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تقدیر و تشکر
انھ ھستی بھ جوالن حمد و سپاس خدای را کھ قلم آفرید و الھھ خیال را بر توسن اندیشھ در بیکر

افسون سحرانگیز نفس او چون خدایان جاودانی و فنا ناپذیر سازدواداشت تا انسان فانی را بھ 

 .

اما بعد تقدیر و تشکر فراوان دارم از استاد گرانمایھ دکتر حسین الھی کھ بھ عنوان استاد راھنما 

اھنمایی ھای ارزشمند ایشان نقش سترگی در تدوین و تالیف این رسالھ بر عھده داشتند و از ر

نھایت بھره را برده ام

ھمچنین سپاس فراوان از استاد فرزانھ دکتر علیزاده کھ بھ عنوان استاد مشاور از ھیچ گونھ 

.مساعدتی در بھ سرانجام رسانی این پژوھش فروگذار نکردند

قدس رضوی و قدردانی و سپاس از مسئولین محترم کتابخانھ و مرکز اسناد آستانو در نھایت 

.ھمچنین کتابخانھ مرکزی سمنان کھ نھایت ھمکاری و ھمراھی را با اینجانب بھ عمل آوردند



٤

:تقدیم بھ
نھ و با دلسوزی مرا  تا بھ پایان رساندن این رسالھ ھمراھی ھمسر مھربان و فداکارم کھ صبورا

ا  پژوھشگران و صاحب نظران عرصھ کرد و ھمچنین جامعھ علمی و پژوھشی ایران خصوص

.بھ امید آنکھ سرآغازی باشد برای پژوھش در جنبھ ھای مھجور مانده تاریخ این سرزمینتاریخ
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چكیده
ھ آن بھ عنوان بخشي از فرھنگ اجتماعي ھر قوم و ملتي ھمواره در روابط جنسي و اخالق مربوط ب

طول تاریخ حیات انسان مورد توجھ و مطالعھ قرار داشتھ است و كھن ترین تمدن ھاي شناختھ شده 

ایرانیان نیز بعنوان یكي از قدیمي . ی بشري درمورد آن دستورالعمل ھا وقواعدي لحاظ داشتھ اند

بھ شھادت مورخان یوناني، پارسیان . جھان از این قاعده مستثني نبوده اندترین فرھنگھا وتمدنھاي 

آریایي شناختھ مي شوند ، مردماني لذت جو و تقلیدپذیر از فرھنگھا و -كھ بنیانگذاران تمدن ایراني

این خوي و خصلت ھمواره در مردمان این سرزمین بصورت . آداب و رسوم ملل ھمجوار بودند

. ل بھ نسل بھ میراث رسیده استپایدار وماندني نس

اسالمي –اخالق جنسي مردمان عصر قاجار نیز تا حد زیادي وابستھ بھ آئین ھا وسنن كھن ایراني 

بوده كھ آن را آمیزه اي متضاد از آداب و سنن نیكو و ارزشمند و عقاید و رسوم خرافاتي و تقلیدي 

. مي سازد

خارج از چھارچوب خانواده، ھر دو بھ نسبتي یكسان آداب مربوط بھ زناشویي یا رفتارھاي جنسي 

نیمھ نخست حكومت قاجارھا یعني تا اوایل . در رابطھ با این عقیده قابل توجھ و بررسي است

حكومت ناصرالدین شاه دوران سنتي و قدیم اینگونھ آداب و رسوم است و از نیمھ دوم آن كھ با 

اروپایي آغاز مي گردد، بتدریج خلقیات جنسي از نوع آشنایي گسترده تر ایرانیان با فرھنگ و تمدن 

فرنگي آن در جامعھ رسوخ و تسري مي یابد ، چنان كھ در سالھاي پایاني عصرقاجاریھ، بیشتر آداب 

و رسوم اجتماعي مربوط بھ روابط جنسي بخصوص در شھرھاي بزرگي مانند تھران، متأثر از 

تاریخي از تحول اخالق جنسي ایرانیان دوران این پژوھش بھ شناختي. رسومات اروپاییان است

. قاجار از ابتدا تا انتھاي آن دوران پرداختھ است

آداب و رسوم، قاجار، اخالق جنسي، اروپا : كلیدواژه
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مقدمھ
بیان مسالھ 

ز مي اگر بتوان عصر قاجار را دوران گذر جامعھ ایران از سنت بھ مدرنیتھ تلقي كرد ،بھ ھمین تعبیر نی

توان اخالق جنسي ایرانیان عصر قاجار را میانھ اي بین اخالق كھن وسنتي و ایراني كھ مبتني بر انگاره ھا 

و آموزشھاي بومي، محلي و مذھبي بوده با خالق نوین بھ سبك غربي كھ از نیمھ دوم دوران قاجار بھ تدریج 

. در طبقات و اقشار اجتماعي نفوذ ورسوخ پیدا كرد، دانست

دوگانگي و تقابل را مي توان در بسیاري از جنبھ ھاي فرھنگ جنسي آن دوران مشاھده كرد، بویژه با این

ورود دانش آموختگان و فرنگ رفتگان بھ كشور كھ با خود جنبھ ھاي مثبت و منفي فرھنگ غربي را نیز 

این دگرگوني ھا كھ . دید شد بھ ھمراه عقاید و اندیشھ ھا و آثار اروپایي بھ ارمغان مي آوردند، این مسئلھ تش

بخشي از آن حاصل تغییرات فرھنگي و بخشي دیگر مسایل اقتصادي و الزامات اجتماعي عصر بود، 

حداقل در بسیاري از شاخصھ ھاي خلقیات جنسي سنتي ایرانیان چون چندھمسر گزیني وحرمسراداري،

و طالق، نوع برخورد با پدیده ھایي چون آداب و رسوم ازدواج . میان اقشار باالي جامعھ را دگرگون ساخت

روسپیگري یا روابط نامشروع ،ھمجنس گرایي و نظایر آن كھ در جو سنتي جامعھ، مجازاتھاي شدید جھت 

. آنھا پیش بیني شده بود، كم كم تخفیف یافتھ و در انتھاي عصر قاجار عمالً متروك گردید

زي، قانوناً و عرفاً جرم تلقي مي شد وبھ مانند دوران در دوران قاجار با وجود آنكھ روسپي گري و شاھدبا

صفویھ، جزو حرفھ ھاي رسمي طبقھ بندي نمي گردید، معذلك وفورروسپیان وشاھدان تن فروش نمایانگر 

. رواج ورونق این كسب وكار بود و برخي مقامات و صاحب منصبان از قبل آنان سود سرشاري مي بردند

یده ازدواج زودھنگام و نیزعدم تجانس سني ورعایت فاصلھ سنین در خصوص ازدواج وطالق نیز پد

زوجین ،بعنوان یكي از مسائل و مشکالت اجتماعي آن عصر كھ سرمنشأ بسیاري از ناھنجاري ھاي فردي 

. و اجتماعي بود، قابل بررسي وتوجھ است

است، با نگاھي بھ پدیده جنسیت و روابط حول آن در مورد رجال ودولتمردان عصر قاجاریھ جالب توجھ

زندگي نامھ بسیاري از متنفذان دربار قاجار ، نقش روابط جنسي را در اخالقیات آنان بسیار پررنگ و 

واضح مي توان دید، این تأثیر تابدانجا پیش مي رود كھ در اعطاي مناصب ومشاغل بھ افراد نیز جزو یكي 

ر نیز از تأثیرات اخالق جنسي بركنار نیست و ادبیات و ھنر عصر قاجا. از معیارھاي عمده قرار مي گیرد

ما انبوھي از آثار ھنري و ادبي این دوره را مي بینیم كھ بطور تلویحي وكنایي یا بصورت بي پرده و آشكار 

بدین مسائل پرداختھ است، از اشعار ایرج میرزا و قاآني گرفتھ تا كتابھاي اروتیك کھ بھ نیت تھیج جنسي 

.ند و نگاره ھاي شھواني كھ بر دیوار و سقف خلوت اعیان وخواص نقش مي گردیدمخاطبین نگاشتھ مي شد

چناچھ بخواھیم اخالق جنسي ایرانیان دوران قاجار را در یك جملھ خالصھ كنیم عبارت است از واكنشھاي 

. غریزي یك ملت نسبت بھ یكي از قوي ترین محركھاي نفس انساني با توجھ بھ مقتضیات زمان و مكان
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ف از تحقیق ھد
ھدف از نگارش این تحقیق ، بررسي و پژوھش علمي در مورد پیشینھ اخالق جنسي ایرانیان دوران قاجار، 

این بررسي و تحقیق نھ بھ منظور قضاوت اخالقي یا . با تكیھ بر اسناد و مدارك وشواھد تاریخي مي باشد

نجارھاي فرھنگي مردمان این سرزمین اجتماعي درباره مردمان آن روزگار ،بلكھ جھت روشن شدن ابعاد ھ

. راجع بھ جنسیت ومسائل پیرامون آن در دو قرن گذشتھ است

با توجھ بھ آنكھ در باب این بخش از حیات اجتماعي مردم ایران، كمتر سخن ومطلبي بصورت مدون تألیف 

ن بھ بخشي شده ، این پژوھش بعنوان اثري راھگشا جھت شكستن تابوھاي اجتماعي بي مورد و پرداخت

چنانچھ این گونھ پژوھشھا بصورت منظم و در . جالب توجھ از زندگي گذشتھ ایرانیان سودمند خواھد بود

رابطھ با ادوار تاریخي ایران، صورت پذیرد، ریشھ بسیاري از آداب و رسوم و سنتھاي جاري و متروك 

. مردمان ایران زمین روشن و آشكار خواھد شد

: ن پژوھشمقاصد اصلي از نگارش ای

. شناخت زمینھ ھا وبسترھاي اخالق جنسي ایرانیان دوران قاجار در پیشینھ تاریخي ایران. ١

شاخصھ ھا و نمودھاي اصلي رفتار جنسي ایرانیان در عصر قاجار . ٢

تأثیرات فرھنگي و اجتماعي جھان در عصر قاجار بر اخالق جنسي ایرانیان . ٣

پرسشھا و فرضیات 
یرانیان عصر قاجار با وجود آنكھ بسیار شبیھ بھ مردمان ادوار واعصار قبل از خود اخالق جنسي ا

و ھمچنین . نمونھ ھاي مشابھ زیادي بدست مي دھدبود، چنانكھ در بسیاري از كتب تاریخي ادوار گذشتھ ،

ادبیات تجلي ذوق و سالیق اروتیك شاعران و ادباي این عصر را با نمونھ ھاي مشابھ گذشتگان در تاریخ 

ایران، مي توان مقایسھ كرد، اما اگر با دقت وموشكافي بھ آن بنگریم، تفاوتھاي عمده اي نیز با گذشتھ دارد 

و آن رسوخ و نفوذ فرھنگ جنسي اروپایي در میان ایرانیان است كھ براي نخستین بار بطور فاحشي با 

چھ بھ پایان دوران قاجار نزدیكتر مي خلقیات سنتي جامعھ ایراني در تضاد و تعارض قرار مي گیرد و ھر 

شویم این تعارض وتقابل پررنگ تر شده وشدت بیشتري مي یابد، روندي كھ با تصرف سرزمینھاي شمالي 

ایران بدست روسھاي تزاري آغاز شده و موجب اختالط فرھنگي ایرانیان آن مناطق بافرھنگ كامالً متفاوت 

كھ رفت و آمدھاي مكرر ایرانیان واروپائیان بسترھاي روسي مي شود تا دوران ناصري و بعد از آن
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جریاني كھ تأثیرات آن تاكنون نیز . تغییرات عمیق وساختاري در اخالق جنسي ایرانیان را فراھم مي سازد

: ودر این باب پرسشھایي بھ شرح ذیل مطرح مي گردد. ادامھ داشتھ است

بر اخالق جنسي مردمان عصر قاجار داشتھ پیشینھ تاریخي اخالق جنسي ایرانیان چھ تأثیري . ١

است؟ 

نقش اخالق جنسي عصر قاجار در تحوالت سیاسي و اجتماعي آن عصر چگونھ بوده است؟ . ٢

چھ عواملي موجبات تأثیرپذیري اخالق جنسي ایرانیان از اروپا در دوران قاجار را فراھم آورده . ٣

است؟

یاتي را بعنوان پاسخ مطرح ساخت كھ بھ ترتیب ذیل اكنون مي توان با توجھ بھ این پرسشھا، فرض

: ھستند

اكثر خلقیات جنسي مردمان عصر قاجار ادامھ سنن و آداب و فرھنگ روزگاران پیش از آن بوده . ١

. است

بخش زیادي از تحوالت اجتماعي و پاره اي از مسائل سیاسي عصر قاجار ارتباط مستقیم یا . ٢

دوران دارد غیرمستقیم با اخالق جنسي آن 

خاصیت تقلیدپذیري ذاتي ایرانیان بھ ھمراه تنوع و جاذبھ ھاي جدید اخالق جنسي اروپائیان كھ . ٣

. خواه ناخواه ارتباط گسترده اي با ایران عصر قاجار یافتھ بودند، موجبات این تأثیرپذیري مي باشد

پیشینھ تحقیق 
ون ھیچ تحقیق مستقلي در مورد تاریخ اجتماعي از تا آنجایي كھ نگارنده اطالع دارد در ایران تاكن

این فقدان پیشینھ تحقیقاتي از یك سو بدلیل تابو بودن مسألھ . منظر روابط جنسي تدوین و تألیف نگردیده است

سكس و روابط جنسي در میان خانواده و اجتماع بوده كھ مانع انتشار اطالعات جامع و ھمھ جانبھ جھت 

و از سوي دیگر عدم استقبال افكار عمومي و مجامع علمي و تحقیقاتي كشور از دسترسي محققان مي شده

در اكثر كتب و منابع تاریخي دوره قاجار نیز یا بدین موضوع . پرداختن راجع بھ آن سبب مي گشتھ است

ت اشاره مستقیم نشده یا در حد نقل حكایات و اتفاقات روزمره خالصھ گشتند و نادرند آثاري كھ بھ مناسب

. موضوع بطور بي پرده بھ روابط جنسي اشاره داشتھ باشند

اكنون مي توانیم دو اثري را كھ تا حدودي بھ شیوه و روش تألیف این رسالھ نزدیكترند مورد اشاره قرار 

: دھیم

بھ بررسي تاریخ ادبیات ) شاھدبازي در ادبیات فارسي(سیروس شمیسا در كتاب ١٣٨١در سال . ١

سالمي از منظر شاھدبازي و عشق بھ مذكر پرداخت و كوشید تا  این نكتھ را اثبات كند كھ ایران در دوره ا
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جنسي مذكر در اكثر غزلیات شعراي پارسي گو حداقل از دوره سامانیان بھ بعد، مقصود و مراد از معشوق،

نھ اثري بود كھ بھر تقدیر این یگا. ھرچند این تئوري در اصل ایده پروفسور احسان یارشاطر مي باشد. است

. بھ بعدي از روابط جنسي در تاریخ ایران مي پرداخت كھ متأسفانھ در ھمان نخست توقیف و جمع آوري شد

بنام . كتابي از محقق و ایران پژوه معروف پروفسور ویلم فلور انتشار یافت٢٠٠٨درسال . ٢

در . گي در سوئد منتشر شده استكھ ترجمھ فارسي آن نیز بھ تاز) تاریخ اجتماعي روابط جنسي در ایران(

این كتاب بھ تاریخچھ روابط جنسي در ایران از نخستین دورانھاي تاریخ تا عصر حاضر پرداختھ شده وبا 

آنجایي كھ متأسفانھ از. تكیھ بر كتب و اسناد مختلف تصویر نسبتاً جامعي از این مسئلھ ارائھ گردیده است

.ده نبود، نتوانستم از مطالب سودمند و ارزنده آن بھره برداري كنماصل و ترجمھ این كتاب در اختیار نگارن

روش تحقیق 
.بیشتر از روش كتابخانھ اي و ابزار فیش برداري استفاده شده است

براي انجام پژوھش حاضر، نگارنده بھ بررسي و مطالعھ انواع منابع اصلي و مأخذ فرعي پرداختھ است و 

ر كتابخانھ ھا و سپس تجزیھ و تحلیل اطالعات و داده ھا و دستھ بندي با فیش برداري مطالب سودمند د

.مطالب بھ تدوین ونگارش تحقیق خویش اقدام كرده است

موانع ومشكالت تحقیق 
یكي كمبود مطالب سودمند و . در راه تدوین این پژوھش دو مشكل عمده و اساسي براي نگارنده وجود داشت

انبوه اسناد ومدارك و كتابھایي كھ از دوران قاجاریھ بجا مانده، نسبتاً اندك بوده قابل استفاده كھ در مقایسھ با

و استخراج آنھا نیز با دشواري و صرف زمان بسیار ھمراه بود و دومي نبود تحقیقات مرجع و متقدم داخلي 

پروژه ھاي در حقیقت برخالف بسیاري از . كھ بتوان بعنوان الگو و راھنماي پروژه از آنھا یاري گرفت

مشابھ در این سطح كھ حداقل داراي چند الگو و نمونھ كار قبل از خود بوده وراھنمایي مؤثري دریافت 

بدین جھت امكان وجود . داشتھ اند، نگارنده این پژوھش را بھ ابتكار خویش تنظیم و تألیف كرده است

وجود . بھ مقایسھ و ارزشیابي نمایمنواقص وكاستي ھاي بسیار در آن مي رود كھ چون نتوانستم با آثار مشا

اشتغاالت كاري فشرده و كمبودزمان جھت ویراستاري و تكمیل بخشھا نیز مزید بر . آنھا بدیھي مي نماید

امید است كھ با نظر اغماض بدین ایرادات نگریستھ شود تا ان . علت شده و بر نارسایي پژوھش افزوده است

. و تكمیل پژوھش اقدام نمایمدر فرصت مقتضي نسبت بھ تصحیح.. شاء ا
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فصل بندي پژوھش 
. این اثر بھ غیر از فھرست و پیشگفتار و چكیده و مقدمھ، چھار فصل اصلي را دربرمي گیرد

بھ پیشینھ اخالق جنسي در ایران تا قبل از عصر قاجار پرداختھ است و خود بھ سھ بخش تقسیم : فصل اول

بخش دوم در باب اخالق . ق جنسي ایرانیان در عھد باستان مي باشدبخش اول نگاھي گذرا بھ اخال: مي شود

بخش سوم مربوط بھ . جنسي ایرانیان از ظھور اسالم تا ابتداي عصر صفوي را مورد توجھ قرار داده 

. از ابتداي صفویھ تا ابتداي عصر قاجار مي باشداخالق جنسي ایرانیان ،

سي نام دارد و بھ برخورد اشرافیت و طبقات باالي اجتماعي آریستوكراسي قاجار و كنشھاي جن: فصل دوم

بخش اول حرمسراداری : این فصل بھ دو بخش تقسیم شده. عصر قاجار با پدیده روابط جنسی پرداختھ است

بخش دوم خلقیات جنسي در رجال حكومتي عصر . در دوران قاجاریھ، ادامھ سنت عصر صفوي نام دارد

. ومتگزاران قاجاریھ را از این زاویھ مورد بررسي قرار مي دھدقاجار نامیده شده است و حك

ازدواج و طالق و ھنجارھاي جنسي مرتبط با آن را مورد بررسي قرار داده و بھ سھ بخش : فصل سوم

بخش اول مربوط است بھ ویژگي ھاي جسمي و اخالقي یك دختر مطلوب از دیدگاه . تقسیم مي شود

ي در آئینھاي مربوط بھ ازدواج را بیان مي كند و بخش سوم اختصاص بخش دوم جلوه اخالق جنس.جنسي

. دارد بھ اعتقادات، باورھا و رسوم مرتبط با روابط جنسي

از گرایش بھ روابط نمودھاي اخالق جنسي در اجتماع عصرقاجار را از مناظر مختلف ،: فصل چھارم

این پدیده ھا و ھمچنین تأثیرات فرھنگي نامشروع و روسپیگري گرفتھ تا برخوردھاي قانوني و عرفي با

.مورد كاوش و بررسي قرار مي دھدغرب بر اخالق جنسي ایرانیان و موارد دیگر ،

معرفي و نقد منابع
: در اینجا بھ معرفي و شرح برخي از مھمترین منابع مورد استفاده در این تحقیق مي پردازیم

این كتاب یكي از منابع مھم و . دحسن خان اعتمادالسلطنھ روزنامھ خاطرات اعتمادالسلطنھ تألیف محم. ١

. اساسي درجھت شناخت تاریخ سیاسي و اجتماعي عصر قاجار ،بویژه دوران سلطنت ناصرالدین شاه است

نثر روان و بي تكلف و دیدي موشكاف و دقیق و بدون مداھنھ و تملق بیش از اندازه، بھ ھمراه اشرافي كھ 

. بار داشت، خاطرات او را از ارزش و اعتبار ویژه اي برخوردار مي سازدوي بر امور دولت و در

روزنامھ خاطرات عین السلطنھ تألیف قھرمان میرزا سالور ملقب بھ عین السلطنھ، طوالني ترین و . ٢

مفصلترین مجموعھ خاطرات باقي مانده از عصر ناصرالدین شاه تا اوایل حكومت پھلوي دوم را نیز مي 

تحوالت نابع ارزشمند و ھمھ جانبھ عصر قاجاري دانست، بویژه كھ با دیدي پیوستھ و متسلسل ،توان از م

سالھاي بسیاري را پوشش مي دھد و زوایاي تاریك ومبھم بسیاري از تحوالت دوران قاجار و پھلوي را 
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بسیار این كتاب جھت مطالعھ اوضاع و احوال عصر قاجار و نیمھ اول سلطنت پھلوي. آشكار مي سازد

. سودمند است

این پزشك اتریشي كھ در سالھاي میاني سلطنت ناصرالدین . سفرنامھ پوالك تألیف یاكوب ادوارد پوالك. ٣

نكات مھم و ارزشمندي را در . شاه بھ ایران آمد در خاطرات خود كھ بھ شكل سفرنامھ نگاشتھ است

ي و مسائل مرتبط با آن ثبت و ضبط خصوص روابط اجتماعي عصر قاجار، بویژه روابط جنسي و زناشوی

از این لحاظ سفرنامھ وي یكي از منابع مھم . كرده كھ در منابع مشابھ و ھم عصر او بھ ندرت دیده مي شود

. مراجعھ جھت این تحقیق است

این مجموعھ پنج جلدي حاوي مدارك و . تاریخ اجتماعي تھران در قرن سیزدھم تألیف جعفر شھري . ۴

ندي از حیات اجتماعي تھران در عصر قاجار و اوایل دوران پھلوي اول بوده و بھ شرح اطالعات ارزشم

. بسیاري از آداب و رسوم اجتماعي مي پردازد كھ بعضاً در ھیچ منبع دیگري یافت نمي شود

این مجموعھ نیز در پنج مجلد توسط مؤلف گردآوري و تدوین گشتھ . طھران قدیم تألیف جعفر شھري. ۵

العات ذیقیمتي از آداب و رسوم اجتماعي و مشاغل و حرف روزگار قاجاریھ را در خود جاي است و اط

از منظر اخالق جنسي عصر قاجار نیز مي توان این مجموعھ را جزو منابع بي بدیل و حاوي . داده 

. اطالعات دست اول و بكر فراواني دانست

این کتاب ارزشمند بھ گونھ ای . الحکماء رستم التواریخ تالیف محمد ھاشم آصف متخلص بھ رستم . ۶

استثنایی بخشھای مھم و ناگفتھ ای از حیات اجتماعی و بھ خصوص اخالق جنسی ایرانیان را از آخرین 

بی پروایی نویسنده در نقل حکایات مربوط بھ روابط . سالھای صفویھ تا اوایل عصر قاجار در بر دارد

ی این اثر را جزو یکی از منابع مرجع جھت این پژوھش قرار جنسی و زناشویی و نثر روان و بی تکلف و

.داده است

این اثر ادبی گرانقدر مھمترین مرجع جھت شناخت اخالق جنسی ایرانیان در روزگار . کلیات عبید زاکانی. ٧

در خالل اشعار و حکایات صریح و گاه بی پروای او می توان عمق تباھی . حکومت ایلخانان مغول است

جتماعی و ھرج و مرج جنسی بھ وجود آمده در نتیجھ فرو پاشی بنیانھای اخالقی جامعھ ایرانی اخالق ا

.را بھ وضوح حس کرد



١٦

فصل اول

پیشینھ اخالق جنسي در ایران 

تا قبل از عصر قاجاریھ



١٧

:بخش اول. ١- ١

نگاھي گذرا بھ اخالق جنسي ایرانیان

در عصر باستان



١٨

عصر ھخامنشي .١-١-١
اگر بتوان عصر ھخامنشي را دوران زرین تمدن ایران باستان بھ شمار آورد، با مطالعھ گزارشھا و اسنادي 

كھ مورخین یوناني بدست مي دھند، درمي یابیم كھ خلق و خوي اجداد پارسي ما از دو ھزار و پانصد سال 

است و علي رغم ھجوم فرھنگ ھاي گوناگون و ملل مختلف از عرب و پیش تاكنون تغییر چنداني نیافتھ 

ترك و تاتار، زیرساخت خلق و خوي ایرانیان ھمچنان پابرجا مانده است،چنان كھ ھرودوت كھ او را كھن 

ترین مورخ موجود در باب تاریخ ایران باستان مي دانیم در خصوص روحیھ تنوع طلب و بیگانھ پذیر 

لباس مادي مي پوشند زیرا .... پارسیھا عادات اجنبي را زودتر از سایر ملل مي پذیرند «:ایرانیان مي گوید

١»آن را زیباتر از لباس بومي مي دانند

با این كھ این .خلق و خوي لذت طلب و متلون ایرانیان نیز در خالل گزارش ھاي ھرودوت قابل توجھ است

آن یان باستان بھ ھمھ ابعاد زندگي جنسي وسكسي مردم گزارش ھا بھ نحوي نیست كھ بتوان مثالً مانند روم

عصر پي برد، اما با ذكر ھمین موارد معدود نیز مي توان تا حدي با روحیھ عشرت جو و شادخوار ایرانیان 

. در عصر رفاه و آسایش شاھان ھخامنشی آشنا شد

بھ سر بردن، استعمال انواع عطر و عادت بھ سواره راه رفتن ،در خانھ ھاي مجلل با اسباب و اثاثیھ گرانبھا 

روایح خوش و مطبوع، غذاھاي خوش طعم ،فرشھا و لباسھاي اعالء ونفیس و باالخره انواع شرابھا و عیش 

ازآنجا كھ امپراطوري ھخامنشیان برگستره پھناوري از . و عشرت از جملھ مشخصھ ھاي این دوران است

ود، طبعاً فرھنگ ھاي گوناگوني وارد عادات و اخالق ده ھا ملیت و فرھنگ گوناگون و متنوع استوار ب

پارسیان مي گردید و آنان با حسن سلیقھ بھترین وجذابترین بخش ھر كدام را برمي گزیدند چنان كھ در 

فراھم آوردن اسباب عیش و عشرت نیز بسیاري از آداب و عادات مصریان  بابلي ھا و یونانیان را 

٢».ھ نوع اسباب عیش را اقتباس مي كننداز راه آشنایي ھم«: فراگرفتھ و

١۵٢۵، ص٢حسن پیرنیا، ایران باستان، ج- ١
ھمان، ص ھمان- ٢



١٩

ازھمین نقل قول از ھرودوت میتوان دریافت كھ فرھنگ جنسي ایرانیان در این دوران، تقریباً پیشرفتھ و 

ھر چند اطالع دقیقي از كم و كیف آن در دست نیست و برخالف یونانیان، آثار ھنري . كامل بوده است

پرده پوش است، چنان كھ ما جز نقوش اسطوره اي و نمادین و دوران ھخامنشي نیز در این مورد كامالً 

ھیاكل رسمي مردان رزم و سیاست چیز دیگري نمي بینیم و نكتھ جالب اینكھ در تمام نقوش عصر ھخامنشي 

. تصویر زن دیده نمي شود

و بیش دیده مي حاكمیت تفكر مرد ساالرانھ تنھا منحصر بھ ھخامنشیان نبوده، بلكھ در تمام ملل باستاني كم 

اما اینكھ در یكي از عشرت جو ترین ملل شرق، پرداختن بھ ھنر شھواني امري تابو تلقي مي شود . شود

خود جزو عجایب است و باید آن را بھ حساب شرم ذاتي ایرانیان از نمایش عنصر جنسیت در مالء عام 

م كھ درھمان عصر زنان روسپي البتھ این فقط در ظاھر امر رعایت مي شد، وگرنھ ما مي دانی. گذارد

بسیاري در سراسر قلمرو ھخامنشیان، خصوصاً در بابل آزادانھ زندگي وفعالیت مي كردند ویكي از تنبیھات 

رایج براي اشراف جھت رسوا ساختن این بود كھ مي بایست یك زن روسپي را كھ كامالً برھنھ بود بر دوش 

. خود نشانده و با ھمان حال گرد شھر بگردند

در باب زناشویي و زندگي خانوادگي نیز جالب است بدانیم كھ چند ھمسري و داشتن زنان عقدي یا رسمي و 

: غیرعقدي در بین شاھان و اشراف ھخامنشي امري رایج و متداول بوده است،چنانكھ ھرودوت مي گوید

فت را پس ... « ن ص

۵اوالد تا سن . كرده اند، شاه ھمھ سالھ ھدیھ مي دھد 

٣»زنان بزرگ مي شوند بھ جھت اینكھ اگر مردند، پدر غصھ نخورد

:بون ،مورخ دیگر یوناني نیز بر سیستم چند ھمسري در میان اشراف و اعیان تأكید دارداسترا

موقع ازدواج در اوایل بھار ... پارسیان زنان غیرعقدي بسیار دارند و منظورشان داشتن اوالد زیاد است«

ف شود قدري داماد تمام روز را از خوردن غذا خودداري میكند ولي قبل از اینكھ داخل اطاق زفا... است

۴». میوه یا مغز استخوان شتر مي خورد

از مجموع نوشتھ ھاي استرابون و ھرودوت مي توان چنین نتیجھ گرفت كھ فرھنگ چندھمسري و داشتن 

. زنان عقدي و صیغھ حاصل فرھنگ اعراب نیست بلكھ سنتي ھزاران سالھ در این سرزمین است

نشي محسوب مي شود كھ در بین خاندان شاھي نیز تا حدي ازدواج با محارم نیز یكي از مسائل عصر ھخام

رایج بود وھدف از آن حفظ اصالت خون سلطنت بود، اما در میان عامھ مردم رایج نبود و اختصاص بھ 

ھمان، ص ھمان- ٣
١۵۴۵ھمان، ص - ۴



٢٠

مغ ھا موافق عاداتشان حتي با مادران خود ازدواج «: مغان داشت ،چنانكھ استرابون در این باره مي نویسد

٤».مي كنند

ازدواج كھ حاصل تفكري بسیار كھن است و خون و اصالت نژاد و قبیلھ را در ازدواج محارم این نوع از

مي داند، نھ تنھا در ایران بلكھ در بسیاري از فرھنگھا و تمدنھا  رایج بوده و حتي تا  زماني نزدیك بھ عصر 

.حاضر نیز دیده مي شده است

عصر ھخامنشي عادت بھ ھمجنس گرایي یا یكي دیگر از خصال بحث برانگیز اشراف و بزرگان در 

امردبازی بود كھ بسیاري از محققین و پژوھشگران ایراني درصدد انكار آن بوده اند ، چنانكھ  سیروس 

٥. شمیسا معتقد است كھ عشق مرد بھ مرد در ایران باستان سابقھ نداشتھ است

: یز بیان كرده استعلي رغم اینكھ ھرودوت درمورد آن گزارش  داده و دلیل آن را ن

٦».و بھ تقلید از یوناني ھا مرتكب عمل شنیع با پسربچھ ھا مي شوند... «

اینكھ گزارش ھرودوت را درست بدانیم یا نھ في نفسھ اھمیت چنداني ندارد، اما با یك داوري منصفانھ و 

نیم بپذیریم كھ این نوع از قراین دیگري كھ در مورد خاصیت تقلید و تأثیرپذیري ایرانیان بھ ما رسیده مي توا

عشق یوناني حداقل در میان طبقھ ثروتمند وباالي جامعھ رایج بوده است، ھرچند كھ بھ احتمال قوي عامھ 

. مردم از این خصلت ھمانند چندھمسري بھ دور بوده اند

اخالق جنسي مردمان بین النھرین در عصر ھخامنشي .٢-١-١

عنوان مھد كھن ترین تمدنھاي بشري جزیي از امپراطوري عظیم در دوران ھخامنشي بین النھرین بھ

آن بابل، تأثیر عظیمي درفرھنگ ایراني بھ جا پارسیان بھ شمار مي رفت و فرھنگ و تمدن آن بخصوص از

در باب اخالق جنسي مردمان این سامان گزارشھا و اسناد پراكنده اي وجود دارد كھ تا حدي مي تواند .نھاد

برخي از پژوھشگران مسائل جنسیت كھ با دیدگاه اولویت نقش مالكیت در . از مسایل باشدروشنگر برخي 

سیامك . روابط جنسي در این باب نظر داده اند، نقش مالكیت و دارایي را در روابط جنسي برجستھ مي دانند

:ستوده نویسنده زن و سكس در تاریخ در این باب مي نویسد

بنابراین زنا نھ بھ عنوان . ساً بعنوان دارایي مرد قلمداد مي شده انددر میان این اقوام زنان اسا« 

عملي صرفاً خالف اخالق بلكھ نوعي تجاوز بھ مال غیر قلمداد مي شده  است و  لذا مرد  متجاوز  

.استمي بایست  خسارت  مالي وارده را جبران مي كرده

١۵۴۶ھمان، ص- ٤
١۴سیروس شمیسا،شاھدبازي در ادبیات فارسي، ص- ٥
١۵٢۵ص پیرنیا، ھمان ، - ٦
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عمل بوده و درخانھ پدرش مي زیستھ، در این مورد اگر زن مورد تجاوز قرار گرفتھ، ھنوز دختر 

مزبور تجاوز بھ مال و دارایي پدر و اگر شوھر داشتھ ،تجاوز بھ مال شوھر وي قلمداد مي شده 

. است

در مورد اول اگر مرد خود مجرد مي بود مي بایست بھ پدر دختر بابت خسارتي كھ بھ مال وي 

اج مي كرده است، بھ عبارت دیگر مجبور وارد آورده بود پول پرداخت نموده و با دختر وي ازدو

ولي . بوده مال را بھ قیمت قبل از خسارت خریداري نماید و از این طریق خسارت را جبران كند

چنانچھ مرد خود زن داشتھ و از این رو نمي توانستھ خود با دختر مزبور ازدواج نماید، در این 

ني زن خود را بھ پدر دختر مي داده تا صورت مي بایست در ازاي ضایع كردن مال، معادل آن یع

بعنوان فاحشھ از وي استفاده شود و اما در مورد دوم اگر زن مورد تجاوز قرار گرفتھ شوھر داشتھ 

است، از آنجا كھ ھیچ یك ازمبادالت و معاوضات باال  عملي نبوده ، لذا مرد متجاوز مقطوع النسل 

بیني اش مانند رسمي كھ در میان پاتانھاي افغانستان یا محكوم بھ مرگ شده و زن نیز یا كشتھ و یا 

٧».وجود دارد و احتماالً باقیمانده از ھمین رسم است بریده مي شده است

البتھ در نگاه اول  ممكن است  این نوع  نگرش قدري افراطي  و مادي بھ نظر برسد، اما گزارشي كھ 

ماجرا یعني سنجیدن زنان و دختران بوسیلھ پول ھرودوت از اخالق مردم بابل بدست مي دھد، تا حدي این 

: را تأئید مي كند

در بابل معمول بود كھ سالي یكمرتبھ در ھر دھي، دختراني را كھ بھ حد بلوغ رسیده بودند، در «

بعد جارچي دختران را یكي یكي . یكجا جمع مي كردند و جمعي از مردان دور آنھا مي ایستادند 

ن كار از زیباترین دختر شروع مي شد و ھمین كھ او را بھ قیمت ای. صدا كرده و مي فروخت

بدین ترتیب بابلي ھاي . گزافي مي فروخت دیگري را كھ از حیث زیبایي نفر دوم بود مي طلبید

ثروتمند كھ بحد بلوغ رسیده بودند دختران زیبا را مي خریدند وبابلیھاي ساده یعني عوام كھ در 

چون . حاضر  مي شدند بھ قیمت كم دختران كمتر زیبا را بردارندجستجوي دختران زیبا نبودند،

فروش این دختران تمام مي شد، جارچي ،زشت ترین دختر یا دختر ناقص الخلقھ اي را طلبیده بھ 

كي مي خواھد بھ نازل ترین پاداش این دختر را بھ زنی اختیار کند؟ وآن دختر را : آواز بلند میگفت

پولي كھ براي شوھر دادن این نوع .رفتن نازلترین وجھ راضي مي شدبھ کسی می داد کھ بھ گ

پدر نمي توانست بھ میل خود دختر . دختران الزم مي آمد، از محل فروش دختران زیبا تأمین مي شد

را شوھر دھد ونیز ممنوع بود كھ كسي دختري را بي ضمانت ضامن ھا بخانھ ببرد ،این ضامن ھا 

اگر زن . نت كنندكھ كسي كھ وي را مي خرد با او ازدواج خواھد كردمي بایست در نزد دختر ضما

١۶٠- ١۶١، ص١سیامك ستوده، زن و سكس در تاریخ، ج- ٧
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این عادت خوبي بود . و شوھر با ھم سازگار نبودند، زن مي بایست پولي را كھ شوھر داده، رد كند

٨».و حاال متروك شده است

مي تركیب غریبي از عادات خوب وسنت ھاي غلط، در این معني كھ دختران زشت و بي طالع بھ شوھر 

رسیدند اما كسي از دختران زیبا در مورد شوھر آینده شان نظر نمي خواست و در واقع دختران ھمچون 

كاال فروختھ مي شدند، از طرفي ھم ھروقت با شوھر بھ نقطھ جدایي مي رسیدند ،میتوانستند با دادن وجھي 

. ور روسپیان در بابل بوده باشدشاید این رسم یكي از دالیل وف. كھ برایشان پرداخت شده خود را آزاد كنند

زناني كھ با پرداخت وجھ خود را از دست شوھر تحمیلي آزاد كرده و چون اكثراً نمي توانستند بھ نزد 

خانواده پدري بازگردند،ناچار بھ روي آوردن بھ تن فروشي میگردیدند، تا جایي كھ نام بابل را مترادف شھر 

ھرودوت اخبار جالب دیگري نیز درباره زندگي جنسي .ئیل ساختندگناه نموده ،ھدف لعنت انبیاي بني اسرا

:بابلیان دارد، از جملھ اینكھ

بابلي ھا براي اینكھ دختران خود را مجبور نكنند بھ شھر اجنبي بروند، بعدھا ترتیب دیگري در پیش «

دچار  فقر  و  گرفتند، بدین معني كھ از مردم عوام ،آنھایي كھ از جھت جنگ و   مصیبت ھاي  دیگر  

٩».پریشاني  شده اند ،  با   تن دختران خود  كسب مي كنند

این جنبھ مالي و اقتصادي روسپي گري در بابل بود، اما نوع دیگر آن مربوط بھ مراسم آئیني و مذھبي مي 

: گردد كھ ارتباطي با نیاز مالي نداشت

د یكدفعھ در مدت عمر خود را بھ ھر زن بابلي بای. بابلي ھا عادتي دارند كھ بسیار زشت است«

بعضي زنان كھ . تسلیم كند) مي لت تا الھھ عشق بابلیان(شخص خارجي در معبد آفرودیت 

ثروتمنداند چون نمي خواھند با زنان فرودست مخلوط شوند بھ معبد مزبور رفتھ،در گردونھ ھایي 

وي زانوي زن انداختھ مي مرد سكھ اي ر. جا مي گیرند و ملتزمین زیاد پشت سر آنھا مي ایستند

سكھ اي را كھ مرد مي دھد ھر قدر كم باشد زن باید قبول . تورا بنام می لت تا دعوت می كنم: گوید

كند زیرا براي خدا داده مي شود و پس از اینكھ زني از معبد خارج شد دیگربھ ھیچ قیمتي با مردان 

و حال آنكھ زنان زشت مجبور مي شوند ارتباط نمي یابد و زنان زیبا زود از معبد خارج مي شوند 

١٠».سھ چھار سال در معبد بمانند تا یک نفر بھ طرف آنھا بیاید

عمل تسلیم بدن زن بھ یك مرد اجنبي نیز یكي از سنت ھاي اقوام كھن بود كھ آن را نوعي قرباني براي 

ر بابل بلكھ در مناطق بسیاري خدایان مي دانستند تا نظر لطف ومحبت آنان را بھ خود جلب كنند و نھ تنھا د

از جملھ ھند جاري بود، چنان كھ در ھند متداول بود دختران بھنگام ازدواج، ابتدا با یك برھمن ھمخوابھ مي 

۴۴٢- ۴۴٣،ص ١پیرنیا، ھمان، ج- ٨
۴۴٣ھمان، ص- ٩

ھمان،ص ھمان- ١٠
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ھرودوت در ادامھ شرح اخالق جنسي وزناشویي .شدند و بكارت خود را بدینوسیلھ قرباني شیوا مي ساختند

:بابلیان خاطرنشان مي سازد كھ

رد پس از اینكھ با ھم ارتباط یافتند،باید كندر بسوزانند و ھر دو ھمین كھ صبح در رسید زن و م«

١١».شست و شو كنند و قبل از این كار دست بھ ظرفي نمي زنند، عادت اعراب نیز چنین است

احتماالً سوزاندن كندر جھت متبرك ساختن محیط و زدودن آلودگي گناه بوده و آنچھ كھ بنام شست و شو در

میان آنان و اعراب بعنوان یكي از  ھم ریشھ ھاي  سامي شان و جود  داشتھ ھمان است كھ بعدھا تحت آداب 

. غسل جنابت در اسالم نیز مورد توجھ قرار گرفت

عصر اشكانیان .٣-١-١
ھدم آنان بوسیلھ ساسانیان مندر باب اخالق جنسي پارتھا، از آنجا كھ بسیاري از اسناد و مدارك مربوط بھ

گشت ،اطالع چنداني نداریم ومختصر اطالعاتي كھ از این دوره بدست مي آید مربوط بھ مورخین رومي 

.است

ھرودیان عقیده دارد کھ در باب زناشویي، پارتھا ھمانند پارسیان بھ تعدد زوجات وفادار بودند ، اما بیش از 

یك زن 

میان آنھا و بخصوص در خانواده سلطنتي از زماني تعدد زنان غیرعقدي در. عقدي نمي توانستند نگاه دارند

متداول شده بود كھ بھ ثروت و حكومت رسیده بودند، زیرا زندگي صحراگردي مانع از داشتن زنان متعدد 

شاھان اشكاني زن عقدي خود را از شاھزاده خانمھا یا حداقل زنان پارتي برمي گزیدند و زنان . است

١٢.صاً یونانیان بود غیرعقدیشان از دیگرملیتھا خصو

چناچھ زني از شوھر طالق مي گرفت تا زمان حیات وي حق ازدواج نداشت ومرد فقط در چھار مورد 

. ٣. بھ اعمال مرتبط با جادوگري دست مي زد. ٢.ھنگامي كھ زن عقیم و نازا بود. ١:مجاز بھ طالق زن بود

١٣.ي كردایام قاعده را از شوھر پنھان م. ۴.فساد اخالقش اثبات مي شد

ھنگامي كھ از روابط زناشویي فرزندي . چھار مورد فوق مشخصھ بارز بسیاري از جوامع پدرساالر است

حاصل نمي شد، مرد مجاز بود زن را طالق دھد و معموالً كسي نمي پرسید ممكن است ایراد از سوي 

كار ھر كسي نبود و ازآن در مورد جادوگري نیز با توجھ بھ اینكھ این فن در معناي خاص خود . شوھر باشد

سررشتھ نداشت، احتماالً تالش زنان نگون بختي بود كھ مي كوشیدند با توسل بھ اوراد و ادعیھ و داروھاي 

عجیب و غریبي كھ از سوي جادوگران و طالع بینان بھ آنان داده مي شد مھرو محبت شوھر را بخود جلب 

ھمان، ص ھمان - ١١
٢۶٩٣، ص ٣ھمان، ج- ١٢
ھمان باال، ص ھمان- ١٣
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این تالش بھ رسیدن آسیبي بھ شوھر منجر مي شد،آسان كرده و از تعداد زنان رقیب خویش بكاھند وچنانچھ 

. ترین مجازاتشان ھمانا طالق داده شدن بود

در مورد فساد اخالقي نیز جامعھ چنانكھ مردان را مجاز بھ داشتن زنان متعدد مي دانست،زن را بخشي از 

نانچھ بخواھد از روابط دارایي و اموال مرد تصور مي كرد كھ ھیچ اراده واختیاري بر تن خویش نداشتھ وچ

چھارمین مورد كھ از ھمھ ظالمانھ . در غیر چھارچوب خانواده برخوردار شود، مي بایست مجازات گردد

تر است، حتي بھ زن حق نمي دھد ایام عادت ماھانھ اش را از شوھر مخفي كند زیرا این كار نوعي تعرض 

.بھ حریم اقتدار مرد در مورد تصرف زن فرض مي شد

ارد ممكن است ما را بھ این نتیجھ برساند كھ مقام و موقعیت زن در جامعھ پارتي بھ مراتب پایین تر این مو

چنانكھ در این دوره میان زن و مرد فاصلھ وجدایي كلي وجود داشتھ و .از زنان عصر ھخامنشي بوده است 

زنان در امور دولتي ھمچنین برخالف دوره ھخامنشي. زنان پارتي بھ كلي از مجالس مردانھ جدا بودند

چنانچھ زن بدست شوھر كشتھ مي شد، ھیچگونھ رسیدگي در . وسیاسي بھ ھیچ وجھ حق مداخلھ نداشتھ اند

محاكم قضایي صورت نمي گرفت و این كار را مداخلھ در اداره اموالش مي دانستند، چنانکھ یكي از رایج 

یانت بھ شوھر شده و یا كساني كھ مرتكب ترین وبي اغماض ترین مجازاتھا در حق زناني كھ متھم بھ خ

١٤.ھمجنس گرایي مي شدند قتل بود

ازدواج با محارم نیز یكي از رسومات شاھان پارتي بود كھ خوتك دس نامیده مي شد وبھ مانند عصر 

