكر نمونه يى چند از آنها بسنده مى كنيم:

 كردم گذرى به ميكده دوش 
 

 سبحه به كف و سجاده بر دوش 

 پيرى به درآمد از خرابات 
 

 كين جا نخرند زرق مفروش 

 تسبيح بده پياله بستان 
 

 خرقه بنه و پالس درپوش 

 در صومعه بيهده چه باشى؟
 

 در ميكده رو، شراب مى نوش 

 گر ياد كنى جمال ساقى 
 

 «2» جانا دل و دين كنى فراموش 

   
* 

 من باز ره خانه خمار گرفتم 
 

 ترك ورع و زهد، به يك بار گرفتم 

   
 

______________________________ 
 )- مقصود تون حمام است.1(



 .345)- ر. ك: ديوان عراقى، پيشين، ص 2(
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كارم همه با جام مى و شاهد و 

  شمعست 
ترك دل و دين بهر چنين كار 

 گرفتم 

شمعم رخ يارست و شرابم لب 
  دلدار

 پيمانه همان لب؛ كه بهنجار گرفتم 

چشم خوش ساقى دل و دين برد ز 
  دستم 

 وين فايده زان نرگس بيمار گرفتم 

با توبه و تقوى تو ره خلد برين  ...
  گير

 من با مى و معشوقه ره نار گرفتم 

 المنة للّه كه ميان گل و گلزار
 

 ... دلدار در آغوش، دگربار گرفتم
«1» 

   * 

 به خرابات شدم دوش مرا يار نبود
 

مى زدم نعره و فرياد ز من كس 
 نشنود

 يا نبد هيچكس از باده فروشان بيدار
 

يا خود از هيچ كسى هيچ كسم 
 درنگشود

چونكه يك نيم ز شب يا كم يا بيش 
  برفت 

رندى از غرفه برون كرد سر و رخ 
 بنمود



گفتمش در بگشا، گفت برو، هرزه 
  مگوى 

تا درين وقت ز بهر چو تويى؟ در 
 كه گشود؟

اين نه مسجد، كه به هر لحظه درش 
  بگشايم 

تا تو، اندر دوى اندر صف، پيش 
 آئى زود

اين خرابات مغان است و درو 
  زنده دالن 

شاهد و شمع و شراب و غزل و رود 
 و سرود

زر و سر را نبود هيچ درين بقعه 
  محل 

سودشان جمله زيانست و زيانشان 
 همه سود

سر كوشان، عرفاتست و سراشان 
  كعبه 

عاشقان همچو خليلند و رفيقان 
 نمرود

اى عراقى چه زنى حلقه برين در، 
  شب و روز

زين همه آتش، خود هيچ نبينى جز 
 «2» دود

 در ترجيع بند معروف هاتف، دير مغان چنين توصيف شده است:   
 آخر كار شوق ديدارم  ...

 
 سوى دير مغان كشيد عنان 

 همه سيمين عذار و گل رخسار ...
 

 همه شيرين زبان و تنگ دهان 

 عود و چنگ و دف و نى و بربط
 

 شمع و نقل و گل و مل و ريحان 

 ساقى ماهروى مشكين موى 
 

 مطرب بذله گوى خوش الحان 

 مغ و مغزاده، موبد و دستور
 

 خدمتش را تمام بسته ميان 

 من شرمنده از مسلمانى 
 

 شدم آنجا به گوشه اى پنهان 

 پير پرسيد كيست اين، گفتند
 

 عاشقى بيقرار و سرگردان 



 گفت جامى دهيدش از مى ناب 
 

 گرچه ناخوانده باشد اين مهمان 

 ساقى آتش پرست و آتش دست 
 

 ريختش در ساغر آتش سوزان 

 چون كشيدم نه عقل ماند و نه هوش 
 

 سوخت هم كفر از آن و هم ايمان 

   
به طوريكه از منظومه ويس و رامين فخر الدين اسعد گرگانى برمى آيد، در دوران بعد از 

 اسالم، جهودان بيش از زرتشتيان و عيسويان به كار مى فروشى مى پرداختند:

 مگويى تا تو، از رامين چه ديدى 
 

 چرا او را ز هركس برگزيدى 

   
 

______________________________ 
 .230، 146)- همان كتاب، ص 2 و 1(
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 نبينندش مگر مست و خروشان  ...

 
 نهاده جامه نزد مى فروشان 

 جهودانش حريف و دوستانند
 

 هميشه زو، بهاى مى ستانند

    

 توبه نصوح 

در دوران بعد از اسالم، گاه شهرياران و زورمندان و متجاهرين به فسق و فجور از سر 
صدق و صفا يا به قصد عوامفريبى و پرده پوشى گناهان، «توبه نصوح» مى كردند. به نظر 



 تُوبوا إِلَى اللَّه عالمه فقيد دهخدا: «نصوح به معنى بى آميغ و خالص است، ماخوذ از آيه:
- در نظم و نثر فارسى «توبه نصوح» گاهى در مفهوم توبه خالص و بى پيرايه تَوبةً نَصوحاً.»

 به كار رفته است. چنانكه سنائى مى فرمايد:

 بند و غل، توبه نصوح بود
 

 باغ ديدن، غذاى روح بود

   
همچنين در تجارب السلف آمده است «... در خجالت افتاد و توبه نصوح كرد و ديگر بر 

 »1 «سر آن نرفت.»

 باده پيمائى به نظر مولوى 

 باده، نى در هر سرى شر مى كند
 

 آنچنان را آنچنان تر مى كند

 نى همه جا بيخودى شر مى كند
 

 بى ادب را بى ادب تر مى كند

 گر بود عاقل نكوفر مى شود
 

 ور بود بدخوى، بدتر مى شود

 ليك اغلب چون بدند و ناپسند
 

 بر همه، مى را محرم كرده اند

 حكم غالب راست چون اغلب بدند
 

 تيغ را از دست رهزن بستدند

   
يكى از مترسالن و منشيان زبردست، نور الدين منشى است كه در كتاب سيرت جالل- 

) از فعاليتهاى سياسى و روش او در نويسندگى 2الدين منكبرنى و جهانگشاى جوينى (ج 
 سخن به ميان آمده است:

جوينى در باب نور الدين منشى مى گويد: «... پيوسته به شرب مشغول بود، كمال- الدين 
اسماعيل اصفهانى با جمعى از ائمه اصفهان، بامدادى به خدمت او شدند؛ هنوز از خواب 

 مستى برنخاسته بود، اين رباعى را بنوشت و درفرستاد؛ و ايشان بازگشتند:



 فضل تو و اين باده پرستى باهم 
 

 مانند بلندى است و پستى باهم 

 حال تو به چشم خوبرويان ماند
 

 كانجاست هميشه نور و مستى باهم 

   
به نظر مجتبى مينوى: «... آنچه صاحب گزيده مى گويد كه سلطان جالل الدين، از اصفهان 

 ... به كردستان رفت و در شراب افتاد؛ و نور الدين منشى گفت:

شاها ز مى گران چه برخواهد 
  خاست 

وز مستى بيكران چه برخواهد 
 خاست 

شه مست و جهان خراب و دشمن 
  پس وپيش 

پيداست كز اين ميان چه برخواهد 
 خاست 

   
 

______________________________ 
 .1356)- ر. ك: جعفر شعار، مجله سخن، تيرماه 1(
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... ظاهرا درست نيست، گويى اين مورخين جز نام نور الدين منشى، نام هيچيك از منشيان 
سلطان را نشنيده بودند ... بسيار بعيد است كه اين منشى كه خود هميشه مستغرق شراب- 

خوارى بوده است و ديگران او را مالمت مى كرده اند، در حق سلطان اين شعر را گفته 
 »1 «باشد.»

فقها از مولوى پرسيدند: شراب، حالل است يا حرام؟ افالكى مى نويسد: «روزى فقهاى 
 حساد، از سر انكار و عناد از حضرت موالنا، سئوال كردند كه: شراب حالل است يا حرام؟



و غرض ايشان عرض پاك شمس الدين بود، به كنايت جواب فرمود كه: تا كه خورد!؟- 
چه اگر مشكى شراب را در دريا ريزند متغير نشود و او را مكدر نگرداند و از آن آب وضو 

ساختن و خوردن جايز باشد، اما حوضك كوچك را، قطره اى شراب بى گمان كه نجس 
كند؛ و همچنان، هرچه در بحر نمكدان افتد، حكم نمك گيرد؛ و جواب صريح آنست 
كه، اگر موالنا شمس الدين مى نوشد او را هرچيز مباح است كه حكم دريا دارد و اگر 

 »2 «چون تو «غرخواهرى» (دشنامى است خراسانى) كند؛ نان جوينت هم حرام است.»
 )41/ 4(افالكى 

 در كتاب حدايق الحقايق از مى نوشى جوانى سبك مغز و بيمايه چنين ياد شده است:

«وقتى جوانى بدكردارى خداى آزار بود، زندگانى در خرابات بى خطرى گذاشته بود، 
 بر دست مادر زد، »3 «روزى مادرش نصيحت آغاز كرد. جوان از راه مستى دسته رباب 

 شكسته شد، پيرزن با چشم پرآب روى به آسمان كرد، گفت خدايا »4 «دست آن ضعيفه 
بگيرش كه بى آزرمست و سخت بگير كه بى شرمست، مادر گريان و جوان خندان، از هم 

جدا شدند، لحظه يى بود، كسى آمد كه مادر، فرزند را درياب كه بر بستر بيمارى افتاده 
 »5 «است ...»

 قتل شراب 

آميختن آب را با شراب، عربان «قتل» مى گويند، زيرا كه قتل به- معنى رام كردن و نرم 
 »6 «ساختن هم آمده است؛ و چون آب در شراب افكنند، از حدت آن مى كاهد.»

 شاعر گويد:



 چرا آب در جام مى افكنى 
 

 كه تيزى نبيذ كهن بشكنى 

   
 

______________________________ 
 )- ر. ك: سيرت جالل الدين، به اهتمام استاد مينوى، (ص سه).1(

 .38)- به نقل از: ناصر الدين صاحب الزمانى، خط سوم، ص 2(

 )- آلت موسيقى، طنبور دسته دار3(

 )- در قديم از روى بيخردى به زنان «ضعيفه» مى گفتند.4(

، ص 59)- مجله آينده، نسخه هاى خطى، سال ششم، شماره هاى هفت و هشت، سال 5(
579. 

 .221)- ر. ك: بديع الزمان فروزانفر، حواشى بهاء ولد، ص 6(
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 اوحدى مراغه يى تنها شراب را سكرآور نمى داند، به نظر او:
 هرچه مستت كند حرام آن است 

 
 گر شراب است و گر طعام است آن 

 مستى جاه و مال و زر و جمال 
 

 هم حرام است، نيست هيچ حالل 

 به ضرورت نجس حالل بود
 

 بى ضرورت نفس وبال بود

 آب خرم گرت كند سرمست 
 

 زو بشوى از حالل بودن دست 

   



 صائب تبريزى در تاييد اين معنى گويد:

باده پر خوردن و هشيار نشستن سهل 
  است 

گر به دولت برسى مست نگردى 
 مردى 

   
اوحدى مراغه يى از مضار شراب سخن مى گويد و مردم را از ميگسارى و تنبلى و بيحاصلى 

 منع مى كند.

 كوش تا نگذرد حريف از چار
 

 خوردن باده گر شود ناچار

 خادمى چست و صاحبى خوشخوى 
 

 ساقئى نغز و مطربى خوشگوى 

 تا زر و سيم و نقل دارى و مى 
 

 منه از جاى خويش بيرون پى 

 گر خورى مى به خانه دگران 
 

 بر حريفان مباش سرد و گران 

 چشم در شاهد حريف مكن 
 

 هزل با مردم شريف مكن 

 نقل كم خور كه مى خمار كند
 

 نقل كم كن كه سر فكار كند

 وقت خوردن دو باده كمتر نوش 
 

 تا نيايد به دست رفتن و دوش 

 خورش و مى چو درهم آميزى 
 

 خون خود را به خوان خود ريزى 

 چند گويى كه باده غم ببرد
 

 دين و دنيا نگر كه هم ببرد

 مى چنان خور كه او مباح شود
 

 نه كزو خانه مستراح شود

 مستى مال و جاه و زور و جمال 
 

 هم حرامست و نيست هيچ حالل 

 مى چو آتش بر آتشت ريزد
 

 مى ندانى چه فتنه برخيزد

 خيز و آباد كن مقامى نيك 
 

 تا برآرى به خير نامى نيك 

 ز ملك كسان  چند راحت برى
 

 راحتى هم به ملك خود برسان 

   



 اوحدى، آثار و عواقب شراب و بنگ و مستى را بيان مى كند:

 باده كم خور خرد به باد مده 
 

 خويش را ياد، او به ياد مده 

 باده در خيك و بنگ در انبان 
 

 گر نه ديوانه مشو جنبان 

 مى سرخت نمد به دوش كند
 

 بنگ سبزت گليم پوش كند

 دل سياهى دهند و رخ زردى 
 

 بهل اين سبز و سرخ اگر مردى 

 بنگ آن اشتها دهد به دروغ 
 

 كه چو ماء العسل بليسى دوغ 

 مى چنانت كند به نادانى 
 

 كه بز ماده را پرى دانى 
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 بهل آن باده را كه تر كردى 

 
 مخور اين سبزه را كه خر گردى 

    

 بنگ 

بنگ (كه معرب آن بنج است) مايعى است دهنى از مشتقات چرس كه خوردنش سستى و 
 بيهوشى و آشفتگى خيال آرد. ناصر خسرو گويد:

 سپس بى هشان دهر مرو
 

 گر نخوردى تو همچو ايشان بنگ 
«1» 

   



به طورى كه از اشعار بعضى از شعرا برمى آيد، غير از شراب، از چرس و بنگ نيز براى 
 تخدير اعصاب استفاده مى كردند.

غير از خرابات كه مركز تجمع ميگساران بود، ظاهرا بعضى از مردم بيكاره يا الابالى در 
كوى و برزنها و معابر عمومى به مى نوشى مبادرت و گاه در اثر افراط در اين كار، 

موجبات ناراحتى مردم را فراهم مى كردند به طورى كه خواجه رشيد الدين فضل اللّه در 
 تاريخ مبارك غازانى نوشته است:

مبارزه با شرب خمر: يكى ديگر از اقدامات نيك غازان، مبارزه با عربده جويى و 
شراب خوارى است. وى براى مبارزه با اين حركات فرمان داد كليه كسانى را كه در 

بازارها و معابر عمومى به اين قبيل كارها دست مى زنند، دستگير كنند و برهنه بر درختى 
ببندند، تا مردم ضمن عبور و مشاهده وضع آنان عبرت گيرند و پيرامون اين كارها نگردند، 
همچنين بازجويى منازل و تفحص در خانه هاى مردم كه وسيله يى براى مداخله «عوانان» در 

  گرديد.»2 «امور خصوصى و داخلى اشخاص بود قدغن 

نه تنها شعراى عصر غزنويان، سالجقه و خوارزمشاهيان، بلكه شعراى عصر مغول و 
تيموريان نيز مكرر از عشرتخانهاى قرون وسطا نام برده اند. چنانكه سلمان ساوجى، حافظ 

 شيرازى و ديگر شعرا، مكرر در وصف مى و ميخانه و خرابات سخن گفته اند:

مستى و عشق از ازل پيشه و آئين 
  ماست 

دين من اينست و بس كيست كه بر 
 دين ماست 

خاك در مصطبه ز آب خضر بهتر 
  است 

چشمه نوشين ما جرعه دوشين 
 ماست 



رندى و مى خوارگى قسم من امروز 
  نيست 

 عادت ديرين دل، پيشه پيشين ماست 

 بستر و بالين من تا نشود خاك و گل 
 

خاك و گل مصطبه بستر و بالين 
 ماست 

   
 

______________________________ 
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كنج خرابات اگر مسكن ما شد چه 

  شد
گنج دو عالم به نقد در دل مسكين 

 ماست 

   * 
 من خراباتيم و باده پرست 

 
 در خرابات مغان باده پرست 

 گوش در زمزمه قول بلى 
 

 هوش غارت زده جام الست 

 مى كشندم چو سبو دوش به دوش 
 

 مى برندم چو قدح دست به دست 

 ديدى آن توبه ديرين مرا
 

 كه به يك شيشه مى چون بشكست 

 رندى و عاشقى و قالشى 
 

هيچ شك نيست كه در ما همه 
 هست 

   



* 
تا توانى مده از كف به بهار اى 

  ساقى 
لب جوى و لب جام و لب يار اى 

 ساقى 

نوبهار است و گل و سبزه و ما عمر 
  عزيز

مى گذاريم به غفلت مگذار اى 
 ساقى 

 موسم گل نبود توبه عشاق درست 
 

 توبه يعنى چه، بيا باده بيار اى ساقى 

اگر از روز شمار است سخن روز 
  شمار

چو منى را كه درآرد به شمار اى 
 ساقى 

شاهد و باغ و گل و مل همه خوبند 
  ولى 

يار خوش خوشتر ازين هر سه چهار 
 اى ساقى 

   * 
 ما مريدان كوى خماريم 

 
 سر به مسجد فرونمى آريم 

 زده در دامن مغنى چنگ 
 

 دامنش را ز چنگ نگذاريم 

 ما نه از زاهدان صومعه ايم 
 

 ما ز دردى كشان خماريم 

 زاهدان از كجا و ما ز كجا
 

 ما و دردى كشان بى سروپا

   * 
بر سر كوى يقين كعبه و بتخانه 

  يكيست 
دام زلف سيه و سبحه صد دانه 

 يكيست 

هر زمان جلوه حسن ارچه ز روى 
  دگرست 

باش يكدل به همه روى كه جانانه 
 يكيست 



مى و پيمانه همه عكس رخ ساقى 
  دان 

تا بدانى كه مى و ساقى و پيمانه 
 يكيست 
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 در ره كعبه خطاب آمدم از ميخانه 
 

كه كجا مى روى اى خواجه همه 
 «1» خانه يكيست 

   * 
عيد است و موسم گل، ساقى بيار 

  باده 
هنگام گل كه ديده است بى مى 

 قدح نهاده 

گل رفت اى حريفان غافل چرا 
  نشينيد

بى بانگ رود و چنگى بى يار و جام 
 باده 

زين زهد و پارسايى بگرفت خاطر 
  من 

 ساقى پياله يى ده تا دل شود گشاده 

در مجلس صبوحى دانى چه خوش 
  نمايد

 !عكس عذار ساقى بر جام مى فتاده

 حافظ   

 از خانقه و صومعه و مدرسه رستيم 
 

در كوى مغان با مى و معشوق 
 نشستيم 

 در مصطبه ها خرقه ناموس دريديم 
 

 در ميكده ها توبه سالوس شكستيم 



 سجاده و تسبيح به يكسوى فكنديم 
 

 در خدمت ترسابچه، زنار ببستيم 

 از دانه تسبيح شمردن برهيديم 
 

 وز دام صالح و ورع و رخنه بجستيم 

 ما مست و خرابيم و طلبكار شرابيم 
 

با آنكه چو ما مست و خراب است 
 خوش استيم 

 تا مغربى از مجلس ما رخت بدر برد
 

 او بود حجاب ره ما، رفت و برستيم 

   
 مغربى 

 عبيد زاكانى درباره شراب و متعلقات آن چنين مى گويد:

الشراب: مايه آشوب. النرد و الشاهد و الشمع و النقل: آالت آن. الچنگ و العود و المزمر: 
 ساز آن. الشوربا و الكباب: اغذيه آن. الچمن و البستان: موضع آن ... الزهر:

 شراب ناشتا. الفارغ: مست ... قران النحسين: دو مست ريشدار كه يكديگر را بوسند.

______________________________ 
 )- ر. ك: ديوان سلمان ساوجى.1(
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الجليد: هشيار در ميان مستان. المضحكه: مست در ميان هشياران. العربده: نمازى كه در 
 مجلس مستان گذارند. القماش و الهوايى: آنچه در مستى بخشند و در هشيارى نرسانند.

 الشيطان و البدنفس و الفضول: آنكه بر كنار رقعه شطرنج و تخته نرد حريفان را تعليم دهد.

 الجنة: صحبت حبيب. المحنة: لقاى رقيب. البنگ: آنچه صوفيان را در وجد آرد.



الشطرنج: آلت آن. الدف و الناى: ساز آن. الكنج و اآلفتاب روى: موضع آن. كريم 
 الطرفين:

 آنكه بنگ و شراب باهم خورد. المحروم: آنكه از اين دو هيچ نخورد. اللنگر: بنگى خراب.

 استفاده از عرق 

على اصغر حكمت، ضمن حواشى كه بر تاريخ ادبيات ادوارد براون (از سعدى تا جامى) 
نگاشته، با استناد به نوشته حافظ ابرو در ظفرنامه چنين اظهارنظر مى كند: «علت هالك 

تيمور را افراط در شرب عرق گفته اند و نام اين مشروب الكلى، نخستين بار در تاريخ ايران 
 به مناسبت مرگ تيمور به نظر رسيده است.

سپس عبارت حافظ ابرو را نقل مى كنند: «در دوازدهم رجب المرجب سنه سبع و ثمانمائه 
به بلده اترار فرود آمد، در اين مابين رغبت به عرق نمود، حاضر گردانيدند، جوهرى كه 

عين آتش بود در صورت آب و از غايت لطافت چون هوا، مدرك بصر نمى شد ... بندگى 
صاحبقرانى دو شبانه روز ديگر مزاج مبارك اندك تغييرى پيدا كرد، گفتند ورا مگر خمار 

است به جهت تداوى ... يك دو جرعه ديگر نوش كرد ... سپهر بيمهر از پس نوش نيش 
كين آورد و دهر بيوفا سرور به شيون و سور به ماتم بدل گردانيد و به اين ترتيب تيمور لنگ 

 سال سلطنت استبدادى به مرگ 36 سالگى پس از 71پس از آنهمه ظلم و بيدادگرى در 
 طبيعى درگذشت.

از وضع عمومى ميخانه و خرابات و چگونگى رفت وآمد مردم به اين قبيل اماكن و حدود 
نظارت دولت، اطالع دقيقى نداريم، ظاهرا در هردوره يى كه روحانيون قدرت و نفوذ 

بيشترى داشتند، توجه عمومى به مذهب بيشتر مى شد، و اين قبيل مراكز فساد تعطيل 



مى شده است. چنانكه سلطان ابو سعيد كه پس از اولجايتو زمام امور را به دست گرفت از 
علما پرسيد: كه علت قحط و غال و نزول تگرگ و ديگر بليات چيست؟ «آنها سبب اين 

بليات را اشاعه فحشاء و منكر و رواج شرب خمر و زنا دانستند كه در غالب بالد 
طرب خانه ها در جوار مساجد و مدارس واقع شده بود، ابو سعيد امر فرمود كه تمام 

ميخانه ها و اماكن فحشاء را بسته، مقدارى عظيم از شرابها را به خاك ريختند و مقرر فرمود 
 »1 «كه در هر محلت فقط يك شراب فروشى براى رفع حاجت مسافران باز باشد ...»

در كتاب بدايع الوقايع كه در اواخر دوره تيموريان به رشته تحرير درآمده است، يكى از 
 شرابخانه ها چنين توصيف شده است:

______________________________ 
)- ر. ك: ادوارد براون، تاريخ ادبيات ايران، از سعدى تا جامى، ترجمه على اصغر 1(
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«چون به محله ميرزا بهادر كه از جمله شرابخانه هاى مشهور خراسان است رسيديم، از 
حويلى آواز هياهوى مستان و نوشانوش ايشان به اوج ثريا رسيده بود و غوغا و مشغله و 

 غلغله حريفان در گنبد افالك افتاد ...»

 آداب شراب خوردن به نظر شجاع 

شجاع، نويسنده انيس الناس از مؤلفان نيمه اول قرن نهم هجرى، فصل هفتم كتاب خود را 
به «آداب شراب خوردن و شرط آن» اختصاص داده و چنين مى نويسد: «هرچند جوانان به 

قول كسى از لوازم جوانى باز نگردند، اما به مداومت مقارنت شراب ارتكاب منماى، تا 



سود دو جهانى يابى ... اگرچه جميع ليالى و ايام اقدام بر آن ممنوع، اما شب جمعه را 
عزتى است ... هركس كه در شب جمعه بر فسقى از فسوق به تخصيص كباير اتيان نمايد، 

البته در آن شب بر او ماللى و رسوايى عايد گردد ... در اين شب با درويشان و صلحا 
 صحبت دار و سفره ها به تكلفشان پيش آر.

... پس چون به شراب اشتغال نمايى، بايد كه بر سر طعام نخورى، مگر زمانى كه طعام 
كيلوس شده باشد ... تا بتوانى به صبوحى عادت مكن ... و البته هركس كه به بنگ و 

شراب صبوحى عادت نمايد مفلوك باشد، بنگ و شراب صبوحى خاندانها خراب كرده 
است ... آغاز شراب خوارى نماز ديگر كن تا اگر مست شوى شب نيز درآمده باشد و 

 مردمان مستى تو نبينند و در مستى غوغا مكن چه بدمستى نامحمود باشد.

بدان كه در مستى و صحبت، غوغا كردن و نقل بسيار خوردن و سرود دايمى گفتن و 
خنده بسيار و گريه بسيار كردن طريق بداصالن و طور سفلگان باشد ... چون در صحرا و 
باغ به صحبت شراب مشغول باشى، حالت سرخوشى را به مرتبه مستى مرسان تا چون به 

خانه معاودت نمايى، مستى در خانه خويش كنى ... بپرهيز از لقمه سيرى و كاسه مستى ... 
ظروف مجلس را از صراحى و جام و غيره تمام چينى ساز و آالت چينى بر آالت طال و 

 نقره مقدم دار چه ظروف چينى مفرح است ...

... چون مهمان چند داشته باشى ... نوعى كن كه كمتر از مهمان آشامى تا از رعايت حال 
مهمان بازنمانى ... لذت شراب تا زمان سرخوشى است و چون شخصى به مرتبه سرخوشى 

رسيد، خود را مواظب بايد بود و اسراف نبايد نمود! ... از خواص شراب آنكه جوهر 
هركس چنانكه اوست از نيك و بد ظاهر گرداند ... چون مهمان باشى در صحبت شراب به 

نزديك افضل و اشرف ابناء جنس خويش نشين و از قرب كسى كه به بداصلى و سفاهت 



موسوم باشد، اجتناب واجب بين و به حكايات مليح و اشعار فصيح كه به اوقات و حاالت 
مجلس و مجلسيان مناسبت داشته باشد، صحبت خوش دار، و از ترشرويى و قبض احتراز 

 نماى ..

و خود را از مستى و غايت سكر نگاه دار ... حكما گفته اند: هيچ كيفيت الذ (يعنى لذيذتر) 
و خوشتر از كيفيت هشيارى نيست ... اگر ضعيف المزاج باشى اندك آشام و عند غلبته 

 الغثيان 
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و شورش دل فى الحال از مجلس بيرون آى و چون قى كنى به مجلس معاودت منماى و 
بى- ارتكاب قى، مخسب؛ چه وحشت صداع و زحمت خمار از قى ناكردن است و شراب 
در معده گذاشتن و بر سر آن خفتن است ... و در صاحب حسن مجلس بسيار نظر مكن ... 
اگر در پازهر اسراف كنى، زهر گردد و اگر آب نبات از اندازه بگذرانى آب ممات شود 

و قلت شراب را به سبب آن حكيمانه مى خوانند كه حكما حاالت شراب را از مرتبه 
خوشى نمى گذرانند و به حالت مستى نمى رسانند ... نوعى كن كه به شراب خوارى مشهور 

و با ادمان خمر معروف نگردى و اگر از ارباب احتشام باشى، بايد كه عامه مردم 
 »1 «شراب خوارى ترا نبينند ... پس بايد در ماهى بعضى ايام شراب خورى ...»

 زيانهاى شراب براى مردان سياست 

در تاريخ مى خوانيم كه: «اسحق، امير عادل بود، عاقل و مردانه و بعد از پدر وصاياى پدر 
به جاى آورد و مملكت نگاه داشت و داد و عدل كرد و مردمان طاعت او بردند اما در 

 شدند و شراب خورد و »2 «شراب آمد و هرگز شراب نخورده بود تركان او را محرض 



مردى سخى بود و دست در خزانه پدر كرد و مالى كه سالهاى بسيار در بخارا جمع شده 
بود و آنچه درين مدت به ضرب شمشير حاصل كرده بود، همه بپاشيد و تركان همچنان به 

شراب مشغول شدند؛ ولى خود پشيمان شد و دست از شراب بازداشت؛ هرچند با تركان 
گفت: ترك شراب كنيد قبول نكردند و بى حرمتى در ميان آمد و اسحق تنگ دل شد و 

 »3 «برخاست و به بخارا آمد و امير بخارا او را بنواخت ...»

نويسنده كتاب سمط العلى در وصف محمد شاه قراختائى چنين مى نويسد: «پادشاهى كه 
 بر شراب و در آن باب چنان بود كه مستى او به مستى »4 «دو عيب داشت: يكى ادمان 

متصل گشتى مالزمان بزم جنت آساى، او را هر صبحگاهى به جاى حى على الصلوة، حى 
على السكر بايستى گفت ... و ديگر قهر و عنفى به افراط چنانكه بر قتل هيچ آفريده مباالت 
نمى كرد، الجرم خونهاى ناحق چون طوق بر گردنش درآمد و در مقتبل جوانى درگذشت 

«... 

 در ميان سالطين آل بويه، ابو الفوارس قوام الدوله در نوشيدن شراب افراط مى كرد:

«ابو الفوارس چون شراب خوردى اصحاب و ندماء مجلس خود را به ضرب تأديب 
نمودى، نوبتى در سرمستى فرمان داد كه وزير را دويست تازيانه زدند و چون هشيار شد به 

 طالق 

______________________________ 
  به بعد.189)- شجاع، انيس الناس، به كوشش ايرج افشار، ص 1(
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 »1 «سوگند داد كه با كس نگويد ...»

ربيعى پوشنگى در عالم مستى پادشاهى كرد، به اين ترتيب كه شبى از شبها كه با ياران به 
باده گسارى مشغول بود «... در عالم بيخبرى خود را توانا و رشيد يافته به اظهار دعاوى 

ناپسند و بلندپروازيهاى بيجا پرداختند؛ از آنجمله: ربيعى دعوى كرد كه اگر ياران با من 
موافقت كنند به زودى ملكى در ضبط خود خواهم آورد ... گرم شدگان باده ناب دست 

بيعت به شاعر سرمست دادند و ربيعى ايشان را به القابى چون: شهسوار اعظم و سام ديوبند 
و پهلوان مشت زن و معين تيغ شكن ملقب كرد و آن دالوران عرصه بزم در آن شب چون 

ميدان را خالى ديدند حركات ناهنجار بسيار كردند؛ و چون صبح خبر به ملك فخر الدين 
رسيد، هفتاد كس از ايشان را دستگير كرد، همه منكر شدند جز ربيعى كه گفت: اين 

سخنان نامربوط از سرمستى صادر شد. ملك منكرين را بعضى كشت و بعضى را مثله كرد 
و ربيعى را در حبس انداخت، ربيعى قصيده اى در التماس خالص خود خطاب به ملك 

 فخر الدين گفت:

تو همان گير كه اين يوم يقوم  ...
  الروح است 

 آفريننده ميان من و تو خصم و حكم 

در پناه تو گريزيم به توبه! به از 
  آنك 

 گوشه دامنت آن روز بگيرم محكم 

   



ملك فخر الدين التماس او را جوابى نگفت و ربيعى منظومه اى به نام كارنامه در زندان در 
شرح حال دردناك خود به نظم آورد، و از بند گران آهنين كه بر پاى او بسته و از 

نگهبانان سنگدلى كه براى مراقبت او گماشته بودند، شكايت كرد. اين ابيات از آن مثنوى 
 است:

 شاه جهان خسرو روى زمين 
 

 وارث جمشيد ملك فخر دين 

 داشت يكى بند گران ساخته 
 

 ز آهن و فوالد، بپرداخته 

 كرد مرا بسته بدان بند پاى 
 

 سر مكش از خواهش كيهان خداى 

 آن دگران را همه آزاد كرد
 

 چرخ فلك بين كه چه بيداد كرد

 من شده بس بسته بند گران 
 

 راست چو كاووس به مازندران 

 بار غمى بر دل و بر پاى بند
 

 با همه غم همنفسم تا به چند

 حال من از صحبتشان در عريو
 

 بلعجبى چند نه مردم نه ديو

 يك دل از ايشان به جهان شاد نه 
 

 چون دلشان آهن و پوالد نه 

 عادتشان بستن و آويختن 
 

 خصلتشان كشتن و خون ريختن 

 ده تن از اين قوم نگهبان من  ...
 

 واى بر اين حال پريشان من 

   
 

______________________________ 
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 ميگسارى بدفرجام 



در تاريخ نامه هراة، تأليف هروى نظير همين واقعه توصيف شده است؛ به اين ترتيب: كه 
شبى صدر الدين خطيب ياران و خويشان خود را به مجلس بزمى فراخواند «... چون شراب 

در ايشان اثر كرد، در گفت وگوى آمدند و گوى دعوى بيمعنى در ميدان خودستايى 
 انداختند و در اظهار هنر و گهر خود مبالغت نمودند.

 يكى گفت من شير فيل افكنم 
 

 به يك حمله كوه از زمين بركنم 

 دگر گفت چون من خروش آورم 
 

 زمين و زمان را به جوش آورم 

 يكى گفت خورشيد، رأى منست 
 

 سر آسمان زير پاى منست 

   
... چون نوبت به خطيب رسيد گفت: اى اصحاب اگر شما همه با من يكدل و يك عزم 

شويد من به اندك روزگارى واليتى را در ضبط آورم و مملكتى را مسخر سازم و خلقى 
را منقاد گردانم و هريك از حاضران را نامى نهاد، يكى را شهسوار اعظم و ديگرى را سام 

ديوبند، يكى را پهلوان مشت زن ... بدينگونه هر تنى را به اسمى مسمى گردانيد و گفت: 
اسامى شما را در كرت نامه خواهم نوشت تا بعد از ما بازگويند كه شاعرى بود از فوشنج 

همراه با چند تن مرد مبارز نامدار و از او چنين و چنين كارهاى خطرناك در وجود آمد. تا 
هنگام غروب آفتاب ازين نوع سخنهاى خيال انگيز بر زبان مى راند و انديشه هاى فاسد در 

خاطر مى آورد و از معنى رب قول اوردك مورد القتال غافل مى ماند. خطيب را شاگردى 
بود خوافى سوزنى نام، گاه شعركى گفتى و خطيب او را به غايت نيكو داشت، مگر به 
سبب خشونتى كه از خطيب ديده بود، از خطيب كينه در دل داشت، برخالف قول امير 

 المؤمنين ... كه مى فرمايد:

من علمنى حرفا صيرنى عبدا. روز ديگر به وقت بار، به بارگاه ملك فخر الدين درآمد و 
 زمين بوسيد و گفت:



اى خداوندى كه هستند از نهيب 
  خنجرت 

در ميان سنگ و آهن آب و آتش 
 مرتعش 

   
... بعد، از آنچه كه شب از خطيب و ياران او ديده و شنيده بود عرضه داشت و در اثناء آن 
چنين گفت كه خطيب انديشه آن دارد كه به حصار كاليوين رود و قرب صد مرد دالور و 

  شد.»1 «فوشنجى درين كار با او بيعت كرده اند؛ ملك فخر الدين از اين سخن انديشمند

تاج الدين يلدوز و لقمان را با پنجاه مرد بفرستاد كه خطيب را با زمره يى كه در خانه او 
باشند بگيرند و بسته به حصار آرند، پهلوان يلدوز و لقمان درحال به وثاق خطيب آمدند و 
خطيب را با هفتاد تن پيش ملك فخر الدين آوردند؛ ملك فخر الدين بفرمود تا همه را در 
چاه كردند. روز ديگر بفرمود تا ايشان را پيش آورند و به تخويف تمام از ايشان پرسيد كه 

 چنين انديشه 

______________________________ 
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كرده ايد و با خطيب يار بوده؟ آن قوم منكر شدند ... بعد از آن از خطيب بپرسيد، خطيب 
اقرار كرد و گفت مست بودم و از سرمستى اين حكايت گفتم. ملك فخر الدين بفرمود تا 
خطيب را در بند كردند و چند تن را از گرفتگان پوست كندند و قومى را گوش و بينى و 

انگشت ابهام ببريدند و جماعتى را چوب زدند و گروهى كه به طفيلى در مجلس ايشان 
 »1 «آمده بودند، ببخشيدند و اين حكايت در ميان خلق هرات تاريخى شد ...»



اگر ملك فخر الدين عقل سليم داشت، سخن ربيعى پوشنگى و هم پياله هاى او را كه از 
سرمستى، گزافه گويى كرده اند، جدى نمى گرفت و بر دعاوى پوچ و بلندپروازيهاى آنها 

 قلم عفو مى كشيد.

در ميان شعرا، ابن يمين احوال مستان را به خوبى توصيف مى كند، و به صاحبدالن تأكيد 
مى كند كه سخن مستان را جدى نگيرند و اگر خطايى كردند در مقام انتقام و عيبجويى 

 برنيايند:

 مست گويد همه بيهوده سخن 
 

 سخن مست تو بر مست مگير

 صاحبا، بنده اگر جرمى كرد
 

 قهر، تو در شست مگير «2» ناوك 

 ور به مستى به ادب گوش نداشت 
 

 خرده زو نيست، وگر هست مگير

 بشنو از شعر امير الشعرا
 

 يك دو بيت و سخنش پست مگير

 هركه او گيرد بر دست شراب 
 

 هرچه او گويد بر دست مگير

   
 

 خرابات، مركز صاحبنظران نيز بود

به طورى كه از فحواى آثار ادبى و تاريخى برمى آيد، خرابات تنها عشرت گاه و محل تجمع 
ميگساران نبود، بلكه غالبا صاحبنظران و منتقدين اجتماعى و كسانى كه از ظلم و زور و 

فساد دستگاه حاكم رنج مى بردند، ضمن ميگسارى با ياران خود، درددل مى كردند و 
مطالبى كه در هر مجلس و محفلى طرح آن ممكن نبود، بر زبان مى راندند.- بعضى از 



تذكره نويسان نوشته اند كه سبب تغيير حال سنايى غزنوى و تمايل او به عالم تصوف و 
 عرفان جمالتيست كه در خرابات از يكى از خراباتيان شنيده است.

دولتشاه در تذكرة الشعرا چنين مى نويسد: «گويند سبب توبه حكيم سنايى آن بود كه او 
مدح سلطان گفتى و مالزمت حكام كردى، نوبتى در غزنين مدحى جهت سلطان ابو 

اسحق- ابراهيم غزنوى گفته بود و سلطان عزيمت هند داشت. به تسخير قالع كفار هند؛ و 
حكيم مى- خواست به تعجيل قصيده را بگذراند، قصد مالزمت سلطان كرد؛ و در غزنين 

 ديوانه يى بود

______________________________ 
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كه او را «الى خوار» گفتندى و از معنى خالى نبود، همواره در شرابخانه ها، درد شراب 
 رسيد، از »1 «جمع كردى و در گلخنها تجرع نمودى، چون حكيم سنايى به در گلخن 

گلخن ترنمى شنود و قصد گلخن كرد، شنود كه الى خوار با ساقى خود مى گويد كه: پر 
كن قدحى تا به- كورى چشم ابراهيمك غزنوى بنوشم، ساقى گفت: اين خطا گفتى، چرا 

كه ابراهيم پادشاه عادل و خير است، مذمت او مگوى، ديوانه گفت: بلى چنين است، اما 
مردكى ناخشنود و ناانصافست؛ غزنين را چنانچه شرط است ضبط ناكرده، در چنين 

زمستانى سرد، ميل واليتى ديگر دارد، و چون آن واليت را نيز مسلم خواهد ساخت 
آرزوى ملك ديگر خواهد كرد؛ و آن قدح بستد و نوش كرد و باز ساقى را گفت: پر كن 



قدح ديگر تا بنوشم به كورى چشم سنائيك شاعره، ساقى بار ديگر گفت: اين خطا از 
صالح دور است، آخر اى يار در باب سنايى طعن مكن كه او مردى ظريف و خوش طبع و 
مقبول خواص و عوام است. گفت: غلط مكن كه بس مردكى احمق است، الفى و گزافى 
چند فراهم آورده و شعر نام نهاده و از روى طمع هر روز به پا در پيش ابلهى ديگر ايستاده 
و خوش آمد مى گويد و اينقدر نمى داند كه او را براى شاعرى و هرزه گويى نيافريده اند ... 

 اينچنين مرد را جز ابله و بو الفضول نتوان گفت.

حكيم چون اين سخن بشنيد، از حال رفت و بر او اين سخن كارگر آمد و دل او از خدمت 
مخلوق بگرديد و از دنيا دلسرد شد و ديوان مدح ملوك را در آب انداخت و طريقت 

انقطاع و زهد و عبادت را شعار خود ساخت ...» اين حكايت راست يا دروغ از موقعيت 
 خاص خرابات در آن ايام حكايت مى كند: چنانكه سنايى مى گويد:

 هر كو به خرابات مرا راه نمايد
 

 زنگ غم و تيمار ز جانم بزدايد

 گويند سنايى را شد شرم به يك بار
 

 رفتن به خرابات ورا شرم نيايد

 دايم به خرابات مرا رفتن از آنست 
 

 به خرابات مرا دل نگشايد «2» كاال

 من مى روم و رفتم و خواهم رفتن 
 

 كمتر غمم اينست كه گويند نشايد

   
* 

 هركه در كوى خرابات مرا بار دهد
 

به كمال و كرمش جان من اقرار 
 دهد

در خرابات بود يار من و من شب و 
  روز

 به سر كوى همى گردم تا بار دهد



اى خوشا كوى خرابات كه پيوسته 
  در او

 مر مرا دوست همى وعده ديدار دهد

   
 

______________________________ 
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 آنكه او كيسه ز طرار نگهدارد چون 

 
 به خرابات شود كيسه به طرار دهد

اى كه از كوى خرابات ندارى 
  گذرى 

 ز آن سنائيت همى پند به مقدار دهد

 تو برو زاويه زهد نگهدار و مترس 
 

 كه خداوند سزا را به سزاوار دهد

   * 
 نخواهم من طريق و رسم طامات 

 
 مرا مى بايد و مسكن خرابات 

 نخواهم جز مى و ميخانه و جام 
 

 نه محنت باشد آنجا و نه آفات 

   * 
قبله چون ميخانه كردم پارسايى 

  چون كنم 
عشق بر من پادشا شد پادشاهى چون 

 كنم 

كعبه يارم خراباتست و احرامش 
 

من همان مذهب گرفتم پارسايى 



 چون كنم  قمار

او مرا قالش خواهد من همان 
  خواهم كه او

او خداى من، بر او من كدخدايى 
 چون كنم 

   * 
 طلب اى عاشقان خوش رفتار

 
 طرب اى شاهدان شيرين كار

 تا كى از خانه هين ره صحرا
 

 تا كى از كعبه هين در خمار

 در جهان شاهدى و ما فارغ 
 

 «1» در قدح جرعه اى و ما هشيار

 سنايى يكى از مجالس عيش و سرور عصر خود را توصيف مى كند:   
اى رفيقان دوش ما را در سرايى 

  سور بود
رفتم آنجا گرچه راهى صعب و شب 

 ديجور بود

ديدم اندر راه زى درگاه آن شاه 
  بتان 

هرچه اندر كل عالم عاشقى مستور 
 بود

از چراغ و شمع، كس را ياد نامد 
  زان سبب 

كز جمال خوب رويان، نور اندر نور 
 بود

فرش ميدانش ز رخسار و لب 
  ميخوارگان 

تكيه گاه عاشقانش ديده هاى جور 
 بود

   
 

______________________________ 
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جويبارش را به جاى آب مى ديدم 

  شراب 
زير هر شاخى هزاران عاشق مخمور 

 بود

هاى هاى عاشقان با هوى هوى 
  صادقان 

كس ندانستى كه ماتم بود آن يا 
 سور بود

مر مرا ره داد دربان، ديگران را منع 
  كرد

ز آنكه نام من رهى در عاشقى 
 مشهور بود

چنانكه مى دانيم پس از چندى خطمشى و طرز فكر سنايى تغيير كرد و تمايالت شديدى به    
عرفان و تصوف در او پيدا شد. قطعه زير ظاهرا مربوط به دورانى است كه از ميخوارى و 

 عشقبازى دست كشيده است:
 نكند دانا مستى نخورد عاقل مى 

 
 در ره پستى هرگز ننهد دانا پى 

چه خورى چيزى كز خوردن آن 
  چيز تو را

نى چنان سرو نمايد به مثل سرو 
 چونى 

گر كنى بخشش گويند كه مى كرد 
  نه او

گر كنى عربده گويند كه او كرد نه 
 مى 

   
 سنايى در جاى ديگر در مذمت شراب مى گويد:

 چيست حاصل سوى شراب شدن 
 

 اولش شر و آخر، آب شدن 

 در دل از سود او سرورى نه 
 

 هرچه او داد جز غرورى نه 



 تو بدو دين و بخردى داده 
 

 او به تو ديوى و ددى داده 

 تو ازو آن خورى كه مستى تست 
 

 او ز تو آن خورد كه هستى تست 

   
مطالعات و نظريات دكتر زرين كوب نيز در پيرامون خرابات خواندنى است. «در 

لغت نامه ها، خرابات عبارتست از روسپى خانه و جايى كه انواع فسق و فجور در آنجا رايج 
 است؛ ازاين رو ذكر آن با مصطبه و شرابخانه و قمارخانه و محل تفريح و فساد توأم است ...

اگر نزد بعضى از صوفيه، از جمله شيخ محمود شبسترى خراباتى شدن از خود رهايى 
است، باز خرابات همچنان منزلگاه رندان و تردامنان است نه جاى پاكان و نيكان؛ 

 رفت وآمد به- خرابات يعنى رستن از قيد ننگ و نام.

در اوايل قرن چهارم هجرى، كه مورخين و سياحان وجود زنان بدكاره يى را كه در چين يا 
هند كار به دستورى مى كرده اند، در آثار خود ياد كرده اند، غالبا به تأكيد مى- گفته اند كه 
در قلمرو مسلمانان از اين گونه جاها نيست، با اينهمه در اواسط همين قرن بود كه در قلمرو 

اسالم نيز نشانه يى از اين خانه ها پديد آمد و در پى آن لفظ خرابات بيش وكم در السنه و 
افواه درافتاد. عضد الدوله ديلمى، ظاهرا به بهانه آنكه زنان خلق را از آسيب تجاوز 

لشكريان خويش در امان دارد، زنان روسپى را در كار دستورى داد. حتى براى آنها مبلغى 
 هم ماليات تعيين كرد، كه مى پرداختند. اين رسم كه عضد الدوله بنا كرد در جلوگيرى 
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از بى رسميهايى كه در بعضى حكايات به سرهنگان يعقوب و سلطان محمود و حتى به 
تركان خليفه نسبت داده شده است؛ البته بى تأثير نبود و نظير آن در ساير بالد حتى در 

قلمرو فاطميان مصر نيز رواج يافت ... درهرحال رندان و تردامنان در پيش چشم مردم به 



اين خانه ها آمد و رفت مى كرده اند و در كتب ادب و قصص از نظم و نثر نام خرابات در 
رديف ميكده و دير مغان، همه جا درين روزگاران هست ... نظارت در كار خرابات، بارها 

مورد توجه امراء و حكام واقع مى شده است. در بالد مصر و شام در روزگار مماليك، 
اين گونه منازل مختص به لهو و فساد را غالبا خانات مى گفته اند و در بعضى موارد به امر 

سلطان، خانات را غارت مى كرده اند، شرابخانه هاشان را تباه و نابود مى كرده اند؛ روسپيها را 
هم به اختيار كردن شوهر وامى داشتند- در عهد ايلخانان مغول، خرابات نهادن كه عبارت 

از فاحشه نشاندن باشد، در بالد مختلف رايج بود. در دوره غازان چون جماعت خراباتيان، 
كنيزكان را كه از اطراف مى آوردند به بهاى موافقتر از ديگران مى خريدند؛ اكثر تجار در 

فروختن ايشان ميل به معامله آن جماعت مى كردند و بعضى از كنيزكان كه حميتى و قوتى 
داشتند، در نفس خود نمى خواستند كه ايشان را به خرابات فروشند و به اجبار و اكراه 

 مى فروختند و به كار بد مى نشاندند.

غازان خان فرمود تا زنان خرابات را هركدام كه بخواهند بيرون آيند بخرند و از خرابات 
بيرون بياورند و كنيزانى را هم كه ميل بدين كار ندارند، به اكراه و اجبار بدان وادار 

 ننمايند.

در اخبار سربداران هم هست كه: «وقتى حيدر قصاب از زيادى مالياتى كه سربداران از وى 
مطالبه مى كردند، نزد خواجه شمس الدين، امير سربدار شكايت كرد؛ وى گفت: زن خود 

) و گويند كه همين سخن، 84/ 3را در خرابات نشان، و وجه من ده (مجمل فصيحى 
حيدر قصاب را به قتل خواجه على واداشت. سطور فوق از وجود خرابات در سبزوار 

 آن وقت و از وقوف سلطان بر آن حكايت مى كند.

 در اخبار امير تيمور هم آورده اند كه او خرابات و مصطبه از جميع ممالك برانداخت.



درصورتى كه مطابق نقل نظام الدين شامى «هر روز مبلغى چند تومان از سوق السلطان 
بغداد و تيمانچه تبريز و كوى دراز سلطانيه و بيت اللطف شيراز و كوى پايان كرمان و 

 خرابات خوارزم به خزانه دولت وى عايد مى شد.

عنوان بيت اللطف كه در عهد تيمور در باب خرابات شيراز و شايد بعضى بالد ديگر گفته 
مى شد، در دوره صفويه تا حدى جاى خرابات را گرفت. در اين عهد تقريبا در اكثر بالد 

ايران، بيت اللطفها داير بوده است: مثال در اصفهان چنانكه شاردن نقل مى كند. در زمان او 
  هزار روسپى بوده است كه پروانه خاص داشته اند و چندين كوچه و14 تا 12متجاوز از 
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 »1 «كاروانسراى در قسمتى به خصوص از شهر به آنها اختصاص داشته است ...»

در زمان شاه عباس ثانى، عوايد ماليات بيت اللطف (خرابات) كل مملكت قريب بر سه 
هزار تومان بوده است كه شاه به خواهش (خليفه سلطان) از آن مال صرفنظر كرد و مقرر 
داشت فواحش در شهرها نباشند و احكام به اطراف فرستاده حكم مؤكد در باب برطرف 

 نمودن شراب و شرابخانه ها بر ممالك محروسه نوشت.

احوال خرابات در ادوار بعد نيز بيش وكم تابع درجه حميت و نوع سياست سلطان بوده 
 است.

در تمام مواردى كه لفظ خرابات در معنى حقيقى خويش به كار رفته است، جاى رندان و 
تردامنان است جاى كسانى كه قيدى به ننگ و نام ندارند و از شنعت و طعن خلق 

انديشه يى به دل راه نمى دهند؛ صوفى هم اگر با شوق و ادب از خرابات و پير خرابات ياد 



مى كند، شور و شوق او متوجه به جايى است كه نيل بدان، هم رهايى از ننگ و نام 
 »2 «مى خواهد هم تحمل شنعت و طعن عوام؛ و السالم ...»

 آالت مجلس شراب 

آالت مجلس، به معنى كليه ظروف و ملزومات مجلس شراب يعنى خوانچه ها و جامها و 
صراحيها و نقلدانها و نرگسدانها كه يك دست كامل باشد. آن را مجلس و مجلس خانه هم 

) آمده است. پس از بازگشتن آن دو 226مى گفتند. در تاريخ بيهقى (چاپ فياض، ص 
ساالر، امير فرمود دو مجلس، جام زرين با صراحيهاى پرشراب و نقلدانها و نرگسدانها 

 راست كردند دو ساالر را ...»

در سياستنامه، در داستان اسماعيلى شدن نصر بن احمد از آالت و ظروف زرينه و سيمينه 
 به بعد) «... از مطرح و فرش و 270ميگساران سخن به ميان آمده است (چاپ دارك، ص 

آلت مجلس و زينتى كه از زرينه و سيمينه باشد، چنانكه بايد بنده را نيست ... از سر نان به 
مجلس شراب رويم و هركسى سه قدح شراب بخوريم و هرچه در آن مجلس زرينه و 
سيمينه بود همه به سران سپاه بخشيم ... هرچه در آن مجلس زرينه و سيمينه از خزانه تو 

برده اند يغما كنند ... مرادستى مجلس خانه (نه خوانچه) زرين مرصع هست، چنانكه امروز 
هيچ پادشاه را نيست ... مهمانى نيك باتكلف بساخت، بعد از آن مجلس، خانه اى بياراست 
و زنان و مطربان و نديمان و كسانى كه باب آن مجلسى باشند مهيا كرد و از هر نوع شراب 

  (از حكايت كفشگر و انوشيروان).»3 «و نقل و رياحين و ميوه تروخشك حاضر آوردند.»

______________________________ 
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 تحريم خرابات 

در دوران بعد از اسالم، مكرر در ايران و ديگر ممالك شرق نزديك ميخانه ها مورد حمله 
 زمامداران و محتسبين قرار گرفته است. چنانكه حافظ گفته است:

 در ميخانه ببستند خدايا مپسند
 

 كه در خانه تزوير و ريا بگشايند

   
 باده فروش را، قدما، خمرفروش، مى فروش، خمار، شرابى و نباذ نيز مى گفتند.

 كرده ام توبه به دست صنم باده فروش 
 

 كه دگر، مى نخورم بى رخ بزم آرايى 

   
 حافظ

 آيد فسوس كنان مغبچه باده فروش 
 

گفت بيدار شو، اى رهرو 
 خواب آلوده 

   
 حافظ

سر اگر، باده كشان را همه بر دار 
  كنند

 گذر عارف و عامى همه بر دار افتد
«1» 

   



 حافظ

 اكنون نمونه يى چند از خم شكنيها را ذكر مى كنيم:

  مى نويسد:844در احسن التواريخ روملو، ضمن توصيف وقايع متنوع مربوط به سال 

«... و در اين سال، سيد مرتضى محتسب به عرض شاهرخ پادشاه رسانيد كه اين مخلص از 
شكستن خمهاى شراب شاهزادگان عاليمقدار جوكى ميرزا و عالء الدوله عاجزم، شاهرخ 

 »2 «پادشاه سوار شده هرجا كه شرابى يافت، فرمود كه بر خاك ريختند.»

در دوره امير مبارز الدين از سالطين آل مظفر به شدت با ميگسارى مبارزه مى شد، و ظاهرا 
 در نتيجه همين سختگيريها، مردم، اين شهريار را «محتسب» مى خواندند.

اگرچه باده فرح بخش و باده گل بيز 
  است 

به بانگ چنگ مخور مى كه 
 محتسب تيز است 

 در آستين مرقع پياله پنهان كن 
 

كه همچو چشم صراحى زمانه 
 خونريز است 

صراحيى و حريفى گرت به چنگ 
  افتد

 به عقل كوش كه ايام فتنه انگيز است 

 به آب ديده بشوئيم خرقه ها از مى 
 

موسم ورع و روزگار پرهيز  كه
 است 

   
 شاه شجاع، فرزندش درباره او چنين مى گويد:

در مجلس دهر ساز مستى پست 
 

نه چنگ به قانون و نه دف بر دست 



 است  است 
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 رندان همه ترك مى پرستى كردند
 

جز محتسب شهر كه بى مى مست 
 است 

 در اين عصر، حافظ مى گفت:   
 دو يار زيرك و از باده كهن دو منى 

 
 فراغتى و كتابى و گوشه چمنى 

 من اين مقام به دنيا و آخرت ندهم 
 

 اگرچه در پيم افتند هر دم انجمنى 

 بيا كه رونق اين كارخانه كم نشود
 

به زهد همچو تويى يا به فسق همچو 
 منى 

   
 قرنها قبل از حافظ، خيام گفته بود:

 گر باده خورى تو با خردمندان خور
 

 يا با صنمى الله رخ و خندان خور

 بسيار مخور فاش مكن ورد مساز
 

اندك خور و گه گاه خور و پنهان 
 خور

   



در فاصله بين انقراض حكومت صفويه و استقرار دولت زنديه يعنى دوران پرآشوب نادر و 
 جانشينان او كمتر كسى به اجراى تعاليم شرعى توجه مى كرد.

كريمخان زند، چنانكه تاريخ زندگى او نشان مى دهد، مردى آزادمنش و عدالتخواه بود او 
برخالف نادر و آقا محمد خان قاجار، طالب سعادت، نيكبختى و شادكامى مردم بود و اگر 
مردم را دژم و اندوهناك مى ديد، سخت ناراحت مى شد و در مقام كشف علل ناخرسندى 

 مردم برمى آمد.

وضع خرابات و ميكده ها پس از عهد كريمخان زند: با مرگ كريمخان، حقوق و 
آزاديهاى فردى و اجتماعى كه محصول مبارزات اجتماعى نبود، بلكه فقط از بركت صفا 
و حسن نيت كريمخان نصيب مردم ايران شده بود، بار ديگر متزلزل گرديد؛ زكيخان كه 

در مقدس- مآبى و خون آشامى در تاريخ ايران كم نظير است، پس از ورود به كرمان، 
فرزندان كريمخان را با كند و زنجير محبوس نمود و به قصد عوامفريبى و توجيه كارهاى 
ناصواب خود دستور داد «خرابات و ميخانه ها را خراب و ويران نمودند و خمهاى باده را 

 شكستند و خراباتيان باده پيما را «توبه نصوح» دادند ...

 شاعر مى گويد:

مباش در پى آزار و هرچه خواهى 
  كن 

كه در طريقت ما غير از اين گناهى 
 نيست 

   
* 

بس تجربه كرديم در اين دير 
 

 با دردكشان هركه درافتاد برافتاد



 «1» مكافات 

   
 حافظ

پس از چندى در دوره سلطنت صادق خان زند، على نقى خان زند با دبدبه و طمطراق وارد 
شهر اصفهان مى شود «و خود و اتباعش در ماه رمضان المبارك به شرب باده خوشگوار با 
ساز و نواز مطربان و رامشگران نغمه پرداز مشغول شدند و در هرجا دختر جميله بى مثل و 
 مانندى سراغ مى كرد، مى فرستاد او را مى آوردند و مدخوله خود مى نمود و بعضى را به-
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 به اين ترتيب مى بينيم كه در سالهاى هرج ومرج و آشفتگى »1 «غالمان خود مى بخشيد ..»
سياسى هيچ ضابطه و اصولى براى حفظ حقوق مردم، و آزاديهاى فردى و اجتماعى وجود 

 نداشت.

 كيفر عرق خورى 

حاج پيرزاد در سفرنامه خود مى نويسد: «در يكى از شبها كه در قصر ابو خليل مهمان 
بوديم، استاد حسين آشپز مقدارى برنج و روغن و گوشت كه قرار بود براى مهمانان غذا 
بپزد دزديد و شام را كمتر از ميزان مقرر فراهم نمود «.. گذشته از آن عرق وافرى خورده 

مست شده بود، صبح استاد حسين را حاضر نموده خدمت جناب مستطاب آقاى امام جمعه 
سلمه اللّه، حكم به تعذير فرمودند، چهل تازيانه بر پشت او زدند و او را اخراج فرمودند ... 



صبح روز دوشنبه ... استاد حسين را خدمت امام جمعه آوردند و او را از دزدى و 
 »2 «عرق خورى توبه كامل دادند ...»

اكثر سالطين و امراى ايران، عياش و خوش گذران بودند و گاه در اثر افراط در اين امور 
 صحت و سالمت خود را از كف مى دادند؛ در سفرنامه ناصر الدينشاه چنين مى خوانيم:

«شب، در خانه حاكم «مسكو» مهمان بوديم، شاه و همراهان هيچكدام رعايت شب قتل را 
 »3 «نكردند و از شرابهاى مفت حاكم نوشيدند.»

) رمضان وقت ناهار خدمت شاه حاضر شدم، تماشاى عجيبى بود، بندگان 21روز بعد (
همايون، جبران اعمال ديشب كه شب قتل بود، سجاده گسترده و مدتى قرآن بر سر گرفته 

بودند، اما به محض اينكه عبادت تمام شد و موقع ناهار رسيد، باز به بهانه اينكه طعم آب 
 »4 «مسكو بد است، مشروب صرف فرمودند.»

اعتماد السلطنه در جاى ديگر مى نويسد: «.. شنيدم ديشب شاه به وسيله محمود خان، دو نفر 
زن به محل اقامت خود آورده بودند، اما نتوانسته بودند كارى انجام بدهند و جاكشى وزير 

 »5 «مختار هدر رفته بود.»

مظفر الدينشاه كه ظاهربينى و روحيه خرافى او بى نياز از توصيف است، ضمن سفرهاى 
خود به اروپا، كم وبيش همين رويه پدر را دنبال مى كرد، و لكه گناهانى را كه به خيال خود 

در عرض روز مرتكب شده بود، آخر شب با اشك روضه خوانى مى شست؛ مرحوم حاج 
ميرزا يحيى دولت آبادى، در قسمتى از خاطرات خود كه مربوط به دوران وليعهدى مظفر 

الدينشاه است مى نويسد كه: «وليعهد با اينكه در خلوت از ارتكاب هيچگونه معصيتى ابا 
 نداشت، در ظاهر
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نمازگذار و دعاخوان و روضه شنو و سيدپرست و نذر و نياز ده بود؛ چونكه شنيده بود كه با 
 »1 «اينگونه كارها و توسلها مى تواند گناهان خود را آمرزيده شده بداند ..»

 تفريحات 

هدايت مى نويسد: «شيخ جعفر كبير در شيراز، امر كرد خم خانه اى كه بود بشكنند، مباشر 
الحاح كرد كه دو هزار تومان ماليات ديوانى خم خانه است از من مى گيرند، چاره اى بايد؛ 
به شيخ عرض كردند اين گره از دست دختر نصر اللّه خان ايلخانى قشقايى گشوده بتواند 

شد. شيخ از معزى اليها ديدن مى كند، وى ملكى در عوض به او مى بخشد كه جبران 
عوارض خم خانه شود، اين حكايت را به اين شرح شنيده ام، شكسته شدن خمها ثابت 

 است، جبران مردد، به هرحال محمد مهدى خان شحنه، در اين موقع رباعى ساخته است:

شيخى كه ز خامى بشكست او خم 
 

زان عيش و نشاط باده خواران شد 



 طى  مى 

 گر بهر خدا شكست پس واى به من 
 

 ور بهر ريا شكست پس واى به وى 

   
رباعى را براى شيخ خوانده بودند، مالقات شحنه را درخواست كرده بود، خواهى نخواهى 

شحنه خدمت شيخ مى رسد، تقاضا مى نمايد كه خود رباعى را بخواند با تزلزل و هراس 
مى خواند، شيخ بر سر خود مى زند، به طوريكه ضعف مى كند، چون به هوش مى آيد 

  شيخ عطار قرنها پيش گفته بود:»2 «مى گويد: و ليك انشاء اللّه براى خدا شكست.»

 مستى و مقامرى مرا بهتر از آنك 
 

 بر روى و ريا كنى صالح اى ساقى 

   
 

 ام الخبائث 

طالبوف در كتاب احمد مى نويسد: ام الخبائث دوتاست: يكى طمع و تصرف در اموال يا 
 »3 «زحمات ديگرى و يكى ام الخبائث معروف (يعنى انواع مسكرات و شراب).

براون، با ديد خاص خود و بدون توجه به معتقدات مذهبى ايرانيان مى نويسد: «ايرانى از 
هيچ چيز بيش از اين لذت نمى برد كه در آالچيقى بنشيند و درحاليكه ريزش قطرات باران 

را تماشا مى كند، جامى بزند و هواى مرطوب و فرح بخشى را كه پر از عطر گلهاى 
زنده شده از باران است استنشاق كند ... باغ براى يكنفر ايرانى محل قدم زدن نيست، بلكه 
جايى است براى نشستن با رفيقان يكدل و از ساز و شعر و حكمت سخن گفتن و اگر در 

 چنين حالى بتواند ريزش قطرات باران را هم تماشا كند عيش او كامل مى شود!
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 »1 «زيرا او مى داند كه ماههاى پى درپى خواهد گذشت و از باران خبرى نخواهد شد.»

  سنگلجى آوردند كه خمر خورده است.»2 «هدايت مى نويسد: «مستى را، نزد شيخ هادى 

گفت: هركس مى شناسد دهانش را بو كند؛ كسى حاضر نشد و آن مست، جان بدر برد، 
باز در روايت است كه يكى را بنا شد به معصيتى سنگباران كنند، عيسى فرمود: آنكه هيچ 

 و گناهكار جان به »3 «معصيت بر ذمه ندارد سنگ اول را بيفكند، همه ابا كردند ..»
 سالمت برد.

مردى كه ميگسارى را ترك كرد: از عبد اللّه خان امين الدوله پرسيدند كه چرا از شراب 
روى گردانيدى؟ گفت: «شبى كه شراب زياده خورده بودم، شاگرد آشپز خود را كه كاكا 

سياه بود آوردم و ماست به تمام بدن او ماليدم و با زبان ليسيدم، صبح كه ملتفت شدم فى 
 »4 «الفور ترك شراب نمودم ...»

 ميگسارى يغما (شاعر معروف)



بهار ار باده در ساغر نمى كردم چه 
  مى كردم؟

ز ساغر گر دماغى تر نمى كردم چه 
 مى كردم؟

هوا تر، مى به ساغر، من ملول از فكر 
  هشيارى 

اگر انديشه ديگر نمى كردم چه 
 مى كردم؟

غرض ديدم به جز مى هرچه زان 
  بوى نشاط آمد

قناعت گر بدين جوهر نمى كردم چه 
 مى كردم؟

چرا، گويند در خم خرقه صوفى 
  فروكردى 

به زهد آلوده بودم، گر نمى كردم 
 چه مى كردم؟

مالمت مى كنندم كز چه برگشتى ز 
  مژگانش 

هزيمت گر ز يك لشكر نمى كردم 
 چه مى كردم؟

مرا چون خاتم سلطانى ملك جنون 
  دادند

اگر ترك كله افسر نمى كردم چه 
 مى كردم؟

ز شيخ شهر جان بردم به تزوير 
  مسلمانى 

مدارا گر به اين كافر نمى كردم چه 
 مى كردم؟

گشود آنچ از حرم بايست از دير 
  مغان يغما

رخ اميد بر اين در نمى كردم چه 
 مى كردم؟

   
 

______________________________ 
 .440)- ر. ك: ميراث ايران، باغهاى ايران، ص 1(

 )- شيخ هادى نجم آبادى، از روحانيون پاكدامن و آزاديخواه قرن اخير بود.2(



 .4)- خاطرات و خطرات. پيشين، ص 3(

 .84- 83)- اعتماد السلطنه، روزنامه خاطرات، ص 4(

 299، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 رواج ميگسارى در غرب و عوارض شوم آن 

يكى از عادات بسيار زيانبخش جوامع غرب، گرايش پير و جوان آنهاست به ميگسارى؛ 
 جامعه- شناس آمريكايى، براساس اطالعات وسيع، دريافته S .weinbergس. واين برگ 

 سال به باال مشروبات الكلى مصرف 15 ميليون آمريكايى، از 75 تا 60است كه در حدود 
 درصد گهگاه ميخوارى مى- كنند، 48 درصد معتاد هستند و 17مى كنند؛ از اين تعداد 

  نفر زن هستند.772000 آمريكايى دايم الخمر هستند، از اين تعداد 5/ 015/ 000

براساس تحليلى كه از واقعيات مربوط به ناهنجاريهاى جامعه آمريكا صورت گرفته، 
مى توان به اين نتايج دست يافت كه مثال درصد افراد معتاد به الكل در شهرهايى كه بيش 

از ده هزار نفر جمعيت دارند، دوبرابر مناطق روستايى است و افراد دايم الخمر بيشتر ساكن 
شهرهاى بزرگ هستند و در مناطق روستايى تعداد دايم الخمر از هر جاى ديگر كمتر است 

 »1 «و درصد بيماريهاى روانى در مناطق شهرى دوبرابر مناطق روستايى است ...»

نظير اين ابتالئات در ديگر جوامع شرق و غرب وجود دارد كه اگر در راه جلوگيرى از 
شيوع روزافزون آن اقدام نشود، عوارض اجتماعى زيانبخشى به بار خواهد آورد، براى 

جلوگيرى و درمان بيماريهاى روانى و ناراحتيهاى عصبى كه غالبا مردم را به ميگسارى و 
استفاده از ديگر مواد مخدر مى كشاند، بايد تالش و مطالعه يى جدى به عمل آورد و در راه 



كشف علل اين بيماريها و پيدا كردن موجبات اقتصادى و اجتماعى بزور اين امراض، سعى 
و كوشش دامنه دارى آغاز كرد و در راه توسعه مؤسسات ورزشى و تفريحات سالم 

 كوشيد.

پ. فدوسيوف. و گ. فرانتسف مى نويسند: «مى توان جامعه را به درختى زنده و بالنده 
تشبيه كرد كه در سير تحوالت خويش شاخه درمى آورد و شاخ و برگ انبوهى پيدا 
مى كند، هر شاخه و هر برگ اين درخت زندگى اجتماعى را مى توان تحت مطالعه 

جامعه شناسان قرار داد؛ اما بسيارى از دانشمندان بورژوا نمى توانند انبوه شاخ و برگ اين 
درخت را زاييده موجودى زنده و كامل بدانند و بر اثر اين ناتوانى، توصيف شاخه هاى 

منفرد (توصيفى كه غالبا يك جانبه است) به صورت هدف درمى آيد و جامعه شناسى پايه 
علمى خود را از دست مى دهد؛ ولى زندگى هر شاخ و هر برگ به وضع تمامى درخت 
بستگى دارد، منشاء رشد و تجديد حيات درخت زندگى اجتماعى، قوانين مخصوص به 

خود دارد، بدون بررسى قوانين تكامل اجتماعى و مطالعه جوامع قديم و جديد و شناخت 
 »2 «گرايشها و دورنماهاى تكامل، جامعه شناسى نمى تواند مفهومى داشته باشد ...»
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 مسائل جنسى 
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 فصل هفتم بحثى كلى در پيرامون مسائل جنسى 

يكى از مسائل اجتماعى ايران كه به حكايت مدارك تاريخى از ديرباز تا عصر ما، موجب 
بروز ناراحتيهاى روحى و جسمى و ظهور عقده هاى گوناگون روانى گرديده، مشكل 

 غريزه جنسى است.

در مملكت ما كارشناسان مسائل اجتماعى، مربيان، خانواده ها و مسئولين امور بهداشتى و 
تعليم و تربيت عمومى، مسائل و مشكالت جنسى را از نظرگاههاى مختلف، مورد مطالعه و 

بررسى قرار نداده اند و مانند بعضى كشورهاى اروپايى، روش خاصى براى تسكين اين 
 غريزه و راه صحيحى براى مبارزه با عوارض ناشى از محروميتهاى جنسى اتخاذ نكرده اند.

يكى از دانشمندان اروپايى كه در اين زمينه تحقيقات جامعى به عمل آورده است، فرويد 
اطريشى است، البته امروز، علمى بودن نتايج بررسيهاى فرويد، مورد شك و ترديد است. 

وى در آثار خود به اولياء اطفال و روانكاوان توصيه مى كند، كه حتى االمكان، عواطف و 
تمايالت كودكان را جريحه دار نسازند و به آنان اجازه و فرصت بدهند، كه عواطف و 

تمايالت خود را به منصه ظهور و بروز برسانند، به عقيده فرويد، تنها از اين راه مى توان از 
 ايجاد محروميت زدگى و بيماريهاى روانى اطفال جلوگيرى كرد.

دانشمندان غرب سالهاست كه مسائل جنسى را به عنوان يك واقعيت عينى مورد مطالعه 
 درباره »1 «قرار داده و در پيرامون آن كتابهاى متعدد نوشته اند. دو كتاب نفيسى كه كينسى 

زندگى جنسى زن و مرد نوشته و آمارى كه در اين باره به دست داده است، نشان مى دهد 
كه در ممالك غربى بحث و كنجكاوى در مسائل جنسى نه تنها جرم و گناه شمرده 

 نمى شود، بلكه 



______________________________ 
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رغبت عمومى به مطالعه اين قبيل آثار نشان مى دهد كه جامعه غرب در انتظار جستجوى 
 راههاى جديدى براى حل مشكالت جنسى است.

جمعى از دانشمندان با نظريات فرويد مخالفت كرده اند و مى گويند طرفداران نظريه فرويد 
«پسيك آناليز» تكامل احساسات بچگانه را به غلط تكامل جنسى دانسته يا با تكامل جنسى 

مرتبط دانسته اند، زيرا كه تعاليم «پاولف» دانشمند روسى راجع به فعاليتهاى مراكز عالى 
عصبى و مغز بطالن اين نظريه را ثابت كرده است.» به عقيده دانشمندان اخير اين نوع غرائز 

 را بايد غرائز اجتماعى كودكان ناميد.»

امروزه در ممالك غربى نه تنها پدران و مادران، بلكه مديران فرهنگ و بهداشت عمومى 
سعى مى كنند از طريق كنفرانسها و نمايش فيلمهاى آموزنده، نسل جوان را در جريان 
واقعيات امور جنسى قرار دهند و بدون پرده پوشى اسرار و حقايق جنسى را براى آنها 

 تشريح و توصيف نمايند.

يكى از دانشمندان به نام «وج فيلدنيك» مى گويد: «تاكنون روش مورد پسند اين بوده است 
كه درباره مسائل جنسى بى پرده، آزادانه و بى ريا سخنى گفته نشود، اين روش، حقيقت را 

 پايمال مى كند، و پاكى را آلوده مى سازد و به فهم و دانش لطمه مى زند.»

آنچه مسلم است همانطور كه انسان خواه و ناخواه براى ادامه زندگى ناگزير به خوردن و 
آشاميدن است و بايد براى تغذيه خود برنامه و ساعات معينى را در نظر بگيرد، همان قسم 



هم بايد غريزه و ميل جنسى را به عنوان يك تمايل طبيعى و واقعيت غيرقابل انكار زندگى 
مورد مطالعه قرار دهد؛ و براى حل مشكالت آن و رهبرى اين غريزه در مجراى صحيح، 

 تدابيرى بينديشد و با پرده پوشى و سكوت و بى اعتنايى آنرا ناديده نگيرد.

با اينكه بحث علمى در پيرامون مسائل جنسى از موضوع اين كتاب خارج است، براى آنكه 
خوانندگان به علل محروميتها و انحرافات جنسى در ايران واقف گردند از بررسى كلى در 
اين موضوع ناگزيريم، به عقيده فرويد: «قوانين اجتماعى امروزى ما با قوانين طبيعت موافق 

و هم آهنگ نيست، به همين جهت افراد را به ظاهرسازى و رياكارى وادار مى كنند.» به 
عقيده فرويد، غريزه جنسى از آغاز حيات در كودك وجود دارد و اگر در دوره بلوغ به 

 وجود آن پى برده مى شود براى اين است كه در آن دوره مشاهده آن آسانتر است.

 مولوى برخالف معتقد است كه:

 طفل را نبود ز وطى زن خبر
 

جز كه گويى هست آن خوش چون 
 شكر

   
در دوره بلوغ مهمترين تحوالت جسمى و پيچيده ترين تغييرات روحى در وجود آدمى 

به وقوع مى پيوندد ... تظاهرات دوره بلوغ در پسران و دختران يكسان نيست و اشكال 
مطالعه اين دوره در هردو جنس به يك اندازه نيست، فرويد معتقد است كه زندگى جنسى 

 و
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شهوى مردان را منطقى تر و آسانتر مى توان مورد مطالعه قرار داد، زيرا زندگى جنسى زن 
به علت برخى عوامل ناشى از تمدن و مالحظات قراردادى و فقدان صداقت و صراحت 

هنوز از پرده ضخيمى از سنن و قيود پوشيده شده است ... از سن شش يا هشت سالگى تا 
ده دوازده سالگى ميل جنسى آرام است و جريان تكامل آن در سالهاى مزبور يك دوره 

اختفاء و ركود را طى مى كند، ولى همينكه كودك پا به دوره بلوغ گذاشت، غريزه جنسى 
او ناگهان بيدار مى شود و در نتيجه به موازات تغييرات جسمى، تغييرات شگرفى در زندگى 
روحى او به وقوع مى پيوندد ... پسران در اين دوره بيش از هردوره يى به خود مى پردازند و 

بيش از همه وقت به سر و وضع خود توجه دارند، در دوره بلوغ جوان در برابر آينه احساس 
 »1 «لذت مى كند، آينه يكى از مصاحبين جدانشدنى جوانهاست.»

 «... هر جوانى به جسم خود عالقه مند است ... اين عشق در دوره بلوغ عموميت دارد.

دوره بلوغ از بحرانى ترين دوره هاى زندگى است، زيرا در اين دوره جوان در فواصل 
مختلف گرفتار ناراحتى روحى است. احساس مى كند كه هوسهايش زياد ولى كوشش او 

نارساست ... مشكالت گوناگون اجتماعى و موانع مختلف قلبش را از اضطراب و يأس 
مى آكند ... همينكه كودك پا به دوره بلوغ گذاشت، خود را در محيط وسيعترى مى يابد و 
فعاليتهاى تازه يى نظر او را جلب مى كند ... در دوره بلوغ هرگونه تحكم، تسلط، سرپرستى 
و نظارت، بار سنگينى بر دوش اوست، جوان همانطوركه در دوره پيش از بلوغ حس تقليد 

در او زياد بود، در دوره بلوغ برعكس حس سركشى و مقاومت در وى شدت مى يابد ... 
آلن كى مى گويد: «سعى كنيد فرزندانتان را آسوده بگذاريد، شما خودتان، با شايستگى، 

شرافتمندى و اعتدال زندگى كنيد، به اين ترتيب به فرزندانتان نيز طرز زندگى را به قدر 
 »2 «كافى آموخته ايد.»



 بهداشت روابط جنسى 

 سالگى در امور جنسى بى عالقه و القيدند؛ و سئواالت آنان 9«... معموال كودكان تا سن 
در اين گونه مسائل فقط از نظر كنجكاوى و كشف مجهوالت است كه با يك سادگى 

 سالگى به بعد توجه به امور جنسى بيشتر مى شود، 10بچگانه مطرح مى كنند، از سن 
 سالگى براى اولين بار «قاعده» مى شوند و در مورد پسران نيز در 14دختران معموال در سن 

همين سنين حالت «احتالم» و انزال روى مى دهد و هردو جنس تمايل به جذب طرف ديگر 
  سالگى تمايل 18پيدا مى كنند، و در سن 

______________________________ 
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 به نزديكى كردن و آميزش جنسى در جوانان بيدار مى شود.

روش تربيتى پدران و مادران و مربيان و پزشكان هر اجتماع در نحوه درك پسران و 
دختران از مسائل جنسى تأثير فراوان دارد، به نظر دانشمندان غربى، صداقت و بى پرده فاش 

كردن مسائل جنسى براى پسران و دختران موجب مى شود كه تمايالت جنسى آنها در 
 مجراى صحيح و طبيعى خود هدايت شود.

... از آميزش جنسى جوانان نمى توان با منع و محدوديت جلوگيرى كرد، بلكه چنانكه 
گفته شد با تربيت جنسى صحيح قبل از سن بلوغ به وسيله پدران، مادران، مربيان و 

 پزشكان، مى توان از عواقب شوم افراط يا انحراف در امور جنسى جلوگيرى كرد.



 مختصات جنسى 

«در زيست شناسى اصطالحى براى هريك از دو گروه نر و ماده و مشخصات تشريحى آنها 
 وجود ندارد.

 از اعمال اساسى موجود زنده است كه عبارت است Reproductionتكثير يا توليد مثل 
از به عمل آمدن فرد يا افرادى؛ توسط افراد ديگر، اين عمل از لحاظ طريقه و چگونگى 
بسيار متفاوت است. تكثير ناجنسى در نباتات و حيوانات خيلى پست معمول است تكثير 

 جنسى عبارت است از به هم پيوستن دو ياخته از يك نوع، يعنى «آميزش».

و به هم پيوستن دو هسته مختلف النوع را «لقاح» خوانند. ياخته هاى جنسى در حيوانات يا 
نباتات عاليه تخم (ماده) و نطفه (نر) ناميده مى شود. تكثير گياهان معموال به وسيله دانه، يا 

 از راه قلمه زدن، خواباندن و پيوند زدن صورت مى گيرد.

خصوصيات جنسى حيوانات، ماهيها و پرندگان از وضع خاص اندام و ساختمان اعضاى 
تناسلى و كيفيت شاخ در گوزنها و قوچها و نمو ريش و كلفتى صدا در مردها تشخيص 

 داده مى شود.

خسرو شيرين را در حال شستشو مينگرد، نقاشى رضا عباسى براساس داستان خسرو شيرين 
 نظامى 
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گياهان طبقات باال، آالت تناسلى نر و ماده دارند (گل) اما در انواع ساده نباتات يا 
حيوانات، تميز جنس مشكل است. بعضى حيوانات دو جنسى هستند، يعنى يك فرد هم 



ياخته هاى نطفه نر و هم تخمك توليد مى كند.- جنس يك فرد ناشى از تأثير عوامل 
مختلفى است كه چگونگى آنها درست معلوم نيست. در انسان و جانداران ديگر، جنس 

تصادفى و و مربوط به چگونگى تركيب «كروموزومها» در موقع به هم آميختن تخمك و 
 »1 «نطفه است.»

 بيماريهاى روانى 

دانشمندان رشته روانشناسى در نتيجه مطالعات و تحقيقاتى كه در رفتارهاى غيرعادى 
بيماران روحى انجام داده اند، به اين نتيجه رسيده اند كه در طول تاريخ، نوع بيماريها و 

ناراحتيهاى بشر برحسب شرايط اجتماعى و اقتصادى تغيير مى كند، چنانكه: «قرن هفدهم 
عصر تنوير افكار، قرن هيجدهم عصر منطق، قرن نوزدهم عصر ترقى و پيشرفتهاى فنى و 

 قرن بيستم عصر اضطراب و نگرانى ناميده شده است.

با غلبه بر بيماريهاى جسمى كه سالها سرنوشت بشر را در اختيار داشت، امروز آدمى هر 
روز بيش از روز پيش به تأثير مهم عوامل روانى در سعادت خود واقف مى گردد، انسان 

متمدن، ديگر قربانى قحطى يا بيماريهاى همه گير نمى شود و طاعون جاى خود را به 
گروهى بالهاى روانى از قبيل تشويش، احساس ناامنى، فريبكارى و ترديد داده است، 

ترديد در اينكه آيا مى توان در كوره راههاى زندگى كنونى راهى به سرمنزل مقصود يافت 
 يا نه؟

راهى كه به سوى سعادت مى رود، چندان صاف و هموار نيست، مسائل فراوان فردى و 
اجتماعى در اين راه جلوه مى كند: جنگها، خانمانها را بر باد مى دهد، و بشر را با تنهايى، 

آشفتگى و اندوه دست به گريبان مى سازد؛ ورشكستگيهاى سيستم اقتصادى كنونى كه از 



زمان انقالب صنعتى، تعداد، آنها به طرز بى سابقه يى اضافه شده است، تبعيضات نژادى و 
تنفر و خشم حاصل از اينگونه تبعيضها، هم فرد و هم اجتماع را آزار مى دهد. طالق، 

دودمانها را از هم پاشيده و بر زندگى اطفال و والدينشان داغهاى احساساتى و عاطفى 
گذاشته است، رقابتهاى افراطى، تضاد گروههاى مختلف سياسى و اقتصادى، تغييرات 

سريع اجتماعى و دگرگون شدن رژيم- هاى سياسى و شيوه هاى حكومتى، اشاعه جنگهاى 
سرد و رعب و ترس از جنگهاى همگانى، احساس ناامنى را در بشر امروزى تقويت و 

تشديد مى نمايد و مجموع اين عوامل نامساعد موجب ناراحتيهاى روانى و ضعف نيروى 
جنسى مى گردد. در مقابل اين بى اعتماديها و اضطرابها، بشر با سالح و عقايد اخالقى كه 

وى را با ارزش و مفهوم زندگى معتقد نمايد، مجهز نيست. در اطراف ما، مردم محنت زده 
و محروم و ناخشنود و مضطربى كه نيروى فكرى خود را از كف داده و قادر به حل مسائل 

 زندگى خود نيستند، بسيارند و شخصيتهاى نامتعادل به نحوى بى سابقه به چشم مى خورند.

______________________________ 
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شگفت آنكه ناراحتيهاى روانى، بيش از جميع اختالالت جسمى ديگر سالمت فكرى، و 
 8قدرت جنسى بشر را تهديد مى كند و وى را در بيمارستان بسترى مى سازد؛ مثال قريب 

درصد افرادى كه اكنون در امريكا زندگى مى كنند، مدتى از عمر خود را به علل 
ناراحتيهاى روانى در بيمارستان مى گذرانند. و در برابر يك تن از اين بيماران، بيست تن 

 »1 «وجود دارد كه گرچه به سختى بيمار نيستند، ولى به كمكهاى روانشناسى محتاجند ...»
با گذشت زمان و پس از قرنها مطالعه و بررسى در ايران براى نخستين بار ابو على سينا به 



بيماريهاى روانى توجه كرد و علت بسترى شدن جوانى را عدم دسترسى او به معشوق 
تشخيص داد. «... امروز در مورد بيماريهاى روحى، ضمن رد عقايد جن گيران و 

جادوگران، رفته رفته مرضاى روانى را از صومعه ها و زندانها كه سابقا محل نگاهدارى آنان 
بود، به آسايشگاهها و بيمارستانهاى امراض روانى انتقال مى دهند. و اين نوع مؤسسات، به 
صورت ابتدايى، از قرن شانزدهم ميالدى به اين طرف به تدريج در ممالك مختلف پيدا 

 در لندن به دست 1547شد، نخستين بيمارستان روانى، در صومعه «سن مارى» در سال 
 هانرى ششم افتتاح شد و بعد از آن، در ديگر كشورها بيمارستانهاى مشابهى تأسيس يافت.

در ابتدا، وضع اين بيمارستانها بسيار بد بود، زيرا اوال مريضهاى روانى از هر نوع و در هر 
درجه از شدت كه بودند همه را با هم در يكجا نگاهدارى مى كردند و از طرفى هيچگونه 

معالجه درباره آنان عملى نمى شد و ماندن آنها در بيمارستان نوعى نگاهدارى تحت نظر 
بود، مردم نيز هرقدر هم كه فهميده و باسواد بودند، به بيمارستانهاى روانى فقط از جنبه 

كنجكاوى مى نگريستند و معموال وضع رقت بار بيماران و كثافت و بى نظمى و اعمال 
وحشيانه و زجرآورى كه بر اين گونه مريضان تحميل مى شد، از قبيل غل و زنجير به دست 

 فقط حس نفرت ناظران را »2 «و پاى آنها بستن و تازيانه زدن و گرسنگى دادن و غيره»
برمى انگيخت، ولى اين وضع اسف انگيز با پيشرفت فرهنگ و تمدن بشرى دگرگون 

 گرديد.

دانشمندان پس از سالها پژوهش و تحقيق دريافتند كه رابطه مستقيمى بين ساختمان 
فيزيولوژى و شخصيت انسان موجود است: «براى تأئيد اينكه رشد پسيكو بيولوژيك 
(روانى- جسمى) به صورت مستقل و مداوم صورت مى پذيرد، استنتاج دانشمند شهير 

( را در اينجا ياد مى كنيم: «هر جنينى منحصربه فرد و بى مانند است، و اين Gesell«گزل»)



بى مانندى در تمام شئون زندگى وى رسوخ مى كند و اثر مى گذارد به طورى كه در مزاج 
روانى و حالت و رفتار و سلوك و طرق متمايز رشد وى نمايان مى گردد. كيفياتى نظير: 

 آرامش 
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و ظرفيت شخص و گرمى رفتار در كودك چنان زود بروز مى كند كه ناچار بايد گفت 
صفاتى ذاتى هستند بنابراين فرهنگ و تعليم و تربيت شخصيت را سازمان مى بخشد، ولى 

نمى تواند بر هستى موروث در هر مجموعه رشد تفوق يابد، در تخم لقاح شده از اين 
شخصيت ابتدايى اثرى موجود است كه به وسيله مراحل مختلف جنينى قبل و بعد از تولد 

 »1 «پايدار مى گردد.»

ضربه هاى روحى و ناكاميهاى اولى- غالبا تصادفات و يا صدمات حاد ديگرى كه مدتى 
احساس امنيت و كفايت شخص را بر هم مى زند، براى اغلب اشخاص اتفاق مى افتند و در 

ارزيابيهاى شخصى و محيطى فرد نفوذ مى بخشند، شرح زير نمودار چنين تصادفى است: 
«... ناراحت كننده ترين تجارب زندگى من در يكشب ماه ارديبهشت اتفاق افتاد، در 

آن وقت هنوز يازده ساله بودم، ولى هنوز نمى دانستم كه چگونه عضو فاميل خود شده ام، و 
گرچه والدينم گفته بودند كه «مرا به فرزندى پذيرفته اند» ولى من از معنى به فرزندى 

پذيرفتن سر درنمى آوردم؛ يك شب هنگامى كه من و نابرادريم خوابيده بوديم، او معنى 



اين كالم را با حرارتى كه هرگز فراموش نمى كنم برايم توضيح داد. و گفت كه من عضو 
«حقيقى» فاميل نيستم، و والدين من مرا حقيقتا دوست نمى دارند؛ اين شبى بود كه من با 

گريه به خواب رفتم و اين تجربه بى شك نقش مهمى در متزلزل و حقير ساختن من بازى 
 »2 «كرده است.»

 وصف بلوغ 

بلوغ، دوره بحرانى توسعه شخصيت است. روانشناسان اين سالها را دوره تراكم و تغيير 
ناگهانى عواطف و كشمكشها و ناسازگاريها و دوره طوفان و فشار ناميده اند؛ در دوره 

بلوغ، شخص با رشد سريع و تغيير يافتن قسمت- هاى مختلف بدن و دگرگونيهاى 
فيزيولوژيك دستگاه تناسلى روبرو مى شود، معيارهايى كه موقعيت اجتماعى او را تعيين 

مى كرده است، دستخوش تغيير و تبديل مى شود؛ و نفوذ خانواده و وضع مالى و انتظارات 
شغلى، جانشين انديشه هاى كودكانه يى كه روزگارى وى را به داشتن مقام اجتماعى 

مطمئن مى ساخت، مى گردد و ديگر او كودك تابع ديروزى نيست، بلكه انتظار اجتماع از 
وى قبول مسئوليت، اتخاذ تصميمات مستقل و جدى است ... فشار و كششهاى آن دوره تا 

اندازه يى از سازمان فرهنگى و اجتماعى، ريشه مى گيرد، در بعضى از جوامع، جوان نورس، 
بدون اختالالت عاطفى نامناسب، مقام شخص بالغ را احراز مى- كند ... در جوامع ما، 

جوان نورس بايد با مطالبات اجتماعى و تغييرات اجتناب ناپذير شخصيت خود مقابله كند، 
 ولى در غالب موارد وى براى اين مقابله مجهز نشده است.
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به خصوص در مورد مسائل جنسى كه اطالعات نادرست و فقدان تدارك كافى، راه را 
براى كشمكشهاى مختلف و اتالف نيروى روحى و ايجاد حس حقارت در جوان هموار 

 »1 «مى كند.»

 بيماريهاى روانى 

( مى گويد: «هر انسانى داراى يك ساختمان روانى است كه بايد همانند Maslouoماسلو)
ساختمان جسمى وى مورد بحث و بررسى قرار گيرد، سالمت كامل و رشد عادى وى كه 
شامل به واقعيت درآوردن آن سرشت و به كمال رساندن اين استعدادها و رسيدن به بلوغ 

مى باشد، در راهى است كه اين طبيعت و سرشت پنهانى تعيين مى كند «... در نتيجه 
ناكاميهاى روحى، شخص احساس عجز و ناخشنودى مى كند و زندگى براى او بدون 
مفهوم و ناقص جلوه گر مى شود، زيرا در نظر خود، موفق به تكميل خويشتن نگرديده 
است. عالوه بر رفع احتياجات و غرايز بدنى تأييد و تحقق بخشيدن شخصيت، مستلزم 

ارضاى احتياجات و غرايز روانى است. اين احتياجات بيش از غرايز بدنى تحت تأثير تعليم 
 »2 «و تربيت و عوامل اجتماعى قرار مى گيرد ...»

موريس دووژره، ضمن بحث در پيرامون روانكاوى و سياست مى نويسد: «... نخستين 
مراحل كودكى در تكوين روانى فرد اهميت قطعى دارد. در اين دوران پدر و مادر، نقش 

اساسى برعهده دارند، از خالل رفتار آنهاست كه اول بار انسان وضع خود را نسبت به- 
جامعه تعيين مى كند. سپس اين روابط پدر و مادرى به طريق ناخودآگاه بر كليه روابط 

 اجتماعى ديگر ... اثر مى گذارد.



اين نظريات مربوط به اهميت نخستين مرحله كودكى، مبناى زيستى دارد كه پسيك 
آناليزها به آن اشاره كرده اند ... كودك در اين مرحله از هستى خود، در حالتى به سر 

مى برد، كه تمتع و آزادى بر آن سايه گسترده است. سراسر هستى وى بر جستجوى لذت 
 بنا نهاده شده است.

در اين مرحله كشش جنسى، پراكنده، چندشكل، و نامتمركز است و بر اندامهاى خاصى از 
بدن به وسيله تظاهرات بسيار متنوعى بيان مى شود، اين لذت جويى كودك، با هيچ قاعده 
مخالفى برخورد نمى كند، كودك پيوسته نمى تواند ديگران را وادار كند، تا به وى لذت 

بخشند، به او شير دهند، با خود حملش كنند، در گهواره اش نهند، و نوازشش نمايند، ولى 
ديگران نيز نمى توانند وى را از لذت موجود منصرفش سازند، هر دم كه بخواهد فرياد 

مى زند، حركت مى كند، مى خوابد، جيغ مى زند، «تخليه مى كند» به همين مناسبت زندگى 
كودكانه در سلطه «اصل لذت» است. آدمى، اندوه اين بهشت گمشده اوان زندگى را 

 پيوسته در خود نگاه مى دارد.
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اما وى مجبور است كه اين بهشت را ترك گويد: نخستين «يكه و نخستين چشم زخم كه 
فرد را در سراسر زندگيش متأثر مى سازد، از اينجا ناشى مى شود، براى ادغام شدن در 
زندگى اجتماعى، بايستى «اصل واقعيت» را جايگزين «اصل لذت» كند، يعنى از لذت 



چشم پوشد، يا آن را فوق العاده محدود كند، به يك سلسله قواعد اجبارآور، و الزامات و 
ممنوعيتها، تن دردهد و از تعقيب غرايز، محركات، سليقه ها و اميال خود چشم پوشى كند 
ولى نياز به لذت، شديدتر از آن است كه بدينسان سركوب شود، اين نياز هميشه مى ماند، 

تعارض ميان جامعه و اين ميل به لذت، ناكاميهايى را به دنبال مى آورد كه علت اصلى 
 تضادهاى اجتماعى است. (!)

( يا در وجدان ناخودآگاه واپس زده مى شود و در آنجا Libidoنياز به لذت يا «ليبيدو»)
سبب خيالهاى واهى و ناخوشيهاى عصبى مى گردد و يا اينكه از راه جابه جايى جانشينى يا 

 »1 «( به نيازى با طبيعت ديگر تغيير شكل مى دهد.»Sublimationوااليش )

به نظر فرويد: «كليه اعمال، حاالت و اشكال زندگانى جنسى كودك، با شروع دوران بلوغ 
و تغييراتى كه بر اثر آن به وجود مى آيد، دگرگون مى شود. در حقيقت دوران بلوغ ابتداى 

 زندگى جنسى تازه يى است كه با زندگى جنسى كودكى كامال متفاوت مى باشد ...

البته در دو جنس مخالف هدف جنسى، يك گونه نيست، بلكه در هر جنس هدف جنسى 
ويژه يى وجود دارد، درعين حال بايد در نظر داشت كه در نوع رشد، تغييرات و 

دگرگونيهاى جنسى دو جنس مخالف، هماننديهايى بسيار وجود دارد، در دختران، رشد و 
تكامل صورت پنهان، خفيف و آرامى پيدا مى كند، در حاليكه رشدونمو جنسى بدن مرد با 

 »2 «تظاهرات و عاليم و نشانه- هاى بسيار تشخيص و آشكار مى گردد ...»

ويل دورانت ضمن بحث در پيرامون بلوغ، اين دوران بحرانى و پرهيجان را با ديدى فلسفى 
 مطالعه مى كند:



«سرتاسر اين دوره بلوغ، همه شگفتى است، هم سن عقل است و هم سن عواطف، 
گنجينه هاى دل و دماغ هر دم سيلى از انديشه و طوفانى از عشق به هر سوى مى پراكند ... 

سن بلوغ، بهار قدرتها و فصل بذرافشان خرمنهاست، همه عواطف و احساسات پاك غذاى 
خود را از اين سن مى گيرند و مى توان آن را «رنسانس» زندگى ناميد، پس، اين نيروى 

 شگرف 
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چيست كه جوان را با ترس ولرز به جلو مى راند و دختر را وادار مى كند كه از ديده براند، و 
از دل بجويد؟، آن راز نهانى چيست كه در نهانخانه بدن، زيباترين گل زندگى انسان يعنى 

عشق مردى را به زنى مى آفريند؟ ... دل، آكنده از غمى شيرين و سنگين است، گويى خود 
 »1 «را ناقص مى بيند و تشنه وصول به كمال است ...»

 شهوت و ازدواج 

ويل دورانت مى نويسد: «رسم بر آن است كه طغيان شهوت را به- دوره جوانى منتسب 
سازند، ولى در حقيقت تا نيرويى در بدن هست، شهوت نيز پابرجاست، تأخير در ازدواج، 
شهرهاى ما را پر از مردان و زنانى كرده است كه تنوع در تحريكات شهوانى را بر وظايف 

 پدرى و مادرى و خانه دارى ترجيح مى دهند ...



پدران و مادران، بيشتر از فرزندان در آن باره گناهكارند، غرايز جوانان سالم است و زود 
مى تواند، تحت قيدوبند درآيد ولى پدران محتاط و مادران حسود براى زن دادن به 

فرزندشان نخست از درآمد او مى پرسند ... اينها هيجانهاى مرده خود را فراموش مى- كنند 
و نمى دانند كه قلب جوانان ممكن است دالئلى داشته باشد كه پيران از فهم آن ناتوان 

باشند، پس مخالف اخالق، در حقيقت نسل بزرگتر است كه بى آنكه خير نوع و اجتماع را 
در نظر بگيرد، به اوامر خردمندانه طبيعت بى اعتنا مى ماند. در حقيقت خود، مشوق سالهاى 

 هرزه گردى و عياشى مى شوند ...

اگر عالم اخالقى بر ضد روابط پيش از ازدواج قيام كند بى آنكه اسباب مقاومت و كف 
نفس را به دست بدهد، از واقعيت چشم پوشيده است، پس تنها راه چاره و يگانه وسيله 

براى مبارزه با انحرافات جنسى اين است ... كه ازدواج زودتر يعنى در سالهاى طبيعى انجام 
 ويل دورانت مى نويسد: «زندگى اين نسل و مسائلى كه با آن مواجه هستند، »2 «گيرد ...»

تازگى دارد ... داورى كردن درباره آنها از روى اصول كهن صحيح نيست ... اخالق و 
ضد اخالق هردو دچار طوفان شده است و طنابهاى كهن براى نجات آنها از هم گسسته ... 

ما در ميان دو عالم زندگى مى كنيم كه يكى از ميان رفته است، و ديگرى تازه ظاهر 
مى شود ... ما مانند سقراط و كنفوسيوس دريافته ايم كه اصول اخالقى مبتنى بر قيد و ترس 
از ميان مردم رخت بربسته است، و دنبال اصول اخالقى طبيعى هستيم كه بر پايه عقل باشد 

نه ترس ... ما ناگزيريم ... عادات و عقايد خود را از نو بررسى كنيم و براى زندگى و 
 انديشه خود، اصول 

______________________________ 
 .128)- ويل دورانت، لذات فلسفه، ترجمه دكتر زرياب خويى، ص 1(



 .93 و 92)- همان كتاب، ص 2(

 313، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 »1 «طرح كنيم كه با مقتضيات عصر ما سازگار باشد ...»

 دوره جوانى و نوجوانى 

 يا بيست سالگى ادامه دارد و در دختر و پسر و افراد 18 تا 12«دوره نوجوانى و جوانى از 
مختلف، پايان آن فرق مى كند. اين دوره هم آخرين مرحله رشد و تربيت است و هم 

دوره اى است كه با مراحل گذشته كه معموال آنها را بر روى هم دوره كودكى مى نامند 
 تفاوت فاحش دارد.

از لحاظ زيست شناسى، اين دوره با بيدارى عمل جنسى كه از خالل «پديده بلوغ» ظاهر 
مى شود مقارن است ... در سالهاى نخستين اين دوره تربيت شخصيت در درجه اول اهميت 

قرار دارد، درحالى كه در سالهاى بعد، تربيت فرهنگى و تمدنى (يعنى آشنايى با علم و 
 سالگى است و 16 تا تقريبا 12ادب) حائز اهميت بيشتر است؛ دوره نگرانى آور بلوغ از 

  سالگى به طول مى انجامد ...20 تا 16ديگرى دوره شور و شوق جوانى است كه از 

نگرانى نوجوان، معلول انعكاس تغييرات بدنى او در حيات روانى اوست، رشد درونى بدن 
به صورت دو رشته پديده هايى جلوه مى كند، كه بر اثر عمل غدد بسته داخلى حاصل 

مى شود؛ از جمله مى توان از آخرين رشد قد و وزن نام برد كه در دختران زودتر از پسران 
صورت مى گيرد؛ ديگر، ظهور صفات جنسى فرعى يا ثانوى است كه خود نشانه پديده 



عمده يى است، سوم رشد دستگاه تناسلى است كه عادت ماهانه در دختران و نخستين 
 احتالم در پسران از آثار آن به شمار مى رود.

اين تغييرات عميق و دشواريهاى گذران رشد، كه غالبا همراه جوانهاست رويهمرفته در 
روحيات شخص اثر مى كند، و سبب اختالل و تشنجى مى شود كه جنبه هاى خاص 

متعددى به خود مى گيرد و از مشخصات اين دوره است ... توجه و دقت نسبت به بدن 
بيدار مى شود، در دختران مخصوصا حجب و حيا، ظاهر مى گردد؛ و كنجكاويها و بازيهاى 

جنسى و كامجويى پسران جوان به دست خود و به وسيله بدن خود و شور و التهاب 
جديدى كه نوجوانان را به- سوى جنس ديگر مى كشاند، همه و همه نشانه هايى است كه 

 »2 «اغلب با بيدارى و ميل به بدن ديگر، آنهم به رنگ جنسى آن همراه است ...»

در پايان اين مرحله، رفاقت جاى خود را به احساسات پرتوقع تر و مشكل پسندتر يعنى به 
دوستى مى دهد، كه غالبا مقدمه پيدا شدن عشق است ... تغيير و تلون عالئق و عقايد و 

 همچنين ميل به مباحثه، مقدمه پختگى عقلى است.

 ... دوره بلوغ نماينده اين است كه رشد درونى اعضا بار ديگر حمله خود را آغاز
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مى كند، و به صورت عاملى نمودار مى شود كه مبين رشد است. براى درك اسرار 
نوجوانى، اطالع از معلومات زيست شناسى و جامعه شناسى كافى نيست، بلكه مسائل روانى 

نيز كمال اهميت را دارد. وظائف مربى در اين مرحله بسيار دشوار و حساس است، بايد 
جوانان را يارى كرد تا به آسانى از اين سنين پرآشوب بگذرند، نبايد گذاشت اين سنين 

باعث التهاب بيهوده و بى ثمر و تجارب پرخطر گردد، الزم است مربى با شاگرد خود 
تماس نزديك داشته باشد، لكن همه كس مى داند كه در دوره نوجوانى، اين تماس از 
هردوره ديگر دشوارتر است، مخصوصا پدران و مادران دائما شكايت دارند و از اين 

مى نالند كه ديگر قادر نيستند حال فرزند خود را كه بالغ شده است دريابند ... اگر بخواهيم 
نوسانهاى اعمال و افكار آنان را كه تعجب آور است پابه پا دنبال كنيم كار بسيار دشوارى را 

 به عهده گرفته ايم ...

تربيت بدنى و جنسى و مخصوصا تربيت اخالقى به پرورش شخصيت تازه بالغ، مدد 
 مى كند.

بيدارى، رشد، به بهداشت بدن اهميت روزافزونى مى بخشد، نخستين سعى ما بايد اين باشد 
كه غذاى مقوى تر و بيشترى را براى نوجوانان فراهم كنيم، تا بتوانند به رشد سريع بدنشان 
مدد كند، و از عواقب الغر شدن و خستگى مفرط جلوگيرى كند ... هيچكس منكر اين 
نيست كه تربيت بدنى و ورزش براى دختران نيز مانند پسران حائز اهميت است، تربيت 

بدنى و ورزش، طفل را براى عبور از دوره بلوغ آماده مى كند، و كارش را آسان مى سازد، 
فوائد تربيت بدنى و ورزش به بدن محدود نمى شود، بلكه در شخصيت عقلى و اجتماعى و 

 اخالقى نيز مؤثر است.



تغييرات بلوغ به معنى اخص كلمه، مستلزم تربيت جنسى است، ولى هنوز نه در خانواده به 
اين تربيت اهميت كافى داده مى شود نه در مدرسه ... درصورتى كه بايد اين نكته را خوب 
به خاطر داشت كه تربيت جنسى جزء ال ينفك وظايف مربيان است، اگر ما مسأله جنسى 
را از لحاظ اهميت در رديف ساير فعاليتهاى انسانى قرار دهيم و آن را موضوع جداگانه و 
امرى نشماريم كه گفتگوى از آن، گناه است، بسيارى از مشكالتى كه امروز ظاهرا وجود 

دارد از ميان خواهد رفت ... بايد از ظهور برخى از انحرافهاى معمولى غريزه جنسى 
جلوگيرى كنيم و هرگاه به چنين انحرافهايى برخورديم آنها را به راه راست بازآوريم. 

جهالت و شتابزدگى جنسى، درواقع دو خطر بزرگ در اين مرحله از رشد آدمى است بايد 
 سالگى، از بلوغ قريب الوقوع خود آگاه ساخت، اين وظيفه را 12پسران و دختران را از 

پدر و مادر به عهده دارند ... نبايد گذاشت دختر به سن عادى نخستين عادت ماهانه خود 
برسد و از اين واقعه به روشنى خبر نداشته باشد ... پدر نيز بايد با پسر خود همين گفتگوها 

را بكند كه او نيز از پيش آمدهايى نظير نعوظ و احتالم نگران نشود و درعين حال بايد 
نوجوانان را از عادت زشت استمناء و عشقبازى با خود، برحذر داشت و براى آنها 

 فعاليتهاى سالمى 
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فراهم كرد كه بتواند اميال نوظهور او را تشفى بخشد يا جهت آن را تغيير دهد، غذاى ساده 
و سبك و عادت به برخاستن به محض بيدارى و دوش گرفتن و تمرين بدنى در اين مورد 

 »1 «بسيار مفيدتر و مؤثرتر از عتاب و خطابها يا نطقهاى اخالقى و موعظه است ...»

 سن بلوغ به نظر سعدى 



«طفل بودم كه بزرگى را پرسيدم از بلوغ، گفت در مسطور (يعنى كتاب) آمده است كه 
 »2 «سه نشان دارد: يكى پانزده سالگى و ديگرى احتالم و سيم برآمدن موى پيش.»

متأسفانه متفكرين و صاحبنظران ايران در پيرامون دوران كودكى، نوجوانى و جوانى و 
تحوالت و دگرگونيهايى كه در هر- يك از اين مراحل در جسم و روح آدمى پديد 

مى آيد، تحقيق و مطالعه كافى نكرده و نتوانسته اند نسل جوان را با تعليمات و اطالعات 
سودمند، با واقعيات اجتناب ناپذيرى كه در اين مرحله از زندگى ظهور و بروز مى كند آشنا 

 سازند، و با آموزشها و تعاليم صحيح از انحرافات جنسى آنان جلوگيرى نمايند.

 بررسى انگيزه جنسى با ديد علمى 

«انگيزه جنسى غريزه يى از نوع گرسنگى و تشنگى است و تابع عمل غده هاى جنسى يعنى 
بيضه ها و تخمدانهاست، وظيفه هر غريزه ارضاى يكى از احتياجات ارگانيسم است: مثال 

گرسنگى باعث مى شود كه مقدارى غذا، موقعى كه احتياج بدان هست به ارگانيسم 
 «در زيست شناسى قانونى هست كه كامال به ثبوت رسيده است و »3 «مربوطه برسانيم ...»

آن اينكه هر عضوى از اعضاى بدن احتياج دارد وظيفه خود را انجام بدهد؛ و كار خود را 
 به نظر پروفسور »4 «بكند و اگر از انجام آن باز داشته شود، اختالل حاصل مى شود ...»

«اسوالد شوارتز» در عمل جنسى نبايد تابع هوى و هوس بود بلكه بايد به عواقب آن 
انديشيد و مسائل عاطفى و معنوى را نيز در نظر گرفت «شور جنسى لجام گسيخته، كه غالبا 
 در نابالغان و ديوانه ها و جانيها تجلى مى كند حاكى از غيرعادى بودن حالت شخص است.»

»5« 

در تأييد اين حقيقت ويل دورانت مى نويسد: «جوانى كه از هورمونها، تنى پرتب و تاب 
دارد، در شگفت است، كه چرا نبايد به اميال جنسى اش آزادى مطلق دهد؟ اگر سنت و 



اخالق و قانون بازدارنده او نباشد، بسا كه پيش از آنكه به بلوغ عقلى برسد، زندگى خود 
را تباه كند، و هرگز درنيابد كه ميل جنسى همچون دودى آتشين است كه بايد آن را با 

 صدها
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 »1 «سد و بند در بسترش به مهار كشيد تا در لجام گسيختگى نه او را بسوزاند نه اجتماع را.»

 آئين هم بسترى 

 زن و ازدواج 

در مرد، رابطه جنسى يكى از مهمترين روابط و مناسباتى است كه با اشخاص و افراد دارد، 
ولى در زن رابطه جنسى و تماس جنسى، اهميت و ارزش بيشترى دارد و چگونگى آن 

روابط و فرجام آن در موقعيت اجتماعى زن تأثيرى عميق و همه جانبه دارد، به عبارت 



ديگر، تمايل جنسى براى زنها اهميت وجودى دارد، ولى فعاليت جنسى در مرد يعنى 
 همخوابه شدن و جماع، وزن و ارزش كمترى دارد ...

مردها بايد بدانند كه زنها به پيش درآمد و مقدمه و مغازله بيشتر از عمل جماع اهميت 
مى دهند، و مى خواهند عمل نزديكى متدرجا به پيش برود نه آنكه مرد گستاخانه حمله ور 

شود. بنابراين يورش و حمله با اينكه مطلوب زن است، بايد به طور دقيق اندازه گيرى و 
حساب شود و هرگز از پيش درآمد، نوازش و مغازله و عشقبازى خالى نباشد، بيدار كردن 
و تحريك شور و عشق زنان يكى از وظايف اخالقى مردان است، به قول پروفسور اسوالد 
شوارتز «... بسيار زيادند زنهايى كه مدتهاست ازدواج كرده اند، و بچه دار شده اند و به سن 

» مرد »2 «پيرى رسيده اند، اما هرگز بيدار نشده اند و شوهرها از آنها سوءاستفاده كرده اند ...
بايد با زن عاشقانه جماع كند، و زن از او احساس رضايت و ايمنى نمايد «استعداد براى 

انجام دادن عمل جنسى صحيح (قوت و توانايى) ناميده مى شود، اجزاى تشكيل دهنده آن 
عبارتست از: ميل براى مقاربت با يك زن و كشش و هيجان جنسى، نعوظ كه بايد در 

لحظه مورد لزوم ايجاد شود، و ... ايجاد شرايطى كه ... به مدت كافى ادامه بيابد، تا به زن 
نيز فرصت بدهد كه به اوج شوروحال خود برسد، انزال كه بايد نه خيلى زود اتفاق بيفتد و 

نه خيلى دير، احساس شوروحال و خالصه ارضا شدن، همه اين اركان جماع كامل، بايد 
موجود و به طور درست و موزون و متناسب انجام بگيرد ... مردها اغلب مى پرسند كه يك 

جماع طبيعى چه مدتى بايد طول بكشد؟ جواب اين است، كه تا موقعى بايد طول بكشد 
كه طرف، يعنى زن ارضاء بشود، زيرا كه مرد درهرحال كنترل ارضاء شدن خود را در 

دست دارد، واقعا حيرت انگيز است كه بسيارى از مردها فراموش مى كنند كه دست كم در 
 اين اشتراك مساعى اصل «اجر مساوى براى 
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كار مساوى» بايد رعايت شود، آنها همينكه خشنودى شخصى شان حاصل شد، كارشان را 
تمام شده خيال مى كنند و از اينكه چه بر سر شركاى آنها مى آيد دلواپس و نگران 

 نمى شوند.

بايد قبول كرد كه تعدادى از زنها به آسانى شركاى خود را متوجه نمى سازند، چه موقعى 
به شوروحال شديد خود مى رسند، و يا آنكه اصال شوروحالى ندارند و اين واقعه را به 

علت شرمى دروغين و يا به داليل عصبى پنهان نگه مى دارند، برخى از زنها به علل عصبى 
به هيجان و شور شديد نمى توانند برسند، اما چون عالقه دارند شركاى خود را نوميد و 
مأيوس نگردانند، نقش خودشان را چنان زيركانه بازى مى كنند كه حتى مجرب ترين 

 »1 «مردها، نيز فريب مى خورند ...»

پروفسور نامبرده در جاى ديگر مى نويسد: «... اگر مردى مقاربت را به تأخير بيندازد و در 
خالل مقاربت در نيل به اوج لذت تعويقى روا دارد يا به علت احترام به شريك است يا به 

سبب به كار بردن ظرافت فنى ... مرد نه فقط از راه تجربه هاى گوناگون مى تواند متوجه شود 
كه زن چه مى خواهد و به چه چيزى احتياج دارد، بلكه ذاتا و به اصطالح با درون بينى 

مى تواند آنها را احساس هم بكند ... تفاهم متقابل و همه صميميتها و دوستيها از اين ريشه 
 »2 «مشترك به وجود مى آيد ...»



* در كتاب انيس الناس اثر شجاع ضمن گفتگو از آداب عشق ورزيدن مى نويسد: «با زنان 
 عاشقى و نظربازى بر وجه حالل كن و در هشيارى و مستى به شهوت مشغول مباش ...

چه بهايم و حيوانات وقت هر كار، ندانند و هر زمان كه خواهند پا بند كنند؛ و در حالت 
مستى اشتغال منما، چه در زمان مستى زيان كارتر بود، ليكن به وقت خمار صواب افتد و 

مجامعت بسيار ... به غايت زيان كار باشد ... بعضى از حكما گفته اند، با صاحب حسنان 
صحبت بايد داشت و نظر بايد باخت و در اين حال چون نفس، تقاضاى شهوت كند، با 

زنان صاحب- حسن مجامعت بايد كرد. و در گرماگرم و سرماى سرد، از مجامعت محترز 
بايد بود و در فصل بهار مشتغل، چه ... در فصل بهار ... طبايع در بدن آدمى معتدل شود و 

 »3 «منى زيادت گردد و آدمى را رغبت شهوت پيدا آيد.»
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«ميزان مقاربتهاى جنسى مرد تقريبا به طور كامل تابع وضع ساختمانى بدن اوست، درست به 
همان نحو كه مردى مى تواند وزن معينى را بلند كند، و مردى ديگر وزنى به مراتب 
سنگينتر از آن را، مردى نيز قادر است هر شب چندبار جماع بكند، و حال آنكه مرد 

ديگرى بايد خود را راضى كند به يك جماع در هفته و يا حتى در دو هفته. گاهى تمايل، 
به استعداد پيشى مى گيرد، درست به همان ترتيب كه گاهى اشتها به غذا زيادتر از توانايى 



به هضم آن است، گاهى تمايل به طور ناخودآگاه زايل مى شود و درجات مختلف 
 »1 «سردمزاجى عصبى، به همان دليل كه در زن رخ مى دهد، در مرد نيز ظاهر مى گردد ...»

شوارتز در جاى ديگر مى نويسد: «... ازدواج عبارت از پيوستگى عقل و روح و بدن مرد و 
زن با يكديگر است. تمايل جنسى جزء اساسى يك ازدواج كامل است، جزء اساسى است 

به اين معنى كه ضرورت دارد، نه به اين معنى كه بينهايت مهم است. نوجوانان مسلما 
اميدوارند كه وضع چنين باشد ... زوجين، در فكر زندگى شريكند، با هم غذا مى خورند، با 
 هم از زندگى لذت مى برند، با هم دعوا مى كنند، با هم مى خوابند، و با هم عشق مى ورزند.

در آغاز زناشويى انگيزه جنسى نقش اساسى را ايفا مى كند، ولى با گذشت زمان تمايل 
جنسى خاموش مى شود «اينكه جذبه و تمايل جنسى متدرجا رو به كاهش مى رود امرى 

 اگر ازدواج، زناشويى واقعى باشد و والدين بچه هاى خود را به چشم »2 «است طبيعى ...»
مظهر و حاصل اتحادشان بنگرند، كودكان قيد زناشويى را محكمتر خواهند گردانيد ... 
ليكن اگر قيد سست شود، و احتياج به استحكام داشته باشد داشتن بچه، قادر نيست كه 

 »3 «ازدواجى را زنده نگاه دارد، فقط طالق را مشكل مى گرداند ...»

به نظر شوارتز براى آنكه ازدواج منتهى به طالق نشود، تنها بلوغ جسمانى كافى نيست، 
 سالگى و در زنها 28بلكه بلوغ عقالنى نيز ضرورت دارد و اين كمال «در مردها قبل از 

 سالگى پديد نمى آيد ...» در نيم قرن اخير تمايل به طالق به وضع روز- افزونى 25پيش از 
 فقره بالغ بود، 856 در انگلستان تعداد طالق به 1914رو به افزايش رفته است. در سال 

 باال رفته است؛ همين سير صعودى در آمريكا و حتى 35874 تا 1946درحاليكه در سال 
 »4 «در ايران نيز ديده مى شود ...»



 عشق واقعى در زناشويى 

لئو تالستوى، در شاهكار جاودانه خود «جنگ و صلح» با صراحت و زيبايى خاص نشان 
 مى دهد، كه اگر ارتباط زناشويى مبتنى بر
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عشق و شورى قلبى و باطنى نباشد، نه تنها بيم طالق و جدايى، بلكه خطر ظهور هرگونه 
گناه و فاجعه يى، امكان پذير است؛ اينك جمله يى چند از اين كتاب: (پى ير) از خود مى- 

 پرسيد: «چه اتفاقى روى داد. براى چه؟ چگونه كار به اينجا كشيد؟»

 نداى درونى پاسخش مى داد: «براى اينكه تو با او ازدواج كرده اى!»

 دوباره از خود پرسيد: «اما آخر گناه من چيست؟»

«گناه تو اين است كه هرچند او را دوست نداشتى، باز با وى ازدواج كردى، گناه تو اين 
 است كه هم خود و هم او را فريب دادى.»



سپس آن دقيقه پس از شام را در خانه «شاهزاده واسيلى» كه با زحمت كلمات «من تو را 
دوست دارم.» را ادا كرده بود، در نظرش مجسم شد و با خود گفت: «اينها نتيجه آن است! 
من حتى در آن موقع احساس مى كردم كه اينكار صحيح و عاقالنه نيست، و من حق ندارم 

به اينكار اقدام كنم. آرى! باالخره كار به اينجا كشيده شد ... من هرگز او را دوست 
نمى داشتم و با خود تكرار مى كرد: من مى دانستم او زن بدكاره و هرزه اى است، اما جرأت 

نداشتم اين مطلب را اعتراف كنم ... من گناهكارم و بايد بدنامى، رسوايى و تيره بختى را 
 »1 «در زندگى تحمل نمايم.»

نحوه برخورد مردم با عشق و مسائل جنسى (در قرون وسطا): وقتى كتب و آثار قرون وسطا 
را از نظر امور جنسى مورد مطالعه قرار مى دهيم، مى بينيم غالب ملل شرق حتى بعضى از 

متفكرين و صاحبنظران، اين غريزه طبيعى را كه دوام و بقاى نسل انسان و تمدن بشرى به 
دوام و بقاى آن بستگى دارد، چون نيرويى طبيعى و قابل بررسى تلقى نمى- كردند، بلكه 

تمايالت جنسى را شيطانى و گمراه كننده مى شمردند، و هيچ متفكرى حاضر نبود اين 
غريزه طبيعى را عالمانه و واقع بينانه، مورد مطالعه علمى و تجربى قرار دهد؛ و براى 

ناراحتيها و مشكالت و انحرافاتى كه در اين راه وجود دارد چاره يى بينديشد، تنها در قرون 
جديد، محققين، مسائل جنسى را مورد تحليل و مطالعه علمى و تجربى قرار دادند و در 
 پيرامون آن كتابها نوشتند كه شمه يى از نظريات آنها را در صفحات پيش ذكر كرديم.

 امور جنسى و جوانان 

ويل دورانت مى گويد: «... بايد درباره امور جنسى همانگونه سخن گفت كه درباره عمل 
هضم يا تنفس، يعنى با بى طرفى و آرامش عالمانه، حقيقت سالمتر از آنست كه آن را با 



وقار و خوددارى بپوشانند ...» ويل دورانت مى نويسد: «اگر روزى فرزندم از مدرسه بيايد و 
 روى بازوى صندلى من بنشيند و دست در
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گردن من كند و با شرمسارى بگويد: «پدر جان من عاشق شده ام» بايد چه كار كنم؟ او را از 
اين عشق وحشتناك بترسانم و سرزنش كنم؟ من نمى توانم اينكار را بكنم. به جاى آن 
مى خندم و از او مى خواهم كه جزئيات را بگويد، چرا، بايد با وعظ و اندرز بيمورد اين 

 روح تابناك را تيره و تار سازيم؟
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اما پس از فرارسيدن بلوغ چه خواهيم كرد؟ ما همينكه نخستين نشانه هاى آن پيدا شد، 
نوجوان را غرق در اطالعات و دانش خواهيم كرد و از هيچ كارى فروگذار نخواهيم نمود، 
تا نگذاريم كه سال اول بلوغ، سال خودخورى و اندوه باشد، بلكه چنان كنيم كه فصل بهار 

روح و هنگام بيدارى آن و دوران بذرافشانى و فداكارى و انديشه هاى عالى و شعر، و 
اقدام، و فروردين سالمت و رشد جسم و مغز نوجوان باشد، فقط در اين صورت است كه 

هوش با گامهاى تندتر پيش مى رود و از آن به بعد اهميت جسم در درجه دوم قرار 
مى گيرد، و خوى و صفات روحى بيدار شده رو به رشد مى گذارند و كار مربى منحصر 

 »1 «مى گردد به مسائل مربوط به روح و ذهن.»



 رابطه خواب با عمل جنسى 

 محروميت جنسى و دور ماندن عاشق از معشوق يكى از عوامل بيخوابى و ناراحتى »2«
فكريست. چون يك سوم زندگى انسان در خواب مى گذرد، بى مناسبت نيست سطرى چند 

 درباره خواب و بيخوابى و رنج روحى بنويسيم.

پاولف و ديگر بيولوژيستهاى معروف مى گويند: «انسان و حيوان محروم از خواب بيش از 
انسان و حيوان محروم از غذا رنج مى برند و هنگام محروميت از خواب زودتر از هنگام 

گرسنگى كامل، بدنشان تحليل مى رود ... خواب طبيعى حاكى از حالت طبيعى و سالمت 
مغز است ... هنگام خواب ضربان قلب خيلى ضعيف، بطى و فاصله دار مى- گردد، فشار 

 ميليمتر تقليل مى يابد، جريان خون مخصوصا در اعضاى مهم مانند مغز، 25- 20خون 
كبد، و كليه ها آهسته مى شود، رگهاى پوست منبسط مى گردد و خون به آن ناحيه هجوم 

مى آورد؛ در لمس، پوست گرم است، درصورتيكه درجه حرارت بدن پايين مى آيد، 
تنفس فاصله دار، خيلى عميق و بسيار منظم است ... شل شدن تمام عضالت و استراحت 

كامل آنها كه به هنگام خواب مشاهده مى شود به تجمع و فراهم آوردن منابع موادى كه 
بدن، هنگام بيدارى مصرف كرده است كمك مى نمايد ... خواب طوالنى كه يك حالت 

استراحت كامل قشر مخ است، نيروى دستگاه عصبى را تجديد، عمل تنظيم فعاليت اعضاء 
داخلى را متعادل مى سازد و در حالت عمومى اثرى مثبت و مساعد دارد، اضطراب و 
نگرانى، در خواب افراد، اختالالتى به وجود مى آورد كه در حالت عمومى و ظرفيت 

 »3 «كارشان اثرى منفى مى گذارد ...»

______________________________ 
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 مدت خواب 

 سالگى در حدود 7- 4 ساعت، در سنين 16- 15 سالگى، حداقل 4- 2اطفال در سنين 
 9- 8/ 5 سالگى 16- 12 ساعت و در سنين 12 سالگى، 12- 7 ساعت، در سنين 15

ساعت بايد بخوابند. اشخاص مسن به خواب كمترى نياز- مندند. برخالف نوزادان كه از 
  ساعت در خوابند.22 ساعت 24

 ساله نه تنها بايد شب را بخوابند، بلكه چند ساعتى هم در روز بايد استراحت 5 يا 4اطفال 
 شكسپير درباره »1 «نمايند، زيرا نمو و رشد آنها بيشتر هنگام خواب صورت مى گيرد ...»

خواب مى گويد: «خواب ... دومين خادم ضيافت درخشان طبيعت و غذاى اصلى سفره 
 زندگى است ...»

ويل دورانت مى گويد: «ببينيد كه غريزه جنسى چگونه شخص را به جفت گيرى و گاهى به 
اختالل و آشفتگى مى كشاند، اين غريزه در عين شدت، محدود است و به نتايج توجهى 
ندارد، از روى غريزه ازدواج مى كنيم، و از روى عقل طالق مى دهيم. هر دخترى ممكن 
است از راه اين غريزه خود را به آغوش نخستين سربازى كه مى بيند بيندازد، اين غريزه 

 »2 «ممكن است هر شوهرى را زناكار كند ...»

 مسائل جنسى در خاور ميانه 



با اينكه اسالم نسبت به تجاوزات و انحرافات جنسى دقت و حساسيت بسيار نشان داده و 
براى زنا و لواط كيفرهاى شديدى در نظر گرفته است، همينكه حوزه قدرت و نفوذ سياسى 

اعراب وسعت گرفت، بعضى از اعراب سست ايمان، كه به تجمل و آسايش مأنوس شده 
 بودند، تعاليم مذهبى را از ياد بردند.

جرجى زيدان مى نويسد: «پس از آنكه عربها شهرنشين و از باده پيروزى سرمست شدند به 
هر نوع فساد و عمل منافى عفت نيز دست زدند. مخصوصا شهرهاى بغداد و قرطبه، گاهى 

مركز اين قبيل اعمال بود و داروغه مخصوصى از طرف دولت، مأمور رسيدگى به اين 
 براى اينكه مردان را به آن كارها تشويق كنند، تصوير زنان برهنه را بر »3 «كارها بود ...»

ديوار گرمابه ها نقاشى مى كردند. دولت از مالياتى كه از آن راهها به دست مى آورد سود 
كالنى مى برد، با آمدن پسران ماه روى رومى و ترك، امردبازى سخت رايج شد، گاه 

مردان را اخته مى كردند. در مصر و بعضى ديگر از ممالك، عشقبازى با زنان منسوخ شد، 
و عشقبازى با امردان معمول گشت و شعرهايى كه سابقا در وصف زنان مى گفتند، براى 

 امردان سرودند تا آنجا كه زنان 
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 »1 «بينوا، به لباس مردانه درآمده، خود را شبيه مردان ساختند.»



* چنانكه تاريخ حكايت مى كند، امردبازى تا نيم قرن پيش سخت معمول بود و شعرا و 
نويسندگان قرون پيش، نيز در آثارشان به رواج امردبازى و عشقبازى با پسران خوبروى 
اشاره كرده اند. ايرج ميرزا نيز در حدود پنجاه شصت سال قبل بدون احساس خجلت و 

 شرمسارى، ماجراهاى جنسى خود را با امردان توصيف و تشريح مى كند:

 ديشب دو نفر از رفقا آمده بودند
 

در محضر من ساخته با ما حضر از 
 من 

 همراه يكيشان پسرى بود كه گفتى 
 

چشمانش طلب مى كند ارث پدر از 
 من 

 از در نرسيده به همان نظره اول 
 

دين و دل و دانش بربود آن پسر از 
 من 

خرد آمد و مشغول شدند آن دو  ...
  ولى من 

در حيله كه خوش دل شود اين 
 يكنفر از من 

پاسى چو ز شب رفت ز جا  ...
  جستم و ديدم 

خوابند حريفان همگى، بى خبر از 
 من 

 آهسته به سر پنجه شدم زير لحافش 
 

 افتاده ازين حال نفس در شمر از من 

گفت اين چه بساطست ولم كن  ...
  پدرم سوخت 

 برخيز و برو پرده عصمت مدر از من 

من اهل چنين كار نبودم كه تو 
  كردى 

خود را بكشم گر نكشى زودتر از 
 من 

با همچو منى همچو فنى؟ گفتمش 
 

حق دارى اگر پاره نمايى جگر از 



 من  آرام 

 قربان تو اى درد و بالى تو به جانم 
 

عفوم كن و آزرده مشو اين سفر از 
 من 

كاريست گذشتست و سبوئيست 
  شكستست 

بيخود مبر اين آب رخ مختصر از 
 «2» «... من

   
«در نتيجه اين احوال و رواج بچه بازى، زنان نيز با خود مشغول شدند و طبق زدن معمول 
شد. دختر اخشيد، فرمانرواى مصر، كنيزك زيبايى خريد تا با وى خوش باشد. با اينحال 

نبايد تصور كرد كه زن بارگى و دلبستگى مردان نسبت به زنان يكباره رو به فراموشى 
رفت، خلفا، امرا و ثروتمندان با سوءاستفاده از امكانات خود به انواع عياشيها دست 

مى زدند و به تعاليم شرعى و عرفى و اخالقى كمترين توجهى نداشتند. حسن صباح در نامه 
تاريخى خود به ملكشاه سلجوقى ضمن برشمردن مفاسد عباسيان، مى نويسد: «... هرون را 

كه اعلم و افضل ايشان بود، دو خواهر بود كه يكى را در عيش شراب با خود حاضر 
 مى كرد و ... با خواهر
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او فساد كرد؛ و خواهر ديگر محسنه نام خردتر بود و در حسن و جمال به كمال؛ هرون او را 
به خود نزديك كرد و ميان ايشان فساد واقع شد و لطيفه اى مشهور است، كه بعد از وفات 



هرون، امين، پسر او، اين محسنه را كه عمه او بود با او فساد كرد (و انتظار امين آن بود كه 
 »1 «محسنه بكر باشد) نبود!»

 يك عاشق بيقرار

 ه. درگذشت؛ از ميان زنان حرمسرا به دو كنيزك 105يزيد بن عبد الملك كه در سال 
سالمه و حبابه سخت عشق مى ورزيد. روزى حبابه شعرى عاشقانه خواند؛ يزيد از شنيدن 
اين شعر به هيجان آمد، به خيال پرواز افتاد. حبابه گفت: مكن ما به تو كار داريم اى امير 
مؤمنان. يزيد گفت: نه به خدا سوگند، االن پرواز مى كنم! حبابه گفت: مملكت را به كى 

مى سپارى- يزيد دست حبابه را بوسيده گفت: مملكت ... را بتو تفويض مى كنم! ...» همين 
خليفه روزى در عالم مستى حبه انگورى به سوى حبابه پرت كرد، اتفاقا دانه انگور در 

گلوى حبابه ماند و او را خفه كرد. يزيد سه روز تمام الشه حبابه را بغل گرفته، مى بوسيد و 
مى گريست و مى بوئيد. سرانجام به اصرار، آن جسد گنديده را پس از سه روز از يزيد جدا 

كرده به خاك سپردند، يزيد پس از بازگشت به كاخ خود شبى صداى كنيزكى را شنيد 
كه به مناسبت مرگ حبابه اين شعر را مى خواند: «چگونه از اندوه جان نسپارم كه جاى 

عزيزم را خالى مى بينم» يزيد كه اين بيت را شنيد بى اختيار شد و به قدرى گريست كه از 
حال رفت؛ و در راه معشوقه يى كه در نتيجه شوخى او، جان داده بود خود نيز جان سپرد، 

 »2 « روز به حال ديوانگى پس از مرگ معشوقه زنده بود.»7يزيد فقط 

 قوادان ناصر خليفه عباسى 

ناصر، خليفه عباسى از گروه جاسوسان و خبرچينان خود تنها براى جمع كردن مال و 
مصادره اموال مردم بهره بردارى نمى كرد، بلكه براى لذايذ جنسى نيز از آنان بهره جويى 



مى نمود. هندو شاه نخجوانى مولف تجارب السلف يكى از فجايع جنسى او را برمال 
مى كند: ناصر پس از آنكه به حسن و جمال «خالطيه» دختر ارسالن بن سليمان واقف شد، 

از وى در جريان عزيمت به حج خواستگارى كرد؛ ولى زن پاى مقاومت فشرد و خطاب به 
وى گفت: «... پدرم مرا به شوهر داده است، امير المؤمنين! مهلت فرمايد تا من از حج 

بازگردم و پيش پدر روم و طالق از شوهر بستانم، آنگاه امير المؤمنين، كس به پدرم فرستد 
  ولى ناصر چنان در چنگال »3 «و مرا از او بخواهد ...»
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شهوت اسير بود كه فرمان داد در بغداد، در مهمانسراى مناسبى از زن پذيرايى كنند، پس 
در لباس ناشناس براى ديدن جمال زن به آنجا مى رود و در حال نماز، او را مى بيند چون 

زن از ماجرا آگاه مى شود، خطاب به خليفه مى گويد: «... اى امير المؤمنين، در چنين بيگاه 
موجب اين هجوم مخفيانه چيست ... ناصر مى گويد: از كجا دانستى كه من خليفه ام، 

خالطيه در جواب مى گويد: «... در اين زمان، جز تو كسى، هيچ آفريده اى مجال و ياراى 
 آن نباشد كه با مثل من، اين نوع تجاسر نمايد.»

خليفه براى تبرئه خود از اين عمل گستاخانه مى گويد: «من مقلد امام شافعى ام و براى نظر 
در روى تو آمده ام تا ترا خطبه كنم و در حباله نكاح آورم- خالطيه مى گويد: اكنون 



ديدى و پسنديدى؟ ناصر پاسخ مى دهد كه «بلى» آنگاه خالطيه مى گويد: «... حاليا به حج 
مى روم، چون مراجعت كنم، اگر پدرم مرا به امير المؤمنين تسليم كند او داند ...» 

به هرصورت طالق اين زن را به زور از شوهرش مى گيرند و خالطيه را به حرم خليفه 
مى فرستند؛ ولى دوران اين عيش چندان دوام نيافت، زن جوان بيمار شد و ديده از جهان 

فروبست، خليفه سخت متأثر گرديد «و بر فراق او جزعها كرد كه مثل آن كس نكرده 
باشد!» وى به رغم تعاليم مذهبى دستور داد او را موميايى كنند. هندو شاه مى نويسد: «... او 
را بعد از فوت، بفرمود تا به كافور و ادويه كه حافظ تركيب آدمى باشد بيالودند و قريب 

 روز بر تخت بنشاندند در او مى نگريست و مى گريست، بعد از آن خواص مقربان 20
 اين بود رفتار وقيحانه خليفه عباسى با »1 «حضرت سعيها كردند تا خالطيه را دفن كردند.»

 يك زن شوهردار.

جالب توجه است كه همين خليفه منحرف وقتى از فساد و آلودگى محيط نظاميه يا دانشگاه 
 بغداد باخبر مى شود، در مقام تحقيق برمى آيد.