١٥.ھخامنشي راھي بود جھت حفظ اصالت خانوادگي وپاكي نژاد

عصر ساساني.۴-١-١
وظیفھ زن نسبت بھ . ردساالري ھمچنان در جامعھ ایراني پابرجا مانددر عصر ساسانیان سنت دیرپاي م

شوھر اطاعت ووفاداري محض بود و حفظ بدن خود از دید و دست مردان بیگانھ، ھرچند شوھران آنھا حق 

تعدد زوجات وھمخوابگي با زنان اسیر در جنگھا و كنیزكان زرخرید را براي خود محفوظ داشتند و در كل 

. ي حق اختصاصي مردان بودولنگاري جنس

سالگي بھ خانھ شوھر مي فرستادند و ھیچگونھ حق انتخاب ١۵دختران را از طفولیت نامزد كرده وحدود 

١٦.شوھر با آنان نبود

آنھا كھ ازدواجشان با اجازه پدر ومادر . زناني كھ شوھر مي كردند، پنج دستھ بودند وھركدام اسمي داشتند 

زني كھ یگانھ فرزند . روف بودند وفرزندانشان در ھر دو دنیا متعلق بھ خودشان بودبود، بنام پادشاه زن مع

نامیده مي شد و مي بایست فرزند اول خود را بھ والدین خود بدھد تا جاي گیر او » اواگسازن«والدین بود 

٢۶٩۴ھمان ، ص - ١٤
ھمان ا، ص ھمان - ١٥
٢٨٧٨، ص ۴ھمان، ج- ١٦
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. نامیده مي شد پس از اینكھ اینكار را مي كرد، این زن ھم پادشاه زن، یعني ممتازه . در خانواده پدر باشد

اگر نامزد دختري قبل از مراسم ازدواج از دنیا مي رفت، والدین اومي توانستند دختر را با دادن جھیزیھ بھ 

مردي خارج از فامیل شوھر دھند و معتقد بودند كھ این دختر در دنیاي دیگر ھمسر نامزد متوفي خود 

. خواھد بود

نامیده مي شد یعني زن كلفتى و اگر اوالد از »چغرزن«د ھر گاه زني بعد از فوت شوھرش ازدواج مي كر

میگردید و نصف اوالد از شوھر دوم بھ او و  نصف دیگر  بھ شوھر »  سذرزن«شوھر اولي نداشت  

متوفایش اختصاص داشت كھ 

توسط خانواده شوھر سرپرستي مي شدند وعقیده بر این بود كھ این زن ھمچنان در جھان دیگر ھمسر شوھر 

١٧.خود خواھد بوديمتوف

در واقع با تمام اجبار . ١٧نامیده مي شد» خودسراي زن«زني كھ بدون رضایت پدر ومادر ازدواج مي كرد 

والزامي كھ بھ رضایت والدین در نكاح وجود داشت، خصوصاً اذن پدر،باز ھم بودند دختراني كھ براي 

زده و با وي ازدواج مي كردند ومعموالً با دست بھ گریز با معشوق گریز از شوھر تحمیلي و غیردلخواه ،

. دادن پیشكشي و ھدایا بھ اولیاي مذھبي، خطبھ ازدواج خوانده مي شد

ھر نامزد مي بایستي مبلغي را بعنوان شیربھا بھ پدر . چنین زناني از حق ارث از والدین محروم مي شدند

تر عقیم ونازا است، این وجھ بھ وي ومادر دختر مي پرداخت و پس از ازدواج اگر معلوم مي شد كھ دخ

فرزندان بایستي مطیع پدر بودند و اگر چنین نبودند پدر میتوانست قسمتي از ارث آنھا را . مسترد مي گردید

تربیت اوالد تا ھفت سالگي با مادر واگر مادر مرده بود با عمھ یا دختري بھ سن بلوغ . بھ مادرآنھا ببخشد

قبالً گفتھ شد اختیار شوھر دادن دختر با پدر بود، اما اگر دختر پدر نداشت ھمانطور كھ . رسیده باشد بود

مادري كھ پادشاه زن عنوان داشت او را شوھر مي داد واگر اونیز در قید حیات نبود، قیم قانوني اواین 

. اختیار را داشت

ش مي دادند البتھ این در جھت حفظ کیان خانوادگي،ھمسر مرد متوفي را بھ نزدیكترین اقرباي او مانند برادر

اگر زن پیش از شوھر وفات یافتھ بود، دختر مرد متوفي را . صورتي بود كھ زن فرزند پسري نداشتھ باشد

بھ نزدیكترین خویشانش مي دادند ودر ھر سھ مورد اوالدي كھ از ازدواج حاصل میشد،بھ متوفي تعلق 

! داشت،یعني پدر واقعي ھیچ حقي نداشت

ده پذیرفتن اوالد دیگري بھ پسرخواندگي بسیار متداول بود واین در مواردي امكان داشت براي حفظ خانوا

در . كھ شخصي خود را در آستانھ مرگ مي دید و فرزند ارشدي براي اداره كردن اوالد صغیر خود نداشت

ھر گاه متوفي اوالد رشیدي نداشت.این صورت شخص صاحب مال كسي را بھ پسرخواندگي قبول مي كرد

ولي پادشاه زن داشت ،اوپسرخوانده محسوب مي شد، و اموال صغار را اداره مي كرد در واقع پذیرفتن 

مانھمان ، ص ھ- ١٧
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چغرزن نمي توانست پسر خوانده شود زیرا او را صغیره مي . زنان بعنوان پسر خوانده امري معمول بود

. دانستند و ھمیشھ در قیومیت پدر خود بود

وه بر عقل ودیانت داراي عفت بوده و ھمخوابھ كسي یاپسر خوانده اگر زني پسر خوانده مي شد بایستي عال

.دیگري نشده باشد

بھ ھنگام پیدایش آئین مزدك و نوع خاص تعالیم مزدكیان درباره خانواده ومسائل جنسي اوضاع روابط 

جنسي و خانوادگي مردم بھم ریخت و خسروانوشیروان براي اصالح وضع بوجود آمده قوانیني وضع كرد 

: ھ حاصل آنھا چنین بودك

اموال باید بھ صاحبان آنھا مسترد شود و اگر عین مال از بین رفتھ باشد باید غرامت آن را . ١

. بپردازند

. آنھا برگردانندزناني را كھ از شوھرشان جدا كرده اند باید بھ . ٢

شار این قانون در فرزندان بدون پدر و مادر مشخص متعلق بھ خانواده اي ھستند كھ در حین انت.٣

. آنجا اقامت دارند و از شخصي كھ پدر فرض مي شود ارث مي برند

اگرمردي زن بي شوھري را بھ عنف تصاحب كرده باید غرامتي بھ اوبدھد و پس ازآن، زن . ۴

. مختار است كھ در خانھ اوبماند یا بھ دیگري شوھر كند

. خرج خزانھ كفالت و تربیت مي شونداطفال بي باعث وباني فرزندان پادشاه ھستند و بھ. ۵

دختران را شوھر داد و براي . نوشتھ اند كھ عده این نوع اطفال زیاد بوده و انوشیروان از آنھا نگھداري كرد

پسران بعدھا داراي مشاغل حكومتي شدند و طبقھ خاصي از نجباء تشكیل شد كھ بھ . پسران زن گرفت

.١٨اوبسیار وفادار بودند

٢٨٨٠- ٢٨٨١ھمان ،ص- ١٨
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:بخش دوم. ٢- ١

اخالقیات جنسي ایرانیان

از ظھور اسالم در ایران تا ابتداي عصر صفوي
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استیالي اعراب .١-٢-١
با فروپاشي ساسانیان ونفوذ اسالم بھ درون جامعھ ایراني،شكل و ابعاد روابط جنسي و زناشویي دچار 

زنان شوھر مرده بھ وصلت با نزدیكترین خویشان شوھر از برخي از سنتھاي كھن چون الزام. تغییراتي شد

میان رفت اما بسیاري از آداب و رسوم كھن باقي ماند و با تلفیق سنتھاي دیني و اسالمي، رنگ و بوي 

از جملھ این سنتھا، چندھمسري بود كھ با تأیید اسالم مبني بر مجاز بودن گرفتن . مذھب جدید را بخود گرفت

سنتھاي . ھمچنان پایدار ماند و حتي از حیطھ اشراف و نخبگان بھ توده مردم تسري یافتچھار ھمسرعقدي 

ریشھ دار ودیرپاي ایراني بھ تدریج بھ حیطھ اخالقیات فاتحان عرب نیز وارد شد و بتدریج و پس از سپري 

ري و شدن دوران خلفاي نخستین ،با روي كار آمدن بني امیھ و عباسیان شاھد گسترش روحیھ شادخوا

عشرت طلبي در میان جامعھ مسلمانان ھستیم كھ یكي از علل اصلي آن ھمین اختالط با فرھنگ ایرانیان 

. بود

میل بھ موسیقي، رقصھاي مفرح و محرك، البسھ گرانبھا و لطیف ،عمارات وابنیھ عالي و پرتجمل، 

ھ سرعت در دربارھاي اموي و خوراكیھاي لذیذ و شرابھاي عالي از جملھ خصلتھا و عادات ایراني بود كھ ب

. عباسي جاي خود را باز كرد وموجب نكوھش سنت گرایان عرب گردید

راست است كھ . اما این امتزاج فرھنگي، در خود جامعھ و ھویت اجتماعي ایرانیان انعكاس مطلوبي نیافت

رداشت و با آئیني اسالم بار بسیاري از آداب و رسوم سنگین و بي معناي آئین زردشتي را از دوش مردم ب

سھل و آسان،آداب زناشویي و ازدواج را بر مردم مطلوب گردانید، اما خصلتھاي نكوھیده اعراب را نیز بھ 

گذشتھ از رواج  خوي و خصلتھاي قبیلھ اي و عشیره اي در ایران كھ در گذشتھ محلي از . ھمراه آورد

خصي در كشور حكمفرما بود، رسم زشت اعراب نداشت و تحت حاكمیت یكپارچھ ساسانیان ،ھویت ملي مش

. نگاھداري غالم و كنیز بھ رسومات محلي اضافھ شد

برده داري وخرید و فروش انسان ھیچگاه در سنت كھن آریایي وجود نداشتھ است و از بدو تشكیل 

در حكومتھاي آریایي نژاد یعني از عصر مادھا تا پایان ساسانیان سند و مدركي دال بر رواج این مسئلھ 

دست نیست بلكھ برعكس شواھد بسیاري در دست است كھ ایرانیان حتي براي بناي كاخ ھاي سلطنتي خود 

نیز از كارگران مزدبگیر استفاده مي كردند ومنتھاي خشونتشان بكارگیري اسراي جنگي مرد براي كارھاي 

الیي تجاري مي عمراني بوده است اما خوي و خصلت غارتگري و چپاول اعراب كھ انسان را نیز كا

پنداشتند باعث شد كھ از ھمان ابتداي ھجوم وتسخیر شھرھا و آبادي ھاي ایران، دستھ ھاي عظیم غالم و 

. كنیز بسوي حجاز روان شود تا مبدأیي باشد براي استقرار این عادت زشت در ایران

ایرانیان مي توان دوران دویست سالھ تسلط مستقیم اعراب بر ایران را از لحاظ فرھنگ واخالق جنسي 

عصري دانست كھ بھ لحاظ ایستادگي و مقاومت ایرانیان در برابر اعراب كھ در اغلب نھضتھاي فكري 
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چون شعوبیھ و سیاسي نظامي ھمچون قیام بابك و مازیار تجلي یافت ھنوز اخالقیات كھن ایراني بر گستره 

در این .ا پوشش و لعابي بر آن افكنده استجغرافیاي انساني و فرھنگي ایران حكمفرماست و آئین اسالم تنھ

دوران ھنوز آنچھ كھ بعدھا بھ اخالق تركان معروف شد و فضاي جنسیت ورفتارھاي جنسي را تغییر داد 

. دیده نمي شود

اخالق تركان .٢-٢-١
تشكیل حكومت ساساني و فتوحات آن در تركستان و آسیاي میانھ ، عنصر جدیدي را بھ نام تركان وارد 

این گروه كھ بیشتر اسراي جنگي از قبایل ترك ماوراء النھر بودند . رصھ اجتماعي وفرھنگي ایران كردع

با پیدایش اسالم بتدریج در جامعھ ایراني ادغام شده و توانستند بھ سرعت مناصب و مقامات سیاسي نظامي 

. را بدلیل رشادت وكفایت از آن خود كنند

ي تركان بر ایران آغاز شد و تحوالت فرھنگي و اجتماعي فراواني با تشكیل حكومت غزنوي عصر استیال

از زاویھ مطالعھ اخالق جنسي این دوره مي توان رواج شاھد بازي یا ھم جنس گرایي را . را بھ ھمراه آورد

درست است كھ بنا بھ گفتھ ھرودوت این رسم در دوره . یكي از مشخصھ ھای عصر تركان دانست

باالي جامعھ و بھ تقلید از یونانیان وجود داشت، اما پس ازآن در دوران اشكاني و ھخامنشیان در طبقات 

بخصوص در عصر ساساني كھ مذھب زردشتي چنین اقدامي را بطور كلي منع و نھي مي نمود، از عرصھ 

ورود تركان و اینكھ در نزد اینان امرد بازي و لواط امري رایج . اخالقي و اجتماعي ایران رخت بربست

ود،دوباره این رسم را در جامعھ تسري داد، چنانكھ نھ تنھا خواص بلكھ توده مردم نیز بھ غالم باره گي ب

انعكاس این امر چنان در ھمھ ابعاد زندگي اجتماعي و فرھنگي ایران رسوخ یافت كھ ھمھ . راغب گشتند

و صوفیان وشعراءو ادباء و اقشار و طبقات اجتماعي از حكام و امرا و جنگیان گرفتھ تا قاضیان و مشایخ 

اھل كوچھ وبازار را در برگرفت، چنانكھ برخي از پژوھشگران معاصر، بطور كلي وصف معشوق را در 

ھر چند خاصیت زبان فارسي صراحت این مطلب ! ادبیات پس از استیالي تركان ،معشوق مذكر مي دانند

. اثبات چنین مدعایي استرا از دیده مخفي مي كند، اما شواھد و قراین متعددي حاكي از

نمونھ بارز چنین مدعایي قابوسنامھ عنصرالمعالي است كھ ھم عصر و داماد سلطان محمود غزنوي بود و 

در این . ملك الشعراء بھار اثر وي را دربرگیرنده مجموعھ تمدن ایراني پیش از حملھ مغول نامیده است

ن و آداب و رسوم غالم بارگي و امرد بازي سخن كتاب مكرر از عشق ورزي بھ غالمان و مجامعت با آنا

:بھ میان رفتھ است
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اما از غالمان و زنان میل خویش بھ یك جنس مدار تا از ھر ... پیوستھ بھ مجامعت مشغول مباش « 

تابستان میل بھ غالمان و زمستان میل . دو گونھ  بھره ور  باشي  و ز دو گونھ یكي دشمن تو نباشند

١٩»... بھ زنان كن

چنانكھ مالحظھ مي شود گویي عمل جنسي با زن و مرد شكلي كامالً ھمسان و طبیعي دارد و ھمچنان كھ 

زنان از كمبود مباشرت دشمن شوي شوند، غالمان بینوا اگر بكار گرفتھ نشوند، با آقا و صاحب خود راه 

! عداوت خواھند پیمود

خالق سادیستي سلطان سنجر و امردبازي او صفا در كتاب تاریخ ادبیات خود در خصوص ا... ذبیح ا

متذكر مي شود كھ چگونھ این سلطان غالمباره وفاسد، غالمان مورد الطاف خویش را بخشش فراوان از 

سپاه و سیم و زر وكاخ و عمارت مي كرد و سپس با نقشھ اي آنان را بھ فجیع ترین وضعي ھالك مي 

٢٠.ساخت

ن را نیز مي توان یكي از ھمین نوع اعجوبھ ھاي جنسي دانست باحرب دیلمي از مرزداران منطقھ الرجا

واعمالي از اودر تاریخ بھ ثبت رسیده كھ نمونھ آن را فقط می توانیم امروزه در فیلمھاي پورنوگرافي 

: مشاھده كنیم

مردم الرجان از كفر و بي دیانتي و ملحدي با حرب بھ ستوه شدند، كھ زنان مسلمان را بھ مجلس «

دي و بھ تھور وجنون دست و پاي و گوش و بیني بریدي و زنان را در زیر غالمان شراب بر

فرمودي خفت و او بر پشت غالمان، و اگر كلمھ اي باز گفتندي، شمعھاي سوزان در اسافل زنان 

٢١».وغالمان زدي، و از نامسلماني او چھ تقریر توان كرد

اعمال ونوشتھ ھاي ماركي دساد مي اندازد در این نوع جنون و وحشیگري جنسي كھ انسان را بھ یاد 

سراسر تاریخ ایران سابقھ داشتھ و محدود بھ موارد معین نبوده است ،چنانكھ برخي داعیان و رھبران 

اسماعیلیھ نیز كھ براي خویش مقامات و كراماتي ھم قائل بودند ،بھ چنین اعمالي دست مي زدند مانند آنچھ 

بھ قلم ) ۶٠٩-۶۵٣(ر ذكر سلطنت عالء الدین محمد بن جالل الدین حسنكھ جویني در تاریخ جھانگشا د

آورده است، اینكھ وي بھ امردي بنام حسین مازندراني سخت دلباختھ بود و او را از جملھ مقربان مورد 

: الطاف خویش قرار داد

ن لشگر حسن مازندراني را در وقت كودكي لشكرمغول از مازندران برده بودند و در عراق از میا«

گریختھ بود و بھ ملك عالء الدین رفتھ، امردي ملیح بود، عالء الدین چون او را بدید ،دوست داشت 

مع ھذا ... و بھ خود نزدیك گردانیده، پیش او محل اعتماد تمام شده بود و بغایت اورا عزیز داشتي 

بیشتر شكستھ بود و او را رنجانیدي و مي زدي ضرب ھاي عنیف، دندانھا او....از جنون وبدخویي 

.٨۶عنصر المعالی، قابوسنامھ، چاپ دكتر یوسفي، ص- ١٩
٧١- ٧٢، ص ٢ذبیح هللا صفا، تاریخ ادبیات در ایران، ج- ٢٠
١١٠ص ،٢ابن اسفندیار،تاریخ طبرستان، ج- ٢١
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آلت ذكوریت او پاره اي بریده،چون ملتحي شد و تا آخر كھ سپیدي اندك در موي او اثر كرده بود، 

ھنوز منظور و محبوب اوبود و اورا بھ جاي امردان و معشوقان داشتي و یكي از زیردستان خود را 

از آن داشتي، زھره نداشتي كھ محبوبھ اوبود بھ زني بھ حسن داده بود و با دو سھ فرزند كھ حسن 

كھ بي اجازت عالء الدین در خانھ خود رفتي یا با زن بخفتي و عالء الدین در مقاربت ومباشرت با 

٢٢».زن حسن از او تحاشي نكردي

رواج عجیب شاھدبازي را شاید بتوان از ثمرات تلخ انحطاط علوم عقلي و فلسفھ كھ نتیجھ تسلط تركان 

ود و ھمچنین تشتت مذھبي ورواج صوفیگري وآئین ھاي ساختگي و در نتیجھ متعصب بر عنصر ایراني ب

مذھبي، امیران فاسد االخالق و بي بند و بار كھ جز بھ مي و مطرب وشراب و –از كف رفتن اتحاد ملي 

. ،دانست»الناس علي دین ملوكھم «شاھد نمي اندیشیدند بھ مصداق 

وقتي فقھا با این . ت و ھمھ پیران وزاھدان كنندصاحب كتاب النقص گوید شاھد بازي حرام اس«

اوضاع روبرو مي شدند ناچار بودند فتوایي بدھند كھ نھ سیخ بسوزد و نھ كباب، لذا برخي از فقھا 

).١٨ص ٣طبقات الشافعیھ، جلد(» غالم غیر مملوك را منع و غالم مملوك را تجویز كردند

بسیاري از علماء پسران بي ریش را بھ مجلس . چنین وضعي امر تعلیم و تعلم را دشوار مي ساخت

درس خود راه نمي دادند و بسیاري از طالبان علم ناچار بودند كھ ریش دروغین فراھم كنند و بھ 

خود دل بھ گرو این شاھدان مجلس درس حاضر شوند ودربسیاري از موارد ھم معلمان و مدرسان 

٢٣».رعنا مي دادند

روزگار او عبید زاكاني و مردم .٣-٢-١
حملھ مغوالن و فروپاشي سلطنت خوارزمشاھي و بھ دنبال آن سقوط بغداد تأثیرات مھمي را در ھمھ جنبھ 

از باب مطالعھ اخالق جنسي این عصر باید دانست كھ این .ھاي زندگي فردي واجتماعي ایرانیان ایجاد كرد

نبال استیالي خود بر سرزمینھاي اسالمي قوم چون وابستھ بھ مذھب معین و قواعد اخالقي مدوني نبودند، بد

فضاي تساھل و تسامھي را بھ وجود آوردند كھ باعث رشد عادات شھواني و ابداع انواع وسایل عیش و تنعم 

بخصوص درمیان ایرانیان گردید كھ در این زمان فارغ از دغدغھ قاضي و محتسب مي توانستند بھ لذات 

ھ در زمان سلطنت ایلخانیان و بخصوص در عصر غازان جسماني خویش سروصورتي بدھند، چندان ك

خان ما براي نخستین بار شاھد تأسیس علني و رسمي امردخانھ ھا و بیت اللطف ھایی ھستیم كھ بھ دولت 

. مالیات نیز مي دادند

٢۵۶، ص٣تاریخ جھانگشاي جویني، ج- ٢٢
١٢۶، ص۶مرتضي راوندي، تاریخ اجتماعي ایران، ج- ٢٣
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سلطنت ابوسعید آخرین ایلخان مغول ھمراه بود با ھرج و مرج و خودسري ایاالت و والیات و جنگ و 

سرداران مدعي و امراي طماع و ھرزه كھ جز پول و قدرت خدایي نمي شناختند و با مرگ منازعھ 

وي،قلمرو ایلخانان عمالً بھ ده ھا پاره تقسیم شد كھ ھر قسمت در دست حاكمي وسردمداري بود و در این 

. میان مردم بودند كھ پایمال جنگھا و طمع ورزیھاي امراء و سرداران مي گشتند

مادر یكي از پادشاھان علناً بھ فسق و فحشاء روزگار مي گذراند و زوجھ دیگري براي آنكھ در زماني كھ 

شوھرش فاسق او را بھ حبس افكنده ،شوي را در بستر خواب بھ فجیع ترین وجھي مي كشد و زوجھ امیري 

ت خود دیگر بھ طمع ازدواج با برادر شوھر، او را بھ قتل زوج خویش ترغیب مي كند و پادشاھي بھ دس

پدر را كور و با مادر زنا مي كند و حاكم دیگر علناً امراي خویش را بھ طالق دادن زنان خود وادار مي كند 

و در عشق ورزي بھ آنان بھ غزل سرایي مي پردازد و ھیچ وزیري گر چھ در فضل و كفایت چون 

ي برد و اكثر شعراء و و پسرش خواجھ غیاث الدین محمد با سر سالمت بھ گور نم... رشیدالدین فضل ا

قضات و علماء براي خوش آمد این طبقھ فاسد وفاجر ھمھ نوع خوش رقصي و چاپلوسي بكار مي برند و 

شجاعت و مردانگي با خودفروشي و ضعیف كشي مترادف است

در چنین زمانھ اي است كھ انسان آزاده اي چون عبیدزاكاني ،دردمند از اوضاع و احوال روز، پنھان و 

. بھ مالمت اھل ظلم و زھد و فسق مي پردازد و با حكایات و اشعاري آبدار رسوایشان مي سازدآشكار

چنانكھ در رسالھ اخالق االشراف كھ یكي از بارزترین ادعانامھ ھاي عصر وي در مذھب اھل فسق 

است و كھ ھمانا اخالقیات كھن مبتني بر راستي و پاكدامني » مذھب منسوخ«اخالق را بھ دو دستھ است،

در باب سوم این .كھ پیشھ و روش نااھالن و نامردمان روزگار وي است، تقسیم مي نماید» مذھب مختار«

: رسالھ و در توصیف عفت، عبید مي گوید كھ بنا بر مذھب منسوخ

در سیر اكابر سلف مطالعھ افتاده است كھ در ازمنھ مافیھ عفت را یكي از خصایل اربعھ شمرده اند «

عفت عبارت است از پاكدامني و لفظ عفیف بر آنكس اطالق كردندي كھ . فرموده اندو در حد آن 

چشم از دیدن نامحرم و گوش از شنیدن غیبت و دست از تصرف در مال دیگران و زبان از گفتار 

٢٤»....چنین كسي را عزیز داشتندي.... فاحش ونفس از ناشایست بازداشتي 

: مي پردازدسپس بھ تفسیر عفت برطبق مذھب مختار 

و خود چھ بیھوده باشد كھ شخص را با ماه پیكري خلوتي دست دھد و از وصال جانفزاي او ... «

آنكس را كھ وقتي عفیف وپاكدامن و خویشتندار گفتندي ... بھره مند نگردد و گوید كھ من پاكدامنم

ھر كسي .گويپس ھر چھ ترا خوش آید میكن ومی... اكنون كون خروسند بور و دمسرد مي خوانند

٢٥».ي تا عمر بر تو و بال نگردد....را كھ دلت مي خواھد بي تحاشي م

١۶٧عبید زاکانی،کلیات، ص- ٢۴
١۶٨ھمان، ص - ٢٥



٣٣

: و در اسباب سروري و ترقي مي فرماید

مي فرمایند اگر استادي یا یاري را از این كس داعیھ تمني باشد،باید كھ بي توقف و تردد تن در «

رد ، چھ مشاھده مي رود كھ ھر كس دھد و دفع بھ ھیچ وجھ روا ندارد و آن را غنیمت تمام باید شم

از زن ومرد جماع نداد ھمیشھ منكوب و مفلوك باشد و بداغ حرمان و خذالن سوختھ و بھ براھین 

قاطعھ مبرھن گردانیده اند كھ از زمان آدم صفي تاكنون ھر كس كھ جماع نداد،میر و وزیر و 

دلیل صحت این قول آن كھ . نشدپھلوان و لشكرشكن و قتال و مال دار و دولت یار و واعظ معروف

٢٦».گویند) علھ المشایخ(متصوفھ جمال دادن را 

در حقیقت عبید، سكس دادن را نوعي اسباب ترقي و اعتبار مي داند كھ در این زمانھ یكي از راه ھاي 

و ایضاً در منسوخ شدن عفت و وفاداري در جامعھ و ھرزه گی جنسي اكابر . رسیدن بھ نان و نوا و نام است

: اسافل چنین حكایت مي كند

شنیدم كھ در این روزھا بزرگي زني بدشكل ومستوره داشت، بھ طالق از اوخالصي یافت و قحبھ «

اورا منع كردند كھ زني . خاتون چنانكھ عادت باشد صالي عام در داد. اي جمیلھ را در نكاح آورد

فرمود كھ عقل ناقص شما ! و وقارمستوره بگذاشتي و فاحشھ اختیار كردي، آن بزرگ از كمال حلم 

بسر این حكم نرسد، حال آنكھ من پیش از این گھ مي خوردم بھ تنھایي، این زمان حلوا مي خورم با 

٢٧»)الدیوث سعیدالدارین. (ھزار آدمي كھ در امثال آمده است

صر وي عبید در رسالھ صد پند شمھ اي از توصیھ ھاي  مرتبط با روابط جنسي و زناشویي را كھ در ع

مطلوب و مورد توجھ و سفارش بوده بیان مي كند، البتھ برخي از این توصیھ ھا جنبھ ھزل و ھجو عادات بد 

:مردمان نیز ھست

. مجردي وقلندري را مایھ شادماني و اصل زندگاني دانید. ١«

.در دام زنان نیفتید، خاصھ بیوه گان كره دار . ٢

. حرام مكنیداز بھر جماع سرد حالل عیش بر خویش . ٣

دختر فقیھان وشیخان و قاضیان وعوانان مخواھید و اگر بي اختیار پیوندي با آن جماعت . ۴

گدا و سالوس و افتاد، عروس را بكونسوبرید تا گوھر بد بكار نیاورد و فرزندان تفاقا.         

. آزار از ایشان در وجود نیایدو پدر و مادرمزور

ایگان و حكمت قابلھ وحكومت حاملھ و كلكل گھواره و سالم داماد و تكلیف زن از تنعم د. ۵

. غوغاي بچھ ترسان باشیدو

. جلق زني رابھ از غرزني دانید. ۶

١۶٩ھمان، ص - ٢٦
١٨١ھمان ، ص- ٢٧



٣٤

.در پیري از زنان جوان  مھر مخواھید. ٧

.یید....بیوه زنان را برایگان م. ٨

. زن مخواھید تا قلتبان نشوید . ٩

. ھا بقامت بلند زنان و چادر مھرزده و سربند ریشھ دار از راه مرویدبر سر راھ.١٠

.ن یك زمان بیكار مدارید....آلت خائیدن و گ. ١١

. مردان مست را چون خفتھ دریابید تا بیدار نشوند فرصت غنیمت دانید. ١٢

یر بمستحقان رسانید چون زنان مستور كھ از خانھ بیرون نتوانند رفت و ..زكوه . ١٣

مفلس و ریش درآورده ای كھ از كسب مانده باشند وزنان جواھر شوھر بھ سفر رفتھ پیر و امردان

.یمني عظیم دارددادنكھ زكوه 

بخرید وچون ریش آورند بھر غالم بچگان ترك را تا بي ریشند بھ ھر بھا كھ فروشند . ١۴

. خرند بفروشیدبھا كھ

بیگانھ و دور و نزدیك دریغ مدارید تا در در كودكي كون از دوست و دشمن خویش و . ١۵

. درجھ شیخي و واعظي و جھان پھلواني و معروفي برسیدبھ پیري 

. در خانھ مردي كھ دو زن دارد، آسایش و خوشدلي و بركت مطلبید. ١۶

كھ بنگ و شراب خورد مستوري و از خاتوني كھ قصھ ویس و رامین خواند و مردي . ١٧

.اریدمددرستي توقعکون

دختر ھمسایھ را از كونسو فروبرید و گرد مھر بكارت نگردید تا طریقھ امانت وشفقت .  ١٨

سي دخترك در محل تھمت مسلماني و حق ھمسایگي رعایت كرده باشید و شب عروو  

. خجلت نبرد و در نزد مردم روسفید باشددامادنباشد و از

برش .... ھ و عاشقي كھ بار اول بھ معشوق رسد و بر زنان جوان شوھر بھ سفر رفت. ١٩

برنخیزد و شاھدي كھ در مجلس رود و حریف او را نپسندد و بیرون كند و بھ گروھي نیم مست كھ 

شرابشان ریزد وجواني كھ بدست سلیطھ پیر گرفتار باشد و دختري كھ بكارت بباد داده و شب 

. رحمت آردنزدیك رسیده رحمت آرید تا خدا بر شماعروسی

یید و آن را فرصت و صرف تمام ....زنان را در حال نزع چندانكھ مقدور باشد ب. ٢٠

. دانید

. از كودكان نابالغ بمیان پاي قانع شوید تا شفقت بجاي آورده باشید. ٢١

آن كس را پھلوان مخوانید كھ پشت دیگري بر زمین تواند زد بلكھ پھلوان حقیقي آن را . ٢٢

. ن گیرد....در .... وي بر خاك نھد و از روي ارادت یك گز كھ ردانید 



٣٥

ئیده باشند تواضع واجب ....با استادان و پیشكسوتان و ولیعھدان وكساني كھ شما را ٢٣

. بروي را بباد ندھیدآشمرید تا

. از جماع نوخطان بھره تمام حاصل كنید كھ این نعمت در بھشت نیابید. ٢۴

. در یكجا ننشانیدبي ریش و قحبھ را . ٢۵

یید تا از شما بترسند و ....زنان را سخت بزنید و چون سخت بزدید،سخت ب. ٢۶

. فرمانبردار گردند

. راه خانھ معشوق بھ مردم منمایید. ٢٧

.ئیدن كار محتشمان نباشد...یید كھ زن تنھا ...زنان را تنھا م. ٢٨

. توانید زیستاز دیوثي عار مدارید تا روزبي غم و شب بي فكر . ٢٩

٢٨».تخم بھ حرام اندازید تا فرزندان شما فقیھ و شیخ و مقرب سلطان باشند. ٣٠

بررسي نكات و توصیھ ھاي این رسالھ بخوبي مي تواند عمق فساد و تباھي اجتماع آن روزگار را در ذھن 

شیدن آنھا نوعي مجسم كند، چرا كھ تك تك این موارد واقعیاتي بوده كھ وجود داشتھ وعبید با بھ رخ ك

. سرزنش تلخ را با چاشني طنز و ھزل،بھ قصد تنبھ بھ جامعھ عصر خویش مي نمایاند

. از دیدگاه جامعھ شناسي روابط جنسي عصر عبید را میتوان دوره روابط نسبتاً آزاد جنسي تصوركرد

یرانیان كرده بودند تركان از ابتداي ورود خود بھ ایران، عادات واخالق ھمجنس گرایانھ را وارد فرھنگ ا

كھ در آثار ادبي منظوم و منثور شاعران ونویسندگان ایراني جلوه گر مي باشد، اما ورود مغوالن كھ طیف 

بھ قول . بي فرھنگ تر و بي بند و بارتر تركان بودند، ولنگاري و ھرزگي جامعھ را بھ نھایت خود رساند

: سیروس شمیسا

یش از عبید مي زیست ،شاھد بازي ھمراه با نوعي اگر در عصر سعدي كھ حدود نیم قرن ب«

معنویت و سوز و گداز عاشقانھ و عارفانھ بود در حكایات عبید ھیچ خبري از عشق و معنویت 

نیست بلكھ سخن از پول و اجرت و فریب و سوء استفاده است و این نشان مي دھد كھ بعد از حملھ 

سابق، اخالق و تمدن و معنویت با چھ سرعتي مغول و ورود عناصر جدید ترك بھ اردوگاه تركان 

در معرض زوال وسقوط قرار گرفت،روندي كھ بعدھا نیز در عصر صفویھ ،افشاریھ ، زندیھ و 

٢٩» .قاجار نیز متوقف نشد

اكنون بصورت فھرست وار برخي از كلیات مربوط بھ اخالق جنسي ایرانیان در سالھاي پایاني عصر 

:وایات عبید قابل استنتاج است، ارائھ مي كنیمایلخانان را كھ از مجموعھ ر

.آن تعبیر ادیبانھ شاھدبازي شده استرواج بي حد و اندازه ھم جنس بازي در میان مردان كھ از. ١

٢٠۵- ٢١٠ص ھمان،- ٢٨
١٨١-١٨٢سیروس شمیسا، ھمان، ص - ٢٩



٣٦

آلوده بودن تمام اقشار وطبقات جامعھ از قضات ومشایخ و مدرسان گرفتھ تا جنگیان و دولتمندان . ٢

. و حاكمان بھ این عادت

.ي موارد سوء استفاده جنسي از كودكان و افراد نابالغفراوان. ٣

وجود رسمي و قانوني طبقھ امردان كھ حتي پس از بلوغ، با زدودن ریش و آرایش بھ جلب . ۴

. رداختندپمشتري مي 

ند تعرض بھ آنان در ھنگام استفاده مجاز از امردان بصورت پرداخت پول واستفاده غیرمجاز مان. ۵

. و یا نپرداختن وجھ توافق شدهي ھوشي بمستي و

.حشر و نشر زنان و مردان چنانكھ كار بھ گفتگوھاي نازك و پیشنھادات بي پرده مي رسید. ٧

مراجعھ زنان بھ قضات بمنظور شكایت از رفتار جنسي شوھر كھ گاه بخاطر افراط در عمل بود . ٨

! سبب تفریط در وظیفھو گاھي بھ 

ان خویش كھ در حكایات متعدد لیل بي رغبتي مردان غالم باره بھ زنكثرت مرافعات زناشویي بد. ٩

.داردوجود

.موارد فراوان روابط نامشروع میان مردان و زنان متأھل و كثرت اطفال حرام زاده. ١٠

: بكارگیري زنان ودختران از قفاء كھ عمدتاً بھ سھ دلیل صورت مي گرفت. ١١

كھ  زن ومرد  نمي شناختند و بھ نوعي عادت ثانویھ در رسوخ اخالق تركان در میل بھ قفاء . ١

. بدل شده بودروابط جنسي 

كسب لذت و آسوده بودن از عوارض سكس متعارف كھ خطراتي چون حاملگي ناخواستھ را . ٢

. داشتبھمراه 

دختراني كھ نمي خواستند بكارت خود را از دست بدھند واز طرفي مایل بھ برقراري روابط . ٣

سھ این موارد را در حكایات ا معشوق بودند، عمدتاً از این روش استفاده مي كردند، چنانكھ عبید ھرسكس ب

. ورده استآخویش

استفاده از دھلیز خانھ ھا براي سكس با امردان و زنان ھر جایي ،احتماالً بدان دلیل كھ اھل . ١٢

. نشوند خانھ مطلع 

جالب اینكھ در اروپاي از مو مخصوصاً در زنان و توجھ وتأكید بر پاكسازي مواضع جنسي. ١٣

.این قضیھ مطلوب بوددیم برعكسق

تمایل وعالقھ زنان بھ سكس با مردان نیرومند و محبوب بودن شریك جنسي برحسب بزرگي یا . ١۴

. كوچكي اندام تناسلي

.ردسر غریزه جنسيوفور خودارضایي بعنوان راھي براي تسكین بي د. ١۵



٣٧

سكس با حیوانات و چھارپایان اھلي كھ این نیز از رسوم تركان صحراگرد بود و بھ حیطھ . ١۶

. ایرانیان راه یافتاخالق جنسي 



٣٨

:بخش سوم. ٣- ١

اخالق جنسي ایرانیان

از برآمدن صفویان تا ابتداي عصر قاجار



٣٩

وحدت سیاسي كشور و پاكسازي . فصلي نوین در حیات سیاسي و اجتماعي ایران گشودبرآمدن صفویان، 

امراء و حكام محلي بھ ھمراه رسمیت یافتن مذھب تشیع كھ در اكثر موارد با تیغ آبدار قزلباش صورت 

. گرفت ، بخش مھمي از حیات اجتماعي ایرانیان را دستخوش تحول و دگرگوني نمود

ملوك الطوایفي ،فضاي تساھل و تسامحي كھ در سایھ نبود قدرت سیاسي متمركز و برچیده شدن حكومتھاي 

راست .ھرج و مرج اخالقي عصر ایلخانان و جانشینان تیمور بوجود آمده بود را محدود و كمرنگ ساخت 

است كھ خود شاه اسماعیل و قزلباشان و صوفیان فدایي وي از اخالق تركان نصیبي وافر داشتند و در 

گسترش دامنھ قلمرو سیاسي و مذھبي خود بر احدي از ذكور و اناث مخالفان ابقاء نكردند، اما جریان

ایدئولوژي نوپاي تشیع كھ در ایران مستقر ومسلط گردید بھ ھمراه سختگیري ھاي زاھدمآبانھ شاه طھماسب 

دن اماكن فساد ، گذشتھ از آنكھ بسیاري از ارباب عیش و طرب را بسوي ھند فراري داد، باعث بستھ ش

ھرچند این كسادي وبگیر و ببندھا نیز . وشرابخانھ و بیت اللطف ھا وكسادي بازار روسپیان و امردان گردید

.موقتي بود 

با رسمیت یافتن تشیع، آئین ومراسم ظاھري مذھبي تغییر یافت، اما تغییر چنداني در اخالق و عادات مردم 

ماسب، دوباره بساط ارباب عیش برقرار و باده پیمایان خم خانھ بھ فاصلھ كوتاھي از مرگ طھ.بوجود نیامد

.و شاھدبازان طرار و روسپي بازان قھار ،كار خود از سر گرفتند

رسالھ روحي انارجاني.١-٣-١
روحي انار جاني شاعري است آذري، از مردم قریھ انارجان از قراي نزدیك كوه سھند و ازمعاصرین 

درباره زندگي شخصي و احواالت اواطالع چنداني در دست نیست، ) ق.ھـ٩٩۶-٩٨۵(سلطان محمدخدابنده 

. اما ابیات پراكنده اي كھ از وي بجا مانده نشانگر ذوق وقریحھ لطیف اوست

مھمترین اثر روحي، رسالھ اي است كوتاه ومختصر كھ حاصل تجربیات  شخصي و اجتماعي اوست و در 

از یكي دو صفحھ نیست و بیان مؤلف ھم غالباً با طنز و انتقاد دوازده فصل خالصھ شده كھ ھر فصل بیش 

اھمیت این رسالھ در بحث اخالق جنسي ایرانیان . قرین و تا حدي یادآور طرز بیان عبید زاكاني است

،شناختي است كھ ازطرز سلوك و آداب روابط جنسي و زناشویي در دھھ ھاي آغازین عصر صفوي بدست 

: ول مي دھد و اینك معرفي فص

.قسمت ابتدا و عنوان آن مفقود است: فصل اول

در بیان عدل واخالق سالطین : فصل دوم

در بیان طالبان علم : فصل سوم

در بیان حال وزارء : فصل چھارم

در بیان شعراء: فصل پنجم



٤٠

در بیان عشق وعاشقي : فصل ششم

در بیان معشوق : فصل ھفتم

در لباس : فصل ھشتم

ع سپاھیان در اوضا: فصل نھم

در مذمت كدخدایي : فصل دھم

در بیان شاھدبازي : فصل یازدھم

در ذلت طامع و مذمت بخیل : فصل دوازدھم

در . اكنون جھت آشنایي با دیدگاھھاي مؤلف ،بھ فصل دھم رسالھ كھ در مذمت كدخدایي نام دارد مي پردازیم

:مي داند» كدخدایي«د و این كار را این فصل وي نظري بدبینانھ و منفي نسبت بھ امر زناشویي دار

. بدانكھ كدخدایي بالئیت مبرم و باعث صدگونھ درد و الم ...«

ور محنت بي شمار خواھي زن خواه گركار نھ برقرار خواھي زن خواه 

نھ روز و نھ روزگار خواھي زن خواه آوارگي از دیار خواھي زن خواه 

: و از قول جامي مي نویسد

مده نقد تجرد را ز كف مفت اني خفت بي جفت چو عیسي تا تو

بھ از ھمسایگي با حور كردن ز دیده خواب راحت دور كردن 

سپس مي پرسد از كدخدایي حظ وبھره اي كھ ھست كدامست؟ 

اوالً نطفھ اي است كھ بھ وجود مي آید، اگر قابل باشد، دولتي است روزافزون و سعادتي است بھ 

اقع مي شود،تا حضرت حق تعالي كرا نصیب كند و اگر ناقابل و ناھموار راحت مقرون و آن كم و

باشد،غضبي است من عندهللا مر پدر ومادر را كھ ھیچ عالجي ندارد ، چنانكھ شیخ سعدي علیھ 

: الرحمھ فرمود

اگر وقت والدت مار زایند زنان باردار اي مرد ھشیار 

زندان ناھموار زایند كھ فراز آن بھتر بھ نزدیك خردمند

اگر زن مقبولھ باشد معلوم نیست كھ مستوره باشد، زیرا كھ «: سپس در مورد زناشویي مي گوید

: مقبولھ مستور كمیاب و نادراست، چنانكھ موالنا جامي فرمود

ببندي در ز روزن سر بر آرد نكو روتاب مستوري ندارد 

ند بر در و بام اگر صد كشتھ بینگیرد خوب رو در خانھ آرام 

با این بیان جامي نشان میدھد كھ انسانھا بطور طبیعي و غریزي جنبھ ھاي مثبت ومفید و جالب 

زندگي خود را خوب حسن وجمال باشد، خواه علم و كمال و ھنر بھ ھم نوعان خود عرضھ مي كنند 

. آوردو ھیچ پرده و مانعي قادر نیست در برابر این شور و شوق بشري سد وعایقي پدید
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. بنظر روحي، آنانكھ كدخدایي اختیار كنند، یقین كھ تیره بخت و سیاه روز خواھند بود

رود كدخدایي كند اختیار چو تیره شود مرد را روزگار 

ھمھ آن كند كش نیاید بھ كار كشد سر بھ زیر لحاف كھن 

دختري بھ وجود آید كھ بھ 

سرحد عروس كردن رسد و در حین عروسي نشان بكارت بھ مردم باید نمود و آن قسم روسیاھي را 

روسفیدي نام كرده اند ،و اگر داماد را حیاء مانع شده خدمت بھ تقدیم نتواند رسانید، پدر و مادر 

ما را نجماعید؟ دختر را ماتم گرفتن و دلگیر شدن كھ آیا چھ واقع است كھ دختر 

آلود زنھار كھ اگر این مصیبت واقع شود باید كھ بھ طمطراق آن دختر خود عروس نكنید و لتھ خون 

دختر بھ مرد و زن ننمایید كھ ننگي بدتر از آن نیست و 

بدان كي تھمت بكري توان بستبھ خوني كاید از زن وقت صحبت 

٣٠»..دگر ھستكھ بكري را نشانھاينشان بكریت خون فقط نیست

اما در عین حال بدلیل انتقاد نوشتھ ھاي روحي انارجاني گرچھ مظھر افكار ارتجاعي وكھنھ پرستانھ است ،

صریح و بي پرواي او از آداب و رسوم بعضاً جاھالنھ مردم،بخصوص مواردي از این قبیل كھ آورده شد، 

بكارت را نشانھ بكري و معصومیت دختر در خور اھمیت مي باشد ،چنانكھ عوام را بھ این دلیل كھ خون 

. مي دانند و از انواع حیلھ ھا و راھكارھاي روابط مخفیانھ جنسي غافلند ، موردسرزنش قرار مي دھد

رفاه اقتصادي و ھرج و مرج جنسي .٢-٣-١
با  اوجگیري اقبال  دولت  صفوي و بھ خصوص در عصر شاه عباس كبیر، رفاه اقتصادي و امنیت 

كم نظیری در ایران پدید آمد كھ نتیجھ آن بوجود آمدن طیف وسیعي از مردمان توانگر و مرفھ اجتماعي 

این ثروت سرشار اكنون مي بایست محلي براي ھزینھ مي یافت و بوجود . الحال از ھمھ اقشار و طبقات بود

نفیس ترین آمدن انبوھي از شاھكارھاي نفیس ھنري ،از معظم ترین بناھاي حكومتي ومذھبي گرفتھ تا