به قول هندو شاه: «... پس از آنكه ناصر را معلوم شد كه بيشتر اهل مدرسه به منهيات 
مشغولند، به دار العماره بازگشت و بفرمود تا تمامت فقها را از نظاميه بيرون كردند و به 

 »2 «جاى ايشان طويله اسبان و استران بردند، و مدتى مدرسه نظاميه در عين بغداد مربط
 »4 « بود.»»3 «دواب و محل كالب 

جاى شگفتى است، خليفه يى كه خود مصدر انواع تباهى و فساد بوده است، از اينكه 
دانشگاه بغداد آلوده و فاسد است، خشمگين مى شود و به اين اصل توجه نمى كند كه 

«الناس على دين ملوكهم» بدون شك اگر او راه تقوى پيش مى گرفت و از سيره مردانى 
 چون 
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ابو بكر، عمر و حضرت على (ع) تبعيت مى كرد، كار نظاميه بغداد به آنجا نمى كشيد. ناصر 
بدون اينكه به رابطه علت و معلولى فساد دانشگاه بغداد توجه كند و در مقام چاره جويى 

 برآيد، پس از چندى بار ديگر نظاميه بغداد را باز مى كند.

 شاهكار معتصم!

روزى معتصم به مجلس شراب برخاست و در حجره شد زمانى، بود بيرون آمد و شرابى 
  و در حجره ديگر شد.»1 «بخورد و باز برخاست 

و باز بيرون آمد و شرابى بخورد و سه بار در سه حجره شد، و در گرمابه شد و غسل بكرد 
و بر مصلى شد، و دو ركعت نماز كرد و به مجلس بازآمد و گفت: «قاضى يحيى را كه 

دانى اين چه نماز بود؟ گفت: نه، گفت: اين نماز شكر نعمتهايى است كه خداى عز و جل 
مرا امروز ارزانى داشت، كه اين سه ساعت سه دختر را، دخترى ببردم كه هر سه، دختر سه 

 دشمن من بودند:



 و  «*» اين حكايت »2 «يكى دختر ملك روم و يكى دختر بابك و يكى دختر مازيار گبر.»
ديگر سياه- كاريهايى كه به هارون الرشيد و چند تن ديگر از خلفاى اموى و عباسى نسبت 

مى دهند نمودارى از فساد دستگاه خالفت است. و به خوبى نشان مى دهد كه سالطين و 
خلفا از ديرباز به مصالح و منافع اكثريت مردم (كه بار گران تأمين وسايل معيشت خلق و 

پرداخت انواع مالياتها را تحمل مى كردند) كمترين توجهى نداشتند و فقط در فكر 
 عيش ونوش و آسايش خود و اطرافيانشان بودند.

دربار سالطين نيز از ديرباز مركز انواع آلودگيهاى جنسى بود. نه تنها در ايران و در دربار 
خلفاى عباسى، بلكه در كشورهاى اروپا و آسيا قبل از استقرار دموكراسى و حكومت ملى، 

 زورمندان از قدرت خود براى فرونشاندن تمايالت جنسى سوءاستفاده مى كردند.

به عنوان نمونه يادآور مى شويم كه در مملكت كهنسال چين نيز «خان» به انواع تعيشات و 
  ميالدى)1323هرزگيها دست مى زد، ماركو پولو سياح معروف ايتاليايى (متوفى به سال 
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 قرن پيش ضمن توصيف مشهودات خود در سرزمين چين، از مراسم انتخاب 7در حدود 
معشوقه- هاى «قبالى قاآن» سخن مى گويد. بنا به گفته اين سياح ونيزى «هردو سال يكبار 



سفيران و ايلچيهاى خان بزرگ به اطراف و اكناف امپراتورى او گسيل مى شدند، به محض 
ورود دوشيزگان استان مربوطه را احضار مى كردند و در ميان آنها، زيباترين، دلرباترين و 

رعناترين را برمى گزيدند. آنگاه بازرسان ويژه، خصوصيات جسمى و اخالقى آنان را مورد 
مطالعه قرار مى دادند، هرگاه در سيما و دهان و دندان و چشم آنان كمترين نقصى 

نمى ديدند، بار ديگر آنان را مورد بازرسى و تفتيش قرار مى دادند؛ ماهرويان و پرى پيكرانى 
كه بدينسان برگزيده مى شدند، ممكن بود در صف خدمه و كنيزكان دربارى درآيند، 

 جالب توجه است كه در آن ايام، در سرزمين »1 «همينها گاه درشكه خاقان را مى كشيدند»
 هزار فاحشه رسمى تحت نظم و زير نظر فرماندهان خود زندگى مى كردند، 25چين 

ماليات كالنى مى پرداختند و نياز- هاى جنسى سفيران، بازرگانان و خارجيان را به دستور 
 »2 «فرمانده كل مرتفع مى ساختند.»

ديگر از مشهودات شگفت انگيز ماركو پولو، موقعيت اجتماعى دوشيزگان و زنان تبت 
است: «در اين كشور دوشيزگان و دختران جوان به علت بكارت فاقد ارزش الزم بودند، 

 فقط زنانى شايسته شمرده مى شدند كه قبال با مردان متعددى هم آغوش گرديده باشند.

سياحان و جهانگردان پس از برافراشتن خيمه ها و چادرهاى خويش با شگفتى مالحظه 
مى- كردند كه پيرزنان محل، تعداد كثيرى از دختران جوان را همراه مى آوردند و به 
تازه واردان تسليم مى كردند تا با آنان نزديكى كنند، بدون آنكه وجهى بپردازند؛ ولى 

 هديه يادگارى دوران 20گرفتن هديه اشكالى نداشت، يك زن خوب بايد الاقل 
 دوشيزگى به همراه داشته باشد.

بايد توجه داشت كه پس از ازدواج، دوران آزادى روابط جنسى سپرى مى شده و هر 
 جهانگرد »3 «بانويى فقط با شوهر خود با كمال صفا و صميميت زندگى مى كرده است.»



جوان ونيزى در جريان سفر تاريخى خود در سوماترا به جزايرى وارد شد كه مردم آن در 
شرايط جماعات اوليه بشرى زندگى مى كردند، در اين مناطق نه حاكمى بود نه محكومى و 

نه اربابى و نه رعيتى، ... مردان و زنان كامال برهنه بودند و هيچگونه ستر عورتى در بين 
 »4 «آنان معمول نبود ...»

 اكنون بار ديگر عشق و مسائل جنسى را در ايران بررسى مى كنيم:
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 عشق و مراحل آن به نظر عنصر المعالى 

مؤلف قابوسنامه در مقام اندرز به فرزند خود مى گويد: «... از عاشقى پرهيز كن كه 
خردمندان از عاشقى پرهيز توانند كردن، از آنكه ممكن نگردد كه به يك ديدار كسى بر 

كسى عاشق شود، نخست چشم بيند، آنگاه دل پسندد و چون دل را پسند اوفتاد و طبع بدو 
مايل گشت، آنگاه دل متقاضى ديدار دوم باشد، اگر شهوت خود را در امر دل كنى و دل 

را متابع شهوت گردانى، باز تدبير كنى كه يكبار ديگر آن را بنگرى؛ چون ديدار دوبار 



شود، ميل طبع نيز بدو مضاعف شود و هواى دل غالب تر گردد. پس قصد ديدار سيم كنى. 
 چون سيم بار ديدى و در حديث آمدى و سخن گفتى و جواب شنيدى. مصراع:

 خر رفت و رسن برد بيا تا كه ببينى 

- پس از آن اگر خواهى كه خويشتن را نگاهدارى نتوانى كه كار از دست تو گذشته است 
«...» 1« 

 رابطه عشق با دقت و ظرافت 

زكرياى رازى در طب روحانى مى نويسد: «به دانشمندى خبر دادند كه فرزندت عاشق 
 شده، او گفت باكى نيست زيرا عشق، او را لطيف و ظريف و دقيق و رقيق مى گرداند ...»

»2« 

 نظر غزالى در پيرامون شهوت و تمايالت جنسى 

با اينكه غزالى شهوت را سبب بقاء نسل مى شمارد، با ذكر اخبار و احاديث گوناگون در 
راه محدود كردن عالئق و تمايالت جنسى مى كوشد، او در اصل دوم كتاب خود: «اندر 
عالج شهوت و فرج و شكستن شره اين هردو» مى نويسد: «بدانكه معده چون حوض تن 

است و عروق كه از وى همى شود به هفت اندام چون جويهاست، و منبع همه شهوتها معده 
است، و اين عاليترين شهوتى است بر آدمى ... چون شكم سير شد، شهوت نكاح جنبيدن 
گيرد و به شهوت فرج قيام نتوان كرد، اال به مال، پس شره (يعنى حرص) مال پديد آيد و 
مال به دست نتوان آورد، اال به جاه، و جاه نگاه نتوان داشت، اال به خصومت با خلق، و از 

آن حسد و تعصب و عداوت و كبر و ريا پديد آيد- پس معده فراگذاشتن اصل همه 



 معصيتهاست و زير دست داشتن شكم و گرسنگى عادت كردن، اصل همه خيرهاست.»
»3« 

به نظر غزالى: مرد آخرت كسى است كه «دنيا بر خويشتن تنگ گرداند، تا زندان وى شود. 
 مرگ، خالص وى بود از زندان- و اندر خبر است كه اشرار امتى الذين ياكلون مخ-
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 غزالى با ذكر احاديث و »2 «، بدترين امت من آن باشد كه مغز گندم خورند.»»1 «الحنطه 
روايات گوناگونى كه در صحت آنها ترديد است، مردم را به رياضت و تحمل محروميت 

 تبليغ و تشويق مى كند.

در حاليكه مى دانيم ال رهبانية فى االسالم، يعنى در اسالم گوشه گيرى و رياضت تجويز 
نشده است، غزالى مى گويد: «هركه عاشق شود و خويشتن نگاه دارد و پنهان دارد و از آن 

 »3 «رنج بميرد، شهيد بود.»

 * ابو اسحاق نظام كه شاعر و متكلمى باقريحه بود در وصف معشوقى چنين گفته است:

 رق فلو بزت سرابيله 
 

 علقه الجو من اللطف 



 يجرحه اللحظ به تكراره 
 

 و يشتكى االيحاء بالطرف 

   
 ترجمه:

چنان لطيف و رقيق است گر شود 
  عريان 

 در آسمان ز لطافت بگردد آويزان 

 جريحه دار شود از نگاه پى درپى 
 

 كند شكايت از تير ناوك مژگان 

   
گويند روزى ابو هذيل در محضرش بود، و او اين دو شعر را برايش خواند، ابو هذيل 

 »4 «گفت: «اى ابو اسحق چنين كسى را جز به فقره خيال نمى توان ...»

 آداب زندگى كردن با زنان 

غزالى در كيمياى سعادت از آداب زندگى كردن با زنان، با توجه به مبانى شرعى سخن 
مى گويد. به نظر وى: پس از نكاح و زناشويى دادن وليمه و مهمان كردن دوستان، هرچند 

 بسيار مختصر، كارى است نيكو و پسنديده.

پس از ازدواج بايد با زنان مدارا كرد و با اخالقى نيكو با آنان رفتار نمود كه «زنان را از 
ضعف و عورت آفريده اند، داروى ضعف ايشان، خاموش بودنست و داروى عورت ايشان، 

 خانه بريشان زندان كردنست.» در ادب سيم، به مردان اندرز مى دهد كه با زنان خود
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مزاح و بازى كنند ولى درهرحال، مرد، مزاح و بازى را بدان حد نرساند كه هيبت او برود، 
و چون از زنان كارى بيند خالف مروت و شريعت، از سياست كردن زنان غفلت نورزد، 
در ادب پنجم، به مردان اندرز مى دهند كه با زنان خود روشى اعتدالى پيش گيرند حتى 

االمكان از بيرون رفتن زنان جلوگيرى كنند، زيرا به نظر غزالى همه آفتها «... از چشم خيزد 
و آن از درون خانه نخيزد، بلكه از روزن و طاقچه و در و بام خيزد و نشايد كه اين معنى 

آسان گذارد و نبايد بى سببى گمان بد برد و تعنت (سختگيرى) كند و غيرت از حد نبرد و 
در تجسس باطن كارها مبالغت نكند،» در ادب ششم مى فرمايد كه در مورد نفقه به عيال 

خود سخت نگيرد و از اسراف خوددارى كند، و بين زنان خود برابرى و مساوات را 
 رعايت كند، و هنگام نزديكى با زنان، بايد قبال با معاشقه بازى و بوسه، زن را آماده كند.»

مرد نبايد كه از داشتن دختران و خواهران، رنجور و ملول گردد و حتى االمكان بايد از 
طالق دادن زنان خوددارى كند. از آنچه كه گذشت مى توانيم كمابيش به حقوق فردى و 

 اجتماعى زنان از نظر فقهاى سنى آگاه شويم.

 لزوم نكاح 



به نظر غزالى همچنانكه «... حيات بى طعام و شراب ممكن نيست همچنين به بقاء جنس 
آدمى و نسل وى حاجت است و اين بى نكاح ممكن نباشد، پس نكاح، سبب اصل وجود 

 است و طعام سبب بقاى وجود، و مباح كردن نكاح براى اينست نه براى شهوت ...»

 تمايل به غذا و شهوت 

غزالى در ميزان العمل مى گويد: «نيروى شهوت يعنى اشتها و تمايل به غذا، نيرومندترين 
تمايالت انسانى است، زيرا اين قوه و نيرو، از هرقوه و نيروى ديگر فزونتر است، چون در 

آغاز امر همين نيرو در انسان همراه با زادن او پديد مى آيد. غزالى در كتاب احياء نيز به 
اين معنى اشاره مى كند و مى گويد: «اراده و علم انسان پس از بلوغ پديدار مى گردد؛ اما 
شهوت و غضب و حواس ظاهرى و باطنى در طفل خردسال نيز وجود دارد ... سپس به 

 غزالى در سطور »1 «ترتيب، تمايل به بازى و زينت و تمايل جنسى در او پديدار مى شود»
بعد، بار ديگر به اهميت غذا و شهوت اشاره مى كند: «عالقه و تمايل به غذا از عواملى است 

كه ضامن بقا، و ادامه حيات فرد مى باشد، چنانكه شهوت و تمايل جنسى، ضامن بقاء نسل 
 و نژاد آدمى است.» به نظر غزالى:

 عالقه »2 ««شهوت جنسى مسلطترين و سركش ترين تمايالت نسبت به فرمان عقل است.»
 شديد
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به خوردن و حرص به اجراى تمايالت جنسى و امثال آنها، موجب بروز تمايالت بهيمى 
است و رذايل اخالقى چون وقاحت و بيشرمى، خبث و پليدى، دورويى و بخل و تبذير، و 

 غزالى براى آنكه خطرات هواى نفس را »1 «تملق و چاپلوسى از آن پديدار مى گردد ...»
 «زينَ للنَّاسِ حب الشَّهوات منَ النِّساء و الْبنينَ و آشكار كند، شواهدى از قرآن مى آورد:

«رْثالْح الْأَنْعامِ و ةِ وموسلِ الْمالْخَي ضَّةِ والْف بِ ونَ الذَّهقَنْطَرَةِ ميرِ الْمآل عمران الْقَناط) 
) «در نظر مردم دوستى و دلبستگى به هوسها آرايش يافته است، از قبيل زنان و 140

فرزندان و كيسه هاى آكنده از زر و سيم و مركبهاى نشانه دار و دامها و كشتيها.» غزالى 
براى حفظ تعادل در بدن پيشنهاد مى كند، كه انسان مال حالل بخورد و از پرخورى و 

 وى براى جلوگيرى از »2 «شكم بارگى اجتناب ورزد تا به حد اعتدال و ميانه روى برسد.»
سركشى تمايالت جنسى، نگاه نكردن و چشم پوشيدن را پيشنهاد مى كند؛ با اين حال 
يادآور مى شود كه «نگاهدارى دل از وسوسه، در اختيار آدمى نيست بلكه نفس آدمى 

 »3 «همواره در حال درگيرى و كشمكش با اين وسوسه ها و انديشه ها به سر مى برد ...»

 راه مبارزه با شهوت به نظر غزالى 

غزالى عالئق جنسى را در حد اعتدال امرى طبيعى مى داند و معتقد است كسانى كه غرق 
شهوتند، بايد با گرفتن روزه از طغيان شهوت جنسى بكاهند» و اگر شكسته نشود، نكاح 

كنند و تفريط آن بود كه وى را هيچ شهوت نباشد و آن نيز نقصان بود، و اعتدال آن بود 
كه شهوت بود و زيردست بود و كس بود كه چيزها خورد تا شهوت وى زيادت شود و 

اين از جهل بود و مثل وى، چون كسى بود كه آشيان زنبور بشوراند تا اندر وى افتد، مگر 
كسى كه نكاح كرده بود و مقصد وى نگاهداشتن جانب زنان بود كه حصن ايشان، مردانند 

«...» 4« 
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 مشكالت اجتماعى زنان به نظر يك پژوهنده مصرى 

در ميان نويسندگان و محققان معاصر، نوال السعداوى، پزشك و نويسنده مبارز مصرى 
باوجود مشكالت و موانع گوناگون، در كتاب «چهره عريان زن عرب» در پيرامون مسائل 

جنسى و زنان، پرده از روى مظالم و بيدادگريهايى كه در طول تاريخ در حق زنان روا 
داشته اند برمى دارد، به نظر او: «افشاى واقعيتها ... هيچ نوع زيانى نمى تواند به همراه داشته 

باشد، زيان واقعى تنها ثمره تالش كسانيست كه پرده بر اين حقايق مى كشند، حقيقت، گاه 
انسان را تكان مى دهد و آرامش باورهاى ذهنى او را دستخوش تزلزل مى سازد، اما چه بسا 

 »1 «كه اين تكانها اذهان خفته را بيدار كنند و چشمان بسته را به واقعيات بگشايند.»

به نظر اين بانوى مبارز، آزادى واقعى جز رهايى از همه اشكال استثمار، اعم از: اقتصادى، 
 سياسى، جنسى و فرهنگى،- مفهوم- ديگرى نمى تواند داشته باشد ...

در صفحات بعد مى نويسد: «... اما آزادى واقعى زنان و بلكه مردان بدون رهايى از اشكال 
اجتماعى، اخالقى و فرهنگى ستم و سركوب ميسر نيست. آزادى مبارزه، در جبهه- هاى 



 نويسنده در كتاب خود شوربختيها و »2 «گوناگون رهايى را بايد به يكديگر پيوند داد.»
مشكالت گوناگون زن عرب را از گهواره تا گور مورد مطالعه قرار مى دهد، از جمله مى- 

 نويسد:

«... مشاهده دختران سودانى كه عمل ختنه را ده چندان وحشيانه تر از عمل دختران مصرى 
انجام مى دهند مرا سخت به وحشت انداخت، در مصر به قطع كليتريس (يعنى زائده مجاور 

مجراى تناسلى زن) اكتفا مى كنند و معموال تمام آنرا هم برنمى دارند، اما در سودان عمل 
ختنه قطع كامل تمامى ارگانهاى تناسلى بيرونى را در بر مى گيرد، تنها دهانه بيرونى مجراى 

تناسلى آنها از آسيب مصون مى ماند، آنهم بعد از دوختن و تنگ كردن آن به حدى كه 
خروج خون حيض عملى باشد، در نتيجه در شب زفاف الزم خواهد بود كه با چاقوى 

جراحى و يا قيچى معمولى يك يا هردو انتهاى دهانه مزبور شكافته شود و راه دخول باز 
 گردد- به هنگام طالق دهانه بيرونى مجراى زن يكبار ديگر دوخته مى شود تا مانع روابط
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جنسى او در آينده گردد، گشايش دهانه مزبور تنها در صورت ازدواج مجدد مجاز خواهد 
 »1 «بود.»



يكى ديگر از مظالمى كه در بعضى از جوامع عرب نسبت به جنس «زن» روا مى دارد اين 
است كه نوزاد دختر مخصوصا در نواحى روستايى مورد استقبال قرار نمى گيرد، هر زنى از 

هنگام تولد تا لحظه مرگ از جامعه مى پرسد، چرا برادر او مورد لطف و توجه بيشترى 
است؟ در بعضى خانواده ها اين سردى و عدم استقبال تا آنجا پيش مى رود كه به طالق و 

 نويسنده كتاب، در ضمن مطالعات »2 «تنبيه جسمى مادر يا فحاشى نسبت به او مى انجامد.»
فراوانى كه در ميان گروههاى مختلف خلقهاى عرب انجام مى دهد، مشاهده مى كند، 

بعضيها نوزاد دختر را بعد از تولد زنده به گور مى كنند و بعضى ديگر چند سالى پس از 
تولد، با «كمربند عفت» يعنى با بستن دهانه مجراى تناسلى با سوزنهاى فوالدى و نوعى قفل 

آهنى، مانع دخول به دختر مى شوند؛ اين رسم بدوى كه شبيه به ختنه سودانى است سبب 
مى شود كه با جراحى، كليتريس و لبهاى بيرونى و درونى برداشته شود و دهانه مجراى 
تناسلى با روده گوسفند دوخته شود و از آن تنها به اندازه يى كه نوك يك انگشت به 
 زحمت امكان دخول پيدا كند بازمى گذارند تا راه ادرار و جريان قاعدگى بسته نشود.

دهانه باريك مزبور به هنگام ازدواج شكافته و باز مى شود تا آلت تناسلى مرد امكان دخول 
پيدا كند، به هنگام زايمان يكبار ديگر دهانه مزبور باز و مجددا بسته مى شود، در مورد يك 

زن مطلقه دهانه مزبور به كلى بسته شده و او عمال و براى بار دوم به يك باكره تبديل 
 مى شود.

 اين اقدامات غيرعادى و »3 «فقط در هنگام ازدواج مجدد باز دهانه باز خواهد شد.»
ظالمانه، با مبانى مذهبى سازگارى ندارد، چه يك مذهب اصيل خواستار حقيقت، 

مساوات، عدالت و عشق و زندگى كامل و سالمى براى همه مردم، اعم از زن و مرد است 
و هيچ مذهب راستينى، خواستار بيمارى، بريدن اعضاى بدن دختران خردسال و قطع يك 



عضو اساسى اعضاى تناسلى نمى تواند باشد ... هنوز بعضى از پدران و مادران عمل ختنه را 
وسيله جلوگيرى از انحرافات جنسى به شمار مى آورند، اين طرز فكر اشتباه محض است، 

آنچه يك دختر را از اشتباه و انحراف مصون مى دارد كندن يك قطعه گوشت نيست، 
بلكه شعور و درك افراد نسبت به مسائل، و داشتن هدفى باارزش، در زندگى است كه 

 فكر و توان آدمى را به كار مى اندازد.

هرچه سطح آگاهى، افزايش يابد. هدفهاى ما به انگيزه ها و ارزشهاى انسانى نزديكتر و 
 تمايل 
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 »1 «ما به بهبود سطح زندگى و كيفيت آن نيز افزون تر مى گردد.»

نادانى و بى خبرى زنان و مردان و دختران نسبت به اعضاى گوناگون بدن و از جمله 
اعضاى تناسلى، نشانه وقار و پاكى و اخالق پسنديده آنان نيست، بلكه اين جهل، خطرات 

و عوارضى را نيز به همراه دارد. بسيارند دخترانى كه براى نخستين بار از ديدن خون در 
ميان رانها و يا در زير كمر به ضربه هاى عصبى دچار شده اند، نويسنده كتاب مى نويسد: 

«شما نمى توانيد تصور كنيد كه آن صبحى كه من از خواب بيدار شدم و قطرات خون را 



در ميان رانهايم روان يافتم چه وحشتى به من دست داد. هنوز سفيدى مرگبار آن روز 
صورتم را در آينه مى توانم به خاطر بياورم، دستها و پاهايم به شدت مى لرزيد، به نظرم 
مى رسيد كه گويى آن فاجعه اى كه همواره از آن وحشت داشتم اينك بوقوع پيوسته و 

 »2 «مردى در سياهى شب، هنگامى كه من در خواب بودم، به من آسيب رسانيده است.»

سپس نويسنده به مظالم گوناگونى كه به طبقات محروم در جوامع استكبارى روا مى دارند 
اشاره مى كند و از جمله مى نويسد: «فحشاء آن نوع رابطه جنسى است كه ميان يك زن و 

 يك مرد به قصد ارضاى نيازهاى جنسى مرد و نيازهاى «اقتصادى» زن انجام پذيرد ...

نيازهاى حكام يا صاحبان ثروت همواره بر احتياجات آنانى كه تحت حكومت ايشانند و يا 
مزدبگيرانى بيش نيستند رجحان داده مى شود، نياز ارباب به استراحت و تفريح، حياتى تر 

است تا نياز نوكر يا برده به غذا و خواب- نياز طبقات حاكم به تلويزيون رنگى قويتر است 
تا نياز روستائيان به آب آشاميدنى. نياز يك مرد به لذت جنسى بسيار بااهميت تر است تا 

نياز همسرش به غذا و مراقبت پزشكى و يا حياتى تر است از نياز يك «روسپى» به يك 
قرص نان يا پوششى براى پوشانيدن اندام. بالنتيجه حبس كردن چنين زنى چندان نادرست 

 نيست، اما مرد بايد آزاد باشد، تا بتواند كه جستجو و تعقيب زنان را ادامه دهد.

برطبق قوانين مصر اگر مردى در حين عمل جنسى با يك روسپى دستگير شود محكوم به 
زندان نخواهد شد بلكه به عنوان شاهد عليه زن دعوت مى شود، اما روسپى بيچاره براى 

 »3 «مدت معينى به زندان محكوم خواهد شد.»

اين نوع بى عدالتيها هنوز در بعضى از كشورهاى عرب وجود دارد. «شيخ يكى از ممالك 
عربى تا همين زمان حاضر نيز يك شب در هر ماه با باكره يى كه بعدها هرگز او را نمى- 



بيند هم بستر مى شود. بدنبال اين همخوابگى ماهانه، افراد ذكور خانواده هاى طبقات باال، 
 براى ازدواج با اين زن جوان به رقابت مى پردازند. اين به آن دليل است كه او افتخار
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همخوابگى با شيخ را كسب كرده و در اثر آن خلعت و مقررى ارزشمندى نيز دريافت 
 كرده است.

در اروپاى قرون وسطا ارباب فئودال اين حق را داشت كه نخستين شب ازدواج هر دختر 
جوانى را كه خانواده او در امالك وى مى زيستند و يا شوهر آينده او يكى از رعاياى وى 
بود، به خود اختصاص دهد؛ اين حق توسط پادشاه، فرمانروا و يا وليعهد در غياب آنها به 

 »1 «فئودالها تفويض مى شد، اين عرف در التين «حق شب نخست» ناميده شده است.»

در تمام قرون وسطا، فحشاء چون پديده يى طبيعى در زندگى مردم باقى ماند، در قرن 
هيجدهم، فاحشه خانه ها تحت نظارت دولت قرار گرفت، بعدها فعاليت روسپيان تنظيم شد 

و براى جلوگيرى از ابتالى مردم به امراض مقاربتى، نظارت طبى معمول گرديد و با 
گذشت زمان و نظارت مستمر دولت، مقرر گرديد كه حرفه پرسود روسپيگرى مشمول 



 هر زن فاحشه يى كه از پرداخت ماليات سر باز مى زد به اتهام »2 «پرداخت ماليات گردد.»
 اشتغال به فحشاء به زندان مى افتاد.

قوانين و مقررات جنسى، برحسب شرايط اقتصادى و اجتماعى و درجه تمدن كشورها 
تغيير مى پذيرد چنانكه در جامعه امروزى سوئد كه به كمبود حاد جمعيت و نيروى كار 

دچار است، آزادى جنسى براى زنان شوهردار يا مجرد، كامال مطلوب و مقبول تلقى 
مى شود، چه اين امر به ازدياد نسل در چارچوب ازدواج يا خارج آن منجر مى شود، اما در 
كشور- هايى چون هندوستان و مصر كه با مشكل كثرت جمعيت روبرو هستند، يك زن 

شوهردار در صورت به دنيا آوردن بيش از دو يا سه كودك، به احتمال زياد تحت تعقيب 
قرار خواهد گرفت ... قوانين جارى مصر امروز يك زن شاغل را از فرزند سوم به بعد از 

مزاياى حاملگى خود محروم مى كند ... در تونس و سومالى، عليرغم اسالمى بودن آنها [!] 
«سقط جنين» به- عنوان راهى براى مقابله با رشد سريع جمعيت، قانونى و مجاز اعالم 

 درحاليكه اسالم مردم را به ازدواج و ازدياد نسل ترغيب كرده است و »3 «گرديده است.»
 پيغمبر مى فرمايد:

«با زنانى كه مهربان و بارآورنده هستند ازدواج كنيد.» جالب توجه است كه اطباى قرون 
وسطا تعليماتى براى جلوگيرى از باردارى از خود به جا گذاشته اند: از جمله زكرياى رازى 

بزرگترين پزشك جهان اسالمى و برجسته ترين طبيب قرون وسطا در كتاب الحاوى راه- 
هايى براى جلوگيرى از باردارى نشان داده است كه از آنجمله است: انزال منى در خارج، 

 جاى دادن بعضى داروها در رحم زن قبل از دخول، بستن دهانه رحم. نمونه اين 
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 بنا به »1 «داروها، كلم، حنظل و قار است كه به صورت قرص يا شياف به كار مى رفت.»
قول امام محمد غزالى هشت قرن پيش، از «حجاب الواقى» يعنى از روده گوسفند براى 

 جلوگيرى از آبستنى استفاده مى كردند.

در صفحات بعد نويسنده از اينكه زنان با آن سوابق درخشانى كه در مبارزات سياسى، 
اقتصادى و اجتماعى دارند، امروز در بعضى كشورها به دلقكى بدل شده اند اظهار تأسف 
مى كند و يادآور مى شود كه امروز بانوان در بسيارى از كشورهاى اسالمى [!] چهره خود 

را با رنگهاى گوناگون مى آرايند، سينه هاى خود را به معرض نمايش مى گذارند و رانها را 
از زير دامنهاى كوتاه بيرون مى اندازند، بر روى پاشنه هاى بلند كفش خود، چون مستى ال 
يعقل از سويى به سوى ديگر تاب مى خورند و باسن و سينه ها را به نوسان درمى آورند و 
 سرانجام چشمهايشان را با جوهر سياه، خط چشم و مژه مصنوعى از زيبايى مى اندازند ...

درحالى كه زيبايى حقيقى، زيبايى زنى است كه جز خود نباشد، زنى كه براى به دام 
انداختن شوهر، خود را به ظاهرى كه درواقع متعلق به او نيست نيارايد و سپس از بيم 

بيوفايى و از دست دادن شوهر، شخصيتى دروغين را به عاريت نگيرد، زيبايى، به اندازه 
باسن، و چربى زير برجستگيها، نيست، بلكه حسن و زيبايى بيش از هرچيز مديون قدرت 

 »2 «تفكر، سالمت جسم و كمال نفس است.»



بسيارند زنانى كه به سبب شوق دستيابى به زيبائيهاى خيالى به اختاللهاى روانى دچار 
گرديده اند و آينده زندگى خود را در گرو اندازه بينى و خميدگى مژه ها تصور مى- كنند. 

امروز در بسيارى از جوامع «... زن متجدد و اروپايى مآب» كه ترقى را در ظواهرى چون 
پوشيدن دامنهاى كوتاه و بيرون انداختن رانها، به دست گرفتن چوب سيگار و دود كردن 
سيگارهاى بلند، سركشيدن گيالسهاى ويسكى يا شركت در قمار تا آخرين ته مانده- هاى 

جيب، يا عرق ريختن و تكان خوردن بى وقفه به آواى ديوانه وار رقصهاى مدرن مى بيند، 
 تدريجا به يك پديده عادى شهرهاى بزرگ تبديل مى شود.

با اين همه آنچه كه در زير اين نقاب پرزرق وبرق به حيات خود ادامه مى دهد هنوز زن 
است، زنى سركوفته از نظر روحى، جنسى و عاطفى، كه ارزنده ترين هدف زندگيش را 
 ازدواج با يك مرد، اطاعت و خدمتگزارى او، و كودك آوردن (آنهم پسر) مى پندارد.»

»3« 

 درحالى كه زنان در بسيارى از كشورهاى كهن، از جمله مصر موقعيت اجتماعى و
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سياسى مهمى داشتند «زنان مصر باستان، در شنا و ورزشهاى حرفه اى و ذوقى چون مردان 
فعال بودند، به همراه مردان در اجتماعات شركت مى كردند، با مردان تفريح مى كردند، 

فرزندان به نام مادرشان خوانده مى شدند، در تمام رشته هاى فعاليتهاى اجتماعى و سياسى 
شركت مى جستند، از جمله به وزارت و حكومت استان انتخاب مى شدند؛ و گاه به مقام 

«شهزنى» و «خدازنى» مى رسيدند ... هيچ نوع مقرراتى براى جدايى زن و مرد وجود 
نداشت، زن و شوهر در تمام شئون زندگى مساوى بودند، پس از آنكه مردان براى حفظ 
ميراث، «نظام پدرساالرى» را مستقر ساختند به تدريج چندزنى و برگزيدن معشوقه و تولد 

 »1 «فرزندان نامشروع آغاز شد و زن موقعيت ديرين خود را از كف داد.»

تمام شواهد نشان مى دهد، كه مرد تنها از طريق تملك ابزار توليد و نظارت بر مذهب و 
فعاليتهاى اقتصادى توانست سلطه خود را بر زن برقرار كند و نظامات مدنى و اخالقى را به 
نفع خود تفسير نمايد، به تدريج مردساالرى تثبيت و تحكيم گرديد، در يك خاندان عبرى 

قديم تحت رياست «مرد» تعدادى زن رسمى و غيررسمى، فرزندانشان، زنان پسران، نوه ها 
و بردگان زندگى مى كنند، پدر در اين خانواده از اختيارات نامحدودى برخوردارست، او 
وارث خود را انتخاب مى كند، دختران خود را به هركس كه بهاى بيشترى بپردازد تسليم 

 مى كند، حيات بچه در اختيار پدر بود، مى توانست او را بكشد يا به خدا هديه نمايد.

حق بر مرگ و حيات افراد خانواده تا آنجا پيش مى رفت كه اگر بيوه يكى از پسران 
 »2 «مرتكب زنا مى شد، پدر حق داشت او را بسوزاند و از بين ببرد ...»

در ميان زنان عرب زنى به نام «هند» بر غم سنت زمان خطاب به پدرش گفت: «من زنى 
هستم كه اختيار زندگيم را خود در دست دارم، پس تا مردى را به من عرضه نكرده اى مرا 

 »»3 «به نكاح او درنياور» پدر پيشنهاد او را پذيرفت.



تحوالت و دگرگونيهايى كه در حيات اجتماعى زنان در طول تاريخ در زمانها و مكانهاى 
 مختلف پديد آمده است، يكى از پديده هاى جالب اجتماع بشرى است.

«قبل از اسالم، حتى يك زن ممكن بود شيوه چند شوهرى پيش گيرد، اين شيوه را «زوج 
المشاركه» مى ناميدند، ولى زن نمى توانست بيش از ده شوهر اختيار كند و اگر از اين حد 

 درمى گذشت، جامعه او را به عنوان يك «روسپى» مى شناخت.
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عايشه زن پيامبر در توضيح دوران جاهليت مى گويد: «تعداد شوهران ممكن بود تا ده تا 
برسد، هريك از آنان مى توانست بر زن وارد شود و در او دخول كند، هرگاه او حامله 

مى شد به دنبال مردان مى فرستاد و هيچكدام نمى توانست از آمدن سر باز زند، آنان به دور 
او حلقه مى زدند و او به آنان مى گفت: «مى بينيد كه چه پيش آمده است من بچه اى به دنيا 

آورده ام «او پسر توست» و زن مرد مورد نظر خود را به عنوان پدر و سرپرست بچه تعيين 
، 16مى كرد و مرد نمى توانست از قبول آن سر باز زند.» (ابو الفرج اصفهانى، االغانى، ج 

 ).103ص 



ابو الفرج اصفهانى مى نويسد: «موقعى كه يك زن بدوى، شوهرش را طالق مى داد در 
خيمه اش را تغيير مى داد يعنى اگر در خيمه به طرف شرق بود، رو به مغرب باز مى كرد تا 

 »1 «همه بدانند طالق قطعى است.»

پس از ظهور اسالم با تمام حقوق و امتيازاتى كه پيامبر اسالم (ص) در حق زنان مرعى 
مى داشتند، «مردانى چون عمر بن خطاب در تحديد قدرت زنان كوشا بودند، ولى حضرت 
رسول (ص) در مورد زنان، روشى ماليم پيش گرفت. در مورد روابط جنسى، حضرت به 
اعراب تأكيد مى فرمود كه «مبادا شما چون چارپايان بر روى زن خود افتيد» بلكه بايد ميان 

 شما «پيامى» ردوبدل شود، گفته شد چه پيامى؟ گفت «بوس و كالم».

غزالى نقل مى كند كه محمد (ص) يكى از نشانه هاى ناتوانى را آن مى دانست كه «مرد با 
زن يا كنيز خود نزديكى كند و قبل از آنكه با او سخن بگويد و الفت گزيند و به- 

آغوشش كشد، ادخال نمايد و پيش از آنكه نياز جنسى او را برآورد، نياز خود را برآورده 
 »2 «كند.»

درحاليكه شرعا و اخالقا بايد ارضاى تمايالت جنسى طرفين با هم انجام گيرد، يعنى طرفين 
 از لذت جماع برخوردار شوند.

 پيامبر اسالم براى آنكه توجه مسلمانان را به تقوى و خويشتن دارى معطوف دارد فرمود:

«پس از آنكه من از ميان شما بروم، بزرگترين خطرى كه امت مرا تهديد مى كند، و ممكن 
 »3 «است آن را به هرج ومرج بكشاند زنانند.»
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به اين ترتيب زن در اثر دلفريبى زنانه به عنوان يك «فتنه» و منبع خطر براى مردان شناخته 
شده است، غزالى، ازدواج را براى شكستن خطرات شهوت مفيد مى داند و مى گويد: 

«آنكه ازدواج كند نيمى از دين خود را حفظ كرده است پس بر او باد كه براى حفظ نيم 
 ديگر از خدا بترسد.» براساس اين طرز فكر، فياص ابن نجيح مى گويد:

 وقتى آلت جنسى مرد بلند مى شود، دوسوم مذهبش از دست رفته است.

و از قول ابن عباس مى گويند: «بلند شدن آلت جنسى مرد يك ابتالى بزرگ است چرا كه 
 »1 «در برابر اين آلت تحريك شده، نه با عقل و نه با مذهب نمى توان مقاومت كرد ...»

تاريخ اسالم شاهد مردانى است كه صدها زن گرفته اند ... دكتر نوال السعداوى بدون توجه 
به اوضاع آن روز عربستان كه تعداد زنان بر مردان فزونى داشته مى نويسد: «با اينكه اسالم 

پذيرفته است كه تمايالت جنسى زن اگر از مرد بيشتر نباشد با تمايالت جنسى مرد برابر 
است معذلك از مرد نخواسته است كه به يك زن اكتفا كند.» چرا مذهب تا اين حد 

نيازهاى مردان را درك كرده و به آنها پاسخ مثبت داده است ... و به عكس تا آن حد 
 »2 «نسبت به زنان خشونت به خرج داده است.

... يك بار از ابن عباس خواسته شد كه نظرش را درباره استمناء بگويد، او پاسخ داد كه 
«اف و تف، ازدواج با كنيز از استمناء بهتر است و استمناء بر زنا ترجيح دارد. بنابر اين يك 



جوان تا قبل از ازدواج يكى از سه شر را بايد انتخاب كند، از همه كم شرتر اينكه 
 »3 «(برده زنى) را بگيرد، بعد از آن استمناء است و از همه گناه آلودتر زناست.»

 موقعيت اجتماعى و اقتصادى زن 

لَى النِّساءونَ عام(قرآن) مردان بر زنان برترى و فرمان- روايى دارند، چه مرد الرِّجالُ قَو 
نسبت به زن از خرد و حكمت بيشترى برخوردار است. بنابراين قانونگزارى، پيشوايى و 

امامت و واليت برعهده مرد است. امام غزالى مى گويد: ازدواج فكر و دل مرد را از 
مشغوليات تدبير منزل، پخت وپز، جارو، ظرفشويى و تأمين نيازهاى روزمره آزاد مى- كند 

 ... غليان احساسات و شهوت تو را نيز خاموش مى كند.

«با اينكه حضرت محمد (ص) فقط با يك دختر باكره يعنى «عايشه» و چهارده زن بيوه 
 مطلقه ازدواج كرده است و به باكره بودن زن پاى بند نبوده است، معذلك بعد از او مسأله 
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بكارت اهميت ويژه يى پيدا كرد و مقام زن از آنچه محمد (ص) و اسالم اعالم كردند به 
تدريج تنزل كرد و دنياى زن از دنياى مرد جدا گرديد، زن به درون خانه خزيد و ارزش و 
شرف و نجابت زن به باكرگى و خانه نشينى ارتباط پيدا كرد. يك ضرب المثل معروف كه 



تا نيمه هاى قرن بيستم در فلسطين شيوع داشت مى گويد: «زن من هيچگاه خانه را ترك 
 نكرد، تا اينكه بيرون برده شد (يعنى مرده اش را بيرون بردند.)

السعداوى مى نويسد: «من خود از مادرم شنيدم كه درباره مادربزرگم مى گفت كه او در 
عمرش دوبار بيش از خانه بيرون نشد، يكى آنگاه كه از خانه پدر به خانه شوهر رفت و 

ديگربار وقتى كه از خانه شوهر به سوى «گور» شتافت و در هردو مورد هيچ جزء بدنش 
 »1 «آشكار نبود.»

بى توجهى به مقام و موقعيت اجتماعى زن در بعضى جوامع اسالمى تا آنجا پيش رفت كه 
حتى متفكران و صاحبنظران عالم اسالم به پيروى از سنت عمومى، همواره به مردان توصيه 
كرده اند كه در دام فريب و سحر زنان گرفتار نشوند. از جمله ابن مقفع مى گويد: «بدان كه 

يكى از خطرناكترين چيزها براى دين، نابودكننده ترين براى جسم، برباددهنده ترين براى 
مال، زيان بارترين براى خرد، لغزنده ترين براى سلحشورى مرد، زايل كننده ترين براى جالل 

 و وقار او «تسليم به عشق زنان» شدن است.

عالقه و گرايش مردم عرب به داستانهاى شهوى «هزار و يكشب» معرف محروميتهاى 
جنسى آنان است، اين داستانها با اخالق و قوانين متعارف حاكم بر جامعه متعارضند؛ به- 

همين مناسبت به زنانى برمى خوريم كه به راحتى با معشوقان و بردگان خويش رابطه برقرار 
مى كنند، به شوهر خود خيانت مى ورزند، و دختران باكره يى مى بينيم كه پنهانى با عشاق 

جوان خود ديدار مى كنند، و مردانى كه زنان خود را ترك مى كنند و با معشوقه هاى خود 
 به عياشيهاى شبانه مى پردازند و تمامى اينان براى وصول به هدف، روشهايى چون:



دروغ، حيله، خدعه، خيانت و فرار و غيره را به كار مى گيرند، شك نيست كه اين وقايع 
داستانى، دقيقا منعكس كننده تمايالت عميق مستتر در ضمير هر انسانيست كه در شرايط 

يك جامعه منضبط و محدود به سر مى برد و در برابر هر قدمى كه براى ارضاى اين غرايز 
برمى دارد با انواع موانع، عرفى و اخالقى و قانونى روبرو مى شود، چنين فردى به ناچار 
 »2 «آرزوهاى سركوفته خود را در داستانهاى هزار و يكشب مى يابد و به آنها پناه مى برد.»

وضع رقت بار زنان در جوامع عرب و اسالمى پس از انقالبات اجتماعى غرب و دگرگون 
 شدن موقعيت نسوان در ممالك پيشرفته اروپا، مورد توجه صاحبنظران جهان اسالمى 
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قرار گرفت: سيد جمال الدين اسدآبادى و شاگردانش و مردانى چون شيخ محمد عبده، 
ضمن سازماندهى نهضتهاى ضد استعمارى و به حركت درآوردن مردم عليه ظلم و استبداد 
سالطين خودكامه، قدمهايى در راه بيدارى نيمى از جامعه اسالمى نيز برداشتند، به خصوص 

«عبده» براى تأمين حقوق زنان مقاالت فراوانى نوشت، وى حق طالق يك- جانبه براى 
مرد را به باد انتقاد گرفت و خواستار محو نظام كنيزدارى و سوگلى بازى، و تأمين برابرى 

 زن و مرد و پياده كردن جوهر اسالم شد.

عبده به خاطر اين انديشه هاى ترقيخواهانه از طرف بعضى از مقامات و بعضى رهبران 
مذهبى مورد حمله قرار گرفت، ولى او نيز از ادامه حمله و تبليغ افكار خويش دست بر- 



نداشت، او از زنان و مردان مى خواست كه سدها و موانعى را كه بين خود و «علم» ايجاد 
كرده اند بردارند. او مى گفت: اشتراك زنان و مردان در وظايف دينى و دنيايى ايجاب 

مى- كند كه زن مانند مرد آزاد باشد، به مدرسه برود و دانش و فرهنگ بياموزد و به يارى 
 »1 «هم موانع گوناگون را از پيش پاى خود بردارند.»

اين تبليغات وسيع و دامنه دار سرانجام به ثمر رسيد، در اردن، در فلسطين، در سودان و 
به خصوص در الجزاير، زنان با شجاعت و قهرمانى بى مانندى، دوشادوش مردان عليه 

اشغالگران انگليسى و فرانسوى به پا خاستند- زنان و مردان الجزاير با تحمل بيش از يك 
ميليون شهيد به كسب استقالل نايل آمدند. در يمن جنوبى، كويت، ليبى، تونس، مغرب و 

سومالى زنان به درجات مختلف براى تحقق آرمانهاى اجتماعى خود، سعى و تالش 
كرده اند و در برخى از اين كشورها قوانينى براى برابرى زن و مرد در حق طالق وضع شده 

 است.

امروز در اكثر كشورهاى عربى زنان از حق رأى برخوردارند، با اينحال هنوز در بعضى از 
كشورها زنان از حقوق سياسى، اقتصادى و قضايى يكسان با مردان برخوردار نيستند، هنوز 

در بعضى از روستاهاى ممالك عربى مردان زنان خود را كتك مى زنند، و زنان كارمند، 
هنگام رفتن به سر كار در داخل وسايل نقليه عمومى مورد آزار جنسى و بدنى قرار 

مى گيرند، هنوز زنانى هستند كه در حال خستگى و مرض ناچارند تمايالت جنسى شوهر 
خود را ارضاء و تأمين كنند. و هنوز در بعضى از كشورها مردانى هستند كه با داشتن يك 
زن و چندين فرزند، هرگاه و بيگاه به آغوش معشوقه يا زن ديگرى روى مى آورند، اينها 

مسائل بسيار مهمى است كه بايد مورد توجه جامعه شناسان و سياستمداران عالم اسالم قرار 
 گيرد ...



تغيير در قانون به تنهايى براى كسب آزادى واقعى كافى نخواهد بود، اگر كوششهاى الزم 
 سازمانى، سياسى و فرهنگى براى تحقق يك تغيير قاطع در نهادهاى حاكم بر زندگى زن و
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مرد به خصوص محو نظام «مردساالرى» و ارزشها و سنتهاى حاكم بر آن در بين مردم 
 »1 «صورت نگيرد، هر قانون مترقى، كلمات مرده يى بيش نخواهد بود.»

على رغم افزايش مداوم شمار زنان شاغل و تحصيل كرده در كشورهاى عرب، اكثريت 
قاطع زنان عرب همچنان در بيسوادى مطلق به سر مى برند، نظام آموزشى تابه حال نقش قابل 

توجهى در محو انديشه هاى كهن و سنتى، كه همچنان ذهن مرد و زن را زير نفوذ خود 
دارد، نداشته است، به گونه يى كه بيشتر زنان دانشجو و معلم كماكان در تاروپود سلطه 

 »2 «ارتجاع دست وپا مى زنند.»

بسيارى از دخترانى كه به خودفروشى پناه برده اند، درواقع قربانيان پدرانى هستند كه زنان و 
 كودكان صغير خود را براى وصال به يك زن رها كرده اند.

 دكتر نوال السعداوى، در آخرين صفحات كتاب پرارج خود مى نويسد:

«شايد يكى از ظالمانه ترين سنتهاى اجتماعى كه در قانون ازدواج و طالق مصر و برخى 
 ديگر از كشورهاى عرب به رسميت شناخته شده، آئين «بيت الطاعه» است.



اين كلمه معموال به زنى اطالق مى شود كه از فرمان شوهر خود، اگرچه او: مست، الابالى، 
جاكش، دزد و يا كارش قاچاق مواد مخدر باشد، سرپيچى كند، اگر شوهر زن خود را با 

دليل يا بدون دليل بزند و او به خانه بستگان خود پناه برد و از شوهرش طالق بخواهد، 
شوهر (اگر بخواهد) مى تواند به استناد قانون بيت الطاعه، پليس را به دنبال او بفرستد تا او 
را به زور به خانه شوهر بازگرداند، چنين زنى اگر به هر نحو از رفتن به خانه شوهر سر باز 

 زند از نظر قانونى «مقصر» شناخته مى شود.

بسيارى از كشورهاى اسالمى و عربى مدتهاست كه اين قانون را لغو كرده اند ولى مصر كه 
ظاهرا پيشگام جنبشهاى مترقيانه در جهان عرب است، اين سنت را در قانون ازدواج و 

 »3 «طالق حفظ كرده است.»

چنانكه در صفحات پيش گفتيم، پزشكان و زيست شناسان معتقدند همانطور كه نيروى 
جسمى و قدرت بدنى مردم يكسان نيست، قدرت و تمايالت جنسى آنان نيز يكنواخت و 

همانند نمى باشد و به اين ترتيب راجع به ميزان مقاربت و نزديكى با زنان حكم كلى، در 
 مورد عموم مردم نمى توان داد.

 رابطه غذا با تمايالت جنسى 

به نظر دكتر هاوزر وضع جنسى هركس بستگى به قدرت و سالمت جسمى و عصبى او 
دارد و به طور مشخص نمى توان طريقه اى را تعيين كرد كه هركس طبق آن در زندگى 

 جنسى ابراز فعاليت 

______________________________ 
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نمايد، ميل و احساس جنسى بسته به توليد و ترشح مايعات داخلى و غدد تناسلى است و 
آن غده ها ترشحات خود را در خون پخش مى كنند، مقدار اين ترشحات بسته به مواد 
جذب- شدنى و قابل هضمى است كه خورده مى شود و آن مواد براى حفظ سالمتى 

تخمدانها و بيضه ها الزم است، كسانى كه مجبور مى شوند كه غذاى غيرمقوى بخورند، 
 »1 «اقرار مى كنند كه تمايالت جنسى در آنها رفته رفته ضعيف شده و به خواب مى رود ...»

در كتاب انيس الناس در باب عشق ورزيدن و شرايط آن چنين مى خوانيم: «بدان كه تا 
كسى لطيف طبع نباشد عاشق نگردد، زيرا كه دلهاى پاك لطيف طبعان بر صيقل عشق چون 

چهره ماه و عذار آفتاب روشن بود و ارواح روشن ضميران از شراب محبت و جام مودت 
بى خويشتن باشد ... بينى كه جوانان بيشتر عاشق شوند كه پيران، زيرا كه طبيعت جوانان 

لطيفتر از طبيعت پيران باشد ... عشق كارى است پرمشقت و بال و شغلى است پرمحبت و 
عنا، خاصه به هنگام مفلسى، چه هر مفلسى كه عشق ورزد معاينه در خون خويش جوالن 

 كند ...

پس بپرهيز از باليى چنين عظيم و مجتنب باش از شغلى چنين وخيم ... چون دل را پسند 
افتاد، طبع مايل گردد بعد از ميل طبع، دل متقاضى گردد، اگر خويشتن را به دست دل 

دهى و دل را تابع هوى و مطيع هوس گردانى، آن منظور را يكبار ديگر بينى، بعد از رؤيت 
دوم هوى و ميل طبيعت غالبتر گردد و قصد ديدار سيم كنى ... بعد از مالقات سوم، 



حريص و راغب بر مكالمه و گفت و شنيد گردى ... بعد از حصول آن مقصد و كثرت 
 صحبت تعلق تام و عشق تمام حاصل آمد ...»

 سعدى گويد:

سعدى به روزگاران مهرى نشسته بر 
  دل 

 بيرون نمى توان كرد اال به روزگاران 

   
پس طبع خويش را عشق مياموز، خويش را از غم روز و بيخوابى شب و آه سحرى برهان، 

و بدين بال و محنتش گرفتار مگردان ... شيخ عبد اللّه انصارى فرموده كه آدمى را چهار 
چيز ناگزير است: اول نانى، دوم خلقانى (لباس)، سوم ويرانى، چهارم جانانى، اما دوستى 

ديگر است و عاشقى ديگر، دوست ديگر است و معشوق ديگر ... پس اگر زنى را به طريق 
شهوت دوست دارى، چه زنان را دوست توان داشت. اما با ايشان عاشقى و نظربازى نتوان 

كرد، پس سعى نماى كه آن شهوت و صحبت بر وجه حالل بود و بر هر تقدير در هشيارى 
و مستى پيوسته به شهوت مشغول مباش، چه بهايم و حيوانات وقت هر كار ندانند ... در 

حالت مستى اشتغال منما ... ليكن در وقت خمار صواب افتد و مجامعت بسيار و مكلف و يا 
ناماليم به غايت زيانكار باشد و بعضى از حكما گفته اند: با صاحب حسنان صحبت بايد 

 دانست و نظر
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بايد باخت و درين حال چون نفس تقاضاى شهوت كند، با زنان صاحب حسن، مجامعت 
بايد كرد و در گرماى گرم و سرماى سرد از مجامعت محترز بايد بود و در فصل بهار 

 »1 «مشتغل ... كه منى زيادت گردد و رغبت پيدا آيد ...»

 مناسبات عاشق و معشوق 

روابط عاشق و معشوق و مناسبات آنها با يكديگر برحسب شرايط و اوضاع اجتماعى و 
اقتصادى محيط فرق مى كند. استاد فقيد ملك الشعراى بهار، ضمن بحث در پيرامون «تأثير 
محيط در ادبيات» كمابيش به اين معنى نيز توجه كرده است: «ملت مغلوب كه مجبور بوده 

است به تأثيرات خفتناك و پست مغلوبيت تن درداده و از فكر انتقام و جبران بدبختى نيز 
منصرف شود، چنين ملتى شعر حماسى و رزمى ندارد، تمجيد شجاعت و زورآزمايى و 

ساختن سرگذشت پهلوانان و فاتحين در اشعار او نيست، برعكس خاطره هاى تيره روزى 
عشاق، و بدبختى ناس، ظلم ظالم، صبر صابرين، قناعت رجال، انزواى ابدال، بى قدرى دنيا، 
پرسش و انتقام روز جزا، دلگشايى و نزهت بهشت، آسايش مرد بعد از مرگ، ريشه و پايه 

 سخنان وى است.

يك شاعر عاشق، در يك ملت مغلوب و متملق بيشتر از بيوفايى معشوق و مرگ عاشق 
سخن رانده و يك شاعر عاشق در يك ملت فاتح و متكبر، بيشتر از شبهاى وصل، لذت 

ديدار يار، و صداقت معشوق بحث مى نمايد، اين همان محيط است كه در فكر آن دو 
شاعر دو مضمون مغاير و مخالفى را پرورانيده و در حقيقت اوست كه غالبيت و مغلوبيت 
را تا اعماق حيات معيشتى و حيات ادبى اين دو شاعر تأثير داده و نتيجه آن تأثير عميق را 
از نوك خامه هاى آن دو به شكل دو غزلى بيرون فرستاده است.- ادبيات فارسى در عصر 

سامانيان و غزنويان و سالجقه داراى روحى عليحده و در عصر مغول داراى روحى ديگر و 



در اواخر صفويه و اوايل قاجاريه داراى روح جداگانه بوده و امروز روحى ديگر دارد و 
 هيچكدام از آن حاالت با هم شبيه نيستند.

 رودكى شاعر قرن سوم مى گويد:

 شاد زى با سياه چشمان شاد
 

 كه جهان نيست جز فسانه و باد

 ز آمده شادمان ببايد بود
 

 وز گذشته نكرد بايد ياد

 ابر و باد است اين جهان و فسوس 
 

 باده پيش آر هرچه بادا باد

 نيك بخت آنكه او بداد و بخورد
 

 شوربخت آنكه او نخورد و نداد

   
شاعر در عصرى بوده است كه فتوحات سامانيان، درجات اعالى خود را طى نموده و روز 
خوش و راحت و طرب و داد و دهش و تقسيم غنايم رسيده بوده است ... فرخى در عصر 

 محمود غزنوى مى گويد:
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مركبان دارم خوشرو كه به راهم 

  بكشند
كودكان دارم نيكو كه بر ايشان 

 نگرم 

سيم دارم كه بدو هرچه بخواهم 
  بدهند

 زر دارم كه بدو هرچه ببينم بخرم 

   



در اشعار زير فرخى از شب وصال سخن مى گويد و معاشقات خود را با دلبر طناز توصيف 
 مى كند:

ياد باد آن شب كان شمسه 
  خوبان تراز

به طرب داشت مرا تا به گه بانگ 
 نماز

من و او هردو به حجره درو، مى 
  مونس ما

 باز كرده در شادى و در حجره فراز
«1» 

گه به صحبت بر من با بر او بستى 
  عهد

گه به بوسه لب من با لب او گفتى 
 راز

 من چو مظلومان از سلسله نوشروان 
 

 اندر آويخته زان سلسله زلف دراز

خيره گشته مه كانماه به مى برده دو 
  لب 

روز گشتى شب، كان زلف به رخ 
 كردى باز

او مراد دل من جسته و من صحبت 
  او

 من سراينده او گشته و او رودنواز
«2» 

 بينى آن رود نوازيدن با چندين كبر
 

 بينى آن شعر سراييدن با چندين ناز

گر مرا بخت مساعد بود از دولت 
  مير

همچنان شب كه گذشتست شبى 
 «3» «سازم باز

   
 همچنين فرخى در يكى ديگر از قصايد خود به اين مطلع:

چون پرند نيلگون بر روى پوشد 
  مرغزار

پرنيان هفت رنگ اندر سر آرد 
 كوهسار

   



 در وصف داغگاه شهريار و معاشقات طبقات ممتاز در آن ايام چنين مى گويد:

سبزه اندر سبزه بينى چون سپهر اندر 
  سپهر

خيمه اندر خيمه بينى چون حصار 
 اندر حصار

سبزه ها با بانگ رود مطربان 
  چربدست 

 خيمه ها با بانگ نوش ساقيان ميگسار

هركجا خيمه است خفته عاشقى با 
  دوست مست 

هركجا سبزه است شادان يارى از 
 ديدار يار

عاشقان بوس و كنار و نيكوان ناز و 
  عتاب 

مطربان رود و سرود و مى كشان 
 خواب و خمار

روى هامون سبز چون گردون ناپيدا 
  كران 

روى صحرا ساده چون درياى ناپيدا 
 كنار

   
 در ميان شعرا، فرخى شاعرى كامروا بوده و كمتر از ديگران از درد هجران ناليده است:
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آشتى كردم با دوست پس از جنگ 
  دراز

هم بدان شرط كه با من نكند ديگر 
 ناز

آنچه كرده است پشيمان شد و عذر 
  همه خواست 

عذر پذرفتم و دل در كف او دادم 
 باز

 گر نبودم به مراد دل او دى و پرير
 

 به مراد دل او باشم امروز و فراز

 دوش ناگاه رسيدم به در حجره او
 

 چون مرا ديد بخنديد و مرا برد نماز
«1» 

گفتم اى جان جهان خدمت تو، 
  بوسه تست 

چون شوى رنجه به خم دادن باالى 
 «2» دراز

تو زمين بوسه مده خدمت بيگانه 
  مكن 

مر تو را نيست بدين خدمت بيگانه 
 نياز

شادمان گشت و دو رخساره چون 
  گل، بفروخت 

زير لب گفت كه احسنت و زه اى 
 «3» بنده نواز

فرخى سيستانى عشق و عاشقى را، خاصه در دوران جوانى امرى طبيعى و ضرورى مى داند    
 و جوانى را كه از عشق پرهيز كند بيمارگونه و گران جان مى شمارد:

 خوشا عاشقى خاصه وقت جوانى 
 

 خوشا با پريچهرگان زندگانى 

 خوشا با رفيقان يكدل نشستن 
 

 به هم نوش كردن مى ارغوانى 

 به وقت جوانى بكن عيش زيرا
 

 كه هنگام پيرى بود ناتوانى 

 جوانى و از عشق پرهيز كردن؟
 

 چه باشد، ندانى به جز جان گرانى 

 جوانى كه پيوسته عاشق نباشد
 

 «4» دريغ است از روزگار جوانى 

   



 گاه در ديوان فرخى از شبهاى عيش و كامرانى سخن به ميان آمده است:

شب دوشين شبى بوده است بس 
  خوش 

 به جان بودم من آن شب را خريدار

 نگار خويش را در بر گرفتم 
 

 خزينه بوسه او كردم آغاز

 دو زلفش را بماليدم به دو دست 
 

 سراى از بوى او شد طبل عطار

   
 

______________________________ 
 )- تعظيم 2 و 1(

 )- مأخوذ از تتبعات استاد ملك الشعراى بهار، «تأثير محيط در ادبيات».3(

 .392)- ر. ك: ديوان فرخى، پيشين، ص 4(
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 گهى شب روز كردم زان دو عارض 
 

گهى گل توده كردم زان دو 
 «1» «رخسار

«... فرخى در بعضى از اشعار پاى خود را از حد عفت و اعتدال فراتر نهاده و در مقدمه    
بعضى از قصايد، جزئيات روابط خود را با معشوقگان خويش بيان كرده و يا از زهد- 

فروشان رياكار، و باده نوشى آنان سخن گفته، از رفتن ماه رمضان شادمان شده، باده را 
حالل شمرده و همگنان را به عيش ونوش خوانده است، اين اشعار را بى شك در حضور 



ممدوحان مى خوانده و از الطاف ايشان بهره مند مى شده است؛ اما بايد ديد با همه تعصب و 
سياست مذهبى دربار غزنه، فرخى كه ناچار سليقه ممدوحان خويش را در نظر مى گرفته، 

چرا چنين سخنانى گفته است. مى توان تصور كرد كه چند موضوع در اين كار تأثير داشته، 
يكى سعه عيش و روحيه عشرت طلب و خوشگذران شاعر ... ديگر آنكه شركت فرخى در 
محفل انس و خلوت ممدوحان و نوازندگى و شعر سرودن و باده نوشيدن در بزمهاى ايشان 

 »2 «موجب مى آمده كه حجاب تشريفات و رعايتها و احتياطها از ميان برگرفته شود ...»
روزه» از خيمه ما دور همى شد به »

  شتاب 
 عيد فرخنده فراز آمد با جام شراب 

 قوم را گفتم چونيد شمايان به نبيذ
 

همه گفتند صوابست صوابست 
 صواب 

چه توان كرد اگر روزه ز ما روى 
  بتافت 

نتوان گفت مر او را كه ز ما روى 
 متاب 

چه شود گر برود، گو برو و نيك 
  خرام 

 رفتن او برهاند همگان را ز عذاب 

گر همه روى جهان زرد شد از 
  زحمت او

شكر للّه كه كنم سرخ رخ از باده 
 «3» «ناب

   
* 

باده خور بر روى آن كز بهر او 
  خواهى جهان 

مى ستان از دست آن كز عشق او 
 دارى خمار

دست او در دست گير و روى او بر 
 

بوسه اندر بوسه بند و عشق با او 



 «4» «خوش گذار روى نه 

   
ملك الشعراى بهار، در مقاله اى تحت عنوان «تأثير محيط در ادبيات» پس از توصيف 

محيط موفقيت آميز عهد سامانى و غزنوى و تأثير آن محيط در ادبيات و ديگر نمودهاى 
اجتماعى و ذوقى و عشقى- از آثار شوم حمله مغول و تأثير نامطلوب آن در محيط 

اجتماعى ايران ياد مى كند و براى نشان دادن حرمانهاى جنسى و عشقى در آن دوران به 
 گفته سعدى 

______________________________ 
 .143)- همان كتاب، ص 1(

  به بعد.461)- همان كتاب، ص 2(

 .15)- همان كتاب، ص 3(

 .79)- همان كتاب، ص 4(
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 استناد مى كند:
 آمدم تا عنان شه گيرم 

 
 زنم از دست خوبرويان داد

 ملكا گر تو داد من ندهى 
 

 جان شيرين خود دهم بر باد

   
* 

اى دريغا گر شبى در بر خرابت 
 

سرگران از خواب، سرمست از 



 شرابت ديدمى  ديدمى 

   
 و در جاى ديگر در پايان مى گويد:

 بنشينم و صبر پيش گيرم 
 

 دنباله كار خويش گيرم 

   
سعدى با اينكه هنوز مزه مغلوبيتهاى اسفناك عصر خود را نچشيده بوده است، معذلك 
بوى آنها را استشمام نموده، در جايى مى خواهد از دست معشوق به پادشاه تظلم كند و 

آخرين چاره خود را مثل همه مغلوبين «مرگ» تصور كرده، جاى ديگر آرزو مى كند كه 
آيا ممكن است شبى او را مست و خراب در آغوش بكشد؟ باالخره صبر كردن و پى كار 

خود رفتن را بر تعقيب مقصود ترجيح مى دهد. پس از سعدى، شعراى مغلوب، خود را 
سگ يار و غالم حلقه به گوش، گداى خاك راه، فرش كوچه و نقش سراچه خوانده، 

معشوق را قاتل تيغ به دست سفاك، و خود را كشته شمشير تيز و غيره ناميده اند.- شعب 
بى انتهاى موسيقى كه قسمتى از اسامى آنها هنوز در ميان ما متداول است، به كلى پس از 

فتنه مغول از بين رفته و فقط بعضى دستگاه ها و مخصوصا دستگاه حزن انگيز شور و شعبات 
 آن باقى مانده ...»

 ) چنين سروده است:992وحشى بافقى، مداح شاه طهماسب صفوى (متوفى به سال 

دوستان شرح پريشانى من گوش 
  كنيد

 داستان غم پنهانى من گوش كنيد

 قصه بى سروسامانى من گوش كنيد
 

گفتگوى من و حيرانى من گوش 
 كنيد



 آخر اين قصه جانسوز نگفتن تا كى 
 

 سوختم سوختم اين راز نهفتن تا كى 

روزگارى من و دل ساكن كويى 
  بوديم 

 ساكن كوى بت عربده جويى بوديم 

 عقل و دين باخته ديوانه رويى بوديم 
 

 بسته در سلسله، سلسله مويى بوديم 

كس در آن سلسله غير از من و 
  دل بند نبود

يك گرفتار از اين جمله، كه هستند 
 نبود

   
 

 نفرين عاشق 

دعوت من بر تو آن شد كايزدت 
  عاشق كناد

بر يكى سنگين ولى نامهربان چون 
 خويشتن 

تا بدانى درد عشق و داغ مهر و غم 
  خورى 

تا به هجر، اندر بپيچى و بدانى قدر 
 !من

   
 رابعه 
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 چندان ز فراق در زيانم كه مپرس 
 

چندان ز غمت بسوخت جانم كه 
 مپرس 

 چندان بگريست ديدگانم كه مپرس 
 

گفتى كه چگونه يى؟ چنانم كه 



 مپرس 

 صابر   

 عشق معنوى 

نسفى در رساله هفتم كتاب انسان الكامل ضمن گفتگو در پيرامون عشق با لطف و ظرافت 
بسيار از مراحل و درجات عشق ياد مى كند، به نظر او، عشق يكباره بر كسى غالب 

نمى شود، بلكه: «اول مقام ميل است و مرتبه دوم مقام ارادت است؛ و مرتبه سوم مقام 
محبت است؛ و مرتبه چهارم مقام عشق است- اى درويش! هركه خواهان صحبت كسى 
شد، آن خواست اول را «ميل» مى گويند و چون ميل زيادت شد و مفرط گشت، آن ميل 

مفرط را ارادت مى گويند؛ و چون ارادت زيادت شد و مفرط گشت، آن ارادت مفرط را 
محبت مى گويند؛ و چون محبت زيادت شد و مفرط گشت، آن محبت مفرط را عشق مى- 
گويند ... اى درويش! اگر اين مسافر عزيز به مهمان تو آيد، عزيزش دار و عزيز داشتن اين 

 مسافر آن باشد كه خانه دل را از جهت اين مسافر خالى كنى، كه عشق شركت برنتابد ...

عشق آمد و شد چو خونم اندر رگ 
  و پوست 

تا كرد مرا تهى و پر ساخت ز 
 دوست 

اجزاى وجود من، همه، دوست 
  گرفت 

ناميست ز من بر من و باقى همه 
 اوست 

   
... اى درويش از عشق حقيقى، آن چنانكه حق عشق است نمى توانم نوشت كه مردم درك 

 كنند و كفر دانند، اما از عشق مجازى چيزى مى نويسيم، تا عاقالن ازينجا استدالل كنند.



بدانكه عشق مجازى سه مرحله دارد، اول چنان باشد كه عاشق همه روز در ياد معشوق بود 
و مجاور كوى معشوق باشد، و خانه معشوق را قبله خود سازد، و همه روزه، گرد خانه 

معشوق طواف كند و در و ديوار معشوق نگاه كند؛ تا باشد كه جمال معشوق را از دور 
ببيند، تا از ديدار معشوق راحتى به دل مجروح وى رسد و مرهم جراحات دل او گردد؛ و 

در ميان چنان شود كه تحمل ديدار معشوق نتواند كرد، چون معشوق را ببيند، لرزه بر 
 اعضاى وى افتد و سخن نتواند گفت و خوف آن باشد كه بيفتد و بيهوش گردد.

اى درويش، عشق آتشى است كه در عاشق مى افتد و موضع اين آتش دل است و اين 
 آتش از راه چشم به دل مى آيد و در دل وطن مى سازد.

 گر دل نبود كجا وطن سازد عشق 
 

 ور عشق نباشد به چه كار آيد دل 

   
و شعله اين آتش به جمله اعضا مى رسد و به تدريج اندرون عاشق را مى سوزاند و پاك و 

صافى مى گرداند، تا دل عاشق چنان نازك و لطيف مى شود، كه تحمل ديدار معشوق 
 نمى تواند
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كرد ... در اين مقام است كه عاشق فراق را بر وصال ترجيح مى نهد و از فراق راحت و 
آسايش بيش مى يابد و همه روز به اندرون با معشوق مى گويد و از معشوق مى شنود و 

معشوق گاهى به لطفش مى نوازد و آن ساعت عاشق در «بسط» است و گاهى به قهرش 
مى گدازد و آن ساعت عاشق در «قبض» است ... اى درويش هركه عاشق نشد پاك نشد و 

هركه پاك نشد به پاكى نرسيد و هركه عاشق شد و عشق خود را آشكار گردانيد، پليد 
بماند و پاك نشد. از جهت آنكه آن آتش كه از راه چشم به دل وى نرسيده بود، از راه 



 زبانش بيرون كرد، آن دل نيم سوخته در ميان راه بماند. از آن دل من بعد هيچ كار نيايد ...»
»1« 

در كتاب نزهة المجالس جمال الدين خليل شروانى، جسته گريخته به مسائل جنسى و 
عوارض عشق و عاشقى اشاره شده است، فى المثل در باب سوم در صفت شمع و شاهد؛ 

در باب هشتم در عشق و صفت عشق؛ و در باب نهم در دل و احوال آن و در باب دهم در 
غم و ذكر غم و مدح و ذم غم و شكر و شكايت از غم و در باب يازدهم در اوصاف و 

 افعال معشوق سخن گفته و آن چهل و يك نمط است:

- در تشبيهات ابرو و 4- در تشبيهات زلف 3- در تشبيهات طره 2- در حسن و جمال 1
- در 7- در تشبيهات گوش و حلقه 6- در تشبيهات چشم و غيره 5پيشانى و بناگوش 

- در تشبيهات خيال 10- در تشبيهات قد و بال 9- در وصف نيكورويى 8تشبيهات خط 
 - در تشبيهات كمر و ميان ...13- در بوسه دادن و نادادن 12- در تشبيهات لب 11

- 19- درآمدوشد او 18- در خوى او 17- در بزرگوارى و ناز او 16- در لباسهاى او 15
- در بيمارى و بهى 22- در غم و گريه 21- در خنده و شادى او 20در نشست و خاست 

- در عهدشكنى و 25- در هرجايى و بى وفايى او 24- در سفر و وداع و بازآمدن 23او 
- در سخن 28- در عيبها كه از ايشان گيرند 27- در عاشق شدن او 26كناره گرفتن او 

- در خواب و 30- در آئينه نگريستن او 29گفتن و ناگفتن و جواب تلخ و دشنام او 
- در وعده و انتظار 33- در عشوه و دم معشوق 32- در جفا و سنگدلى او 31بيدارى او 

- در سئوال و 36- در مالزمت و زود سپرى شدن 35- در شراب خوردن معشوق 34او 
- 40- در اقبال معشوق 39- در خيال معشوق 38- در سراى و كوى و خانه او 37جواب 

در گرمابه شدن، موى شانه كردن، عرق كردن، گالب افشاندن، سالح پوشيدن، در باز به 



دست گرفتن، شست رگ زدن، نماز و روزه، در عيد گرفتن، در ماه جستن، در حنا بستن، 
در كمان كشيدن، در تير انداختن، در طاق و جفت، كبوتر تاختن، شعر گفتن، بر باال 

 ايستادن، شرم كردن، تاب خوردن ... در معشوق قصاب، در معشوق گازر، در

______________________________ 
  به بعد.114)- ر. ك: انسان الكامل. پيشين. ص 1(
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معشوق درزى، در معشوق كاله دوز ... و در باب سيزدهم: در ابتداى عشق، در نهان داشتن 
 عشق، در رسوا شدن، در بدنامى، در پيام دادن، در غيرت، در بيمارى، و در باب سيزدهم:

 »1 «در وصال، در شكر، در عذر؛ و در شكايت و كوتاهى شب وصال سخن رفته است.»

 وصف زيبايى سيتا

در عهد صفويه، يكى از نويسندگان فارسى گوى هند در توصيف جمال سيتا چنين 
مى گويد: «دهان سيتا مانند نيلوفر است و دندان- هاى زيبا و لبهاى خوب دارد، من آن لبها 

را كه مانند آب حيوتست كى خواهم مكيد و كى باشد كه پستانهاى پرگوشت سيتاى 
خندان روى را كه مانند ميوه نال است در لرزه خواهم ديد و كى باشد كه خيل خيل را 
چهستان (يعنى ديوها را) گريزاننده سيتا را ببينم، چنانچه بعد از برطرف شدن ابر سياه 
روشنى ماه ديده مى شود! ... من اين غم فراق سيتا را كه خطرناك است كى برطرف 

 خواهم ساخت؟ ..»



ملك الشعراى بهار مى نويسد: «اگر لطايفى درين نثر ديده مى شود مربوط به قوه انشاء 
نيست، بلكه مربوط به اصل اشعار لطيفى است كه پالميكى سراينده اين داستان بزرگ 

 »2 «سروده است و درين خياالت و تصورات اثر ادب عرب به هيچوجه وجود ندارد ...»

 عشق 

مخبر السلطنه هدايت مى گويد: «عشق يكى از بازيهاى طبيعت است پرزحمت و كم راحت، 
سر شكستن هم دارد، دادوستدى است غالبا بى تأمل و گاهى غيرقابل تحمل، اگر به 

سازگارى كشد زهى سعادت اگر توافق دست ندهد سراسر شكايت. به قول عطار: «هفته اى 
عيش و غصه سالى چند» زنهار كه به نظر دل نبندى، عمرى تلخى بر خود نپسندى، جمال 

 صورت دير نپايد جمال معنى پايد آنجا كه نظر به زر باشد خير نباشد، بلكه شر باشد ...»
»3« 

 در قرن شانزدهم ميالدى، روابط جنسى را «لذت غلغلك دهنده اى دانسته »4 «* مونتنى 
است كه از تخليه كيسه منى به انسان دست مى دهد ... وى با بيشتر فيلسوفان در اين موضوع 

 هم عقيده بوده كه ميل به دفع شهوت نبايد دليل ازدواج باشد و مى گفت: «ازدواج اگر

______________________________ 
)- جمال الدين خليل شيروانى. نزهة المجالس، به اهتمام محمد تقى دانش پژوه، 1(

  به بعد.574. ص 9. 8. 7راهنماى كتاب، ش. 

 .264، ص 3)- محمد تقى بهار، سبك شناسى، ج 2(

 .14)- ر. ك: خاطرات و خطرات، پيشين، ص 3(



)4-(Montijgne  
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به خاطر زيبايى يا عاليق عشقى صورت گيرد با شكست مواجه خواهد شد، يا آشفته 
خواهد گشت ... ازدواج براى آنكه پايدار بماند، بايد به صورت رفاقت درآيد. مونتنى با 

  (!)»1 «متفكران يونانى نيز هم عقيده بود، كه مرد نبايد پيش از سى سالگى زن بگيرد ...»

 تناسب و هم آهنگى سنى در ازدواج 

يكى از مسائل بسيار مهمى كه در ايران كمتر مورد توجه قرار مى- گرفت، تناسب سنى در 
ازدواج بود، مردم آن روزگار براى احساسات و عواطف و تمايالت زن، ارزش چندانى 

قائل نبودند و زن را به تمام معنى كلمه، بازيچه تمايالت و غرايز جنسى مرد، مى انگاشتند، 
 اين انديشه ها و سنتهاى اجتماعى با گذشت زمان كامال تثبيت شده بود.

جالبى در كشف المحجوب مى نويسد: «... اندر خبر است كه عمر بن الخطاب رض مر، ام 
كلثوم را دختر فاطمه بنت محمد مصطفى صلعم خطبه كرد از پدرش على رضى اللّه عنهم 

اجمعين، على گفت او بس خرد است و تو مردى پيرى و مرا نيت است كه به برادرزاده 
خويش دهم عبد اللّه بن جعفر رض، عمر پيغام فرستاد يا ابا الحسن اندر جهان زنان بسيارند 
بزرگ و مراد من از ام كلثوم اثبات نسل است، نه دفع شهوت، لقوله عم، كل سبب و نسب 
ينقطع االسببى و نسبى كنون مرا سبب هست، بايدم تا نسب نيز با آن يار باشد ... على رضى 

 اللّه عنه وى را بدو داد و زيد بن عمر، از وى بيامد ...»



* تاريخ ايران پر است از ازدواجهاى نامتناسب و ظالمانه، كه در جريان آنها چيزى كه 
 مطلقا مورد توجه قرار نگرفته است، عاليق و تمايالت دخترانست.

 در وصف روحيات و خصوصيات اخالقى شيخ احمد جام 179محمد غزنوى در داستان 
 مى نويسد:

 ساله شد، مادر اين دختر راضى نمى شد 14 سالگى خواستار دخترى 80«... وى در سن 
كه مرد پير است و شيخ االسالم ترك نمى كرد، باالخره شيخ موفق به كسب موافقت مادر 

 دختر گرديد و دختر را به نكاح خود درآورد ...»

 رفتار شيخ احمد جام با زنانش 

شيخ نسبت به زنانش نيز سختگير بود، يكى از آنها را به جرم آنكه يكبار بى اجازت شيخ با 
 خويشى به تاكستان رفته بود مفلوج و دو
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 »1 «ديگر را چون به گاه خلوت شيخ از شكاف در به درون اطاق نگريسته بود، كور كرد.»

 14احمد هشت زن گرفت و از آنها سى و نه پسر و دختر به هم رسانيد، پس از مرگ او 
 »2 «پسر زنده بودند.»



) زن شيخ به 62از جمله داستانهاى شيخ يكى داستان، خانه نشين شدن شيخ است (داستان 
ده (استاد زورآباد) رفته بود، چون بازآمد. شيخ االسالم گفت: «باش تو هم چنان خواهى 

كرد كه اين زنان ديگر مى كنند، گاه بدر مى شوند، گاه به خانه هاى دوستان و خويشان، تو 
 ندانى كه بى دستور شوهر نشايد از خانه خود بيرون رفتن؟

اين مستوره گفت: خطا كردم بعد ازين ديگر نروم. گفت: اگر خطا كردى يا صواب، بعد 
 5ازين اگر بيرون روى و يا پاى از خانه بيرون نهى آنگه سخن ما نه راست باشد، قريب 

سال است تا در خانه بمانده است ... چون شيخ االسالم از آنجا برود آن مستوره برجاى 
 »3 «بماند چون ناتوانى و مفلوجى.»

سعدى در اوايل باب هفتم بوستان، تنفر دختران جوان را از نزديكى و مقاربت با پيران با 
 استادى تمام توصيف كرده است:

 اگر گوش دارد خداوند هوش 
 

 سخنهاى پيرش خوش آيد به گوش 

 ... سفر كرده بودم ز بيت الحرام
 

 در ايام ناصر به دار السالم 

 شبى رفته بودم به كنجى فراز
 

 به چشمم درآمد سياهى دراز

 در آغوش او دخترى چون قمر
 

 فروبرده دندان به لبهاش در

 مرا امر معروف دامن گرفت 
 

 فضول آتشى گشت در من گرفت 

طلب كردم از پيش وپس چوب 
  سنگ 

 بر آن ناخداترس بى نام و ننگ 

 ز ال حولم آن ديوهيكل بجست 
 

 پرى پيكر اندر من آويخت دست 

 كه اى زرق سجاده دلق پوش 
 

 سيه كار دنياخر دين فروش 



 مرا سالها دل ز كف رفته بود
 

بر اين شخص و جان بر وى آشفته 
 بود

 كنون پخته شد لقمه خام من 
 

 كه گرمش برون كردى از كام من 

 تظلم برآورد و فرياد خواند
 

 كه شفقت برافتاد و رحمت نماند

 نماند از جوانان كسى دستگير
 

 كه بستاندم داد از اين مرد پير

 كه شرمش نيايد ز پيرى همى 
 

 ... زند دست در ستر نامحرمى
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 پيرى منصف 

سعدى مى نويسد: «پيرمردى را گفتند: چرا زن نكنى. گفت: با پيرزنانم الفتى نباشد. گفتند: 
 جوانى بخواه، چون مكنت دارى.

گفت: من كه پيرم با پيرزنانم الفت نيست پس او را كه جوانست با من كه پيرم چه دوستى 
 صورت بندد.



 زور بايد نه زر كه «بانو» را
 

دوست تر، كه ده من  «1» گرزى 
 «2» «گوشت

   
 

 پيرى و جوانى 

شجاع نويسنده انيس الناس در پيرامون پيرى و جوانى چنين مى- نويسد: «در هنگام جوانى، 
پيرعقل و خويشتن دار باش و مايه عزت و سبب تقدم، كمال نفس و خرد دان نه كبر سن و 

 معمر بودن.

 جوان خردمند پوزش پذير
 

 سزد گر نشيند به باالى پير

   
پس شرف به حصول معانى است نه به پيرى و جوانى ... حظ خويش از روزگار جوانى 

بردار كه چون پير شوى نتوانى ... پيرى گفت چندسال فكرت مى كردم و حسرت 
مى خوردم كه چون پير شوم خوبرويان مرا نخواهند، اكنون كه پير شدم من ايشان را 

 نمى خواهم.

... در ايام جوانى به هيچ حال راه حق فراموش مكن ... روزگار شباب غنيمت شمار و ضايع 
 »3 «مگذار چه تعاقب ليل و نهار بى اختيار، ترا به منزل موحش پيرى خواهد رسانيد.»

چنانكه قبال اشاره كرديم، اشخاص متمكن و ثروتمند به يك زن قناعت نمى كردند، در 
عقد ازدواج كمتر تناسب سنى، و همآهنگى اخالقى زن و شوهر مورد توجه قرار 

مى گرفت، مردان، زنان را چون كاالى مطبوع و بى روحى مى انگاشتند و به خود اجازه 
مى دادند كه به هر نحو كه مى خواهند، بدون توجه به تمايالت و مطالبات جسمى و روحى 



زنان، آنان را مورد تمتع و كامجويى قرار دهند، غافل از آنكه زنان مانند مردان بلكه بيش 
از جنس ذكور تمايالت و خواستهاى جنسى دارند كه بايد تأمين و برآورده شود، جالب 

 توجه است كه فردوسى طوسى هزار سال پيش به اين معنى توجه كرده و مى گويد:

 جوان كى شكيبد ز جفت جوان 
 

 بويژه كه باشد ز تخم كيان 

 كه مرد از براى زنان است و زن 
 

 فزونتر ز مردش بود خواستن 

   
چنانكه گفتيم از جمله كسانى كه با ازدواجهاى ناهماهنگ و غيرمتجانس سر مخالفت 

 داشته، سعدى شيرازى است، او در باب ششم گلستان مى نويسد: «پيرمردى دخترى خواسته 
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و حجره به گل آراسته و به خلوت با او نشسته و ديده و دل درو بسته، شبهاى دراز نخفتى 
و بذلها و لطيفها گفتى تا باشد كه موانست گيرد و وحشت نپذيرد، از جمله شبى مى گفت: 
كه بخت بلندت يار و ديده و دولت بيدار بود، كه به صحبت همچو من پيرى افتادى پخته، 
جهان ديده و سرد و گرم چشيده و نيك و بد جهان آزموده كه حقوق صحبت داند و شرط 

 مودت به جاى آرد، مشفق و مهربان خوش طبع و شيرين زبان.
 تا توانم دلت به دست آرم 

 
 ور بيازاريم نيازارم 

   



... نه گرفتار آمده به دست جوانى معجب خيره رأى، سركش و سبك پاى كه هر دم هوس 
پزد و هر لحظه رأيى زند ... گفت چندان افسانه بدين نمط كه گفتم گمان بردم كه دلش 

در قيد من آمد و صيد شد كه ناگاه نفسى سرد از دل پردرد برآورد و گفت: چندين سخن 
كه گفتى، در ترازوى عقل من وزن آن يك سخن ندارد كه وقتى شنيدم از قابله خويش 

 كه گفت: زن جوان را اگر تيرى در پهلو نشيند به كه پيرى 

 زن كز بر مرد بى رضا برخيزد
 

 بس فتنه و جنگ از آن سرا برخيزد

پيرى كه ز جاى خويش نتواند 
  خاست 

 اال به عصا، كيش عصا برخيزد

   
فى الجمله امكان موافقت نبود، به مفارقت انجاميد، چون مدت عدت به سر آمد، عقد 

نكاحش بستند با جوانى تندخوى، ترشروى، تهى دست خودپرست، كه جور و جفا ديدى 
و رنج و عناد كشيدى و شكر نعمت حق تعالى گفتى كه الحمد للّه از آن عذاب اليم برهيدم 

 و بدين جنت نعيم رسيدم.

 زيبا و جامه ديبا روى
 

 عرق و عود و رنگ و هوى و هوس 

 اينهمه زينت زنان باشد
 

 «مرد را ... ير و ... ايه زينت بس
«1» 

   
 در آثار منظوم و منثور فارسى جسته جسته به لزوم رعايت تناسب سنى اشاره شده است:

 «شوهر كه نه درخورد زن باشد ناكرده اولى تر. (مرزبان نامه)

 فردوسى فرمايد:



 جوان كى شكيبد ز جفت جوان 

 در ويس و رامين فخر الدين اسعد گرگانى مى خوانيم:

 جوان را هم جوان و پير را پير
 

 جوان زن چو بيند جوانى هژير

 به نيكى بينديشد از شوى پير
  

 بدايع بلخى 

 كى جوان نو، گزيند پير زال 

 عشق و محبت بايد دوجانبى باشد:

 چو خوش بى مهربانى هردو سر بى 
 

 كه يك سر مهربانى دردسر بى 
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 اگر مجنون دل شوريده اى داشت 

 
 دل مجنون از آن شوريده تر بى 

 باباطاهر   
 به يكدل مهر پيوستن نشايد

 
 چو خركش، بار بر يكسو نپايد



 چون زين سر هست زان سر نيز بايد
 

 كه مهر از يكطرف ديرى نپايد

   
 ويس و رامين 

 تا كه از جانب معشوقه نباشد كششى 
 

 كوشش عاشق بيچاره به جايى نرسد

   
سعدى در اشعار زير آثار و نتايج محروميت جنسى و ولع فراوان جوان محروم را به خوبى 

 آشكار مى كند:

 پيرمردى لطيف در بغداد
 

 دختر خود به كفشدوزى داد

 مردك سنگدل چنان بگزيد
 

 لب دختر كه خون ازو بچكيد

 بامدادن پدر چنان ديدش 
 

 پيش داماد رفت و پرسيدش 

 كاى فرومايه اين چه دندانست 
 

 «1» «چند خايى لبش نه انبانست

   
 

 ازدواج نامتناسب 

وقتى خليفه المقتدى باللّه خواست با دختر سلطان ملكشاه سلجوقى ازدواج كند، شيخ ابو 
اسحق فيروزآبادى را كه موقعيت مذهبى و اجتماعى ممتازى داشت، با عده يى ديگر به 
نيشابور فرستاده تا به كمك نظام الملك مقدمات عروسى اين دختر جوان با خليفه پير 

فراهم شود. چون با ملكشاه دراين باره سخن گفتند گفت: «موكول به راى تركان خاتون 
مادر دختر است- به خواهش شيخ، وزير نظام الملك به ملكه مادر گفت كه خليفه خواهان 

دختر تست، مادر جواب داد كه دختر من را پادشاه غزنه و همچنين يكى از ملوك خانيه 



ماوراء النهر خواستگارى كرده اند و به آنان قول داده ام و هر كدام از اينها تاكنون چهارصد 
هزار دينار خرج كرده اند. وزير گفت: تمايل امير المؤمنين با هيچ كدام از اينها قابل مقايسه 
نيست، زيرا اين نامزدهايى كه نام بردى، هردو از بندگان خليفه هستند و به هرحال با قبول 

پنجاه هزار دينار شيربها و صد هزار دينار مهريه و شرط اينكه در خانه خليفه ديگر كنيزكان 
(سريه و خطيه و قهرمانه) نباشند و خليفه هر شب در اتاق اين عروس باشد، مادر دختر را 
راضى كردند. پنجسال طول كشيد تا اين دختر به بغداد رفت، خليفه، عروسى باشكوهى 

گرفت، ولى كار اين ازدواج نامناسب سامان نگرفت، يعنى دختر سر به شكايت برداشت و 
) ملكشاه از خليفه خواست كه اجازه دهد دختر به اصفهان آيد و او آمد 482دو سال بعد (

 »2 «و همان سال در اصفهان به آبله دچار شد و درواقع ناكام درگذشت.»

 غالبا زنان پير، مورد اهانت و بى مهرى شوهران قرار مى گرفتند:
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«خواجه مجد الدين همگر را زن پيرى بود، او را در يزد گذاشته به اصفهان شتافت، بعد از 
چند روز آن زن نيز از عقب خواجه آمد، مالزمى به خواجه مژده رسانيد كه «خاتون به 

 »1 «خانه فرود آمد ... همگر گفت: مژده در آن بودى كه خانه به خاتون فرود آمدى.»



به طوركلى از ديرباز صاحبنظران نه تنها نزديكى پيران را با دختران جوان ظالمانه و ناصواب 
دانسته اند، بلكه همخوابى زنان پير را با مردان جوان نيز امرى غيرطبيعى، نامعقول و 

 زيانبخش خوانده اند.

 سعدى در بوستان نيز از تناسب سنى در امر زناشويى حمايت كرده و مى گويد:

 شنيده ام كه در اين روزها كهن پيرى 
 

خيال بست به پيرانه سر كه گيرد 
 جفت 

بخواست دختركى خوبروى 
  گوهرنام 

چو درج گوهرش از چشم مردمان 
 بنهفت 

 چنانكه رسم عروسى بود مهيا كرد
 

 ولى به حمله اول عصاى پير بخفت 

كمان كشيد و نزد بر هدف كه نتوان 
  دوخت 

 مگر به سوزن فوالد جامه هنگفت 

به دوستان گله آغاز كرد و حجت 
  خواست 

كه خانمان من اين شوخ ديده پاك 
 برفت 

ميان شوهر و زن جنگ و فتنه 
  خاست چنان 

كه سر به شحنه و قاضى كشيد و 
 سعدى گفت 

پس از خالفت و شنعت گناه دختر 
  چيست 

تو را كه دست بلرزد گهرچه دانى 
 «2» سفت 

   
 گاه زنان سالخورده نيز به جوانان دلبسته اند. به طوريكه واصفى در بدايع الوقايع مى نويسد:

 عشق پيرى در زنان 



«... و او را (مقصود مهد علياست) به ميرزا بيرم ميل عظيم پيدا شده بود و خود را آراسته 
كرد. به وى بارها عرض مى كرد و او استبعاد و استنكاف مى نمود و به اين بيت ابو على 

 عمل مى كرد كه:

 و اياك اياك العجوز و وطيها
 

 فما هو االمثل سم االراقم 

   
پنج نوبت از خراسان فرار نمود. به نيشابور و استرآباد و بلخ و سيستان و قندهار رفت و مهد 

عليا، كس فرستاد او را آورد و بر وى تهمتى نهاد كه مبلغ سيصد هزار تنكه مرا تصرف 
نمود. روزى به خانه فقير آمد و گفت: اى يار عزيز تو حالل مشكالت اهل عالمى و 

عقده گشاى فرزندان بنى آدمى ... اين گنده پير فرهادكش مرا عجب زبون ساخته ... از 
 محاالت عقل است كه من با وى آميزم و به رغبت خون خود را ريزم.

 به بيرغبتى شهوت انگيختن 
 

 به رغبت بود خون خود ريختن 

   
 ... گفتم اى برادر عالج اين مرض اينست كه تمارض پيشه سازى و خود را به بيمارى 
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اندازى ... عشق مجازى او روى در تنزل خواهد نهاد ... مهد عليا او را بدين حال ديده مهر 
 از وى برچيد و ورق مهر و محبت وى درهم پيچيد.



 عبيد زاكانى، كه غالبا در لباس مطايبه و هزل حقايق را بيان مى كند، مى نويسد:

 «در پيرى از زنان جوان مهربانى مخواهيد.»

 «در خانه مردى كه دو زن دارد، آسايش، خوشدلى و بركت مطلبيد.»

«دختر ... عوانان مخواهيد ... تا گوهر بد به كار نياورد و فرزندان گدا، و سالوس و مزور و 
 »1 «پدر و مادرآزار از ايشان در وجود نيايد.»

 راجع به عشق پيرى در زنان، واصفى مى نويسد:

«پيرزنى را پرسيدند كه دهى مى خواهى يا ...؟ گفت: من به روستائيان آشنايى نمى- توانم 
 كرد.»

«پيره زنى را گفتند تو پالوده مى خواهى يا ...؟ پير گفت: من دندان از كجا يابم كه پالوده 
 »2 «خورم.»

«زنى، حيزى را گفت ... ون بسيار مده كه در آن دنيا در عذاب باشى، گفت تو غم خود 
 »3 «خور كه ترا جواب «دو سوراخ» مى بايد گفت.»

گاه صيت شهرت زنان زيبا به گوش زورمندان عشرت طلب مى رسيد و در راه ربودن آنان، 
 بين قدرتها، جنگ و اختالف بروز مى كرد.

 هزليات 



استادان سخن، سعدى و مولوى، هردو، با زندگى روزمره مردم سروكار داشتند و 
به همين جهت، مناظر گوناگونى از حيات مادى، معنوى، اخالقى و جنسى آدميان را تصوير 

كرده اند. گاه به اقتضاى مقال و، براى افاده كالم به هزليات و طنز نيز پرداخته اند، 
ظاهربينانى كه تاب خواندن و شنيدن اين صحنه ها را كه خود پرده يى از زندگى واقعى 

آدميست ندارند، زبان به طعن و اعتراض مى- گشايند و به اين دو جامعه شناس بزرگ و 
نامدار قرون وسطا، خرده مى گيرند كه چرا از امور جنسى سخن گفته اند، غافل از اينكه، 
اگر اين غريزه در نوع بشر نبود، از آنان نام و نشان و اثرى به جا نمى ماند و چون عاليق 

جنسى هست، و امرى واقعى، طبيعى و اجتناب ناپذير است، تعريف و توصيف آن را گناه 
نمى توان شمرد.- سعدى و مولوى غالبا از هزليات نتايج اخالقى گرفته اند، چنانكه مولوى 

 گويد:
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 هزل تعليم است آن را جد شنو

 
 تو مشو بر ظاهر هزلش گرو

 هزلها گويند در افسانه ها
 

 گنج ميجو در همه ويرانه ها

   * 



 بيت من بيت نيست اقليم است 
 

 هزل من هزل نيست تعليم است 

    

 دلباختگان بغداد خاتون 

يكى از زنان زيبا و دلرباى تاريخ، «بغداد خاتون» دختر امير چوپان است. اين زن كه زيبايى 
و مالحت او بر سر زبانها بود، به قول خواندمير: «طراوت عذارش طعنه بر گلبرگ طرى 

 زدى و صباحت رخسارش از ماه و مشترى گرو بردى.»

پس از آنكه امير چوپان او را به ازدواج شيخ حسن بزرگ، كه بعدها مؤسس سلسله 
جاليريان شد درآورد، ابو سعيد، آخرين شهريار نامدار عهد ايلخانيان دلباخته او شد و 

 صبر و قرارش از كف برفت.

به موجب ياساى چنگيزى، اگر سلطان را به زنى تعلق پيدا شود، اگر آن زن شوهر داشته 
 باشد، شوهر ناچار بايد او را طالق دهد و به حرم پادشاه فرستد.

ابو سعيد با استفاده از اين قانون چنگيزى، رسولى نزد امير چوپان فرستاد و او را از عشق 
سوزان خويش نسبت به دخترش آگاه ساخت. امير چوپان كه مردى مسلمان و باشخصيت 
بود از اين ماجراى عشقى سخت برآشفت ولى آشكارا سخنى نگفت. در نتيجه، مناسبات 
ابو سعيد با امير چوپان به تيرگى گرائيد و كار اين كدورت باال گرفت تا جايى كه منجر 

به- كشته شدن چوپان و طرد خاندان او شد. اين حوادث از شور و عشق ابو سعيد نكاست، 
قاضى مبارك شاه را فراخواند و پيش امير شيخ حسن فرستاد تا او را وادار كند كه زنش را 

 طالق داده و به عقد ابو سعيد درآورد.



باالخره در اثر زور و تهديد، شيخ حسن ناچار معشوق خود را طالق داد، ابو سعيد 
ديوانه وار در عروسى و زفاف تعجيل مى كرد، ولى قاضى مبارك شاه كه در اين جريان تن 

به- قلتبانى داده بود، ابو سعيد را بر آن داشت كه تا پايان عده شرعى صبر كند، باالخره 
مجلس جشنى باشكوه به پا ساختند و بغداد خاتون را بر تخت بخت ثانى جاى دادند، ابو 

سعيد كه سخت شيفته بغداد خاتون بود، او را در كارهاى كشورى شريك خود ساخت، 
ولى اين شور و عشق نيز دوامى نيافت، سلطان پس از چندى «دلشاد خاتون» را به نكاح 

خود درآورد و بغداد- خاتون را به دست فراموشى سپرد، در نتيجه وى برآن شد از عاشق 
 عهدشكن انتقام بگيرد، با تمهيد مقدمات او را مسموم كرد.

 امرا، پس از وقوف بر اين جريان، بغداد خاتون را در حمام به وسيله چماقى به قتل 
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 »1 «رسانيدند ...»

برخالف بغداد خاتون كه در اثر دسايس اطرافيان فريب خورده بود، زنان مقاوم و سرسختى 
 بوده اند كه به هيچ وجه و در هيچ شرايطى به مردان هوسباز تسليم نشده اند.

 مقاومت يك زن قهرمان 

در كتاب داستانهاى ايرانى كه به وسيله نويسنده گمنامى در عهد صفويه به رشته تحرير 
درآمده است، ضمن حكايتى از انحرافات اخالقى و زنبارگى بعضى از مقامات انتظامى و 

ناتوانى آنان در برابر تمايالت جنسى به تفصيل مطالبى نوشته و نشان داده است كه چگونه 
«يك زن زرگر» در مقابل دسايس و چرب زبانيهاى، والى، شحنه، قاضى و محتسب 



مقاومت كرده و جملگى را با نيرنگ و مهارت به دام بال افكنده و رسواى خاص و عام 
 كرده است.

زن زرگر در جواب قاضى شهر كه مى گويد: «اكنون شوهر تو پير شده و از كار افتاده 
است و تو زن صاحب جمالى، اگر با من سر درآرى و ترك زرگر بگويى، من دو هزار 

دينار ديگر زيادتى به تو بدهم.» چنين پاسخ مى دهد: «اى مرد دانشمند روا باشد كه به 
نامحرم نگاه كنى و ... چنين سخنها گويى؟ مردى تا نعمت داشت خوردم و از نعمت او 

 »2 «پرورش يافتم، اين ساعت كه چيزى نمانده ترك او كنم؟»

همين زن قهرمان در برابر محتسب كه مى خواست با زر و سيم و با زبانى نرم او را به دام 
عشق خود افكند، به سختى مقاومت ورزيد: «برخاست و گفت: نه آخر تو محتسبى ... روا 

باشد كه به زنان مسلمان طمع ورزى؟ نمى دانى كه اگر زرگر بميرد و بعد از صد سال زنده 
 باشم به وفاى او سر به بالين هيچ مردى ننهم ...»

 صفحه) از مقاومت و نيرنگ زن بنايى در 30در همين كتاب طى حكايت مشروحى (در 
مقابل وزيران پادشاه كرمان سخن رفته و سرگذشت و پايان اسفبار كار وزيران را با قلمى 

 »3 «شيرين بيان كرده است.

در مملكت ايران، در حاليكه طبقه محروم به علت بى نوايى و فقر شديد، از جميع لذايذ 
زندگى محروم و بى نصيب بودند، طبقات متنعم با داشتن يك يا چندزن عقدى، برحسب 

موقعيت مالى و اجتماعى خود تعداد كثيرى كنيز و غالم براى عياشى، تفنن و خوشگذرانى 
در اختيار داشتند. سعدى شيرازى با اينكه مردى محافظه كار و به قول خودش از خوان 

نعمت بزرگان متنعم مى شد، در باب هفتم گلستان ضمن توصيف جدال سعدى با مدعى در 



باب «توانگرى و درويشى» ريشه علمى و اقتصادى بسيارى از انحرافات اجتماعى را به 
 «مدعى»
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 توضيح مى دهد و در مقام دفاع از طبقه بى نوا و محروم آشكارا مى گويد:

 به كتف بسته يا بينوايى در »1 ««... انصاف از تو توقع دارم، هرگز ديدى كه دست دغائى 
زندان نشسته، يا پرده معصومى دريده، يا دستى از معصم (يعنى مچ دست) بريده، اال به 

علت درويشى ... و محتملست آنكه يكى را از درويشان نفس نافرمان قضاى شهوت 
خواهد، چون قوت احصانش (نگاهدارى) نباشد به عصيان مبتال گردد كه بطن و فرج 

توأمند و فرزند يك شكم، مادام كه اين يكى برجاست آن دگر برپاست؛ شنيدم كه 
درويشى را با مخنثى (بد- كارى) بر خبثى (پليدى) بگرفتند، باوجود شرمسارى و بيم 

سنگسارى گفت: اى مسلمانان زر ندارم كه زن كنم و قوت صبر نيز ندارم ال رهبانية فى 
االسالم (گوشه نشينى در اسالم نيست) و از جمله مواجب سكون و جمعيت درون، كه مر 
توانگران را ميسر مى شود يكى آنكه هر شب صنمى دربر گيرند كه به ديدار او هر روزه 

جوانى از سر گيرند ... محالست كه با حسن طلعت ايشان، گرد مالهى گردند ... اغلب 
 تهيدستان دامن عصمت به معصيت آاليند و گرسنگان نان ربايند:



چون سگ درنده گوشت يافت 
  نپرسد

 كين شتر صالحست يا خر دجال 

   
چه مايه مستوران كه به علت درويشى در عين فساد افتاده اند و عرض گرامى به باد بدنامى 

 داده:

 با گرسنگى قوت پرهيز نماند
 

 افالس عنان از كف تقوى بستاند

   
در چنين محيطى كه عده يى در عين فقر و تنگدستى، به حكم غريزه جنسى به قول سعدى 
شيرازى «دامن به معصيت» مى آلودند و به حكم نظامات و مقررات اجتماعى به گناه فرو- 
نشاندن غرائز و تمايالت اوليه انسانى به زندانها و نقبها گسيل مى شدند و به انواع عقوبت و 
عذاب مبتال مى گرديدند، اكثريت امراء و پادشاهان و خلفاى غاصب به انواع فسق و فجور 
دست مى زدند، و به جاى آنكه علت العلل مفاسد اجتماعى را بيابند و همچنين فشار و ظلم 

اقليت و فقر و بيچارگى اكثريت را از بين ببرند، گناهكاران! را كيفر مى دادند، درحاليكه 
خود براى ارضاء تمايالت نفسانى مرتكب زشت ترين اعمال مى شدند و گاه براى حفظ 

مقام و موقعيت سياسى خود و فرونشاندن آتش خشم و شهوت خويش بدون توجه به 
تعاليم اخالقى و مذهبى به هر عمل جنايت آميزى دست مى زدند و براى فريب مردم 

 بى خبر، براى سياهكاريهاى خود، محمل شرعى مى تراشيدند.

سعدى بر آنست كه تأمين نسبى احتياجات و نيازمنديهاى جنسى، براى تمام افراد جامعه 
 ضرورى است و با اندرز و نصيحت و با بيم و اميدها، نمى توان از طغيان خواهشهاى 

______________________________ 
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جنسى جلوگيرى كرد و در باب هفتم گلستان، صريحا به لزوم تأمين اين نيازهاى طبيعى 
 توصيه مى كند.

سعدى، يكى از علل تحريكات بعضى مقامات متنفذ قرون وسطا را عليه خراباتيان و 
ميگساران، در عقده ها و ناكاميهاى اين گروه مى داند و بر آنست كه چون آنان به حكم 

مقررات و سنن اجتماعى از خوردن مى محرومند، ناچار به مردم عادى و آزاد، سخت 
 مى گيرند!:

چو خويشتن نتواند كه مى خورد 
  قاضى 

ضرورتست كه بر ديگران بگيرد 
 سخت 

كه گفت پيره زن از ميوه مى كند 
  پرهيز

دروغ گفت كه دستش نمى رسد به 
 درخت 

   
 از قطعات سعدى 

 در جاى ديگر، سعدى ماهيت و جوهر رياكاران را آشكار مى كند:

ديو اگر صومعه دارى كند اندر 
  ملكوت 

همچو ابليس همان طينت ماضى 
 دارد

ناكسست آنكه بر دراعه و دستار 
  كسست 

دزد، دزد است اگر جامه قاضى 
 دارد

   
 و حافظ مى گويد:



احوال شيخ و قاضى و شرب 
  اليهودشان 

كردم سئوال صبحدم از پير 
 مى فروش 

گفتا نه گفتنيست سخن، گرچه 
  محرمى 

دركش زبان و پرده نگهدار و مى 
 بنوش 

   
 مولوى نيز مردم را از تجاوزات جنسى برحذر مى دارد:

 قصد جفت ديگران كردم ز جاه 
 

 بر من آمد آن و افتادم به چاه 

 من در خانه كس ديگر زدم 
 

 او در خانه مرا زد الجرم 

 هركه با اهل كسان شد فسق جو
 

 اهل خود را دان كه قواد است او

   
 قرنها قبل از مولوى، فردوسى طوسى جوانان را از عاشقى و بيقرارى برحذر مى دارد:

 بزرگان پيشين به آيين و كيش 
 

 گرامى نديدند كس را چو خويش 

 ندادند بيهوده دل را ز دست 
 

 نگشتند از باده مهر مست 

 فريب پرى پيكران جوان 
 

 نخواهد كسى كو بود پهلوان 

 كسى را رسد گردى و مهترى 
 

 كه مهر فلك را كند مشترى 

 نه رسم جهانگيرى و مهتريست 
 

 كه از مهر ماهى ببايد گريست 

   
چنانكه از بعضى از اشعار فردوسى برمى آيد او «پهلوان حقيقى» كسى را مى داند كه فريب 

 پرى پيكران را نخورد و درهرحال جانب اعتدال و خويشتندارى را از كف ندهد.

در بعضى موارد فردوسى مردم را از آميزش طبيعى با زنان منع مى كند و هم خوابى و 
هم بسترى را، فقط ماهى يكبار تجويز مى كند، البته اين نظر، پايه و مبناى علمى ندارد، چه 



تمايالت جنسى، برحسب ساختمان بدنى و وضع غدد و ترشحات آن در اشخاص فرق 
 مى كند.
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 به ماهى ز يكبار آويختن 

 
 گر افزون كنى، خون بود ريختن 

   * 
 ز بوى زنان موى گردد سپيد

 
 سپيدى كند زين جهان نااميد

   * 
 تبه گردد از خفت و خيز زنان 

 
 به زودى شود سست چون نى بنان 

 قطران نيز به جوانان اندرز مى دهد كه با سپر «شرم و خرد» از عاشقى حذر كنند:   
اى دل تو را بگفتم كز عاشقى حذر 

  كن 
بگذار نيكوان را وز مهرشان گذر 

 كن 

چون روى خوب ديدى ديده فراز 
  هم نه 

چون تير عشق بارد، شرم و خرد 
 سپر كن 

هر گام عاشقى را صدگونه درد و 
  رنجست 

 گر ايمنيت بايد از عاشقى حذر كن 

 فرمان من نبردى فرجام خود بخستى 
 

 پنداشتى كه گويم هر ساعتى بتر كن 

من برفتى در دام عشق  «1» ناكام 
  ماندى 

چونست روزگارت؟ ما را يكى خبر 
 كن 

اكنون به صبر كردن، نايد مراد 
 

 زين چاره بازمانى رو چاره دگر كن 



 حاصل 

   
 و حسن غزنوى مى گويد:

 عشق انده و حسرتست و خوارى 
 

 عاشق مشويد اگر توانيد

   
 و سنايى غزنوى نيز جوانان را از آتش سوزان شهوت برحذر مى دارد:

گر امروز آتش شهوت بكشى 
  بى گمان رستى 

وگرنه تف آن آتش، ترا هيزم كند 
 فردا

   
 امير معزى نيشابورى از آمدن بهار و دورى معشوق شكايت مى كند:

 مستى و عاشقى و جوانى و نوبهار
 

آن را خوشست كز بر او دور نيست 
 يار

مسكين كسى كه عاشق و مست و 
  جوان بود

 از يار خويش دور بود وقت نوبهار

 باد صبا نگارگر بوستان شده است 
 

 در بوستان چگونه توان بود بى نگار

   
 

 عقل و عشق 

خواجه عبد اللّه انصارى، نويسنده و شاعر قرن پنجم هجرى در رساله كنز السالكين از 
گفتگوى عقل با عشق سخن مى گويد و از جمله مى نويسد: «... عقل مى گفت: من سبب 



كماالتم، عشق مى گفت: من نه در بند خياالتم، عقل مى گفت: من مصر جامع معمورم، 
عشق مى گفت: من پروانه ديوانه مخمورم، عقل مى گفت: من بنشانم شعله عنا را و عشق 

مى گفت: من نوشم جرعه فنا را، عقل مى گفت: من يونسم بوستان سالمت را، عشق 
مى گفت: من يوسفم زندان مالمت را، عقل مى گفت: من سكندر آگاهم، عشق مى گفت: 

 من قلندر درگاهم، عقل مى گفت: من در شهر وجود مهترم، عشق مى گفت:

من از بود و وجودم بهترم، عقل مى گفت: من صراف نقره خصالم، عشق مى گفت: من 
 محرم حرم وصالم، عقل مى گفت: من تقوى به كار دارم، عشق مى گفت: من به دعوى 
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چكار دارم، عقل مى گفت: من آيينه مشورت هر بالغم، عشق مى گفت: من از سود و زيان 
 »1 «فارغ ...»

مولوى و سعدى شيرازى براى «عشق» مقام و ارزش وااليى قايلند و معتقدند زبان و قلم 
 آدمى، ياراى بيان اسرار عشق را ندارد.

مراد از عشق، تنها عشق جنسى نيست، بلكه كليه فعاليتهاى مادى و معنوى بشر مولود عشق 
 است.

 وصفى از عشق و عاشقى به نظر مولوى:

 عاشقى پيداست از زارى دل 
 

 نيست بيمارى، چو بيمارى دل 



 علت عاشق ز علتها جداست 
 

 عشق اصطرالب اسرار خداست 

عقل در شرحش چو خر، در گل  ..
  بخفت 

شرح عشق و عاشقى، هم عشق 
 گفت 

 آفتاب آمد، دليل آفتاب 
 

 گر دليلت بايد از وى رو متاب 

   
 عشق به زن:

 ظاهرا بر زن، چو آب ار غالبى 
 

 باطنا مغلوب و زن را طالبى 

 اينچنين خاصيتى در آدميست 
 

مهر حيوان را كمست آن از 
 كميست 

 گفت پيغمبر كه زن بر عاقالن 
 

 غالب آيد سخت و بر صاحبدالن 

 باز بر زن، جاهالن غالب شوند
 

 كاندر ايشان تندى حيوانست بند

 مهر و رقت وصف انسانى بود
 

 خشم و شهوت وصف حيوانى بود

گرگ و خرس و شير داند عشق 
  چيست 

كم ز سگ باشد كه از عشق او 
 «2» عميست 

   
 مولوى در مسائل جنسى معتقد به اعتدال و ميانه روى است:

هين مكن خود را خصى، رهبان 
  مشو

 زانكه عفت هست شهوت را گرو

 بى هوا، نهى هوا ممكن نبود
 

 هم غزا با مردگان نتوان نمود

 پس كلوا از بهر دام شهوتست 
 

بعد از آن «ال تسرفو» و آن عفت 
 «3» است 



   
 

 خدا يكى، يار يكى 

 در داستان شيرين و دل انگيز يوسف و زليخا مى بينيم كه زليخا به محبوب خود
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 چنين مى گويد:
 كنى دعوى كه بر تو عاشقم من 

 
 در اين دعوى همانا صادقم من 

 اگر هستى، حق مهرم نگهدار
 

 به بى جفتى رضاى من نگهدار

 مرا هم دل، به داغ تست در بند
 

 ز داغ عشق تو هستم نشان مند

   
 در ساير آثار منظوم و منثور، گه گاه به تك همسرى اشاره شده است:

 يك زن خوب مرد را كافى است 
 

 بيش از اين هم دگر نمى شايد

 گر فزون شد، ز عمر خواهد كاست 
 

 هيچ بر عيش هم نيفزايد



 از يكى بيش اگر بخواهى زن 
 

 به جز اندوه و غم نمى زايد

 دل به ديگر زنى نبايد داد ...
 

 «1» مرد را هم خجالتى بايد

   
 

 اعتدال در نزديكى با زنان 

راجع به كيفيت نزديكى با زنان، سابقا نظريات متفكرين و صاحب- نظران شرق و غرب را 
به اجمال بيان كرديم، اكنون بايد بدانيم كه متفكران ايرانى در زمينه «كميت» نزديكى با 

زنان نيز آراء و عقايدى ابراز داشته اند كه چندان با آراء دانشمندان جديد، هماهنگى ندارد، 
 از جمله فردوسى طوسى، اسدى و سنايى مى فرمايند:

 بسى گرد آميع خوبان مگرد
 

 كه تن را كند سست و رخسار زرد

   
 اسدى 

 آب رخ، ز آب پشت بگريزد
 

 آب پشت آبرويها ريزد

   
 سنايى 

 ز بوى زنان موى گردد سپيد
 

 سپيدى كند زين جهان نااميد

 چو چوگان كند كوژ باالى راست 
 

 ز كار زنان چندگونه بالست 

 هم اين مايه از بهر فرزند را
 

 ببايد جوان خردمند را

 چو افزون كنى كاهش افزون بود
 

 ز سستى دل مرد پرخون بود

 كند ديده تاريك و رخسار زرد
 

 به تن سست گردد به رخ الجورد

   



 فردوسى 

دكتر يارشاطر در توصيف انحرافات جنسى در نيمه اول قرن نهم مى نويسد: «هرجا سخن از 
عشقى است، عشق جوانان نورسيده است؛ و صاحبدالن زمان، هرچند متأهل هم مى شدند 

عشق و عاشقى را جز با ساده رويان روى نمى ديدند و به مصداق شعرى كه دولتشاه از فخر 
الدين اوحد مستوفى نقل مى كند، سخنشان در اين معانى با زنان درنمى گرفت و زن را تنها 

 براى خانه و فرزند، مى خواستند.
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و خواجه اوحد را جمعى مصاحبان به تأهل داللت مى كردند و در معذرت يكى از ايشان، 
 اين قطعه مى فرمايد:

همدمى مى گفت با اوحد، در اثناى 
  سخن 

كاى تو آگاه از رموز چرخ و راز 
 آسمان 

مريم طبع گهرزايت چرا كرده است 
  قطع 

چون مسيحا رشته پيوند از وصل 
 زنان؟

مرد را هرگز نگيرد چهره دولت 
  فروغ 

 تا به نور زن نپيوندد چراغ خانمان 

گفتمش اى يار نيكوخواه مى دانم 
  يقين 

كز نكوخواهان نمى شايد به جز 
 نيكى گمان 



وصل زن هرچند باشد پيش مرد 
  كامجوى 

روح و راحت را كفيل و عيش و 
 عشرت را ضمان 

ليك با او شمع صحبت درنمى گيرد 
  از آنك 

من سخن از آسمان مى گويم، او از 
 ريسمان 

   
... چون معشوق زن نيست، اوصاف و مضامين خاصى در غزل فارسى به وجود آمده است 

كه تنها با مرد مناسبت دارد از اين جمله يكى وصف خط معشوق است كه در غزل اين 
 دوره شيوعى تمام دارد:

 اى رفته به باد از هوس موى تو سرها
 

 وى خون شده از نافه خط تو جگرها

   
 كاتبى 

 زهى عشقت آتش به جان درزده 
 

 خلقى به هم برزده  خطت كار

   
 شاهى 

صفاتى كه در غزل براى معشوق ذكر مى شود، غالبا مناسب احوال همين تركان لشكرى و 
جوانان پرخاشگر است، وصف نرمى و مالطفت و شرم و حمايت پذيرى كه درباره زنان 

مصداق دارد، در غزليات نادر است؛ معشوق نه تنها عاشق را به هجر و دورى و بيوفايى رنج 
 مى دهد، بلكه او را به دشنام مى راند و به زخم و ضربه مى آزارد.

 گه به سنگم زنى و گاه به مشت 
 

 «1» بازى بازى مرا بخواهى كشت 

   



مضامين متعددى كه درباره تير و پيكان و خنجر و شمشير و تيغ معشوق، در غزل مشاهده 
 مى شود، ناشى از صفت سپاهيگرى اوست.
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 ما جان به تمناى تو در بيم نهاديم 

 
 چون تيغ كشيدى سر تعظيم نهاديم 

 پيكان تو چون از دل آزرده كشيديم 
 

 صد بوسه بر آن از پى تعظيم نهاديم 

 امير شاهى    

... تركان خوبرويى كه براى خدمت، خريدارى يا اجير مى شدند، غالبا در محافل عيش و 
بزم، ساقى مجلس بودند، اينهمه اوصاف و مضامين كه درباره ساقى و دلبرى او در غزليات 

ماست از آنجاست، اين خوبرويان و نيز كسان ديگرى كه مورد عالقه صاحبدالن بودند، 
 گاه نيز در باده خوارى شركت مى جستند.

شراب خورده و ناشسته روى و 
  خواب زده 

 هزار طعنه خوبى بر آفتاب زده 

   
 امير خسرو

زلف آشفته و خوى كرده و 
  خندان لب و مست 

پيرهن چاك و غزلخوان و صراحى 
 «1» در دست 

   



 حافظ

 عارفان نيز در وصف معشوق داد سخن مى دادند:

چشم اگر اين است و ابرو اين، ناز و 
  عشوه اين 

الوداع اى زهد و تقوى، الوداع اى 
 عقل و دين 

   
 كمال خجندى 

قضات، و كليه كسانى كه در بين عامه ارزش و احترامى داشتند، اگر به دام عشق دختر يا 
پسر جوانى گرفتار مى شدند، براى تحصيل كاميابى، چاره جز استتار و اختفا نداشتند و 

مى كوشيدند كه پرده از روى كار آنها برداشته نشود. محتسبان، عسسان، مردم ظاهربين، 
غالبا در اين موارد سختى و بيرحمى فراوان به خرج مى دادند و دلدادگان را به- 

 وحشيانه ترين صورتى كيفر مى دادند.

به طوريكه محمود واصفى در بدايع الوقايع نوشته است، يكى از اين نوع مجالس 
عيش ونوش با تمهيد مقدمات، در باغى فراهم و برقرار مى شود، امير عليشير و همراهان، 

پس از وقوف بر اين معنى با جستجوى بسيار، عشرتگاه را كشف مى كنند و به كمك 
نردبان به آن باغ وارد مى شوند «... مير (مقصود امير عليشير نوايى است) قدم بر نردبان نهاد 

... 

ديد كه موالنا پارسا و آغاى خيابانى دست در گردن يكديگر دارند و اهل مجلس گريبانها 
 چاك زده اند و مجلس به جايى رسيده كه شراب كمى كرده، در تك شيشه ها، الى مانده،
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مى خواهند كه آن را صاف سازند و چيزى نمى يابند براى صاف كردن، خطيب، محاسن 
خود را گرفته كه سالهاست كه اين را به صابون شستشو مى دهم و پاكيزه مى سازم! موالنا 

پارسا دست دراز كرد و ريش خطيب را گرفت و در تك آن جام بداشتند و آن شراب را 
صاف كردند، مير فرمود: كه در حق اينها چه مى گوئيد؟ بعضى گفتند مناسب چنين 
مى نمايد كه خانه را بر سر ايشان كوبيم و بعضى گفتند كه اليق آنست كه اينها را به 

عقوبت تمام بكشيم و در چاهى اندازيم؛ و بعضى ديگر گفتند اينها را مى بايد گرفت و 
شهيد كرد و در شهرها و بازارها گردانيد و بعد از آن، همه را سنگسار كرد. مير هيچكدام 

را قبول نكرد و فرمود كه رأى من آنست كه امشب ايشان را نرنجانيم و به حالشان گذاريم 
كه فلك بسى گردش كرده و اينچنين مجلسى آراسته. اين بگفتند و بازگشتند، موالنا پارسا 

به وقت صبحدم به خانه خود آمد، چون مير غالمچه را گفته بود و مبالغه كرده كه اظهار 
اين منماى، غالمچه هيچ نگفت، موالنا پارسا تا وقت چاشت در خواب شد، چون بيدار 

شد، مير در بنفشه زارى نشسته بود او را طلبيده آغاز به صحبت كرد، و حكايات مى گفت، 
كه گاهى مال پارسا را مظنه مى شد كه مگر مير را اطالعى شده باشد، باز مير سخن را دور 

 مى انداخت، مال پارسا در گرداب حيرت افتاد ...

ناخن بر زمين مى زد. ناگاه از سر ناخن او سنگ ريزه جست و در پيش «مير» شيشه گالبى 
 نهاده بود بر وى خورد؛ مير فرمود:



 تو كه با سنگدالن باده گلرنگ زنى 
 

جرم ما چيست كه بر شيشه ما سنگ 
 زنى 

   
پارسا كه اينرا شنيد، جزم كرد كه مير اطالع يافته، فى الجمله برجست، كفش خود را 

گرفته، متوجه مشهد سلطان خراسان شد و ديگر پارسا را كسى در شهر هرات نديد. چون 
پيش پدر رسيد، اين خبر پيشتر از رسيدن وى، به پدر رسيده بود، او را زجر بليغ نمود و آن 

بى سعادت، پدر خود را شربت شهادت چشانيد. پارسا را عاشقى بود، او را گفت كه تو 
اعتراف نماى به كشتن پدرم، من صاحب خونم تو را مى بخشم، چون اعتراف نمود، حاكم 

مشهد او را حكم به كشتن كرد، هرچند پارسا اضطراب نمود و گفت من او را بخشيدم، 
حاكم قبول نكرد و سوگند خورد كه اگر باز در اين باب سخن گويد، اول او را فرمايم 

 »1 «كه پاره پاره كنند؛ القصه آن عاشق بيگناه در سرسنگ به عقوبت تمام به قتل رسيد.»
اگر داستانى كه واصفى نقل كرد؛ مقرون به حقيقت باشد، مجرم واقعى امير عليشير نوايى 

است كه برخالف تمام مقررات اخالقى، انسانى، شرعى و عرفى شبانه با نردبان به خانه 
مردم رفته و از راه جاسوسى و تفتين اين آتش را روشن كرده است. به احتمال قوى اين 

داستان واقعى نيست و دانشمندى چون امير عليشير به چنين عمل زشتى دست نيازيده است. 
 نمونه يى ديگر از عياشيهاى آن دوران:
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واصفى محفل انس ديگرى را چنين توصيف مى كند: «غياث الدين محمد برخاست و 
گفت: عزيزان اصول نگاه داريد و رقاصئى بنياد كرد كه ماه بر فلك از شرم وى دايره هاله 
در پيش رو گرفت. داروغه حيران بماند و گفت: امشب با اينها صحبتى مى داريم. دامادى 

داشت عبد المقيم نام در كمال حسن و لطافت و نهايت صباحت و مالحت ... داروغه به 
 وى گفت: از اسباب عيش چه دارى كه امشب مى خواهيم با ياران صحبتى بداريم؟ گفت:

 يك خم شراب ناب دارم 
 

 يك لهجه پى كباب دارم 

 از قند و نبات و نقل و ميوه 
 

 بى صرفه و بيحساب دارم 

   
آن روز را به بازى شطرنج گذرانيدند. نماز شام كه جام زرين آفتاب از دست ساقى دوران 

بيفتاد و دامنش از شراب الله گون شفق، گلگون شد، داروغه عبد المقيم را فرمود كه در 
شهر هركس را كه حسن و آوازه و اصول و صالحيتى بوده باشد حاضر سازد، اما با وجود 

غياث الدين محمد، هيچكس به ايشان نپرداخت، داروغه در آخر شب به حرم درآمد و 
گفت: شما صحبت را قايم داريد كه صبح خواهم آمده صبوحى خواهيم كرد، اما شمع 
جمال عبد المقيم از آتش شراب به نوعى افروخته بود كه مرغ جان صاحب نظر به مثابه 

پروانه سوخته بود، غياث الدين محمد آهسته به من گفت: كه امشب عبد المقيم را 
مى سازم. گفتم: اى خبيث مردار، و اى زشت سيرت بدكردار تا كى در هالك خود 

مى كوشى؟ ... گفت: دخل مدار ... در اين مجلس، نظر نام سرتراشى بود و از جمله متعلقان 
عبد المقيم بود و همواره نظر در او مى كرد و عبد المقيم مست شد و بالين طلبيد و سر نهاد 
و يك چند ديگر كه بودند، همه بيخود فتادند، غياث الدين محمد گفت: كه وقت كار من 
شد برخاست و بند تنبان «نظر» را گشاد و آلت وى را تر ساخت و شمع را كشت و نيم شمع 
كافورى در لگن سيمين نهاد و عبد المقيم بيدار شد و فرياد برآورد كه شمع بياريد، غياث 



الدين محمد خود را به پهلوى من انداخت و به مستى برخاست، چون شمع بياوردند، بر سر 
من و غياث الدين محمد آمد، از مايان گمان نبرد چون بر سر «نظر» آمد و تنبان او را 

گشاده ديد و آلت او را تر، يقين او شد كه او كرده، نوكران را طلبيد و «نظر» فقير بيگناه را 
فرمود كه صد چوب زدند، چون صباح شد داروغه آمد پرسيد كه شب چه مشغله بود؟ 
گفتند: جمعى اقسام شده بود، داروغه جامه خود را به غياث الدين محمد و عبد المقيم 

 »1 «جامه خود را به اين كمينه انعام فرمودند و از آنجا متوجه هرات شديم ...»

 رقابت خوبرويان باهم 

«در تاريخ هشتصد و نود و نه بود كه در شهر هرات جوانى پيدا شده بود كه او را ميرك 
 زعفران مى گفتند. الله عذاران گلرخسار را

______________________________ 
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از رشك عارض او چهره زعفرانى گشته ... او را عاشقى بود كه او را سرخك 
 هزار بيت به خاطر بود ... و شاه محمد 60كرباسفروش مى گفتند و مشهور است كه او را 

ميرك نام، جوان ديگرى بود كه بعضى از عشاق او را به ميرك زعفران ترجيح مى كردند. 
روزى سرخك كرباس- فروش در بازار ملك مى گذشت؛ شاه محمد ميرك دررسيد، به 

اساس و كوكبه و دبدبه ... و بسى متوجه بود كه با او اختالط كند و به عشوه و كرشمه 
صيد خود گرداند، كسى او را حاضر ساخت كه اينك سرخك كرباسفروش او را طلب 

نمود و گفت جهت چيست، كه باوجود اينهمه فضايل كه از تو نقل مى كنند صحبت و 



اختالط خود را به ميرك زعفران مقصور و محصور گردانيده؟ فقيران ديگر هستند كه قدر 
 ترا از او بيشتر مى دانند. سرخك گفت: شما راست مى فرمائيد:

هر دم چو بيوفايان نتوان گرفت 
  يارى 

ماييم خاك كويش تا جان ز تن 
 برآيد

   
... چنين گويند كه خبر به ميرك زعفران رسيد، كسى را فرستاد كه برو تحقيق كن كه 

سرخك چگونه اختالط مى كند؟ آن كس خبر رسانيد كه هرگز سرخك را به اين شوق و 
ذوق در مجلس شما نديده ام. ميرك فرمود كه از درخت بهى يكچند چوب آوردند، آنها 

را مار صفت حلقه ساخته در تقار آب گذاشت، چون سرخك بعد از دو روز آمد، اتفاقا 
برف عظيم مى باريد، ميرك به او گفت: جناب، كجا تشريف داشتند؟ و آغاز عذرخواهى 
نمود، گفت خاموش باش تا دويست چوب بر تن برهنه نخورى با من طمع آشنايى مكن، 

چون سرخك اين را شنيد دست زد و گريبان دريد و خود را عريان گردانيد ... ميرك 
يكى از اين چوبها را برداشت و گفت: حساب نگهدار تا غلط نشود چون به ده رسيد، 

 پرسيد كه چند شد؟ گفت:

گمان مى برم كه پنج شده باشد. ميرك گفت: كه غلط كرده، ده شد. گفت: ال و اللّه ... باز 
از سر گرفت چون به بيست رسيد، گفت: «ده تا» ميرك كه اين حالت مشاهده كرد آتشى 
در دلش افتاد كه نتوان گفتن، چوب را به بام پرتاب كرد و گريبان تا به دامن چاك زد و 
سينه خود را به پشت وى نهاد و چون ابر گريان شد و گفت: اى يار اگر شمه از اندوه من 

 »1 «واقف گردى، به جاى آب خوناب از ديده روان گردانى ...»

اين بود صحنه يى چند از وضع اسفبار عاشقان و معشوقان در محيط اجتماعى ايران در يكى 
 از تاريكترين ايام تاريخى يعنى اواخر عهد تيموريان.



 جمال پرستى 

بعضى از صاحبدالن و ارباب ذوق چنانكه قبال نيز اشاره كرديم از ديرباز به نظاره 
 خوبرويان قانع بودند و از ديدن صورتى زيبا و نمكين لذت مى بردند.

______________________________ 
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در شرح حال متنبى واقعه يى ذكر كرده اند كه خالى از ارزش اخالقى و اجتماعى نيست: 
«يكى از خدام او ابو سعيد نام مى گويد: روزى به من گفت غالم خوش سيمايى كه در فالن 

دكان حلب مقام دارد، ديده يى و مى شناسى؟ گفتم: آرى، گفت: او را امشب دعوت كن 
اينجا بيايد و تهيه كاملى هم ببين، ابو سعيد مى گويد: چون هرگز لهوولعب با نساء و غالمان 

از او نديده بودم متعجب شدم، پس اطعمه و حلويات مهيا كرده، غالم را دعوت كردم و 
پذيرفت؛ تا آنكه متنبى در آخر روز از دربار سيف الدوله به منزل آمد؛ غالم هم حاضر 

بود، پس غذا خوردند و من هم با آنها غذا خوردم، پس شب شد، متنبى، امر داد شمع 
روشن كردند و دفاتر را آوردند به عادت هر شب، آنگاه به من گفت: شرابى براى مهمان 

خود حاضر كن و مشغول كار خود شد؛ پس از مدتى گفت: جاى خواب مهمانت را 
مرتب كن و خودت نيز در همان جا خواهى خوابيد ... چون صبح شد، گفت مهمان خود را 

 روانه كن.

گفتم چه مبلغى به او بدهم، گفت سيصد درهم، متعجبانه گفتم اين غالم به مبلغ مختصرى 
از همه اجابت مى كند و تو بهره اى از او نبرده اى. متنبى برآشفت و گفت: آيا مرا از اين 



فسقه كه مرتكب اين گونه اعمال مى شوند تصور كرده يى، سيصد درهم به او بده به سالمت 
 برود.» سعدى مى گويد:

 جماعتى كه نظر را حرام مى دانند
 

نظر، حرام بكردند و خون خلق 
 حالل 

 غزال اگر به كمند اوفتد عجب نبود
 

عجب فتادن مرد است در كمند 
 غزال 

   
* 

 كه گفت بر رخ زيبا نظر خطا باشد؟
 

 خطا بود كه نبيند روى زيبا را

 نام سعدى همه جا رفت به شاهدبازى 
 

وين نه عيب است كه در مذهب ما 
 تحسين است 

گر مخير بكنندم به قيامت كه چه 
  خواهى 

دوست ما را و همه نعمت فردوس 
 شما را

   
اكثر شعرا و صاحبدالن بدون اينكه تن به آلودگى دهند، در وصف زيبارويان اشعار نغز 

 گفته اند:

برخيز تا يكسو نهيم اين دلق 
  ارزق فام را

بر باد قالشى دهيم اين شرك 
 تقوى نام را

   
* 



كاشكى پرده برافتادى از آن منظر 
  حسن 

 تا همه خلق ببينند نگارستان را

   
* 

سر و چشمى چنين دلكش، تو 
  گويى چشم از او برگير

برو كاين وعظ بيمعنى مرا در سر 
 نمى گيرد

   
 «حافظ»

 زيبائى، نسبى و اعتبارى است 

مى گويند هارون الرشيد چون داستان عشق و بيقرارى ليلى و مجنون را شنيد گفت: «اين 
ليلى را بياوريد تا من ببينم كه مجنون چرا چنين شورى از عشق او در دنيا انداخت و از 

 مشرق تا مغرب، قصه عشق 
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او را عاشقان، آينه خود ساخته اند! خرج بسيار كردند و حيله بسيار، «ليلى» را بياوردند، به- 
خلوت درآمد، خليفه، شبانگاه شمعها برافروخته، درو نظر مى كرد، ساعتى و ساعتى سر 

پيش انداخت، با خود گفت كه: در سخنش درآرم، باشد به واسطه سخن در روى او «آن 
چيز» ظاهرتر شود.- رو به ليلى كرد و گفت: ليلى تويى؟ گفت: بلى ليلى منم، اما مجنون تو 
نيستى، آن چشم كه در سر مجنون است، در تو نيست! ... مرا به نظر مجنون نگر! محبوب را 

 ).41- 42 (مقاالت »1 «به نظر محب نگرند»



 زيبايى امرى نظريست 

 !گفت ليلى را خليفه كان تويى
 

 كز تو مجنون شد پريشان، و غوى 

 از دگر خوبان تو افزون نيستى 
 

 گفت خامش چون تو مجنون نيستى 

 ديده مجنون اگر بودى ترا
 

 هردو عالم بى خطر بودى ترا

   
جاى ديگر در بيان «اتحاد عاشق و معشوق»، هنگامى كه مجنون رنجور است و پزشك 
چاره را در رگ زدن مى بيند، مجنون نمى پذيرد و رگزن تعجب مى كند، كه مجنون در 

بيابانها از شير و خرس و گرگ نمى هراسد ولى تسليم رگزن نمى شود، مولوى از قول 
 مجنون، خطاب به رگزن، علت وحشت را يگانگى و اتحاد عاشق و معشوق مى داند:

 گفت مجنون من نمى ترسم ز نيش 
 

 صبر من از كوه سنگين است، بيش 

 تو نبردى بوى دل از جنس خويش 
 

كى برى تو بوى دل از گرگ و 
 ميش؟

 ترسم اى فصاد اگر فصدم كنى 
 

 نيش را ناگاه بر ليلى زنى 

 من كيم ليلى و ليلى كيست من 
 

 «2» «ما يكى روحيم اندر دو بدن

   
 سعدى در يكى از غزليات خود به اين مطلع:

دوست مى دارم من اين ناليدن 
  دلسوز را

تا به هر نوعى كه باشد بگذرانم روز 
 را

   
 عاشقان را به صبر و شكيبايى دعوت مى كند:



كامجويان را ز ناكامى كشيدن  ...
  چاره نيست 

 بر زمستان صبر بايد طالب نوروز را

عاشقان خوشه چين از سرّ ليلى 
  غافلند

اين كرامت نيست جز مجنون 
 خرمن سوز را

عاشقان دين و دنياباز را، خاصيتى 
  است 

 كان نباشد زاهدان مال و جاه اندوز را
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سعديا دى رفت، فردا همچنان  ...