. نقاشي ھا و كتب خطي بخشي از حاصل آن شناختھ مي شود

بخش دیگر این پولھا نیز ناگزیربھ كیسھ اھل عیش و عشرت ریختھ مي شد و گرمي بازار اھل خودفروشي 

با اینكھ پس از . و رونق كسب و كار ایشان علیرغم نھي شرعي حاصل ھمین رفاه و رونق اقتصادي بود

ع، داشتن زنان صیغھ بھ تعداد نامحدود براي مردان مجاز و ممكن بود، با این حال مردان رسمیت یافتن تشی

.عالوه بر استفاده از امكانات مذھبي از روسپیان نیز فیض مي بردند

زیرا باعث مجلس اسناد بجا مانده نشان مي دھد كھ روسپیان مورد حمایت شاه و مأموران دولتي بودند ،

.ومنفعت دربار محسوب مي شدندگردي و عامل كسب سود

٢۴۴- ٢۴۵، ص۶مرتضی راوندي، ھمان، ج- ٣٠
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بھ قزوین قدم گذاشت، در ) سفیر فرانسھ در دربار شاه صفي(ھنگامي كھ دوك ھولشتاین ، ١۶٣٧در سال 

پانصد متري شھر پانزده جوان با البسھ و تزئینات فراوان كھ از طال و نقره ساختھ شده بود، بھ پیشواز سفیر 

این گروه . ل بودند و تا نزدیكي شھر میھمانان را بدرقھ كردندبھ خواندن و نواختن موسیقي مشغو.آمدند

معموالً در تمام میھمانیھاي مجلل و پذیرایي ھاي رسمي دعوت مي شدند و با ساز و آواز بھ نمایش صحنھ 

:اولئاریوس در خاطرات سفرش بھ ایران نوشتھ است. ھاي عشقي مي پرداختند

از فواحش استفاده مي شد و آنھا را در اختیار ھمیشھ در ضیافت ھا و مھماني ھاي دربار«

شاه صفي عده اي از این زنان را در استخدام خود داشت . میھماناني كھ میل داشتند قرار مي دادند

كھ در مواقع الزم باید در خدمت حاضر مي شدند، ولي از این زنان بیشتر براي رقصیدن و بھ 

یل آنھا باید عالوه بر زیبایي، در رقص و آواز مھارت ھیجان درآوردن استفاده مي كرد، بھ ھمین دل

رقاصان ھندي زیباتر و بانمك . رقاصھ ھا معموالً ایراني و ھندي بودند. داشتھ و آموزش دیده باشند

تر بوده و در فنون رقص مھارت بیشتري داشتند گذشتھ از این چندان پاي بند عفت ھم نبودند و با 

دیگر رفتھ و ھم بستر مي شدند و سپس بھ مجلس رقص بازمي ھر كس كھ میل داشت بھ اطاقي 

٣١».گشتند، مگر اینكھ عذري داشتھ باشند و در این ھنگام شلوار تافتھ سیاھي بھ پامي كردند

حتي روسپیان بھ میادین جنگ نیز بھ ھمراه سپاھیان گسیل مي شدند چرا كھ سربازان بدون آنان دوام نمي 

.آوردند

در معناي فاحشھ نشاندن . در آنجا مستقر بودند بھ اصطالح خرابات نھادن مي گفتندبھ محلي كھ روسپیان

اماكن خاص روسپیان از آن جھت ایجاد شد كھ اوالً مردم از ھمسایگي با آنان احتراز مي كردند و ثانیاً محل 

ھمین دلیل عیش مردان مي بایست از دیگر اماكن شھري متمایز باشد تا مزاحم نوامیس مردم نشوند، بھ 

خارج از شھر مكاني بھ ھمین منظور بھ آنان اختصاص داده شد، در عوض تجاوز بھ زنان خانواده ھاي 

: شاردن در توصیف محلھ روسپیان مي نویسد.نجیب مجازاتھاي شدیدي در پي داشت

این محلھ از سھ كوچھ و ھفت باب كاروانسراي بزرگ بنام كاروانسراي برھنگان تشكیل شده «

٣٢».تمام این منطقھ مركز این پیشھ بھ شمار مي رود. زنان روسپي را برھنھ مي نامند. است

:در جاي دیگري مي نویسد

در اصفھان محلھ اي است كھ زنان بدكار در آنجا بسیارند و آنجا را محلھ بي نقابان مي گویند قبالً «

راكنده شوند و دنبال موسوم بود كھ تا شب مي شد فواحش مثل دستھ ھاي كالغ در سراسر شھر پ

بھ ھمراه ھر زن یك پیرزن داللھ حضور داشت و بھ ھنگام حضور مشتري . مشتري بگردند

چراغي را جلو صورت زن نگھ مي داشت تا دیده شود و اگر مشتري با وي بھ توافق مي رسید، 

۶۴٨آدام اولئاریوس، سفرنامھ ، ص - ٣١
١٩۵، ص ٧شاردن، سفرنامھ ، ج- ٣٢
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تنھا در در بین شھرھاي ایران. لحافي كھ بھ ھمراه داشت بر مي داشت و بدنبال وي روان مي شدند

شھر اردبیل كھ آرامگاه شیخ صفي الدین و بسیاري از افراد خاندان اوست زندگي روسپیان ممنوع 

٣٣».است

در عھد صفوي روسپیگري پیشھ اي رسمي محسوب مي شد كھ مشمول مالیات شده ومیزان مالیات بستھ بھ 

ده است كھ دختران روسپي خانھ در سفرنامھ ھاي ونیزیان در این باب آم. میزان زیبایي زن تغییر مي كرد

زنان روسپي كھ در اماكن عمومي رفت و آمد مي كردند مالیات مي . ھا بیشتر چركسي و گرجي بودند

. چنین زناني را قحبھ مي نامیدند. پرداختند و این مالیات بھ نسبت زیباییشان بود

و بھ اوضاع آنھا سر و سامان داده در دوره سلطنت شاه عباس براي روسپیان مقرراتي جداگانھ تنظیم كردند 

: شاردن مي نویسد. شد 

در اصفھان دوازده ھزار فاحشھ زندگي مي كنند ونام آنھا بھ دلیل آنكھ مالیات خاصي مي دھند و « 

مشعل دارباشي ناظر و حامي اماكن فساد . مأموران مخصوص دارند، در دفاتر دیوان ثبت شده است

میزان مالیاتي كھ از روسپي ھا . ت و مالیات آنھا را دریافت مي كندو نوازندگان و شعبده بازان اس

حتي مي گویند در حدود ھمین عده روسپي . گرفتھ مي شود در سال بھ دویست ھزار اكو مي رسد

نیز ھستند كھ چون نمي خواھند نامشان در دفاتر رسمي ثبت شد و در ردیف روسپیان رسمي 

این زنان برحسب قیمتشان . ھمین دلیل نیز مالیات بیشتري مي دھنددرآیند، پنھاني كار مي كنند و بھ 

آنھا بھ مقدار پولي كھ براي ھر مالقات مي . نام گذاري مي شوند، مثالً دوازده توماني یا دو توماني 

گیرند نامیده مي شوند مثالً مي گویند فالن زن ده توماني یا پنج توماني است و اینكھ در اصفھان ھیچ 

٣٤».كمتر از یك تومان نمي گیردروسپي اي

دن گارسیا، نحوه حضور این زنان را در . از موارد جالب دیگر درباره این زنان فعالیت مذھبي شان است

: مراسم عزاداري این گونھ شرح مي دھد

این زنھا از زنان دیگر كمي آزادترند، بسیار خوش برخورد و خوش مشربند و مانند زنان دیگر «

ر سر نمي اندازند بلكھ بھ عنوان پوشش پارچھ نازك ابریشمي زربافتي بكار مي برند روسري سیاه ب

.   كھ سر و صورت و اندامشان را مي پوشاند، اما بدن نماست

در صحن مسجد رواقھاي باریكي است كھ بھ زنان پیشھ وران و بنكداران و قسمتي از طارمي ھا بھ 

زیرا شاه از آنھا سود . ھا احترام بیشتري مي گذارندروسپي ھا تعلق داشت كھ معموالً بھ روسپي

این زنان در مراسمھاي مختلف در حالیكھ صندوقچھ اي چوبي یا جعبھ طالیي رنگ . كسب مي كند 

كوچك در دست مي گیرند و با حجب و حیا خود را بھ مردان نزدیك مي كنند و بي آنكھ كلمھ اي بر 

۴٩١، ھمان ، ص راوندي- ٣٣
۴٩٠ھمان باال، ص - ٣٤
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آنھا این صدقھ ھا را بھ نیازمنداني كھ . ھ اي بھ آنان داده شودزبان بیاورند منتظر مي ایستند تا صدق

٣٥». قبالً شناسایي كرده اند مي دھند

مثالً روسپي اي بدلیل (با وجود ھمھ حمایتھا و قوانین رسمي وضع شده گاھي بنابر مصلحتھاي خاص

رخي روسپي ھا مجازت ب) نپرداختن مالیات تحت حمایت مأموران دولتي نبود یا بسیار انگشت نما شده بود

. مي شدند

وقتي مي خواستند روسپي اي را در مأل عام مجازات كنند،سرش را مي تراشیدند و او را وارونھ سوار خر 

ق فاحشھ معروفي را كھ با یك انگلیسي ھمبستر شده بود در .ھـ١٢٩٨در سال . كرده در شھر مي گرداندند

عام با چوب كتك زدند یك گوني قرار دادند، سرش را بستند، و در مأل

سیاست و اقتصاد «در باب ھمجنس گرایي و امردبازي نیز بھ اندازه كافي در كتب گوناگون از جملھ 

از باستاني پاریزي و آثار جھانگردان اروپایي چون شاردن، اولئاریوس و دیگران روایت » عصرصفوي

وي توسط خودش براي رفع غضب شاه از جملھ داستان معروف ساروتقي و حكایت قطع آلت رجولیت شده،

عباس یا داستان غالم بچگان زیباروي ارمني وگرجي كھ در قھوه خانھ ھا و دیگر اماكن دست بھ دست مي 

. شدند

گذشتھ از كتب تاریخ، تذكره ھاي سبك ھندي نیز مشعون از شرح حال شعرایي است كھ عاشق زیباپسران 

: صرآباديبوده اند، من جملھ چند حكایت از تذكره ن

گستاخي او درخدمت خان . مالسیري جرفادقاني، مدتي در خدمت امام قلي خان حاكم فارس بود«

بمرتبھ اي بود كھ پسري صاحب حسن مالزم داشت و مالقات خود را با پسر مذكور بنظم آورده ، 

. این ابیات از ھمان است

ن سفید ....سرخ و ر .... دو یار سوختھ را درون خلوت خالي چو آتش و پنبھ ست 

لرزیدن و نزدیك شدن كار نسیم استدرگردن او دست دلیرانھ برآور 

٣٦»كز كام گذشتن روش عھد قدیم استلب بر لب معشوق نھ و سینھ بھ سینھ 

غرض كھ بي نشئھ نبود و عاشق پسرراجھ اي . سعیداي سرمد كشف عورت كرده برھنھ مي گشت«

٣٧». ف خود كشیدشد، بقوت جذبھ محبت او را بھ طر

اورا شیخ عبدالصمد از نواده ھاي شیخ سعدي است كھ محبت سرشاري بھ پسري بھم رسانده ،«

٣٨». متھم بھ فسق كردند ،آلت خود بریده در آن اوقات فوت شد

٣١٣دن گارسیا، ھمان ، ص - ٣٥
٢٢۶تذكره نصرآبادي، ص- ٣٦
٣١١ھمان، ص - ٣٧
٢١١ھمان، ص - ٣٨



٤٥

چنانچھ . مالطاھر نائیني خوش طبع و لطیف خیال بود، اما سبب شوخي آلوده ھوي و ھوس بود«

این . خانھ زادان شاه عباس ماضي تعشقي بھم رسانده او را بھ حجره بردمسموع شد كھ بھ یكي از

٣٩». معني بھ سمع مبارك شاه رسید

٤٠».ملك حیدر برادر ملك حمزه سیستاني بزاغي قھوه چي عاشق بود«

عالوه بر این اگر بھ كتب این دوره رجوع كنیم درمي یابیم كھ عشق مرد بھ مرد و لواطھ رایج بود كھ 

رسالھ جاللیھ محتشم كاشاني ، . ان عھد صفوي بي ھیچ احساس قبحي بدین موضوع پرداختھ اندنویسندگ

رسالھ انیس العاشقین امیرسعید ابیوردي، مجالس العشاق سلطان حسین بایقرا ، سراسر سخن از عشق مذكر 

. ا ذكر كرده استگفتھ اند و رستم التواریخ نمونھ ھاي فراواني از ھمجنس گرایي افراد گوناگون این عصر ر

از جملھ دیگر اشكال روابط جنسي رایج در عصر صفوي ھمجنسگرایي میان زنان بود كھ بیشتر در میان 

صدھا زن زیبارو كھ از بخت بد طعمھ ھوس شاه شده بودند، مي . زنان حرمسراي شاھان وجود داشت

مخالف كھ خواست طبیعتشان بود بایست سالھا وگاه تا آخر عمر خود را در مكاني دربستھ و بدور از جنس 

بنابراین براي اطفاي . سپري كنند و یك یا دو بار در سال ممكن بود كھ افتخار ھمخوابگي شاه نصیبشان شود

غریزه مھارنشدني خود یا ناچار بودند بھ خواجھ سرایان وغالمان متوسل شوند و بوسیلھ آنان و با پرداخت 

ط یابند كھ این خود جرأتي عظیم و تھوري عجیب نیاز داشت ، چھ رشوه ھاي گزاف با یار و معشوقي ارتبا

راه دوم كھ ساده تر و كم خطرتر . در صورت افشاء شدن ساده ترین مجازات، مرگ توأم با شكنجھ بود

از این جھت معاشقھ . بنظر مي رسید، اطفاء عطش جنسي توسط ھمجنسان بود و داوطلبان آن نیز كم نبودند

خاص روابط جنسي آنان با یكدیگر كھ در اصطالح طبق زدن یا بھ رسم یوناني آن سافیسم میان زنان و نوع 

:پیترودالوالھ در این خصوص مي نویسد .نامیده مي شد، رواج بسیار داشت

در اندرون دربار، ھمیشھ عده اي زن عقدي و تعداد كثیري صیغھ عمر خود را با رنج روحي « 

از محرومیت از رقابت و حسادتي كھ معموالً بین آنان است ،شدیدي سپري مي كردند،زیرا گذشتھ

جنسي نیز بسیار ناراحت بودند، زیرا شاه معموالً بھ زنان سوگلي خود توجھ مي كرد و زنان 

بھ ھمین علت تعیشات غیرطبیعي . معمولي شاید سالي یكي دو بار با شاه ھم بستر مي شدند

شاه عباس نیز كمابیش بھ این حقیقت وقوف داشت . شتآنان خیلي رواج دامخصوصاً طبق زدن بین

و بھمین جھت گھگاه زنان خود را مطلقھ مي كرد و بھ عقد ازدواج بزرگان و سركردگان خود در 

٤١».مي آورد

: شاردن نیز از محرومیت جنسي زنان حرم در سیاحت نامھ خود آورده است

٢٩۶ھمان، ص - ٣٩
٣١٣ھمان، ص - ٤٠
٢۶٧پیترو دالوالھ ، سفرنامھ، ص - ٤١



٤٦

من غالباً از اشخاص مختلف شنیده ام . ندزنان مشرق غالباً از راه طبق زدن اطفاء شھوت مي كن«

كھ آنھا از راھھاي غیرطبیعي براي فرونشاندن شھوت خویش اقدام مي كنند و معموالً آنھا را از این 

كار بازمي دارند ، زیرا معتقدند بھ این ترتیب از زیبایي آنھا و حساسیت شھوي و جنسي شان در 

٤٢».برابر مردان كاستھ مي شود

گاه روابط جنسي این نظریھ درست است، طبق زدن یا استفاده از آالت و ابزاري كھ از دیرباز البتھ از دید

میان زنان رایج بود، باعث ارگاسمھاي پي در پي و از میان رفتن حساسیت آلت تناسلي مي گردید و در 

ایطي كھ این نتیجھ حالتي را بوجود مي آورد كھ زن از سكس عادي با مرد لذتي كسب نمي كرد، اما در شر

. افراد از مصاحبت طبیعي با جنس مخالف محروم بودند، نمي شد انتظار دیگري از آنان داشت

رستم التواریخ ،آئینھ تمام نماي اخالق جنسي اواخر عصر صفوي .٣-٣-١
اگر بتوان كتابي را شاخص روابط جنسی از منظر اخالق اجتماعی دانست، رستم التواریخ یكي از نادرترین 

در این ) ق.ھـ١١۴۵متولد حدود (مؤلف آن محمدھاشم آصف متخلص بھ رستم الحكماء . مونھ ھاي آن استن

كتاب از سلسلھ وقایع سالھاي پایاني حكومت شاه سلطان حسین صفوي آغاز كرده و شرح وقایع رادر 

بقیھ تألیفات مشابھ سالھاي آغازین سلطنت فتحعلي شاه قاجار بھ پایان برده است،اما آنچھ كھ این اثر را از

تاریخي مشخص و متمایز مي كند، انعكاس ھرج و مرج اخالقي و بي بند و باري در روابط جنسي ایرانیان 

اواخر عھد صفوي و ادوار افشاریھ و زندیھ است كھ صحت گزارش ھاي سفرنامھ نویسان اروپایي را مورد 

ن نیست بلكھ از خالقي یا تأیید و تكذیب مطالب آبررسي كنوني این كتاب در پي داوري ا. تأیید قرار مي دھد

منظر تاریخ اجتماعي روابط جنسي در ایران بدان پرداختھ است و نكتھ اي كھ در این باب اھمیت بسزا دارد 

ردیابي رفتارھاي جنسي ریشھ ھا و انگیزه ھاي آن است تا بتوان این بخش فراموش شده از تاریخ ایران را 

.وي و پژوھش قرار دادبطور جدي مورد بازكا

ھزار و یكشب دربار .۴-٣-١
نقش بدن در لذت  بخشیدن  بھ روابط جنسي اھمیت  غیرقابل انكاري دارد، چنانكھ رستم الحكماء ھر جا كھ 

:بر برھنگي كامل شاه وزنانش تأكید مي كند. بھ شرح عیش ورزیھاي شاه سلطان حسین مي پردازد

ھ مي شد و یك زوجھ ماه سیماي سیم اندام خود را برھنھ مي گھگاھي آن یگانھ روزگار برھن« 

از باالي آن مكان عمیق روبروي ھم مي نشستند و پاھاي خود را فراخ مي نھادند و از روي . نمود

خواھش یكدیگر را بھ دقت تماشا مي نمودند و مي لغزیدند از باال تا زیر، چون بھم مي رسیدند الف 

آن دوطالب و مطلوب دست بر گردن ھمدیگر مي نمودند و بعد پس. راست بخانھ كاف فرومي رفت 

٣٨٦، ص ٨شاردن، ھمان، ج- ٤٢



٤٧

از دست بازي و بوس و كنار بسیار آن بھشتي سرشت مجامعتي روحبخشا با زوجھ حورسیماي خود 

٤٣».مي نمود كھ واه واه چھ بگویم از لذت آن

د، چنانكھ مؤلف پس نظربازي و مغازلھ و بوس و كناربخشي الزم و جدایي ناپذیر از سكس محسوب مي ش

.شرح لذت را طوري بقلم آورده كھ گویي در لذت آن شریك شاه بوده است

در اینجا شاه بعنوان قھرمان ماجرا و كسي كھ . سكس گروھي نیز بخشي از روابط جنسي این عھد است

مردي ومردانگي اش را در عمود لحمي مانند فوالدش باید جست از سكس با ھمسران خود لذت مي برد و 

: ابایي ھم نداشت كھ دیگر زنانش شاھد ماجرا باشند

پنجاه نفر از زنان ماه طلعت عشوه پرداز –گھگاھي آن سرور سالطین عھد خود با چھل ......«

خود در آن حجره پر زینت و آینھ، جناب خود در میانھ مجرد از لباس و لعبتان شوخ و شنگ 

ھ ملوك از ھر طرف آن ماھوشان سیم اندام را آن خالص.... مذكوره بھ دورش برھنھ مي نشستند 

تماشا مي نمود و از ھر یك خوشترش مي آمد بدست مبارك خود دستش را مي گرفت و بھ مردي و 

مردانگي او را در میان مي خوابانید و پاھاي نازك حناي نگاربستھ او را بر دوش مبارك خود مي 

پر مدور طوالني سیمین نازك آن نازنین فرو انداخت و عمود لحمي سخت مانند فوالد خود را بر س

.«٤٤

اما رستم . توانایي جنسي انسان محدودیتي دارد و بیش از حدمعیني در شبانھ روز قادر بھ فعالیت نیست

آن گردطالیي ساختھ و با عرق نمك طعام حل الحكماء از معجوني بنام اكسیر اعظم حیواني یاد مي كند كھ با 

نموده وقدر قیراطي از آن با ده مثقال سكنجبین عسلي یا روغن گاو مخلوط كرده و در اول فروردین ماه ھر 

:و درخاصیت آن مي گوید ٤٥.شاه از آن تناول مي كردسال ،

ق شرع انور بھ جھت امتحان در یك روز و یك شب، صد دختر باكره ماھرو را فرمود مواف« 

محمدي بھ رضاي پدرشان و رضا و رغبت خودشان از براي وي متعھ نمودند و آن پناه ملك وملت 

بھ خاصیت و قوت اكسیر اعظم در مدت بیست وچھار ساعت ازالھ بكارت آن دوشیزگان نموده و 

٤٦».باز مانند عزبان مست ھل من مزید مي فرمود

چگونھ این دختران و پدرانشان راضي بھ چنین ننگي مي شدند اینكھ از خاصیت اكسیر اعظم كھ بگذریم ،

خود جاي پرسش است و از آن بدتر اینكھ چگونھ شوھران راضي بھ سپردن زنانشان بدست این حریص 

: طماع مي شدند 

٧۴ص محمدھاشم آصف، رستم التواریخ،- ٤٣
٧۵ھمان، ص - ٤٤
٨١ھمان، ص - ٤٥
ھمان، ص ھمان- ٤٦



٤٨

و ھر كس زني در حسن جمال بي نظیر داشت، با رضا و رغبت تمام او را طالق مي گفت و ...« 

منفعت او را بھ دربار معدلت بار خاقاني مي آورد و از براي آن یگانھ از روي مصلحت و طلب 

آن حوروش محظوظ و متلذذ مي گشت و او آفاق عقد مي نمود با شرایط شرعیھ و آن زبده ملوك، از

باز بھ عقد شوھر خود در ...... را با شرایط شرعیھ مرخص مي فرمود و مطلقھ مي نمود  و آن زن 

٤٧».مي آمد

ن شیوه عمومیت نداشتھ و جز پاره اي زن بھ مزدان بي اصل ونسب نمي توانستھ اند چنین ننگ و قطعاً ای

. نكبتي را بر خود ھموار كنند، مگر اینكھ بگوییم تمام مردان این عھد روسپي باره بوده اند كھ چنین نیست

! كھ این پناه ملك و ملتسابقھ استفاده از داروھا و عناصر محرك جنسي بھ عھد باستان مي رسد، اما آنچھ

جھت التذاذ جنسي از آن بھره مي جستھ، یكي از ابداعات و نوآوري ھاي خاص است، چنانكھ در ادامھ 

:در میان لشكر زنان و دختران مردم آمده است! فتوحات سلطاني

ھر كس دختر بسیار جمیلھ اي داشت،سعي ھا مي نمود و بھ عرض محرمان سرادق جاه وجالل «

مي رسانید وآن دختر را از براي آن ذات نیكو صفات اقدس عقد مي نمودند و با كمال خوش سلطاني 

طبعي و نكوخلقي با اطوار بسیار خوش و حركات دلكش رستمانھ بھ یك یورش قلعھ در بستھ محكم 

بلورینش را دخل و تصرف مي نمود و قفل لعل مانندش را بھ مفتاح الماس مانند خود مي گشود و از 

ن چنان حظ و لذت مي یافتند و بدان قسم محظوظ و متلذذ مي شدند كھ بھ تقریر و تحریر نمي طرفی

زیرا كھ معجوني پیش از مقاربت بر حشفھ خود مي مالید كھ في الفور بھ خارش درمي آمد و . گنجد

رك بھ سبب قوه باھي كھ آن یگانھ آفاق داشت، آورد و بردش بسیار بھ طول مي انجامید و بسیار متح

٤٨».بود تا آنكھ از فرط لذت طرفین نزدیك بغش و بیھوشي مي رسیدند

احتماالً این معجون خاص نوعي از مشتقات گیاه ویاگرا بوده است كھ در ھند بسیار متداول وشناختھ شده بود 

و سبب استحكام آلت تناسلي مرد و تأخیر در انزال مي گردید و مالیدن آن بر روي آلت تولید نوعي خارش 

. مي نمود

البتھ این معجونھا ومحركھاي جنسي نمي توانست توقع و نیاز زنان بي شمار شاه را برآورده سازد و نوبت 

یكي دو بار در طول سال جوابگوي زنان خورده و خوابیده و اكثراً زیباروي حرمسرا نبود، چنانكھ بھ 

آرزو داشتند كھ بجاي او زن قاطرچي و آنان در دل با شاه بد بودند و تصریح خود مؤلف رستم التواریخ ،

این محرومیت جنسي تا بدان پایھ شدید و مؤثر بود كھ آنان با دیدن صحنھ جماع استر و االغ . خشتمال باشند

:نیز محظوظ و مدھوش مي شدند

٨٢ھمان، ص - ٤٧
ھمان ، ھمان - ٤٨



٤٩

ھرسالھ در فصل بھار، بھ موسم علف دادن دواب در باغھاي دلگشاي باصفاي شاھي، با پنج ھزار «

حریم خود از خاتون و بانو و خدمتكار و كنیز و گیسوسفید ، با صد خواجھ سفید و نفر از اھل 

صدخواجھ سیاه نزول اجالل مي فرمود و بھ فرمایش ایشان نرخرھا و ماده خرھاي بسیاري مي 

آوردند و برھمدیگر مي انداختند واز تماشاي مجامعت آن نرخرھا ھمھ محظوظ و متلذذ مي شدند و 

ھمھ آن زنان سمن بر نسرین تن گل اندام اللھ .بیخود و مدھوش مي شدنداز فرط حظ و لذت

رخسار، در دل غمناك واندوھگین مي شدند وآه سرد از دل پردرد بر مي كشیدند و این شعر آبدار 

: حكیم انوري را بر مي خواندند و غش مي كردند

س ما مي ریند این شوھران ....برگر جماع اینست كین خر مي كند 

عضي از ایشان بھ ھمدیگر مي گفتند با گریھ و زاري و نالھ و سوگواري كھ كاش ما را شوھري ب

اي خواھران مگر این شعر آبدار شیخ . ما مي رید و  ما بھ آن كمال رضامندي داشتیم .....بود كھ بر 

: سعدي شیراز را نشنیده اید كھ 

گرزي خوبتر كھ صد من زرزور باید نھ زر كھ بانو را 

٤٩».و با دیده ھاي گریان و سینھ ھاي بریان، نفرین بھ دولت شاه جھان پناه مي كردند

ھرج ومرج جنسي در اجتماع.۵-٣-١
شھوت پرستي شاه و فساد دربار بھ ھمراه بي تدبیري اجزاء حكومت شرایطي را بوجود آورد كھ نوامیس 

:مردم در خانھ ھاي خود نیز امنیت نداشت چنان كھ

خالیق بھ شیریني در ھم افتادند و . ن، بلكھ ھمھ ایران مانند طویلھ و اصطبل بي مھتر شداصفاھا«

از زن و دختر و پسر و مال ھر کس محظوظ و متلذذ ھر كس بھ پھلواني وشبروي كھ مي توانست ،

سراغ...و بھ ھر جا و بھ ھر سرایي كھ زن یا دختر جمیلھ یا پسر جمیلي ......بشود كوتاھي نمي كرد

مي نمودند مي رفتند و بھ پھلواني و شبروي و چاالكي و بھ فنون عیاري و مكاري، آن را مي 

ربودند وكام خود را حاصل مي نمودند ، ھر قدر كھ میخواستند و بعد از مدتي مي بردند و آن را بھ 

٥٠».مكان خود مي نھادند

نان از منازل خویش بھ عشرتگاھھاي بیھوش ساختن زنان و دختران و پسران با داروھاي بیھوشي و بردن آ

اطراف اصفھان چون تخت رستم یا كوه آتشگاه و یا سردم كوه صفھ اصفھان یكي از پدیده ھاي رایج آن 

زمان بود، جالب آنكھ برخي از این متجاسرین عمل خود را بعنوان ضرب شصت نشان دادن بھ ستمكاران 

.بي مروت توجیھ مي كردند

١٠۶- ١٠٧ھمان، ص - ٤٩
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از فساد مستثني نبود، چندانكھ وقتي با امردي قرار مالقات نھاد، الواط و اشرار حتي وزیر اعظم شاه نیز

شھر با خبر گشتھ ، بھ ھنگام مالقات بناگاه بر سرش ریختند و ریش و سبلت و ابرویش تراشیده ،طعمھ 

عمود لحمي ساختند و در پیش چشمش با جوان امرد مطلوب او نیز ھمان كردند و گریختند و طرفھ آنكھ

.چون واقعھ را بھ عرض شاه رساندند علیرغم دلتنگي ،بنابر مصلحت التفاتي نكرد و گذشت

تعرض بھ وزیر و عدم رسیدگي شاه و مراجع قضایي چندان اوباش و اجامر را جسور و جري ساخت كھ 

پس از آن حتي متعرض سفرا و ایلچیان ممالك دیگر نیز گشتند، چنانکھ در یك مورد ایلچي عثماني و 

: ھمراھان او را نشان كرده و بھ سراي محل اقامت آنان رفتند و 

عمر آقاي برگشتھ بخت و اتباعش را قاطبھ شیاف لحمي نمودند، یعني بھادران بي شرم و آزرم «

ایران عمودھاي گران لحمي خود را چنان بر سپرھاي پھن شحمي بھادران روم خوش مرز و بوم 

دران ودالوران روم بھ ھفت گنبد افالك برمي شد و در آن شب فرومي كوفتند كھ فریاد افغان بھا

٥١».ایشان را فریادرسي نبود

بھ نظر مي رسد شاه چندان نسبت بھ این امور بي اعتنا شده بود كھ حتي موقعي كھ پیشخدمت خودش ھم كھ 

موقعي كھ بھ جواني خوش سیما و زیبا بود بوسیلھ پھلوان حسین مارباناني مورد تجاوز قرار گرفت، آن ھم

آبادبود، بھ صالحدید وزیر اعظم ، پي گیري ماجرا نكرد و بھ سھو گذراند ھمراه شاه در فرح

پھلواني محمد علي بیگ نام، بطور علني و آشكار با دختر زرگر باشي شاه رابطھ داشت و بھ اندرون وي 

یي كھ خود زرگر باشي كھ از مي رفت و طعام او مي خورد و با دختر وي عیش و كامراني مي نمود، تا جا

انتشار ماجرا در مردم رسوا و روسیاه شده بود، شبي پھلوان را دعوت كرده و با طعام زھرآلود وي را 

٥٢.ھالك ساخت

ربودن زنان و دختران مردم در روز روشن و جلوي چشم صدھا رھگذر و كشاندن آنان بھ داالن و كریاس 

فتاده در این روزگار است چنانكھ رستم الحكماء یكي از این اتفاقات خانھ ھا یكي از صحنھ ھاي مكرر اتفاق ا

نكتھ جالب توصیف صحنھ ھاي ھیجان . را كھ براي زني زیبا از اكابر اھل سنت اتفاق افتاده شرح مي دھد

آور سكس بازني بیگانھ است در حالي كھ مردم در پشت در ھیاھو مي كنند، این صحنھ و توصیف آن در 

.ریخي ایران كم نظیر استمیان كتب تا

ھمچنین امیرمحمدحسن خوش حكایت مي گوید كھ از پدرخود امیر شمس الدین محمدكارخانھ «

آقاسي شنیدم كھ حكایت نمود كھ من بھ اتفاق محمدعلي بیگ بیل دار باشي خلج كھ درتنومندي و 

وي شیرازیان قوت و دلیري و دالوري محسود رستم دستان و سام نریمان بوده در محلھ چھارس

محمدعلي بیگ مذكور . اصفاھان مي گذشتیم كھ ناگاه زني از اكابر از حمام با جاریھ خود بیرون آمد

١١٠ھمان، ص - ٥١
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دوید و آن زن را از جاي ربوده و در آغوش خود گرفت و در كریاس خانھ اي دوید ومن ھر چھ 

ر نر طرفھ غزالي را بوي گفتم دست از او بردار فایده نبخشید و او را رھا نكرد و مي گفت مانند شی

: بھ چنگ آورده ام، آن را رھا نمي كنم و گفت اي فالني

یارم از حمام بیرون آمده گرم است و نرم           گادن اولذتي دارد كھ در عالم مجو 

و در خانھ را بروي من بست و شلوارزري مفتول دوختھ را از پاي آن نگار نازنین بیرون كشید و 

و چنان » احسن الخالقین... فتبارك ا«ھا و كفل سیمینش افتاد فریاد برآورد چون چشمش بر آن ران

از ھر » لذتا لذتا و حظاً حظاً «عمود لحمي خود را بر سپر مدور طوالنیش فرو كوفت كھ صداي 

.طرف بلند شد و از كوفتن عمود لحمي بر سپر شحمي عالمي را درھم آشوفت

وي خالیق را شنید، لجاج نمود و دوباره عمود لحمي خود بعد از فارغ شد، از بیرون در، ھاي و ھ

آن زن فریاد برآورد كھ . را مستعجالً فروكوفت كھ ناگاه غلط عمودش بر سر سپر مدور آن زن آمد

بار سیم عمود لحمي . اي پھلوان راه مقصود را گم كردي، پھلوان گفت باكي نیست، اعاده مي كنم

بعد از فارغ شدن از كریاس . ن نازنین سیم اندام فروكوفت خود را بر سپر مدور طوالني شحمي آ

اي بي ! اي بي شرم: خالیق بوي گفتند . آنخانھ كھ مالكش حاجي مھدي خان ضرابي بود بیرون آمد

گفت نمي دانم چھ غلط كرده ام، گفتند زن مردم . آزرم، این چھ كار زشتي است كھ از توصادر شد 

... ستغفراگفت ا. دي....را بزور كشیدي و 

بزند، اي دوستان مرا ببخشید و معذور دارید كھ مزاج من چنان است كھ اگر دو شب جماع نكنم 

یك ھفتھ بود كھ زنم بیمار بود و جماع نكرده بودم و چند روز است كھ حركات و . دیوانھ مي شوم

٥٣».بودسكنات من از روي عقل وشعور ن

چون زن بیچاره . نكتھ اي كھ در اینجا جلب توجھ میكند نحوه قضاوت شاه و درباریان در باب داستان است

چون شاه از مالباشي حكم .از اھل سنت بود، درباره او كمال بي انصافي و بي عدالتي صورت گرفت 

یز قرار داده گفت بر شرعي قضیھ را پرسید ،وي ادعاي محمدعلي بیگ را دائر بر مجنون بودن دستاو

منجم باشي طالع او را . حكیم باشي نیز جنون اورا ناشي از تأخیر در جماع دانست. مجنون حرجي نمي باشد

باعث این امر خواند و امراء حاضر در جلسھ گفتند چون نقصاني در بدن زن وقوع نیافتھ بلكھ بھ لذتي عظیم 

ر اعظم او را پھلواني بي باك و مایھ قوت و شوكت سلطنت نیز رسیده،باید شكرگذار نیز باشد وباالخره وزی

معرفي نموده و جملگي از شاه براي او درخواست خلعت فاخر و ارزنده نمودند كھ بھ ھمراه ھدیھ اي 

.گرانبھا بھ او داده شد
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بر ھمین توھین و تخفیفات بر اھل سنت بود كھ افغانان بجان آمده از ظلم قزلباش را سر بھ شورش آورد تا

اصفھان بتازند و دودمان صفویھ را براندازند و جالب قضیھ التماس شاه غازي بھ محمود افغان بود تا از سر 

: تصمیم خود مبتني بر کاستن از تعداد زنان او در گذرد آن ھنگام كھ بھ وي گفت

مثني : رموده نظر بھ آن كھ متابعت كالم خدا بر ھمھ مسلمانان واجب است، خداي عالم در قرآن مجید ف«

آن یگانھ آفاق مي باید زیاده از . شنیده ام كھ چھارصدزن در حبالھ نواب ھمایون مي باشد.و ثالث و رباع

. چھار زن را طالق بفرماید

آخر االمر . سلطان جمشید نشان ھر چند بھ شیرین زباني الحاح نمود كھ از این داستان بگذرد، نگذشت

خواست كرد كھ طالق ندھد ایشان را و اال جاه محمود خان غلجھ اي آن بھ التماس بسیار پنجاه زن را در

پنجاه زن را بھ سلطان جمشید نشان واگذاشت و مابقي آن چھارصد زن را مدت بخشیده و رھا نمود 

٥٤».ایشان را

كسي كھ مزاج شاه سلطان حسین را بشناسد مي داند كھ او چھ رنجي از جدا شدن از ھمسران خود مي كشید 

احتماالً برایش از سقوط سلطنت و از كف دادن تاج و تخت سیصدسالھ صفویھ بیشتر بود و یقیناً محمود كھ 

شاھي كھ حتي . غلجھ اي ھم بر ھمین نقطھ ضعف اودست گذارد تا وي را بھ اندازه كافي تحقیر و ذلیل سازد

:ف افغان بھ اندازه سردارش فتحعلي خان قاجار ھم شجاعت و عزت نفس نداشت و بقول اشر

تا آسمان بھ گردش آمده ،چنین بي عاري مخلوق نشده كھ با این ناخوشي ھا و بدیھا كھ بر وي «

٥٥».روي داده ھنوز طعم فرني درك و فھم مي كند

فساد اخالقي تھماسب دوم .۶-٣-١
شت ، تھماسب دوم فرزند وجانشین موروثي شاه سلطان حسین نیز در مفاسد اخالقي دست كمي از پدرش ندا

اما طبع او برخالف پدر، ھمجنس گرا و امرد باز بود و ھمین ھم سرانجام او را از سلطنت معزول ساخت، 

چنانكھ پس از شكست یافتن از قشون عثماني و مصالحھ اي ننگین كھ امتیازات فراواني بھ آنان داد، در 

قلي خان یا ھمان نادر اصفھان بھ عیش و عشرت مشغول شد و در این ھنگام سردار جنگاورش طھماسب

:شاه بعدي با فتح و ظفر بر او وارد شد

آن سپھدار جم اقتدار، آن خسرو كامكار، از باده گلرنگ مخمور و مست و با در وقت و روز « 

دلبران طناز دست در دست و پیش روي مباركش امردان شنگول شوخ و شنگ زیباي سمن بر، در 

١۵٩ھمان، ص - ٥٤
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ھمھ مكشوف العوره بھ شناوري و آب بازي مشغول بودند و ....زنده رود در اطراف پل حسن پاشا

٥٦».آن پادشاه كامران از تماشاي ایشان محظوظ و متلذذ بود

چون نادر بھ او وارد شد و آن صحنھ ھا را دید و قصھ شكست و مصالحھ با عثماني را شنید، ملول و مكدر 

نقطھ ضعف وي یعني امردبازي شد و جھت معزول ساختن تھماسب فكري بخاطرش رسید كھ از ھمان 

:پس. براي این امر استفاده كند

از براي شاه جم جاه بساط ضیافتي گسترد و آن فریدون بارگاه را مھمان نمود و اسباب عیش و « 

عشرت و آالت سور و مسرت از برایشان فراھم آورد و خوانین خراسان و صنادید عالي شان و 

. یشان را در پس پرده واداشت كھ از روزنھ ھاي پرده تماشا كنندباشیاني كھ با او  اتفاق داشتند، ا

چون شاه جم جاه از باده گلرنگ خوشگوار، مخمور و سرمست گردید و دین و دانشش از دست 

رفت، بي اختیار مستانھ از جا جست و برھنھ گردید و غالمان امرد خود را فرمود، ھمھ برھنھ شدند 

دبرھا برافراشتند و شخص لعابچي ظرف طالیي پرلعابي در دست  و دستھا را بر زمین انداختند و

از پس پرده .... داشت و بر مقعدھایشان لعاب مي مالید و شاه سرمست بھر كدام میل مي نمود

خوانین و سرھنگان تماشاي این معاملھ نمودند و از دیدن این اطوار كمال تغیر در مزاجشان حدوث 

این شاه بھ این ناداني و بي تمییزي ایران : ي خان عرض نمودند كھ یافت و بھ عالي جاه تھماسب قل

٥٧».چاره اي باید نمود. را باز بھ دست دشمن خواھد داد

در یك جمع بندي كلي مي توان دوران حكومت صفویان را عصري توأم با رفاه اقتصادي و كامیابي جنسي 

مار بسیاري از روسپیان رسمي و غیررسمي، حضور انبوھي از مردم سیر و مرفھ الحال در كنار ش. دانست

تمام كساني را كھ بنحوي خواستار ارضاي تمایالت جنسي در خارج از چھارچوب ازدواج و خانواده 

ارضاء مي ساخت و جالب اینكھ متولیان مذھب تشیع كھ آئین رسمي كشور نیز محسوب مي شد، در بودند،

و حتي با افزودن مقررات و آئین صیغھ بھ نحوي آن را این مورد با اغماض و مالیمت برخورد می كردند

اما شیوع عجیب امرد بازي و ھم جنس گرایي در این دوره را علیرغم دسترسي نسبتاً آسان . تكمیل می نمود

بھ جنس لطیف و اینكھ مي بینیم در درباره شاه طھماسب دوم، مقام رسمي لعابچي وجود دارد، باید بھ ھمان 

. سوخ یافتھ از سوي تركان منتسب كرد و نھ محرومیت از وجود جنس مخالف در جامعھروحیھ و اخالق ر

زیرا در عصر صفویان شاعر و ادیب سترگي . در حیطھ شعر و ادبیات نیز مي توان بھ این تأثیر اشاره كرد

مضامین چون ادوار پیشین ظھور نیافت، اما انبوھي از شاعران متوسط و كم قریحھ بودند كھ با بكار بردن 

كوچھ و بازاري و رایج ساختن لغات و اصطالحات مستھجن در شعر و ادبیات كھ بسیاري از آنھا بر محور 

.اعث پلشت شدن زبان فارسي گردیدندشاھدبازي و آئین و رسوم آن استوار بود، بھ نوعي ب

٢٠١ھمان، ص - ٥٦
٢٠٢ھمان، ص - ٥٧



٥٤

مجازات بھ سبك نادري .٧-٣-١
در . انجام منجر بھ قدرت یابي نادرشاه گردیدفروپاشي صفویان و بروز ھرج ومرج در سراسر ایران، سر

عھد اونیز چنان كھ معمول ھمھ كشورستاناني بي امان است، تنبیھ و مجازات مغلوبین یكي از شیوه ھاي 

رایج بسط قدرت و اعتبار سلطنت بود، چنانكھ وي از بدترین انواع تنبیھات را بر اھل داغستان كھ مغلوب 

رد، بدین معني كھ زیباترین زنان آنان را اجباراً بھ تن فروشي واداشت، اینك ومقھور وي شده بودند اعمال ك

: عالم آراي نادري

اما خاقان دوران اسراي جماعت لزگي را مقرر فرمود كھ بھ یكي سرجمع ساختند و چند تن از «

فر یساوالن مجلس بھشت آئین را فرمود كھ بھ میان اسراي مذكور رفتھ، موازي یكھزار و پانصد ن

از زنان حورلقاء و نازنینان ماه سیما را انتخاب كرده، از میان اسراء جداساختند و در یك جنب 

اردوي فیروزشكوه، خیمھ و سراپرده بھ جھت خراباتیان بسیار برپا كرده، جمعي از سازندگان 

ت و ونوازندگان كابلي و الھوري و گجراتي وكردستاني و رومي و ایراني را نیز بدان جانب گماش

آن یكھزار و پانصد نفر زنان را بھ لباسھاي زیبا و زربفت آرایش داده در خرابات بنشانید و چنان 

و وسط دویست دینار و قرارداد كھ اعالي آن زنان كھ یك شب بھ نزد شخصي برود  سیصد دینار ،

. ادني یكصد دینار اضافھ نگیرند

واي خاص و عام گردیدند و آوازه آن در چون مدت یك ماه زنان لزگي در خرابات نشستند و رس

وارد درگاه آسمان جاه گردید، چون احواالت را .... آفاق انتشار یافت، در این اوقات غني خان افغان 

چنان مشاھده كرد وارد خدمت حضرت صاحبقران گشتھ، روي عجز و انكسار بر خاك مالیده 

روز گذار من بر كنار اردوي آسمان شكوه فداي آستان معدلت بنیانت شوم، ام: ملتمس آن گردید كھ

: افتاد، جمعي از زنان لزگي بدین نوا ترنم كرده مي گفتند

ما را بھ اسیري مبتال كردي تو اي چرخ فلك ببین چھا كردي تو 

روي تو سفید، عجب دوا كردي تو ما جملھ  بارخدایا بي كس و كوي شدیم   

این غالم ملتمس آن مي شود . ریھ و برخي در خنده بودندو از این مقولھ سخنان گفتھ، جمعي در گ

كھ زنان را تقصیري و گناھي نمي باشد و ایشان ضعفایند و صالح دولت ابد پیوند در آن است كھ 

. این اسم و رسم در این سلسلھ علیھ عالیھ نباشد، و این جمع ضعیفان را بھ این پیرغالم تصدق فرما

ماس  غني خان افغان ، جرایم آن گروه  را بھ انعام او مقرر داشتھ، پادشاه جرم بخش ، نظر بھ  الت

٥٨»....ھمگي آن زنان را مرخص فرمود

۶٣۵، ص ٢،بھ نقل از عالم آراي نادري ، ج ٢٢۶اریزي، سنگ ھفت قلم، ص باستاني پ- ٥٨
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فجایع اصفھان.٨-٣-١
پس از قتل نادر و پاشیده شدن اردوي او، سران و سرداران او در ھر گوشھ از مملكت بھ سوداي حكومت و 

خویش ساختند، شھرھا و قصبات آباد بسیاري غارت و غنیمت افتاده و جان و مال و ناموس ملت را پامال

دراین . نابود شد و بسیاري از نفایس تاریخي و فرھنگي در این ھاي و ھوي بي سامان نیست و ناچیز گردید

میان شھر اصفھان كھ مدت سھ قرن پایتخت پرآب و تاب صفویان بود، بارھا دست بھ دست شد تا اینكھ در 

. ر نفر لر و كرد و ترك و تاجیك بھ رھبري علي مردان خان ،بكلي تار و مار شدھجوم پنجاه الي شصت ھزا

: این مھاجمان بي دانش و تمیز چندان غارت و انھدام و ویراني ببار آوردند كھ بقول صاحب رستم التواریخ 

بر ھم سامان سیصد سالھ اي كھ خلق اصفاھان در عھد دولت ملوك صفویھ فراھم آورده بودند، در سھ روز «

٥٩»..... زدند و شیرازه كتاب آن را بھ سرپنجھ جور ستم از ھم گسیختند

: در این ھجوم بي سامان، زنان و دختران اصفھاني نیز از تعرض مصون نماندند

پرده ناموس پرده نشینان ماه روي گل رخسار را پاره كردند و خورشید طلعتان سیمین بناگوش را « 

فل اعضاء بضرب عمود گران لحمي ،بي خلخال ودست بنده و گردنبند بعد از مجروح نمودن اسا

٦٠».رھا كردند

روحیھ غارتگري و ھیجان ناشي از دستیابي بھ انبوھي از مال و جمال ھوش از سر جماعت چپوچي مي 

برد و مالحظات مذھبي و ملي و حجب وایمان بطور كامل از میانشان رخت بر مي بندد چنانكھ حرمت و 

: چیزي را زیرپا مي گذارند، ھر چند خانھ خدا باشدحریم ھر 

آن بي تمییزان . زنان و دختران ماھروي حور طلعت در مسجدھا وامامزاده ھا و بقعھ ھا پناه بردند«

بي دیانت، در آن اماكن مشرفھ، شرم از خدا و رسول نكردند و ھر چھ خواستند با ایشان كردند، تا 

زاكت، از ضرب عمودھاي لحمي آن بدبختان مردند و از بسیاري آنكھ بعضي از آن نازنینان با ن

آن خون ازالھ بكارت دوشیزگان سرو قد نرگس چشم سنبل زلف غنچھ دھان سیب غبغب نارپستان ،

٦١».زمینھاي پاكیزه پاك گلناري و ملوث و ناپاك گردید

ر بھ نمونھ مشابھي از آن برمي این تعرض و تجاوز بي سابقھ كھ در تاریخ منازعات داخلي اقوام ایراني كمت

نخست اینكھ حرمت بست نشیني و در امان بودن جان و ناموس . اثرات مھمي را بھ دست مي دھدخوریم،

افراد در اماكن مشرفھ مذھبي، بھ فاصلھ كوتاھي از سقوط صفویان، بدان درجھ از بي مقداري و بي ارزشي 

در اینگونھ اماكن بي سیرت مي و جلو چشم افراد ،مي رسد كھ زنان و دختران مردم را در روز روشن 

شاید بتوان سقوط روحانیت نخبھ گراي عصر صفوي وكاھش شدید دامنھ نفوذ و اختیار آنان در نتیجھ . كنند

سیاستھاي مھاركننده نادرشاه و ادامھ این روند در عصر زندیھ كھ علماء نقش و اعتباري در اداره جامعھ 

٢۵٨محمدھاشم آصف،ھمان، ص - ٥٩
ھمان، ص ھمان - ٦٠
٢۵٨- ٢۵٩ھمان، ص - ٦١
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وامل بي اعتبار شدن حرمت بستھاي مذھبي در ایران دانست، روندي كھ با قدرت نداشتند، را از جملھ ع

یابي قاجاریھ و مخصوصاً از دوران فتحعلي شاه كھ علماي شیعھ مجدداً اقتدار و نفوذ خود را در سیاست و 

فظ حكومت بازیافتند روند معكوس بخود گرفت و بستھا احترام و اعتبار خود را تا پایان سلطنت قاجار ح

. كردند

دوم اینكھ اعتقاد و الزام بسیاري از افراد بھ حرمت و اعتبار بست ھا تابعي از اقتدار و نفوذ پشتیبان اصلي 

آن یعني روحانیت متنفذ ومقتدر بود و احترام و تكریم قلبي و دروني كمتر بھ چشم مي خورد، چنانكھ در 

بست نشیني در امامزاده ھا و اماكن مشرفھ، سراسر تاریخ قاجاریھ شاھد آن ھستیم كھ علیرغم اعتبار

بسیاري از فسق و فجور و منكرات در آنھا از سوي افراد مختلف انجام مي گرفت كھ بسیاري از آنھا خود 

. متولیان آن امكنھ بودند

تعرض بھ دیپلماتھا ونمایندگان خارجي نیز در جریان این ھجوم عام بوقوع پیوست، البتھ سابقھ آن در دوران

این بار نیز لرھاي بسیار بھ ساختمان محل اقامت سفیر انگلیس . سلطنت شاه سلطان حسین نیز وجود داشت

ھجوم آوردند واموال آنجا را بھ غارت بردند، در این میان نماینده انگلیس نیز كھ در باالي درختي پناه 

ھ جانش را بھ اشكال از مھلكھ بدر گرفتھ بود بھ چنگ آن افتاد و چندان مورد تجاور قرار گرفت كھ پیكر نیم

٦٢.بردند

طلسم كریمخاني .٩-٣-١
كریم خان زند علیرغم عدالت و حسن سیاستش ، گاھي دچار اشتباھاتي نیز مي شد، چنانكھ در دوران 

حكومت با جمعي از اعیان رند اصفھان كھ محرم خاصھ او بودند بھ شرب خمر مي پرداخت و آنان در 

: بھ گوش اومي خواندند كھحالت مستي و بي خودي

اگر مي خواھي جھانگیر بشوي، باید ازالھ بكارت چھل دختر باكره نمایي و خون ازالھ بكارتشان « 

آن و در این باب از. را بر كرباس نازك ھندي مالیده، ھمیشھ با خود نگاھداري كھ مجرب است

زرد شھرت داشت بھ خانھ جھان ساالر باده پرست سرمست رخصت یافتند و فاحشھ كھ بھ چكمھ 

ھاي شریف و وضیع و غني مي فرستادند و از بسیار كسان رشوه مي گرفتند و از بعضي دیگر 

دختر جمیلھ دالرا مي گرفتند و او را بھ حمام برده و بھ حلي و حلل آراستھ و بھ فنون مشاطگي 

ھ حریم پادشاھي مي بردند پیراستھ ، بھ قانون شرع انور در حبالھ آن سرور در مي آوردند و او را ب

و عروس وار بھ آن شاه داماد رند سرمست عیار مي سپردند و وي در حالت سرمستي آن زیبا صنم 

را در آغوش خود بھ شیرین زباني و مھرباني كشیده و از جام وصال دلگشاي جان بخشش شراب 

وآن ناپاكان كھ كام چشیده و وي را خلعت داده و صداقش را عطا مي نمود و مرخص مي فرمود 

باني این كار ناپسند بودند آن جمیلھ را بھ خانھ خود مي بردند و كامي از او حاصل كرده، بعد او را 
٢۶٠ھمان، ص - ٦٢
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چون این كار بھ حد كثرت رسید علماء بھ دیدنش رفتھ، او را . بھ خانھ پدر و مادرش مي فرستادند

و از ایشان كمال خجلت و از این عمل بد دست برداشت. از این فعل ناپسند و زشت منع نمودند

٦٣».انفعال یافتھ و عذر خواست

بھ كارگیري فواحش در اردوكشي .١٠-٣-١
كریم خان نیز بنا بھ سنت قدیمي اردوكشي ھاي طوالني كھ ھمیشھ گروھي از فواحش را بمنظور اطفاي 

چنانكھ . مي نمودشھوت سپاھیان و جلوگیري از تعرض بھ نوامیس مردم ھمراه مي بردند، دراین باب اقدام 

در سفري با سپاھیان بھ آذربایجان قصد بردن فواحش كھ آنان را فیوج مي نامیدند نمود، اما قبل از آن 

تصمیم گرفت كھ فتوي یكي از علماء مبرز را در این باب جویا شود و براي این كار شخصي از مقربان 

:فاضل فقیھ با اجتھاد گفت آن . خود را بھ دیدار فقیھ مزبور فرستاد و مسألھ را بازگفت

ھرگز این فعل زشت را از قوه بھ فعل میاور كھ در . استغفرهللا. «

اما از شما خواھش آن داریم كھ چھل روز و . سمعنا و اطعنا :  آن واالجاه فرمود . جھنم مخلد خواھي بود

و روز و شب اطعمھ . رون نروي و بھ جھت وي میزباني مقرر فرمودشب مھمان ما باشي و از سراي ما بی

چنان شھوت بر آن عالي جناب غلبھ و استیال یافت . و اشربھ سازگار خوشگوار بسیار از برایش مي آوردند

در شب پنجم، دیوانھ وار مانند مستان بي اختیار از جامھ خواب . كھ آب و آتش را از ھم فرق نمي نمود

ناگاه . بھ جانب طویلھ روان شد و عمود لحمي خود را بھ سپر شحمي مانند استري فروكوفتبیرون آمده،

آن جناب بي ھوش بر . سگي كھ در آن طویلھ بود ، عف عف كنان دوید و پاي آن جناب را گرفت و بركند

زد وھاي و با پارو او را بسیار. زمین افتاد و قاطرچي از خواب بیدار شده پنداشت كھ آن جناب دزد است 

چراغي آوردند و نیك مالحظھ كردند و آن جناب را شناختند و از كرده خود پشیمان شدند و . ھوي بلند شد 

چون این خبر علي الصباح بھ واال جاه كریم خان ھوشمند رسید، بسیار خندید و آن . بسیار عذر خواستند

بر شما چھ عارضھ اي روي داده؟  آن «جناب را با كمال عزت و احترام احضار نمود و از وي پرسید كھ 

. جناب از خجالت در زبانش لكنتي پیدا شده ، در جواب دادن فرو ماند

اي پیشواي اھل اسالم، از آنچھ بھ توروي داده منفعل مباش كھ : واال جاه كریم خان بھ آن جناب فرمود 

، با حیوانات بسیار نزدیكي قاطبھ بني آدم، در دست شھوت اسیر مي باشند، ما خود در حالت اضطرار 

نموده ایم و االن با وجود آنكھ حوري وشان بسیار در حریم ما مي باشند باز طالب خوبتر و بھتر مي باشیم و 

غرض آنكھ واال جاه كریم خان جم اقتدار وكیل الدولھ، در حضر و ... در این كار بسیار حریص مي باشیم

فیوج و فواحش بسیار بھ جھت لشكریان مي داشت و لولیان افواجسفر با موكب خود، بر سبیل ضرورت ،

٦٤».شھرآشوب دلربا و ارباب طرب، با اردوي خود ھمھ جا مي برد

٣٣٧ھمان، ص - ٦٣
٣۴۵- ٣۴٧ھمان، ص - ٦٤
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گذشتھ از بكارگیري این جماعت در اردوكشي ھا بدستور كریم خان در شیراز محلھ ویژه اي نیز بدانان 

: اختصاص یافتھ بود كھ خیل نامیده مي شد

از روي مصلحت ملكي بھ .... ینش پوشیده مباد كھ واالجاه كریم خان وكیل الدولھبرارباب دانش و ب«

جھت میگساران و باده كشان و درد نوشان ، میخانھ و خراباتي با لطف و صفا و پرنشو و نما 

فرمود بنا نمایند و آن محلھ را جایگاه فواحش و شاھدان دلكش طناز پرعشوه و ناز قرار دادند و آن 

٦٥».خواندندرا خیل مي

وفور روسپیان و شاھدان در دوره كریم خان خود مایھ تعجب است، چنانكھ در شھر شیراز بھ چندھزار نفر 

. بالغ مي شدند 

ھمھ خوش بھ قدر پنج شش ھزار نفر زنان ماھروي گلرخسار مشكین موي دلرباي خوش اطوار،«

ب و كمال و معرفت و نكتھ پرداز آواز و بازیگر و رقاص و جملھ رامشگر عام و خاص، ھمھ با اد

،ھمھ اشاره فھم و مونس جان و دل اھل راز و نیاز در آن خیل خوش و دار اللذت دلكش جا 

٦٦».دادند

سالھاي پیاپي جنگ و آشوب و بي ثباتي كھ باعث قتل مردان كھ سرپرست خانوار بودند و در نتیجھ از ھم 

دختران بي سرپرست را بجا نھاد كھ براي امرار معاش و پاشیدگي خانواده ھا شده بود، انبوھي از زنان و

سیر كردن شكم خود بھ ھر عملي از جملھ روسپیگري رضایت مي داند و از این جھت است كھ ما در پس 

ھر دوره جنگ و آشفتگي، شاھد فراواني این گونھ صنف بخصوص در شھرھاي بزرگ و مرفھ ھستیم كھ 

. شھرھاستشیراز عھد كریمخان نیز یكي از آن 

بھره برداري سیاسي و امنیتي كریم خان از این اماكن عیش و عشرت نیز در خور توجھ است،بنا بھ تصریح 

مؤلف رستم كریمخان، سرداران و گردنكشان و گروگانھاي سیاسي محبوس در شیراز را بھ عیش و طرب 

: مشغول داشتھ و بدینوسیلھ از خطر آنان ایمن بود

ھادران با كشمكش و وزیران با فضل و ادب و تمام و سرھنگان سلطنت شاھوشان گردنكش و ب«

طلب و امیران وگردان با حسب و نسب ، بلكھ ھمھ ساكنین و متوطنین دارالعلم شیراز را شب و 

روز مقید بھ باده كشي و شاھدبازي و مشغول بھ شغل مجلس آرایي و محفل پردازي نمود و چنان 

طوار گردیدند كھ اھل و عیال و یار و دیار را فراموش و با لعبت سرگرم این كار و شیفتھ این ا

٦٧».غرور دمساز و با شاھد غفلت ھم آغوش گردیدند

٣۵٧ھمان، ص- ٦٥
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٥٩

روسپیان متشخص.١١-٣-١
بھ شھادت رستم . شیراز عھد كریمخان را مي توان پایتخت عیش وعشرت ایران در عصر زندیھ دانست

و فضل و كماالت بودند و در فنون شاعري و رقص و موسیقي التواریخ، بسیاري از این بانوان داراي سواد

ھواخواھان بسیاري نیز دل در گرو این لولیان پرشوخ و شنگ بستھ بودند، حتي خود . تبحر فراوان داشتند

اینك . كریمخان نیز مفتون و دلداده یكي از معروفترین متشخص ترین معروفھ ھاي شیراز بنام مالفاطمھ بود

: آنان كھ جزو خواص ایشان محسوب مي شدندنام تعدادي از

گلنار، كشور، مرصع، زھره، ماه پیكر، خورشید، ناھید، ماه سیما، پریزاد، ماه پاره، گل چھره، « 

مایل، سروناز، شیرین، شكر، مالفاطمھ، شاخ نبات، آب حیات، قندمكرر، تذرو، طاووس، كبك 

، منیژه، منظر، نگارین، بلورین، نازدار، سنبل، خرامان، شیرین جان، نورافشان، ماه لقا، پري سیما

٦٨» ..... یاسمن، شكوفھ، ارغوان، شمشاد، نیلوفر و

این اسامي نشان مي دھد كھ بیشتر این روسپیان بجاي نام با القاب شناختھ مي شدند كھ اصطالحاً امروزه بھ 

اما با این . میان مردم بوده استآن اسم مستعار مي گویند و احتماالً بخاطر پرھیز از افشاي نام اصلي در

حال دل و دین از شیخ و شاه مي بردند و بسیاري از اھل زھد وعالم، درس و مدرسھ و خانقاه را بھ شوق 

: وصال آنان رھا مي كردند

از دیدنشان زاھدان صومعھ نشین، مسجد را با خرابات معاوضھ مي نمودند و تأسف بر غبن .... «

دان خردمند خلوت گزین ، از تماشاي ایشان دیوانھ وار رو بھ جانب گذشتھ مي خوردند و عاب

٦٩».صحرا، چاك گریبان مي دویدند ودر دشت، از حسرت ایشان مي مردند

در میان آنان مالفاطمھ نام از ھمھ معروف تر بود و چنانكھ گفتھ شد بسیاري از بزرگان و سران و از جملھ 

: ینك اوصاف اوو ا. خود كریمخان را با او خلوتي بود 

زني بود میانھ باال و سیاه چرده نزدیك بھ گندم گوي و لیموپستان و باریك بیني و باریك میان و «

بزرگ كفل و جادو چشم و ھالل ابرو و مشكین مو و عنبر بو و با مالحمت و آنیت و شیرین گفتگو 

ي و بازیگري و بوده و در نغمھ پردازي و خوش آوازي رشك بلبالن گلستاني و در جلوه گر

رقاصي، غیرت طاووسان لبناني و كبك روش، خوش خو و دلجو و نیكو منش و ھرگزبھ كسي تكبر 

بھ . نمي كرده و دل شاه و گدا را بي تفاوت بدست مي آورده و ھركسي را از خود راضي مي نمود

ي آنھا را قدر بیست ھزار بیت از منتخبات اشعار شعراي قدیم و جدید در برداشت كھ در ھر مجلس

بھ مناسبت و بھ موافقت آواز دف و نقاره و نالھ ني و نغمھ چنگ و بربط و صداي عود و رود و 

سرود و رباب مي خواند و ھزاردستان از شنیدن آواز خوش جان بخش از شاخھ گلبن بی ھوش می 

٣۵٨ھمان، ص - ٦٨
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٦٠

افتاد و طاووس مست در حالت جلوه گری از تماشای رقص آن   سروقامت، متحیر و مات مي 

٧٠».یستادا

در حاضر جوابي و حضور ذھن او ھمین نكتھ بس كھ حتي براي لمس كردن موضع جنسي خویش نیز 

:شعري حاضر و آماده در آستین داشت

ایضاً آن شیرین شمایل شبي در آغوش علیجاه خسروخان اردالني والي كردستان خفتھ و ...« 

ھ و از ھم آغوشي آن نرگس چشم خسروخان مذكور آن رو نسرین بدن شیرین سخن را در برگرفت

بنفشھ چشم اللھ زلف رخسار چون گل شكفتھ ،و در وقت سحر از دمیدن نسیم عنبربو از خواب 

ناگاه آن . بیدار شده و از روي خواھش دست بر موضع خوش و عشو دلكش آن نگار پریوش مي زد

كھ از شنیدنش روح شوخ چشم خوش اطوار مستانھ آواز برمي كشید و این شعر دلكش را برخواند

:را حظ لذت چشید

٧١».سحر چون خسرو خاور علم بھ كوھساران زد     بدست مرحمت یارم در امیدواران زد

: ومورد دیگر

اتفاقاً رنده باده پرستي در حالت مستي دستي بر موضع دلخواه مالفاطمھ شیرین شمایل مي زد ..... «

: اینجا كجاست؟ آن صنم گفتا: و مي گفت

٧٢». كھ گم شد در آن لشكر سلم و تورمرحلھ است، این بیابان دور ھمان

استفاده از داروھاي ضدبارداري وسقط جنین ونیز دارویي كھ باعث نازایي و یائسگي مي شد در میان 

: چنان كھ. روسپیان معمول بود

ادراك و مالي  فاضلي  با  مالفاطمھ  شیرین شمایل بحث نمود كھ تو با این فھم و كمال و «

اي احمق : ن صنم ماھرو در جوابش گفت كھ آ. معرفت ،صدحیف كھ ارتكاب بھ معاصي داري

ارعن و اي گول كودن ھزار افسون كھ نان گندم خوري سالھا و مال شدي وآدم نشدي ،من و 

امثال من ھمھ یائسھ مي باشیم و دوایي استعمال نموده ایم كھ آبستن نخواھیم شد و از براي یائسھ 

دیگر ھمھ آداب مسلماني را بجا . ده نمي باشد و در یك روز با ھزار نفر مي تواند وطي نمودع

كمال سعي و جد و جھد ومساعدت ... مي آوریم و بخیرات و مبرات و صدقات و انفاق في سبیل ا

٧٣».... داریم

لعت نبودند بلكھ بھ ھمچنین این زیبارویان مشكل پسند، براي ھمخوابگي و ھم آغوشي تنھا در بند پول و خ

وجاھت وسیماي طرف معاملھ ھم اھمیت مي دادند و از ھمبستري با زشترویان و عفریت سیمایان رو مي 

ھمان ، ص ھمان - ٧٠
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٦١

گرداندند، چندانكھ یكي از ھمین پریرویان بنام بي بي مرصع از پذیرفتن عاشق خویش ،میرزا منعم شیرازي 

: بھ سبب زشترویي خودداري میكند

آمد ، آن بسیار كریھ منظر بود، ھر قدر كھ او از بي بي منعم خوشش ميو چون میرزا منعم.... «

گلندام از او ناخوشش مي آمد و ھر وقت كھ آن عاشق دل سوختھ را مي دید اورا دشنام مي گفت و 

٧٤».آغوش تو نخواھم خفتبا عتاب بھ او مي گفت كھ اگر ھزار تومان ھم بدھي در 

علي نقي خان و حسن خان و تقي خان برادر زادگان كریم خان زند شد و میرزا منعم بیچاره دست بھ دامان 

آنان وي را بھ ضرب حنا و رنگ و وسمھ و سرخاب و سفیداب آراستھ و سلطان مسقط خواندند و بھ فراش 

:بي بي مرصع فرستادند

ي مرصع بعد مجلس را از اغیار خالي و بستر دیبا از حریر و پرنیان بجھت میرزا منعم و بي ب... «

گستردند و میرزا منعم مذكور در بیرون حجره بھ رفقاي خود از سستي باه شكایت نمود، ایشان 

قدري حب السالطین و عصاره ریوند را با شكر مازندراني حب ساختند كھ از مسھالت قویھ غریبھ 

از با آن آن دلباختھ با شوق تمام رفتھ در بستر ناست، بھ میرزا منعم عاشق سرمست خورانیدند و 

بعد با شوق . بت طناز ھم آغوش گردیده و یك ساعت بھ بوس و كنار و دست بازي مشغول بوده

بسیار بند مروارید دوختھ و بھ رشتھ كشیده شلوار آن نازنین را گشوده و شلوار زربفت را از پاي 

ختھ و چون آن سروگلچھره سیم اندام بیرون كشیده وھر دو پایش را از جا برداشتھ و بر دوش اندا

سر الف را در خانھ كاف نھاده، كھ بھ یك بار روده ھایش بھ قراقر درآمده، ناچار از جابرخاستھ و 

بر سرمیز رفتھ و تا سھ بار چنین اتفاق افتاد و در مرتھ چھارم چون سرالف را در خانھ كاف نھاده 

زور نماید ، اسھال خواست كھ و رفقاي رند شوخ طبع او از سوراخ پنجره ھمھ نگاه مي كردند،

مھلتش نداده بي اختیار بر فرج بلورین ساختھ پرداختھ بي بي مرصع رید و مقارن اسھال قي اتفاق 

اقتاد و سرتاپاي آن سروسیم اندام و جامھ ھایش و بستر حریر و دیبایش در آن ملوث، و 

شاي این حركات گوھرگرانبھایش در فضوالت میرزا منعم غلطید و رفقاي رند در بیرون در از تما

. و خنده بسیار بي ھوش گردیدند

ناگاه بي بي مرصع از شنیدن صداي خنده و ھاي ھوي بیرون حجره ملتفت مطلب شده و بھ نظر 

آن ناكام داد و تف بسیار بھ ریش آن فقیر دشنام بسیار بھ. ھوشمندي میرزا منعم بیچاره را شناخت

س نازنینم ....رنگ بھ مراد خود نرسیدي وآرزوي انداخت و گفت شكر خدا كھ با ھزار خدعھ و نی

س نازنینت و سراپایت ریسدم و در فضوالتم ....كھ بر ... الحمدا: میرزا منعم گفت. در دلت ماند
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٦٢

اي قحبھ، در سرزنش عالمي بر رویت گشودم و رسواي عالمت بھ مكر و تذویر . غوطھ ور گردیدي

٧٥».وع یافتو ذكر این داستان مضحك در ھمھ جا شی. نمودم

گاھي نیز زنان شوھردار مرتكب روابط نامشروع مي شدند و چنان ھرزگي مي كردند كھ از روسپیان گوي 

سبقت مي ربودند، چنانكھ در یك مورد ھمسر زیباي قاپوچي باشي كریمخان با طاھر خان زند خواھرزاده 

: سر زبانھا انداختكریمخان رابطھ نامشروع برقرار كرده وموجب بلوایي شد كھ نامش را بر 

آن فاحشھ شوخ وشنگ و آن طرفھ صنم پرنیرنگ، بلطایف الحیل در زیر پرده محبت بھ .... «

رنگھاي گوناگون، آن نوجوان شاه وش شیردل را بھ كمند زلف پرچین مشكبار گرفتار و بھ غزل 

و در چشم جادوي مست آن غضنفر نر را شكار كرده و از باغ وصالش پیوستھ نوبري مي خورد

. گفتن ھل من مزید بي اختیار بود

چون داخل . اتفاقاً روزي آن قاپوچي باشي ترك از در دولتخانھ وكیل جلیل جم جاه بھ خانھ خود آمد

حجره خود شد، دید كھ ھر دو پاي زن گلرخسار نسرین بدنش بر ھوا و طاھر خان زند سرمست ھر 

غار سیمینش رانده و از فرط لذت ھر دو دو دست بر كمرش انداختھ واژدھاي زرین خود را در

آن ترك زبردست خونخوار گرزآھنین خود رابلند كرده ،كھ بر فرق طاھر خان فرود .بیخود شده اند

آورد كھ طاھر خان ناگاه جستن نمود و گرز را از دست وي ربود و ھر دو دستش را گرفتھ و وي 

ھایش را بر ھم بست و در برابرش و پیش را بر زمین افكنده و برسینھ اش نشستھ و دستھا و پا

چشمش با زن ماه طلعتش چند بار رستمانھ مجامعت كرد و دست در جیب و بغل آن ترك خونخوار 

نموده و دینار و درھم سیم و زرش را بیرون آورده و در جیب خود ریختھ و بجانب حمام 

٧٦».رفت

موس پرستي تركان لشكري را مي در اینجا واكتش شوھر زن جالب توجھ است و درجھ غیرت و نا

: رساند

آن س دھد برخیز و دستھا و پاھایم را بگشا ،...اي : آن ترك خونخوار بھ زن خود گفت بعد .... « 

و اورا از ھم گشود . اي قرمساق زن قحبھ بچشم خود بین، بچشم: شوخ بي پرواي طناز پرناز گفت

اي قحبھ ،چرا مي : اوجماع نموده، بعد گفت و في الفور آن زیبا صنم را در آغوش كشیده و با

اي قرمساق بخیل بي انصاف : ست بگذارد؟ آن لعبت عشوه گر گفت....گذاري كھ طاھر خان بھ 

خر، توچرا گذاردي كھ دستھا و پاھایت را ببندد؟ شوھر گرفت نتوانستم چاره اش را بكنم؟ آن صنم 

اي قرمساق بخیل خر، : ھ مي توانم؟ بعد گفتدر صورتي كھ تو چاره اونتواني كرد ،من چگون:گفت 

حمد مي كنم خدا را كھ مال خوب ارزنده بمن داده كھ خریدارانش بسیارند و چندان مال بركتي است 
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ھر وقت . كھ ھر قدر آن را مي دھم كم نمي شود و روز بروز رونق و آب و تابش بیشتر مي شود

در تمام آراستگي و پیراستگي ھر قدر كھ كھ دل نحست آن را مي خواھد نقد وموجود و حاضر و

دیگر آنكھ من بھ نفقھ و كسوه تو احتیاجي ندارم یا طالقم بده یا آنكھ من دست . مي خواھي آن را بكن

رد بر سینھ احدي نخواھم نھاد و كاله قرمساقي را بر سرت خواھي نخواھي خواھم نھاد، دیگر آنكھ 

تو ، خر  شوم ناھموار برقرار و سازگار باشم، دیگر در حالتي كھ من صنم پري اطوار بھ ھمسري

مرض تو نیست و داد و بیدادت چراست و تومدتیست مدید از كامبخشي من با خبر و آگاه مي باشي 

. س دادن من.... و بي گفتگو  بودي، امروز گویا دلت از براي سیم و زرت مي سوزد، نھ از براي 

آن صنم .این واقعھ را بھ عرض واالجاه وكیل مي رسانم حاال مي روم و : آن ترك خونخوار گفت

اي خرس ناھموار اوالً آنكھ خود را عبث و بدنام و رسوا مكن و قرمساقي خود را بروز مده، : گفت

دویم آنكھ واالجاه كریم خان وكیل الدولھ ،سلطان عاقل پختھ با رحم و مروتیست ،در این باب حكم 

. برو ھر نامعقولي كھ مي خواھي بكن. ردراست و درست موافق عقل خواھد ك

آن ترك خونخوار احمق بي وقوف ،گریبان چاك و برسر خاك، سربرھنھ و پابرھنھ فریاد كنان و 

اتفاقاً واالجاه كریم خان از حریم خود بیرون آمد و . گریان و ناالن بھ دربار معدلت مدار دارایي آمد

از ندیم . رش بر آن قاپوچي باشي شوریده احوال افتادرو بھ جانب دیوانخانھ خود مي آمد ناگاه نظ

از اوآیا كسي مرده كھ خود را . خود پرسید كھ این ترك دربان در این والیت بي كس و غریب است

چنین كرده؟ 

طاھرخان زند : آن ترك خونخوار فریاد و افغان برآورد و گفت.ندیم از آن قاپوچي ترك كیفیت پرسید

یل ،بزور و پھلواني دستھا و پاھایم را بست و زنم را در برابر چشمم چنان خواھرزاده واالجاه وك

واالجاه وكیل الدولھ، اورا نزدیك خود طلب نمود و بھ اوفرمود كھ زن تواز . اد كھ ھیچ كافر مبیناد..

خدا بیگانھ و با ھمھ كس آشنا و دائم از توپنھان داخل در چنین بیع و شري است و چنان شوخ و 

كھ دست رد بر سینة احدي از سیاه و سفید ننھاده ودائم ھر دو دستش بر كمرھا استوار طنازیست

اورا طالق بگو و یك زن نجیبھ نكاح كن كھ در خور تو باشد و . بستھ و پاھایش از ھم گشاده

. اخراجات عروس و دامادیت را مي فرمائیم بھ توبدھند

ھمھ اھل این والیت زن مرا دوست مي دارند و :آن ترك بي وقوف ناھوشیار فریاد برآورد و گفت 

اورا خواھان مي باشند من چگونھ او را دوست ندارم و او را نخواھم و دست از او بردارم؟ آن 

در صورتي كھ زن فاحشھ و خراباتي باشد، ما باید ھر روز یك جوان كارساز را بھ : واالجاه فرمود

باز آن ترك بي . ر است و خدا را خوش نمي آیدسبب او بكشیم یا ناقص بكنیم، از مروت بھ دو

آن واالجاه حلیم پرحوصلھ متغیر گردید و آتش خشمش زبانھ كشید،فرمود . معرفت داد و فریاد كرد
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طاھر خان را آوردند بخواري و زاري و اورا بھ پشت خواباندند و حكم كرد كھ یساوالن و نسقچیان 

٧٧».استخوان ھایش شكستچندان چوب و چماق و تبرزین بر او زدند كھ

چنانكھ از این حكایت پیداست، در نبود مجازاتھاي شرعي و عرفي شدید و قاطع در عصر زندیھ، كھ ناشي 

از ضعف موقعیت متشرعین در برابر حاكمیت عرفي مسلك عصر بود، جسارت و بي پروایي برخي زنان 

قوام آنان قادر بھ ممانعت و جلوگیري از آن بھ حدي مي رسید كھ علناً بھ خود فروشي پرداختھ و ھمسر یا ا

این روند با قدرت یا بي قاجاریھ متوقف شد و ھرچند كھ با اقتدار یابي روحانیون و اھل شرع بازار . نبودند

روسپي خانھ ھا و بیت اللطفھاي آزاد و علني بستھ شد،اما فساد ھمچنان در درون الیھ ھاي اجتماع باقي ماند 

دوم سلطنت قاجاریھ كھ مقارن آشنایي گسترده ایرانیان با اروپا و رواج فرھنگ و و بخصوص از دوران 

.آداب اروپایي بھ درون جامعھ بود دوباره كم كم شكل علني و آزاد آن برقرار گردید

۴٣۵- ۴٣۶ھمان، ص - ٧٧
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فصل دوم

آریستوكراسي قاجار و كنشھاي جنسي
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:بخش اول. ١- ٢

ي در دوران قاجاریھ حرمسرا دار

سنت عصر صفويیادامھ
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گرایش سالطین قاجار بھ حرمسرا .١-١-٢
سقوط صفویان و از ھم گسیختگي كشور بلحاظ سیاسي و نظامي سنت حرمسرا داري را براي مدت نسبتاً 

ان ، چگونھ محمود غلزائي ، در فصل گذشتھ گفتیم كھ با تسلط افغانان سني بر اصفھ. مدیدي از میان برد

حرمسراي افسانھ اي ، شاه سلطان حسین را منحل كرد و چھارصد زن او را ابتدا بھ پنجاه نفر و سپس بھ 

تشكیل حرمسرایي را تسلط افغانان كھ قائل بھ چنین اسباب و تشریفاتي نبودند ، اصوالً . یك تن محدود ساخت

باز و غالم باره بود و حرمسرایي از خود نداشت كھ شامل شاه طھماسب دوم ھم مردي امرد . موجب نشد

دوران پرآشوب نادر شاه كھ یكسره ، بھ جنگھاي داخلي و خارجي گذشت و خلقیات سربازي و . نسوان باشد

پس از او در عصر زندیھ نیز چنین نشد و كریم خان زند كھ با . ایلیاتي نادر نیز بھ تشكیل حرم متمایل نبود

ایا بر صفحات مركزي و جنوبي ایران حكم مي راند ، بھ جز ھمسر قانوني و تعدادي صیفھ لقب وكیل الرع

.و محبوبھ سوداي دیگري نداشت

با طلوع دولت قاجار ، كھ بھ ھمراه خود ثبات نسبي و تمركز قدرت و ثروت را بھ ھمراه داشت ، دوباره 

دستي بھ دھان مي رساند براي خود مجمعي از حرمسراھا تشكیل شده و از شاه گرفتھ تا درباریان و ھر آنكھ 

شاید در این میان مقتدرترین مرد دودمان قاجار را بتوان محرومترین فرد این . زیبا رویان فراھم ساخت

.   دوران دانست

آقا محمدخان قاجار كھ بنیان سلسلھ بدست او بھ انجام رسید ، چون در نوجواني بنابر صالحدید دشمنان 

قاجار ، از نیروي مردي ساقط گشتھ بود ، ھرگز نتوانست این عقده و حقارت را در سراسر سیاسي خاندان 

در مخاطب مؤنث ، خطابش مي كردند ، دچار » آغا«عمر جبران كند ، او كھ مخالفان بھ طعنھ و تحقیر 

دستور نوعي حرص و جنون جنسي بود كھ در وجود افراد محروم از توان تناسلي بوجود مي آید ، چنانكھ ب

او لطفعلي خان زند و ھمسر زیبایش توسط تركمانان خاصھ سپاه مورد تجاوز مكرر قرار گرفتند و خود وي 

. در مدتي كھ این معاملھ در جریان بود از شدت خوشي و شعف مدام در خنده و عیش بسر مي برد

ایي از زنان زیبا و جالب اینكھ چنین فردي كھ قادر بھ مجامعت با مرغي نیز نبود ، براي خود حرمسر

ماھرو تشكیل داده بود ، اما چون قادر بھ كام گیري از آنان نبود ، با روشھایي كھ بھ اعمال سادیستي شباھت 
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داشتھ است ، این بیچاره گان را آزار و عذاب مي داد ، از مضروب ساختن بدن آنان بھ ضرب شالق گرفتھ 

پیداست كھ زندگي در چنین حرمسرایي كھ بي . یشانتا گاز گرفتن و كبود و مجروح ساختن عضو و اعضا

شباھت بھ دوزخ نبود ، تا چھ اندازه اي براي این زنان بخت برگشتھ و عاصي دشوار غیر قابل تحمل مي 

. نمود

جانشین وي فتحعلي شاه شوق و رغبتي تمام بھ جنس مؤنث داشت و حرمسرایي براي خود گرد آورد كھ یاد 

وی در فراھم آوردن اسباب عیش و طرب ھم گویي بھ . را در یادھا تداعي نمودروزگارشاه سلطان حسین 

روش سلطان ماضي تاسي مي جست ، چندانكھ در عمارت نگارستان ، حمامي خاصھ ترتیب داد و بھ تقلید 

. از شاه صفوي ، سرسره مرمریني نھاد تا بتواند از سریدن زنان بھ آغوش خویش لذت و حظي وافي برد

عادت داشت بھ ھنگام خواب چھار زن در خوابگاه حضور داشتھ باشند ، دو تن از آنان در بستر ھمچنین 

. كنار او مي خوابید ؛ تا ھر زمان رو بھ یكي مي كند ، پشت سري پشت و شانھ ھاي شاه را در آغوش بگیرد

.٧٨دو زن دیگر نیز بھ نوبت تا صبح پاھاي وي را ماساژ مي دادند

جنسي و استفاده مفرط از داروھا و معجونھایي كھ مقوي قوه باه شناختھ شده بود ، افراط شاه در اعمال

سالمت و قوت وي را زودتر از زمان طبیعي زایل ساخت چنانكھ فرستادگان خارجي كھ در اواخر عمر با 

ش او مالقات داشتند ، قامت وي را خمیده و صدایش را زنگ دار چنان كھ از عمق چاه بر مي آید ، گزار

.                                           كرده اند

شاھزاده عباس میرزا ، كھ وي را الیق ترین و رشید ترین فرد دودمان قاجار مي دانند و بیشتر وقت خود را 

بھ امور سیاسي و نظامي مي گذراند ، در مدت عمر با چھار زن عقدي زندگي مي كرد و صیغھ اي نیز 

محمد شاه ھم حرمسراي قابل توجھي نداشت و بجز چھار ھمسر عقدي ، تعداد محدودي نداشت ، فرزند وي

زن غیر دائم در حبالھ داشت و مھدعلیا كھ مادر ولیعھد ناصر الدین میرزا بود ، معروفترین ھمسر وي مي 

نكھ با ای. درباره او شایعات بسیاري وجود داشت كھ حتي در زمان حیات محمد شاه نیز گفتھ مي شد. باشد

برخي درباریان سر و سري دارد و براي خود گروھي از محافظان خاصھ ترتیب داده كھ ھمگي از جوانان 

.زیبا و رشید مي باشند و با آنان نیز در ارتباط است

حرمسراي سلطنتي در معناي واقعي كلمھ در زمان سلطنت پنجاه سالھ ناصرالدین شاه ایجاد شد و خاطره 

این شاه شادخوار و بي غم گرایش زیادي بھ زنان داشت و مي كوشید ، از . تجدید نمودحرم فتحعلیشاھي را 

براي وی زنان و االتبار دودمان قاجار و زنان بي نام و . ھر نوع و جنس آنان را در حرم خود داشتھ باشد

دختر بي كس نشان روستایي تفاوتي نمي كرد و حتي گاھي گروه دوم را بر اولي ترجیح مي داد ، چنانكھ ، 

و كاري بنام جبران را از روستاي امامھ دید وعاشق شد و او را بھ سراي سلطاني آورد و فروغ السلطنھ 

محبوبیت این زن نزد شاه بقدري بود كھ او را بھ جمیع زنان خود حتي مادر ولیعھد قانوني كشور . لقب داد

٣۵تاریخ عضدي، بھ تصحیح دكترعبدالحسین نوایي، ص - 78
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خاب والیتعھد ، بھ این مقام برگزید كھ اگر برتري داد و دو پسر او را بھ ترتیب و بدون توجھ بھ رسم انت

. اجل مھلتشان داده بود ، شاید جاي مظفرالدین شاه را مي گرفتند

اكثر زنان بھ سلیقھ خود شاه انتخاب مي شدند و بیشتر از دختران روستایي بودند كھ در سفرھاي بیشمار بھ 

گاھي . ل زیبا مورد توجھ واقع مي شدنداطراف و اكناف بر سر راه وي قرار مي گرفتند و بلحاظ سر و شك

اوقات نیز خودشان دامن آویز شاه شده و بھ ھواي تعریفي كھ از حرمسراي شاھي شنیده بودند و آواز دھل 

مي شدند ، اگر چھ جاي پدر و بلكھ پدر ! از دور خوش آمده بود ، خواستار مزاوجت با ذات اقدس ملوكانھ 

:بزرگشان بود 

عرض كرده بود ، من ... ده لو شنیدم دختر ھجده سالھ اي جلو شاه را گرفتھ امروزه در آخر « 

عاشق شما ھستم ، اگر مرا نبرید از غصھ ھالك خواھم شد و ھر روز جلو اسبتان را خواھم گرفت 

٧٩».ھمان ساعت او را متعاقب موكب ھمایون آورده ، وارد حرم خانھ نمودند... 