  موجود نيست 
در ميان اين و آن، فرصت شمار 

 امروز را

   * 
 رها نمى كند ايام در كنار منش 

 
 كه داد خود بستانم ز بوسه از دهنش 

همان كمند بگيرم كه صيد خاطر 
  خلق 

بدان همى كند و، دركشم به 
 خويشتنش 

و ليك دست نيازم زدن در آن سر 
 

كه مبلغى دل خلقست زير هر 



 شكنش  زلف 

 غالم قامت آن لعبتم كه بر قد او
 

 بريده اند لطافت چو جامه بر بدنش 

در كتاب سندبادنامه (نگارش محمد بن على بن محمد الظهيرى السمرقندى، مربوط به    
اواسط قرن ششم هجرى قمرى) داستانهاى متنوعى از روابط جنسى مردان و زنان به رشته 

تحرير درآمده، از جمله در داستان «عاشق و گنده پير و سگ گريان» از عشق سوزان 
مردى جوان و از رنجى كه از دورى و امتناع دخترى صاحب جمال تحمل مى كند مطالبى 

مى نويسد، كه به نقل گزيده يى از آن قناعت مى كنيم: مردى صاحب جمال در عنفوان 
شباب «... دخترى ديد چون حور در قصور و چون ولدان و غلمان در جنان ...» جوان چون 

از راه مكاتبه و ارسال انواع زر و جامه به مطلوب نرسيد، سخت رنجور شد. سرانجام 
«گنده پيرى» به فراست بر راز نهان و درد هجران او آگاه شد و با سالوس و تدبير به خانه 

معشوق راه يافت و خود را چون پيره زنى صاحب نظر و مشكل گشا معرفى نمود و با جعل 
داستانى، دختر را از بى مهريهايى كه در حق جوان روا داشته بود، نادم گردانيد. دختر پس 

از شنيدن اندرزهاى گنده پير در پيرامون سرگذشت خود با جوان، چنين گفت: «... بدان 
كى مدتى ست تا برنايى (جوانى) بر من عاشق است و در رنج عشق بدر او هاللى و شخص 

او خاللى شده است، سر كوى ما مطاف اوست و گرد در و ديوار ما كعبه طواف او، به 
كرات ملطفات نوشته و مرقعات (نامه ها) فرستادست ... من در مقابله اين اقوال لطيف، 

جوابهاى عنيف داده ام و دل او برنجانيده، گنده پير گفت: جان مادر خطا كرده اى كه دل او 
بيازرده يى، زنهار از خستگان عشق، مرهمى دريغ مدار ... زن گفت: اى مادر نصايح تو را 

 به دل نگاشتم ...



كه بعد از اين قدم در جاده اين نصيحت نهم و مراعات جانب او واجب دانم ... بايد كه 
چون آن جوان بينى، آنچه واجب كند از لطف عنايت و حسن رعايت دل او به جاى 

 آورى. پيرزن در وقت از پيش دختر بيرون آمد و جوان را بشارت داد:

 معشوقه به سامان شد تا باد چنين باد
 

 كفرش همه ايمان شد تا باد چنين باد

   
جوان در وقت از باديه حرمان روى به كعبه درمان نهاد، چون به در سراى زن رسيد، زن به 

فراست حالت ... بوى جگر سوخته، و رايحه دل بريان بشناخت، كه محب قصد محبوب 
 دارد با تبسم و استبشار و بشاشت و اهتزاز، به استقبال عاشق شتافت و با صد هزار ناز، عاشق 
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 نيازمند را به خود خواند و گفت:
 بيا كه عاشق رنجور را خريدارم 

 
 فتادگان جهان را به لطف بردارم 

   
القصه: به داللت گنده پير پارسا و قيادت زاهده عصر و بركات انفاس و اقدام او عاشق به 
معشوق رسيد و طالب به مطلوب پيوست و هردو روزگارى دراز از نعمت وصال تمتعها 

 »1 «مى گرفتند.»

 مفهوم زيبايى در گذشته و حال 

تا قبل از نفوذ تمدن غرب در ايران، يكى از مظاهر زيبايى و لطف زنان، چاقى و فربهى 
آنان بود، چنانكه در وصف زليخا زن عزيز مصر مى خوانيم: «... از فربهى و لطافت بدان 

 امروز چنين دختر يا »2 «جايگاه بود كه به- دشخوارى برپاى خاستى و به دشوارى رفتى.»
زن بيمارى را براى كسب سالمتى و زيبايى و تناسب اندام وادار به ورزش مى كنند و در 



صورت لزوم به حمام بخار مى فرستند، جامى، ضمن توصيف صورت و اندام زليخا از 
 مشخصات يك زن زيبا چنين ياد مى كند:

 دو گيسويش دو هندوى رسن باز
 

 ز مژگان بر جگرها ناوك انداز

 دو پستان هر يكى چون قبه نور
 

 حبابى خاسته از عين كافور

 شكم چون تخته قاقم كشيده 
 

 به نرمى دايه نافش را بريده 

 سرينش كوهى، اما سيم ساده 
 

 چه كوهى! كز كمر زير اوفتاده 

 بدان نرمى چو افشرديش در مشت 
 

 «... برون رفتى خميرآسا ز انگشت
«2» 

   
 به نظر سنايى، ناز و دلربايى تنها زيبنده خوب رويان است:

 ناز را روئى ببايد همچو ورد
 

 گر ندارى گرد بدخوئى نگرد

 زشت باشد روى نازيبا و ناز
 

 عيب باشد چشم نابينا و درد

   
 

 مشكل زيبايى 

زيبايى و حسن و جمال گاه موجب سعادت و بهروزى، و در مواردى سبب رنج و مالل 
 خوبرويان گرديده است:

 ناصر خسرو علوى مى گويد:

نگاه كن كه به حيلت همى هالك 
 

 ز بهر پرنكو طاوسان پران را



 كنند

   
* 

 طاووس را بديدم مى كند پر خويش 
 

گفتم «مكن» كه پر تو بازيب و بافر 
 است 
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 بگريست زار و مرا گفت اى حكيم 
 

آگه نئى كه دشمن جان من اين پر 
 است 

 سعد الدين كافى    
 گفت من آن آهوم كز ناف من 

 
 ريخت اين صياد خون صاف من 

   
 * در كتاب كليله و دمنه، ضمن حكايتى در تأييد اين معنى چنين آمده است:

 شد ناف معطر سبب كشتن آهو
 

 شد طبع موافق سبب بستن كفتار

   



 

 نظربازى يك نديم 

با اينكه نديمان و نزديكان شاه از آزادى عمل بيشترى برخوردار بودند، گاه در اثر كمترين 
بى احتياطى مورد سخط سالطين مستبد قرار مى گرفتند. ابو الفضل بيهقى در شرح حال ابو 

نعيم، نديم سلطان مسعود مى نويسد كه وى دلباخته «نوشتكين» غالم مسعود بود و گاه 
دزديده نظر به وى مى افكند، تا يكبار هنگامى كه نوشتكين به فرمان امير دسته گلى را به بو 
نعيم مى داد، بو نعيم «انگشت را بر دست نوشتكين فشرد»، نوشتكين گفت: اين چه بى ادبى 
است، انگشت ناحفاظى بر دست غالمان فشردن؟» مسعود سخت خشمگين شد «بو نعيم را 

گفت: به غالم- بارگى پيش ما آمده؟ جواب زفت باز داد و سخت گستاخ بود كه خداوند 
از من اين چيزها كى ديده بود؟ اگر از بنده سير شده است بهانه توان ساخت شيرين تر از 

اين، امير سخت در خشم شد، بفرمود تا پاى بو نعيم بگرفتند و بكشيدند و به حجره 
بازداشتند و اقبال را گفت: هرچه اين سگ ناحفاظ را، هست صامت و ناطق همه به 
نوشتكين بخشيدم»، اقبال روز بعد به ديوان آمد و از بو نعيم نامه ها و اسنادى داير به 

واگذارى تمام دارائيش به- نوشتكين بگرفت و مدتى دراز مغضوب درگاه مسعود بود، تا 
سرانجام با پايمردى نيكان او را از قلعه به خانه بازبردند و بار ديگر مورد محبت امير قرار 
گرفت و اموالش را باز دادند. بيهقى مى نويسد: «گاهگاهى بشنودم كه امير در شراب، بو 

نعيم را گفتى: سوى نوشتكين مى نگرى؟ او جواب دادى: كه از آن يك نگريستن بس 
 »1 «نيك آمدم تا ديگر نگرم و امير بخنديدى.»

 قبل از سعدى، ناصر خسرو، مجذوب لب و دندان تركان ختا شده و مى گويد:



 خدايا راست گويم فتنه از تست 
 

 ولى از ترس نتوانم جغيدن 

 اگر ريگى به كفش خود ندارى 
 

 چرا بايست شيطان آفريدن 

 لب دندان تركان ختا را
 

 نبايستى چنين خوب آفريدن 

   
 

______________________________ 
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 كه از دست لب و دندان ايشان 

 
 به دندان دست و لب بايد گزيدن 

 به آهو مى كنى غوغا كه بگريز
 

 !به تازى هى زنى اندر دويدن

 خواجه عبد اللّه انصارى، در مناجات نامه خود از سوز آتش فراق سخن مى گويد:   

 «الهى ... چون آتش فراق داشتى، آتش دوزخ چرا افراشتى ...»

 مست توام از باده و جام آزادم 
 

 صيد توام از دانه و دام آزادم 

 مقصود من از كعبه و بتخانه تويى 
 

 ورنه من ازين هردو مقام آزادم 

   
 خواجه عبد الّله انصارى 

 راجع به نظربازى، شعراى صوفى مشرب سخن بسيار گفته اند، به نظر حافظ:

 صوفيان جمله حريفند و نظرباز ولى 
 

 زين ميان حافظ دلسوخته بدنام افتاد

   



* 

ميخواره و سرگشته و رنديم و 
  نظرباز

وان كس كه چو ما نيست در اين 
 شهر كدام است 

   
* 

عاشق و رند و نظربازم و مى گويم 
  فاش 

 تا بدانى كه به چندين هنر آراسته ام 

   
* 

 دوستان عيب نظربازى حافظ نكنيد
 

 كه من او را ز محبان خدا مى بينم 

   
 سعدى گويد:

در من آن هست كه صبرم ز 
  نكورويان نيست 

از گل و الله گريز است و ز 
 گلرويان نيست 

   
* 

 ز من مرنج چو بسيار بنگرم سويت 
 

گرسنه چشمم و سيرى ندارم از 
 رويت 

   
* 



 اين گرسنه چشم بى ترحم 
 

 خود سير نمى شود ز مردم 

   
 

 ميل به همجنس يا همجنس گرايى 

عشقبازى با پسران و تظاهرات ميل به همجنس، نه تنها در ادبيات ملل متمدن باستانى، نظير 
يونان، روم و چين به چشم مى خورد، بلكه قرائنى در دست است كه چنين تمايالتى در 

 ايران باستان نيز وجود داشته است!

 «هرودت، مورخ يونانى كه در قرن پنجم قبل از ميالد مى زيسته است، مى نويسد:

 «... در دوره پادشاهى داريوش نيز پسران در دربار، مورد توجه بودند، در اين دوره بابل 
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 »1 «و آشور موظف بودند يكهزار قنطار نقره و پانصد پسر به ايران بفرستند.»

، آمده است: خداوند به سبب گناهكارى مردم «سدوم» يعنى 19در كتاب توراة در باب 
قوم لوط، درصدد ويران كردن آن شهر برآمد؛ ولى قبال لوط را اجازه داد كه با زوجه و 

دو دخترش از شهر خارج شوند و وى به «صوغر» رفت، آنگاه خداوند بر سدوم و عموره 
از آسمان گوگرد و آتش بارانيد. چون زوجه لوط به عقب برگشته بر اين شهر نگريست، 

به ستونى از نمك مبدل شد، لوط از ماندن در «صوغر» ترسيد و با دو دختر خود به كوه 
رفت و در مغاره ساكن شد، دختر بزرگتر به ديگرى گفت كه بيا تا پدر خود را شراب 

بنوشانيم و با او همبستر شويم تا نسلى از پدر خود نگاه داريم، چنين كردند و هردو از پدر 



حامله شدند، دختر بزرگ پسرى زائيد و او را «موآب» نام نهاد و وى نياى «موآبيان» است 
 و دختر كوچك نيز پسرى زائيد و او را «بن عمى» نام نهاد و وى نياى «بنو عمون» است.

در قرآن، لوط از پيغمبرانى است كه قومشان عذاب ديده اند و در كنار هود، صالح، نوح و 
شعيب قرار دارد. قوم لوط كه در قرآن به عنوان «اخوان لوط» از ايشان ياد مى شود، در 
رديف «ثمود» و «مدين» از اقوام گناهكارى هستند كه به عذاب الهى گرفتار شده اند، 

هنگامى كه ابراهيم قوم خويش را از گناهكارى و بت پرستى بازمى دارد، لوط به او ايمان 
مى آورد، قوم لوط كه به انحراف جنسى گرفتارند، از مهمانان وى كام مى طلبند، وى ايشان 

را از اين گناه بازمى دارد، اما آنان نمى پذيرند و عذاب الهى مانند صيحه اى از آسمان بر 
ايشان فرود مى آيد و باران سجيل (سنگ گل) نازل مى شود، لوط و خانواده اش نجات 

 مى يابند، مگر همسر لوط كه در عذاب گرفتار مى شود، زيرا به پشت سر مى نگرد.

در كتب قصص االنبيا (از قبيل ثعلبى و كسائى) و در تاريخ طبرى اطالعات زيادى در باب 
قوم لوط نقل شده كه متخذ از تورات است، نويسندگان قصص انبيا اغلب نوشته اند كه قوم 
لوط در آغاز مردمى پرهيزكار بودند و ابليس به صورت مرد غريبى بر ايشان ظاهر شد و از 

راههاى مختلف آنان را به همجنس طلبى وادار كرد، تا اينكار عادت ايشان شد و در اين 
 در اسالم، لواط و زنا در شمار گناهان كبيره و »2 «باب داستانها و افسانه ها پرداختند.»

مرتكب مستوجب حد شرعى است، به نظر امام مالك يكى از ائمه اربعه اهل سنت و 
 جماعت، اجراى حد شرعى در مورد لواط با غالم مملوك الزم نيست:
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 درحالى كه به حكم قرآن: صد ضربه شالق »1 ««ان الحد ال يلزم من يلوط به غالم مملوك»
 الزَّانيةُ و الزَّاني فَاجلدوا كُلَّ واحد منْهما مائَةَ براى زانى و زانيه در نظر گرفته شده است.

  (سوره النور) و امردبازان را سنگسار مى كنند. سنايى گويد:جلْدةٍ
 بشود ال محاله دهر خراب 

 
 چون لواطه كنند در محراب 

   
 حديقه (منظومه عرفانى)

بر قياس خويش دانى هيچ كايزد در 
  كتاب 

از چه معنى دو زن كردست مردى 
 «2» را بها

ور زنا كردن چو كشتن نيست از 
  روى قياس 

هردو را كشتن چو يكديگر چرا آمد 
 جزا

   
 * به حكايت شاهنامه، دقيقى. شاعر خوش قريحه ما از اين خوى بد بى نصيب نبود:

«جوانيش را خوى بد يار بود.» «فردوسى» دقيقى، غالمى داشت ترك و حوب روى، دل بر 
او بسته بود، غالم به حكم تعصب درحال مستى دقيقى را به قتل رسانيد و به حيات شاعر 

باذوق و خوش قريحه يى كه لطف طبع خود را در آثار معدودى كه از خود به يادگار 
 گذاشته، آشكار ساخته است، پايان بخشيد:

 دقيقى چار خصلت برگزيده 
 

 درين گيتى ز هر خوبى و زشتى 

 لب ياقوت رنگ و نغمه چنگ 
 

 مى چون رنگ و كيش زرتهشتى 

   



در ايران، درنتيجه حدود و قيود گوناگون اجتماعى، از روزگار قديم، عشق- هاى 
غيرطبيعى و ميل به همجنس در بين طبقات مختلف اجتماع رواج داشت و كتب ادبى و 

اجتماعى كشور ما، مخصوصا در دوران بعد از اسالم گواه اين معنى است، به عقيده گوته: 
«عمر عشقبازى با پسران، با عمر بشريت برابر است.» بايد توجه داشت كه ميل به همجنس، 

مفهومى كلى و عمومى دارد، يعنى «اعم از اينكه آن دو فرد، هردو پسر يا دختر، زن و يا 
مرد باشند و خواه اين كشش، محرك احساساتى و روحى داشته باشد يا شهوانى ... 

بنابراين ميل به همجنس داراى معنى نسبتا وسيعى است ... در ادبيات كشور ما درباره 
عشقبازى با همجنس به شرطى كه يكى از دو طرف پسر بالغ فرض شود، اصطالحات و 

تركيبات بسيارى مى توان يافت. مانند: غالم بارگى، شاهدبازى، امرد- بازى، ساده پرستى و 
 غيره.
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... به طورى كه گفته شد تظاهرات ميل به همجنس يكى از مشخصات دوره كودكى است، 
 ولى در دوره بلوغ اين تظاهرات بارزتر است.

... دكتر بلوخ مى گويد: «بر اثر مشاهدات پزشكى كه شخصا به عمل آورده ام، به- اين 
نتيجه رسيدم كه در افراد كامال سالم از هردو جنس، از اوان دوره كودكى بى آنكه هيچ 



نوع عامل خارجى دخالت كرده باشد، يك «ميل» و پس از اين دوره، يك «انگيزه جنسى» 
 »1 «نسبت به همجنس وجود دارد.»

عده يى از دانشمندان و پژوهندگان امور جنسى پس از سالها مطالعه و تحقيق به اين نتيجه 
رسيده اند كه هر فردى اعم از مرد يا زن قبل از بلوغ، يك دوره تمايل به همجنس را از سر 
مى گذراند، ولى پس از آنكه سن انسان به سن قانونى رسيد و به مرحله بلوغ و تكامل قدم 

گذاشت و توانست بدون مانع و مشكلى با جنس مخالف آميزش كند و در اجتماع راه 
 يابد، اين غريزه انحرافى، خودبه خود رو به فراموشى مى رود.

پدران و مادران در سالهاى بلوغ بايد بيش از پيش در اعمال و رفتار فرزندان خود دقت و 
مراقبت كنند و با خواهشها و تمايالت آنان حتى االمكان مخالفت نورزند و سعى كنند با 

گردشهاى دسته جمعى و تفريحات سودمند و ورزش و استفاده از كتب سودمند اجتماعى 
و سخنرانيهاى بهداشتى، اطالعات عمومى آنان را در زمينه هاى مختلف از جمله در امور 

جنسى افزايش دهند و با اين تدابير افكار انحرافى و زيانبخش را در جوانان از بين ببرند، و 
 در اولين فرصت ممكن، موجبات ازدواج آنان را فراهم سازند.

به عقيده بعضى از صاحبنظران، شرايط اقليمى، ساختمان بدن و نحوه ترشحات غدد بدنى و 
طرز تربيت در ظهور و بروز انحرافات جنسى مؤثر است. در كشورهاى غربى فقط روابط 
دو جنس مذكر را جرم شناخته اند، درحاليكه طبق فقه اسالمى غير از لواط، «مساحقه» نيز 

گناهى قابل كيفر تشخيص شده است. و انحراف اخير بيشتر در دربار خلفا و امرا و 
فئودالهايى كه عده كثيرى زن از عقدى و كنيز در اختيار داشتند، ديده شده است، اين زنان 

كه حتى از ديدن مردان، محروم بودند، گاه براى فرونشاندن آتش شهوت، به طبق زدن 



دست مى زدند و اين معنى در آثار گذشتگان و به خصوص در اشعار انورى و خاقانى به 
 چشم مى خورد.

 خاقانى در هجو اهل بغداد مى گويد:

 اهل بغداد را زنان بينى 
 

 طبقات طبق زنان بينى 

 زعفران ساى گشته هاونها
 

 فارغ از دسته گران بينى 

 ماده بر رو فتادن دوبه دو
 

 همچو جوزا و فرقدان بينى 
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 چون طبق بر طبق زنند افغان 

 
 از طبقهاى آسمان بينى 

* امروز در كشورهاى اروپايى و ساير ممالك صنعتى، طريقه حل مشكالت جنسى را در    
 آزادى معاشرت و آميزش دختران و پسران مى دانند.

 سالگى به باال با كمال آزادى با هم آميزش و معاشرت مى كنند 18دختران و پسران از سن 
و با شركت در انواع ورزشها و تفريحات نظير راه پيمايى، كوه پيمايى، شنا و رقص، با 

يكديگر مالقات و معاشرت مى كنند. در ممالكى كه ياد كرديم، معاشقه دختران و پسران 
در دوران قبل از ازدواج، هيچگونه قبح اخالقى و اجتماعى و مانع قانونى ندارد، ولى 



همينكه دخترى با مردى ازدواج و زناشويى كرد، ديگر دوستان ديرين خود را ترك 
 مى گويد و تا پايان عمر با شوهر خود زندگى و همكارى مى كند.

در بعضى از ممالك آسيايى و افريقايى به حكم سنن و عادات ديرين اجتماعى، مالقات و 
 گفتگوى دختران و پسران پس از نامزدى و انجام تشريفات با حضور ابوين اشكالى ندارد.

نگاهى به غرب: طبق آمار منتشر شده در ممالك اسكانديناوى، آلمان، فرانسه، انگلستان و 
ساير كشورهاى غربى به واسطه معاشرت دختران و پسران قبل از ازدواج، و درنتيجه آزادى 

نامحدود و عدم احساس مسئووليت، غالب ازدواجها ناپايدار؛ و با ظهور كمترين اختالف 
 رشته زناشويى بين دو نفر گسسته مى شود و كار به طالق و جدايى منتهى مى گردد.

در دوره قرون وسطى در ممالك شرق نزديك امردبازى نه تنها بين طبقات ممتاز رواج 
داشته بلكه در بين عامه مردم نيز چنين تمايالتى بوده است. و غالبا شعرا و نويسندگان 

 عشقبازى با پسران را امرى عادى و طبيعى مى شمردند.

 رودكى در قصيده معروف خود به اين مطلع:

 مادر مى را بكرد بايد قربان 
 

 بچه او را گرفت و كرد به زندان 

   
آشكارا از زيبايى غالمان تركى كه در دستگاه امرا به ساقيگرى و جاسوسى مشغول بودند 

 سخن مى گويد:

 ترك هزاران بپاى پيش صف اندر
 

 هريك چون ماه بر دو هفته درخشان 

 باده دهنده بتى بديع ز خوبان 
 

 بچه خاتون ترك و بچه خاقان 

 از كف تركى سياه چشم و پريروى 
 

قامت چون سرو زلفكانش چو 



 چوگان 

   
* 
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در اين دوران عشق ورزيدن با پسران به حدى طبيعى و عادى بود كه حتى در كتب تربيتى 
 نيز در اين باب سخن مى گفتند.

 در باب چهاردهم قابوسنامه تحت عنوان «در عشق ورزيدن» چنين آمده است:

«بدان اى پسر كه تا كسى لطيف طبع نبود، عاشق نشود، از آنكه عشق از لطافت طبع خيزد و 
هرچه از لطافت خيزد لطيف بود ... نبينى كه جوانان بيشتر عاشق شوند از پيران، از آنكه 

طبع جوانان لطيف تر باشد از طبع پيران و نيز هيچ غليظطبع گران جان، هرگز عاشق نشود ... 
اما جهد كن تا عاشق نشوى ... كه كار عاشقى كار بالست، خاصه در هنگام مفلسى ... پس 

اگر وقتى اتفاق افتد كه تو را با كسى خوش وقت گردد، اسير دل مباش و پيوسته دل را با 
 عشق باختن مياموز و دايم متابع شهوت مباش كه اين كار خردمندان نبود ...

اگر به ديدار اول خود را نگاهدارى، چون دل تقاضا كند، خرد را بر دل گمارى تا بيش نام 
او را نبرد و دل خود را به چيزى مشغول مى دارى و جاى ديگر استفراغ شهوت مى- كنى 

و چشم از ديدار او برمى بندى، همه رنج دل يكهفته باشد ... زود خويشتن از بال بتوانى 
رهانيدن، ليكن چنين كردن، نه كار هركسى بود ... محمد زكرياى رازى در تقاسيم العلل 
آورده است: و سبب علت عشق و داروى وى ياد كرده است چون روزه داشتن پيوسته، و 
بار گران برداشتن و سفر دراز كردن و آنچه بدين ماند، اما اگر كسى را دوست دارى كه 



تو از ديدار و خدمت او راضى باشى، روا دارم، چنانكه ابو سعيد ابو الخير گفته است كه 
آدمى را از چهار چيز ناگزير است: اول نانى، دوم خلقانى، سيوم ويرانى، چهارم جانانى ... 

 »1 «اما دوستى ديگر است و عاشقى ديگر و در عاشقى هيچكس را وقت خوش نباشد ...»

و در باب پانزدهم، تحت عنوان «در تمتع گرفتن» فرزند خود را از افراط در جماع برحذر 
مى دارد و مى گويد «... پيوسته در مستى و هوشيارى به مجامعت مشغول مباش، كه آن نطفه 

كه از تو جدا گردد معلوم است كه تخم جانى و شخصى بود ... اما از زنان و غالمان، ميل 
خود به يك جنس مدار تا از هردو گونه، بهره ور باشى و از دو گونه يكى دشمن تو نباشد 
و همچنانكه گفتيم كه مجامعت بسيار كردن زيان دارد، ناكردن نيز زيان دارد، پس هرچه 

 »2 «كنى بايد به اشتها كنى و به تكلف نكنى تا زيان كمتر دارد ...»

 بررسى تاريخى 

دكتر غالمحسين يوسفى، استاد دانشگاه، ضمن بحث در پيرامون دوران فرخى سيستانى 
چنين مى نويسد: «اشعار غنايى فرخى همه در باب كنيزان ماهروى نيست، بلكه به ماه پسران 

 و غالمان زيبا نيز دل مى باخته و اشعار
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فراوان درين زمينه پرداخته است. اين رسم در آن روزگار متداول بوده و تنها فرخى نيست 
كه بدين گروه مهر ورزيده است. آنچه در باب مهر محمود به اياز نوشته اند از اين مقوله 

است، به فرض آنكه سبب دلبستگى محمود به او، به قول محمد ناظم، بيشتر فداكارى 
«خدمتگزارى وى بوده باشد، تداول اين رسم و رواج معاشقه با پسران سبب شده است كه 

شاعران و نويسندگان بتوانند اين سرگذشت را موضوع داستانها قرار دهند و درين باب 
طبع آزمايى و قلمفرسايى كنند. پيش ازين از كثرت محبت امير يوسف، برادر سلطان، به- 
حاجبش، طغرل، سخن گفته شد. ابو الفضل بيهقى در شرح احوال و ابتداى كار، اين چنين 

نوشته است: «اين غالمى بود كه از ميان هزار غالم چنو بيرون نيايد به ديدار و قد و رنگ و 
ظرافت و لياقت، و او را از تركستان، خاتون ارسالن فرستاده بود به نام امير محمود، و اين 

خاتون عادت داشت كه هر سال امير محمود را غالمى نادر و كنيزكى دوشيزه، خياره 
فرستادى بر سبيل هديه و امير وى را دستارهاى قصب و شار باريك و مرواريد و ديباى 
رومى فرستادى، امير اين طغرل را بپسنديد و در جمله هفت و هشت غالم كه ساقيان او 
بودند پس از اياز بداشت. و سالى دو برآمد، يك روز چنان افتاد كه امير به باغ فيروزى 

شراب مى خورد بر گل، چندان گل صد برگ ريخته بود كه حد و اندازه نبود و اين ساقيان 
ماهرويان عالم، به نوبت دوگان دوگان مى آمدند. اين طغرل درآمد قباى لعل پوشيده و يا 
روى قباى فيروزه داشت و به ساقيگرى مشغول شدند هردو ماهروى، طغرل شرابى رنگين 

به دست بايستاد و امير يوسف را شراب دريافته بود، چشمش بر وى افتاد بماند و عاشق شد 
و هرچه كوشيد و خويشتن را فراهم كرد چشم از وى برنتوانست داشت و امير محمود از 
ديده مى نگريست و شيفتگى و بيهوشى را برادرش مى ديد و تغافل مى زد تا آنكه ساعتى 
بگذشت. پس گفت: اى برادر، تو از پدر كودك ماندى و گفته بود پدر به وقت مرگ، 

عبد اللّه دبير را كه «مقرر است كه محمود ملك غزنين نگهدارد، كه اسمعيل مرد آن 



نيست، محمود را از پيغام من بگوى كه مرا دل به يوسف مشغول است وى را به تو سپردم، 
بايد كه وى را به خوى خويش برآرى و چون فرزندان خويش عزيز دارى، و ما تا اين 

غايت دانى كه به راستاى تو چند نيكويى فرموده ايم، و پنداشتيم كه باادب برآمده، و 
نيستى، چنانكه ما پنداشته ايم، در مجلس شراب در غالمان ما چرا نگاه مى كنى؟ ترا خوش 

آيد كه هيچ كس در مجلس شراب در غالمان تو نگرد؟ و چشمت از ديرباز بدين طغرل 
نمانده است! و اگر حرمت روان پدرم نبودى ترا مالشى سخت تمام برسيدى، اين يك بار 

عفو كردم و اين غالم را به تو بخشيدم كه ما را چنو بسيار است، هشيار باش تا بار ديگر 
چنين سهو نيفتد كه با محمود چنين بازيها نرود.» يوسف متحير گشت و برپاى خاست و 

 زمين بوسه داد و
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 ازين نوشته به خوبى مى توان دريافت كه »1 «گفت توبه كردم و نيز چنين خطا نيفتد.»
چگونه در بزمها و مجالس عيش و سرور غالمان خوبروى مورد نظر بودند و اطرافيان حتى 

 در حضور سلطان، دل از دست مى داده اند و رازشان از پرده بيرون مى افتاده است.

وقتى ممدوحان فرخى و بزرگان دربار غزنين چنين با غالمان معاشقه كنند، طبيعى است كه 
شاعرى جوان و عشرت طلب و ثروتمند مانند فرخى نيز، كه اهل همه گونه عيش و لذت 

بوده ازين كار پروايى نداشته است. چون معشوق فرخى و بسيارى از گويندگان، زن نبوده 
است و به تركان خوبروى سپاهى نيز نظر داشته اند. ذكر معشوق لشكرى، كمندافكن، 

اسب تاز و كماندار در شعرشان آمده است و هم در ميان احوال عاشقانه اصطالحات رزمى 
فراوان به كار رفته است. در بسيارى از اينگونه تغزلها و غزلها، اثرى از لطافت زنانه مشهود 

 نيست، اما سخن از پرخاشگرى و تندخويى معشوق به ميان مى آيد ...



بركش اى ترك و به يكسو فكن 
  اين جامه جنگ 

چنگ برگير و بنه درقه و شمشير از 
 جنگ 

وقت آن شد كه كمان افكنى اندر 
  بازو

وقت آنست كه بنشينى و بردارى 
 چنگ 

 دشمن از كينه برآمد به كمينگاه مرو
 

لشكر از جنگ بياسود، بياساى از 
 جنگ 

به مصاف اندر، كم گرد كه از گرد 
  سپاه 

زلف مشكين تو پر گرد شود اى 
 سرهنگ 

اى مژه تير و كمان ابرو تيرت به چه 
  كار

 تير مژگان تو دلدوزتر از تير خدنگ 

   
* 

اى پسر گر دل من كرد همى خواهى 
  شاد

 از پس باده مرا بوسه همى بايد داد

 نقل با باده بود باده دهى نقل بده 
 

ديرگاهيست كه اين رسم نهاد آنكه 
 نهاد

چندگاهى است كه از باده و از بوسه 
  مرا

 نفكندستى بيهوش و نكردستى شاد

 وقت آن آمد كز باده مرا مست كنى 
 

 گاه آن آمد كز بوسه مرا بدهى داد

   



برآمدن موى رخسار ماه پسران، موضوعى ديگر براى تغزلهاى فرخى بوده و آن را مثال به 
دميدن بنفشه مانند كرده است ... گاه به معشوق خود گفته است قدر ايام را بداند و جور 

 نكند، زيرا زود باشد كه بناگوش چون سيم سپيد او نيز چون شبح سيه شود، همچنان 
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كه شب از پس روز نهان است و سرانجام پديد آيد ... گاه از جنگ و درشتى و جفاى و 
خلق او شكايت آغاز كرده كه هر روز با وى رفتارى ديگر دارد و تندى و سنگدليش را 

يادآور مى شود ... اين نكته هم گفتنى است كه اينگونه عشقبازى و غالمبارگى بيگمان از 
نظر اخالقى و تربيت اجتماعى كارى پسنديده نيست و البته از هركس كه سرزده باشد، 

نامطبوع و ناپسند است و چه بسا وقتى كه درمى يابيم بعضى از اين تغزلهاى زيباى فرخى از 
چنين روابطى حكايت مى كند، ابيات او لطف و درخشندگى خود را در نظرمان تا حدودى 

 از دست مى دهد:
ياد باد آن شب، كان شمسه 

  خوبان طراز
به طرب داشت مرا تا به گه بانگ 

 نماز

من و او هردو به حجره در و مى 
  مونس ما

 باز كرده در شادى و در حجره فراز

گه به صحبت بر او با بر من بستى 
  عهد

 گه به بوسه لب من با لب او گفتى
 «راز

   



داستان عشق سلطان محمود با اياز معروف است، مى گويند فرخى به جرم باده- نوشيدن با 
اياز يا يكى از غالمان خاص سلطان محمود، مورد بى مهرى و خشم سلطان قرار مى گيرد و 

 مدتى از درگاه او طرد مى شود. فرخى دراين باره مى گويد:

 سخنى باز شد به مجلس شاه 
 

 بيشتر بود از آن سخن بهتان 

 سخن آن بد كه باده خورده همى 
 

 به فالن جاى فرخى و فالن 

 من درين روزها جز آن يكروز
 

 مى نخوردم به حرمت يزدان 

 خويشتن را جزين ندانم جرم 
 

 من و سوگند مصحف و قرآن 

 اگر اين جرم درخور ادبست 
 

 چوب و شمشير و گردن اينك وران 

 گو بزن مر مرا و دور مكن 
 

 گو بكش مر مرا و دور مران 

   
 در جاى ديگر در وصف معشوق خود چنين مى گويد:

ترك مه روى من از خواب، گران 
  دارد سر

دوش مى داده است از اول شب تا 
 به سحر

من به چشم او را ده بار نمودم كه 
  بخسب 

او همى گفت بهل تا برم اين دور به 
 سر

شب به سر برد به مى دادن و ننشست 
  و نخفت 

دل من خست كه ننشست و نخفت 
 آن دلبر

او به مى دادن جادوست به دل بردن 
  چير

 چيزها داند كردن به چنين باب اندر

حيله سازد كه مى افزون دهد از 
 

 ور تواند نخورد نوبت ياران دگر



 نوبت خويش 
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كيست آنكو ندهد دل به چنين 

  خدمت دوست 
كيست آنكو نكشد بار چنين 

 خدمتگر

 در جاى ديگر فرخى از جفا و بيمهرى معشوق خود گله مى كند:   
 دل من همى داد گفتى گوايى 

 
 كه باشد مرا روزى از تو جدايى 

 بلى هرچه خواهد رسيدن به مردم 
 

 بر آن دل دهد هر زمانى گوايى 

من اين روز را داشتم چشم و زين 
  غم 

 نبودست با روز من روشنايى 

 جدايى گمان برده بودم و ليكن 
 

 نه چندان كه يكسو نهى آشنايى 

 بدين زودى از من چرا سير گشتى 
 

 نگارا بدين زود سيرى چرايى 

 دريغا دريغا كه آگه نبودم 
 

 كه تو بيوفا در جفا تا كجايى 

   
 شاعر استادى چون منوچهرى آشكارا مى گويد:

 غالم و جام مى را دوست دارم 
 

 نه جاى طعنه و جاى مالمست 

 همى دانم كه اين هردو حرامند
 

 و ليكن اين خوشيها در حرامست 

   
 سنايى شاعر نامدار نيمه اول قرن ششم، از رواج امردبازى در عهد خود سخن مى گويد:



 دى بدان رسته صرافان من بر در تيم 
 

 پسرى ديدم تابنده تر از در يتيم 

 با دلم گفتم اى كاشكى اين مير بتان 
 

كندى بر من بيچاره دل خويش 
 رحيم 

رفتم و چشمگكى كردم و شد بر سر 
  كار

كودكك جلد بدو زيرك و دانا و 
 فهيم 

گفتم او را ز كجايى و بگو نام تو 
  چيست 

گفت از بلخم و نامست مرا قلب 
 كريم 

 گفتم، اى جان پدر آيى مهمان پدر؟
 

گفت چون نايم و رفتيم همى تا 
 سوى تيم 

هردو در حجره شديم آنگه و در 
  كرده فراز

خوب شد آنهمه دشوار و شدم كار 
 سليم 

دست شادى و طرب كردن و مى 
  خوردن برد

او چنان مير و منش راست بمانند 
 نديم 

چون بشد مست و ز باده سر او 
  گشت گران 

كرد وسواس مرا در دل شيطان 
 رجيم 
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گفتم او را كه، سه بوسه دهى اى 

 
گفت خواهى شش بگشاى در كيسه 



 سيم  جان پدر

ده درم داشتم از گاه پدر مانده 
  درست 

كردم آن ده درم خويش بدان مه 
 تسليم 

 بند شلوارش بگشاده نگه كردم من 
 

 جفته اى ديدم آراسته با هرچه نعيم 

سينه بر خاك نهاد آن بت باريك 
  ميان 

 تا به ماهى برسيد از بر سيمينش نسيم 

 * در جاى ديگر سنايى در يكى از اشعار خود به اين مطلع:   
 دوش چون صبح بركشيد علم 

 
 شد جهان از نسيم او خرم 

   
 مناسبات جنسى خواجه اسعد هروى را با قصاب پسرى شرح مى دهد:

 كه يكى روز من نشسته بدم 
 

 متفكر به گوشه اى ملزم 

 رندى آمد ز اسعدش بر من 
 

 بود آن رند مرد را ز خدم 

 كه امام اسعدت همى خواند
 

 چند باشى معطل و مبهم 

 رفت او پيش و من شدم ز پسش 
 

 در يكى كوچه خم اندر خم 

 ديدم آنجا نشسته اسعد را
 

 با مى و بانگ زير و ناله بم 

 بود با او نشسته قصابى 
 

 كودكى چون يكى بديع صنم 

 هردو مست از نبيذ سوسن بوى 
 

 برو عارض چو سوسن و چو پرم 

 هردو كردند عرضه بر من مى 
 

 گفتم از شرم هردو را كه نعم 

 يكدوسيكى ز شرم خوردم و خفت 
 

 به يكى گوشه اى نديم ندم 

 هردو خفتند مست و در راندند
 

 پيش من مست وار خر بكرم 



 ژرف كردم نگه كه زيرين كيست 
 

 دست و انگشت كيست با خايم 
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 گفتم احسنت اى امام كه نيست  ...

 
 چون تو اندر همه ديار عجم 

 گفت مفزاى اى سنايى هيچ 
 

 كه تو هستى به نزد ما محرم 

 غزلى گوى حسب ما كه بود
 

 اين دل ريش هردو را مرهم 

   * 
دوش سرمست نگارين من آن طرفه 

  پسر
 با يكى پيرهنى با كلهى طرفه به سر

نرم نرمك همى آن نرگس پرخواب 
  گشاد

 ژاله ژاله عرق از عارض او كرده اثر

بوسه بر دو لب من داد همى از پى 
  عذر

اينت شوريده نگار اينت شكر بوسه 
 پسر

شادمان گشتم از اينكار و گرفتمش 
  كنار

همچو تنك شكر و خرمن گل تنگ 
 به بر

او شده خواب و من از بوسه زدن بر 
  دو رخش 

با دو چشم و دو رخش تا به سحر 
 جفت سحر

خود كه داند كه در اين نيمه شب از 
 

تا چه برداشتم از بوسه و هر چيزى 



 بر مستى او

   * 
شور در شهر فكند آن بت 

  زنارپرست 
چون سحرگه ز خرابات برون آمد 

 مست 

 سنايى    
 باز دوش آن صنم باده فروش 

 
 شهرى از ولوله آورد به جوش 

 روستايى بچه يى شهر بسوخت 
 

 كس در اين فتنه نباشد خاموش 

   
* به طوركلى در آثار اكثريت قريب به اتفاق شعراى ايران، بعد از اسالم به اين قبيل 

بدآموزيها برمى خوريم. فى المثل مسعود سعد سلمان نيز اشعار بسيارى در وصف دلبر 
رقاص، يار عنبرفروش، ترسابچه، دلبر صوفى، يار جعد زلف، دلبر خباز، يار پاى كوب، 
دلبر كشتى گير، يار چاهكن، يار خوش آواز، يار رك زده، دلبر نحوى، دلبر ساقى، يار با 

خطوخال، يار لشكرى، دلبر صوفى، دلبر نوخط، يار برزگر، دلبر فيروزه فروش، دلبر زرگر، 
يار هندى، دلبر موزون، يار خط برآورده، دلبر زرين كمر، دلبر صياد، يار كبوتر- باز، دلبر 
نانى، يار دروگر، دلبر چوگان باز، يار فلسفى، دلبر طبال، دلبر نقاش، يار باغبان، دلبر صياد، 

يار بازرگان، يار زرگر، دلبر ديباباف، دلبر كاتب، يار غير مسلم، دلبر سقا، دلبر چنگى، 
دلبر آهنگر، يار مسافر، دلبر قاضى، يار هندسى، يار زاهد، دلبر قصاب، دلبر عطار، يار 

باغبان، دلبر منجم، دلبر تاجر و غيره سروده و ما به ذكر نمونه يى چند از آن اشعار قناعت 
 مى كنيم: در حق دلبر صوفى گويد:

آن را كه ز عشق تو بال نيست بال 
  نيست 

آن را كه ز هجر تو فنا نيست فنا 
 نيست 



سه بوسه همى خواهم منعم مكن اى 
  دوست 

 تو صوفئى و منع به نزد تو روا نيست 
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 در وصف دلبر رقاص:
 اى بت پاى كوب بازيگر

 
 مايه نزهتى و اصل طرب 

 گه گه از روى تو نمايد روز
 

 گه گه از زلف تو نمايد شب 

   
 وصف يار پاى كوب:

 چو كوبى پاى و چون گيرى پياله 
 

 تنت از لطف گردد همچو جانت 

 چنان گردى و پيچانى ميان را
 

 ندارد استخوان گويى ميانت 

 ز مى گرچه تهى باشد پياله 
 

 نمايد پر مى از عكس رخانت 

   
 در وصف دلبر واعظ:

 اى مزين شده به تو منبر
 

 خلق بر روى خوب تو نظار

 يا مده خلق را تو چندين پند
 

 يا دل من به بيهده مازار

 ور همى كرد بايد تذكير
 

 زلف رقاص و چشم مست مدار

   
 در وصف دلبر آهنگر:



 اگر آهنگريست پيشه تو
 

 با من اى دلرباى در ده تن 

 از دل خويش و ز دلم برساز
 

 از پى كار كوره و آهن 

 كاهنى نيست سخت چون دل تو
 

 كوره نيست گرم چون دل من 

   
 مسعود سعد

 سوزنى سمرقندى از عوارض ريش و كسادى بازار بتان ختن ياد مى كند:

 تاختن آورد بر بتان ختن ريش 
 

بازنگردد به مكر و حيلت و فن 
 ريش 

 بر دل خوبان اين زمانه به يكبار
 

 كرد گشاده در بال و محن ريش 

 واى و دريغا كه خير خير سيه كرد
 

 عارض آن ماهروى سيم ذقن، ريش 

 آوخ و دردا و حسرتا كه برآورد
 

 گرد ز فرق بتان چين و ختن ريش 

 دلبر من ريش را برابر من كرد
 

 آوخ ازين دلبر و برابر من ريش 

بوسه گهى كاندر آن حالوت جان 
  بود

راست بزد چون خليل نى به سمن 
 ريش 

 تنگدلم كان نگار تنگ دهن را
 

 تنگ درآمد به گرد تنگ دهن ريش 

 اى پدر از درد ريش كندن فرزند
 

جامه درو خاك پاش بر سر و كن 
 ريش 

 جان پدر رحم كن به جان پدر بر
 

 سست به يكبارگى فرو مفكن ريش 

   
 سوزنى سمرقندى 



سوزنى سمرقندى كه در اين ميدان، بيش از ديگران اسب وقاحت تاخته، در جاى ديگر 
 مى گويد:

ز سيم ساده يكى كوه ديده ام به دو 
  نيم 

دو نيمه كوه كه ديده است كان بود 
 از سيم 
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 ز سيم ساده يكى كوه ليك پندارى 
 

كه كرده اند به شمشير كوه را به دو 
 نيم 

كهى كه ديده نسرين ازو شود 
  حيران 

كهى كه خرمن سوسن ورا كند 
 تعظيم 

 به نرمى و به سفيدى مثال تل سمن 
 

 به پاكى و به نظيفى بسان در يتيم 

* جامى آن قدر به محيط اجتماعى دوران خود بدبين است كه به نوجوانان تأكيد مى كند    
 كه:

 تا نشود برقع تو موى روى 
 

 پا منه از خانه به بازار و كوى 

   
اوحدى مراغه يى شاعر خيرخواه و بشردوست آغاز قرن هشتم، در مورد تربيت فرزندان و 

 مراقبت نوجوانان از عناصر فاسد چنين مى گويد:

 اى پدر خود بدين سرشته تو
 

 تو بهى باغبان كشته تو



 كشته تست اگر گل است ار خار
 

 كشته خويش را تو خوار مدار

 پسرت گر قفا خورد زان به 
 

 كز قفايى كمان رود چون زه 

 ساده رخ، نزد آنكه خويشش نيست 
 

 شب چرا مى رود كه ريشش نيست 

 مرد بى ريش و دختر خانه 
 

 نيستند از حساب بيگانه 

 هركه او را درست باشد پس 
 

 نرود در قفاى كودك كس 

   
 در جاى ديگر اوحدى با بيانى توبيخ آميز به پدران مى گويد:

 به شنايش چه مى برى چون بط
 

 دانش آموزش و فصاحت و خط

 كودك خويش را برهنه در آب 
 

 چه كنى پيش بنگيان خراب 

 گر تو دانسته اى بياموزش  ...
 

 ورنه نگذار و بد مكن روزش 

   
اوحدى، پدران را به مسئووليت خطيرى كه در تعليم و تربيت فرزندان به عهده دارند آگاه 

مى كند و از روى كمال حسن نيت از آنان مى خواهد كه فرزندان خود را هنرمند و كوشا و 
 مرد سعى و عمل به بار آورند، تا در بزرگى خفت و خوارى نكشند:

 شرم دار اى پدر ز فرزندان 
 

 ناپسنديده هيچ مپسندان 

 با پسر قول زشت و فحش مگوى 
 

 تا نگردد لئيم و فاحشه گوى 

 تو بدارش به گفته ها آزرم 
 

 تا بدارد ز كرده هاى تو شرم 

 بچه خويش را به ناز مدار
 

 نظرش هم ز كار باز مدار

 چون به خوارى برآيد و سختى 
 

 نكشد محنت او ز بدبختى 

   
 اوحدى مراغه اى 



 عراقى كه شاعرى نظرباز و دلباخته زيبارويان است مى گويد:

 سربه سر لطفى و جانى اى پسر
 

 خوشتر از جان چيست؟ آنى اى پسر
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 ميل دلها جمله سوى روى تست 

 
 وه چه شيرين دلستانى اى پسر

 زان به چشم من درآيى هر زمان 
 

 كز صفا آب روانى اى پسر

 از مى حسن، ارچه سرمستى مكن 
 

 با حريفان سر گرانى اى پسر

 بر لب خود بوسه ده آنگه ببين 
 

 ذوق آب زندگانى اى پسر

 از لطيفى مى نماند كس به تو
 

 زان يقينم شد كه جانى اى پسر

 نيست در عالم عراقى را دمى 
 

 بر لب تو كامرانى اى پسر

ناصر خسرو علوى، برخالف شعرايى كه با بدآموزيهاى خود به انحراف جوانان كمك    
كرده اند، سعى مى كند عموم طبقات را به تفكر و تحقيق و حق جويى وادار كند به اين اميد 
كه جامعه يى با ايمان و با هدف به وجود آورد. وى خطاب به نسل جوان ايران در قرن ششم 

 مى گويد:
 فرزند هنرهاى خويشتن شو

 
 تا همچو تو كس را پسر نباشد

 وانگه كه هنر يافتى بشايد
 

 گر جز هنرت خود پدر نباشد

 چون داد كنى خود عمر تو باشى 
 

 هرچند كه نامت عمر نباشد

   



به حكايت منابع و كتبى كه در دست داريم، تنى چند از مسلمانان در راه عشق امردان دين 
 و ايمان خود را از كف داده و يا به مذهب نصرانى گرائيده اند.

ترسا بچه يى لولى همچون بت 
  روحانى 

 سرمست برون آمد از دير به نادانى 

چون نيك نظر كردم در چشم و لب 
  و زلفش 

بر تخت دلم بنشست آن ماه به 
 سلطانى 

 بگرفتم زنارش در پاى وى افتادم 
 

گفتم چه كنم جانا گفتا كه تو 
 مى دانى 

 گر وصل منت بايد اى پير مرقع پوش 
 

 هم خرقه بسوزانى هم قبله بگردانى 

   
) گويد: «شاهدبازى حرام است و همه پيران و زاهدان 641* صاحب كتاب النقص (ص 

كنند. وقتى فقهاى اربعه با اين اوضاع روبرو مى شدند، ناچار بودند فتوايى بدهند كه نه سيخ 
 بسوزد نه كباب، لذا برخى، غالم غيرمملوك را منع و غالم مملوك را تجويز كرده اند.

»1«« 

چنين وضعى امر تعليم و تربيت را دشوار مى ساخت، بسيارى از علما، پسران بى ريش را به 
درس خود راه نمى دادند و بسيارى از طالبان علم ناچار بودند كه ريش مصنوعى بگذارند و 
به مجلس درس حاضر شوند و در بسيارى از موارد هم معلمان و مدرسان، خود دل به گرو 
اين شاهدان رعنا مى دادند، براى نمونه دو مورد را ذكر مى كنيم: سعد وراق كه اهل ادب و 

 شعر بوده، شاگردى عيسوى به نام عيسى داشت. سعد شيفته او شد و اين امر
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در شهر «رها» شهرت يافت؛ عيسى ناچار شد، به دير ديگرى پناه برد تا او از سرزنش مردم 
در امان باشد. سعد او را رها نكرد و به دير رفت وآمد مى كرد، تا آنكه رهبانان به تنگ 

آمدند و از اين امر جلوگيرى كردند. سعد از اين امر، عقل خود را از دست داد و پريشان- 
وار، گرد دير مى گشت، تا آنكه روزى او را در يكى از اطراف دير مرده يافتند، از آن پس 
هرگاه عيسى براى ديدار خانواده اش به شهر «رها» مى آمد، كودكان او را به سنگ مى زدند 

 »1 «و مى گفتند، اى قاتل سعد وراق.»

مدرك بن على شيبانى، نيز كه اهل ادب و شعر بود، شيفته غالمى عيسوى به نام «عمرو» 
شد. روزى نامه اى كه حاكى از عشق و دوستى بود در مجلس درس به سوى او پرتاب 

 كرد.

عمرو، ديگر از شرم به درس حاضر نشد، و مدرك بن على هم مجلس درس را رها كرده 
 و به دنبال عمرو مى گشت و قصيده غرا و سوزناكى هم درباره او گفت و او را سوگند ...

مى داد كه به سر لطف بيايد ... باالخره كارش به جنون كشيد و روزى به جمعى از يارانش 
كه به ديدارش آمده بودند، گفت: آيا كسى نيست از شما كه به احترام دوستى قديم چشم 

مرا به ديدار عمرو روشن سازد؟ يارانش به سراغ عمرو رفتند و گفتند: مروتى كن و با 
ديدارت او را زنده گردان! عمرو اجابت كرد، وقتى بر استاد وارد شد، دست او را گرفت 



و احوال- پرسى كرد، استاد چند شعر عاشقانه در برابر او خواند و سپس فريادى كشيد و 
 »2 «جان به جان- آفرين تسليم كرد ...»

ناصر خسرو قباديانى كه مردى باايمان و وارسته بود و حاضر نمى شد مثل بعضى از 
پيشوايان مذهبى نان را به نرخ روز بخورد و تعاليم ثابت و تغييرناپذير مذهبى را به ميل 

زورمندان تفسير و تعبير كند، رفتار تنى چند از ائمه سنت و جماعت را به باد انتقاد مى گيرد 
 و خطاب به آنان مى گويد:

مى جوشيده حالل است سوى 
  صاحب رأى 

 شافعى گويد شطرنج مباحست بيار

 صحبت كودك ساده زنخ را مالك 
 

نيز كردست ترا رخصت و داد است 
 جواز

 مى و قمار و لواطه به طريق سه امام 
 

مر ترا هرسه حاللست هال، سر به 
 فراز

   
 

 نظر مولوى درباره انحراف جنسى 

مولوى در شاهكار خود مثنوى معنوى به انحرافات جنسى دوران خود تلويحا اشاره مى كند 
و نشان مى دهد كه اگر زن و مردى به طور طبيعى قادر نباشند وظايف جنسى خود را انجام 

 دهند، چه مفاسد و انحرافاتى در كانون مقدس خانواده ظهور و بروز خواهد كرد:
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 «1» آن زنى مى خواست تا با مول 

  خود
 برزند در پيش شوى گول خود

پس به شوهر گفت زن كاى 
  نيكبخت 

 من برآيم ميوه چينم از درخت 

چون برآمد بر درخت آن زن 
  گريست 

 چون ز باال سوى شوهر بنگريست 

 گفت شوهر را كه اى مابون رد
 

 كيست آن لوطى كه بر تو مى فتد
... 

گفت اى زن هين فرود آى از 
  درخت 

كه سرت گشت و خرف گشتى تو 
 سخت 

 چون فرود آمد، برآمد شوهرش 
 

 زن كشيد آن مول را اندر برش 

 گفت شوهر كيست اين، اى روسبى 
«2»  

 كه به باالى تو آمد چون كپى 

 گفت زن نى نيست اينجا غير من 
 

 هين سرت برگشته شد هرزه متن 

 او مكرر كرد بر زن آن سخن 
 

، «3» گفت زن اين هست از امرود



 بن 

 پس فرود آ تا ببينى هيچ نيست 
 

 «4» اين همه تخييل از امر نبى است 

 در لغت نامه دهخدا در پيرامون امردبازى چنين مى خوانيم:   

بچه باز يا الطى: «آنكه عمل غيرطبيعى كند، تازباز، غالم باره، مردافشار. لوطى منسوب به 
قوم لوط به معنى الطى، لواطه كار، غالمباره، كودك باز، هرزه كار، قمارباز، شراب- 

 خواره، رند و حريف و شوخ و بيباك آمده است 

گاه لوطيان، به امرا و بزرگان شهر منسوب بودند: مثال گويند فالن، لوطى بهمان امير است. 
 ناصر خسرو در وصف محيط اجتماعى شهر بلخ مى گويد:

 در بلخ ايمنند ز هر شرى 
 

 مى خواره و دزد و لوطى و زن باره 

   
* 

 كنده را لوطيى در خانه برد
 

 سرنگون افكند و در وى مى فشرد

 گفت لوطى حمد للّه را كه من 
 

 «5» «بد نينديشيده ام با تو به فن

   
 مولوى 

در شيوع امردبازى همين بس كه در رساله انيس العاشقين اثر امير سعيد حسين ابيوردى از 
نويسندگان قرن نهم، معاصر جامى كه امير عليشير نوايى در مجالس النفايس از او ياد كرده 

است، مطلقا از عشق ورزى مردى با زنى يا دوشيزه اى سخنى به ميان نيست، بلكه نويسنده 



ضمن گردش در بالد مختلف ايران و تركيه، همواره با جوانى كه رنگ عارضش چون 
 لعل لب، گلگون و سر و قامتش، چون قامت سرو موزون است، نرد عشق 
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مى بازد و يا در قسطنطنيه، پسر كافرى را مى بيند كه غارتگر دين و رشك صورتخانه چين 
 »1 «بود ...»

در سفرنامه بازرگانان ونيزى مى خوانيم كه ... «هنگامى كه دومين بار اسماعيل صفوى به 
تبريز آمد كارى بس ننگين، از او سرزد، زيرا فرمان داد تا دوازده تن از زيباترين جوانان 
شهر را به كاخ هشت بهشت بردند و با ايشان عمل شنيع انجام داد و سپس آنان را به همين 

منظور به امراى خود داد، اندكى پيش از آن دستور داده بود تا ده تن از بچه هاى مردان 
 جالب توجه است، كسانى كه براى تبديل »2 «محترم را به همان ترتيب دستگير كنند ...»

آيين مردم از تسنن به تشيع از كشتن ده ها هزار آدمى بيمى نداشتند و ظاهرا سنگ دين را 



به سينه مى زدند، هنگام غلبه شهوت به وحشيانه ترين و بيشرمانه ترين كارها دست مى زدند و 
 در اين موارد از دين و خدا و انصاف سخنى نمى گفتند.

 حد زنا و كيفيت ثبوت آن در اسالم 

بنا به مذهب حنفى، زنا با شهود و اقرار متهم نزد امام، قابل ثبوت است به اين ترتيب كه 
«چهار گواه گواهى دهند بر زنى و مردى به زنا و بايد كه وقت گواهى، امام از ايشان 

سئوال كند كه زنا چيست و چونست و كى زنا كرد و با كه زنا كرد و در كجا زنا كرد ... 
وقتى كه اينها را بيان كنند و گويند كه ديديم كه به فالن زنا كرد و وطى نمود در فرج او 

همچو ميل در سرمه دان، و آن حاكم از حال ايشان پرسد در سر و عالنيه و از عدالت ايشان 
(يعنى گواهان) آنگاه حكم كند و حاكم بايد او را حبس كند تا زمانى كه از حال گواهان 

پرسد و عدالت ايشان مسلم شود، آنگاه حكم كند- زنا به اقرار وقتى ثابت شود كه 
شخصى عاقل و بالغ چهار بار در چهار جلسه اقرار كند به عمل زنا، هربار كه اقرار كند 

حاكم اقرار او را رد كند، و فى المثل گويد تو ديوانه يى و در عقل تو خللى است و از او 
اين سخن را قبول نكند، تا او رود و از چشم قاضى دور شود، چون بازآيد و اقرار كند باز 
رد كند تا چهار- بار، چون در بار چهارم بر همان اقرار خود اصرار نمايد، از او پرسد كه 
زنا چيست و چونست و كجا زنا كرد و با كه زنا كرده يى؟ چون اين جمله را اقرار كند، 

 يعنى بايد او را رجم (يعنى سنگسار) نمود و اول بايد »3 «آنگاه حد بر او الزم آيد.»
 گواهان سنگ زنند و
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 اگر آنان از زدن سنگ خوددارى كنند، حد ساقط مى گردد.

 نفر شاهد بايد گواهى دهند كه ناظر جماع 4ناگفته نگذاريم كه براى اثبات زنا در اسالم 
 بوده اند (چون ميل در مكحله) «مكحله يعنى نمكدان» تا بتوان حكم شرعى را جارى كرد.

 إِنَّكُم لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهوةً منْ دونِ النِّساء بلْ أَنْتُم قَوم  از سوره اعراف مى گويد:8آيه 
 يعنى: شما زنان را ترك گفته و با مردان سخت شهوت مى رانيد، شما قومى فاسد مسرِفُونَ،

و نابكاريد. استاد فروزانفر مى نويسد: «بعضى از صوفيان، شاهد بازى پيش گرفته و 
مى گفته اند كه ما در پرستش صورت، نظر به صانع داريم نه به مصنوع و پيوسته با زيبا- 

رويان معاشرت داشته و آن را سبب كمال نفس مى دانسته اند، و اين عقيده از قرن سوم در 
ميانه صوفيان پديده آمد تا روزگار مولوى عده اى بدان معتقد بوده اند؛ از قبيل: احمد غزالى 

و اوحد الدين كرمانى و فخر الدين عراقى، و بزرگان صوفيه اين فكر را زاده تنگى نظر و 
كدورت مشرب شمرده اند و اين گروه را كه بى پروا و آشكار برين روش سير مى كرده اند، 

به دليل عقل و نقل و شواهد طريقت رد نموده اند. از آن جمله شيخ االسالم احمد جام در 
كتاب انيس التابئين و سعدى در باب هفتم از بوستان و شمس الدين تبريزى و موال جالل- 
 الدين هم از اين انديشه فاسد دورى جسته و اوحد الدين كرمانى را نكوهش فرموده است.»

»1« 



بعضى از شعراى صوفى مسلك نظير: سنايى و عطار در وصف امردان شهرآشوب داد سخن 
 داده اند:

شور در شهر فكند آن بت 
  زنارپرست 

چون خرامان ز خرابات برون آمد 
 مست 

 پرده شرم دريده قدح مى در كف 
 

شربت خمر چشيده علم كفر به 
 دست 

هيچ ابدال نديدى كه درو 
  درنگريست 

كه نه در ساعت زنار چهل گز 
 دربست 

   
* 

 برديم بازار مسلمانى زهى كافر بچه 
 

گرديم بندى و زندانى زهى كافر 
 بچه 

با رخى چون چشمه خورشيد و 
  زلفى چون صليب 

تازه كردى دين نصرانى زهى كافر 
 بچه 

   
 سنايى 

* 

ترسابچه يى مولى همچون بت 
  روحانى 

 سرمست برون آمد از دير به نادانى 
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چون نيك نگه كردم در چشم و لب 

  و زلفش 
بر تخت دلم بنشست آن ماه به 

 سلطانى 

 بگرفتم زنارش در پاى وى افتادم 
 

گفتم چكنم جانا گفتا كه تو 
 مى دانى 

 گر وصل منت بايد اى پير مرقع پوش 
 

 هم خرقه بسوزانى هم قبله بگردانى 

با ما تو به دير آيى محراب دگر 
  گيرى 

وز دفتر عشق ما سطرى دوسه 
 برخوانى 

 عطار   

در تذكره دولتشاه سمرقندى ضمن شرح حال فردوسى و داستان مالقات او با شعراى 
نامدار آن عصر، از محافل خصوصى اين گروه سخن به ميان آمده است: «از اتفاقات 

خجسته آن روز شعراى غزنوى، عنصرى و فرخى و عسجدى هريك با جوانى 
 اوحدى »1 «خوش صورت از خدمت گريخته، به خلوت در باغى صحبت مى داشتند ...»

مراغه يى برخالف اكثر شعرا، با دلسوزى و مآل انديشى بسيار به جوانان مى گويد: دفتر عشق 
 را بسوزانيد تا خانمانتان را نسوزاند.



 مشو عاشق كه جانت را بسوزد
 

 غم عشق استخوانت را بسوزد

 تو آتش مى زنى در خرمن خويش 
 

 ندانى اين و آنت را بسوزد

 مخور خوبان آتش روى را غم 
 

 كه روزى خان ومانت را بسوزد

 ز ديده اشك خون چندين مباران 
 

 كه ترسم ديدگانت را بسوزد

   
منطق العشاق يا «ده نامه» اوحدى مراغه اى، نيز مرآت سراپانماى محروميتهاى جنسى و 
سوزوگداز عاشقان و بيمهريهاى معشوقان است. بابا طاهر عريان نيز از مشكالت عشق 

 سخن مى گويد:

 ز دست ديده و دل هردو فرياد
 

 كه هرچه ديده بيند دل كند ياد

 بسازم خنجرى نيشش ز پوالد
 

 زنم بر ديده تا دل گردد آزاد

   
اكثر شعرا و ديگر گروههاى متنعم بدون توجه به مبانى اخالقى و شرعى به امردبازى تظاهر 

 مى كردند، چنانكه انورى گويد:

 بيش از اين بدخويى و تندى مكن 
 

 ساعتى با ما بياويز، اى غالم 

   
* 

در مجلس تو مطرب و در بزم تو 
  ساقى 

 سرو سمن اندام و بت سيم سرين باد

   
 امير معزى 



در شرح حال شيخ فخر الدين عراقى از شعراى صوفى مسلك قرن هفتم مى خوانيم كه در 
 عنفوان شباب روزى از روزها كه به تعليم شاگردان مشغول بود، ناگاه جمعى قلندران،
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هاى وهوى زنان از مجلس دررفتند و سماع آغاز كردند و اين غزل به آواز خوش و به- 
 اصول هرچه تمامتر خواندند:

ما رخت ز مسجد به خرابات 
  كشيديم 

خط بر ورق زهد و كرامات 
 كشيديم 

در كوى مغان در صف عشاق 
  نشستيم 

 جام از كف رندان خرابات كشيديم 

گر دل بزند كوس شرف شايد از 
  اين پس 

چون رويت دولت به سماوات 
 كشيديم 

 از زهد و مقامات گذشتيم كه بسيار
 

كاس تعب از زهد و مقامات 
 كشيديم 

   
چون قلندران به آهنگ ايشان اين غزل برگفتند، اضطرابى در درون شيخ مستولى گشت، 

نظر كرد در ميان قلندران پسرى ديد كه در حسن بى نظير بود و در دل عاشقان دلپذير، 
جمالى كه اگر نقاش چين طره او بديدى متحير گشتى، بار ديگر شهباز نظر كرد و مرغ 



دلش در دام عشق افتاد و آتش هوى خرمن عقلش بسوخت، دست كرد و جامه از تن بدر 
 كرد و عمامه از سر فروگرفت و بدان قلندران داد و اين غزل آغاز كرد:

 چه خوش باشد كه دلدارم تو باشى 
 

 نديم و مونس و يارم تو باشى 

 ز شادى در همه عالم نگنجم 
 

 اگر يك لحظه غم خوارم تو باشى 

   
چون زمانى گذشت، قلندران از همدان راه اصفهان گرفتند، چون غايب شدند، شوق غالب 

شد، حال شيخ دگرگون گشت، كتابها را دور انداخت. از تفسير كبير (از امام فخر رازى) 
نسيان كثير حاصل شد، نحو را محو كرد، اشارات (از ابن سينا) را فشارات خواند، معالم 

التنزيل (كتابى در تفسير) اسرار التأويل نمود. حاوى (كتاب رازى در طب) راحل ساخت، 
جامع الدقايق، المع الحقايق گشت ... ذو فنون مجنون شد، مجردوار، در عقب اصحاب 

 روان شد دو ميل راه برفت بديشان رسيد و اين غزل آغاز كرد:

 پسرا، ره قلندر، بزن ار حريف مايى 
 

كه دراز و دور ديدم سر كوى 
 پارسايى 

   
قلندران، چون او را بديدند، خرميها كردند، درحال او را بنشاندند و موى ابروى او 

فروتراشيدند و همرنگ خود ساختند و شيخ فخر الدين در صحبت قلندران طوف كنان 
عراق عجم را زير قدم آورد. پس با همين دوستان عزم هندوستان كرد ... شيخ فخر الدين 

 با عشق پسر، به سر همى برد و سنگ جفا از قلندران مى خورد ...

 آن مونس و غمگسار جان كو
 

 وان آرزوى همه جهان كو

 آن جان و جهان كجاست آخر
 

 وان شاهد روح انس و جان كو



 حيران همه مانده ايم و واله 
 

 «1» آن يار لطيف مهربان كو

   
 در جريان سير آفاق و انفس، عراقى از هندوستان به روم مى رود و با معين الدين 

______________________________ 
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پروانه و شيوخ و اهل دل و بزرگان آن سامان به سير و سلوك مى پرداختند. در شرح حال 
او در آنجا مى خوانيم كه «شيخ فخر الدين را همه روز كار آن بود كه در بازار گرديدى و 

در هنگامها طواف كردى. روزى در بازار كفشگرى مى گذشت، نظرش بر پسرى افتاد، 
 شيفته او شد، پيش رفت و سالم كرد و از كفشگر سئوال كرد كه: اين پسر كيست؟ گفت:

«پسر منست» شيخ دست دراز كرد و لبهاى پسر را بگرفت، گفت: «ظلم نباشد كه چنين لب 
و دهان با چرم مصاحب باشد؟ كفشگر گفت: ما مردم فقيريم و پيشه ما اينست: اگر چرم به 

  شيخ سئوال كرد كه اين پسر هر روز چه مبلغ كار كند؟ گفت:»1 «دندان نگيرد، نان نيابد»

هر روز چهار درهم، شيخ فرمود هر روز هشت درهم بدهم و ديگر اينكار نكند و شيخ هر 
روز برفتى با اصحاب و در دكان بنشستى و فارغ البال در وى نظر كردى و اشعار خواندى 

 و گريستى.

مدعيان اين خبر به سلطان رسانيدند، از ايشان سئوال كرد كه: «اين پسر را شب با خود 
مى برد يا نه؟» گفتند: «نه». دوات و قلم بخواست و بنوشت كه: «هر روز پنج دينار زيادت از 

آنچه وظيفه است به خادمان شيخ دهند» و به ديوان فرستاد تا در دفتر ثبت كنند، اصحاب 



تصور كردند كه عزل نامه است چون صورت معلوم كردند نوميد شدند و ديگر مجال طعن 
 نداشتند.

 روز ديگر شيخ به حضرت سلطان رسيد، او را پرسيد و عذرها خواست، گفت:

«چنان استماع افتاد كه شيخ را در دكان كفشگر خرجى هست، اين محقر به جهت آن 
تعيين رفت، باقى اگر شيخ را خاطر خواهد پسر را از دكان به خانقاه برد، شيخ گفت: «ما را 

 منقاد بايد بودن، برو حكم نتوانيم كرد.»

پس از چندى شيخ، به جانب دمشق روان مى شود، در دمشق به دستور سلطان از وى 
استقبال شايان كردند، در اين جريان كه ملك االمرا و خلقى انبوه به ديدار شيخ آمده 

بودند، نظر شيخ به پسر ملك االمرا افتاد و چون سخت زيبا و دلربا بود دل را بست «پيش از 
همه سر در قدم نهاد، پسر نيز سر در قدم شيخ نهاد، ملك االمرا نيز موافقت كرد، اهل 

دمشق نيز طعن كردند، اما مجال منطق نداشتند ...» چه شيخ نظرباز بود و از مشاهده 
 خوبرويان لذت مى برد. اهل عشق و عاشقى بود نه مرد فسق و فجور (!)

شادروان سعيد نفيسى در ديباچه ديوان عراقى مى نويسد: «من در زبان فارسى شاعرى را 
نمى شناسم كه مانند فخر الدين عراقى در بيان عشق (خواه مجازى بوده باشد خواه حقيقى) 
تا اين اندازه دلير و بى باك و بى پروا و بلندپرواز بوده باشد، حتى در ادبيات زبانهاى ديگر 

 تا اين اندازه بلندپروازى در بيان عشق ديده نشده است، آن شيفتگى و آشفتگى 
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عاشقانه كه در شرح حال وى نوشته اند، همه جا در اشعار وى به منتهى درجه صريح و 
آشكار است. عاشق پيشگان معروف زبان فارسى مانند سعدى و حافظ و وحشى كه سرآمد 

داستان- سرايان عشق و دلدادگى هستند، باز در صراحت گفتار و اوج بيان به عراقى 
 اينك »1 «نمى رسند، خمريات وى نيز كه از مغازالت او كمتر است پايه بسيار بلند دارد ...»

 نمونه اى از اشعار عاشقانه او:
ز حديث عشق گاهى زندم ره دل و 

  دين 
كشدم نياز گاهى به كمند زلف 

 پرچين 

زندم به تير مژگان، كشدم به غمزه 
  كين 

به كدام مذهبست اين به كدام 
 ملتست اين 

كه كشند عاشقى را كه تو عاشقم 
  چرايى؟

چو بناى كار عاشق همه سوز و ساز 
 ديدم 

ره حسن و عشق يكسر به نياز و ناز 
  ديدم 

 ز جهانيان گروهى به ره مجاز ديدم 

 به قمارخانه رفتم همه پاكباز ديدم 
 

چو به صومعه رسيدم همه زاهد 
 ريايى 

ز حدوث پاك گشتم به قدم رهم 
  ندادند

ز وجود هم گذشتم به عدم رهم 
 ندادند

به كنشت سجده بردم به صنم رهم 
  ندادند

به طواف كعبه رفتم به حرم رهم 
 ندادند

كه در برون چه كردى كه درون 
  خانه آيى 

به حرم صالى هاتف به حكايت 
 اندرآمد



 كه نسيم وصل گويا ز ديار دلبر آمد
 

به تو مژده باد اى دل كه شب غمت 
 سرآمد

در دير مى زدم من كه ندا ز در 
  درآمد

كه درآ درآ عراقى كه تو هم از آن 
 «2» مايى 

   
* 

 سربه سر از لطف جانى اى پسر
 

 خوشتر از جان چيست؟ آنى اى پسر

 ميل دلها جمله سوى روى تست 
 

 رو كه شيرين دلستانى اى پسر

 زان به چشم من درآيى هر زمان 
 

 كز صفا آب روانى اى پسر

 از مى حسن ارچه سرمستى، مكن 
 

 با حريفان سرگرانى اى پسر

 وعده اى مى ده اگرچه كج بود
 

 كز بهانه درنمانى اى پسر

 نيست در عالم عراقى را دمى  ...
 

 بى لب تو زندگانى اى پسر

   
* 

ترسابچه اى شنگى، شوخى 
  شكرستانى 

 در هر خم زلف او گمراه مسلمانى 

از حسن و جمال او حيرت زده هر 
  عقلى 

 وز ناز و دالل او واله شده هر جايى 

چشم خوش سرمستش اندر پى هر 
  دينى 

 زنار سر زلفش در بند هر ايمانى 
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از دير برون آمد از خوبى خود  ...

  سرمست 
هركس كه بديد او را واله شد و 

 حيرانى 

ياد لب و دندانش بر خاطر من 
  بگذشت 

چشمم گهرافشان شد طبعم 
 شكرستانى 

گر خاك رهش گردم هم پا ننهد 
  بر من 

 كى پاى نهد حاشا بر مور سليمانى 
«1» 

   * 

 پسرا ره قلندر سزد ار به من نمايى 
 

كه دراز و دور ديدم ره زهد و 
 پارسايى 

 پسرا مى مغانه دهى ار حريف مايى 
 

كه نماند بيش ما را سر زهد و 
 پارسايى 

مى صاف اگر نباشد به من آر درد 
  تيره 

كه ز درد تيره يابد دل و ديده 
 روشنايى 



نه ره و نه رسم دارم نه دل و نه دين 
  نه دنيا

منم و حريف و كنجى و نواى 
 بى نوايى 

نيم اهل زهد و توبه به من آر ساغر 
  مى 

كه به صدق توبه كردم ز عبادت 
 ريايى 

چو ز باده مست گشتم چه كليسا  ...
  چه كعبه 

چو بترك خود بگفتم چه وصال و 
 چه جدايى 

 به قمارخانه رفتم همه پاكباز ديدم 
 

چو به صومعه رسيدم همه يافتم 
 «2» دغائى 

    

 لواطه 

در لغت نامه ها: امردپرستى، بچه بازى، غالمبارگى و شاهدبازى جملگى كمابيش يك معنى 
دارند و الطى و غالمباره به كسى مى- گويند كه پسران ساده و خوبروى را بيش از زنان 

 خوش دارد.

 ما بنگى و رند و بچه بازيم 
 

 ديوانه روى خوش قماشيم 

   
 فوقى يزدى 

 بچه بازى اگر نمى داند
 

 بچه بى ريش را نهاده چرا؟

   
 ابو البركات 



ابو دلف در سفرنامه خود مى نويسد، موقعى كه ابو نواس از عراق به قصد خراسان حركت 
كرد، به صومعه يى رسيد كه در آن راهبى زيبا، خوش قامت و شوخ سكونت داشت، ابو 

نواس را دعوت كرده از او پذيرايى نمود، پس از صرف شام و نوشيدنيها، ابو نواس از او 
خواست كه با هم جماع كنند، راهب تقاضاى او را پذيرفت و چون خود از ابو نواس كام 

گرفت و نوبت به خودش رسيد، او را از انجام عمل بازداشت؛ ابو نواس از اين عمل 
 برآشفت و سرانجام او را به جرم عهدشكنى كشت و بر ديوار صومعه نوشت.

 ما انصف الراهب من نفسه 
 

 اذ نكح الناس و ال ينكح 

   
 يعنى: راهب منصفانه رفتار نكرد چه او با مردم ازدواج مى كند و حاضر به نكاح نمى شود

»3««. 
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 كيفر جنسى بين تركان غز

عمل لواط در بين تركان غز به سختى مجازات مى شد. ابن فضالن مى نويسد: «مردى از 
اهل خوارزم به منطقه گودزكين پادشاه ترك رفت و چندى نزد دوست خود براى خريد 
گوسفند منزل نمود، ميزبان ترك، پسرى داشت و مرد خوارزمى به او اظهار عالقه نمود، 



تا وى را به ميل خود حاضر و تسليم نمود، چون پدر ترك نزد آنها رفت، ايشان را با 
يكديگر جمع ديد، برآشفت نزد گودزكين رفت و شكايت نمود، گودزكين به مرد ترك 
گفت: مى خواهى به حق قضاوت كنم يا به باطل؟ گفت: به حق. پس گفت: تركها را خبر 

كن، در اينجا جمع شوند؛ چون تركها گرد آمدند، گفت: پسرت را حاضر كن، او را 
حاضر كرد، پس گفت: پسرت و تاجر هردو بايد كشته شوند، مرد ترك، خشمگين شد و 
گفت: پسرم را تسليم نمى كنم. گودزكين گفت: بنابراين تاجر بايد فديه بدهد، خوارزمى 

حكم را به همين ترتيب اجرا كرد و بابت كفاره عمل خود با پسر ترك يك گوسفند به او و 
چهارصد گوسفند به گودزكين داد و از خود رفع تعرض نمود و از كشور تركها عزيمت 

 »1 «كرد.»

توجه به امردان نه تنها در محافل دربارى و در بين طبقات متنعم بلكه در محيطهاى علمى و 
 دانشگاهى نيز گهگاه ديده شده است.

 تشويق توبيخ آميز

صاحب كتاب تجارب السلف نقل كرده است كه خازنى كتابخانه آن مدرسه (نظاميه) در 
اين موقع با شيخ ابو زكريا يحيى بن على معروف به خطيب تبريزى بود، و او هر شب 
شراب مى خورد و معشوقه بازى و امثال اين حركات مى كرد، يكى از دربانان مدرسه 

چنانكه رسم است به خواجه ملطفه اى (يعنى يادداشتى محرمانه) نوشت و از حال شيخ خبر 
داد. خواجه گفت: من هرگز اين معنى باور نكنم، پس در شبى از شبها متنكروار (به طور 

ناشناس) در مدرسه آمد ... خطيب به همان معامله مشغول بود، خواجه هيچ نگفت، بامداد، 
دفتر نظاميه را بخواست و ماهيانه خطيب را مضاعف كرد و به شيخ پيغام داد كه من 
نمى دانستم مخارج شيخ زياد است و اال به آن قدر شهريه كه تاكنون داده شد اكتفا 



نمى كردم، خطيب تبريزى دانست كه خواجه به احوال او واقف شده، خجل شد و توبه 
 »2 «كرد ...»

يكى از امردان مشهور تاريخ، اياز است كه پس از گذشت هزار سال نامش هنوز بر سر 
 زبانهاست.

 عشق محمود به اياز

نظامى عروضى در پيرامون اين عشق تاريخى و پرآوازه چنين مى- نويسد: «... عشقى كه 
 سلطان يمين الدوله محمود را بر اياز ترك 
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بوده است معروف و مشهور است: آورده اند كه سخت نيكوصورت نبود، ليكن سبزه چهره 
شيرين بوده است، متناسب اعضاء و خوش حركات و خردمند و آهسته. از نادرات زمانه 
خويش بوده است ... سلطان يمين الدوله، مردى متقى و ديندار بود و با عشق اياز بسيار 

كشتى گرفتى تا از شرع منهاج حريت قدمى عدول نكرد. شبى در مجلس عشرت، پس از 
آنكه شراب در وى اثر كرده بود و عشق در او عمل نموده، به زلف اياز نگريست، عنبرى 

ديد بر روى ماه غلطان، سنبلى ديد بر چهره آفتاب پيمان، حلقه حلقه چون زره، بندبند چون 
زنجير، در حلقه آن هزار دل، و در هربندى صد هزار جان، عشق، عنان خويشتندارى از 



دست صبر او بربود و عاشق وار بر خود كشيد؛ محتسب آمنا و صدقنا سر از گريبان شرع 
برآورد و در مقابل سلطان يمين الدوله بايستاد و گفت: هان محمود، عشق را با فسق مياميز 

و حق را با باطل ممزوج مكن كه بدين زلت، واليت عشق بر تو بشورد و چون پدر 
خويش. از بهشت عشق بيفتى و به عناء دنياى فسق درمانى. سمع اقبالش در غايت شنوايى 
بود ... ترسيد كه سپاه صبر او با لشكر زلفين اياز برنيابد، كارد بركشيد و به دست اياز داد 

 كه بگيرد و زلفين خويش ببرد.

اياز خدمت كرد و كارد از دست او بستد و گفت: از كجا ببرم؟ گفت: از نيمه، اياز، زلف 
بگرفت و فرمان به جاى آورد و هردو زلف خويش پيش محمود نهاد. گويند آن 

فرمانبردارى، عشق را سبب دگر شد، محمود زر و جواهر خواست و افزون از رسم معهود 
و عادت، اياز را بخشش كرد؛ و از غايت مستى در خواب رفت، چون نسيم سحرگاهى بر 
او وزيد، بر تخت پادشاهى از خواب درآمد؛ آنچه كرده بود يادش آمد، اياز را بخواند و 

آن زلفين بريده بديد، سپاه پشيمانى بر او تاختن كرد و خمار عربده، بر دماغ او مستولى 
گشت، مى خفت و مى خاست و از مقربان كسى را زهره آن نبود كه پرسيدى كه سبب 

چيست! تا آخر كار حاجب على قريب، كه حاجب بزرگ او بود، رو به عنصرى كرد و 
گفت، پيش سلطان درشو و خويشتن بدو نماى و طريقى بكن كه سلطان خوش طبع گردد. 

عنصرى، فرمان حاجب بزرگ به جاى آورد و پيش سلطان شد و خدمت كرد. سلطان يمين 
الدوله، سر برآورد و گفت: اى عنصرى اين ساعت از تو مى انديشيدم، مى بينى چه افتاده 

است؟ ما را در اين معنى چيزى بگوى كه اليق حال باشد، عنصرى خدمت كرد و بر بديهه 
 گفت:

كى عيب سر زلف بت از كاستن 
 

چه جاى به غم نشستن و خاستن 



 است  است 

جاى طرب و نشاط و مى خواستن 
  است 

 كاراستن سرو ز پيراستن است 

   
سلطان محمود يمين الدوله را، اين دو بيتى به غايت خوش افتاده بفرمود، تا جواهر بياورند 

 و سه بار دهان او پرجواهر كرد و مطربان را پيش خواست و آنروز تا آن شب بدين 
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 »1 «دو بيت شراب خوردند ...»

به شهادت اسناد و مدارك تاريخى، محمود و اطرافيان و شعراى دربار او آزادانه به هر ظلم 
و تجاوزى كه مى خواستند دست مى زدند و كسى را ياراى مخالفت نبود؛ ولى اگر مردم 

عادى، يكى از هزاران گناه آنان را مرتكب مى شدند، براى حفظ نظام اجتماعى به سختى 
 كيفر مى ديدند.

در كتاب الذخائر و التحف، تأليف قاضى رشيد بن الزبير، ضمن بيان مطالبى درباره 
غزنويان مى نويسد: «موقعى كه محمود با سپاهيان و همراهان خود از راهى مى گذشت، 
دريافت كه يكى از مردان دولت او به دختر يكى از دهقانان او تجاوز كرده است» وى 
براى رسيدگى به كار او ايستاد و آن مرد را به خود خواند و درباره آنچه آن زن مدعى 
بود، پرسيد و وى به درستى آن اعتراف كرد و زناى محصنه كرده بود. آهنگ سنگسار 

كردن او را كرد و ايستاد تا آنكه او را سنگسار كردند و سوختند و فرمان داد هرچه دارد 
بفروشند و در برابر كارى كه با آن زن كرده است، به او بدهند و چون همه اين كارها را 

 كرد، از آنجا رفت.



«در كتب ادبى، حكاياتى كه راجع به عشق ورزى اسالميان به نصرانيان باشد، فراوان است و 
بسيار اتفاق مى افتاده است كه عاشق، دين خويش را نيز در سر كار عشق كند چنانكه 

شرف العالء، عاشق غالمى نصرانى شد و از عشق او ... به كليسا رفت و شراب هم نوشيد 
) و مدرك بن على هم عاشق ترسابچه يى شد و كارش به رسوايى 171(تزيين االسواق/ 

 »2 «كشيد ...»

گاه معشوق از دختران زيباروى بوده، چنانكه شيخ صنعان، عاشق يك دختر ترسا گرديد و 
مذهب و طريقت ديرين خود را در اين راه از كف داد، همچنين مرد مسلمانى بر يك 

دختر ترسا شيفته گشت و چون هنگام مرگش فرارسيد، ترسيد كه اگر مسلمان بميرم در 
 »3 «قيامت نيز از او جدا مانم، پس دين ترسايى گرفت.»

ولى در باب پنجم گلستان سعدى: «در عشق و جوانى، هميشه معشوق، جوانى است امرد و 
 خوبروى: «پارسايى را ديدم به محبت شخصى گرفتار نه طاقت صبر نه ياراى گفتار ...

يكى را دل از دست رفته بود و ترك جان گفته و مطمح نظرش جاى خطرناك و مظنه 
هالك، نه لقمه كه متصور شدى به كام آيد يا مرغى كه به دام افتد ... يكى از متعلمان 

كمال بهجتى داشت و طيب لهجتى و معلم را از آنجا كه حس بشريتست با حسن بشره او 
 ميلى بود ...-
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دانشمندى را ديدم كه به محبت شخصى گرفتار شده و رازش از پرده برمال افتاده ... در 
عنفوان جوانى، چنانكه افتد و دانى با شاهدپسرى سرى و سرى داشتم ... ياد دارم كه در 
ايام جوانى گذرى داشتم به كويى و نظرى به ماه رويى ... قاضى همدان را حكايت كنند 

 كه با نعلبند پسرى سرخوش بود ...»

استاد سخن سعدى، كه مردى خوش طبع و جامعه شناس بود، در حكايات سابق الذكر 
 مكنونات قلبى خود و گروهى از مردم را آشكارا و بى پرده به رشته تحرير كشيده است.

به قول دكتر زرين كوب: «گناه سعدى اين است كه نه بر گناه ديگران پرده مى افكند، نه 
ضعف و خطاى خود را انكار مى كند، كدام دلى هست كه «در جوانى چنانكه افتد و دانى» 
در برابر زيبائيها و دلبريهاى وسوسه انگيز خوبان نلرزد و هوس خطا و آرزوى گناه نكند؟ تا 
جهان بوده است و تا جهان هست، انسان صيد زيبايى و بنده شهوت و گناهست و اين لذت 
و عشرت كه زاهدان و رياكاران و دروغگويان آن را به زبان و نه به دل وقاحت و حماقت 

 نام نهاده اند، سرنوشت ابدى و درام جاودانى بشريت خواهد بود.

درين صورت آنجا كه سعدى از عشق و جوانى سخن مى گويد و شيفتگى و زيبا- پرستى 
خود را ياد مى كند، سخن از زبان بشر مى راند و پرمايه ترين و راست ترين و بى- پيرايه ترين 
سخنان او همينهاست. تنها او نيست كه شور زيبايى، دلش را به لرزه مى آورد و عنان طاقت 
را از دستش مى ربايد؛ آن زاهد بيابان نشين از ترس آنكه درين راه نلغزد به غار پناه مى برد و 

 باز وقتى به شهر مى آيد، صيد غالمان خوبرو و كنيزان دلفريب مى شود.



تفاوت سعدى با مالمتگران و رياكاران و دروغگويان اين است كه سخنش مثل (شكر 
پوست كنده) است نه رويى دارد نه ريايى ... راست بى پرده اقرار مى كند كه زيبايى در 

 هرجا و هركس باشد، قوت پرهيزش را مى شكند و دلش را به شور و هيجان مى آورد ...

اين است دنيايى كه در گلستان توصيف مى شود، دنيايى كه سعدى خود در آن زيسته 
است و با يك حركت قلم عاليترين و درست ترين تصوير آن را بر روى اين «تابلو» كه 

 »1 «گلستان نام دارد، براى ابد زنده و پايدار ساخته است ...»

چنانكه در صفحات قبل گفتيم، همواره امردان و پسران خوبروى، موضوع عشق و عاشقى 
 نبودند، بلكه زنان دلربا نيز، اصحاب گوشه نشين را به دام بال افكنده اند.

عشق مجد الدين بغدادى- و علت شهادت او: مجد الدين بغدادى، ظاهرا از صاحبدالنى 
 است كه به گناه عشق زنى دل از كف داده، آنچه مسلم است،
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مجد الدين گذشته از مقام علمى و عرفانى، مردى زيبا و صاحب جمال بوده و به طوريكه از 
نامه مجد الدين برمى آيد، نخست، زن دلباخته جمال مجد الدين شده است: «حق سبحانه و 

تعالى داناست كه اين ضعيف را رغبت پيوند اين خاتون كه در وثاق دارد به سبب رغبت 
او بدين ضعيف و ارادات حقيقى او بعد از امتحانات مختلف پديد آمده است و چون در 

اول كرت به حكم دريوزه دعا نزديك اين ضعيف رسيده است در دوم كرت تن درنداده ام، 
تا بى عقد نكاح با چادر، پيشم بنشيند، اما چون تعلق به پادشاهى داشت، او را ميسر نگشت 



كه آن نكاح على مالء الناس بودى، تا اين هم، اين ضعيف به سمع نظام الملك شهيد و 
سلطان ماضى (عالء الدين تكش بن ايل ارسالن) رحمها اللّه برسانيد، اما آشكار كردن آن 

عقد به واسطه فرمان الغ تركان عالم (مادر عالء الدين) بود ... معاشرت با زن حالل خود 
مغازلت و مالعبت از راه طريقت و شريعت و حقيقت مستحب است ... رعايت دل زنى كه 
در نكاح باشد از راه دنيادارى فريضه است و حكمى كه جامع فوايد دين و دنيا باشد، كدام 

عاقل بر وى انگشت تواند نهاد؟ .. پس مجد الدين بغدادى به عروس حالل خود عشق- 
نامه نويسد و جد و هزل گويد، اما مال حالل خود به بندگان خداى دهد و مال حرام 

 بعضى احتمال مى دهند اين زن، همسر »1 «اوقاف كه حقوق مسلمانان باشد نخورد ...»
سلطان شاه بوده و بعد از وفات او دل به مجد الدين باخته و با تمهيد مقدماتى چند، با 

رعايت موازين شرعى به نكاح او درآمده است، بااين حال خوارزمشاه به حكم جهل و 
تعصب اين مرد شريف را در جيحون افكنده است.- اين حكايت نيز كمابيش مشكالت 

 روابط جنسى در آن ايام و مظالم قدرتمندان آن عصر را نشان مى دهد.

 شيخ صنعان و دختر ترسا

شيخ عطار در منطق الطير داستان عشق ورزى شيخ صنعان را چنين توصيف مى كند: شيخ 
صنعان كه پيرى صاحب كمال و غير از انجام اصول و فروع مذهبى، پنجاه بار به حج رفته و 

 صاحب كشف و كرامات بود، در خاك روم دل به دخترى ترسايى باخت كه:

 هردو چشمش فتنه عشاق بود
 

 هردو ابرويش به خوبى طاق بود

 روى او، از زير زلف تابدار
 

 بود آتش پاره يى بس آبدار

 چاه سيمين بر زنخدان داشت او ...
 

 همچو عيسى بر سخن جان داشت او

   



«دختر چون نقاب از چهره برگرفت، آتش به جان شيخ انداخت ... شب چنان به- نظرش 
دراز مى آمد كه گويى پايان ندارد ... ياران هريك راهى پيش پايش گذاردند. اما شيخ به 

 هريك جواب مى گفت:
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 همنشينى گفت اى شيخ كبار

 
 خيز و اين وسواس را غسلى برآر

 شيخ گفتا امشب از خون جگر
 

 كرده ام صدبار غسل اى بيخبر

 آندگر گفتا كه تسبيحت كجاست؟
 

 كى شود كار تو بى تسبيح راست؟

 گفت آنرا من بيفكندم ز دست 
 

 تا توانم بر ميان زنار بست 

 آن دگر گفتا پشيمانيت نيست 
 

 يكنفس درد مسلمانيت نيست 

 گفت كس نبود پشيمان بيش از اين 
 

 كه چرا عاشق نگشتم پيش از اين 

 آن دگر گفتش كه ديوت راه زد
 

 تير خذالن بر دلت ناگاه زد

 گفت ديوى كو، ره ما مى زند
 

 گو بزن، الحق كه زيبا مى زند

سرانجام شيخ با معشوق از درد جانسوز و نهانى خويش سخن گفت، ولى دختر راه    
مخالفت پيش گرفت و به شيخ گفت: اگر در عشق خود صادقى، از اسالم دست بشوى، 

پيش بت سجده كن، قرآن را بسوزان و خمر بخور و چشم از ايمان بربند، شيخ تنها به مى- 
گسارى راضى شد و چون عشق و شراب در وجودش اثر كردند، به تمام شرائط تن در داد 

 و قرآن بسوزانيد.



 دخترش گفت اين زمان شاه منى 
 

 اليق ديدار و همراه منى 

   
 ترسايان، شادان شدند و شيخ كه همه چيز خود را از كف داده بود، گفت:

 خمر خوردم بت پرستيدم ز عشق 
 

كس نديدست آنچه من ديدم ز 
 عشق 

   
با اينكه شيخ به گفته هاى دختر عمل كرده بود، به عهد خويش وفا نكرد و گفت: بايد 
يكسال تمام خوك بانى مرا بكنى، شيخ به اين كار نيز تن داد ولى ناگهان در اثر دعاى 

دوستان شيخ خوكبان، از كرده نادم شد و راه و رسم پيشين را اختيار كرده، دخترك نيز به 
راه شيخ افتاد و عجز و نياز نمود و جان خويش را در اين راه از كف بداد و داستان 

 عشق ورزى صنعان بر سر زبانها افتاد، تا جايى كه حافظ قرنها بعد گفت:

گر مريد راه عشقى فكر بدنامى 
  مكن 

شيخ صنعان خرقه رهن خانه خمار 
 داشت 

   
 حافظ

 بررسى همجنس گرايى 

«همجنس گرايى در اشخاص شدت و ضعف دارد، عده يى ميل جنسى آنها منحصرا به 
وسيله هم جنس به مرحله عمل مى رسد؛ يعنى تا مفعول از جنس موافق نباشد، دخول 

صورت نمى- گيرد، به عبارت ديگر مردان از جنس مذكر و زنان از جنس مؤنث مفعول 
خود را انتخاب مى كنند. اين گروه حتى در موقع طغيان تمايالت جنسى، هيچگاه تمايلى به 

 جنس مخالف در خود احساس نمى كنند.



 گروهى ديگر ميل جنسى شان تنها به سوى يك جنس متوجه نمى شود، بلكه به تساوى 
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از هردو جنس استفاده مى كنند و از هردو به يك نسبت لذت مى برند، افراد اين گروه در 
 اجتماعات بشرى اكثريت قابل توجهى را تشكيل مى دهند.

گروه سوم كسانى هستند كه در شرايط عادى مفعول خود را از جنس مخالف انتخاب 
مى كنند، مگر اينكه در شرايطى قرار بگيرند كه دسترسى به جنس مخالف امكان پذير 

 نباشد، در چنين وضعى مفعول جنسى را از هم جنس انتخاب مى كنند.

عده يى هستند كه ميل جنسى آنها در دورانهاى مختلف زندگى تغيير مى كند و هميشه 
 »1 «يكسان و يكنواخت نيست.»

در جاى ديگر مى نويسد، هم جنس دوستى و گرايش به جنس موافق، تنها در ميان افراد غير 
عادى و يا بيماران عصبى مشاهده نمى شود، بلكه بسيارى از افراد عادى كه در حالت كامال 
طبيعى به سر مى برند، حتى بسيارى از صاحبنظران، متفكرين و هنرمندان بزرگ عالم چنين 

 »2 «تمايالتى داشته اند ...»

چنانكه قبال اشاره شد، يكى از عواملى كه به رواج انحرافات جنسى در ايران كمك كرده 
است، محيط فاسد دربار و سالطين، گرد آمدن غالمان ترك در دربار سالطين و امرا و 

وزرا و رجال و بازرگانان و شعرا و مردم عادى بود؛ از عهد خلفاى عباسى در بغداد و ديگر 
بالد شرق و از دوره سالطين غزنوى و سلجوقى در ايران، عده يى از غالمان خوبروى در 
سراى سلطان و در دستگاه ارتش به خدمت مشغول شدند كه گاه شماره آنان به هزار نفر 



مى رسيد؛ و همين غالمان مملوك و غالمباره، گاه از ضعف سالطين و امرا استفاده 
مى كردند و به مقام سلطنت و فرمانروايى مى رسيدند «از غالمان ترك كه در اين عهد 

خريدارى مى شدند، به صورتهاى مختلف استفاده مى شد، دسته يى از آنان بازيچه شهوات 
 ... و رفتار بعضى از سالطين با اين بيچارگان بسيار وحشيانه بود »3 «امراى اين عهد بودند»

«از عادات سنجر آن بود كه غالمى را از غالمان برمى گزيد و بدو عشق مى ورزيد و مال و 
جان فداى او مى كرد ... و حكم و سلطنت خود را در دست او مى نهاد، ليكن چندگاهى 

بعد كه ديگر به كار او نمى آمد، به نحوى خاص او را از ميان مى- برد، از جمله آنان 
 دينار خريد 1200مملوكى به نام سنقر بود كه سنجر پيش از ديدن عاشق او شد و او را به 

و به مالكش هم خلعت و مال فراوان بخشيد و فرمان داد براى سنقر سراپرده يى چون 
 سراپرده سلطان بزنند و هزار مملوك بخرند تا در ركاب او حركت كنند؛
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و در درگاه به سر برند و خزانه يى مانند خزانه سلطان براى او ترتيب كنند و ده هزار سوار به 
وى اختصاص دهند. دو سال بعد، سنجر جميع امرا و رجال خود را فرمان داد كه در اتاقى 

گرد آيند و هنگامى كه او سنقر را به درون مى خواند با دشنه بر او حمله برند و پاره 
 پاره اش كنند، امرا نيز چنين كردند و آن بنده سيه روزگار را بدين نحو از ميان بردند.



نظير اين كار را با «قايماز كج كاله» كرد، او نيز كارش به جايى كشيده بود كه وزير سلطان 
را به قتل آورد و باز همين عمل وحشيانه را با «اختيار الدين جوهر التاجى» كه مملوك 

مادرش بود، كرد. سلطان به اين غالم عشقى خاص يافته و سى هزار سپاه به وى اختصاص 
داده بود و بعد از چندى دسيسه يى ترتيب داد تا او را در دهليز بارگاهش، به كارد، از پاى 

درآورند، مى گويند آن وقت كه جوهر را به كارد مى زدند و فرياد او برآمده بود، سنجر در 
 »1 «حرمسراى خود بود و چون آواز او را شنيد گفت بيچاره جوهر را مى كشند.»

... اى بسا كه همين بندگان كه به زشتخويى عادت يافته بودند، بعدها به امارت مى- 
رسيدند و بساط سلطنت مى چيدند و بر گردن مردم سوار مى شدند و بيدادها بر خلق روا 

مى داشتند. بسيارى از علما و دانشمندان، مورد تحقير اين ملعبه هاى غالمبارگان ترك بودند 
و از آنها خفتها و خواريها مى ديدند ... عشقبازى با مماليك كه بعضى از فقها به جواز آن 

) در نزد شعراى اين عهد نيز مانند 18، ص 3فتوى داده بودند (طبقات الشافعيه، سبكى، ج 
 عهد مقدم رايج بوده است ...» معزى گويد:

روى آن ترك جهان آراى، ماه 
  روشنست 

زلف او در تيره شب بر ماه روشن 
 جوشنست 

 ساقى اندر خواب شد خيز اى غالم 
 

 «2» باده اندر جام من ريز اى غالم 

   
 انورى 

«درواقع سلطان سنجر به سبب استغراق در شراب گه گاه چندين روز پشت سر هم به 
صبوحى مى نشست، بسا كه از اوضاع و احوال جارى اطالع درستى نداشت، و اغراض و 
مطامع امراء بر وى حكومت مى كرد، به عالوه تمايالت شديد همجنس گرايى كه در وى 



بود، او را حتى نزد غالمان محبوب خويش حقير و بى اهميت مى كرد. كار يك پسربچه به 
نام سنقر به جايى كشيد كه امرا و رجال دولت را تحقير مى كرد؛ حتى بر خود سلطان هم، 
اعتنايى نمى كرد و وعده و وعيد او را به چيزى نمى گرفت، سلطان چندسال بعد ناچار شد 

يك عده از امراء را به قتل آن كودك نافرمان وادارد. ماجراى قايماز كج كاله و جوهر 
 تاجى، نيز با سلطان از همين گونه بود.
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قايماز كج كاله يكبار كه سلطان مست بود و دست او را در دست داشت، انگشترى شاه را 
از انگشت وى ربود، و وزير سلطان را به اتكاء آن خاتم سر بريد، چنانكه سنجر، از 

رسوايى كه در آن كار بود، جرأت نكرد آن اقدام قايماز را خودسرانه بخواند و پذيرفت 
 كه كار به امر او انجام شده است.

اين احوال سلطان، در كارها نابسامانيها پديد آورد؛ كارها به دست نااهالن، غالمان و 
نااليقان افتاد؛ پيش افتادن آدمهاى ناچيز و بى شخصيت، كسانى را كه ارزشى داشتند از 

 كارها دور داشت.

رجال دربار سلطان، كسانى از نوع سنقر، عزيزى، قزل، قايماز كج كاله شدند، امير قماج و 
على چترى و امثال آنها، كه در سلطان نفوذ داشتند خود گرفتار اغراض و اختالفات بودند، 

در چنين احوال كه قواى گريز از مركز در فعاليت بود، شكست سنجر از قراختائيان 



پريشانى اوضاع را نشان داد و آخر كار خراسان و دولت سنجر بر سر طمع- ورزى و 
بيرسمى امير قماج بر دست غز تباه شد و رسم اقطاع بخشى سلجوقيان ... كه دولت سالجقه 
را تهديد كرده بود، در خراسان تأثيرش ظاهر شد و حكيم كوشكى شاعر هجو- سراى اين 

 »1 «عصر، در هجويات خود به سوابق اين اميران سنجر، اشارتها دارد ...»

 رفتار جالل الدين در مرگ غالمش 

سلطان جالل الدين منكبرنى كه شرح دالوريها و مبارزات او را با مغوالن در جلد دوم 
تاريخ اجتماعى ايران قبال ياد كرديم، سخت عياش بود، وى را غالمى بود به نام «قلج» كه 

فوق العاده مورد محبت او بود «اتفاقا غالم را مرگ فرارسيد، سلطان در اين واقعه بسيار 
گريست و يكباره زمام خوددارى و اختيار عقل از كف او بدر رفت و حركاتى كرد كه از 

 هيچ عاقلى سر نزده بود ...

امر داد تا لشكريان و امرا پياده در تشييع جنازه غالم حاضر شوند و نعش او را از محلى كه 
تا تبريز چند فرسخ بود، پياده همراهى كنند و خود او مقدارى از اين راه را پياده آمد تا 
باالخره به اصرار امرا و وزير خود بر اسبى نشست، چون نعش به تبريز رسيد. امر داد تا 

اهالى به جلوى تابوت بيرون آيند و براى آن شيون و زارى كنند و كسانى را كه در اين 
عمل قصور كرده بودند، مورد بازخواست سخت قرار داد ... عالوه براين حركات ناپسند، 
جنازه آن غالم را به خاك نسپرد، بلكه هرجا مى رفت آن را با خود مى برد و بر مرگ او 
مى- گريست و بر سر و صورت خود مى زد، از خوردن و آشاميدن خوددارى مى كرد، 
همينكه جهت او چيزى خوردنى يا آشاميدنى مى آوردند، مقدارى از آن را براى غالم 

مى فرستاد و كسى جرأت آن نداشت كه بگويد غالم مرده، چه اگر كسى اين نكته را بر 
 زبان مى آورد
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به قتل مى رسيد، بلكه خوردنى يا آشاميدنى مرحمتى سلطان را پيش او مى بردند و برگشته 
مى گفتند قلج زمين حدمت مى بوسد و مى گويند به مرحمت سلطان حالم از پيش بهتر 

 »1 «است.»

به قول جمال زاده در بارگاه امرا و سالطين: «غالم بچه هايى كه هنوز فارسى گوى نشده و به 
لطف شمايل بى نظير و در حسن جمال بى عديلند، زلف تابناك بر بناگوش افكنده، با 

لباسهاى فاخر و كمرهاى زرين و خنجرهاى جواهرنشان مانند كهكشان آسمان در مقابل 
مجلسيان صف بسته اند.- همه ماهروى و همه مشك بوى، و همه سروقد و همه سيم ساق، 

هريك در لطف و ظرافت دست صد چون اياز را از پشت بسته ... حضار مجلس به چشم- 
چرانى مشغولند و هريك از مجلسيان دزديده و پنهانى با غالمى نظربازى آغازيده است، و 

 با گوشه چشم و با نگاهى كه به تمام معنى «حيز» است، راز و نياز دارد ...»

بعد نويسنده به دربار خليفه توجه مى كند و از بى عدالتيهاى جنسى در دستگاه زور- مندان 
ياد مى كند: «آيا زبيده خاتون، زوجه خليفه اسالم! كه زن مسلمانى است به چهارصد دختر 

صاحب جمال در دربار خود چه احتياجى داشت، و اين در حالى بود كه شوهرش، هزار 
جاريه و هفتصد رامشگر و سازنده را حقوق و وظيفه مى داد و عجب آنكه مادر خليفه 

مسلمين (!) «محمد امين» فوجى از دختران خوش صورت را به لباس پسران و گروه انبوهى 
از پسران زيبا را در زى دختران به فرزند دلبند خود هديه نمود ... در عهد خودمان، پادشاه 



جمجاه درازريش، صدها زن داشت، با اينحال در تاريخى كه پسرش عضد الدوله نوشته 
است مى خوانيم كه براى دست يافتن به سكينه خانم اصفهانى، شوهرش را مى كشد و 

 فتحعليشاه زن او را مى گيرد. تعداد زنان او از سيصد متجاوز بوده است.»

... بعد نويسنده از پادشاهان اولو العزم ساسانى كه هريك حرمخانه يى داشتند ياد مى كند و 
مى نويسد: «البد شاهزادگان و بزرگان بى شمار كشور هم به پيروى از كار ملوك هريك 

داراى حرمسرايى بوده اند، با اين حال آيا نمى توان احتمال داد كه «مزدك» در مقابل 
شكايات مردان و جوانان ملت، مبنى بر اينكه شاهان و شاهزادگان و بزرگان و اعيان هرچه 

زن و دختر خوب و با جمال در ايران بوده است همه را به قهر و جبر و چه به اختيار در 
حرمسراهاى خود برده اند و ديگر براى آن مردان و جوانان جز زن زشت و معيوب باقى 

نگذاشته اند، و مزدك هم به آنها گفت، همچنانكه براى دفع قحطى زدگى ريختيد و 
انبارهاى گندم محتكران را باز كرديد، منتظر چه هستيد به اندرونها و حرمسراها بريزيد و 
 آن همه دختران و زنان را آزاد سازيد و با آنها عروسى و مزاوجت نماييد. بعدها تاريخ-
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 »1 «نگاران براى خوش آمد سالطين اين احوال را به صورت ديگرى جلوه داده اند ...»

جمال زاده طى مقاله «سور و سرور» در وصف مجالس عيش ونوش طبقات مرفه اجتماع 
 مى نويسد: «... عمله طرب ... درهم افتاده و حسن خدمت به خرج مى دهند:

 چاكران ايستاده صف درصف 
 

 باده خواران نشسته دوش به دوش 

   



مطربان ترمذى زخمه گرفته اند، رقاصان بخارايى و سمرقندى به پايكوبى و دست افشانى 
 برخاسته اند و بانگ طبل و دهل گوش فلك را كر مى سازد:

 از سماع چنگ و شور ناى و نوش 
 

 اندرين نه گنبد افتاده خروش 

 لوليان در رقص و مطرب در سرود
 

 «2» «بربط اندر ناله و در نغمه عود

   
در كتاب لطايف الطوايف در پيرامون روابط جنسى سخن بسيار است و ما در اينجا 
نمونه يى چند ذكر مى كنيم: «زنى پيش قاضى محمد امام هروى آمد و گفت: ايها- 

القاضى! شوهر، مرا در جايگاهى تنگ نشانده و من از آن به تنگم! قاضى گفت: خاموش، 
 »3 «كه هرچند جايگاه زنان تنگترست، بهترست.»

«مردى با كنيزك همسايه زنا كرد و كنيزك از او حامله شد، همسايه بر آن قباحت اطالع 
يافت؛ زانى را گفت: اى عدو اللّه، چون اين فعل ناخوش فاش مى كردى، بايستى عزل 

«منى» كنى و نگذارى كه نطفه به رحم رود، تا ولد الزنا حاصل نشود. زانى گفت: از علما 
 »4 «شنيده ام كه عزل كردن مكروهست! گفت: نشنيدى كه زنا حرامست؟»

«پيش يكى از معظمات بغداد گفتند: كه در علم فراست، بينى بزرگ، دليل بزرگى آلت 
تأهلست، اتفاقا در آن نزديكى ظريفى بود كه بينى بزرگى داشت. شب او را به- حرمسرا 
بردند كه كام خاتون را حاصل كند، چون قضيه برعكس بود، صباح، بينى او را بريده، از 

خانه اخراج كردند، تا ديگرى فريب نخورد؛ مردم از او پرسيدند: كه بينى ترا چه شد؟ 
 »5 «گفت: گواهى دروغ داد، جرحش كردند.»



«مردى ظريف زن جميله يى را ديد، گفت: چه شود اى خاتون، اگر رخصت فرمايى كه ترا 
بچشم و چاشنى گيرم، تا ببينم تو شيرين ترى يا زن من؟ گفت: برو از شوهرم باز- پرس كه 

 »6 «هردو را چشيده است.»
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«روزى مأمون در حال كودكى، پيش هارون شوخى مى كرد، هارون در غضب شد و 
 «الزَّانيةُ ال ينْكحها إِلَّا زانٍ أَو گفت: يابن الزانيه، مأمون در جواب او، اين آيه را خواند:

«شْرِكيعنى: زن نابكار به نكاح درنياورد، او را، اال مرد نابكار يا مرد مشرك؛ هارون از م 
 »1 «آن جواب كه مأمون داد، خجل شد و به دل او را تحسين كرد.»

«روزى خواجه نصير طوسى، در راهى سواره مى رفت و موالنا قطب الدين عالمه، كه 
شاگرد او بود، در ركاب او مى رفت و به غايت صاحب جمال و مزلف بود و غبار راه بر 



 اى  يا لَيتَني كُنْت تُراباًسر زلفش نشسته بود، خواجه از روى ظرافت اين آيت خواند كه،
 »2 «كاش من خاك بودمى، يعنى آن غبارى كه به زلف تو آميخته ...»

 ناتوانى جنسى 

در ايران نه تنها مدارك فراوانى حاكى از محروميتهاى جنسى وجود دارد، بلكه اسنادى كه 
 دليل و مؤيد ناتوانى جنسى است نيز در كتب و آثار گذشتگان به چشم مى خورد.

مؤلف لباب االلباب، در شرح حال ارزقى هروى مى نويسد: «ارزقى كه ... از مخصوصان 
حضرت شمس الدوله ... بود و به فرّ اقبال او بر ممالك بيان مالك شد. و شمس- الدوله از 
ملوك آل سلجوق در علم و حيا و وقار و وفا مستثنى بودست و او را علتى حادث شد، كه 
به سبب آن علت، قوت مباشرت كه سرمايه معاشرتست فتورى گرفت و نقصانى در آن راه 

يافت ... چندانكه اطباء در آن معالجت كردند، البته مفيد نيفتاد. حكيم ارزقى به خدمت 
عرضه داشت كه بنده اين را بر منوالى ديگر عالج كند. اگر آنچه بنده عرضه كند، پادشاه 

بر آن برود، شرف اجابت بدان پيوسته است. حكيم ارزقى الفيه و شلفيه را منظم كرد تا آن 
را به خط پاكيزه نبشتند و مصور كرد و گفت تا غالمى از خواص پادشاه را با كنيزكى عقد 

كردند و ايشان را در حرم، حجره اى دادند كه مشبكى بود و منظرى داشت و پادشاه را 
فرمود تا حركات ايشان را مطالعه كند، چنانكه ايشان آگاه نباشند و كتاب پيش ايشان نهاد، 

تا بدان نهاد از مباشرت داد معاشرت بستانند و آن دو جوان نوعهد كه حرارت غريزى 
ايشان با رطوبت جوانى دست درهم زده بود و آتش شهوت را آب حيا، تمكين نمى- كرد 

در كار شدند؛ و پادشاه به نظاره آن مشغول مى بود و مطالعه آن، سلسله شهوت او را 
مى جنبانيد و دواعى نفسانى در كار مى آمد ... تا آخر االمر حرارت غريزى مر آن ماده 

فاسد را كه مانع قيام آلت مولده بود منقطع گردانيد و بر مثال پنير مايه منجمد و منعقد از 



منفذ احليل برون آمد و آن زحمت، به مدد آن حكمت به كل زايل گشت؛ و حكيم ارزقى 
 از
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 عواطف شاهانه آن يافت كه در ضمير آرزو نگشته بود و هم تمنى به خواب نديده بود ...»
»1« 

همين داستان را مؤلف مجمع الصفحاء با عبارت ديگرى تكرار كرده است: در حاشيه، 
چهار مقاله، استاد فقيد محمد قزوينى مى نويسد: بسيارى از صاحبان «تذكره و حاجى خليفه 
در كشف الظنون، تأليف كتاب سندبادنامه و الفيه و شلفيه را به ارزقى نسبت داده اند و اين 

قول خطاى محض است ... كتاب الفيه و شلفيه ... مدتها قبل از عصر ارزقى معروف بود. از 
 در باب اسماء الكتب المولفه فى الباء فارسى 314جمله ابن النديم در كتاب الفهرست ص 

و الهندى و الرومى و العربى از جمله اين دو كتاب را مى شمرد: كتاب االلفيه الصغير و 
كتاب االلفيه الكبير- در همين جا محمد قزوينى از كتاب تاريخ بيهقى در اين باره داستانى 
مى آورد كه چون مربوط به اين بحث كتاب حاضر است، عينا نقل مى كنيم: «از بيدارى و 

حزم و احتياط اين پادشاه محتشم رضى اللّه عنه يكى آن است كه به روزگار جوانى كه به 
هرات مى بود و پنهان از پدر شراب مى خورد، پوشيده از ريحان خادم، فرود سراى خلوتها 

 نزديك وى »2 «مى كرد و مطربان مى داشت، مرد و زن كه ايشان را از راههاى نبهره 



 »3 «بردندى، در كوشك باغ عدنانى فرمود تا خانه برآورند، خواب قيلوله را در آن مزملها
ساختند و خيشها آويختند، چنانكه آب از حوض روان شدى و به طلسم بر بام خانه شدى و 

در مزملها بگشتى و خيشها را تر كردى و اين خانه را از سقف تا به پاى زمين صورت 
كردند، صورتهاى الفيه از انواع گرد آمدن مردان با زنان همه برهنه، چنانكه جمله آن 

كتاب را صورت و حكايت و سخن نقش كردند و بيرون اين صورتها نگاشتند فراخور اين 
صورتها؛ و امير به وقت قيلوله، آنجا رفتى و خواب آنجا كردى و جوانان را شرط است كه 

 و سپس داستان مطلع شدن سلطان محمود از اين ماجرا و »4 «چنين و مانند اين بكنند.»
 اوامر سلطان مسعود را در محو و نابود كردن اين نقشها، ياد كرده است.

در مقام شانزدهم از كتاب مقامات حميدى ضمن گفتگو از اختالف و جدال زوجين در 
محضر قاضى به جمالتى برمى خوريم كه حكايت از ناتوانى جنسى دارد؛ و نشان مى دهد 

كه ريشه اختالف زن و شوهرى، فقط ضعف و ناتوانى نيروى جنسى مرد بوده است. اينك 
جمله يى چند از اين كتاب: «حكايت كرد مرا دوستى كه محرم راحتها و مرهم جراحتها 
بود كه در اوايل عهد شباب ... خواستم سفرى كنم و در اطراف عالم نظرى ... يك دو 
رفيق راه را آگاه كردم و روى عزيمت به راه آوردم ... چون راهى دراز بريدم، در بالد 

 اهواز رسيدم ... روزى چند بر آن شهر مشهور بياسودم و از حال علماى شهر مى پرسيدم ...
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شنيدم كه در اين شهر قاضيى متدين و در علم و ورع متعين ... تحفه اى به دست كردم، 
پس روى به سراى قاضى آوردم ... ميان جمع مردى و زنى ديدم درهم افتاده ... و گريبان 
جدال يكديگر مى كشيدند ... قاضى بانگ بر ايشان زد كه اين لجاجت و سماجت چيست 

... 

مرد گفت: ايها القاضى ... اين زن مرا به طمع در دام افكنده است و زهر به جاى نوش در 
جام، گندم فروخته و جو عوض داده، كهنه تسليم نموده و نو وعده نهاده ... در ناسفته گفته 

است و سفته بوده و راه امن وعده كرده بود و آشفته بوده است ... اگر خواهى كه بدانى 
به عين اليقين دست در او كن و ببين كه چنين است تا حقيقت عيان شود كه بيهوده 

نمى گويم و نابوده نمى جويم. چون مرد سخن خويش تمام كرد، قاضى روى به خصم 
آورد و گفت: اى زن اين چه بدمعاملتى است ... چيزى كه ندارى چرا مى فروشى؟ زن 

گفت: اى حاكم خطه مسلمانى ... آنچه اين مرد مى نمايد حاليست منكر و آنچه مى گويد 
قوليست مزور ... من از گل در غنچه پاكيزه ترم و از در در صدف دوشيزه تر، هيچ دستى 

 به تن من نرسيده است و هيچ الفى ميم من نديده است ...

... هيچ غازى (جنگجو) درين ميدان مصاف نكرده ... چون چشم تركان و دل بخيالن 
تنگ است ... اگر خواهى خود را بى اشتباه كنى دست اندر كن و نگاه كن، ليكن اى 

قاضى اين عيب از جاى ديگر است و اين لنگى از پاى ديگر، بى الماس در نتوان سفت و 
بى آلت با جفت نتوان خفت ... آلت چون پنبه و پشم در دنبه و يشم (نوعى سنگ) كار 



نكند و خالل دندان در سينه سندان نرود ... قاضى اهواز ... قلم از دست بنهاد و گفت اى 
 (خدا منزه است اين تهمت بزرگى است) ...  سبحانَك هذا بهتانٌ عظيم كذاب لئيم ...

قسطى از بيت المال بيرون كرد و به شوى و زن داد، از قاضى چون تير خدنگ پريدند و 
چون غنچه در يكديگر مى خنديدند، با شادى همراز گشتند و خوشدل باز بعد از آن ندانم 

 كه در كدام زمين رفتند و در كدام خاك خفتند!

هريك ز دست چرخ ندانم چگونه 
  رست 

 ايامشان به كشت ز احداث يا بخست 

 اجرامشان ز بى ادبيها چگونه زد
 

 و افالكشان به بلعجبيها چگونه بست 
«1» 

   
 

 تقويت قوه باه 

يعنى تقويت نيروى شهوترانى از ديرباز مورد نظر طبقات مرفه جامعه ايران بوده است «علم 
الباه، علمى است كه از كيفيت معالجات مربوط به نيروى آميزش و مباشرت گفتگو 

مى كند كه چه غذايى مناسب و چه دواهايى مقوى و فزاينده شهوت است ... از نمونه انواع 
و اشكال گرد آمدن و داستانهاى محرك شهوت، كه براى كسانى كه دچار ضعف باه شده 

 باشند ساخته شده است، چنانكه گويند
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پادشاهى كه اين قوه از او زايل شده بود يكى از بندگان را با دخترى از مماليك خود 
همسر ساخت و محلى براى مباشرت آنها تعبيه كرد، و شاه از جايى كه آن دو متوجه 
نبودند آنها را مى ديد و با مشاهده اعمال آنها اين قوه در او تجديد شد. اين داستان از 
مفتاح خالصه شده است و بعيد هم نيست كه مشاهده جفت گيرى حيوانات نيز مهيج 

 شهوت باشد، اما ديدن و مباشرت انسان البته مهيج تر است.

علم الباه، از فروع دانش طب است و توان گفت بابى از آن محسوب مى شود و سخت 
مورد اعتناى اطبا بوده است و كتب متعدد در باب آن تأليف شده كه از آن جمله كتاب 
الفيه و شلفيه است. ابو الخير گويد كه پادشاهى، قوه مباشرت از او زايل شده بود و اطبا 

نتوانستند با دوا او را معالجه كنند، پس داستانهايى از زبان زنى موسوم به الفيه ساختند و اين 
نام را از جهت اينكه هزار مرد با او آميزش كرده بود به او دادند، او رفتار هريك از 

معاشرت كنندگان خود را بازگو مى كرد و با شنيدن آن حكايات، شاه دوباره به- حال 
  (از كشف الظنون)»1 «جوانى بازگشت.»

بيهقى ضمن اعالم مرگ امير سعيد شاهزاده جوانى كه مورد عالقه سلطان مسعود بود، 
مى نويسد كه اين جوان به ناتوانى جنسى مبتال شده بود و راه مردى بر وى بسته ماند، 

چنانكه با زنان نتوانست بود و مباشرتى كرد، و با طبيبى نگفته بودند تا معالجتى كردى 
راست، استادانه، كه عنين نبود، و افتد جوانان را ازين علت، زنان گفته بودند (چنانكه 
حيلتها و دكان ايشان است) كه «اين خداوندزاده را بسته اند» و پيرزنى از بزى زهره در 

گشاد و از آن آب بكشيد و چيزى بر آن افكند و بدين عزيز گرامى داد، خوردن بود و 
هفت اندام را افليج گرفتن، و يازده روز بخسبيد و پس كرانه شد. امير رضى اللّه عنه برين 



 به حكايت منابع تاريخى ناتوانى جنسى گاه دائمى و »2 «فرزند بسيار جزع كرده بود ...»
 زمانى موقتى است.

 ناتوانى موقتى 

مسعودى در مروج الذهب مى نويسد: پس از آنكه ام سلمه را به زنى به ابو العباس دادند، 
دويست دينار هديه و پانصد دينار به مهر او دادند «وقتى شب زفاف شد پيش وى رفت، ام 
سلمه بر نيم تختى بود، ابو العباس به آنجا رفت، همه اعضاى ام سلمه از جواهر آراسته بود 
ابو العباس بدو، دست نتوانست يافت (يعنى نتوانست نزديكى كند) آنگاه ام سلمه يكى از 
كنيزكان خود را بخواست و از نيم تخت فرود آمد و لباس خود را تغيير داد و لباس الوان 

 پوشيد و فرشى بر زمين گسترده و باز
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ابو العباس بدو دست نتوانست يافت گفت: «اين مهم نيست مردها اينطورند و مثل تو مى- 
شوند» و او همچنان بكوشيد تا همان شب بدو دست يافت و دلبسته او شد و قسم خورد 

 »1 «كه سر او، زن نگيرد و كنيز نياورد ...»

 عزيز مصر عنين بود



به طورى كه از منابع تاريخى برمى آيد «زليخا زنى بود كه در همه مصر به جمال وى نبود» 
اين زن با اين حسن و زيبايى پس از عروسى با عزيز مصر (كه خزانه دار فرعون بود) به 
علت ناتوانى جنسى شوهر، و عنين بودن او، سالها به حال بكرى باقى ماند. به اين ترتيب 
دخترى كه «با جهيز بسيار و قطارهاى شتران در زير بار زر و جواهر و مشك و عنبر به 

) برمى آيد «هفت سال 341 به مصر فرستاده بودند، چنانكه از كتاب جامع (ص »2 «خروار»
در بستر شوهر بشد و شوهر بر او ظفر نيافت و به مهر خود بود. (يعنى ازاله بكارت از او 

 نشد).

در كشف الظنون مى خوانيم: «... ملكى دچار ضعف باه شد، و از طبيب خود كمك 
خواست، طبيب گفت: درين باب، كتابى تأليف شده به نام «االلفيه و الشلفيه» كه به روايت 

ابو الخير، اطباء داستانهايى از زبان زنى آن كاره موسوم به الفيه اختراع كرده بودند و آن زن 
را بدين سبب «الفيه» خوانده بودند كه با هزار مرد درآميخته بود و هركدام را به نوعى 

 ارضاء كرده، و اين داستانها را بازگو مى كردند و طبع ملك برانگيخته مى شد.»

به نظر پزشكان، ناتوانى جنسى ممكن است به علل روانى، عصبى، جسمى و يا در نتيجه 
افراط در مقاربت حاصل شود: چنانكه، ابو الحسن سيمجور سپهساالر خراسان در اثر 

زياده- روى در عياشى «... روزى به خيال تمهيد بساط عيش و نشاط با يكى از كنيزان به 
 ناگفته نماند كه در »3 «باغى رفته بود، آغاز مباشرت نمود آلت مباشرت از كار افتاد ...»

قرون وسطا و شايد امروز نيز عده يى معتقدند از راه جادوگرى و افسون خوانى مى توان مرد 
 سالمى را از مردى انداخت ...»

 عبيد زاكانى مى نويسد:



 شوهر فقير: «زنى نزد شريح قاضى شد و از شوى خود شكايت برد كه مرا خرجى 
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ندهد، شوى گفت، من چندانكه توانم او را دريغ ندارم، شريح پرسيد چون باشد؟ گفت 
 من به تنها آب توانم داد، و او نان نيز مى خواهد، شريح بخنديد و به ايشان احسان فرمود ...

زن با شوى گفت: اى ديوث، اى بينوا، مرد گفت سپاس خدا را كه در اين ميان مرا گناهى 
 »1 «نيست، نخستين از جانب توست و دومين از سوى خدا.»

مسائل جنسى از ديرباز مورد توجه مردم ايران بود و در اين باب كتابها و رساله- هايى 
منتشر شده است، از جمله در بيان الصناعات، يكى از آثار حبيش بن ابراهيم بن- محمد 

تفليسى، از منجمان و طبيبان و اديبان دانشمند، در باب بيستم، زير عنوان «اندر پيدا كردن 
اسرار جماع» و آبستنى به مسائل جنسى توجه مى كنند و ضمن بحث در پيرامون «چيزها كه 

لذت جماع افزايد» از داروهايى نام مى برد كه اگر به هنگام جماع كردن مرد آن را به 
قضيب مالد و با زن جماع كند، زن را از آن لذت و خوشى بسيار، حاصل شود، همچنين 

اندر بزرگ كردن قضيب و قوت و استحكام آن مطالبى مى نويسد و داروهايى تجويز 
مى كند و براى نازادن و عالج دشوار زادن زنان، و بچه افكندن، تعاليم و آموزش- هايى 



مى دهد كه هرچند ممكن است چندان ارزش علمى نداشته باشد، مطالعه آن خالى از فايده 
 »2 «نخواهد بود ...»

ابن نديم در الفهرست از كتابهايى كه در «باه» ايرانيان و هنديان و عربان شهوت- انگيزانه 
تأليف كرده اند «نظير كتاب بنيان دخت. كتاب بنيان نقش. كتاب بهرام دخت فى الباه و 

 »3 «هفت كتاب ديگر نام مى برد.»

در كتاب مطلع السعدين از خطر نزديكى و مجامعت در دوران نقاهت و نحوه معالجه 
 سالگى بيمار شد، اطبا 36بيماران، سخن رفته و چنين آمده است، كه اولجايتو در سن 

براى سالمتى او، امساك در غذا را ضرورى شمردند ولى او «... هنوز ضعف باقى بود كه 
مباشرت كرده حمام رفت؛ و بعد از استحمام غذاهاى غليظ چون غاز و كباب تناول نمود، 

و معده ضعيف، از هضم عاجز شده به هيضه و تخمه مودى گشت و ميان اطبا در تناول 
مسهالت و قوابض اختالف شد و موالنا جالل الدين موصلى به معالجه مخصوص گشته، 
در استعمال قوابض مبالغه نمود تا مواد واجب الدفع مستحكم شد، و طبيعت كه با كثرت 

 ... به فرخ سراى 716مجامعت ضعيف شده بود، مغلوب و مقهور گشت و در رمضان 
 »4 «سرور ارتحال نمود ...»
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 در كتاب ذخيره خوارزمشاهى، باب هجدهم ضمن توصيف بيماريهاى زنان مى نويسد:

«هيچ چيز از براى سالخوردگان، مضرتر از داشتن آشپز خوب و رفيقه زيبا نيست، چه اولى 
او را به پرخورى وامى دارد، كه غايت آن بيمارى است و دومى او را به عشرت مى كشاند، 

 »1 «كه موجب آن پيرى است؛ پس بدانكه سالمت جسم به غذاى اندك است ...»

 شب زفاف 

 پروفسور اسوالد شوارتز در كتاب روانشناسى جنسى مى نويسد:

«... در روزگاران پيش، ميان بسيارى از ملتها رسم بود، كه پارچه خون آلود رختخواب را، 
صبحگاهان از پنجره اتاق زفاف مى آويختند تا به همه ثابت كنند كه عروس بكر بوده و 

زناشويى درست انجام يافته است ... سپس مى نويسد كه چون شب زفاف در بين بسيارى از 
ملل، نخستين شب آشنايى زن و مرد است، ممكن است مرد از فن ظريف و دشوار مغازله 
و معاشقه نسبت به زن جوان ناآزموده و وحشت زده، قاصر آيد و چنانكه بايد نتواند عمل 

جماع را كه بايد با جلب ميل و شهوت زن صورت گيرد انجام دهد. به خصوص كه در بين 
بسيارى از جوامع، افكار و عقايد مبالغه آميزى راجع به ازاله بكارت در مخيله مردان وجود 

دارد و معتقدند كه زفاف، مهر آخرين را بر روى قباله نكاح مى زند، اين نگرانيها گاه 
 »2 «مردان آزموده را متزلزل و ناراحت مى كند ...»



براى رفع مالل خوانندگان جمله يى چند از كليات عبيد را در پيرامون شب زفاف نقل 
مى كنيم: «زنى شب زفاف تيزى بداد و شرمگين شد و بگريست، شوى گفت: مگرى كه 
 تيز عروس نشانه افزون نعمتى باشد. گفت: اگر چنان است تا ديگر رها كنم، شوى گفت:

 »3 «نى، كه ايثار را بيش از اين درنگنجد ...»

 سنتهاى غلط و زيانبخش 

در بعضى از خانواده ها از ديرباز تاكنون رسم بر اين جارى است كه مادر يا كسان داماد، 
در شب زفاف پشت در اتاق مى ايستند و منتظرند كه پس از مقاربت و همخوابى زن و 
شوهر، دستمال نجابت را كه دليل بكارت دختر است به كف آورند و مدرك عفت و 

پاكدامنى دختر قرار دهند، غافل از آنكه ممكن است در آن شب به علل روحى يا جسمى 
نزديكى صورت نگيرد؛ بنابراين ملزم كردن عروس و داماد به اينكار، عملى ناروا و سنتى 
زيان بخش است، مجله زن روز مى نويسد: «زن و شوهرى كه در شب زفاف دچار هيجان 
روحى شده بودند براى نجات از زبان بدگويان، موافقت مى كنند كه شوهر با چاقو، پرده 

 بكارت دختر را پاره كند، با
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اين تدبير دستمال را خون آلود كرده و ارائه دهند، پس از اين موافقت، شوهر جاهل چنان 
رحم دختر را مجروح مى كند كه پس از يكهفته كار به عمل جراحى مى كشد و رحم 

 به اين »1 «دختر بيگناه را بيرون مى آورند و مقامات قضايى شوهر را زندانى مى كنند ...»
ترتيب مى بينيم اين فكر نامشروع و قرون وسطايى هنوز در جامعه ما طرفدارانى دارد و 

خانواده هايى بودند و هستند كه امروز هم براى اين سنتهاى خشن و غير انسانى احترام و 
 ارزش قائلند.

 دالله 

در دوره قرون وسطا، ازدواج جوانان و دختران غالبا با پايمردى و مداخله دالله ها و دالك 
 حمامها و كسانى از اين قبيل صورت مى گرفت. سنايى به نقش دالله ها اشاره مى كنند:

 چون درآمد وصال را حاله 
 

 سرد شد گفتگوى دالله 

 گرچه دالله مبنى كار است 
 

 گاه خلوت، ترا، گرانبار است 

   
به حكايت كليله و دمنه، گاه عوامل ديگرى نيز ممكن بود موجبات وصال عاشق بى قرارى 

را به معشوق جفاكار فراهم سازند: «بازرگانى بود بسيار مال، اما به غايت دشمن- روى و 
گران جان، و زنى داشت، روى چون حاصل نيكوكاران و زلف چون نامه گناه- كاران ... 
شوى برو به بالهاى جهان عاشق، و او نفور و گريزان، كه به هيچ تأويل تمكين نكردى و 
ساعتى مثال به مراد او نزيستى ... و مرد هر روز مفتون تر مى گشت ... تا يك شب دزد در 

خانه ايشان رفت، بازرگان در خواب بود. زن از دزد بترسيد، او را محكم در كنار گرفت، 
از خواب درآمد و گفت، اين چه شفقتست و به كدام وسيلت سزاوار اين نعمت گشتم؟ 



چون دزد را بديد آواز داد كه اى شيرمرد مبارك قدم، آنچه خواهى حالل، پاك ببر كه به 
 »2 «يمن قدم تو اين زن بر من مهربان شد ...»

 ديگرآزارى 

بيمارى ساديسم، يعنى لذت بردن از رنج و شكنجه ديگران در ايران به حكايت منابع 
مختلف تاريخى سابقه دارد؛ به طوريكه راوندى در راحة الصدور نوشته است: «روزى زن 

گدايى از خانه يى كه در انتهاى كوچه يى قرار داشت صداى ناله و فرياد مى شنود ابتدا 
گمان مى كند در آن خانه بيمارى است دعا مى كند؛ و صدقه مى خواهد ولى صاحبان منزل 
او را به داخل خانه دعوت مى كنند: ولى زن احساس نگرانى مى كند و از قبول دعوت آنان 
سر بازمى زند. چون در اين ايام همه روزه عده يى از جوانان گم و نابود مى شدند، زن بر آن 

 شد كه اين راز را با عده يى از مردان 
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شهر در ميان گذارد. آنان نيز به دنبال زن به خانه موصوف روى مى آورند و پس از 
بازجويى و تفتيش معلوم مى شود كه در زيرزمين اين خانه جمعى از جوانان را پس از 

شكنجه بسيار كشته اند؛ روش اين دسته جنايتكار، اين بود كه مرد نابينايى را وسيله جنايت 
خود قرار مى دادند و او هنگام غروب از عابرين براى رسيدن به منزل كمك مى طلبيد و 



سرانجام اهل منزل راهنماى با حسن نيت را به طرزى كه گفتيم دستگير مى كردند و 
 »1 «مى كشتند ...»

به طوريكه سوابق تاريخى نشان مى دهد، ممكن است آثار اين مرض در فعاليتهاى جنسى 
 نيز ظاهر شود، يعنى ممكن است عده يى در عمل جنسى از رنج مفعول لذت ببرند.

 ساديسم و مازوشيسم 

«... دو انحراف جنسى يعنى ساديسم و مازوشيسم در واقع از عمومى ترين و بزرگترين 
انحرافهاى جنسى است و عبارت است از آزار كردن و شكنجه كردن مفعول جنسى 

«ساديسم» و حالت عكس آن يعنى از شكنجه و درد لذت بردن «مازوشيسم» نام دارد 
 »2 «بعضى حالت اول را «دگرآزارى» و حالت دوم را «آزار- دوستى» ناميده اند ...»

ساديسم بى شك در ايران سابقه تاريخى دارد، حدود چهل سال قبل اين بيمارى در 
شخصى به نام اصغر كه از شكنجه دادن و عمل لواط با كودكان لذت مى برد تجلى كرد؛ و 

پس از آنكه كارش به محاكمه كشيد به اصغر قاتل شهرت يافت؛ ولى قرنها قبل از اصغر، 
عده يى از رجال و مردان رزم و سياست به اين بيمارى مبتال بودند، چنانكه در تاريخ 

طبرستان مرعشى، در ذكر حكومت عالء الدوله حسن بن رستم ... مى خوانيم كه يكى از 
خدمتكاران او به نام باحرب الرجانى در ظلم و شقاوت كم نظير بود تا جايى كه مردم 

الرجان از كفر و بيدينى او به ستوه آمدند. آن بى دين، زنان مسلمان را به مجلس شراب 
بردى به تهور و جنون دست و پاى و گوش و بينى بريدى و زنان را در زير غالمان 

فرمودى و خفت، و او بر پشت غالمان، و اگر كلمه يى بازگفتند، شمعهاى سوزان در اسافل 
زنان و غالمان زدى و از نامسلمانى او چه تقرير توان كرد كه اگر شرح رود باور نباشد! 



«تا اتفاقا در نخجير حوالى الر، غالمان او را تنها يافتند و از اسب پايين كشيدند و دست و 
 »3 «پاى او را ببريدند و بگريختند ...»

سلطان سنجر نيز كمابيش به اين مرض مبتال بود، وى چنانكه گفتيم پس از آنكه مدتى با 
 غالمى عمل شنيع لواط را انجام مى داد و فرمان قتل او را به وضعى فجيع صادر مى كرد.
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 فجايع تركان خاتون 

«در حاشيه محمد منجم بر جهانگشاى جوينى آمده است كه: «اين بدبخت تركان، مادر 
سلطان محمد بن تكش خوارزمشاه فسق و فجور داشت؛ و خون چند بيگناه بريخت (ص 

) و خود جوينى هم گويد كه تركان را مجلس انس و طرب در خفيه مرتب بود 200
) و من خود ندانم كجا ديده ام در كتاب كه بعضى سرداران 2، جهانگشا، ج 198(صفحه 

پس از آنكه به كام دل مى رسيدند، به جيحون افكنده مى شدند. بايد اضافه كنم كه مهر 
  بوده است.»1 «توقيع اين خانم «بى گناه و عفيف» عصمة الدنيا و الدين ..»

  مى خوانيم كه «حسنعلى ولد جهانشاه ...875در احسن التواريخ روملو ضمن وقايع 



از نشأة جنون بهره تمام داشت، زنان امرا و ايناقان خود را جمع مى كرد و خود در ميان 
ايشان مى نشست، و عورات را رقص مى فرمود و به هركدام كه ميلش مى شد، با وى 

مباشرت مى كرد و به هركس كه غضب مى كرد، زنش را به عنف طالق مى ستاند، و 
بى انقضاى عده به عقد ديگرى درمى آورد و يال و دم اسبان را مى بريد و حكم مى كرد كه 

 »2 «زنان، ساقها برهنه كرده سوار شوند ...»

ابو طاهر شرف الدين، جد عوفى، صاحب لباب االلباب از علما و دانشمندانى است كه 
 طبع شعر نيز داشته و اين رباعى را كه وصف حال مردان عنين است از او نقل مى كنند:

گيرم كه به حيله شب و شب گير 
  كنى 

يا موى چو شير خويش چون قير 
 كنى 

 با يار در حجره چو زنجير كنى 
 

 آن حرزه مرده را چه تدبير كنى 

   
درحاليكه عده يى از ناتوانى جنسى مى ناليدند، بعضى از زنان و مردان در اين راه افراط 

مى كردند. عبيد زاكانى چند تن از اين قهرمانان را معرفى مى كند: «زنى نزد قاضى رفت و 
گفت اين شوى حق مرا تباه مى سازد، و حال آنكه من زنى جوانم، مرد گفت: من از آنچه 
توانم كوتاهى نكنم. زن گفت: من به كمتر از شبى پنج كرت راضى نباشم. مرد گفت: مرا 

بيش از شبى سه كرت يارا نباشد، قاضى گفت: مرا حالى عجب افتاده است، هيچ دعوى 
نباشد كه بر من عرض كنند و چيزى از من بازنستانند، آن دو كرت را من در گردن گيرم 

«...» 3« 

«زنى شكايت به قاضى برد، كه شويم با من نزديكى بسيار كند، قاضى فرمان داد كه، از 
 شبى ده بار درنگذرد و چون خواستند بيرون شوند، شوى قاضى را گفت: فرمان ده كه 
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هنگام ضرورت از اين مقدارم پيش فروش دهد، زن پذيرفت، و پس از سه روز نزد قاضى 
بازگشت و گفت: قاضيا مرا طاقت اين شوى نباشد، كه در سه شب حصه پنج شب را پيش 

 »1 «خريده است.»

«زنى شوى خود را نزد قاضى آورد و گفت: اين شوى من غالمباره است و با من همبستر 
نشود، شوى گفت: مرا علت عنن افتاده است، زن گفت: دروغ مى گويد، قاضى فرمود: اير 
بدرآر تا بيازمائيمش. مرد آلت بدو سپرد، مرد زشترو بود و مرد را استرخاء افزود و اهليل 

فروتر خفت. زن گفت اگر تو را خدنگ آلتى بيند، ايرش فروخسبد، آن را به پسر خويش 
سپار. قاضى را پسرى نيكوروى بود، و چون بدويش سپردند، انزال به حاصل شد، زن 

گفت: كمان را به كمان دار بايد داد، قاضى مرد را گفت: رو به زن خود پرداز و به 
 »2 «قاضى زادگان دل درنبند ...»

 وحشت از انگيزه جنسى 

به نظر روانشناسان: «... وحشت از انگيزه جنسى و اعتقاد به اينكه اميال مربوط به آن، پليد و 
ناپاك است، ممكن است به كلى تمايالت جنسى را در شخص سركوب كند، در اين 



موارد البته از لحاظ ساختمان بدنى در شخص نقصى ديده نمى شود؛ حالت سردى در زن و 
ناتوانى در مرد نشانه كاهش اين انگيزه است، از طرف ديگر ممكن است شدت و قوت 
انگيزه بيش از معمول باشد، در اين موارد ممكن است اين امر معلول تراوش زياد غدد 

 »3 «باشد يا علت روانى يا اجتماعى داشته باشد ...»

 آثار و نتايج محروميت جنسى 

انواع محروميت، مخصوصا محروميتهاى جنسى موجب بروز امراض روحى مى شود و 
 توسل جست و از اين »4 «فرويد براى تشخيص و معالجه اين نوع بيماريها به پسيكاناليز

طريق سعى كرد صحنه هاى فراموش شده ذهن ناخودآگاه (ال عن شور) را به خاطر بيمار 
بياورد، به نظر اين دانشمند: «ممانعت از فعاليت نيروهاى غريزى از جمله عوامل امراض 

روحى محسوب مى- گردد. فرويد را عقيده بر اين بود كه مردمى كه از لحاظ عاطفى بالغ 
و كامل هستند، قسمت اعظم نيروى جنسى ممكن است در عوض هدفهاى جنسى به سوى 

 »5 «هدفهاى عاليترى كه از لحاظ اجتماعى مفيد و مناسب است متوجه گردد ...»
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سابقه تاريخى محروميتهاى جنسى و عوارض آن در ايران: در ايران و ديگر كشورهاى 
خاور ميانه، امراض و بيماريهاى روحى، عصبى و جسمى ناشى از محروميت جنسى 

سابقه يى قديم دارد و با اينكه در اين زمينه، هيچيك از علما و مورخين قرون وسطا كتابى 
مستقل به رشته تحرير درنياورده اند، معذلك گه گاه در بين آثار منظوم و منثور دوران بعد 

از اسالم، به حكايات و روايات و داستانهايى برمى خوريم كه جملگى حاكى از عقده- 
هاى جنسى و بيماريهاى روانى ناشى از محروميتهاى جنسى است. جالب توجه است كه 

مبتاليان به اين بيماريها اكثرا از شاهزادگان و افراد وابسته به طبقات مرفه بودند، كه با 
وجود قدرت و امكانات فراوانى كه در اختيار داشتند، در زير فشار سنن و مقررات سنگين 

اجتماعى و خانوادگى جرأت ابراز عشق نهانى خود را نداشتند و همين اختفا و عدم ابراز 
تمايالت جنسى، موجب بروز عقده هاى روحى در آنان مى شده است، بدون ترديد، جمع 

كثيرى از جوانان وابسته به طبقات متوسط و محروم اجتماع نيز با اين قبيل مشكالت و 
محروميتها دست به گريبان بودند كه در تواريخ و آثار گذشتگان ذكرى از آن به ميان 

 نيامده است.

نظرى به آثار منظوم: «منظومه خسرو شيرين ... در سوگوارى و مرگ فرهاد است، كه به 
فرمان خسرو به دروغ خبر مرگ شيرين را براى او مى آورند و اين خبر هنگامى شيرين 

 بدوش فرهاد از نسخه خطى خمسه نظامى 

  هجرى 853- 854مكتب تيمورى 
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به او مى رسد، كه كوه بيستون را كنده و كارى را كه اتمام آن براى ازدواج با شيرين شرط 
 شده بود، تقريبا به پايان رسانده است:

 چو افتاد اين سخن در گوش فرهاد
 

 ز طاق كوه چون كوهى درافتاد

 برآورد از جگر آهى چنان سرد
 

 كه گفتى دور باشى بر جگر خورد

 به زارى گفت كاوخ، رنج بردم 
 

 نديده راحتى در رنج مردم 

 دريغا هرزه رنج روزگارم 
 

 دريغا آن دل اميدوارم 

 مرا زين كوه كندن حاصل اين بود
 

 نشد كارم ميسر مشكل اين بود

 نديدم لعل و سنگ آمد به دستم 
 

 چو نادانان طمع بر لعل بستم 

 چو آتش بود كاندر خرمن افتاد
 

 چو طوفان بد كه ناگه در من افتاد

جهان خالى شد از مهتاب و 
  خورشيد

 چمن خالى شد از شمشاد و از بيد

 چراغ عالم افروز از جهان شد
 

 نه شيرين، كافتاب از من نهان شد

 دريغا آن چنان خورشيد و آن ماه 
 

 كز اينسان در خسوف افتاد ناگاه 

 بگريد بر دل من مرغ و ماهى 
 

 كه رفت آب حياتم در سياهى 

 چرا از روى آن دلبر جدايم 
 

 چو شيرين رفت من اينجا، چرايم؟

 ز گلبن ريخته گلبرگ خندان 
 

 چرا بر من نگردد باغ زندان 

 پريده از چمن كبك بهارى 
 

 چرا چون ابر نخروشم به زارى؟

 فرو مرده چراغ عالم افروز
 

 چرا، روزم نگردد شب، بدين روز

 چراغم «مرد» بادم سرد از آنست 
 

 مهم رفت، آفتابم زرد از آنست 

 به شيرين در عدم خواهم رسيدن 
 

 به يك تك تا عدم خواهم دويدن 



 صالى عشق، شيرين در جهان داد
 

 زمين بر ياد او بوسيد و جان داد
«1» 

   
جامعه شناسان جديد معتقدند هرگاه موانع غيرطبيعى، مردم را از انجام غرايز طبيعى بازدارد 

و سدى در برابر تمايالت ذاتى آنان پديد آورد، عواقب ناخوش- آيندى در محيط 
 كه در گينه نو، به سر مى برند موافق »2 «اجتماعى بروز مى كند. «اعضاى قوم مانو

هنجارهاى فرهنگى خود عشق جنسى را پست و شيطانى مى شمارند و فقط گاهى به منظور 
توليدمثل به آميزش جنسى تن مى دهند، از اينرو دستخوش محروميتها و زدگيها و 

  كه عشق »3 «اختالالت روانى فراوان هستند، درصورتيكه بوميان جزاير «تروبرى ياند»
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 »1 «جنسى را با شوق مى پذيرند به ندرت به چنين امراضى مبتال مى شوند.»

مولوى هفت قرن پيش عوارض روحى ناشى از محروميتهاى جنسى را در مثنوى معنوى 
 توصيف مى كند:

 رنجش از صفرا و از سودا نبود
 

 بوى هر هيزم پديد آيد ز دود

 ديد از زاريش كو زار دلست 
 

 تن خوشست و او گرفتار دلست 



 عاشقى پيداست از زارى دل 
 

 نيست بيمارى چو بيمارى دل 

   
اكنون كه از بحث كلى فارغ شديم، براى اطالع خوانندگان از آثار شوم محروميت- هاى 

 جنسى، حكايتى چند از منابع مختلف عينا يا به اختصار نقل مى كنيم:

نظامى عروضى در مقاله چهارم از كتاب چهار مقاله به تفصيل از معالجه بيمارى عشق به 
وسيله بو على سينا سخن مى گويد، همين جريان در كتاب روضات الجنات و منابع ديگر 

نيز نقل شده است و سيد اسماعيل جرجانى در كتاب ذخيره خوارزمشاهى (تأليف در 
) در بيان معالجه عشق چنين گفته است: «اگر كسى نام عاشق و نام معشوق پنهانى او 505

را دارد، مى توان دانست كه معشوق او كيست و اين چنان باشد كه طبيب انگشت بر نبض 
او دارد و مى فرمايد تا نام كسانى كه گمان برند كه عشق او بر آنست ياد كنند و صفت 

هريك مى كنند و احوال هريك مى گويند، چندبار بيازمايند تا از تغيير نبض او؛ نزديك به 
شنيدن نام و صفت آن كس، معلوم گردد كه معشوق او كيست و چه نام است، و خواجه 
ابو على سينا رحمة اهللا مى گويد اين طريق آزمودم و به دست آوردم كه معشوق كيست و 
ديدم كه عاشق، بيماريها كشيده بود و قوت او رفته ... چون او را اميدوار كردند كه ميان 
ايشان وصل و صحبت خواهد بود و بدانست كه آن اميد درست است، قوت او بازآمد و 

عالج پذيرفت و سالمت يافت. چنانكه از زودى عالج پذيرفتن او تعجب كرديم و 
مى گويد چون عالج او دشخوار گردد، تدبيرى بايد كرد كه به طريق حالل ميان ايشان 

 »2 «وصل جويند تا زود به صالح بازآيد.»

به نظر شادروان فروزانفر، منشاء داستان عاشق شدن پادشاه به كنيزك، در مثنوى همان 
حكايت چهار مقاله نظامى عروضى است. به طورى كه در حواشى چهار مقاله آمده است، 

در كتاب قانون، بو على در فصل «عشق» اشاراتى بدين نوع درمان فرموده و گفته است: كه 



ضربان نبض عاشقان و اشخاص مغموم منظم و هم آهنگ نيست و همين كه نامى از معشوق 
به ميان آيد يا ديدار او دست دهد، ضربان نبض و حالت عاشق يكباره دگرگون مى شود ... 

 و
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يكون نبضه (يعنى نبض عاشق) نبضا مختلفا بال نظام البته كنبض اصحاب الهموم و يتغير 
 »1 «نبضه و حاله عند ذكر المعشوق خاصة و عند لقائه بغة ...»

 مالى رومى، در اول كتاب مثنوى اين حكايت را به صورت ديگرى بيان مى كند.

عاشق در اينجا كنيزكى فرض شده و معشوق زرگرى سمرقندى؛ پادشاه هنگام شكار به 
دام عشق كنيزك گرفتار مى شود و او را مى خرد، ولى كنيزك پس از مدتى كوتاه بيمار 
مى شود و اطباء از عالج او فرومى مانند، تا عاقبت مردى، بو على وار، به كشف معشوق و 

 درمان عاشق توفيق مى يابد:

 چون خريد او را و برخوردار شد
 

 آن كنيزك از قضا بيمار شد

 هرچه كردند از عالج و از دوا
 

 گشت رنج افزون و حاجت ناروا

 از قضا سركنگبين، صفرا فزود
 

 روغن بادام خشكى مى نمود

 رنگ و روى و نبض و قاروره بديد
 

 هم عالماتش هم اسبابش شنيد



 گفت هر دارو كه ايشان كرده اند
 

 آن عمارت نيست، ويران كرده اند

 بيخبر بودند از حال درون 
 

 استعيذ اهللا مما يفترون 

 ديد از زاريش كو زار دلست 
 

 تن خوشست و او گرفتار دلست 

 شهر شهر و خانه خانه قصه كرد
 

 نى رگش جنبيد نى رخ گشت زرد

 نبض او بر حال خود بد بى گزند
 

 تا بپرسيد از سمرقند چو قند

 آه سردى بركشيد آن ماه روى 
 

آب از چشمش روان شد همچو 
 جوى 

 گفت بازرگانم آنجا آوريد
 

 خواجه اى زرگر در آن شهرم خريد

   
مرد طبيب پس از گفتگو، دريافت كه اساس بيمارى كنيزك عشق مردى است سمرقندى، 

 نشانه معشوق را از وى پرسيد و از اين راه به عالج او توفيق يافت.

همين معنى در كتاب روضات الجنات و منابع ديگر نيز نقل شده است: جوانى از اقرباى 
 قابوس، مدتها بيمار بود و هيچيك از اطباء زمان به درمان درد او توفيق نمى يافتند:

«شيخ ابو على را بر بالين او بردند، شيخ نبض او را ديد و تفسره (يعنى قاروره) او را تفحص 
فرمود اصال از آثار و عالمات، مرض او مشخص نشد، بعد از آن دست بر نبض او نهاده 

گفت: از حاضران هيچكس محالت اين شهر را به تمام مى داند، يكى گفت من مى- دانم، 
گفت: يك يك محله را نام بگوى، آن شخص نام محالت مى برد تا به نام محالت يك 
منطقه رسيد، نبض مريض حركتى مخصوص كرد و اضطراب ظاهر شد. شيخ گفت: نام 
كوچه ها كه درين محلت است بگوى، تا نام يك كوچه برد، نبض مريض همان حركت 

 آغاز
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كرد، آنگاه شيخ گفت: سراهاى اين كوچه را نام ببر، چون نام يك سرا برد همان حركت 
از نبض ظاهر شد، شيخ گفت: اسامى اهل اين سرا را مى دانى بگوى، چون به نام دخترى 

رسيد، نبض مريض همان حركت، اعاده كرد، شيخ گفت اين جوان در اين محله كه 
مى گذشته چون بدين كوى رسيده اين دختر را ديده و بر وى عاشق شده و از جهت حيا يا 

 مانعى ديگر، اظهار نكرده تا بدين مرض منجر شده است ...»

 خواجوى كرمانى مى گويد:

 رفتم به طبيب و گفتمش بيمارم 
 

 از اول شب تا به سحر بيدارم 

   
 درمانم چيست؟

نبضم چو طبيب ديد، گفت از سر 
  درد

 جز عشق ندارى مرضى پندارم 

   
 محبوب تو كيست؟

اكنون عالج او آنست كه آن دختر را پيش او حاضر سازند تا به حكم شفاء العليل لقاء 
الخليل، بعد از حصول اغراض مواصلت اعراض نفسانى به كلى به قانون شفا مبدل گردد. 

 پس از آن، جوان بدين تدبير دلپذير كه موافق تقدير بود از رنج فراق بازرست.



 هزار شربت شيرين و ميوه مشموم 
 

چنان مفيد نباشد كه بوى صحبت 
 «1» يار

   
 شيخ عطار در شرح حال عبد اهللا مبارك مى نويسد:

«... به كنيزكى فتنه شد (يعنى عاشق شد) چنانكه قرار نداشت، شبى در زمستان در زير 
ديوار خانه معشوق تا بامداد بايستاد به انتظار او، هر شب برف مى باريد چون بانگ نماز 

 »2 «گفتند، پنداشت كه بانگ خفتن است ...»

 «اگر بسته عشقى خالصى مجوى، كه عشق آتش سوزان است و بحرى بيكران است.

هم جانست و هم جان را جانست و قصه اى بى پايانست و درد بى درمانست، عقل در 
ادراك وى حيرانست و دل در دريافت وى ناتوانست ... نهان كننده عيانست و عيان كننده 

 »3 «نهان است ...»

در مقدمه ديوان عنصرى در كتاب مجمع القصايد در شرح احوال عنصرى چنين آمده 
است: «نقلست كه در ايام تقرب سلطان به نزد يكى از خويشاوندان خواجه حسن ميمندى 

 كه وزير آن پادشاه بود، تعلقى پيدا كرد و رابطه و داد و قاعده اتحاد ميان ايشان 
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مستحكم گشت، ليكن، آن را از نزديك و دور مى پوشيد و در اختفاى آن حسب المقدور 
 مى كوشيد، اما به حكم آنكه گفته اند:
 عشق سريست كه گفتن نتوان 

 
 بدو صد پرده نهفتن نتوان 

   
عاقبت االمر راز ايشان برمال افتاد و سر ايشان از نشيمن خفا به انجمن ظهور روى نهاد و 

پدر آن پسر به هر نوع كه توانست او را از اختالط حكيم منع فرمود. الجرم حكيم در عشق 
آن جوان، به مرتبه يى رنجور و بيمار شد كه سامان مفارقت و صحبتش از دست رفت و 
ستون ديوان عقلش كه منزلگاه بارگاه منطق بود، شكست يافته نزديك به آن رسيده بود 

 كه رسواى مرد و زن شود و انگشت نماى دوست و دشمن گردد ...»

 عشق ورزى شيخ احمد جام 

در امور و عالئق جنسى هميشه معشوق امردان نبودند و گاه دختران نيز دل ارباب ذوق را 
مى ربودند؛ در كتاب خالصة المقامات داستان مهر ورزيدن شيخ احمد جام به دخترى 

(سرپوشيده اى) چنين وصف شده است: «... دلم در بند سرپوشيده اى افتاد، دوستى به جايى 
كشيد كه مرا از همه كار بستد قريب سه سال در نهان مى داشتم، آنكه عشق من غالب شد، 

پنج سال در دوستى آن مستوره بماندم، شبى در خواب شدم برخاستم و چندان بگريستم 
كه مدهوش شدم، گفتم دريغا كه دوستى در دل من كم شد كه من در خواب شدم، در 

اين پنج سال يك نفس نزدم بى او، هركه از كوى و محله او بودى همه را دوست داشتمى، 
روى از بهر او شستمى، جامه از بهر او پوشيدمى، سخاوت از بهر او كردمى و با مردمان 

نيكويى كردمى تا بود كه يكى پيش او گويد احمد سره جوانى است، در نماز پيش دل من 



بودى، در سفر و حضر و خال و مالء جز خيال او نديدمى، شب كه مردمان بخفتندى، من 
 گرد كوى او چون پاسبان مى- گرديدمى ...»

 نمونه ديگر

عوفى در جوامع الحكايات مى نويسد: «كه فالطس را كه پادشاه شهر بقراط بود، پسرى بود 
 عاقل و بالغ و خردمند ... از عجايب ...

اين پسر رنجور شد ... پادشاه بقراط را بخواند و حكايت علت فرزند با او بگفت، بقراط در 
 نبض و دليل او نگاه كرد هيچ علت جسمانى نديد از خواص و اتابك او پرسيد ...

بقراط پادشاه را گفت كه خادمى كه امين حرم تست، بفرماى تا جملگى عورات و 
كنيزكان قوم را به رسن بسته از پيش ما بگذرانند، پادشاه فرمود كه چنان كردند ... 

چندانكه كنيزكى كه معشوقه شاه بود بر آن پسر گذر كرد چون پسر او را بسته بديد نبض 
نوعى ديگر جستن گرفت و دل او در طپيدن آمد ... بقراط دانست كه اين پسر برين 

كنيزك عاشق است به نزديك پادشاه رفت و گفت علت آن عشق است كه رسيدن او 
 بدان كس، دشوار است.»

 در كتب داستانى نيز گاه از محروميتهاى جنسى و عوارض آن سخن رفته است:
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«يارخ گفت اى پهلوان، يك روز در بازار مست، آن زن را ديدم كه چند جامه خريده بود 
و با دو كنيزك همراه بود، پس به سراى شاه مى رفت، من او را نگاه داشتم تا به كوچه 

رسيدم، پيش وى بازآمدم و خدمت كردم و دعا كردم و ترنجى در دست داشتم، پيش وى 



بردم، از دستم بستد، دل من با آن ببرد، از عشق وى بى دل و بى قرار بماندم و مدهوش 
گشته ام ... هر سخنى كه مى گويم نه عاقالنه است چنانكه مردان شهر مرا يارخ ديوانه مى- 

 خوانند ...»

 از كتاب سمك عيار

* در ميان شعرا، فرخى سيستانى كه به حكايت اشعارش عمرى را در خوشى و موفقيت و 
 كامرانى گذرانيده است، از درد و بالى عشق مى نالد و مى گويد:

 عاشقان را خداى صبر دهاد
 

 هيچكس را بالى عشق مباد

 با همه بى دالن برابر گشت 
 

 هركه اندر بالى عشق افتاد

 هركه را عشق نيست انده نيست 
 

 دل به عشق از چه روى بايد داد

 عشق بر من در نشاط ببست 
 

 عشق بر من در بال بگشاد

   
عشق ورزى دختران به پسران: در ميان داستانهاى عشقى، داستان دل انگيز يوسف و زليخا از 

 عشق آتشين زليخا به يوسف حكايت مى كند:

 به ظاهر با همه گفت و شنو داشت 
 

 ولى دل جاى ديگر در گرو داشت 

 لبش با خلق در گفتار مى بود
 

 ولى جان و دلش با يار مى بود

   
 سرانجام زليخا راز نهان خود را با دايه در ميان مى گذارد و مى گويد:

 زليخا وصل را مى جست چاره 
 

 ولى مى كرد يوسف ز آن كناره 

 زليخا بود اشك از ديده ريزان 
 

 ولى مى بود يوسف ز آن گريزان 



 زليخا دل بدان فرخ لقا داشت 
 

 ولى يوسف نظر بر پشت پا داشت 

   
زليخا سرانجام حسن و جوانى خود را در راه وصال يوسف از كف مى دهد. روزى زليخا 

در دوران قدرت و سلطنت يوسف، از او اجازه ديدار مى خواهد، ولى يوسف او را 
 نمى شناسد و نام و نشانش مى پرسد:

 بگفت آنم كه چون روى تو ديدم 
 

 تو را از جمله عالم برگزيدم 

 جوانى در غمت بر باد دادم 
 

 بدين پيرى كه مى بينى فتادم 

 گرفتى شاهد ملك اندر آغوش 
 

 مرا يكبارگى كردى فراموش 
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 يوسف چون زليخا را بدان حال ديد اشك تأثر فروريخت و از احوال او پرسيد:
 بگفتا كو جوانى و جمالت 

 
 بگفت از دست شد دور از وصالت 

 بگفتا چشم تو بى نور چون است 
 

بگفت از بس كه بى تو غرق 
 خونست 

 بگفتا خم چرا شد سرو نازت 
 

 بگفت از بار هجر جان گدازت 

 بگفتا كو زر و سيمى كه بودت 
 

 به فرق آن تاج و ديهيمى كه بودت 

بگفت از حسن تو هركس سخن 
  راند

 ز وصفت بر سر من گوهر افشاند

 سر و زر را نثار پاش كردم 
 

 به گوهرپاشيش پاداش كردم 

   



داستان بكتاش و رابعه: ديگر از داستانهاى شورانگيز، داستان «بكتاش و رابعه» از الهى نامه 
شيخ عطار است: خالصه داستان اينكه: رابعه دختر كعب امير بلخ، كه در زيبايى كم نظير و 

در سخنورى بى همتا بود؛ در جريان جشنى، عاشق بكتاش (كه يكى از غالمان هنرمند 
دربارى بود) مى شود، و پس از سالى رنج و اندوه راز خود را با دايه دلسوز خويش در ميان 

 مى گذارد و از او مى خواهد كه اين نامه را به- بكتاش برساند:

 اال اى غايب حاضر كجايى؟
 

 به پيش من نه اى آخر كجايى؟

 بيا و چشم و دل را ميهمان كن 
 

 وگرنه تيغ گير و قصد جان كن 

 اگر پيشم چو شمع آيى پديدار
 

 وگرنه چون چراغم مرده انگار

   
پس از ماجرايى كه بايد شرح كامل آن را در الهى نامه شيخ عطار ديد، حارث برادر رابعه 
از اين جريان مطلع مى شود و براى آنكه لكه ننگى! بر دامن او ننشيند دستور مى- دهد كه 

بكتاش را در چاهى حبس كنند و خواهر را نيز در داخل حمامى رگ زنند، دژخيمان 
دستور را اجرا مى كنند و رابعه را در گرمابه رگ مى زنند، دختر شاعر، تا آخرين لحظات 
عمر با انگشتى كه از خون خويش رنگين كرده بود عالقه و دلدادگى خود را به معشوق 

 آشكار كرد.

اكنون به بند افكندن و در چاه انداختن بكتاش و رگ زدن رابعه را از زبان شيخ عطار 
 بشنويد:

 در اول آن غالم خاص را شاه 
 

 ببند اندر فكند و كرد در چاه 

 در آخر گفت تا يك خانه حمام 
 

 بتابند از پى آن سيم اندام 

 شه آنگه گفت تا از هردو دستش 
 

 بزد فصاد رگ اما نبستش 



 چنين قصه كه دارد ياد هرگز
 

 چنين كارى كرا افتاد هرگز

 بدين زارى بدين درد و بدين سوز
 

 كه هرگز در جهان بودست يكروز

 بيا، گر عاشقى تا درد بينى 
 

 طريق عاشقان مرد بينى 
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 سر انگشت در خون مى زد آن ماه 

 
 بسى اشعار خود بنوشت آنگاه 

 ز خون خود همه ديوار بنوشت 
 

 به درد دل بسى اشعار بنوشت 

 چو در گرمابه دلدارى نماندش 
 

 ز خون هم نيز بسيارى نماندش 

 ميان خون و عشق و آتش و اشك 
 

 برآمد جان شيرينش به صد رشك 

 ببردند و به آتش پاك كردند
 

 دل پرخونش زير خاك كردند

 نگه كردند بر ديوار آن روز
 

 نوشته بود اين شعر جگرسوز

 نگارا بى تو چشمم چشمه سار است 
 

 همه رويم به خون دل نگار است 

 سه ره دارد جهان عشق اكنون 
 

 يكى آتش، يكى اشك و يكى خون 

 مرا بى تو سرآمد زندگانى 
 

 منت رفتم تو جاويدان بمانى 

 دريغا! نه دريغى صد هزاران 
 

 ز مرگ زار آن تاج سواران 

 به آخر فرصتى مى جست بكتاش 
 

 كه بخت از زير چاه آورد باالش 

 نهان رفت و سر حارث شبانگاه 
 

 ببريد و روانه شد هم آنگاه 

 به خاك دختر آمد جامه برزد
 

 يكى دشنه گرفت و بر جگر زد



 نبودش صبر بى يار يگانه 
 

 بدو پيوست و كوته شد فسانه 

شيخ عطار، نيز در داستان رهبان دير، طغيان و سركشى عشق را با استادى تمام نشان    
 مى دهد:

 رهبان دير را سبب عاشقى چه بود
 

كو، روى را ز دير به خلقان 
 نمى نمود

چون درفتاد در محن عشق زان  ...
  سپس 

 از مهر دل عبارت عيسى همى شنود

 در ملت مسيح روا نيست عاشقى 
 

او عاشق از چه گشت و چرا در بال 
 فزود

 مانا كه يار ما به خرابات برگذشت 
 

وز حال دل به نغمه سرودى 
 همى سرود

 مى گفت هركه سود كند در بال فتد
 

عاشق زيان كند دو جهان از براى 
 سود

 رهبان طواف دير همى كرد ناگهان 
 

 كاو از آن نگار بتان ناگهان شنود

 برشد به بام دير چو رخسار او بديد
 

از آرزوش روى به خاك اندرون 
 بسود

ديوانه شد ز عشق و برآشفت در 
  زمان 

 زنجير هفت صورت عيسى بريد زود

آتش به دير برزد و بتخانه 
  درشكست 

 از سقف دير او به سما دررسيد دود

 باده ز دست يار دمادم همى كشيد
 

زنگ بال ز ساغر و مطرب 



 همى زدود

سرمست و بيقرار همى گفت و 
  مى گريست 

 ناكردنى بكردم و نابودنى ببود

   
 عطار

 عشق بازيچه حكايت نيست 
 

 در ره عاشقى شكايت نيست 

 حسن معشوق را چو نيست كران 
 

 درد عشاق را نهايت نيست 
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 عشق را بو حنيفه درس نگفت 

 
 شافعى را در آن روايت نيست 

 سنايى    

فخر الدين اسعد گرگانى، در ويس و رامين مكرر، از محروميتهاى جنسى و عوارض آن 
 سخن گفته است:

 چرا اى عاشقان عبرت نگيريد
 

 چرا هرگز نصيحت نپذيريد

 مرا بينيد و دل بر كس مبنديد
 

 كه پس هر سختيى بر دل پسنديد

كه داند كاو به جان من چه بد  ...
  كرد

 يكى بد كرد و جانم را به صد كرد



 وفا كشتم چرا انده درودم 
 

 ثنا گفتم چرا نفرين شنودم 

   
 ويس و رامين 

 جوانه سروقد من دوتا شد
 

 دو هفته ماه من جفت سها شد

 هوا پشت مرا چون چنبرى كرد
 

 زمانه گفتى از من ديگرى كرد

 چو دست عشق آتش در دلم ريخت 
 

نشاط از من به صد فرسنگ 
 بگريخت 

   
* 

 اال اى ابر گرينده به نوروز
 

 بيا گريه ز چشم من بياموز

 اگر چون اشك من باشدت باران 
 

 جهان گردد به يك بارانت، ويران 

 گهى خوناب گاهى خون بگريم 
 

 چو زين هردو بمانم چون بگريم 

   
* 

 به گريه گه گهى دل را كنم خوش 
 

 تو گويى مى كشم آتش به آتش 

 نشانم گرد هجران را، بگردى 
 

 كنم درمان دردى را به دردى 

   
 ويس و رامين 

چون كار مجنون در عشق ليلى باال گرفت، پدر و خويشانش بر آن شدند كه او را به كعبه 
برند، شايد او را از اين راه از بند عشق ليلى رهايى بخشند؛ چون به كعبه رسيدند، پدر از 

 سر خيرخواهى فرزند را گفت:



 در حلقه كعبه حلقه كن دست 
 

 كز حلقه غم بدو، توان رست 

 گو، يا رب ازين گزاف كارى 
 

 توفيق دهم به رستگارى 

   
* 

 مجنون چو حديث عشق بشنيد
 

 اول بگريست، پس بخنديد

 از جاى چو مار حلقه برجست 
 

 در حلقه زلف كعبه زد دست 

 مى گفت گرفته حلقه در بر
 

 كامروز منم چو حلقه بر در

 گويند ز عشق كن جدايى  ...
 

 اين نيست طريق آشنايى 
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 يا رب به خدايى خدائيت  ...

 
 وانگه به كمال پادشاهيت 

 كز عشق به غايتى رسانم 
 

 كاو ماند، اگرچه من نمانم 

 از چشمه عشق ده مرا نور
 

 وين سرمه مكن ز چشم من دور

 گرچه ز شراب عشق مستم 
 

 عاشق تر از اين كنم كه هستم 

 گويند كه خود ز عشق واكن 
 

 ليلى طلبى ز دل رها كن 

 از عمر من آنچه هست برجاى 
 

 بستان و به عمر ليلى افزاى 

 گرچه شده ام چو مويش از غم 
 

 يك موى نخواهم از سرش كم 

 بى باده او مباد جامم  ...
 

 بى سكه او مباد نامم 



 گرچه ز غمش چو شمع سوزم 
 

 هم بى غم او مباد روزم 

 ليلى و مجنون نظامى    

در داستانهاى دل انگيز خسرو و شيرين نيز به كرات به ندبه و زارى عاشق به درگاه معشوق 
 اشاره شده است:

 به آب ديده طفالن محروم 
 

 به نور سينه پيران مظلوم 

 به بالين غريبان بر سر راه 
 

 به تسليم اسيران در بن چاه 

 به داور داور فريادخواهان 
 

 به يا رب يا رب صاحب گناهان 

 به محتاجان در بر خلق بسته 
 

 به مجروحان خون بر خون نشسته 

 به دورافتادگان از خان ومانها
 

 به واپس ماندگان از كاروانها

 به مقبوالن خلوت برگزيده 
 

 به معصومان آاليش نديده 

 كه رحمى بر دل پرخونم آور
 

 وزين غرقاب غم بيرونم آور

   
در داستان خسرو و شيرين نيز مى بينيم كه شيرين در برابر پرويز شجاعانه مقاومت مى كند و 

به او اجازه نمى دهد كه بدون رعايت آئين و رسوم، به او نزديكى كند و از او مى خواهد 
 كه جز او، دلبر و معشوقى انتخاب نكند.

 تو مى خواهى مگر كز راه دستان 
 

 به نقالنم خورى چون نقل مستان 

 به دست آرى مرا چون غافالن مست 
 

 چو گل بويى كنى، اندازى از دست 

   
 سپس آشكارا به او مى گويد:

 دو دلبر داشتن از يكدلى نيست 
 

 دو دل بودن طريق عاقلى نيست 

   



 به نظر امير على، از شعراى قرن پنجم:

 به پنج حال به عاشق همى بماند شمع 
 

 كه برشمر هر پنج را بگير شمار

بگونه و به سرشك و گداز و 
  سوزش دل 

 بسان عاشق، تا روز هر شبى بيدار

   
 شاعر گمنام ديگرى در وصف عاشق مى گويد:
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 از پريدنهاى رنگ و از طپيدنهاى دل 
 

عاشق بيچاره هرجا هست رسوا 
 مى شود

 * در شرح حال شيخ احمد جام، ضمن توصيف رياضتهاى شيخ مى نويسند:   

«گاه از شهوت رنج مى برد و به كمك روزه از غلبه شهوت مى كاست تا سرانجام بر آن 
شد كه آلت خود را ببرد كه «ناگاه هاتفى آواز داد كه يا احمد خون سى و نه كس از 

اولياى خداى در گردن مى كنى ... چون شيخ اين آواز بشنيد، ترك گفت و در آخر عمر 
 اينك نمونه يى »1 « پسر از وى در وجود آمد و سه دختر ...»39پيوسته زنان مى خواستى تا 

 از آثار پراكنده شعرا در پيرامون عشق:

 نه بخت و دولت آنم كه با تو بنشينم 
 

نه صبر و طاقت آنم كه از تو 
 درگذرم 

   



* 

 اين شور كه در سر است ما را
 

 روزى برود كه سر نباشد

   
 سعدى 

 جدا باد از تنم جان من آن روز
 

 كه دل را با تو پيوندى نباشد

   
 انورى 

عيب سعدى نكن اى خواجه اگر 
  آدمئى 

كادمى نيست كه ميلش به پريرويان 
 نيست 

عوام عيب كنندم كه عاشقى همه 
  عمر

كدام عيب كه سعدى خود اين هنر 
 دارد

   
 سعدى 

 مى كشم دردى كه درمانيش نيست 
 

 مى روم راهى كه پايانيش نيست 

 هركجا درديست، درمانيش هست 
 

درد عشق است آنكه درمانيش 
 نيست 

   
 سلمان ساوجى 

در ديوان پرمغز شمس تبريزى نيز از عشق و ناله هاى عاشقانه، در هفت قرن پيش سخن به 
 ميان آمده است:



 آن خواجه را از نيمه شب 
 

 بيماريئى پيدا شده ست 

 تا روز بر ديوار ما
 

 بى خويشتن سر ميزده ست 

 چرخ وزين گريان شده 
 

 وز ناله اش ناالن شده 

 دمهاى او سوزان شده 
 

 گويى كه در آتشكده است 
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 بيماريئى دارد عجب 

 
 نى درد سر نى رنج تب 

 چون ديده جالينوس را
 

 نبضش گرفت و گفت او

 دستش بهل دل را ببين 
 

 رنجش برون از قاعده ست 

 صفراش نى سوداش نى 
 

 قولنج و استسقاش نى 

 زين واقعه در شهر ما
 

 هر گوشه يى صد عربده ست 

 نى خواب دارد نى خورش 
 

 از عشق دارد پرورش 

 كين عشق اكنون خواجه را
 

 هم دايه و هم والده ست 

 گفتم «خدايا» رحمتى 
 

 كارام گيرد ساعتى 

 نى خون كس را ريخته 
 

 نى مال كس را بسته است 

 آمد جواب از آسمان 
 

 كو را رها كن در همان 



 كاندر بالى عاشقان 
 

 دارو و درمان بيهده ست 

   * 
عشق و درويشى و انگشت نمايى و 

  مالمت 
 همه سهلست تحمل نكنم بار جدايى 

 سعدى    
 هر شبى در كنار غم خسبم 

 
 تا جدا از بر و كنار توام 

   
 انورى 

 در مثنوى عشاق نامه عبيد زاكانى آثار رنجها و محروميتهاى جنسى عيانست:

 ايا اى يار عنبربوى مشكين 
 

 نديم و مونس عشاق مسكين 

 شفا و راحت هر دردمندى 
 

 دوا و چاره هر مستمندى 

 سحر گاهى گذارى كن به جايى  ...
 

 به كوى مهربانى آشنايى 

 رسان اى خوش نسيم نوبهارى 
 

 حديثم عرضه دار از روى يارى 

 بگو مى گويد آن سرگشته تو
 

 اسير عشق و هجران گشته تو

 وصالت همدم و همراز من بود
 

 خيالت روز و شب دمساز من بود

 كنون عمريست اى سرو قباپوش 
 

 كه رفتى و مرا كردى فراموش 

 نمى گويى مرا بيچاره يى هست 
 

 ز ملك عافيت آواره يى هست 

 اسيرى، دردمندى، مهربانى 
 

 غريبى بيدلى بيخانمانى 

 ز خويش و آشنا، بيگانه گشته 
 

 ز سوداى غمم ديوانه گشته 

 نمى گويى كه روزى آرمش ياد
 

 كنم جانش ز بند محنت آزاد



 بمردم نازنينا در فراغت 
 

 به جان آمد دلم در اشتياقت 

 ز سوزم ياد كن وز غم بينديش 
 

 مرا مپسند در هجران از اين بيش 
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منطق العشاق يا «ده نامه» اوحدى مراغه يى نيز مرآت سراپانماى سوزوگداز عاشقان و 
 بى مهريهاى معشوقان است. بابا طاهر عريان نيز از مشكالت عشق سخن مى گويد:

 خدايا داد از اين دل داد از اين دل 
 

 كه يك دم مو نگشتم شاد از اين دل 

 چو فردا دادخواهان داد خواهند
 

 بگويم صد هزاران داد از اين دل 

   
* 

 نسيمى كز بن آن كاكل آيد
 

 مرا خوشتر ز بوى سنبل آيد

 چو شب گيرم خيالت را در آغوش 
 

 سحر از بسترم بوى گل آيد

   
* ابن نديم در كتاب الفهرست از تأليفات و رساالتى كه از عاشقان و عشقبازيهاى آنان 

سخن رفته است نام مى برد. از جمله از كتاب مرقس و اسماء و كتاب قيس و لبنى و كتاب 
ليلى و مجنون و پنجاه و پنج كتاب ديگر اسم مى برد و همچنين دوازده كتابى را كه در 

وصف پريوشان هوس پرور نوشته شده است ذكر مى كند؛ عالوه براين از سى و هفت كتاب 
 نام مى برد و مى گويد: نام عاشقان اين كتب و حكاياتشان در افسانه هاى شب آمده است.»

»1« 



 مقام رفيع عشق: عرفا «عشق» را يگانه محرك فعاليتهاى بشرى مى دانند:

 هركه را در سر نباشد عشق يار
 

 بهر او، پاالن و افسارى بيار

 زانكه گر نبود ترا با عشق كار
 

 تو خرى باشى به معنى بى فسار

   
* 

 بود در غزنين امامى از كرام 
 

 نام بودش ميوه عبد السالم 

 چون سخن گفتى امام نامدار
 

 خلق آنجا جمع گشتى بى شمار

 هركه را در شهر چيزى گم شدى 
 

 پس نشان جستى ز خلق آنجا پگاه 

 روز مجلس بود مردى سوگوار
 

 زانكه خر گم كرده بود آن بى قرار

 آن امام القصه گفت آغاز كرد
 

 دفتر عشاق از هم باز كرد

 وصف عشق و عاشقان گفتن گرفت 
 

 از كمال عشق آشفتن گرفت 

هست در مجلس كسى زين  ...
  جايگاه 

 كو به سر عشق گم كرده است راه 

 غافلى برخاست پنداشت آن سليم 
 

 كانكه عاشق نيست كارستش عظيم 

 گفت اگرچه يافتم عمرى تمام 
 

 هرگزم عشقى نبوده است اى آلم 

 مرد گفت آن مرد خر گم كرده را
 

 رو فسارى آر و گير اين مرده را

   
 

______________________________ 
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 كانچه تو در جستنش بشتافتى 

 
 منت ايزد را كه اينجا يافتى 

 هركه عاشق نيست او را خر شمر
 

 خر بسى باشد ز خر كمتر شمر

 عطار   

 جامى نيز چون عطار معتقد است كه:

 دل فارغ ز درد عشق دل نيست 
 

 تن بى درد دل جز آب و گل نيست 

 غم عشق از دل كس كم مبادا
 

 دل بى عشق در عالم مبادا

 فلك سرگشته از سوداى عشقست 
 

 جهان پرفتنه از غوغاى عشقست 

 اگر مجنون نه مى زين جام خوردى 
 

 كه او را در دو عالم نام بردى؟

   
* در كتاب مقامات حميدى اثر قاضى حميد الدين عمر بن محمود البلخى، در مقامه 

يازدهم از عشق و سخن عاشقان، در قرن ششم هجرى تصويرى به دست مى دهد، از جمله 
 مى نويسد: «... ناگاه عشق دامنگير، گريبانگير شد و نقطه جان هدف تير تقدير ...

با خود گفتم كه اين نه آن قضائيست كه بدو بتوان آويخت و اين نه آن بالئيست كه از وى 
بتوان گريخت، شيرينى است چشيدنى و ضربتى است كشيدنى و منزلى است سپردنى و 

راهيست به سر بردنى ... بعد از تحمل شدايد، خبر يافتم كه در بيمارستان اصفهان مرديست 
كه در طب روحانى قدمى مبارك دارد و دمى متبرك، دلهاى شكسته را فراهم مى كند و 

سينه- هاى خسته را مرهم مى نهد ... عزم جزم كردم، با رفيقى چند به اصفهان رفتم ... چون 



سالم نماز بامداد، مداوم روى به بيمارستان نهادم ... چون قامت خورشيد بلند برآمد، شيخ 
از حجره بدرآمد، عصايى در مشت و انحنايى در پشت ... به آواز نرم و نفسى گرم بر قوم 
به سالم مبادرت كرد ... لحظه يى نياسود و گفت: كراست در عشق سئوالى و در مشكل او 
اشكالى؟ بگوئيد درمان خود بجوييد ... پس روى به من كرد و گفت: اى جوان پيشتر آى 
كه تو به دل ازين جمله مفتون ترى و از اين جمع معلول، محزون ترى، اختالل احوال خود 

بازنماى ... گفتم ديده ييست بى خواب و دلى پرتاب و لونى متغير و طبعى متحير و قالبى 
 متقلب (باژگونه) و شوقى متغلب (چيره).

 يك سينه و صد هزار شعله 
 

 يك ديده و صد هزار باران 

   
... گفت بدانكه عشق صورت چيزيست كه بى صبر به سر نشود ... بدان كه عشق را سه قدم 
است: اول قدم كشش، دوم قدم كوشش، سوم قدم كشش: از اين سه دو اختيارى است و 

يكى اضطرارى ... اى جوانمرد، ندانسته يى كه حجره عشق در و بام ندارد و صبح محبت را 
شام نه؟ ... چون تنوره مقامه شيخ بتفت (گرم شد) ... زبان سئوال خاموش كردم و افسانه 

 عشق فراموش، دانستم كه آستانه عشق رفيع است و حضرت محبت منيع ... و پير را
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 »1 «وداع كردم ...»

 نمونه يى ديگر از محروميت جنسى 

«عاقالن دانند كه خمر صافى بى خمار جافى نيست، هيچ عاشق شب وصل به خوشى 
 »2 «نگذاشت اال كه بعد از آن صد روز هجر نديد، بلكه صدگونه محنت و فراق نكشيد ...»



تقريبا در تمام داستانها و قصه ها و حكايات عشقى كه به همت شعرا و سخنسرايان و 
نويسندگان ايرانى به رشته تحرير درآمده است، گفتگو، اظهار عشق، و مهرورزى و 

باالخره نزديكى عاشق و معشوق با يكديگر با گيرودارها، ماجراها، رنج و محروميت 
كشيدنها و گاه جنگ و ستيزهاى فراوان همراه بود و هرگز به خاطر نداريم كه پسر و 

دخترى كه دلباخته يكديگرند، به سهولت و بى خون دل به وصال يكديگر دست يابند. در 
داستان جمشيد و خورشيد سلمان ساوجى، كه شادروان مجتبى مينوى از روى نسخه اى 

 هجرى در اسالمبول تلخيص كرده است، عاشق و معشوق پس از تحمل 836مورخ 
مشقات و تمهيد مقدمات به يكديگر مى رسند؛ جمشيد خطاب به معشوق خود چنين 

 مى گويد:

 كه اى وصل تو آب زندگانى 
 

 ببخشا بر غريبى و جوانى 

 رسانيدى به لب جان، همچو جانم 
 

 ز لب يك دم رسان جانى به جانم 

 نهاده شهد لب بر شكرش گوش 
 

 همه تن راضى و لب گشته خاموش 

 چو ديد آن شمع را يكبارگى نرم 
 

 ز جام شوق خورشيدى سرش گرم 

 دلش كرد آرزوى تنگ شكر
 

 گرفت آن تنگ پر را تنگ در بر

   
باالخره در اثر سعايت غمازان، كار وصال آن دو به درازا مى كشد، اندرز خير- خواهان به 

جايى نمى رسد و سرانجام پس از جنگ با معاندان و پيروزى جمشيد «... مجلسى آراستند و 
دو هفته شاديها كردند، هفته سوم بساط عروسى گستردند و دست آن دو را در شبستان در 

 دست هم نهادند و جمشيد:

 كشيد آن خرمن گل را در آغوش 
 

 برون كرد از برش ديباى گل پوش 



 يكى سيراب شد از عين خورشيد
 

 «يكى سرمست شد از جام جمشيد
«3» 

   
 

 گل و هرمز

در داستان عشقى گل و هرمز كه استاد مينوى از روى نسخه اى از مثنويات عطار (كه فعال 
در ايرلند است) تلخيص كرده، و به شيوه ويس و رامين آغاز شده است نيز عاشق و 

 معشوق به سادگى به وصال هم نمى رسند و جالب 
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اين است كه در اين داستان «هرمز بهانه يى مى آورد كه من مرد عشقبازى نيستم» و دايه كه 
 واسطه و وسيله وصال است مأيوس مى شود و بار ديگر به هرمز مى گويد:

 نسازى كار با او با كه سازى 
 

 نيازى عشق با او با كه بازى 

   
 سرانجام هرمز نرم مى شود و عاشق و معشوق در كنار هم قرار مى گيرند:



 به آخر چون شبى با هم بگفتند
 

 چو شير و چون شكر با هم بخفتند

 هوا مى خواست هرمز را به تعليم  ...
 

 كه بگذارد الف در حلقه ميم 

 بگردانيد روى آن دلستان حور
 

 كه باد، اين الم الف از ميم من دور

 به بوسه گر دلت بر ما رضا داد ...
 

 ز تنگ گل بسى شكرتر آباد

 مرا خواهى هواى خويش بگذار ...
 

 سر در جم به جاى خويش بگذار

 بسى ميلم به عشرت از تو بيش است 
 

 ولى بيمم ز رسوايى خويش است 

   
داستان اين دلدادگى را مجتبى مينوى با رعايت اختصار در سى صفحه به قلمى شيوا به 

 رشته تحرير كشيده، شرح جزئيات معاشقات در اين كتاب ميسر نيست. مجمل سخن آنكه:

 در عشرت زمانى باز كردند
 

 گهربازى و گاهى ناز كردند

 زمانى با كنار و بوس بودند
 

 زمانى را بگفتند و شنودند

 چو افزون گشت مهر و صبر شد كم 
 

 شدند اندر شبستان هردو با هم 

 چو خسرو كرد در انگشت خاتم  ...
 

 چو ملك وصلش از گل شد مسلم 

 پس از چندان پريشانى و محنت  ...
 

 كشيدن رنج ناكامى و غربت 

 ز زاد و بوم و خان ومان فتادن 
 

 ز دست اين به دست آن فتادن 

 هر آن گل كان بماند ناشكفته 
 

 به غنچه در ز ناجنسان نهفته 

 نگشته برگ او از خار خسته 
 

 برو هرچند باد سخت جسته 

 چنان گل خسروان را در خور آمد
 

 «1» «... به دست هر فرومايه نشايد

   
 روحى انارجانى در فصل ششم رساله خود در بيان عشق و عاشقى مى نويسد:



«آورده اند كه عشق محبتيست مفرط و آتشيست محرق اندر دل عاشق، جاذبه ايست از 
جانب معشوق كه دل عاشق را به جانب خود مى كشاند و غير او را از دل او محو 

مى گرداند، چنانكه واقع شده كه: «العشق نار يحرق ما سوى المحبوب» از اين جهت 
 خواهش و طلب معشوق زياده بر عاشقست، شعر:

 اگر از جانب معشوق نباشد كششى 
 

 كوشش عاشق بيچاره به جايى نرسد

   
بنابراين عاشق و معشوق را متعاشقين گويند و رتبه و حاالت عشق باالتر از آنست كه 

 شمه اى از كيفيت آن، همچون ما ناكسان بيان تواند كرد «اين كار دولتست كنون تا

______________________________ 
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 عراقى، شاعر قرن هفتم نيز از محروميتهاى جنسى مكرر سخن گفته است:

 تا توانى هيچ درمانم مكن 
 

 هيچ گونه چاره جانم مكن 

 رنج من ميبين و فريادم مرس 
 

 درد من ميبين و فرمانم مكن 

 جز به دشنام و جفا نامم مبر
 

 جز به درد و غصه درمانم مكن 

 گر نخواهى كشتنم از تيغ غم 
 

 مبتالى درد هجرانم مكن 

 ور بر آن عزمى كه ريزى خون من 
 

 جز به تيغ خويش قربانم مكن 

 تا عراقى ماند در درد فراق  ...
 

 درد با من گوى و درمانم مكن 

   



* 

 خوشا دردى، كه درمانش تو باشى 
 

 خوشا راهى كه پايانش تو باشى 

 خوشا چشمى كه رخسار تو بيند
 

 خوشا ملكى كه سلطانش تو باشى 

 خوشا آن دل كه دلدارش تو گردى 
 

 خوشا جانى كه جانانش تو باشى 

 خوشى و خرمى و كامرانى 
 

 كسى دارد كه خواهانش تو باشى 

 چه خوش باشد دل اميدوارى 
 

 كه اميد دل و جانش تو باشى 

همه شادى و عشرت باشد اى 
  دوست 

 در آن خانه كه مهمانش تو باشى 

 گل و گلزار خوش آيد كسى را
 

 كه گلزار و گلستانش تو باشى 

 عراقى طالب در دست دايم  ...
 

 به بوى آنكه درمانش تو باشى 

   
* 

 نگويى يار كاى غمخوار، چونى 
 

 هميشه با غم و تيمار چونى؟

 كجايى؟ با فراغم در چه كارى 
 

 جدا افتاده از دلدار چونى؟

 مرا دانى كه بيمارم ز تيمار
 

 نپرسى هيچ، كاى بيمار چونى؟

 تو گرچه بينيم غلتان به خون در ...
 

 نگويى آخر اى افكار چونى؟

   
* 

 بود صاحبدلى به دانش و هوش 
 

 در نواحى فارس تره فروش 

 از قضاى خدا و صنع اللّه 
 

 مى گذشت او به راه خود ناگاه 



 پيش قصرى رسيد و درنگريد
 

 صورت دختر اتابك ديد

 صورتى خوب ديد و حيران شد
 

 دل مجموع او پريشان شد

 قرب سالى ز عشق مى ناليد
 

 كه رخ خوب دوست، باز نديد
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 دايم از گريه ديده پرخون داشت 

 
 چشمها چشمه هاى جيحون داشت 

 به جز اوصاف او نخواند و نگفت 
 

 دايم از حسرتش نخورد و نخفت 

 تا بدو خادمى پيام آورد
 

 كين گذشت از حكايت آن كرد

 تو كجايى و ما كجا؟ هيهات 
 

 در بيابان و آرزوى فرات؟

در كتاب داستانى و شيرين سمك عيار نيز، گه گاه از محروميتهاى جنسى سخن به- ميان    
آمده است «... شاهزاده در غم او بيمار شد و به رنگ زعفران گشت و هرچه طبيبان و 
حكيمان جلد و استاد معالجت مى كردند، هيچ عالج نمى پذيرفت كه عالج وى ديدار 

دوست بود، نه حرارت و برودت و رطوبت و يبوست. پهلوانان و سپاه و بزرگان دولت، از 
بهر خورشيد شاه گريان و ناالن بودند و گلنار و خواهرش قمر ملك بر بالين وى 



زارى كنان بودند تا غايتى كه همه دل از وى برداشتند، اگرچه طبيبان او را عالج مى كردند 
 و غذاى موافق نخودآب مى دادند هيچ سود نداشت.

 گر به چاره پزشك بتواند
 

 مرگ از خويشتن بگرداند

   
 فخر گرگانى نيز درين معنى در قصه ويس و رامين گفته است:

 كسى كش مار شيدا بر جگر زد
 

 ورا ترياك سازد نه طبر زد

 شكر هرچند خوش دارد دهان را
 

 نه چون ترياك سازد خستگان را

 اگرچه آب گل پاكست و خوشبوى 
 

 نه باشد تشنه را چون آب در جوى 

   
شاهزاده اگرچه معجونهاى موافق مى خورد او را هيچ سود نبود، مگر غم بر غم زياده 

 »1 «مى شد، حال خورشيد شاه زار شد، پدر بر جان وى بترسيد ...»

 نمونه يى از اشعار دلنشين ابو سعيد ابو الخير در پيرامون عشق:

به ره شهادت اندر  «2» «غازى»
  تك و پوست 

 غافل كه شهيد عشق فاضلتر ازوست 

 فرداى قيامت اين به آن كى ماند
 

كان كشته دشمن است و اين كشته 
 دوست 

   
* 

 گفتم كه كرايى تو بدين زيبايى؟
 

 گفتا «خود را» كه من خودم يكتايى 

 هم عشقم و هم عاشق و هم معشوقم 
 

 هم آينه هم جمال هم بينايى 

   



* 

 رفتم به طبيب گفتم از درد نهان 
 

 گفتا كه ز غير دوست بربند زبان 
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گفتم كه غذا؟ گفت همين خون 

  جگر
 گفتم پرهيز؟ گفت از هردو جهان 

   * 
 عشقم دادى ز اهل دردم كردى 

 
 از دانش و هوش و عقل فردم كردى 

 سجاده نشين باوقارى بودم 
 

 ميخواره و رند و هرزه گردم كردى 

   * 
 من بودم دوش و آن بت بنده نواز

 
 از من همه البه بود و از وى همه ناز

شب رفت و حديث ما به پايان 
  نرسيد

 شب را چه گنه قصه ما بود دراز

 شاعر گمنام ديگرى گويد:   



 سوخت در آتشم چه مى گويم 
 

 «1» احرقتنى الهوى بغير النار

 زار و زردم ز درد دورى او
 

 درد دلدار زرد دارد و زار

 چهره روشنش كه روز منست 
 

 زير زلفش مهيست در شب تار

 غمزه شوخ آن صنم بگشاد
 

 اشك خونم ز چشم خون آثار

   
در داراب نامه طرطوسى ضمن مطالعه داستان، به محروميتهاى جنسى آن دوران و سد و 

بندهاى آن روزگار برمى خوريم: «طروسيه گفت: نخست اين كنيزك كه شب و روز 
كارش گريستن است سخن آغازد، عذرا با دلى غمين چنين گفت: بدانيد كه مرا پدرى بود 

پادشاه يونان زمين، روزى با مادر خويش رفتم به زيارت هيكل ... چون از هيكل بيرون 
آمدم برنايى ديدم نيكوروى، هنوز خط هموار نكرده بود. من به يك ديدار در وى عشق 
آوردم و ندانستم كه او كيست، او خود خويش ما بوده است، از ما سئوال كرد و چيزى 

خواست؛ مادر من او را چيزى نداد و ليكن وعده كرد كه بفرستم، چون به قصر آمديم، او 
را فراموش گشت، من شرم داشتم مادر خود را ياد دادن، حديث آن هيكل افكندم، اى 

مادر چنين زيارتگاهى كه در جزيره ماست هيچ جاى نيست؛ مادر مرا، آن برنا ياد آمد، در 
ساعت كس فرستاد و او را بخواند و بياوردند و پيش پدرم بردند او را بركشيد كه كودكى 

فرهنگى بود، چو گاهى چند بر اين بگذشت، من در مجلس شراب با اين كودك 
مى نشستم تا شبى برخاستم و به نزديك او رفتم. مرا استادى بود آن استاد بيامد و با مادرم 

بگفت كه دختر تو چنين مى كند و مادر مرا بخواند و مالمت كرد، من گفتم اى مادر، خانه 
شرم مرا عشق اين كودك گرفته است، مرا به وى ندهى من خويشتن هالك كنم، مادر 

چون اين بشنيد با پدرم بازگفت؛ تدبير آن كردند كه مرا به وى دهند، در اين ميان مادر من 
بمرد و پدرم از آن رأى برگشت و مرا به وى نداد ... پدرم به جنگ رفت، پدر مرا بگرفته و 



بر دار كردند و تخت پدر من به بيگانه رسيد و آن كودك و مرا بگرفته و بند كرد و 
 خواست 

______________________________ 
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مرا به دست آورد، من فرمان وى نكردم و مرا بياوردند و بفروختند و به بندگى گرفتار 
شدم و امروز چهار سالست كه شب و روز مى گريم. (هرنقاليس) گفت: زهى بزرگ 
 »1 «محنتى كه ترا پيش آمده است و چندين گاه برآمد و عشق تو هنوز كم نشده است ...»

البته كسانى هم بوده و هستند كه با داشتن غريزه جنسى، به امور و مسائل جنسى با ديدى 
«عاطفى و احساسى» نمى نگرند و از دورى و هجران معشوق دستخوش آالم روحى 

نمى گردند. در معارف بهاء ولد از عاشقى كه در عشق خود صادق نيست، چنين ياد شده 
است: «يكى دعوى عشق زنى مى كرد، گفت شب بيا، او منتظر بود، تا معشوقه فروآيد، 

چون از كار شوى خود فارغ شد، بيامد، وى را خواب برده بود، سه دانه جوز در جيب وى 
كرد و برفت، چو بيدار شد دانست، كه چنين گفته است: كه تو هنوز خردى و كودكى، از 

 تو عاشقى نيايد از تو جوزبازى آيد.

 شيخ عطار در منطق الطير اين حكايت را با لطف فراوان به نظم آورده است:

 عاشقى از فرط عشق آشفته بود
 

 بر سر خاكى به زارى خفته بود

 رفت معشوقش به بالينش فراز
 

 ديد او را خفته وز خود رفته باز



 رقعه يى بنوشت چست و اليق او
 

 بست آن بر آستين عاشق او

 عاشقش از خواب چون بيدار شد
 

 رقعه برخواند و به دل خونبار شد

 اين نوشته بود، كاى مرد خموش 
 

 خير اگر بازارگانى، سيم كوش 

 ور تو مرد زاهدى شب زنده باش 
 

 بندگى كن تا به روز و بنده باش 

 ور تو هستى مرد عاشق، شرم دار
 

 خواب را با ديده عاشق چه كار

 مرد عاشق باد پيمايد به روز
 

 شب همه مهتاب پيمايد به سوز

 چون نه اينى و نه آن اى بى فروغ 
 

 مى مزن در عشق ما الف دروغ 

 گر بخسبد عاشقى جز در كفن 
 

 عاشقش خوانم ولى بر خويشتن 

 چون تو در عشق از سر جهل آمدى 
 

 خواب خوش بادت كه نااهل آمدى 

   
 منطق الطير

عشق ارچه بالى روزگار است 
  خوش است 

اين باده اگرچه پرخمارست، خوش 
 است 

ورزيدن عشق اگرچه كارى صعب 
  است 

چون با تو نگارى سروكارست 
 خوش است 

   
 مقاالت شمس 

______________________________ 
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 عشق معنوى و عارفانه به زيباترين صورتى در مثنوى مولوى تصوير شده است:
 عشق را پانصد پر است و هر پرى 

 
 از فراز عرش تا تحت الثرى 

 عشق بشكافد فلك را صد شكاف 
 

 عشق لرزاند زمين را از گزاف 

 هرچه گويم عشق را شرح و بيان 
 

 چون به عشق آيم خجل گردم از آن 

 گرچه تفسير زبان روشنگر است 
 

 ليك عشق بى زبان روشن تر است 

 شرح عشق ار من بگويم بر دوام 
 

 صد قيامت بگذرد وان ناتمام 

 مذهب عاشق ز مذهبها جداست 
 

 عاشقان را مذهب و ملت جداست 

 غير هفتاد و دو ملت، كيش او
 

 تخت شاهان تخت بندى پيش او

 با دو عالم عشق را بيگانگى است 
 

 و اندر او هفتاد و دو، ديوانگى است 

 سر پنهان است اندر زيروبم 
 

 فاش اگر گويم جهان بر هم زنم 

 چون قلم اندر نوشتن مى شتافت 
 

چون به عشق آمد قلم بر خود 
 شكافت 

 چون قلم در وصف آن حالت رسيد
 

 هم قلم بشكست و هم كاغذ دريد

   
استاد سخن سعدى در جنگ «عشق» با «تقوى» با صراحت و صداقت (كفه عشق) را 

 سنگين تر مى بيند:

گفتم «پنجه با ما مكن كه نتوانى»
 اين درد عشق پنهان را

 به تو گويم كه هم تو درمانى   

 باز گفتم چه حاجتست به قول 
 

كه تو 



خود در 
دلى و 
 مى دانى 

 نفس را عقل تربيت مى كرد
 

كز 
طبيعت 
عنان 

 بگردانى 

 عشق دانى چه گفت تقوى را
 

پنجه با ما 
مكن كه 

 نتوانى 

 چه خبر دارد از حقيقت عشق 
 

پاى بند 
هواى 
 نفسانى؟

 خودپرستان نظر به شخص كنند
 

پاك بينان 
به صنع 

 ربانى 

 شب قدرى بود كه دست دهد
 

عارفان را 
سماع 
 روحانى 

 رقص وقتى مسلمت باشد
 

آستين 
بر دو 



عالم 
 افشانى 

 قصه عشق را نهايت نيست 
 

صبر پيدا 
و درد 
 پنهانى 

 سعديا ديگر اين حديث مگوى 
 

تا نگويند 
قصه 

 مى خوانى 

   
ظاهرا سعدى در طول زندگى پرفرازونشيب خود فقط به سيب زنخدان ماهرويان توجه و 

 دلبستگى نداشته است:

 جماعتى كه ندانند حظ روحانى 
 

 تفاوتى كه ميان دواب و انسانست 

گمان برند كه در باغ حسن سعدى 
  را

 نظر به سيب زنخدان و نار پستانست 

 مرا هر آينه خاموش بودن اوليتر
 

كه جهل پيش خردمند عذر 
 نادانيست 
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 و ما ابرى ء نفسى و ال ازكيها
 

كه هرچه نقل كنند از بشر در 
 امكانست 

* در كتب داستانى نيز به اغتنام فرصت در عهد شباب اشاره شده است، از جمله در    
طوطى نامه مربوط به قرن هشتم هجرى چنين مى خوانيم: «... هرچيز را وقتى است و هر 

كارى را محلى، اين زمان كه ايام جوانى و هنگام كامرانى است، نصيبى از عيش برگير و 
 حظى از عشق بردار:

 روزگار نشاط را درياب 
 

 وز غم و رنج دهر روى بتاب 

   
و پيش از آنكه مشك كافور عنبر عبير گردد و بدر هالل شود و آفتاب و ماه كسوف و 
خسوف پذيرد، داد جوانى بده و نزل شادمانى در ميان نه كه بعد حسرت و ندامت هيچ 

 سود نكند ... وقت هرچيز نگهدار كه نافع نبود نوشدارو كه پس از مرگ به سهراب دهى.»
»1« 

* مشكالت و مسائل جنسى نه تنها در اشعار گويندگان نامدار، بلكه در ترانه هاى دلنشين 
 عاميانه نيز به خوبى مشهود است:

 شب كه ميشه من و يار
 

 روز كه ميشه من و يار

 رو مى كنيم به ديوار
 

 زار و زار گرييم 

 بى اختيار گرييم 
 

 از فراق يار جونى 

 چون ابر بهار گرييم 
  

* 



 امشب شب مهتابه، حبيبم نيومد
 

 حبيبم اگر خوابه طبيبم نيومد

 خوابست و بيدارش كنيد
 

 مست است و هشيارش كنيد

 بگوئيد فالنى اومده 
 

 اون يار جونى اومده 

 حالتو احوالتو بپرسه و بره 
  

* 

 ديشب كه بارون اومد
 

 يارم لب بوم اومد

 رفتم لبش ببوسم 
 

 نازك بود و خون اومد

 خونش چكيد تو باغچه 
 

 يه دسته گل دراومد

   
 

______________________________ 
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 رفتم گلش بچينم 

 
 پرپر شد و هوا رفت 

 رفتم پرپر بگيرم 
 

 كفتر شد و هوا رفت 

 رفتم كفتر بگيرم 
 

 آهو شد و صحرا رفت 

 رفتم آهو بگيرم 
 

 «1» «ماهى شد و دريا رفت

   



شعرا و نويسندگان، در وصف زنان خوبروى نيز آثارى دلنشين از خود به يادگار 
 گذاشته اند:

 سحرگه ماه عقرب زلف من مست 
 

 درآمد همچو شمعى شمع در دست 

 نقاب عنبرين از چهره بگشاد
 

 طناب چنبرين بر مشترى بست 

 را تاب مى داد «2» به فندق ضيمران 
 

 به عشوه گوشه بادام بشكست 

   
 خواجوى كرمانى 

از پرده برون آمد ساقى قدحى در 
  دست 

هم پرده ما بدريد هم توبه ما 
 بشكست 

 بنمود رخ زيبا گشتيم همه شيدا
 

چون هيچ نماند از ما آمد بر ما 
 بنشست 

   
 فخر الدين عراقى 

 دعوت به اعتدال و ميانه روى 

اوحدى مراغه يى در اشعار زير جوانان را به امساك در شهوت- رانى و رعايت اعتدال 
 فرامى خواند و مى گويد:

 آب كارت مبر كه گردى پير
 

 كار اين آب را تو سهل مگير

 بهترين ميوه ز باغ تو است 
 

 راستى روغن چراغ تو اوست 

 او نماند چراغ تيره شود
 

 خاطرت كند و چشم خيره شود

 به فريب دل خيال انگيز
 

 هر دمش در فضاى فرج مريز



 در سرت اوست عقل و در رخ رنگ 
 

 در كمر سيم و در ترازو سنگ 

 نطفه از لقمه حرام و حرج 
 

 ندهد فرج را ز نسل فرج 

 گندم بد نمى توانى كشت 
 

 چه طمع مى كنى ز نطفه خويش 

 زن ناپارسا مگير به جفت 
 

 اگر از بهر نسل خواهى جفت 

 هر ستم كز چنين پسر باشد
 

 همه در گردن پدر باشد

 او ز خود در عذاب و خلق از وى 
 

 پدرش را دعاى بد درپى 

   
 در اشعار زيرين، اوحدى، زنان فاسد و بدكار عصر خود را توبيخ مى كند:

 مكن اى شاهد شكرپاره 
 

 دل و دين را به عشوه آواره 

 يا مگرد آشناى و شوى مكن 
 

 يا به بيگانه رأى و روى مكن 

   
 

______________________________ 
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 زشت باشد كه همچو بو الهوسان 

 
 نان شوهر خورى و ... كسان 

 بچه از خانه سر بدر دادى 
 

 گر نه سر با كسى اگر دارى 



 سر بازى و پاى رقاصى 
 

 چون توان يافت بى تن عاصى 

 زلف بشكستن و نهادن خال 
 

 چون حاللست و نيست بوسه حالل 

 سقف و ديوار و چادر و پرده 
 

 از پى پوشش تو شد كرده 

 چون تو از پرده روى باز كنى 
 

 وز در خانه سر فراز كنى 

 پرده در پيش رخ چو مى بندى 
 

 نه به ريش جهان همى خندى 

 شوى پندت دهد سقط گويى 
 

 ريش گيرى كه چون غلط گويى 

 روزت اين كبر و كينه در كاال
 

 نيمشب هردو لنگ در باال

 چون تبه گردد آن لب خندان 
 

 گرگ باشى و ليك بى دندان 

 چون شود پشت زن ز پيرى خم 
 

 شهوت و حرص پير گردد كم 

* «به نظر ابن ميمون: انسان نبايد «مدام مانند خروسى با زن خويش جمع آيد بلكه بايد    
تكليف شوهرى را شبهاى شنبه انجام دهد ... هنگام همخوابگى هيچكدام از زن و شوهر 

 »1 «نبايد در حال سكر، رخوت يا افسردگى باشند، در آن موقع زن نبايد خفته باشد.»
جالب توجه است كه حدود هشت قرن پيش ابن ميمون روابط جنسى را با ديد علمى مورد 

 مطالعه قرار داده و رعايت حال زنان را نيز ضرورى دانسته است.

خاقانى شروانى سالها قبل از اوحد الدين مراغه يى مردم را از افراط در شهوترانى برحذر 
 مى دارد و مى گويد:

 آب شهوت مريز خاقانى 
 

 دست از اين آب هم به آب بشوى 

 بس كه سرخاب روى عمر بشست 
 

 اين سفيدآب پشت شهوت جوى 

 رشته جان مبر ز مهره پشت 
 

 سيم سيما مبر ز سكه روى 

   



 نظامى گنجوى وضع انسان را در مراحل مختلف زندگى توصيف مى كنند:

 نشاط عمر باشد تا چهل سال 
 

 چهل رفته فروريزد پر و بال 

چو عمر از ده گذشته يا خود از 
  بيست 

 نشايد مر تو را چون غافالن زيست 

 پس از پنجه نباشد تندرستى 
 

 بصر كندى پذيرد پاى سستى 

 چو شصت آيد نشست آيد پديدار
 

 چو هفتاد آمد افتد آلت از كار

 به هشتاد و نود چون دررسيدى 
 

 بسا سختى كه از گيتى كشيدى 

   
 

______________________________ 
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 وز آنجا گر به صد منزل رسانى 

 
 بود مرگى به صورت زندگانى 

 از خسرو و شيرين    

 عبيد زاكانى نيز پيرى را با عياشى سازگار نمى بيند:

«پيرى، پيش طبيبى رفت گفت سه زن دارم پيوسته گرده و مثانه و كمرگاهم درد مى كند 
 »1 «چه خورم تا نيك شود، گفت معجون نه طالق.»



 عشق و عاشقى در ايام پيرى 

در ميان شعرا كسى كه با استادى تمام دوام عشق را تا آخرين روزهاى زندگى توصيف 
كرده است، امير خسرو، شاعر نامدار هند است. «اسرار و رموز عاشقى را او نيز مثل سعدى 

مى شناسد، غزلهاى او باوجود سادگى و لطف بيانى كه دارد غالبا آكنده از درد و نياز، 
نوميدى و اندوه تلخ غم انگيزى نيز در سراسر آن موج مى زند ... از آنها مى توان صداى 

روح شاعر را كه زير بار اندوه و پريشانى خرد و شكسته مى شود، شنيد. بدينگونه عشقى 
كه غزلهاى او را مزيت مى بخشد هوس شاعرانه نيست، درد است، درد واقعى، دردى كه 
ننگ و مالمت نمى شناسد و با رسوايى و نوميدى آشنايى دارد. با اينهمه، تا روزگار پيرى 

 »2 «از جان شاعر جدا نمى شود و تا پايان عمر وى را دلداده جوانان مى دارد.»

 دل ز تن بردى و در جانى هنوز
 

 دردها دادى و درمانى هنوز

 آشكارا سينه را بشكافتى 
 

 همچنان در سينه پنهانى هنوز

 ملك دل كردى خراب از تيغ ناز
 

 اندر آن ويرانه سلطانى هنوز

 هردو عالم قيمت خود گفته يى 
 

 نرخ باال كن، كه ارزانى هنوز

 سيرى و شاهدپرستى ناخوش است 
 

 خسروا تا كى پريشانى هنوز

   
 از گفته هاى حافظ در پيرامون «عشق عارفانه»:

قلم را آن زبان نبود كه سر عشق 
  گويد باز

وراى حد تقرير است شرح 
 آرزومندى 

   
* 



 دو يار زيرك و از باده كهن دو منى 
 

 فراغتى و كتابى و گوشه چمنى 

 من اين مقام به دنيا و آخرت ندهم 
 

 اگرچه در پيم افتند هر دم انجمنى 

كه هركه گنج قناعت به گنج دنيا 
  داد

فروخت يوسف خود را به كمترين 
 ثمنى 

 بيا كه رونق اين كارخانه كم نشود
 

به زهد همچو تويى يا ز فسق همچو 
 منى 

   
* 

به عشق زنده بود جان مرد 
  صاحب دل 

 اگر تو عشق ندارى برو كه معذورى 

   
* 

چو امكان خلود اى دل درين 
  فيروزه ايوان نيست 

مجال عيش فرصت دان به فيروزى و 
 بهروزى 
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* 
واى كه با زلف و رخ يار گذارى 

  شب و روز
فرصتت باد كه خوش صبحى و 

 شامى دارى 

   * 
حديث عشق ز حافظ شنو، نه از 

  واعظ
 اگرچه صنعت بسيار در عبارت كرد

ثواب روزه و حج قبول، آن كس 
  يافت 

كه خاك ميكده عشق را زيارت 
 كرد

   * 
 فراز و شيب بيابان عشق دام بالست 

 
 كجاست شيردلى كز بال بپرهيزد

   * 
 نازپرورد تنعم نبرد راه به دوست 

 
 عاشقى شيوه رندان بالكش باشد

   * 
 از صداى سخن عشق نديدم خوشتر

 
 يادگارى كه در اين گنبد دوار بماند

   * 
چو عاشق مى شدم گفتم كه بردم 

  گوهر مقصود
ندانستم كه اين درياچه موج 

 خونفشان دارد

   * 

 عالم از ناله عشاق مبادا خالى 
 

كه خوش آهنگ و فرحبخش نوايى 
 دارد



 اشك خونين به طبيبان بنمودم گفتند
 

درد عشق است و جگرسوز دوايى 
 دارد

   * 

 باده نوشى كه در او روى ريايى نبود
 

بهتر از زهدفروشى كه در او روى و 
 رياست 

چه شود گر من و تو يك دو قدح 
  باده خوريم 

باده از خون رزان است نه از خون 
 شماست 

   * 
از چار چيز مگذر گر زيركى و 

  عاقل 
امن و شراب بى غش معشوق و جاى 

 خالى 

   * 

 آب حيات و مرتبت خضر يافتى 
 

يك بار اگر تو خود لب دلبر 
 مكيده اى 

   * 
 لبش مى بوسم و درمى كشم مى 

 
 به آب زندگانى برده ام پى 

 نه رازش مى توانم گفت با كس 
 

 نه كس را مى توانم ديد با وى 
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 لبش مى بوسم و خون مى خورد جام 

 
 رخش مى بينم و گل مى كند خوى 



   * 
نوبهار است در آن كوش كه 

  خوشدل باشى 
كه بسى گل بدمد باز و تو در گل 

 باشى 

   * 
شيدا از آن شدم كه نگارين چو ماه 

  من 
ابرو نمود و جلوه گرى كرد و رو 

 ببست 

   * 
را صفت  گفتم كه حسن چهره او

  كنم 
 رخساره وانمود و در گفتگو ببست 

   * 
 بس نكته غير حسن ببايد كه تا كسى 

 
 مقبول طبع مردم صاحبنظر شود

* در شرح حال خواجه عبد الكريم ابن خواجه عاقبت محمود كشميرى، كه از ايرانيان    
اصيلى است كه به حكم حوادث روزگار، در قرن دوازدهم، راه ديار آشناى هند را پيش 

گرفته است، مى خوانيم، كه اين مرد پژوهنده دانشمند «با وصف اينكه، شب و روز به ارقام 
و تسويد مسودات نسخه ها ... مشغول بودند و سن از هشتاد سال متجاوز شده، هرگز عينك 

محتاج نشد و قوت باصره و قوت باه، در مرتبه يى بود كه باوجود كبر سن و سخافت و 
ضعف بنيه، در هفته، دو سه دفعه غسل اختيار مى نمودند: ليكن با اينهمه قوت جماع و 
اجتماع جوارى و مدخوله ها، هرگز فرزندى متولد نشد، بلكه مى گفتند، اينهم به سبب 
كشش و قوه باه وحدت نطفه است كه در رحم قرار نمى گيرد و اگر مى گيرد از وفور 

 »1 «حرارت محترق مى گردد.»



 انحرافات جنسى پس از حمله مغول 

به قول افالكى و به حكايت ديگر منابع در عهد خوارزمشاهيان و مقارن حمله مغول، بيش 
از پيش، لواط و امردبازى در خاور ميانه رواج داشت. بهاء ولد قبل از آنكه در آسياى 

صغير رحل اقامت افكند، در دمشق توجه بزرگان شهر را به خود جلب كرد، چون به او 
پيشنهاد كردند، كه در آنجا بماند، پاسخ داد: «سالطين و امراى اين ديار اغلب به فساد و 

 »2 «لواط مشغولند، نشايد، در اين مقام، مقيم بودن.»
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 نقش امردان در سياست 

در تمام دوران تاريخ ايران، امردان و غالمبارگان در سياست عمومى كشور نقش اساسى 
داشتند. از نقش امردان در دربار غزنويان و سلجوقيان قبال سخن گفتيم. بى مناسبت نيست 

از نقش امردان در دستگاه فدائيان اسماعيلى نيز جمله يى بنويسيم. «عطاملك جوينى در 
اواسط قرن هفتم هجرى مى نويسد كه حسن مازندرانى، پس از آنكه از ميان لشكر مغول 

گريخت «... به پيش عالء الدين افتاد، «امردى مليح» بود، عالء الدين چون او را ديده، 
دوست داشته است و به خود نزديك گردانيده، و محل اعتماد و به غايت عزيز و پيش او 

گستاخ بودى، معهذا، از جنون و بدخويى (عالء الدين) پيوسته به تخيالت و تعليالت، او را 



رنجانيدى و زدى به ضربهاى عنيف، چنانكه دندانهاى او بيشتر شكسته بود و از آلت 
ذكوريت او، پاره يى بريده و ... تا وقتى كه اندك سپيدى موى او اثر كرده هنوز، منظور و 
محبوب او بود، و او را به جاى امردان و معشوقان داشتى. و يكى از زيردستان خود كه هم 

محبوبه او بود، به زنى به حسن داده بود، و با آنكه حسن دو سه فرزند از او داشت، زهره 
نداشتى كه بى اجازت عالء الدين، در خانه رفتى و با زن خود بخفتى و عالء الدين در 

 »1 «مقاربت و مباشرت با زن حسن، از او تحاشى نكردى.»

با اينحال نبايد تصور كرد كه حسن مازندرانى، در امور سياسى و حل و عقد مسائل، 
دخالتى نداشته، بلكه اين مرد زبون و بى حيثيت به گفته عطا ملك جوينى: «... در رفع 

حاجات ... بلكه در مصالح كلى و جزوى وزرا و اكابر و اعيان دولت عالء الدين، و تمامى 
اهالى مملكت او به «حسن» تقرب جستندى چه غيرى را، با عالء الدين چون حسن مجال 

مباسطت نبودى و كارها، چنانكه به قول و سخن او تمشيت پذيرفتى، به تقرير ديگران، به- 
اتمام نرسيدى، و بسيار بودى كه حسن به آنچه خواستى بى استطالع رأى عالء الدين از 
پيش خود، پروانه دادى و حكمها كردى و تمامت به امضاء مقرون بودى و او را از اين 
 »2 «مداخالت كه ذكر رفت، مال بسيار جمع شده بود، ... و از عالء الدين پنهان داشتى ...»
حسن با اينهمه ثروت ناچار بود به جامه پشمى و غذاى بسيار ساده بسنده كند تا مورد 

سوء- ظن مخدوم خود قرار نگيرد. يعنى در حقيقت اين مرد شقى مى چاپيد ولى از ترس 
 نمى خورد.

در ايران، افراط و تفريط نه تنها در امور مالى و مادى و خوراك و پوشاك از دير- باز 
معمول بوده، بلكه در امور جنسى نيز هيچگاه اعتدال و انصاف بين عموم مردم رعايت 



نمى شده است. در محيط اجتماعى ما درحاليكه هزاران جوان به علت فقر و تنگدستى قادر 
 به ازدواج نبودند، زورمندان و مردم متمكن به انواع عيش و عشرتها دست مى زدند.

______________________________ 
 .139، ص 3)- عطا ملك جوينى، تاريخ جهانگشا، به اهتمام سيد جالل تهرانى، ج 1(

  به بعد.139)- همان كتاب، ص 2(

 451، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 فساد دربار

مؤلف رستم التواريخ ضمن بحث از شهوت جنسى سلطان حسين صفوى، وضع اجتماعى، 
فساد دربار و كارمندان دولت و انحطاط اخالقى طبقه مرفه و آثار و مقدمات سقوط دولت 
صفويه را نشان مى دهد: «... قريب به هزار دختر صبيحه جميله از هر طايفه و قوم و قبيله از 

عرب و عجم و ترك و تاجيك و ديلم با قواعد عروسى و دامادى و بهجت و سرور و 
شادى با ساز كوس و نقاره و شهر آئين بستن و چراغان نمودن، به عقد و نكاح و حباله 

خود درآورد. و اوالد و احفادش از ذكور و اناث و كبار و صغار تخمينا به قدر هزار نفر 
 نويسنده رستم التواريخ پس از »1 «رسيده بودند و همه به ناز و نعمت پرورده بودند ...»

 توصيف كاخها و قصرها و درياچه هايى كه عشرتگاه سلطان بود مى نويسد:

«زنان ماه پيكر، سيم اندام، سروقد گلرخسار سيمين برش در آن درياچه به شناورى و 
آب بازى مشغول ... در آن سراى بهشت مانند، حجره دلگشاى ساختند و مكانى عميق، در 

آن بنا نمودند از دو طرف سراشيب كه دهنه باالى آن، هفت زرع و دهنه زير يكزرع از باال 
 تا زير سنگ مرمر نصب نموده بودند.



آن حجره را با زينت ساخته و پرداخته و آراسته و پيراسته بودند كه گاهگاهى آن يگانه 
روزگار برهنه مى شد و يك زوجه ماه سيماى سيم اندام خود را برهنه مى نمود از باالى آن 

مكان عميق، روبروى هم مى نشينند و پاهاى خود را فراخ مى نهادند و از روى خواهش 
همديگر را به دقت تماشا مى نمودند و مى لغزيدند، از باال تا زير چون به هم مى- رسيدند 

الف راست به خانه كاف فرو مى رفت، پس از آن دو طالب و مطلوب دست بر گردن 
همديگر مى نمودند و بعد از دست بازى و بوس و كنار بسيار، آن بهشتى سرشت مجامعتى 

روحبخشا، با زوجه حورسيماى خود مى نمود كه واه واه چه گويم از لذت آن (اللهم ارزقنا 
 و جميع المؤمنين ...) آن را حظخانه مى ناميدند.

حجره مدوره وسيعه در آن سراى پرنشو و نما با زينت بسيار ساختند كه گاهگاهى آن 
سرور سالطين عهد، خود با چهل پنجاه نفر از زنان ماه طلعت حور اطوار، پرى رفتار، 

چشم جادوى، هالل ابروى، مشكين گيسوى، مهرصباحت، طناز پرناز غمزه گر، عشوه پرداز 
خود، در آن حجره پرزينت و آئينه جناب خود در ميانه، مجرد از لباس و لعبتان شوخ و 

شنگ مذكوره به دورش برهنه مى نشستند و هريك، يك نازبالش پر پر قوى اطلس و 
حرير و ديبا و پرنيان و زربفت مى نهادند به زير كمر خود، و پاهاى خود را به زير كمر و 

زانو مى كشيدند و به پشت مى خوابيدند، و عشوه ها و غمزه ها و نازها و غنجها مى نمودند و 
كرشمه اى مى سنجيدند و شوخيها باهم مى نمودند و لطيفه ها به هم مى گفتند و مى شنيدند، 

 آن خالصه ملوك نيكوسلوك از هرطرف آن ماهوشان سيم اندام را تماشا مى نمود و از
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هريك كه خوشترش مى آمد به دست مبارك خود دستش را مى گرفت و به مردى و 
مردانگى او را در ميان مى خوابانيد و پاهاى نازك و حنا و نگار بسته او را بر دوش مبارك 
خود مى- انداخت و عمود لحمى سخت، مانند فوالد خود را بر سر مدور طوالنى سيمين 

نازك آن نازنين فرومى كوفت و مجامعتى خسروانه مى نمود كه ال حول و ال قوة اال باهللا و 
 »1 «آن حجره را لذت خانه مى خواندند ...»

در جاى ديگر مى نويسد: «... روز و شب در اكل و مجامعت بسيار حريص و بى- اختيار 
بود و به جهت امتحان در يك روز و يك شب صد دختر پاكيزه، ماهرو را فرمود موافق 

شرع انور محمدى به رضاى پدرشان و رضا و رغبت خودشان از براى وى متعه نمودند و 
 ساعت، ازاله بكارت آن 24آن پناه ملك و ملت به خاصيت اكسير اعظم در مدت 

دوشيزگان دلكش طناز و آن لعبتان شكرلب پرناز نمود و باز مانند عزبان مست، هل من 
مزيد مى فرمود و بعد ايشان را به قانون شريعت احمدى مرخص فرمود و همه ايشان با 

صداق شرعى و زينت و اسباب و رخوت نفيسه كه آن قبله عالم با ايشان احسان و انعام 
فرموده بود به خانه- هاى خود رفتند؛ و در همه ممالك ايران اين داستان انتشار يافت و 

هركس زنى با حسن جمال بى نظير داشت، با رضا و رغبت تمام او را طالق مى گفت و از 
روى مصلحت و طلب منفعت، او را به دربار معدلت بار خاقانى مى آورد و او را از براى آن 

يگانه آفاق عقد مى نمودند با شرايط شرعيه و آن زبده ملوك از آن خوروش محظوظ و 
متلذذ مى شد! و او را با شرايط شرعيه مرخص مى فرمود و مطلقه مى نمود و آن زن، خرم و 
خوش از سر كار فيض آثار پادشاهى انتفاع يافته، با دولت و نعمت باز به عقد شوهر خود 

 درمى آمد (!)



هركس دختر بسيار جميله داشت سعيها مى نمود و به عرض محرمان سرادق جالل خاقانى 
مى رسانيدند و آن دختر ماه منظر را از براى آن ذات نيكوصفات اقدس عقد مى- خواندند، 

با شرايط شرعيه ... و با كمال خوش طبعى و نكوخلقى با طرز بسيار خوش و حركات 
دلكش رستمانه به يك يورش، حلقه دربسته محكم بلورينش را دخل و تصرف مى- نمود 

... طرفين چنان حظ و لذت مى يافتند كه به تصور نمى گنجد، زيرا كه معجونى پيش از 
مقاربت بر حشفه خود مى ماليد كه فى الفور به خاريدن درمى آمد و به سبب قوت باهى كه 
آن يگانه آفاق داشت، آورد و بردش بسيار به طول مى انجاميد و بسيار متحرك بود تا آنكه 

از فرط لذت، طرفين نزديك به غش نمودن و بيهوشى مى رسيدند و هريك از اين زنان و 
دختران را كه آبستن مى شدند نگهدارى مى نمود، و اال طالق مى فرمود ... به اين مراسم 

خوب و به آئين مرغوب مذكور، از آنكه بكارت سه هزار دختر ماه روى مشكين موى 
 الله عذار،
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گلندام، بادام چشم، شكرلب را با دخول برداشته و با دو هزار زن جميله آفتاب لقاى سرو 
باالى سيمين بدن مجامعت نمود، ماشاء اللّه ال حول و ال قوة اال باللّه العلى العظيم.- از 

بركت اكسير اعظمى كه درويش ذو فنون به خلد آشيانى شاه سليمان غفر اله له پيشكش 
نموده بود و از آن خلد آشيانى، به اين فردوس مكانى ميراث رسيده، بيست كرور كه هر 

كرورى پانصد هزار تومان است ... خرج تزويجها و عروسيهاى خود نموده و به اين طريقه 
 در جاى ديگر مى نويسد: «از آثار »1 «خاليق را از سر كار فيض آثار منتفع مى نمود ...»



زوال دولت و اقبال السلطان ... اين بود كه طبع اشرفش از اسب سوارى متنفر شده و مايل 
خرسوارى شده بود و با زنان خاصه خود به باغها و بوستانها و مرغزارها بر خر مصرى، 

يراق مرصع، سوار شده تشريف مى بردند و به هر قريه كه داخل مى شد، زنان و دختران آن 
قريه بى چادر و پرده به استقبالش مى آمدند و صد خواجه سفيد و سياه (يعنى مردهايى كه 
آلت رجوليت ايشان را به جهت محرميت زنان شاه قطع نموده بودند) قرقچى و قدغن چى 

هميشه همراه داشت- يك خواهرش (مهد عليا) زينت بگم بر اسب يراق مرصع سوار از 
طرف راستش زر مسكوك نثار مى كرد و يك خواهر ديگرش ستر كبرى مريم بيگم از 

جانب چپش بر استر يراق مرصع سوار سيم مسكوك مى افشاند كه خدا شاه را نگاهدارد و 
دولتش پاينده باد. هرساله در فصل بهار موسم علف دادن دواب در باغهاى دلگشاى 

باصفاى پادشاهى، با پنج هزار نفر از اهل حرم خود از خاتون و بانو و بى بى و خدمتكار و 
كنيز و گيسوسفيد با صد خواجه سفيد و صد خواجه سياه (يعنى آغايان) محرم حريم 

پادشاهى نزول اجالل مى فرمودند- مى فرمود نرخرها و ماده خرهاى بسيار مى آوردند و بر 
همديگر مى انداختند و از تماشاى مجامعت آن نرخرها همه محظوظ و متلذذ مى شدند و از 
فرط حظ و لذت بيخود و بيهوش مى- شدند (!) همه آن زنان سيمينبر و نسرين تن گلندام، 

الله رخسار در دل غمناك و اندوهگين مى شدند و آه سرد از دل پردرد برمى كشيدند و اين 
 شعر آبدار حكيم انورى را برمى- خواندند و غش مى كردند.

 گر جماع اينست كاين خر مى كند
 

 بر ... ما مى رينند اين شوهران 

   
... و با ديده هاى گريان و سينه هاى بريان نفرين به دولت شاه جهان پناه مى كردند و در هر 

سالى سه روز قدغن مى شد، حسب االمر وااليش كه از همه خانه هاى شهر اصفهان مرد 
بيرون نيايد؛ و نازنينان طناز و زنان ماهروى پرناز و دختران گل رخسار سروباالى و لعبتان 



سيم اندام، بلورين غبغب، كرشمه سنج، عشوه گر، با كمال آراستگى در بازارها بر سر دكانها 
 و بساط شوهران بيايند و بنشينند، خصوصا در قيصريه و كاروانسراها و در حجره هاى 
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تجار، زنان و دختران ايشان با زينت و آرايش بسيار بنشينند و آن سلطان جمشيدنشان با 
پانصد نفر زنان و دختران ماه طلعت پرى سيماى خود و چهار هزار و پانصد نفر كنيزك و 
خدمتكار ماهروى مشكين موى دلربا و صد نفر خواجه سفيد و صد خواجه سياه محرمان 

حرم پادشاهى به تماشاى تفرج بازارها و كاروانسراها و قيصريه با تبختر و جاه و جالل 
تشريف مى آوردند و به قدر دو كرور بلكه بيشتر معامله مى نمودند ... هر زنى و دخترى را 

كه آن فخر ملوك مى پسنديد و تحسين مى فرمود، اگر آن زن شوهردار بود، اين خبر به 
شوهرش مى رسيد و اين زن را شوهر طالق مى گفت و پيشكش آن زبده ملوك مى نمود و 

آن افتخار تاجداران آن جميله را به قانون شرع انور تصرف مى نمود؛ و او را با احسان و 
انعام باز به طريقه شرع انور مرخص مى فرمود و باز به قاعده منهاج مستقيم به خانه شوهر 

خود مى- رفت و همچنين اگر دختر جميله را به خوبى وصف مى فرمود چنين مى نمودند 
 در جاى ديگر مى نويسد: بيشرمى اركان دولت به جايى رسيده كه «حكيم باشى در »1 «...»

روزهاى پنجشنبه در تكيه هاى بيرون شهر به تماشاى مى رفته و اشخاص معمم را به زور و 
غرور مى طلبيده و حكم مى نموده، تنبانش را بيرون مى آوردند و با ترازوى مثقال 

خايه هايش را وزن مى- داده اند و مى گفتند از براى سركار شاه مى خواهيم معجون خايه 
 اين بود شمه يى از فجايع و »2 «بسازيم و مانند اين كارهاى زشت بسيار مى كرده اند ...»



سياهكاريهاى سلطان حسين صفوى، براى آشنايى بيشتر با كارهاى قبيح اين عنصر فاسد، 
 »3 «مطالعه رستم التواريخ ضرورى است.

منظور از ذكر فجايع و مظالم شهرياران صفوى اين است كه خوانندگان دريابند كه قدرت 
و اختيارات نامحدود در هر محيط و جامعه يى زيان بخش و فسادانگيز است، تنها راه مبارزه 
با انحرافات زمامداران، مداخله مردم در سياست، و استقرار دموكراسى و حكومت مردمى 

است، فقط در پناه آزادى است كه مى توان با ايجاد احزاب و اجتماعات، و انتشار 
مطبوعات آزاد، و بحث و انتقاد در مسائل مختلف اجتماعى و اقتصادى، از انحراف 

زمامداران جلوگيرى كرد و نقاط ضعف آنان را آشكار كرد. طبيعى است با برقرارى چنين 
نظامى، هيچيك از زمامداران به فرض داشتن سوء نيت، قادر نيست قدمى برخالف مصالح 
خلق بردارد، زيرا كه مردم، و مطبوعات مردمى، و نمايندگان مردم، بى درنگ پرده از روى 

 اعمال ناروا و غيرقانونى آنان برمى دارند، و منحرفين و خائنين را رسواى 
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خاص و عام خواهند كرد، درحاليكه در كشورهاى استبدادى «توتاليتر» در پناه خفقان و 
تحديد عقايد و افكار تمام مظالم و انحرافات و سوءاستفاده ها به دست فراموشى سپرده 

 مى شود.



* در دوره قاجاريه نيز وضع فواحش و طرب خانه ها و ميفروشيها همواره متزلزل و ناپايدار 
بود، با اينكه اينگونه اماكن براى سودجويى و پرونده سازى براى ثروتمندان و اخاذى از 
آنها بسيار مناسب بود، معذلك گاه وبيگاه دولت و مأمورين انتظامى براى سودجويى و 

عوامفريبى و يا، در اثر فشار روحانيان به تخريب اين اماكن و دستگيرى مباشرين و 
گردانندگان آن مراكز مبادرت مى كردند. و همينكه سروصداها مى خوابيد، بار ديگر اين 

عناصر محروم و بى پناه به كار ديرين مشغول مى شدند و در بدترين شرايط و با تحمل انواع 
زورگوئيها و ناراحتيها به زندگى نكبت بار خويش ادامه مى دادند، هرگز سالطين، مأمورين 

ديوانى و ديگر مقامات مال اندوز و عوامفريب ايران در مقام كشف رابطه علت و معلولى 
اين مسائل برنمى آمدند و به خود زحمت مطالعه و تحقيق نمى دادند، تا دريابند چه علل و 

عواملى زنان محروم و مظلوم و بى پناه را به محيط نكبت بار فاحشه- خانه ها سوق داده 
است: آيا خودخواهى مردان يعنى طالقهاى بيمورد، داشتن غالم و كنيز، و بى حرمتى و 

 ناچيز انگاشتن حقوق آنان به رانده شدن زنان به فساد و فحشاء كمك نكرده است؟

 حمام عمارت نگارستان 

 يعنى مدت يكسال در ايران سير و سياحت كرده است، در 1888 تا 1887براون كه از 
مورد اين حمام مى نويسد: «در عمارت نگارستان، ما يك حمام مرمر زيبا را هم ديديم و 

در اين حمام يك سرسره قشنگ و بزرگ وجود دارد كه مى گويند فتحعليشاه پائين 
سرسره مى نشست و زنهاى او از باالى سرسره مى لغزيدند و يكسر در آغوش آقا و 

 »1 «خداوندگار خويش جا مى گرفتند.»

 زن گيلك 



الكساندر خودزكو، در نيمه اول قرن نوزدهم در وصف زنان گيالن چنين مى نويسد: «زن 
گيلك از لحاظ معنوى بر همسر خويش برترى دارد، نظير همه سرزمينهاى باتالقى، شرايط 

اقليمى با مزاج او سازگارى بيشترى نشان مى دهد. زيبايى و طراوت زن گيالنى، زبانزد 
 همگان است؛ درحاليكه شوهرش، تكيده و گندمگون به نظر مى آيد، چشمان سياه و
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بادامى، ابروى كشيده و كمانى و گيسوانى مشكى و دهانى گلگون، با رديفى از دندان- 
هاى مرتب و زيبا، ويژگيهاى چهره زن گيلك را تشكيل مى دهد، او به آرايش خويش 
توجهى خاص نشان مى دهد ... زنان گيلك از فقير و غنى با پيراهنى از ابريشم و يا كتان 
نقش دار، شلوار و سربندى از پارچه ابريشمين كه محصول كارگاههاى خانگى است به 

كار مى- پردازند ... نشاء و وجين و درو، عموما برعهده زنان است، اينان با لباسى باالزده 
تا زانو، بازوانى عريان، پاهايى در گل، و سرى در معرض اشعه سوزان آفتاب مدام به كار 

 »1 «مى پردازند.»

 در حدود پنجاه شصت سال پيش، ايرج ميرزا، چنين گفته است:

 اى خدا باز شب تار آمد
 

 نه طبيب و نه پرستار آمد

 باز ياد آمدم آن چشم سياه 
 

 آن سر زلف و بناگوش چو ماه 

 دردم از هر شب پيش افزون است 
 

 سوزش عشق ز حد بيرونست 

 تندتر گشته ز هر شب تب من 
 

 «2» بدتر از هر شب من امشب من 

   



ايرج ميرزا در اشعار زير، بى پرده و باصراحت به پيروى از اسلوب سوزنى سمرقندى از 
 محروميت جنسى بينواترين قشرهاى اجتماعى ياد مى كند:

 شد گذار عربى از در باغ 
 

 ديد در باغ يكى ماده االغ 

 باغبان غايب و شهوت غالب 
 

 ماده خر بسته به ميل طالب 

 سر درون كرد و به هر سو نگريست 
 

 تا بداند به يقين خر خر كيست 

 اندكى از چپ و از راست دويد
 

 باغ را از سر خر خالى ديد

 آرى آن گم شده را سمع و بصر
 

 بود اندر گرو گادن خر

 آدمى پيش هوس كور و كر است 
 

 هركه دنبال هوس رفت خر است 

 او چه داند كه چه بد يا خوب است 
 

 بيند آن را كه بر او مطلوب است 

 الغرض بند ز شلوار گرفت 
 

 ماده خر را به دم كار گرفت 

 بود غافل كه فلك پرده در است 
 

 پرده ها در پس اين پرده در است 

 ندهد شربت شيرين به كسى 
 

 كه در آن يافت نگردد مگسى 

 ناگهان صاحب خر پيدا شد
 

 مشت بيچاره خرگا، وا شد

 بانگ برداشت بر او، كاى جاپيچ 
 

 !چه كنى با خر من، گفتا: هيچ

 گفت المنته هللا ديدم 
 

 معنى «هيچ» كنون فهميدم 
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 نگذارد فلك مينايى 

 
 «1» «.كه خرى هم به فراغت گايى

در مثنوى زير، ايرج «ازدواج چشم بسته» يعنى ازدواج از روى نادانى را به باد انتقاد مى گيرد    
 و خطرات و زيانهاى ناشى از آن را خاطرنشان مى كند:

 خدايا كى شوند اين خلق، خسته 
 

 از اين عقد و نكاح چشم بسته 

 بود نزد خرد احلى و احسن 
 

 زنا كردن از اين سان زن گرفتن 

 نگيرى زن نديده روى او را
 

 برى ناآزموده خوى او را

 چو عصمت باشد از ديدار مانع 
 

 دگر بسته به اقبال است و طالع 

 به حرف عمه و تعريف خاله 
 

 كنى يك عمر گوز خود نواله 

 شب اندازى به تاريكى يكى تير
 

 دو روز ديگر از عمرت شوى سير

 سپس جوئيد كام خود ز هر كوى 
 

 تو از يك سوى، خانم از دگر سوى 

 نخواهى جست چون آهو از اين بند
 

 كه مغز خر خوراكت بوده يك چند
..» «2» 

   
 * سخن ميرزاده عشقى درباره عشق:

عاشقى را شرط تنها ناله و فرياد 
  نيست 

تا كسى از جان شيرين نگذرد فرهاد 
 نيست 

تا نشد رسواى عالم كس نشد استاد 
  عشق 

نيم رسوا عاشق، اندر فن خود استاد 
 نيست 



اى دل از حال من و بلبل چه 
  مى پرسى، برو

ما دو تن شوريده را كارى به جز 
 «3» «... فرياد نيست

   
* 

 امشب آماده يار و، بزم و شرابست 
 

 گو كه همين امشبم ز عمر حسابست 

 هر شبم از هجر، آب ديده روان بود
 

 امشبم از شوق وصل ديده پر آبست 

 لب به لب ميگسارش نازده مستم 
 

 آنچه زيادست اين ميانه شرابست 

 نقش گل سرخ بر حباب چراغست 
 

 خوبى اين منظر نكو ز دو بابست 

 روى فروزان يار و گونه سرخش 
 

 حقه آن سرخ گل، به روى حبابست 

 عمر پر از يادگار جور به جورست 
 

 «... عشق فقط يادگار عهد شبابست
«4» 

   
 

______________________________ 
 .124)- همان كتاب، ص 1(

 .85)- همان كتاب، ص 2(

 .364)- ميرزاده عشقى، كليات مصور، به اهتمام مشير سليمى، ص 3(

 .368)- همان كتاب، ص 4(

 458، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 



عشقى در يكى از نمايشنامه هاى خود «شب مهتاب» ضمن توصيف زيبائيهاى طبيعت در 
يك شب مهتابى، از يك دوشيزه شميرانى و سابقه دوستى او با يك جوان تهرانى و 

عهدشكنى و ناجوانمردى آن جوان و فاجعه دردناك خودكشى دختر با استادى تمام پرده 
برمى دارد؛ و ما قسمتهايى از سرگذشت اين دوشيزه ناكام را براى بيدارى نسل جوان به 

 خصوص دوشيزگان نقل مى كنيم:
 اوائل گل سرخ است و انتهاى بهار

 
 نشسته ام سر سنگى كنار يك ديوار

 جوار دره دربند و دامن كهسار
 

فضاى شمران اندك ز قرب مغرب 
 تار

 هنوز بد اثر روز بر فراز اوين 
 

چو زين سياحت من يك دو ساعتى 
 بگذشت 

 ز دور دختر دهقانه يى هويدا گشت 
 

 قدم بناز (بكافوروش) زمين ميهشت 

نظركنان همه سو، بيمناك بر در و 
  دشت 

 تنش نهفته به چادرنماز آبيگون 

 برون فتاده از آن پرده چهره گلگون 
 

در آن قيافه گهى شادمان و گه 
 محزون 

 به صيد دل به آثار عاشقى مشحون 
 

 ز سوز عشق نشانها در آن لب نمكين 

 به رسم پوشش دوشيزگان شمرانى 
 

ز حيث جامه نه شهرى بدو نه 
 دهقانى 

 برو تمام مزاياى حسن، ارزانى 
 

 شبيه تر ز فرشته است تا به انسانى 

 مرددم كه بشر بود يا كه حور العين 
 

چو روى سبزه، لب جو نشست 
 آهسته 



بد او چو شاخه گلى روى سبزه ها 
  رسته 

شد آن فرشته در آن سبزه زار 
 گلدسته 

 گل ارچه بود، شد از سبزه نيز آرسته 
 

هم او ز سبزه و هم سبزه يافت زو 
 تزئين 

 سياهئى به همين دم ز دور پيدا شد
 

 رسيد پيش جوانى بلندباال بود

 ز آب و رنگ همى بد نبود زيبا بود
 

 ز حيث جامه هم از مردمان حاال بود

 كاله ساده و شلوار و ژاكت و پوتين 
 

جوان) سالم مريم مه پاره، (مريم) )
 كيست ايوائى 

جوان) منم نترس عزيز، از چه وقت )
  اينجايى؟

مريم) تويى عزيز دلم به چه دير )
 مى آئى 

سپس در آن شب مه، آن شب 
  تماشايى 

شد آن جوان، بر آن ماهپاره 
 جايگزين 

 دگر بقيه احوالپرسى و آداب 
 

به ماچ و بوسه بجا آمد، اندر آن 
 مهتاب 

خوش آنكه بر رخ يارش نظر كند 
  شاداب 

لبش بجنبد و قلبش كند سئوال و 
 جواب 

عشقى»: براى من به خدا بارها »
  شدست چنين 

پس از سه چار دقيقه ببرد دست آن 
 مرد

دو شيشه سرخ ز جيب بغل برون 
  آورد

از آن دواى كه، آن شب بدردشان 
 مى خورد

نخست جام به آن ماهرو تعارف 
  



 كرد
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مريم) هزار مرتبه گفتم نمى خورم )

  من از اين 
 شراب خوبست اما براى مردم شهر

كه هست خوردن ما نان از تنور و 
  آب از نهر

 نشاط و عشرت ما مردمان كوه نشين 

جوان): ترا قسم به دل عاشقان )
  افسرده 

 به غنچه هاى سحر ناشكفته پژمرده 

 به مرگ عاشق ناكام نوجوان مرده 
 

بخور بخور ده بخور نيم جرعه 
 يكخورده 

چو ديد رام نگردد به حرف، ماه 
  جبين 

 همى نمود پر از مى پياله را وان پس 

 همى نهاد به لبهاش، او همى زد پس 
 

 خالصه كرد به اصرار، نرم يارو را

 بزور روى، زر و برد نازنين رو را
 

 نمود با لب وى آشناى، دارو را

خوراند آخر كار آن «نمى خورم گو» 
  را

 نه دو پياله نه سه، نه چهار بل چندين 

پس از سه چار دقيقه، ز روى 
 

 شروع شد به سخنهاى عشق معمولى 



 شنگولى 

 تصدقت بروم به چقدر مقبولى 
 

 تو از تمام دواهاى حسن كبسولى 

قسم به عشق، تو شيرين ترى ز 
  ساخارين 

سخن گهى، هم، در ضمن شوخى و 
 خنده 

 بد از عروسى و عقد و نكاح زيبنده 
 

 شريك بودن در زندگى آينده 

پس آن جوان پى تفريح پنجه 
  افكنده 

گرفت در كف، از آن ماه گيسوى 
 پرچين 

كشيد نعره كه امشب بهشت «دربند» 
  است 

رسد به آرزويش، هركه آرزومند 
 است 

دو دست من به سر زلف يار 
  پيوندست 

بريز باده به حلقم، كه دست من بند 
 است 

 به جاى نقل بنه بر لبم لب شكرين 
 

از آن به بعد بديدم كه هردو 
 خوابيدند

 خداى شكر كه آنها مرا نمى ديدند
 

به هم چون شهد و شكر آن دو يار 
 چسبيدند

 به روى سبزه بسى روى هم بغلطيدند
 

 دگر زياده از اين را نمى كنم تبيين 

در آن دقيقه كه آنها جدا شدند  ...
  از هم 

 به عضو پردگى و محرمانه مريم 

 فتاد ديده پروين و ماه نامحرم 
 

 ستاره ها همه ديدند و آسمانها هم 

كه نيمى از تن مريم برون بد از 
  



 پاچين 

 

 روز مرگ مريم 

 دو ماه رفته ز پائيز و برگها همه زرد
 

 فضاى شمران، از باد مهرگان پر كرد

 هواى «دربند» از قرب ماه آذر سرد
 

پس از جوانى پيرى بود چه بايد 
 كرد

 بهار سبز، به پائيز زرد شد منجر
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نحيف و خشك شده سبزه هاى 

  نورسته 
 كالغ روى درختان خشك بنشسته 

 ز هر درخت بسى شاخه باد بشكسته 
 

 صفا ز خطه ييالق رخت بربسته 

 ز كوه پايه همى، خرمى نموده سفر
 

بهار هرچه نشاطآور و خوش و 
 زيباست 

به عكس پائيز افسرده است و 
  غم افزاست 

 همين كتيبه يى از بيوفايى دنياست 

 از اين معامله ناپايداريش پيداست 
 

كه هرچه سازد اول، كند خراب 



 آخر

به ياد آن شب مه افتى، گر در اين 
  ايام 

 گذشته زان شب مهتاب پنج ماه تمام 

 خبر ز مريم اگر پرسى دختر ناكام 
 

 به جاى آن شبيش اوفتاده است آرام 

 ولى سراپا پيچيده است آن پيكر
 

 به يك سفيدكتانى ز فرق تا به قدم 

چو تازه غنچه به پيچيده پيكرش 
  محكم 

 بكنده اند يكى گور و قامت مريم 

 بخفته است در آن تيره خوابگاه عدم 
 

 هنوز سنگ نهشتند روى آن دلبر

 نشسته بر لب آن گور، پيرمردى زار
 

فشاند اشك همى، روى خاكهاى 
 مزار

 ولى عيان بد از آن دور ديده خونبار
 

 كه با زمانه گرفته است، كشتى بسيار

 جبينش از ستم روزگار پر ز اثر
 

به گور خاك همى ريزد، او ولى 
 كم كم 

تو گو، كه ميل ندارد به زير گل 
  مريم 

 نهان شود، پدر مريم است، اين آدم 

بعيد نيست تو نشناسى اش دگر من 
  هم 

 گرفته ام همى الساعه زين قضيه خبر

 خميده پشت، زنى پير، لندلندكنان 
 

 دو سه دقيقه پيش آمد و نمود فغان 

 كه صد هزاران لعنت به مردم تهران 
 

سپس نگاهى بر من نمود و گشت 
 روان 



 بدو بگفتم از من چه ديده يى مادر
 

از اين سئوال من آن پيره زن به 
 حرف آمد

 كه من ز مردم تهران نديده ام جز بد
 

ز فرط خشم همى زد به روى خاك 
 لگد

 گهى پياپى سيلى به روى خود مى زد
 

 همى بگفتم آخر بگو چه گشته مگر

خالصه آنچه كه آن پيرزن بيان  ...
  بنمود

 كه نام اين زن ناكام مرده، مريم بود

چنان بسوخت دلم كز سرم برآمد 
  دود

 دهان سپس پى و دنباله سخن بگشود

 :كه اين به گور جوان رفته سيه اختر
 

 چراغ روشن دربند بود اين مهوش 

 دلم گرفته ز خاموش گشتنش آتش 
 

 به تازه بود جوان مرده هيجده سالش 

قشنگ و باادب و خانه دار و 
  زحمتكش 

نصيب خاك شد آن پنجه هاى پر ز 
 هنر

    

 461، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 
ندانى آنكه به صورت، چقدر بد 

  زيبا؟
 ندانى آنكه به قامت چگونه بد رعنا

كنون كه مرده و دادست عمر خود 
  به شما

 خالصه امسال از يك جوان خودآرا



فريب خورد و جوانمرگ گشت و 
  خاك به سر

 !جوانك فكلى اى به شيطنت استاد

 دو سال در پى اين دختر جوان افتاد
 

كه تو ز خوبى شيرين شدى و من 
 فرهاد

 تو كام من بده و من ترا نمايم شاد
 

 فرستم از پى تو خواستگار و انگشتر

 عروسى از تو نمايم به بهترين ترتيب 
 

دو سال طفره زد، آن دختر عفيف و 
 نحيف 

 و ليك اول امسال از او بخورد فريب 
 

چه چاره داشت كه او را بد اين بليه 
 نصيب 

 قريب شش مه ز آغاز سال نو باهم 
 

 بدند گرم همانا همينكه شد كم كم 

 بزرگ ز اول پائيز اشكم مريم 
 

بساط عيش دگر زان به بعد خورد 
 به هم 

شدند عاشق و معشوق خصم 
  يكديگر

 چو گفته بود به او مريم آخر اى آقا

مرا شكم شده پر، پس چه شد 
  عروسى ما

 جواب داد بدو من از اين عروسيها

 هزارگونه دهم وعده كى كنم اجرا
 

 ببين چه پند بدو داده بود آن كافر

كه گر ز من شنوى رو «به شهر نو» 
  بنشين 

 نما تو چند صبا زندگانى رنگين 

عشقى» تفو به روى جوانان شهرى »
  ننگين 

ندانم آنكه خود اينگونه مردم 
 بى دين 



 چه مى دهند جواب خداى در محشر
 

ميانشان پس از اين گفتگو دگر 
 ببريد

 دو ماه پائيز اين دخترك چها نكشيد
 

همى به خويش، به مانند مار 
 مى پيچيد

 خالصه تا پدرش اين قضيه را فهميد
 

 ز شرم قوه طاعت در او نماند دگر

همينكه ديد كه بر ننگ وى پدر پى 
  برد

غروب ترياك آورد خانه و شب 
 !خورد

همى از اول شب كند جان، سحرگه 
  مرد

ز مرگ خود پدر پير خويش را 
 آزرد

ز گريه نصفه شد اين پيرمرد خون به 
  جگر

 همى بنالد و بغضش گرفته راه گلو

 به زور مى كند او را درون سينه فرو
 

 خالصه تا نبرد كس ز اهل شمران بو

 بر اين قضيه بى عصمتى دختر او
 

نهان ز خلق، مر او را نهند به خاك 
 اندر

غرض نكرد خبر هيچكس نه مرد و 
  نه زن 

 ز بانگ صبحدم اين پيرمرد با شيون 

خودش بداد ورا غسل و هم نمود 
  كفن 

خودش براى وى آراست حجله 
 مدفن 

 مگر به مردم تهران خدا دهد كيفر
 

غرض تمامى اسرار را بگفت آن  ...
 زن 

پس از شنيدن اين جمله هاست 
  



 كاكنون من 
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 نشسته ام به تماشاى آن سيه مدفن 
 

به زير خاك سيه خفته آن سپيد 
 كفن 

چقدر حالت اين منظره است 
  حزن آور

پدر نشسته و ناخوانده هيچكس بر 
 خويش 

نهاده نعش جگرگوشه در برابر 
  خويش 

گهى فشاند يك مشت خاك بر سر 
 خويش 

گهى فشاند مشتى به روى دختر 
  خويش 

 اى آسمان بستان انتقام اين منظر

چو آن سفيدكفن، خورده خورده 
  شد پنهان 

 به زير خاك سياه و از او نماند نشان 

 نهاد پير يكى تخته سنگ بر سر آن 
 

 سپس به چشم خداحافظى جاويدان 

 نگاه كرد بدان گور، داغديده پدر
 

 به زير خاك سيه فام، مريم اى مريم 

چه خوب خفته يى آرام مريم اى 
  مريم 

 برستى از غم ايام مريم اى مريم 

 به خواب دختر ناكام مريم اى مريم 
 

به خواب تا ابد اى دختر اندرين 
 !بستر

   



* رضا قلى ميرزا كه در دوره قاجاريه به اروپا سفر كرده است، در سفرنامه خود ضمن »1«
توصيف مردم انگلستان چنين مى نويسد: «... و خلق آن واليت بعد از فراغت از كار به- 

عيش و عشرت مشغولند، چنان آزاد و فارغ البال مى باشند، كه هريك در خانه خود 
سلطانى مقتدر است و از اعلى و ادنى فى حد ذاته به نفسه مختارند؛ و احدى را اختيار به 

آزار كسى نيست، اسباب طرب و عشرت، بى حدوحساب در آن مملكت آماده و مهياست، 
به هرجا كه روى و هرچه كه خواهى خلق الساعه است. همين قدر كه پول باشد، آنچه كه 
بخواهى از متاع هر مملكت در ساعت موجود است و عصيان و زنا در آن مملكت قبحى 

  هزار شاهدان آن شهر به قلم آمده كه على الرؤس االشهاد ...180ندارد و معتاد است و 

اظهار محبت و حسن طلب در ظاهر مى كنند، سواى آنچه در باطن در كارند و در ظاهر 
 هزار دختر در كمال خوبى و جمال، خود را آراسته از خانه ها 180كتمان مى كنند. آن 

 بيرون مى آيند.

با آرايش و زيور در كوچه ها هركس را مى بينند به او تعارف كرده، يك يك آن دختران و 
شاهدان را چون مرغى كه دانه چيند غربا و خلق آن مملكت تا سه ساعت بعد از غروب 

دست در دست انداخته و به گردن مماس كرده به خانه و حجره اى كه خواهند مى برند و 
 بهترين جماالت لندن، حسن و جمال شاهدان است ... اللهم ارزقنا و جميع-
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المؤمنين و المؤمنات ... و قاعده عروسى و زفاف ايشان بدين طريق است كه جوانان ايشان 
مادام كه در كماالت و علوم و كسب فنون تجارت كامل عيار ديركار نشوند و عمرى از 

ايشان نگذرد كه معيشت خود را از كسب و هنر خود تحصيل كرده مصروف دارند، اقدام 
بر تزويج نخواهند كرد و همچنين دختران ايشان مادامى كه از همه هنرها بابهره و به- 

 »1 « سال از عمرشان نگذرد شوهر نخواهند كرد ...»20كارى واداشته نشوند و اقال 

 تعدد زوجات در آسياى جنوب شرقى 

به طوريكه از گفتگوهاى «اوريانا فاالچى» با «سيهانوك» پادشاه مستعفى كامبوج برمى آيد، 
در جنوب شرقى آسيا، مخصوصا بين طبقات ممتاز و پادشاهان تعدد زوجات عملى قبيح 

تلقى نمى شود، سيهانوك با صراحت مى گويد: «... پنج معشوقه اى كه من داشتم در مقابل 
شصت معشوقه پدربزرگم هيچ نبودند و يا در مقابل سيصد معشوقه جدم. و اما پدرم فقط 
يك معشوقه داشت كه آنهم زنش بود يعنى مادر من. من هم بدم نمى آمد كه مثل پدرم 

 مادرم مايل نبود من 1955 تا 1941باشم، ولى آن وقتها كه پادشاه بودم بين سالهاى 
ازدواج كنم، چون نمى خواست با يك ملكه ديگر رقابت داشته باشد و مى گفت: «براى 

ازدواج خيلى جوانى» فقط اجازه داشتم معشوقه بگيرم، كه خيلى زود شدند پنج نفر ... از 
يك طرف تعدد زوجات چيز خوبيست، چون مانع بيكارى و كسالت مى شود. من هميشه 

مى گويم: «يك زنه بودن مساوى است با يكنواختى.» ولى از طرف ديگر تعدد زوجات 
زحمت عجيبى است و نمى دانم پدربزرگم چه مى كرد؟ بايد در نظر داشته باشيم كه او از 
هر شصت معشوقه اش استفاده مى كرد، دويست بچه داشت. و اما درباره جدم من مطمئنم 

كه ال اقل نيمى از آن زنها را محض تماشا نگاه داشته بود. روزى كه از سلطنت استعفا 
كردم و با «مونيك» ازدواج كردم، فورا حال خود را، بهتر ديدم و امروز كه پنجاه و يك 



سال دارم واقعا از داشتن يك زن، خيلى خوشحال هستم، نه تنها به خاطر اينكه مونيك 
زيباست، بلكه از اين جهت كه در اين سن و سال نمى توان به پنج زن رسيد و در ضمن در 

 »2 «پكن هم نمى شد اين كار را كرد، چينيها چنين مسائلى را رسوايى مى دانند ....»

 فساد در دربار قاجار

«از بازگويى اين دو نكته شرم دارم كه مورخان معاصر در مورد ميرزا آقا خان نورى (صدر 
اعظم ايران در دورانى كه ناصر الدين شاه، جوانى بوده است بيست يا بيست و پنجساله و از 

لحاظ زن بارگى و خوشگذرانى بالطبع زيادت طلب) و ميرزا على اصغر خان امين السلطان 
 ساله و از 65(صدر اعظم ايران در دورانى كه ناصر الدينشاه، مردى بوده است شصت يا 

 لحاظ زن و مسائل جنسى بالطبع 
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 كم هوس و نارسا) مطالبى شگفت انگيز در كتب خود آورده اند.

ولى چون گفته آنها مستند به مداركيست كه ذكر كرده اند، طفره من از بازگويى، هيچ 
متهمى را مبرى نخواهد ساخت، خالصه اظهارات، اين است كه اولى كمبود ناصر الدين 
شاه را از لحاظ زن، تدارك مى كرده و دومى كمبود زنهاى شاه را از نظر احتياج به مرد 
جبران مى نمود و البد هردو از اين طريق- آشنايى با اين زنها- از خياالت پنهانى ارباب 



 نكته يى كه بايد به آن توجه داشت اينكه بعد از خوراك رفع »1 «خود آگاه مى شده اند.»
نياز- هاى جنسى از اهميت ويژه يى برخوردار است و توجه زنان و مردان بيكاره دربارى 
به- لذايذ جنسى انحصار به دربار ايران ندارد، بلكه به شهادت اسناد و مدارك تاريخى، 
تمام دربارها، در طول تاريخ بشر، همواره غرق فساد بوده اند، چنانكه در فرانسه سالطين 

 و در روسيه تزارى، كليه فرمانروايان تا 1789مخصوصا از عهد لويى چهاردهم تا انقالب 
، تنها به مصالح و منافع شخصى خود مى انديشيدند و به طوركلى زنان 1917انقالب اكتبر 

و مردان دربارى چون تن به كار نمى دادند و قبول هيچ مسئووليتى نمى كردند، طبعا تمام 
نيرو و فكرشان متوجه عياشى و فرونشاندن تمايالت جنسى مى گرديد، درحالى كه مردان 
سعى و عمل و كسانى كه به فعاليتهاى گوناگون جسمى و فكرى اشتغال دارند، و خود را 

در مقابل خانواده و جامعه مسئوول و متعهد مى پندارند، با صرف نيروى مادى و معنوى 
خود، مجالى براى عياشى و بو الهوسى پيدا نمى كنند و در قلمرو امور جنسى هم از حد 

 اعتدال و ميانه روى تجاوز نمى كنند.

يكى از قديمترين نشرياتى كه در پيرامون حقوق زنان سخن گفته و از محروميتها و مسائلى 
كه در حق آنان روا مى دارند ياد كرده است (نشريه «ايران جوان» است- در كتاب «جعفر 

 شمسى چاپ و منتشر 1301خان از فرنگ آمده» كه بهاى آن دو ريال و در تهران به سال 
شده است) درباره تالش حسن مقدم و على اكبر سياسى در راه نشر تمدن جديد و آشنا 
كردن زنان به حقوق و ارزش انسانى خود مطالبى آمده است: «... حسن، از طرز زندگى 

 زنان ايرانى و از رنج و مشقتى كه اين زنان متحمل مى شدند رنج مى برد ...

او با دقت و كنجكاوى و با ديدى عميق به كاوش در زندگى آنان مى پرداخت ... حسن 
مقدم مى ديد و مى شنيد و در جريان بود كه اشراف در آن زمان با چه وضع زننده يى از 



وجود دختران زيبا و زنان سوءاستفاده مى كنند و آنها را به زور و يا با مبلغى پول در اختيار 
 مى گيرند و با كثيفترين شكل مورد بهره بردارى جنسى قرار مى دهند.

حسن مقدم از اشراف زاده هايى كه، حتى به دختر كلفتها هم رحم نمى كردند و دختر- 
 هاى باكره و شانزده ساله را وارد بزم خود مى ساختند، به آنها شراب مى دادند، و وادار-
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شان مى كردند كه برايشان برقصند و آواز بخوانند، و بعد از هزارگونه تمتع، سرگردان و 
 آواره رهايشان مى ساختند، سخت نفرت داشت.

زن ايرانى، مورد انواع و اقسام سوءاستفاده ها قرار مى گرفت و اين مايه رنج و درد بود- او 
مى ديد، زن هم انسان است، روح و عاطفه دارد، مى تواند لذت ببرد و شادى كند، اما اين 

انسانها در نظر جامعه و مردان ايرانى، انسان تلقى نمى شدند و در هيچ- يك از لذتها و 
 »1 «شاديهايشان شريك نبودند ...»

 معماى زناشويى 

در زناشويى آنچه مطلوب و غايت مقصود است، سعادت و نيك- بختى زن و شوهر است، 
ولى هميشه محاسبات و مطالعات و تالش- هاى قبلى زن و شوهر و خاندان آنها براى 
تأمين سعادت زوجين مؤثر نمى افتد يا به قول حافظ همواره «تدبير» با «تقدير» موافق و 

هم آهنگ نيست، و گاه گردش روزگار نقشه ها را بر هم مى زند، و آرزوها را بر باد 



مى دهد. مخصوصا در مواردى كه به جاى عشق و عالقه واقعى، زناشويى رنگ سياسى يا 
دادوستدهاى مادى داشته باشد، همينكه علل و عوامل مادى پيوند زناشويى سستى گرفت 

 تاروپود اين عشق صورى از هم فرومى ريزد.

دكتر قاسم غنى در قسمتى از يادداشتهاى خود جريان عروسى حسينعلى قراگوزلو را با 
 ايران، دختر تيمور تاش شرح مى دهد كه مطالعه آن رقت آور و عبرت انگيز است.

دكتر غنى قبل از شرح ماجراى عروسى، مختصرى از موقعيت سياسى تيمور تاش 
 مى نويسد:

«تيمور تاش در كارها بسيار مسلط بود، دولت و رئيس الوزراء و مجلس، همه مطيع اوامر او 
بودند، انتخابات كامال به ميل و اراده او بود، سياست خارجى درواقع كال و جزا به دست او 

بود، انتخاب سفير و وزير و والى و حاكم بدون اراده او انجام نمى شد، البته اين موفقيتها 
خواهى نخواهى، غرور و غفلت ايجاد مى كند، غرور و غفلت، باهوشترين افراد را كور و 

كر مى سازد، و كار به جايى مى رسد كه همان آدم باهوش، مرتكب اعمال خارج از حزم و 
احتياطى مى شود كه هيچ آدم پليد و كودنى مرتكب نمى شود. سپس دكتر غنى از سياست 

انگليس و شوروى در ايران و مالقات تيمور تاش با سران حكومت شوروى مطالبى 
مى نويسد كه عامل اساسى شوربختى و شكست سياسى و مرگ او گرديد، از مطلب دور 

نشويم، سخن در پيرامون زناشويى حسينعلى قراگوزلو با «ايران» دختر تيمور تاش است. 
پس از آنكه آن عروسى سرگرفت و مدتى گذشت، ستاره اقبال تيمور تاش رو به افول 

نهاد، و پس از چندى وزير دربار مقتدر به امر رضا خان به زندان قصر افتاد، همينكه ورق 
 برگشت «زن ارمنى اش طالق گرفت، زندگيش مختل شد، دامادش حسينعلى قراگوزلو
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با دخترش بناى بدرفتارى را گذاشت و عريضه يى به شاه نوشت كه خانواده من سالها نوكر 
صادق دولت ايران بوده و به شرافت زندگى كرده است، تيمور تاش به زور دخترش را به 

 هزار تومان) براى اينكه اين 52عقد ازدواج من درآورد و قباله سنگينى هم تحميل كرد (
ننگ از دامان خانواده من پاك شود مى خواهم او را طالق بدهم. رضا شاه فوق العاده 

عصبانى مى شود، فحش زيادى مى دهد و وزير عدليه وقت محسن صدر را مى طلبد و به او 
مى گويد كه به اين پدرسوخته بگوئيد، شماها تمام شهر را واسطه كرديد كه آن دختر 
نصيب شما بشود، حاال كه گرفتار شده اين ناجوانمردى را مى كنيد، درهرحال حقوق 

دختر را از او بخواهيد اگر نتوانند باهم زندگى كنند، كامال مطابق قانون و حق با آنها رفتار 
كنيد ...» به هرحال با مداخله صدر االشراف كار آنها خاتمه يافت، ده هزار تومان از قباله او 

 را دادند و ايران خانم را طالق دادند ...»

 گفتگوى تيمور تاش با دخترش قبل از ازدواج: دكتر قاسم غنى مى نويسد:

«ايران خانم وقتى در تهران بود، براى من نقل مى كرد و مى گفت وقتى حسينعلى مرا 
خواستگارى كرد و بعد از چندى كه پدرم موافقت كرد، و بنا شد كه مرا به عقد ازدواج او 
درآورند به من گفت: دختر جان آنچه در ظاهر امر مايه خوشبختى دختر جوانى بايد باشد 

در حسينعلى جمع است، جوان است، زيبا و خوش اندام است، پسر واال حضرت ناصر- 
الملك است، ديپلم اونيورسيته اكسفورد (يا كمبريج) در دست دارد، ثروتمند هم هست، 



اينهاست مدار انتخاب مردم، البته خوشبختى و سعادت و شقاوت اشخاص بر مبانى ديگر 
است و احدى انجام و عاقبت كار را نمى داند، من ظاهرا در انتخاب شوهر قصورى 

نكرده ام، ديگر تا خدا چه خواهد. اميدوارم خوش باشيد، و دختر و داماد را به انگلستان 
فرستاد ولى همين ازدواج با اينهمه ظواهر فريبنده يكى از شومترين ازدواجها شد، «ايران» 
اوالدى هم از او نداشت و هيچ وقت راضى نبود و آن مرد نتوانست جواب انتظارات او را 

از زندگى بدهد باالخره اين عروسى منجر به فصل و جدايى شد ... تيمور تاش بدترين 
زندگانيها را در محبس گذرانيد يكدفعه از تخت به تخته درآمد و از اوج عزت به حضيض 

ذلت رسيد، از هركس و ناكسى سوء رفتار ديد. دختر زيبا و قشنگش ايران با هزار تدبير 
اگر موفق مى شد پدر خود را در زندان چند دقيقه با حضور مأمورين تأمينات و پليس ببيند، 
بايد تن به هر مذلتى دردهد و از ميان آنهمه مردم پست و اجامر و اوباش بگذرد و هر نگاه 

پليدى را تحمل كند، بچه هايش كه از اروپا آمدند، يكدفعه منوچهر موفق شد پدر را از 
پشت پنجره آهنين، چند دقيقه ببيند و اشكى با هم ردوبدل كنند، زنش سرور- السلطنه 

يك دفعه به محبس رفت، تيمور دست او را بوسيد و گفت از تو حليت مى طلبم زيرا 
 اعتراف مى كنم كه شوهر خوبى براى تو نبودم، هر روز انتظار خطر را داشت؛ باالخره در
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محبس با كمال مذلت جان سپرد يا به طورى كه شياع كامل دارد با انژكسيونى مسموم شد و 
بعد خفه اش كردند. به هرحال روزى تلفن كردند كه تيمور مرده است و مرده اش در فالن 

غسالخانه است، كسانش رفتند و مرده او را در امامزاده عبد اللّه به طور امانت دفن كردند ... 
بعد از مرگ او زن و بچه ها و دختر همه به خراسان تبعيد شدند و چندى بعد به سعايت 



سرهنگ نوايى، رئيس نظميه، همه آنها را به جنگلى در حدود تربت جام تبعيد كردند و 
 »1 «مدتى در شوره زارها بودند.»