محرومیت ھاي جنسي ، چشم و ھم . حرمسراي بزرگي چیز تازه اي نبودفساد و ھرزگي در اندرون چنین 

چشمي ، رقابت ھاي میان زنان و باالخره دستھ بندي ھاي درباري ، طبعاً فضاي مناسبي را براي بروز ھر 

گونھ معایب و مفاسد آماده مي ساخت كھ برخي از آنان متوجھ زنان شخص شاه بود ، یكي از این موارد 

كھ شاه خواستار ازدواج با دختر كوچك حسین باغبان باشي شد ، در حالي كھ خواھر بزرگترش ھنگامي بود 

این واقعھ چنان خواھر بزرگ را منفعل و مكدر ساخت كھ با صدر اعظم . در ھمان زمان در حبالھ وي بود

:            امین السلطان باب مراوده و رفت و آمد گشود 

بھ عنوان نصح و صلح قدمي برداشت و با . و عیش مدام گرفتصدر اعظم كار را بھ كام دید«

راز و نیاز و ھل و گل بھ دست و زبان عزیز خان خواجھ بھ حرمسرا . مخدره دوستي محكم كرد

پیش شاه از باب تألیف و اسباب تجلیب و منع برودت و كدورت ، تحریض بھ گري و . مي فرستاد

اجراي چنین خیانت و . بود كھ وزیر با مستوره مي پیمودمودت بھ شمار آمد و در معني راه الفتي 

فرصت مالقات و صحبت بھ بھانھ ، دیدار پدر و مادر و زیارت مقابر مكرر آمد و چنان بود كھ 

خواتین . راز از پرده بھ درافتادآئینھ غماز شد،. كالسكھ صدراعظم آمده مخدره را بھ تفرج مي برد

. شك مي بردند، مجال تشنیع یافتند و زبان بھ مالمت گشودندكھ بھ عشق سركش ناصرالدین شاه ر

نمي توان گفت كھ بر طبع غیور ناصرالدین شاه گران نیامد، اما مصلحت وقت و صیانت عرض 

٨٠».اقتضاي سكوت كرد

٥٨٦كوشش ایرج افشار ، صروزنامھ خاطرات  ، بھاعتماد السلطنھ،- ٧٩
١٧٩امین الدولھ ، خاطرات سیاسي ، بھ كوشش حافظ فرمانفرمائیان، ص- ٨٠
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این رسم دیرینھ كھ شاه محرم ھمھ زنان كشور. چندان مقید و پایبند بھ این مسائل نبود ! البتھ طبع غیور شاه 

مجالي براي این گونھ غیرت ورزي ھا . ٨١است و بھ ھر مؤنثي كھ مایل باشد مي تواند آن را تصاحب نماید

بنابراین عادت غلط ھر گاه شاه بھ حرم فردي وارد شد و بھ یكي از نسوان اظھار میل . باقي نمي گذاشت

ند در موارد محدودي ھر چ. نمود، شوھر آن زن موظف است، زن را طالق گفتھ و بھ نكاح شاه درآورد

. چنین اتفاقي روي داده بود، اما نمایانگر نوعي اخالقیات كشدار و افراط و تفریط آمیز بود

دو روایت متفاوت از حرمسراي ناصري .٢-١-٢
اما مقایسھ دو . رجال عصر قاجار در  باب حرمسراي سلطان صاحبقران مطالب بسیاري بھ قلم آورده اند

روایت اولي مربوط بھ دوستعلي خان . متضاد در این باب جالب و آموزنده استروایت سخت متفاوت و

معیرالممالك است كھ سالھاي كودكي او در دربار این شاه گذشتھ و درچاپلوسي و مداھنھ چنان بي پروا و 

اینك روایت او از اوضاع حرمسرا ي . چاالك است كھ از حد متملقترین رجل این عصر نیز درگذشتھ است

: صرالدین شاهنا

شاه تنھا در اندرون براه مي افتاد و با عصایي كھ در دست داشت، بدر اغلب شبھا پس از شام ،«

اطاق ھر یك از زنھایش مي كوبید، صاحب اطاق چون در را مي گشود، از دیدن شاه مشعوف مي 

اسب مي شاه دست بزیر زنخ او برده و شوخیھاي من. شد وتعظیمي مي كرد و منتظر مي ایستاد

٨١».كرد

: در باب ادب حضور بانوان در مجلس شاه مي نویسید

شاه پس از پایان گردش بھ  كاخ خویش مي رفت و  ھمسرانش خود را  بھ بھترین وجھ آراستھ «

آخر از ھمھ انیس الدولھ خرامان و دامن .ودستھ دستھ بحضور مي رفتند وگرد تاالر مي ایستادند 

ھ احترام در برابرش سر فرود مي آوردند وشاه او را در كنار خود مي بانوان ب. كشان وارد مي شد

بعضي شبھا كھ شاه بھ نوشتن نامھ ھاي الزم مشغول بود، بانوان ساكت مي ایستادند و برخي . نشانید

٨٢».آھستھ با ھم صحبت  مي داشتند تا نامھ نویسي پایان مي یافت

: انھ چنین مي نگاردو در باب گردش رفتن شاه با زنان خود در دیوانخ

ماھي چند شب دیوانخانھ را قرق مي كرد وشاه با اھل حرم بھ گردش باغ وگلستان رفتھ وشام را «

،ندا مي در چنین شبھا چند تن از خواجھ سرایان دوراندرون بھ گردش آمده. نیز با آنھا مي خورد

ن بود وبھ محض آنكھ ندا این اصطالح مخصوص اندرو. گردش شبانھ وخواننده خبر فرمودند: دادند

داده مي شد، زنھا از خانم و خدمتكار بھ جنب و جوش مي آمدند و خود را آراستھ و مھیاي گردش 

٢٠دوستعلی خان معیرالممالک ، یادداشتھایی از زندگی خصوصی ناصرالدین شاه،  ص - ٨١
ھمان ، ص ھمان-٨٢
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كنار ھر باغچھ و گرد ھر حوض بانوان با آرایش ھاي دلپسند، جامھ ھاي رنگین، ... مي ساختند

سا با ھر یك از ماھرویان چھره ھاي شكفتھ و لبھاي خندان مي خرامیدند و شاه در آن میان خسروآ

٨٣».بھ رفتاري خوش مي چمید و سخناني خوش آیند مي گفت

این تصویر رؤیایي و رومانتیك كھ دوستعلي خان از حرمسراي ناصري وصف كرده، با تصویري كھ در 

. خاطرات سیاسي امین الدولھ مي بینیم سخت در تضاد است و گویي روایتگر زمان و مكان دیگري است

بي بر ناصرالدین شاه مي گذشت كھ بھ كدورت و ماللت منتھي نباشد، یكي از خاصان كمتر ش«

مقارن غروب پس از گردش در حیاط اندرون با « :خلوت از زبان خود شاه روایت مي كرد كھ 

فوجي از غالم بچگان و خانھ شاگردان بھ عادت ھر روزه كھ جماعتي از خواتین و جواري بھ آنھا 

آن میان حرفي و بھانھ بھ ض حاجات و مبحث شفاعات شروع مي شود و درپیوستھ مي شد، عر

دست خواتین افتاده، كار را بھ مجادلھ و نزاع منتھي مي كنند وناگزیر بھ كج خلقي و تعرض بھ 

بعد از نماز شام مي . وضو و نماز حدفاصل و سدحایل آن محضر ناگوار است. اطاق مي گریزم

دیگري كتاب گشوده كھ تا سفره در میان است، تالوت كتاب مانع . ستانیس الدولھ نشستھ ا. آورند

اما خواتین طبقھ ثانیھ كھ از اتباع و جواري ھستند، صف آرایي و خودنمایي . مقاالت ناصواب باشد

صمت و سكوت ھم در طبیعت زنھا نیست و از علم و ادب بھره ندارند كھ حرف معقول . مي كنند

بدخویي و زشت گویي آنھا . مزاح آغاز وبھ جدال و نزاع انجام مي دھندبا یكدیگر شوخي و . بزنند

در . بر مي خیزم و ھمھ را مي رانم. مرا از جا بھ در برده، شام و طعام را بر من حرام مي كنند

. اطاق تنھا چراغھا را بر مي دارند و جز یك شمع افروختھ نمي ماند كھ آن ھم دور و بر كنار است

من بھ تاریكي تنھا وافسرده . بچھ و خواجھ در تاریكي نزدیك درب ورود ایستاده اندیك دو نفر غالم 

چند ساعت مي نشینم و گاھي خود را بھ شب چره مشغول مي كنم تا وقت خواب برسد و بھ بستر 

٨٤» . این عیش غالب ناصرالدین شاه است» .بروم

نانكھ افسردگي شاه و بھ تنگ آمدن از دست چ. بنظر مي رسد روایت امین الدولھ بھ واقعیت نزدیكتر باشد

انبوه زنان ،وي را بھ ھمنشیني با درباریان فاسد و جاھلي چون امین حضور، اتابك و عزیزالسلطان وامي 

: داشتھ كھ در مجالس شبانھ خود انواع فسق و فجور را مرتكب مي شدند و شاه را رسوا مي كردند

ماضي را بي ثمر و كار را روزبروز بدتر مي دید، داد تفنن شاه در غرقاب نومیدي كھ تجارب حال و« 

بھ خواستاري دوشیزگان شھري . از خلوتیان معدودي محارم انتخاب شد. در انواع مالھي را مي داد

اكتفا نكردند، از عاھرات و مؤسسات وزنان بدكار ھم كھ الیق مجلس پادشاھي نبودند، روزھاي جمعھ 

نیمي از ھفتھ بھ یاد مجلس گذشتھ مي گذشت و نیم دیگر بھ ترتیب عیش . بھ جمع خاصھ شاھي مي بردند

٢٢ھمان، ص - ٨٣
٩٣ص امین الدولھ ،ھمان،- ٨٤
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آقا باال خان . نایب السلطنھ نیز كار شب خود را رونق داد. و نوش جمعھ كھ در پیش است صرف مي شد

مجالس شبانھ آراستھ مسكر و . عزیزالسلطان و اتباع او كذلك. سردار افخم رفیق طریق و قائد خریق بود

ھمھ نوع آماده داشتند و الزم نیست بگوییم كھ این آوازھا از صدر جلیل شیوع مي یافت و در آن منكر بھ 

٨٥».دایره فسق و فجوركلي، بي پرده شد

ضعف جنسي ناصرالدین شاه.٣-١-٢
اما اوھمچنان براي اثبات مردي و مرور ایام و كھولت، بتدریج شاه را از شھوت و قوت مي انداخت،

: اما بسیار اتفاق مي افتاد كھ قادر بھ تصرف آنان نبود. غھ كردن دختران مي پرداختمردانگي بھ صی

در روضھ خواني فاطمھ سلطان خانم كتاب خوان حرم اعلیحضرت ، پیش شمس الدولھ و اختر « 

خبر نداري، پس كجا ھستي ،زن تازه خوب : شاه آمد بھ شمس الدولھ گفت. السلطنھ نشستھ بودم

شمس الدولھ با كمال اوقات . كاري نتوانستھ بكند. ھنوز ھم دختر است. لھ آمده استقشنگ نظام الدو

توكھ شاھي و قوه خوب داري ماشاء هللا از ھمھ جوانتر و بھتر ھستي چرا : تلخي بھ شوخي گفت

نتوانستي كاري صورت بدھي؟ نظام الدولھ كھ پیر است و حق دارد شما چرا؟ اعلیحضرت از این 

. خیلي محبوب القلوب واقع شده، خیلي دوست دارند. ز كالردشت دختري آوردندسفر تابستان ا

٨٦».ھنوز دختر است. اسمش را ھم روشنك گذاشتھ

: اصرار و سماجت شاه بر این مسألھ اطرافیان او را نیز متعجب مي ساخت

این كبر سن در این ایام شاه چندین زن گرفتھ، میل و طمعشان خیلي بیشتر از ایام شباب شده، با «

یك زن اول شب و یك زن دوم صبح در فراش ھمایوني استراحت مي كند و با ھر دو بغل خوابي 

. ھمان شب كھ من بودم، شب وصبح دوخانم رفتند. این سواي خدمھ قھوه خانھ مي باشند. مي كنند

نفر االن ھم شش ھفت . صبح ھم در حمام یك نفر غالم بچھ خوشگل لخت شده دیگر خدا عالم است

با این ھمھ زن كھ حقیقت سرآمد خانمھاي ایران از خوشگلي ونظافت و . دختر آورده اند كھ بگیرند

شمس الدولھ مي گفت یك دخترك ارمني دوست . مزه مي باشند، باز خیال مبارك سمت دیگران است

این پریشب تا نصف شب شاه با. در این چند روزه اندرون آمده بود.یكي از زنھاي تازه شاه بود

تمام ما زنھا از این حرص و طمع . دختر ارمني این گوشھ و آن گوشھ مي رفت و مزاح مي كرد

٨٧» .شاه حیرت داریم

:این سخن مغایر گفتار گاسپاردروویل در سفرنامھ اش است كھ 

١٧٠ھمان، ص - ٨٥
۶٣۶ن السلطنھ، روزنامھ خاطرات، بھ كوشش ایرج افشار،  ص عی- ٨٦
١٧٠ھمان، ص - ٨٧
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مسلمانھا بھ خصوص نسبت بھ زنھاي ارمني كھ از پاكیزگي بدور ھستند نوعي نفرت دارند و « 

٨٨».نھا مجرد ماندن را بھ آمیزش با آنھا ترجیح مي دھندبسیاري از آ

سفرنامھ دروویل مربوط بھ عصر فتحعلي شاه است ونشان مي دھد اخالق جنسي ایرانیان در طي این مدت 

. نھ چندان طوالني تا چھ اندازه تغییر یافتھ است كھ شاه مملكت از مغازلھ با دختري ارمني ابا ندارد

السلطنھ مي خوانیم كھ حتي وي نیز شاه را بواسطھ این افراط نكوھش مي كند كھ ھر بي در یادداشتھاي عین 

:سر و پایي را مأمور تدارك دختران تازه ساختھ و آبروي سلطنت را بر باد داده است

مثالً فروغ الدولھ كھ حاال ملكھ ایران است از ھمین دروازه قزوین . بھ ھمھ كس فرمودند پیدا كرده«

امین . گفتند از نزدیك خانھ امین حضور دختري براي شاه بردند. ختر براي شاه بردچھار تا د

حضور درب خانھ رفتھ، بھ محض ورود بھ اطاق شاه بناي تمجید و تعریف را گذاشتھ كھ حقیقت 

ن بھ آ. ماشاء هللا ماشاء هللا. شاه شما معجزه دارید وهللا جوانھاي چھارده سالھ این قوه و بنیھ را ندارند

شاه ھم قاه قاه خنده كرده و . تقریر و زبان كھ اودارد با وجود بي سوادي بسیار خوب نطق مي كند

. ھمھ كس نمي تواند. فرموده است بلي بلي این كارھا كار شاه است

. بعد مجدالدولھ بھ زبان درآمده كھ من مدتھا مي خواستم این حرف را بزنم موقع بدست نمي آمد

پیش من شكایت آمدند كھ چرا از تمام گذر و محالت شاه زن گرفتھ مگر حقیقت زنھاي سنگلچ 

فرموده بودند ھیچ ضرر . این محلھ چھ گناھي كرده، الزم است از آنجا ھم شاه زن بگیرد . سنگلچ

ما حاال شبي یك دختر ھم قناعت . ھر چھ بیارند  كم است. البتھ بگوچند دختر خوب پیدا كنند. ندارد

خدمتھا بناي تمجید و تعجبات را گذاشتھ، ھر یك چیزي گفتند كھ از شنیدن آن عقل باز پیش. نداریم

باري با وجود این ھمھ زن واین . حیرت دارد و آن كلمات را نمي شود بھ رشتھ تحریر درآورد

تجدیدات ثانوي، این كارھاي روزجمعھ تماشا دارد كھ واضح و آشكار از درب تكیھ دولت و شمس 

از قراري كھ میگویند در این ایام قوه . ان و سعیدخان دستھ دستھ فواحش مي برند العماره ، علي خ

اصلي شاه رو بھ نقصان گذاشتھ، این دخترھا و آن كارھا را مي كند كھ زنھا خیال نكنند شاه از 

. دخترھا ھیچ كدام تصرف نشده اند، بھ تقلب شھرت مي دھد. بلكھ گمان كنند بیشتر شده. مردي افتاده

اه فقط عظمت سلطنت وجالل و شكوه دولت را بھ ھمان یك چیز دانستھ و حال آنكھ این كار ابداً و ش

بچیزھاي دیگر اسباب شكوه وجالل و . ربطي بھ سلطنت ندارد و از سلطان این را نخواستھ اند

٨٩».رفعت سلطان مي شود كھ ھیچیك در میانھ نیست، چنانكھ اغلب آنھا را یاد كرده ایم

و وجود این ھمھ زن جوان كھ بسیاري از آنان حتي یك نوبت رنگ فراش بخود ندیده بودند، كھولت شاه

خواستھ یا ناخواستھ باعث بروز حركاتي مي شد كھ اگر فرصتي مي یافتند، از خودنمایي وعرضھ اندام خود 

١١۶گاسپاردروویل، سفرنامھ، ترجمھ منوچھر اعتماد مقدم، ص - ٨٨
٩٠٠عین السلطنھ ،ھمان ، ص - ٨٩
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نمي دیدند و دریغ نمي كردند، چنانكھ در سفر شاه بھ مازندران ،زنان حرم كھ مرغان ھوا سایھ آنان را

صداي دورباش و كورباش فراشان شاھي، حتي تصور قیافھ آنان را در ذھن مردم دشوار مي ساخت، از 

: فرصت استفاده كرده و بطور جمعي برھنھ شدند و بھ دریا زدند

اما آنقدر . بعضي ھا كھ خیلي مستوري دارند، یك چادر سیاه سر كرده اند. تماماً لخت شده اند... «

آنھا كھ نزدیك ھستند . چادر ما دور است .ر در میان آنھا ھست كھ چادري ھا جلوه نمي كنند بي چاد

دوقایق ھم ھست كھ . خیلي ھا لخت شده اند و از توي آب تماشا مي كنند . تماشاي كامل مي كنند

معلوم است بھ آن نزدیكي . اجزاي عزیزالسلطان سوار شده اند ومتصل از جلوي سراپرده مي گذرند

دوربینھاي خوب دارند، . محض چھ مي روند، چادر بختیاریھا پایین چادر معتضدالسلطنھ است

البتھ وقتي این ھمھ زن كھ . روي ھم رفتھ این كار بي قاعده اي است. متصل نشستھ و تماشا مي كنند

آنھا عام است و ھمھ كس میل دیدار آنھا را دارد، بھ این نزدیكي لخت شوند وضیع وشھرت خوبي

كسي كھ آنھا را ھیچوقت در چادر و چاقچور ندیده و حاال ممكن شود . شریف از مشاھده ناگزیرند

در . بي ستر عورت ببیند، البتھ نگاه خواھد كرد وانواع حیلھ ھا را بھ جھت دیدن صورت خواھد داد

راه داشتھ انصاف ھم نیست یك نفر آنقدر زن ھم. نگاه كردن مردم بي اختیار بودند و حق ھم داشتند 

٩٠».باشد ودیگران ھیچ

ھمین زنان ھم بودند كھ پس از قتل شاه و در مدتي كھ امین السلطان در غیاب شاه جدید، پایتخت و دیوانخانھ 

: را اداره مي كرد، با او رفت و آمد مي كردند

در ھمان شبھا كھ صدراعظم دربخانھ استراحت مي كرد، ھمھ شب از زنھاي شاه بھ نارنجستان « 

آن چھل روز اغلب زنھاي شاه كھ عزیزخان رایگان دید و در. آمده، تا صبح خدمت صدراعظم بودند

زنھا ھم اغلب . توانست براي او آورده ، خصوصاً از لیلي وعایشھ در این مقدمھ شھرت بیشتر دارد

لھ، دنده ھرزه و مرد ندیده ، در این موقع كھ بیم جان و مال ھم نبود، عزیز خان ھم محرم چندین سا

٩١».بھ قضا داده، سر بھ فرمان نھادند

تا . اتابك نابكار ھم تا توانست برایگان از آن حرمسراي عظیم و آن زیبارویان بي صاحب شده كام ستاند

با ورود حرمسراي . ھنگامي كھ شاه جدید، مظفرالدین شاه وارد شده و حرمسراي خود را ھم از تبریز آورد

اما پیش از آنكھ عده آنھا تمام شود اخراج ار مي بایست حرم خانھ را تخلیھ كنند،شاه جدید زنان پیشین بناچ

شدند و تمام محالت تھران را پر كردند، بھ نحوي كھ زنان خانھ دار از حسادت پیوستھ با شوھران خود 

: جنگ و نزاع مي كردند

٨٠٩ھمان، ص - ٩٠
١١٠۵ھمان،  ص - ٩١
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ھجن كھ ابداً شایستھ خیلي بد و مست. زنھاي شاه را روز ششم محرم از اندرون بیرون مي كردند«

اول بنا نبود تا انقضاي مدت بیرون بروند، نمي دانم صدراعظم چھ كرد كھ روز پنجم خواجھ . نبود

نصفي با ترامواي، رفتھ حكم كرد كھ فردا تماماً بروید و روز ششم بیچاره ھا نصفي با االغ كرایھ،

، جوقھ جوقھ در خیابان ایستاده مردم ھم دستھ دستھ. نصفي پیاده، نصفي با كالسكھ بیرون رفتند

ھر كس بھ خود وعده مي داد و یكي را . نظاره مي كردند و اینھا بھ این اشكال بیرون مي رفتند

انتخاب مي كرد این زنھا كھ سایھ آنھا را آسمان نمي دید ودر وقت بیرون آمدن صداي دور شو، 

رفتند كھ دل مردم بھ تمام آنھا كور شو پس برو گوش عالم را كر مي كرد بھ این حال بیرون مي

در . یكصد و دوازده صیغھ وعقدي بیرون رفت كھ ھزار و ھفتصد نفر زن جمع آنھا بود. سوخت

بعضي ھا كھ جا ومكان نداشتند بھ خانھ دخترھاي شاه شھید . تمام كوچھ ومحالت شھر پراكنده شدند 

ھر كس بھ .... و زنھا مرافعھ داشتنددر ھر خانھ امشب ذكر این بود . و اقوام دور خودپناه بردند

طوري صحبت آنھا شیوع ... خودش یكي و دو تا وعده داده، وضیع و شریف حرفشان ھمین است

٩٢»....داردكھ باالتر از صحبت قتل شاه درآن ایام است

. مظفرالدین شاه مردي علیل و بیمار مزاج بود و بنا بھ برخي روایات بھ اخالق تركان نیز گرایش داشت

بنابراین حرمسراي او بسیار محدود و مختصر بھ چھارزن عقدي و تعدادي صیغھ مي شد كھ از آذربایجان 

كلنل كاساكوفسكي كھ در  آن سالھا در قزاقخانھ . با خود آورده و پس از سلطنت نیز چیزي بر آن نیفزود

: خدمت مي كرد، روایت جالبي از حرمسراي مظفري دارد

از مظفرالدین شاه ھیچكس «: ي درباره حرمسراي شاه تعریف مي كندبشیر حضور مطالب جالب« 

در اندرون مدام جار و جنجال و كشمكش برپاست و حال آنكھ عده زنان بمراتب كمتر . واھمھ ندارد

البتھ چنان نبود كھ ھرگز در حرمسرا صدایي علیھ رفتار مستبدانھ . از دوره ناصرالدین شاه است

. تراضات در ھمان اول ریشھ كن مي شد و مقصر بھ مجازات مي رسیدشاه برنخیزد، ولي این اع

ولي مظفرالدین شاه بینوا جرأت جیك زدن جلوي زن خود حضرت علیا را ندارد كھ میان مردم 

درست برعكس انیس الدولھ كھ خاطره .بعنوان جادوگر و الھھ مكر وبالي جان ملت بشمار مي رود

٩٣».نیكویي از خود بر جا نھاد

شاه جدید جز یك ھمسر قانوني و . وي كار آمدن محمدعلي شاه بساط حرمخانھ داري تقریباً برچیده شدبا ر

ھمسر دیگري نداشت وجز در ھنگامھ مشروطیت شرعي كھ مادر ولیعھد احمدمیرزا بود یعني ملكھ جھان ،

عین . ن فكر نیفتادكھ خیاالتي درباره ازدواج مجدد بھ سرش زد و بھ سرعت از آن منصرف شد، دیگر بھ ای

: السلطنھ آن رویداد را چنین توصیف میكند

١٠٣٠ھمان ا، ص - ٩٢
١۵٨سقی جلی ،صخاطرات کلنل کاساکوفسکی، ترجمھ عبا- ٩٣
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این حمیده را چندي شاه . ما مشغولیاتي با حمیده خانم و لیلي خانم، دخترھاي خاور خانم داشتیم... «

با . مخلوع در باغ شاه برد، اما آنجا ممكن نشد از ترس ملكھ نگاه دارد، شھر فرستاد و بعد رھا كرد

ما متوقع بودیم یك مملكت را اداره . ل را داشت از بي عرضگي نتوانست نگاه داردآنكھ نھایت می

٩٤»...كند

درواقع عمر حرمسرا در سلسلھ قاجاریھ با . در دوران احمدشاه نیز چیزي واقعي بنام حرمسرا وجود نداشت

. مرگ مظفرالدین شاه بھ پایان رسید

حرمسراداري در میان طبقات ممتازه .٤-١-٢
ھ كھ در این بخش از آن بنام حرمسرا یاد مي شود، در واقع تا نیمھ عصر قاجاریھ یعني تا اواسط آنچ

حكومت ناصرالدین شاه در ایران رایج بود و پس از آن تقریباً بجز حرمسراي سلطنتی، بساط بقیھ 

از نیمھ دوم بنابراین سیاحاني كھ . حرمسراھا برچیده شد وطبقات ممتازه نیز بھ تك ھمسري روي آوردند

. حكومت قاجار وارد ایران شده اند، كمتر گزارشي درباره حرمسراھاي اعیان و اشراف بدست مي دھند

در این گفتار  نیز حرمسراداري با تكیھ بر تاریخچھ روابط جنسي در عصر قاجار مورد بررسي قرار مي 

در سفرنامھ مسیو الیویھ كھ در . یمو اینك بھ عصر آقامحمدخان یعني ابتداي سلطنت قاجار مي پرداز. گیرد

از جملھ وي درباره اخالق . این دوران سفري بھ ایران داشتھ مطالب جالبي در این خصوص بدست مي آید

: جنسي روستائیان مي نویسد

روستائیان عادتابیش از یك زن نمي گیرند، با وجود اینكھ در مذھب خود تا چھار زن را مجاز مي «

زان خود را بھ ھمسري در نمي آورند و با آنان ھمخوابھ نمي شوند،مگر تعداد ھمچنین  كنی. باشند

بسیار مي پسندند درباره دین ما كھ تك ھمسري را توجیھ مي كند،. قلیلي كھ ھنوز زن نگرفتھ باشند

اما آزادي زنان ما را در نشست و برخاست با مردان و آزادي ھاي فراواني كھ دارند بسیار بد 

٩٥».دانندونكوھیده مي

ھمچنین الیویھ متذكر مي شود كھ ایرانیان اعم از اینكھ بھ زن خود شیفتھ باشند یا بي میل، غیرت ورشک 

بسیاري درباره شان دارند و چنانچھ اثري از بي عصمتي و خیانت در آنان مشاھده كنند، بھ كمك برادران و 

سیار نادر گزارش مي دھد و اینكھ كمتر بھ خویشان ضعیفھ ،وي را ھالك مي كنند، البتھ او این امر را ب

٩٦.چنین موردي برخورده است

:الیویھ در جاي دیگر در باب كنیزان وخواجگان مقیم در حرمسراي افراد متعین مي نویسید

٢٩۴۴عین السلطنھ،ھمان، ص- ٩٤
٨۵سفرنامھ الیویھ ، ترجمھ محمدطاھر میرزا، ص- ٩٥
٨۶ھمان ا، ص - ٩٦
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از این كنیزان ،آنھایي كھ پیر و از شكل افتاده باشند، بھ جھت خدمت در خانھ تعیین مي شوند و ... «

ل ھستند ھمواره در خیال ھمخوابگي با آقاي خانھ بوده و طالب مي شوند كھ آنان كھ جوان وخوشگ

٩٧».ھم فراش وي شده تا صاحب فرزندان شوند و خود نیز كنیز و خدمتكار بھ خدمت گیرند

:گاسپاردروویل نیز تصویر یك حرم سراي اعیاني عصر فتحعلیشاه را چنین ترسیم مي كند

ھ بوسیلھ دیوارھاي بلند محصور شده وزنھا وبچھ ھا در آن حرمسرا بنای مجزا و مستقلي است ك«

. جا زندگي مي كنند ولي برخالف آنچھ بسیاري از مردم تصور مي كنند شباھتي بھ زندان ندارد

حرمسراھاي ثروتمندان را مي توان بي چون و چرا با بھشت واقعي روي زمین مقایسھ نمود، زیرا 

در آن بسر مي برند و ھر یك با رقابت سعي مي كنند طرف گذشتھ از تعداد زیاد زنھاي زیبا كھ 

این . توجھ ھمسر ثروتمند خود قرار گیرند، حرمسراھا آكنده از اشیاي ضروري وتجملي گرانبھاست

كودكان . بناھا بسیار خوب و وسیع تقسیم بندي شده و ھر یك از زنان اطاق مخصوص بھ خود دارند

. ت، ھمچنین كنیزان اتاق مخصوص دارندكھ تقریباً ھمیشھ تعدادشان زیاد اس

مردان ایراني تنھا در حرمسراھاي خود احساس آزادي دارند و آنجا در میان خانواده سنگیني و 

آنان چنانچھ میھمان برجستھ اي نداشتھ باشند ھمواره . وقاري كھ در دیوانخانھ دارند كنار مي گذارند

ند ولي بعضي اوقات ھم بھ تنھایي غذا میخورند و در حرمسرا با زنھا و بچھ ھاي خود غذا مي خور

چنانچھ بخواھند كسي را در سرسفره خود شریك كنند، این افتخار منحصراً نصیب زن اول كھ 

آنھا مانند سایر شرقي ھا تا اندازه اي كھ قدرت مھریھ . عنوان بیوك خانم یاخانم بزرگ دارد مي شود

ھمسر اختیار مي كنند و این بدون در نظر گرفتن كنیزھاي دادن ونگاه داري از زن را داشتھ باشند، 

این كنیزھا از لحظھ اي كھ با  صاحبانشان ھم بستر مي شوند از . جوان است كھ خریداري مي شوند

حالت بردگي خارج مي شوند ودر صورتي كھ این خوشبخني را داشتھ باشند كھ فرزندي بھ دنیا 

كنیزھایي كھ در رقص و آواز مھارت دارند، . دست مي یابندآورند حتي بھ مقام زنان غیرعقدي نیز 

در این فرصتھا كنیزان تمام جاذبھ . بعضي اوقات براي سرگرمي رئیس خانواده ھنرنمایي میكنند

خود را بكار مي برند و حساس ترین حركاتي كھ بدان وسیلھ بتوانند نگاھھاي آقا را متوجھ كنند و 

آنھا غالباً در این امر توفیق مي یابند و خانمھایشان را كھ . مي دھندقلب او را بربایند از خود بروز

٩٨».اغلب بھ نفع كنیزان كنار گذاشتھ مي شوند مأیوس و غصھ دار مي كنند

. اما این ھنرنمایي ھا ھمیشھ بنفع كنیزان تمام نمي شد وگاھي غضب خانم خانھ بالي جانشان مي گردید

را روایت مي كند كھ بھ ھمین نحو مورد توجھ آقاي خانھ قرار مي گیرد و مادام كار السرنا داستان كنیزي 

خانم كھ دیگ حسادتش بھ جوش آمده، روزي او را ھنگامي كھ ارباب ھدیھ ارزنده اي بھ كنیزك مي دھد ،

ھمان، ص ھمان - ٩٧
۶٧- ۶٨سفرنامھ دروویل ، ص - ٩٨
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بھ كنیزان دیگر دستورمي متھم بھ تالش براي مسموم كردن خود مي كند و با استفاده از غیبت آقاي خانھ ،

آنجا كھ  توان دارند كتك تا د او را لخت كنند و پس از چندبار فروبردن در حوض آب یخ حیاط اندرون،دھ

٩٩.بزنند، در حالي كھ خود  خاتون كنار پنجره نشستھ وقلیان بر لب صحنھ مجازات را نظاره مي كند

برخي از جنبھ ھاي موریس دوكوتز بوئھ كھ در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه بھ ایران مسافرت كرده،

:نامطلوب زندگي در حرمسرا را بازگو مي كند

منزل زنان ساكن در حرمسرا كھ در واقع دشمن و رقیب یكدیگرند، بقدري بھ ھم نزدیك است ..... «

ھر استراق . كھ ممكن نیست چیزي در اطاقي گفتھ شود، بدون اینكھ در اطاق مجاور شنیده نشود

زیاد بھ گوش صاحب خانھ مي رسد، این است كھ مي گویند دیوار سمع محرمانھ اي باشاخ و برگ

مثالً اگر زني خود را بھ خواندن سرگرم كند، دیگران با علم بھ اینكھ او ھم بھ . حرمخانھ گوش دارد

. موقع تالفي خواھد كرد، او را مسخره مي كنند

بي نھایت خوشبخت مي زني كھ میراث پدري خود را بھ شوھر داده و عیال او شده باشد خود را

فقط شوھر از رقابت زنان زیبا و جوان . داند، ولي متأسفانھ گرفتار جفر و جادوي دیگر زنان است

بدین معني كھ زنان صبح تا شام بھ آراستن خود مي پردازند تا مورد توجھ . خود استفاده مي برد

زنان خود خوش سلوك مطابق مذھب اسالم نھ فقط ھر شوھري باید نسبت بھ. شوھر واقع شوند

باشند، بلكھ باید عالوه بر فراھم آوردن مایحتاج ضروري ایشان وجھي براي تھیھ لوازم آرایش و 

در ضمن زناني ھستند كھ از تجمل احتراز كرده ، صرفھ جوییھاي . تفریح ھر یك اختصاص دھد

و بھترین وسیلھ خود را جمع كرده یكجا بھ شوھر تقدیم مي كنند و این منتھاي درجھ لذت شوھر

. در نتیجھ شوھر محیت خود را بھ زنان مي فروشد. براي جلب محبت اوست

اوالد پسر تا سن ھشت الي ده سالگي نزد مادران خود بزرگ مي شوند و در این مدت بھ آنان یاد 

از این سن بھ. داده مي شود كھ پدر خود را فریب داده ، دمادم مادر خود را نزد او یادآوري كنند

بعد، بھ جھت اینكھ مبادا با سایر زنان پدر ارتباط نامشروع بیابند از حرمخانھ خارج مي شوند و 

١٠٠».خیلي از رجال ھستند كھ پسرھا را بدین لحاظ از مالقات مادرشان نیز محروم مي كنند

ان  اما این نیز فقط ظاھر قضیھ محسوب مي شد، چنانكھ ھمین مردان بھ ظاھر متعصب، از معاشرت جوان

كنت  گوبینو در سفرنامھ خود این موضوع را . نورسیده  با زنان و دخترانشان چندان جلوگیري نمي كردند

: بھ روشني بیان مي كند

. زنان ایراني با اینكھ بسیار كم در خانھ مي مانند، در خانھ ھایشان فرمانرواي مطلق ھستند« 

شندگان دوره گرد كھ بیش از ھجده یا بیست خدمتكاران زن و مرد بھ خدمتشان اشتغال دارند و فرو

۶۴مادام کارالسرنا،سفرنامھ ، ترجمھ علي اصغر سعیدي، ص - ٩٩
۵٢- ۵٣ترجمھ محمودھدایت، ص موریس دوكوتز بوئھ، مسافرت در ایران، - ١٠٠
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این كار نزد مردمي كھ در پانزده سالگي ازدواج . سال ندارند، اجازه دارند قدم بھ اندرون بگذارند

اما در این كشور ھیچگونھ بي منطقي كسي را شگفت زده نمي كند . مي كتتد شگفت آور است

از تھ دل مي خندند و ھزاران قصھ دھید،وبخصوص وقتي كھ این مطالب را بھ ایرانیان تذكر مي

خوشمزه در این باره ایرانیان تعریف مي كنند و دست آخر با قیافھ جدي نتیجھ مي گیرند كھ این كار 

رسم است و شاید ھمان شخصي كھ این داستانھا را برایتان تعریف كرده، بھ محض جدا شدن از شما 

١٠١».بھ دخترانش استخدام كند و بھ خانھ اش ببردپسر جواني را بھ عنوان غالم بچھ براي خدمت 

گذشتھ از این جوانان ساده رو و خوش منظر كھ از جملھ لوازم تفریحات حرمسراي متمولین محسوب مي 

شدند، افراد دیگري نیز مانند شیخ ومال ومجتھد كھ جھت روضھ خواني و مسائل شرعیھ خواستھ مي شدند و 

حتي زماني كھ بیماري وجود نداشت از سوي خاتون خانھ ه و بیگاه ،نیز اطباء ایراني و فرنگي كھ گا

بدنبالشان فرستاده مي شد كھ ھم فال بود و ھم تماشا و جالب اینكھ این اطباء بدون اینكھ معالجھ اي صورت 

.دستمزد نیز دریافت مي كردندداده باشند،

ال اقامت در ایران ،گزارش جامع دكتر جان ویشارد است كھ طي بیست سیكي از این اطباء فرنگي ،

وسودمندي راجع بھ وضعیت حرمسراداري وعواقب ناگوار آن بر حیات اجتماعي زنان و ھمچنین آسیبي كھ 

اینك بخشي از یادداشتھاي او را مرور . از لحاظ جسمي و جنسي بھ این افراد وارد مي شد ارائھ كرده است

: مي كنیم

تا حد قابل مالحظھ اي در میان طبقات مرفھ و عمومي بود ،تعدد زوجات كھ قبالً امري عادي «

این وضع . منسوخ شده است وزنھا و دختران از حرمت و آزادي بیشتري برخوردار ھستند

معتقدند كھ رھایي زن از شرایط مخصوصاً در شھرھاي بزرگ كامالً مشھود است و صاحبنظران 

منتھا سرعت آن بستگي  . را  فراخواھد  گرفتسخت  زندگي در اندرون و حرمسرا  بھ تدریج ایران

١٠٢».بھ آمادگي و پذیرفتن خود زنان دارد

در جاي دیگر وي آسیبھاي اجتماعي و فردي ازدواجھاي غیردائمي یا صیغھ را بطور عیني تشریح 

: مي كند

در اسالم داشتن چھار زن قانوني است و عالوه بر این ھر مردي مي تواند تعدادي صیغھ داشتھ«

صیغھ ھا را مي توان بھ راحتي رھا كرد كھ در نتیجھ مصائب بسیاري بر آنان تحمیل مي . باشد 

گاه آنان ناچار مي شوند در خانھ ھاي بزرگ ثروتمندان بھ خدمتكاري مشغول شوند كھ بھ آنان . شود

ر او را باجي مي گویند و گاه بھ عنوان زن درجھ دوم بھ عقد كسي درمي آیند تا خدمت زنان محبوبت

٣١٢سفرنامھ ، ترجمھ عبدالرضا ھوشنگ مھدوي، ص کنت گوبینو،- ١٠١
٩۴جان ویشارد، بیست سال در ایران، ترجمع علي پیرنیا، ص - ١٠٢
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تعدادي ھم پس از سالھا در بھ دري اسیر بیماري ھاي گوناگون مي شوند و اربابان بیرحم . بكنند

. اخراجشان مي كنند

و اما اتفاق مي افتد كھ بعضي ھا بھ . آنھاستدر چنین شرایطي بیمارستان تنھا پناھگاه و ناجي

م وجود آنان چنگ انداختھ و دیگر از بیمارستان ھم مراجعھ نمي كنند، تا زماني كھ بیماري در تما

این زنان بیچاره بیشتر در كنار راھھا نشستھ اند و ھیچ پناھي . عھده ما ھم كاري ساختھ نیست

این درماندگان نمایانگر یك سیستم غلط اجتماعي . تمام درھا بھ روي آنھا بستھ شده است. ندارند

. ھستند

. سطوریھا و ارمنیان عمالً آن را ممنوع اعالم كنندكثرت طالق در میان مسلمانان باعث شده كھ ن

مردان . مردان جزیي ترین اعتنایي بھ قوانین كلیسایي ندارند ولي زنان از آنھا جانبداري مي كنند

بدون تأمین زندگي و آینده زنان آنھا را طالق مي دھند و خود را براي بھ دست آوردن اشتغال بھ 

زنان . ازدواج مي كنند تا بتوانند اجازه اقامت دائم را بدست آورندروسیھ مي روند و در آنجا مجدداً 

بیوه كھ در میان آنان سنیني كمتر از بیست سال ھم وجود دارد باالجبار بقیھ عمر را در بي پناھي و 

این روش مشكالت سخت وگرفتاري ھاي جدي براي جامعھ فراھم آورده . سرگشتگي مي گذرانند

. است

مي شوند كھ براي پرستاري یا كلفتي بھ ھر جایي مراجعھ میكنند، كھ اگرقوانین زنان زیادي دیده

جدي و مسلمي در این مورد وضع مي شد،آنھا صاحب خانواده وبچھ ھاي خود مي شدند و بھ این 

.... وضع ھالكت بار گرفتار نمي آمدند

كي را پشت سر مي دختران در سنین پایین بھ خانھ شوھر مي روند، حتي زماني كھ دوران كود

ھر طبیبی كھ تجربھ اي درمسائل ایران داشتھ باشد میتواند داستانھاي ھراس انگیز و تكان . گذرانند

من دختران كم . دھنده از رنجھا و مشكالتي كھ این ازدواجھاي زودرس ایجاد كرده اند بیان دارد

ا مي شنیدند، چنان از وحشت سالي را كھ بھ مریضخانھ آورده اند دیده ام كھ وقتي نام شوھرشان ر

پرواضح است كھ ازدواج در سنین پائین دختران ، نژاد را بھ . فریاد مي زدند كھ بیخود مي شدند

دختراني را دیده ام كھ در سن دوازده سالگي با مرداني كھ در . تدریج روبھ ضعف و نقصان مي برد

اعث بوجود آمدن بیوه ھاي زیادي شده حد سني پدربزرگشان بوده اند ازدواج كرده اند و ھمین امر ب

چون بسیاري از این زنان بدون پشتوانھ و عایداتي رھا شده اند، راھي براي ادامھ زندگي . است

بیشتر آنان كھ برورویي داشتھ باشند، . برایشان باقي نمي ماند جز آنكھ بھ تدریج ضایع شوند

سر در مي آورند و تعدادي ھم صیغھ مي باالجبار از خانھ مرداني كھ یكي دو زن دیگر ھم دارند 

طالق امري بسیار عادي است و بھ ھیچ وجھ . شوند كھ  ھر دو شق را قوانین ایران جایز مي داند

زیرا او اگر از طبقات . براي مردان كسر شأني بحساب نمي آید، اما در مورد زنان چنین نیست
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شوھري از لحاظ شرایط سني وموقعیت مرفھ وثروتمند ھم باشد ھرگز نمي تواند در ازدواج مجدد

اما مرد محق است زن قادرنیست شوھرش را طالق گوید،. اجتماعي ھم طراز با اولي بدست آورد

. كھ لفظاً ھم زنش را مطلقھ اعالم كند

مرداني كھ با خانواده سلطنتي ازدواج مي كنند، از این حق وھم چنین تعدد زوجات محروم مي 

ر میان عده اي مرسوم است ودر این مورد قانوني وجود ندارد و اگر كسي كتك زدن زنھا د. شوند

١٠٣».سخني بگوید بھ عنوان دخالت درامور داخلي افراد تلقي مي شود

آنچھ كھ دكتر ویشارد در ارتباط با وضعیت اجتماعي و اوضاع چند ھمسري در ایران بیان مي كند، بتدریج 

شرایط اجتماعي تغییر یافت و ما از نیمھ دوم حكومت قاجاریھ و با عوض شدن اوضاع و احوال و زمانھ و 

ھر چند كھ این رسم وآئین در برخي شھرھا ومناطق . ،بندرت با پدیده چند ھمسري مواجھ مي شویم

. دورافتاده تا سالھا ادامھ داشت

٢٢٠- ٢٢۶ھمان، ص - ١٠٣
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بخش دوم. ٢- ٢

خلقیات جنسي در رجال حكومتي عصر قاجار
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بي بند و باري اخالقي .١-٢-٢
اگر بتوان سیستم اداري و سیاسي عصر قاجار را تقلیدي درجھ دو از دیوانساالري عصر صفوي 

بندرت میتوان در میان . خلقیات درباریان و اشراف این عھد نیز دست كمي از اسالف آنان نداشتخواند،

شاید . اخالقي منزه و خویشتندار بوده باشندرجال متنفذ سیاسي، نظامي این دوره افرادي را یافت كھ از لحاظ

اما روسپي باره گي و البتھ غالم باره گي . در این میان بتوان امیركبیر یا سپھساالر را از بقیھ جدا دانست

در این مبحث ما با نمونھ ھاي تاریخي سعي در . یكي از خلقیات و ویژگي ھاي رجال این دوران مي باشد

. داشتاثبات این مدعا خواھیم 

اینکھ ریشھ بي بند و باري و كثرت فساد در میان بزرگان و رجال قاجاري بھ چھ عاملي برمي گردد، شاید 

قاجارھا با خصوصیات ایلیایي تركان . بتوان عامل نخستین را فساد خود شاھان و خاندان سلطنتي دانست

آنھا پایدار ایلي ھمچنان در میان وبنابر مساعدت اوضاع و احوال زمانھ بر ایران مسلط شدند، اما روحیھ

ماند ،یكي از این روحیات، عشرت طلبي و بي اعتنایي بھ امور مدني و اجتماعي بود كھ باعث شد تا شاھان 

قجر ایران و ایرانیان را چون خوان یغمایي تصور كنند كھ خود در آن جز تن آسایي و استفاده از این نعمت 

ھمین جھت تمایلي بھ استفاده از مردان كاردان وبا اصل و نسب و با اقتدار بھ . بادآورده كار دیگري ندارند

نشان نمي دادند و اگر كوتاه زماني افرادي چون قائم مقام، سپھساالر و امیركبیر را بھ امورات مھمھ مي 

در چنین سیستمي ھر چھ . گماشتند ، دیري نمي گذشت كھ آنان را مخذول و منكوب و مقتول مي ساختند

راد كم شعور و بي اراده و مطیع تر بودند، راه ترقي بر آنان ھموار تر بود، بھ ھمین جھت كساني چون اف

حاجي میرزا آقاسي و میرزا آقاخان نوري و امین السلطان توانستند در عین بي لیاقتي وفساد سیاسي و 

شاھان قاجار از افراد . نرسداخالقي و مالي، سالھا بر اریكھ قدرت و ثروت برقرار بمانند و گزندي بدیشان 

بھ شھادت تاریخ، ناصرالدین شاه كھ اول .باھوش بااستعداد وروشنفكر كمال بي زاري و ھراس را داشتند

پادشاه فرنگ رفتھ و بھ اصطالح سویلیزه ایراني بود، در اطراف خود مشتي اراذل و اوباش و مردمان پست 

مسخره گي و لودگي نداشتند جمع كرده و شب و روز فرومایھ چون ملیجك و امین حضور را كھ ھنري جز

خود را با آنان مي گذراند و حتي بھ چاكراني چون اعتماد السلطنھ ،بدین جھت كھ سواد و معرفتي داشت، 

التفات چنداني نمي نمود، محمدشاه، مرید ومطیع پیراحمقي چون حاجي میرزا آقاسي بود كھ ادعاي درویشي 

از امور كشوري ولشكري تنھا عشقي بھ توپ سازي وقورخانھ داشت و ھرچھ و صاحب نفسي مي نمود و 

بھ چنگ مي آورد در این راه مصرف مي نمود، اما از توجھ بھ جال ومال و ناموس مردمي كھ بدست 

مھاجران قفقازي ھموطن او بیچاره شده بودند ، خودداري مي كرد و مظفرالدین شاه مفلوكي كھ جواني را 

ي و لواطھ صرف كرد و در پیري و بیماري، تنھا مرجع و ملجأ او سید بحریني متقلب شیاد بر سر امردباز

این بالیا را از وجود مبارك بود كھ بھ ھنگام طوفان و رعد وبرق عبا بر سرش مي كشید و بھ انفاس قدسیھ ،

! ظل هللا دورمي داشت
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اندركرامات حاجي میرزا آقاسي .٢-٢-٢
در وجود این شخص اصل حكومت قاجاریھ را در تربیت و پرورش نخبگان سیاسي،شاید بتوان عصاره و ح

معجوني از جنون و حماقت و خرافھ پرستي كھ اندك اصالحات ایجاد شده توسط قائم مقام را . خالصھ كرد

یكي از اقدامات او آوردن تعداد زیادي از مھاجرین قفقازي ھموطن . نیز در امور كشوري و لشكري باد داد

در مقابل ھیچگونھ گوش شنوایي در برابر . ود وسپردن مقامات ومناصب كلیدي بھ این اشخاص بودخ

شكایات و تظلم مردمي كھ اسیر احجاف بي مروتان شده بودند نداشت و ھر شاكي و متظلمي را بھ بھانھ اي 

محفل عوام و خواص ھرزگي و مفاسدي كھ توسط این افراد بوجود آمده بود، نقل. از دیوان ودرگاه مي راند

این مفاسد و فجایع حتي بھ گوش . شده و احدي از نوامیس و نوجوانان مردم از تطاولشان ایمني نیافتھ بود

محمدشاه نیز مي رسید، اما سحر و افسون این پیرمكار چندان بود كھ شاه مرید چشم و گوش بستھ خویش 

ن امر باعث سرودن ھجویھ ھاي بي شمار و ھمی. ساختھ و جلوي ھر گونھ اقدام اصالحي را گرفتھ بود

از جملھ . شبنامھ ھاي بسیار بر علیھ حاجي میرزا شده و بھ صور گوناگون درمیان مردم انتشار مي یافت

این رساالت ھجویھ، رسالھ دستوراالعقاب تألیف میرزا مھدي خان نواب طھراني است كھ در آن بھ شدت بھ 

اطرافیان او تاختھ است و جھت آشنایي با اوضاع اخالق جنسي در حاجي میرزا آقاسي و اقدامات ومفاسد

. اجتماع این عصر خالي از لطف نیست

در این رسالھ مي توانیم مفاسدي كھ توسط اطرافیان حاجي میرزا ایجاد شده و نحوه برخورد عجیب وي با 

: این مسائل را بخوبي شاھد باشیم

از امناء و اعیان سجلي بر . د پسري عریاناً بگرفتشحنھ شارب الخمري از مھاجرین را با شاھ«

١٠٤».رفتپس از اخبار بھ او برآشفت كھ اشتري در مرغزاري رفت،. ثبوت و صدق مدعا بستھ 

. حتي زنان ونوامیس رجال ومحترمین نیز از تعرض این افراد مصون نبود

ون بشنید عتاب آغازید و چ. شویش در خدم ھادم االنجاب بنالید...مھاجري زني از محترمین را «

من .... زن تو نمي شد بھ ...اگر این تدارك بھ . خطاب آورد كھ بھ حكم طبیعت مني را مدفعي باید

١٠٥».در شرع شریف ارتكاب اقل قبیحین جایز است! بایستي

: و در جاي دیگر مي خوانیم

. نگاھداشتمھاجري زني جوان از مرد سالخورده كھ طفالن خردسالش بود در پرده فضاحت «

ستمدیده اطفالي كھ از فراق مادر خاك اشتیاق بر سر داشتند بھ خانھ از خدا بیگانھ گردآورد و تظلم 

این مشت رضایع را ضایع و . فالن از اھل ایروان خانھ عصمت مرا ویران داشتھ است: نمود كھ

۵٩میرزا مھدي خان نواب طھراني، دستوراالعقاب، بھ اھتمام سیدعلي آل داود، ص - ١٠٤
ن، ص ھمان ھما- ١٠٥
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. اده عرض نمودمتظلم فغان برآورده و اع. مھمل بگذاشتھ، اغماض نموده با تكبر و نخوت بگذشت

چندي دیگري را باشد كھ ھر . دشنامش داد و بھ راندنش حكم نمود كھ سالي چند ترا كفایت حاجت كرد

١٠٦».كسي پنج روزه نوبت اوست

بھ تالفي ھمین احكام جائرانھ بود كھ ھدف شدیدترین ھجویات شعرا و ادباء قرار گرفت و با زشت ترین و 

ص و عامش ساختند و پس از مرگ محمدشاه، ھمین كھ خبر فوت شاه ركیكترین الفاظ و تعابیر رسواي خا

را شنید، سراسیمھ و ھراسان بر خري بي پاالن سوار شده و گریختھ و بھ زاویھ حضرت عبدالعظیم متحصن 

.گردید

بلكھ ھشتاد حاجي آقاسي عمر ھفتاد حاجي آقاسي «

مرگ را یاد حاجي آقاسي با چنین عمر ھیچ مي نكني 

نتوان گادحاجي آقاسي زن تو زن دگر در ھجو جز

شر اوالد حاجي آقاسي بطن حوا و صلب آدم را 

كلك ایجاد حاجي آقاسي زشت نقشي چو روي تونكشید 

خر نمي گاد حاجي آقاسي گر نمي گاد مادرت پدرت 

سگ نمي زاد حاجي آقاسي گر نمي زاد آن سلیطھ ترا 

كرده اي باد حاجي آقاسي ستسقي ن ھمچو م....بسكھ از 

نھ قرمباد حاجي آقاسي نھ رزمباد چاره تو كند 

اد حاجي آقاسي نھ زبان در دھان تو كھ بود  نیش فصّ

١٠٧»آقاسيتیغ جالد حاجيآن نھ كلك است در كف تو كھ ھست 

روسپي باره گي امین السلطان و امین حضور .٣-٢-٢
در گزارشات متعدد و . یز از دام روسپي باره گي و زن پرستي نرستھ بوداین صدراعظم مقتدر قاجاري ن

نوشتھ ھاي رجال درباري این عصر چون اعتمادالسلطنھ و عین السلطنھ بھ موارد بسیاري در این باب 

جالب اینكھ ھمین فرد بھ ظاھر مقتدر و با نفوذ كھ حتي ناصرالدین شاه نیز از قدرت او . برمي خوریم

ود، در مقابل زنان روسپي منتھاي ذلت نفس و حقارت را داشت ، چنانكھ بارھا بوسیلھ آنان دشنام اندیشناك ب

امین الدولھ در این رابطھ طرح جالبي نقل . مي شنید وحتي آسیب مي دید، اما بھ روي مبارك خود نمي آورد

: كرده است

ر حرمسرا وقتي كھ یكي از خواجھ سرایان پادشاھي حكایت كرد كھ اعلیحضرت شاھنشاھي د«

دیشب صدراعظم سرگذشت بدي : جماعتي خواتین مكرمات و خدمھ محترمات حاضر بودند، فرمود

۶٠ھمان، ص - ١٠٦
۵٣ھمان، ص - ١٠٧
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با مالیمت ھا و مزه . شنیدني و خندیدني است. داشتھ، خود و اصحابش ناكام از مجلس برخاستھ اند

ن باغ بھ خالصھ آنكھ دیشب در فال. ھا كھ مخصوص بیان شاھانھ است بھ خانمھا قصھ كردند 

ھنوز مجلس گرم . دعوت فالن شخص بزمي آراستھ و پنج شش از فواحش معروف آورده بودند

صدراعظم چنانكھ عادت اوست بھ یكي از زنھا شوخي آغازید و . نشده سرد شد و اول پیالھ درد آمد

اصحاب خواستند لنگ .ضعیفھ جداً دشنام را رد كرد و بدگفت. بر سبیل ھزل بھ فاحشھ فحش داد

ترجیح كالم . زنھا بھ یكدیگر ھمدست وھم زبان فحش را بھ دوره انداختند. بیاندازند و میانجي شوند

ركاكت و فضاحت طوري شد كھ طرفین تاب نیاوردند و چون . بھ دشنام صدراعظم مي گذشت 

الغرض سور و . غیرت زنھا بیشتر بود، برخاستند و مجلس را بھ رجال حمیده خصال واگذاشتند

خانمھا بھ شاه . ھرآلود و انجمن خنك و تلخ شده و شام نخورده ھر یك از گوشھ اي فرا رفتندسرور ز

از این اوضاع خبر دارید و مي دانید كھ از روز و شب صدراعظم شما چھ سان : عرض كردند كھ

١٠٨»!پس چرا فكر مملكت و رعیت خود نیستید؟ شاه از گفتھ پشیمان بیرون رفت. مي رود

ّ او با محرمان دربار نیز در شاھدبازي اتابك نیز دست كمي از روسپي باره گي او نداشت، چنانكھ سر و سر

: میان خواص شھرت یافتھ بود

وزیر اعظم را با یك تن از خواجھ سرایان حرم ھمایوني الفتي پیدا شد كھ طلعتش ماه را تاب مي «

م، لطفي بھ غایت و ملحي بھ عارضي بھ طراوت گل، ذقني بھ صفاي سی. داد و طره اش سنبل را آب

بیچاره گرفتار و مفتون بود و راز از پرده برون افتاده، كار . اندامي ظریف و اطرافي فراھم. نھایت

١٠٩».از نظر بازي بھ دست درازي كشید كھ تاب و شكیب در دل مشتاق نمي گنجد

نھ حادثھ اي خنده دار در اعتمادالسلط! جالب تر از ھمھ جري بودن روسپیان بر وزیر اعظم شاھنشاھي بود

: این باره نقل مي كند

شنیدم وزیر اعظم از كالسكھ زمین نخورده ،شبي كھ خانھ وزیر علوم مھمان بودند وتا صبح مشغول «

شرب شراب ودستھ مطربي كھ آنجا بود رقاص خوشگلي داشتھ، وزیر اعظم با آن رقاص مطایبھ 

امروز عصا . ین مي خورد و پاشان درد مي گیرد زم. نموده، رقاص دستي بھ سینھ ایشان زده بود

١١٠».دست گرفتھ بود

مسخره گي و لوده بازي امین السلطان حد و مرزي نداشت و از ھر وسیلھ اي براي جلب نظر شاه سبك مغز 

: و بي عار استفاده مي نمود

١٧٠امین الدولھ،ھمان ، ص - ١٠٨
١١٧ھمان، ص - ١٠٩
٧٠١اعتماد السلطنھ، ھمان ، ص - ١١٠
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كشف از چیزھاي عجیب دنیا اینكھ دیروز صدراعظم عكس حاجي كربالیي علي را برھنھ و ... «

در دل دوست بھ ھر حیلھ رھي «. دیشب خودشان بحضور ھمایون آوردند. العوره داده انداختھ اند

١١١».باید كرد

امین حضور نیز در مسخرگي و بیھوده كاري دست كمي از امین السلطان نداشت و تقرب خود را نزد 

قلید از صداي دیگران و از جملھ ھنرھاي اوت. ناصرالدین شاه صرفاً بجھت ھمین امور بدست آورده بود

درآوردن انواع و اقسام آوازھا و اصوات بامعني و بي معني از خویش و گفتن سخنان یاوه و خنداندن شاه 

جالب اینكھ وي براي  خنداندن شاه حتي از افشاي ر وابط ! بود كھ او را شایستھ لقب خویش ساختھ بود

حضور اعتمادالسلطنھ و جمعي دیگر بھ شاه جنسي خویش با زوجھ اش ابایي نداشت، چنانكھ روزي در

: صحبت از تجدید قواي جنسي خویش نمود

بھ شاه عرض مي كرد كھ من . امروز صحبت غریبي از امین حضور در خدمت شاه شنیدم...«

چرا كھ باز زن خود كھ سي سال است . دیشب از خودم امیدوار شدم كھ باز قوه جواني در من ھست

این اشخاص با این حرفھاي پست و رذل تا بحال خودشان را ! كار كردمگرفتھ ام دیشب فالن 

١١٢».بندگان ھمایون ھم این متاع را بیشتر خریدار است. نگاھداشتھ اند

البتھ ھمین اشخاص ھم براي اینكھ ظاھر كار را حفظ كنند ھر از گاھي توبھ مصلحتي مي كردند و چند 

! دوباره عادت قدیم از سر گرفتھ شده تا توبھ اي نو برسدصباحي دست از مي و معشوق مي كشیدند ، اما 

دو كوپ . شب دوشنبھ امین حضور بھ اوین رفتھ بود. عصر مجدالملك اینجا بود و تفصیل مي گفت«

. تمام این شراب و عرق در یك شب صرف شده بود. شراب و یك كوپ عرق آبدارش حامل بوده

بح امین حضور براي ھواخوري قبل از طلوع آفتاب از ص. چندین نفر جنده و زن مطربھ آنجا بودند

از قرار گفتھ خودش صدایي از غیب بھ . در كنار رودخانھ تفرج مي كرده. خانھ اش بیرون آمده بود

...... اي امین حضور، از جواني بھ پیري از پیري تا بھ كي ؟ : گوشش رسید بھ این مضمون كھ 

گریھ زیادي .وقتي بھ ھوش آمده ملتفت شده بود . د امین حضور از ھیبت این صدا غش كرده بو

منزل مراجعت كرده،جنده ھا را بیرون كرده و توبھ از معاصي و مناھي كرده .كرده است

١١٣».است

چگونھ بر امین حضور نازل شده و مقام او در تزد ذات الھي چھ ! این الھامات غیبي كھ بھ وحي مي ماند

. خود مسألھ دیگري است! اختھ است،چنانكھ موسي را مخاطب ساخت؟سان بوده كھ اورا اینگونھ مخاطب س

اما تا آنجا كھ تاریخ نشان مي دھد، او و امثال او ھیچگاه نتوانستند دست از مناھي و معاصي خود كشیده و 

.راه صالح وفالح را بپیمایند و تا زوال دولت قاجاریھ ، در ھمچنان بر یك پاشنھ مي گردیده است

۶٠٢ھمان، ص - ١١١
۶٠٢ھمان، ص - ١١٢
٩٢۵ھمان، ص - ١١٣
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السلطان مفاسد عزیز
او كھ از كودكي بواسطھ پیشامدي . این فرد را شاید بتوان یكي از رسواترین چھره ھاي عصرقاجار دانست

ناخواستھ و بطور اتفاقي جان ناصرالدین شاه را از خطر نجات داد، از ھمان زمان چندان محبوبیت در نزد 

لكھ بر جمیع وزراء و امراء و بزرگان دولت وي پیدا كرد كھ او را نھ تنھا بر جمیع فرزندان و خانواده اش ب

قاجار نیز رجحان داد و ھر خواھشي كھ از او صادر مي شد، بدون اھمال بوسیلھ شاه عملي مي گردید تا 

عزیزالسلطان یا بھ اسم متداول ترش . جایي كھ سر و صداي زنان و خواص اطراف شاه را درآورده بود

مرتكب رسوایي ھاي جنسي بسیاري در داخل وخارج ارگ شاھي ملیجك از زماني كھ بھ سن بلوغ رسید، 

بسیاري از این مفاسد . از نزدیكي با زنان جوان شاه گرفتھ تا لواط با ھمبازي ھاي دوره نوجواني اش. گردید

شخصاً بھ گوش شاه مي رسید، اما از فرط عالقھ عجیب و كوركورانھ اي كھ بھ این جرثومھ داشت، آنھا را 

رفت و اگر موضوع بسیار حاد و مشكل ساز بود، تنھا بھ قھر یكي دو روزه با ملیجك اكتفا مي نادیده مي گ

در خاطرات اكثر رجال عصر ناصري، موارد متعددي از رسوایي ھاي جنسي این عزیزكرده بي ! كرد

: اعتمادالسلطنھ بھ برخي از این موارد اشاره كرده است. جھت ثبت و ضبط شده است

شبق و . اگر قدش كوتاه است، دلیل بر كمي سنش نیست. حاال شانزده سال داردعزیزالسلطان «

شھوتش ھم بھ درجھ اي است كھ سھ سال قبل از این لواط مي كرده است، این نابكار چشم طمع بھ 

اغول بیگي خانم، رئیس . شوكت، صیغھ شاه انداختھ بود و مدتھا بود كھ با او سر و سري داشت

. ھ این صیغھ ھا و خدمتكارھا سپرده اوست، دیده بود كھ كار بھ افتضاح كشیدهقھوه خانھ اندرون ك

اوبھ جاي اینكھ پرده پوشي كند و برادر زاده را منع . بھ امین اقدس عمھ عزیزالسلطان شكایت كرد

عزیزالسلطان ھم گریھ كرد و عجالھ كار بدین منوال . نماید، بحضور ھمایون شكوه كرده بود

١١٤».گذشت

دین شاه با علم و آگاھي از فساد اخالقي ملیجك یكي از دختران خود را بھ مزاوجت بھ اوداد، اما این ناصرال

دختر بدبخت ھم با این ازدواج خود را سیاه بخت ساخت و ھمیشھ از دست رفتارھاي زشت وزننده این 

: احمق در عذاب بود

گفت بلي ھمین . سفیدبخت استدرباره عزیزالسلطان سوال كردم كھ مي گویند خیلي زنش .... «

از در اطاق كھ عزیزالسلطان داخل مي شود، پشتش را بھ طرف خانم كرده وارونھ . طور است

بعضي كلمات قبیح مستھجن بیان مي كند كھ الیق خودش و .... تعظیم میكند و مي گوید خانم برایت

١١٥».سایر چیزھا و سفیدبختي را از ھمین كلمات قیاس كنید. كسانش است

٨٧٧ھمان، ص - ١١٤
٧۵٢عین السلطنھ،ھمان ، ص - ١١٥
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اعتمادالسلطنھ ھمچنین واقعھ مداخلھ عزیزالسلطان بھ نفع زوجھ بدكاره عماداالطباء را در ازاي متنفع شدن 

: جنسي از وی شرح مي دھد

از درخانھ باغچھ . در خانھ رفتھ شنیدم بیكمز، عماداالطباء ،زوجھ خود را مطلقھ ساختھ است.... « 

حلیلھ جلیلھ : مطلقھ كردن بیكمز عیال خود را اما تفضیل . آمده، عصر منزل امین الدولھ رفتم

خدا شاھد . آنچھ از زنھا و از فساقش شنیدم مي گویند بدگل ھم نیست. بیكمز،دخترك اویني است

اورا رؤیت نكرده ام ، ھم بالطبع مایل این قسم ھرزگي ھا است با اینكھ كراراً خانھ من آمده است،

نخواھم ... نوكر ابداً باني خیاالت نبوده ام و ان شاء انیستم و ھم بھ زن و عیال دوست و رفیق و

این ضعیفھ دھاتي مادامي كھ شوھرش او را بھ حرم خانھ جلیلھ شاھي راه نداده و آنجا نفرستاده . بود

. ظرفش قابل این مظروف نبود. آنجا كھ رفت یك مرتبھ بي حیا شد. بود بسیار ساده و عفیف بود

ضي زینتي ھاي نفیسھ، بیكمز بیچاره بھ قرض و قولھ براي او تدارك بخصوص كھ البسھ فاخره و بع

جمعي از جوانان و . كم كم اختیار از دست شوھرش گرفت و بناي فاسق بازي گذاشت. كرده بود

تا كار . پیران با او سر و سودایي بھ ھم رساندند و اغلب كاغذھاي معاشقھ او را بھ من مي نمودند

برادرش گرگوار كھ . تخوان رسید و بیكمز را عصبیت و غیرت بجوش آمدبي پرده شد و كارد بھ اس

خواست . ضعیفھ برگشت. ھنوز ارمني است او را محرك شد كھ این جلیلھ محترمھ را مطلقھ نماید

عیال امین . خانھ امین الدولھ رفت. وارد خانھ شود در را برویش بستند و در كوچھ اش گذاشتند

تجي بھ خانھ میرزا ابراھیم مستوفي پست كھ پسرش شوھرخالھ الدولھ ھم راھش نداد و مل

عزیزالسلطان ھم میان افتاد و از قراري كھ آقا مردك دایي عزیزالسلطان . عزیزالسلطان است گردید

ضعیفھ وی را واداشت كھ خانھ . مي گفت، حق الزحمھ دو سھ مرتبھ مجامعت ھم با زن بیكمز نمود

یا دوباره بھ خانھ اش برگردد یا اسبابش را از لباس و غیر بھ او . بیكمز برود و واسطھ كار اوشود

س مفتي كرده بود، حق را منظور داشت و بھ خانھ ... عزیزالسلطان كھ لذتي برده و . برگرداند

چندان اعتنایي ننمود و ھمان شب با صدرالملك بھ خانھ آقا میرمحمدعلي الھیجي كھ .بیكمز رفت

فردا صبح آقا مردك كھ آن ھم فیضي از . زوجھ خود را سھ طالقھ كردمجتھد سرچشمھ ھست رفتھ، 

زن بیكمز برده بود بھ خانھ بیكمز رفتھ تھدیدش كرد كھ اگر با زن خود مصالحھ نكني چنین و چنان 

زوجھ او را در كالسكھ شش اسبھ نشانده ، دو . این ابلھ بیچاره ھم ترسید قبول كرد. خواھیم كرد

حاال بیكمز با . از خانھ عزیزالسلطان آغا عبدهللا خواجھ بھ خانھ بیكمز بردندفراش جلوش انداختھ 

این ضعیفھ بنا بھ قانون شریعت مطھره زنا مي نماید و عذرش این است كھ زن من حایضھ بوده و 

در صورتي كھ اقرار در محضر شرع نموده بود كھ زنش چند روز بود حمام رفتھ . طالق جایز نبود

تقریر خود بیكمز ، خانم شاھزاده زن فضل هللا میرزا كھ ھمسایھ اوست و كلفت خانھ بود و از قرار

امین الدولھ بھ طمع اینكھ دختر ھشت نھ سالھ خود را بھ اوبدھد با شراكت زن امین الدولھ و پسر او 
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جھت از بیكمز پرسیدم كھ . و مشكوه الدولھ این اسباب را فراھم آوردند و او را از زنش دور نمودند

اینكھ بر تو تعیین شد كھ زنت معصومھ است و مقدسھ چیست؟ گفت اوالً مادرش سیده است، ثانیاً 

قراوالن در خانھ من بھ قرآن قسم خوردند كھ ابداً مرد اجنبي بھ قصد مواقعھ بھ دیدن حلیلھ من نیامده 

من او را تھنیت گفتھ، .ثالثاً از بشره وجیھھ زن خودم آثار معصیت ندیدم و اورا بي گناه یافتم.است

١١٦».انتھي. حلھ البر كھ برایش خواندم

ھمین آقامردك دایي عزیزالسلطان در فسق و فجور دست كمي از خواھرزاده خود نداشت و كار را بجایي 

: رسانده بود كھ در حرم شاھي ھر قسم عملي مي خواست مرتكب مي شد

اغلب روزھا اندروني ھمایوني بھ اوداده شده ،شنیدم آقا مردك دایي ملیجك كھ یكي از كنیزھاي... «

كھ شاه غایب مي شود مي رود اندرون امین اقدس و زوجھ خود راآانچھ باید كرد مي كند و اھل 

١١٧»!حرمخانھ از پشت پرده نظارت مي كنند

اخالق جنسي اعتمادالسلطنھ .۵-٢-٢
ھمسرش صاحب دو فرزند شد، اما در خود اعتماد السلطنھ بھ لحاظ جنسي دچار مشكل بود  و  گرچھ از

میانھ عمر با افزایش بیماري دیگر قادر بھ معاشقھ و كام گیري از زنان نبود، و با اینكھ در موارد متعددي 

خود او در خاطراتش برخي از این وقایع . بھ روسپیان برمي خورد، میلي بھ آنان در خود احساس نمي كرد

: را متذكر شده است

بعد تفصیلي روي داد . صبح علي الوجوب قرباني شد. رگ اسالم ، عید قربان استامروز عید بز«

دو سھ روز بود مالموسي . كھ اجباراً مي نویسم، اگرچھ بدست خود قبایح اعمال خود را مي نگارم

خیلي میل . اظھار مي داشت كھ زني ھست موسوم بھ حسن خان و دو سھ زن خوب را جاكش است

اصرار زیاد مالموسي و تعریف از جنده ھاي . د و سابق ھم شما را دیده استدارد با شما آشنا شو

تبعھ حسن خان نفس شیطاني را محرك شد كھ كاري را كھ در عمر نكرده بودم و بعد از این ھم 

سیدكربالیي و میرزا رضا را . اسباب رفتن حسن آباد را فراھم آوردم. خیال ندارم بكنم مرتكب شدم

از دستھ گذشتھ بي تدارك ناھار و آبداري دیوانھ وار بطرف حسن آباد راندم چھار. اطالع دادم

درھا بستھ، سرایدارھا بواسطھ . شش بھ غروب مانده وارد حسن آباد شدیم. میرزا رضا با من بود.

. بعد از مدتي باز كردند.در را كوبیدم . ناخوشي و بي پولي شھر آمده بودند و باغبان در باغ بود 

گرسنگي زورآورده، نان و پنیر و سبزي . اطاق كثیف جاروب نشده درھم برھم. مداخل شدی

عصر بھ زیارت امامزاده قاسم رفتم، . قدري خوابیدم. خالصھ بعد از مدتي آدمھا رسیدند. خوردیم

١٠٠١- ١٠٠٢ص اعتماد السلطنھ، ھمان ،- ١١٦
٨۴٢ھمان، ص - ١١٧
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قبل از ورود بھ اطاق مالموسي بقچھ آنھا . در مراجعت مالموسي را دیدم با سھ نفر زن وارد شدند

ما نیز تصور كردیم كھ صاحبان . نماز و زیر جامھ و غیره بود در بغل داشت نشان دادرا كھ چادر 

میرزا . با میرزا رضا در خیال باقي بودیم كھ از پرده چھ برون خواھد آمد. بدگل باشند.اینھا نباید

من آبي خواستھ و آینھ . رضا اشعار حافظ و سعدي حاضر كرده بود كھ بھ جھت ورود آنھا بخواند

سرو رو را شستم، گالب زدم، سبیل ھا را تاب دادم ، عبایي دوش گرفتم، شوخ و شنگ . البيوگ

خانم اول حسن خان . ربع ساعتي طول كشید . دیگر غافل از اینكھ دینگ و الدنگ خواھم شد. نشستم

.گوشھ چشم نشان مي داد. رو را گرفتھ بود. تعظیمي كرد. با چادرنماز خرامان وارد شد. ملحف بود

با امیرزاده ! مالموسي معرفي كرد كھ حسن خان است وخیلي محترمھ است. اذن جلوس دادم نشست

مالموسي . میرزا رضا كھ حاضر خواندن اشعار بود واچرتید. مرتضي قلي میرزا خانھ یكي است

با . دوباره شاھوار  نشستم. صاحب كار عقب است. درك كرد و گفت این حسن خان جاكش است

دست داشتم گاھي با حوض بازي مي كردم و آبپاشي مختصري بھ اطراف مي نمودم عصایي كھ در

چشم كوچك .زني بود بیست و پنج الي سي از اھل تبریز. خانم ثاني وارد شد كھ جان كالم بود. 

ابروباریك، دماغ زیني، دھان بي اندازه گشاد، تمام صورت را حتي ابرو را با سرخاب زاید از 

ه زیر جامھ مخملي گلي در پا، پیراھن كھنھ زري دربر،  ارخالق زري مستعمل اندازه گلگون كرد

اجازه . تعظیمي بجا آورد. در بدن، چادر نمازي در سر، خرامان خرامان چون دلبران واردشد

معلوم شد . از گوشھ پرده گوشھ ابرو نمود. خانم سوم وارد مجلس شد. جلوس یافت و نشست

خواھي نخواھي ورودش دادیم و در . خجالت از ورود دارد. ده استبا شلیتھ آم. زیرجامھ ندارد

بمن گفت ترا بھ خدا زن بھ این خوبي .مالموسي از جا جست و نزدیك آمد . صف حریفانش نشاندیم

دیده اي؟ طبق صورت چون اطلس و بقدري بدن این زن سفید و نرم است كھ بوسھ از لب تا بھ ناف 

من ومیرزا رضا بلند وبي اختیار ! پستانش لیمو و فالنش بي مو. مي لغزد و ناز از گردن بھ كفل

آھستھ بامیرزا رضا گفتم كھ ما .اما دم در كشیدم. او از تنفر و من از تغیر بخود لرزیدم. خندیدیم

مقصود وطي و خیال دیگر نداشتیم، مي خواستیم با دلبران شوخ و شنگ مستانھ و حریفانھ بنشینیم و 

یوان جھنم و عفریتان پرالم صحبت خواھیم داشت و آنھا را تمسخر خواھیم نمود و حاال با د. ببزمیم

باالخره بھ ... آمد كھ حضرات را اعاده بھ شھر دھیمدر این بین خیال بھ جھت من . مي خندیم

. حسن خان ملحف كھ تابحال رو باز نكرده بود، پرده از چھره برانداخت. نوشیدن باده مشغول شدیم

این زن چھل و پنج الي . وري آورد و صورت خود را چون ماه مخسوف جلوه دادمخموري مغر

الغر میان ، كوتاه قد، سیاه چرده، زشت رو و خشن مو، با وجود این صفات از . پنجاه سال دارد

. من كھ جز صورت زشت و سیرت پلشت انتظاري نداشتم تعجب كردم. خود راضي، فیسو و غرو

. از گذشتھ گفتند. باز گرم صحبت شد. د مدتي ملحف آقا وجیھ بوده است سیدكربالیي او را دیده بو
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حسن خان برآشفت . خالصھ از كیسھ خود پنج عدد اشرفي توماني بھ سید دادم كھ بھ حسن خان بدھد

اما باطناً اشرفي ھا را بھ . در بند درم و دینار نیستم. كھ من بھ عشق رو و دیدار موي فالني آمده ام

خایھ ھاي آخوند را بستھ میمون وار . رد كھ نگاه داردو میرزا رضا بناي صحبت گذاشتكربالیي سپ

:تصنیف این بود. سیدكربالیي تصنیف گفتھ و چوبي در دست گرفتھ آخوند را مي رقصاند

خسروھنرمند منم شاه شمشیربند منم 

. بیرون نمي رویدبیرون مھتاب خوبي است، چرا: عبدالعلي پیشخدمت گفت. خنده خنك زیادي شد

عفونت پاچھ زیر جامھ حضرات طوري اطاق را بدھوا كرده بود كھ از این تكلیف عبدالعلي نھایت 

این ضعیفھ بي زیرجامھ . در كنار حوض مدور فواره دار نشستم. بیرون آمدم. رضایت ھم رساندم

این تفصیل كھ بھ . دو سھ دھان خواند و رقص كرد . موسوم بھ خاور داعیھ رقص و خواندن كرد

زیر جامھ حسن خان را كھ قدك گلي بود عاریھ پوشید، دایره كوچكي كھ ھمراه آورده بود دست 

. حسن خان مست بود. ساعت چھار شام خواستم. از شب خیلي گذشت.... گرفت و تصنیف خواند

گفت . فتبھ آلتم دست برد خفتھ یا. دورش انداختملبانم را خواست بمكد،. خود را بروي من انداخت

گفتم خانم عزیز آنوقت . در خانھ ھاي سنگلچ تورا دیدم خیلي خوشگل بودي. توخیلي زشت شدي

گفت . آنوقت غم زمانھ نداشتم، حاال مبتلي ھستم. سال من چھارده بود، حاال سي و نھ سال دارم

و دادم كھ دو امپریال ھم بھ ا. گفتم مردي ندارم، اما جوانمردي دارم. فالنت پس چرا بر نمي خیزد

. خواست لقمھ اي دھانم گذارد ، كناره كردم قھر نمودم. شام آوردند. مرا آسوده گذارد بحال خود باشم

مالموسي متصل مجلس گرم مي كرد بطور شوخي اورا . با وجودي كھ گرسنھ بودم شام نخوردم 

ریده ندیده حضرات  جنده كتك خورده شنیده بودم اما جاكش پیرھن د: كتك زدم ، فریاد مي كرد

در را بروي . حضرات را بھ برج خوابانیدم. بعد بھ اطاق آمدیم . از این طرف خنده زیادي شد.بودم

صبح برخاستھ رو بھ . خود با میرزا رضا و سیدكربالیي در اطاق دیگر خوابیدم. آنھا بستھ قفل زدم

سیداسماعیل از كفاره معاصي دیشب گوسفندي بھ امامزاده . خدا حفظ كند مرا. شھر آمدم

١١٨».فرستادم

: گاھي نیز ناخواستھ بھ چنین مجالسي ورود مي نمود

جاي . دم دربخانھ كاغذي از میرزا محمودخان دیدم كھ نوشتھ بود جمعي از اطباء اینجا ھستند .....«

اھل مجلس مردانھ میرزا محمود خان میزبان و میزا . وارد اطاقي شدم. آنجا رفتم. شما خالي است

زنانھ خانمي با لباس طاووسي كھ عبارت از زیرجامھ زري و نیم تنھ كشمیري، . میھمانحسن خان 

چارقدي از سنقر، یا صدھزار قر و فر در صدر مجلس قرار گرفتھ، سنش در شباب و از عشق 

زن دیگري مسماه بھ میرزا باجي كھ ملحفھ بود سراپا چیت پوش ،چون . مناكحھ در پیچ و تاب

١٢۴-١٢۶ھمان، ص - ١١٨
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ي اظھار معقولیت مي كرد و بھ معقوالت دخل و تصرف مي نمود اما سراپا خراباتیان باده نوش

زن موسوم بھ زن خان دایره بي جالجلي كھ از ھمسایگان . رذالت و وقاحت از سیمایش ھویدا

. اشعار غیرمناسب و غلط و تصنیفھاي كارعمل مي خواند. بعاریت گرفتھ بود در دست داشت

: تصنیفش این بود

با اللھ و فنر مي ري مي ري خانمي چقدر ددر

بایوسف و اصغر مي ري با كره كھر مي ري 

ھر ساعت مام عفریتش . این مطربھ را ھم دختري بود بھ سن پنج كھ در گوشھ اطاق خوابیده بود

طفل بیچاره چشم باز مي كرد، نالھ بلكھ . مشت بھ كلھ اش مي زد كھ برخیز برقص و نعمت بگیر

ورود من با حالت پیري و شكستگي و بدلباسي اثر غریبي . دوباره بخواب مي رفتگریھ كرده

. خواتین تصور كردند یقین بواسطھ عظم جثھ و خستگي جبھھ میرزاي صاحب خانھ ام. بخشید

از تعارفات و تواضعات ھم كھ مردان مجلس بھ من نمودند باز مختصر رتبھ و . چندان خوششان نشد

. خلقم بد و خلقتم بدتر است. ا كھ مرا نھ جیبي گشاده است و نھ قامتي بھ اندازهچر. شأن مرا ندانستھ

نمي . ھیچ زني در دنیا مرا دوست نداشتھ است. آداب چنین مجالس را بواسطھ عدم ارتكاب نمي دانم

دانم گاھي كھ عیالم بھ من مھرباني مي كند از 

دري نشستھ ھم آنھا از من  متنفر و ھم من خالصھ ق. باطني است یا ظاھري. روي تعمد است یا تعقل

١١٩».برخاستھ خانھ آمدم. از آنھا

حتي گاھي با زنان صیغھ اي ھم ھمین مشكل را داشت وبدون انجام عملي، دستمزد آنھا را داده روانھ مي 

.كرد

تا صبح كھ دربخانھ رفتم بواسطھ درد دست شاه مجبوراً . دو سھ روز است احوالي ندارم..... « 

امشب سكینھ سلطان نام اصفھاني را علي بھ اسم . خیلي خستھ وكسل بھ خانھ آمدم.ر بودمعص

خودم تنھا بودم با ... اول شب آوردند. محمدمھدي خان غالم پیشخدمت بھ نھ تومان صیغھ كرده بود

قدري بھ اونگاه كردم، اوھم بھ . داخل اطاق شدم بوي جنده بھ مشامم رسید. بكمز كھ منزل من است

١٢٠».ن نگاه كرد، تنفر طوري غلبھ كرد كھ آخر ھیچ كار نكرده نھ تومان را داده بیرونش كردمم

!در چنین وضعیتي مضحك ترین ادعا این بود كھ زني بگوید از اعتمادالسلطنھ حاملھ شده است

٢۴٢-٢۴٣ھمان، ص - ١١٩
٢۴٩ھمان، ص - ١٢٠
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روشني كنیز كھ ھشت سال قبل زن معتمدالدولھ عمھ اھل خانھ تعارف داده بود، چندي بود مي .... «

فت كھ از من حمل دارد، در حالي كھ از من اوالد نمي شود و مخصوصاً با او مجامعت نكرده گ

١٢١».... او را از خانھ بیرون كردم . بودم

اگر بتوان اعتمادالسلطنھ را جزو رجال باشخصیت و نجیب دوره ناصري برشمرد، برخي دیگر از 

از جملھ این گونھ . ا از دیگران برده بودنددولتمردان و صاحب منصبان قاجاري گوي بي شرمي و وقاحت ر

رجال یكي ھم شاھزاده اعتضاد السلطنھ است كھ در خاطرات و اسناد مرحوم محمدعلي غفاري بھ گوشھ اي 

: از خلقیات ناپسند وانحرافات جنسي او اشاره شده است

ا ظاھر ساخت كھ طفلي آن محبت رآقا میل بھ جوان امرد و بقال زاده بھ ھم رساند و چنان این .... «

در كوچھ وبازار -كھ این آقا براي حسن بقال فرموده-نیست در آذربایجان كھ اشعار عشق آمیز

ایام عشقبازي این آقا بھ این حسن كھ ذي نفسي نیست در تبریز كھ بھ او لواط نكرده باشد، . نخوانند

پس از یك ماه كھ آسوده شد . داول فراش خلوت ش. زیاده از چھارماه نیست. حتي مردم دار و گزمھ

و حضرت اقدس ولیعھد فرمایش نفرمودند ، پیشخدمت خاصھ شد و لقب میرزایي گرفت و پس 

ازماھي با آنكھ سواد ندارد و سر رشتھ اي داري فوج و لقب خاني و جیره و مواجب پس از ماه 

حاال بھ فكر . ود نشاندمنشي حضور شد و آقا او را مدام در مقابل خ. دیگر جزیي خطي بھ ھم رساند

مكرر مي فرمایند ریاست قشون آذربایجان حق میرزا . آن است كھ در این ماه او را سرتیپ نمایند

خوب . باز بھ این مقام اكتفا نمي فرمایند كھ زیاده از این پرده حقیقي دریده نشود. حسن خان است

م مي رسانند، در ظاھر نسبت بھ است سایر سالطین و شاھزاده ھا اگر محبتي بھ جوان امردي بھ ھ

در خلوت . اواظھار مرحمت نمي فرمایند كھ بر مخلوق عشق و محبت ظاھر نشود وایراد وارد آید

١٢٢»...اگر بروز و ظھور محبتي بشود، جز خالق بینایي نیست

دامھ بكارگیري رقاصان و فواحش در  قشون كھ سابقھ اي بھ قدمت تاریخ دارد، در  این زمان نیز ھمچنان ا

بي بند و باري برخي از . داشت و سركردگان قشون در مجالس و بزمھاي خویش از آنان استفاده مي بردند

:این صاحب منصبان شنیدني است

خواھش كرد دامادش . وقتي بھ شیراز رفتیم، احتشام السلطان پیشكار نظام الملك در طھران شد... « 

چند شب پس از ورود . س بھ ما ملحق شدنزدیك فار. ناصر لشكر جزو ھمراھان آقا باشد

خانم منور ... مدبرالسلطنھ نوري، افخم الملك و من و جمعي از محترمین ایالت را دعوت كرد

پس از یك دست رقص كھ چند گیالس آقایان نوش جان . رقاص مشھور آنجا را دعوت كرده بود

فتھ و سرش متصل تكان مي كردند، یكمرتبھ حال این ناصر لشكر تغییر كرده، چشمھا دوران یا

١٢١ھمان، ص - ١٢١
٢٣٧محمدعلي غفاري،خاطرات و اسناد ، بھ كوشش عباس زارعي مھرورز، ص - ١٢٢
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باز چندان . ھمھ گمان كردند مرضي ناخوشي گرفتھ، زیرا یكي دو ساغر مستي نداشت. خورد

وسط رقص خانم منور بود كھ ھمھ مشغول آن بودند یكمرتبھ نعره زده و یقھ .متحمل ایشان نشدند

وقت بطري كنیاك آن . چرت ھمھ پاره شد. پیراھن خود را پاره كرد و بعضي كلمات عاشقانھ گفت

صداي منور . ناصر لشكر ھم رفت. خانم منور براي تجدید لباس رفت بیرون. را گرفت و سركشید

مدبرالسلطنھ رفت، مراجعت كرد كھ من از عھده برنمي آیم، یكي از . و مادرش و كسانش بلند شد

گي خانم منور مملو ناچار من رفتم، دیدم یكي از كالھھاي فرن. سایرین بھ ھم نگاه كردند. شما برود

آن وقت برخاستھ میان اطاق . ھرچھ حرف زدم جواب نداد. استفراغ شده ،توي دیگري مشغول است

با این حال دست بھ گردن منور شده و مثل . كھ تمام لباسھاي ممتاز خانم منور بود مجدداً قي كرد

..... اسھا گریھ مي كنندخانم منور ومادرش بي اختیار براي ضایع شدن لب. دوال پا او را چسبیده 

. چندي دیگر معلوم شد آقا بھ دو پیالھ مست میكند و در اغلب ضیافتھا از این قبیل كارھا كرده

بعد صداھا .یك شب من دیدم متصل در پشت عمارت صداي پا مي آید. دو ماه از این حكایت گذشت

ي آمد كھ ناصر لشكر از طرف بھاء السلطان محسن خان سرتیپ فوج زرند صاحب منصب. بلندشد 

سررشتھ ... تمام فوج حاضر شده شورش دارند. سررشتھ دار فوج را برده و با او عمل قبیح كرده

و حال آن كھ این سررشتھ دار جوان بود، اما بقدري رند و قالش كھ . دار را در اطاقي حبس كردیم

،فھمیده بود، خواستھ بود یك نفر زن آنجا بود، زینل سلطان. صدتا مثل ناصرلشكر را فریب مي داد

این ناصر لشكر بالھا بھ سرزنھاي .... خودش ھم برود مانع شده بودند، این ھنگامھ را برپا كرد

یك شب نبود كھ خانھ این شخص ھنگامھ برپا . شیراز آورد كھ من از نوشتن آن شرم دارم

١٢٣».نشود

ھم و دینار سخت حریص و سیري ھمین صاحب منصبان و سرجنبانان كھ در تاراج رعیت و اندوختن در

ناپذیر مي نمودند كیسھ كیسھ اشرفي در پاي روسپیان و فواحش مي پاشیدند ،چنانكھ برخي از این معروفھ ھا 

: خود از ثروتمندان و اعیان در مي آمدند

مشیراكرم آمد،اظھار كسالت از ناخوشي مادرش نمود و اظھار داشت كھ شریف زاده فاحشھ ... «

مان از عصمت السلطنھ طلب دستي داشتھ كھ چند روز قبل بھ سختي مطالبھ نمود و از سھ ھزار تو

بعد شرح شریف زاده را نقل كرد كھ اول زن . شدت حرص این مطالبھ عصمت السلطنھ ناخوش شد

بعد احیاء . عضدالسلطان شد، بعد شوھر بھ یك نفر دیگر، دو پسر از او، بعد طالق ، بعد فاحشھ شد

احیاء الملك او را گرفتھ و مادر  شریف زاده اورا بھ حریف مي برد و شبي پنجاه تومان الدولھ پسر 

٢٩١۵- ٢٩١۶عین السلطنھ، ھمان ، ص - ١٢٣
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قریب ده ھزار تومان از طرف سردار معظم خراساني بھ شریف زاده رسید و االن قریب پنجاه 

١٢٤».ھزار تومان سرمایھ دارد

در عالم مستی یل در خاطرات سیدمحمد كمره اي مي خوانیم كھ یكي از فواحش معروف تھراني شبي 

مروارید دوز مخملي از یكي از خان زاده ھاي بختیاري بخشش گرفت و صبح بھ بانك استقراضي روس 

مدتي بعد زني یھودي آن را بھ ھمین مبلغ از بانك .رفتھ و در عوض شانزده ھزار تومان بھ گرو مي گذارد 

ھزار ۶٠ان یلي است كھ امیر افخم بھ مبلغ بعداً معلوم مي شود كھ این ھم. مي خرد و ھر دو ناپدید مي شوند

تومان بھ جھت دختر مظفر الدین شاه سفارش داده بود وجستجوي دو ماھھ نظمیھ براي یافتن آن فاحشھ و 

١٢٥.زن یھودي بي نتیجھ ماند

:آمدندبرخي از این زنان معروفھ بھ مدد بخت واقبال بھ ھمسري رجال ومعاریف نیز در مي 

ستعلي خان معیرالممالك و آقا علي آشتیاني امین حضور در منزل پاشاخان امین چنانكھ شبي دو... «

الملك مھمان بودند و خاتوني ھم در آن مجلس صدرنشین بود و شخص ثالثي كھ پیشخدمتي آن 

مجلس مي نمود، بعدھا حضرت اشرف ووزیر خارجھ و عدلیھ گردید و آن خاتون صدرنشین را كھ 

س مھماني در عشق ورزي دیده بودم، بعداً با حبالھ نكاح خود درآورد و بھ چشم خود با حریفان مجل

١٢٦».افتخار بھ زوجیت اوھم مي نمود و از آن خاتون دختر و پسري آورد

رجال شاعرمسلك و توصیفات جنسي .۶-٢-٢
داشتھ برخي از رجال قاجاري نیز توصیفات جنسي و تشبیھات شھواني را در لفافھ ادبي و سجع و قافیھ بیان 

در . اند كھ از آن جملھ است عبدالعلي خان ادیب الملك در شرح سوانح  زندگي خود در رسالھ دافع الغرور

بخشي از این رسالھ ما مي توانیم روحیھ ھمجنس خواھانھ رایج در این عصر را در كالم و استعارات 

: مشاھده كنیم چنانكھ در توصیف پسر ده سالھ حاجي حسنعلي خان  مي نویسید

حاجي حسنعلي خان پسري دارد بھ سن ده سالھ و دلبري مراو را قبالھ، چشمان سیاه با اثرش برھم «

رخانش . زن مملكت ترك و تاجیك است و ابروان چون خنجرش صف شكن قلب ھر دور و نزدیك 

لباني كھ تنگ شكر بستھ داشت و . چون گل شكفتھ و ھر كس بھ یكبارش دید، وداع از زندگاني گفتھ

بینیش چون ساق نرگس شھال بود و در پھلو نشینش عین مدعا و مقصود و . در زیر دو بادام پستھ

برسیب غبغبش ھنوز چون بھ گردي ننشستھ بود و رشتھ محبتش از دلھا . تمناي درویش و مال

یحبونھم «در آن شب تاریك، آن نادره ایام چون بدر تمام شمع انجمن شد و انیس دل من . نگسستھ

٢٨٢، ص ١ھ كوشش محمدجواد مرادي نیا، جب،سیدمحمد كمره اي، روزنامھ خاطرات- ١٢٤
٦٢٩ھمان ، ص - ١٢٥
٢٧٠میرزا مھدی خان ممتحن الدلھ ، خاطرات، بھ كوشش حسینقلي خانشقاقي وزیر نظر ایرج افشار ، ص - ١٢٦
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ھنوز ننشستھ و بھ صحبت نپیوستھ،چشمان مخمورش خواب آلود » كحب هللا

١٢٧»!گشت و دل من خونالود

البتھ این توصیف سوزان از طفلي امرد باعث نمي شود كھ چون در بین راه پیرزني كریھ المنظر را در 

!: ست بھ جیب نشودكنار دختري زیبا و ماه رخسار ببیند، دلش بھ طپش در نیاید و د

تن چو یكي تخت كھ از عاج بود بر سرش از مشك یكي تاج بود «

یاسمن اندوختھ در پیرھن گلبدني مایھ امید من 

برف بھ شنجرف تومخلوط بین خرمن نسرین، نھ كھ بودش سرین 

كوه مگو گنبد دوار بود آنچھ كھ در پرده شلوار بود 

حركت آن دست چو دادش فشار ران بلورش شده سیماب وار 

داد كھ شد خرمن صبرم بھ باد بر رخ اوچون نظرم اوفتاد 

از پیرزن مي پرسد كھ این زیبارو كیست و نامش چیست ،پاسخ مي دھد كھ نامش گوھر تاج است و در 

بھ پیرزن داده و كارگاه محبت نساج، درمي یابد كھ دختر روسپي است و پیرزن داللھ محبت، پس مشتي زر

١٢٨.»كامي دلخواه از دخترك برمي آورد

یكي دیگر از این رجال شاعرمسلك، مرحوم امین الدولھ است كھ در رسالھ خویش كھ سفرنامھ حج اوست 

توصیفات و تعابیر زیبایي دارد كھ نكتھ سنجي وظرافت اندیشھ جنسي وي را مي نمایاند ،چنانكھ در توصیف 

: ز روستاھاي گیالن مي نویسددختري زیبارو در یكي ا

الماسي در پالسي، . ودآنگونھ زندگاني نامناسب بالحق این نوعروس بیمار براي چنان خانھ و «

اندامش نازك و موزون ، بدنش درون لباس . آفتابي در منجالبي، گلي در گلخني، ماھي در چاھي

صورتي . رنگ و رخسارش با ندیدن آب و حمام بھ اندازه سرخ وسفید. مندرس و چركین لطیف 

. خمور و صیادموي سر فراوان و سیاه ابروان باریك و مشكین ، چشمھا م. متصل و اندكي كشیده

روي ناشستھ چو ماه و چشم بي سرمھ «دست و پاي چرك و كثیفش كوچك ومصداق شعر معروف 

١٢٩»سیاه

در قسمت دیگري از سفر مرحوم امین الدولھ در كشتي كھ از استانبول عازم اسكندریھ است دختري آلماني 

:مي نمایدكھ زیبایي و دلفریبي اومفتونش ساختھ مشاھده مي كند و او را چنین وصف

گردن بھ اندازه بلند،شانھ ھا با مالیمتي تمام . بدني از عاج یا مرمر بھ دست استاد ازل پرداختھ شده«