بلى در كشورى كه اسما مشروطه و در مقام عمل، از اجراى قانون اساسى خوددارى 
مى كنند و به هيچيك از حقوق فردى و اجتماعى مردم كمترين توجهى نمى شود، نه تنها 

توده مردم از ظلم و استبداد و حكومت پليسى رنج مى برند، بلكه عوامل ظلم و استبداد نيز 
 تأمين مالى و جانى ندارند.

در دوره رضا خان، تيمور تاش، داور و فيروز ميرزا، سه مهره اساسى استبداد بودند، كه 
هريك به تهمتى بى اساس زندانى و بدون محاكمه و رسيدگى قانونى، محكوم به اعدام 

 گرديدند.
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 فواحش و روسپى خانه ها
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 فصل هشتم وضع فواحش و روسپى خانه ها بعد از اسالم 

از دوره بنى اميه به بعد درنتيجه سرازير شدن سيل غنائم و مالياتها از خاور ميانه و شمال 
افريقا، به مركز خالفت (يعنى بغداد) طبقات حاكم و فرمانروا، تعاليم مذهبى را فراموش 



كردند و به عياشيها و مفاسد گوناگون روى آوردند، و انواع شهوترانى و مى- گسارى در 
بين مسلمانان متنعم و منحرف راه يافت. در ايران از ديرباز «پارسيان و مسيحيان تاكستانهاى 

معروف داشتند و در تهيه بهترين شراب با يكديگر رقابت مى كردند؛ روى شيشه هاى 
شراب الك و مهر شده، مشخصات شراب و سال و عمر آن ذكر مى شد ... با اينكه 

نوشيدن شراب در اسالم ممنوع بود؛ حنفيها راه شرعى براى استفاده از شراب پيدا كرده 
 بودند، و اين تدبير براى بسيارى از ميگساران فوزى عظيم و توفيقى بزرگ بود.

در خرابات و ميخانه ها، خوانندگان زن و مرد، بازيگران و نوازندگان نى و زنگيان و كوليها 
وسايل تفريح خاطر مشتريان را فراهم مى كردند ... و عده يى از مردم با ميل و عالقه فراوان 
به اين مكانهاى تفريحى روى مى آوردند ... غير از ميخانه ها كه «ابن المعتز» شاعر معروف، 

آنها را بهشت موقتى خوانده است، در داخل باغهاى بزرگ مصفا نيز محلهايى براى 
 »1 «وقتگذرانى، عياشى و تفريح مردم پيش بينى شده بود ...»

 خرابات در ايران 

عنوان «روسپى خانه» براى محل اقامت زنان فاحشه و طبعا محل فسق و فجور زنان هرجايى 
علم شده است و در بالد و شهرهاى بزرگ، «خرابات نهادن» عبارت از فاحشه نشاندن بود 
كه در اسالم مذموم بوده است. رشيد الدين فضل اللّه در تاريخ مبارك غازانى مى نويسد: 

«كه چون جماعت خراباتيان، كنيزكان را كه از اطراف مى آوردند به بهاى موافقتر از 
 ديگران مى خريدند، اكثر تجار در فروختن 
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ايشان ميل به معامله با آن جماعت مى كردند و بعضى از كنيزكان كه حميتى و قدرتى 
داشتند، در نفس خود نمى خواستند كه ايشان را به خرابات فروشند و به اجبار و اكراه 

مى فروختند و به كار بد مى نشاندند؛ غازان بفرمود تا زنان خرابات را، هركدام كه بخواهند 
بيرون آيند، بخرند و از خرابات بيرون بياورند و كنيزكانى را كه ميل بدين كار ندارند، به 

اكراه و اجبار بدان وادار ننمايند، در اشعار و حكايات و همچنين در كتابهاى لغت، خرابات 
 »1 «را غالبا به معنى محل فسق و فجور شناخته اند ...»

 مغازله با زنان 

ابن نديم، در كتاب الفهرست ضمن شرح حال محمد بن اسحاق مؤلف «كتاب السير» 
مى نويسد: «... رفتارش ناپسند و مورد سرزنش همگان بود، گويند به امير مدينه خبر رسيد 

 كند؛ امير او را احضار كرد و دستور داد موى سرش را كه »2 «كه محمد با زنان مغازله 
رونقى داشت كم كنند، و چند ضربه تازيانه به او زد، و او را از نشستن در پائين مسجد منع 

كرد، وى را صورت زيبايى بود و از قول فاطمه دختر منذر، زن هشام بن عروه، چيزها 
روايت مى كرد، اين خبر كه به هشام رسيد، ناخوش گرديده و گفت: چه وقت او نزد فاطمه 
رفته كه چيزى از وى شنيده باشد؟ و گويند اشخاصى شعرهايى مى گفتند و براى او آورده 

و از او مى خواستند كه در كتاب السير خود بگنجاند؛ از اين جهت اشعارى در كتابش ديده 
شد كه نزد راويان شعر مفتضح بود ... نسبت به يهود و نصارى خوشبين و در نوشته هاى 

 خود آنها را اهل علم پيشينيان خوانده است.

 »3 «ابن اسحاق در سال صد و پنجاه وفات يافت.»



 علل رشد فساد در خاور ميانه 

گروهى از اعراب با اينكه مدعى رواج عفت و عصمت و حامى حق و عدالت بوده اند، 
برخالف روح اسالم در جريان غزوات مذهبى و جنگهاى توسعه طلبانه به نام اشاعه دين به 

خود اجازه مى- دادند كه پس از پيروزى بر خصم، زنان و دختران و پسران مغلوب را به 
صورت غالم و كنيز در اختيار خود گيرند و از وجود آنان، به انواع وسايل سوءاستفاده 
نمايند. اين روش بهره بردارى از نوجوانان به ترويج فساد و فحشاء كمك فراوان كرد. 

 احمد امين، محقق 
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مصرى مى نويسد: «نخستين چيزى كه كشور عراق را فراگرفت، آواز و طرب و غنا و 
شادى و رقص و باده گسارى و انواع بازى بود، كنيزها و زنان آوازخوان دو قسم بودند: 
يكى كنيزهاى خاص خلفا و امراء و توانگران بودند، كه هريك از آن طبقات ارجمند، 

چند تن از آن مهوشان خوش الحان داشتند و دائما يكى به ديگرى كنيزهاى خود را اهدا 
مى نمود تا هر فردى از هر كنيز تازه تمتعى به سزا ببرد و يك نحو لذت نوين از تنوع و 
تجدد و معاوضه آنها بيابند. گروه ديگر از كنيزان براى استفاده عموم، تحت اداره يك 



مدير يا دالل در خانه هاى مخصوص نگهدارى مى شدند و جوانان، گروه گروه براى 
خوشگذرانى و تمتع به آنها رجوع مى كردند. صاحب اغانى روايت مى كند، كه «ابن 

رامين» كه شغلش برده- فروشى بود، در كوفه، خانه يى براى شراب و سماع داير كرده بود 
و ادبا و ظرفا دور او گرد مى آمدند و درباره كنيزان حورسرشت او اشعار آبدار مى سرودند 

و مى خواندند و مى نوشتند، از جمله آنها روح بن حاتم مهلبى، محمد بن اشعث، معين بن 
 »1 «زائد، ابن مقفع و امثال آنها بودند كه سيم و زر بسيار نثار مهوشان دلدار مى نمودند ...»

جالب توجه است كه پس از آنكه ابن رامين با اين پولهاى حالل! رهسپار حج شد همه 
 عاشقان از حسرت ديدار آن دلبر، اشك ريختند و زار گريستند ...»

از دوره بنى اميه و بنى عباس چنانكه قبال نيز يادآور شديم، دستگاه خالفت (جز در چند 
مورد استثنايى) خود مركز تجمع غالمان و كنيزان ماهرو، و بزرگترين مركز تباهى و فساد 

 بود.

مادرى دلسوز و رحيم! به حكايت روضة الصفا چون نوبت خالفت به امين رسيد «مادرش 
زبيده ديد كه او را ميل با غالمان و كنيزان است، فرمود تا كنيزكان خوب صورت و طرفه 

ترتيب دادند و عمامه ها بر سر ... و اثواب و جامه هاى قيمتى مردانه پوشيده و بعضى از 
ايشان، تاجها مكلل به در و جواهر بر رأس نهاده، در نظر «امين» جلوه گر آمدند و اين 

 »2 «جماعت مقبول طبع او افتاده، موسوم به «غالميات» گردانيد ...»

پس از تشكيل حكومتهاى ايرانى و مستقل در ايران، زمامداران وقت به طوركلى براى حفظ 
حيثيت خانواده ها و تأمين اجتماعى زنان در شهرها، وجود فاحشه خانه را ضرورى تشخيص 

دادند، به همين مناسبت ظاهرا در مناطق دورافتاده غالب شهرها، محلى براى زندگى 



روسپيان در نظر مى گرفتند، تا سربازان و مردان بى زن و عزب براى فرو نشاندن شهوت، 
 مزاحم كسى نشوند و به عزبخانه ها روى آورند، در كتب و منابع تاريخى 
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راجع به وضع دلخراش فواحش كمتر سخن گفته اند، راوندى در تاريخ آل سلجوق، آنجا 
كه از مظالم مأمورين ديوانى سخن مى گويد، مى نويسد: «سرهنگان نامسلمان، به زخم 

چوب از مسلمانان زر مى ستدند و به نام تأمين منافع ديوان، خون مسلمانان مى ريختند و مال 
آنان مى ربودند و از اين پولهاى نامشروع خرابات و «خمرخانها» بنا مى كردند و به طور علنى 
و آشكارا به لواط و زنا و ساير مناهى دست مى زدند؛ از هر چيز ماليات خاصى براى شاه و 
به نام شاه اخذ مى كردند.» سپس مى نويسد: «... و هر سرهنگى ده جا قوادخانه نهاده است و 
در هر شهرى از شهرهاى عراق ... زنان نشانده، آن خورند كه در شرع حرام و آن كنند كه 

بيرون از دين اسالم است. پليدزبان باشند، به هر سخن، دشنام دهند، اول سخن دشنام، و 
 »1 «دوم چماق، سوم زربده، هر سه به ناواجب ...»

* دهخدا با بيانى طنزآميز مى نويسد: «از روسپيى علت سقوط در ارتكاب فحشاء را 
 »2 «پرسيدند، گفت: رو هست از زور بدتر، به اصرار آدمى را به هر كار توان واداشت.»

 پاسخ روسپى به اين عبارت نيز نقل شده است: «من كمرو و بچه هاى محله پررو.»



در زبان فارسى: زن به مرد، قرمساق، ... كش، ديوث، پاانداز، زن بر، جاكش، به- قوادان 
يعنى به كسانى اطالق مى شود كه زن خود يا ديگرى را براى كسان برند و مزد ستانند: 

سوزنى سمرقندى گويد: «ز زن به مردى منكر شود مليجك و هست.» در جريان تاريخ، 
بساط روسپيان و خراباتيان، گاه وبيگاه در اثر دسايس بعضى مقامات و يا در نتيجه آشفتگى 

اوضاع اقتصادى، سياسى و اجتماعى، مورد تهديد قرار گرفته است: به اين معنى كه 
هروقت دولتها مواجه با شكست سياسى يا اقتصادى مى شدند و يا درنتيجه نيامدن باران و 

شيوع امراض ساريه، عده يى از قحطى يا بيمارى وبا و طاعون مى مردند، دولت يا مردم 
جاهل، براى دلخوشى و اقناع خودشان، تمام اين بدبختيها را، نتيجه رواج فحشاء و 

 ميگسارى مى شمردند و بى درنگ به تخريب مساكن و كشتار اين گروه مى پرداختند.

لنبان: در فاحشه خانه هاى قديم زنى كه قيادت و رهبرى فاحشگان را به عهده داشت، لنبان 
 مى گفتند و امروز چنين زنى را «خانم رئيس» مى گويند:
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 به خود گفتم عجب نبود كه نفرت 

 
 «1» كنند از صحبت لنبان لبيبان 

 نزارى    



لبيب به معنى عاقل و خردمند است، سعدى معتقد است كه عاقالن و لبيبان نيز به دام 
 شيرين لبان مى افتند:

 لب شيرين لبان را خصلتى هست 
 

 كه غارت مى كند لب لبيبان 

   
گاه مأمورين انتظامى از اين نياز و غريزه طبيعى بشر سوءاستفاده مى كردند و در راه عاشق 

و معشوق با حيله و مكر، دامى مى گستردند و از اين توطئه به نفع خود بهره- بردارى 
 مى كردند؛ عوفى در حكايت زير نمونه يى از اين دسايس مأموران ديوانى را برمال مى كند:

 پايان يك عشقبازى 

عوفى در باب نهم از قسم سوم جوامع الحكايات مناظرى از طربخانه ها و مراكز تجمع 
قماربازان را تصوير مى كند و نشان مى دهد كه در آن روزگاران نيز جماعتى از راههاى 

نامشروع به كمك عسس و داروغه عشرت خانه هايى داير و مردم بى خبر را از راه راست 
منحرف مى كردند عوفى مى نويسد كه مردى به نام حامد شالى فروش «روزى بر دكانى 

نشسته بود، كودكى لطيف و ساده با قدى چون سرو و رخى چون گل و حركاتى متناسب 
و لطفى شامل در پيش او بگذشت و و آن كودك را اسماعيل خواندندى و از لطف طبع 

بهره اى داشت، حامد او را بديد و بر وى فتنه (يعنى دلداده و عاشق) شد و به نزديك او 
رفت و اسماعيل كودكى شنگ و دغا و قوال و پاى كوب و مردفريب بود. چون ديد كه 

حامد بر سيرت قوم لوط است ... به- لطف غمزه حسن حركات، او را بسته به خود 
گردانيد، پس حامد او را گفت: شنيده ام كه تو شعر خوش مى خوانى و قول لطيف 

 مى گويى و مرا آرزوست كه آواز تو بشنوم، گفت:



منت دارم و خدمت كنم و لكن اين كار در ميان بازار راست نيايد، اگر صواب بينى به خانه 
«سواراك» رويم و در آنجا عيشى كنيم. حامد را اين سخن موافق نمود، كه خانه اى 

نداشت كه كسى بدانجا توانستى برد و اين سواراك مردى بود به قرطبانى معروف و به 
خانه دارى موصوف و در جفت افكنى طاق ... دلبران شهر، مرغ طرب در خانه او پرواز 

دادندى و ارباب فساد، داد لهو و طرب در خانه او دادندى و اسماعيل گفت: اى حامد من 
با خود هيچ سيم ندارم و در خانه سواراك بى سيم نتوان شد، تو بارى با خود هيچ سيم 

 دارى؟

حامد گفت: چندان دارم كه مرا و تو را بس باشد، اسماعيل در وى آويخت كه مرا بنماى 
 كه چند سيم دارى و به شوخى از سر بند او بگشاد، چون بديد، گفت: سواراك بدين قدر
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سيم ما را به خانه نگذارد و تو را دل ندهد كه زيادت از اين خرج كنى، من تدبيرى دانم، 
كه هيچ سيم تو ضايع نشود و درمى پانصد، ترا سود اندوزد و من و تو هردو آنجا عيش 

كنيم. حامد گفت: چه تدبير است؟ گفت: آنكه پنجاه دينار بيارى و در خانه سواراك 
بنشينى و مقامران آنجا را مجاهزى (يعنى خزانه دارى) كنى و بورگ ستانى و ترازو- دارى 
كنى، و كم دهى و زيادت ستانى، و ده يازده در ساعت سود ستانى و طعام و شراب ايشان 

بى منت خورى و سواراك از ده درم كه بستاند، شش به تو رساند و اگر مدت يك هفته 
پنجاه دينار درين كار اندازى، هفته ديگر ترا دويست دينار شده باشد. حامد را طمع مال 



بدان محرض و باعث آمد بر آنكه مجاهزى مقامران كند، پس برفت و پنجاه دينار بياورد و 
 به خانه سواراك رفتند.

پس اسماعيل سواراك را از كار آگاه كرد و اعالم داد و او را گفت: صيدى بزرگ در 
 را حاضر كن و هركسى را »1 «دام من افتاده است، غافل مباش و طايفه اى از مقامران دغا

چيزى به عاريت ده تا به گرو به حامد دهند و زر، از وى بستانند، سواراك مقامران را 
حاضر كرد و قدرى رخت بديشان داد و ايشان به گرو به حامد دادند و او را خدمت مى- 

كردند و طعامهاى لذيذ و حلواهاى پاكيزه آوردند و در ميان حلوا قدرى تاتوره تعبيه 
كردند و به حامد دادند و حامد بخورد و بخفت و ايشان زرها ميان خود قسمت كردند و 

نماز خفتن حامد را در پشت كشيدند و در ميان بازار بنهادند و چون شب درآمد، جماعت 
عسسان حامد را ديدند در ميان بازار افتاده و او را به زندان بردند و چون ديدند كه 

بى هوش است، قدرى روغن و سركه و امثال آن در حلق او ريختند تا به هوش بازآمد و 
خود را در دست عسسان ديد اسير و محبوس و متحير بماند. و نيارست گفت كه اين حال 
با من در خانه سواراك كرده اند، بهانه ساخت، امير عسس او را گفت: هزار درم بده تا ترا 

بگذارم و امير را از حال تو آگاه نكنم. حامد هزار درم بداد و از زندان بدرآمد، پس 
جماعتى از پيادگان امير عسس بيامدند و گفتند: امير را خبر داده اند كه دوش حامد را 

بگرفته اند، ما را چيزى ده تا بگذاريم و اگر ندهى ترا به درگاه بريم تا امير چه حكم 
فرمايد، حامد به سخن ايشان التفات نكرد، و ايشان او را به درگاه بردند و امير مرو در آن 

وقت محمد سهل بود و او مردى ظالم، ستمكار و سيم دوست و خداى ناترس بود. مدتى در 
بند او بود كه از حامد چيزى بستاند به نوع مصادره يا به بهانه اى، چون پولى نرسيد، او را 

 بازداد و در شهر ندا »2 «بى آنكه سئوال كنند چوب بزدند پس او را به دست مستخرج 



كردند كه هركه اوان و امانات حامد دارد فرمان بر آن جمله است كه همه را به نزديك 
 من 

______________________________ 
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آرند و تسليم كنند. مردمان از بيم محمد سهل، امانتها و مالهاى وى مى آوردند و او را 
امكان نبود كه بگويد: كه اين مالها از شما كه خواسته است و در اندازه پنج هزار دينار 

امانت كه بر مردمان داشت نقد شد، و بعد از آن مستخرج او را به شكنجه و تعذيب مطالبه 
كرد و دوازده هزار دينار زر سرخ ديگر از وى بستد، پس مردمان مرو شفاعت كردند تا 

وى را از زندان خالص دادند و از رنج و حسرت مال كه بى سببى بر باد شده بود، رنجور 
شد و هم در آن رنجورى وفات يافت و بعد از وفات او، سى هزار دينار ديگر برگرفت و 

 جالب توجه است »1 «آن همه محنت او را از بخل و دنائت همت بود كه بر وى آمد ....»
كه عوفى از فساد و سوء نيت مأمورين انتظامى و امير مرو «محمد سهل» كه با توطئه و 

نقشه، حامد ساده و امثال او را به دام افكنده و از هستى ساقط كرده اند سخنى نمى گويد و 
آن همه محنت را محصول بخل و دنائت حامد مى داند! گويى پرونده سازى و مردم آزارى 

 از صدها سال پيش شيوه بعضى از عسسان و ديوانيان بوده است.

در اينجا ذكر اين مطلب بى فايده نيست كه مجاهز، تنها به بازرگان و تاجر مالدار اطالق 
نمى شود، بلكه به مقامران و كسانى كه وسايل و اسباب اين قبيل كارها را فراهم مى كنند 



نيز گفته مى شود. در كتاب كليله و دمنه مى خوانيم: «تا حريف ظريف و كعبتين راست و 
 (كليله و دمنه، مصحح مينوى، ص »2 ««مجاهز» امين نباشد، در آن شروع نشايد پيوست.»

3 -292.( 

 انورى در اشعار زير مجاهز را ظاهرا به معنى قمارباز به كار برده است:

 قمر شد با سر زلفش مقامر
 

 دل من برده شد كاريست نادر

 دلم بايد جهاز اندر ميانه 
 

 چو زلفش با قمر باشد مقامر

 مجاهز بود و حاصل خود نيامد
 

 از آن خصمان جائر «3» مرا خصلى 

   
مسعود سعد سلمان از شاعران به نام عهد غزنويان و سلجوقيان، وضع دلخراش عناصر فاسد 

و موقعيت اجتماعى قوادان و روسپيان را در اواخر قرن پنجم هجرى چنين توصيف 
 مى كند:

 بانو آن نادر جهان به سرور
 

 حمله آورد بر بريشم رود

 از بر آواز در سر افكندست 
 

 به گلو مقنعه برافكندست 

 گفتمى هست دختر لرزان 
 

 گر نبوديش نرخ سخت ارزان 
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 دارد او همت و طريقه آن 

 
 كه نباشدش خانه بى مهمان 

 بى ده آزاده مرد، ننشيند
 

 كه صالح خود اندر آن بيند

 كند آماده كار ايشان زود
 

 خوش كند روزگار ايشان زود

 شويش آن شيرمرد سرهنگى 
 

 نكند هيچگونه دلتنگى 

 چشم بر كارها، فروگيرد
 

 كوه خواهد كه حلم او گيرد

 نيكنام است و رشك نشناسد
 

 كه ز دزد و عسس بنهراسد

 اينهمه چيزها گران نبود
 

 بچه بايد كه در ميان نبود

 ال جرم خانه ايست آماده 
 

 برهم آميخته نر و ماده 

 در گشاده است و پيشكه رفته 
 

 اين نشسته است و آندگر خفته 

 در وصف ماهوى رقاص:   
 ماهوك در ميان چو در گردد

 
 مجلس از خرمى دگر گردد

 طقطق پاى او چو برخيزد
 

 شادى و لهو درهم آميزد

 بس نشاطى و مجلس طيبى است 
 

 عيش را و نشاط را سببى است 

   
 مسعود سعد سلمان 



سوزنى سمرقندى از شاعران قرن ششم كه در توصيف مناظر و مسائل مربوط به- امور 
جنسى به هيچ قيدوبند اخالقى معتقد نيست، راه شكار زنان را در هشت قرن پيش نشان 

 مى دهد:

 در راه مرا، دى صنمى در گذر آمد
 

 رفتار چنان ماه مرا در نظر آمد

شوخى شكرى، سروقدى قحبككى 
  چست 

كز حسن ز خورشيد بسى خوبتر 
 آمد

 در پيش وى استادم و راهش بگرفتم 
 

ز انسان كه چنان دلبرم اندر گذر 
 آمد

گستاخ سخن گفتم و پرسيدم و 
  انصاف 

 با من به سخن گفتن گستاخ درآمد

گفتم كه به مهمان برم آيى تو، مرا 
  گفت 

 از خانه مرا رأى به جاى دگر آمد

رو رو كه سوى حجره خراميم و 
  بباشيم 

كز سيم برت كارك ما همچو زر 
 آمد

 شيرين سخنم ديد و بدين چرب زبانى 
 

 زان سنگدلى پاره ككى نرمتر آمد

 قصه چكنم بردم تا خانه چنان ماه 
 

 آن ماه كه پيرايه شمس و قمر آمد

زان پيش كه در پيش طعام آرم 
  گفتا

كو باده، كه او در دو جهان تاجور 
 آمد

برداشت رباب از سر شنگى و پس 
  آنگه 

 بنواخت وزو جمله نواها بدرآمد



از وزن و قوافى و ز الهام سخن 
  گفت 

 الفاظ نكت بودش و معنى غرر آمد

 از باده و از چرب زبانى چنان ماه 
 

 ... اندر سر ما هردو ز مستى اثر آمد
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پس از حمله مغول، معتقدات مذهبى مردم نقصان پذيرفت از مداخالت روحانيان در امور 
اجتماعى و سياسى كاسته شد و در ايران و ديگر كشورها تسهيالتى براى گروه فواحش 

فراهم گرديد. ماركو پولو در سفرنامه خود به اين مطلب اشاره مى كند: «در زمان قوبيالى 
قاآن، دستور داده شده بود، كه در حومه شهر پكن كارانسراها و مهمانخانه هايى براى 

سكونت ملل مختلف، خواه دستجات سپاهى، و خواه بازرگانان، ساخته شود و در كنار اين 
تأسيسات روسپى خانه هاى بزرگ با تعداد دختران بسيار زياد بنا كنند. گذشته از آن، 

 روسپى در اين دوره زندگى مى كردند، كه مانند 2500به طوركلى در محالت خارج شهر 
سپاه به واحدهاى هزار و يا صد و ده نفرى تقسيم شده بودند و فرماندهى بر آنان رياست 

مى كرد، اين زنان كه بيشترشان از اسيران جنگى و كنيزانى بودند كه از شهرها و از بين ملل 
مختلف خريدارى مى شدند، ماليات نمى پرداختند، و ملزم بودند كه خود را مجانا در اختيار 

 به عقيده مؤلف كتاب امپراتورى زرد، مهمان نوازى مغول، به »1 «بيگانگان قرار دهند.»
بازديدكنندگان پايتخت، امكان مى داد كه شبها همخوابه اى براى خود برگزينند.» در 

حقيقت پس از حمله مغول، قبح روسپيگرى تا حدى از بين رفت و در جهان زير سلطه 
مغول، و ديگر كشورها، براى لذايذ جنسى محدوديتى وجود نداشت. و فرونشاندن شهوت 

 را گناهى قابل كيفر نمى شمردند.



______________________________ 
 .129)- ر. ك: سفرنامه ماركو پولو، ص 1(

 480، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

در مباحث گذشته ديديم زمانى كه خانى بر قبيله يى خشم مى گرفت، يكى از انواع 
مجازاتها اين بود، كه زنان و دختران قبيله خاطى و گناهكار را به اين نوع مراكز 

 »1 «مى فرستادند «تا خدمت وارد و صادر كنند ...»

يكى ديگر از نقاطى كه اين قبيل دختران و زنان را به كار مى گماشتند، ايلچى خانه- هاى 
 بين راهها بود، كه منبع عايدى بسيار خوبى براى صاحبان آن محسوب مى گرديد.

تالش غازان خان در راه بهبود وضع فواحش: در دوره ايلخانان در ايران، از جمله فسادها و 
تباهيهايى كه در جامعه ما ريشه دوانيده بود، يكى همين روسپى خانه ها بود كه غازان خان، 
قدمهايى در راه اصالح وضع آنها برداشت و مقرر شده بود كه هر كنيزى كه ميل نداشت 

وارد خرابات شود، از فروش او ممانعت به عمل آيد و حكومت، او را از صاحب آن 
مركز، مى خريده و بيرون مى آورده است، گذشته از آن براى اين دسته از زنان به فراخور 

 و تأمينى براى دوران پيرى »2 «حال و زيباييشان نرخى معين شده بود، تا مغبون نگردند ...»
 داشته باشند.

در بعضى از شهرهاى ايران چون اردبيل، فواحش براى جلب مشترى به خيابانها مى آمدند 
تا جايى كه در حدود قرن هشتم هجرى، جمعى از مشايخ و علماى دينى از سلطان 

 خواستند كه آنها را جمع آورى كند و سلطان به اين كار خير اقدام كرد.



محمد نخجوانى در جلد دوم دستور الكاتب در فصل هشتم موقعيت اجتماعى فواحش را 
در شهرستان مذهبى اردبيل در شش هفت قرن پيش روشن مى كند.- بنا به نوشته نخجوانى، 

جمعى از مشايخ و صلحاء به مقامات دولتى و رسمى شكايت مى كنند كه «... پيش از اين 
عادت نبوده كه فواحش و منكرات بر شوارع نشينند تا اهل صالح را در وقت تردد نظر بر 

ايشان نيفتد، درين وقت جمعى كه كنيزكان فواحش دارند، ايشان را به خالف معهود بر 
راهها مى نشانند و صلحاء و ارباب ورع و تقوى را نظر بر آن منهيات و منكرات مى- افتد و 

شرعا روا نيست، و جمعى نيز كه بر شرب شراب اقدام مى نمايند، مست شده، در بازارها 
متعرض مردم و مزاحم اهل صالح مى شوند ... التماس كردند كه اگر اين منكرات را 

مرفوع و مال آن را از حشو اموال موضوع گردانند، در دعاگويى و دولتخواهى افزايند، 
چون اجابت ملتمس ايشان موجب رونق و تقويت دين اسالم بود، و از منع آن تفاوتى 

 زيادت در مال ديوان ظاهر نمى شد.

 آن مال را كه متوجه فالن فواحش ... آن موضع است و مبلغ آن ده هزار دينار، در
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باب وضع آورديم و بالكليه مرفوع و موضوع گردانيديم ...» سپس به مسئولين امور مالى 
تأكيد مى كند كه بابت فواحش و شراب، مالياتى نگيرند و اگر فواحش را در راهها ببينند 



«فواحش را به بازخواست ... و خيانت مخاطب گردانيده و ريزنده و فروشنده شراب را در 
 »1 «گناه آرند و مال او را خاص ديوان كنند ...»

در نامه بعد نخجوانى نشان مى دهد كه فروختن شراب و نشاندن فواحش در بيرون شهر، 
اشكالى ندارد تا جماعتى كه به آنان نيازمندند، آنجا روند و اگر حكام از روز وصول اين 

 حكم تا ده روز ديگر اين جماعت را بيرون شهر نفرستند، مورد بازخواست قرار گيرند.

چنانكه گفتيم، در ايران بدون اينكه به علل پيدايش فحشاء توجه شود، همواره از روسپيان 
 به زشتى نام برده و به اين گروه سيه روز بى پناه انواع ظلم و ستم روا داشته اند:

 وز ان پس چنين گفت با سركشان 
 

 كه اى روسپى زاده بى نشان 

   
 فردوسى 

 گاه در مقام فحش و ناسزا مى گفتند «زن روسپى» يعنى زن قحبه:

يا بكش اين كافرزن روسپى را 
  آشكار

پادشاهان از براى مصلحت، صد 
 خون كنند

   
 انورى 

سعدى در گلستان نيز به وضع دشوار روسپيان اشاره مى كند: «حكما گويند چهار كس از 
چهار كس به جان برنجند: حرامى از سلطان و دزد از پاسبان، فاسق از غماز و روسپى از 

محتسب.» بهاء الدين ولد در كتاب معارف با واقع بينى و صفاى ضمير خود از درد دل 
روسپيان يعنى محرومترين گروههاى اجتماعى سخن مى گويد: «... قحبه را بينى حريف 



مستان گشته و با وى فاحشها مى رود ... زار مى گريد كه خنك آن زنى كه يك من پنبه 
 دارد و به كنجى دوك مى ريسد و سالمت نشسته آرزو مى برد از سامانكارى زنان ديگر.»

 و با اين بيان مولوى نشان مى دهد كه روسپيان به طوع و رغبت به اينكار تن نداده اند، »2«
بلكه زندگى نكبت بار آنان، معلول نظام غلط اقتصادى، اجتماعى و قضايى كشور بوده 

است و چه بسيارند زنانى كه در نتيجه خودخواهى و ستمگرى مردان به اين ورطه فساد 
 گرفتار آمده اند.

زنان دستورى: به زنانى اطالق مى شد كه با اجازه دولت يعنى محتسب و شحنه شهر به كار 
 خودفروشى مى پرداختند.
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 اصل در زن سداد و مستوريست 

 
 و گرش اين دو نيست دستوريست 

 اوحدى    

«اسوالد شوارتز»، وضع فحشاء را مورد مطالعه قرار مى دهد و مى- نويسد: «نظر عامه بر اين 
است كه فاحشه، زنى است كه در مقابل كااليى كه اساسا قابل خريد و فروش نيست- 
پولى دريافت مى دارد ... يادآورى اين موضوع جالب است كه قبول پاداش پولى، و يا 

نظائر آن، هميشه از مشخصات فحشاء نبوده است؛ مثال طبق قانون روم قديم، فاحشه، زنى 



بود كه خود را در همه جا و بدون لذت عرضه مى داشت، ببينيد اين مفهوم تا چه اندازه 
انسانى تر از مفهومى است كه ما از آن داريم! چه درست تأكيد بر فقدان مقاربت عاطفى 

مى كند ... كسانى كه با فواحش مباشرت مى كنند، خود نيز مرتكب گناه مى شوند، چه 
كسانى كه پول و «بها» را مى پردازند، شركاى مساوى كسانى هستند، كه آن را مى پذيرند، 
اينكه اين امر هنوز مورد قبول قرار نگرفته است، و ننگ فحشاء فقط در حق زنان شناخته 

شده است، احتماال به علت اين حقيقت است كه قوانين اخالقى هميشه از طرف مردان 
 »1 «تدوين شده است ...»

* «گيبون» مورخ نامدار انگليسى از زن بدكارى سخن مى گويد كه به امپراتورى روم رسيد 
 و در اثر نبوغ و استعدادى كه داشت مصدر خدماتى بزرگ گرديد:

زن معروفه يى كه همسر ژوستى نين (امپراتور روم) شد: تئودورا، دختر زيبايى بود كه به 
حكم احتياج در دامن فحشاء افتاد، گيبون درباره او چنين مى نويسد: «... تئودورا، در ازاى 

مشتى پول آن همه لطف و زيبايى را در اختيار گروه بيشمارى از شهروندان و بيگانگان 
گذاشت. مردان هر طبقه و حرفه اى خواهان متاعش شدند ... تئودورا، بدون ذره اى 

شرمسارى پيكر عريان خويش را در تماشاخانه به مردم تماشاگر نشان مى داد- پس از آنكه 
امپراتور روم ژوستى نين، شيفته اين زن هرجايى شد، با تغيير قوانين، مقرر داشت كه هر 

 زنى فاحشه با توبه پاك مى شود و مى تواند به همسرى ارجمندترين روميان درآيد.

چندى از صدور اين فرمان نگذشته بود كه «ژوستى نين» و تئودورا، طى تشريفات رسمى 
عروسى كردند ... ژوستى نين، تئودورا همسر خويش را، شريك متساوى الحقوق خود در 

اداره امور كشور كرد، به اين ترتيب فاحشه اى كه در برابر تماشاگران فزون از شمار، تئاتر 



قسطنطنيه را ملوث ساخته بود، چون ملكه همان شهر، مورد ستايش قضات عاليمقام، 
 اسقفان، سرداران فاتح و پادشاهان اسير قرار گرفت.» با اينحال نبايد فراموش كرد كه 
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تئودورا از نبوغ و استعداد فراوانى برخوردار بود «خود ژوستى نين حزم و دورانديشى 
تئودورا را ستوده است و مدعى است كه قوانين خود را پس از شور با همسر عاليقدرش 
 تئودورا، كه خداوند، بر سبيل تحفه اى به وى ارزانى داشته بود انشاء و تصويب مى كرد.

شجاعت اين زن هنگام شورش مردم و مخالفتهاى دربارى به خوبى آشكار شد، از هنگامى 
كه تئودورا، به عقد زوجيت ژوستى نين درآمد، مسلما دامان عفتش ديگر ملوث نشد و 

خموشى دشمنان آشتى ناپذيرش، خود دال بر اين امر است. سرانجام، تئودورا در بيست و 
 چهارمين سال ازدواج و بيست و دومين سال زمامداريش بر اثر بيمارى سرطان درگذشت.

در اين فقدان جبران ناپذير، شوهرش سوگوار شد چنان كه گويى به جاى روسپى 
تماشاخانه، پاكدامنترين و اصيلترين دوشيزگان شرق را به زنى گرفته بود، همين زن 

بدسابقه در موقعى كه قدرت و حيات امپراتورى با جديترين خطرات روبرو شده بود، 
مردانه مقاومت كرد «اگر فاحشه اى كه ژوستى نين از صحنه تماشاخانه اش برداشته و به 

مقام امپراتوريستى بر- كشيده بود، حجب را كنار نمى گذاشت و مردانه قد علم نمى كرد، 
اوضاع به كلى دگرگون مى شد. در مجلس شورا ... تئودورا به حاضران گفت «اگر فرار، 

تنها وسيله نيل به گوشه امن باشد من از آن عار خواهم داشت، مرگ شرط تولد است. اما 



آنها كه سلطنت كرده اند، پس از فقدان آبرو و حكمفرمايى هرگز نبايد زنده بمانند اگر 
روزى بيايد كه مرا ملكه نخوانند، ديدگان من آن روز به روشنايى نيفتد، اى قيصر، اگر تو 

مصمم به فرار شده اى، نفايس و خزاين در اختيار توست، دريا را بنگر، كشتيها آماده 
اطاعت از فرمان تواند، اما از آن بترس كه مبادا عشق به زندگى تو را به جالى وطن و 

مرگى خفت آور محكوم سازد، من به سهم خود اين گفته پيشينيان را آويزه گوش مى كنم 
كه سرير پادشاهى، گور باشكوهى است ...» عزم راسخ اين زن، ژوستى نين و درباريانش 

را جرئت بخشيد تا به- عواقب كار بينديشند و تدابير الزم را اتخاذ كنند چه اگر جرئت در 
 ميان باشد، براى رهايى از سخت ترين محظورات، پيدا كردن راه چاره ميسر مى شود ...»

»1« 

 فحشاء در الذق 

ابن بطوطه در نيمه اول قرن هشتم در مورد مردم الذق (واقع در تركيه) مى نويسد: «... مردم 
آن نواحى از منكرات نمى پرهيزند، كنيزكان زيباروى رومى را مى خرند و آنان را به 

فحشاء مى گمارند ... هريك از اين كنيزكان بدكاره، حقوقى به ارباب خود مى دهند؛ و من 
شنيدم كه كنيزكان و مردان در يك حمام مى روند، و هركس بخواهد مى تواند در گرمابه 

 با آنان بياميزد و از اين عمل 
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 جلوگيرى نمى شود و نيز به من گفتند كه قاضى خود چند تن از اين كنيزكان را دارد ...»
»1« 

 فاحشه خانه ها

در سفرنامه ونيزيان در ايران مى خوانيم كه «زنان روسپى كه در اماكن عمومى رفت وآمد 
مى كنند نيز به نسبت زيبايى خود ماليات مى پردازند؛ و هرقدر زيباتر باشند بايد بيشتر 

ماليات بدهند، اما بدترين رسمى كه تاكنون از آن نام برده ام ... اينكه در اين شهر مكانى 
براى پيروان لواط و (مخثث خانه) وجود دارد مالياتى به سود شخصى تيولدار وصول 

 »2 «مى شود و در بين روسپى خانه ها، فرقى بين مسلمان و نصارى نمى گذارند ...»

 فرمان منكوقاآن 

منكوقاآن پس از فتح ناحيه «كامول» (واقع در تبت) شنيد كه در بين مردم اين ناحيه رسم 
چنين است «كه وقتى مسافرى از راه مى رسيده و مايل بوده در خانه اى استراحت كند، مرد 

آن خانه بيرون مى رفته، و زن و دختر و خواهر خود را باقى مى گذاشته تا هر نوع كه مهمان 
بخواهد از او پذيرايى كنند؛ و تا هروقت كه در آن خانه مى ماند، مرد بر سر زندگى 

خويش بازنمى گشت. منكوقاآن پس از فتح اين منطقه از اين سنت ديرين جلوگيرى كرد، 
اتفاقا خشكسالى سختى ظهور كرد، مردم، اين بالى آسمانى را معلول سه سال عفت و 
ترك روش ديرين شمردند، و از خان تجديد راه و رسم كهن را طلب كردند، خان از 

روى غضب گفت: «حال كه شما اصرار داريد به اين بيشرافتى زندگى كنيد برويد و رسوم 
 »3 «رسواى خود را از سر گيريد ... همه شادمان شدند و بار ديگر اين رسم برقرار گرديد.»

 فواحش در بين تاتارها



ماركو پولو در سفرنامه خود مى نويسد: كه در خانباليغ در عهد قوبيالى، بيست و پنج هزار 
فاحشه در حومه شهر سكونت داشتند «با اينكه تعدادشان اين قدر زياد است تكافوى 

احتياجات تمام مسافران، بازرگانان و مردم متفرقه يى را كه به پايتخت مى آيند نمى كند.» 
ماركو پولو در جاى ديگر از سفرنامه خود ضمن توصيف مشخصات اجتماعى و اقتصادى 

شهر كين سايى از فواحش اين شهر سخن مى گويد: «تعدادشان از حد شمارش خارج 
است، در منزلشان خود را به حد اعال آرايش مى كنند، خانه هاى زيبا و اثاثيه خوب دارند؛ 

به وسيله خدمه زن پذيرايى مى شوند، به قدرى در دلبرى و دلربايى ماهرند كه خارجيانى كه 
يك دفعه با آنها معاشرت مى كنند، چنان مسحور زيباييشان مى شوند كه ميل دارند هميشه با 

 آنها همنشين 
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باشند و بعدها هروقت ياد اين ايام مى افتند، آرزو مى كنند كه بخت يارى كند و بار ديگر 
 در ممالك شرقى، زنان روسپى غالبا تأمين اجتماعى »1 «از شهر آسمانى ديدن كنند ...»

نداشتند و در شمار بدبختترين و مظلومترين قشرهاى اجتماعى بودند رفتار محتسبان با آنان 
و طرز برخورد زنان فاحشه با مردم عزب غالبا خشونت آميز و نامطلوب بود. و چه بسا 



مردان حساس و صاحبدلى كه پس از يكبار مراجعه به اين مراكز و مشاهده وضع ماللت- 
 بار فواحش ديگر هوس عياشى را از سر به در كرده اند.

 انحرافات جوانان 

 قرن پيش در كتاب معارف به فساد محيط و خطراتى كه نسل 7بهاء الدين ولد در حدود 
جوان را تهديد مى كند و به انحرافات اخالقى آن عصر اشاره مى كند و مى نويسد: «خواجه 
بچه، با رقيبان با هزار ناز به مكتب و درس رفته پگاه، و در انجمنها، به جمال و پاكى مشار 

اليه بوده، ناگاه روزى بينى، دلق دريده چون ديوى سر و روى پريشان با ياران مقامر- 
 »2 «بپرسى كه در چه كارى، گويد هيچ، همچنين با ياران نااهل درافتادم ...»

قلتبان و قرطبان، به كسانى گفته مى شد كه از طريق ديوثى و زن بردن از براى اين و آن 
امرار معاش مى كردند، عالوه براين گاه به اشخاص تن آساى و بى خيالى كه در انديشه 
تأمين معاش زن و فرزند نبودند، قلتبان مى گفتند. در ادبيات فارسى مكرر از اين گروه 

 سخن به ميان آمده است:

 نشود مال جز به دون مائل 
 

 جاهل از طبع بد شود سائل 

 دون و دنيا بدند هردو قرين 
 

 قحبه اى آن و قلتبانى اين 

   
* 

 قاضى او را بگفت از سر خشم 
 

 قلتبانا، نگه ندارى چشم 

   
 سنايى 



 به هنگام عشرت به غايت ظريفى 
 

 چو بدطبع گردى، گران قلتبانى 

   
 حدايق السحر رشيد

 كى كردى فاحشه را جاهل  «3» يله 
 

 گرنه از بيم حد و كشتن و دارستى 

   
 ناصر خسرو

 كه چونين روسپى خيزد از آن بوم 
 

 ز بى شرمى و شوخى بر جهان شوم 
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 دو چشم شوخ به باشد ز دو گنج 

 
 بخواهد هرچه گويد شوخ بى رنج 

 ويس و رامين    
 داشت مردى كفشگر، شاهدزنى 

 
 دلبرى سنگين دلى، سيمين برى 

 در طريق فتنه آن زن چست بود
 

 بند شلوارش و ليكن سست بود



 عادتش بودى هميشه عشوه ها
 

 روز و شب كردى به مردم شيوه ها

 و آن چنين سيمين تنى بدنام بود ...
 

 دستمال دست خاص و عام بود

 هر شبى بيرون همى رفتى ز در
 

 بازگشتش مى نبودى تا سحر

 تا به حدى شحنه و قاضى شنيد ...
 

 كفشگر را، زن بر قاضى كشيد

بعد از آن، شوهر چو حال خويش 
  گفت 

 حاكمان ماندند از آن حالت شگفت 

 آنچه واجب بود بر زن ساختند
 

 «1» كار او در يك نفس پرداختند

   
 

 وضع زنان فاحشه 

به طوريكه قبال اشاره كرديم در شهرهاى بزرگ از ديرباز مراكزى براى تجمع زنان 
هرجايى وجود داشته تا سربازان و مردم مجرد و مسافرين به اين وسيله بتوانند اطفاء شهوت 

كنند. رشيد الدين فضل اهللا در تاريخ غازانى مى نويسد: «همواره در شهرهاى بزرگ زنان 
 فاحشه را در پهلوى مساجد و خانقاهات و خانهاى هركس مى نشاندند.»

به طوريكه مى دانيم يكى از انواع تجارت در آن ايام تجارت غالم و كنيز بود و عده يى از 
برده فروشان بدون رعايت مبانى اخالقى، دنبال منافع مادى خود بودند و بيچاره كنيزكان 

خوبروى را به زور و اكراه به مردم يا خراباتيان كه پول بيشترى مى دادند تسليم مى كردند؛ 
 و آنان از اين راه سود كالنى به دست مى آوردند.



غازان خان عقيده داشت كه «خرابات نهادن و زنان فاحشه نشاندن اصال كار محظور و 
مذموم است و دفع و رفع آن از واجبات و لوازم، ليكن چون از قديم االيام باز جهت 

بعضى مصالح در آن باب اهمال نموده اند و آن قاعده مستمر گشته، دفعتا واحده منع آن 
 غازان به موجب »2 «متمشى نگردد، به تدريج سعى بايد نمود تا به تأنى مرتفع گردد.»

فرمانى فروش اجبارى كنيزكان را به خراباتيان منع كرد و براى آنها كه به اجبار از مدتها 
پيش در خرابات مشغول بودند، قيمتى تعيين كرد و دستور داد كه هركس زن بدكارى را 

از خرابات به قيمت تعيين شده بخواهد بيدرنگ به او بدهند، تا به تدريج زنان بدكار از 
 ورطه فساد خالص شوند.
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عبيد زاكانى به جوانانى كه به حكم اضطرار به مراكز فحشاء روى مى آورند، اندرز مى دهد 
كه: «پيش از اتمام كار، زر به كنك و قحبه ندهيد تا در آخر كار انكار نكنند و ماجرا 

 درازا نكشد.»

در جاى ديگر مى گويد: «در سر راهها به قامت بلند زنان و چادر مهرزده و سربند ريشه دار 
 »1 «از راه مرويد.»

در زبان و ادبيات فارسى، از روسپيان همواره به زشتى ياد شده ولى عمل كسانى را كه با 
روسپيان هم آغوش مى شوند به دست فراموشى مى سپارند، گويى زنانى كه به حكم 



ضرورت و براى ادامه زندگى و نگهدارى و تربيت فرزندان يتيم يا فرار از گرسنگى تن به 
اينكار مى دهند مقصر و تبهكارند ولى آنان كه از سر تفنن با آنان مى آميزند، مطلقا مرتكب 

 گناهى نمى شوند.

زنان فاحشه يا روسپى: روسپى و روسپى خانه در ادبيات فارسى زياد استعمال شده است، در 
 تاريخ سيستان ابن مفرغ كه شاعريست بى مايه مى گويد:

 آبست و نبيذ است »
 

 و عصارات زبيب است 

 دنبه و فربه و پيه است 
 

 و سميه هم روسپى است 

   
 »2 «سميه نام مادر زياد بود.»

* 

 چون نبودش صبر مى پيچيد او
 

 كاين سگ زن روسپى ناچيزگو

   
 مولوى 

روسپى بارگى به معنى زناكارى و قحبگى و فاحشه گرى و روسپى باره چون زناكار و بدكار 
و روسپى خانه به معنى فاحشه خانه، و محل فسق به كار مى رفته است. نويسنده حدود العالم 

در وصف يكى از شهرهاى هندوستان مى گويد: «... اندر وى بيش از سيصد هزار بت است 
 و اندر وى روسپى خانه هاى بسيار» فردوسى هزار سال پيش مى گويد:

 وز آن پس چنين گفت با سركشان 
 

 كه اى روسپى زاده بدنشان 

   
* 



 روسپى را محتسب داند زدن 
 

 شاد باش اى روسپى زن، محتسب 
«3» 

   
 شاهد: به مرد نيكوخوى و خوش صورت اطالق مى شود، هر گروهى بر زنى و شاهدى 
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 شيفته گشته چون مرغ در دام و دستان او مانده.»

 (بهاء الدين ولد)

 شاهدان زمانه خرد و بزرگ 
 

 ديده را يوسفند و دل را گرگ 

   
 سنايى 

 سعدى در مقام اندرز و نصيحت به جوانان منحرف و عشرت طلب مى گويد:

 خرابت كند شاهد خانه كن 
 

 برو خانه آباد گردان به زن 

   
 سعدى 



 «قاضى را همه شب شراب در سر، و شاهد در بر ...»

 سعدى 

 «و شمع را ديد ايستاده و شاهد نشسته و مى ريخته و قدح شكسته ...»

 سعدى 

 «پيش خليفه رقاصه شاهد چهار تار مى زد.»

 فيه ما فيه 

 اين خرابات مغانست و درو، رندانند
 

شاهد و شمع و شراب و شكر و ناى 
 «1» «سرور

   
- «جايى كه مردان مجرد گرد آيند و با زنان به طور مشروع يا نامشروع 1عزب خانه: 

 مباشرت كنند.» فرهنگ فارسى معين 

 - خانه نهانى- مكانى كه جوانان زن ناكرده دارند براى عيشهاى پنهانى.2

 به رسم جوانان نوخاسته 
 

 «... عزب خانه و خلوت آراسته
«2» 

   
 (نزارى قهستانى)

دكتر زرين كوب ضمن توصيف مناظرى از زندگى اجتماعى مردم در عهد حافظ به 
عشرتخانه هاى آن دوران و عهد صفويه نيز اشاره مى كند: «در اين عهد ... از خرابات شيراز 



كه «بيت لطف» خوانده مى شد، مبلغى به عنوان ماليات به خزانه دولت مى رسيد، زنان 
خرابات كه مثل دختر رز از مستورى توبه مى كردند، مى توانستند با اجازه محتسب كار 

«دستورى» كنند، از اين گذشته همجنس بازى رسم رايجى بود چنانكه حتى گوشه خانقاه و 
خلوت مدرسه هم ممكن بود صحنه آن باشد، تركان كه پادشاهان و امراء عصر از آنها 

بودند، در اين ايام نامشان با اين رسم همجنس گرايى همه جا همراه بود. چنانكه قبال اشاره 
كرديم، در همين دوره هاى نزديك بود كه اتابك يزد «حاجى شاه» براى خاطر پسرى 

 خوبروى كه 
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همراه برادر شاه شيخ، كيخسرو اينجو، به آنجا رفته بود چنان رسوايى به بار آورد كه 
 »1 «حكومت او، يعنى دولت اتابكان يزد بر سر آن رفت.»

 در قرون بعد نيز، روسپى خانه ها يكى از مراكز درآمد دولت بود.

به طوريكه از نوشته هاى شاردن برمى آيد، در دوره صفويه به علت رواج فساد و امردبازى، 
فواحش رسمى و غيررسمى بسيار بودند؛ با اينكه شاه طهماسب به قصد عوام- فريبى در 
سراسر ممالك محروسه «شرابخانه، بنگ خانه، و معجون خانه، و بوزخانه و قوال- خانه و 

بيت اللطف (يعنى فاحشه خانه) ... و ساير نامشروعات» را قدغن كرده بود، ولى چون علل 
فساد را از بين نبرده بود، عمال همان كارها در پرده استتار صورت مى گرفت. در عهد 



 هزار نفر بود ولى مشعلدارباشى 11شاردن، تعداد فواحشى كه اسمشان ثبت شده بود، 
 »2 «عايدى بزرگ خود را از كسانى دريافت مى كند، كه اسمشان ثبت نشده است ...»

كاررى، در سفرنامه خود از محله «قحبه ها» ياد مى كند و مى نويسد: «بعضى از زنان فاحشه 
رسمى هستند و «ساالنه مبلغى به عنوان ماليات به صندوق دولت مى پردازند، اينان را در 

 »3 «اصفهان «بازار نوش» گويند ...»

سفرنامه شاردن يكى از گرانبهاترين منابع تاريخ اجتماعى ايران در عهد صفويه است، اين 
سياح و بازرگان فرانسوى مانند هموطن خود «تاورنيه» بسيارى از جنبه هاى مثبت و منفى 

زندگى طبقات مختلف مردم را در عهد صفويه مورد انتقاد و مطالعه قرار داده است و 
پاره يى از عادات ايرانيان را در نوشته هاى خود گوشزد كرده است. از جمله شاردن، در اين 

زمان نقصانى در جمعيت ايران مى ديد و مى گفت اين وضع دو علت دارد: اوال به سبب 
تمايل ناشايسته ايرانيان است كه آن گناه نفرت انگيز و مخالف طبيعت را، در مورد زن و 

 مرد مرتكب مى شدند، ثانيا به سبب آزادى مفرط مردم است.

زنان در آنجا پيش از موقع، آبستن مى شوند (منظور شاردن اين است كه در ايران گاه با 
 يا ده ساله قبل از آنكه از نظر جسمى رشد كافى كرده باشند، عروسى مى كنند 9دختران 

در نتيجه اين عمل، زنان) فقط مدت كوتاهى بارور هستند و به محض آنكه سنشان از سى 
 گذشت، آنان را پير و فرسوده مى دانند.

مردان نيز خيلى زود با زنان نزديكى مى كنند و در اين كار راه افراط مى پويند و اگرچه از 
 چندين زن بهره مى گيرند ولى به همان نسبت بچه دار نمى شوند، همچنين تعداد
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زيادى از زنان هستند كه خود را عقيم مى كنند و داروهايى براى نازايى به كار مى برند، زيرا 
هنگامى كه سه يا چهار ماهه حامله اند، شوهرانشان به زنان ديگر مى پردازند و شايسته 

نمى دانند كه با زنانى همبستر شوند كه كودكى چند ماهه در شكم داشته باشند. با وجود 
 كنيزدارى، زنان روسپى بسيار ديده مى شدند ...»

 روسپيان در عهد صفويه 

در عهد شاه عباس، روسپيان، مخصوصا در اصفهان و در شهرهايى كه در مسير حركت 
لشكريان شاه قرار داشت فراوان بودند، به همان علل و مقتضياتى كه در ساير جوامع و ساير 

قرون، روسپى- گرى را آزاد مى گذاشتند، در اين عهد نيز هيچكس در ايران متعرض 
روسپيان نمى گرديد، «جان كارت رايت» در سفرنامه خود از روسپيان ايران ياد مى كند و 

مى گويد: «كه اين قبيل زنان معموال روى خود را در نقاب مستور نمى داشتند.» هفتاد يا 
هشتاد سال بعد از اين گزارش، شاردن نيز شرح مفصلى در پيرامون اين گروه به جا 

گذاشت ... به عقيده وى «روسپيان اصفهان در حدود دوازده هزار نفر بودند كه هر سال 
مبلغ هشت هزار تومان ماليات مى دادند.» با آنكه روسپيگرى و همخوابگى با روسپيان را از 



نظر مقتضيات عهد، ناديده مى انگاشتند، دست درازى به زنان يا جوانان خانواده هاى نجيب 
 مجازاتهاى شديد داشت، چنانكه در بعضى موارد اين گونه متخلفين را خصى مى كردند.

«پادرى ژان تاده» مدعيست كه شاه عباس، لواط را در ايران ترويج كرد و مشوق عملى 
گرديد؛ چه تا آن تاريخ مورد انزجار عامه بود.» لكن اين سخن را نمى توان صحيح و مناط 

اعتبار دانست، قدر مسلم آنست كه اگر كسى در اين عهد مرتكب لواط مى گرديد و 
شاكى و مدعى خصوصى نيز وجود داشت، مجرم به سختى مجازات مى شد. چنانكه 

ساروتقى، والى قراباغ و گنجه را به جرم لواط خصى كردند و اقال دو تن از امراى لشكر را 
كه از مقربان شاه بودند، به جرم «داشتن نظر بد» نسبت به غالمان خوبروى شاه به قتل 

 »1 «رسانيدند.»

 وضع فواحش در عصر شاه عباس 

«شاه عباس برخالف شاه طهماسب اول، براى زنان هرجايى و بدكار نيز مقرراتى معين 
كرده بود و هميشه در لشكركشيهاى خويش گروهى از ايشان را همراه اردو مى برد؛ و 
ظاهرا همه سال ماليات خاصى از آنان مى گرفت و اين گونه زنان را در آن زمان «قحبه» 

 مى خواندند.

 شاردن سياح فرانسوى مى نويسد: «... در ايران زنان بدكار برخالف كشورهاى 

______________________________ 
 .343- 341)- ابو القاسم طاهرى، تاريخ سياسى و اجتماعى ايران، ص 1(

 491، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 



ديگر جهان زود شناخته مى شوند و از حركات و اطوار و شيوه نگاهشان مى توان به آسانى 
به كارشان پى برد؛ عده اينگونه زنان در واليات ايران زياد نيست، اما در اصفهان بسيار 

 قمرى) كه من در اصفهان بودم مى گفتند كه 1076 ميالدى (1666است، در سال 
نزديك چهار هزار فاحشه در آن شهر زندگى مى كنند و نام اينهمه- به سبب آنكه ماليات 

خاصى مى دهند و مدير و مأموران مخصوص دارند- در دفاتر ديوان ثبت شده است. ميزان 
مالياتى كه از اينگونه زنان گرفته مى شود، در سال به دويست هزار اكو (پول فرانسه در آن 

زمان) مى رسد، حتى به من اطمينان دادند كه در حدود همين عده فواحش نيز هستند كه 
چون نمى خواهند نامشان در دفاتر رسمى ثبت شود و در رديف روسپيان رسمى درآيند، 

 »1 «پوشيده و در پرده كار مى كنند و البته از اين جهت پول بيشترى مى پردازند.»

و در جاى ديگر از سفرنامه خود مى نويسد: «... يكى از خصوصيات فواحش ايران آنست 
كه به مقدار پولى كه براى هر مالقات مى گيرند ناميده مى شوند. مثال مى گويند كه فالن 

 اكو) ى ما است و 15زن ده تومانى يا پنج تومانى يا دو تومانى است. يك تومان معادل (
 باز در جاى ديگر مى نويسد: »2 «هيچ زن بدكارى نيست كه كمتر از يك تومان بگيرد»

«زنان عمومى كه ماليات خاص مى پردازند در كاروانسراى مخصوص به سر مى برند، زيرا 
ساير مردم حاضر نيستند در جوار ايشان زندگى كنند، عالوه برآن در اصفهان محله ايست 
كه زنان بدكار در آنجا بسيارند و اين محله را «محله بى نقابان» مى گويند. پيش از اين در 
شهر بزرگ اصفهان مرسوم بود كه تا شب فرامى رسيد، فواحش مثل دسته هاى كالغ در 

سراسر شهر پراكنده مى شدند و دنبال مشترى مى گشتند، و بدتر از آن برخى از مردان دنبال 
جوانان زيبا مى افتادند؛ ولى ساروتقى وزير اعظم كه خود خواجه بود اينكار را قدغن كرد، 

پس از وى خليفه سلطان جانشين او، زن بارگى را نيز ممنوع ساخت و چون اين كارهاى 
ناشايسته را نتيجه مستقيم شرابخوارى و مستى مى پنداشت، از فروش و نوشيدن شراب نيز 



جلوگيرى كرد. از كسانى كه جوانان زيبا را فريفته بودند، چند تن را زنده پوست كندند و 
زنى كه دختران خود را در اختيار مردان مى گذاشت، از باالى برج بلندى به زير افكندند و 

 و نيازها و غرايز »3 «الشه اش را پيش سگان انداختند، اما اينكارهاى سبعانه مؤثر نيفتاد ...»
 بشرى با كيفرهاى شديد خاموش نگرديد.
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فواحش غالبا به صورت مطرب و رقاصه در مجالس مهمانى يا خصوصى حاضر مى شدند. 
از ميان شهرهاى ايران تنها در شهر اردبيل كه آرامگاه شيخ صفى الدين اردبيلى جد بزرگ 

 صفويه و بسيارى از افراد آن خاندان است، زندگى فواحش ممنوع بود.

يكى از سفيران اروپايى كه بالفاصله پس از مرگ شاه عباس در زمان جانشين وى، شاه 
صفى، به ايران آمده است در اين باره مى نويسد: «زنان هرجايى را «قحبه» مى گويند و در 

مجالس ميهمانى مى رقصند ... در بيشتر ميهمانيها، زنان رقاصه ديده مى شوند و صاحبخانه 
 »1 «آنان را به هريك از مهمانان كه تمايلى نشان مى دهند تقديم مى كند ...»

زنان هرجايى در اصفهان بسيار بودند و گذشته از مجالس جشن و سرور در مجالس روضه 
و سوگوارى نيز با ساير مردم شركت مى جستند و در جايگاه مخصوص خويش مى نشستند. 



«دن گارسيا دوسيلوا» سفير دولت اسپانيا، كه در زمان شاه عباس به ايران آمده است، در 
توصيف يكى از مجالس روضه خوانى اصفهان مى نويسد: «... در اين مجلس روضه خوانى، 
طاقنماى بزرگى به زنان عمومى معروف شهر اختصاص داده بودند، شاه براى اينگونه زنان 
معافيتها و امتيازات مهمى قائل شده و آنان را چه از جهت منافعى كه از وجودشان به خزانه 

مى رسد و چه از آن سبب كه هميشه همراه سپاه حركت مى كنند- و نگاهدارى سربازان 
بى وجود ايشان ميسر نيست- عزيز مى شمارد. اين دسته از زنان بر خالف زنان رجال و 

بزرگان كشور كه هيچگاه از خانه بيرون نمى آيند، در كوى و برزن بسيار ديده مى شوند و 
معموال سوار بر اسب گردش مى كنند. در يك مجلس سوگوارى، بيشتر آنان چادرهاى 
سياه بر سر داشتند، برخى نيز چادرهاى زرد يا نيلى به سر كرده بودند و لباسهاى لطيف 

 »2 «زربفت ابريشمين پوشيده و غالبا با روى باز نشسته بودند.»

ظاهرا گروهى از زنان عمومى اصفهان كه در فنون رقص و آواز و طرب انگيزى دستى 
داشتند، در اداره و اختيار «آقا حقى» از نديمان خاص و محارم نزديك شاه عباس بوده اند. 

ترتيب مجالس خصوصى عيش و طرب شاه با اين مرد بود و سازندگان و نوازندگان و اهل 
طرب از هر قبيل براى اينكه به شاه نزديك شوند، ناچار سهمى از درآمد خود را به او 

 »3 «مى دادند ...»

شاه عباس كسانى را كه در عشقبازى با جوانان زيبا و معاشقات غيرطبيعى ناشايسته، تظاهر 
 مى كردند، به سختى مجازات مى كرد، يكى از معاصران او در اين باره مى نويسد:

 «معاشقه با جوانان زيبا در ايران برخالف كشور عثمانى مجاز نيست و مرتكب را به سختى 
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تنبيه مى كنند، من خود مجازات يكى ازين گونه مقصران را به چشم ديدم: هنگامى كه ما 
در ايران بوديم يك تن از سرداران ايران به نام «پير قلى بيك» كه با شاه عباس منسوب بود، 

خواست به يكى از غالمان جوان او دست درازى كند و پول گزافى نيز به آن غالم وعده 
كرده بود ولى غالم راضى نشد و آن راز را به شاه خبر داد. شاه عباس پير قلى بيك را 

احضار كرد و به آن پسر فرمان داد تا در حضور وى با شمشير گردنش را بزند ...» تاورنيه 
هم كه در زمان شاه عباس دوم در ايران بود، مى نويسد: «... قهوه خانه ها مركز عشقبازى با 

 ساله با لباس- هاى دل انگيز 16جوانان زيبا بود، در آنجا جوانان خوبروى گرجى از ده تا 
و اطوار خاص خدمت مى كردند ... اما خليفه سلطان وزير اعظم شاه عباس دوم آن پادشاه 

را مجبور كرد كه از اين كار ناپسند جلوگيرى كند ... از آن پس ديگر در قهوه خانه ها، 
خبرى از جوانان خوبروى نيست و مردم به قهوه خوردن و شطرنج باختن و شنيدن گفتار 
درويشان و مالها و قصه گويان وقت مى گذراندند ... در ايران و ديگر ممالك شرقى، به 

حكم مقررات اجتماعى و سنن رايج زنان فاحشه همواره با انواع بدبختى و محروميت 
 »1 «روبرو مى شدند درحاليكه در جهان مسيحيت وضع تا اين حد به زيان فواحش نبود ...»

شاردن مى گويد كه من در تبريز و ايروان قهوه خانه هاى بزرگى ديدم كه پر از پسرانى بود 
كه خويشتن را به مانند زنان روسپى عرضه مى داشتند و حتى شاه عباس دوم، طفلى زيبا را 



به قهوه چى سپرد و پسر بر اثر تجاوزى كه به او شد به قهوه چى حمله برد و او را زخمى 
 »2 «كرد ولى شاه به جاى تنبيه متجاوز و قهوه چى، دستور داد شكم بچه را پاره كردند ...»

مورخ عصر شاه عباس مى نويسد كه پيش از شاه عباس «فواحش را رواج و رونق تمام به 
هم رسيده و در حجرات خانات و محالت به شغل مقرر ... اشتغال داشتند ... جمعى كثير از 

 »3 «آنان گرد آمده هريك مبلغى خطير به عنوان ترجمان مى رسانيدند ...»

شاردن نيز گويد: «مشعلدارباشى ناظر و حامى اماكن فساد و نوازندگان و شعبده- بازان بود 
 خدمتگزاران قهوه خانه ها، گرجى بچه هاى ده تا »4 «و ماليات آنان را دريافت مى داشت ...»

 ساله اى بودند كه به طرز شهوت انگيزى پوشاك به تن مى كردند و زلفان آنان به مانند 16
 دختران بافته شده بود، اينان را به رقص و نمايش و سرودن هزار داستان 
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زشت خالف ادب وادار مى ساختند و بدين طريق به تحريك تماشاچيان مى پرداختند و 
طالبين هركدام ازين بچه ها را به هركجا كه مى خواستند مى بردند و قهوه خانه اى كه زيبا- 

 شاردن در »1 «ترين و جذابترين كودكان را داشت، مشترى بيشتر به دست مى آورد ...»



 هزار است، ولى 11جاى ديگر مى نويسد: «تعداد زنان ولگردى كه اسمشان ثبت شده، 
مشعلدارباشى عايدى بزرگ خود را از كسانى دريافت مى كند كه اسمشان ثبت نشده است 

  به طوركلى گروه فواحش در طول تاريخ وضع ثابتى نداشتند.»2 «...»

در آغاز حكومت صفويه، شاه طهماسب پس از آنكه سالها خود به لهو و لعب پرداخت، 
ناگهان توبه كرد و فرمانى به اين مضمون صادر نمود: «... حكم مطاع واجب االتباع صادر 

گشته كه در ممالك محروسه، شرابخانه و بنگ خانه و معجون خانه و بوزخانه و قوال خانه و 
بيت اللطف (يعنى فاحشه خانه) و قمارخانه و كبوتربازى نباشد. مستوفيان كرام، ماهانه و 

مقررى آنان را از دفاتر اخراج نموده و داخل جمع و دفتر نسازند ... و ساير نامشروعات را 
مثل ريش تراشيدن، و طنبور زدن و ديگر آالت لهو رفع نمايند و منع نقاره زدن و اجتماع 

 كردن در بقاع خير نمايند ... و منع امارد نمايند كه در حمامات خدمت نكنند.

 »3 «و كان ذلك فى سابع من شهر ربيع االول سنه احدى و اربعين و تسعمائه ...»

معلوم نيست كه اين فرامين به طور جدى و بدون استثنا اجرا مى شده است يا خير، آنچه 
مسلم است در عهد شاه سليمان كه خود مردى دائم الخمر و فاسد بود، بار ديگر در شهر 

كاشان فرمانى داير بر منع اخذ ماليات از مراكز فساد صادر شده كه قسمتى از آن اين است: 
«... ساكنان خطه ايمان ... دست به آلت قمار دراز نكرده ... و كل وجوه بيت اللطف و 
قمارخانه و چرس فروشى و بوزه فروشى ممالك محروسه را كه هرساله مبلغهاى خطير 

مى شود، به تخفيف به صندوق فرق فرقدساى اشرف مقرر فرموديم ... و اوباش را نيز از 
كبوترپرانى و گرگ روانى و نگاهداشتن گاو و قوچ و ساير حيوانات جهت جنگ و 

پرخاش كه باعث خصومت و عناد و موجب انواع فساد است، ممنوع ساخته ... فروگذاشت 
 »4 «»1106ننمايند، تحريرا فى شهر شوال الكرم سنه 



«فساد و خوى غالمبارگى عواقب ناگوار اخالقى بسيار داشته است كه تمايل زنان شرق به 
 نمونه اى از آن نتايج نامطلوب »5 «هم جنس و وجود سه هزار خواجه سرا، در حرم شاه 

است. كالههاى سرخ قزلباش عصر شاه اسماعيل كه با خون دشمن رنگين شده بود، در 
 عصر
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شاه عباس دوم و شاه سليمان، هركدام پنج تا شش جقه جواهر داشت و زينهاى اسبها، 
 اگر شاه اسماعيل از حسرت جنگ »2 «طاليى و نقره اى و مرواريدنشان شده بود ...»

چالدران و اسارت همسرش مسلول شد و درگذشت؛ شاه عباس دوم به علت بيمارى 
 »3 «ذكرش كه از آميزش با فواحش پيدا مى شود، جان سپرد ...»

مؤلف رستم التواريخ ضمن توصيف پادشاهى شاه طهماسب ثانى مى نويسد: «در مجلس 
مينومثال خاقانى در غايت عيش و كامرانى با امردان گلرخسار ... و ساقيان الله- عذار ... 

با خنياگران خوش آواز و مطربان خوش ساز نغمه پرداز، روز و شب به شرب باده بيغش 



دلپذير ... و لطيفه گويى و ظرافت و هماغوشى و بوس و كنار و كام گرفتن به طريقه 
خروسى مذهبى از شاهدان طناز مشغول بود «طهماسب قلى يعنى (نادر افشار) كه شاهد و 
ناظر اعمال شاه طهماسب بود، پس از آنكه از مصالحه او با روميان به آن صورت ننگين 

آگاه شد، تصميم گرفت كه شاه را چنانكه هست به امرا و سران سپاه معرفى نمايد، براى 
اجراى نقشه خود مجلس ضيافتى آراست و شاه و اطرافيانش را دعوت كرد، همينكه شاه 

مست و مخمور شد «از جا برخاست و برهنه گرديد و غالمان امرد خود را فرمود، همه 
برهنه شدند، دستها بر زمين انداختند و دبرها برافراشتند و شخصى لعابچى، ظرف طاليى 
پرلعابى در دست داشت و بر مقعدهايشان لعاب مى ماليد و شاه سرمست به هركدام ميل 
مى نمود، در نهايت خوبى، بلى بلى بلى- از پس پرده، خوانين و سرهنگان تماشاى اين 
معامله نمودند و از ديدن اين اطوار، كمال تغير در مزاجشان حدوث يافت و به عاليجاه 
طهماسب قليخان عرض نمودند كه اين شاه با نادانى و بى تميزى، ايران را باز به دست 

 ناچار شاه را به سبزوار فرستادند تا در آنجا با »4 «دشمن خواهد داد، چاره بايد نمود ...»
 آزادى كامل به عيش و عشرت مشغول شود و از مداخله در امور مملكت خوددارى نمايد.

رستم الحكماء مؤلف رستم التواريخ درباره طهماسب ميرزا مى نويسد: «به مرتبه اى امردان 
زيبا را دوست مى داشت كه يك يوسف شمايلى را، بر هزاران زليخاجمال ليلى مثال 

شيرين خصال ترجيح مى داد و در خروس مذهبى يگانه آفاق بود، لكن باوجوداين همه 
آداب و كماالت با اشرف مخلوقات كه عقل سليم باشد ديرآشنا و با احسن موجودات كه 

 سخاى كرم باشد، بيگانه و ناآشنا بود ...»

 رفتار معشوقى سنگدل با عاشقى هنرمند: مانى شيرازى، از آغاز پادشاهى شاه 
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اسماعيل، يعنى هنگامى كه او سيزده ساله بود، به طورى كه نوشته اند به شاه اسماعيل عشق 
مى ورزيد، يك روز كه شاه او را به خدمت طلبيده بود، به خواهش وى اجازه داد كه 

پايش را بوسه زند، ولى مانى به جاى پا بر ساق پاى شاه بوسه زد؛ نديمان شاه، اين عمل را 
بى- ادبى و گستاخى شمردند و شاه را به كشتن او برانگيختند. شاه درنده خو نيز فرمان قتل 

او را صادر كرد، ولى دوستان او، پيش شاه شفاعت كردند و بخشيده شد؛ اما حكم عفو، 
موقعى رسيد كه قورچى، آن عاشق تيره روز را كشته بود. اشعار زير را هنگام مرگ براى 

 معشوق و كشنده تاجدار خود سرود:
 مرا به ظلم بكشى طريق داد اين بود؟

 
 ز پادشاهى عشق توام مراد اين بود؟

 بروز حشر كنم داد و دامنت گيرم 
 

كه آنكه داد غمش، خاك من به باد 
 «1» اين بود؟

   
«در حدود چهار قرن قبل از شاه اسماعيل، احمد غزالى دانشمند معروف عهد سلجوقيان 

روى زيباى سلطان سنجر را بوسيد، ولى ملكشاه و اطرافيان او اين را به فال نيك گرفتند و 
 مقدمه اقبال و بهروزى سنجر شمردند. اينك شرح واقعه:



 يك بوسه مبارك و ميمون 

«روايت است كه ملكشاه به احمد غزالى ارادت مى ورزيد، روزى سنجر، پسرش كه سخت 
زيبا بود، به ديدن شيخ رفت، و شيخ گونه او را بوسيد، اين معنى بر حضار گران آمد و به 

 سلطان رسانيدند. ملكشاه به سنجر گفت:

شنيده ام كه احمد غزالى بر گونه تو بوسه داده است. گفت: آرى، گفت: ترا بشارت باد كه 
بر يك نيمه از جهان فرمانروا گشتى و اگر شيخ از گونه ديگر تو نيز بوسه مى گرفت، بر 

 »2 «تمام جهان مسلط مى آمدى و امر همچنان بود كه ملكشاه گفته بود ...»

وضع عمومى خراباتيان و روسپيان تا حد زيادى، به سياست كلى امرا و شهرياران بستگى 
 داشت.

بعضى پادشاهان و شهرياران، معموال به اين گروه كه در اثر فساد اجتماع، و مظالم برخى از 
شوهران خودخواه، و يا در نتيجه تجاوز زورمندان، به ورطه فساد و انحراف رانده شده اند، 

 به ديده اغماض و عطوفت نگريسته اند.

رستم الحكما در كتاب خود با بيانى شيرين، وضع عمومى خراباتيان و فواحش را در عهد 
كريمخان زند بيان و توصيف نموده است، اينك به گفتگوى كريم خان زند با «مال فاطمه» 

 مى پردازيم.

 «... واالجاه كريم خان وكيل الدوله جم اقتدار، با تأنى و تأمل و توقف مى آمد و تماشاى 

______________________________ 
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بازار و دكاكين مى نمود و تحسين و آفرين مى فرمود، تا آنكه به سر چهارسو به در دكان 
عاليجاه آقا مير باقر گرگ يراق مذكور رسيد، بر كرسى نشست و به مال فاطمه 

شيرين شمايل فرمود، شعرهاى نصيحت آميز مناسب بخوان و مترس كه ما از سخن راست 
نمى رنجيم، اگرچه كالم حق تلخست اما در مذاق ما شيرينست. آن صنم الله عذار 

 سرمست، اين شعر را برخواند:
مجو درستى عهد از جهان 

  سست نهاد
كه اين عجوزه عروس هزار داماد 

 است 

   
 حافظ

 اى پادشاه، چشم به حال گدا فكن 
 

كاين گوش، بس حكايت شاه و 
 گدا شنيد

   
 حافظ

ريشخندى به تو بنموده فلك غره 
  مشو

 كز دماغ تو برون آورد اين باد غرور

   
 عرفى شيرازى 



 مكن تكيه بر ملك دنيا و پشت 
 

 كه بسيار چون تو پرورد و كشت 

   
 سعدى 

ده روزه دور گردون افسانه است و 
  افسون 

 نيكى به حال ياران فرصت شمار يارا

   
 حافظ

آن واالجاه سرمست، باانصاف حق پرست، از شنيدن اين اشعار متأثر گرديد و بسيار 
 گريست و به مال فاطمه اشاره فرمود كه باز بخوان.

 رسيد مژده كه ايام غم نخواهد ماند
 

چنان نماند چنين باز هم نخواهد 
 ماند

 سرود مجلس جم را شنيده ام اين بود
 

كه جام باده بياور كه جم نخواهد 
 ماند

   
 حافظ

 شنيدم كه جمشيد فرخ سرشت 
 

 به سرچشمه اى بر به سنگى نوشت 

 دريغا كه بى ما بسى روزگار
 

 برويد گل و بشكفد در بهار

 بسى تير و ديماه و ارديبهشت 
 

 بيايد كه ما خاك باشيم و خشت 

 كسانى كه از ما به غيب اندرند
 

 بيايند و بر خاك ما بگذرند

   
 سعدى 



 يكى بر تربتى فرياد مى كرد
 

 كه اينان پادشاهان جهانند

 بگفتم تخته اى بركن ز گورش 
 

 ببين تا پادشه يا پاسبانند

 بگفتا تخته بركندن چه حاصل 
 

 همين دانم كه مشتى استخوانند

   
 سعدى 
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 عنقريبست كه از ما اثرى باقى نيست 
 

شيشه بشكسته و مى ريخته و ساقى 
 نيست 

 الادرى    

آن خديو نيو، جمجاه همت بلند، دهان آن نگار شكرخند را بوسيد و فرمود مرواريد 
آوردند و به دست مبارك خود دهانش را پر از مرواريد نمود و فرمود يك طبق زر و سيم 
آوردند و نثار آن بت سيم اندام طناز نمودند و برخاسته و به دولتخانه خود معاودت نمود و 

از شنيدن اين اشعار نصيحت آميز متنبه گرديده و حسن سلوكش با خاليق بيشتر گرديد، 
 »1 «غفر اهللا له و طاب اهللا ثراه و جعل الجنة مئواه ...»

 روسپيان هنرمند

نه تنها در ايران بلكه در «ونيز» قرن شانزدهم، مانند عهد كريم- خان زند، روسپيان با 
شخصيتى چون مال فاطمه بودند كه: «در لباس، آداب، فرهنگ، و حتى زهد هفتگى 

(عبادت روز يكشنبه) با برجسته ترين بانوان رقابت مى كردند ... از مشتريان خود به طرز 



مجلل و انسانى پذيرايى مى كردند، شعر مى گفتند و مى خواندند، ساز مى زدند و آواز 
مى خواندند و در بحثهاى فلسفى و فرهنگى شركت مى- كردند؛ برخى از آنان به 

گردآورى پرده هاى نقاشى و مجسمه ها، و نسخه هاى كمياب بهترين كتابها، مبادرت 
 »2 «مى جستند.»

 تدبير كريمخان زند

«بر دانشمندان مفهوم باد كه چون داراى جمشيدجاه، محمد كريم- خان، خسروى بود 
حكيم منش و فيلسوف روش و اراده سفر آذربايجان داشت و مى دانست كه اين سفر به 

طول خواهد انجاميد، با خود انديشه بسيار نمود، در باب لشكريان كه همه عزب و مست 
شهوت مى باشند و به هر سرزمينى كه وارد گردد، ايشان البد و ناچار و بى اختيار، به زن و 

فرزند و اهل و عيال مردم دست- درازى خواهند نمود و چاره ايشان را به هيچوجه 
 نمى تواند نمود.

احدى از مقربان درگاه خود را فرستاد نزد احدى از فقهاى صاحب رأى! و ... با آب وتاب، 
او را با كمال عزت و احترام، در مجلس مينومثال احضار نمود و از وى سئوال نمود كه ما 

اراده سفر آذربايجان داريم و ظن غالب آنست كه اين سفر ما به شش، هفت سال بيانجامد 
و لشكر و سپاه ما از عزوبت و غلبه شهوت، ناچار و بى- اختيار قصد اهل و عيال مردم 

خواهند نمود و ما از چاره ايشان عاجزيم، اگر چنانچه از روى مصلحت ملكى، فوجى از 
 را با اردوى خود همه جا داشته باشيم كه سپرى باشند از براى زن و فرزند مردم، »3 «فيوج 

 شما در اين باب چه مى فرمائيد.
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آن فاضل ... گفت: نعوذ باهللا، نعوذ باهللا، از چنين معصيتى، استغفر اهللا، هرگز اين فعل زشت 
را از قوه به فعل ميآور كه در جهنم مخلد خواهى بود. آن واالجاه به وى فرمود سمعنا و 

اطعنا، اما از شما خواهش آن داريم كه چهل روز و شب مهمان ما باشى و از سراى ما 
بيرون نروى و به جهت وى ميزبانى مقرر فرمود و روز و شب اطعمه و اشربه سازگار 

 خوشگوار بسيار، از برايش مى آوردند.

چنان شهوت بر آن عاليجناب غلبه و استيال يافت كه آب و آتش را از هم فرق نمى نمود، 
در شب پنجم ديوانه وار، مانند مستان، بى اختيار از جامه خواب بيرون آمده، به جانب طويله 
روان شد و عمود لحمى خود را بر سپر شحمى ماده استرى فروكوفت، ناگاه سگى كه در 

 آن طويله بود، عف عف كنان دويد و پاى آن جناب را برگرفت و بركند.

آن جناب بيهوش بر زمين افتاد، قاطرچى از خواب بيدار شده، پنداشت كه آن جناب دزد 
است، با پارو او را بسيار زد و هاى و هوئى بلند شد و چراغى آوردند و نيك مالحظه 
نمودند و آن جناب را شناختند و از كرده خود پشيمان شدند و از آن جناب بسيار عذر 

خواستند. چون اين خبر على الصباح به واالجاه كريم خان هوشمند رسيد، بسيار خنديد و 
آن جناب را با كمال عزت و احترام احضار نمود و بسيار تعظيم و تكريم و توقير به وى 



نمود و از وى پرسيد كه بر شما چه عارضه رو داده؟ آن جناب از خجالت در زبانش لكنتى 
 پيدا شده، در جواب دادن فروماند.

واالجاه كريم خان به آن جناب فرمود: از آنچه بر تو رو داده منفعل مباش، كه قاطبه بنى 
آدم در دست شهوت اسير مى باشند، ما خود در حالت اضطرار با حيوانات بسيار نزديكى 
نموده ايم و اآلن باوجود آنكه حورى وشان بسيار در حريم ما مى باشند، باز طالب خوبتر و 
بهتر مى باشيم و در اين كار حريص مى باشيم ... آن جناب از سخنان واالجاه كريم- خان 
هوشمند خوشحال شده، به خدمتش عرض نمود كه بر من علم اليقين حاصل شد، كه تو 
پادشاه و ظل اللهى و نيز حكيم و فيلسوفى هستى و در اين زمان عقل كل مى باشى و در 

امور پادشاهى صاحب فكر بكر و رأى صواب و اجتهاد مى باشى (!) هر كار كه مى كنى، 
 درست و راست و بى عيب است، از جانب خدا صاحب اختيار مى باشى (!)

غرض آنكه واالجاه كريم خان جم اقتدار وكيل الدوله در حضر و سفر با موكب خود، بر 
سبيل ضرورت، افواج فيوج و فواحش بسيار به جهت لشكريان مى داشت و لوليان 

 »1 «شهرآشوب دلربا و ارباب طرب با اردوى خود در همه جا مى برد.».

______________________________ 
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 در ايامش ايران طربخانه بود ...

 
 «ز عهدش غم و غصه بيگانه بود



«1» 
    

 وضع فاحشه خانه ها در عهد كريم خان زند

يكى از كارهايى كه مورد توجه كريمخان زند قرار گرفت، سروسامان دادن به وضع 
فاحشه خانه ها بود «او معتقد بود ... براى دفع پليدى و رفع آلودگى شهريان نيز «خراباتى» 

الزم است و بدين جهت در شهر شيراز در محلى دور از خانه هاى مردم، شهر خراباتى قرار 
داد كه مردم آن را «خيل خانه» مى ناميدند و جمعى از فواحش را در آن جاى داد. بيان 
صاحب كتاب رستم التواريخ كه خالى از لطافت ادبى نيست، درين مورد چنين است 

«به قدر پنج، شش هزار از زنان ماهروى گل رخسار مشكين موى دلرباى، خوش اطوار، همه 
خوش آواز و رقاص و جمله رامشگر عام و خاص، در آن خرابات خوش و خيل دلكش 

جاى دادند و ميخانه هاى طرب بخش جانفزاى دلگشا، در آن واليت با لطف و صفا ساختند 
و شاهوشان گردنكش، و بهادران باكشمكش و سرهنگان سلطنت طلب، و گردان با حسب 

و نسب را شب و روز مقيد باده كشى و شاهدبازى و مشغول به شغل مجلس آرايى و 
محفل پردازى نمود و چنان گرم اين كار و شيفته اين اطوار گرديدند كه يار و ديار خود را 

فراموش و با شاهد غفلت هم آغوش گشتند و آن وكيل دولتمند كاردان و قاطبه خاليق و 
 »2 «مصلحين آن زمان از شر اهل فساد و از گزند ارباب فساد محفوظ و آسوده گرديدند.»

اگر در نوشته اين مورخ دقت كنيم مشاهده مى كنيم كه وكيل مقصود ديگرى نيز از اين 
طرح داشته و مى خواسته است با اين طريق سر كسانى را كه ادعاهاى سياسى داشتند، به 

باده و ساده گرم كند و لذت ناى و نوش را چنان بر آنان عرضه دارد كه از جوش و 
 دور مانند. غرض از تأسيس اين »3 «خروش، جز در محفل بزم و در نزد شاهدان و لوليان،



خرابات، گذشته از جلوگيرى از فساد در شهر، بند كردن دست و بال اين همه مردان 
 سركش بوده است ...»

مؤلف رستم التواريخ از زنان هرجايى نيز نام مى برد و ما براى آشنا شدن خوانندگان با 
 نحوه نامگذارى دختران در ايران دويست سال پيش به نقل اسامى 

______________________________ 
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فغان كاين لوليان، شوخ شيرين كار 
  شهرآشوب 

چنان بردند صبر از دل كه تركان 
 خوان يغما را
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آنان مى پردازيم: گلنار، كشور، مرصع، ماه پيكر، ماه پاره، گلچهره، مايل، سروناز، شيرين، 
شكر، مال فاطمه، شاخ نبات، آب حيات، طاوس، طوطى، منيژه، منظر، بلورين، نگارين، 
نازدار، سنبل، ياسمن، ارغوان، شمشاد، نيلوفر، نرگس، نسترن، ريحان، سوسن، گلستان، 

شكوفه، جان شيرين، صندل، مرمر، زرافشان، مشك بيز، عنبربو، پريزاد، مستانه، الله، 
 »1 «زبرجد، گوهر ...»



در ميان اين اسامى زيبا و نغز، و اكثرا متناسب با چنان افرادى، مسلما نام مال فاطمه بسيار 
زننده و نامتناسب جلوه مى كند و قاعدتا زنى با عنوان «ماليى» نمى تواند شمع محفل بزم 

جوانان و باده گساران باشد ولى اين مال فاطمه كه قبال از او نام برديم، نمونه اى از آن زنانى 
 خوانده مى شدند؛ يعنى زنانى كه كمالشان از Hataireبود كه در يونان قديم به نام 

جمالشان كمتر نبود، بلكه زيبايى را با ذوق و دانش و ظرافت آميخته بودند، صاحب رستم 
التواريخ او را بدين نحو توصيف مى كند: «زنى بود ميانه باال و سياه چرده و ليموپستان و 

باريك بينى و باريك ميان و شوخ چشم و هالل ابرو و مشكين مو، در نغمه- پردازى و 
خوش آوازى رشك بلبالن گلستانى و در رقاصى، غيرت طاوسان بستانى و بسيار نيكومنش 

و خوشخو بود و به قدر بيست هزار بيت از منتخبات اشعار شعراى قديم و جديد به ياد 
داشت كه در هر مجلسى آنها را به مناسبت و به موافقت آواز دف و ناله نى و نغمه چنگ 

 »2 «و بربط و صداى عود و رود و سرود و رباب مى خواند.»

همين مؤلف از اين ظريفه گوئيها و حاضرجوابيها نمونه اى چند را ذكر كرده كه ما از ميان 
آنها فقط چند مورد را نقل مى كنيم: «شبى يكى از دوستانش به نام جانى خان قشقايى، على 

رغم مال فاطمه، زن ديگرى را به خانه خود خوانده و به سرود و خوانندگى پرداخته بود؛ 
اتفاقا مال فاطمه از پشت آن خانه عبور مى كرد و آن صداى ناموزون را شنيد و بالفاصله با 

 آواز خوش اين بيت را خواند:

آيا به بلبالن چه رسيده كنون، كه 
  زاغ 

 بر شاخ گل نشسته و فرياد مى كند
«3» 

   



روزى شيخ عبد النبى امام جمعه شيراز، از كوچه اى مى گذشت، ديد كه مال فاطمه با تنى 
چند از دوستداران خود نشسته است و به ميگسارى پرداخته و راه را بر آيندگان و 

 روندگان بسته. شيخ در رفتن از ميان حلقه ميگساران و بازگشتن سرگردان مانده بود كه 
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 مال فاطمه بدو گفت:
زاهد، از حلقه رندان به سالمت 

  بگذر
 تا خرابت نكند صحبت بدنامى چند

   
امام جمعه شيراز كه از آن منظره سخت بدش آمده بود، از روى نصيحت آميخته به خشم 

بدو گفت: «اى ملعونه، ترك اين افعال قبيحه كن.» مال فاطمه بالفاصله اين شعر را در 
 جواب به آواز خوش خواند:

 در كوى نيكنامى ما را گذر ندادند
 

 گر تو نمى پسندى تغيير ده قضا را
«1» 

   
* چنانكه گذشت مال فاطمه زن هرجايى ساده اى چون ديگران نبود، بلكه مجلسى داشت 
كه در آن اهل شعر و ادب و هنر، نيز جمع مى شدند و او نيز گاه با لطايف ادبى و ظريفه- 



گويى و گاه با آواز خوش يا رقصى دلفريب، دوستداران و ميهمانان خود را محظوظ و 
سرگرم مى داشت. اتفاقا در ميان كسانى كه به مجلس او حاضر مى شدند جوانى بود از اهل 

شعر و ادب و به قول مؤلف رستم التواريخ: «نوجوان شاعر زيبا كه كيسه اش از سيم و زر 
خالى و مهرورز و شاهدباز و رند و الابالى ... «اين عاشق مفلس به غرور جوانى و زيبايى و 

به اتكاء به هنر شعر و ادب، همواره بر سايرين ناز مى فروخت و از ساير عشاق كه زر در 
پاى مال فاطمه مى ريختند، بى تعارف و تكلف جلوتر مى نشست، روزى كه ديگر آن جوان 
مغرور، بسيار لوس شده بود، مال فاطمه با عشوه و كرشمه تمام، دف برگرفت و بنواخت و 

 اين دو بيت را به همان آواز روح پرور خواند:

 پسران حسن يوسفى دارند
 

 دختران طلعت زليخايى 

 به زر و سيم سر فرود آرند
 

 «2» نه به افسون شعر و ماليى 

   
 

 عشرت طلبى كريمخان 

عبد الرزاق دنبلى در كتاب حدايق الجنان از دلبستگى كريمخان زند به خوبرويان سخن 
مى گويد و از جمله مى نويسد: «كريمخان اگرچه بالطبع سرورپسند و لهوطلب بود، به عالوه 
اين انديشه نيز در ضميرش نقش بست كه اشرار هر ديار را كه در شيراز جنت آثار مساكن 

 ساخته بود، سرگرم كارى كند كه 
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 و قدرت به منازعه و مواضعه نيابند، دار العلم شيراز »1 «بيش، گرد فتنه و فساد نگردند ...»
را دار العيش كرد، و تهيه سامان خوشدلى بيشتر دست به هم داد ... فوجى هرزه گرد 

هرجايى تاراجگر شيدايى، كيسه پرداز بحر و كان، دشمن دين و رهزن ايمان، خصم زرق و 
سالوس، آفت زهد و ناموس ... دل شكاران هوش ربا، كه غم دلبستگى گرفتاران و شيوه 

ثبات وفا- داران و روز تار آشفتگان را چون كاكل و جعد گيسو بر قفا مى افكندند ... 
مسندآراى ملك كريمخان زند ... به صيد و شكار شايق نبود، ليكن در خلوات به صيد 
آهووشان غزاله روى راغب ... شبها در شبستان عشرت، شراب را با كباب تيهو و بط و 

خروش بربط با كبك خرامان طاوس رفتار خورشيدطلعت مى خورد ... شام كه از ايوان بار 
برخاستى در حريم عشرت بزم صهبا و خلوت صحبت آراستى ... با آنكه سالش قريب به 
هفتاد بود، و اعضا و اركانش از كار بازمانده، بازار شوق لذات جسمانى و استماع نغمات 

اغانى و شراب ريحانى و وصال غوانى معرض نبود، و مى گفت: ما پير شديم و دل 
جوانست هنوز بالجمله به تقاضاى دل معشوق پرست و در آخر شيخوخيت دل به عشق 

شيرينى شكرريز، بست ... سوداى پير با جوانان مشكل است، پيران را پاى زندگانى فرورفته 
در گل، بهتر كه در عشق جوانان دست حسرت مانده بر دل ... معشوقه اگرچه اسباب 

عشرت و كامرانى در ايوان سلطانى به اقصى الغايه آماده داشت، اما چشمش بر قدرت و 
توان جسمانى بود نه بر زر و زيور جهانبانى لؤلؤء الال، سفتن خواهد و غنچه رعنا، شكفتن، 

از دست مرتعش گهر سفتن نيايد و از پيران دمسرد با بتان سروباال به ناز خفتن ... يار طناز 
... 



 سخن سرد مى گفت و او جور دلدار مى برد و از استعناى معشوق خون دل مى خورد ...

خاطرش بسته او بود تا از دار غرور رحلت نمود آن سرو بلند را كه در سر زلفش دلها در 
بند بود، بعد از وى سلطانعلى خان زند خواست و خانه مختصر خود را از فروغ طلعتش 

 »2 «بياراست ...»

 حمله به خراباتيان 

به حكايت رستم التواريخ چون كريمخان جان سپرد، زكى خان زند به قصد عوام فريبى 
«فرمود: خرابات و ميخانه ها را خراب و ويران نمودند و خمهاى باده را شكستند و خراباتيان 

 دادند و ارباب طرب دربه در، و خاك بر سر شدند، غافل از »3 «باده پيما را توبه نصوح 
 اين كه حافظ مى گويد:

مباش درپى آزار و هرچه خواهى 
  كن 

كه در طريقت ما غير از اين گناهى 
 نيست 

   
 

______________________________ 
 .193)- عبد الحسين نوايى، كريمخان زند، ص 1(

  به بعد. (نقل به اختصار)258)- ر. ك: كريمخان زند، پيشين، ص 2(

 )- توبه راست و حقيقى را توبه نصوح گويند.3(

 504، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 



* 
بس تجربه كرديم در اين دير 

  مكافات 
 «با دردكشان هركه درافتاد برافتاد

«1» 
 حافظ   

در دوره قاجاريه نيز گروه روسپيان وضع ثابتى نداشتند و گه گاه مورد تعرض قرار 
مى گرفتند. در تاريخ عضدى از رواج، امردبازى و راه و رسم آن در عهد قاجاريه سخن 

 رفته است:

 ديوث بدفرجام 

«در زمان شاه شهيد حضرت خاقان، به منصب واليت عهد و لقب جهانبانى مفتخر و در 
شيراز حكومت داشتند. روزى از بازار كفشدوزان عبور فرمودند. جوان خوش سيمايى را 

ديده، قلب مبارك به صورت او مايل گرديده، خواستند در دستگاه خلوت حكومت باشد 
... شبى با مال عباس عرب وصف شمايل بچه كفشدوز، و ميل خاطر خودشان را ... شرح 

دادند ... مال عباس عرض كرد اگر اين خدمت را به طورى كه احدى نداند مقصود چه، و 
ميل باطنى جهانبانى چيست صورت بدهم چه التفات خواهد شد؟ فرمودند صد تومان نقد 

و يك طاقه شال مى دهم، مال عباس رفت و پسر را ديد و شناخت و پاى خود را براى 
اندازه به ايشان نشان داد كه يك جفت كفش براى او بدوزد.- پس از چند روز رفته كفش 
را گرفت و پوشيد و يك هفته آن كفش را مستعمل نمود، پس از هفته، به در دكان آمده، 
كفش را به تغير پيش آن طفل انداخت و گفت: اين كفش اندازه پاى من نيست، پول مرا 
پس بده. جوان تظلم نمود كه اندازه نبود روز اول مى بايست نپوشى حاال كه نيمدار شده 

كفش را مى دهى و مطالبه پول مى كنى، دون مروت است، آخوند سيلى به روى طفل زد و 



از دكانش به زير آورد، كفاشان طفل را برداشتند و به دار الحكومه آمدند فريادكنان ... 
مأمور حكومت براى احضار مال عباس رفت، مال عباس به جهت آنكه خدمت مرجوعه 

خود را كامال صورت داده باشد، دو سه ساعت از آمدن خوددارى كرد كه جهانبانى 
عارض را به دقت تماشا كرده باشد. جهانبانى هم پسر را در پاى تاالر نگاهداشته، مشغول 

نظربازى بودند ... درين بين مال عباس نعره زنان آمد كه صنف كفشدوز سراپاى مرا 
شكسته اند و مى بايد حكومت آنها را تأديب كند ... به قدر دو ساعت هم با جهانبانى مشغول 

استنطاق و ضمنا نظربازى شدند، بعد فرمودند، چوب بياورند، چوب آوردند، به فراشان 
غضب امر شد كه مال عباس را به چوب ببندند. مال عباس از بابت اطمينانى كه داشت تبسم 

مى كرد و اين حكم را، شوخى مى شمرد. حضرت جهانبانى ابدا به روى او نگاه 
 نمى فرمودند ... فرمودند به چه جرئت همچو بيحسابى را به رعيت پادشاه 
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كرده اى؟ مى بايد به سزاى خود برسى. مال عباس پس از چوب خوردن زياد از زير فلكه 
فرياد كرد: «نه پول مى خواهم نه شال، اگر جهانبانى چيزى هم دستى مى خواهد بندگى 

مى- كنم؛ او را رها كردند و فرمودند: اين جوان كفشدوز بسيار طفل محجوبى هست، بايد 
 »1 «چماقچى حكومت باشد ...»

 عياشى اعتماد السلطنه 



به طوريكه از كتاب روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه برمى آيد، آشنايى او را به فراهم كردن 
مجلس بزمى برمى انگيزد و وى پس از ترديد و تحير بسيار به شركت در اين مجلس تن 

مى دهد و در وصف آن مطالبى در روزنامه خاطرات مى نويسد كه براى آشنا شدن 
خوانندگان با وضع فواحش در آن ايام به نقل قسمتى از آن مى پردازيم: «... سر و رو را 

شستم، گالب زدم، سبيلها را تاب دادم، عبايى دوش گرفتم، شوخ و شنگ نشستم، ديگر 
غافل از اينكه دبنگ و الدنگ خواهم شد، ربع ساعتى طول كشيد، خانم اول ... با چادر 

نماز خرامان وارد شد، تعظيمى كرد، رو را گرفته بود، گوشه چشم نشان مى داد، اذن 
جلوس دادم، نشست ... ميرزا رضا كه حاضر خواندن اشعار بود واچرتيد ... دوباره شاهوار 
نشستم، با عصايى كه در دست داشتم، گاهى با حوض حوضخانه بازى مى كردم و آبپاشى 

مختصرى به اطراف مى نمودم، خانم ثانى وارد شد كه جان كالم بود، زنى بود بيست و پنج 
الى سى ساله از اهل تبريز، چشم كوچك، ابروباريك، دماغ زينى، دهان بى اندازه گشاد، 

تمام صورت را حتى، ابرو را با سرخاب زايد از اندازه گلگون كرده، زيرجامه مخمل نخى 
گلى در پا، پيراهن كهنه زرى در بر، ارخالق زرى مستعمل در بدن، چادر نمازى در سر، 
خرامان خرامان چون دلبران وارد شد، تعظيمى بجا آورد، اجازه جلوس يافت و نشست، 
خانم سوم زيرجامه ندارد، با شليته آمده است، خجالت از ورود دارد، خواهى نخواهى 

ورودش دادم و در صف حريفانش نشاندم، مال موسى از جا جست نزديك آمده، به من 
گفت ترا به خدا زن به اين خوبى ديده يى، طبق صورت، چون اطلس و به قدرى بدن اين 

زن سفيد و نرم است كه بوسه از لب تا به ناف مى لغزد و ناز از گردن به كفل، پستانش ليمو 
... من و ميرزا رضا بلند و بى اختيار خنديديم، او از تنفر و من از تغير به خود لرزيدم، اما دم 
دركشيدم، آهسته با ميرزا رضا گفتم كه ما مقصود وطى و خيال ديگر نداشتيم، مى خواستم 

با دلبران شوخ و شنگ مستانه و حريفانه بنشينيم و ببزميم، حاال با ديوان جهنم و عفرتيان 



پرالم صحبت خواهم داشت و آنها را تمسخر خواهيم نمود و مى خنديم، در اين بين خيال 
به جهت من آمد كه حضرات را اعاده به شهر دهيم به ساعت نگاه كردم، يك به غروب 

 مانده بود، خالف فتوت و عطوفت بود، دندان به 

______________________________ 
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جگر گذاشتم و خود را به زور مشغول ساختم، شب رسيد، سيد كرباليى از شهر آمد، 
درها را بستم مجلس بزم آراستيم سه بطرى عرق و يك مينا مى از شهر آورده بودند، در 

مجموعه يى به مجلس آوردند، قدرى ماست و نان و پنير به بطريها ضميمه كردند، خواستم 
شأنى تحويل دهم و خودنمايى نمايم، آبدار را فحش دادم كه آجيل چه شد؟ كباب كو؟ 
آبدار فضول جواب داد: از گوشت قربانى صبح به جهت خانه خود ذخيره كرده بودم ... 

اگر ميل داريد كباب شود ... ده دقيقه بعد طبقى در مجلس گذاشت كه گوشت كباب 
پخته و آجيل بو نداده در او بود، باالخره به نوشيدن باده مشغول شديم ... مخمورى، 

مغرورى آورد ... زنى صورت خود را چون ماه مخسوف جلوه داد، اين زن چهل و پنج 
الى پنجاه سال دارد، الغرميان، كوتاه قد، سياه چرده، زشت رو و خشن مو، باوجود اين 

صفات از خودراضى، فيسو و غرو، من كه جز صورت زشت و سيرت پلشت انتظارى 
نداشتم تعجب كردم ... از گذشته گفتند، خالصه از كيسه خود پنج عدد اشرفى تومانى به 

سيد دادم كه به حسن خان بدهد، حسن خان برآشفت كه من به عشق رو و ديدار موى 
فالنى آمده ام، در بند درم و دينار نيستم، اما باطنا اشرفيها را به كرباليى سپرد كه نگاه دارد 

 مجلس گرم شد، ميرزا رضا، بناى صحبت گذاشت ... تصنيف اين بود:



 شاه شمشيربند منم 
 

 خسرو هنرمند منم 

   
خنده خنك زيادى شد، عبد العلى پيشخدمت گفت بيرون مهتاب خوبى است، چرا بيرون 

نمى رويد. عفونت پارچه زيرجامه حضرات طورى اتاق را بدهوا كرده بود، كه از اين 
تكليف عبد العلى نهايت رضايت به هم رساندم، بيرون آمدم، در كنار حوض مدور 

فواره دار نشستم، اين ضعيفه بى زيرجامه، موسوم به خاور داعيه رقص و خواندن كرد، دو 
سه دهان خواند، رقص كرد. به اين تفصيل كه زيرجامه حسنخان را كه قدك گلى بود 
 عاريه پوشيد، دايره كوچكى كه همراه آورده بود دست گرفت و اين تصنيف را خواند:

 شب دلكم تنگ است 
 

 روز دلكم سنگ است 

 عرق نيست بنگ است 
 

 شراب نيست رنگ است 

 سرمه نيست سنگ است 
 

 آخ آخ جنگ جنگ است 

 بازآمديم به تهران  ...
 

 قبله عالم دل تنگ است 

 كرمل (كلنل) ز رويم حيا كن 
 

 شرمى تو از خدا كن 

 رحمى به رعايا كن 
 

 اى شاه باعدالت، شكر للّه سالمت 

   
بارى از شب خيلى گذشت. ساعت چهار شام خواستم. خاور خانم مست بود، خود را 

بروى من انداخت ... گفت تو خيلى زشت شدى در خانه هاى سنگلج تو را ديدم خيلى 
خوشگل بودى گفتم: خانم عزيز، آن وقت سال من چهارده بود حاال سى و نه سال دارم. 

 آنوقت غم زمانه 
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نداشتم، حاال مبتلى هستم ... گفتم مردى ندارم، اما جوانمردى دارم، دو امپريال هم به او 
دادم كه مرا آسوده گذارد به حال خود باشم. شام آوردند ... نخوردم ... مجلس گرم شد 
به طور شوخى مال موسى را كتك زدم. فرياد مى كرد ... بعد به اتاق آمده، حضرات را در 

برج خوابانيدم. در را به روى آنها بسته قفل زدم خود، در اطاق ديگر خوابيدم، صبح 
برخاسته رو به شهر آمدم، خدا حفظ كند مرا از كفاره معاصى ديشب، گوسفندى به سيد 

 »1 «اسماعيل امامزاده فرستادم ...»

 محفل عيشى با دوستان 

 قمرى، يكى از دوستان ضمن نامه اى از اعتماد السلطنه 1302 جمادى االولى 7در تاريخ 
دعوت مى كند كه در مجلس عيش ونوشى كه ياران در آن جمعند شركت جويد، وى با 
قبول اين دعوت در وصف اين محفل دوستانه چنين مى نويسد: «... آنجا رفتم وارد اتاقى 

شدم، سه ذرع در چهار ذرع. دو الله فلزى و يك المپاى نفطى مى سوخت. دو فرش كتان 
الوان گسترده و انواع ماكوالت به اصطالح رنود، مزه مى گويند چيده شده هم شيرينى بود 

هم كباب بره، هم ماهى بود هم آش آبغوره. نارنجى و ترنجى هم در سينى بود، زغال 
سنگى در بخارى، جامى از بلور در جلو هر حريفى و ميناى مى در مقابل هر رندى. اهل 
مجلس مردانه ميرزا محمود خان ميزبان و ... زنانه خانمى با لباس طاووسى كه عبارت از 

زيرجامه زرى و نيم تنه محرمات كشميرى، چهارقدى از سنقر، با صد هزار قر و فر در صدر 
مجلس قرار گرفته، سنش در شباب و از عشق مناكحه در پيچ وتاب. زن ديگر مسماة به 

ميرزا باجى كه ملحفه بود سراپا چيت پوش، چون خراباتيان باده نوش. اظهار معقوليت 
مى كرد و به معقوالت دخل و تصرف مى نمود و اما سراپا رذالت، و وقاحت از سيمايش 

هويدا، زن ديگر موسوم به زن خان، دايره جالجلى كه از همسايگان به عاريت گرفته بود، 



در دست داشت اشعار غيرمناسب و غلط و تصنيفهاى كارعمل مى خواند، تصنيفش اين 
 بود:

 خانمى چقدر ددر ميرى 
 

 با الله و فنر ميرى 

 باكره كهر ميرى 
 

 با يوسف و اصغر ميرى 

 ديشب كجا، مى خورده اى 
 

 چشمت گواهى مى دهد

   
اين مطربه را هم دخترى بود به سن پنج كه در گوشه اتاق خوابيده بود. هر ساعت مام 

عفريتش مشت به كله اش مى زد كه برخيز برقص و نعمت بگير. (!) طفل بيچاره چشم باز 
مى كرد، ناله، بلكه گريه كرده دوباره به خواب مى رفت. ورود من با حالت پيرى و 

شكستگى و بدلباسى اثر غريبى بخشيد، خوانين تصور كردند يقين به واسطه عظم جثه و 
خستگى جبهه ميرزاى صاحب خانه ام، چندان خوششان نشده از تعارفات و تواضعات هم 

 كه 

______________________________ 
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مردان مجلس به من نمودند باز مختصر رتبه و شأن مرا ندانسته، زيرا كه مرا نه جيبى گشاده 
است و نه قامتى به اندازه. خلقم بد، و خلقتم بدتر است. آداب چنين مجلس را به واسطه 

عدم ارتكاب نمى دانم. هيچ زنى در دنيا مرا دوست نداشته است. نمى دانم گاهى كه عيالم 
به من مهربانى مى كند از روى تعمد است يا تعقل، باطنى است يا ظاهرى (!) خالصه قدرى 

 »1 «نشسته هم آنها از من متنفر و هم من از آنها، برخاسته خانه آمدم.»



يكى از مشاغل ننگين و پردرآمد، از ديرباز در ايران كار قوادى و جاكشى بود؛ اعتماد 
السلطنه مى نويسد: «گلين نامى كه در وقت جوانى من، هم، قوادى مى كرد و از خودش هم 
آبى گرم مى شد، حاال، چهار پنج نفر دخترهاى چهارده پانزده ساله دور خود جمع كرده و 

آنها را با لباسهاى عاريه زينت داده براى عزيز السلطان مى برد، شوهر اين قواده كه سابقا 
كالسكچى صديق الدوله بود، بعضى اطفال امرد تربيت كرده به آن مكان شريف مى برد. 

 ...» نه تنها در عهد ناصر الدينشاه، بلكه از هزار سال »2 «ديشب يكى از آن شبهاى عيش بود
پيش در دوره سلطان محمود غزنوى قوادان به مناسبت شغلى كه داشتند، در دستگاه امرا و 

فرمانروايان آمدورفت مى كردند و حل وفصل بسيارى از مسائل و مشكالت با پايمردى و 
 مداخله آنان صورت مى گرفت.

ناصر الدينشاه به جاى آنكه از صاحبنظران بخواهد كه در پيرامون اوضاع اقتصادى و 
اجتماعى ايران پژوهش كنند و كتاب بنويسند و راه عالج دردها را نشان بدهند «والى خان 

را بر آن داشت كه رساله فجوريه را در باب زنان و مردان فاسد تهران به رشته تحرير 
 تن از امردان معروف را معرفى مى كند؛ و در پايان از اينكه «جميع مال و 65درآورد و او، 

ضياع و عقار را با دوستان نااليق و آشنايان، ناموافق به باد داده، اظهار تأسف مى كند. اين 
 »3 « پايان يافت ...»1289كتاب در صفر المظفر 

در دوره قاجاريه، مخصوصا از عهد مظفر الدينشاه به بعد، وضع فاحشه خانه ها بدتر شد و 
ظاهرا مأمورين دولت در مقابل رشوه اى كه از زنان روسپى مى گرفتند، به آنان اجازه 

مى دادند كه در هر كوى و برزنى كه ميل دارند سكنى گزينند و اين وضع موجب ناراحتى 
مردم مى شد. مويد اين مطلب گزارش زير است: به طورى كه، يكى از گزارشهاى كتابخانه 

 نشان مى دهد، در عهد مظفر الدين شاه 1324حسين ثقفى اعزاز، مورخه رمضان سال 



بعضى از فاحشه خانه ها در داخل شهر قرار داشت، مراجع رسمى نيز با اين وضع مخالفتى 
نمى كردند. گزارش چنين است: عده اى به جناب وزير دعا مى كنند كه او حكم كرده 

 است 
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كه قمارخانه و فاحشه خانه نباشد و مردى مى گويد: «در همسايگى ما يك فاحشه خانه بود 
كه هر شب از دست مردم الواط ذله بوديم به طورى كه دو ساعت از شب گذشته 

نمى توانستيم از كوچه عبور كنيم. اما از اول ماه كه حكم شده ديگر فاحشه خانه نباشد، ما 
اهل محل تمام، دعاگوى اين حكم كننده هستيم، پيش تر، كه اين اوضاع بود، هرچه به 
نايب محله مى گفتيم، او جواب مى داد اگر چنانچه خيلى از دست اين خانه ذله آمديد 

بياييد خانه تان را قيمت بكنند تا من بخرم، ما مردم ديگر از ترس، جرأت حرف زدن 
نداشتيم، چاكر دور- دست گوش دادم ديدم اين گفتگو مال محله دولت است، بعد يكى 

 (گزارش دهنده »1 «ديگر گفت: خدا پدر ترا بيامرزد، اين حكم همين ماه مبارك است ...»
 اسماعيل).

هدايت مى نويسد: «از قضاياى بى سابقه اين دوره، حد زدن عزيز كاشى و اميرزاده خانم بود 
، دو نفر 1300 حوت 18- 1340 رجب 9به پافشارى حاج آقا جمال اصفهانى كه شب 



از اجزاى سفارت انگليس در خانه عزيز بوده اند، اميرزاده هم بوده است ... صورتا تقويت، 
و معنا خالف شرع، چه بى اجازه وارد خانه غير شدن جايز نيست، بگويند برگرد، بايد 

برگشت ... حضور مرد و زن در يك منزل گناهى را ثابت نمى كند ... در حبيب السير است 
كه چنگيز خان ذبح را ممنوع مى داشته، مى بايست سينه گوسفند را بشكافند، مسلمانى در 

خانه را بست و گوسفندى را ذبح مى كرد، مغولى از بام ديد آستينش را گرفته نزد قاآن 
برد، فرمود اين مرد خالف نكرده است چه در خانه را بسته، ترا چه رسد كه از بام 

 جاسوسى كنى؟

 »2 «به جاى آن مسلمان، جاسوس را به ياسا رساندند ...»

 فاحشه خانه ها در عهد مظفر الدينشاه 

 گفتگوهايى را كه 1325 شهر جمادى االول 16يكى از مأمورين شهربانى در روز جمعه 
بين سيد باقر خان و سيد يوسفخان در گرفته است، به ما فوق خود گزارش مى دهد. اينك 

سطرى چند از اين گزارش پرمطلب و آموزنده را نقل مى كنيم: «امروز صبح سيد باقر خان 
... توى خيابان دروازه قزوين به يوسفخان، گماشته قوام دفتر برخورد، بعد از تعارفات، سيد 

باقر خان به او گفت: «ارباب شما سر پيرى عشقش دبه كرده است، شبها مى رود با 
شب كاله و زيرشلوارى در فاحشه خانه ها، وقتى در را بروى او باز نمى كنند، آن وقت 

مى رود پيش كدخداى شهر نو، مى گويد: اين فاحشه ها را از اينجا بيرون كن بعد كدخدا 
هم مى فرستد از آنها مواخذه بكنند، فاحشه ها هم مى روند منزل قوام دفتر، عجز و البه 

مى كنند، بعد مى گويند ما نشناختيم، از بسكه الواط و اشرار، ما را اذيت مى كنند ما در را 
 باز نكرديم حاال شما يك نشانى 
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بگذاريد، وقتى كه تشريف مى آوريد ما در را باز بكنيم، به هرجهت او را راضى مى كنند، 
او هم مى فرستد پيش كدخدا مى گويد، مزاحم اينها نشويد. بعد يوسف خان جواب داد، 

 مگر قوام دفتر، ارباب ما، دل ندارد وانگهى اختصاص به او ندارد بعد از اينكه ... كه ...

ايران است سوار ضعيفه شود و يكنفر هم از عقب سوار ... بشود ديگر از سايرين چه توقع 
 داريد، مثل اينكه به همين تركيب عكس ... و ضعيفه و مرد را انداخته اند.

بعد سيد باقر خان گفت همچو مطلبى نبايد صدق باشد و به اين رسوايى كه نمى شود حاال 
با ضعيفه ممكن است، اما از عقب به شاه بند كرده اند بد مسئله ايست، نمى شود، بعد او 

مى گويد ... وقتى كه حاكم ناقض شد يعنى خودش فاحشه برد و بچه نگه داشت، ديگر 
 نمى تواند جلوگيرى از سايرين بكند، حاكم كه سالم شد، طبعا مردم مرتكب نمى شوند ...

وانگهى كدام يك از اين شاهزاده ها و رجال و اعيان هستند كه يكى دوتا بچه و فاحشه 
ندارند، مگر نه اينكه نصرت اله خان پسر ... محترم شيرازى را برده نگه داشته؟ مگر نه 

اينكه مى گويند بتول آصف الدوله؟ مگر نه اينكه مى گويند نگار على محمدخانى؟ مگر 
همين منتصر الدوله فراشباشى سپهدار نيست كه عطار فاحشه را نگه داشته است، رشتى را 

نگه داشته است؟ ... مگر نه اينكه ... الدوله با تمام فاحشه خانه ها شركت دارد؟ هر وقتى كه 
 يك بگيربگيرى مى افتد، اغلب از فاحشه ها را در خانه خودش پناه مى دهد.



اى عزيز من، حاال ديگر قبح اينكار برداشته شده است، اگر كسى مرتكب نشود، مى گويند 
 عرضه ندارد، تصور بكنيد تمام اين فاحشه ها را، نصف اين فاحشه ها را سردار ...

فاحشه كرد، و بعضيها لقب سردار ... دارند؛ اين جاكشه ها را سردار ... مى فرستاده توى 
خانه ها، هر دختر خوبى بود گول مى زدند مى آوردند، يك دفعه سردار او را مى گرفت و 

ول مى كرد، بعد فاحشه مى شد، اغلب اين فاحشه ها را سردار ... فاحشه كرد، پس حاال قبح 
اينكار برداشته شده، مثل اينكه يك دفعه مى بينى، ده پانزده درشكه عقب هم تمام پر است 

از فاحشه، يكنفر هم لباس يراق دار پوشيده با يك چماق نقره جلو درشكه سوار است و 
تمام اين فاحشه هاى رسمى روهاشان باالست، مى پرسى اينها را كجا مى برند؟ جواب 

مى دهد: اينها مطربند مى بريم اندرون شاه ... كسى جرات موأخذه از هيچكدام را ندارد، 
براى اينكه مى گويند اينها شاه شناسند، خوب اگر مجازات باشد اينطور نمى شود، اينها را به 

اينطور حركت مى دهند، به اسم مطربى آن وقت ... هركدام ده تومان، بيست تومان به 
 »1 «تفاوت از آنها مى گيرند ...»

 عارف قزوينى در شرح حال خود ضمن برشمردن فجايع و مظالم آقا باال خان 

______________________________ 
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سردار و شاهزاده هاى قاجار به خوبى نشان مى دهد كه اكثر فواحش تهران، زنها و دختر- 
 هاى پاكدامنى بودند كه در اثر دسايس قدرتمندان به دام فساد افتاده اند، عارف مى نويسد:



«در اين وقت نظميه تهران كه مركز حفظ ناموس اين مملكت است، به دست بى ناموسترين 
جنس بشر آقا باال خان سردار سپرده شده بود ... اين بيشرف بى ناموس هرجا زن خوشگلى 

سراغ مى كرد، به دستيارى زنهاى دالله و اجزاى بى ناموس نظميه آن زمان كه مشتى 
وافورى تربيت شده زير دست خودش بودند، تا پرده عصمت آنها را نمى دريد، راحت 

نمى نشست، خود من زياده از صد زن بدبخت را ديدم و جهت افتادن آنها را به خط كج 
سئوال كردم، معلوم شد، همه را از پس پرده عصمت او بيرون كشيده و به كوچه بدنامى او 

 رهنمون بوده است.

زنى گفت: پس از مدتها كه زنى دالله مرا دنبال كرد، به منزل سردارم برد، با عالقه اى كه 
به شوهر و يك طفلم داشتم او را تهديد كرده گفتم اگر بار ديگر به منزل آيى و از اين 

مقوله صحبت دارى، به شوهر گفته و سزاى تو را در كنارت خواهم گذاشت. بعد از چند 
روز كه به حمام رفتم، آن زن مانند اجل در دنبال من افتاد و من غافل بودم، موقع بيرون 

آمدن پليس به همراهى همان زن، مرا گرفت كه تو بايد به نظميه بيايى هرچه داد و فرياد 
زدم كه تقصير من چيست، به چه جرم و ارتكاب، چه خيانت سزاوار رفتن نظميه شدم؟ 

يك مرتبه چشمم به همان زن افتاد، بناى التماس كردن را گذاشتم نزديك من آمد و 
آهسته به من گفت عجز و تضرع ثمر ندارد، ديدى به حرف من گوش ندادى، عاقبت خود 
را گرفتار كردى؟ حاال از داد و فرياد كردن نتيجه اى جز بردن آبروى خودت نخواهى برد 
... به اين نحو مرا به منزل سردار بردند، چند هنگامى نگاهم داشتند، شوهر بدبختم به خيال 
اينكه شايد در سر راه حمام چاهى دهن باز كرد و من در چاه فرورفته ام (كه اى كاش اين 

خيال حقيقت پيدا كرده بود و در چاهى سرنگون مى شدم و اين روزها را نمى ديدم) چندى 
در نگرانى بود، پس از بيرون آمدن روى رفتن منزل و ديدن شوهر نداشتم، چون چاره نبود 



ناچار با حال شرمندگى و خجلت به خانه آمدم ... و قصه را بى پرده با شوهر در ميان نهادم 
... 

او گفت: تو ديگر به درد من نخواهى خورد، بودن تو در خانه من بزرگترين درد و بدترين 
 ننگست، بچه مرا از من گرفت و طالقم گفت و بيرونم كرد.

 كار به رسوايى و غوغا كشيد
 

 كارم از آن روز به اين جا كشيد
«1» 

   
به اين ترتيب اين مرد جاهل و متعصب، زن بيگناه خود را كه در نتيجه يك توطئه بدنام شده 

بود به دست حوادث سپرد و به گناهكار اصلى توجه نكرد و درصدد پيكار با او و 
 همكارانش برنيامد.

______________________________ 
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سپس عارف به شرح انحرافات شاهزادگان و رقابت آقا باال خان با آنها مى پردازد و طرز 
پرونده سازى و دسايس زورمندان را در راه ربودن زنان و دختران زيبا با استادى نشان 

 مى دهد.

 رفتار وحشيانه با فواحش 

آقاى انصارى مى نويسد: «مسأله بيرون بردن فواحش از شهر مسأله اى نيست كه ما فقط در 
شهر خودمان با آن روبرو شده باشيم، تا فحشاء بوده اين مسأله پيش آمده كه آيا اين گروه 



بايد با ساير افراد سالم جامعه در يك جا زيست كنند يا خير ...» آزار و شكنجه زنهاى 
منحرف سابقه اى بس كهن دارد، همينقدر كافى است كه يادآور شوم كه در ايران بر سر 
عزيز كاشى و شمس- الضحى كه هردو در پنجاه شصت سال پيش از ستارگان درخشان 

مجالس عيش ونوش و ساز و آواز بودند چه آوردند: ناله و ضجه شمس الضحى بعد از 
حدود نيم قرن هنوز در گوش من طنين انداخته و قلبم را مى فشارد؛ من به چشم خود ديدم 

كه او را در جوانى مفتضح كرده بودند، در ميدان توپخانه جلوى اداره پليس تهران كه 
حاال اداره راهنمايى است شالق مى زدند، و اين در وقتى بود كه رئيس پليس تهران 

 »1 ««وستال» يك نفر سوئدى بود ...»

وضع فواحش هيچگاه چنانكه بايد با ديد علمى، اجتماعى و اقتصادى مورد مطالعه قرار 
نگرفته و زمامداران در راه مبارزه با علل و عوامل پيدايش فساد و فحشاء قدمى برنداشته اند؛ 

نه تنها در تهران بلكه در ساير بالد ايران، عناصر فاسد به كمك مأمورين شهربانى به 
منحرف كردن دوشيزگان و نوجوانان مى پرداختند. جالب توجه است كه آقاى دانشور 

جهانگرد ايرانى در كتاب ديدنيها و شنيدنيهاى ايران ضمن توصيف يكى از 
فاحشه خانه هاى كازرون مى نويسد كه در يكى از فاحشه خانه ها سه دختر كه پدر و 

 تومان آنها را در اختيار مردان گذارده بودند تحت امر يك 50مادرشان در مقابل دريافت 
پيرزن زندگى مى كنند و او ناچار بود «نصف درآمد يوميه را به آقاى رئيس شهربانى 

 »2 «بپردازد ...»

، وضع اسف انگيز فواحش را 1326 تيرماه 13محمد مسعود، مدير روزنامه مرد امروز در 
 در بيست، سى سال پيش توصيف مى كند:

 «عمل فحشاء ننگين تر است، يا باج گرفتن از فاحشه ها؟»



«اى ننگين ترين عناصرى كه روى فواحش را سفيد كرده ايد: آقاى مدير محترم روزنامه 
 مرد امروز، استدعا مى كنيم، از نظر نوع پرستى، عرايض ما را به گوش دولت و
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مردم اين مملكت برسانيد. ما يك عده بيچاره هاى مظلوم كه فاحشه هاى رشت را تشكيل 
مى- دهيم، از تعدى و حق و حساب گيريهاى سرهنگ غفار، رئيس شهربانى رشت و 

همدستان او، نايب اول بردبارى و محسن خان سبيلو به تنگ آمده ايم، عريضه اى به 
اعليحضرت داديم و نوشتيم كه ما بيچاره ها به واسطه نداشتن سرپرست و شدت گرسنگى، 

عصمت فروشى مى- كنيم؛ و اگر فشار زندگى نبود، هيچ وقت، به اين كار ننگين مشغول 
نمى شديم. در اين شهر هم، ارباب يا پدر و مادرى نيست، تا آنجا برويم و كار كنيم و اگر 
هم دو سه كارخانه، دختر براى كار كردن اجير مى كنند، منظورى جز خراب كردن آنان 

ندارند (!) و بدبختى بيشتر ما، از وجود همين كارگاههاست كه الحمد للّه تعدادش كم 
 است (!)

حاال كه اينقدر بدبختيم، چرا اينها دست از سر ما برنمى دارند، اگر ما پول داشتيم، چرا 
ديگر زير اين ننگ مى رفتيم. تمام اينها را عريضه داديم، كسى به داد ما نرسيد، باز هم 

 تومان براى رئيس شهربانى و ده 20نايب اول بردبارى، شبها مرتب مى آيد و از هر خانه 
تومان براى خودش پول مى برد و پشت سرش محسن خان سبيل، از طرف كالنترى حق و 



حساب مى گيرد؛ پاسبان پست پول مى گيرد. آخر ما چقدر بايد ... تا شكم اينها را سير 
كنيم.- شما را به حضرت عباس يك فكرى براى ما بكنيد. ما كه بيچاره شديم، صد 

دينارى كه درمى آوريم، اين زالوها مى برند. نايب اول بردبارى مى گويد: ... ون من تو اين 
كارها پاره شده، حساب همه شما را دارم. نصف درآمد شما، مال شهربانى است. «به 

 امضاى جمعى از فاحشه هاى شهر رشت.»

مرد امروز: كالنتريها و پاسبانها كه دست بردار نيستند، خوب است شهربانى خودش، اين 
مكانها را اداره نمايد. تا هم به وضع و بهداشت آنها سر و صورتى داده شود و هم بر بودجه 

 »1 «اداره «شهربانى» كمكى شده (!) و هم تكليف اين بيچاره ها معلوم گردد.»

 گروه انگلها و ولگردها

برخالف جوامع پيش رفته، كه كار كردن شرط زندگى كردن است، در جوامع طبقاتى، 
غير از فئودالها و سرمايه داران، عناصر ولگرد و طفيلى، بدون اينكه منشأ خدمت اجتماعى 

باشند از حاصل كار ديگران با بدبختى و محروميت زندگى مى كنند. دزدان، فواحش، 
گدايان، قاچاق فروشها، جزو اين گروه اجتماعى هستند. گاه ممكن است افرادى از 

كارگران كارگاههاى كوچك به حكم نظام غلط اقتصادى به گروه ولگردان بپيوندند. اين 
افراد همين كه از كار بركنار شدند «براى چند روزى مى توانند با قرض (اگر ممكن باشد) و 

 فروش گليم و سماور و ... (اگر داشته باشند) زندگى كنند. بعد از آن، خيلى زود كارشان 

______________________________ 
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به دزدى و گدايى و طفيلى گرى مى كشد ... همچنين روستائيانى كه ده را ترك گفته براى 
كار و زندگى بهتر به شهر روى مى آورند، چه بسا به علت فقدان كار به صف ولگردان 

 »1 «مى پيوندند.»

بين زحمتكشانى كه از نيروى كار خود زندگى مى كنند و با ايجاد «ثروت» سرمايه داران را 
روزبه روز ثروتمندتر مى كنند، با لمپنها و ولگردهايى كه تن به كار نمى دهند اختالف از 

زمين تا آسمان است، هميشه «سهمگين ترين ضربه ها به كارگران به خصوص در مواقع 
حساس مبارزات اجتماعى از جانب لمپنها وارد مى شود، لمپنها با خصوصيات ضد 

كارگرى كه دارند، در اكثر مواقع موجب افتراق و شكست جريانات صنفى و سياسى 
كارگران مى شوند، لمپنها براى شكست نهضتها و حمايت از سرمايه داران و فساد نهضت از 
داخل، تن به هر پستى و جاسوسى و خيانتى مى دهند و از هيچ نامردمى و خيانتى روگردان 

 احزاب فاشيستى از ماجراجويى لمپنها استفاده كرده، تشكيالت خود را از اين »2 «نيستند ...
نيروهاى عاصى و ماجراجو و به جان آمده، پر مى كنند و به عنوان توده حزبى خطرناكترين 

و وحشيانه ترين كارها را به دست همين عناصر تدارك مى بينند و انجام مى دهند. 
آدمكشيها، آتش سوزيها، بى ناموسيها و همه مفاسد و خرابكاريها در احزاب فاشيستى به 
دست همين لمپنها انجام مى گيرد و در كشورهاى عقب مانده نيز نيروهاى ارتجاعى هر 

 »3 «عمل خرابكارى را توسط همينها عملى مى كنند ...»

بينواترين افراد اين گروه فواحش هستند كه عده اى شياد از آنان بهره كشى مى كنند بدين 
 قرار:

- مالك فاحشه خانه كه با در اختيار گذاشتن خانه اش، قسمت مهمى از درآمد را به دست 1
- اجاره داران و واسطه هايى كه بين فاحشه ها و مشتريان آنها رابطه برقرار 2مى آورد؛ 



- رباخواران كه از تنگدستى اين گروه 3مى كنند و از اين راه سهمى مطالبه مى كنند؛ 
- گاه 4 درصد سود به آنها پول قرض مى دهند؛ 50حداكثر استفاده را كرده و گاه با نرخ 

كاسبكاران، كافه چيها و عرق فروشان از نيازمندى اين گروه حداكثر سوء استفاده را 
- ولگردان و اوباش محلى غالبا غير از بهره جنسى از آنان حق و حساب هم 5مى كنند؛ 

- غير از خانم رئيس، گاه بعضى از قدرتهاى انتظامى نيز هريك به نحوى 6مطالبه مى كنند؛ 
 »4 «از درآمد فواحش بهره مند مى شدند ...»
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 فصل نهم نرد و شطرنج و انواع قمار

 شطرنج 



يكى از بازيها و هنرهايى كه از ديرباز جنبه تفريحى داشته و در عين حال معرف هوش و 
استعداد بازيگران نيز بوده، بازى شطرنج است كه از تاريخ پيدايش و مخترع و بنيان گذار 

 آن اطالع دقيقى در دست نيست.

بعضى گويند در زمان انوشيروان اين بازى را از هند به ايران آوردند. و بزرگمهر در مقابل 
آن، بازى نرد را اختراع نموده به هند فرستاد. (ناظم االطباء) لفظ شطرنج معرب سترنگ 

است كه لفظ فارسى است. «... اختراع شطرنج را به قومهاى مختلف از جمله يونانيها، 
روميان، بابليان، سيتيها، مصريها، يهوديان، ايرانيان، چينيها، هنديها، عربها و غيره نيز نسبت 

 «در الروس فرانسه، زير واژه شطرنج نوشته است كه شه يا شه، از واژه شاه »1 «داده اند.»
ايرانى گرفته شده، مات و شهمات، ايرانى است و احتمال قوى مى رود، كه شطرنج از ايران 

 ابو ريحان بيرونى دانشمند هندشناس، از آنچه درباره شطرنج در »2 «يا چين آمده باشد.»
 هند نوشته، چنين دستگير مى شود:

- اصطالحات شطرنج در هزار سال پيش در هند فارسى و معرب بوده است، نه هندى و 1
 سانسكريت.

- شطرنجى كه در هند بازى مى كرده اند با اين شطرنج فرق داشته و با آن شطرنج چهار 2
تن بازى مى كردند و در يك سفره شطرنج چهار شاه بوده و وزير نداشته و شطرنج را با 

تاس بازى مى كرده اند، گويى اين شطرنج تقليدى از نرد و شطرنج بوده و بازى شبيه آنچه 
 بيرونى مى گويد، نزد ايرانيان رواج داشته است.

 چون لغات و اصطالحاتى كه در شطرنج به كار مى رود، اكثرا فارسى است، عده اى 
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 از صاحبنظران منشأ و سرآغاز اين بازى را از ايران مى دانند، يك افسانه هندى مى گويد:

پادشاه هند (حوالى قرن پنجم ميالدى) نسبت به برهمنها (روحانيون) و ياران طبقاتى خود 
بى مهرى كرد و از مشاوره با آنها خوددارى نمود ... برهمنى به نام «سيسا» شطرنج را اختراع 

كرد و به شاه هديه داد، او كه اغلب تنها مى ماند با اين بازى سرگرم شد، در پايان بازى 
متوجه شد كه شاه وقتى تنها بماند، مات و درمانده مى شود، شاه را اين بازى خوش آمد و 

 »1 «او را جايزه داد.»