از دوسمت بھ ساعد و بازو سجده آورده، دو بازوي بلند بھ اعتدال دو شاخ طوبي و بي ھیچ الغري 

١٣١عبدالعلي ادیب الملك، دافع الغرور، بھ كوشش ایرج افشار، ص - ١٢٧
١٧٩- ١٨٠ھمان، ص - ١٢٨
۴٣، سفرنامھ ، بھ كوشش اسالم كاظمیھ، ص امین الدولھ- ١٢٩
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د در ثمین، انگشتان باریك و بي ثمن مانن. دستھا كھ گویي از چیني سفید ساختھ اند.باریك و ظریف 

. نده برمي آوردسینھ اي كھ اگر در قبا پوشیده نبود، آه از دل و آتش از جگر بین. بلند و ناخنھا كشیده

پاھا كھ گاھي از زیر جامھ نمودار مي شد حیرت انگیز كھ پیكري . كھ جل باریھكمري چنان باریك 

قامت متناسب و موزون چون حركات دلفریبش . چنین بھ قوائمي چنان داشتن صنع الملك العالم است

». زیبا و مایل بھ بلندي

الزم بھ گفتن نیست در شرایطي كھ در ایران آن روزگار زنان فربھ و تنومند و متوسط القامھ بھ نوعي 

الگوي زن نمونھ محسوب مي شدند و زنان باریك میان و بلندباال زشت و بي قواره بھ حساب مي آمدند 

ري آلماني كھ داراي خصوصیات طبیعي نژاد خویش است  ھوش از سر امین  الدولھ پراند كھ ،چگونھ دخت

پیرانھ سر چنین وصف پرشور و حالي از آن صنم نگاشت كھ بي شك خود آلماني ھا را نیز بھ وجد مي 

! آورد

اسالف نھادینھ باز ھم باز مي گردیم بھ ھمان روحیھ شاھد باز كھ در خلق و خوي انسان عھد قاجار از عھد

امین الدولھ حمامي در بندر سامسون بھ قصد استحمام مي رود و جوان حمامي را دیده چنین .شده است

: وصف مي نماید

چشم و ابرو . جواني، سنین عمرش در عشرثاني، موي سر از بیخ بریده، بھ عارضش خط ندمیده« 

ي و تناسب كھ وصف آن كردن ذوق و و بیني و دھان و سر و گردن ،پیشاني و چھره با چنان زیبای

بدنش برگ گل و . نھ مثل من كھ از این عالم دورم و از قدیم ذھنم كور بود! زبان اھل فن مي خواھد

١٣٠».لطفي بھ غایت ، جمالي بھ كمال داشت. حریر چین را آب مي داد و اندامش شاخ طوبي را تاب

آید، ھنوز ھم وصف دلبركان زیبا و طناز رميچنانكھ از مطالعھ نوشتارھاي رجال و معاریف این عصر ب

دختر و پسر نمي شناسد و ھمانگونھ كھ لطف اندام دختري نورسیده وصف و تشبیھ مي شود، بھ ھمان طریق 

پسران زیبارو و امرد را وصف و شرح مي كردند و گویي از منظر اخالق اجتماعي عصر خود مرتكب 

. ي گشتندھیچگونھ عمل ناپسند و فعل نكوھیده اي نم

در گذشتھ بھ اعمال و . اطرافیان ولیعھد مظفرالدین میرزا در فسق و فجور دست كمي از خود اونداشتند

میرزا خانلرخان . پیشكار ولیعھد نیز وضع بھتري نداشت. حركات شاھزاده اعتضاد السلطنھ اشاره كردیم

بھ رفتار پاشاخان شجاع الملك ،مختصري ) سفرلندن(اعتصام الملك در بخشي از مجموعھ سفرنامھ خویش 

: برادر زاده عزیزخان مكري ملقب بھ سردار كل پیشكار ولیعھد كھ در تفلیس روي داده مي پردازد

گرجیھ لطیف اندامي را بھ سي مناط راضي . شبي از شبھا خان رئیس مایل صحبت ھمخوابھ كرد«

. عنان اختیارش از كف ربودكرده حاضر داشتند، شنیدم كھ مالقاتش چنان مبتھج و مھیج شد كھ

٣٧٠ھمان، ص - ١٣٠
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استخوانھاي پھلوي ھماره در ھم پیچیده، ازآن مالش بھ نالش آمد و از . تنگش در آغوش كشید 

١٣١».آن پس خبري بازنیامدپرستاران را خبر بھ خانھ اش بردند، از. خویش رفت

ست راحتي د. یكي از روزھا خان رئیس را با یكي از خادمان مجلس مھماني اتفاق مغازلھ افتاد«

آنچھ در این دولت جیره و ) دوبرابر(از ضعف : استخدامش كرد و گفت. بھ مو و رویش كشید

حضرتش تبسم را حمل بر قبول ھمھ مراتب كرده . خادمك بخندید. جامھ داري مضایقھ نمي شود

باز مالیمت را . با كمال مالیمت امتناع كرد. ،شب كھ ھنگام خواب شد بھ بستر خویشش خواند

متوحشانھ . آن اقتضاء و امتناع شلوار خادمك دریدول بھ نازداشت ،مبرم شدو شنیدم درمحم

وي بھ اصالح ذات بین كوشید و برآنچھ رفتھ . شكایت بھ مترجم قونسولگري برد. بیرون دوید

١٣٢».بود پرده پوشید

سي زورمندان آشكار را یكي دیگر از خصوصیات و خلقیات جنمطالبھ كردن نوامیس مردم بصورت علني و

و سرجنبانان عصرقاجار و بویژه اجزاي حكومتي مي توان شناخت، چنانكھ حتي شاھزاد گان ھم از این فعل 

: پرھیز نمي كردند

شخصي مالصالح نام كھ مباشر و مستأجر احمدآباد، وقفي سركار فیض آثار است، شكایت زیاد از «

. ده تومان خرج مھماني از من گرفتند. شدانوشیروان میرزا كرد كھ شبي با صد سوار بھ من وارد

یك دختر خود را بھ من و یكي را : مرا نشاند و گفت. بساط شرب داشت. مرا بھ مجلس خود خواست

١٣٣».تا قریب صبح بھ این مطالبھ و درخواست مرا نگھ داشت. بھ جناب رفیق من بده

نامشروع والي كردستان باعث شد كھ این حتي شامل نوامیس محترمین و علماء نیز بود، چنانكھ ارتباط 

: یکنفر مجتھد ھمسر خود را بھ قتل برساند

من جملھ . تعدي و جسارت والي نسبت بھ اھل ملك كردستان با عموم بھ اعلي درجھ رسید... «

راھي پیدا كرده و شبھا بدون رعایت عدل و مروت و انصاف و حفظ مراتب یك نفر مجتھد، بھ خانھ 

شعر و غزلش در عشق ضعیفھ .والي الابالي طبع شعر ھم داشت. فھ مي رفتاو بھ مالقات ضعی

بیچاره از شدت غیرت شبھا خون جگر مي خورد تا شبي از دو ... محترمھ داستان سر بازار شد

اورا خفھ مي كنند و لحاف . مي كنند در كشتن ضعیفھاتفاق . ر خودش چاره جویي مي كندبراد

١٣۴». آتش گرفتھ و اوخفھ شده استكرسي را آتش مي زنند كھ كرسي 

١٨میرزاخانلرخان اعتصام الملك،سفرنامھ ، بھ كوشش منوچھر محمودي، ص - ١٣١
ھمان ، ص ھمان - ١٣٢
١٢۵ھمان ، ص - ١٣٣
٣۵میرزاحسین خان دیوان بیگي،خاطرات ، بھ كوشش ایرج میرزا، محمدرسول دریاگشت، ص- ١٣٤
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زنان فرھیختھ عصرقاجار و مسألھ جنسیت .٧-٢-٢
یكي از مسائل تعجب برانگیز اجتماع عصرقاجاري، حضور زنان فرھیختھ و دانشمندي است كھ بسیاري از 

در جامعھ اي كھ اكثریت. مسائل فرھنگي و اجتماعي عصر خود را با دقت و موشكافي بررسي كرده اند

رجال آن را عناصر بي سواد یا كم فرھنگ دربرگرفتھ و زنان نقشي بسیار جزئي در امور اجتماعي عصر 

نامھایي ھمچون تاج السلطنھ و فروغ الدولھ دختران ناصرالدین شاه كھ برعكس پدر بي عار . خویش دارند

داشتھایي كھ از آنھا بھ خویش اھتمامي بسزا در امور فرھنگي و اجتماعي داشتند و مجموعھ نامھ ھا و یاد

. یادگار مانده نشانگر لیاقت ذاتي و درایت زنان ایراني است

در خاطرات تاج السلطنھ نكات جالبي درباره مسائل جنسیتي عصر قاجار و بینش نگارنده در نظر بھ علل و 

در خلقیات اسباب عقب ماندگي ایرانیان بھ چشم مي خورد كھ بھ نوعي ایجاد روحیھ تجددطلبي و نوگرایي

تاج السلطنھ با دیدي روشن پدیده ھایي چون . جنسي زنان طبقھ ممتازه عصر قاجار را نوید مي دھد

چندھمسري و پنھان كردن زنان در حجاب سخت و دست و پاگیر و غیرضروري عصر خود را بھ باد 

: نكوھش مي گیرد و آن را از عوامل فاسد شدن خلقیات زنان ایراني برمي شمرد

حال اگر زنھا روي بازكرده باشند و مانند تمام مردمان متمدن ، زن و شوھر ھمدیگر را دیده .. ...«

بخواھند و بھ طور عشق آن اتحاد ابدي را در حضور معبود خود ببندند و تا آخر عمر در یك 

استراحت معنوي وروحاني زندگاني كنند بھتر نیست ؟آیا مثل تمام اعیان و اشراف زادگان اروپا 

دون حرمسراي و كلفت و نوكر زیادي و خرج ھاي زائد زندگاني كنند با افتخارتر نیست؟ این زن ب

و شوھري كھ عشق انتخاب كرده، این دو مونس كھ قلب ضامن پاكي و عفت و شراكت آنھا شده آیا 

سزاوار تحسین و تمجید نیست؟ 

ین حجاب زن است، در ایران خرابي مملكت و بداخالقي و بي عصمتي و عدم پیشرفت تمام كارھا ا

در مملكتي كھ دو ثلث آن بیكار در خانھ بمانند، . ھمیشھ عده مرد بواسطھ تلفات كمتر از زن است

البتھ یك ثلث دیگرش باید زحمت آن بقیھ را ھم بھ دوش بكشند و ناچار بھ امورات مملكتي و ترقي 

. وطن نمي توان پرداخت

دھات، زن و مرد را با یكدیگر بدون حجاب مشغول كار در مسافرت تبریز در تمام عرض راه و

یك نفر مستخدم من خواستم در راه براي خود . در تمام ده یك نفر بیكار دیده نمي شد. مي دیدم

تمام این . بگیرم، ھیچ یك از این دھقانان راضي نشدند و زندگي آزاد صحرایي خود را نفروختند

یك نفر زن فاحشھ در دھات وجود ندارد، زیرا . اري ھستنددھقانان و زارعین مردم با شرف و افتخ

و پس از آن ھم چون . كھ زن و شوھر تا مقابل یكدیگر ثروت نداشتھ باشند ھمدیگر را نمي گیرند

روي ایشان باز است، ھمدیگر را خودشان انتخاب مي كنند و بعد از عروسي ھم بالمشاركھ در تمام 

صدھزار برابر اخالق دھقانان و صحرانشینان ... یتي ھستندروز و شب با ھم مشغول زراعت و رع
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آالیشي و یك اتحاد روحاني بھتر از اخالق مردمان شھري است و این نیست مگر عدم احتیاج و بي

ھزاران مفاسد اخالقیھ از . و صمیمي كھ بواسطھ اجتماع و عدم خیاالت فاسد و غیرمشروع است

١٣٤».ر داده شده استھمین روي بستن زنھا در این مملكت نش

دختر دیگر ناصرالدین شاه بنام فروغ الدولھ نیز دست كمي از خواھر خویش نداشت و در جایي كھ پدر 

تاجدارش ھمھ گونھ اشخاص بي معني و اراذل و الواط را بھ گرد خویش جمع آورده بود،این زن غیرتمند با 

یرامون خویش جلوگیري مي كرد، چنانكھ در نامھ تمام قوا از تشكیل چنین مجالس و تجمع اینگونھ افراد در پ

:اي بھ حاجي خان پیشكارش چنین مي نگارد

ھزار الواط بي معني روزي یك جور . خیلي بدكاري است.شنیدم خیال دارید باغ را قھوه خانھ كنید« 

كردید اینجا را كھ قھوه خانھ . روزنامھ بھ شاه بدھند كھ امروز در باغ ظھیرالدولھ فالن بیعاري شد

اگر ھزار تومان ھم منفعت داشتھ باشد از . بدنامي دارد وخوب نیست. ھر جور آدمي خواھد آمد

١٣٥».براي من این كار را نكنید

: در جاي دیگري ھم مي نویسد كھ نوكر بي بند و بارش آقا محمدامین خان را تنبیھ و گوشزد نمایند

ئید شنیدم ھر شب مطرب مي آوري و بعضي از قول من بھ اوبگو. آقا محمدامین خان را بخواھید«

كارھاي بي قاعده مي كني ھر چھ بھ روي شما نیاوردم كھ شاید خودتان حیا كنید و ترك این نوع 

ھمچھ خیال نكنید كھ من . قباحت دارد. آدم تا كي جوان است. روز بھ روز بدتر شد. كارھا را بكنید

بھ سر مبارك شاه بھ حق خدا اگر . ھیچ نمي گویمبھ این كارھاي شما كار ندارم و ھر كاري بكنید 

. ترك این كارھا را نكردي، ھم خودم تنبیھت مي كنم، ھم عریضھ بھ شاه مي نویسم مواجبت را ببرد

پدرت كھ آن ھمھ ھرزگي كرد كجا را گرفت؟ چند نفر نوكر الواط بي معني دورت جمع كردي از 

یك التزام نامھ با مھر .... تاده اي یعني چھ؟ شب و روز مست یك گوشھ اف. ھیچكس حیا نمي كني

ازش بگیرید كھ دیگر ترك این كارھایش را بكند یا بھ حق خدا مي روم بھ شاه تفضیل حالش را 

١٣٦».عرض مي كنم از نان خوردن و نوكري مي اندازمش

ود، دستگاه در ھمان زماني كھ این شیرزن اینگونھ در انتظام امور و حفظ اخالقیات كوشش ومساعي مي نم

دیواني و اداره كشوري و لشكري در ید اختیار فاسقاني قرار داشت كھ بھ طمع كام گیري از زنان خارجي 

،شوھران بي كفایتشان را در دستگاه دولت استخدام مي نمودند، اعتمادالسلطنھ یكي از این رسوائیھا را قلمي 

: ساختھ است

ھ از اھل بلغارستان است و بعدھا معلوم شد كھ ایضاً شخصي از اھالي صربستان با زوجھ اش ك«

لدي الورود خود را بھ پناه حكیم طلوزان . زوجھ اش نبوده ومعشوقھ اش بود وارد طھران شد

١٤٧- ١٤٨بھ كوشش مسعود عرفانیان، ص ، ،خاطراتاج السلطنھت- ١٣٤
١۴٧فروغ الدولھ،مجموعھ نامھ ھا ، بھ كوشش ایرج افشار، ص- ١٣٥
١٣۴ھمان، ص - ١٣٦
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صدراعظم ھم بھ . بھ صدراعظم امین السلطان او را معرفي كرد. از زوجھ اش بدش نیامد. انداخت

قابلیت نظامي و نھ از ضربت تیغ بلكھ این صاحب منصب نھ از راه . معاشقھ اش بي میل نشد

بواسطھ سپر سفید كفل زوجھ اش در دولت علیھ ایران استخدام شد و سالي ھشتصدتومان مقرري 

فوج سوادكوھي كھ تنھا مشق شان . مي گرفت و اسمش این بود كھ فوج سوادكوھي را مشق مي دھد

مشارالیھ اسماً . صربي تن ندادندمنحصر بھ ھیزم شكني است و ابداً بھ تعلیمات این صاحب منصب 

این مأموریت را داشت، اما رسماً ھر روز با عصر بازوي زوجھ اش را گرفتھ بھ باغ صدراعظم 

١٣٧».... مي برد و تا ساعت ھفت ھشت آنجا بودند

كھ شوھر دار و صاحب ! اما اینكھ زني از خاندان جلیلھ قاجاررسوایي ھاي اینگونھ فراوان یافت مي شد ،

: رزند است، با رجل دیگري مكاتبھ عاشقانھ مخفي داشتھ باشد چندان عمومیت نداشتدو ف

از تفصیالت اینكھ سلطان ابراھیم میرزا پسر مرحوم عماد الدولھ كھ برادر زن من است و زیور «

. خانم صبیھ پاشاخان امین الملك مرحوم را دارد، در میان متروكات امین الملك صندوق كاغذي بود

دو سھ نوشتھ و ماه است ملتفت شده اند چھ است كھ غالباً نوشتجات دولتي و شخصي است،ایشان د

امروز سلطان ابراھیم میرزا از شھر . فرمودند باقي را طلب كنم: بھ توسط من بنظر ھمایون رسید 

قھ من جملھ دو سھ كاغذ معاش. آمد و پاكتي از آن كاغذھا كرده و دوازده از آن نوشتجات بود بمن داد

من پاكت را كھ بھ شاه دادم عرض كردم من . قاجار بود بھ امین الملك.... ھمشیره مرحوم .... از 

فرمودند كدام زن؟ عرض كردم بھ فرانسھ كھ ھمان زن كھ مادر . جملھ كاغذ عشق بازي زني است 

١٣٨».الدولھ بود.... الملك و .... كنایھ از . دو سردار عساكر منصوره شماست

٩٧٧اعتمادالسلطنھ،ھمان ، ص - ١٣٧
٢٧۶ھمان، ص - ١٣٨
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فصل سوم 

ازدواج و طالق در عھد قاجار
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:بخش اول. ١- ٣

ویژگي ھاي جسمي و اخالقي 

یك دختر مطلوب از دیدگاه جنسي
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اماكن یافت وشناخت دختر .١-٣-٣
والیات در پوشش از آنجا كھ در عھد قاجار و تا پیش از كشف حجاب، اكثریت زنان بویژه در شھرستانھا و 

كامل و جدایي از مردان نامحرم بھ سر مي بردند، انتخاب ھمسر براي پسران بر عھده زنان و گیس سفیدان 

خانواده بود و ھرچند گاھي اوقات عاشق ومعشوق مي توانستند مخفیانھ مالقانھایي داشتھ باشند ویكدیگر را 

یك ھمسر مناسب كاري نبود كھ از عھده مردان دیده بپسندند، اما اطالع از خصوصیات اخالقي و جسماني

در این عصر الگوھاي خاصي براي انتخاب زنان و دختران، مدنظر بود كھ از منظر زیبایي شناسي . برآید

. و اخالق جنسي قابل توجھ است

: اكنون الگوي كالسیك زن مطلوب در عھد قاجار

و ابروانش كشیده و پر یا پیوستھ دختر باید كھ مویش بلند و صورتش گرد و بیني اش قلمي«

وگوشھایش كوچك وچشمانش درشت و ) صراحي(،دھانش غنچھ اي و لبانش نازك و گردنش كشیده 

پوستش سفید و رنگش سرخ وسفید و پستانھایش سفت یك قد ومچ پاھایش پر و كمرش باریك و كفل 

ند و اندامش گرد خوش ھایش وسیع و سینھ اش فراخ و شكمش فرورفتھ و نافش فنجاني و قدش بل

تراش و دست وپایش كوچك وزھارش برآمده باشد، ضمناً دھانش خوشبوي و زیربغل و پشت گوش 

و میان پایش بوي ناخوش نداشتھ راه رفتنش كبك وار و مشي قاطر وراه رفتن شتر كھ محكم پا بھ 

١٣٩».زمین كوبیده یا دوال دوال راه برود نداشتھ باشد

ت عیوب دروني و جنسي دختران حمامھا بود كھ معایبي چون كچلي و سوختگي و یكي از اماكن مھم شناخ

كمان پایي وچاقي و الغري و شلي وسفتي وكمرپھني وباریكي و كم مویي و پرمویي، تناسب و عدم تناسب 

اندام و دیگر حسن و عیب ھا بنظر مي آمد و ھمچنین شرم و حیا وعفت و سنگیني و تربیت ونظم و مراقبت 

. ز آمدن و رفتن واستتار وحفاظت و نشست وبرخاست و عدم آنھا آشكار مي شداو ا

از ھمان ورود دختر بھ حمام و باز و بستھ كردن بغچھ حمام و لنگ بستن و نبستن و اعمال و رفتارش درآن 

و بود كھ معلوم مي شد بھ زیردست مادر و بزرگتر نجیب و پاكیزه و خانھ دار و منظم ومرتب تربیت یافتھ

از بي بند وباري و بي اعتنایي بھ ستر و پوشش عورات وشوریدگي اسباب حمام اوبود كھ شلختگي وبي 

خانوادگي و سستي و عدم عفاف و بسا مسائل دیگر مكشوف مي افتاد و دیگر دالك و حمامي بود كھ مي 

آنھا با این و آن و توانست از سر و سوت مشتریان خود اطالع داشتھ، از رمز و رموز دختران و سر و سرّ 

سنگین آمدن و رفتن یا بغچھ بھ دست زن استاد سپردن وبھ ھواي رفتن حمام سراغ كار خود و در رفتن 

٢۵۵، ص١جعفر شھری، تاریخ اجتماعی تھران در قرن سیزدھم، ج- 139



١٠٦

ومانند آن بشناسد و در آخر دالك بود كھ در مدت كیسھ كشي مي توانست از مشتري زیرپاكشي كرده، از 

. مكنوناتش مطلع شود

امثال آن بود كھ خواستگار مي توانست از آنجا دختر مورد نظر بعد ازآن روضھ و روضھ خانھ و تعزیھ و

را بدست آورده، میان دختران نجیب و سنگین و جلف و سبكسر را از ھم تمیز بگذارد، بدین صورت كھ آیا 

دختران در مجلس سنگین و محترم نشستھ، حواسش بھ خود و روضھ بوده، جم و جوش بیخود نداشتھ ، غیھ 

ده ، صدا بھ شیون و زاري بلند نكرده، یا ھر دم مثل آنكھ ساس بھ تنش رفتھ ،بھ خود ھاي بیھوده نكشی

جنبیده، بھ دستاویز دل سوختگي گریھ و غش و ضعف كرده، مرتب سینھ و صورت گشوده، خود را بھ 

س ....س من....من (ارائھ نموده و بقول خودشان ! اطرافیان وخدمھ و روضھ خوان ونوكران امام حسین 

. ي كندم)

امامزاده ھا و زیارتگاھھا نیز یكي دیگر از اماكن تشخیص دختر بود، بدینگونھ كھ آیا دختر بھ تنھایي یا 

ھمراه بزرگتر و سرپرست بھ زیارت آمده ، حواسش بھ زیارت و نماز و طواف و روضھ بوده و از جمعیت 

میانشان ولو كرده، بھ این طرف و آن مردان احتراز داشتھ، یا مخصوصاً در میان مردھا لولیده و خود را 

طرف دویده، نذر و نیازھاي متعدد و اشك و زاري ھاي مخصوص داشتھ، سنگ و ریگ و مثل آن كھ دلیل 

حاجت داشتن و دانستن  ندانستن چگونگي احواالت نھاني مانند عشق و دلدادگي مي كند بھ در و دیوارھاي 

یكر آن بستھ ،صورت باز و پوشیده نموده ،خود را بھ این مرد آن چسبانده ، قفل و دخیل بھ ضریح و در و پ

. و آن مرد مالیده و مي چسباندند

بعد از این ھا در مھماني ھا بود كھ در جستجوي دختر برمي آمدند و این از سنگین پوشي یا سبك پوشي 

كي بر مبناي وسادگي و آرایش و متانت و سروگوش بجنبي و بي اعتنایي ؛ حرص و ولع داشتن بھ خورا

و آرامش و ھیجان و كم حرفي و ) ھر كھ شكمش را نتوانست نگھ بدارد پائین تنھ اش را ھم نمي تواند(

و قرار و آرام ) نیش شل زن عالمت شلي بند او مي باشد(پرحرفي و وقار و خنده و كركر بي جا بنا براصل 

توانست بھ مناسبت میل ھر جنس بھ و رقص و جست و خیز و مانند آن معلوم مي گردیدكھ خواستگار مي 

ولي آنچھ مسلم بود آن بود كھ ھر آینھ خواستگار خود نیز . ھمجنس، دختر مطلوب خویش را بدست آورد

داراي ھزار عیب وناپاكي و فساد و انحراف اخالقي بود باز براي خودش یا پسرش یا برادرش دختر پاكیزه 

با بدترین سوابق بھ رشد رسیده بود باز دختر نجیب سفارش كمااینكھ داماد كھ اگر. نجیب را طلب مي كرد

بھر صورت چون دختر مطابق میل خواستگار یافت مي شد، از بزرگترھاي دختر اجازه . مي نمود

.خواستگاري مي خواستند و با اطالع قبلي یا بدون دختر و خانواده او مي رفتند



١٠٧

ضوابط جنسي امتحان دختر.٢-١-٣
خواستگاري ، معاینات دختر مورد نظر كھ بلحاظ جنسي ویژگي مطلوب خانواده در ھنگام مجلس 

خواستگار را داشتھ باشد معمول بود ، از جملھ بھ ھنگام آب و چاي و قلیان آوردن كھ بصورت و تھ چھره 

او نگاه كنند كھ لك و پیس و كك و مك نداشتھ باشد و دقت در زیر و روي موي و ابرو و پیشاني و صورت 

دختر باید مثل بھ توي كرك (و كھ برداشتھ ، دستي بھ آنھا برده یا نھ بھ حال طبیعي رھا كرده كھ مي گفتند ا

و نشستن و برخاستن و طرز حركت و راه رفتن دختر و با صحبت با او از تنگي و گشادي دھان و ) باشد

وان بوسیدن او ، بوي دھانش سردي و گرمي بیان و دلچسبي لحنش را امتحان مي كردند و در آخر كھ بھ عن

از جملھ دیگر آزمایشات ، كشیدن عروس بھ نزد خود بود و بھ ھواي بغل كردن و سرش را . را مي سنجیدند

بھ سینھ چسباندن ، چنگ زیر موھایش كرده ، كچلي یا بي مویي او را امتحان مي كردند و دست در سینھ 

و چادر از سرش انداختھ ، تناسب اندامش را مي دیدند و اش برده ، سفتي ، شلي پستانھایش را مي سنجیدند 

با ھمین احوال كھ مثل توپ بازي اش كرده ھر یك بھ دست دیگري پاس مي دادند ، بوي زیر پستان وزیر 

بغلش را امتحان مي كند و در آخر اگر دختر از خانواده فقیر و بي سر و زبان و افتاده بود ، بھ اتاق خلوتش 

!. ان و الي پایش را بو  مي كردند كشیده ، كشال ر

سن ازدواج و بلوغ جنسي     .٣-١-٣
از جملھ مؤكدات اختیار ھمسر بود كھ ھر پسر چندان كھ پا بھ مرحلھ بلوغ بگذارد باید زن گرفتھ «

و ھر یا او را زن بدھند ، چھ اگر عزب راه برود در ھر قدمش ھزار مالئكھ او را نفرین مي كنند

دختر كھ پا بھ سن ھشت و نھ نھاد باید او را بھ شوھر بسپارند كھ در غیر اینصورت والدینش بھ 

عذاب الھي دچار مي شوند و بھ ھمین خاطر دختر را از ھنگام تولد برایش در تھیھ جھیز بر آمده ، 

ایمان را حفظ درباره ازدواج مي گفتند كھ نصف. براي پسر بند ناف دختري را بھ اسمش مي بریدند

١٤٠». مي كند و روزي زن با خودش بھ خانھ شوھر مي رود

دختر تا دوازده سالگي كوچك یعني قابل پسند بود و پانزده ، شانزده سالگي جا افتاده و از ھفده ، ھجده 

زن كھ رسید بھ بیست ، باید (سالگي رو بھ ترشیدگي گذاشتھ بود و در سنین دور وبر بیست این مضمون كھ 

).                حالش گریستبھ

در حالي كھ اگر داماد میان ھفده و ھجده تا سي و چند سال بود ، جوان و اگر چھل سالھ بھ بعد بود خوب و 

قابل قبول ، كھ مرد از چھل سالگي اول چل چلي اش مي شد و از آن بھ باال زن نگھ دار و نان بده بود كھ 

آمد ، بلكھ از مزایایش بود و از این رو چھ زیاد دختران صغیر را كھ سن زیادش نھ تنھا عیب بھ حساب نمي 

٢۵۵ی، تاریخ اجتماعی تھران در قرن سیزدھم، ھمان، صجعفر شھر- ١٤٠



١٠٨

دكترپوالك كھ دراوایل عھدناصرالدین شاه بھ ایران سفر . بھ مردان پنجاه و شصت سالھ و زیادتر مي دادند

: كرده در این باب چنین مي نگارد 

وھر كند یعني با شروع طبق قوانین شرعي و عرفي ، دختر باشد بعد از رسیدن بھ سن بلوغ ، ش«

حیض و ھنگامي كھ موي زیر بغل و زھار شروع بھ روئیدن كرده باشد ، عیناً مانند تصورات آئین 

یھود ، مع ھذا در بین طبقات فقیرتر چندان بھ این اصل پایبند نیستند و مي كوشند كھ سرمایھ خود را 

دختراني شوھر مي . وان بدست آوردھر چھ زودتر بھ چنگ آورند و اجازه مال را نیز بھ سھولت میت

كنند كھ ھنوز حیض در آنھا كامل نشده و سینھ ھایي صاف دارند ، اما ھر دو این عقب ماندگي ھا 

آنطور كھ بھ من گفتھ اند و مرا متقاعد كرده اند حالت . بسرعت در زمان ازدواج جبران مي شود

در شمال ایران تازه در حدود سیزده حیض. بارداري حتي قبل از شروع قاعدگي نیز دیده شده است

دختران یھودي نیز علیرغم كم خوني . سالگي و در جنوب مقارن نھ یا ده سالگي آغاز مي شود

. ظاھري ، بھ علت شرایط زندگي نامساعد زودتر و در ھمین ده سالگي قاعده مي شوند

.. با نژاد دارد تا آب ھوا روي ھم رفتھ ظاھراً شروع و پایان زودتر یا دیرتر حیض بیشتر ارتباط 

در شیراز دیدم زناني را كھ با دوازده سال قمري صاحب اوالد بودند در حالي كھ در تھران بندرت 

در اینجا اغلب زنان سي سالھ مادر بزرگ ھستند و . زني قبل از چھارده سالگي وضع حمل مي كند

و تا سي و پنج سالگي قطع مي در عوض حیض در حدود سي و د. دخترھا و مادرھا با ھم مي زایند

شود و با آن دوره باروري نیز پایان مي پذیرد و در ھمان موقع حالت رجعت و بازگشت آغاز مي 

١٤١» .شود

: ھمچنین دكتر پوالك در زمینھ بلوغ پسران مي نویسد 

یا ھر گاه وي از خانواده معتبري باشد در حدود شانزده . پسر بچھ در چھارده سالگي بالغ مي شود«

ھفده سالگي و گاھي نیز حتي در ده سالگي بزرگترھا برایش یک زن قراردادي كھ صیغھ نامیده مي 

تازه ھنگامي كھ كسب و كار پیدا كرد و بھ سن رشد واقعي رسید ، وي بھ ازدواج . شودمی گیرند

قبلي یا و بالفاصلھ زن . واقعي یا عقدي با دختري از خانواده ای محترم یا دختر عمویش تن مي دھد

١٤٢. ».پي كار خود مي رود و یا در خانھ اي دیگر سكني مي گزیند

١۴٢- ١۴٣یاکوب ادوارد پوالک، سفرنامھ، ترجمھ کیکاووس جھانداری، ص- ١٤١
١۴۶ھمان، ص- ١٤٢



١٠٩

:بخش دوم. ٢- ٣

انعكاس اخالق جنسي در آئین ازدواج



١١٠

نامزد بازي.١-٢-٣
كنت گوبینو در این مورد مي نویسد . بخشي از ارتباطات مشروع پیش از ازدواج مربوط بھ نامزد بازي بود

  :

پیش از مراسم عروسي ، دوران نامزدي چند ماه طول مي كشد و طي آن نامزد حق ندارد ھمسر «

اما براي اینكھ رفتاري را كھ آداب و رسوم در این خصوص بھ پدر .آینده اش را با روي باز ببیند 

ن نامزد آشتي بدھند ، ترتیبی مي دھند كھ مادر دختر خانواده تحمیل مي كند با بي تابي مشروع جوا

طرف دامادش را مي گیرد و فرصتھایي را فراھم مي كند كھ او بتواند بھ خانھ عروس رفت و آمد 

. مرد جوان از این فرصتھا نھایت استفاده را مي كند و بھ آنچھ نامزد بازي مي نامند مي پردازد. كند

ود ، روي ایوان مي پرد ، از پنجره وارد اطاق مي شود و بھ یعني مخفیانھ وارد اندرون مي ش

ایرانیان اطمینان مي دھند كھ ھیچ ناراحتي از . دفعات شبھا را بھ تنھایي با نامزدش بھ سر مي برد

این ترتیب عاید نمي شود ، مشروط بر اینكھ دختر جوان كھ طبق رسم شرقي از سنین كودكي ھمھ 

درباره سوء نیت مردان بھ او ھشدار داده شده ، قبل از شب زفاف خود چیز را مي داند و از دیرباز

١٤٣. »را تسلیم نامزدش نكند

در این باب تركمانان رسم جالبتري داشتند ، در میان آنان قاعده بر این بود كھ عروس و داماد پس از 

یكي دو سال براي خود ازدواج و انجام مراسم زفاف دوباره از ھم جدا مي شدند تا دختر بتواند در مدت 

جھاز قابل توجھي فراھم مي كند اما اقامت دوباره دختر در خانھ پدري تنھا در صورتي ممكن بود كھ دختر 

. حاملھ نشده باشد

واال در صورت ظھور حمل قبل از آنكھ برآید ، پدر و مادر بھ ھر طور ھست او را بھ خانھ ... «

جا وضع حمل كند و خیلي از اینكھ دختر در خانھ پدرش شوھرش مراجعت مي دھند بلكھ مبادا در آن

تمام كرده از البداً او را روانھ بھ خانھ شوھر مي كنند و تدارك او را خودشان . بزاید احتراز دارند

١٤٤. »عقب مي فرستند

:   جعفر شھري در تھران قدیم راجع بھ نامزد بازي و آداب آن مي نویسد

ك واقع نمي شد و مدتي براي آن وقت تعیین مي گردید ، فرداي اگر عروسي شب و شب ھاي نزدی«

بھ معناي جاي شما خالي ) جا خالي با(روز عقد از خانھ عروس چند طبقھ شیریني و میوه بھ اسم 

نباشد ، بھ خانھ داماد فرستاده مي شد كھ با ھمین پیشكش ھم بود كھ اذن ایاب و ذھاب بھ داماد 

عروس رفت و آمد نماید در ھمین رفت و آمدھا ھم بود كھ آن را نامزد تفویض مي گردید تا بھ خانھ 

ایا مي كھ از شیرین ترین اوقات یك پسر و دختر در زندگي بود و احوالي كھ . بازي مي گفتند

٣١٠کنت دوگو بینو، سھ سال در آسیا، ترجمھ عبدالرضا ھوشنگ مھدوی، ص- ١٤٣
١٣٨حاجی عبدهللا خان قراگوزلو، مجموعھ آثار، ص- ١٤٤



١١١

حالوت آن برایشان ھرگز فراموش نمي گردید ، مخصوصاً آنھایي كھ از طرف عروسان منع 

تا چندي بھ ھمان حالت مانده ، پسر و دخترشان لذت زندگي تعصب نداشتھ ، دو طرف مي گذاشتند 

با آنكھ رسم جاري و سنتي دعوتنامھ پذیرش داماد بود كھ مي تواند . را چشیده ، نامزد بازي نمایند

عیال خود را مالقات بكند ، اما در بسیاري خانواده ھاي محتاط از جملھ ننگ و عارھا بشمار مي 

در مي دادند ، مگر بطور مشروط كھ پسر با یكي دو بزرگتر رفت و آمد آمد و كمتر بھ این سنت تن 

داشتھ ، اطاق آن دو از دیگران خالي نبوده باشد از آن جھت كھ نكند شیطان بھ جلدشان رفتھ بي 

آبرویي بكنند ، واال پسر باید تاشب عروسي صبر كرده ، از رفت و آمد خودداري بكند و در 

: ي و سرسختي براي این كار بعمل می آمد ، با این مطلب كھ اینصورت از آنطرف پا فشار

زن براي پسرشان گرفتھ اند كھ دلش خوش و . پسرشان غصھ مي خورد ، مي خواھد زنش را ببیند

و بھ حرف خانواده عروس اعتنا ... زن عقدي خودش است ، اختیارش را دارد و . سرش گرم باشد

گاھي نیز مدت عقد طوالني ... مزد بازي برقرار مي گردید نكرده پسر را بھ دختر مي رساندند و نا

مي شده و این در صورتي بود كھ یكي از خویشان نزدیك عروس یا داماد فوت مي كرد و مي 

بایست تا چلھ و سال او صبر كنند و گاھي نیز از بد شناسي تلفات مكرر مي شد و حوصلھ عروس و 

اشكي مي رسید ، مخصوصاً اگر ھم عروس حاملھ شده داماد را سر مي برد و كارشان بھ زفاف یو

رسوایي بود كھ تمام محلھ را پر كرده ، حرفش نقل ھر مجلس پیرو جوان مي ! .... بود كھ واویال 

١٤٥» . گردید و برایش متلك ھا ساختھ ، انواع ھرزه گویي ھا متداول مي گردید

نمادھاي جنسي در مراسم ازدواج.٢-٢-٣
سنن ازدواج در عھد قاجار ، بیانگر تمثیل ھا و نشانھ ھایي است از عنصر جنسیت كھ توجھ بھ آئین ھا و

بطور . بصورت نمادھاي مختلف در آئین ازدواج اقوام و قبایل و ھچنین مردمان شھرنشین تجلي یافتھ است

یھ و مثال رسم ربودن دختر بوسیلھ خواستگارکھ در میان طوایف ترك و تركمن رایج بود ، نمایانگر روح

فرھنگ مرد ساالر و ھمچنین خوي رباینده و غارتگر منش این اقوام است كھ ھمھ چیز حتي ھمسران خود 

را بدین طریق بھ چنگ مي آوردند و كم كم این رسم بھ آئیني نمادین و سمبلیك در رسوم ازدواجشان تبدیل 

. شد

گاري مي یابیم سرھنگ اسماعیل در میان اقوام ازبک نمونھ دیگري از نماد جنسي را در مراسم خواست

میرپنجھ كھ در اوایل عصر ناصري مدتي در میان این اقوام در اسارت بوده است این رسم را چنین بیان مي 

: كند 

١١٠- ١١٣جعفر شھری، تھران قدیم، ھمان، ص- ١٤٥



١١٢

و در عروسي ایشان قاضي كاسھ اي را پر آب نموده ، در پیش دختر مي گذارد و مي گوید ، ... « 

بعد از آن قاضي اندكي از آب آن كاسھ مي . گوید بخشیدمتن خود را بھ فالني بخشیدي یا نھ ؟ او مي 

١٤٦.»...و اھل مجلس نیز  از آن آب مي خورند ... هللا اكبر ... خورد و مي گوید بسم هللا 

در حقیقت یك دختر با پذیرش این اصل كھ از این پس دیگر تن او تعلق بھ خودش نداشتھ ، بلكھ متعلق بھ 

واج را مي پذیرد و قاضي باگذاردن ظرفي از آب را در واقع او را بھ شوھر و صاحب اوست ، شرایط ازد

این ماده حیاتي سوگند مي دھد كھ احتماالً باز مانده از یك رسم باستاني بسیار كھن است وبا نوشیدن از این 

.آب و نوشاندن بھ دیگر حاضران وشھود مجلس بر این سوگند صحھ می گذارد

ندن خطبھ عقد نباید کسانی كھ بلحاظ جنسي و زناشویي دچار علتي بودند ؛ اعتقاد بھ اینکھ در موقع خوا

: حضور داشتھ باشند باعث مي شد كھ در این زمان عذر این افراد را بخواھند

بھ پشت در بود كھ از طرف قوم شوھر ) عاقد(پس در لحظات شروع عقد و نزدیك آمدن آقا ... «

و سیاه بخت ھا و ) زنان دو شوھر كرده یا بیشتر(وبختھ ھا جمعیت داخل اطاق را قسم مي دادند كھ د

محبت ندیده ھا و ھوو دارھا و طالق گرفتھ ھا و پیر دخترھا و سنگین بخت ھا و بھ خانھ پدر 

برگشتھ ھا و شوھر مرده ھا اطاق عروس را ترك كرده ، موقع عقد حضور نداشتھ باشند كھ مي 

مبتالیش مي سازد ، در ضمن حایض ھا و تارك گفتند نحوست شان گریبانگیر عروس شده و

١٤٧.  »... الصلوه ھا و چشم شورھا را نیز قسم مي دادند كھ در اطاق نمانند

ھمچنین اگر قرار بود عروسي در زمان دیگري صورت بگیرد ، جھت اینكھ عروس در زمان نامزد بازي 

زیر دچار بستھ ، نیت بستھ شدن داماد را كھ مورد دستبرد داماد واقع نشود ، قفل پیچي را حین خطبھ در 

قادر بھ تصرف دخترشان نباشدکرده قفلش را در جای تاریک زیر چیزی سنگین خاک کرده کلیدش را نزد 

وعقیده بود کھ تا آن قفل را بیرون نیاورده وبا ھمان کلید بازنکنند داماد قادر بھ تصرف .خود نگھ می داشتند 

!دختر نمی باشد

ردنی شیرین چون قند آب نبات یا خرما را الی پای دختر بھ ھنگام خطبھ عقد می نھادندتا بعدھا یا یک خو

برای

ویا اینکھ برای اجتناب شوھر از زنان دیگر در آینده  آئینھ کوچکی روی  ! شیرین بختی بھ شوھر بخوراند

. جزء سفید بختی دختر می دانستندزھار دختر نھاده  تا بعد بھ داماد  بدھد تا در آن نظر کندو ھمھ اینھا را

رسم اینکھ در اولین برخورد ھر کدام از عروس یا داماد پای راستش را زودتر بر پنجھ پای طرف مقابل 

بفشارد تا در طول زندگی مشترک زناشویی حرف وحکم او در منزل جاری باشد نیز از جملھ رسومی است 

.کھ در این دوره وجود داشت

١٢٨اسماعیل میر پنجھ، خاطرات اسارت، بھ کوشش صفاالدین تبرائیان، ص- ١٤٦
١٠٢جعفر شھری، ھمان، ص- ١٤٧



١١٣

وس و عروس بھ چشمان داماد نظر کند کھ مھر پسر در  دل دختر نشستھ و چشم او جز داماد بھ سینھ عر

اولین نظر را توی آئینھ بھ ھم افکنند کھ زندگیشان صافی و بدون کدورت . شوھر مرد دیگری را پسند ننماید

وری عمل اول پسر نقل بھ دھان دختر بگذارد و دختر در پذیرش آن کمی خود را کنار کشیده ط. بوده باشد

پسر دست دختر را گرفتھ زیر دست خود . کند کھ پسر بھ طرفش کشالھ رفتھ خود را بسوی او بکشاند

بگذارد و دختر با انگشت ران او را لمس نماید در معنی اینکھ  عروس زیر دست داماد باشد و داماد ھمواره 

ی  ایرانیان و ترکھا می ژوبر در سفرنامھ خود درباره حس زیبایی شناس. توجھش بطرف عروس بماند

: نویسد 

احساسات تند آنھا را . طرز تفكر تركھا با آنچھ ما درباره زیبایي مي اندیشیم فرق بسیار دارد«

آنھا زنھاي چاق را بر الغر ترجیح مي دھند ولي بر . زودتر از احساسات نازك لطیف متأثر مي كند

ستند و ھنگامي كھ مي خواھند زیبایي یك زن عكس ایرانیان بھ اندامھاي باریك و كشیده عالقمند ھ

یك نگاه مالیم و نوازش كننده براي تركھا و ایرانیان . را وصف كنند او را بھ سرو تشبیھ مي نمایند

بھ ھمین دلیل است كھ زنھایشان . بیشتر یك از یك نگاه تند وپر ھیجان آتش عشق را روشن مي كند

ماري شھوت انگیز بھ آن بدھند بي آنكھ برق چشمان را گرد سرمھ بھ چشمان خود مي كشند تا یك خ

بكاھد و چون معتقدند كھ ابروان سیاه و كماني شكل پیوستھ خیلي بھ زیبایي آنھا مي افزاید ، سعي 

باالخره پس از آنكھ از گرما بھ در آمدند ناخنھاي خود را . مي كنند تا آنرا بھ چنین حالتي در آورند

»  .مي كنند و این تركیب زیبایي دھنده در میان ھمھ شان مرسوم استبا رنگ زرد یا قرمز رنگ 
١٤٨

پرنس الكسیس سولتیكف كھ در میانھ عصر قاجار بھ ایران سفر كرده است نیز زیبایي زن ایراني را چنین 

:توصیف مي كند 

یدن آنھاستھنگامي كھ كف نازك اطاق در زیر پاھاي حنا بستھ آنان صدا مي كند ، چھ لطفي در خرام«

چقدر باال تنھ فرو رفتھ و بھم گرفتھ شده در نیمتنھ تنگ آنان با شلوارشان كھ از پاچین عریض تر . 