نرد و شطرنج بازى، يكى از وسايل تفريح و وقت گذرانى طبقات مرفه و ميانه حال جامعه 
ايران بوده- در ميان بازيهاى گوناگون، شطرنج بازى، محتاج به مطالعه و دقت بيشترى 

است؛ به همين مناسبت بعضى از صاحبنظران آن را نوعى دانش و هنر به شمار آورده اند. 
درهرحال به گفته فردوسى: شطرنج، بازى نغز و دلكش و جالبى است كه در طى قرون و 

اعصار اهميت و ارزش علمى و هنرى خود را از كف نداده است و براى پيروزى در چنين 
 بازى، دانش و علم نيز ضرورى است، چنانكه فردوسى فرمايد:

 كسى كو به دانش برد رنج بيش 
 

 بفرماى تا تخت شطرنج پيش 

 چو اين كار ديگرت آمد به بن 
 

 ز شطرنج بايد كه رانى سخن 



 نهند و ز هرگونه رأى آورند
 

 كه اين نغزبازى به جاى آورند

 دگر بهره شطرنج بودى و نرد
 

 سخن گفتن از روزگار نبرد

   
پس از ظهور اسالم، اين بازى ظريف و دقيق در نتيجه اظهارنظر نامساعد بعضى از فقها، 
چندى رو به فراموشى رفت؛ ولى هارون الرشيد، تحت تأثير تبليغات برمكيان و عناصر 

ايرانى به آن بازى روى آورد. جاحظ در كتاب التاج به سالطين اندرز مى دهد كه در بازى 
شطرنج حريف خود را آزاد گذارند و از پيروزى او در خشم نشوند، شاه نبايد حريف خود 

را در اين چيزها كه برشمرديم از چيره شدن بازدارد، همبازى شاه ... حق دارد با او 
درآويزد، با او گفتگو كند و از برابرى تمام برخوردار باشد. مولوى خودخواهى و سبك- 

 مغزى شاه، و نگرانى و وحشت دلقك او را در جريان بازى به خوبى تصوير مى كند:

 شاه با دلقك همى شطرنج باخت 
 

 مات كردش زود چشم شه بتاخت 

 گفت شه شه! وان شه كبر آورش 
 

 يك يك آن شطرنج برزد بر سرش 

 كه بگير، اينك شهت اى قلتبان 
 

 صبر كرد و گفت دلقك االمان 

 دست ديگر باختن فرمود مير
 

 او چنان لرزان كه عود از زمهرير

   
 آداب مزاح كردن و نرد و شطرنج بازى به نظر عنصر المعالى- شوخى مزاح نرد و شطرنج 
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بازى، اسب سوارى، چوگان بازى و شكار و مطايبه و مشاعره نيز از جمله وسايل وقت- 
گذرانى طبقات مرفه جامعه ما در قرون وسطا بود. عنصر المعالى در باب سيزدهم قابوس- 
نامه «اندر مزاح كردن و در نرد و شطرنج باختن» چنين نوشته است: «... بدان اى پسر كه به 
تازى گفته اند: المزاح مقدمة الشر، يعنى مزاح پيشرو شر است، تا بتوانى از مزاح پرهيز كن، 

خاصه از مزاح سرد، و اگر مزاح كنى در مستى مكن، كه شر در مستى بيشتر خيزد، و از 
مزاح ناخوش و فحش شرم دار در مستى و هشيارى، خاصه در نرد و شطرنج باختن بسيار 
عادت مكن و اگر بازى، به اوقات باز، و به گرو مباز، مگر به مرعى يا به مهمانى و مانند 
اين، زنهار به سيم و زر نبازى ... مزاح شايد كرد، اما فحش نشايد گفت ... هر هزلى كه 
گويى با جد، آميخته گوى و از فحش پرهيز كن ... با هيچكس جنگ مكن، پس اگر 

اتفاق افتد كه با كسى جنگ كنى، هرچه بدانى و بتوانى گفت، مگوى و جنگ چندان كن 
 كه آشتى را جاى باشد و به يك بار، بى آزرم و لجوج مباش و بهترين عادتها تواضع دان ...»

»1« 

عده اى از شعرا و نويسندگان از نرد و شطرنج بازى و راه و رسم آن سخن گفته اند از جمله 
 سنايى غزنوى مى گويد:

كعبتين از رخ و از پيل بدانم به 
  صفت 

 نردبازى و شفترنج بدانم ز نذب 

   
* 

 تو تخت باز تا حكما رخت برگيرند
 

 تو نرد باز تا شعرا مهره برچينند

   
* 



نطع را اسب و پياده رخ و پيل و 
  فرزين 

 همه هيچند شما قبله رخ شاه كنيد

   
* 

تا كى به زير دور فلك چون 
  مقامران 

از بهره برد خويش دم از لى و لك 
 زنيم 

 دست حريف خوبتر آيد كه در قمار
 

شش پنج نقش ماست همين ما، دو 
 يك زنيم 

   
* 

 شطرنج فريب را، تو شاه و ما رخ 
 

 مر اسب نشاط را ركابى يا رخ 

   
 عنصرى 

از استخوان پيل نديدى كه 
  چربدست 

 هم پيل سازد از پى شطرنج و پادشاه 

   
 خاقانى 
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تا چه بازى رخ نمايد، بيدقى خواهيم 

  راند
عرصه شطرنج رندان را مجال شاه 

 نيست 

 حافظ   

 تفريح شهرياران 

به نظر غزالى: «پادشاه را نرد باختن و شطرنج باختن و مى خوردن و گوى زدن و شكار 
كردن، پيوسته نبايد، زيرا كه او را از كارها بازدارد و هر كارى را وقتى است، چون وقت 

 »1 «نباشد سود زيان گردد و شادى غم شود.»

 عنصرى گويد:

شاه دل گم گشت و چون شطرنج را 
  شه گم شود

كى تواند باختن شطرنج را 
 شطرنج باز

   
 به نظر منوچهرى:

شاخ گل، شطرنج سيمين و عقيقين 
  گشته است 

وقت شبگيران به نطع سبزه بر 
 شطرنج باز

   
* 

سعديا صاحبدالن شطرنج وحدت 
  باختند

رو تماشا كن كه نتوانى چو ايشان 
 باختن 

   



 سعدى 

 شطرنج مباز با ملوكان 
 

 شهمات شوى و ره ندانى 

   
 عطار

مى جوشيده حالل است سوى 
  صاحب رأى 

 شافعى گويد شطرنج مباح است بباز

   
 ناصر خسرو

اى بس شه پيل افكن كافكند به شه 
  پيلى 

 شطرنجى تقديرش در ماتگه حرمان 

   
 خاقانى 

غزالى گويد: «و اما خسروان پيشين، روز را به چهار قسمت كردندى: يك بهره ايزد را 
پرستيدى و طاعت كردندى و يك بهره اندر پادشاهى و ملك خويش نظر كردندى و 

مظلومان را داد بدادندى و با دانايان و خردمندان تدبير كردندى و فرمانها دادندى و نامه ها 
نوشتندى و رسوالن فرستادندى و بهره سوم از خوردن و خفتن و از اين جهان بهره 

برگرفتن، و شادى و خرمى بودندى و بهره چهارم به شكار و چوگان زدن و آنچه بدين 
 »2 «ماند مشغول گشتندى.»

صاحب تفسير كشف االسرار كه خود شافعى بوده مى گويد: «مذهب اصحاب حديث و 
 سيرت اهل ورع و ديانت بر اين است كه شطرنج حرام است؛ ولى بعضى از فقها از
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.) 16، ص 3متأخران اصحاب شافعى آن را رخصت داده اند.» (ميبدى، كشف االسرار، ج 
او در همين موارد نسبتهايى به احمد بن حنبل و مالك بن انس مى دهد كه نتيجه بگيرد به- 

فتواى اين چهار امام اين امور منكر را مى توان انجام داد؛ ولى تصور مى رود كه ناصر- 
 خسرو توجهى به مبانى فقهى اين چهار مذهب نداشته است.

 الشافعى من االئمة قائل 
 

 «1» اللعب بالشطرنج غير حرام 

   
 ابو العالى معرى 

در كتاب معالم القربه يا آئين شهردارى اثر ابن اخوه كه با ديدى مذهبى به مسائل 
گوناگون اجتماعى مى نگرد، درباره عقايد ائمه اربعه در پيرامون بازى نرد و شطرنج چنين 

مى گويد: بازى (نرد) به گفته بسيارى از ياران شافعى، از كبائر و حرام است و (مالك) 
داشتن نرد را حرام و بازى آن را فسق دانسته است. بازى شطرنج نيز به عقيده مالك حرام 
است و به گفته ابو حنيفه، كراهت غليظ دارد و شافعى، حرام نمى داند، زيرا شطرنج سبب 
تقويت انديشه و تدبير و هوش و ادراك است و نيز شبيه آالت جنگ و حيله هاى جنگى 

است، چه شاه به سلطان تشبيه شده و فرزان (فرزين) به وزير مشاور كه گاهى مالزم اوست 
و گاهى بنا به مصلحت از او جداست، اسب و فيل از تجهيزات جنگى و نزديك سلطان 

هستند و پيادگان (سربازان) همانند سربازان هستند كه پيش شاه ايستاده اند و فرزين (وزير) 



و رخ همانند سپر سلطان در طرفين هستند ... گروهى از صحابه و تابعين از جمله عبد اللّه 
 »2 «ابن زبير ابن عباس، ابو هريره، سعيد بن جبير و عطاء به بازى شطرنج پرداخته اند.»

چنانكه گفتيم، بازى شطرنج و نرد، نزد برخى از فقها جزو قمار به شمار آمده و حرام است، 
ولى اهل سنت آن دو را مكروه مى دانند- «رازى در رساله اول در حكمت نرد مى خواسته 
است ثابت كند كه فايدت و حكمتى در بازى نرد است و در رساله دوم در عذر مشتغل به 
شطرنج مى خواسته عذر آنان كه به شطرنج اشتغال دارند، بيان نمايد، احتمال دارد كه رازى 

در اين رساله توجه داشته است به عذر آنان كه خود را به شطرنج مشغول مى- داشتند، تا 
در نظر عامه فاسق خوانده شوند و از تقليد قضاء در زمان سلطان جائر بركنار بمانند، 

چنانكه «شعبى» به منظور اينكه درخواست حجاج را مبنى بر قاضى شدن خود، رد كند 
شطرنج مى باخت و معتقد بود كه خود را، فاسق بازنمايد بهتر است از اينكه حجاج را در 

 »3 «مظالم مسلمانان اعانت كند.»
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نويسنده راحة الصدور مى گويد: «مأمون خليفه نرد باختى و گفتى اگر بمانم گويم كعبتين 
بد آمد، اگر شطرنج بد بازم چه گويم جز آنكه بد باختم، اگرچه عقل و سرورى و 

پادشاهى و مهترى آنست كه خسرو پرويز گزيد كه او هرگز نرد نباختى و به شطرنج 



مشغول بودى، او را گفتند: چرا نرد نبازى؟ گفت: همه جهان بايد حاجت از من خواهند، 
من چون حاجت از استخوانى مردار خواهم، شطرنج به قوت خاطر است و نمودار 

 پادشاهى» در جايى ديگر مى نويسد: «... و آن شطرنج و نرد بنهادند تا نديمان با شاه ببازند.»

نويسنده چهار مقاله مى گويد: «... روزى طغانشاه بن آلب ارسالن با يكى از نديمان خود 
موسوم به احمد بديهى نرد مى باخت، اتفاقا امير دو مهره در شش گاه (خانه شش) داشت و 

احمد بديهى دو مهره در يك گاه (خال خانه) و نوبت ضرب با امير بود، شاه چنانكه رسم 
بازيگرهاست، احتياط كرد و دو شش خواست، اتفاقا دو يك آمد، امير بسيار در خشم 

شد، به طوريكه اغلب نديمان ترسيدند. ابو بكر ارزقى در همان مجلس آن دو بيت را 
ساخت و مطربان خواندند و رفع دلتنگى و غضب از امير طغانشاه شد و بر سر نشاط آمد و 

 ارزقى را صله فراوان داد:

گر شاه دو شش خواست دو يك 
  زخم افتاد

 تا ظن نبرى كه كعبتين داد، نداد

 آن زخم كه كرد رأى شاهنشه ياد
 

 در خدمت شاه روى بر خاك نهاد
«1» 

   
به طوركلى قمار، يعنى بازيهايى كه در آن برد و باخت باشد از ديرباز در ايران معمول بود 

و قماربازان كه اكثرا دلباخته اين كارند، در محافل خصوصى يا در قمارخانه ها گرد 
مى آمدند و به انواع قمار نظير: نرد، شطرنج، پوكر، گنجفه و پاسور مشغول مى شدند به اين 

اميد كه پول يا چيز ديگرى به كف آورند؛ برد و باخت تابع تصادف يا مهارت بازيگران 
 است. مسعود سعد سلمان و ناصر خسرو از اين گروه نام برده اند:



 كس نباشد قماردوست چو او
 

 زان همه طايفه هموست، همو

   
 مسعود سعد

 گرش بورزى به جاى هيزم و گندم 
 

 «2» عود قمارى برى و لؤلؤى عمان 

   
 ناصر خسرو

) كارى شيطانى به شمار آمده، غالبا در 92با اينكه قمار و شراب به موجب آيه (مائده سوره 
ممالك اسالمى گروهى براى وقت گذرانى به اينكار زيان بار مبادرت مى كنند- گروبندى 

 در اسبدوانى و مسابقه هاى تيراندازى از اين قاعده مستثنى و تفريحى مشروع و قانونى 
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است.- تاسيت، مورخ رومى نوشته است كه قماربازى در ميان قبايل ژرمن بسيار رايج بود 
و حتى بعضى در قمار بر سر جان خود شرطبندى مى كردند. قوانين كشورهاى مختلف در 
جلوگيرى از قمار و اينكه چه نوع بازيها عنوان قمار ممنوع دارد متفاوت است، زمانى بيمه 

كردن كاالهاى حمل شده با كشتى، نيز عنوان قمار داشت امروز در بعضى از كشورهاى 
اروپايى، داير كردن «كازينو» مجاز است و دولتها سهمى از درآمد آن را مى گيرند.- التار 



يا التارى، نوعى از شرطبندى است كه براى آن بليت مى فروشند و با بيرون آوردن اعدادى 
 از جعبه يا گوى گردنده اى، شماره يا شماره هاى برنده را تعيين مى كنند.

به موجب قوانين شرعى و مدنى ايران، قمار و گروبندى باطل است و دعاوى راجع به آن 
 قانون مجازات عمومى، براى كسانى كه علنا 243مسموع نخواهد بود و به موجب ماده 

 »1 «مرتكب قمار شوند، مجازات تعيين شده است.»

مال قطب الدين شيرازى: «مال قطب الدين شيرازى از علما و دانشمندان روشن ضمير بود، 
در احوال او نوشته اند كه: «در شطرنج بازى بسيار ماهر بود و به آن عشق مفرط داشت، حتى 

در موقع اعتكاف و عزلت نيز از آن بازى روگردان نبوده است؛ و در شعبده بازى يعنى 
چشم بندى و تردستى نيز كار كرده بود و گاهى در مجالس، اعمال خارق- العاده از او 

 »2 «ديده مى شده است.»

ابن يمين، شاعر خوش قريحه و آزادانديش، با احاطه و تسلطى كه به بازى شطرنج داشته 
است، با طعن و طنز نشان مى دهد كه در دستگاه ديوانى ايران، همواره مردان صديق، 

پاكدامن و صريح اللهجه، در گوشه انزوا زيسته، و كژروان و دورويان، با تملق و مداهنه، 
 مجالس و معاشر شاه و ارباب قدرت بوده اند:

اندرين ايام هر كو، همچو فرزين 
  كره روست 

دارد از منصب چو فرزين خانه در 
 پهلوى شاه 

آنكه تا بودست چون رخ راست رو 
  بودست و هست 

دائما در گوشه اى محروم و دور از 
 روى شاه 

   
 



 استادان معروف شطرنج 

به طورى كه ابن نديم در كتاب الفهرست نوشته، ابو بكر مولى كه اديبى ظريف و 
نويسنده اى عاليقدر بود و سالها نديم راضى، مكتفى و مقتدر بوده است (در بازى شطرنج 

در زمان خود ماهرتر از هركس بود) ابن نديم در جاى ديگر نام كسانى را كه در بازى 
 شطرنج مهارت داشته و

______________________________ 
 .2081، بخش اول، ص 2)- ر. ك: دايرة المعارف فارسى، ج 1(

 .361)- مجتبى مينوى، نقد حال، ص 2(

 524، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

كتابى در شطرنج نوشته اند ذكر مى كند و مى نويسد كه (عدلى) غير از كتاب الشطرنج كه 
اولين تأليف در شطرنج است، كتاب ديگرى به نام كتاب النرد و اسبابها و اللعب بها را 

تأليف كرده است و مى نويسد كه رازى مانند عدلى هردو پيش متوكل بازى مى كرده اند و 
رازى را نيز كتاب نازكى در شطرنج است؛ وصولى نيز كه قبال ذكرش گذشت كتاب 

الشطرنج را در دو نسخه به رشته تحرير كشيده است و لجالج كه نزد عضد الدوله 
مى زيست كتاب منصوبات الشطرنج را نوشت و ابن اقليدسى كه در بازى شطرنج زيرك و 

ماهر بود كتاب مجموع فى منصوبات الشطرنج را تأليف كرد ... ابن اقليدسى، ابو اسحاق 
در بازى شطرنج استادى زيرك و ماهر بود و كتاب مجموع فى منصوبات الشطرنج از 

 »1 «اوست ...»

 لجالج قهرمان شطرنج بازان بود



در بازى شطرنج لجالج، معروف خاص و عام بود و شعرا و صاحبنظران مكرر در آثار خود 
 از او ياد كرده اند:

 كاتبى آن دو رخ شاه بتان در عرصه 
 

 مات سازندت اگر ثانى لجالج شوى 

همچو فرزين كج رو است و رخ سيه 
  نطع شاه  بر

آنكه تلقين مى كند شطرنج مر 
 لجالج را

كاتبى، بازى آن رخ نگر و حاضر 
  باش 

كه شود مات درين عرصه هزاران 
 لجالج 

   
در شرح حال لجالج يا ليالج مى گويند كه با همه استادى و مهارتى كه داشت، از شدت 

 تا كمر به خاكستر نشسته بود، جوانى براى آموختن فن نزد او »2 «فقر ناچار در گلخنى 
 و »3 «رفت، ليالج نشسته سه قاپ به بام حمام انداخت و گفت راست جيك چپ بك 

ميانين انبه است، مرد به بام شد، چنان يافت. ليالج گفت با همه مهارتى كه ديدى، خورش، 
 مرا خون جگر است و پوشش خاكستر، اينك اگر خواهى تو را بياموزم. (امثال و حكم).

كلوپ يا قرائتخانه به طرز امروزى در قرن اول هجرى: ابو الفرج اصفهانى در كتاب 
االغانى جلد چهارم در ذكر اخبار عبد اللّه االحوص شاعر مشهور عرب چنين مى گويد: 

«عبد الحكم بن عمره بن عبد اللّه الجمحى (اواخر قرن اول هجرى) خانه اى ترتيب داده بود 
و در آن شطرنجها و نردها گذاشته و رساله ها و كتابهايى مشتمل بر هرگونه علم در آنجا 

جمع آورد و در ديوار خانه ميخهايى زده بود كه واردين لباسهاى خود را به آنها مى زدند و 
مشغول خواندن كتاب يا بازى نرد و شطرنج مى شدند.» اين شرح مى رساند كه كلوپ يا به 

 اصطالح امروز «باشگاه» از ابتكارات قرون اخير نبوده و از هزار و



______________________________ 
. (به 257 و 256)- ابن نديم، الفهرست، ترجمه م. رضا تجدد، چاپ دوم، ص 1(

 اختصار)

 )- تون گرمابه يا اجاق حمام 2(

 )- اصطالحى است بين بازيگران 3(

 525، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 »1 «سيصد سال پيش سابقه داشته است.»

 اكنون وقت شطرنج بازى نيست 

از حكايت زير پيداست كه در عهد مأمون تا حدى آزادى گفتار و آزادى بحث و انتقاد 
وجود داشته است: «آورده اند كه مأمون را خادمى بود كه او را ريحان مى گفتند، مردى 

پارسا و نيكواعتقاد بود، روزى مأمون با عبد اللّه بن سهل هاشمى در خلوت شطرنج 
مى باخت؛ و فرموده بود كه كسى را نگذارند و گفته بود كه اگر كسى به فضل بن سهل 

بگويد كه من شطرنج مى بازم، آنكس را سياست كنم. در آن وقت فضل بر در سراى آمد، 
ريحان خادم را ديد پرسيد كه امير المؤمنين چه مى كند؟ گفت شطرنج مى بازد، فضل بن 

سهل داخل شد و نزديك مأمون رفت و دست دراز كرد و شطرنج را از پيش او برداشت و 
گفت: يا امير المؤمنين (!) وقت شطرنج بازى نيست، وقت نماز است و اين پسنديده نباشد 

كه من با مردمان گويم كه امير- المؤمنين در نماز است و اوراد مى خواند، آنگاه امير 
المؤمنين به بازى مشغول باشد. مأمون گفت: روا ندارى كه تا ساعتى به تفريح مشغول 

باشيم؟ فضل گفت: امير المؤمنين در خالفت جاويد باد، خواهم همه عمر امير المؤمنين در 



خرمى و خوشدلى گذرد، آيا آنچه در پيش داريم و مطلبها كه منظور داشته ايم مهمل 
 »2 «ماند؟»

 راست باز و پاك باز

«آورده اند كه شيخ ما قدس اللّه (شيخ ابو سعيد ابو الخير) ... و جمع متصوفه به بازار 
فرومى شدند جمعى برنايان مى آمدند برهنه هريكى ابزار پايى چرمين در پاى كرده و يكى 

را بر گردن گرفته مى آوردند، چون پيش شيخ رسيدند، شيخ پرسيد كه اين كيست؟ گفتند: 
 امير مقامرانست.

 شيخ او را گفت كه اين اميرى به چه يافتى؟ گفت اى شيخ به راست باختن و پاك باختن.

 شيخ نعره يى بزد و گفت راست باز و پاك باز ...» (نقل از اسرار التوحيد)

به طور كلى پس از حمله مغول، توجه به امور ذوقى، هنرى و تفريحى به طور محسوس 
نقصان پذيرفت، از طرف ديگر پس از حمله مغوالن از قدرت و نفوذ روحانيان تا حد 

زيادى كاسته شد، به همين علت گاه خانها و متنفذين علنى و آشكارا به تخت و 
شطرنج بازى و مى- گسارى مى پرداختند. در دوره صفويه، مخصوصا در عهد شاه عباس، 

بار ديگر طبقات مرفه به بعضى از رشته هاى تفريحى و ورزشى پرداختند؛ ولى اين وضع 
 دوام نيافت و از عهد

______________________________ 
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شاه سليمان و شاه سلطان حسين بار ديگر نفوذ روحانيان در زندگى اجتماعى مردم افزايش 
 يافت.

سعدى كه مردى جامعه شناس و حقيقت بين بود، توجه به امور تفريحى را براى ادامه دادن 
به كارهاى جدى و خستگى آور ضرورى مى داند، و مخصوصا به اهل علم و دانش- 

 آموزان مى گويد:

 زمانى درس علم و بحث تنزيل 
 

 كه باشد نفس انسان را كمالى 

 زمانى شعر و شطرنج و حكايت 
 

 كه خاطر را بود دفع ماللى 

 خداى است آنكه ذات بى مثالش 
 

 نگردد هرگز از حالى به حالى 

   
شطرنج بازى تيمور با عالء الدين تبريزى: ابن عربشاه مى- نويسد: «تيمور كه اقاليم خاور و 

باختر، زبون كرده و هر شاهى به دست بازى او مات شده بود، با او (يعنى با عالء الدين) 
چنين گفت: تو در ملك شترنگ يگانه اى، چنانكه من در سياست كشور، هريك از ما در 

فن خود صاحب كراماتى بى ماننديم، وى فقيهى شافعى و محدثى گشاده نظر و خوشروى و 
درست گفتار بود كه در شترنگ و علم نصب مهره هاى آن بدون تفكر، نظرى وسيع داشت 

 و هيچكس بدين گونه حريف بازى او نمى بود ...



از صفات او در بازى شترنگ اينكه در آن انديشه به كار نمى برد و به محض آنكه حريفش 
با فكرى دور و دراز بازى مى كرد، وى بى درنگ آن را نقل مى داد و ناديده با دو حريف 

 »1 «بازى مى كرد ...»

 آئين قماربازى به نظر عبيد زاكانى 

عبيد زاكانى در مورد قمار كه عملى نامشروع است، دروغ و دغا را تجويز مى كند! «هر دغا 
كه مى توانيد در نرد و قمار بكنيد تا «مقامر تمام» گفته شويد و اگر حريف سخت شود، 

 سوگند سه طالق بخوريد كه سوگند در قمار شرعى نيست.»

 «نرد به نسيه مبازيد تا بهرزه مغز حريفان نبريد.»

«با ... و نوماالن و فالگيران و مرده شويان و كنگره زنان و شطرنج بازان و دولت خوردگان و 
 »2 «بازماندگان خاندانهاى قديم و ديگر فلك زدگان صحبت مداريد.»

شطرنج بازى تيمور لنگ با يك روحانى: كالويخو مى نويسد: در يكى از مالقات- هاى 
خود با تيمور مشاهده كرده است كه شخصى روحانى كه (سيد) هم بود با تيمور مشغول 

بازى شطرنج است؛ همچنين وى مى نويسد كه يكى از شاهزاده خانمهاى عاليقدر دربار 
 تيمورى،

______________________________ 
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به افتخار عروسى مجللى كه برپا شده بود از ما دعوت كرد، چون به چادر و غرفه 
اختصاصى او نزديك شديم، ديديم در فواصل معينى كوزه هاى شراب گذاشته اند- 

برحسب اجازه شاهزاده خانم، در شاه نشين مقابل نشستم و ضمن صرف غذا، باده گسارى 
 »1 «كرديم.»

همچنين از كالويخو در ايام اقامت در سمرقند دعوت مى كنند تا در مجلس سورى كه به 
افتخار عروسى يكى از نوه هاى تيمور ترتيب داده بودند شركت كند، وى پس از حضور 

در اين مجلس، مشاهده مى كند كه «خانم بزرگ تيمور و عده اى ديگر از خانمهاى دربارى 
 »2 «با مردان خود حاضر بودند و همه زنها شراب مى نوشيدند.»

كمال الدين عبد الرزاق سمرقندى، ضمن توصيف خصوصيات زندگى امير تيمور 
گوركانى از عالقه فراوان او به شطرنج سخن مى گويد و استادان فن شطرنج را در آن دوره 

 معرفى مى نمايد.

در مطلع السعدين نيز از عالقه تيمور به شطرنج و از استادان اين فن سخن به ميان آمده 
است: «... به شطرنج ولوعى تمام داشت و نيكو مى دانست و استادان ماهر در آن صنعت، 

چون اعجوبته الدهر و بديع الزمان خواجه على شطرنجى تبريزى كه باوجود مهارت در فن 
شطرنج، از علوم ديگر بابهره بود ...» اين خواجه على چنان ماهر بود كه صغير و كبير 

 روزگار غايبانه بر بساط دعوى، دست برد او را، مسلم دانسته اند.

 رخ فرزين دهد لجالج را طرح 
 

 فرزدق را به بيدق مات سازد

   
و موالنا حسام الدين ابراهيم شاه كرمانى كه حاوى فنون بود و در علم طب، مسيح وقت و 
بقراط زمان و در تدبير مرضى يد بيضا داشت و در قسم نرد و شطرنج مشار اليه روزگار و 



خواجه عبد الوهاب تبريزى و خواجه يوسف بخارى و استاد شمس الدين كازرونى و 
 مولف گويد:

 خودستايى شرط نيست 
 

 زين جنس كه مائيم جهانى بجوى 

   
اين طايفه كه در جهان همتا نداشتند، هميشه مالزم ركاب همايون بودند و هر شهر كه فتح 
فرمود اول كسى كه طلبيد شطرنج باز بود؛ خود مى باخت و پيش او مى باختند، گاهى خود 

 »3 «مى باخت و از بازى كسانى كه در حضور او مى باختند خبردار بود ...»

شجاع در كتاب انيس الناس در نيمه اول قرن نهم در باب آداب مطايبه و محاوره و نرد و 
شطرنج چنين اظهارنظر مى كند: «بدان كه به تازى گفته اند كه (المزاح مقدمة النزاع) پس تا 

 توانى از اشتغال به مزاح احتراز نما به تخصيص در مستى و در حالت مزاح، كلمات 

______________________________ 
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فحش مگوى ... و در ميان نرد و شطرنج استبعاد از آن واجب و الزم دان ... ليكن مطايبه 
ديگر است و مزاح ديگر و بزرگان مطايبه فرموده اند ... عجوزه يى از حضرت رسالت 

پرسيد: چهره من از دوزخيان است يا بهشتيان؟ آن حضرت فرمود: بدان كه هيچ عجوزه به 
بهشت نخواهد رفت، عجوزه گريست. حضرت فرمود: مجموع جوان گردند و به بهشت 



روند؛ پيره زن از اين نويد شادمان شد ... در مزاح و مطايبه هرزه خند، و دم سرد مباش چه 
بيهوده خنديدن دوم ديوانگى است ... پس وقت مزاح كردن و خنديدن بدان ... اما وقوف 

بر اعتدال در غايت اشكال و نهايت دشوارى است و اكثر مردم در ابتداى حال قصد اعتدال 
كنند، ليكن عند الشروع متجاوز و متعدى گردند ... تا غضب مخفى را ظاهر كنند و 

عداوت و حسد بر دلها راسخ گردانند، پس در مزاح و مطايبه فحش نبايد گفت و سفاهت 
نبايد شنفت ... هزل و مطايبه يى كه نمايى بايد كه متضمن لطيفه و مشتمل بر لطافتى باشد ... 

 مزاح به مرتبه نزاع مرسان- هرچه توانى گفت و هرچه توانى كرد مگوى و مكن ...

با سفها و سفلگان و بداصالن مزاح مكن ... اما شراب خوردن و مزاح كردن و عشق باختن 
در نرد و شطرنج، مالعبه نمودن كار روزگار جوانى است، ليكن از آداب نرد و شطرنج 

آنكه. اين عمل را عادت خويش نسازند و تا توانند به گرو نبازند ... چنان دان كه شومترين 
جمع عصيان قمارست و مورث فالكت و كسالت، نرد و شطرنج با كسى كه به قماربازى 

مشهور و معروف باشد مباز و خود را مغبون و مطعون مساز ... چون با يكى از ارباب 
احتشام، مالعبه نمايى دست به شطرنج نبرى تا اول حريف آنچه خواهد برگيرد ... و با 

حريف مؤدب باش و به آن مغرور مباش كه در ميان شما حجاب مرتفع گشته ... اصل كلى 
در نرادى، مهره خود به خانه قرار بردن است و از آن حريف نگذاشتن و بازپس انداختن و 

 در شطرنج بازى لشكر خود نگاه داشتن و از حريف برداشتن و ششدر و مات فرع آن ...

 »1 «مرد كسى را دان كه چون دربازد درسازد، و متفكر و ملول نگردد ...»

چنانكه اشاره كرديم، نرد و شطرنج و ديگر بازيها و امور تفريحى در دوره صفويه به 
اقتضاى شرايط، در پرده خفا و به طور پنهانى صورت مى گرفت، تنها در ميان سالطين اين 



سلسله، شاه عباس اول به اين امور با ديده اغماض و تساهل مى نگريست، در دوران سلطنت 
 پنجاه ساله شاه طهماسب، انواع لهو و لعب ممنوع اعالم گرديد.

تاورنيه بازرگان فرانسوى كه در دوره صفويه به ايران آمده است، ضمن توصيف بسيارى 
از جنبه هاى خوب و بد زندگى ايرانيان مى نويسد: «ايرانيان زياد اهل قمار هستند و در ميان 

 »2 «اقسام قمار: گنجفه، شطرنج و نردبازى بيشتر بين ايرانيان معمول است.»
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از دوره زنديه و قاجاريه به بعد، بار ديگر توجه به امور تفريحى كم وبيش در بين خواص و 
طبقات مرفه و متنعم معمول گرديد. هانرى رنه دالمانى، كه در اواخر عهد قاجاريه به ايران 

آمده است مى نويسد: «اعيان و اشراف به بازيهاى نرد و شطرنج عالقه مخصوص دارند ... 
قديميترين ورقهاى بازى (آس) است، اين ورقها از قطعات كوچك عاج به شكل مربع 

مستطيل ساخته شده اند و در روى آنها مينياتورهاى قشنگى با رنگهاى طاليى نقاشى شده 
است ...» ديگر از سرگرميهايى كه در داخل خانواده ها معمول است (شكستن جناق) 

مى باشد كه گاه بردوباخت آن هفته ها به طول مى انجامد، هركس كه گفت (مرا ياد است و 
تو را فراموش) برنده بازى است.» سياح مزبور نيز از اسب دوانى و شركت سواركاران در 

 كيلومتر را طى كنند و براى 25 الى 15مسابقات سخن مى گويد و مى نويسد: «اسبها بايد 
اينكه اين نوع تفريح يكنواخت و خسته كننده نباشد، در حينى كه سواركاران در 



تاخت وتاز هستند، مطربان و رقاصان نيز در مقابل چادرهاى سلطنتى به ساز و آواز و رقص 
مى پردازند.- اسبدوانى هم به طور آزاد و با روشى دموكراتيك صورت نمى گيرد، مثال اگر 

اسب شاه هم در اين بازى شركت داشته باشد، فراشان چماق به دست در فاصله اى از 
مقصد مى ايستند و از جلو افتادن ساير اسبان مانع مى شوند، هرگاه احيانا جلوگيرى ممكن 

نشود و اسب ديگرى برنده شود، مالك آن مجبور است كه اسب خود را به شاهنشاه 
پيشكش نمايد. پس از خاتمه، باز اسب برنده را كه غالبا همان اسب شاهى است، در مقابل 
سراپرده سلطنتى مى آورند و تمام درباريان از هنرمندى و چابكى او به قبله عالم تبريك و 

 به اين ترتيب مى بينيم، در جوامع عقب مانده كه افراد مردم به- »1 «تهنيت عرض مى كنند.»
حقوق فردى و اجتماعى خود آشنا نيستند، استبداد و زورگويى حتى در امور تفريحى، 

سارى و جارى است؛ و شاه سبك مغز با اعمال زور، ضعف اخالقى خود را به خاص و عام 
 نشان مى دهد.

 قماربازى در ماه رمضان 

 1324 ماه رمضان 20به طورى كه از گزارش يكى از مأمورين شهربانى، در پنجشنبه 
برمى آيد. حاج مال عباسعلى واعظ، در جريان نهضت مشروطيت، از بركت آزادى نسبى 
كه در آن ايام وجود داشت، در حضور عده اى از اعيان و اشراف از قماربازى اشراف و 

 «چند نفر ... مثل شاهزاده قوام، شاهزاده »2 «شاهزادگان انتقاد مى كند؛ و آشكارا مى گويد:
محمد مهدى ميرزا و جراح باشى، اتصال شغل و كار خودشان را به قماربازى و مردم لخت 

 كردن منحصر
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كرده اند ... در منزل اين حضرات، به تفاوت شبى دو هزار تومان الى ده هزار تومان برد و 
باخت مى شود و كسى نيست ممانعت بكند، خصوصا جراح باشى كه هيچ كارى ندارد.- 

خانه ماهى بيست تومان اجاره و ماهى سيصد، چهارصد تومان مخارج دارد و هيچكس از 
او نمى پرسد كه تو در اين شهر چكاره اى كه اين نوع رفتار مى كنى و سه نفر، چهار نفر 

نوكر نگاه مى دارى، شنيدم در زمان حكومت جناب عالء الدوله اينها را بردند يك اندازه 
تأديب كردند، اما اينها به خودشان غره هستند كه ما شاهزاده هستيم، حضرت واال هستيم، 

كسى به ما حق تحكم ندارد. اما فقط قدغن براى چهار نفر الواط است كه هيچ سروپا 
 »1 «ندارند.»

______________________________ 
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 فصل دهم هنر و صنعت باستانى ايرانيان 

در نتيجه مطالعات مداوم باستان شناسان ايرانى و خارجى در يكى دو قرن اخير، اسرار 
تازه اى از هنر باستانى ما به دست آمده است، كاوشهايى كه به طور منظم در نيم قرن اخير 



در نقاط مختلف ايران، از جمله: در لرستان، كرمانشاهان، سقز، كالردشت، گرگان و تپه 
تاريخى حسنلو و هرسين و الشتر و خرم آباد و ديگر نقاط به عمل آمده است، به خوبى نشان 

مى دهد كه سكنه اين مناطق با ابداع آثار هنرى آشنا بوده اند. در ميان اشياء مختلفى كه به 
دست آمده است، شمشيرهاى آهنى، كلنگ برنزى، سنجاقهاى برنزى، قبضه خنجر مفرغى 
و انواع ظروف سفالين ارزش هنرى دارد و كارشناسان پيدايش آنها را تا دو هزار سال قبل 

 از ميالد حدس مى زنند.

عالوه بر اشياء زرين و سيمين كه در سقز و مناطق جنوبى درياچه اروميه كشف شده، در 
 ه. ش.) حين ساختن قصر ييالقى، تعدادى ظروف 1318ناحيه «كالردشت» در سال (

 زرين و مقدارى مفرغ آالت و ظروف سفالين به دست آمده است.

 كيلومترى جنوب رضائيه، اشياء فلزى و سفالى 85در تپه تاريخى حسنلو واقع در 
 كيلومترى شمال شرقى 80گوناگونى كشف شده، همچنين در گورستان خوروين در 

تهران و در ناحيه «گنج تپه» از گور مردگان، مقدار زيادى ظروف مختلف سفالين و اشياء 
برنزى به دست آمده است.- ظروف سفالين را با دست مى ساختند و روى آن نقوش و 

خطوطى پديد مى آوردند، اين ظروف به اشكال مختلف نظير: كوزه، قورى، نعلبكى، انواع 
كاسه، ظروف ساغرى، ظروف كروى و ديگ ساخته شده است. در ميان اشياء فلزى 

مكشوفه، اسلحه، اثاثه فلزى و زيورآالت جلب نظر مى كند. غير از انواع مختلف خنجر، 
پيكان، و تبر، تعدادى ظروف فلزى، نظير چراغهاى فلزى، سه پايه، چنگالها، چمچه ها، 

انبرهاى فلزى و برنزى و زيورآالت و اشياء تجملى نظير گردنبند، سنجاق زلف، حلقه هاى 
انگشتر، گوشواره و دستبندهاى برنزى و سوزنها و آويزهاى طال ديده مى شود كه مى توان 

 آنها را
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از بسيارى جهات با آثار مكشوفه از تپه سيلك كاشان و تپه گيان و تپه حسنلوى سلدوز و 
 »1 «حفاريهاى طالش و كالردشت مازندران و شوش و تخت جمشيد مقايسه نمود.»

 معمارى و هنر خانه سازى در ايران عهد هخامنشى 

از آثار هنرى ناچيزى كه از عهد هخامنشيان به جاى مانده، مى توان كمابيش به- مظاهر هنر 
ملى پى برد، هنرمندان آن دوره نمى توانستند و يا نمى خواستند صحنه هاى مربوط به زندگى 

 روزانه مردم را در آثار هنرى خود منعكس سازند.

به عقيده دكتر گريشمن، محقق فرانسوى: «هنر هخامنشى مقيد و محبوس دربار بود و 
 نمى توانست از آزادى تعبير برخوردار باشد.»

پس از آنكه حوزه قدرت سالطين هخامنشى وسعت گرفت، تصميم گرفتند براى خود، 
دربارها و قصورى بسازند كه براى كليه ملل شگفت انگيز و اعجاب آور باشد، به قول 

گيرشمن: «از همه گوشه هاى جهان طال به سوى گنجينه شاهى روان بود، ديگر پادشاه 
هخامنشى زندگى خشن يك سرباز را ادامه نمى داد و به مسكنى كه اندكى بزرگتر از 

منازل رعاياى وى بود قانع نمى شد. او در اين زمان به پايتختها و قصورى وسيعتر و ظريفتر 
از آنها كه براى سالطين مقتدر بابل و آشور ساخته شده بود، احتياج داشت؛ عظمت مقر 

باشكوه وى به منظور توليد اعجاب همه كسانى بود كه از نقاط دور و نزديك براى تقديم 
 هدايا يا اظهار اطاعت بدانجا مى آمدند.



داريوش در دوران قدرت خود، شوش را پايتخت خود قرار داد و فرمان داد كاخ «آپادانا» 
و «تاالربار» را بنا كنند. داريوش براى بناى اين كاخ عظيم و ملحقات آن، از تمام ملل 

استعانت جست و از هنرمندان و كارشناسان بابلى، ايونى، مادى و مصرى و لبنانى و ديگر 
ملل كمك گرفت؛ و مواد خام و ضروريات آن را نيز از مصر، بابل، سارديس و بلخ و 

خوارزم و جبل لبنان و غيره با تحمل رنج بسيار به محل كاخ حمل مى كردند. هنر معمارى 
ايران در اين عصر بيشتر جنبه تلفيقى داشت، يعنى معماران و هنرمندان ايرانى و خارجى 

ابنيه و آثارى پديد آوردند كه كمابيش انعكاسى از آميختن هنر بابليان، مصريان و يونانيان، 
با هنر خاص ايرانى بود. گيرشمن مى نويسد: «هنر هخامنشى كمتر به صحنه هاى مربوط به 

زندگى حقيقى توجه دارد. تصوير صفوف طويل خراجگزاران در پلكان تخت- جمشيد تا 
 حدى كوشش به سوى واقع پردازى «رئاليسم» مى باشد، زيرا هدف عمده آنها از

______________________________ 
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يك سوى، تجسم قدرت شاه بود و از سوى ديگر نشان دادن تنوع مللى كه شاهنشاهى را 
 »1 «تشكيل مى دادند.»

به عقيده پروفسور پوپ، تخت جمشيد دل انگيزترين ويرانه دنياى كهن است. «اين بنا كه به 
 سال ساختمان آن به پايان نرسيد، شامل چندين 150فرمان داريوش آغاز شد و پس از 

كاخ و عبادتگاه بزرگ است كه روى صفه اى عظيم به مساحت قريب دو كيلومتر مربع 
قرار گرفته و ديوارهاى صفه كه گاهى از سنگ تراشيده و گاهى بنايى شده است، شامل 



 تن نيز هست، يكى از معابد كه تاالر صد ستون خوانده مى شود به 25خرسنگهايى به وزن 
 آسانى گنجايش ده هزار نفر را دارد.

 متر بلندى است، و در كمال زيبايى تراشيده 20ستونهاى «آپاداناى خشايارشا» كه داراى 
شده و هرچه باالتر مى رود باريكتر مى شود، داراى چنان ظرافتى است كه پيش از آن در 

دنياى باستان مانندش نبوده است، سرستونها از يك جفت «گاو نر» تشكيل مى شد كه پشت 
به هم داده بودند و سرتيرهاى طاق ميان آنها قرار داشت، پيكرسازيهاى بزرگ و باشكوه و 
سادگى و آراستگى خطوط اصلى ساختمان و تزئينات داخلى، به هيچ وجه از تأثير زنده اين 

 حيوانات درشت پيكر نمى كاست.

ساختن «كله شير» كه شايد هزار سال پيش از اين در آذربايجان آغاز شده بود، در دوره 
هخامنشى، خاصه در فن سنگتراشى به كمال رسيد ... تخت جمشيد هيچگاه مقر سلطنتى 

دايمى نبود. غرض اصلى از اين ساختمان آن بود كه مركز معنوى و سياسى كشور و كاخ 
عظيم و باشكوهى براى مراسم نوروز باشد. در اين مراسم، نمايندگان ملتهاى تابع گرد 
مى آمدند و ارمغان مى آوردند ... نقشها همه از روى نمونه واحدى ساخته و مكرر شده 

است، پيكرساز، آزادى محدودى در ابداع داشته است، وظيفه او آن بود كه مجلس را، 
 »2 «چنانكه مقامات عالى تصور و مقرر كرده اند با مهارتى دقيق بسازد.»

گيرشمن در تأييد اين نظر مى نويسد: «هنر مزبور هنرى است در خدمت قدرت و ما فوق 
همه، هنر تزئينى به شمار مى رود؛ در تعقيب اين هدف، هنرمندان عصر، در نقاشى حيوانات 
تفوق يافتند، سبك تزئيناتى كه در زمان داريوش به كار رفته، داراى مشخصات زير است: 
 صراحت، تعادل و قدرت و استحكام كه بر روى سنگ، سجيه عصر خود را تعبير مى كند.»

»3« 
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ايرانيان از هنر پيكرتراشى يونانى الهام گرفته اند. ظاهرا خشايارشا بعضى از مجسمه هاى 
زيباى يونانى را به ايران منتقل كرده است، پلوتارك مى نويسد: «سربازان اسكندر پس از 
آنكه به پايتخت دست يافتند، مجسمه بزرگ خشايارشا را سرنگون كردند. از اين خبر و 

قراينى چند مى توان به اين نتيجه رسيد كه در ايران آن عصر هنر مجسمه سازى وجود داشته 
است، ولى بدون شك از جهت ظرافت و دلنشينى با مجسمه سازى يونانى قابل قياس نبوده 

 است.

 نوشت: «بسيار اشتباه آميز خواهد 1926و. وبارتولد، مستشرق و دانشمند روسى در سال 
بود اگر كه آثار دوران هخامنشى را تنها به ملت ايران منتسب نمائيم ... آثار با عظمتى كه 
در آنها تجسم انديشه و ايده آل زمامداران ايرانى را ديده اند ... كار دستهاى ايرانى نبوده، 

 »1 «بلكه محصول هنر خارجيان، از جمله نقاشان يونانى بوده كه در خدمت ايران بوده اند.»

م. م. دياكونف شرقشناس و پژوهنده تاريخ ايران باستان مى نويسد: «گرچه منطقه فارس 
مركز حكومت هخامنشيان بود ولى مراكز اقتصادى و فرهنگى اين حكومت، ايالم، ماد و 

بين النهرين بوده است». بنا به عقيده بارتولد و دياكونوف «در هنر اين دوران همراه با 
 »2 «عناصر ايرانى، عناصر هنر مصرى، يونانى و بابلى را مى توان يافت.»



 مواد اصلى ساختمانها

 پروفسور هرتسفلد در كتاب تخت جمشيد (اثر اشميت) مى نويسد:

«بيشتر بناهاى عظيم عهد هخامنشى از تخته سنگهاى بزرگى بدون مالط ساخته شده بود كه 
به وسيله سيمهاى فلزى به هم پيوسته و سطوح جانبى آنها به وضعى شگفت آور حجارى 

 ولى بناهاى عادى آن دوران را با آجر »3 «شده و داراى دوره صاف و كمى برآمده است.»
و خشت مى ساختند. هرتسفلد ضمن توصيف حرمسراى خشايارشا مى نويسد: «همه 

 تا 33ديوارهاى اقامتگاه كاركنان حرمسرا از خشت خام به ابعاد معمولى (در ازاى هر ضلع 
  سانتيمتر) و مالط گل ساخته شده است ...13 سانتيمتر و ضخامت آنها تا 34

 سانتيمتر پوشيده شده و روى آن 5 تا 3ديوارها با پوشش معمولى كاهگل به ضخامت 
 ميليمتر از همان نوع كه در تمام ديوارهاى معمولى خزانه 5(گچ خاكسترى) به ضخامت 

 ديده مى شود، كشيده اند.»

 در جاى ديگر مى نويسد: «ديوارها معموال از خشت است و هر ضلع خشتها در
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 سانتيمتر و در نصب آنها مالط گل به كار رفته، روى ديوار با اندود گچ و 33حدود 
 ميليمتر پوشيده شده است و پوشش نهايى با گچ خاكسترى متمايل به 5خاك بين سه تا 

 سبز است.

به طوركلى مواد ساختمان آن دوران عبارت بود از سنگ، آجر، خشت، گچ، قير معدنى و 
 »1 «آهك.»

 صنايع ملى در عهد هخامنشى 

در دوره هخامنشيان، مادام كه سالطين و زمامداران در سراشيبى فساد و خودپرستى سقوط 
نكرده بودند، وضع صنعت و تجارت تا حدى رضايتبخش بود، و كشورگشاييهاى كورش 

و داريوش، و آشنايى ايرانيان با ملل متمدن و پيشرفته شرق نزديك موجب ترقى فنون و 
صنايع گرديد؛ و ظاهرا در ايران از هزاره دوم قبل از ميالد، يعنى قبل از روى كار آمدن 

حكومت هخامنشى، از طال و نقره و مس و مفرغ استفاده مى كردند. و انواع سالحها و 
 وسايل ديگر از قبيل:

سپر، جوشن، ساقبند، خود، شمشير، غالف شمشير، نيزه، خنجر، زره اسب، تبر، مته هاى 
قلعه كوب و غيره به دست هنرمندان ساخته مى شد. سپر را از آهن و مفرغ و گاهى از 

چوب، ولى شمشير و نيزه و تبر را بيشتر از مفرغ مى ساختند. به طورى كه از مفاد لوحه گلى 
 تخت جمشيد برمى آيد، منطقه «نيريز» يكى از مراكز مهم زره سازى در دوره 52شماره 

 11 نفر زن و 14 پسربچه و 18 كارگر مرد، 12خشايارشا بود، و در لوحه مذكور، حقوق 
 دختر كه مشغول كار بوده اند ذكر شده است.



دكتر گيرشمن و كنتنو، ضمن گزارشى كه از حفاريهاى شوش منتشر كرده اند، مى- 
نويسند: بيشتر اشياء مكشوفه، افزار و آالتى از قبيل كلنگ، داس، خيش، تبر، اره، مالبند 

اسب، دهنه، نعل و غيره بود كه از مفرغ ساخته مى شد. نعل اسب به صورت امروزى از قرن 
 دوم يا قرن اول قبل از ميالد ساخته شده است.

اشياء زينتى از قبيل دستبند، انگشتر، سينه ريز، سنجاق، گوشواره، بازوبند و مجسمه- هاى 
طاليى و نقره مورد استفاده مردان و زنان آن دوره قرار مى گرفته، صنعت جواهرسازى و 

سوار كردن سنگهاى گرانبها روى فلزات معمول بود. عالوه بر آنچه گفتيم، از ظروف 
 فلزى، از قبيل: كاسه، بشقاب، فنجان، روغندان، جام، گلدان، و غيره استفاده مى كردند.

طبقات ممتاز از ظروف طال و نقره و تهيدستان از ظروف سفالين بهره مند مى شدند. طبق 
نظريه دكتر گيرشمن: در امالك بزرگ، رعاياى كارگر، مصنوعاتى نظير كفش، نيم تنه، 

 شلوار و لباس و اثاثه خانه براى خود و ديگر كشاورزان تهيه مى كردند.

 عالوه بر فعاليتهاى صنعتى محدودى كه در عهد هخامنشيان در دهات صورت مى گرفت،
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در شهرها، فعاليتهاى صنعتى رو به وسعت مى رفت: «... پيدايش دوكهاى نخريسى در 
بسيارى از نقاط مختلف ايران، نمايشگر آگاهى مردم به فن ريسندگى و بافندگى است، 

يك ميله مسى در «تپه حصار» دامغان پيدا شده كه كاوشگران آن تپه، آن را ميله 
مخصوص ريسندگى دانسته اند كه با آن نخهاى نازك را مى تابيدند، كثرت دامها كمك 



كرد كه آرياها از هزاره دوم پيش از ميالد، با هنر پارچه بافى و قالى بافى آشنا شوند. به قول 
گزنفون: «پارسيها در لباس و تجمل از ماديها پيروى مى كردند. كاوش باستانشناسان 

شوروى در تپه «پازيريك» نشان داد كه بافندگى و قالى بافى در عهد هخامنشيان رو به 
 »1 «پيشرفت بوده است.»

 معمارى و ساختمان در عهد اشكانيان 

در مناطق مركزى و جنوبى ايران، به علت خشكى و نيامدن باران، ايجاد بناهاى ساده و 
خشتى، ممكن بود دهها سال دوام يابد. مالكوم كالج، ضمن گفتگو از خصوصيات فرهنگ 
و تمدن پارتيان، در مورد معمارى آن دوران مى نويسد: اكثر ساختمانها از خشت و گل بود 
«... گاهى آجر هم در ساختمانها به كار مى بردند و آن براى ساختمانهاى مهم همچون كاخ 

فرمانروايان و پرستشگاهها بود، سنگ هنگامى به كار برده مى شد كه مقدار زيادى از آن 
موجود بود و يا وضع مادى چنين اقتضا مى كرد ... چوب به طوركلى در سراسر آسياى 

غربى كمياب بود و از مناطق دوردست مى آوردند و در نتيجه گران تمام مى شد و حتى 
المقدور كمتر به كار مى بردند.» استرابون كه در سده اول ميالدى مى زيست، مى نويسد: كه 

 مردم بين النهرين طاق ضربى مى زنند تا چوب مصرف نكرده باشند.

پهناورى بسيار شاهنشاهى پارت و گوناگونى سنتهاى آن سبب گرديد كه يك نوع سبك 
معمارى در سراسر آن وجود نداشته باشد. به نظر مالكوم كالج، نقشه دايره وار ساختمان كه 

در آن زمان معمول بود بيشتر براى آن بود كه «بارو كشيدن» بر دور آن آسان بود و 
شهرهاى تيسفون و الحضر و مرو نيز چنين بود اين شيوه شهرسازى تا زمان ساسانيان و 

اسالم معمول بود- شهرهاى پارتى «بارودار» يادآور اوضاع زمانه است. باروهاى مرو از 
خشت خام بود، با برجها و كنگره هاى قائم الزاويه و سوراخهاى تيراندازى ... در درون 



يك شهر پارتى، مهمترين ساختمان معموال ارگ (مركز امور ديوانى و پرستشگاه) بود، 
بازار هم چه بسا كه اهميت داشت ... بيشتر خانه هاى مردم معمولى، مخصوصا در مغرب 

 پارت كه در آن شيوه بابلى رواج داشت و حتى در شهرهاى اصال يونانى مانند

______________________________ 
 به بعد. همچنين نگاه 2)- على سامى، «بافندگى در ايران» مجله بررسيهاى تاريخى، ص 1(

 .2698كنيد به ايران باستان، تأليف مشير الدوله، ص 

 539، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

(دورا) در پيرامون حياطى ساخته مى شد و معموال يك طبقه بود و گاهى دو طبقه، بخش 
مهم خانه در جانب جنوبى حياط بود بام مسطح بود و با پلكانى كه در يك جانب حياط 

ساخته مى شد بدانجا مى رفتند. اطاقهاى باالخانه غالبا براى صرف خوراك و خواب 
اختصاص داشت و چه بسا براى گريز از بوى متعفن طبقه هم كف (كه در آنجا غير از 
آشپزخانه چاه- هاى مستراح و آب نيز قرار داشت) در طبقه دوم سكنى مى گزيدند؛ 

قسمت اخير بسيار بدوى و ناشيانه ساخته مى شد، مخصوصا بدى شيوه ساختمان چاهها، 
موجب بروز بيمارى مى شد، بعضى اطاقها ايوان داشت ... بيگمان بهره گيرى از ايوان در 

مشرق ايران در سده اول ميالدى امرى غيرعادى نبود ... و از خصوصيات معمارى پارتى 
به شمار مى رفت ... و در بناهاى بزرگ به كار مى رفت؛ در دوره پارتيان شيوه ساختمانهاى 
يونانى در ايران راه يافت؛ ستون در ساختمان پارتى جزو اصول بنا به كار نمى رفت، بلكه 

وسيله تزيين بود و آنها را با گچ مى ساختند ... گچكارى آرايشى در حياطها، ايوانها، 
مدخلها و اطاقهاى مهم و به ويژه بر طاقها و قالب گيريها و سقفها و ستونها به كار برده 

 مى شد.



گچ كارى با حرارت دادن گچ و سپس آميختن با آب فراهم مى شد ... بررسيهاى دقيق در 
 سلوكيه كنار دجله نشان داد كه گچ را پس از ماليدن روى موضع شكل داده اند ...

 نمونه گچ برى قبل از اسالم 
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ساسانيان شيوه هاى پارتى را پذيرفتند و سرانجام گچكارى رنگين معمارى به كاشى ايرانى 
 سرايت كرد ...»

در كار مهندسى و تكنيك ساختمان، پارتيان از همسايگان غربى خود يعنى روميان برتر 
بودند، اين امر تا حدودى نتيجه اوضاع محلى بود. در ساختمان، آجر بيش از سنگ به كار 

مى رفت ... ستون سازى با آجر در اين دوره معمول بود، به اين ترتيب كه قطعات آجر را 
كنار هم قرار مى دادند و روى آن را با گچ مى پوشانيدند، اين روش آجرچينى بعدها در 

تيسفون به دست ساسانيان به كار رفت، طاقهاى قوسى آجرى كه صدها سال از مختصات 
معمارى آشورى به شمار مى رفت، سخت رواج گرفته بود و در ابعاد بسيار بزرگ برپا 

مى گشت؛ اين كار با استفاده از مالط گچى كه زود خشك مى شد، امكان پذير گرديد؛ 
 كاخ آشور يكى از نمونه هاى بغرنج و پرابتكار معمارى پارتى است.

در ساختمانهاى سنگى، تكنيك و هنر معمارى پارتيان چندان جالب نيست، طاق را به 
صورت ضربى با قطعات سنگ قفل و بست مى كردند و فاصله هاى سقف را با نخاله سنگ 

 پر مى كردند؛ ديوارهاى ضخيمى كه در دو طرف قرار داشت، فشار طاق را مى گرفت.



مالكوم كالج در پايان بحث در پيرامون معمارى پارتيان از نفوذهاى گوناگونى كه در 
تشكيل معمارى اين دوران دخالت داشته سخن مى گويد و مخصوصا يادآور مى شود كه 

معمار پارتى ناگزير بود اصول يونانى و بعدها رومى و نيز مواد ساختمانى آنها را كه كامال 
با مواد بومى متفاوت بود به كار برد، با گذشت زمان، اين اصول حل شد و آميزش طرحها 

و سبكها موجب آفرينش طرحهاى نو و جالب گرديد، به اين ترتيب پارتيان پايه هايى 
 »1 «گذاشتند كه ساسانيان بر لطف و ظرافت آن افزودند ...»

 فعاليتهاى صنعتى و هنرى در عهد ساسانيان 

در دوره حكومت ساسانيان، در حوزه قدرت فئودالها، يعنى در داخل امالك بزرگ، غير 
از كشاورزان، عده يى نجار، آهنگر و نساج و غيره براى تأمين احتياجات ارباب و ديگران 

مشغول كار بودند؛ غير از اين نوع صنايع كوچك كه معموال در منطقه نفوذ فئودالها تهيه و 
فراهم مى شده است، در داخل شهرها نيز، غالبا تحت نظارت دولت، كارگاههاى بزرگى، 

 براى دربار، سپاه و توده مردم شهرى مشغول كار و فعاليت بودند.

به طورى كه مسعودى، در مروج الذهب نوشته، در زمان شاپور دوم، عده اى از كارگران 
 رومى را براى بافندگى به ايران آوردند و به همت آنان صنعت بافندگى در ايران 

______________________________ 
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ترقى كرد؛ به طورى كه ديباها، پرده ها، تافته ها و فرشهاى ايران در آن دوره در داخل و 
 خارج ايران خريداران بسيار داشته است.



 ظروف نقره مطال (از زمان ساسانيان)

ايران در دوره ساسانيان، تنها از موقعيت ترانزيتى خود استفاده نمى كرد، بلكه خود، در 
بافتن و تهيه و صدور پارچه هاى ابريشمى، پشمى و زربافت و قالبدوزى، در جهان قرن 

چهارم و پنجم ميالدى سهم كالنى داشته است، چون ابريشم چين و هند در انحصار ايران 
بود، كليه ابريشمهاى مصرفى روم از ايران صادر مى شد. منسوجات ايران، نه تنها در رم 

بلكه در اروپا تا حدود گل (فرانسه) خريدار داشته؛ در حدود شصت قطعه از پارچه- هاى 
نفيس آن ايام در موزه هاى مهم جهان نظير موزه «ارميتاژ لنينگراد» و موزه برلين و موزه 

آلبرت ويكتوريا در لندن موجود است. در دوره ساسانيان، در ايران و روم، طبقات ممتاز از 
پارچه هاى مختلف براى هر فصل استفاده مى كردند و تجارت خارجى نسبت به- قرون 

گذشته رونق و رواج بيشترى داشت و تحت نظارت دولت انجام مى گرفت و دولت نه تنها 
بر امنيت و آرامش معابر توجه داشت، بلكه جاده هاى كاروان رو و وسايل حمل ونقل و 

ايستگاهها و كاروانسراها و ساير احتياجات بازرگانان را مورد بازرسى و مراقبت قرار 
 مى داد ... در اين عهد، منسوجات پشمى، ابريشمى و صنعت قالى بافى و شيشه سازى وسعت 
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يافت. به نظر دكتر گيرشمن: «ابريشم از اختراعات چينيهاست؛ چينيان، راز پرورش كرم 
ابريشم را سالها بلكه قرنها پنهان نگاه داشتند و صدور ابريشم خام در انحصار آنان بود. 

جاده ابريشم كه از تركستان چين آغاز مى شد، از ايران مى گذشت و به شهرهاى بندرى 
 سوريه مى رسيد.



جنگهاى ايران و روم و نيز حق ترانزيتى كه كشورهاى بين راه مى گرفتند، روميان را بر آن 
داشت كه در پى يافتن راههاى تازه اى براى ورود ابريشم برآيند، در زمان شاپور دوم 

ساسانى، مراكز بافندگى تأسيس گرديد و هنر نساجى پيشرفت بسيار كرد و از آغاز قرن 
پنجم، در تمام مغرب زمين به طور وسيعى پخش گرديد؛ با اينكه اين بافته ها به نقاط مختلف 

 »1 «صادر مى گرديد ولى از جهت ظرافت فنى به پاى هنر بافندگى قبطيها نمى رسيد ...»

تجارت خارجى در دوره ساسانيان نسبت به قرون گذشته رونق و رواج بيشترى داشت و 
مهمترين كاالهاى تجارى، مصنوعات مخملى بود ... مسكوكات طال و نقره و مس در 

مبادالت تجارى جريان داشت. به نظر دكتر گيرشمن: «... اين عهد دوره پيدايش بروات 
است و بانكداران يهودى بابل و مؤسسات مشابه ايرانى در جريان دادن برات نفوذ عمده 
داشتند؛ برات، محققا از هزاره دوم ق. م. شناخته شده بود، اما جريان آن محدود بود، از 

دوره ساسانى، برات به صورت سند تملك درآمد، بانكهاى شاهنشاهى كه تحت نظارت 
ايرانيان و يهوديان بودند، مبادالت پولى را به وسيله اسناد مكتوب، به كثرت انجام مى دادند 
و كلمه «چك» از ابداعات مؤسسات بانكى ايران در اوايل قرون وسطا مى باشد. بازرگانان 

مسيحى سوريه بعدها برات را از ايرانيان اقتباس كردند و به مغرب رسانيدند. در شهرها 
استعمال سكه وسعت يافت و تعداد فراوانى از درهمهاى سيمين ساسانى در ايران و ممالك 

مجاور به دست آمده است، ولى در مناطق روستايى غالبا مبادالت و حتى ماليات هم 
جنسى بود؛ در اين دوره، توليد منسوجات پشمى، ابريشمى و صنعت شيشه سازى و 

 به نظر گيرشمن: «با »2 «قالى بافى وسعت يافت و باارزشترين كاالهاى شرق، ابريشم بود.»
بررسى آثار و با در نظر گرفتن اصل قرينه سازى و جزئيات تصويرشناسى، روشن مى شود 
كه هنر امپراتورى قرون وسطاى اروپا تا حد زيادى و مدتها تحت نفوذ هنر ساسانى بوده 

 است.



چندين قرن بعد از انقراض شاهنشاهى ساسانى، كارگاههاى صنعتى جهان اسالمى و كار- 
 گاههاى يونانى در قسطنطنيه از نمونه ها و نقشهاى كهن هنر ساسانى استفاده مى كردند.»

»3« 

______________________________ 
 به 343)- براى كسب اطالعات بيشتر رجوع كنيد به تاريخ ايران از آغاز تا اسالم، ص 1(
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 هنر و صنعت در ايران بعد از اسالم 

 صنايع اسالمى 

پس از ظهور اسالم و نفوذ آن در ايران و ديگر ممالك شرق نزديك، يكباره اساس 
صنعت و هنر اين ملل دگرگون نگرديد، بلكه در اثر پيشرفت و نفوذ مداوم اعراب و 

مقاومتهاى محلى يك چند سير طبيعى هنر و صنعت متوقف گرديد. ولى پس از پايان 
جنگها، و آشنا شدن اعراب با تمدن و شهرنشينى و مأنوس- شدن ايرانيان با آيين جديد، 

( Rene Groussetبار ديگر همه چيز سير طبيعى خود را آغاز كرد. به عقيده رنه گروسه )



تمدن ايران در طول حيات خود به صورت «ما قبل آريايى، مادى، هخامنشى، پارتى، 
ساسانى و اسالمى در مدت پنجاه قرن بدون انقطاع به حيات خود ادامه داده است.» اگر در 
ديگر ممالك شرق نزديك، اسالم پيوستگى تاريخى را قطع كرده است، در ايران، پس از 

مدت كوتاهى كه براى تغيير مسير تاريخ الزم بود حيات تاريخى ادامه يافته است ... 
شاهنامه در عين قدرت اسالم به صورت حماسه اى از عهد ساسانى باقى مى ماند، همچنانكه 

يك قسمت از بشقابهاى نقره زمان اسالمى نيز كه روى آنها مجلس شكار با دست نقش 
شده و يا دالوريهاى امثال شاپور و خسرو را در شكار، ابدى مى سازد، در حقيقت نماينده 
تمدن ساسانى، بعد از زوال آن خاندانست كه همچنان باقيمانده و تا بحبوحه قدرت خلفا 

 نيز كشيده شده است.»

دكتر م. س ديماند، در كتاب راهنماى صنايع اسالمى مسير هنر و صنعت را در ايران بعد از 
 اسالم با توجه به سوابق باستانى آن مورد مطالعه قرار داده، چنين مى نويسد:

«در زمان حضرت محمد (ص) اعراب صنايع و آثار هنرى قابل ذكر نداشتند، ولى پس از 
فتح سوريه، عراق، مصر و ايران، صنايع راقيه اين ممالك را اقتباس كردند. مراجع تاريخى 

 هجرى) براى 41- 123 م.) (661- 749و منابع ادبى نشان مى دهد كه خلفاى اموى (
ساختن مساجد و قصرها و شهرهاى جديد به جلب مواد و لوازم و صنعتگران و هنرمندان از 

كليه ممالك اسالمى پرداختند، مسجد دمشق به وسيله يك معمار ايرانى طرح ريزى شد و 
كاشى سازان سوريه در تزيين آن كار كردند. هنرمندان مصرى در بيت المقدس، دمشق و 

مكه كار مى كردند؛ در زمان بنى عباس اين شيوه ادامه يافت، كارگران و هنرمندان ممالك 
 مختلف در اغلب نقاط عالم اسالم به ساختن ابنيه و آثار هنرى مشغول بودند.



طبرى مورخ معروف مى گويد كه در تأسيس بناى شهر بغداد، عباسيان از سوريه و ايران و 
موصل و كوفه و واسط و بصره كارگر آوردند. به تدريج يك اسلوب اسالمى به وجود 

آمد كه از دو منبع هنرى يعنى ساسانى و روم شرقى (بيزانس) سرچشمه مى گرفت؛ در 
 بناهاى اوليه اسالمى از قبيل كاشى كارى بيت المقدس و جلو خان سنگى قصر المشتى كه 
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به قرن هشتم ميالدى (دوم هجرى) تعلق دارد، نقاشى و تصاوير كاخ (قصير عمرة) تعبيرات 
تزيينى و هنرى ساسانى و بيزانس در كنار يكديگر مشاهده مى شود.» ... صنايع و هنر ايران 

قبل از اسالم از آثار و ساخته هاى دوره اشكانى و ساسانى كه در موزه ها وجود دارد نمايان 
 ميالدى) بر ايران و عراق و قسمتى از سوريه 226 ق. م تا 248است. اشكانيان از (

حكومت كردند و اسلوب هنرى كه در عهد آنان رواج داشت، تركيبى از اسلوب يونانى و 
شرقى است، يكى از عاليترين نمونه هنر سنگتراشى عهد اشكانى كه در موزه «مترو- 

پوليتن» موجود است، قطعه اى از سردر سنگى است كه از قلعه قصر الحضر در صحراى 
عراق به دست آمده و احتمال دارد تاريخ آن قرن دوم ميالدى باشد. اگرچه اين سنگ 

سردر، از نمونه هاى رومى اقتباس شد ولى تأثير اسلوب شرقى در نقوش آن كامال هويدا 
است ... در گذشته دانشمندان و محققان از تأثير صنايع ساسانى در تكوين اسلوب صنايع 

اسالمى آگاهى نداشتند، ليكن اهميت واقعى آن اخيرا به ثبوت رسيده است و اين امر 
مرهون حفريات و اكتشافاتى است كه در مراكز هنر ساسانى مانند مداين نزديك بغداد و 
كيش در عراق و دامغان در ايران به عمل آمده است و اينك آثار عمده اى به خصوص از 
حجارى و گچ برى آن زمان در دست است كه سرمشق صنايع تزئينى دوره اوليه اسالمى 

 »1 «به شمار مى آيد.»



 حجارى و گچ برى 

از آثارى كه در قصور و منازل و مساجد سوريه و عراق و ايران و مصر باقيمانده، مى توان 
به حجارى و آثار هنرى عصر اموى و عباسى پى برد. سرستونها و محرابهايى كه از آن عهد 
باقيست، معرف مهارت هنرمندان دوره اوليه اسالمى است. حجارى و گچبرى و چوب برى 

اسلوب اموى در نيمه دوم قرن هشتم ميالدى در زمان حكومت خلفاى عباسى نيز ادامه 
يافت، در طرحهاى تزئينى، اشكال حيوان، طيور يا انسان ديده مى شود، كه با اشكال 

ساقه هاى مو پيچيده زينت شده است، گاو در سرستونها طرح برگ نخلى قرار دارد، كه با 
 اشكال مختلف تراشيده مى شود.

صنعتگران مسلمان با استفاده از نمونه هاى ساسانى عناصر تزئينى جديدى به وجود 
مى آوردند؛ گاه در تزئينات اشكال گل و گلدان و طرحهاى هندى و برگهاى مدور و انواع 

مختلف اشكال برگ خرما ديده مى شود. اكتشافات موزه «متروپوليتن» از نيشابور شواهد 
مهمى از هنر گچ برى قرن نهم و دهم به دست مى دهد. دكتر ديماند معتقد است كه 

گچ برى نيشابور از لحاظ اسلوب با گچ بريهاى سامره و نائين ارتباط دارد ... پركارى و 
 مسابقه در تزئينات سطوح كه در نائين مرسوم بود، در نيشابور تكميل شده است.

______________________________ 
  به بعد. (به اختصار)27)- ديماند، راهنماى صنايع اسالمى، ترجمه فريار، از ص 1(
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 ظروف سفالين 



«... فن سفال سازى در ايران از مهمترين شعب فنون بود، كه از آغاز تمدن تا به امروز ادامه 
يافته است و در طى اين مدت دراز، تغييرات گوناگونى به خود ديده ... و در هر جاى 

كشور كه تاكنون كاوش علمى يا تجارتى به عمل آمده، يا آنكه بر سبيل اتفاق در ضمن 
خاك بردارى به آثار قديم برخورد شده، قطعات ظروف سفالين بسيارى به دست آمده 

است ... چون در دوران اسالمى، ظروف سفالين جزء تجمل زندگى به شمار مى رفته، سعى 
 زياد در آرايش آن نيز به كار برده شده است ...

احتمال مى رود كه رويه دين اسالم و سخت گيريهاى محتسبين نسبت به استعمال ظروف 
سيمين و زرين دوران ساسانى، موجب رونق فن سفال سازى شده باشد ... رويهم رفته رفتار 

دين اسالم نسبت به صنايع ايران خاصه در قرون اوليه هجرى به هيچ وجه خشونت آميز نبود؛ 
و هر روز گواه تازه اى حاكى از پرورش ذوق ايرانى در دربار خلفاى عباسى و يا در نزد 

اميران و اسپهبدان به دست مى آيد. در خصوص راه بزرگ تجارتى شرق دور كه از 
خراسان مى گذشته، مؤلفين اسالمى همه خط سير آن را از بغداد به حلوان و جلگه بين- 

النهرين و به كوههاى غربى كشور و از آنجا به كرمانشاه و همدان و رى و ورامين دانسته، 
از كنار فيروزكوه به دامغان و بسطام و نيشابور و طوس و مرو و شاهيجان و بخارا و سمرقند 

تعيين مى نمايند كه پس از پيمودن پهناى تركستان به سرحد چين ختم مى شده است؛ البته 
اين راه سبب نقصان كار راه دريايى عمان و خليج فارس نشده و بنا در سيراف و بصره و 

مخصوصا جزيره هرمز كه مركز اين راه طويل دريايى بوده، از اهميت خود نكاسته است و 
كاالهاى چينى كما فى السابق از راه بصره وارد بغداد مى گرديده است. محصوالت صنعتى 

نامبرده در جزء «الظرائف الصينيه» در دنياى اسالمى شهرت داشته است.- در دوران 
 خالفت بنى عباس، ظروف ساخت چين رقم مهم واردات جهان اسالمى را تشكيل مى داد.



چنانكه در ضمن كاوش شهر سامره، مقدار معتنابهى ظروف چينى به دست آمده كه در 
پشت آنها كلمه الصين (چين) خوانده مى شود ... به تقليد ظروف سفيدرنگ چينى در رى 

و ساوه بشقابها و كاسه ها و كوزه هاى كوچك زياد پيدا شده، تأثير سبك چينى از روى 
يك دسته ديگر از ظروف سفالين ديده مى شود كه داراى نقوش كنده در زير لعاب سبز 

بى رنگ مى باشد، انواع لعاب در سامره و رى و استخر و شوش بسيار ديده شده. به طوركلى 
نويسنده كتاب صنايع ايران معتقد است كه صنايع مختلف كاشى سازى ايران و چين در 

يكديگر تأثير متقابل داشته و هنرمندان اين دو كشور باستانى در مواردى از يكديگر تقليد 
 »1 «كرده اند.»

______________________________ 
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به عقيده پروفسور پوپ: «دين اسالم استعمال فلزهاى گرانبها را كه در دوران ساسانيان 
منحصرا براى ظروف تجملى سر ميز به كار مى بردند، منع مى كند. پس از تسلط اسالم، 

سفال سازان كه قرنها چيزى به جز ظروف مورد استفاده روزانه درست نمى كردند، طبعا به 
اين فكر افتادند كه جانشينى براى ظروف طال و نقره به وجود بياورند.» به تدريج ساختن 

ظروف سفالين تا حدى جاى ظروف فلزى را گرفت و از قرن سوم اين هنر رو به ترقى 
رفت و فن لعاب دادن از اين دوران رو به تكامل و پيشرفت نهاد «ظروف سفالى ايران به 

هندوستان و تركيه و عراق و سوريه صادر مى شد. اگرچه فقط نام چند شهر مشهور از قبيل 
رى و كاشان و ساوه و سلطان آباد در مغرب زمين معروف است، ولى درواقع هنر 

سفال سازى يكى از صنايع ملى بود و در بيشتر از پنجاه شهر رواج داشت ... سفال سازان 



كاشان كه هرگز از پيشرفتهاى خود راضى نمى شدند، پيوسته در كار ابداع و توسعه و 
 تزيين هنر خود بودند.»

پروفسور د. برت عضو موزه بريتانيا تحت عنوان هنر ايران در دوره اسالمى چنين 
مى نويسد: «از معمارى كه صرف نظر شود، موفقيت عمده نبوغ ايرانى در هنر عهد اسالمى 

در زمينه هايى است كه به آنها نام «هنرهاى كوچك» داده اند، مانند: قالى و پارچه بافى، 
كاشى سازى، سفال سازى، فلزكارى، خطنويسى، صحافى، تذهيب و مصور ساختن كتاب و 
غيره. در مذهب اسالم هرگونه بت سازى ممنوع است و بنابراين حجاريهاى بت مانند جايى 

 در مساجد و معابد نداشت.

هنرمند اسالمى ترجيح مى داد كه ساختمانها را با پوششى از كاشيهاى لعابدار زينت كند، و 
با طرحهاى گچ برى و آجركارى كه نقشه هاى آنها بيشتر گل و بوته با جنبه هاى تخيلى 

است قانع باشد، مجسمه مستقل كه اختراع كلكسيونرهاى رومى در اروپا است، براى ذوق 
ايرانى چندان جالب نبود، زيرا وقتى كه مى خواست خبرگى و فهميدگى خود را نشان 

 دهد، به گردآورى كتاب مى پرداخت.

بى شك قبول اسالم، ايرانيان را بر آن داشت كه از عالقه خود به بناها و سبكهاى عظيم 
دوره هاى هخامنشى و ساسانى چشم بپوشند، به همين جهت موضوع هنر ايرانى ساده تر از 

 اروپا و خاور دور بود.

در دين اسالم نه تنها بت پرستى ممنوع بود، بلكه بت سازى و مجسمه سازى و نقاشى 
جاندارها نيز ممنوع بود و اين تحريم هرچند فقط جنبه شرعى داشت، هميشه عاملى بود 

كه بايد هنرمند بر آن فايق آيد ... سرچشمه هنرنمايى او براى مصور ساختن كارهاى شعرا 



در صحنه هاى شكار و جنگ و ساز زدن و باغ و گل و آب همين نيروى خيالى بود، نه 
 موضوعهاى مختلف واقعى يا شورانگيز- هنر ايرانى اشرافى بود، يا شايد چون تاريخ 
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اجتماعى ايران را هنوز كسى به رشته تحرير درنياورده، مشكل است در هنر ايران عواملى 
 پيدا كرد كه از مردم سرچشمه گرفته باشد.

به عقيده نويسنده مذكور، چون اساس سازمان اجتماعى ايران حتى در زمان اسالم هم 
تغييرى اساسى نكرده بود، هنر ايرانى در اين دوره نيز محدود بود و سنن قديمى هنر به 

آسانى مورد قبول مهاجمين قرار گرفت و چون اهل ذوق و هنر وابسته به دربار سالطين 
بودند در جريان جنگها، فاتحين به كشتن آنها مبادرت نمى كردند، بلكه آنها را به خدمت 

 خود مى پذيرفتند.

از اختصاصات هنر ايرانى اين است كه به زودى تحت تأثير افكار خارجى قرار مى گيرد، 
ولى در طى يكى دو نسل آن افكار را در خود هضم و هنرى كه با روش بومى خود 

 »1 «سازگار باشد به وجود مى آورد ...»

 كاشى و چينى 

از قرن سوم هجرى كه ايرانيان از زير نفوذ مستقيم خلفا خارج مى شوند، آثار هنرى ايران 
بيش از پيش جلب نظر مى كند؛ هنرمندان در قرون بعد نه تنها بر ظرافت و زيبايى آثار خود 

مى افزايند، بلكه يك ابداع تازه فنى، راه كاشى سازى را در ايران عوض مى كند «جزئيات 



فنى اين پيشرفت از روى رساله اى كه ابو القاسم كاشانى فردى از خانواده معروف 
  هجرى نوشته روشن مى شود.700چينى ساز ايران در سال 

سنگ بلور، كوارتز، پتاس و خاك رس سفيد كشدارى را باهم مخلوط مى كردند و 
بدين ترتيب بدنه اى سخت و سفيد و لطيف به وجود مى آمد و لعابى قليايى مركب از همان 

سنگ كوارتز و پتاس محكم به آن جوش مى خورد، به اين ترتيب ديگر پوسته يا آسترى 
الزم نمى شد و نقاشى بر زير اين لعاب قليايى آسانتر از زير لعاب سربى بود، اين نوع لعاب 

  ميالدى) برجاى ماند.13تا اواخر قرن هفتم هجرى (قرن 

اين ظروف كه شامل بشقاب، پارچ، كاسه، ابريق، خمره و (مردنگى) بود، در عين سادگى، 
كامل هستند، مخصوصا چرخكارى در اين دوره به ظرافت ظروف اين عصر كمك كرده 

 است.

نقشه طرحهاى قديم رى عبارتست از تصوير سواران، رامشگران و پرندگان و حيواناتى كه 
در ميان گل و بوته هايى بر روى زمينه جال شده نقش شده اند ... كاشى سازان كاشان، 

 دلبران ماهروى را با صورت گرد و ابروان دراز كمانى و چشمان بادامى تصوير
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مى كنند و منظره رامشگران و مردان و زنان جوانى را كه در كنار جويبارى گفتگو مى- 
كنند، نشان مى دهند. در جريان حمله مغول، صنعت كاشى سازى كمتر در معرض صدمه 

 ميالدى) در ساختن ظروف چينى، بدل چينى و 14قرار گرفت؛ در قرن هشتم هجرى (



سفال، هنرنمايى بيشترى تجلى مى كند، ظروف را به جاى آنكه فقط با برگهاى طاليى 
زينت دهند با عقاب، سيمرغ، آهو و پرندگان در حال پرواز زينت مى دهند. موضوعات 
نقشه ها اكثرا چينى است و اشخاص را با لباسهاى مغولى كه دور آن را شاخ و برگهاى 

 طبيعى فرا گرفته ترسيم كرده اند.

* تا جايى كه از آثار ناچيز هنرى بدل چينى سازى و فلزكارى دوره تيمورى برمى- آيد، 
اين دو رشته صنعت در عصر تيمورى راه افول سپرد، شايد علت اين امر وارد شدن چينيها 

و با رفتنهاى معروف از سوى چين به جانب باختر باشد، ورود اين كاالى زيبا و ارزان، اغنيا 
و ثروتمندان را از مصنوعات بومى بى نياز كرد- تيموريان به ساختن بشقاب- هاى نقره با 

 16نقش و نگارهاى مطال و بوته هاى برجسته عالقه داشتند؛ در اواخر قرن دهم هجرى (
ميالدى) چينى سازى ايران بار ديگر رو به تكامل مى رود، طرح تزيين اين ظروف، ظاهرا 

تقليد از چينيهاى «مينك» بود، ولى هنرمندان ايرانى لطايف و ظرايف بسيارى در تهيه اين 
 هجرى است و 1029ظروف نشان مى دادند، در موزه بريتانيا شيردانيست كه تاريخ آن 

 ظاهرا در يزد كه يكى از مراكز مهم تهيه اين ظروف بود ساخته شده است.

به كار بردن جال در ظروف، مجددا مورد توجه هنرمندان قرار گرفت، در نقشه هاى اين 
دوره بيشتر صحنه هاى طبيعى، پر از حيوانات است، بر روى بطريهاى گردن دراز و كوزه 

 قليانها، غالبا، صحنه هاى شاعرانه مثال مالقات خسرو و شيرين را كشيده اند ...»

 توجه به امور ذوقى و هنرى 

در صدر اسالم و دهها سال بعد از آن، همه تالش و كوشش مسلمانان واقعى، متوجه 
 اجراى تعاليم مذهبى و توسعه حوزه قدرت مسلمين بود.



در اين دوران كه حدود يك قرن به طول انجاميد، مردم چنانكه بايد به امور ذوقى و هنرى 
توجه نمى كردند و همين عالقه فراوان خلفا و سران عالم اسالم، به گسترش آيين اسالم 
سبب گرديد كه بى خبران، مسلمانان را مخالف و دشمن بدايع هنرى به حساب آورند و 

 كليه ملل 
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مسلمان در دنياى قرون وسطا به بى ذوقى و بى هنرى شهره شوند؛ كالويخو سياح معروف 
كه در دوره تيموريان به ايران آمده است مى نويسد: «چينيها كه هنرمندترين ملل جهان 

هستند، ضرب المثلى دارند كه مى گويند: تنها هنرمندان چينى هستند كه دو چشم دارند و 
 با تمام اين مشكالت و داوريهاى مغرضانه و »1 «فرنگيان يك چشم و مسلمانان كورند ...»

ناصواب، هنر نقاشى از عهد سلجوقى تا دوره صفوى در راه كمال پيش رفت و مردانى 
چون احمد موسى حكايات بيدپاى را به باغ و درخت و سبزه و پرندگان با استادى تمام 

تصوير كرد، شاگرد او شمس الدين تصويرهايى در شاهنامه كشيد؛ شير احمد باغشمالى و 
بهزاد، هنرمند معروف، ترسيم و طراحى و نماياندن طبيعت را به هم پيوند دادند. قاسمعلى، 

معاصر بهزاد، مير مصور، سلطان محمد، شيخ محمد رضا، آقا رضا صادقى خطاط و رضا 
عباسى استادانى بودند كه در پناه حمايت سالطين و امراى معاصر خود نبوغ و شايستگى 
خود را نشان دادند. بااينحال اكثر هنرمندان ايران، در دوره قرون وسطا و قرون جديده از 
لحاظ معيشت و زندگى مادى، وضعى اسف انگيز و رقت بار داشتند؛ فى المثل ميرزا رضا 

 قمرى) كه از مشاهير خوشنويسان و استادان مسلم خط نستعليق 1310- 1245كلهر (
است، گاهى مى- گفت: «ما، ديشب از بى پولى پلو خورديم، بعد توضيح مى داد كه قصاب 



و نانوا نسيه نمى دهند، ولى مشهدى زكى بقال سر گذر با ما نسيه كارى دارد، پولى نبود نان 
 »2 «و گوشت بخريم، از بقال برنج و روغن و هيزم نسيه آورده، پلو خورديم.»

ريچاردن فراى در كتاب بخارا، به آثار هنرى عصر سامانى نيز اشاره مى كند: «... ظاهرا كار 
روى چوب، هنرى بود كه به طور ممتازى به آسياى مركزى و حتى به دوره سامانيان تعلق 
داشت ... طرحهاى گلدارى تقليد شد و چندين نمونه بسيار عالى از سنگ قبرها در دست 
است ... «گرچه اسالم كشيدن نقش حيوانات و انسان را جايز نشمرده، معهذا همچنان كه 

باده خوارى به كلى از بين نرفته بود، گنجاندن چنين صورتهايى در كارهاى هنرى ايران 
موقوف نگرديد ... پيشوايان مذهب حنفى استفاده از تزئينات و نقوش طرحها را جز آنچه 
نقوش موجودات جاندار بود، قويا تشويق مى كردند ... سفالينه هاى اين دوره، دلنشين و به 

 »3 «نحو جالبى رنگين است، در زير لعاب شفاف سربى به كار رفته است ...»

 در دوران بعد از اسالم، مردم روشن دل و واقع بين همواره مردم را به كار و صنعت 
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ترغيب و تشويق مى نمودند، شجاع نويسنده انيس الناس در مقام خيرخواهى در باب تربيت 
فرزند به پدران و مادران توصيه مى كند كه فرزندان خود را «صنعتى از صنايع كه متعلق به 



كسب معاش باشد بياموزند، آنچه از اجرت آن صنعت حاصل مى شود، به معاش او صرف 
گردانند و آن دخل به خرج او كنند تا حالوت اكتساب و لذت آن بيابد و در آن كار ماهر 
گردد و در طلب معيشت و تكفل امور آن قادر باشد. چه اكثر اوالد اغنيا چون به ثروت و 

غنا مغرور باشند، از صناعات و آداب آن محروم مانند و بعد از انقالب روزگار، و حوادث 
ايام به درويشى و مذلت افتند و محل ترحم دوستان و شماتت دشمنان گردند كه حرفة 

  هنر مرد، گنجينه اوست.»1 «المرء كنزه»

 موقعيت صنعتى يزد

جوزافا باربارو كه در عهد اوزون حسن به ايران آمده است، در- باره يزد چنين مى نويسد: 
 ميل است و داراى حومه اى بسيار وسيع است، مردم همه به 5«حصار پيرامون اين شهر 

نساجى و بافتن پارچه هاى گوناگون ابريشمين سرگرمند و ابريشم را از استرآباد و از رى و 
از نواحى جغتاى و از راه درياى باكو (درياى مازندران) وارد مى كنند، يزديان با كار و 

كوشش خود مقدار زيادى از اين پارچه ها را به هند و ايران و جغتاى و چين و ماچين و 
بخشى از ختا و به روسيه و تركستان صادر مى كنند، كسانى كه پارچه هاى ابريشمين، خوب 

و خوش بافت سوريه را مى خرند، اگر بروند يزد، پارچه هاى ابريشمين يزد را برمى گزينند 
 »2 «... مى گويند شهر يزد هر روز به دو خروار ابريشم نياز دارد ...»

به حكايت تذكرة الملوك «... كسى كه پارچه هاى اعال مى بافد، مانند قطنى و زربفت، 
 شعربافخانه »3 «شعرباف ناميده مى شود و شعربافخانه همان كارگاه شعربافى است. «مشرف 

مبلغ پانزده تومان مواجب و يك تومان رسوم كه جمع مى شود، سى و سه دينار و دو 
  (رسوم يعنى مواجب و مقررى)»4 «دانگ رسوم داشته است.»



 تأثير هنر ايران در روم شرقى 

 به عقيده تالبوت رايس: «از نظر تاريخ هنر، ميراث ايران براى دنياى بيزانس 
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داراى اهميت فوق العاده است و حتى مى توان از خود پرسيد كه اگر تأثير نفوذ ايران در 
روزگار قديم نبود آيا سبك معمارى روم شرقى كه آن طور پيشرفت و ترقى كرد، هرگز 

صورت خارجى به خود مى گرفت يا نه؟ پارچه هاى بيزانس در دوره هاى بعد، سفال و 
كاشى گرى آن در طى دوره هاى مقطع ولى طوالنى تقريبا به كلى رنگ و بوى ايرانى 

دارند. حجارى بيزانس تحت اين تأثير درآمد و منبت كارى روى عاج و همچنين 
فلزكاريهاى روم شرقى گاه وبيگاه آثار نفوذ ايران را مى رساند. حتى در نقاشى و موزائيك، 
قرابت سبك با مشرق زمين گاهگاهى مشهود است. تاريخ فرهنگ نيز نظير همين ارتباط را 

نشان مى دهد و هرچه ما بيشتر از شرايط اجتماعى زندگى در دنياى روم شرقى و ايران 
باخبر شويم، بيش از پيش ميزان خطير نفوذ ايران را در اين زمينه متوجه خواهيم شد ... 
مبادالت در زمينه هاى بازرگانى، هنرى و افكار، عليرغم جنگها ادامه داشته و با مطالعه 



عميق تر اين جنبه هاى دائمى زندگى در دنياى گذشته است كه مى توانيم صحنه كلى و 
 »1 «دقيقى از آن زمان مجسم سازيم ...»

 معمارى و ساختمان 

 مهمترين مواد ساختمانى در ايران از ديرباز عبارت بود از:

خشت، سنگ، آجر و چوب؛ غير از ساختمانهاى عادى كه مردم فقير و ميانه حال براى 
سكونت خود مى ساختند، سالطين و طبقات ممتاز در ساختمانهاى شخصى و مدارس و 

مساجد به كمك هنرمندان و معماران، آثار بديع و جالبى به وجود مى آوردند و با گچ برى 
و كاشى كارى به ساختمانها جلوه اى خاص مى بخشيدند و گاه با آجر، اشكال هندسى 

ايجاد مى كردند و كتيبه بنا و ابنيه تاريخى و منارها را با اين هنرنمائيها به صورتى جالب و 
 دلنشين درمى آوردند.

به عقيده دكتر زكى محمد حسن: «از قرن سوم هجرى به بعد، معماران به جاى ستون- هاى 
 چوبى كه دوام و استحكام چندانى نداشت، ستونهاى آجرى و سنگى مى ساختند.

در مساجد و مدارس قديم در اطراف صحن ساختمانها، شبستانهايى مى ساختند و بر فراز 
هركدام گنبدى تعبيه مى كردند و در اطراف، ايوانها و حجراتى براى محصلين و اساتيد 

 مى ساختند.

ساختمان مقابر در ايران غالبا چهارگوش بود و بر فراز آنها گنبدى مى ساختند و همين گنبد 
صورت مذهبى به آن بنا مى داد، اما امرا و شاهزاده خانمها، غالبا در مقابر برج مانندى 

 مدفون مى شدند.



 نمونه اى ديگر از معمارى قديم را در كاروانسراها نيز مى توان ديد كه غالبا داراى 
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سردرهاى مجللى است كه با برجهاى زيبا و طاقهاى مرتفع از بناهاى معمولى مشخص 
 مى شود.

 نمونه ستون سنگى 

بازارهاى ايران و ديگر ملل اسالمى با طاقهاى هاللى و چهارسوهاى بزرگ قابل توجه 
است. از بهترين نمونه اين بازارها، بازار شاه اصفهان و بازار وكيل در شيراز شايان ذكر 

 است.

دكتر زكى مى نويسد: «درباره كاخهاى ايران مى توان گفت: بدون مبالغه ساختمان آنها 
بهترين مظهر ذوق و قريحه ايرانى است و با آنكه در شهر نيشابور بقاياى كاخ آلب ارسالن 
سلجوقى را كشف كرده اند و در ساوه و رى نيز آثار بعضى از كاخها نمودار شده است باز 

مى توان گفت يك نمونه كاملى از كاخهاى بعد از اسالم ايران، جز از قرن دهم هجرى 
  ميالدى) به بعد در دست نيست.16(

در دوره صفويه، حجم كاخها كوچك بوده و هر شاه و اميرى عده زيادى از اين كاخها را 
مالك بوده است. اروپائيان كه در آن ادوار به ايران آمده اند، اين كاخها را ديده و از 

وسايل اشرافى و ثروت بيمانند و حسن سليقه و ذوقى كه در آنها به كار رفته، تعريفها 



كرده اند؛ خصوصا از سقفهاى زيبا و تابلوهاى نقاشى كه ديوارهاى آنها را مى پوشاند و از 
اثاثه بسيار عالى كه در اتاقها و تاالرها و سالنهاى آن ديده اند نام برده و به طاقچه هايى كه 

در سالنها و تاالرها براى گذاردن ظروف چينى زيبا و گرانبها ساخته مى شد، نيز اشاره 
كرده اند. در اين دوره، نقاشان زبردست براى آرايش سقفها و ديوارهاى كاخها، ماهها و 

سالها صرف وقت مى كردند و هنرمندان با آئينه كارى و به كار بردن پنجره هاى كوچك از 
چوب يا فلز و ايجاد اشكال هندسى بسيار ظريف روى آنها نبوغ هنرى خود را آشكار 

 مى كردند.

در قرن دوازدهم هجرى، ديوارهاى كاخها را با تابلوهاى روغنى بزرگ كه در قابهاى 
نفيسى قرار داشتند، زينت مى دادند، بعضى از آنها كه هم اكنون وجود دارد، با امضا و 

 تاريخ؛ و بعضى ديگر بدون امضا و تاريخ است.

 طاقهاى نيم دايره و هاللى 

در معمارى ايران قرون وسطا، طاقهاى نيم دايره هاللى و طاقهاى بيضى شكل، سخت معمول 
 بود و نه تنها در داخل بناها بلكه در
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سردر مساجد و مدارس قديم روى اين طاقهاى ضربى را با گچكارى و مقرنسها زينت 
 فراوان مى دادند. نمونه زيباى اين طاقها را در مسجد شاه اصفهان مى توان ديد.

طاقهاى گنبدى كه از جهت شكل بى شباهت به پياز نيست، مخصوصا در مساجد و بازارها 
به كار مى رفت و چنانكه مى دانيم، آجر، ماده مناسبى براى ايجاد طاقهاى ضربى و گنبدى 



مى باشد، ظاهرا ساختن طاقهاى گنبدى در ايران پيش از اسالم، نيز معمول بوده و غالبا 
 آتشكده ها با اين نوع طاقها پوشيده مى شده است.

مقرنس كارى، مانند گچكارى يكى از تزئينهاى ابنيه عالى در ايران است كه از جهتى شبيه 
به كندوى زنبوران است. هنرمندان اين فن، اشكال هندسى و دايره مانند را به- نحوى روى 

 طاقهاى ضربى پديد مى آورند كه موجب سنگينى بنا نشود.

گچبرى، نيز يكى از هنرهاى باستانى ايران است كه آثار آن در ويرانه هاى باستانى ايران 
مخصوصا در ويرانه هاى مدائن و در ساختمانهاى مكشوفه در ورامين ديده شده است، 

قديمترين آثار گچبرى بعد از اسالم را مى توان در مسجد نائين (از آثار قرن چهارم 
 »1 «هجرى) مشاهده كرد ...»

 از گچبريهاى دوره سلجوقى آثار خوبى به يادگار مانده، ولى به نظر دكتر زكى:

بهترين گچبريهاى ايران مربوط به قرن هشتم هجرى است؛ هنرمندان اين دوره در محرابها، 
هنر خود را به ظريفترين صورتى آشكار مى كردند. چنانكه در عهد الجايتو، در محراب 
مسجد جامع اصفهان، يكى از بهترين شاهكارهاى فن گچبرى ديده مى شود. هنرمندان 

بدون استفاده از قالب يا آالت مخصوص به راهنمايى ذوق سليم، صور و نقش و نگارهاى 
متنوعى پديد مى آوردند؛ اين هنر، تا اواخر عهد قاجاريه در ايران مورد توجه بود، به طور 
كلى هروقت امنيت و آرامش ممتدى در ايران روى مى نمود، مردم مرفه و باذوق به امور 

گوناگون ذوقى و هنرى مى پرداختند و در زمينه صنايع ظريفه و گچبرى نيز غير از متمولين 
و اغنيا حتى مردم متوسط الحال نيز سعى مى كردند، ال اقل يكى از طاقهاى منزل خود را با 

 گچبرى و ظريفكارى و تابلوهاى نقاشى و ظروف و بدايع هنرى به طرزى جالب بيارايند.



پس از نفوذ تمدن و معمارى اروپايى در ايران، رفته رفته توجه به اين هنر نقصان پذيرفت، 
تا در سالهاى اخير ضمن احياء آثار باستانى، بسيارى از ارباب ذوق، بار ديگر به هنر 

گچبرى و ريزه كاريهاى آن توجه كردند و در كاخها و منازل ثروتمندان، جسته جسته آثار 
 هنرمندان اين رشته ديده مى شود.

______________________________ 
 به بعد. (نقل و 42)- زكى محمد حسن، صنايع ايران بعد از اسالم، ترجمه خليلى، ص 1(
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 كاشيكارى 

به نظر بسيارى از ايران شناسان «كاشيكارى بهترين و عاليترين هنرى است كه ايرانيان براى 
تزئين و آرايش ابنيه ابداع كرده اند، و به حدى در ابنيه و ساختمانهاى مذهبى و شخصى 
بعد از اسالم متداول شد كه نمى توان مسجد يا كاخى را بدون آجرهاى زيباى كاشى به 

 به كار بردن كاشيهاى لعابى صدف وار و مينايى از قرن پنجم هجرى در »1 «تصور آورد ...»
ايران معمول شده و در اواخر قرن ششم هجرى، ساختن اين نوع كاشى ترقى زيادى كرده 

است و دامنه اين پيشرفت تا قرن هشتم ادامه يافته است و بهترين نوع اين كاشيها در كاشان 
 ساخته مى شده است.

معرق كارى، نيز از قرن ششم يعنى از دوره سلجوقيان به بعد، سخت متداول شده و در قرن 
 نهم و دهم هجرى به منتهاى ترقى و كمال خود رسيده است.



به تدريج سفالكاران موفق شدند كه هفت رنگ را در آجرهاى كاشى كه مساحتش يك 
پاى مربع بود جمع آورده و به كار بردند و با اين ابتكار توانستند مناظر و اشكال مختلفى 
در روى آجرها به وجود آورند. اين هنر در عصر شاه عباس صفوى به حد اعالى ترقى 

 رسيد.

 نقوش ديوارى 

نقوش ديوارى ظاهرا در دوران بعد از اسالم باوجود موانع مذهبى مورد توجه بوده و غالبا 
سالطين براى نشان دادن تجمالت، فتوحات و كشورگشائيهاى خود، نقاشان را به تصوير 

ميدانهاى جنگ يا صحنه شكار يا مجالس بزم و خوشگذرانى تشويق مى كردند؛ ظاهرا 
سلطان محمود و فرزندش سلطان مسعود به اين قبيل نقوش توجه داشتند و به حكايت 

تاريخ بيهقى، مسعود سالن خوابگاه خود را به نقوش زيباى شهوت انگيزى (الفيه و شلفيه) 
آراسته بود و چون سلطان محمود از اين ماجرا آگاه شد ناچار از بيم اعتراض محمود، به 

امر مسعود به محو آن آثار هنرى پرداختند. توجه به نقاشيهاى ديوارى در عهد صفويه بيشتر 
شد و نمونه هايى از اين شاهكارهاى هنرى هم اكنون در چهل ستون و ديگر آثار عهد 

 صفوى باقى است.

به نظر فراى: «در ايران، ميان پيشه ورى كه شى ء را براى استفاده مى سازد و هنرمندى كه 
چيزى را براى ارزش زيبايى آن مى آفريند، امتيازى نيست، بيگمان سفالگر ايرانى، امتياز 

ميان يك كوزه گلى خام بى نقش را با ظرف لعابى عالى، نيك مى داند و احساس مى كند، 
ولى در فكرش ميان اين استفاده مادى و لذت معنوى خط فاصل و مرز كاملى وجود 

ندارد، به عبارت ديگر ميان پيشه ورى كه برحسب سنت ديرين نقشى را تكرار مى كند، و 



آرايشى پديد مى كند، با هنرمندى كه چيزى اصيل مى آفريند، در شرق امتيازى چندانى 
 نيست ... آرايش و تزئين، پيوسته مالزم هنر در ايران بوده است ... شايد مفهوم بيشترى 

______________________________ 
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داشته باشد كه ميان هنر (و صنايع پيشه وران) كه در پناه حمايت فرمانروايان يا اشراف 
فراهم مى شد، با هنر رايج كه بيشتر در شهرها رواج داشت تا در اكناف كشور و روستاها، 

 »1 «به اختالف و تميزى قايل شويم.»

تا آنجا كه اطالع داريم، پيشرفت در زمينه ساختن اشياء سيمين و زرين مطلوب بوده است 
... ظاهرا هنرمندان و پيشه وران پس از برافتادن ساسانيان همچنان به كار خود اشتغال 

ورزيدند اما ديگر گويا پشتيبانى سابق در كار نبود، زيرا پشتيبانى يك امير ايرانى فى المثل 
در كرانه درياى خزر نمى توانست با نواخت و تشويق شاهنشاه برابرى كند. با اينهمه، در 

زمينه اشياء فلزى مى توان ادامه مضمونها و نقشهاى ساسانى را شناخت ... در جهان شرقى 
اسالمى در سراسر دوران آل بويه و سامانيان تا زمان شكفتگى هنر در عهد سلجوقيان، 
نوعى تمدن شهرى و بورژوازى در ايران پديد آمد و از بركت آن عده اى صنعتگر و 

هنرمند و مقدار معتنابهى اشياء هنرى، در همه جا پخش گرديد و از انحصار كاخ بزرگان 
خارج شد، مضمونهاى رايج اين دوران عبارت بود از: مضمونهاى كهن ساسانى مانند 

شكارگاه و ميگسارى يا مجلس بار در باغ و نقش هالل و ستاره و امثال اينها؛ منتها اينك 
در جهان اسالمى برابرى بيشترى در ميان كسان و شخصيتهاى مجلس نمودار مى شد كه در 
مجالس دربارى كهن چنين نبود ... در زمينه نقاشى، دشوارى كار، فقدان نمونه هاى نقاشى 



ايرانى است ... هيچ نقاشى قديمى جز از تركستان چين كه بر صفحات كتابهاى مانويان 
نوشته شده است در دست نداريم ... از نقاشيهاى ديوارى پيش از اسالم در آسياى ميانه 

نمونه هايى به چشم مى خورد ... دوران پيش از مغول تاريخ نقاشى ايران را مى توان فترتى 
دانست ميان شيوه «عالمتنگارى» ساسانى و دوران جديد شكوهمند نقاشى مينياتور ايران كه 

در نتيجه ارتباط با هنر چينى پديدار شد ... داستان مكتبهاى برجسته هرات با شاهكارهاى 
بهزاد و مكتبهاى بعدى شيراز و تبريز و سپس دوران كمال نقاشى در دربار صفوى 

اصفهان، از حدود اين كتاب بيرون است ... نيشابور و سمرقند كهن دو سرچشمه مهم هنر 
سفالهاى لعابى است كه در آنها هنر خط و نقش جانوران، مرغان، طرحهاى گل و بوته و 

آدميان بر اسب نشسته نشان داده شده است كه بيشتر با سليقه طبقه ميانه حال شهرى سازگار 
 »2 «بود ...»

به نظر فراى: «رشد شهرنشينى و پديد آمدن شهرهاى بزرگ در مشرق و گسترش فعاليتهاى 
 بازرگانى در دوران طوالنى حكومت سلجوقيان، به پيشرفت بدايع هنرى در اين 

______________________________ 
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) كمك فراوان كرد، غير از مساجد و كوشكهاى عالى و گنبدوار و 623 تا 545دوره (از 
قاليهاى پشمى ممتاز، كنده كارى مهرها و تراشيدن گوهرها و سنگهاى گرانبها و هنر 

 »1 «صحافى و هنرهاى ديگر رو به ترقى نهاد ...»

 تاريخچه صنعت نساجى 

چنانكه اشاره شد، در دوره هخامنشيان، هنر نساجى ايران شهرت داشته است، لباسهاى 
فاخر سالطين و كرك مخصوص ايران مورد توجه جهانيان بود. از دوره اشكانيان، ابريشم 
در ايران معمول شد و تربيت كرم ابريشم شايد در خود ايران از دوره ساسانيان آغاز شده 

بود، از پارچه- هاى دوره ساسانى، قطعات محدودى به جاى مانده ولى از روى آثارى كه 
در روى حجاريها و فلزكاريهاى آن دوره به جا مانده مى توان به شكل كلى پارچه ها پى 

 برد.

ايرانيان در دوره ساسانى، انحصار تجارت ابريشم را بين چين و مغرب زمين در دست 
داشتند و خود دستگاههاى بافندگى پارچه ابريشمى ايجاد كردند كه به زودى در تمام 
خاور ميانه شهرت يافت. مراكز عمده ابريشم بافى و پارچه حرير در استان خوزستان و 

شوش سابق قرار داشت، در شوشتر و شوش و جندى شاپور، انواع مختلف حرير و پارچه 
ابريشمى بافته مى شد كه هم به مصرف داخلى مى رسيد و هم به كشورهاى ديگر صادر 

مى شد؛ بعضى از پارچه هاى ابريشمى كه در كليساهاى اروپا باقى مانده، به طور قطع متعلق 
به دوره ساسانى است، عالوه براين نمونه هايى از پارچه هاى ابريشمى ايران در قبرستان شيخ 

عباده و رخميم در مصر پيدا شده است، طرح و تزئين اين پارچه ها، گاه اشكال هندسى و 
گاه نقش نباتى و اشكال طيور و نخل و طرحهاى ديگر را نشان مى دهد. ظاهرا در 

دوره هاى اوليه اسالم، در سراسر ايران به خصوص در خوزستان، خراسان و فارس صنعت 



پارچه بافى رواج داشته و پارچه هاى اين دوره نيز كمابيش شبيه منسوجات عهد ساسانى 
 بوده است.

متأسفانه از آثار هنرى اين دوره اثرى برجاى نمانده، از نمونه هاى مختصرى كه از پارچه- 
هاى عصر سلجوقى به جا مانده، پيداست كه بافندگان در آغاز امر طرحهاى ساده را اجرا 

مى كردند ولى در قرن هفتم و هشتم هجرى، بافندگان، پيچيده ترين و ظريفترين پارچه ها را 
  در بعضى منابع از اقسام پارچه هاى قرون وسطا ذكرى به ميان آمده است.»1 «مى بافتند.»

«از مجلس بيرون خراميد و به تيم بزازان كس فرستاد كه از قماشهاى قيمتى مثل پارچه و 
زربفت و ابيارى و اطلس خطايى و ديبا و اكسون و قماشهايى كه چشم بيننده مثل آن 

 »2 «نديده صد پارچه آوردند ...»
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 بافندگى بعد از اسالم 

به عقيده پروفسور پوپ: مهارت و ابتكار ايرانيان در هنر بافندگى سابقه اى قديم دارد و 
شهرت اين هنر در ايران عصر ساسانى به اوج خود رسيد «اما تحول عظيمى كه در دين و 
سياست ايران روى داد و سلسله ساسانى را پايان بخشيد، اين صنعت را تا حدى تضعيف 
نمود و بت شكنى اسالمى را جايگزين آن ساخت كه نه تنها نقشهاى تمثيلى مذهبى، بلكه 



هرگونه نمايش موجودات زنده را منع كرد. اما ايرانيان وارث ذخاير هنرى سه هزار ساله 
بودند، ايرانيان با دل و جان به كلمات ال اله اال اللّه و محمد رسول اللّه ايمان آوردند، اما 

نقش صورت جانوران و پرندگان و انسان را كه از آداب هنرى ايشان بود، ترك نكردند. 
خدايان ايرانى جاى خود را به «اللّه» سپردند، اما روح جاودانى هنر كه ايشان به نقوش و 
صور دميده بودند، همچنان دوام يافت ... از ميان همه هنرهاى ايران، قالى بافى در مغرب 

زمين معروفتر و محبوبتر است. از زمان هانرى هشتم تاكنون جمع آورى قالى ايران در اروپا 
با شوق تمام معمول است ... نفاست و ارزش يك تخته قالى را هرقدر ظاهر آن جلوه داشته 
باشد، در نظر اول نمى توان معين كرد، اين هنر از حيث دقتى كه براى آن صرف مى شود و 

خرج و زحمت و ذوق و سليقه اى كه بايد در آن به كار رود، با گرانبهاترين هنرى كه 
مى شناسيم برابرى مى كند و به همين سبب براى ادراك ارزش آن بايد كوشش و وقت 

كافى صرف شود ... قاليهاى نفيس مانند موسيقى سمفونى از عوامل متعدد مركب است، از 
حيث رنگ با هر پرده نقاشى رقابت مى كند و از حيث قيمت برابر با قصرى است. كسى 

 كه بخواهد قالى شناس باشد، بايد شوق و كوشش بسيار به كار برد.»

 از تاريخ صنعت فرش و قالى بافى ايران اطالعات دقيق در دست نداريم.

باستان شناسان ضمن حفارى در مصر، به قاليهاى جالبى برخوردند كه اصل و منشاء آنها 
روشن نيست و معلوم نيست كه تمام آنها در مصر بافته شده يا از نقاط ديگر نظير عراق و 

 ايران به آن سرزمين برده شده است.

 بافندگى ايران در عصر خلفاى بنى اميه 



«در همان اوقات كه عهد انحطاط صنعتى ايران است، از جمله صنايع معروف ايران 
بافندگى بوده است، جامه هاى پشمى و پرده هاى ابريشمى فاخر در شهر فسا و فرشهاى 

عالى در جهرم و جامه هاى حرير و پرند در اصفهان و گالبتون دوزى مرغوب در طبرستان 
و نيشابور و طيلسانهاى خيلى عالى در كرمان و ديبا و فرشهاى نخى و ابريشمى در شوشتر 
 ساخته مى شد و همچنين بالد ديگر ايران مانند رى و جرجان و قزوين و همدان و خراسان 
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 و غيره مراكز صنايع مختلف بوده اند.

پارچه ها و جامه هاى فاخر ايرانيان اين دوره از زمان معاويه به بعد تدريجا زينت بر و دوش 
عرب هم گشت، اول كسى كه البسه فاخر و پارچه هاى عالى ايرانيان را استعمال كرد، 

معاويه و اتباع و عمال او بودند. زياد بن ابيه كه حاكم عراق از طرف معاويه بود، نخستين 
حاكمى است كه به تقليد ايرانيها قباى ديبا پوشيده و بعد از آن، البسه ايرانى تدريجا رايج 

گشت.» «لباس عرب در جاهليت عبارت بوده است از: قميص، حله، ازار، شمله، عباء، 
عمامه، و سروال- و قبا و امثال آنها را از ايرانيها آموختند و در بر كردند و پارچه هاى آنها 

عموما پشمى و پنبه اى بوده است كه به طرز باديه نشينى مى بافتند و مى- پوشيدند و حرير و 
زركش و ديبا و نظاير آنها را از ايرانيان ياد گرفته و زينت خود ساختند، سالطين اموى 

اغلب دنبال عيش و عشرت و تجمالت سلطنتى مى گشتند و از اين جهت كم كم لباسهاى 
خشن عربى را ترك گفته منسوجات لطيف و جامه هاى فاخر ايرانى را استعمال كردند و 
هرچه بيشتر مى كوشيدند كه خوراك و پوشاك و زيورها و تجمالت ملوكانه براى خود 
فراهم سازند و در هر كارى تقليد ايرانيها و دربار ملوك عجم را مى- كردند و به همين 

 »1 «علت، مجددا بازار بعضى صنايع ايران از قبيل بافندگى و گالبتون دوزى رواج گرفت.»



ابن حوقل ضمن گفتگو از خوزستان مى نويسد: «ديباى شوشتر معروف است و آن را به 
  آماده مى كنند.»2 «همه نواحى دنيا مى برند ... براى همه پادشاهان عراق در شوشتر «طراز»

در شوش، خزهاى سنگين به دست مى آيد كه آنها را به نواحى ديگر مى فرستند و در آنجا 
نوعى ترنج و شمامه هاى خوشبوست كه مانند پنجه دست مى باشد و جز در مصر آن هم به 
مقدار اندك در جاى ديگرى به دست نمى آيد. در قرقوب، جامه هاى سوزن گرد مى بافند 
كه به نواحى مختلف مى فرستند (سوزن گرد طرازى است كه با سوزن تهيه كنند). لسترنج 

گويد: پارچه هاى قالبدوزى قرقوب به قالبدوزى سوسن گرد معروف بود. در شوش و 
قرقوب طرازهاى سلطانى مى بافند؛ پرده هاى معروف در سراسر دنيا كه بر آنها ساخت 

بصنى نوشته مى شود و در ناحيه بصنى به دست مى آيد و گاهى هم در شهرهاى برذون و 
 كليوان و جز آن، پرده هايى مى بافند و بر آنها به تدليس (ساخت بصنى) مى نويسند:

در رامهرمز جامه هاى ابريشمى مى بافند و به جاهاى بسيارى مى فرستند ... در ناحيه 
(نهرتيرى) جامه هايى مى بافند كه شبيه جامه هاى بغداد است و به تدليس به خود بغداد 

حمل مى كنند و در آنجا آن را پس از كوبيدن و سپيد كردن به همه نواحى جهان حمل 
 مى كنند

______________________________ 
 .350)- جالل الدين همايى، تاريخ ادبيات ايران، ص 1(

 )- نقش و نگار جامه، منسوجات سلطنتى 2(
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 و جامه اى بس زيباست.»



وى ضمن توصيف كاالهاى صنعتى فارس مى نويسد: «در سينيز جامه هاى سينيزى و در 
جنابه، دستمالهاى جنابى و در توج جامه هاى توجى به دست مى آيد و هيچيك از جامه- 

هاى دنيا بدان شباهت ندارند ... در هريك از شهرهاى فارس، طرازهايى خاص سلطان تهيه 
مى شود. از فسا انواع جامه ها، به نواحى مختلف صادر مى شود و نيز طراز چند رنگه زربفت 

است كه در ساير نواحى دنيا مانند آن وجود ندارد و در صورتى كه ساده و بدون تذهيب 
باشد، نظير طراز جهرم و جز آن است و نيز در فارس جامه ها و پرده هايى براى رختخواب 

كه خاص سلطان و بازرگانان است و بسيار گرانبهاست آماده مى كنند و همچنين پرده هايى 
از حريرهاى گوناگون ... و جامه هاى ابريشمى و پشمى فاخر به بسيارى از شهرها 

مى فرستند. سوسن جردى (نوعى جامه) كه در فسا به عمل مى آيد، بهتر از مال قرقوب و 
توج و تارم است و نيز در آنجا پرده ابريشمى گرانبها كه در حدود صد دينار ارزش دارد، 

تهيه مى شود؛ در جهرم، جامه هاى منقش عالى مى بافند. اما گليم و جاجيم دراز و سجاده 
نماز و زاللى جهرم كه در دنيا به جهرمى معروف است، نظير ندارد. در يزد، جامه هاى نخى 

به دست مى آيد كه آنها را به بيشتر نواحى مى برند و در صورتى كه كوتاه باشد، جزو 
بغدادى به شمار مى آيد. از دشت باربن واقع در هندجان، گليم و پرده و انواع مخده تهيه 

مى شود، مقدار فراوانى از آنها را به ساير نقاط دنيا مى بردند. سوسن «فسا» بهتر از مال 
قرقوب است زيرا كه آن از پشم و اين از ابريشم است و پشم محكمتر و بادوامتر از ابريشم 

است. ابن حوقل ضمن توصيف خصوصيات كرمان مى نويسد: «... بم بزرگتر از جيرفت 
است و در آنجا پارچه هاى پنبه اى عالى و زيبا و بادوام مى بافند كه به سرزمينها و شهرهاى 

دور فرستاده شده ... طيلسانهايى كه در اين شهر تهيه مى شود بسيار جالب توجه و قواره دار 
است و از ديباى نازك رفرف بافته مى شود و جامه هاى عالى ديگر دارد كه هريكى 

كمابيش سى دينار ارزش دارد و اين لباسها در خراسان و عراق و مصر به فروش مى رسد. 



عمامه هاى بلند معروفى نيز در آنجا تهيه مى كنند كه مردم عراق، مصر و خراسان را بدانها 
رغبت فراوان است و پارچه هاى بم همچون پارچه عدنى و صنعانى بادوام و قابل نگهدارى 

است و از پنج تا ده سال دوام دارد و پادشاهان آنها را در گنجينه هاى خود نگاه مى دارند. 
 سلطان را در قديم طرازى بود كه مردم بم آن را تهيه مى كردند.»

ابن حوقل در مورد اصفهان مى نويسد: «... در آنجا پارچه هاى عتابى و وشى و ساير 
پارچه هاى ابريشمى و پنبه اى به دست مى آيد و به عراق و فارس و ساير نواحى جبال و نيز 

خراسان و خوزستان فرستاده مى شود؛ عتابى اصفهان در خوبى و گوهر (جنس) بى نظير 
 است.»

 560، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

ابن حوقل ضمن بيان خصوصيات ماوراء النهر مى نويسد: «... ويذار شهرى است كه در 
آنجا پارچه هاى نخى و ويذارى مى بافند و اين جامه ها ... اندكى زرد و در نرمى چون خز 

است و آن را به فارس و عراق و ساير نواحى مى برند، بسيار بادوام است و لباس امير و 
وزير و قاضى و عامى و سپاهى و مقيم خراسان عموما جامه ويذارى است و آن را از 

لباسهاى فاخر مى دانند و با پوشيدن آن بر زيبايى خود مى افزايند، بهاى يك لباس ويذارى 
 از بيست دينار تا دو دينار است و من پنج سال از اين پارچه لباسهاى متعدد پوشيدم.»

 صنايع بافندگى در ممالك اسالمى 

 كتان، پنبه ابريشم، قالى 



«در دوره قرون وسطا پارچه هاى ساخت ايران شهرت فراوان داشت: پشم، ابريشم، پنبه، 
كتان و الياف شاهدانه به وسيله صنعت- گران آن دوره رشته و بافته مى شد، در حقيقت، 
جهان اسالمى صنعت بافندگى مصر و صنايع پنبه و كتانى هند و ابريشم كارى چين را به 

 ارث برده بود و اين صنايع در آغاز قرون وسطا در ايران نيز رواج يافت.

صنعت بافندگى در مصر تكامل يافته بود و در آنجا بهترين پارچه هاى كتانى را تهيه 
مى كردند؛ و در ناحيه دبيق بهترين نوع اين پارچه ها (و محتمال دبيقى) را مى ساختند و گاه 

براى آنكه به ظرافت و زيبايى آن بيفزايند، نخهايى از طال و نقره نيز در آن به كار 
 مى بردند.

از بهترين نوع اين پارچه ها، منديل و عمامه درست مى كردند و از انواع پست تر براى 
ترسيم نقشه هاى جغرافيايى استفاده مى كردند؛ و كرباس و متقال را نيز براى نقاشى به كار 

 مى بردند.

  متر از ظريفترين دبيقى بر سر مى نهادند ...50زيباپوشان آن دوره، منديلهايى به طول 

 يك قواره دبيقى در آن دوره در حدود صد دينار ارزش داشت.

 و دستارهايى مى بافتند كه بسيار ظريف و زيبا بود، اين »1 «در بعضى از بالد مصر، قصب 
 نوع پارچه بيشتر به مصرف روسرى، لباس و چادر زنها مى رسيد ...»

 هزار دينار به مصر 20به طوريكه ناصر خسرو در سفرنامه خود مى گويد: عضد الدوله 
فرستاد تا از پارچه بسيار ممتاز و نفيسى كه در شهر تنيس مصر بافته مى شد خريدارى 

نمايند، ولى چون پارچه مزبور براى خليفه مصر ذخيره شده بود، فرستادگان پس از چند 



ماه توقف، ناگزير به مراجعت گرديدند. در ميان آثار هنرى بافندگان مصرى، از پارچه اى 
( بوقلمون نام مى برد كه رنگ آن در ساعات مختلف روز تغيير Cameleonبه نام )

 مى كرد.

  هزار دينار پارچه سفيد پيراهنى به خارج 30از شهر صنعتى تنيس مصر، ساالنه 

______________________________ 
 )- پارچه ظريف كتانى 1(
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صادر مى شد، پس از آنكه در دوره خلفاى فاطمى، صدور اين پارچه قدغن گرديد، تهيه 
اين پارچه در ممالك اسالمى رواج بيشترى يافت و در كازرون و دربند، بافتن اين پارچه 

 معمول گرديد.

مهمترين شهر صنعتى ايران در دوره قرون وسطا كازرون بود كه در آن هزاران نساج و 
 در كارگاههاى صنايع دستى كار مى كردند، اين مؤسسات متعلق به دولت يا »1 «جوالهه 

 صاحبان امتياز بود.

كارگران، نخست كتان را در ظروفى كه پر از آب بود خيس مى كردند تا الياف آن جدا 
 شود؛ پس از شستن، زنها الياف كتان را مى رشتند و مردان به بافتن پارچه مى پرداختند.

در قرن نهم، كارگران مصرى ناگزير بودند هر روزه نيم درهم براى خريد نان بپردازند، به 
همين علت زبان به اعتراض و شكايت گشودند و باالخره در قرن دهم و يازدهم مزد آنها 



به ميزان قابل مالحظه اى افزايش يافت، توپها و قطعات پارچه پس از خروج از كارخانه 
 طبقه بندى مى شد، سپس با نخهاى مخصوصى بسته بندى مى گرديد.

هر بسته بزرگ (يا توپ پارچه) عالمت گذارى مى شد. يعنى كارخانه، مقدار پارچه و 
خصوصيات آن را ثبت مى كرد و سپس صادر مى گرديد، صادركنندگان كازرون چنان 
راستگو و خوشنام بودند كه مصنوعات آنها چندين دست خريد و فروش مى شد، بدون 

 آنكه كسى اقدام به گشودن و تفتيش محتوى بسته نمايد.

 پنبه 

در دوره كوشانها به تدريج پنبه كارى در خراسان معمول گرديد و اين گياه در منطقه 
خراسان بومى شد. پنبه كارى در دوره ساسانيان بيش از پيش تكامل يافت، رشد صنايع 

پنبه اى خراسان به جايى رسيد كه مقدارى از آن به چين، بغداد و مصر صادر مى گرديد. در 
شهرهاى مرو، نيشابور، بلخ، بخارا و در سراسر سيستان و كرمان، بافتن پارچه هاى پنبه اى 

رواج داشت. در بخارا پارچه هاى كتانى مخصوصى به نام زندينجى مى بافتند، در ساير بالد 
نيز انواع پارچه هاى پنبه اى، كرباس، فرش و زيلو بافته مى شد. يك توپ پارچه پنبه اى در 

  دينار به فروش مى رسيد.30قرن دهم ميالدى در نيشابور 

پارچه هاى سفيد كتانى خالص بيشتر مورد استفاده اشخاص ثروتمند و خوش پوش بود، در 
مرو پارچه هاى نازكى از پنبه مى بافتند كه به مصرف عموم مى رسيده و بيشتر براى پيراهن و 

 منديل به كار مى رفت.

______________________________ 
 )- بافنده، نساج 1(
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صنايع ابريشمى در دوره ساسانيان وارد شرق نزديك گرديد؛ مواد اوليه آن ابتدا از چين و 
بعدها از ختن و سمرقند وارد مى شد، از قرن ششم ميالدى تربيت كرم ابريشم در ايران 

شرقى معمول گرديد. نخست در مرو و سپس در گرگان و طبرستان، كشاورزان به تربيت 
كرم ابريشم همت گماشتند به خصوص واليت طبرستان از قديم تاكنون يكى از مراكز 

صدور ابريشم و پارچه هاى ابريشمى بود. با گذشت زمان هنر تهيه ابريشم در ايران رو به 
 تكامل رفت و دامنه كارگاههاى آن به يزد و بم (از شهرهاى كرمان) و شوشتر نيز رسيد.

سرخس (در خراسان) به مناسبت بافتن چادرهاى زنانه و منديل شهرت داشت، بافندگان 
اين ناحيه، ماهرانه نقشهايى از طال در پارچه مى انداختند. در سمنان نيز بافتن چارقد و 

 روسرى زنانه و منديل معمول بود.

پارچه هاى گرگان و طبرستان كه به نام دبيق معروف بود، به سبك پارچه هاى ابريشمى 
 چين تهيه مى شد و پارچه هاى ابريشمى (ساتن) يزد بسيار ظريف بود.

پارچه هاى دوره ساسانى با ظرافت و زيبايى و نقش و نگار بسيار بافته مى شد و نه تنها 
درباريان و اشراف لباسهاى خود را از آن انتخاب مى كردند، بلكه مقدارى از اين پارچه به 

 شرق دور نيز صادر مى شد.

نقش و نگار و نقاشيهايى كه در روى اين پارچه هاى ابريشمى مى كردند، عبارت بود از: 
 صحنه جنگ، منظره شكار، ترسيم گلها و حاشيه هاى زينتى.



از پارچه هاى نفيس عهد ساسانى، هيچ يادگارى در ايران باقى نمانده، شايد علت اين امر 
فقدان قبرستان و عدم توجه به حفظ يادگارهاى مردگان باشد، ولى در ممالك و مناطق 

دورافتاده جهان، قطعاتى از آن پارچه ها به دست آمده و اين به خوبى مى رساند كه 
مصنوعات پارچه اى ايران در آن دوره شهرت جهانى داشته است. چند قطعه از آن پارچه ها 
در گنجينه پادشاهى نارا در ژاپن و در مجموعه آثار گنجينه هاى سلطنتى و كليساهاى غرب 

 به چشم مى خورد.

قبل از قرن دهم ميالدى، ابريشم كارى به وسيله بافندگان سوريه اى به اسپانيا راه يافت و در 
 آنجا پارچه هاى ابريشمى بسيار ظريفى كه در آنها طال نيز به كار رفته بود مى بافتند.

مهمترين صنعت ملى شرق نزديك كه تاكنون ارزش خود را از دست نداده، قاليهايى است 
كه از پشم، ابريشم و يا از پشم بز يا شتر تهيه مى شود، قاليهاى كركى و مخملى پس از قرن 

دهم معمول گرديد. قبل از آن، بيشتر قاليهاى گلدوزى شده و گليم مى بافتند كه تاروپود 
آن از پشم بز ماده بود، استفاده از نخهاى پنبه اى در قالى، نخست در ايران شرقى معمول 

 گرديد.
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با اينهمه در دوره قرون وسطا، قالى، قاليهاى ديوارى، پرده، خيمه و سراپرده هاى زيبا و 
قاليچه هاى جانمازى و غيره فقط در ممالك شرقى اسالمى در عداد اثاثه ضرورى منازل 

 به شمار مى آمد و ممالك ساحل مديترانه هنوز به اين نوع تشريفات عنايتى نداشتند.

صاحبان كارگاهها، غالبا محل كار خود را در دهكده ها انتخاب و از زنان و بچه ها براى 
قالى بافى استفاده مى كردند، هريك از كارگران درحالى كه نقشه اى رنگين در دست 



داشت در مقابل دار قالى مى نشست و كار خود را انجام مى داد، كار قالى بافى با آهنگ و 
نظم، تحت نظر سركارگرى كه با آواز مخصوص وظيفه كارگران را تعيين مى نمود 

صورت مى گرفت. كارگران با مهارت و سرعت كار را انجام مى دادند و چون قالى پايان 
مى- يافت، مقاطعه كار براى كارگران مهمانى يا سور مختصرى برپا مى كرد. نقشه قاليها 

يكسان نبود، بعضى از آنها از مظاهر طبيعت، نظير: گل و درخت و حيوانات اخذ شده بود 
 و برخى ديگر از صحنه شكار، حركت كاروان و جنگ فيالن و غيره حكايت مى كرد.

در دوره ساسانيان، نقشه قاليها بسيار جالب و دلنشين بود، ولى با ظهور اسالم در ترسيم و 
انتخاب نقشه، تغييراتى داده شد. با اينحال در تركستان چين، مغولستان، گرجستان، 

آذربايجان، طبرستان و بخارا قاليهاى عالى بافته مى شد؛ ولى اين قاليها با قاليهاى گرانبها و 
ظريف اصفهان برابرى نمى كرد.- قاليهاى همدان و آذربايجان كه در دوره قرون وسطا به 

نام قالى ارمنى شهرت داشت زمينه اى قرمزرنگ داشت و در دهات مرند بيشتر بافته مى شد، 
 و قاليهاى خلخال از ساير نقاط مشهورتر بود.

عالوه براين، در بعضى نقاط، بافتن حصير و بوريا از الياف برنج معمول بود و بهترين نوع 
 »1 «آن را در حدود خليج فارس و آبادان تهيه مى كردند.»

نگارجامه: چنانكه از اسم آن پيداست، به نقش ونگارى اطالق مى شود كه معموال بر روى 
جامه ها و پارچه هاى گرانبها، نظير پرنيان، يا ديبا يا ابريشم مى بافند و نماينده درجه ذوق و 

 كاردانى هنرمندان است.

اين پارچه ها كه در تاروپود آن از رشته هاى زر يا نخهاى غيرزرين رنگارنگ استفاده 
مى شد، به وسيله پارچه بافان زبردست تهيه مى گرديد و لطف و زيبايى آن معرف ثروت 



سالطين و فرمانروايان وقت بود: اين لباسهاى فاخر را تنها سلطان نمى پوشيد، بلكه گاه 
به عنوان خلعت به ديگران اعطا مى كرد. كسى كه مأمور صباغى و رنگ پارچه ها و ابزار 

 »2 «كار بافندگان و حقوق و معيشت آنان بود، به نام خدايگان طراز خوانده مى شد.»

______________________________ 
 تا 384)- دكتر على مظاهرى، زندگى روزمره مسلمين در قرون وسطا، پيشين، از ص 1(
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 خرگاهها و پرده سراها

استفاده از خرگاه و سراپرده، از ديرباز بين اعراب و ديگر قبايل چادرنشين معمول بود؛ با 
رشد تمدن و تجمل، در طرز بافتن نخها و وضع ظاهرى سراپرده ها، خرگاهها و سايه بانها 

تغييراتى پديد آمد و زيبايى و تزئينات آن فزونى گرفت. به طورى كه كالويخو در سفرنامه 
 خود نوشته:

در عصر تيمور، در خارج شهر سمرقند پنجاه هزار چادر برافراشته وجود داشت كه در 
فواصل آنها خيابانهايى بود و كليه مايحتاج زندگى در آنجا به فروش مى رسيد. كالويخو 

ضمن توصيف سراپرده تيمورى از چادرهاى زيبايى نام مى برد كه روى يكى از آنها 
تصويرى از عقاب بسيار بزرگى است كه بالهاى او باز است، اندكى پائين تر بر ديوار چادر، 
سه شاهين با نخ سيمين به فواصل مساوى با استادى و مهارت تمام دوخته شده بود و چنان 



بالهاى خود را گشوده و سرها را برگردانيده بودند، كه گويى از عقاب مى گريزند و عقاب 
 »1 «چنين حالتى را دارد كه پندارى مى خواهد بر يكى از شاهينها فرود آيد.»

در كتب تاريخى و سفرنامه هايى كه از سياحان قرون وسطا به يادگار مانده، نيز مى توان تا 
حدى به آثار هنرى آن دوران پى برد. ابن بطوطه، ضمن توصيف يكى از مساجد دمشق از 

وجود شيشه هاى رنگين ياد مى كند و مى نويسد: «عدد پنجره هاى آن كه از شيشه هاى رنگين 
است، هفتاد و چهار مى باشد، همچنين وى از ظروف شيشه اى عالى كه در اين شهر ساخته 

 مى شود، نام مى برد.

ابن بطوطه نيز از پارچه هاى كتانى و جامه ابريشمى، پشمى و پارچه هاى حرير سخن 
مى گويد و مى نويسد كه مردم هند از پارچه هاى ديباى حرير، ابريشمى و پنبه اى و كتان 

 استفاده مى كردند.

ابن بطوطه، ضمن شرح مسافرت خود در روم و مالقات با سلطان برگى، يكى از تاالرهاى 
مجلل روم (تركيه كنونى) را توصيف مى كند و مى نويسد: «به اتفاق سلطان از پله- هاى 
زيادى باال رفتيم تا به تاالر زيبايى رسيديم كه وسط آن حوض آبى بود و در هر گوشه 

حوض، مجسمه درنده اى از مس وجود داشت كه از دهان آن آب بيرون مى جست؛ 
دورتادور اين تاالر، مصطبه اى بود كه فرش روى آن انداخته بودند، ولى سلطان با دست 

خود آن را كنار زد و با ما روى فرش نشست. در اين هنگام كاسه هاى زرين و سيمين پر از 
شربت و آبليمو و قدرى كاك پيش آوردند و در داخل اين كاسه ها، قاشقهاى طال و نقره 

 بود، ليكن كاسه هاى چينى نيز با قاشقهاى چوبى حاضر بود تا آنان كه از استعمال ظروف 

______________________________ 
 .246 تا 241)- همان كتاب، از ص 1(



 565، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 »1 «طال و نقره مى پرهيزند از آنها استفاده كنند.»

 آثار تيمورى 

«تيمور در عين حال كه يك عنصر مخرب بود، در زادگاه خود كاخهاى باعظمت و ابنيه 
باشكوه و باغهاى زيبا بنا نهاد، شهرهاى بزرگ و دهكده هاى باصفا ايجاد كرد، قنات و 

مجارى آب را تعمير نمود. وى بنا به نوشته تواريخ رسمى، هرگز اجازه نمى داد كه 
زمينهاى مستعد، باير و لم يزرع بماند. با اينحال خدمات تيمور از نظر آبادى و عمران بالد 

 و دهكده ها، بر خرابكاريهايش نمى چربيد.

بنا به معلومات تاريخى، صنعت معمارى اسالم در عهد تيمور و اخالقش تا حدى احيا 
گرديد. معماريهاى زيباى سمرقند كه در اين دوره انجام گرفته، اگرچه حاصل دسترنج 

معماران هنرمند ايرانى است، ليكن از نظر اهل فن بر معماريهاى ايرانيان در ديگر مناطق از 
 نظر احتشام و عظمت مزيت دارد.

«دربار تيمور و كاخهاى عظيم وى به روى مردم بسته نبود ... تيمور در خارج شهر باغهاى 
زيبا و كاخهاى عالى ايجاد كرده است ... در مواقعى كه تيمور از آن كاخها استفاده 

نمى كرد، مردم به عنوان گردشگاه از آن باغها استفاده مى نمودند ... تيمور مى خواست 
سمرقند بزرگترين و جالبترين بالد عالم گردد و براى نشان دادن عظمت سمرقند دستور 

داد دهكده هاى زيادى در اطراف آن به وجود آورند و نام بعضى از بالد مشهور را بدانها 
 تيمور از 1296اطالق كنند، مثال: سلطانيه، شيراز، بغداد، دمشق، مصر، قاهره ... در سال 

سفر پنج ساله اش به سمرقند برگشت و ماليات سه ساله را به اهالى بخشيد. به نظر بارتولد، 



محقق روسى، در آبادى و زيبايى شهر سمرقند، هنرمندان محلى بيش از ديگران دخالت 
 داشته اند.

 احداث باغ دلگشا و عمارت قصر تيمورى 

در كتاب ظفرنامه، فعاليتهاى عمرانى تيمور چنين توصيف شده است: «... از مهندسان 
دانشور و بنايان صاحب هنر كه از خاور تا باختر از هر مملكت و كشور به مستقر سرير 

خالفت مصير جمع بودند، به ساعتى خجسته ... باغى نهادند مربع، هر ضلع هزار و پانصد 
گز شرعى و در ميان هريك از آن اركان اربعه دروازه عالى گشاده، طاقهاى آن به سقف 
مقرنس سپهر برافراشته شد و به انواع زينت از كاشيكارى و غير آن نگاشته گشت و به هر 

گوشه اى از چهار ركن برجى كه سر به آشيان نسر طاير برافراخته و آن را به صنعت كاشى 
مه آرايى در غايت تكلف و زيبايى پرداخته و عرصه باغ را به طريق هندسه به گذارهاى 

مربع و چمنهاى مسدس و مثلث پخش كرد ... فرمان شد كه در حواشى گدارهاى آن 
 سفيدار نشانند و مسدسها و مثلث-

______________________________ 
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هاى اطرافش به اصناف درختان ميوه دار و انواع اشجار با ازهار و اثمار بيارايند ... و چون به 
نهايت خوبى و دلگشايى تمام شد ... باغ دلگشا نام شد ...» امير تيمور پس از پايان كار باغ 

دلگشا دستور مى دهد، مزار شيخ احمد يسوى را تعمير كنند «... عمارتى معتبر اساس 
انداختند مشتمل بر طاق وسيع رفيع با دو منار و گنبد مربع سى گز در سى گز و گنبد ديگر 



دوازده گز در دوازده گز با چهار صفحه براى مرقد منور در قبله گنبد بزرگ متصل به آن 
و در دو جانب گنبد چهار صفحه ديگر، هر يكى سيزده گز و نيم در شانزده گز و نيم 

جهت جماعت خانه و ديگر حجرات و توابع و لواحق، و فرمان شد تا ديوار و قبه آن را از 
كاشيكارى تزئين دهند و قبر از سنگ سفيد به تكلف تراشيده، نقشهاى بديع بر آن نگارند 

 همچنين در كتاب ظفرنامه در »1 «... برحسب فرموده به عرض دو سال به اتمام پيوست ...»
بناى مسجد جامع سمرقند و مظالمى كه در اين راه، تيمور به مردم و هنرمندان عصر روا 

داشته اشاراتى به چشم مى خورد. «روز يكشنبه چهاردهم ماه مبارك رمضان سنه احدى و 
 ثمانمائه ...

مهندسان صاحب هنر و استادان ماهر دانشور ... كه هريك سرآمد كشورى و يگانه 
مملكتى بودند ... از سنگ تراشان آذربايجان و فارس و هندوستان و ديگر ممالك دويست 
نفر در نقش مسجد به كار بودند و پانصد كس در كوهها به بريدن سنگ و روان داشتن به 
شهر ايستادگى مى نمودند و اصناف صناع و پيشه وران كه از تمام معموره عالم به پايتخت 
جمع آمده بودند هركس در قسم خود نهايت جهد مبذول مى داشت و جهت جمع آالت 

 زنجير پيل كوه پيكر كه از كشور هند به سمرقند رسيده بود، همه را به كار درآوردند 95
و سنگهاى عظيم بزرگ را به گاو گردون و مردم بسيار مى كشيدند و چهارصد و هشتاد 

 »2 «ستون از سنگ ...»

 انواع صنايع به نظر ابن خلدون 

ابن خلدون صنايع را از دو نوع بيرون نمى داند: يكى صنايعى كه در اجتماع ضرورى است، 
دوم صنايعى كه از لحاظ موضوع شريف شمرده مى شوند. از صنايع نوع اول: بنايى، 

خياطى، درودگرى و بافندگى و از صنايع نوع دوم: قابلگى، نويسندگى، صحافى، موسيقى 



و پزشكى را نام مى برد و متذكر مى شود كه تخصص در صنايع دسته دوم، موجب تقرب به 
 پادشاهان و ارباب قدرت مى شود.

مشاغل تفننى: ابن خلدون، رواج صنايع مستظرفه و هنرهاى زيبا را فرع رشد تمدن مى داند 
و مى نويسد كه در شهرهاى آباد و پرجمعيت در رشته بنايى و هنر آشپزى و رقص و آواز 

و موسيقى و هنر آراستن و فرش كردن اطاقها و چيدن اثاثه، عده اى كارشناس و متخصص 
 مى شوند و حتى جمعى در طرز ساختن ظروف آشپزخانه و مصنوعات فلزى 

______________________________ 
 ه. 825)- تلخيص از ظفرنامه تيمورى، تأليف شرف الدين على يزدى، كه به سال 2 و 1(

 ق.

 به اتمام رسيده است.

 567، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

زبردست مى شوند و بعضى در روش برپا كردن مهمانيها و جشنهاى گوناگون و ساير 
 رشته- هايى كه مستلزم يك زندگى پرتجمل است، تخصص و مهارت پيدا مى كنند.

خط: ابن خلدون در جاى ديگر سير خط و نگارش را در يكايك ممالك اسالمى شرح 
مى دهد و به داوطلبان فراگرفتن اين هنر پيشنهاد مى كند كه تحت نظر استاد فن، «نى» 

راست و محكم انتخاب كند و بعد آن را بتراشد، بعد در وسط آن شكافى ايجاد كند «فاق» 
سپس با مهارت قط بزند (قطع) و پس از آن از مركبى كه از دوده سياه با سركه و آب 

غوره درست شده باشد و اندكى گل سرخ كوبيده با زرنيخ زرد و كافور به آن اضافه كرده 
 باشند، براى نوشتن استفاده كند.



پس از تهيه كاغذ نرم و سفيد، با شكيبايى از روى سرمشق بنويسد و نوشتن را نخست از 
روى لوح آغاز كند و از خط بد خويش شرمگين نشود و بكوشد تا پس از مهارت در اين 

 فن، دستها و انگشتهايش مطالب سودمند و نيكى بنويسد. همچنين ابن خلدون مى گويد:

در دوران حكومت اسالمى به استنساخ و تجليد و تصحيح ديوانهاى علمى و مجالت و 
دفاتر اهميت فراوان مى دادند، افزايش روزافزون ترجمه ها و تأليفات علمى و وجود 

ديوانهاى گوناگون در هر منطقه به رواج بازار استنساخ و تصحيح و تجليد كتب كمك 
 كرد.

اين آثار در آغاز امر بر روى چرمهاى نازكى كه صنعتگران از پوست حيوانات تهيه 
مى كردند، نوشته مى شد؛ ولى پس از آنكه فعاليتهاى فرهنگى و ديوانى فزونى گرفت، 

كاغذهاى پوستى كمياب و تهيه و تدارك آن دشوار شد، به همين علت در دوران فضل 
بن يحيى، كاغذسازى معمول گرديد و مقرر شد كه نامه هاى ديوانى و چكهاى سلطان را 
 روى كاغذ بنويسند و ديرى نگذشت كه استفاده از كاغذ براى همگان امكان پذير شد ...»

»1« 

 انواع صنايع به نظر خواجه نصير الدين طوسى 

در هيچيك از كتب قديمه انواع صنايع و حرف به طور دقيق ذكر نشده است. خواجه نصير 
الدين طوسى در كتاب اخالق ناصرى با توجه به نظريات و عقايد دانشمندان سلف، كليه 
صنايع را به سه نوع تقسيم كرده است: يكى صنايع شريف كه بيشتر جنبه فكرى و عقلى 

 دارد «مانند صحت رأى و صواب مشورت و حسن تدبير و اين صناعت وزراء بود.»



دوم صناعاتى كه جنبه ادبى و فضلى دارد «مانند كتابت و بالغت و نجوم و طب و استيفا و 
 مساحت و اين صناعت ادبا و فضال بود.»

سوم صناعاتى كه بيشتر به نيروى بدنى و شجاعت مربوط است «مانند سوارى و سپاهيگيرى 
 و ضبط ثغور و دفع اعدا و اين صناعت فروسيت بود.»

______________________________ 
 )- نقل از: عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمه، ترجمه پروين گنابادى.1(
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ديگر صناعات متوسط كه شامل انواع پيشه ها و حرفه ها و كسبها مى شده، مانند زراعت، 
 درودگرى، آهنگرى، طباخى، ترازوگرى.

  ميالدى 800لوحه چوبى كنده كارى از عصر عباسى در حدود 

سوم صناعات خسيسه كه بر سه نوع است: يكى صناعاتى كه مخالف مصلحت قوم است، 
مانند: احتكار و سحر؛ دوم صناعاتى كه «منافى فضيلتى» از فضايل است مانند مسخرگى و 

مطربى و مقامرى و اين صناعت سفهاء بود. سوم آنچه مقتضى نفرت طبع بود، مانند 
 »1 «حجامى و دباغى و كناسى و اين صناعت فرومايگان بود.»

در پايان اين مقال، براى مزيد اطالع خوانندگان از رابطه اديان و مذاهب با آثار هنرى در 
 طول تاريخ به اختصار سخن مى گوئيم.

______________________________ 
 )- نقل و تلخيص از منتخب اخالق ناصرى. به اهتمام استاد جالل الدين همايى.1(
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 رابطه مذاهب با هنرهاى زيبا

مذاهب و اديان ابتدايى، در آغاز امر به رشد فنون و هنرهاى زيبا كمك فراوان كردند، 
شايد اگر معتقدات مذهبى و انگيزه هاى دينى وجود نداشت، مصريان به ساختن معابد و 

 اهرام، و يونانيان به- ابداع نقوش و پيكره هاى زيبا تا اين حد توفيق نمى يافتند.

  هجرى)649- 648منقل برنجى با ترصيع نقره كه براى سلطان مظفر رسولى ساخته شده (

 570، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

ليكن پس از آنكه توحيد و يكتاپرستى به وسيله يهوديان، مسيحيان و مسلمين اشاعه و 
انتشار يافت، مبلغين اين اديان براى آنكه، بار ديگر بت پرستى مورد توجه مردم قرار نگيرد، 
نه تنها با ساختن بتها و اصنام مبارزه كردند، بلكه مجسمه سازى و ساختن پيكره هاى ذيروح 

و حتى عمل نقاشى را تحريم كردند؛ به همين علت قرنها، هنرمندان، در رشته حجارى، 
 معمارى و نقاشى اثر بديعى از خود نشان ندادند و اين دوران تا قرنها ادامه يافت.

در شرق نيز، اسالم به جنگ با اصنام (بتها) برخاست و ساختن مجسمه و صورت- سازى را 
تحريم كرد، به قول سر ويليام اورين محقق انگليسى: «مذاهب و اديان به اختالف مراتب، 
بر ضد تجمالت بودند؛ و مردم را به زهد و اعراض از ذخارف دنيوى توصيه مى- كنند و 

 »1 «به اين جهت اشتغال به فنون ظريفه را نهى مى نمايند.»

* به طوريكه ويليام اورين در كتاب خود نوشته است، پس از آنكه اعراب از جزيرة- 
العرب پا بيرون نهاده و به مصر و عراق و سوريه و ايران روى آوردند، خواه و ناخواه تحت 



تأثير تمدن كهنسال اين ممالك قرار گرفتند و به مرور زمان به امور ذوقى و هنرى توجه 
كردند؛ و با تسامح و گذشت، كمابيش به هنرمندان ملل مفتوحه اجازه دادند كه آثار ذوقى 
خود را به نحوى جلوه گر سازند و نشانه هاى اين تسامح به خصوص در دوره خلفاى فاطمى 
كه بيشتر به توده مردم و طبقات زحمتكش و هنرمندان توجه داشتند، تجلى و تظاهر كرده 

است. به عقيده اين محقق: در ميان فرق اسالمى، اهل تسنن بيشتر از ديگران با 
مجسمه سازى و نقاشى مبارزه و مخالفت كرده اند، هنرمندان تحت تأثير اين شرايط، نيروى 

ذوق و قريحه خود را در راههاى ديگرى چون بنايى و شاعرى به كار انداخته و آثار جالبى 
در اين زمينه ها پديد آوردند. به عقيده اورين: «فنون اسالمى به طور عموم مولود قوه ذهن و 
عقل و از الهام ذوق محروم است، تكامل صنعتى در آن مشهود است و لطافت فنى در آنها 

كمتر ديده مى شود و در نتيجه، يك نفر سرآمد هنر و نقاش چيره دست، نزد مسلمانان 
باارزش نبود، حتى كمتر ديده مى شود نام يك نفر هنرور در ذيل نقاشى او يا در عمارتى 

كه ساخته ثبت شده باشد؛ و همين اهمال، حاكى از تحقيرى است كه نسبت به او در افكار 
 عمومى و عقايد بوده است، نقاشيهاى دوره اسالمى در سه جهت سير نموده است:

 - ترسيمات هندسى، مانند قوسها و خطوطى كه بيننده از شكل هندسى و نظم آن 1

______________________________ 
 )- سر ويليام اورين، تاريخ هنرمندان، ترجمه احمد سپهر خراسانى.1(
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 محظوظ مى شود.



- نقاشيهايى كه نقش اصلى آن رسم حيوان يا درخت يا گياهى است، ولى به واسطه 2
آنكه نقاش بعضى قسمتهاى آن را خيلى بزرگ مى كند، اصل آن براى اولين نگاه از نظر 

 مخفى است.

- نظر به اينكه مسلمانان ميدان را براى ابراز قريحه فنى تنگ ديدند، ناچار شدند خط 3
عربى را صورت فنى بدهند و به قدرى آن را آراستند كه خودش يكى از شعب نقاشى شده 

و خط زيبا داراى جمال مخصوصى گرديده است، قديمترين آثار هنرى در مصر، مسجد 
جامع عمرو است، ليكن اصالحات پياپى آن را دگرگون كرده، به طورى كه نمى توان گفت 

كه از اصل اولى آن چيزى باقيست و لذا ممكن نيست آن را شاهد تطور و ترقى فن 
معمارى اسالمى قرار داد، ليكن مى شود بدون ترس و واهمه از اشتباه، بگوئيم كه عصر 

طاليى فنون ظريفه، همان دوره ملوك فاطمى است و پس از آن عهد، سلسله ايوبى كوزه 
 سفالى ايران با تزئين مشبك (آغاز قرن هفتم)
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و اين دوره از عصر مماليك نيز پست تر است. چه آنكه در روزگار مماليك، عمارات و 
مساجد بزرگى در قاهره به ظهور آمد و فنون ظريفه رايج شد و مقرنس كارى كه امروز در 

سردر مساجد ديده مى شود تعميم يافت؛ نمونه و سرمشق اين مقرنس كاريها، قنديلهاى 
آويزانى است كه دستكاريهاى هندسى روى آن شده است. و اين روش در همه بناهاى 

 »1 «اسالمى مجرى است.»

صنعت مكانيكى، ساعت و دستگاههاى خودكار (طلسمات) تلمبه و آسيا در ممالك 
 اسالمى:



«بليناس المطلسم، در قرن اول ميالدى يك سازنده و صنعتگر مشهور ساعتهاى بزرگ و 
خودكار بود، از ديرباز مرسوم بود كه معابد و قصور سالطين ساسانى را با اشياء و آثار 

 عجيب و نادر زينت بخشند.

، در جريان جنگ «گنزك» نزديك مراغه، هراكليوس، يكى از بالد 624در سال 
شاهنشاهى را كه در جنوب درياچه اروميه قرار داشت، و به وسيله خسرو دوم تخليه شده 

بود، به تصرف خويش درآورد. وى وقتى كه در معبد سالطين كه محتمال به سبك 
اياصوفيه ساخته شده بود، قدم گذاشت، به گفته مورخين، مجسمه هرمزد و عكس خسرو 
را در حالى كه بر تخت نشسته اند در سقف قصر مشاهده كرد، در سقف همچنين صورت 
خورشيد، ماه و ستارگان با بت پرستانى كه آنها را چون خدا مى پرستند نقاشى شده بود و 

در پيرامون آنها فرشتگان مقرب يعنى امشاسپندان را نقش كرده بودند كه عصاهاى فراوانى 
 در دست داشتند.

در آنجا نيز يك دستگاه مكانيكى براى ريزش باران و ايجاد صدايى شبيه رعد به وجود 
آورده بودند؛ اين دستگاه براى روميها قابل درك نبود، در حقيقت ساعت عظيمى بود كه 

فضاى آسمانى را مجسم مى كرد. همچنين تخت معروف خسرو دوم در قصر تيسفون 
داراى چنين ساعت حيرت انگيزى بود. اين دستگاه عظيم كه از آبنوس، عاج و طال ساخته 

شده بود، در باالى آن گنبدى از طال و الجورد قرار داشت و سقف آسمان و ستارگان 
 ساعت به دور هم مى چرخيدند و منظره ماه و خورشيد و 24ثابت و سيارى كه هر 

حركات ماهانه و ساالنه آنان را مجسم مى ساخت و با يك تكنيك استادانه، ساعات 
شب وروز نيز معين مى گرديد. تصوير اين تخت در ته جامى از نقره كه در موزه «ارميتاژ» 

 لنينگراد موجود است، قلمزنى شده است.



، ساعت بسيار بزرگى از مس 850در سامره، ابن ربان طبرى پزشك كه در حدود سال 
 مشاهده كرده، آن را چنين وصف مى كند: «در جلوى كاخ رصدخانه سامره، دستگاهى 

______________________________ 
 )- ر. ك: همان كتاب.1(
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ديدم كه دو برادر به نام محمد و احمد بن موسى منجم و مكانيك ساخته بودند، اين 
دستگاه كه به شكل كره بزرگى بود، صورتهاى سماوى و عالئم منطقة البروج را نشان 

 مى داد.

دستگاه مزبور با يك مكانيسم هيدروليك كار مى كرد. در همان لحظه اى كه ستاره اى 
غروب مى كرد، تصويرش با گذشتن از زير دايره اى كه افق را نشان مى داد، محو مى شد و 

هنگامى كه طلوع مى كرد، تصويرش دوباره در باالى دايره نمودار مى گشت. چون طلوع و 
 ساعت انجام مى يابد، بلكه در تمام سال، بايد چنين 24غروب كواكب عمده نه فقط در 

 نتيجه گرفت كه مكانيسم اين دستگاه نسبتا بغرنج و پيچيده بوده است.

نمونه هايى از ساعتهاى بزرگ وجود داشت كه در آنها در ساعات معين آدمكهاى 
خودكار سخنانى مى گفتند يا آهنگى به سمع مى رسانيدند.- بعضى از اين ساعتها، داخل 

يك ميكده را نشان مى دادند كه در آنجا خدمتكاران در ساعات معين جامهاى ميخواران را 
پر مى كردند و برخى ديگر تصوير باغى را مجسم مى ساختند كه در آن پرندگان براى 

 اعالم ساعات، آواز مى خواندند.

 ابن جبير ساعتى را وصف كرده كه مسجد بنى اميه در دمشق به آن مزين بوده است.



 پنجره 12«اين ساعت كاخ كوچك مسقفى را نشان مى داد كه در سمت شمالى آن 
 ساعت وجود داشت. دو باز مسى كه در فرورفتگى نشسته بودند 12كوچك، نماينده 

گردن خود را در هر ساعت خم مى كردند و گلوله اى از سرب كه در نوك آنها بود و در 
 حين سقوط در جام فلزى مدتى صدا مى كرد، از نوك خود رها مى ساختند.

در همان لحظه پنجره اى كه نماينده ساعتى بود كه زنگش زده شده بود، بسته مى شد و 
 پنجره بسته شده بود. همين جريان براى تعيين ساعات 12به اين ترتيب در پايان روز هر 

 پنجره كه از درون با نورى سفيد روشن 12شب از نو آغاز مى گشت، ولى در آن هنگام 
مى گشت، يكى پس از ديگرى با رنگ سرخ به تدريج كه ساعات سپرى مى گشت، روشن 

مى شد. اين ساعتها را كه نام فارسى آن بنكان يا منكان مى ناميدند، كه كلمه اى است از 
زبان دوره هخامنشيان و معنى آن فنجان (فنجان معرب آن است) سوراخ دار است براى 

 اندازه- گيرى زمان و كلمه بيزانسى مكانيك مشتق از آن است.

يك روز فردريك دوم هوهنستوفن امپراطور آلمان، يكى از اين دستگاههاى ساعت را كه 
شاهكار واقعى مكانيك است، به عنوان هديه از سلطان مصر دريافت نمود، اين دستگاه- 
هاى خودكار با يك سلسله حركات مخصوص كار مى كرد؛ به عالوه، امروزه رساله هاى 

 در دست است، كه طرز ساخت 12 ميالدى) مربوط به قرن 1205مصورى از الجزرى (
اين دستگاههاى دقيق فنى را شرح مى دهد. دستگاههاى مزبور نخست مايه تزيين آتشكده- 

 هاى سلطنتى كاخ بيستون و قصر خليفه بودند، ولى از قرن دهم به بعد در منازل اعيان و

 574، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 افراد متمكن نيز به ندرت از اين شاهكارهاى صنعتى ديده مى شد.



 آسياب 

اختراع دستگاههاى مكانيكى آبى، نخست به وسيله چينيها صورت گرفت و ابتدا هان ها و 
سپس ايرانيان اين دستگاههاى مكانيكى را كه فقط با آب كار مى كرد به ممالك آسيايى و 

به خصوص كشورهاى شرق نزديك منتقل كردند و پس از چندين قرن از اين افزارها 
 اروپائيان تقليد كردند.

در دوره قرون وسطا مقدار زيادى آسيا در دهات و بخصوص در سواحل رودها وجود 
داشت، بعضى از آنها ثابت و برخى ديگر متحرك و مواج بود؛ بعضى از اين آسياها، براى 
 استفاده كشاورزان از دهى به ده ديگر و از كنار رودخانه اى به رودخانه ديگر منتقل مى شد.

ابن حوقل (در قرن دهم) يكى از آسياهاى مواج موصل را كه در كنار دجله قرار داشت، 
توصيف مى كند.- اين آسيا روى تخته چوب ثابتى قرار داشت كه به وسيله دو زنجير به دو 

 تن دانه را 50طرف رود متصل بود. سنگهاى اين آسيا با گردش و حركت خود قادر بود 
 در روز نرم كند.

در بصره در محل تالقى دجله و فرات تعدادى آسيا قرار داشت كه با جزرومد آب حركت 
 مى كرد.

در بغداد آسيايى بود، كه صد سنگ براى نرم كردن غالت داشت و سالى صد ميليون سكه 
نقره عايدى داشت و اينگونه آسياهاى بزرگ متعلق به عده اى بود. در شهر كوچك خلر 
در حوزه شاپور، عده اى به ساختن سنگ آسيا اشتغال داشتند.- چون در تمام نقاط كشور 
رودخانه و آبى كه قادر به گردانيدن آسيا باشد، وجود نداشت، مردم ناگزير بودند غالت 



خود را به آسياهاى دوردست ببرند. در مقابل، در منطقه جيرفت واقع در كرمان 
 رودخانه اى بود كه در آن پنجاه آسيا كار مى كرد.

در اطراف رود سيروس در فارس كه به دستور عضد الدوله با ساروج سدبندى شده بود، 
تعدادى آسيا كار مى كرد. در بين النهرين، سوريه و مصر، انواع دوالب كه اعراب آن را 
«الناعوره» مى نامند رو به تكامل مى رفت. اين دستگاه با چرخهاى ثابت در كنار جويبارها 

قرار داشت و آب را تا نهرهايى كه براى آبيارى تعبيه شده بود باال مى كشيد و از آنجا 
 كشاورزان آب را به مزارع مى بردند.

در ايران شرقى نيز وسايلى براى باال كشيدن آب رودخانه يا چاه وجود داشت كه حركت 
آن به وسيله باد و در ساعات معينى صورت مى گرفت. آسياهاى متحرك بادى در ايران نيز 
معمول بود، زيرا چينيان و ايرانيان ساكن حدود «تاريم» از ديرگاه استفاده از اين آسيا را از 

 چينيان هنرمند آموخته بودند.
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 روزه 120قديمترين نوع آسياى بادى در سيستان بود و مردم اين منطقه از بادهاى منظم 
 سيستان كه از شمال به جنوب مى وزيد، براى به كار انداختن آسيا استفاده مى كردند.

 پره افقى داشت، مى توانست سنگهاى بزرگ آسيا را به 8اين دستگاهها كه بعضى از آنها 
 حركت درآورد. با اين آسيا، توربينى بود كه سرعت باد را تنظيم مى كرد.

براى استفاده منظم از اين دستگاه الزم بود كه نيروى وزش باد را به وسائلى تنظيم كنند، 
زيرا در صورت فقدان چنين وسيله اى بيم آن بود كه در اثر وزش بادهاى سخت، سنگ 



آسيا به سرعت به گردش درآيد و در اين صورت احتمال شكستن سنگ يا سوختن آرد 
 مى رفت.

از اين آسياها بعدها كشورهاى شمالى افريقا و سيسيل كه زير نفوذ مسلمين قرار گرفته 
بودند، نيز استفاده مى كردند؛ و بعضى از اين آسياها براى گرفتن روغن زيتون يا خارج 

 »1 «كردن شكر از نى مورد استفاده قرار مى گرفت.»

 صنعت قالى ايران 

 Aيكى از صنايع بسيار قديمى ايران، صنعت قالى بافى است. به- عقيده «آ. س. ادواردز»)
.S .Edwards ايران «كشورى است كه در زمستان، خيلى سرد مى شود، و بى شك از )

روزگار قديم فرشى براى زمين خيمه چادرنشينان وجود مى داشت و چون ايرانيان ذاتا 
مردمى هنرمند و صنعتگرانى باذوق هستند، قاعدتا نمى گذاشتند مدتى طوالنى، حال به اين 

منوال بماند و مانند اسكيموها و يا قبايل سرخ پوست، زمين خيمه ها را فقط با پوست 
حيوانات مفروش كنند.- احتياج به ساختن فرشى كه بيشتر به درد بخورد و متنوعتر باشد و 

از همه مهمتر آنكه رنگينتر و پرنقش و نگارتر باشد وجود داشت؛ و چون گوسفند در 
ايران، حيوان بومى است، مواد الزم هم براى فرش موجود بوده است، به اين ترتيب كامال 

محتمل است كه قالى بافته شده از گره- هاى فراوان در اثر هنرمندى ايرانيان به تدريج جاى 
گليم يا تخته پوست گوسفند را كه فرش اصلى خيمه چادرنشينان فالت ايران بوده است 

 »2 «گرفته باشد ...»

ديگر از قرائنى كه قدمت اين صنعت را در ايران تا حدى روشن مى كند، كشف قطعه 
فرش كوچكى است در گورگانهاى پازيريك (واقع در شوروى)؛ به نظر يكى از شرق- 



شناسان شوروى، موسوم به «رودنكه» اين فرش متعلق به عهد هخامنشى است، روى هر 
مربع اين فرش صحنه اى مشتمل بر چهار زن كه در مقابل آتشدان مشغول انجام مراسم 

 گره 22مذهبى هستند ديده مى شود؛ در اين فرش، در هر سانتيمتر مربع آن از يك طرف 
 و از طرف 
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 گره زده اند ...» با اينحال از سرگذشت قالى و قالى بافى در ايران باستان و در 24ديگر 
قرون اوليه بعد از اسالم، اطالعات كافى در دست نيست. مقدسى جهانگرد عرب كه به- 

خراسان سفر كرده مى نويسد: «قالى و سجاده كوهستانهاى قائنات معروف است ... روايات 
جغرافيدانان عرب كه بسيارى از ايشان، بين قرون نهم تا چهاردهم ميالدى به ايران سفر 
كرده اند، حاكى است كه صنعت قالى بافى در طى اين چندصد سال اصوال يك صنعت 
ايلياتى يا دهقانى بوده است كه هنرمندان با انگشتهاى خود فرش گرم و خوش منظره و 

بادوام و ارزانى براى رفع احتياجات مردم تهيه مى كرده اند. ظاهرا از دوره صفويه به بعد، 
صنعت قالى بافى بيش از پيش مورد توجه طبقه حاكم قرار مى گيرد. «ادواردز» مى نويسد: 
«در اثر عالقه و توجه و تشويق شاهان صفوى، در عرض مدت كوتاهى، صنعت قالى بافى 

از مقام يك پيشه روستايى به مرتبه عالى يك هنر و صنعت ظريف ارتقاء يافت؛ 
مشهورترين قاليهايى كه امروز زينت موزه ها و زينت بخش مجموعه هاى خصوصى 



باخترزمين است، مسلما در دوره طوالنى سلطنت شاه طهماسب و شاه عباس بافته شده 
 »1 «است ...»

به طورى كه از نوشته هاى شاردن و تاورنيه و ديگران برمى آيد؛ شاه عباس يك كارخانه 
قالى بافى سلطنتى تأسيس كرده است ... بسيارى از قاليهاى عالى و خوش بافت را 

كارشناسان، يادگار عهد صفوى مى دانند؛ البته چون در اين قاليها تاريخ بافت ذكر نشده، 
به طور قطع نمى توان گفت مربوط به چه دوره اى است؛ ولى كارشناسان از روى قرائن و 
شواهدى كه در دست دارند، تاريخ تقريبى اين شاهكارها را تعيين مى كنند. از چندصد 

قطعه قالى كامل، يا قطعات قالى كه از زمان صفويه باقيمانده است، تنها چند قالى معدود 
 تاريخ دارد.

خوشبختانه قالى معروف به قالى اردبيل كه مايه مباهات موزه «ويكتوريا و آلبرت» است و 
يك قطعه قالى طرح شكار كه متعلق به موزه «پولدى يدزولى» در ميالن است داراى تاريخ 

مى باشد. از روى اين دو قالى تاريخ دار معروف و چند قالى كم اشتهارتر ميسر شده است 
 كه مبدأ و پايگاهى براى چند دسته قالى كه در سبك با آنها شباهت دارند به دست آيد.»

»2« 

«شهر كاشان در عصر حاضر و در قرنهاى گذشته مركز كارهاى ظريف هنرى بوده است، 
 ميالدى، در باب كاشان مى نويسد: «در هيچ شهرى از شهرهاى ايران 16شاردن در قرن 

بيش از كاشان و حوالى آن: اطلس، مخمل، تافته و ابريشم خواب و بيدار و زرى ساده و 
گل ابريشمى و پارچه زربفت و سيم بفت نمى بافند ...» سر آنتونى شرلى نيز تقريبا به همين 

 نحو درباره كاشان سخن مى راند و به خصوص متذكر مى گردد قاليهاى اين شهر از
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 »1 «نظر ظرافت سبب اعجاب مى شود ...»

در مورد شاهكارهاى هنرى ايران آقاى «ادواردز» معتقد است كه به طور قطع نمى- توان 
دانست كه در چه محلى بافته شده است «دومين قالى عالى دوره صفويه كه از پرارزش- 

ترين ميراثهاى هنرى ايران براى بنى آدم است، قالى معروف به شكارگاه است كه در موزه 
هنر و صنعت شهر وينه در اتريش نگاهدارى مى شود و در رديف اول بزرگترين قاليهاى 

جهان است و در ميان قاليهايى كه در اينجا ذكر مى كنيم، اين تنها قالى است كه تاروپود و 
 گره از 29 گره از يكسو و 27گوشت آن همه از ابريشم است و در هر اينچ مربع آن 

سوى ديگر دارد و به اين جهت از تمام قاليهاى ديگر عهد صفوى ريزبافت تر است. صنعت 
قالى بافى هنوز در ايران و جهان ارزش و مقام خود را از كف نداده است و هنوز در 

كاشان، اصفهان، مشهد و كرمان از زير انگشتان ظريف اطفال محروم و ستمكش و رنجبر 
اين سرزمين، شاهكارهاى بديعى به بازارهاى جهان عرضه مى شود و چه بسا كه تا پايان كار 

يك قالى گرانبها، چندين طفل جان خود را از دست مى دهند. يك نفر دانشمند انگليسى 
 كه در قرن شانزدهم ميالدى (دهم هجرى) R .Hakluctموسوم به «ريشارد هكلوت»

مى زيسته، كتابى به نام جهانگرديها نوشته و در آن يكى از بازرگانان هم ميهن خود را 
مخاطب ساخته مى گويد: «... در ايران فرشهايى از پشم زبر كه در اطراف داراى رشته- 
هاى نخى است خواهى ديد، اين فرشها بهترين انواع فرش عالم و رنگهاى آن بهترين و 



زيباترين رنگهاست، تو بايد به اين كشورها بروى و به انواع وسايل بايد متوسل شوى تا 
بتوانى از مردم آنجا طرز رنگ كردن (خامه) قالى را ياد بگيرى، زيرا اينها به طورى رنگ 

شده كه باران و سركه و شراب در رنگشان تأثير نمى كند و چون تو اين علم را از آنها 
آموختى و به اسرار آن دست يافتى، خواهى توانست در رنگ كردن قماش آن را به كار 

برى و به دوام آن اطمينان داشته باشى، زيرا رنگى كه در رشته هاى زبر ثابت باشد، قطعا در 
رشته هاى باريك منسوجات ثابت تر است؛ البته در ضمن بايد از رنگهاى مايع و وسايل 
رنگ رزى و بهاى آنها آگاه شوى و هرگاه بتوانى كسى را كه در بافتن قاليهاى تركى 

مهارت داشته باشد با خود بياورى، سود بزرگى براى ملت خود و بهترين اقدام را براى 
 »2 «پيشرفت شركت خود كرده اى ...»

 احترام به هنرمندان 

چنانكه مى دانيم، بازماندگان تيمور به مسائل ذوقى و هنرى عالقه و دلبستگى فراوان نشان 
مى دادند، از جمله ابراهيم سلطان فرزند ديگر شاهرخ از حاميان بزرگ هنر بود: «سلطان 

 ابراهيم بن شاهرخ از شيراز چند نوبت 
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خواجه يوسف را از بايسنقر طلب كرد، او مضايقه كرده، آخر االمر صد هزار دينار نقد 
فرستاد كه خواجه يوسف را ميرزا بايسنقر براى او بفرستد. سلطان بايسنقر اين بيت را به 

 جواب برادر فرستاد:
 ما يوسف خود نمى فروشيم 

 
 «1» تو سيم سياه خود نگهدار

   
و بعد چنين مى گويد: «در ميان الغ بيك گورگان و بايسنقر بهادر و ابراهيم سلطان، لطيفه ها 

 »2 «و مكاتبات بسيار واقع شده كه اين تذكره تحمل ايراد آن لطايف نمى كند ...»

 آثار هنرى 

- به 1استاد فقيد عباس اقبال تحت عنوان خدمات ايرانيان به تمدن عالم چنين نوشته است: «
عقيده نقادان جديد چنانكه اشاره كرديم، نقاشى چينى كه بهترين نمونه تذهيبها و 

نقاشيهاى عصر مغول و تيمورى و صفوى ما از آن چشمه آب مى خورد و نمونه هاى كامل 
آن موجب اعجاب دنيا و به قيمت زر خريدوفروش مى شود، از اصل ايرانى و مانوى است. 

فقط چون پس از رفتن از تركستان شرقى به چين بار ديگر از راه چين به ايران برگشته و 
 چينيها نيز از خود آثارى در آن گذاشته اند به سبك چينى مشهور شده.

- تجليد و صحافى و شيرازه و نوشتن عنوان كتاب در پشت جلد و استعمال مركب چين 2
 و مزين كردن خطوط به اكليل و آميختن آنها به بوى خوش از مانويهاست.

- آراستن كتب به نقوش و صور كه در ايران قديم هم معمول بوده، از مانويه در بالد 3
اسالمى و از آنجا به ساير ممالك منتشر شده؛ مخصوصا در كتاب شاهنامه و كليله كه 
بعدها يعنى در عصر عباسى، زنادقه مانويه با آنها بر مسلمين افتخار مى فروختند هميشه 

 مصور بود.



نصر بن احمد سامانى، پس از ترجمه كليله از عربى به فارسى، امر داد كه از چين يعنى 
 »3 «تركستان شرقى (مركز مانويه) نقاشانى براى آراستن آن كتاب به صور بياورند.»

 تأثير نقاشى مغول در ايران 

 ه) شهر بغداد، مقر زمستانى سالطين ايلخانى مغول 656پس از سقوط بغداد در سال (
گرديد و ديرى نگذشت كه هنرمندان و صنعتگران از ايران و عراق در بغداد، تبريز، مراغه 
و سلطانيه گرد آمدند؛ چون قوم مغول براى هنر چين ارزش فراوان قايل بودند، هنرمندان 

ايرانى خواه و ناخواه تحت تأثير هنر چينى قرار گرفتند و در بسيارى موارد از هنرمندان 
 چينى تقليد كردند.
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در دوران قدرت رشيد الدين فضل اللّه، نويسنده جامع التواريخ، كار نقاشى و 
مينياتورسازى مورد توجه قرار گرفت، اين مرد جمع كثيرى از هنرمندان ملل مختلف را در 
ربع رشيدى گرد آورد و كتب و آثار بسيارى از جمله آثار خود رشيد الدين در اين محل 
به وسيله خوشنويسان و نقاشان استنساخ مى شد، از جامع التواريخ، يعنى بزرگترين شاهكار 
اين مرد، اكنون فقط چهار نسخه باقيمانده است. پس از روى كار آمدن تيمور، ظاهرا اين 



جنبش هنرى متوقف نشد، مخصوصا شاهرخ پسر و جانشين تيمور، در هرات عده زيادى از 
هنرمندان را براى استنساخ و مصور ساختن كتب جهت كتابخانه خود استخدام كرد كه در 

بين آنها خليل نقاش كه از عجايب اربعه عصر و تالى مانى نقاش بود شايان ذكر است 
«بايسنقر ميرزا پسر شاهرخ يك كتابخانه و مدرسه فنون كتابت تأسيس كرد كه در آن 
چهل هنرمند از قبيل نقاش، خوشنويس و صحاف كار مى كردند و در رأس آنها جعفر 

بايسنقرى خطاط مشهور بود ... اگرچه نقاشان دربار به مصور ساختن شاهنامه ادامه 
مى دادند، معهذا موضوعى كه بيشتر توجه آنها را جلب مى كرد، اشعارى عاشقانه و 

موضوعهاى تصوفى شعراى معروف ايران از قبيل نظامى و سعدى بود ... ايجاد سبك ملى 
ايران در نقاشى كه به تدريج نفوذهاى خارجى در آن مستهلك گرديد، مرهون مكتب 

 نقاشى هرات است.

 هجرى) در شهر تبريز، هنرمندان ايرانى يكى از بزرگترين آثار 802- 812«در سالهاى (
هنرى ايران، يعنى تصاوير حماسه ملى ايران شاهنامه فردوسى (شاهنامه دموت) را به وجود 
آوردند- پس از استقرار حكومت تيمور، ارتباط ايران و چين قطع نشد ولى اثر عميق آن 

در رشته هاى هنرى نقصان يافت و هنرمندان ايرانى در انتخاب رنگ و طرحها و گل و 
 بوته ها از ذوق سرشار خود پيروى مى كردند.

يكى از نمونه هاى برجسته هنر نقاشى عصر تيمورى، كتاب خواجوى كرمانى، رقم استاد 
مير على تبريزى است. مى گويند او مخترع خط ظريف و زنانه نستعليق است. از سالطين 

تيمورى، بايسنقر ميرزا، پسر شاهرخ، سرآمد مشوقين هنر كتاب نويسى و كتابسازى است؛ 
وى اهل علم و هنرمندان را از سراسر ايران در دار العلمى كه در هرات تأسيس كرده بود، 

گرد آورد در اين شهر كاغذساز، خطاط، تذهيب كار، صحاف، رنگ ساب، نقاش و 



شيرازه كار در تهيه كتابهايى كه مى توان بعضى از آنها را از عاليترين كتابهايى كه در تاريخ 
بشر ساخته شده دانست همكارى مى كردند، سبك كامل دار العلم هرات در شاهنامه عالى 

و دل افزاى موزه تهران جلب نظر مى كند.» در ايامى كه سبك هنرى دوره تيمورى راه 
انحطاط مى پيمود، با ظهور «بهزاد» روح جديدى در كالبد هنر دميده شد. بهزاد كه به 

عقيده عده اى، بزرگترين نقاش ايران و هم پايه مانى نقاش افسانه اى است، روش تازه اى در 
 هنر
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 توى جلد كتاب 

نقاشى به كار برد، وى تصاوير اشخاص و صحنه ها را جداجدا مورد مطالعه قرار داد و با 
استفاده از تخيالت، روح تازه اى به داستانها مى بخشيد. سبك بهزاد و شاگردانش تا قرن 

 ميالدى) ادامه يافت. پس از محاصره هرات، شاه اسماعيل صفوى، بهزاد 16يازده هجرى (
را به تبريز برد و در اين شهر رئيس كتابخانه پادشاهى شد و يك كارگاه نقاشى و دار- 

 التحرير هم بدان اضافه كرد، از اين پس، توجه هنردوستان به سوى باختر ايران جلب شد.

در دوره شاه طهماسب، همچنان كارگاههاى نقاشى برقرار بود و يكى از شاگردان بهزاد 
اداره آن را عهده دار بود. كتابهايى كه در اين دوره در شهر تبريز درست شده از لحاظ 

 خوبى و مرغوبيت با بهترين محصول دوره تيمورى برابرى مى كرد.

در موزه تمدن شرقى مسكو، غير از آثار هنرى بازماندگان تيمور، مجموعه مصور 
 ميالدى هند شمالى را 1526( نواده تيمور (كه در سال Babourيادگارهاى سلطان بابور)



مسخر كرده و سلسله مغولهاى كبير يا گوركانيان دهلى را در آنجا تأسيس كرده است.) 
 مقام و ارزش فراوانى دارد- دانشمندان شوروى معتقدند كه پيشرفت نقاشى در اين دربار
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محصول و نتيجه روابط فرهنگى نزديك با دولت تيمورى آسياى مركزى است و سران 
دولت مغولى هند، نقاشان و مينياتورسازان شهير را از كشورهاى آسياى ميانه (خراسان و 

ماوراء النهر) و ايران به دربار خود دعوت كردند؛ با اينحال، در پيدايش شاهكارهاى هنرى 
اين دوران، هنرمندان هندى نيز نقش مهمى داشتند كه در ميان آنها راچپوت ها اهميت و 

 »1 «شهرت فراوانى كسب كردند.»

«... نمونه كامل هنرنمايى اين دوره، ديوان معروف نظامى است كه اكنون در موزه بريتانيا 
مى باشد، اين كتاب به قلم يكى از مهمترين خطاطان به نام (محمود نيشابورى) به رشته 

 تحرير درآمده و ميرگ و سلطان محمد آن را مصور نموده اند.

تذهيب كارى اين دوره مانند عصر تيمورى جالب و زيباست، حواشى كتابها را به- 
رنگهاى طال و نقره و سايه روشنهاى سبز و زرد مى آراستند و صحنه هاى شكار و مناظر 

 صفحه اى از نسخه خطى خمسه نظامى 

______________________________ 
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ديگر را به همان ظرافت و دقت جلوه گر مى كردند. صحافى در اين دوره نيز مانند عصر 
تيمورى با رعايت رموز فنى به دست متخصصين زبردست صورت مى گرفت، ابداع مهمى 

كه در عصر شاه طهماسب باب و معمول شد، جلدهاى نقاشى شده و لعاب دار بود، جلد 
اين كتابها از چرم و گاه از مقواى نرم بود كه ورقه نازكى از لعاب و سپس الك روى آن 

 مى كشيدند.

 ميالدى) در ساختن كتب مصور و هنر مينياتور- سازى 16از اواخر قرن نهم هجرى (قرن 
و نقاشى كتابهاى خطى برخالف سابق آثار سستى و انحطاط آشكار مى شود و ديگر استاد 

 »1 «ممتازى در اين رشته ها ظهور نكرد.»

اين بود خالصه اى از نظريات پروفسور ده برت هنرشناس انگليسى در پيرامون هنر ايران بعد 
 از اسالم.

آقاى «س. تيوليانف» هنرشناس شوروى، در پيرامون آثار هنرى قرون وسطاى ايران در 
مسكو چنين مى نويسد: «از هنرهاى قرون وسطايى ايران بهتر از همه مجموعه ظروف بدل 

 است، در اينها تنوع و نفاست شكل و نقشه هاى 13چينى مشهور رى و كاشان اوايل قرن 
زرنگار عالى با رنگها و نقشه هاى لعابى چشم انسان را خيره مى كند. بدل چينيهاى رى، 

عاليترين شاهكار سفالگرى قرون وسطاست و ملت ايران حقا مى تواند بدانها ببالد، نقاشان 
 شوروى و استادان هنر تزئينى و تمام شاگردان موزه به اين آثار ارزش سزاوار مى دهند.

ظرفى به شكل مرغى كه سر زن دارد يك اثر منحصربه فرد است، ممكن است كه اين مرغ 
همان سيمرغ افسانه اى ايران باشد ... از جمله مصنوعات مفرغى بايد از يك گلدان ساخت 



 شيراز كه نقره كارى شده سخن گفت، عالوه براين قاليهاى ايران، به خصوص 14قرن 
 قاليهاى ابريشمى اين سرزمين شهرت جهانى دارد ...»

 فلزكارى 

طبق نظريه دكتر ديماند، اسلوب تزئينى ساسانى در فلزكارى در دوره اسالمى نيز مورد 
توجه هنرمندان بود؛ و در آثار بعد از اسالم نيز مناظر شكار و صور انسانى به سبك دوره 

ساسانى ديده مى شود «ظروف نقره با تصوير حيوانات و طيور، يك دسته مهم از فلزكارى 
ساسانى و دوره بعد از ساسانى را تشكيل مى- دهد.» در بعضى از ظروف، قلمزنى و 

حكاكى بيش از برجسته كارى به كار رفته است- در رشته برنزكارى نيز نمونه هاى جالبى از 
 سينى، ابريق، آبخورى وجود دارد كه روى آن شكل حيوانات و پرندگان ديده مى شود.

______________________________ 
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 1037دكتر ديماند مى گويد: «با روى كار آمدن سالجقه در شرق ايران، در حدود 
ميالدى، يك دوره مشعشع فلزكارى آغاز مى شود ... اكثر ظروف نقره سلجوقى كه بين 

قرن يازدهم تا سيزدهم ساخته شده است، در موزه ها و مجموعه هاى روسيه است و در سال 
 عالوه براين، رشته »1 « ميالدى «اسميرنف» شرحى درباره آنها منتشر كرد.»1909

ميناكارى، جواهرسازى و صنعت ريخته گرى نيز در دوره سلجوقى رشد و تكامل يافت و 
 نمونه هاى جالبى از آثار هنرى اين دوره در موزه ها وجود دارد.



به عقيده پوپ در ميان آثار هنرى روزگار قديم كارهاى فلزى به علت دوام و مقاومتى كه 
دارد، بيش از شاهكارهاى سفالين و شيشه اى باقيمانده است، در قرون سوم و چهارم، 

ظرفهاى فلزى را بر طبق سبكهاى رايج زمان مى ساختند ... ساختن مجمر به شكل شير و 
پرندگان نيز بسيار معمول بود ... حكاكى فلز از ديرباز در ايران رواج داشته است، اما نقره 
نشاندن روى فلز، ظاهرا از اياالت شرقى نفوذ كرد ... فلزكاران دوره سلجوقى همه- گونه 
اشياء زيبا مى ساختند ... همچنانكه مفرغ كاران مشتريان مختلفى از قبيل اميران و بزرگان و 

درباريان و مسجديان و بازرگانان و مالكان داشتند، پادشاهان نيز زرگرانى را به خدمت 
 ه) 368مى گماشتند. يك كوزه زرين كه به معز الدوله تعلق داشته است (متوفى به سال 

اكنون باقيمانده است ... اما برجسته ترين ظروف نقره سراسر دوره اسالمى و مشهورترين اثر 
برجسته كه از زمان سلجوقيان باقيست، بشقاب نقره مشهور آلب ارسالن است، اين ظرف 
نازك كم عمق داراى كتيبه اى به خط كوفى است و از آن معلوم مى شود كه سازنده آن 

 هجرى از جانب ملكه براى همسر بزرگوار او ساخته است 459حسن كاشى آن را در سال 
... فن طالكوبى و نقره كوبى روى مفرغ در قرنهاى هشتم و نهم به كمال رسيده و ترقى 

مينياتورسازى كه به موازات آن انجام گرفت، طرحهاى بسيار ظريف و زيبا را در اختيار 
 »2 «اين هنر گذاشت.»

 چوب برى و منبت كارى 

صنعت چوب برى و منبت كارى ساسانى و يونانى پس از استقرار حكومت اسالمى در بين 
مسلمين نيز رواج يافت. در آثار هنرى كه از اين دوره باقيمانده، غير از اشكال مشبك 

هندسى شكل نباتى، نظير برگ نخل و مو و ميوه كاج ديده مى شود. دكتر ديماند معتقد 
است كه: «از صنعت چوب برى دوره اسالمى قبل از استيالى سالجقه در ايران نمونه هاى 



زيادى باقى نمانده است، چند قطعه چوب به خط كوفى متعلق به قرن دهم در موزه هاى 
 خصوصى يافت مى شود.

______________________________ 
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از كارهاى قرن يازدهم و دوازدهم در مغرب تركستان نمونه هايى در موزه تاشكند و 
سمرقند موجود است ... در نيمه دوم قرن چهاردهم صنعت چوب برى ايران به خصوص در 
تركستان غربى از لحاظ فنى و هنرى به درجه عالى رسيد، در موزه «متروپوليتن» يك رحل 

قرآن چوبى موجود است كه مى توان آن را از شاهكارهاى چوب برى دوره مغول ايران 
 در اين اثر نفيس غير از نقوش خطى اشكال نباتى، گل و گياه و »1 «محسوب داشت.»

شكوفه و اشكال برگ نخل و نام دوازده امام و سازنده آن يعنى حسن بن سليمان اصفهانى 
 حك شده است.

 شيشه و بلور

ممالك خاور نزديك (مصر، سوريه، عراق و ايران) از دوره قبل از اسالم، از لحاظ ظروف 
شيشه اى شهرت و اهميت داشته اند. دكتر ديماند مى نويسد: «تا اين اواخر، از ظروف شيشه 
ايران در دوره اسالمى اطالعات زيادى در دست نبود، ولى شواهدى كه از نقاط مختلف 
مانند شوش و رى و ساوه و نيشابور به- دست آمده، نشان مى دهد كه ساختن اين شكل 

ظروف در ساير اياالت و نقاط ايران نيز مرسوم بوده است، ظروف شيشه اوايل دوره 



اسالمى شامل بطرى و قورى و گلدان و فنجان است كه براى رفع حوائج زندگى خانه 
ساخته مى شد و بعضى براى حفظ روغن و عطر به كار مى رفت. انواع اين ظروف كه به 
شكل و اندازه هاى مختلف ساخته مى شد، به قدرى زياد است كه ذكر آنها ميسر نيست؛ 
اغلب آنها كه متعلق به قرن هشتم و نهم ميالدى است (دوم و سوم هجرى) بدون تزئين 

 اكتشافاتى كه در نقاط مختلف ايران به- وسيله موزه متروپوليتن صورت گرفته، »2 «است.»
نشان مى دهد كه اين صنعت در ايران مورد توجه بوده است و به تدريج رو به تكامل رفته 

است ولى نبايد از نظر دور داشت كه در ميان ممالك اسالمى: سوريه و مصر در ساختن 
ظروف شيشه اى مذهب و مينايى مهارت بسيار داشته اند و حلب و دمشق در قرن چهاردهم 

 ميالدى يكى از مراكز عمده صدور اين صنعت به نقاط مختلف بوده است.

 هنر خطاطى و تذهيب بعد از اسالم 

 پروفسور د. برت، ضمن بحث در پيرامون هنر ايران در دوره اسالمى مى نويسد:

«خطاط به همان روش كه موسيقيدان احساسات خود را در قالب محدود و پرپيچ وخمى 
 بيان مى كند، حروف را زير تسلط خود درمى آورد. نگاه كردن به يك صفحه قرآن خطى 

______________________________ 
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 زمان سلجوقى به انسان همان لذتى را مى دهد كه به يك صفحه موسيقى باخ گوش كند.»
»1« 

 خط و تذهيب 

در ايران، مخصوصا بعد از اسالم، براى خط خوب ارزش بسيار قائل بودند، در آغاز امر، 
خطاطان، تذهيب كارى و گاهى كار نقاشى را به عهده داشتند؛ فقط در قرن نهم هجرى بين 

هنرمندان تقسيم كار باب شده- قرآنهاى قرن چهارم و پنجم هجرى روى كاغذهاى 
پوستى تهيه مى شد، متن خطها و تذهيب با طالى مايع تحرير مى شد. بهترين نمونه هاى 

قرآنهاى خطى قرن پنجم و ششم هجرى را كه روى كاغذهاى معمولى نوشته شده، بايد 
مربوط به سبك عباسى بغداد و مصر دانست. اعراب پس از فتح سمرقند، طرز ساختن 

كاغذ معمولى را فراگرفتند و كاغذهاى پوستى را به دست فراموشى سپردند، كتب و آثار 
نفيسى كه از اين دوره باقى مانده، معموال به خط نسخ نوشته مى شد و سرسوره ها و 
سرفصلها را به خط كوفى تحرير مى كردند، بعدها هنرمندان و اهل تفنن، سبكهاى 

گوناگونى از هريك از خطوط اصلى به وجود آوردند. تذهيب كاران و هنرمندان، طرح- 
هاى هندسى زيبايى رسم كرده و با ترسيم گل و بوته در جاهاى مناسب، جلوه خاصى به 

 656 هجرى و فتح بغداد در سال 617آثار خود مى دادند. پس از حمله مغول در سال 
مدتها اين نوع فعاليت- هاى ذوقى و هنرى فراموش شد، پس از نفوذ عناصر ايرانى در 

دستگاه حكومت و مسلمان شدن غازان- خان امور ذوقى كمابيش مورد نظر قرار گرفت؛ 
عناصر هنرى ايران و بين النهرين در رشته تذهيب و نقاشى به هم مخلوط شد و طرحهاى 

 چينى در تمام رشته هاى هنرى راه يافت.

 صفحه اى از قرآن دوره سلجوقى 



 نقاشى 

با اينكه ترسيم صورت موجودات زنده در اسالم تحريم شده، اين دستور كامال رعايت 
نشده است، نقاشيهايى كه از اين دوره باقى است، چندان ارزش هنرى ندارد. در اواخر قرن 

هشتم، در دربار ايلخانان، كتابهاى مصورى وجود داشته كه هنر نقاشان ايرانى و بين 
 النهرينى در آنها مشهود است، در اين 
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نقاشيها، كمابيش، آثارى از نفوذ نقاشى چينى نيز مشهود است، نفوذ نقاشى چين در كتاب 
جامع التواريخ نوشته رشيد الدين، به خوبى به چشم مى خورد: اين مرد دانش پژوه در يكى 
از حومه هاى مراغه مركز علمى و فرهنگى عظيمى به وجود آورد و هنرمندان نقاط مختلف 

ايران را در آنجا گرد آورد، جامع التواريخ رشيد نخستين كتاب از سلسله كتب عالى 
 مصور اين عهد است.

 - خط شكسته 5- خط ثلث 4- خط ريحان 3- خط كوفى 2- خط نستعليق 1

 فن كتاب نويسى تذهيب و نقاشى 

دكتر زكى محمد حسن مى نويسد: «توجهى كه ايرانيان به كتابهاى خطى داشته اند، بى نظير 
است و هيچيك از ملل عالم نتوانسته است به پايه آنها برسد ... راستى مى توان گفت انسان 
وقتى كتابى از كتب نفيس خطى را به دست بگيرد، نمى داند چه قسمت آن را بيشتر مورد 



دقت قرار دهد، از دقتى كه در تزئينات زيبا و تذهيب كارى آن به كار رفته در شگفت 
باشد، و يا از جاذبه سحرانگيز نقشهاى آن لذت ببرد و يا به رنگ آميزى و صور بديع آن 

نظر كند، و يا به- تماشاى زيبايى و شيوايى خط مشغول شود، و يا از همه آنها صرفنظر 
كرده، زيبايى جلد و نقش ونگار آن را مالحظه نمايد؟ آرى بيننده از صبر و شكيبايى 

 هنرمندان ايران و پشتكار
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آنها در به وجود آوردن اين گونه آثار گرانبها و نفيس در عجب مى ماند و بر قريحه و ذوق 
 »1 «آنها آفرين مى گويد ...»

ظاهرا ترتيب كار اينطور بوده كه نخست خطاط يا خوشنويس كتاب مورد نظر را به پايان 
مى رسانيده و ضمنا محل كافى براى كشيدن صور و رسوم و يا تذهيب كارى و ساير 

تزئينات مى گذاشته است، هم اكنون بعضى از كتابهاى خطى باقيست كه هنوز قسمتى از 
رسوم و اشكال آن كشيده نشده است و همين امر مى رساند كه اول متن كتاب را 

مى نوشتند و بعد متخصصين، حواشى و اطراف آن را با اشكال و گل و بوته ها تزئين 
مى كردند و سپس آن را به مذهب كار، مى سپردند تا حواشى و صفحات اول و آخر و 

 سرفصلها و عناوين و اول سوره ها و اجزاء آن را تذهيب و آرايش دهد.

تذهيب و نقاشى كتب و آثار از عهد سلجوقيان شروع شد، و در دوره تيموريان به حد 
 كمال خود رسيد.»

 يك صفحه از مرقع گلشنى كه نقاشيهاى حاشيه آن كار رضا هروى است 



 توجه غازان خان به صنايع و پيشه ها

به طورى كه از تاريخ مبارك غازانى برمى- آيد، تنها پادشاهى كه در ايران به پيشه ورى و 
فعاليتهاى صنعتى عالقه و دلبستگى داشته و خود به اين امور مى پرداخته است، غازان خان 

است؛ رشيد الدين در حق او مى نويسد: «و اما از صناعات مختلفه هيچ صنعتى از زرگرى و 
آهنگرى و نجارى و نقاشى و ريخته گرى و خراطى و ديگر صناعات نباشد كه به دست 

خود نكند، بهتر از آنكه همه استادان كنند، و چنانكه خود سازد ايشان را ارشاد كند و هر 
 استادى 
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مهندس كه آلتى عديم المثل كه مهندسان ندانند خواهد كه بسازد او را ارشاد كند و تعليم 
دهد تا بياموزد.» غازان خان با آنكه مى دانست كه ساختن طال و نقره غيرممكن است، 

كيمياگران و مدعيان اين كار را نزد خود فراخواند و به وسايل كار آنان آشنا شد «فرمود تا 
عملى چند كه ايشان دانند و دست افزار ايشان باشد مانند مينا ساختن و حل طلق و گداختن 

بلور و ساختن زنجفر و تصعيدات و ساختن چيزى كه مانند زر و نقره باشد و ديگر 
صناعات ايشان پيش او در عمل آورند تا بر آن واقف گشت و فرمود كه جهت آن 

نمى آموزم تا زر و نقره سازم چه مى دانم كه متعذرست، ليكن خواستم كه صناعات باريك 
پاكيزه كه در ضمن آن هست بدانم و آن را نيز بسازيم، چه كمال در دانش است و آن را 

 »1 «منزل ناكردن و از عملى به عملى ديگر ترقى كردن ...»



 صنايع دستى 

ماركو پولو در قرن سيزدهم ميالدى مى نويسد: «بانوان ايرانى و دختران، روى پارچه هاى 
ابريشمى، سوزن دوزيهاى زيبا با نقوش حيوانات، گلها و درختان، نمونه هاى مختلف تهيه 

مى كنند. پيش بخاريها، رولحافيها، رومتكاهاى دست دوخت، كه در منازل اشراف ديده 
 »2 «مى شود، از عجايب صنعت دست دوزى محسوب مى گردد ...»

در جاى ديگر مى گويد: «ايرانيها در ساختن اسبابهاى جنگ فوق العاده استادند، زين و 
 »3 «برگ و مهميز و شمشير و كمانهاى ساخت ايران بسيار خوب ساخته شده است ...»

 نتايج شوم فقدان تأمين اجتماعى و اقتصادى در آثار هنرى و ذوقى 

 ميالدى) يعنى در همان ايامى كه اروپائيان از 14 و 13در قرن هفتم و هشتم هجرى (قرن 
بركت تأمين اجتماعى و استقرار نسبى نظم و قانون رو به پيشرفت مى رفتند، يكى از عوامل 
ضعف حكومتها در ايران و ديگر كشورهاى خاور ميانه نبودن تأمين اقتصادى و اجتماعى 

براى مردم بود، يعنى فئودالها و طبقات فرمانروا، بدون آنكه به مقررات شرعى و عرفى 
پايبند باشند، به خود اجازه مى دادند كه به دارايى و اموال ديگران تعدى و تجاوز كنند. به 

حكايت خواندمير، مؤلف حبيب السير در عهد تيموريان با آنكه ناصر «... در عمارت و 
ضيافت مبلغهاى كلى خرج مى نمود، اما به جمع اموال، و مصادره اغنيا، به غايت مشعوف 

بود؛ چنانكه در ايام دولت او، هر تاجرى كه در بغداد، روى به آخرت مى نهاد تمامى 
 »4 «جهات و متروكاتش را، به ناحق تصرف كرده فلسى به ورثه ميت نمى نهاد.»
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سعدى نيز در باب اول بوستان به روش ظالمانه بعضى از شهرياران و تجاوز آنان به ما ترك 
 بازرگانان اشاره مى كند و با صراحت مى گويد: پادشاه «چو مال از توانگر ستاند گداست.»

 چو بازارگان در ديارت بمرد ...»
 

 به مالش خساست بود دستبرد

 كز آن پس كه بر وى بگريند زار
 

 به هم بازگويند خويش و تبار

 كه مسكين در اقليم غربت بمرد
 

 متاعى كزو ماند ظالم ببرد

 بينديش از آن طفلك بى پدر
 

 !وز آه دل دردمندش حذر

 پسنديده كاران جاويدنام 
 

 تطاول نكردند بر مال عام 

 بر آفاق اگر سربسر پادشاست 
 

 چو مال از توانگر ستاند گداست 

 بمرد از تهيدستى آزادمرد
 

 ز پهلوى مسكين شكم پر نكرد

   
طبيعى است در محيطى كه بازرگانان كه كمابيش جزو طبقات صاحب حقوق و ممتاز 

كشورند، امنيت اقتصادى نداشته باشند، حال طبقات محروم و بى پناه جامعه آشكار است.- 
راوندى مؤلف راحة الصدور، وقتى كه از شامگاه دولت سالجقه و بامداد قدرت 

 هجرى 591خوارزميان سخن مى گويد، وضع دلخراش كشاورزان و شبانان را در سال 
چنين توصيف مى كند: «خوارزميان چيره شدند، هرجا كه ديهى مانده بود، چهارپايش 

مى راندند و روستايى از پس مى شد، تا پيش او گاو مى كشتند و كباب مى كردند، و 
 (يعنى خون جگر مى خورد و ياراى دم زدن نداشت) بدون »1 «روستايى جگر مى خورد.»



شك در جوامعى كه ظلم و زور حاكم است و از امنيت سياسى و اقتصادى اثرى نيست، 
امور ذوقى و هنرى مجال رشد و بلوغ پيدا نمى كند. راوندى در جاى ديگر از فجايع مرد 

جنايت پيشه اى به نام قاضى زنجانى كه دالل مظلمه بود، و به راهنمايى او اموال فقير و غنى 
 مصادره مى شد ياد مى كند و او را «ادريس سر تا پا تلبيس» مى خواند.»

در همدان به ارشاد و راهنمايى اين مرد خبيث «... هرجا منعمى بود مصادره فرمود و چون 
از شهر بيرون آمد به هر ديه كه رسيد بفرمود تا روستايى بيچاره را از خانه آواره كردند، 

هرچه در خانه بود غارت فرمود و همچنين هرچه در ديه بود برمى داشت و عمارت 
 تجاوز به حقوق فردى و اجتماعى در ايران تا استقرار مشروطيت كمابيش »2 «نگذاشت.»

 دوام يافت و شدت و ضعف آن بستگى به روش و سياست زمامداران داشت.
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 سرنوشت آثار هنرى از عهد صفوى به بعد

استاد فقيد عباس اقبال مى نويسد: «امر عجيب در كار سالطين صفويه اينست كه اين 
جماعت با اينكه در تشويق اهل هنر و صرف همت و مال در استفاده از اين طايفه پاى 

كمى از هيچكس نداشته و در تعقيب سيره بازماندگان تيمور و آق قويونلو و امرا و وزراى 
ايشان در مرحله تشويق هنرمندان، از ايشان نيز بيشتر تاخته اند و واقعا به اين كار عالقه 



داشته و از جان و دل در اين باره مى كوشيده اند، باز به مصلحت روز و به جهت مزيد رونق 
 بازار شريعت، دست به اقداماتى مى زدند كه با روح اسالم تباين و تعارض داشت.

همه مى دانند كه شاه عباس كه خود را كلب آستان حضرت على (ع) مى خواند و براى 
زيارت مرقد مقدس امام هشتم (ع) پياده از اصفهان تا مشهد طى طريق نمود، در ساختن 

مساجد و پديد آوردن آثار هنرى و تشويق هنرمندان، چقدر عالقه و صميميت نشان داده 
است ولى متأسفانه، بعد از برافتادن خاندان صفوى و استيال يافتن افاغنه خونخوار 

خانه برانداز و نادر پول پرست خودخواه و حكام جائر و جاهل قاجاريه، چنان اهل ذوق و 
هنر را خوار و بيمقدار كرد كه اين بينوايان در ايام غلبه هنرشكنان، عرض هنر را ننگ و 

عار مى ديدند و جز اينكه اين فن شريف خود را از ناكسان بپوشند و با خود به گور ببرند، 
چاره اى نداشتند، چه عالوه بر آنكه در اين مدت از زمان، هنر مقدار نداشت، هنرمند نيز 

چون مثال فقه و اصول نمى دانست و از صرف و نحو بيخبر بود، مردى بيمصرف و هرزه كار 
به شمار مى رفت و دور نبود كه او را به تعزير و تكفير از ميان بردارند و آثار هنرى او را در 

 شمار آثار ضالل درآورند.

جنايتى كه يك عده از حكام طمع ورز سفيه دوره قاجاريه و عمال آنها در يكى دو قرن 
اخير در انهدام آثار بى نظير اصفهان مرتكب شده اند، از حد شرح و وصف بيرون است. از 

تمام آثار و ابنيه باشكوهى كه در ساحل راست زاينده رود وجود داشته و سياحان فرنگى 
در صد سال قبل اوصاف و تصاوير آنها را براى ما به يادگار گذاشته اند، امروز كوچكترين 

اثرى برجا نيست و از ابنيه داخل شهر هم هرچه برپاست به شكل عجيبى صدمه عمدى 
خورده و غالبا، نقوش آنها را سترده يا در و پنجره و سقف آنها را چنان درهم شكسته اند 

 »1 «كه هيچ زلزله اى نيز چنين نمى كرده است ...»



 دعوت صنعتكاران فرنگ در عهد صفويه 

در نامه شاهقلى خان اعتماد الدوله به لوئى چهارم پادشاه فرانسه، غير از تقاضاى كمك 
نظامى و دريايى براى قلع و قمع دزدان دريايى عمان، از پادشاه فرانسه تقاضا شده است كه 

عده اى كارشناس تسليحات نظامى و استادان صنايع مختلف به ايران گسيل دارند. «چون 
 استادان و اهل 
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صنعت واليات آن پادشاه واالجاه، مشهور و معروف اند و تفوق ايشان بر اهل صنعت ايران 
كه در اكثر فنون مهارت تمام دارند، معلوم رأى انور ماست، آن پادشاه واالجاه مقرر دارند 

كه از استادان توپ ساز و قنباره ساز و تفنگ ساز، و ساير اسباب جنگ و جدال و صاحبان 
صنايع ديگر از قبيل لندره باف و ساعت ساز و سنگتراش و جماعتى كه صنايع غريبه از 

ايشان متمشى شود، چند نفر به درگاه معلى فرستند كه درين واليت به امور مزبوره قيام 
نمايند و چون در حوالى تختگاه پادشاهى، رودى موسوم به آب كورنگ هست كه 

درين وقت خاطر مبارك به آوردن آن به دار السلطنه همايون متعلق گرديد و كوهى مانع و 
بريدن آن، و آوردن آب مزبور دشوار است، اگر در آن مملكت استادان به هم رسند كه 

تدبيرات چند توانند نمود كه اين امر به آسانى صورت پذيرد، آن پادشاه واالجاه مقرر 
 »1 «دارند كه چند نفر ايشان را نيز جهت اين كار به دربار عظمت و اقتدار ارسال نمايند ...»

 پيشرفتهاى فنى و صنعتى در اروپا



چون در قرون اخير فرهنگ و تمدن غرب در ايران و ديگر كشورهاى خاور ميانه تأثير 
 عميق داشته، با رعايت اختصار به پيشرفتهاى صنعتى اروپا اشاره مى كنيم.

در كشورهاى اروپايى، محو فئوداليسم و رشد تدريجى كشاورزى و صنعت و توسعه 
 شهرنشينى سبب بهبود زندگى عمومى گرديد.

فن خانه سازى ترقى و تكامل يافت، ساختن دودكش براى بخارى و روشن كردن خانه ها به 
وسيله نور بى دود، مرهون همين دوره است، زيرا شمعدانهاى پيه سوز يا با شمع مومى، جاى 

روغندانهاى قديم و مشعلهاى صمغى را گرفت. در زمينه مواد خوراكى خوردن آش يا 
آبگوشت گرم قبل از غذاى شب، عادتى است كه مهاجمين آسيايى به اروپا آورده اند و در 

مورد مشروبات غير از شراب، عصاره ميوه و شراب سيب از قرن پنجم در فرانسه معمول 
بوده است و در مورد الكل بايد گفت كه روش تهيه آن را به وسيله تقطير شراب در 
آخرين ادوار درخشش اسكندريه مى دانسته اند، ليكن فن واقعى اين كار از قرن دهم 

ميالدى در ايتاليا تحت قواعد معينى درآمد «... هنر تهيه پوشاك، بيش از فن تهيه خوراك، 
جالب توجه بود، همراه با كتان، رقيب آن پشم جاى خود را باز مى كرد، از ابتداى قرن 

چهاردهم، فن ماهوت سازى انگلستان در همه جا شهرت داشت و تقريبا در همين اوقات 
) كه اعراب توانستند گوسفند مرينوس افريقاى شمالى را با آب و هواى اسپانيا 1340بود (

 سازش دهند و اين حيوان به زودى بزرگترين تهيه كننده پشم در جهان شد.

از شهرت ابريشم به هيچوجه كاسته نشده بود، اما ديگر مملكت چين انحصار آن را در 
 اختيار نداشت، زيرا روش تربيت كرم ابريشم از راه سوريه در بيزانس معمول شد و
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اعراب در قرن دهم ميالدى آن را به كشور اسپانيا آوردند- پنبه مشرق از راه ونيز به اروپا 
مى آمد و مواد رنگين ذيقيمت را از آسياى صغير وارد مى كردند، ليكن به تدريج اين مواد 
جاى خود را به مواد رنگى محلى از قبيل زعفران و روناس و وسمه دادند؛ اختراع ماشين، 

پيچيدن نخ ابريشم به قرقره و سپس اختراع چرخ نخ ريسى و باالخره انتشار روزافزون 
دستگاه بافندگى چنان تنزلى در قيمت پارچه به وجود آورد كه از آن پس حتى دهقانان 

 روش آرايش موى زنان، به تقليد زنان »1 «نيز مى توانستند ملبوس فراوان داشته باشند.»
 ظريف چينى از قرن پانزده در اروپا متداول شد.

مصنوعات: شرح تمام ابزار و آالت مختلفى كه در اين دوره ساخته شده است، ممكن 
نيست، آنچه مسلم است استفاده از چرخ دستى يا چرخ خاك كشى دستى كه به غلط ابداع 

 آن را به پاسكال نسبت مى دهند، از ثلث آخر قرن سيزدهم معمول بوده است.

 شيشه سازى 

«با اينكه استعمال شيشه در روم بسيار متداول بوده، از قرن سيزدهم به بعد، اين صنعت در 
 كارگاه 25 در فرانسه 1497 و 1207اروپا حيات نوين خود را آغاز كرد. بين سالهاى 

شيشه ريزى وجود داشت كه از آن جمله اولين كارخانه تهيه بطرى در فرانسه است. 
شيشه هاى اين دوره، خشن و كمتر حاكى، ماوراء بود با اينحال انقالبى در منازل ايجاد 

كرد، مردم از اين پس به جاى پارچه هاى روغن آلودى كه در پنجره ها قرار مى دادند، شيشه 
به كار مى بردند و اولين بار بود كه آدمى از پس آن، جهان را به روشنى مى ديد، از همين 

اوقات نوعى عينك درشت اختراع شد كه موجب عالج چشمان نزديك بين بود و مى توان 



 منسوب كرد، انتشار شيشه و استفاده از آن بعدها به 1280اين اختراع را به حدود سال 
 اختراع دوربينهاى نجومى و ميكروسكپ نيز كمك كرد.

غير از شيشه سازان ونيزى كه شهرت جهانى داشتند، شيشه سازان فرانسوى نيز در اين فن 
مهارت بسيار نشان دادند، ساختن شيشه بندى كليساهايى كه به سبك «گوتيك» ساخته 

بودند و ابداع شيشه هاى كوچك رنگين و شيشه هايى كه در كليساى نوتردام در پاريس و 
( به كار رفته، معرف پيشرفتى است كه Bourges( و بورژ)Chartresكليساهاى شارتر)

 در فن شيشه سازى فرانسويان در دوره قرون وسطا پديد آمده است.

مينياتورسازان، تذهيب كاران و صحافان اين دوره حاضر بودند كه ماهها و حتى سالها وقت 
خود را صرف تزيين و تجليد كتاب واحدى كنند، عالوه براين در زمينه نقاشى روغنى و 

 گراورسازى روى چوب نيز پيشرفتهايى حاصل شد. به عقيده پير روسو:
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«در همه اين زمينه ها كه صنعت، راهنما و كمك هنر گرديد سهمى كه از مشرق زمين به ما 
رسيده است، اصلى و اساسى است.» در زمينه فخارى و ظروف، غربيان خاك رس را در 

 درجه مى پختند و با ورقه اى از لعاب مى پوشانيدند تا خلل و فرج آن 1200حرارت 
 قرن قبل از ميالد، اين خاك را در حرارت 25گرفته شود، درحاليكه فخاران چينى در 

 درجه مى پختند و جسم شفاف و غير متخلخلى به دست مى آوردند كه جزو 1400
شاهكار- هاى هنرى به شمار مى رفت؛ عالوه براين، الك و صدف از هدايايى است كه از 



سرزمين هنرپرور چين به اروپا راه يافته است. صنعت فرش نيز از ايران و آسياى مركزى به 
 »1 «اروپا رفت.»

 معمارى و هنرهاى ساختمانى در غرب 

«كليسيا بر روى هنر قرون وسطا نيز تأثيرى عظيم به جاى نهاد، بزرگترين و زيباترين بناها، 
 ( بودند.Cathedralهمان نمازخانه ها)

در اوايل قرون وسطا، هنر ساختمانى به انحطاط گرائيد، ولى حتى در زمان شارل كبير، 
معماران تقليد از سبك رومى را آغاز كردند، طى قرن دهم تا دوازدهم در نزديكى ديرها 

و شهرهايى كه محل زندگى اسقفها بود، كليساهاى بزرگى ايجاد شد، معابد بزرگ و 
باعظمت و ادعيه مطنطن و پرشكوه، همراه با موزيك و آواز دسته جمعى، مى بايستى بر 

 اذهان مردم اثر بگذارد و آنان را مجذوب كليسا كند.

در قرون دهم تا دوازدهم، در ساختمان بناهاى سنگى هنوز مهارتى به كار نمى رفت، بناها 
اغلب زمخت و جسيم بود و در آنها كوهى از مصالح به كار مى بردند، چنانكه با ديوارهاى 

 عريض و پنجره هاى باريك و ستونهاى ستبر و زمخت خود بيشتر به قلعه شباهت داشتند.

صفت ممتاز معابد قرنهاى دهم تا دوازدهم، طاقهاى گنبدى بود كه از روميها اقتباس شده 
( ناميده مى شد، معابد با حجاريهاى بيقواره اى Romainبود و شيوه معمارى آن رومن )

 »2 «كه رنگهاى تندى داشت، تزيين يافته بود.»

پير روسو ضمن بحث از معمارى قرون وسطايى مى نويسد: «... مؤسسات مذهبى در اين 
اوقات قدرت مطلق داشتند و ايمان واقعى يا تظاهر به ايمان را به همه كس تحميل 



مى كردند، حقيقت آنست كه همه مردم در ساختمان كليساها شركت مى كردند. اگر 
شركت يك نفر با اهداء پول نقد انجام مى گرفت، دومى از قوت بازوى خود اعانه مى- 

 پرداخت و فى المثل در استخراج سنگ كمك مى كرد و نفر سوم به عنوان خاكبردارى يا

______________________________ 
  به بعد. (به اختصار)133)- همان كتاب، ص 1(

 .103)- نقل از: تاريخ قرون وسطا، تأليف پروفسور كاسمينسكى، صفحه 2(

 594، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

نجارى شركت مى كرد و اگر در نظر گيريم كه صنايع آن عصر چقدر بدوى بودند، 
به طورى كه همه كارها مى بايست با زور بازوى آدمى انجام گيرد، مى توان حدس زد كه 

براى انجام بناهايى مثل كليساى نوتردام در پاريس يا كليساهاى بزرگ شارتر و 
( چه مدت زمان طويلى الزم بود و درواقع بسيار اتفاق مى افتاد كه اين مدت Reinsرنس )

 »1 «از يك قرن متجاوز شود.»

«در پايان قرن دوازدهم، در شهرهاى شمالى فرانسه، سبك جديدى به وجود آمد كه بعدها 
( به خود گرفت، اين سبك از فرانسه به تمام كشورهاى اروپا راه Gothiqueنام گوتيك )

پيدا كرد و رواج يافت، از اين زمان، هنر ساختمان پيشرفت كرد، در شهرها اصناف 
 ساختمانى پيدا شد، و بنايان تعليمات تخصصى فرامى گرفتند.

بناهاى گوتيك از بناهاى سبك رومن ظريفتر بود، در آنها پنجره هاى عريض با شيشه هاى 
شفاف تعبيه مى كردند، ستونها باريكتر و ظريفتر شد، طاقهاى گنبدى سبك رومن، به 

 طاقهاى بيضى و هاللى شكل تبديل يافت.



عمارات، به طوركلى سبكتر و داراى فضايى وسيعتر شدند، تزئينات حجارى زيادتر و 
گرانقيمتتر شد، پيكره هاى دوران گوتيك از حجاريهاى زمخت سبك رومن بسيار 

باروح تر و طبيعى تر بود، سبك گوتيك منعكس كننده فرهنگ عاليترى است كه در دوران 
رشد و شگفتى شهرها به وجود آمده است، از اين پس ديگر نه فقط كليساها، بلكه عمارات 

بزرگ شوراهاى شهرى، كه با برجهاى بلند تزيين مى يافت، به سبك گوتيك ساخته 
 مى شد.»

پير روسو مى نويسد: «خوبست لحظه اى درباره پيچيدگى فوق العاده مشكالتى كه مطرح 
مى شدند به تفكر بپردازيم: تعيين ضخامتى كه مى بايست ديوارها داشته باشند، حداكثر ابعاد 

پنجره ها و روزنه ها، محلهاى شايسته براى برقرارى نيم طاقهاى كمكى، ترسيم شكل سقفها 
و روش تراش سنگها، همگى عبارتند از مسائل مشكلى مربوط به دانش هندسه و علم 
تعادل و فن برش سنگها و مقاومت مصالح كه مى بايست حل شوند- ظرافت طاقها و 
كشيدگى و زيبايى ستونها، شهادت مى دهند، كه همه اين مسائل با روش علمى حل 

 شده اند و همچون عهد روميان، با تقريبات فاحش و ناهنجار اكتفا نكرده اند.

ازاين رو، اين معماران به احتمال قوى، اگرچه دانش دقيق رياضى و فيزيك در اختيار 
نداشته اند، صاحب معلومات تجربى بسيار مؤثر بودند؛ كه مى داند؟ شايد آنان بعضى از 

نوشته هاى ارشميدس يا هرون را به دست آورده بودند و به كمك آن كار مى- كردند و 
اسرار روشهاى خود را حفظ مى كردند و آن را سينه به سينه از نسلى به نسل بعد منتقل 

 مى ساختند.»
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 آغاز ابداعات فنى اروپائيان در اواخر قرون وسطا

به عقيده پير روسو: «دورانى كه از سال هزار ميالدى شروع مى- شود و به انتهاى قرون 
وسطا ختم مى شود، يكى از ادوار بزرگ فراوانى پيشرفتهاى فنى بوده است. اختراعاتى كه 
اكنون از آنها گفتگو خواهد شد، به نسبت بزرگى از رنجهاى آدمى كاستند و در بسيارى 

موارد موجب شدند كه بتوانيم به جاى نيروى محرك انسانى، قدرت حيوانات و نيروى 
اسب و باد را مورد استفاده قرار دهيم؛ از طرف ديگر، چون از لحاظ كميت، كارگر كافى 

براى انجام نقشه هاى بزرگ وجود نداشت، مجبور شدند كه با سرعت بيشترى در ترقى 
«ماشينيسم» بكوشند تا بتوانند منابع جديدى از انرژى به وجود آورند كه جانشين نيروى 
آدمى شود ... تجهيز قواى محرك طبيعى، يعنى نيروى آب و باد، ترقى قاطعى بود، و 

دوران جديدى را در تاريخ بشريت افتتاح كرد، زيرا اوال مقام آدمى را ترقى داد و نوع بشر 
را كه تا آن هنگام، خود، همچون موتورهاى ساده اى به كار مى رفت، به اداره كننده و 

بازرس ماشين تبديل ساخت، ثانيا از آنجا كه قواى محرك جديد امكان استفاده از 
نيروهاى بزرگى را ميسر مى ساخت، وسيله پيدايش صنايع بزرگ واقعى گرديد كه حاصل 
آن باال بردن سطح مدنيت آدمى بوده است. چنانكه ديده ايم و مى دانيم، استفاده از نيروى 
آب در اسكندريه به وسيله ارشميدس معمول شده بود، ليكن چنين به نظر مى- رسد كه 

نيروى باد خيلى ديرتر از آن تحت اراده آدمى درآمده و درواقع اگر فحواى بعضى 
 1105مدارك قديمى را مأخذ قرار دهيم، اولين آسياهاى بادى اروپايى در حدود سال 

ميالدى در نواحى «نورماندى» معمول شده است ... در نقاطى كه مجارى آب فراوان بوده، 
نيروى باد جاى خود را به نيروى آب مى داد و آسياى آبى جانشين آسياى بادى مى گرديد 



... آسياى آبى در ابتدا فقط براى باال آوردن آب به كار مى رفت. ولى پس از چندى براى 
خرد كردن حبوبات به كار رفت ... با اينكه به تناسب وفور يا كمبود بارندگى حركت 
آسياى آبى دچار اختالالتى مى شد، با اين حال استفاده از انرژى آب، استعمال انرژى 

حيوانى را منسوخ نساخت ... طولى نكشيد كه از نيروى آب براى موارد ديگر غير از آرد 
كردن گندم يا روغن كشى از گردو و زيتون نيز استفاده كردند. ابتدا وسيله اى تعبيه كردند 

كه با كمك اين نيرو متناوبا پتكى را از جاى خود بلند كنند و به اين تدبير آن را براى 
غلطك زدن به پارچه ها و كوبيدن پوست در دباغى به كار برند، آنگاه در اواسط قرن 

چهاردهم، توانستند به وسيله اين نيرو نه فقط پتك بلكه اره اى را به حركت درآورند و 
چندى بعد توانستند غلطكى را كه براى صاف كردن ناهمواريها به كار مى رفت، به كمك 
آن به كار اندازند و از اين راه، تيز كردن ابزار و صيقلى ساختن سالح و ساز و برگ، همه 
 با كمك انرژى آب ممكن گرديد، اگرچه ماشينهايى كه به اين ترتيب به وسيله انرژى آب 
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كار مى كردند، موارد استعمال مختلف داشتند ليكن اصطالحا همه آنها را آسيا مى ناميدند 
تاكنون چندين بار دينى را كه مدنيت مغرب زمين به كشور چين يعنى مادر بسيارى از 

 اختراعات اساسى، دارد گوشزد كرده ايم.

باروت توپ كه استعمال آن در اروپا طى قرن سيزدهم ميالدى معمول شد، بار ديگر ميزان 
اين دين را باال مى برد؛ با اينحال، اين نكته را متذكر مى شويم كه مردم چين كه صاحب 

اينهمه اكتشافات و اختراعات بديع بودند و نبوغ خالق داشتند، نمى توانستند از اين 
 ابداعات خود بهره بردارند و حال آنكه اروپائيان حداكثر سود را از آن بردند.



شايد بدون كمك اروپائيان، هنر اشياى الكى و ابريشم سازى و فنون ساختن باروت توپ و 
 چاپ كه همه ابداعات چينى هستند تا قرن بيستم به همان حال باقى مى ماند (!)

درواقع در سرزمين امپراطورى چين جوانه اى ايجاد شد و حال آنكه اين جوانه فقط در 
اروپا تبديل به درختى گرديد و ميوه هاى فراوان داد ... ايرانيان و آشوريان قديم براى آتش 

انداختن به مواضع دشمن تيرهايى آغشته به نفت سياه به طرف آنها پرتاب مى كردند ... 
 ترقيات مهمى كه نصيب اين سالح گرديد، مرهون اهالى بيزانس است ...

از قرن سيزدهم ميالدى مورد استعمال اساسى آن به وسيله قوم اخير معين شد، وقتى كه 
مقدارى از آن را در انتهاى لوله اى از آهن قرار مى دادند و آتش مى زدند، مى توانستند به 
وسيله آن، قطعات سنگ يا فلز را به مسافات دور پرتاب كنند، اما چند سالى طول نكشيد 

كه توانستند قطر و ضخامت اين لوله را به ميزان قابل مالحظه اى افزايش دهند و به اين 
 ( مى ناميدند ...Bombardeوسيله قديميترين انواع توپ به وجود آمد كه آن را بمبارد)

بعدها درصدد برآمدند كه سالحهايى ايجاد كنند كه بيشتر قابليت استفاده داشته باشد و 
قبل از همه در فكر اسلحه دستى افتادند، به اين طريق از بمبارد و ظريفترين همه فرزندان 

آن «زنبورك» يك سلسله اخالفى به وجود آمد كه عبارت از انواع و اقسام تفنگ هاى 
فتيله اى قديمى مى باشند ... براى ساختن توپ و تفنگ فتيله اى و انواع گلوله هاى بزرگ و 

كوچك توپ و تفنگ، احتياج به فلز داشتند و بنابراين، تقاضا براى انواع فلز افزايش 
مى يافت ... تا آن زمان همه چيز را از چوب مى ساختند، براى ساختن خانه و براى تهيه 

كشتى چوب به كار مى رفت، انواع قرقره و جراثقال ... و لوله هاى آب و چرخهاى نساجى 
و همه لوازم ساختمان و زراعت و تلمبه ها و چرخ و دنده هاى آسياى آبى يا بادى و غيره را 



فقط از چوب درست مى كردند؛ فلزات فقط موارد استعمال كوچكى داشتند، قسمتهاى 
 برنده ابزار كار و اسلحه و زره و نرده ها و قفلها را از فلز درست مى كردند.

براى تهيه فلز، بعضى روشهاى قديمى و مقدماتى را كه از قدما به ارث رسيده بود به كار 
 مى برده اند، از اينقرار، چون مواد معدنى آهن، در طبيعت، عموما به صورت اكسيد
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وجود دارند، بنابراين الزم مى آمد كه به كمك كربن آن را تصفيه كنند، به اين منظور 
ذغال چوب به كار مى بردند كه غالبا در جنگلهاى مجاور به سهولت تهيه مى شد و به اين 

تدبير در انتهاى كوره توده اى از آهن يا فوالد گرد مى آمد، آنگاه مى بايست اين توده را به 
شدت بكوبند تا بتوانند حداكثر مقدار فلز سوخته يا كف فلز را كه همراه آن جمع مى شد 
خارج سازند. كوبيدن فلز عموما به وسيله چكش بزرگ يا پتكى به عمل مى آمد كه خود 

آن با كمك نيروى آب متحرك بود ... اگر مقدار ناچيزى زغال بر آهن بيفزايند، فلزى به 
نام فوالد به دست مى آيد كه سخت تر و قابليت مقاومت بيشترى دارد، به احتمال قوى بايد 

مالكيت اين اختراع را به مردم هند نسبت داد ... فوالد هندى به خارج صادر مى شد و 
ايرانيان آن را در همه جا شايع كردند؛ و اين همانست كه اروپائيان به نام فوالد دمشق 

مى شناختند. كارگاههاى شهر دمشق همچون كارگاههاى بغداد و اصفهان از اين فوالد 
شمشيرهاى آبدار خارق العاده اى ساختند كه در همه جا شهرت يافت و پيروزى مسلمانان 

را در جهان تأمين كرد، آنگاه فن جديد فلزكارى در اروپا رواج يافت ... پيشرفت 
شايسته اى كه در بهره بردارى از نيروى آب به عمل مى آمد، بيش از پيش در ترقى مداوم 

تهيه آهن مؤثر واقع شد؛ اين نيرو نه فقط چكشهاى بزرگ و پتكها را به حركت 
درمى آورد، بلكه دستگاههاى دميدن را اعم از آنها كه متعلق به كوره يا به ريخته گرى بود 



به كار وامى داشت و به اين وسيله حرارتهاى بزرگترى به دست مى آمد كه عمل جذب 
ذغال را تشديد مى كرد و اين تشديد تا آنجا ادامه يافت كه روزى از كوره نه فوالد و نه 

آهن، بلكه چدن خارج شد ... آنگاه فلزكاران به بنا نهادن كوره ها پرداختند، اين كوره ها 
 5كه در ابتدا به وسيله دم كار مى كردند و سه متر ارتفاع داشتند، در آخر قرن، طولشان به 

 كيلوگرم چدن در 750متر رسيد و كم كم تبديل به كوره مرتفع گرديد كه مى توانست 
 هر روز توليد كند.

اين ترقى كيفى و كمى نه تنها موجب رواج فوق العاده اسباب و ابزار معمولى شد، بلكه 
موجب ايجاد سلسله اى از ادوات و ماشينهاى جديد گرديد و از مجارى آب گرفته تا اولين 

 »1 «) به وسيله فلز ساخته شد.»1405نمونه از لباس غواصى (سال 

 عوامل پيشرفت اروپائيان و تفوق غرب بر شرق 

 سه پيشرفت عظيم در پايان قرون وسطا

به عقيده پير روسو آخرين ادوار «قرون وسطا دوران ايجاد و پيدايش فنون بود كه پيشرفت 
در آن با كندى انجام مى گرفت. معهذا هر قدر اين دوران به انتهاى خود نزديك مى شد، 

 طى آن اختراعات صنعتى فراوانتر از پيش و با سرعت و تعجيل بيشترى به وجود

______________________________ 
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مى آمد. در حقيقت طى آخرين سالهاى قرون وسطا بود كه سه ترقى اصلى و اساسى 
نصيب بشر گرديد و به جرأت مى توان گفت كه قسمت مهمى از مدنيت دوران بعد از آن 

بر اين سه پيشرفت اصلى متكى گرديد ... اولين اين ترقيات صنعت چاپ است، براى آنكه 
بتوانيم به حقيقت از ارزش و اهميت آن آگاه شويم، شايسته است كه لحظه اى كتابهاى 

 قبل از دوران گوتنبرگ را در نظر آوريم.

كتاب در آن عصر، عبارت بود از مجموعه بزرگ و ضخيمى كه معموال مابين دو صفحه 
چرمى يا چوبى يا فلزى قرار مى دادند و هنگام مطالعه و دست زدن به آن مى بايست با 

 نهايت احتياط رفتار كنند.

اين مجموعه شامل نسخه خطى اثرى مربوط به علوم الهى يا ماوراء الطبيعه بود كه رهبانان 
با نهايت حوصله و دقت و صرف وقت طى چندين ماه آن را نوشته و تذهيب كرده بودند، 
اين موضوع به خوبى نشان مى دهد كه به چه دليل در آن اوقات، كتاب جزو اشياى تجملى 

 محسوب مى شد.

مهمترين كتابخانه ها، بيش از چندصد جلد كتاب نداشته اند؛ حتى لوئى يازدهم پادشاه 
فرانسه هروقت كتابى از كتابخانه دانشكده طب قرض مى كرد، مجبور مى شد كه مقدارى 

 از ظروف نقره سلطنتى را به عنوان وديعه در آنجا بگذارد.»

از اواخر قرن چهاردهم ميالدى، روش حكاكى روى چوب در اروپا معمول گرديد، 
به اين ترتيب كه مطالب را روى چوب حك و سپس نسخه هاى متعددى از آن منتشر 
 947مى كردند. مبدأ و مبتكر اين كار، چينيان بودند و الواح حكاكى شده مربوط به سال 

ميالدى در آن سرزمين به دست آمده است. روش كار چينيان اين بود كه نخست روى 



صفحه مسطحى مطالب را مى نوشتند يا تصاوير را نقاشى مى كردند و سپس اطراف مطلب 
يا تصوير را حكاكى مى كردند، به نحوى كه نوشته يا تصوير به طور برجسته قرار 

مى گرفت، بعدا سطح آن را با مركب آلوده مى ساختند، آنگاه صفحه اى از كاغذ را روى 
آن فشار مى دادند تا نسخه اى از نوشته يا تصوير به دست آيد. استفاده از اين روش در اوايل 

 قرن پانزده در اروپا رواج داشت.

مدتها طول كشيد تا اروپائيان به تنظيم و آماده كردن حروف جداگانه و متحرك توفيق 
 به اين 1440يافتند و از اجتماع آنها كلمات و عبارات را به وجود آوردند و قبل از سال 

 وسيله چندين كتاب كوچك مدرسه اى چاپ كردند.

 مردى به نام گوتنبرگ به 1444 و 1434پس از فراهم شدن اين مقدمات، مابين سالهاى 
 ساختن حروف چاپخانه روى چدن توفيق يافت و در شهر استراسبورگ 

 599، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

نمونه اى از ماشين چاپ درست كرد و از مخلوط كردن روغن شاهدانه و دوده، نوعى 
مركب چرب به وجود آورد؛ و بعدا در اثر مساعى اين مرد روشهاى مختلف صفحه بندى و 

 1456فن حروفچينى تحت قواعد و قوانين معينى درآمد. مهمترين كتابى كه قبل از سال 
 صفحه كه هر صفحه آن شامل دو 1282از طبع خارج شده است، كتاب توراتى است در 

 نسخه در سراسر جهان 12 سطر است و از اين كتاب اكنون بيش از 36ستون و هر ستون 
 وجود ندارد.

پس از آنكه گوتنبرگ، مخترع فن چاپ، درگذشت، يادگار پرارزش او به سرعت در 
تمام جهان رواج يافت، هنوز قرن پانزدهم به پايان نرسيده بود كه در بسيارى از شهر- هاى 



مهم اروپا، مؤسسات چاپ و نشر كتاب به وجود آمد و نسخه هاى متعددى از كتاب مقدس 
به دست مردم رسيد. پير روسو مى گويد: «آيا الزم است كه به تفصيل درباره نتايج 

نامحدود اين اختراع شگرف و غول آسا گفتگو كنيم؟ كتاب كه در نتيجه ابعاد كوچك و 
قيمت نازل خود رواج يافته و در اختيار همه كس قرار گرفته بود، درواقع تمام دانش 

دانشگاهها را در دسترس همگان مى گذاشت؛ فلسفه رسمى كليسا و كتب مقدس به اين 
وسيله در همه جا شيوع يافت و هركس مى توانست از اين پس با آسايش خيال آنها را 

مطالعه كند و در معرض قضاوت و انتقاد قرار دهد. فن چاپ مبدأ عزيمت تمدن بديعى 
 »1 «گرديد كه قدرت آدمى را به نقطه اوج آن رسانيد.»

 كاغذ

«چاپخانه اسلحه اى بود با قدرت مطلق كه براى ترقى و پيشرفت عليه نادانى مبارزه مى كرد، 
ليكن هر اسلحه اى احتياج به آذوقه و مهمات دارد. ماشين چاپ گوتنبرگ زادوولد بسيار 

كرد ... اگر مدام ميزان كافى از كاغذ به آن نمى رسيد، مسلما تمام اين قورخانه بزرگ 
 بيفايده مى ماند.

رواج كاغذ و كاغذسازى دومين ترقى عظيمى است كه به آن اشاره كرديم، كاغذ نيز از 
كشور چين به اروپا آمده و از جمله اختراعات جديد نبوده است ... به احتمال قوى گرانى 
قيمت اين ماده، آنان را به تفكر واداشت و پيش خود اين موضوع را مطرح كردند كه آيا 

نمى توان نوعى از نمد را براى نوشتن، جانشين پارچه ابريشمى كرد.» پس از سالها مطالعه و 
 عده اى چينى اسير شدند و به سمرقند 751تجربه اين فن تكامل يافت و سرانجام در سال 

آمدند و اين صنعت را در آنجا رواج دادند و از كتان و شاهدانه، كاغذ ساختند. يك ربع 



قرن بعد از اين تاريخ، اسرار صنعت مزبور ابتدا به بغداد و سپس به دمشق رسيد و در اين 
 شهر كارخانه كاغذسازى ديگرى تأسيس شد، مسلمانان فن كاغذسازى را

______________________________ 
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 براى اولين بار كاغذ در اسپانيا رواج يافت ... اروپائيان در 1154تا به مراكش آوردند و در 
تكميل فن كاغذسازى كوشش بسيار كرده و اصالحات بسيار به عمل آوردند، كاغذ آنان 

از چوب ساخته نمى شد، بلكه به اين منظور پارچه هاى كهنه كتانى يا پنبه اى را به كار 
 مى بردند: يعنى ابتدا آنها را ريش ريش مى كردند و آنگاه به خمير كاغذ مبدل مى ساختند ...

پيدايش صنعت چاپ به پيشرفت و توسعه صنعت كاغذسازى كمك فراوان كرد و رواج 
آن به قدرى زياد شد كه كم كم ماده اوليه به مقدار كافى وجود نداشت ... اما بخت و اقبال 

باز هم به صنعت جديد كمك كرد و چون قسمتى از مردم اروپا در آن اوقات ثروتمند 
شدند، استعمال البسه زيبا بسيار متداول گرديد؛ و اين موضوع كامال به نفع صنعت 
كاغذسازى بود زيرا تمام پارچه ها و البسه كهنه كتانى و پنبه اى را به مصرف كاغذ 

مى رسانيدند، و مى توان گفت كه در اين مقام «مدپرستى» به پيشرفت دانش كمك فراوان 
 »1 «كرد ...»

 ساعت مكانيكى 

سومين اختراع بزرگ آخرين ادوار قرون وسطا، ساعت سازى مكانيكى است «تا قرن دهم 
ميالدى، عملى ترين طريقه براى تعيين اوقات، استفاده از ساعت آبى بود. اساس اين روش، 



همواره عبارت بود از جريان آب با سرعت ثابت، اما به تدريج وضع آن بسيار پيچيده شد و 
يك سلسله ماشينهاى تزئينى بر آن افزودند؛ مشخص ترين مثال از اين نوع ساعتهاى با 

 ميالدى از طرف هارون الرشيد به 807مكانيسم پيچيده، ساعتى است كه در سال 
شارلمانى پادشاه فرانسه هديه شد، در اين ساعت، آب متدرجا به سطوح مشخصى نزول 

مى كرد، و در نتيجه نزول سطح آب، هر ساعت دريچه كوچكى باز مى شد و گلوله هايى از 
 آن خارج مى گرديد و بر روى زنگى مى افتاد.

عده اين دريچه ها دوازده بود. و هركدام بعد از باز شدن مجددا به وسيله سواران كوچك 
خودكارى، بسته مى شدند ... مردم قرون وسطا، چندان پابند ساعت صحيح نبوده اند، 

معموال صداى ناقوس ديرها يا كليساهاى مجاور، تقسيمات اصلى شبانه روز را به ايشان 
اطالع مى- داد، خود دير يا كليسيا براى آنكه بتواند، ساعت درستى به منظور اداى فرايض 
دينى، در اختيار داشته باشد، يا از ساعت آفتابى، يا از ساعت آبى و يا باالخره از ساعتهاى 

شنى استفاده مى كرد و شبها نيز با نظاره ستارگان، اوقات معين مى شد؛ گاه نيز ... «راهبى را 
وامى داشتند كه در تمام مدت شب آياتى با طول معلوم را از كتاب مقدس مرتبا تالوت 

 كند.

اين راهب كه به جاى ساعت به كار مى رفت، مى توانست با اندكى تمرين، خدمت قابل 
مالحظه اى انجام دهد؛ و رجحان وى بر رصد ستارگان اين بود كه حتى در اوقاتى كه 

 آسمان پوشيده از ابر بود، اعالم وقت به وسيله او، مورد استفاده قرار مى گرفت.

______________________________ 
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بااين حال، به تدريج ساعت سازى مكانيكى تكميل شد و در وزنه اى كه عامل حركت بود، 
اصالحاتى به عمل آوردند، به طورى كه ساعت مكانيكى، جانشين روشهاى قديمى گرديد، 
كم كم ساعت سازى با زيب و زيورهايى كه در آن درست مى كردند، با ساز و طنبورى كه 

به آن متصل مى ساختند و نمايش صحنه هاى مهيبى كه در آن هويدا مى شد، يكى از 
هنرهاى اساسى و مهم گرديد ... در اواخر قرن سيزدهم ميالدى، اولين ساعتهاى خصوصى 

به بازار آمد كه از جمله اشياء بسيار لوكس محسوب مى شد و فقط مهمترين اشخاص 
مى توانستند، چنين شى ء گرانبهايى را دارا باشند، كم كم در نتيجه اختراع فنر- هاى پيچى 

كه جانشين وزنه متحرك مى گرديد، ساعتهاى بزرگ دست وپاگير جاى خود را به 
 ساعتهاى قابل حمل ونقل داد و شناسايى زمان در اختيار همگان قرار گرفت.

امروز خوب مى توانيم تأثيرى را كه اختراع ساعت مكانيكى بر تمدن بشرى اعمال كرد، 
مورد مطالعه قرار دهيم، كار صنعتى كه با ساعات تفننى و دلخواه توافق ندارد، معيار و 

ميزانى به دست آورد و به اين وسيله بازده آن افزايش يافت.- نظم و دقت بى مانند حركات 
آسمانى از اين پس به وضوح مشاهده مى شد و در آدمى اين فكر را ايجاد مى كرد كه اين 

نمودها وابسته به علل خلل ناپذيرى هستند، از اين مشاهده و از اين فكر، مفهوم قوانين 
طبيعى علت و معلولى نتيجه مى گرديد، يعنى قطعيت يافتن اين نكته كه طبيعت به- وسيله 

 قوانين رياضى قابل تعيين اداره مى شود، و درواقع اساس علم از اينجا نتيجه مى گرديد.

قرون وسطا افتان و خيزان بد يا خوب، در فواصل بادها و طوفانها، و فيمابين هجومها و 
قحطيها و حمله امراض واگيردار و انواع تاخت وتازها و قتل و غارتها، با سرعتى كه هرآن 

 در حال افزايش بود، ترقيات بزرگى نصيب معمارى و فن فلزكارى كرد.



قواى محرك طبيعى را تحت اراده بشر درآورد و مورد استفاده او قرار داد و با نهايت دقت 
 و فعاليت در آزادى مادى غالمان و رعايا كوشيد.

رواج كار چاپ و فن كاغذسازى، پيشقدم آزادى فكرى و روحى براى اين طبقه شد، 
 درحاليكه اختراع ساعت مكانيكى، چنين نويد مى داد كه با پيدايش مردانى از قبيل:

بيكن و گاليله و دكارت و نيوتون، به زودى آزادى فرهنگى و فراگرفتن علم و دانش، 
 »1 «براى همه تأمين خواهد شد.»

 تبديل صنايع چوبى به صنايع فلزى:

قبل از پيشرفت فلزكارى، لوله هاى آب، چرخهاى نساجى و همه لوازم ساختمانى و زراعت 
و تلمبه ها و چرخ و دنده هاى آسياى آبى يا بادى و غيره را فقط از چوب مى ساختند و از 

 فلز تنها در تهيه سالح و نرده و قفل 

______________________________ 
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 استفاده مى كردند.

فلز با روشهاى قديمى و مقدماتى به دست مى آمد، از روزگار قديم مى دانستند كه اگر 
مقدار ناچيزى زغال بر آهن بيفزايند، فلزى به نام فوالد به دست مى آيد، قرنها گذشت تا 

 750اروپائيان به بنا نهادن كوره ها پرداختند، به تدريج كوره هاى مرتفع مى توانست 



كيلوگرم چدن در هر روز تهيه كنند. موفقيتهاى پياپى سبب گرديد كه انواع وسايل 
 زندگى از مجارى آب تا لباس غواصى به وسيله نوعى از فلزات تأمين گردد.

 نگاهى به ايران 

از اواخر دوره صفويه تا روى كار آمدن فتحعليشاه، در اثر بى كفايتى سالطين و دوام 
جنگهاى فئودالى و فقدان امنيت و آرامش، زمينه براى رشد آثار هنرى و فرهنگى فراهم 
نبود، تنها در دوران كوتاه زمامدارى كريم خان زند، بازار وكيل به همت معماران زبر- 

دست ساخته شد و مقدمات جنبش هنرى فراهم گرديد ولى اين حركت كند با ظهور 
جنگ- هاى داخلى بار ديگر راكد ماند. از دوره فتحعليشاه به بعد از بركت آرامش نسبى، 

 كم و بيش زمينه براى ظهور هنرمندان و آثار هنرى فراهم شد.

 حمايت از مصنوعات 

محمد شاه قاجار ضمن منشورى دستور مى دهد كه كليه مردم شمشير- زن، لباس واحدى 
كه جامه نظام باشد بر تن كنند؛ و از پوشيدن شال كشميرى كه دو كرور بهاى آنست 

خوددارى نمايند و به جاى كاالى خارجى، همگى از قدك و شال ساده كرمانى استفاده 
كنند و پوستهاى شيرازى را در كلجه و كالهها به كار برند، تا پول ايران بى جهت به كشمير 

و هندوستان نرود، اگر آن لباس قديم پنج ماه دوام مى كرد، اين يك سال دوام مى كند، 
سابق مردم براى جبه و كمر بستن و ارخالق و كلچه مبلغهاى گزاف در بهاى آن تبذير و 

 اسراف مى كردند و پول از ايران بيرون مى رفت ...

مردم متكبر و متفرعن به شال و خز و لباسهاى بلند فخر مى كردند ... بايد دويست تومان 
خرج كنند تا چند ترمه يا پوست بخارا تمام كنند و راه روند، حاال لباس سربازان شبيه 



 ناگفته نگذاريم كه حمايت سالطين قاجاريه از مصنوعات »1 «لباس بزرگان شده است ...»
داخلى پايه و مبناى ملى و اجتماعى و اقتصادى نداشت و براساس وطن دوستى و حمايت از 

مصنوعات داخلى نبود و همينكه اجانب هديه يا رشوه كالنى مى دادند، ورود كاالهاى 
 خارجى آزاد مى شد و كارگاههاى داخلى تعطيل مى گرديد.
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لرد كرزن انگليسى كه در دوره قاجاريه راجع به اوضاع اقتصادى و اجتماعى و سياسى 
ايران مطالعاتى كرده است، مى نويسد: «كاشان كه به دار المؤمنين ملقب گشته است، به پنج 

چيز در تمام ايران شهرت دارد، اول كاشيكارى كه ظاهرا به واسطه خاك مخصوص و 
فراهم بودن مواد رنگين و استادان ماهر نام نيكش عالمگير است، و حتى از كارهاى چينى 

هم در پاره يى جاها دست باال مى زند. دوم ابريشم كارى، سوم مس و برنج سازى، چهارم 
 »1 «پارچه بافى و پنجم (عقرب جراره) ...»

 شكستهاى اقتصادى در عهد ناصر الدينشاه 

 عدم تعادل بين واردات و صادرات 

 ليره كاالى انگليسى وارد ايران گرديد و در 174/ 398 تنها 1843- 46«در سالهاى 
 ليره ابريشم خام به انگلستان صادر گرديد. در اين سالها، صنايع 93/ 375عوض مقدار 

دستى و مانو- فاكتورى ايران هنوز كم وبيش موقعيت خود را حفظ كرده بودند و جايى 
براى فروش اجناس بيگانه در داخل كشور باقى نمى گذاشتند، به گفته تجار انگليسى 



 به بعد 1790بازارهاى گيالن پر از اجناس انگليسى بود كه خريدارى نداشت ... از سالهاى 
 واردات 1809تجارت بين خليج فارس و هندوستان به سرعت افزايش يافت. در سال 

 گزارش داد 1806- ژوبر در سال »2 « عدل رسيد.»600پارچه نخى از راه بندر بوشهر به 
كه واردات ايران عبارتست از پارچه هاى ابريشمى و پنبه اى، قند، قلع، سرب، آهن، 

چينى آالت، چاى و ماهوت از هندوستان و سكه هاى مسى و جواهرات و ماهوت و چرم 
دباغى شده از روسيه؛ ژوبر همچنين از رونق بازار پارچه هاى ساخت فرانسه در ايران سخن 

 در اين دوران، چون كاالهاى داخلى توان رقابت با كاالهاى ارزان »3 «مى- گويد.»
 هزار 750 قريب به 1840خارجى را نداشتند، رو به كاهش و انحطاط نهادند. در سال 

فرانك، ماهوت و پارچه هاى پنبه اى بافت منچستر در گيالن به فروش رفته بود؛ با اينهمه در 
اين تاريخ، صادرات گيالن هنوز آشكارا بيش از واردات آن بوده است- جمع كل 

 30000000 و واردات آن 122/ 425/ 128صادرات اين استان، در اين سال برابر با 
 فرانك فرانسه 
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 فرانك بوده 92/ 425/ 125بوده است- بنابراين مازاد صادرات بر واردات در حدود 
 »1 «است.»

 بازار تبريز را مملو از چيت و ماهوت انگليسى يافته بود 1840- 41فالندن، در سالهاى 
كه با قيمتى بسيار ارزانتر از كاالهاى مشابه ايرانى به فروش مى رفته اند، او همچنين از بازار 

گرم اجناس روسى نظير چينى آالت و مس و چرم و غيره و پارچه هاى ابريشمى و چيت 
 »2 «فرانسوى سخن مى گويد.»

از آغاز نيمه دوم قرن نوزدهم، در نتيجه بهبود نسبى راههاى ارتباطى و استفاده از راههاى 
دريايى، صدور كاال به ايران فزونى گرفت- بازار نواحى شمالى و مركزى ايران در اختيار 
روسهاى تزارى و بازار نواحى جنوبى در اختيار انگليسيها بود؛ عمده محصوالت صادراتى 

ايران در اين دوران مواد خام بود و اجناس وارداتى عبارت بودند از چلوار، چيت، 
پارچه هاى پيراهن سفيد و خاكسترى، ظروف مسى، شمع، اسلحه و مهمات از انگلستان؛ 

پارچه هاى نخى، قند و شكر، نفت، شمع، چراغ، ظروف، آئينه، فلزات، كالسكه و سماور از 
روسيه؛ قند و شيشه آالت و ظروف چينى و پارچه و اجناس ابريشمى از فرانسه؛- شيشه، 

بلور، قاشق و پارچه هاى پشمى از آلمان و اتريش؛ چاى چيوا، و دارو و پارچه هاى حرير از 
 هندوستان.

سياست اروپا در ايران عبارت بود از صدور هرچه بيشتر كاال به ايران براى فلج كردن 
صنايع دستى و مانو فاكتورى بومى، و جلوگيرى از صنعتى شدن كشور و صدور مواد خام 

از ايران و تبديل اين كشور به يك كشور نيمه مستعمره ... مجموع تجارت ايران در سالهاى 
 بين هفت ميليون تا هفت و نيم ميليون ليره بود، كه دوسوم آن را واردات و 1889- 90

 »3 «يك سوم آن را صادرات تشكيل مى داده است ...»



در نخستين سالهاى قرن بيستم تجارت ايران و روس به سرعت رو به فزونى نهاد، در اين 
سالها در اثر خريد كليه كاالهاى صادراتى ايران و منع ترانزيت كاالهاى خارجى از خاك 
روسيه (به طورى كه مصنوعات روسيه رقم عمده واردات ايران را تشكيل مى داد) و تشويق 
دولت روسيه از بازرگانان و تخفيف كرايه حمل ونقل و اعتبار سرشار بانك روس به عمال 

 »4 «بازرگانى خود، تجارت ايران و روس به نفع روسها ترقى حيرت انگيزى نمود.»
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 ميليون فرانك، انگليس 170 مجموع تجارت روسيه تزارى با ايران 1905- 6در سالهاى 
 »1 « ميليون فرانك بوده است.»6/ 5 ميليون فرانك و اتريش 16 ميليون فرانك، فرانسه 70

% 39/ 5% از صادرات انگلستان به ايران كاسته شد، در عوض 27/ 5 مقدار 1905در سال 
 به بعد، روسيه در تجارت خارجى 1910بر صادرات روسيه افزوده گرديد؛ از سالهاى 

ايران نقش اول را بازى مى كرد. در اين دوران، اقالم اصلى صادرات روسيه به ايران را 
، كل واردات ايران از كشورهاى 1910- 11پارچه و قند تشكيل مى داد ... در سالهاى 



% آن كاالهاى 46 ميليون روبل يا 39 ميليون روبل بود كه از اين مبلغ 87خارجى جمعا 
 روسى بوده است.

روند تصاعدى صدور كاال به ايران، اختالل عظيمى در امور اقتصادى ايران به وجود آورد 
و اقتصاد و سياست ايران را بازيچه بوالهوسيهاى آنان ساخت ... كنسول روسيه در بندر 

 خود نوشت: «نقصان پول طال و نقره و مس ايران مانع 1878بوشهر در گزارش سال 
مهمى براى معامالت تجارتى گرديده و اگر چاره اى براى آن انديشيده نشود، ممكن است 

يكباره چرخ تجارت از كار بازماند؛ طال به كلى ناپديد گرديده و نقره هم با شتاب رو به 
 كاستى است، حتى سكه مس هم به اشكال به دست مى آيد.

 ميليون 30 سال، هر سال قريب به 6، يعنى در مدت 1906- 12در فاصله سالهاى 
 ميليون قران مسكوك طال و نقره وارد 10مسكوك طال و نقره به خارج رفته و در عوض 

ايران شده بود، بخش مهم و شايد نزديك به كل مبلغ خارج شده، مسكوك نقره بود، كه 
 »2 «بيشتر از همه جا به روسيه تزارى رفته بود.»

 هنگامى كه لنين در زوريخ سرگرم مطالعه امپرياليسم و نگارش رساله 1916در بهار سال 
معروف خود: امپرياليسم به مثابه باالترين مرحله سرمايه دارى بود، نام ايران را در كنار نام 

 »3 «چين و تركيه در رديف كشورهاى نيمه مستعمره قرار داد.»

 بناهاى عصر ناصرى 

در جلد سوم ناسخ التواريخ در توصيف بناهاى تاريخى عهد ناصر الدينشاه چنين آمده 
است «... در سراى عمارت گلستان كه يك تير پرتاب مساحت دارد، بنيانى با خاره رخام و 

خشت پخته برآوردند و با سيم خام و زر محلول و سنگ آينه زينت كردند؛ و ديوارهاى 



حايط را با كاشى معرق به رونق آوردند، و آبگيرى كه امتحان و اختيار كشتى بخار بدان 
 مى شود، حفر نمودند؛ و قفسى كه 
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مرغان گوناگون در فضاى آن طيران مى نمايند و هريك را جداگانه آشيانى بود بساختند و 
 چهل ستون كه از فراز »1 «شادروان (پرده) قفس را ... باغ طيور نام نهادند و ديگر عريش 

تا فرود، از اصله اشجار تناور به دست درودگران توانا به پاى رفت و صورتگران مانى فريب 
چون اوراق ارتنگ به رنگ و زيب كردند و ديگر در سرايى كه گلشن نام دارد، كاخ- 

هاى شاهوار و آبگير خوشگوار پرداخته گشت ... و بنايى مجرد در سره سراى شاهانه بنيان 
كردند كه مثل چهار طباق و حاوى يكصد و دو رواق است و ديگر سرايى براى مهد عليا و 

سرايى بهر خصيان و خواجه سرايان بنا كردند، عالوه براين سراى، جامه خانه و سراى 
خوانساالر و سراى مستوفيان و عمارت گلستان را براى صدر اعظم و رواقهايى براى 

ديوانخانه عدالت و نظام لشكر، بنيان نهادند، ساختمان مدرسه دار الفنون و چند حمام با 
سنگ مرمر و كاروانسراى سبزه ميدان و دروازه جديد ارك، توپخانه و قراولخانه و 

كالسكه خانه و كشيكخانه و كارخانه بلورسازى و كاغذگرى، و نجارى و شماعى از 



يادگارهاى آن دوره است؛ همچنين در مسجد شاه و دروازه هاى شهر تهران و در گنبد 
 »2 «حضرت عبد العظيم و حضرت معصومه اصالحات و تعميراتى صورت دادند ...»

 وصفى از يك اطاق و آثار هنرى آن 

در كتاب حاجى بابا محتويات يك اطاق اعيان نشين كه به خانمى تعلق داشته، چنين 
توصيف شده است: «ارسيهاى اطاق با شيشه- هاى رنگى رو به باغچه بود. در شاه نشين، 

توشكى با بالش و متكاى پر، با منگوله و روپوش پولكدار ديده مى شد. روبروى آن آئينه 
خاتم گذاشته شده بود، با قوطى سرخاب و سفيداب و وسمه و سرمه و وزك با يك جفت 

 بازوبند طلسم دار و يك توزلفى با چاقو و قيچى و ميل سرمه دان و ساير آالت مشاطگى 
. در يك طاقچه، تارى و تنبكى و دايره اى و در گوشه اى رختخوابى در چادر شب »3«

 پيچيده، جلب نظر را مى نمود.

چند تصوير بى قاب به ديوار چسبانده بودند؛ و رفهاى اتاق پر بود از بلور و بارفتن و چينى 
 »4 «... در گوشه ديگر چند شيشه شراب چيده شده بود ...»

 ارزش اقتصادى كاشان 

، جمعيت كل حوزه 1335«به موجب آمار به دست آمده از سرشمارى عمومى آبانماه 
 نفر زن و مرد بوده- نسبت مردان 45955 نفر و شهر كاشان 164049شهرستان كاشان، 

 باسواد از ده سال به باال در كل حوزه شهرستان 

______________________________ 
 )- خانه چوبى 1(
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 )- خودآرايى 3(
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 درصد بوده است؛ نسبت مردان باسواد در شهر كاشان از ده سال 4 درصد و زنها معادل 23
  درصد بوده است.9/ 9 درصد و زنها 40/ 2به باال برابر 

مردم كاشان در تمام اعصار تاريخى از زن و مرد سرگرم به كارهاى صنعتى و توليدى 
بوده اند، چنانكه عالوه بر آنچه نويسندگان خودى و بيگانه نوشته اند، كه در كاشان بيكارى 
بزرگترين ننگ به شمار مى رود و آدم بيكار نمى تواند در آنجا زيست نمايد، نشريه رسمى 

) راجع به فعاليت اقتصادى آنجا تصريح 10آمار عمومى نامبرده نيز در جدول (شماره 
 درصد مرد و زن از ده سال به باال در كاشان شاغل كارى هستند؛ 62/ 3مى نمايد كه برابر 

 درصد و در شهر 41درصورتى كه در شهر نفت خيز و كارگرى مسجد سليمان، اين نسبت 
  درصد تجاوز نمى كند ...»54/ 3فعال و صنعتى يزد هم از 

جمعيت كاشان در نتيجه اعتدال هوا همواره رو به افزايش بوده، ولى عوامل مختلف 
اقتصادى و سياسى گاه وبيگاه مردم را وادار كرده است كه از زادگاه خود مهاجرت كنند؛ 

از اواسط سلطنت ناصر الدينشاه كه سيل كاالهاى خارجى به ايران آمد، بسيارى از مردم 
 سال 15فعال كاشان براى به دست آوردن كسب وكار جديد پراكنده شدند، عالوه براين، 



طغيان و راهزنى نايب حسين كاشى، موجب پراكندگى شد و به ركود فعاليتهاى اقتصادى 
 »1 «كمك كرد ...»

 صنايع دستى در عهد ناصر الدينشاه 

از جمله مؤسساتى كه امير كبير طرح انشاى آن را ريخته و پس از وى به ثمر رسيده است، 
مدرسه يا مؤسسه مجمع الصنايع است، كه براى تربيت و تشويق اهل هنر و ترويج صنايع 

داخلى، در سراى بزرگى كه هنوز هم به همين اسم موسوم و محل آن در انتهاى بازار 
 توتون فروشها در جنوب غربى محل سبزه ميدان قرار دارد.

در كتاب المآثر و آالثار، در باب تأسيسات عصر ناصرى راجع به مجمع الصنايع چنين 
آمده: «مجمع الصنايع مشتمل است بر صنايع دستى از قبيل آپوليت سازى و زردوزى براى 

ملبوس نظام و بريدن و دوختن البسه قشون، مليله سازى عمل چين، كه زركشى و زر- 
دوزى مخصوص ممتازى است و نقاشيهاى بسيار اعلى و تفنگ سازى و قداره گرى و غير- 

ذلك از اعمال و صناعات و پيشه هاى متعلقه به ترتيب لشكر و سوق عسكر، در بازار 
 »2 « سال ششم از جلوس همايون.»1269صندوق- دار، واقعه در دار الخالفه تهران سنه 

  چنين آمده: «اين اوقات يكروز1269در كتاب منتظم ناصرى در ذيل وقايع 

______________________________ 
  به بعد.11)- حسن نراقى، تاريخ اجتماعى كاشان، از ص 1(

 ، ستون اول.63)- ر. ك: المآثر و االثار، ص 2(

 608، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 



جناب صدر اعظم ميرزا آقا خان اعتماد الدوله نورى و جناب نظام الملك (پسر صدر 
اعظم) و آجودانباشى و جمعى از امرا و صاحبمنصبان بزرگ نظام، به مجمع الصنايع كه 

حسب- االمر حسنعليخان معير الممالك داير نموده و انواع و اصناف صنعتگران قابل 
مملكت را در آنجا فراهم آورده بود رفته، ارباب حرف را تشويق بسيار نموده و خواجه 

احمد ساعت- ساز يزدى را كه از مشاهير صاحبمنصبان ايران است، يك صد تومان 
 »»1 «مواجب دادند.

 تنظيم شده، 1269 محرم 14در يك مجموعه خطى، صورتى به نظر رسيد كه در پنجشنبه 
حاوى حجرات مجمع الصنايع و عدد استادان و شاگردان و اسامى و مشاغل هريك از 

ارباب حجرات، چون نقل آن را بيفايده نمى دانيم آن را در ذيل ... به چاپ مى رسانيم و آن 
اين است: بسم الّله تعالى شانه العزيز- به تاريخ پنجشنبه چهاردهم شهر محرم الحرام 

 .144، شاگرد 45، كاركنان مدرسه مجمع الصنايع بدين قرار مى باشند: استاد 1269

. حجره استاد على، هفت استاد و 95، شاگرد 34- كاركنان مدرسه مجمع الصنايع، استاد 1
 شاگرد مشغول تعمير طپانچه هاى زين خانه مباركه و قمه پيشخدمتان و قداره و تفنگ 22

كالسكه چيان و دلق شاطران حضرت اقدس همايون شهريارى روحنا فداه و آتشكارى و 
- حجره خواجه احمد، 22، شاگرد 7آبگيرى و چخماق و قنداق سازى مى باشد، استاد 

خود خواجه احمد تعمير ساعتهاى مجلس سركار صدر اعظم دام اقباله العالى را مى- نمايد 
- 2، شاگرد 2و آقا محمد مهدى با دو شاگرد، مشغول تعمير ساعت طاوس مى باشد، استاد 

حجره استاد محمد قاسم و استاد محمد دواتگر، با دو شاگرد مشغول كارى نمى باشند و 
. حجره 2، شاگرد 2بيكارند؛ و از ديوان اعلى هنوز كار به ايشان رجوع نشده است استاد 

استاد حسنعلى و استاد عباسعلى و استاد حسن، اين سه استاد ميناساز با سه شاگرد مشغول 



. حجره استاد آقا خان و استاد محمد باقر زركش، 3، شاگرد 3كار متفرقه مى باشند استاد 
با چهار شاگرد مشغول مفتول سازى قباهاى نظام پيشخدمتان قبله عام روحنا فداه مى باشند 

. حجره استاد ابو القاسم دواتگر، با دو شاگرد مشغول كار متفرقه 2، شاگرد 2استاد 
 مى باشد.

. حجره مراد حاصل مسيحى، نقاش زرگر با دو شاگرد مشغول ساختن 2، شاگرد 1استاد 
.- حجره آقا سيد 2، شاگرد 1جاى نگين مهر وزير مختار دولت بهيه روس مى باشد. استاد 

جواد نقاش زرگر با استاد مهدى و استاد محمد دواتگر، مشغول ساختن قالب كمربند 
 .3، شاگرد 3كالسكه چيان قبله عالم و عالميان روح العالمين فداه مى باشند. استاد 

 نفر نقاش مشغول مجلس سازى كتاب الف ليله مى باشند و 34حجره نقاشان- نقاش باشى و 
 ذو الفقار بيك مشغول به روغن كارى كالسكه ايست كه تازه از مسكو آورده اند،

______________________________ 
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.- حجره ميرزا عبد الوهاب و ميرزا على محمد، اين دو استاد و 3، شاگرد 1نقاش باشى 
ميرزا على صحاف با چهار شاگرد مشغول تذهيب و تصحيف كتاب الف ليله مى باشند 

 .4، شاگرد 3استاد 

حجره ميرزا خدارحم، مشغول ساختن ساعت بزرگ آويز به جهت محالت دار- الخالفه 
.- حجره حاجى ميرزا احمد، با شيخ محمد كاظم، مشغول 2مى باشد. استاد يك، شاگرد 

 .2، شاگرد 2ساختن ساعت بزرگ آويز به جهت محالت دار الخالفه مى باشند استاد 



حجره استاد محمد باقر با چهار شاگرد، مشغول دوختن قبا و شلوار پيشخدمتان قبله عالم و 
، شلوار 534عالميان روحى و روح العالمين فداه مى باشند. اخوت تمام شده پيشخدمتان قبا 

 .4، استاد يك، شاگرد 534

حجره اسد اللّه، مشغول ساختن پل به جهت كالسكه مرصع اقدس همايون شهريارى روح 
.- استاد جعفر آهنگر، با سه شاگرد و استاد محمد 3، شاگرد 1العالمين فداه مى باشند استاد 

آهنگر با دو شاگرد و استاد جعفر نجار با دو شاگرد؛ اين سه استاد با هفت شاگرد، مشغول 
 .7، شاگرد 3ساختن كالسكه عاليجاه آقا ميرزا فتح الّله لشكرنويس باشى مى باشند استاد 

: آقا محمد قاسم زيندارباشى 49، شاگرد 21- كاركنان خارج از مجمع الصنايع استاد 2
.- مشهدى جبار و 2 شاگرد 1با دو شاگرد مشغول ساختن زين مرصع مى باشند. استاد 

، 2مشهدى رضا در بازار با چهار شاگرد مشغول ساختن كالسكه و زين پوش مى باشند استاد 
.- مال على اكبر و كرباليى عباس، با چهار شاگرد مشغول ساختن دغابافى و بند 4شاگرد 

.- كرباليى هادى تركش دوز با دو 4، شاگرد 2يدك كش و رشمه و غيره مى باشند استاد 
.- آقا 2، شاگرد 1شاگرد مشغول ساختن قبل طپانچه هاى زين خانه مباركه مى باشند استاد 

محمد اسماعيل زردوز، با شش شاگرد مشغول دوختن زين پوش مرواريد به جهت حضرت 
 .6، شاگرد 1اقدس همايون شهريارى روحى و روح العالمين فداه مى باشند استاد 

زردوزان قبا و شلوار نظام و پيشخدمتان قبله عالم و عالميان روحى و روح العالمين فداه 
 .25 شاگرد مشغول دوختن مى باشند استاد يك، شاگرد 25يك استاد و 

مشهدى على اكبر، با دو شاگرد مشغول مقواسازى قباهاى نظام پيشخدمتان حضرت اقدس 
 .2، شاگرد 1همايون شهريارى روحى و روح العالمين فداه مى باشد استاد 



آقا محمد على نقاش زرگر، مشغول منبت كارى سنگ قبر شاهزاده مبرور مغفور (اولين 
 3وليعهد ناصر الدينشاه) جنت مكان رضوان استان مى باشد؛ حاجى محمد عليخان هندى با 
شاگرد مشغول بافتن زنجيره شلوار نظام بنيچه قبله عالم و عالميان روحنا فداه مى باشند و 

كمر به جهت بند قمه حضرت اقدس همايون شهريارى روحى و روح العالمين فداه 
 مى باشند
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 .3، شاگرد 1كه الى اليوم تمام شده استاد 

كاركنان مدرسه مجمع الصنايع و خارج از مجمع جملگى مشغول كارند و آنى غافل 
نمى باشند و همگى به دعاى دوام دولت ابدات جاويد عدت حضرت اقدس همايون 

 شهريارى اشتغال دارند.

بر نقاشان كتاب الف ليله بسيار جا تنگ مى باشد، به واسطه آنكه نقاش زياد شده و عالوه 
 »1 «يك حجره هم به جهت مذهب و صحاف گرفته شده ...»

 تالش در راه صنعتى شدن ايران 

عده اى از سرمايه داران و متمولين ايرانى را بر آن شدند كه قسمتى از دارايى و يا سرمايه 
، كارخانه 1275خود را در راه صنعتى شدن ايران به كار اندازند؛ به اين ترتيب، در سال 

 كارخانه تفنگ سازى در تهران داير شد. كارخانه 1276ريسمان ريسى و در سال 
شكرريزى در مازندران و كارخانه كاغذسازى و چلواربافى در نزديكى تهران و كارخانه 

 در نزديكى تهران به كار افتاد. عالوه براين، كارخانه چينى- 1285بلورسازى در حدود 



سازى، شمع ريزى، كاغذگرى و كارخانجات جبه خانه در تهران و كارخانه نساجى در 
اصفهان و كارخانه ابريشم تابى در گيالن و كارخانه گاز و كارخانه قند و كارخانه كبريت- 

سازى و كارخانه ريسمان ريسى و كارخانه پنبه كارى و كارخانه چراغ برق در چند شهر و 
كارخانه آجرپزى و چلواربافى و صابون پزى در تهران و ساير شهرستانها به كار افتاد. ولى 

راجع به تأسيس و ايجاد اين كارخانه ها، اشخاص بصير و آگاه، مطالعه و تحقيق كافى 
نكرده بودند، به همين علت از آنهمه كارخانه جز معدودى باقى نماند و بقيه پس از چندى 

در نتيجه دور بودن يا فقدان مواد خام، گزافى كرايه حمل ونقل و مواد اوليه و يا نداشتن 
متخصص و كارشناس و يا در نتيجه رقابت كشورهاى صنعتى و عدم حمايت دولت از 

صنايع داخلى، از كار و فعاليت بازماند و مقدارى از ثروت و سرمايه مردم بى جهت از بين 
رفت. عالوه براين، شركتها و كمپانيهايى به همت عده اى از ثروتمندان ايران تشكيل شد، 

ولى از آنجايى كه مؤسسين و بنيانگذاران اين شركتها، برنامه و سازمان صحيحى نداشتند و 
گردانندگان شركتها غالبا نفع پرست و نزديك بين بودند، حيات اقتصادى اين شركتها 

چندان نپائيد و پس از چندى منحل يا ورشكست شدند؛ عالوه براين، در طى يك قرن 
اخير، امتيازات چندى به شركتها و مؤسسات داخلى و خارجى داده شد: از جمله امتياز 

  از طرف ناصر الدينشاه به-1310راه سازى در شمال كه در سال 

______________________________ 
  به بعد.67، ص 10 و 9)- نقل از: مجله يادگار، سال چهارم. شماره 1(
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شركت روسى «بيمه حمل ونقل در ايران» داده شده است.- ديگر امتياز استخراج معادن 
 به شركت معادن روس داده شد؛ عالوه براين 1316قراچه داغ در آذربايجان كه در سال 



روسهاى تزارى امتياز بهره بردارى در جنگلهاى مازندران و شيالت سواحل بحر خزر، و 
امتياز بانك استقراضى و امتياز راه شوسه جلفا و تبريز و امتياز راه آهن از جلفا به تبريز و 

 »1 «امتيازات گوناگون ديگرى كسب كردند.»

چنانكه قبال اشاره شد، از اين خوان يغما، انگليسها نيز بى نصيب نبودند، آنها نيز امتياز نفت 
 به ويليام دارسى استراليايى واگذار شده بود، به دست 1319و موم طبيعى را كه در سال 

 خود گرفته و از اين راه در اقتصاد و سياست ايران مداخالت ناروا معمول داشتند.

 سال به بارون رويتر داده شد؛ در موقع 60- امتياز «بانك شاهنشاهى ايران» براى مدت 2
 سال امتياز تمام معادن ايران به جز معادن فلزات 60تدوين اين امتيازنامه، بانك براى مدت 

 درصد از عايدات خود را به دولت 16قيمتى و جواهرآالت را به دست آورد و متعهد شد 
 ايران بدهد.

- امتياز خط تلگراف. اوال بين خانقين و تهران و بوشهر، ثانيا بين تهران و بوشهر و ثالثا 3
بين تهران و سرحد بلوچستان؛ غير از امتيازات سابق الذكر. دولت انگلستان، آلمان و فرانسه 
نيز هريك به نحوى براى تأمين منافع خود، به كسب امتيازاتى توفيق يافتند كه در هيچيك 

از آنها به علت بى خبرى، خيانت و نفع پرستى زمامداران، به منافع و مصالح ملى ايران 
 عنايتى نشده بود.

در كتاب مختصر جغرافياى كاشان، تأليف عبد الحسين سپهر، در پيرامون صنايع و 
منسوجات كاشان چنين مى خوانيم: «سابقا صنعتگران و صاحبان حرف در كاشان زياد بود؛ 

و همه نوع صنعت و حرفت را به درجه كمال رسانيده بودند، اين اواخر به واسطه فقر و 
 پريشانى، روى به انحطاط نهاد. مصنوعات و منسوجات معموله آنها از قرار ذيل است:



منسوجات ابريشمى و پشمى همه نوع: چادر مشكى، مخمل ابريشمى، قطنى، قدك، 
قلمكار، مله، نوار، كرباس، چادر شب، پارچه روفرشى، هوله و قطيفه وطنى (؟) و 

دستمهاى ابريشمى و شال گردن و شالهاى ابريشمى، گيوه، جوراب، تخت آجيده، جوراب 
پشمى و نخى، زيلو، قاليچه برجسته، قلمدان، چاقو، انواع زرگرى، ظروف گلى و لباس، 

انواع ظروف مسى كه معروف ايران است، اسبابهاى چينى و آهنى، صندلى و ميز و در 
 چوبى،

______________________________ 
  به بعد. (نقل به اختصار)93)- محمد على جمال زاده، گنج شايگان، ص 1(

 612، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

گچ برى به طور اكمل، حجارى روى سنگ مرمر تكميل دارند، انواع حلويات و ساختن قند 
از شكر، كاله نمدى و ماهوتى و پوست، گلدوزى و پشم دوزى، قالب دوزى و شيشه 

- در همين كتاب، در مورد كارخانجات شعربافى و ابريشم بافى »1 «سازى و حصيربافى.»
در كاشان مى نويسد: «سابقا هفت هزار دستگاه كارخانجات شعربافى و ابريشم بافى در 

كاشان بود، كه انواع البسه پشمى و ابريشمى در آن مى ساختند. اين اوقات به واسطه فقر و 
پريشانى، و رقابت اجانب، فقط سيصد، چهارصد دستگاه شعربافى مشغول كار هستند- ولى 

 »2 «قالى بافى كاشان رو به ترقى گذارده است.»

در همين كتاب راجع به صادرات كاشان به ساير بالد و اروپا در نيم قرن پيش مى- نويسد: 
«تنباكو، قالى، قاليچه، زيلو، روفرشى و ناطنى (؟) مخمل، پنبه، مغز بادام، گردو، ترشانه، 

كرباس كه اغلب زنهاى پشت مشهد مى بافند ... ريسمان شهرى، طناب، قطنى، مله، جنس 



شعربافى، مس ساخته، گالب، عطر گل سرخ، دستمال ابريشمى، ترياك، نوار، ابريشم 
 رنگ كرده ... الجورد، زاج، پارچه هاى بيدگلى، قدكهاى بيدگلى نهايت خوب ...

كه حاليه ديده نمى شود و بافندگانش به علت سختى معيشت از پا درآمده اند، پوست 
 »3 «دباغى شده (تيماج) و پوست دباغى نشده ...»

 شال بافى در كرمان 

 به تماشاى يكى از 1888 ژوئن 8ادوارد براون انگليسى، نويسنده تاريخ ادبيات ايران در 
 كارخانه هاى شال بافى كرمان مى رود ...

 كارگاه در آن ديده مى شد ولى دو سه تاى 11«كارخانه عبارت از اطاق بزرگى بود كه 
آنها كار نمى كرد. مقابل هر كارگاه، سه نفر به كار مشغول بودند كه يكى استاد، دو نفر 
ديگر شاگرد وى محسوب مى شدند، استاد در وسط نشسته و شاگردان در طرفين او قرار 

گرفته اند، و وى بر كار آنها نظارت مى كرد، رويهمرفته در آن كارگاه بيست و پنج نفر 
شاگرد و استادكار به نظر رسيدند؛ و بعضى از آنها شش يا هفت سال سن داشتند و برخى 
مرد كامل بودند. مزد شاگردان هر سال ده تومان است، اما به تدريج وقتى آموخته شدند 

 تومان برسد؛ در روزهاى تابستان، شاگردان از طلوع آفتاب تا 25ممكن است به سالى 
غروب خورشيد كار مى كنند و در روزهاى زمستان تا سه ساعت بعد از غروب در 

روشنايى شمع به كار مشغول هستند و هر هفته بيش از نصف روز (از ظهر جمعه به بعد) 
 تعطيل ندارند و تعطيالت 
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 روز در عيد نوروز و يكى دو روز ايام قتل؛ غذاى آنها در 13بزرگ آنها عبارتست از 
تمام سال به جز نان خشك چيزى نيست. اى كودكان بدبخت كرمان كه تمام عمر از نور 

آفتاب و هواى آزاد و بازيها و تفريحاتى كه از مختصات زندگى كودكانه شماست محروم 
هستيد! شما بايد در تمام عمر زحمت بكشيد، تا ثروتمندان بتوانند شالهاى گران- بهاى 

كرمانى را در بر كنند ... شالهاى كرمان هرقدر ظريف باشد، دوست داشتنى نيست، زيرا 
تاروپود آن با رشته حيات آن بيچارگان بافته شده است ...» شالهاى كرمان چند درجه 

 ماه طول مى كشد، 15 تا 12 تومان و مدت بافت آن 50دارد، شالهاى مرغوب ... هر طاقه 
 قران تجاوز نمى كند و 15ولى شالهاى بازارى ارزان است و قيمت آن از يك تومان يا 

 »1 « هفته وقت صرف نمى شود.»6براى بافت آن بيش از يك ماه، يا 

در سطور بعد براون از قول مدير كارخانه از كسادى بازار منسوجات داخلى سخن 
 مى گويد:

 دستبافهاى عشايرى و روستايى ايران 



به نظر آقاى سيروس پرهام «... پيش از روزگار صفويه، فرش- بافى ايران به طور عمده 
رنگ عشايرى ... روستايى داشت و هنر و صناعتى بود برآمده از اختالط و همجوشى 
فرهنگ جامعه شبانى و مدنيت ده نشينى؛ اسلوب بافندگى و مواد مورد كاربرد و شيوه 
طراحى و نقشپردازى دستبافتها، ناگزير منعكس كننده نيازهاى تمدن و فرهنگ شبانى 

روستايى بود ... و جدايى ميان توليدكننده و مصرف كننده وجود نداشت، يا اينكه ناچيز 
بود. نقشها و طرحها ساده، هندسى و نيمه هندسى بود و دستبافتها از پشم گوسفندان محلى 

بود و با رنگهايى از گياهان و درختان محلى زينت مى يافت، تمدن صفوى، صنعت 
قالى بافى را از ايلها و دهات به- شهرهاى بزرگ و كوچك آورد، كارگاههاى بافندگى 

بزرگ و متمركز در شهرها پديد آمد و به همراه آن دگرگونيهاى كمى و كيفى در هنر و 
صنعت قالى بافى كه متناسب با نيازها و خواستهاى اشرافيت شهرى بود، پديدار شد. قاليهاى 
گرانقيمت بزرگى كه نه دارهاى كوچك قالى بافى عشاير از عهده آن برمى آمد و نه مورد 

نياز چادرنشينان بود، بلكه درخورند كاخها و تاالرها بافته مى شد و گاه از ابريشم و 
رشته هاى زر و سيم- طرح و نقشه نيز براى نخستين بار به دست هنرمندان و نقاشان زبردست 

شهرى فراهم مى آمد، اين طرحها ناگزير از طرحها و نقش ونگارهاى بغرنج و فاخر شهرى 
نظير: كاشى سازى، گچبرى و منبت- كارى گرفته تا زرى بافى و ترمه دوزى و 

تذهيب كارى و قلمدان سازى و نقاشى و صحافى و جلدسازى كتاب، الهام مى گرفت. 
 به اين ترتيب، طرحهاى ساده قديم، جاى خود را

______________________________ 
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به طرحها و نقشه هاى پيچيده اسليمى و گلشاخه هاى پيچان و گردان داد ... در شهرهاى 
بزرگ، امكان نداشت كه يكى از اهل خانه با همسايگان گياهان كوهى را بچينند و 

ديگرى رنگ درست كند، و ديگرى كالفهاى پشمى را در نهرها بشويد و ديگران فرشى 
را ببافند، اكنون تقسيم كار بر محور توليد متمركز قرار داشت و تابع نظام دستمزد و قانون 

عرضه و تقاضا بود، از بركت همين اساس متمركز، ايجاد كارگاههاى سلطنتى ميسر گرديد 
كه فرشهاى باعظمت را به سفارش شاهان و شاهزادگان و درباريان، سرداران و ثروتمندان 

 مى بافتند؛ گاه بعضى از اين فرشهاى بزرگ را وقف مساجد و اماكن متبركه مى كردند.

 با تمام اين تحوالت، فرشبافى عشايرى و روستايى به حيات ديرين خود ادامه مى داد.

در يكى دو قرن اخير كه پاى سياستهاى استعمارى به ايران باز شد، شركتهاى چندمليتى 
 ميالدى ابتدا در 1778نظير: صنعت قالى بافى شركت انگليسى- سوئيسى زيگلر به سال 

تبريز و سپس در اراك سرمايه گذارى كرد و به تأسيس كارگاههاى متمركز قاليبافى 
پرداخت و سپس ديگر شركتهاى غربى در كرمان با سرمايه هاى امريكايى و ايتاليايى دست 

به فعاليت زدند و با اينكه سرمايه قابل توجهى به كار نيفتاد، از نيروى كار ارزان و ناچيز 
كارگران سود كالنى مى بردند؛ ولى محافل استعمارى به اين قناعت نكردند و براى آنكه 

بنيان اين صنعت ملى را متزلزل سازند، كارخانه هاى فرش ماشينى را به ايران آوردند و 
حتى شهر صنعتى كاشان كه يكى از بزرگترين مراكز قالى بافى ايرانست، از اين كارخانه ها 

بى- نصيب نماند- به موازات تطاول ثروتهاى زيرزمينى نظير نفت و معادن گوناگون، 
باستان- شناسان خارجى بسيارى از ذخاير فرهنگى ما را يغماگرانه به موزه هاى خود بردند 

... 



جالب توجه است كه در اواخر قرن نوزدهم، ملكه ويكتوريا طى فرمانى سفارت انگليس در 
ايران را مأمور ساخت كه همه آثار و نفايس فرهنگى و هنرى از كتابهاى خطى، مينياتور و 
اسناد تاريخى گرفته، تا كاشى و گچبرى و درهاى چوبى مساجد و اشياء فلزى و سفالى و 

پارچه هاى نفيس دستباف و فرشهاى كهن، هرچه شد و به هر تمهيد از ايران خارج و به 
خاك انگلستان و موزه هاى ويكتوريا و آلبرت لندن منتقل نمايند و اين كار صورت گرفت 

«...» 1« 

 پيشرفت فنى و رشد اقتصادى 

«پيشرفت فنى، به انسانها وسايل فوق العاده تأثير و غلبه بر طبيعت را داد و به آنان امكان 
بخشيد تا توليد را در ابعاد قابل مالحظه اى افزايش دهند: بدينسان به موهبت «فن» بشريت 

 دارد از كميابى 
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نجات مى يابد، ولى فقط كشورهايى كه از لحاظ فنى تحول پذيرفته اند، يعنى كشورهاى 
 صنعتى، از اين رفاه متنعم مى شوند و ديگران به روال گذشته در تهيدستى به سر مى برند ...

 درواقع، حتى در توسعه يافته ترين جوامع از لحاظ فنى، هنوز از فراوانى عمومى دوريم.



نزديك بيست درصد شهروندان اياالت متحده امريكا، خيلى زير سطح (زندگى به سبك 
امريكايى) به سر مى برند.- دوسوم كارگران فرانسوى نمى توانند خارج از محل اقامت، 

تعطيالت خود را بگذرانند، چرا كه درآمد آنان كافى نيست؛ از سوى ديگر، جوامع 
صنعتى خيلى در اقليتند و حتى يك سوم از شمار بشريت را در خود گرد نمى آورند، اين 

نسبت به جاى آنكه افزايش يابد، رو به كاهش است و رشد جمعيت در كشورهاى توسعه 
نيافته خيلى سريعتر است؛ بدينسان عده اى تصور مى كنند كه تفاوتهاى اجتماعى واقعى، 

 ديگر ميان طبقات نيست، بلكه ميان ملل هست: يعنى ميان ملل ثروتمند و «ملل كارگر» ...

ملل صنعتى هنوز از جامعه وفور دورند، ولى اكنون ديگر مدتهاست كه از قحطى خبرى 
ندارند ... هنگامى كه هنديان امريكاى التين، روستائيان بيشه هاى افريقا ... در محدوده خود 

دربسته مى زيستند و كم وبيش از دنيا به كنارى بودند، تهيدستى و نابرابرى، كمتر از امروز 
بر روح ايشان سنگينى مى كرد، چرا كه امروز راديو، تلويزيون، وجود تمدنهاى ديگرى را 

 به آنان مى آموزد، تمدنهايى كه زحمت انسان را براى زيستن كاهش مى دهد ...

تنها پيشرفت فنى است كه امكان داده است تا انسان از رقيت كار مادى كه براى ادامه 
حيات الزم است، رهايى يابد؛ جامعه بى ابزار، بى ماشين و بى فن، جامعه اى است كه همه 
 اعضاى آن مجبورند با تمام قوا، فقط براى زنده ماندن، يعنى تنها براى نمردن كار كنند.»

»1« 

 بهره بردارى از معادن در دوران بعد از اسالم 

 معادن ايران قبل از اسالم 



«اكتشافات باستان شناسى و تحقيقاتى كه در زمينه بهره بردارى معادن به عمل آمده، نشان 
مى دهد كه در كشور ما از هزاره پنجم قبل از ميالد، بهره بردارى از معادن رونق نسبى 

داشته است و اهالى اين مرزوبوم نه تنها در اين هزاره، از مواد خام معدنى استفاده 
مى كرده اند، بلكه آنها بودند كه به نظر بعضى از متخصصين، اولين مرتبه شروع به ذوب 
مس طبيعى و ذوب سنگهاى مس دار نموده اند، در هزاره هاى بعد، عمليات بهره بردارى 

 معادن و ذوب سنگهاى 

______________________________ 
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معدنى و سپس صنعت ذوب فلزات همچنان پيشرفت داشته و شاهد گوياى آن اشياء مسى 
 »1 «و مفرغى و زرى و سيمى است كه از كاوشهاى باستان شناسى به دست آمده است.»

بعد از اسالم نيز كار بهره بردارى معادن و صنعت ذوب فلزات به پيشرفت خود ادامه داده، و 
 مخصوصا در دوره سلجوقيان و صفويه اين صنعت بسيار شكوفان بوده است.

متأسفانه سند كتبى در مورد نحوه بهره بردارى از معادن و طريقه ذوب فلزات در دوره هاى 
باستان در دست نيست و كارشناسان فقط با به دست آوردن اشيايى كه در حوالى بعضى از 
اين معادن به دست آمده، از طريق دانش باستان شناسى و همچنين تعيين سن بعضى از مواد 

 مى توانند عمر بهره بردارى اين معادن را تشخيص دهند؛ ولى اين كار 14به وسيله كربن 
هم، اطالعات كافى در اختيار ما نمى گذارد ... در دوره بعد از اسالم (از قرن سوم به بعد) 



كتب زيادى درباره كانى شناسى چه از طرف ايرانيان، چه به وسيله ساير مسلمانان نوشته 
 »2 «شده كه نمودارى از پيشرفت علم، در اين دوره است ...»

 استخراج نقره 

طبق نظر عده اى از باستان شناسان، در ايران از هزاره سوم قبل از ميالد، نقره را مى شناختند. 
 گرم به جريان 5/ 6در زمان كورش، نقره را سكه مى زدند و به نام «شكل» به وزن 

مى گذاشتند و ارزش هر شكل يك بيستم در يك سكه زر بوده است (بايد دانست كه سكه 
  ق. م) ضرب گرديد و به نام داريك شهرت يافت.»516طال در ايران به سال 

در دوره ساسانيان نقره كارى در ايران وسعت گرفت، بعد از ظهور اسالم، با اينكه طبق 
تعاليم مذهبى، استفاده از ظروف طال و نقره منع شده بود، بااين حال هنرمندان ايران دست 

 از فعاليت برنداشتند و هنر و مهارت خود را بيشتر در ظروف مسى و برنجى آشكار كردند.

به طورى كه از منابع موجود برمى آيد، معدنكاران ايرانى در دوران بعد از اسالم «... براى به 
دست آوردن نقره در حفر چاه و راهروهاى زيرزمينى مهارت زيادى كسب كرده بودند ... 

به طورى كه همه جغرافى نويسان و مورخين از معادن نقره ايران و مخصوصا معادن نقره 
شمال خراسان مطالبى نوشته اند ... ابو الفداء كه كتاب تقويم البلدان خود را، پس از حمله 

مغول نوشته است، درباره معادن پنجهير مى نويسد: «مردم پنجهير زمين را چون غربال 
سوراخ كنند و رگه هايى كه محتمال به سيم منتهى شود، آنقدر مى كنند تا به سيم برسد ... 

 گاه باشد كه مردى به رگه اى وقوف يابد و ديگرى از موضعى ديگر درست همان 
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رگه را بيابد و هردو به كندن پردازند، در اينگونه موارد قرار بر اين است كه هركه زودتر 
به سيم رسد، از آن او باشد. مردم پنجهير در اين مسابقه مرتكب اعمالى شوند كه به خاطر 

شيطان هم نمى رسد و چون يكى از آنها به سيم رسيد، آنكه بازمانده است، بيچاره، 
سرمايه اش هدر شود و اگر هردو باهم رسيدند، شريك شوند و در آن نقبها تا چراغهاشان 
روشن است به كندن ادامه دهند، و چون چراغها خاموش گرديد باز ايستند، چه هركه از 

 »1 «اين موضع جلوتر رود در چند لحظه اى بميرد ...»

 معدن نقره پنجهير در سيستان 

«... از آن معدن مقدار زيادى نقره به دست مى آمد و از اين جهت پنجهير، از زمان 
صفاريان، يعنى در قرن سوم هجرى مركز ضراب- خانه گرديد و البته درهمهاى آنجا به 
نام خليفه عباسى ضرب مى- شد،، شهر پنجهير را، ابن حوقل وصف كرده گويد: «باالى 

تپه اى است و ده هزار نفر معدنچى در آنجا زندگى مى كنند و مردمى بى نظم و فاسدند ...» 
ياقوت نيز در خصوص اين معدن نقره، مطالبى ذكر نموده، مى نويسد: «زمين آنجا را براى 
يافتن رگه نقره مانند غربال سوراخ سوراخ كرده اند؛ در زير زمين، معدنچيان با چراغهاى 

مخصوص به كار اشتغال داشتند و كار مردم در پيدا كردن رشته هاى اين معدن به يك نوع 
قمار شباهت داشت؛ بسا اشخاص، شامگاه دست تهى بودند و صبحگاه ثروتمند و بسيار 

بامداد توانگر، و شام مستمند ... اتفاق مى افتاد كه يكى از آنها براى پيدا كردن رگه اى از 
 هزار پوند) خرج مى كرد ... اين محل پس از حمله چنگيز 12نقره سيصد هزار درهم (



خراب شد و در زمان ابن بطوطه، فقط داالنهاى زيرزمينى كه معدنچيان كنده بودند، باقى 
 »2 «بود ...»

مطالعه كتاب حدود العالم من المشرق الى المغرب كه قديميترين كتاب فارسى موجود در 
جغرافياى عمومى از يك نويسنده گمنام قرن چهارم هجرى قمرى است، براى كسب 

اطالعات اقتصادى و آشنا شدن با انواع صنايع دستى در نقاط مختلف ايران، و در قرون 
وسطا و پى بردن به انواع معادن و كانهاى ايران در آن دوران بسيار سودمند است. نويسنده 

اين كتاب، آمل را (جاى بازرگانان) مى داند و در مورد اردويل مى گويد، شهرى عظيم 
 است. از وى جامه هاى برد (جامهاى رنگين خيزد) و درباره معادن اصطخر مى نويسد:

«و اندر كوه وى معدن آهن است و اندر نواحى وى معدن سيم است.» در اين كتاب از 
ديباهاى (ايذه) و پرده هاى (بصنى) و كرباسهاى شهركهاى اطراف نيشابور به خوبى ياد 

 مى كند و در پيرامون (پارس) مى نويسد: «... ناحيتى است آبادان، توانگر با نعمتهاى 
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گوناگون و جاى بازرگانان است و اندر وى كوهها و رودهاست و مستقر خسروان است و 
مردمان اين ناحيت مردمانى اند سخندان و خردمند و اندر كوههاى وى معدنهاست؛ از وى 

جامهاى گوناگون خيزد از كتان و پشم و پنبه و آب گل و آب بنفشه، آب طلع و بساطها و 
 فرشها و زيلوها و گليمهاى باقيمت خيزد و اندر وى كوهها و معدنهاست.»



در اين كتاب، از جامهاى گرانبها (توزى) از مصنوعات ناحيه توز و از زيلوها و مصلى نماز 
(جانماز) جهرم و از طيلسانهاى پشمين و كرباس و برد و پنبه و عصاره و روغن و نبيذ شهر 

عظيم رى و از جامه هاى حرير و پرنيان وخا و خيرسازى و از محصوالت آن چون 
مازعفران و ماصندل و ماخلوق و از معادن مس، سرب، سرمه و شبه دريگ سنگين و 

سنگ فسان و شلواربند و جوراب شهر طوس و حصيرهاى عياران و سنگرهاى سرخ و 
سفيد و قند (عسكر مكرم) و از زيره و خرما و نيل و نيشكر و پانيذ كرمان و از معادن زر و 

سيم و مس و سرب و مغناطيس آن و از ناحيه زرخيز گيالن و فعاليت مستمر زنان اين 
 »1 «منطقه ياد مى كند.»

در تنسوق نامه و جواهرنامه سلطانى نوشته شده كه در جميع معادن سرب، نقره وجود دارد 
و آن را به وسيله سيماب به دست مى آورند. جالب توجه است كه پزشكان قرون وسطا از 

بعضى از فلزات به عنوان دارو براى معالجه بيماريها استفاده مى كردند؛ چنانكه در بيان 
الصناعات تأليف جيش تفليسى، طبيب قرن ششم چنين مى خوانيم: «اگر سوده سيم را با 

نيم چند وى حكاكت زر و زعفران و لختى افيون بياميزند و به ناشتا با شراب سيب بخورند، 
درد دل را سود دارد و غم و اندوه را برد و صرع و سكته و فالج و علتهاى سوداوى را از 

 »2 «تن زايل كند و تندرستى بر مردم نگاه دارد ...»

از اشياء مسى و مفرغى كه به همت باستان شناسان در نقاط مختلف ايران به دست آمده، به 
خوبى پيداست كه استفاده از مس در ايران سابقه اى كهن دارد؛ همبسته مس و روى را به 
فارسى برنج مى گفتند ... همبسته مس و سرب در قديم براى درست كردن هاون و غيره 
به كار مى رفته ... در رسائل اخوان الصفا، همبسته مس و سرب، مفرغ ناميده شده و رازى 
در سر االسرار مى نويسد: مواد ساختگى دو نوع است: فلزها و غير فلزها- سوابق تاريخى 



نشان مى دهد كه در نقاط مختلف ايران از ديرباز معادن مس وجود داشته و اشياء مسى و 
 »3 «مفرغى كه در گنجينه باستان شناسان وجود دارد، مؤيد اين معنى است.»
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 معدن شناسى 

در دوره قرون وسطا، كانى شناسان براى تشخيص خواص شيميايى احجار، خواص فيزيكى 
و شيميايى آنها را مورد مطالعه قرار مى دادند؛ سنگينى يا سبكى كانيها و يا به اصطالح 

امروز وزن مخصوص هر كانى، وسيله خوبى براى تشخيص و شناسايى سنگها بود ... ابو 
ريحان بيرونى وزن مخصوص هيجده جسم را به دست آورده بود كه با وزن مخصوص 

امروزى آنها تفاوت زيادى ندارد؛ ولى قبل از او ... رازى در اين باره مطالعات زيادى نموده 
است؛ بعد از ابو ريحان و ابن سينا، دانشمندان ديگرى نيز براى تعيين وزن مخصوص اجسام 

كوشش نموده اند كه مهمترين آنها، عمر خيام و ابو حاتم اسفزارى است؛ ولى كسى كه 
دراين باره اهتمام بيشترى نموده، ابو الفتح عبد الرحمن خازنى است كه كتابى به نام ميزان 

الحكمه در اواخر قرن پنجم هجرى تاليف نموده، كه در آن وزن مخصوص جامدات و 
 »1 «مايعات را كه به دست آورده، ذكر نموده است ...»



 انواع نمك 

«در دارابجرد، كوههايى از نمك سفيد، سياه، زرد، سرخ، سبز و همه رنگهاى متفرغ است 
كه كوههايى است از زمين برآمده و از سنگهاى آنها خوان (يعنى خوانچه ها) و كاسه و 

ظروف زيبا مى تراشند و به ساير شهرهاى فارس و جاهاى ديگر مى برند. در فارس، معادن 
نقره و آهن و سرب و فسفر و نفت و مانند آن هست، و اين معادن مردم را از فرآورده هاى 
شهرها و نواحى ديگر بى نياز مى كند، اما نقره اندك است، معدن طال نيز دارد معدن روى 

در سردن است كه از آنجا به بصره و جاهاى ديگر مى برند و آهن در كوههاى اصطخر 
است و در قريه اى به نام دارابجرد در نزديكى اصطخر، معدن جيوه است. در فارس مركب 
سياه براى نوشتن و رنگهاى تزئينى مى سازند، كه از همه مركبهاى دنيا جز چينى بهتر است 
چه آنها را از افروزش آتش در آتشكده هاى زردشتى قديم به دست مى آوردند و اصل آن 
جز دود آتش نيست، در شيراز پرده هاى معروفى كه در بيشتر نقاط زمين به شيرازى شهرت 

 »2 «دارد مى بافند ...»

 آهن 

يكى از فلزاتى كه از آغاز تمدن در زندگى روزمره بشر تأثير فراوان داشته آهن است. 
 ميليارد تن برآورد كرده اند، اگر آهن در 150ذخيره آهن قابل بهره بردارى زمين را به 

زمين وجود نداشت، گلها طراوت و عطرى نداشتند و برگ گياهان زرد و خشك مى شد و 
شايد جنگلها هم محدودتر از امروز بود. بشر، آهن را بعد از مس و قلع و سرب و طال و 

نقره شناخت و به طورى كه باستان- شناسان نوشته اند، آهن پوسته زمين از اوايل هزاره دوم 
 قبل از ميالد مورد استفاده قرار
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 ق. م) از آهن 800گرفته است. در ايران به طورى كه باستان شناسان مى گويند، در حدود (
 استفاده مى شده است، در يشتها از گرز آهنين و چنگالهاى آهنين سخن رفته است.

در هزاره اول قبل از ميالد، فقط سران سپاه از اسلحه آهنى استفاده مى كردند؛ علت اساسى 
كمى توليد آهن در ايران اشكالى است كه در ذوب سنگ آهن وجود دارد، چه اين فلز 

 درجه حرارت ذوب مى شود و اين نقطه ذوب خيلى باالتر از نقطه 1536سودمند، در 
ذوب مس است و در ايران به علت نبودن سوخت كافى كمتر توانسته اند آهن به ميزان 

كافى توليد كنند؛ بااين حال در منابع تاريخى، ادبى و علمى دوران بعد از اسالم مكرر از 
آهن و فوالد سخن به ميان آمده است، ابو ريحان بيرونى در الجماهر وزن مخصوص آن را 

 تعيين نموده اند. بيرونى دو نوع آهن 7/ 74؛ و عبد الرحمن خازنى در ميزان الحكمه 8
مى شناخته، آهن نرم و آهن سخت كه به شابرقان موسوم بود. در تنسوخ نامه و عرايس 

 الجواهر، نيز از انواع و اقسام آهن سخن به ميان آمده است.

شاردن مى نويسد: «شمشيرهاى ايرانى رگه دارد و بسيار اعالست و غيرممكن است كه مثل 
آنها را در اروپا بسازند؛ در ايران، از فوالد هند كه بسيار ممتاز است استفاده مى كنند. فوالد 

خالص ايران محكم ولى شكننده است. در غالب نقاط ايران، معدن آهن وجود داشته 
است. اصطخرى در مسالك الممالك و ابن حوقل در صورة االرض از آهن كوههاى بارز 



در كرمان نام برده اند. حمد اله مستوفى در نزهت القلوب از معادن آهن خواف، قهستان و 
معدن جبال قارون كرمان و معدن صاهه در فارس و معادن آهن ديگر نقاط ايران، مطالبى 

نوشته اند. سرجان ملكم، در كتاب تاريخ ايران مى نويسد: «ايرانيان كار آهن و فوالد را 
خوب مى كنند، شمشيرهايشان اگرچه زودشكن است، ولى خوش فرم و خوش جوهر از 

آب درمى آيد؛ توپ ريختن و ساير آالت جبه خانه، نيز در ميان ايشان متداول است؛ در اين 
باب اگر حكومتى كه ترغيب علم و مهارت كند داشتند، به زودى با صنعتكاران فرنگ دم 

 »1 «مساوات مى زدند ...»

از دوره ناصر الدينشاه به بعد، كمابيش ايرانيان با كارخانه ذوب آهن و راههاى علمى 
استفاده از اين فلز و ديگر فلزات اندكى آشنا شدند؛ ميرزا صالح شيرازى در اولين شماره 

 مى نويسد: «جعفر قلى بيك افشار از طرف عباس ميرزا 1252روزنامه خود در رمضان 
براى آهن ريزى به روسيه فرستاده شد و مدتى در معادن سيبرى كار كرد و پس از 

بازگشت به ايران، در معادن نائيج مازندران به گلوله ريزى اشتغال جست و در ظرف 
 يكسال صد هزار گلوله چرخى ريخته، به توپخانه فرستاده.»
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در منابع دوره قاجاريه، از معدن آبجرد و معدن ماسوله و ارزش و استعداد آن مطالبى 
نوشته اند، سرب نيز از فلزاتى است كه چه در دوره قبل از اسالم و چه در دوره بعد از 

 و ميزان استخراج آن نسبتا زياد »1 «اسالم، در ايران مورد استفاده قرار مى گرفته است ...»
بوده؛ به طورى كه بيرونى نوشته است، قسمتى از سرب ايران به خارج صادر مى شده است؛ 



نظامى عروضى مى نويسد: «كان سرب ورساد (ورسا يا ورساد نزديك كابل) از اين عيد تا 
عيد گوسفندكشان به تو دادم. عاملى بفرست، چنان كردم و اسحق يهودى را بفرستادم، در 

 روز دوازده هزار 70صميم تابستان بود و وقت كار و گوهر بسيار مى گداختند در مدت 
 »2 «من سرب از آن خمس بدين دعاگو رسيد ...»

به اين قياس، استخراج ساليانه اين معدن، نزديك يكهزار تن بوده است؛ در دوره صفويه، 
مخصوصا در دوران سلطنت شاه عباس ثانى و صدر اعظم او اعتماد الدوله، فعاليتهايى براى 

استخراج فلزات مخصوصا سرب به عمل آمد. تاورنيه مى نويسد كه در دوره صفويه سرب 
 در »3 «از كرمان مى آورند، آهن و پوالد از قزوين و خراسان به مقدار كثير مى آوردند ...»

دوره قاجاريه در كتابچه محمد صالح تبريزى چنين آمده است: «مقرب الخاقان ... در 
 »4 «نزديك يزد، معدن سرب پيدا كرد و سالى هزار خروار به قورخانه مباركه مى آورد ...»

 قلع 

قلع يا ارزير از فلزاتيست كه در پيشرفت تمدن بشرى تأثير به سزايى داشته است؛ قلع 
خالص، نرم و شكننده است، ولى وقتى با مس تركيب شود، جسم سختى به وجود مى آيد 

كه اگر سختى قلع را پنج و سختى مس را ده فرض كنيم، سختى جسم توليد شده يعنى 
 مى شود و به علت همين سختى است كه قبل از كشف و به كار بردن 150 تا 100مفرغ 

آهن، بشر استفاده زيادى از آن كرده است. طبق نظر محققان و جغرافيانويسان در هفت 
نقطه ايران، معادن قلع وجود داشته است: شمال خراسان، استرآباد، سيستان، اطراف درياى 
خزر، لرستان، نزديك كوه بنان كرمان و نزديك تبريز. بااين حال، اكثر محققان از نارسايى 

قلع در ايران سخن مى گويند. بنا به گفته رافائل رومانس: قلع از بندر عباس به ايران وارد 
 مى شد ...»



در ميان رجال و شخصيتهاى ايران در عهد صفويه، محمد بيك، كه اعتماد الدوله يعنى 
صدر اعظم شاه عباس دوم بود، به كشف معادن و استفاده از اختراعات جديد سخت 

 دلبستگى داشت. تاورنيه در حق او مى نويسد: «عالوه بر عشق كشف معادن، محمد بيك 
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خيلى ميل به كشف قواى محركه داشت، چون در تابستان در مجلس مشورتى شاه ديد كه 
يك بادبزنى را از سقف آويخته اند و چند نفر با طناب آن را پس وپيش مى زنند، تا هوا 

 خنك شود.

محمد بيك به فكر افتاد كه به كمك صنعتگران چيزى بسازد كه به خودى خود حركت 
كند، ولى در اين راه توفيقى نيافت؛ وى شبها چند ساعت از وقت خود را در راه پيشرفت 

 »1 «كارهاى فنى مصروف مى داشت.»

 لعل بدخشان 



كالويخو، در سفرنامه خود مى نويسد كه در سمرقند با پادشاه بدخشان آشنا شدم و ضمن 
گفتگوهاى مختلف «از او درباره چگونگى استخراج لعل پرسيدم، وى با نهايت لطف 

پاسخ داد كه در نزديك پايتخت بدخشان، گوهر است كه معادن لعل در آنجاست، هر 
روز گروهى از مردان، سرگرم كار جستجو و شكستن سنگها و صخره ها هستند تا بلكه از 
اين سنگ گرانبها به دست بياورند. هرگاه رگه اى در كوه يافتند، آنرا پيگيرى مى كنند، تا 

برسند به آن سنگ گرانبها، و در آنجا با مته آن را كم كم از سنگ جدا مى كنند و همه آن 
را قالبى بيرون مى آورند، آنگاه چون آن را با سنگ آسيا بسايند، صيقلى تر مى شود؛ به ما 

گفتند كه به فرمان تيمور نيروى بزرگى در معدن مستقر شده است كه حق او را وصول 
 »2 «كند ...»

از معادن ايران در دوره قاجاريه نيز استفاده شايانى نشد، به قرارى كه اعتماد السلطنه در 
خاطرات خود نوشته است، ناصر الدينشاه در دوران سلطنت طوالنى خود فقط يكى دو 

 «... در 1297سال براى نفع شخصى در مقام كشف و استخراج معادن برمى آيد، در سال 
مخيله همايونى رسوخ كرده است كه چرا در كاليفورنى و ... طال پيدا مى شود و در ايران 

 هزار تومان به جهات 80به دست نمى آيد، اين است كه به حساب صحيح متجاوز از 
 تومان الى دو هزار تومان به دفعات خرج كرده اند، جز اينكه اطاقها در 2مختلف ... از 

 آبدارخانه مملو از سنگ آهكى و گچى است ...» نتيجه اى بدست نيامد.

 آمده است، و خوشمزه آنست كه 97تفصيل اينكه چرا شاه به اين صرافت افتاد، در صفحه 
عمال اينكار از عالقه فوق العاده شاه سوءاستفاده مى كردند و سنگهايى هم از خارج به اسم 

 165سنگى كه از معدن استخراج شده، به شاه عرضه مى داشتند. اعتماد السلطنه در صفحه 
مى نويسد: «اتصاال سنگ معدن نگاه مى كردند، پناه بر خدا از اين معدن- بازى، كه عاقبت 



ايران را به باد خواهد داد.» در آخر كار عشق و ميل شاه به حدى مى رسد كه از طال به 
الماس متوجه مى شود و اشاره مولف در اين باب است كه «يك ثلث اوقات سلطنت 

 صرف مالحظه سنگهاى سياه بى معنى كوهها مى شود، باوجود ذكاوت ذاتى كه 
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خودشان دارند و مى دانند محال است خالف طبيعت كارى در عالم بشود، به اصرار زياد 
مى خواهد، الماس از كوه دوشان تپه دربياورند ...» مولف مدعى است كه شاه «در ظرف ده 

 فكر بهره بردارى از معادن »1 «سال، دويست هزار تومان مخارج معدن موهوم كرده اند ...»
ايران در دوره ناصر الدينشاه قوت گرفت و سپهساالر با استخدام معدن شناسان اتريشى در 

در اين راه سعى فراوانى كرد. شنبدلر دانشمند و معدن شناس آلمانى «بيش از بيست سال در 
ايران زيست و در دستگاههاى مختلف مملكت خدمت كرد، به كمتر واليتى بود كه سفر 
نكرد ... و اطالعات تاريخى و جغرافيايى فراوانى گرد آورد، سهم او در تدوين كتاب لرد 
كرزن، به نام ايران و قضيه ايران خيلى بيشتر از آنست كه كرزن خود اعتراف كرده است. 
از سلسله مقاالت او چند مطلب كوتاه ذكر مى كنيم: «در مملكت ايران، نفت بسيار است و 

منفعتى از آن به دولت نمى رسد. استرآباد و مازندران و نزديك شوشتر و برازجان و كرمان 
و داراب و كرمانشاهان و كردستان و چند جاى ديگر نفت خوب دارد؛ اگر در اين واليات 

كارخانه جهت كشيدن جوهر نفت ترتيب مى دادند، نفت ايران در هندوستان فروش 
مى رفت ... همچنين كان سرب فراوان است و چون گداختن سنگ سرب آسان است، در 



بيشتر معادن آن، كار مى كنند، ولى به علت نقص فنى مباشرين ضرر زياد مى برند، زيرا 
نقره اى كه در سرب هست جدا نمى كنند و ممزوج با سرب مى فروشند و گوگرد آنرا تلف 

مى كند، همچنانكه گوگردى كه در مس هست نيز نابود مى كند. درباره معادن فيروزه 
مى گويد كه سود كالن آنرا خارجيان مى برند، به قول او درآمد ايران از فيروزه نيشابور 

 هزار تومان يا 12 هزار تومان است، ولى اگر كار را به اهل فن بدهند، سالى 7ساليانه 
زيادتر عايد دولت خواهد شد؛ براى استخراج معدن چند قطعه فيروزه را پيدا مى كنند و 

بدون كمترين مداخله اى به نماينده بازرگانى به قيمت كمى مى فروشند و او آن را 
 »2 «مى تراشد و نزد وكيل خود در پاريس و مسكو مى فرستند ...»

 به ايران آمده و طبيب مخصوص ناصر 1268( اطريشى كه در سال Polakدكتر پالك )
الدينشاه بوده در كتاب خود به نام ايران: مملكت و اهالى آن مى نويسد. «... كمتر مملكتى 

در دنيا هست كه از حيث معادن و فلز بتواند با ايران برابرى كند، به علت بى- نظمى و 
اغتشاش دائمى ... و فقدان راه براى حمل ونقل مواد معدنى، كمتر درصدد به كار انداختن 
معادن ايران افتاده اند، اگر مملكت داراى رشتهاى خط آهن گردد و راههايى ساخته شود 

كه با وسايل و امكانات موجود بتوان مواد الزمه معدن كارى را به محل معدن و مواد 
 معدنى خارج شده را به نقاط الزم حمل ونقل نمود، مملكت ايران از اين راه 
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مى تواند ترقيات زياد نموده و منافع بيشمار ببرد. معادنى كه در ايران وجود دارد به قرار زير 
است: مس، آهن، زغال سنگ، سرب، روى، نيكل، زاج، جيوه، امالح، نقره و طالى سفيد؛ 

ولى عجالتا معادن نفت و فيروزه اهميت زياد دارد ... مطابق نوشته معدن شناسان اروپا، 
بهترين فيروزه دنيا فيروزه ايران است؛ معادن عمده فيروزه در ايران در شمال غربى و در 

دهكده نزديك نيشابور واقع است. در هشتصد سال اخير در معادن مزبور خيلى كار شده و 
هنوز هم كار مى شود؛ در زمان ناصر الدينشاه در كرمان نيز معدن فيروزه مكشوف گرديد 
و در ساير نقاط انواع ديگر فيروزه ديده شده است رنگهاى فيروزه از قرار زير است: آبى 
سير، آبى كم رنگ، سبز سير، سبز سيبى و از همه پرقيمت تر آبى سير است؛ در قديم، در 

معادن فيروزه، كارهاى وسيعى صورت مى گرفته، محوطه بعضى از معادن از لحاظ وسعت 
 »1 « ذرع مى رسيد ...»32به 

 معادن نفت 

در ايران، معادن نفت متعدد وجود دارد؛ عالوه بر معادن ميدان نفتون (در اراضى بختيارى) 
در قصرشيرين، جزيره قشم، مثل دالكى و احمدى و ردان و كوه چمپا، وجود معادن نفت 
مسلم است؛ در مناطق شمالى ايران، مخصوصا در سواحل بحر خزر از آستارا تا استرآباد 

وجود نفت قطعى است، تا جايى كه چشمه هاى نفت در قعر درياى خزر به طور طبيعى 
 فوران دارد.

، دولت ايران، امتياز كليه معادن نفت ايران، به استثناى اياالت خراسان، 1319در سال 
  ساله به دارسى فرانسوى واگذار نمود.60مازندران، آذربايجان و استرآباد را به موعد 



 هزار ليره انگليسى 600 يك كمپانى با سرمايه 1321براى آزمايشهاى اوليه، در سال 
 هزار ليره انگليسى سهام و دويست هزار ليره نقد به 200تأسيس شد و قرار شد كه كمپانى 

ايران بدهد و به اين ترتيب، در مقابل مبلغى ناچيز، معادن نفت دوثلث ايران به دست 
، حوزه عمليات محدود بود به يك ميل مربع در ميدان 1327بيگانگان افتاد. در سال 

نفتون، و مقرر شده بود كه هر كمپانى در داخل اراضى بختيارى براى استخراج نفت اقدام 
 كند، بايد صدى سه به خوانين بختيارى بدهد. سهام استخراجات اوليه بدين نحو بود:

  ليره انگليسى 478460سهام كمپانى انگليس و ايران 

  ليره انگليسى 65540سهام خود ايرانيان 

 و در بختيارى اويل:

  ليره انگليسى 388000سهام كمپانى انگليس و ايران 

  ليره انگليسى 12000سهام ايرانيان 
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 درصد منافع خالص خرج دررفته خود را به دولت ايران بدهد، 16اين كمپانى متعهد بود 
/ 000 فرسنگ مربع است (33/ 140اراضى كه به امتياز اين كمپانى متعلق است قريب به 

 ميل (چهل فرسخ) لوله 150 ميل مربع). تصفيه خانه در جزيره آبادان ساخته شد و 500
زيرزمينى براى عبور نفت از منبع تا تصفيه خانه كشيده شده است؛ تا امروز (مقصود سال 



/ 700 است) سى چاه در ميدان نفتون كنده شده و فقط از سه چاه آن، روزى تقريبا 1335
 تن) نفت بيرون مى آيد؛ در موقع تحصيل امتياز نفت از طرف انگليسها، 800 خروار (2

ابتدا صحبت معادن نفت تمام ايران بود ولى در اثر مقاومت و معارضه روسها، اياالت 
 شمالى از دايره امتياز خارج گرديد.

 مس 

دكتر پالك در كتاب خود در باب ايران مى گويد كه تقريبا در هر قصبه ايران يك معدن 
مس هست، بنا به گفته هوتم شيندلر در تنكه شوردار، كه تقريبا در نيم فرسخى مياندشت 
(بين شاهرود و سبزوار) واقع است، معادن متعدد مس وجود دارد و از آثار موجود معلوم 

مى شود كه در ايام قديم در آن حوالى كوره ها براى بيرون آوردن مس بوده است؛ در 
 درصد فلز دارند. خراسان و 48بعضى از نقاط ايران سنگهاى مس، بسيار غنى است و تا 

كاشان از لحاظ معادن مس شهرت دارند، از قرار گفته خانيكوف، اهالى مزينان (در بين 
راه عباس آباد و استرآباد) سنگهاى مسى را تا اندازه اى آب نموده و مس آن را به سبزه وار 

  قران مى فروشند.8برده، از قرار منى 

( مى نويسد: «هنوز در خراسان به صورت نامنظم و غيرعلمى در Schlimmerشليمر)
معادن مس كار مى كنند و به اين صورت احتياجات استان خراسان تأمين نمى شود، 

درحالى كه اگر با اصول صحيح شروع به كار كنند، مس اين منطقه براى ايران و افغانستان 
 كافى است.»

 معادن آهن 



معادن آهن در ايران فراوان است، بنا به عقيده چارنوتاما، بين سلطانيه و قزوين سنگهاى 
آهن دار زياد است و در شمال ايران يعنى در منطقه قراجه داغ آذربايجان سنگهاى آهنى 

 جزء هيئت نظامى به 1252( انگليسى كه در سال Wilbrahamبسيار است. ويل براهام )
 درصد آهن دارد. ساير كارشناسان نيز به 60ايران آمده، مى نويسد: سنگهاى آهن ايران 

( كه Tietzeوجود سنگ آهن در نقاط مختلف ايران اشاره كرده اند. از جمله دكتر تيتز)
درباره معادن ايران تحقيق كرده، مى نويسد: در كوههاى نجف آباد فريدن اصفهان سنگهاى 

 درصد مى رسد. راجع به معادن آهن 59/ 09آهن بسيار است و مقدار آهن خالص آن به 
ايران، در پنجاه سال اخير تحقيقات فراوانى به وسيله كارشناسان خارجى به عمل آمده 
است؛ ولى گزارشهاى آنان غالبا مغرضانه و برخالف حقيقت بود، زيرا ايجاد كارخانه 

ذوب آهن را در ايران به مصلحت اقتصادى خود نمى دانستند؛ در سالهاى اخير گزارشها و 
 اقدامات عملى كارشناسان دولت 

 626، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 شوروى و ايران وجود آهن فراوان را در ايران به ثبوت رسانيد.

 زغال سنگ 

معادن زغال سنگ در دامنه جبال البرز فراوان است: در الر، جوشقان و درفشند معادن 
( در وينه به عمل آورده است، Iohnفراوان زغال ديده شده. بنابر آزمايشى كه يوحن )

 درصد زغال خالص 76 درصد خاكستر و 1/ 3 درصد آب 9/ 4زغال سنگ ايران 
(كوك) دارد. امالح و معادن نمك در ايران فراوان است؛ در دهكده قراقوج نزديك 
نيشابور، در نقاط مختلف آذربايجان مخصوصا درياچه رضائيه و در مناطق مركزى و 



جنوبى ايران مخصوصا درياچه نيريز نمك بسيار است. كارشناسان از وجود معدن طالى 
سفيد و معدن نقره و جيوه و گوگرد و زاج و سرب در مناطق گوناگون، سخن گفته اند. 

 عايدات ساليانه دولت از اجاره 1310كرزن مى نويسد كه در زمان او در حوالى سال 
 هزار ليره آن هم از معادن 6 هزار ليره نبوده و قريب 15معادن و ماليات معادن بيشتر از 

فيروزه نيشابور حاصل مى شده و چون وجه اجاره و ماليات معادن به غير از فيروزه نيشابور، 
تقريبا يك خمس عايدات خالص و خرج دررفته است، مى توان تخمين نمود كه تمامى 
عايدات معادن ايران از پنجاه هزار ليره نمى گذرد، درصورتى كه قيمت ذاتى معدنيات و 
مخصوصا سرب و آهن و زاج و نيكل كه هنوز دست نخورده است به ميليونها ليره بالغ 

 »1 «مى شود.»

______________________________ 
 .76 تا 70)- ر. ك: گنج شايگان، پيشين، از ص 1(

 627، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 فهرست راهنما

 .521، 44 آئين شهردارى آ

 .24آئين نامك 

 .621آبجرد [معدن ] 

 آبجى مظفر- مظفر الدين شاه 

 .496آثار البالد 



 .525آثار الوزرا 

 .603، 24آثار تاريخى كاشان 

 .605آثار منتخب 

 .62آدم و حوا 

 .623، 211، 113آدميت، فريدون 

 .626، 625، 566، 563، 535، 498، 257، 203، 179آذربايجان 

 .426، 328، 265، 165، 67، 61آرام، احمد 

 .572، 541آرميتاژ [موزه ] 

 .543، 538آريائى، آريائيان 

 .245آريان پور، امير حسن 

 .258، 213، 55آرين پور، يحيى 

 .536آزموده، ابو الفضل 

 .624آستارا 

، 557، 449، 380، 326، 248، 243، 230 221، 213، 137، 77، 65، 16آسيا 
574 ،581 ،591 ،592 ،593 ،595. 



 .525، 420، 356، 205آسياى هفت سنگ 

 .244آشتيانى، ميرزا حسن 

 .596، 540، 534، 144، 62، 9آشور، آشوريان 

 .510آصف الدوله، بتول 

 615، 575، 471، 380، 243، 180، 165، 65آفريقا 

 .222آقاباشى، ابراهيم 

 .512، 511، 510آقا باال خان (سردار) 

 .492آقا حقى [؟] 

 .608آقا خان (استاد) 

 .211، 210آقا خان كرمانى (ميرزا) 

 .608، 463آقا خان نورى (ميرزا) 

 .590آق قويونلو 

 .295، 205آقا محمد خان قاجار 

 .444، 259، 197آل احمد، شمس 

 .583، 552، 522، 134آلب ارسالن [سلجوقى ] 



 .614، 576، 541آلبرت [موزه ] 

 628، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 .555، 285، 13آل بويه 

 .185آل حمدان 

 .27آل طاهر 

 .611، 604، 573، 380، 110آلمان 

 .294آل مظفر 

 .135آمل 

 .254آملى، محمد بن محمود 

 .28، 25، 24، 23، 12آموزش و پرورش در ايران باستان 

 .467، 278، 125آينده [مجله ] 

 .678، 577، 194 ابراهيم بن شاهرخ [سلطان ] الف 

 .153ابراهيم بن ماهان الموصلى 

 .66ابراهيم بن محمد [امام ] 

 .69ابراهيم بن مهدى [؟] 



 .156ابراهيم بن مهدى بن منصور [شاعر دوره عباسى ] 

 .542ابريشم [جاده ] 

 .156ابن ابى اصبيعه 

 .419، 152، 41ابن اثير 

 .521، 171، 44ابن اخوه 

 .33، 32ابن اسفنديار 

 .524ابن اقليدسى 

 .44ابن الجوزى 

 .70ابن الخطيب 

 .73ابن الرومى 

 .471، 265ابن المعتز 

 ابن النديم- ابن نديم 

 .617، 565، 564، 484، 483، 131ابن بطوطه 

 .573، 76، 19، 15ابن جبير 

 .620، 619، 617، 574، 560، 559، 69ابن حوقل 



 .567، 566، 563، 180، 179، 167ابن خلدون 

 .155، 67ابن خلكان 

 .473ابن رامين 

 ابن راوندى- راوندى 

 .572ابن ربان طبرى [پزشك ] 

 .180، 151ابن سريح 

، 272، 271، 256 229، 220، 215، 185، 177، 176، 160، 154، 69، 14ابن سينا 
308 ،357 ،424 ،425 ،619. 

 .157ابن طرخان 

 .526ابن عربشاه 

 .400ابن فضالن 

 .44ابن كثير 

 .159ابن مسجح 

 .274ابن معروف 

 .487ابن مفرغ 



 .473، 340ابن مقفع 

 .446ابن ميمون 

 .524، 523، 472، 435، 416، 412ابن نديم 

 .523، 288ابن يمين 

 .288ابو اسحق ابراهيم غزنوى [سلطان ] 

 .156ابو الحسن احمد بن جعفر بن موسى بن خالد بن برمك 

 629، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 .525، 440، 414، 80، 68ابو الحسن على بن حسن- ابن طرخان ابو الخير، ابو سعيد 

 .616ابو الفداء 

 .285ابو الفوارس قوام الدوله 

 .67ابو المقدم 

 .166ابو بكر 

 .522ابو بكر ازرقى 

 .523ابو بكر مولى [اديب ] 

 ابو جعفر- ابو حشيشه 



 .271ابو جعفر احمد بن محمد 

 .157ابو حشيشه 

 .521، 273، 255ابو حنيفه 

 .299ابو دلف 

 ابو زكريا يحيى بن على- خطيب تبريزى 

 .359، 283ابو سعيد [سلطان ] 

 .41، 38ابو طاهر خاتونى 

 ابو عبد اللّه محمد بن عمران- مرزبانى 

 .156ابو عبد اللّه هارون 

 .156ابو محمد يحيى بن مبارك عدوى 

 .399، 274، 265ابو نواس 

 .329ابو هذيل 

 .521ابو هريره 

 .158ابى ابو مريم 

 .51ابيورد 



 .489اتابكان يزد 

 اتحاد جماهير شوروى- شوروى 

 .623، 605، 604، 577، 212، 118اتريش 

 .134اثير اخسيكتى 

 .420، 294احسن التواريخ 

 .216احمد [؟ نوازنده ] 

 .69احمد بن ابى داوود 

 .573احمد بن موسى [منجم ] 

 .205احمد ميرزا [مؤلف تاريخ عضدى ] 

 .173، 171، 168، 165احياء العلوم 

 .157اخبار المغينين الطنبورين 

 .407اختيار الدين جوهر الباقى 

 .9اخالق ايرانيان باستان 

 .568، 567اخالق ناصرى 

 .618اخوان الصفا 



 .15، 13اخوينى، ابو بكر ربيع بن احمد 

 .220، 177ادوار 

 .577، 576، 575ادوارد ز. آ. س 

 .224، 222اديب خوانسارى 

 .614اراك 

 .153، 149ارجانى، ابراهيم 

 .153، 149ارجانى، اسحق 

 .492- 480اردبيل 

 .158، 68، 12اردشير اول (بابكان) 

 .341اردن 

 .259اردوان 

 .411، 146ارزقى [شاعر] 

 .156- 155ارسطو 

 .324ارسالن بن سليمان 

 .595، 594ارشميدس 



 .578، 487ارمغان [مجله ] 

 .563- 236، 211، 90، 88ارمنى، ارامنه 

 .220، 177ارموى، صفى الدين عبد المومن 

، 201، 176، 136، 125، 115، 108، 94، 86، 85، 77، 75، 65، 49، 42، 21اروپا 
207 ،208، 

 630، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

209 ،211 ،212 ،213 ،216 ،222 233 ،234 ،240 ،243 ،244 ،326 ،335 ،
340 ،462 ،466 ،541 ،546 ،591 ،592 ،593 ،595 ،596 ،597 ،599 ،601 ،
602 ،624. 

 .626، 572، 533اروميه [درياچه ] 

 .213، 55از صبا تا نيما 

 .19ازهر 

 .600، 592، 562، 492، 199، 176، 66، 47اسپانيا 

 .619، 545استخر [شهر] 

 .625، 624، 623، 621، 550، 357، 205استرآباد 



 .204استرآبادى، يوسف 

 .538، 63، 31، 25، 11استرابون 

 .598استراسبورگ 

 .185، 177، 154، 149اسحاق بن ابراهيم 

 .341اسدآبادى، سيد جمال 

 .56اسد الملك 

 .364، 26، 16اسدى 

 .80اسرار التوحيد 

 .386اسعد هروى (خواجه) 

 .619اسفرازى، ابو حاتم 

 .174اسفنديار چنگى 

 .466اسكانديناوى 

 .199، 136اسكندر بيك 

 .145اسكندر مقدونى 

 .238اسكندرنامه 



 .595، 591اسكندريه 

، 143، 134، 101، 82، 72، 65، 64، 45، 43 36، 34، 33، 32، 25، 21، 15اسالم 
145 ،147 ،152 ،153 ،154 ،166 ،167 ،171 ،175 ،176 ،180 ،184 ،254 ،
255 ،273 ،276 ،277 ،291 ،293 ،322 ،329 ،335 ،337 ،339 ،341 ،342 ،
377 ،378 ،387 ،394 ،405 ،409 ،422 ،471 ،474 ،518 ،538 ،539 ،543 ،
544 ،545 ،546 ،547 ،548 ،554 ،565 ،569 ،584 ،585 ،615 ،616 ،621. 

 .158اسماعيل بن جامع 

 .218اسماعيل خان كمانچه كش 

 .268، 261اسماعيليه، اسماعيليان 

 .536اسميرنف 

 .591اسناد و نامه هاى تاريخى 

 .396اشارات 

 .176اشبيله [در اسپانيا] 

 .81اشپولر، برتولد 

 اشراق- شيخ اشراق 

 .25اشرف [شاعر] 



 .556، 544، 75، 64، 21، 10اشكانى، اشكانيان 

 .536اشميت 

 .620، 69، 68اصطخرى (- استخرى) 

، 204، 202، 201، 152، 138، 117، 113، 85، 78، 48، 46، 45، 38، 16اصفهان 
222 ،231 ،232 ،233 ،235 ،236، 

 631، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

237 ،239 ،240 ،241 ،292 ،295 ،356 ،357 ،396 ،436 ،453 ،490 ،491 ،
559 ،563 ،577 ،590 ،596. 

 .524، 177، 159، 154، 149اصفهانى، ابو الفرج 

 .185اصفهانى، تاج الدين (ذو اللسانين) 

 .509اصفهانى، جمال 

 .584اصفهانى، حسن بن سليمان 

 .222اصفهانى، سيد رحيم 

 .178اصفهانى، عبد الرزاق 

 .222اصفهانى، ميرزا حبيب 



 .422، 421اصول روانشناسى 

 .311اصول علم سياست 

 .621اعتماد الدوله 

 .622، 508، 507، 505، 298، 296، 216اعتماد السلطنه 

 .603اعتماد مقدم 

 .591، 564، 176، 149، 148، 106، 101، 42اعراب 

 .524، 473، 338، 220، 177، 159، 156، 154، 149اغانى ... (- نغمه ها) 

 .21افراسياب 

 .218افشار، احمد 

 .623، 612، 528، 416، 393، 285، 255، 242، 220، 110، 69افشار، ايرج 

 .625، 117، 116افغان، افغانستان 

 .278افالكى 

 .590، 578، 526، 487، 360، 358، 154، 146، 119، 33اقبال آشتيانى، عباس 

 .56اقبال الدوله 

 .216اكبرى [؟ نوازنده ] 



 .514اكبرى، على اكبر 

 .256االبنيه عن حقايق االدويه 

 .152االحوص [شاعر عرب ] 

 االغانى- اغانى 

 .412االلفيه الصغير 

 .412االلفيه الكبير 

 .350، 349االنسان كامل 

 .626البرز [سلسله كوه ] 

 التاج- تاج 

 .341الجزاير 

 .620الجماهر 

 الحاوى- حاوى 

 .538الحضر [شهر] 

 .401الذخائر و التحف 

 .156الرائق 



 .273الراضى باهللا 

 .342السعداوى، نوال 

 .472السير 

 .533الشتر [شهر] 

 .255الطب الروحانى 

 .578، 194الغ بيگ 

 .404الغ تركان عالم 

 .322الفرج بعد الشدة 

 .523، 472، 435، 416، 412، 329، 156الفهرست 

 .610، 609، 608 554، 415، 414، 412، 411الفيه و شلفيه 

 .265الكرخ و المطير 

 632، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 .607المآثر آالثار 

 .155الموسيقى الكبير 

 .176الموشى 



 .412المولفه فى الباه 

 المهدى- مهدى 

 الناصر بالّله- ناصر

 .390النقص 

 .157النوادر و االخبار 

 .429الهى نامه 

 .104اليويه 

 .426امام، سيد محمد كاظم 

 .22امام شوشترى 

 .234امام قلى خان 

 .479امپراطورى زرد 

 .605امپرياليسم به مثابه آخرين مرحله سرمايه- دارى 

 .524، 474، 130امثال و حكم 

 .615، 614، 318، 308، 299، 248، 232امريكا 

 .63، 62امستد 



 .352ام كلثوم 

 امويان- بنى اميه 

 .298امين الدوله، عبد اللّه خان 

 .463امين السلطان 

 .214امين الملك 

 امير المؤمنين- على (ع)

 .238امير الهى [شاعر] 

 .477، 367امير خسرو [شاعر] 

 .509اميرزاده خانم [؟] 

 .367، 366امير شاهى [شاعر] 

 .41، 38امير شرف المعالى 

 .432امير على [شاعر] 

 .408امير قماج 

 .607، 207امير كبير 

 .294، 274امير مبارز الدين 



 .382امير محمود [؟] 

 .395، 363، 267امير معزى 

 .122امير نظام، حسينعلى گروسى 

 .41، 38امير وشمگير 

 .201، 170اميرى، منوچهر 

 .382امير يوسف [؟] 

 .473، 324، 158، 153امين [خليفه ] 

 .472، 255، 176، 151، 150امين مصرى، احمد 

 .143، 91انجيل 

 .178انجمن آراى ناصرى 

 .483انحطاط و سقوط امپراطورى روم 

 .11اندرز بد اسپوارگان 

 .194اندكانى، خواجه يوسف 

 .154، 153، 149، 77، 32اندلس (اسپانيا) 

 .242اندونزى 



 .623، 113انديشه ترقى و حكومت در عصر سپهساالر 

 .211انديشه هاى ميرزا آقا خان كرمانى 

 .157انساب الحمام 

 .364، 363انصارى، خواجه عبد اللّه 

 .319انصارى، كاظم 

 .512انصارى، مسعود 

 .221انتظامى، مجيد 

 .605انقالب مشروطيت ايران 

 ،380، 341، 318، 243، 207، 136، 113، 111، 110، 46انگلستان 

 633، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

465 ،466 ،591 ،603 ،604 ،605 ،611 ،614 ،625 

 .481، 434، 433، 379، 71، 70انورى ابيوردى 

 .517، 293، 68انوشيروان 

 .393، 392انيس العاشقين 

 .550، 528، 354، 344، 343- 317، 285، 284، 255انيس الناس 



 .51اوج تپه [دشت ] 

 .394اوحد الدين كرمانى 

 .366اوحد (خواجه) 

 .365اوحد مستوفى، فخر الدين 

 .237اوحدى بليانى، تقى الدين محمد 

 .482، 446، 445، 435، 395، 389، 279، 275اوحدى مراغه اى 

 .101اورشليم 

 .492، 89اورلئاريوس، آدام 

 .570، 569اورين، سر ويليام 

 .550، 201، 47اوزون حسن 

 .144- 9اوستا 

 .21اوسلى 

 اوشهنگ- هوشنگ 

 .20اوكتاى قاآن 

 .553، 416، 283اولجايتو 



 .193اويس [سلطان ] 

 .9اهريمن 

 .232اهلى شيرازى 

 .24، 11اهورا مزدا 

 .401، 400، 384، 382اياز 

 اياالت متحد آمريكا- آمريكا

 .614، 326، 200، 199، 170ايتاليا 

 .542، 535ايران از آغاز تا اسالم 

 .538، 376، 160، 62، 28، 23، 22، 10، 9ايران باستان 

 .464ايران جوان [مجله ] 

 .12ايران در زمان ساسانيان 

 .11ايرانشهر 

 .623ايران: مملكت و اهالى آن 

 .144ايران نامه 

 .623، 604، 603ايران و قضيه ايران 



 .457، 456، 323ايرج ميرزا 

 .437ايرلند 

 .493ايروان 

 .536ايالم 

 .585، 578، 480، 359ايلخانى، ايلخانيان 

 .297، 217ايلخانى، نصر اللّه خان 

 .489اينجو، كيخسرو 

 .605ايوانسكى، پاولويچ 

 .33ايوبى، ايوبيان 

  بابا خان- فتحعليشاه ب 

 .203، 202بابا شمس تيشى 

 .435، 395، 356بابا طاهر 

 .426باب العتش 

 .15باب الفرج 

 .216بابايى [؟ نوازنده ] 



 .193بابرنامه 

 .326بابك خرم دين 

 .542، 538، 536، 517، 377بابل، بابليان 

 634، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 .580بابور [سلطان ] 

 .209باخ 

 .51باخزر 

 .215باخزرى 

 .159بادغيس 

 .550، 201، 170، 47باربارو، جوزافا 

 .203، 186، 184، 175، 148، 145باربد 

 .536، 194، 67بارتولد 

 .555بازار شاه اصفهان 

 .602، 552بازار وكيل شيراز 

 .246، 245بازتاب [مجله ] 



 .42بازنامه انوشيروانى 

 .42بازنامه ناصرى 

 .41، 39، 38، 32بازنامه نسوى 

 .518، 508، 495، 415 205، 134، 19باستانى پاريزى، ابراهيم 

 .549باغشمالى، شير احمد 

 .447با كاروان حله 

 .550باكو 

 .548بامداد اسالم 

 .175، 145بامشاد 

 .604بانك روس 

 .611بانك استقراضى 

 .611بانك شاهنشاهى ايران 

 .579، 578بايسنغر، بهادر [سلطان ] 

 .194بايسنغر [؟ سلطان ] 

 .43بايسنغر (ميرزا) 



 .209، 143بتهوون، لووديگ وان 

 .244بجنورد 

 .185بحترى 

 .548، 317بحر الفوايد 

 .220بحور االحان 

 .549بخارا 

 .602، 561، 410، 285، 194 185، 160، 159، 109، 83، 70بخارا 

 .160بختيار، ابو العبيك 

 .437بختيارنامه 

 .32بختيارى، پژمان 

 .370، 368، 367، 358، 357، 283، 196، 195بدايع الوقايع 

 .622بدخشان 

 .522بديعى، احمد 

 .623برازجان 

 .209برامس 



، 455، 423، 372، 297، 283، 240، 218، 217، 195، 194، 85، 41براون، ادوارد 
612 ،613. 

 .625براهام، ويل 

 .75براهمه 

 .65بربرها 

 .185بربطى، محمد 

 .546برت [پروفسور] 

 .258برتلس. آ. ى 

 .513بردبارى [؟] 

 .558برذون [شهر] 

 .536بررسى تاريخى 

 .538، 517، 35، 28، 26، 24، 23، 22، 21، 10بررسيهاى تاريخى [مجله ] 

 .541برلين [موزه ] 

 635، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 .518برمكيان 



 .66برمكى، جعفر بن يحيى 

 .138، 113بروجرد 

 .153بروكلمان، كارل 

 .222برومند، نور على 

 .184، 148برهان قاطع 

 .548، 546بريتانيا [موزه ] 

 .517بزرگمهر 

 .82بسحق اطعمه 

 .545بسطام 

 .260، 158بشاربرد 

 .263بشار مرغزى 

 .619، 574، 545، 543بصره 

 .558بصنى [ناحيه ] 



، 325، 322، 274، 265، 168، 163 153، 152، 126، 98، 96، 77، 65بغداد 
379 ،410 ،471 ،543 ،544 ،545 ،558 ،561 ،565 ،574 ،578 ،585 ،597 ،
599. 

 .360، 359بغداد خاتون 

 .404، 303بغدادى، مجد الدين 

 .527بقراط [حكيم ] 

 .427بقراط [شهر] 

 .430بكتاش 

 .273بلبل نامه 

 .561، 534، 429، 357بلخ 

 .261بلخى، ابو شكور 

 .436بلخى، قاضى حميد الدين 

 .611، 211، 117بلوچ، بلوچان 

 .579بليناس المطلسم [صنعتگر] 

 .562، 559بم 



 .42بمبئى 

 .113بنارس 

 .621بندر عباس 

، 171، 159، 154، 153، 152، 149، 148، 68، 67، 66، 34، 33، 32بنى اميه 
180 ،181 ،259 ،260 ،326 ،471 ،473 ،543 ،544 ،558. 

 .416بنيان دخت 

 .416بنيان نقش 

، 323، 159، 157، 156، 153، 150، 149، 148، 67، 66، 34، 33، 32بنى عباس 
326 ،473 ،543 ،545 ،578. 

 .377بنى عمون 

 .257بوان 

 .581بوداغيان [؟] 

 .592بوژر [كليسا] 

 .589، 394، 357، 353، 17بوستان 

 .611، 205، 126، 109، 108بوشهر 



 بو على سينا- ابن سينا

 .96بولينگهام 

 .488، 485، 481، 190، 46بهاء الدين ولد 

 .132بهار عجم 

 .347، 346، 343، 271، 136بهار، محمد تقى 

 .265بهرام (پنجم) 

 .416بهرام دخت 

 .259، 178، 175، 148، 145، 68، 36بهرام ساسانى (بهرام گور) 

 .261بهرام نامه 

 636، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 .545بهرامى، مهدى 

 .32، 21بهروز، ذبيح 

 .580، 579، 555، 541بهزاد [نقاش ] 

 .126، 125، 89بهنام، عيسى 

 .52بيات، اروج بيگ 



 .618، 416بيان الصناعات 

 .449بيان واقع 

 .480، 364بيانى، شيرين 

 .274بيت اللطف [در شيراز] 

 .543بيت المقدس 

 .308، 301بيرجندى، پروين 

 .77بيروت 

 .621، 620، 618، 517بيرونى، ابو ريحان 

 .596، 591، 551، 550، 544، 543، 16بيزانس 

 .10بيژن [؟] 

 .521بيست گفتار در مباحث علمى و فلسفى 

 .573، 423بيستون 

 .170بيك، شيخ احمد 

 .585، 574، 545، 538، 144بين النهرين 



، 263، 184، 177، 170، 168، 135، 70، 38، 37، 36، 35، 20بيهقى، ابو الفضل 
264 ،267 ،268 ،269 ،285 ،375 ،382 ،383 ،414. 

 .47 پاتر پارش [پيشواى مذهبى ارامنه ] پ 

 .540، 539، 538، 64پارت، پارتيان 

 .538، 265، 63، 10پارس، پارسيان 

 .623، 594، 592پاريس 

 .538پازيريك [تپه ] 

 .41پاشا صالح، على 

 .351پالميكى 

 .321، 304پاولف 

 .176، 62، 37پاينده، ابو القاسم 

 .473، 255، 176، 151، 150پرتو اسالم 

 .567، 180، 167، 13پروين گنابادى، محمد 

 .231پريخان خانم [؟] 

 .215پريخان [؟ نوازنده ] 



 .614، 613پرهام، سيروس 

 .77پطرونيوس 

 .479پكن 

 .536پلو تارك 

 .234، 184پنج گنج 

 .617، 616پنجهير [ناحيه ] 

 .583، 557، 546، 535پوپ [پروفسور] 

 .230، 10پورداوود، ابراهيم 

 .19، 17پورياى ولى 

 .65، 63پوشاك باستانى ايرانيان 

 .625، 623، 116، 115، 113پوالك، ياكوب ادوارد 

 .576پولدى يه زولى [موزه ] 

 پهلوان محمود- پورياى ولى 

 .247پهلوى، اشرف 

 .42پهلوى [خط و زبان ] 



 .232، 136، 121پهلوى [سلسله ] 

 .247پهلوى، غالمرضا 

 .204پير چنگى [از مثنوى ] 

 .296، 242، 241پيرزاده نائينى (حاجى) 

 637، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 .493پير قلى بيگ 

 پيرنيا- مشير الدوله.

 .483، 482 تئودورا ت 

 .211، 115تاتار 

 .518، 158، 150، 69، 68تاج 

 .222تاج اصفهانى 

 .206تاج الدوله [همسر فتحعليشاه ] 

 .474، 135تاريخ آل سلجوق 

 .408، 148تاريخ اجتماعى ايران 

 .607تاريخ اجتماعى كاشان 



 .612، 558، 407، 283، 195، 194، 152، 145تاريخ ادبيات ايران 

 .423، 372، 85، 41تاريخ ادبى ايران 

 تاريخ الرسل و الملوك- تاريخ طبرى 

 .620، 588، 106تاريخ ايران 

 .64، 63تاريخ ايران باستان 

 .90تاريخ ايران بعد از اسالم 

 .549تاريخ بخارا 

، 285، 269، 184، 177، 170، 135، 134، 70، 39، 37، 36، 35، 20تاريخ بيهقى 
293 ،375 ،383 ،395 ،407 ،412 ،414 ،554. 

 .417تاريخ پزشكى ايران 

 .122تاريخ تبريز 

 .498، 446، 352، 176، 152، 61تاريخ تمدن 

 .244تاريخچه توتون و قليان 

 .604تاريخ روابط سياسى ايران با دنيا 

 .490، 229، 201، 47تاريخ سياسى و اجتماعى ايران 



 .487تاريخ سيستان 

 .63، 62تاريخ شاهنشاهى هخامنشى 

 .597، 594، 592تاريخ صنايع و اختراعات 

 .419، 33، 32تاريخ طبرستان 

 .62تاريخ طبرى 

 .83تاريخ عصر حافظ 

 .505، 206، 205تاريخ عضدى 

 تاريخ غرر السير- غرر اخبار ملوك فرس 

 .33تاريخ فخرى 

 .25، 11تاريخ فرهنگ ايران 

 .593تاريخ قرون وسطا 

 تاريخ كاشان- تاريخ مختصر جغرافياى كاشان 

 .239تاريخ كرمان 

 .51تاريخ گيالن 

 .588، 587، 486، 471، 280تاريخ مبارك غازانى 



 .11تاريخ مختصر اديان بزرگ 

 .612، 611، 220، 111، 108تاريخ مختصر جغرافياى كاشان 

 تاريخ مسعودى- تاريخ بيهقى 

 .409، 360، 81تاريخ مغول 

 .153تاريخ ملل و دول اسالمى 

 .184تاريخ موسيقى ايران 

 .288، 287تاريخ نامه هرات 

 .204تاريخ وزيرى 

 .570تاريخ هنرمندان 

 638، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 .523تاسيت [مورخ ] 

 .194تاشكند 

، 493، 239، 238، 232، 231، 230، 66، 50، 49، 48، 47، 45تاورنيه [سياح ] 
528 ،576 ،621 ،622. 

 .484تبت 



 .621، 614، 611، 604، 579، 555، 505، 493، 393، 292، 275، 125، 47تبريز 

 .621تبريزى، محمد صالح 

 .538تپه حصار [در دامغان ] 

 .400، 324تجارب السلف 

 .473، 435، 416، 524، 156تجدد، رضا 

 .536تخت جمشيد 

 .537، 536، 535، 534، 64تخت جمشيد 

 .288تذكره الشعرا 

 .550تذكره الملوك 

 .578، 395، 195، 71تذكره دولتشاه 

 .238، 231تذكره محمد طاهر نصرآبادى 

 .467، 51تربت جام 

 .148تربيت، ميرزا محمد على 

 .400تركان غز 

 .584، 555، 545، 542، 382تركستان 



 .101، 77، 66تركها 

 .564، 546، 483تركيه 

 .423تروبرى ياند [جزيره ] 

 .402تزئين االسواق 

 .132تفسير تربت جام 

 .374تفسير سورآبادى 

 .396تفسير كبير 

 .102تفضلى [؟ دكتر] 

 .617، 616تقديم البلدان 

 .211، 210تكوين و تشريح 

 .173تلبيس ابليس 

 .204تل خرفروشان [محله در كرمان ] 

 .43تمائم الحمائم 

 .580تمدن شرقى [موزه در مسكو] 

 .134تن آدمى شريف است 



 .274تنوخى 

 .620، 618تنسوق نامه 

 .377تورات 

 .42تورانيان 

 .341، 335تونس 

 .93تونو [سياح ] 

 .579تهران [موزه ] 

 .611، 610، 512، 271، 222، 215، 179، 42تهران 

 .450تهرانى، سيد جالل 

 تهمتن- رستم.

 .625تيتز 

 .540، 538تيسفون 

 .292، 274تيمانچه [در تبريز] 

 .467، 465تيمور تاش 

 .42تيمور (طغان) 



، 590، 580، 579، 577، 566، 565، 527، 526، 274، 82، 81، 43تيمور لنگ 
622. 

، 564، 549، 548، 283، 280، 196، 195، 193، 81، 75، 43تيمورى، تيموريان 
565 ،579، 

 639، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

581 ،582 ،587 ،588. 

 .560تينس [شهر] 

 .582تيوليانوف [پروفسور] 

 .178 ثعالبى ث 

 .377ثعلبى 

 .44ثقفى، ابو على 

 .508ثقفى، حسين 

 .377ثمود 

 .58 جاجرود ج 

 .518، 360، 259، 158، 149، 68جاحظ [مكنى به ابو عثمان ] 



 .51جام خواف 

 .433، 427، 394، 353، 352، 193، 73جام، شيخ احمد 

 .415جامع 

 .177جامع االلحان 

 .586، 579جامع التواريخ 

 .396جامع الدقايق 

 .615جامعه شناسى سياسى 

 .436، 374، 194، 193جامى، عبد الرحمن 

 .501جانى خان قشقايى 

 .417جاويدان، محسن 

 .620جبال قارون [ناحيه ] 

 .534جبل لبنان 

 .530، 529جراح باشى [؟] 

 .557جرجان 

 .424جرجانى، اسماعيل 



 .153جزايرى، محمود 

 .465، 464جعفر خان از فرنگ آمده 

 .620جعفر قلى بيك 

 .550جغتاى 

 .618، 617جغرافياى تاريخى لسترنج 

 .196جگر چنگى [؟] 

 .352جالبى 

 .611جلفا 

 .611، 605، 410، 409، 122جمال زاده، محمد على 

 .437جمشيد و خورشيد 

 .465جمشيدى، اسماعيل 

 .254، 249جمهورى اسالمى ايران 

 .559جنابه 

 .35جنتى عطايى [دكتر] 

 .556جندى شاپور 



 .319، 318جنگ و صلح 

 .77جنگهاى صليبى 

 .42جوارحنامه شاهنشاهى 

 .477، 474، 427، 259، 258، 254، 171جوامع الحكايات 

 .618جواهرنامه سلطانى 

 .256جورجانى، ابو عبيد 

 .257جوزجانان 

 .191، 173جوزى، ابو الفرج 

 .626جوشقان [ناحيه ] 

 640، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 .450جوينى، عطا ملك 

 .115جهاندارى، كيكاووس 

 .420، 277، 39، 20جهانگشاى جوينى 

 .559، 557جهرم 

 .260جهشيارى 



 .268جيحون 

 .574، 559جيرفت 

 .273جيزه 

 .156جيش بن موسى حسينى 

 .210 چارالقى، على اصغر چ 

 .626چارنوتاما 

 .495چالدران 

 .209چايكوفسكى 

 .236چركسى 

 .24، 10چشم انداز تربيت در ايران قبل از اسالم 

 .624چمپا [ناحيه ] 

 .324چند مقاله تاريخى و ادبى 

 .509، 358، 81چنگيز خان مغول 

 .202چنگى، محمد [نوازنده ] 

 .203چهارباغ [در اصفهان ] 



 .621، 523، 425، 424، 412، 402، 268، 159چهار مقاله 

 .247چهرازى [دكتر] 

، 550، 549، 545، 541، 517، 393، 376، 327، 326، 291، 231، 211، 75چين 
555 ،560 ،578 ،586 ،590 ،596 ،598. 

 .521 حجاج ح 

 .529حاج مال عباسعلى واعظ 

 .606، 112حاجى بابا اصفهانى 

 .488حاجى شاه [اتابك يزد] 

 .429، 147حارث بن كلده 

 .283حافظ ابرو 

 .202حافظ احمد 

 .196، 195حافظ بصير 

 .202حافظ جامى [خواننده ] 

 .215حافظ جالجل 

 .215حافظ [خواننده عهد صفويه ] 



، 274، 273، 199، 192، 178، 159، 131، 130، 129حافظ شيرازى (خواجه) 
275 ،280 ،282 ،295 ،362 ،367 ،371 ،376 ،405 ،447 ،447 ،488 ،497 ،
500 ،504 ،520. 

 .186، 177حافظ مراغه اى، عبد القادر 

 .195حافظ مير 

 .202حافظ نائى [خواننده ] 

 .202، 200حافظ هاشم 

 .396حاوى 

 .588، 509، 416، 412حبيب السير 

 .213، 180، 151، 150حجاز 

 .502حدائق الجنان 

 .278، 132حدائق الحقايق 

 .485حدائق السحر 

 641، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 .617، 487، 227، 144، 93حدود العالم ... 



 .378حديقة الحقيقه 

 .527حسام الدين ابراهيم شاه كرمانى 

 .194حسام الدين [شيخ االسالم ] 

 .42حسام الدوله، تيمور ميرزا 

 .608حسن [؟ استاد] 

 .231، 230حسن بيك حلواچى اغلى 

 .608حسنعلى [؟ استاد] 

 .70حسنك وزير 

 .533، 26حسنلو [ناحيه ] 

 .13حكايت ابى القاسم 

 .283، 85حكمت، على اصغر 

 .12حكمت، عليرضا 

 .211، 210حكمت نظرى 

 .584حلب 

 .545حلوان [شهر] 



 .103حلية المتقين 

 .149حماد بن اسحاق 

 .200حمزه ميرزا [سلطان ] 

 .231حنانه، مرتضى 

 .521، 66حنبلى، حنبليها 

 .549، 471، 393، 66حنفى، حنفيها 

 .278حواشى بهاء ولد 

 .113حيات يحيى 

 .393حيدرآباد دكن 

 .48حيدرى [طايفه در اصفهان ] 

 .58، 56 خاطرات شكار خ 

 .214خاطرات كاساكوفسكى 

 .509، 351، 298، 297، 238، 53خاطرات و خطرات 

 .520، 519، 446، 379، 185، 25خاقانى شروانى 

 .221، 215، 214، 187، 177خالقى، روح اللّه 



 .484خانباليغ [شهر] 

 .625خانيكوف 

 .51خاوران [دشت ] 

 .471، 449، 221، 68، 46، 33خاورميانه 

 .550ختا 

 .368خجندى، كمال 

 .609خدارحم [؟ ميرزا] 

 خدايار خان ابن يار محمد- داوود عباسى 

 .264خديوجم، حسين 

، 357، 284، 273، 271، 245، 211، 200، 164، 110، 106، 104، 38خراسان 
399 ،545 ،556 ،557 ،559 ،560 ،561 ،576 ،581 ،616 ،621 ،625. 

 .570، 256خراسانى، احمد 

 .533خرم آباد 

 .187، 175، 148، 145، 28، 24، 22خسرو پرويز 

 .572، 543، 175خسرو [دوم ] 



 .447، 432، 423، 422، 175، 148، 23خسرو و شيرين 

 .536خشايارشا 

 .372، 278، 190خط سوم 

 .325، 324خالصه 

 642، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 .192خالصة االفكار فى معرفة االدوار 

 .427خالصة المقامات 

 .394خالصه مثنوى 

 .574خلر [ناحيه ] 

 .563خليج فارس 

 .158خليع دمشقى، شيخ ابو الحسن 

 .233خليل پاشا 

 .351، 350خليل شروانى، جمال الدين 

 .587، 553خليلى 

 .245خمامى زاده، جعفر 



 خمسه- پنج گنج.

 .321خواب از نظر پاولف 

 .608خواجه احمد [؟] 

 .242، 241خواجه تاجدار 

 .185خواجه محمد كنك 

 .579، 445، 196خواجوى كرمانى 

 .534، 292، 274خوارزم 

 .449، 280خوارزمشاهيان 

 .196خوارزمى، محمد (موالنا) 

 .574خواف [ناحيه ] 

 .588، 358خواندمير 

 .202خوانسارى، شاه محمد [نوازنده ] 

 .604، 456، 455خودزكو، الكساندر 

 .533خوروين [ناحيه ] 

 .559، 566، 177، 124، 38خوزستان 



 .208خوشنواز [؟ نوازنده ] 

 .265، 264، 254خيام نيشابورى 

 .619 دارابجرد [ناحيه ] د

 .442، 441، 131داراب نامه 

 .611دارسى، ويليام 

 .61داروين، چارلز 

 .537، 376، 138داريوش هخامنشى 

 .437داستانها و قصه ها 

 .360داستانهاى ايرانى 

 .624دالكى [ناحيه ] 

 .544دامغان 

 .239دامغانى، محمد قاسم خان 

 .307دانستنيهاى پزشكى 

 .351دانش پژوه، محمد تقى 

 .155دانشگاه آذرآبادگان 



 .256، 177دانشنامه عالئى 

 .512دانشور، محمود 

 .36دانشهاى يونانى در شاهنشاهى ساسانى 

 .144دانيال 

 .467داور 

 .197، 196، 151، 144، 141داوود 

 .156دايرة المعارف اسالمى 

، 306، 242، 241، 227، 189، 173، 167، 106، 42، 19دايرة المعارف فارسى 
357 ،421 ،472 ،523. 

 .550، 155، 37دبيرسياقى، محمد 

 .560دبيق [ناحيه ] 

 .574، 539، 265دجله 

 .285در پيرامون تاريخ بيهقى 

 .316درسهاى تاريخ 

 .203درويش جعفر [؟] 



 ،121، 120، 110، 106دروويل، گسپار 

 643، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

242. 

 .177درة التاج 

 .126دزفول 

 .67دزى، راينهارت 

 .257دستان 

 .614دستبافهاى عشايرى و روستايى ايران 

 .481، 480دستور الكاتب 

 .437دقايقى مروزى 

 .268، 261، 38دقيقى [شاعر] 

 .601دكارت، رنه 

 .200، 199، 171، 170، 98، 96، 49دالواله، پيترو 

 .351دلشاد خاتون 

 .599، 597، 584، 565، 564، 487، 478، 474، 449، 153، 15دمشق 



 .502دنبلى، عبد الرزاق 

 .199دن فيگوارا 

 .608دواتگر (؟ استاد محمد) 

 .224دوانى، عبد اللّه 

 .52دوحة االزهار شيرازى 

 .316دورانت، آرى يل 

 .352، 322، 319، 316، 315، 312، 311، 176، 152، 61دورانت، ويل 

 .492دوسيلوا، دن گارسيا 

 .55دوشان تپه [ناحيه ] 

 .111دوكوتر بوئه، موريس 

 .296، 214دولت آبادى، يحيى 

 .407دولت آل سلجوق 

 .365، 228دولتشاه 

 .352دولتشاهى، اسماعيل 

 .205دولو، مصطفى 



 .52دون ژون ايرانى 

 .615، 310دووژره، موريس 

، 229، 183، 163، 144، 134، 130، 103، 92، 80، 45، 32دهخدا، على اكبر 
264 ،277 ،294 ،365 ،392. 

 دهنامه- منطق العشاق 

 .536دياكونوف 

 .512ديدنيها و شنيدنيهاى ايران 

 دير الصوصى [ناحيه ]

 .584، 5.؟؟؟ 543ديماند [دكتر] 

 .9دينكرد 

 ديوان البسه- ديوان نظام قارى.

 .456، 323ديوان ايرج ميرزا 

 .290ديوان حكيم سنايى 

 .479ديوان سوزنى سمرقندى 

 .511ديوان عارف قزوينى 



 .280، 220ديوان عثمانى مختارى 

 .399، 397، 396، 275، 191ديوان عراقى 

 .373، 346، 344ديوان فرحى سيستانى 

 .175ديوان منوچهرى 

 .122، 82، 74ديوان نظام قارى 

 .126، 124، 56، 55ديوالفوا، ژان 

 .424 ذخيره خوارزمشاهى ذ

 .136ذكاء يحيى 

 .157ذكر االصوات التى غنى فيها 

 .237ذو القدر، يعقوب خان 

 644، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 .245، 244 رابينو. ل ر

، 523، 474، 419، 418، 255، 135، 129، 41، 38، 36راحة الصدور و آية السرور 
589. 

 .160رازى [؟] 



 .154رازى، ابو بكر 

 .237رازى، خواجه هدايت اله 

 .474، 335، 328، 255، 229، 228، 13رازى، زكريا 

 .135رازى، نجم الدين 

 .145رامتين 

 .139رامسر 

 .558رامهرمز 

 .51رانكوه [جنگل ] 

 .589، 419، 418، 274، 255، 135، 129، 36راوندى، محمد بن على بن سليمان 

 .575، 130راوندى، مرتضى 

 .583، 556، 544، 543راهنماى صنايع 

584. 

 .449، 402، 391، 297، 123راهنماى كتاب [مجله ] 

 .199راهى به مكتب حافظ 

 .550رايس، تالبوت 



 .205راينى، حسينخان 

 .287، 286ربيعى پوشنگى (- پوشنجى) 

 .563، 527رجب نيا، مسعود 

 .104رجبى، پرويز 

 .101، 100رساله روحى انارجانى 

 .508رساله فجوريه 

 .171رساله قشيرى 

 .464، 55، 54رساله مجديه 

 .40، 12رستم 

، 503، 502، 501، 500، 498، 495، 454، 451، 295، 203، 53رستم التواريخ 
504. 

 .496، 295، 203رستم الحكما 

 .513، 205، 138رشت 

 .193رشحات عين الحيات 

 .586، 579، 482، 471، 280رشيد الدين فضل اللّه (خواجه) 



 .402رشيد بن الزبيز 

 رضائيه- اروميه 

 .439رضائى [شاعر] 

 .462رضا قلى ميرزا 

 .311رضى، هاشم 

 .171رمضانى، محمد رضا 

 .311رنسانس 

 .594رنس [كليسا] 

 .529، 214، 123رنه دالمانى، هانرى 

 .330روانشناسى از ديدگاه غزالى 

 .482، 417روانشناسى جنسى 

 .310، 308روانشناسى رفتار غيرعادى 

 .473روح بن حاتم مهلبى 

 .438، 102، 101روحى انارجانى 

 .132رودابه (زال و رودابه) 



 .380، 344، 271، 261، 229، 172، 160، 159رودكى 

 .132روزبهان، بهروز 

 .393، 162روزبهان فضل اللّه 

 .623، 507روزنامه خاطرات (اعتماد السلطنه) 

 645، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 .611، 605، 604، 550، 464، 242، 209، 207روسيه 

 .425، 424روضات الجنات 

 .525روضة االنوار 

 .480، 473، 286، 43روضة الصفا 

 .593، 573، 551، 517، 396، 376، 229، 210، 180، 152، 77، 10روم 

 .420، 294روملو، حسن بيگ 

 .138رويدشتى، ضياء 

 .391رها [شهر] 

 .582، 553، 550، 547، 546، 545رى 

 .209ريمسكى 



 .40 زابل ز

 زاكانى- عبيد زاكانى.

 .132زال 

 .618، 616زاوش، محمد 

 .144زبور داوود 

 .473، 409زبيده خاتون [؟] 

 .11زرتشت 

 .101زرتشتى 

 .608زركش، محمد باقر 

 .608زرگر، سيد جواد 

 .180، 154، 153، 77زرياب [خنياگر] 

 .312زرياب خوئى، عباس 

 .224زرين پنجه 

 .488، 408، 403، 402، 293، 291، 179، 177، 90زرين كوب، عبد الحسين 

 .503، 295زكى خان 



 .424زمينه جامعه شناسى 

 .380زن ايرانى در عصر مغول 

 .295زند، صادق خان 

 .295زند، على نقى خان 

، 502، 500، 499، 498، 496، 295، 240، 215، 204، 203، 103زند، كريمخان 
503. 

، 493، 238، 234، 432، 231، 203، 200، 95، 51، 49زندگانى شاه عباس اول 
496. 

 .512زندگانى من 

 زندگى خصوصى ناصر الدين شاه- ياد- داشتهايى از ...

 .575، 563، 471، 274، 130، 79، 20زندگى مسلمانان در قرون وسطا 

 .205زند، لطفعليخان 

 .529، 106، 103، 53زنديه 

 .418، 417زن روز [مجله ] 

 .18زورخانه 



 .605زوريخ 

 .324، 323، 322، 260، 158، 157، 153، 34زيدان، جرجى 

 .166زيد بن حارثه 

 .614زيگلر [شركت ] 

 .562، 167 ژاپن ژ

 .523ژرمن 

 .603ژوبر 

 646، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 .64ژوستن 

 .483، 482ژوستينين 

 .168ژوكوفسكى 

 .180، 159 سائب خائر س 

 .491، 490ساروتقى 



، 148، 147، 146، 145، 65، 64، 32، 26، 22، 12، 11، 10ساسانى، ساسانيان 
160 ،175 ،259 ،265 ،409 ،538 ،540 ،541 ،542 ،543 ،544 ،546 ،555 ،
556 ،557 ،561 ،562 ،563 ،572 ،582 ،616. 

 .588ساكس، سر پرسى 

 .555، 549، 347، 344، 268، 222، 159سامانى، سامانيان 

 .572، 545، 544، 265، 15سامره 

 .538سامى، على 

 .101سانسون 

 .122ساواز، هانرى 

 .552، 546، 545ساوه 

 .606سبزه ميدان 

 .625سبزوار 

 .525سبزه وارى (روضة االنوار) 

 .351، 136سبك شناسى 

 .407، 378سبكى (شيخ االسالم) 



 .513سبيلو، محسن خان 

 .612، 611، 220سپهر، عبد الحسين 

 .51ستوده، منوچهر 

 .277، 187، 44، 13سخن [مجله ] 

 .377سدوم [قوم ] 

 .618سر االسرار 

 .292سربداران 

 .51، 43سرخس 

 .154سرخسى، ابو العباس 

 .224سرخوش [نوازنده ] 

 .604، 456سرزمين گيالن 

 .184، 148سركش 

 .216، 214، 203، 177سرگذشت موسيقى ايران 

 .122سرنا، كارال 

 .199سرنايى، اسد 



 .200سرنايى، حسن 

 .466سرور السلطنه 

 .218سرور الملك 

 .375سعد الدين كافى 

 سعد سلمان- مسعود سعد سلمان 

 .391، 390سعد وراق 

، 347، 343، 315، 191، 169، 168، 159، 144، 138، 132، 131، 44، 19سعدى 
348 ،353 ،354 ،355 ،356 ،357 ،358 ،360 ،361 ،362 ،363 ،364 ،371 ،
372 ،375 ،376 ،394 ،402 ،403 ،443 ،447 ،474 ،477 ،481 ،488 ،497 ،
520 ،526 ،589. 

 .521سعيد بن جبير 

 .149سعيد بن مسجح 

 .158سعيد بن وهب 

 647، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 .150سفاح، ابو العباس 



 .565، 484، 131سفرنامه ابن بطوطه 

 .619سفرنامه ابن حوقل 

 .399سفرنامه ابو دلف 

 .492، 96سفرنامه اورلئاريوس (مسافرت به مسكو، تاتارستان، ايران) 

 سفرنامه از بختارى تا خراسان- سفرنامه هانرى رنه دالمانى 

 .604سفرنامه اوژن فالندن 

 .96سفرنامه اوليويه (مسافرت در امپراتورى عثمانى، مصر و ايران) 

 .96سفرنامه بولينگهام 

 .96سفرنامه پرپاسيفيك 

 .115، 113سفرنامه پوالك 

 .492، 200، 171، 171، 101، 98، 50سفرنامه پيترو دالواله 

 .622، 621، 528، 239، 228، 232، 230، 50، 48، 47سفرنامه تاورنيه 

 .96سفرنامه تونو 

 .296، 242، 113سفرنامه حاج پيرزاده نائينى 

 .242، 121، 111، 108سفرنامه دروويل 



 .492سفرنامه دن گارسيا 

 .463، 462سفرنامه رضا قلى ميرزا 

 .102، 101سفرنامه سانسون 

 .207، 206سفرنامه سولتيكف 

، 494، 493، 491، 489، 293، 235، 233، 230، 199، 66، 46، 45سفرنامه شاردن 
495 ،575. 

 .137، 46سفرنامه فرد ريچاردز 

 .489، 234، 201، 200، 101، 99سفرنامه كاررى 

 .96سفرنامه كرپورتر (مسافرت در گرجستان ايران و ارمنستان) 

 .622، 564، 563، 549، 82سفرنامه كالويخو 

 .89سفرنامه كمپفر 

 .126، 124، 56سفرنامه مادام ديوالفوا 

 .128، 122سفرنامه مادام كارال سرنا 

 .588، 484، 479، 327، 326سفرنامه ماركو پولو 

 .212، 211سفرنامه ناصر الدين شاه 



 .257سفرنامه ناصر خسرو 

 .550، 484، 479، 393 326، 201، 170، 47سفرنامه ونيزيان 

 .122سفرنامه هانرى ساواز 

 .529، 215، 214سفرنامه هانرى رنه دالمانى 

 .533سقز 

، 477، 408، 406، 344، 280، 164، 138، 138، 37، 36، 33سلجوقى، سلجوقيان 
496 ،549 ،553 ،555 ،556 ،583 ،584 ،616. 

 534سلدوز 

 .546سلطان آباد 

 .404سلطان ماضى [عالء الدين تكش ] 

 .581سلطان محمد [نقاش ] 

 .243سلطان مراد عثمانى 

 .150، 145سلطانى [؟] 

 .565سلطانيه 

 437، 433، 282، 280، 273سلمان ساوجى 



 .393، 161سلوك الملوك 

 648، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 .539سلوكيه [ناحيه ] 

 .151، 41سليمان 

 .149، 68سليمان [خليفه ] 

 ،128سليمى، مشير 

 .584، 566، 565، 564، 555، 545، 527، 194، 83سمرقند 

 .195سمرقندى، دولتشاه 

 .285سمط العلى لمحضرة العليا 

 .440، 428، 197، 20سمك عيار 

 .562سمنان 

 .192سمنانى، عالء الدوله 

 .128سميعى، غالمرضا 

، 386، 385، 365، 363، 291، 290، 289، 288، 277، 271، 172سنائى غزنوى 
387 ،394 ،418 ،431 ،485 ،488 ،519. 



 .419، 408، 407، 406، 80سنجر [سلطان ] 

 .163سنجرى، ابو سليمان 

 .374، 373سندبادنامه 

 .298سنگلجى، شيخ هادى 

 .518سنگ هفت قلم 

 .308سن مارى [صومعه ] 

 .305سوادكوه 

 .325سوئد 

 .341، 332، 210سودان 

 .591، 584، 583، 574، 570، 562، 550، 546، 544، 543، 542، 98سوريه 

 .474، 456، 388سوزنى سمرقندى 

 .292، 274سوق السلطان [در بغداد] 

 .306سولتيكف 

 .325، 341سومالى 

 .74سونگ 



 .56سهام نظام 

 .601، 456سهامى سيروس 

 .419، 406، 313، 311سه رساله درباره تئورى ميل جنسى 

 .616، 208، 119، 118سه سال در دربار ايران 

 سياحتنامه شاردن- سفرنامه شاردن 

 .248سيا [سازمان جاسوسى امريكا] 

 .326، 293، 21سياست نامه 

 .508، 495سياست و اقتصاد عصر صفوى 

 .464سياسى، على اكبر 

 .21سياوش 

 .351سيبرى 

 .351سيتا 

 .545سيراف [بندر] 

 .278، 277سيرت جالل الدين منكبرنى 

 .175سيروس [رودخانه ] 



 .621، 575، 561، 357، 267سيستان 

 .575سيسيل 

 .185، 155سيف الدولة بن حمدان 

 .193سيف الدين احمد (موالنا) 

 .242سيالن 

 .145سى لحن باربد 

 .534، 28سيلك [ناحيه ] 

 .61سيمبر [قبيله ] 

 .415سينجور، ابو الحسن 

 .463سيهانوك 

 649، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 .543، 259، 65، 23 شاپور [اول ] ش 

 .542، 540، 22شاپور [دوم ] 

 .24شاپور [غارى در كازرون ] 

 .592شارتر [كليسا] 



، 293، 292، 235، 230، 199، 138، 121، 106، 94، 86، 85، 66، 45شاردن، ژان 
489 ،494 ،575. 

 .592شارتر [كليسا] 

 .594، 593شارل [كبير] 

 .600شارلمانى 

 .521، 66شافعى، شافعيها 

 .11شاله، فيليسين 

 .580، 496، 495، 393، 230، 201، 89، 51شاه اسماعيل [اول ] 

 .241، 240شاه اسماعيل [سوم ] 

 .292، 153، 151شام 

 .479شاه حسينى، ناصر الدين 

 .242شاهرخ [شاه ] 

 .625شاهرود 

 .526، 454، 243، 240، 53شاه سلطان حسين (صفوى) 

 .526، 494، 101شاه سليمان (صفوى) 



 .274شاه شجاع 

 .243، 234، 198، 49شاه صفى 

 .495شاه طهماسب [دوم ] 

 .582، 576، 528، 494، 489، 348، 230، 228، 201، 51شاه طهماسب (صفوى) 

، 231، 203، 202، 200، 199، 95، 94، 87، 51، 50، 48، 36شاه عباس [اول ] 
232 ،234 ،235 ،236 ،237 ،238 ،240 ،490 ،492 ،493 ،525 ،528 ،554 ،
575 ،590. 

 .621، 495، 493، 293، 236، 234، 232، 49شاه عباس [دوم ] 

 .583شاهكارهاى هنر ايران 

 .579، 578، 543، 236، 202، 184، 178، 40، 39، 36، 34، 19، 12، 11شاهنامه 

 .579شاهنامه [دموت ] 

 .44شاهنشاهى عضد الدوله 

 .290شبسترى، شيخ محمود 

 .216شجاع السلطنه، فتح اللّه ميرزا 

 .555، 527، 354، 285، 284، 255شجاع (انيس الناس) 



 .297شحنه [؟] 

 .124، 123شرح زندگى من 

 .66شرح مصر 

 .576شرلى، آنتونى 

 شروانى- خليل شروانى 

 .619شعار، جعفر 

 .578، 367شعر فارسى در عهد شاهرخ 

 .185، 178شفا 

 .200شفا، شجاع الدين 

 .38شكارنامه 

 .42شكارنامه ايلخانى 

 .512شمس الضحى 

 شمس العلماء- قريب 

 .411شمس الدوله 

 650، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 



 .549شمس الدين [؟] 

 .292شمس الدين (سربدار) 

 .394، 278، 190، 189شمس تبريزى 

 .178شنگل [- شنگله ] 

 .482، 417، 318، 316، 315شوارتز، اسوالد 

 .209شوبرت 

 .209شوپن 

 شودزكو- خودزكو

 .625شوردار [ناحيه ] 

 .582، 581، 580، 575، 538، 465شوروى 

 .558، 556، 537، 534شوش 

 .623، 562، 558، 557، 556، 178شوشتر 

 .199شوشترى بليانى، حسين 

 .209شومان 

 .123شهروزى 



 .222شهناز، جليل 

 .224، 222شهناز، حسين 

 .169شيخ اشراق 

 .297شيخ االسالمى، جواد 

 شيخ الرئيس- ابن سينا

 .193شيخ شاه 

 .136شيخ صفى و تبارش 

 .565، 555، 503، 500، 292، 203، 194، 113، 109شيراز 

 .154شيرازى، قطب الدين 

 .620شيرازى، ميرزا صالح 

 .65شيعيان 

 .611شيالت [خزر] 

 .625شيندلر، هوتم 

 .234، 134، 131، 80 صائب تبريزى ص 

 .349صابر [شاعر] 



 .278، 190صاحب الزمانى، ناصر الدين 

 .549صادقى، رضا 

 .498صارمى، ابو طالب 

 .620صاهه [ناحيه ] 

 .323، 40صباح، حسن 

 .207صبا، محسن 

 .609صحاف، ميرزا على 

 .211صد خطابه 

 .238صدر اصفهانى 

 .466صدر، محسن 

 .508صديق الدوله 

 .11صديق، عيسى 

 .437، 407، 72، 26صفا، ذبيح اللّه 

 .20صفاريان 

 .597صفارى، حسن 



 صفارى، يعقوب- يعقوب ليث صفارى 

 .492صفى الدين اردبيلى (شيخ) 

 .185صفى الدين، عبد المؤمن 

، 200، 191، 170، 137، 102، 99، 94، 85، 75، 52، 51، 43، 33صفوى، صفويه 
214 ،215 ،227 ،228 ،235 ،238 ،242 ،292 ،343 ،344 ،351 ،489 ،525 ،
528 ،549 ،554 ،576 ،577 ،578 ،590 ،602 ،613 ،616 ،621. 

 .157صناعة الغناء 

 651، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 .587، 557، 553، 545، 138صنايع ايران بعد از اسالم 

 .402صنعان 

 .377صوغر 

 .192صيرفى، شهاب الدين 

 .222 ظلى ض 

 .62ضياءپور، جليل 

 .297 طالبوف، عبد الرحيم ط



 .534، 51طالش 

 .196طاووس (خواجه) 

 .222طاهرزاده، سيد حسين 

 .490، 483، 229، 201، 152طاهرى، ابو القاسم 

 .160طاهريان 

 .400، 399، 260طباطبايى، ابو الفضل 

 .563، 562، 557طبرستان 

 .328طب روحانى 

 .543، 62طبرى، محمد بن جرير 

 .407، 378طبقات الشافعيه 

 .164طبقات ناصرى 

 .204طرايق الحقايق 

 .441طرطوسى 

 .522طغان شاه ابن آلب ارسالن 

 .164طغان شاه ابن مؤيد 



 .382طغرل [؟] 

 .202طنبوره اى، محمد مومن [نوازنده ] 

 .545طوس 

 .411، 177طوسى، خواجه نصير 

 .444، 259، 198، 197طوطى نامه جواهر االسمار 

 .202طوفان [قهوه خانه ] 

 .58طوالن [جنگل ] 

 .180طويس 

 طهماسب قلى خان- نادر شاه افشار

 .495طهماسب ميرزا 

 .566، 565 ظفرنامه تيمورى ظ

 .113ظل السلطان 

 .374، 373ظهيرى سمرقندى، محمد بن على 

 .512، 511 عارف قزوينى ع 

 .136عالم آراى امينى 



 .200، 137عالم آراى عباسى 

 .339، 338، 166عايشه 

 .608عباسعلى [؟ استاد] 

 .620، 206، 111عباس ميرزا (قاجار) 

 .493عباسنامه 

 عباسيان- بنى عباس 

 .42عباسى، داوود 

 .327، 45عباسى، محمد لوى 

 .153عبد الرحمن [دوم ] 

 .606عبد العظيم (ع) 

 .260، 259، 149، 68عبد الملك بن مروان [خليفه ] 

 652، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 .502، 501عبد النبى (شيخ) 

 .524عبد الّله االحوص 

 .352عبد اللّه بن جعفر 



 .149عبد اللّه بن زبير 

 .426عبد اللّه بن مبارك 

 .382عبد اللّه دبير 

 .341، 340عبده، شيخ محمد 

 .526، 487، 447، 434، 282، 131، 91عبيد زاكانى 

 .34عثمان [خليفه ] 

 .174عثمان [؟ خواننده ] 

 .330عثمان، عبد الكريم 

 .257، 241، 233، 230، 228، 125، 122، 115، 49عثمانى 

 .526عجايب المقدور 

 .196عجكى، احمد 

، 544، 543، 474، 473، 399، 396، 273، 233، 200، 179، 151، 70، 38عراق 
546 ،557 ،558 ،559 ،570 ،578 ،584. 

، 399، 398، 397، 396، 395، 394، 389، 276، 275، 191عراقى، فخر الدين 
439 ،445. 



 .620عرايس الجواهر 

 .273عربستان 

 .237عرفات العاشقين 

 .497عرفى شيرازى 

 .508عزيز السلطان 

 .512عزيز كاشى 

 .395عسجدى 

 .433عشاق نامه 

 .462، 458، 457، 128، 127عشقى، ميرزاده 

 .555عصر زرين فرهنگ ايران 

 .560، 409عضد الدوله 

 .291عضد الدوله ديلمى 

، 430، 428، 426، 404، 395، 394، 351، 297، 273، 168، 44عطار نيشابورى 
436 ،437 ،442 ،520. 

 .264عقايد ابو العالء 



 .525عقيلى (آثار الوزراء) 

 .274عكبرا 

 .530عالء الدوله 

 .419عالء الدوله حسن بن رستم 

 .256علم و تمدن در اسالم 

 .590، 352، 236، 166على (ع) 

 .208على اكبر [؟ نوازنده ] 

 .481على زاده [؟] 

 .352، 338، 67عمر بن خطاب 

 .259، 170، 150، 68، 67عمر بن عبد العزيز 

 عمر خيام- خيام نيشابورى 

 .267عمرو ليث 

 .519، 328، 266، 68، 38، 36، 35، 21عنصر المعالى، كيكاوس بن وشمگير 

 .520، 519، 401، 395، 261، 185عنصرى 

 .196، 195عودى، حسن 



 .193عودى، حسين 

 .477، 474، 427، 420عوفى، محمد 

 .159عيسى بن عبد اللّه 

 عيسى (ع)- مسيح 

 653، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 .588، 587، 585، 486، 480، 472، 292، 81 غازان خان غ 

 .371، 178غرر اخبار الملوك فرس 

 غرر السير- غرر اخبار ...

 .42غروى، على 

 .152غريض 

 .496، 394، 81، 80غزالى، احمد 

، 329، 328، 258، 173، 170، 169، 168، 166، 165، 69، 67غزالى، محمد (امام) 
330 ،331 ،338 ،339 ،520. 

 .363غزنوى، حسن 

 .477، 450، 406، 395، 347، 280 177، 138، 36، 33غزنوى، غزنويان 



 .352، 37غزنوى، محمد 

، 400، 384، 382، 344، 292، 268، 192، 130، 38، 36، 20غزنوى، محمود 
402 ،412 ،269 ،414 ،554. 

 .356، 347غزنه 

 .513غفار [؟ سرهنگ ] 

 .112غالمرضا قفل ساز [؟] 

 .467، 466، 465غنى، قاسم 

 .393غوث، محمد 

 .43غياث الدين [سلطان ] 

 .369غياث الدين، محمد 

 .229غياث اللغات 

 .181غيبى مراغه اى، عبد القادر 

 .215، 185، 170، 160، 156، 155، 154 فارابى، ابو نصر ف 

 .619، 566، 560، 559، 234، 219، 215، 179، 113، 103، 69فارس 

 .144، 130، 129، 41فاريايى، ظهير الدين 



 .352فاطمه (س) 

 .472فاطمه [دختر منذر؟] 

 .292فاطميان مصر 

 .571، 570، 561، 292، 273، 32فاطمى، فاطميان 

 .463فاالچى، اوريانا 

 .32فتح بن خاقان 

 .602، 205، 138، 110، 106فتحعليشاه قاجار 

 .486، 19فتوت نامه 

 .431، 355، 276، 228، 34فخر الدين اسعد گرگانى 

 .43فخر الدين مباركشاه 

 .396فخر رازى (امام) 

 .299فدوسيف 

 .574، 265فرات 

 .197فرامرز خداداد بن عبد اللّه كاتب 

 .299فرانتسف 



 ،124، 123، 118، 107، 87فرانسه 

 654، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

136 ،212 ،341 ،380 ،464 ،491 ،517 ،541 ،591 ،594 ،603 ،604 ،605 ،
611. 

 .555، 549، 160، 159فراى، ريچارد 

 .50فرح آباد 

، 345، 344، 270، 262، 172، 131، 130، 40، 38، 37، 36، 13فرخى سيستانى 
346 ،347 ،382 ،383 ،384 ،385 ،395. 

 .573فردريك دوم [هوهنستوفن ] 

، 184، 178، 168، 132، 72، 71، 39، 35، 34، 22، 21، 16، 12، 11فردوسى 
185 ،186 ،188 ،227 ،254 ،355 ،362 ،365 ،378 ،395 ،481 ،487 ،518 ،
579. 

 .220فرصت شيرازى 

 .42فرمانفرما، حسنعلى ميرزا 

 .322فروتن، مجيد 

 .264فروخ، عمر 



 .9فرورتيش 

 .424، 394، 278فروزانفر، بديع الزمان 

 .354فروغى [ذكاء الملك ] 

 .208فروغى [شاعر] 

 .421، 304فرويد، زيگموند 

 .135، 96، 93، 70، 68فرهنگ البسه مسلمانان 

 .486، 439، 416، 393فرهنگ ايران زمين 

 .70فرهنگ رجال 

 .522، 488، 477، 475، 138، 136، 90، 89فرهنگ فارسى 

 .131فرهنگ نفيسى 

 .139فرهنگ و هنر [مجله ] 

 .124، 56فره وشى، ايرج 

 .536فريار، عبد الّله 

 .81، 80فضائل االنام من رسائل 

 .273فسطاط 



 .427فالطس [؟] 

 .604، 217فالندن، اوژن 

 .341، 340فلسطين 

 .324، 231، 200فلسفى، نصر اله 

 .119، 118فوريه [دكتر] 

 .399فوقى يزدى [شاعر] 

 .51فومنى، عبد الفتاح 

 .239فياض ابن نجيح 

 .293، 20فياض، على اكبر 

 .13فى الرياضة 

 .356فيروزآبادى، ابو اسحق 

 .545، 43فيروزكوه 

 .467فيروز ميرزا 

 .494فيض [؟] 

 .304فيلدينگ، و. ج. 



 .521، 328فيلسوف رى 

 .488، 322فيه ما فيه 

 .208، 132 قاآنى [شاعر] ق 

 .207قائم مقام 

 .379، 377، 305قائميان، حسن 

 .576قائنات [ناحيه ] 

 ،69، 41، 38، 36، 35، 21قابوسنامه 

 655، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

160 ،162 ،266 ،328 ،381 ،406 ،519. 

، 344، 242، 241، 238، 138، 120، 109، 107، 106، 58، 53قاجارى، قاجاريه 
462 ،504 ،529 ،590 ،621. 

، 103، 92، 90، 85، 83، 82، 80، 74، 70قارى يزدى، نظام الدين (- نظام قارى) 
122. 

 .139، 125قاسم آبادى [طايفه ] 

 .549قاسمعلى [نقاش ] 



 .615قاضى، ابو الفضل 

 .589قاضى زنجانى 

 .15، 13قانون 

 .196قانونى، قاسمعلى 

 .572قاهره 

 .408، 407قايماز كج كاله [؟] 

 قباديانى- ناصر خسرو

 .484، 479، 327قبيالى قاآن 

 .490قراباغ [ناحيه ] 

 .625قراجه داغ [ناحيه ] 

 .626قراقوج [ناحيه ] 

 .465قرا گوزلو، حسينعلى 

، 331، 296، 273، 253، 213، 204، 203، 176، 168، 152، 117قرآن كريم 
377 ،378 ،405 ،584 ،585. 

 .322، 154، 153، 149، 77قرطبه 



 .558قرقوب [ناحيه ] 

 .268قرمطى 

 .185، 183قريب، محمد حسين 

 .156قريض مغنى 

 .408قزل [؟] 

 .625، 235قزوين 

 .215قزوينى، احمد 

 .218قزوينى، جواد خان 

 .425، 268قزوينى، محمد 

 .482، 393قسطنطنيه 

 .624قشم [جزيره ] 

 .564قصر الحضر [قلعه ] 

 .465قصر [زندان ] 

 .624قصرشيرين 

 .377قصص االنبياء 



 .410قصه ما به سر رسيد 

 .544قصير عمرة [كاخ ] 

 .363قطران [شاعر] 

 .274، 265قطربل 

 .408قلج [؟] 

 .19، 15قلعة السلطان 

 .50قم 

 .222قمر [خواننده ] 

 .200قمى، مظفر 

 .357قندهار 

 .236قندهارى، مال واهب 

 .529قوام [شاهزاده ] 

 .213، 51قوچان 

 .621قورخانه 

 .620قهستان [ناحيه ] 



 .435قيس و لبنى 

 656، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 .366 كاتبى [شاعر] ك 

 .489، 234، 201، 200، 99كاررى [سياح ] 

 .561، 512، 24كازرون 

 .215كاساكوفسكى (كلنل) 

 .593كاسمينسكى 

، 607، 606، 603، 576، 554، 240، 220، 138، 113، 110، 109، 108كاشان 
611 ،612 ،625. 

 .110كاشانى، سهيل 

 .193كاشفى 

 .210، 209كاالسووا 

 .540، 538كالج، مالكوم 

 .622كاليفورنى (- كاليفورنيا) 

 .299كامرانى، حشمت اله 



 .419كامل (ابن اثير) 

 .484كامول [ناحيه در تبت ] 

 كانى شناسى- مقدمه كانى شناسى در ايران قديم.

 .146كاوه [مجله ] 

 .205كبوتر خان [ناحيه ] 

 .297كتاب احمد 

 .177كتاب االوتار 

 .112كتابخانه دانشگاه تهران 

 كتاب مقدس- انجيل 

 .287، 55كرت نامه ناصرى 

 .623، 277، 233، 125كردستان 

 .626، 623، 603كرزن (لرد) 

، 621، 614، 613، 612، 574، 562، 561، 559، 360، 292، 267، 202كرمان 
623 ،624. 

 .623، 545، 533، 240كرمانشاه 



 .113كرمانى، ميرزا آقا خان 

 .145، 12كريستين سن، آرتور 

 .218كريم آوازخوان، 

 كريمخان زند- زند.

 .223كسائى، حسن 

 .377كسائى، على بن حمزه نحوى 

 .244، 242كسروى، احمد 

 .136كسروى، كاروند 

 .374، 67، 40كشاورز، كريم 

 .521، 520كشف االسرار و عدة االبرار 

 .415كشف الظنون 

 كشف الغرائب- رساله مجديه 

 .118كشف المحجوب 

 .126، 124، 119، 114، 113، 111، 110كشمير 

 .429كعب [امير بلخ ] 



 .148كعبه 

 .534، 533كالردشت 

 .622، 564، 563، 549، 527، 526، 82كالويخو 

 .101، 75كلدانى 

 .357، 356، 354، 315كليات سعدى 

 .526، 487، 447، 420، 417، 416، 358، 91كليات عبيد زاكانى 

 .462، 457، 128كليات مصور ميرزاده عشقى 

 .113كليسا 

 .578، 477، 418كليله و دمنه 

 657، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 .277كمال الدين اسماعيل اصفهانى 

 .274كمال الدين عبد الرزاق سمرقندى 

 .202كمانچه اى، احمد 

 .466كمبريج [دانشگاه ] 

 .624كمپانى انگليس و ايران 



 .202كمپفر 

 .537كنتنو 

 .176كندى 

 .122كنز االشتها 

 .177كنز االلحان 

 .17كنز الحقايق 

 .364، 363كنز السالكين 

 .12كوروش نامه 

 .616، 537، 86، 63، 31كورش (هخامنشى) 

 .621كوه بنان [ناحيه ] 

 .292، 274كوى بايان (- پايان) [در كرمان ] 

 .341كويت 

 .292، 274كوى دراز [در سلطانيه ] 

 .305كى، آلن 

 .21كيائيان 



 .489كيخسرو اينجو 

 .331، 329، 328، 170، 167، 166، 165، 67كيمياى سعادت 

 .484كين سايى [شهر] 

 .303كينسى 

 .144 گاتها گ 

 .601گاليله 

 گبر- زرتشتى 

 .343گذرنامه براى يك زندگى نوين 

 گراند الروس- الروس 

 .563، 236گرجستان 

 .71، 26گرشاسب نامه 

 .562گرگان 

 .464، 55گرگانى، فضل اله 

 .121گرگور، مك 

 .543گروسه، رنه 



 .221گريگوريان، روبيك 

 .543گزارشهاى باستان شناسى 

 .308گزل [؟] 

 .538، 63، 12، 11گزنفون 

 .68گزيده مقاالت تحقيقى 

 .410گلچينى معانى، احمد 

 .481، 403، 402، 362، 360، 355، 354، 19، 17گلستان 

 .605گلستان [عمارت ] 

 گل- فرانسه.

 .138گل گشت توبا 

 .533گنج تپه [ناحيه ] 

 .626، 624، 611، 605گنج شايگان 

 .203، 202گنجى [خواننده ] 

 .437گنجينه سخن 

 .148گنجينه معارف 



 .216، 208گوبينو (كنت) 

 .599، 598گوتنبرگ، يوهان 

 .378گوته 

 .594گوتيك [سبك ] 

 658، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 .45گودال لطفى [در اصفهان ] 

 .400گود زكين 

 .241گوره، ژان 

 .542، 537، 535، 534گيرشمن [دكتر] 

 610، 604، 603، 233گيالن 

 .483 الذق [در تركيه ] ل 

 .626الر 

 .517الروس 

 .265الهور 

 .245، 244، 139الهيجان 



 .472، 420، 412، 411، 164، 160لباب الباب 

 .524لجالج (- ليالج) 

 .113لحسا 

 .322، 320، 312لذات فلسفه 

 .533، 126، 28لرستان، لرها 

 .216لسان الملك، ميرزا تقى 

 لسان سپهر- لسان الملك 

 .558لسترنج 

 .411، 410لطايف الطوايف 

 لطفعليخان زند- زند

 .221لطفى، محمد رضا 

، 365، 304، 264، 229، 183، 163، 144، 134، 103، 92، 80، 45، 32لغت نامه 
392 ،414 ،487 ،488. 

 .514لمپنيسم 

 .541، 308لندن 



 .605لنين 

 .541لنينگراد 

 .243لوئى چهاردهم 

 .598لوئى يازدهم 

 .123لوتى، پير 

 .377لوط [قوم ] 

 .64لوكيان 

 .153لوى. ر. 

 .341ليبى 

 .432، 431، 371ليلى و مجنون 

 .26 ماديكان چترنگ م 

 .543، 538، 536، 63، 62مادى، ماديها 

 .588، 479، 327، 326ماركو پولو [سياح ] 

 .624، 623، 620، 610، 534، 205، 139، 109، 108، 94، 50مازندران 

 .450مازندرانى، حسن 



 .310ماسلو 

 .621ماسوله [ناحيه ] 

 .248، 247مافيا [سازمان ] 

 .521، 151مالك [امام ] 

 .620، 106مالكم، سرجان 

 .377، 66مالكى، ماليكها 

 .525، 411، 258، 153مامون 

 .423مانو [قوم ] 

 .579مانى [نقاش ] 

 ،356، 273، 161، 70، 38ماوراء النهر 

 659، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

581. 

 .157ما ورد فى تفصيل الطير الهادى 

 .359مبارك شاه (قاضى) 

 .584، 544متروپوليتن [موزه ] 



 .371متنبى 

 .156، 153، 32متوكل (عباسى) 

 .443، 425، 424، 392، 391، 364مثنوى 

 .392، 366، 220مجالس النفايس 

 .55، 54مجد الملك 

 .224مجد، لطف اللّه 

 .61مجد همگر 

 .248، 232مجلس شوراى ملى 

 .102مجلسى، محمد باقر 

 .224، 222مجله شوراى نويسندگان و هنرمندان ايران 

 .220مجمع االدوار 

 .608، 607مجمع الصنايع [موسسه ] 

 .412مجمع الفصحاء 

 .426مجمع القصايد 

 .178مجمل التواريخ و القصص 



 .524مجموع فى منصوبات الشطرنج 

 .169مجموعه آثار فارسى شيخ اشراق 

 .494مجموعه ابنيه عماد الدين محمود 

 .80مجير الدين (خواجه) 

 .108محبى، جواد 

 .11محبى، خدايار 

 .323، 44محجوب، محمد جعفر 

 .222محجوبى، مرتضى 

 .521، 391محقق، مهدى 

، 335، 320، 260، 257، 176، 173، 165، 135، 102، 90، 68، 66محمد (ص) 
338 ،339 ،340 ،352 ،543. 

 .472محمد بن اسحاق 

 .573محمد بن موسى [منجم ] 

 .622، 621محمد بيك [؟] 

 .586، 577، 553، 551محمد حسن، زكى 



 .208محمد حسن [؟ نوازنده ] 

 .243محمد رضا بيك 

 .477، 476محمد سهل 

 .602محمد شاه (قاجار) 

 .608محمد قاسم [؟ استاد] 

 .608محمد مهدى [؟ استاد] 

 .529محمد مهدى ميرزا [شاهزاده ] 

 .220محمود، پرويز 

 .549، 160محمودى [؟] 

 .199محمودى بختيارى، عليقلى 

 .43محى الدين عبد الظاهر 

 .70محيط زندگى و آثار رودكى 

 .220مخارج الحروف 

 ،536مختصرى درباره تاريخ ايران باستان 

 .131مخلص كاشى 



 .544، 147مداين 

 .402، 391مدرك بن على بن شيبانى 

 .563مديترانه 

 .213، 180، 152، 151مدينه 

 .322مرادى، رحيم 

 .586، 578مراغه 

 .220مراغه يى، عبد القادر 

 .600مراكش 

 .513مرد امروز [مجله ] 

 660، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 مردم و ديدنيهاى ايران- سفرنامه مادام كارال سرنا

 .156مرزبانى 

 .135مرصاد العباد 

 .435مرقس و اسماء 

 .587مرقع گلشنى 



 .42، 32مركز مردم شناسى ايران 

 .561، 545، 477، 476مرو 

 .149مروان [خليفه ] 

 .540، 415، 414، 220، 163، 159، 46، 37مروج الذهب 

 .257مرورود 

 .254مزديسنا و ادب پارسى 

 .625مزينان [ناحيه ] 

 .603مسافرت به ارمنستان و ايران 

 .121، 120، 111مسافرت به ايران 

 .620، 69، 68مسالك الممالك 

 .77مستعين [خليفه عباسى ] 

 .56مستوفى الممالك 

 .124، 123مستوفى، عبد اللّه 

 .573مسجد بنى اميه 

 .553، 129مسجد جامع اصفهان 



 .571مسجد جامع عمرو 

 .203مسجد جامع كرمان 

 .607مسجدسليمان 

 .553مسجد شاه اصفهان 

 .606مسجد شاه تهران 

 .58، 56مسرور السلطنه 

 .522، 478، 477، 388، 387، 220، 173، 44، 16مسعود سعد سلمان 

 .33مسعود سلجوقى 

 .512مسعود، محمد 

 .540، 163، 159، 46، 37مسعودى، ابى حسن على ابن حسين 

 .220مسعوديه 

 .623، 582، 296، 211مسكو 

 .533، 298، 260، 255، 192، 144، 9مسيح (ع) 

 .203مشتاق عليشاه كرمانى 

 .28مشكور، جواد 



 .577، 245، 51مشهد 

 .202مشهدى، فضل اللّه 

 .63مشير الدوله (پيرنيا) 

 .295، 203مشيرى، محمد 

 .306، 167، 19مصاحب، غالمحسين 

 .463مصاحبه با تاريخ 

، 536، 374، 342، 337، 336، 335، 334، 322، 299، 165، 144، 136مصر 
543 ،559 ،560 ،561 ،569 ،570 ،574 ،584 ،585. 

 .290مصفا، مظاهر 

 .527، 416، 274مطلع السعدين 

 .575، 563، 274، 130، 20مظاهرى، على 

 .508، 296، 214، 54مظفر الدين شاه (قاجار) 

 .485، 481، 442، 46معارف بهاء ولد 

 .396معالم التنزيل 

 معالم القربه- آيين شهردارى 



 .558، 149، 68، 33معاويه 

 .151معبد حنين 

 .326، 68، 34معتصم [خليفه عباسى ] 

 661، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 .212معتمد الدوله، فرهاد ميرزا 

 .391معجم االدبا 

 .521، 264معرى، ابو العالء 

 .583معز الدوله 

 معزى- امير معزى 

 .202معصوم [؟] 

 .606معصومه (س) 

 معلم ثانى- فارابى 

 .608معير الممالك، حسينعلى خان 

 .218، 216، 213، 207، 118، 58، 56معير الممالك، دوستعلى خان 

 .621، 488، 477، 475، 254، 138، 136، 90، 89معين، محمد 



 .341مغرب 

 .282، 189مغربى 

 .563، 16مغولستان 

، 479، 450، 348، 347، 280، 214، 191، 95، 81، 79، 75، 43مغول، مغوالن 
525 ،548 ،555 ،578 ،584 ،585. 

 .581، 580مغولهاى كبير (- گوركانيان دهلى) 

 .220، 186، 177مقاصد االلحان 

 .442مقاالت شمس 

 .155مقاالت عباس اقبال 

 .436، 413، 412مقامات حميدى 

 .353، 193مقامات ژنده پيل 

 .44مقتدى [خليفه عباسى ] 

 .576مقدسى [سياح ] 

 .63مقدم، محمد 

 .567، 563، 180، 167مقدمه ابن خلدون 



 .621، 618، 616مقدمه كانى شناسى در ايران قديم 

 .210مقدمه يى بر شناخت موسيقى 

 .135مقريزى 

 .543، 152، 151، 147مكه 

 .238مال شكوهى [شاعر] 

 .505، 504مال عباس عرب 

 .529مال عباسعلى واعظ 

 .204مال عبد اللّه [مجتهد] 

 .216مال على محمد (آخوند) 

 .502، 501، 498، 497مال فاطمه 

 مال مظفر- مظفر الدين شاه 

 .507، 505مال موسى 

 .236مال مومن كاشى (- يكه سوار) 

 ملك الشعراى بهار- بهار

 .496، 356، 130، 41، 37، 36، 33ملكشاه سلجوقى 



 .240ملك فخر الدين كرت 

 .237ملك [كتابخانه ] 

 ملكم- مالكم 

 .164ملك مؤيد 

 .463ملكى، پرويز 

 .216مليخاى يهود [؟ نوازنده ] 

 .376مناجات نامه 

 .510منتصر الدوله [؟] 

 .608منتظم الحكما، مهدى خان 

 .607منتظم ناصرى 

 .420منجم، محمد 

 .26منجيك 

 .603منچستر 

 662، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 .244، 122منشآت حسينعلى گروسى (امير نظام) 



 .278، 277منشى، نور الدين 

 .524منصوبات الشطرنج 

 .455، 218، 208منصورى، ذبيح اللّه 

 .442، 404منطق الطير 

 .435، 395منطق العشاق (- ده نامه) 

 .277منكبرنى، جالل الدين 

 .484منكو قاآن 

 .466منوچهر [فرزند تيمور تاش ] 

 .385، 268، 263، 188، 184، 175، 172، 146، 93، 72منوچهرى دامغانى 

 .164منهاج سراج 

 .377موابيان 

 .565، 484موحد، محمد على 

 .65مورها 

 .122موريه، جيمز 

 .209موزار 



 .209موسورسكى 

 .255موسى (ع) 

 .182موسيقى [مجله ] 

 .543موصل 

 .180، 159، 158موصلى، ابراهيم 

 .416موصلى، جالل الدين [امام ] 

 موالنا جالل الدين رومى- مولوى 

، 358، 294، 278، 277، 228، 204، 192، 190، 189، 173، 169، 90، 73مولوى 
362 ،364 ،372 ،391 ،392 ،394 ،424 ،425 ،443 ،487 ،518. 

 .352، 351مونتنى 

 .209موندلسون 

 .81مؤيد ثابتى 

 .453مهد عليا [صفويه ] 

 .606، 358، 357مهد عليا [قاجاريه ] 

 .260، 259، 158، 154، 153، 152، 68مهدى [خليفه عباسى ] 



 .150، 145، 72مهر [مجله ] 

 .377مدين 

 .521ميبدى (كشف االسرار) 

 .81ميرآفتاب، محمود 

 .585، 582، 547، 298، 154، 45ميراث ايران 

 .473، 135مير خواند 

 .196، 195مير خواننده 

 ميرزا ابو القاسم فراهانى- قائم مقام 

 .609ميرزا احمد (حاجى) 

 .357ميرزا بيرم 

 ميرزا تقى خان- امير كبير

 .122ميرزا حبيب اصفهانى (دستان) 

 .222ميرزا حبيب اصفهانى [نوازنده ] 

 ميرزاده عشقى- عشقى 

 .118ميرزا زين العابدين 



 ميرزا محمد بن مهدى اصفهانى- مشتاق عليشاه 

 .204ميرزا محمد تقى [؟] 

 .507ميرزا محمود خان [؟] 

 .244ميرزاى شيرازى 

 .579مير على تبريزى (استاد) 

 .370، 369ميرك زعفران 

 .581ميرگ [نقاش ] 

 663، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 .549مير مصور 

 .620، 619ميزان الحكمه 

 .330ميزان العمل 

 .147ميمون بن قيس 

 .52مينائى تبريزى درچموف 

 .137مينورسكى 

 .477، 438، 437، 418، 400، 278، 277، 172، 171مينوى، مجتبى 



 .195، 194 نائى، حسن ن 

 .174نائى، على 

 .174، 173نائى، محمد 

 .101ناپل 

 .197، 20ناتل خانلرى، پرويز 

 .295، 242نادر شاه افشار 

 .122نادر ميرزا 

 .562نارا [پادشاه ژاپن ] 

 .606، 605، 602ناسخ التواريخ 

، 124، 123، 122، 118، 117، 113، 112، 108، 53، 42ناصر الدين شاه (قاجار) 
129 ،211 ،212 ،213 ،214 ،217 ،218 ،244 ،296 ،463 ،508 ،605 ،607 ،
610 ،620 ،622 ،623 ،624. 

 .389، 374، 280، 257، 229، 228، 189، 71، 35ناصر خسرو قباديانى 

 .258ناصر خسرو و اسماعيليان 

 .326، 325، 324ناصر [خليفه عباسى ] 



 .517، 13ناظم االطباء 

 .382ناظم، محمد 

 .204نايب الصدر (حاجى) 

 .415ناى هفت بند 

 نجم آبادى، هادى- سنگلجى.

 .525، 481، 480نخجوانى، محمد 

 .325، 324نخجوانى، هندو شاه 

 .607، 204نراقى، حسن 

 .488، 475، 192نزارى قهستانى 

 .163نزهة االرواح 

 .620نزهة القلوب 

 .351، 350نزهة المجالس 

 .51نسا 

 .42، 39، 38، 32نسوى 

 .349نسفى 



 .449نسيم [؟ دكتر] 

 .180، 159نشيط 

 .231نصرآبادى، محمد طاهر 

 .578، 293، 185، 159نصر بن احمد سامانى 

 .510نصرت اللّه خان [؟] 

 .256، 169نصر، سيد حسن 

 .567نصير الدين طوسى (خواجه) 

 .520، 258، 69نصيحة الملوك 

 .393نظام الدين محمد 

 نظام الدوله، حاجى محمد حسين خان- صدر اصفهانى 

 .404، 400، 356، 326، 130، 129، 21نظام الملك (خواجه) 

 .608نظام الملك [قاجاريه ] 

 نظام قارى- قارى يزدى 

 .58نظام مافى 

 664، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 



 .621، 522، 424، 402، 400، 159، 68نظامى عروضى 

، 169، 146، 144، 134، 86، 72، 54، 38، 35، 34، 31، 23، 17نظامى گنجوى 
171 ،172 ،175 ،184 ،185 ،238 ،432 ،581. 

 .400، 325نظاميه [مدرسه ] 

 .379، 377، 305نظربازى 

 .48نعمت الهى [طايفه ] 

 .254، 220نفايس الفنون ... 

 .625نفتون [حوزه نفتى ] 

 .486، 397، 396، 285، 191، 21نفيسى، سعيد 

 .523، 400، 172، 69نقد حال 

 .299نقدى بر جامعه شناسى 

 .604نقش جهان [روزنامه ] 

 .237، 235نقش جهان [ميدان ] 

 .65نقش رجب 

 .126، 89نقش ونگار [مجله ] 



 .218نقيب الممالك 

 .184، 175نكيسا 

 نمسه- اتريش 

 .364نمونه سخن فارسى 

 .392، 368، 367، 193نوايى، امير عليشير 

 .467نوايى [سرهنگ ] 

 .527، 503، 416، 274نوايى، عبد الحسين 

 .594، 592نوتردام [كليسا] 

 .595نور ماندى [ناحيه ] 

 .299نوريان [؟] 

 .482، 315نورى نژاد 

 .375نوشتگين 

 .445نوشته هاى پراكنده 

 .105، 104نيبور 

 .626نيريز [درياچه ] 



 .537نيريز [ناحيه ] 

 .626، 624، 623، 561، 555، 545، 544، 356، 124، 51نيشابور 

 .248نيكسون 

 .601نيوتون 

 .558نهرتيرى [ناحيه ] 

 .408، 403، 293، 179نه شرقى، نه غربى، انسانى 

 .543 واسط [ناحيه ] و

 .369، 368، 367، 358، 357، 196، 195واصفى (بدايع الوقايع) 

 .19واعظ كاشفى، مال حسين 

 .209واگنر 

 .534واندنبرگ 

 .299واينبرگ. س 

 .398، 348وحشى بافقى 

 .18وحيد [مجله ] 

 .545ورامين 



 .224ورزنده، رضا 

 .248وزارت بهدارى 

 .224، 221، 203وزيرى، علينقى 

 .512وستال 

 .272وشمگير، شمس المعالى 

 665، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 وشمگير- عنصر المعالى 

 وقايع الزمان- خاطرات شكار

 .209ولز 

 ولى، پوريا- پورياى ولى 

 .259وليد بن عبد الملك 

 .260، 259، 153، 150، 68وليد بن يزيد 

 .11ونديداد 

 .592، 498، 327ونيز 

 .248ويتنام 



 .560ويذار [شهر] 

 .440، 431، 356، 355، 276، 228، 36، 34ويس و رامين 

 .614ويكتوريا [ملكه ] 

 .614ويكتوريا [موزه ] 

 .138ويلسن، كريستى 

 .626وينه [ناحيه ] 

 .276، 191 هاتف اصفهانى ه 

 .68هادى [خليفه ] 

، 273، 259، 162، 158، 157، 153، 77، 68، 66، 34، 33هارون (هرون) الرشيد 
324 ،371 ،518 ،600. 

 .308هانرى ششم 

 .557هانرى هشتم 

 .342هاوزر [دكتر] 

 .68هجويرى 

 .573، 556، 546، 543، 538، 145، 75، 26هخامنشى، هخامنشيان 



 .15، 13هداية المتعلمين 

 .111هدايت، محمود 

 .509، 351، 298، 297، 214، 53هدايت، مخبر السلطنه 

 .580، 579، 555، 369، 185، 159، 37هرات 

 .572هراكليوس 

 .533هرسين [ناحيه ] 

 .124هرفن تيلمان، فراى 

 .545هرمز [جزيره ] 

 .376، 101، 63، 11هرودت 

 .64هروديان 

 .594هرون [؟] 

 .256هروى (االبنيه عن حقايق االدويه) 

 .287هروى (تاريخنامه هرات) 

 .67هروى، حسينعلى 

 .587هروى، رضا 



 .374، 80هزار سال نثر فارسى 

 .66هزار و يك شب 

 .149هشام [خليفه ] 

 .210هشت بهشت 

 .175، 38هفت پيكر 

 .577هكلوت، ريشارد 

 .558، 280، 258، 220، 152، 147، 145همايى، جالل الدين 

 .563، 557، 545، 396، 256، 245، 233، 170، 110، 16همدان 

 .357همگر، مجد الدين 

، 449، 396، 335، 291، 242، 231، 230، 211، 209، 178، 167، 41هند، هندى 
487 ،517 ،518 ،541 ،564 ،566 ،581 ،597 ،603 ،604 ،615 ،623. 

 666، ص: 7تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 .559هندجان [ناحيه ] 

 .209هندل 

 .542هنر ايرانى در دوره پارتى و ساسانى 



 .132، 104هنر و مردم [مجله ] 

 .62هوشنگ 

 .605هوشيار 

 .9هووخشتر 

 .296 يادداشتهاى اعتماد السلطنه ى 

 .218، 118يادداشتهايى از زندگى خصوصى ناصر- الدين شاه 

 .610، 549، 496، 118، 103يادگار [مجله ] 

 .365يارشاطر، احسان 

 .358ياساى چنگيزى 

 .12ياسمى، رشيد 

 .562، 559، 550، 357، 245، 113، 110، 109يزد 

 .68يزد گرد 

 .230يزدى، جالل الدين محمد 

 .566يزدى، شرف الدين على 

 .307يزدى، مرتضى 



 .324، 153، 150يزيد بن عبد الملك 

 .33يزيد بن مرتد 

 .260، 251، 68، 33يزيد بن معاويه 

 .259يزيد بن وليد 

 .566يسوى، احمد (شيخ) 

 .9يشتها 

 .292، 90، 19يعقوب ليث 

 .20، 19يعقوب ليث صفارى 

 .297يغما [شاعر] 

 .510، 509، 404، 213، 208، 54، 43، 32يغما [مجله ] 

 .26يكتايى [؟] 

 .613، 455، 240، 218يك سال در ميان ايرانيان 

 .341يمن 

 .56يمين السلطنه 

 .152ينابيع االسالم 



 .626يوحن 

 .168يوسف بن حسين قاضى 

 .374، 364، 132يوسف و زليخا 

 .381، 345، 162يوسفى، غالمحسين 

 .376، 229، 221، 176، 167، 145، 144، 42، 10يونان، يونانيان 

 .11يونسكو 

 .156يونس مغنى [يونس كاتب ] 

 