چھ انبوھي از گیسوان آبنوسي چھره زیباي آنھا را احاطھ مي كند و . است تباین ظاھر مي سازد

چھ كلماتي مانند . ریزدروي پستان سبزه آنھا كھ حریري راز افشان آنرا نمي تواند بپوشاند فرو مي

عسل از دھان لذت بخش آنھا خارج مي شود ، زیرا زبان فارسي شیرین ترین زبان دنیاست و در 

١٤٩» . ...ھیچ جاي دنیا لبھا و دندانھایي چنین با لطافت دیده نمي شود

ج از منزل و مادام كارالسرنا در سفرنامھ خویش از تبایني كھ میان ظاھر كامالً پوشیده زنان در خار

: لباسھاي بدن نماي آنان در اندرون وجود دارد ابزار تعجب مي كند 

٢۴۵ژوبر، ھمان، ص- ١٤٨
۶٩الکسیس سولتیکف، مسافرت بھ ایران، ترجمھ محسن صفا، ص- ١٤٩



١١٤

در داخل خانھ آرایش زنان غلیظ تر است و پوشش آنان كمتر ھمانطوریكھ وضع پوشیدن لباسھاي «

سینھ باز در اروپا بھ افراط گرائیده ، در تھران نیز پوشیدن لباسھاي باالي زانو و ساق نما میان 

در اندرون پوشش زن عموماً عبارتست از شلیتھ كوتاھي كھ بھ زیر . متداول شده استخانمھا

ھر چھ دامن كوتاھتر بھ ھمان . از ھمان لباسھایي كھ رقاصھ ھاي ما مي پوشند. كمربند مي شود

البتھ دامن لباس زنان عادي و كلفتھا از لباس خانمھاي طبقھ باال . میزان وضع لباس مقبولتر است

پوشیدن لباس زیر میان خانمھا رسم نیست ، ولي آنان از نوعي نیم تنھ گشادي كھ روي . استبلندتر

با . سینھ باز مي شود و خانمھاي خوش لباس از پارچھ بدن نما براي خود مي دوزند استفاده مي كنند

چنین جامھ ظریفي بدن از سر تا پا لخت و عور دیده مي شود ، چون پوشیدن جوراب ھم آنچنان 

١٥٠» .معمول نیست

:ساموئل گرین سفیر آمریكا نیز در این زمینھ چنین مي نویسید 

لباسھاي قدیم پوشیده تر   و . لباسھاي خانگي خانمھاي ایراني با لباس بیرون بسیار متفاوت است«

عادات جدید  بھ میان آمده  و البسھ كوتاه  مدل )  قرن نوزدھم(عفیف تر بود ولي در این قرن  

١٥١» .نگي باب شده و باید شخص بدن خوبي داشتھ باشد تا جلوه كندفر

ترس از داشتن روابط جنسي .٣-٢-٣
در این عھد بھ علت آنكھ اكثر عروس و دامادھا چشم و گوش بستھ بودند و بسیاري از آنان درباره روابط 

روابط زناشویي بھ ھنگام ازدواج جنسي حتي اطالعات جزئي و ابتدایي ھم نداشتند ، پدیده ترس از داشتن

. غالبا دیده مي شد

در شب عروسي اگر عروس كم سن و سال بود و ھیچ نوع تجربھ روابط قبل از ازدواج نداشت ، از صبح 

كھ چیزھایي بھ گوشش خوانده بودند ، احاطھ اش نموده ، ھر دم از ھمساالن ! آن بیم و ھراس ترس از داماد 

جوي احوال زفاف  مي نمود و چنانچھ بزرگسال مطلع از جریان بود ، وحشت و راه چاره خواستھ پرس و

چھ مطالب زیادي در این زمینھ كھ وي . و فقدان دختركي گریبانگیرش مي گردید) سفید گشتن بكارت(ھول 

را از ھر كار و حركت سنگین و جست وخیز و جھش و پرش و خرو یابوسواري و بازي و گام برداشتن 

یدن بھ شتاب و طناب بازي و تاب بازي و فریاد و خنده شدید و استعمال نوره منع كرده ، جملھ را بلند و دو

اسباب ازالھ بكارت دانستھ بودند ، در دلش ریشھ دوانده ، اندك عدم توجھ و بي احتیاطي امكان داشت تا وي 

ھمچنین در . ه گرداندرا در این شب از آبرو و حیثیت ساقط ساختھ انگشت نماي خاص و عام و رو سیا

٧۴مادام کارالسرنا، ھمان، ص- ١٥٠
١۵٧ساموئل گرین بنجامین ویلر، ھمان، ص- ١٥١



١١٥

و ھو ھو شدن در ) پشت در ماندن(جھت مقابل التھاب و اضطراب داماد از عدم قدرت و توانایي بر عروس 

انظار ، كھ جھت التیام این آشفتگي ھا عده اي بھ دلداري و راھنمایي عروس و دستھ اي از جملھ ساقدوش 

. ند و آنان را ھدایت و آموزش مي دادندھاي داماد بھ دل دادن و تقویت خاطر داماد بر مي خاست

اگر عروس صغیر بود و از داماد و زفاف مي ترسید ، ھم سن و سالھایش را كھ عروس شده بودند وادار 

این رسم از اول دنیا . مثل اینكھ ، ما ھم پیشش رفتیم طوري نشد. مي كردند با كلمات زیر ترس او را بریزند

الھ ات ھم اول مي ترسیدند بعدش چقدر ھم خوششان آمد و این ھم مثل لقمھ بوده ، مادر و خواھر و عمھ و خ

و بسا تعریف و تشویق و ریشخندھا و در آن ترس زیادتر بھ دلش ! بھ دھان گذاشتن و قورت دادن مي باشد 

اتي جن زده شده ، شیطان بھ جلدش رفتھ باید در آورند و داماد را جن گیر معلوم كردن و دستورانداختن كھ ؛

.  كھ در این رابطھ بھ داماد بدھند

و اگر عروس بزرگ و عقل رس بود ، وظیفھ سالم و علیك و گفت و شنید و نشست و برخاست با داماد و 

كم خوري و كم گویي و اطاعت و راه دادن و سر و صدا راه نینداختن و از دستمالھاي روي تشك كنار 

با لگد داماد در كنار زدن و مني را با خون ) سوختن(جرد نرفتن و خون بكارت را بھ ھدر ندادن و بھ م

آلوده نساختن را بھ او بیاموزند و در آخر اگر داماد بي تجربھ تشخیص داده شده بود ، مقداري پنبھ در 

!محل آنرا براي شناسایي داماد معلوم بكنندابتداي مجراي موضعش نھاده ،

داده روي عروس را ) رو نما(با عروس برخورد نموده چطور ھمچنین از تعلیمات بھ داماد بود كھ چگونھ

گشوده ، سر صحبت و راه مكالمھ و آشنایي بگشاید و چگونھ صرف شام نموده ، مقدمات زفاف را از 

و شلوار زیر و زبري او را بیرون كرده ، ھر آینھ ) تنبان فنري(برداشتن تور سر و كندن لباس و لباس زیر 

.   ، بھ چھ صورت بھ دلنوازي و محبت و ریشخندش پرداختھ ، آماده و تسلیمش نمایدممانعت نموده نگذارد

:دروویل در سفرنامھ اش در این رابطھ مي نویسید 

راضي كردن عروس كار بسیار مشكلي است و غالبًا طول مي كشد تا با خواھش و تمناي زیاد بھ «

ر برآوردن دلخواه داماد نوعي سبكي و جلفي از نظر ایرانیان شتاب د. اشكال بھ آن تن در دھد

. محسوب مي شود از این رو عروسان بعضي اوقات ماھھا بھ آن رضایت مي دھند

این پارچھ كھ گواه عفت . كنیز سالخورده نخست پارچھ بزرگ سفیدي بر روي تشك پھن مي كند

خارج اطاق خواب مي ماند كنیز مزبور سپس در . دختر است بھ خانواده عروس برگردانده مي شود

و بھ مجرد اینكھ اطمینان پیدا كرد عمل زفاف انجام شده وارد . تا آنچھ را كھ در آنجا مي گذرد بشنود

اتاق مي شود و پارچھ اي را كھ در آنجا گسترده شده از زیر عروس و داماد بیرون مي كشد و فوراً 

كھ چون نشانھ پاكدامني دخترشان مي و بدون توجھ بھ ساعت آن نزد پدر و مادر عروس مي برد 

این آداب كھ از دوران باستان باقي مانده در سراسر آسیا . باشد ، آن را بھ غرور از او مي گیرند

وحتي در روسیھ ھم مرسوم است و فقط برخي افراد طبقات باال ھستند كھ خود را تا این اندازه مقید 
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ادار كند كھ زیر جامھ لعنتي را کھ مانع انجام نیتش براي اینكھ داماد بتواند عروس را و.نمي دانند

مي باشد درآورد باید خیلي كوشش كند و از این رو داماد در دفعھ اول مباشرت بھ این مرحلھ 

اشكال دیگري ھم ھست كھ در اروپا بھ ندرت پیش مي . اساسي كھ تصرف زن باشددست نمي یابد

ھ اجراي آن بھ درازا مي كشد ، طوري كھ عموماً آید و آن عبارت است از مشكل عمل كامل زفاف ك

باید متذكر شده كھ حتي در آن موقع ھم عرف و . ھفتھ ھا و ماھھا مي گذرد تا كار بھ پایان برسد

مذھب مانع كام گرفتن كامل داماد است ، زیرا قبل از سھ شبانھ روز تمام نمي تواند مجدداً بھ زنش 

یھا اینگونھ توجیھ مي كنند كھ اگر زن در این لحظھ آبستن این رسم عجیب از ایران.  نزدیك شود

این نوع استدالل از جانب چنین ملت زیركي واقعاً . شود؛ بچھ اي كھ بوجود مي آید از خون است

١٥٢» .تعجب آور است

از یكسو عدم آشنایي و . شاید بتوان زفاف را یكي از مشكلترین موارد روابط جنسي در این دوره دانست

اخت دو طرف از ھم كھ ھنوز یكدیگر را درست نشناختھ ، مي بایست روابط جنسي با ھم برقرار كنند و شن

از سوي دیگر ازدحام انبوھي از جمعیت در پشت در اتاق زفاف و جار و جنجال و ھیاھوي آنھا ، نوعي 

یل قادر بھ برقراري استرس و فشار رواني شدید را براي دختر و پسر ایجاد مي كرد كھ بسیاري بھ ھمین دل

عیب عمده دیگر این بود كھ اگر چنانچھ دختر بدالیل مختلف و حتي منطقي از سكس . رابطھ نمي شدند

امتناع كرد ، وظیفھ داماد بود كھ در صورت لزوم از خشونت در حد ضرب و شتم نو عروس خود كوتاھي 

ایي كھ عمل زفاف را بھ تجاوز جنسي نكند و بھر وسیلھ از جملھ دست و پا بستن دختر و بكارگیري روشھ

اعمالي كھ گاھي اثرات سوء جسمي و رواني آن تا آخر عمر . شبیھ می ساخت بدین كار مبادرت ورزد

. ھمسرش را رھا نمي كرد

در حقیقت میتوان ریشھ این نوع رفتاربدوي و خشن را در ساختار عقب مانده اجتماعي و جلوه منفي 

انست کھ بھ زن نگاھي کم ارزش و وسیلھ و دارایي مرد مي نگرد كھ وظیفھ اي حاكمیت اجتماع پدر ساالر د

این مسألھ در مورد اھمیت بكارت و حفظ آن نیز . جز اطفاء شھوات و سر و سامان دادن بھ خانواده ندارد

.كامالً قابل بررسي و بازیابي است

اھمیت بكارت در اخالقیات جنسي .۴-٢-٣
پیشتر بھ نظام . یاري از جوامع و اقوام از گذشتھ ھاي بسیار دور شناختھ شده استاھمیت بكارت در میان بس

در اینگونھ جوامع زنان و بالطبع دختران جزو دارایي و اموال . و فرھنگ جوامع پدر ساالر اشاره شد

تا دختر . مردان محسوب مي شدند كھ حتي از حق مالكیت و استفاده دلخواه از بدن خود نیز محروم بودند

زمانیكھ در خانھ پدر بود ، دارایي او محسوب مي شد و ھنگامي كھ بھ شوھر داده مي شد ، تحت مالكیت او 
١١١- ١١٢گاسپار دروویل، ھمان، ص- ١٥٢
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یكارت در حقیقت ھمچون برچسبي محسوب مي شد كھ دست نخوردگي و دست دوم نبودن . قرار مي گرفت

. كھ دست نخورده باشددختر را مي رساند چنانکھ از بازار كاالیي مي خریم و پلمب آن راوارسي مي كنیم

بنابراین دختران نھ در خانھ پدر حقي داشتند كھ بھ رابطھ جنسي دلخواه خود بپردازند و نھ در خانھ شوھر 

چنین تصوري درباره شان مي رفت ھر چند كھ این فقط امري تشریفاتي و سطحي بود و براي یك دختر 

چنانكھ در عصر . بكارت بھ رابطھ مشغول شودتنوع طلب و تشنھ روابط جنسي لزومي نداشت كھ از درگاه 

. قاجار نیز بسیار بودند دختراني كھ اینگونھ كام دھي و كام ستاني مي كردند

در این زمان نیز بكارت دختر از اموري بود كھ از آن مھمتر امري جھت دختر و كسان او نمي توانست 

سي رو سیاھي ببار آورده باشند ، یعني باشد و واي بر احوال دختر و خانواده دختري بود كھ شب عرو

عذري كھ مي توانستند دختر را بدون ھیچگونھ حق و مھر بیرون كرده بنام ناشزه طالق بگویند وحتي 

جھیزیھ او را بعنوان خسارت تصاحب نمایند و از بي آبروئي ھاي كھ درباره او انجام مي دادند آنكھ 

ت یعني زنھایي كھ از خودي و بیگانھ مخصوصاً قوم عروس او را برده ، باز كرده و بھ جمعی) دستمال(

عروس را از حجلھ . براي دیدن و گرفتن مدرك دخترشان نشستھ بودند نشان داده ، افتضاح راه بیندازند

در طعنھ آنكھ رو سفیدشان كرده ماست بھ . بیرون كشیده ، وسط مھمانان آورده ، تف بھ صورتش بیندازند

ھایش را بھ سر و برش سنجاق كرده دور مجلسش بگردانند ، گیس ھایش را قیچي صورت بمالند ، دستمال

دودستھ از قوم داماد  زن و مرد بھ خانھ عروس رفتھ مردھا تف بھ .  نمایند باالي بام رفتھ طشت بكو بند

در از خال برده مشت كرده بھ سرو گیس مادر عروس بمالند و... ریش پدر عروس انداختھ ، زنھا پیالھ اي 

و اما اموري كھ از طرف پدر و . آخر عروس را با چادر نماز وارونھ سوار خر کرده روانھ خانھ پدر نمایند

خیلي ھا كھ دختر را سر بھ نیست كرده ، حبس نموده ، : مادر و قوم عروس درباره او انجام مي گرفت 

با پول داماد را بھ . فتندبیرون مي کردند ، جالي شھر و روستا نموده ، بھ شھر و محلھ دیگر مي ر

سرمایھ و پولي رویش گذاشتھ بھ دیگري اش مي دادند و چھ زیاد . نگھداشتن او راضي مي کردند

این ... جوانمردانی ھم بودند كھ بھ رو نیاورده دستمال را با خون خود رنگین ساختھ مدرك دخترمي ساختند 

ان این بود كھ آن را سالم و دست نخورده بھ مکافات سبب مي شد كھ حتي دختران ھرزه نیز تمام تالشش

كھ كنایھ از ) جلوشو گذاشتھ نمونھ-عقبشو كرده انبونھ : (شوھر برسانند كھ بھ این گونھ دختران مي گفتند

.                                            روش این دختران در روابط جنسي از قفاء بود

دوا درمانھایي داشتند از این قبیل ؛ جھت انقباض قرنفل و مازو و گلنار در رفع و رجوع آن ھم  حیلھ ھا و 

و مشك را با ھم كوبیده در پارچھ بستھ بخود مي داشتند كھ ساعتی قبل از زفاف برداشتھ ، وقت آن بیرون 

براي بدست آوردن خون و نشانھ بكارت ھم خون كبوتر را كھ با كمي آب رقیق كرده ، در پوست . مي آورند

لوه بریزند و دخول بدھند و یا در بادكنك گوسفندریختھ كنار تشك عروس بگذارند تا بھ وقت لزوم در زیر ق

خو د بتركاند كھ بھره وري از ھر دو بستگي بھ زیركي و ترس و شتابزدگي عروس پیدا مي نمود كھ 
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انجام برساند یا فضیحت توانستھ باشد آنھا را درست و بجا و ھمراه با اغفال داماد و ظاھر سازي الزم بھ

زیادتر بھ بار آورده و بسا كھ با رھیدن از مخمصھ آن دچار بیماري ھاي خطرناك از طرف داروھا و باال 

.     رفتن پوست قلوه یا پیدا شدن بادكنك و رسوایي بدتر از آن بشود

ده پاالنش بزرگ بوده ، و گاھي نیز تقصیر را بھ گردن اسب و یا بوسواري مي انداختند كھ البد سوار خر ش

صدمھ دیده است كھ غالباً عذر دختران دھات ھمین بود كھ گناه پسران ده را گردن االغ و پاالنش مي 

ادوارد پوالك در سفرنامھ .انداختند یا اینكھ اسب سوار شده ، رم كرده و تاخت نموده موجب صدمھ شده است

:  این عصر مي نویسد خود درباره اھمیت بكارت و نقش آن در روابط جنسي 

در مورد فقدان . وقتي دختري ازدواج مي كند ، باید دست نخورده و بھ عبارت دیگر باكره باشد«

بكارت ھیچ عذري پذیرفتھ نیست ، از آن باالتر اینكھ در این مورد بھ صرف اظھار شوھر پس از 

نھ ، زیرا اغلب از این این رسمي است سخت ظالمانھ و بیدادگرا. شب اول میتوان زن را طرد كرد

مستمسك استفاده مي كنند تا نیت سوء خود را براي بھ اصطالح دوشیدن طرف و بدست آوردن پول 

از طرف دیگر این رسم باعث شده كھ تقریباً ھمھ دختراني كھ . با بدنامي زن بیچاره اي عملی كنند

بد از دختري ازالھ بكارت شده حال اگر از بخت! بھ خانھ شوھر  مي روند از نظر بدني باكره باشند

. باشد ، دست بھ تمھیداتي مي زنند کھ ننگ را ازدامن او پاك كنند و آبروي خانواده را نجات دھند

مثالً او را بھ عقد میرزاي بیچاره اي در مي آوردند بھ این شرط كھ پس از مدت كوتاھي باز 

ند ، یا اینكھ او را بھ پسر جوان بي تجربھ طالقش دھد تا بتوانند بعد او را بھ ریش مرد معتبري ببند

اي مي دھند یا با كمك جراحي توسط تني چند از جراحان ایراني كھ در آن مقولھ كارآمدند آن را 

١٥٣.»جبران مي كند

نقش روابط جنسي در طالق
یل گوناگون طالق در عھد قاجاریھ ، درصد میزان طالق نسبت بھ ازدواج بسیار كمتر است ، ھر چند بھ دال

دادن زنان در این دوره آسانتر و ساده تر بود و آن اینكھ چون امر ازدواج تنھا در یك سند ثبت و گواھي مي 

شد ، در صورت مفقود شدن آن سند ، مرد مي توانست انكار ھمسري بازن را نماید و ھیچ مرجع قانوني 

قایص جنسي در زن و مرد اعم از ناتواني جنسي یا نبود كھ ازدواج وي در آنجا ثبت و گواھي شده باشد ، ن

. آنچھ كھ بدان خنثي یا مخنث بودن یكي از طرفین گفتھ مي شد نیز جزء عوامل طالق محسوب مي گردید

:   عین السلطنھ در روزنامھ خاطرات خویش بھ مورد جالبي از این دست اشاره مي كند 

بودن دختر صدراعظم ، عیال ھمین شجاع مطلب تازه كھ چندي است مطرح شده حكایت خنثي «

این دختر بزرگ حضرت . مدتي است بھ مردم واضح و آشكار شده. السلطنھ سردار اكرم است

١۵٠ادوارد پوالک، ھمان، ص- ١٥٣
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پس از فوت او . است و اول عیال برادر زاده اش امین حضرت بود) امین السلطان(صدراعظم 

عد كم كم شھرت كرد كھ این شجاع السلطنھ دستي باال كرده ، مخارج زیادي كرد و این را گرفت ، ب

تصنیف مفصلي براي این مطلب گفتند و . دختر خنثي است و گویا رجولیت ھم غلبھ داشتھ باشد

مي . كار دیگر ھم ممكن نیست بكند. از ترس صدراعظم نمي تواند طالق بدھد... خیلي شھرت كرد 

و صدایش مثل مردھا مي گویند روزي یك مرتبھ یا دو روز یك مرتبھ با تیغ  ریشش را مي تراشد 

١٥٤.»ماند اصل ھیكل و حالت تكلم بھ مردھا اشبھ است تا بھ خانمھا

نظیر این موارد یافت  مي شد و مرد پس از مراسم عروسي و بھ ھنگام زفاف عروسي مردتر از خود در 

یت بھ اندازه بچھ شش سالھ در لباس یا زن در ھمین ھنگام زن دیگري را با آلت رجول! فراش مي یافت 

! .داماد مي دید 

بوالھوسي پاره اي مردان كھ قوانین شرع بر ایشان امكان گرفتن چھار زن عقدي و تعداد نامحدود صیغھ را 

فراھم مي كرد نیز از جملھ علل شایع طالق بود ، چرا كھ بھ لحاظ شرعي با گفتن لفظي طالق یا حداكثر 

. صورت غیابي زن را مطلقھ مي ساختندفرستادن طالقنامھ ب

مردان سن باالیي كھ دختران نو  رسیده و . ناتواني مرد از ارضاء جنسي زن نیز از علل رایج طالق بود

تازه بالغ را بھ نكاح در مي آوردند و پس از چندي چون بواسطھ ضعف و پیري قادر بھ ارضاي ھمسر 

ائمي كھ بر سر  این مسألھ در خانھ و زندگیشان برپا بود بھ جوان خود نمي شدند یا بخاطر جنگ و ستیزه د

جان آمده زن را طالق مي گفتند یا بواسطھ سر و سر  پیدا كردن زن با این و آن ، آبرو را در معرض خطر 

ھمین كھ . اصوالً  اسباب و علل طالق در عھد قاجار بلحاظ تئوریك فراوان بود. دیده دست از وي مي شستند

تر و پسر یكدیگر را ندیده و نشناختھ بھ ازدواج ھم در مي آمدند ، دختران جوان بھ مردان بسیاري دخ

سالخورده تجویز مي شدند و ھیچ قانون و سیاستي بر ازدواج و طالق نظارت نمي كرد ، بھ خودي خود مي 

ھھاي زنان و اما بلحاظ جو سنتي جامعھ و بستھ بودن دیدگا. توانست آمار طال ق را بسیار افزایش  دھد

مردان و اینكھ بسیاري سرنوشت خود را بعنوان تقدیر الھي  می پذیرفتند و با خوب و بد ھمسران خویش 

. سازش مي كردند ؛ درصد طالق طور نسبی اندك بود

اكنون كھ  صحبت از بي سروسامانی امر  ازدواج و  طالق در این عصر شد ، خالي از لطف نیست كھ 

رج بھ جایي مي رسید كھ یك دختر را براي چند نفر عقد مي كردند یا زنان شوھردار بگوئیم گاھي ھرج و م

را  بھ نكاح دیگران  در مي آوردند  در این زمینھ چنددست نوشتھ و سند تاریخي را بعنوان شاھد مثال مي 

:                                  آوریم 

مالحیدر نامي بود طلبھ نما كھ . یاحت كرمان رفتمایام حكومت محمداسماعیل خان وكیل الملك بھ س«

. شغلش عقد و طالق و اداره معاشش از این ممر مي گذشت

٧٠۴عین السلطنھ، ھمان، ص- ١٥٤



١٢٠

.

 .

عقدزن ھر كس باشد براي دیگري عقد مي بندد و طالق مي گوید گویا وكالت مطلقھ از طرف عموم 

. خلق هللا دارد

مشھوراست كھ مالحیدر ھروقت سر تدینش درد كند، عقد فضولي مي بندد و گرنھ بھ وكالت عامھ 

آخوند اجازه عقد و : وكیل الملك پرسید. ي كنداي کھ دارد، مطلق اقدام در ھر قسم عقد و طالق م

باز استفسار . بنده اجازه بدھم نھ اجازه بگیر: طالق از علماء داري؟ آخوند با كمال تغیر فرمود كھ 

بنده تكالیف : شد كھ بھ چھ استصواب زن شوھردار را براي دیگري عقد بستي ؟ جواب داد كھ 

. یل خان از این جوابھا خیلي كوك شد ولي خودداري كردشرعیھ را از شما بھتر مي دانم محمد اسمع

. وقتي نكاحنامھ او دیده شد ، عالوه بر اغالط معنویھ ، مشحون بود از غلط ھاي امالیي

ھنوز ختم كالم نشده بود كھ چند رقعھ از علماي كرمان بھ وكیل الملك رسید كھ شایستھ نیست آخوند 

ناچار حكومت او را . س اھل علم داخل است نگاه دارندمالحیدر كھ در نوع طلب شامل و در لبا

. جلب منفعت نموده ھمھ را بھ دار الشرع گسیل داشت! مرخص كرد و مبلغي از دو شوھر زن 

اعضاي دار الشرع نیز از این نمد كاله خود را گرفتھ ، تا مدتي كھ من در كرمان بودم مرافعھ شان 

١٥٥». ...دایر بود

كھ از صاحب منصبان انتظامي اواسط عصر قاجار است ، در خاطرات خود بھ موارد عبدهللا بھرامي نیز

.                           متعددي از این مسألھ اشاره كرده كھ نشان دھنده كثرت اینگونھ مرافعات در آن عھد مي باشد

ھ آرمینوس وامبري در چنانك. خرید و فروش زنان نیز تا اواخر دوره قاجاریھ در برخي مناطق رایج بود

سیاحت نامھ خویش شرح حال زني را نقل مي كند كھ با وجود داشتن كودكي   توسط شوھرش وبدون اطالع 

ولیدي شیل ھمسر سفیر بریتانیا در خاطرات خود ١٥٦.خودش بھ مبلغ ناچیز سي سكھ طال فروختھ شده بود

مبدل سالھا در میان عشایر غرب ایران با نام از ایران ، از افسري انگلیسي یاد كرده كھ در لباس و قیافھ

درویشعلي زیستھ و این شخص طي سیاحت خود در منطقھ لرستان با یك زن لر ازدواج كرد كھ بعدھا ھمان 

١٥٧! زن را در مقابل دریافت یك االغ با شخص دیگري معاوضھ نمود 

١۶٨میرزا سید حسن کاشانی، مکالمھ سیاح ایرانی با شخص ھندی، بھ تصحیح غالمحسین میرزا صالح، ص- ١٥٥
٢١٩سیاحت درویش دروغین، ترجمھ فتحعلی خواجھ نوریان، صآرمینیوس وامبری، - ١٥٦
١٩٠لیدی شیل، خاطرات، ترجمھ حسین ابوترابیان، ص- ١٥٧



١٢١

بخش سوم. ٣- ٣

اعتقادات ، باورھا و رسوم

وابط جنسيمرتبط با ر



١٢٢

در این بخش پرداختھ مي شود بھ گوشھ ھایي از آداب و رسوم و عقاید و باورھایي كھ درباره روابط جنسي 

، كیفیت و زمانھاي مناسب جھت آن و ھمچنن جھت باروري و زایایي در عھد قاجار در میان توده مردم 

عیھ و اوراد و طلسمات و افعال جالب توجھ دیگر مي رایج بود و بر طبق آن بھ انجام مراسم گوناگون ، اد

.پرداختند

درحقیقت بسیاري از این باورھا و رسوم نھ ریشھ در مذھب داشتھ ، بلكھ داراي سابقھ اي بسیار كھن در 

میان مردم بوده كھ در خالل قرون و اعصار باقي مانده ، برخي از آنھا رنگ و بوي مذھبي بخود گرفتھ و 

بي شك عقب ماندگي علمي و فرھنگي نقش . چنان بھ صورت جادو و طلسم باقي مانده بودبرخي دیگر ھم

بسزایي در رواج اینگونھ مسائل داشت ، بھ خصوص در عھد قاجاریھ كھ علم و دانش و سواد بھ جز در 

میان گروه اندكي از خواص ، رونق و رواجي نداشت و اكثریت مردم در جھل و بیسوادي مطلق بسر مي 

البتھ نباید منكر آن بخش از رسوم و آئین ھاي مناسب و سودمند كھ بنا بھ تجارب نسلھاي گوناگون . ندبرد

بدست آمده بود و در آن محیط مملو از بي خبري ، گوشھ اي از مسائل و مشكالت اجتماعي را حل و فصل 

و آئینھا ، بدانھا پرداختھ شده در این گفتار بدون توجھ بھ مفید یا غیر مفید بودن این رسوم. مي نمود نیز شد

.است

زیارت كوه بي بي شھربانو .١-٣-٣
زیارتگاھي براي زنان بود كھ مي گفتند اگر مرد در آن داخل شود از رجولیت ساقط مي شود ، «

از مزایاي حضرتش ! در حالي كھ خادم آن و پسرش مرد تمام بوده ، بسا زائران را معلوم شده بود 

اكره بوده ، كھ گویا جھت اخذ چنان كرامت بدان روي آورده ، ھیچ ھنر و فضیلت این كھ ھمھ شب ب

١٥٨». دیگر در او شناختھ نشده بود

! خواص دستمال شب.٢-٣-٣
زنان را از واجبات بود ھنگام خواب دستمال زیر تشك بگذارند كھ آنرا دستمال شب یا دستمال «

دستمالي كھ مقدم بر ھر چھ در اسباب جھاز باید براي عروس دوختھ شود و . تندسفید بختي مي گف

بعدھا كھ در اثر كثرت استعمال و شستن بصورت پوست در مي آمد ، چھ نباید  بھ آن صابون بزنند 

١٥٩». كھ باعث از میان رفتن میل و محبت مرد مي گردید

١٠٩جعفر شھری، تاریخ اجتماعی تھران در قرن سیزدھم، ھمان، ص- ١٥٨
١١۴ھمان، ص- ١٥٩



١٢٣

كرامات مسجد سپھساالر.٣-٣-٣
پنجشنبھ وجمعھ ، پنجشنبھ  بازار و جمعھ بازار بوده ، كسبھ در آن بھ فروش كھ در روزھاي «

پرداختھ ، در عصر روز بیست و ششم ماه رمضان كھ شب بقتل رسیدن ابن ملجم مي باشد ، زنھا 

در ایوانھاي آن جمع شده ، پیراھن بخت و مراد و دستمال سفید بختي دوختھ ، پارچھ آن را ھم كھ 

از پارچھ فروشھاي مسجد مي خریدند ، سپس دوختھ ھایشان را میانش نقل و نبات باید سفید باشد 

ریختھ ، روز بیست و ھفتم مقداري از آنھا را بھ اطرافیان خورانده ، بقیھ را آب زده بر سر مي 

بھ این عقیده كھ حاجتشان روا شده ، خانھ مانده بھ شوھر رفتھ ، سیاه بخت ھا سفید بخت . ریختند

١٦٠». ش شوھر شیرین مي شوندشده و پی

دروازه ارگ.۴-٣-٣
در جنوب میدان توپخانھ واقع  بود و گذشتھ از كاربردھاي آن محلي بود كھ در آن زنھا و دختران «

كوزه ھاي نویي را بھ این و آن داده كھ از باالي آن بھ نیتشان پرت كنند و بشكنند ، كھ این نیت ھا 

و رفع عدو و ھوو و شكستھ شدن طلسم بخت بستھ و از این قبیل ھم تماماً در حاجات سفید بختي 

مخصوصاً در شبھاي چھارشنبھ سوري كھ كوزه ھای كھنھ سال گذشتھ از باالي آن مي افتاد كھ . بود

باز خود این كار وسیلھ اي بود كھ یا در ھمان شب یا با وعده قرارھاي بعدي از مردان و جوانان 

١٦١»! . ھاي خود كامیاب شوند مترصد از خاصیت شكستن كوزه

بخت گشایی در دباغخانھ. ۵- ٣-٣
دستور كار زنان بي شوھر و دختران بخت بستھ این بود كھ بعد از ظھر ھر سھ شنبھ بھ دباغخانھ «

رفتھ از روي حوض ھاي ھفت گانھ شان كھ بھ تدریج بھ كار صاف نمودن و تھ نشین كردن آبھاي 

اي مجدد مي آمدند ، پریده و مشتي از آب ھر حوض  بھ سر و كثیف وغلیظ آن براي استفاده ھ

و در ھمین احوال ھم بود كھ دباغھاي رند . روزده ، شیشھ اي از آن براي غسل كردن ھمراه ببرند

. بي بندوباركھ تشابھ كاملي با با لشوش و سالخ ھا داشتندو بكار خود در این زمینھ خبره شده بودند

با مطالبي از این قبیل كھ بخت گشائیشان وقتي كامل میشود كھ خودشان ھم خود را بھ ایشان رسانده 

١٦٢». در اینجا نجس بشوند وساده لوحانشان را مي فریفتند

٣٠٧ھمان، ص- ١٦٠
٣۵۶ھمان، ص- ١٦١
۴۴، ص٢ھمان، ج- ١٦٢



١٢٤

خواص خراط.۶-٣-٣
از جملھ خرافات خراطي این بود كھ چون عمل تراش در آن انجام مي شود ، ھر سحر و بستگي را «

ھش كھ رفع بستگي بخت زنان و دختران را نموده و سر و سامان تراشیده زائل مي كند و چرخش دستگا

و از روي شعلھ اش قدم . مي دھد ، ھمراه این عمل كھ تراشھ ھا را بھ سرشان ریختھ و بسوزانند

.  بردارند و خاك دكانش را كھ در دكان و خانھ بپاشند

ھوو پسر دار و برادر دار بھ در دعواھاي زنانھ نیز كھ بھ ھم خراط را حوالھ داده ، مثالً ھوو بھ

زن و دختر عالقمند بھ آنھا و زن و دختري كھ مشکوك بودند خاطر خواه شوھرشان مي باشد 

مال پسر یا برادر یا شوھر من تورا سیر نكرده بگو خراط برایت چوبي آنرا درست : مثالً . بگویند

خواھد برایش فالن بتراشد و خراط زني نزد خراط رفتھ مي: و این لطیفھ كھ بینشان رایج بود ! كند 

زن مي . مي گوید بھ سھ نوع تاجري ، میرزایي و حمالي مي تراشد و ھر یك را توصیفي مي كند

١٦٣» . گوید از نوع تاجري ، میرزایي ، حمالي برایش درست بكند

!از كرامات قفل ھاي پیچي .٧-٣-٣
از مسجد سي كھ بعد از نماز مغرب و عشاءاین نوع قفلھا را دختران و زنان بخت بستھ بھ اولین ك«

) آلت(بیرون مي آمد مي دادند تا بھ نیت باز شدن بختشان باز بكنند و ھمچنین بھ نیت بستن مردي 

بھ . مرد بھ روي ھر زن و دختري كھ بخواھند او را از مباشرت و ھمخوابگي با وي محروم كنند

كرده و در امعاء گوسفند نھاده در قبرستان كھنھ دفن این دستور كھ آیات انعقاد بر آن خوانده و قفل 

.بكنند و ھمینطور كھ آنرا با ابریشم ھفت رنگ بھ كمر زن بچھ سقط كن ببندند

ایضاء بستن ھوي و ھوس و شھوت زن و مرد و بستن زن در غیاب شوھر بھ مرد بیگانھ و 

١٦٤»! ھمچنین بستن با آن كمر مردھاي زود انزال را تا كمر قرص شود 

سفیدگري .٨-٣-٣
كھ بر ھر زن و مرد . در اصطالح سفید گري عمل دیگري ھم داشتند و آن نوره كشیدن بود«

چون موي زھار بلندتر از یك جو كراھت داشتھ ، . واجب بود كھ ھفتھ اي یك بار نوره بكشد

ر جزیل و از ْآن سو در چھارشنبھ و جمعھ نوره كشیدن ثواب عظیم و اج. معصیت آور مي گردید

مي آورد كھ بدن مرد را قوي و كمر او را محكم و قضیب را قوي و میل جماع را افزون و امر 

اصطالحاتي ھم براي این كار . كاري كھ آنرا سفیدگري نیز مي گفتند. مجامعت را تسھیل مي نمود

٧١ھمان، ص- ١٦٣
١٩۴ھمان، ص- ١٦٤



١٢٥

بھ سفید داشتند كھ مردھا نوره كشیدن را دیگ و مالقھ سفید كردن گفتھ و زنھا كھ كفگیر و پیالھ

و در عروسھا كھ سفید گري را با بندانداختن انجام مي دادند كھ واجبي بكارتشان را . گري مي دادند

١٦٥» . سفید مي كرد

!خواص صابون مرده .٩-٣-٣
صابون مرده را براي از نظر انداختن ھوو بھ تن او مي مالیدند و این صابوني بود كھ از مرده «

در ازاي مقداري پول و انعام چند قالب صابون نو بطور مخفیانھ بدست شوخانھ ھا بدست مي آورند و

١٦٦». مي آورند

خواص گالب.١٠-٣-٣
. ریختھ ، سر دختران بخت بستھ و بیوه زنان بي مشتري مي ریختند) جام چھل كلید(گالب را در «

للناس حب الشھوات دیگر در لگن ایستاده گالب را بھ سر ریختھ در لگن آمده ھایش را با آیھ ؛ زین 

چنانكھ براي شیرین شدن عروس بھ نظر . شستھ بھ نیت شیرین شدن بھ شوھر و معشوق مي دادند

كھ آیات و كلماتي مشحون از محبت بوده خوانده ، پیش از قرائت خطبھ عقد ) خطبھ آدم(داماد بھ آن 

د پسر عموي دختر بھ و بزك بھ سر و تن دختر مالیده ، زیر سفره عقدش مي پاشیدند و موم سر عق

١٦٧»  . آن زده بھ خورد شوھران سرد شده مي دادند

نذر مقاربت.١١-٣-٣
. از جملھ نذور مورد اعتقاد زن و مرد در ماه ربیع االول بود كھ از جملھ عبادتھا بھ شمار مي آمد«

ت ھاي فوق العاده كھ بھ ھمین نیت انجام گرفتھ ، شبانھ روز چندین بار لنگ و قطیفھ مانند مباشر

ھاي زنھا جلو اطاقشان آویختھ مي شد و مباشرت مختلط مخصوصاً در شب و روز دھم كھ رواج 

كار زنان ھر جایي و پسران خود فروش و شھرنویي ھا و تك پران ھا و عزب خانھ دارھا و قبول 

یعي مرد از طرف زن كھ ھمھ سال با آن مخالفت  مي كرد ، در این نظر كھ دشمن خواستھ غیر طب

بھ مبال اندازند و رواج كار صیغھ و صیغھ روي بھ مخالفت با مخالفان آن كھ این كار را حرام 

٢۴٣ھمان، ص- ١٦٥
٣۵٠ھمان، ص- ١٦٦
٣۵٧ھمان، ص- ١٦٧



١٢٦

دانستھ است ، اگر چھ بطور رایگان بوده باشد و این ھمان ایام ھم بود كھ عده اي بھ نوا رسیده ، از 

١٦٨» . الب بی زن و ھمسر كھ صیغھ ھاي بدون مزد و منت داوطلبانھ بھ سراغشان مي آمدجملھ ط

عقایدي درباره عروس.١٢-٣-٣
دارد و كار و بار شوھرش خوب ) آمد(از عقاید بود كھ اگر دختر در شب عروسي قاعده شود «

در خانھ داماد كھ سبكی خواھد شد، اما موجب این ناراحتي كھ خانواده اش تا حمام و پاك شدنش باید 

خون دخترگیش درمان سیاه سرفھ مي كند ، دست آلوده اش كھ از زفاف كنار . داشت بھ سر ببرند

غسل با آب چرك پیراھن اولش . رفتھ باشد و بھ صورت كسي بكشد باعث عزت و آبروي او مي شود

اگر . ي مي كندباعث گشایش كار و بخت مي شود ، اگر بھ زور تصرف شده باشد با دشمن زندگ

بكارتش پرده اي باشد نزد شوھر عزیز و شیرین مي شود ، اگر جناقي باشد سخت زا و اگر آھویي 

١٦٩» . باشد دیرجوش مي باشد

!معجزات توپ مروارید .١٣-٣-٣
توپي بود سرپر در دو ذرع و نیم طول و حدود یك وجب قطر دھانھ ، با دو چرخ قطور ، شبیھ «

میدان ارگ یا میدان نقاره خانھ بر روي سكویي بھ ارتفاع یك ذرع قرار داده شده چرخ گاري كھ در

بود و دلیل مروارید نام گرفتنش  این كھ بھ گلوگاھش گردن بند مانندي با دانھ ھاي شبیھ 

مرواریدھاي درشت از خود جنس توپ كھ از مفرغ بود و با خود آن ریختھ و یك تكھ بود تعبیھ شده 

مخصوصاً زنان اعتقاد كارگشایي داشتھ ، شبھاي جمعھ و اعیاد و مثل آن بھ زیارتش بود و بھ آن 

قبالً چون بھ روي زمین بود و وسیلھ بازي جوانان و زور . رفتھ ، حاجت خواستھ دخیل مي بستند

آزمایي بزرگساالن شده و جابجایش مي كردند برایش سكویي در یك ذرع ارتفاع ساختھ ، چرخھایش 

زنجیر و قراولي كھ زنجیرش اسباب دخیل بستن و . ر كشیده ، قراول بھ مواظبتش گمارندرا بھ زنجی

قراولش مامور جیب کنی از مراجعین بوده تا برای زیارت و دخیل بستنشان اجازه بدھند وبسا سوء 

.استفاده ھا از آن بھ عمل می آمد

ود تا التماس دعا کرده از زیرش رد از جملھ شب چھارشنبھ سوری کھ شلوغ ترین ایام زیارتی اش ب

شده از روی لولھ اش سر خورده بھ چرخ و زنجیرھایش دخیل ببندند، كھ البتھ زیادترشان ھم جھت 

تفریح و سرو گوش بجنب ھایشان بخاطر كبوتر پراني و لولیدن میان السي ھا و جوانھاي چشم 

:                                            یشان ساختھ شده بود چران جمع مي شدند و و اشعار زیر كھ از طرف متلك گویان برا

اي فاتح قلعھ ھاي صد در بستھ          رحمي بھ من بستھ در دل خستھ  

٢۴جعفر شھری، تھران قدیم، ھمان، ص- ١٦٨
١۴١ھمان، ص- ١٦٩



١٢٧

نھ تیر كسي بھ چلھ ام بنشستھ نھ كس در قلعھ ام گشادست ھنوز

یا 

چشمي بھ من خستھ بھ زنجیر اندازاي توپ بلند پایھ تیر انداز

١٧٠»انداز ... یك چند بیا بجاي آن یك عمر ھمھ تیر برون افكندي

!گل انداختن صورت.١۴-٣-٣
بھ بلوغ در نزد دختران جوان این بود كھ چون خبر اول عذر بلوغش را یكي از رسوم مربوط «

بدھد ، شنونده باید جوابش را با یك سیلي آن ھم ھر چھ شدیدتر بدھد ، در این خاصیت كھ با این كار 

١٧١» ! صورت دختر گل مي اندازد 

كرامات شیر سنگي.١۵-٣-٣
:یر سنگي معروف این شھر مي گوید مرحوم ظھیر الدولھ درباره اعتقاد زنان ھمدان بھ ش

مي گویند از چند صد سال پیشتر جزو اعتقادات زنانھ ھمدان است كھ ھر زني كھ آبستن نمي شود «

آبستن ... باید بیاید سر این شیر را با روغن كرچك خوب چرب كند و رویش بنشیند و چھ ھا بگوید 

١٧٢. »مي شود

! خواص فیل .١۶-٣-٣
ن ایلچي در مأموریتي بھ دربار تزار ، چند زنجیر فیل با خود برده و اعتقاد عجیب مردم میرزا ابوالحسن خا

: را بھ این حیوان متذكر مي شود 

دیگر اینكھ در این محال آذربایجان و خوي شھرت تمام یافتھ بود كھ زناني كھ حاملھ نمي شوند ... «

بدین جھت در ھر منزل زنان . اھند شد، ھر گاه از زیر شكم فیل بیرون بروند ، البتھ حاملھ خو

١٧٣»  .بسیار برسر فیالن جمع شده از زیر شكم فیل آمد و شد  مي كردند

این مسئلھ نشان از كثرت نازایي و بیماري ھاي مرتبط با آن در آن عھد مي دھد و اینكھ تعداد زنان نازا یا 

. دیر زا كمتر از امروز نبوده است

٧۴- ٧۵، ص۴ھمان، ج- ١٧٠
١۴١ھمان، ص- ١٧١
٩٨ظھیرالدولھ، خاطرات و اسناد، بھ کوشش ایرج افشار، ص- ١٧٢
١۶رنامھ، بھ کوشش محمد گلبن، صمیرزا ابوالحسن خان ایلچی، سف- ١٧٣



١٢٨

ا ھمراه بود و اھالي آنجا ندیده بودند ، جمع كثیري از زنان اروس و ارمني و چون فیل ھاي ھدای«

گرجي كھ بسیاري از آنھا سر برھنھ و گیس ھا را باالی سر بستھ بودند ، لباس رنگي پوشیده ، سینھ 

بر سر فیالن جمع شده از زیر شكم فیل . بعضي بسیار خوش صورت بودند. و پستان آنھا نمایان بود

غریب تر اینكھ مردان آنھا نیز . د مي كردند كھ از این جھت حمل بردارند و آبستن شوندآمد و ش

ھمین طریق مي نمودند و دست بر اعضاي فیل مالیده بھ سر و صورت خود مي كشیدند و مي گفتند 

احتمال دارد كھ آن شب در آن مكان چندین ھزار مرد با . كھ البتھ حال از ما اوالد بھم خواھد رسید

١٧٤»  .ن جھت بھم رسیدن اوالد مقاربت كرده باشندز

چشمھ زنان.١٧-٣-٣
دكتر ھینریش بروگش از چشمھ اي نقل مي كند كھ در شیراز ، در پانصد قدمي سعدیھ قرار داشتھ و 

بود این چشمھ كھ بھ چشمھ زنان معروف. مخصوص زنان بوده و مردان اجازه نزدیك شدن بھ آن را نداشتند

ھمیشھ میزبان زنان زیبا و دلفریبي بوده كھ بیوه بودند و بھ امید یافتن شوھر جدیدي برھنھ شده و در آب مي 

١٧٥. رفتند

باد بوارح.١٨-٣-٣
:          حسام الدولھ معزي در سفر خود بھ بوشھر درباره این باد و خاصیت آن مي گوید 

معلوم شد آمیزش زنان با شوھر . بوشھر بھ حركت آمدنیمھ شب از ھلھلھ زنان  فریادوخوشحالي ، «

١٧٦»  .كودكان ھمزاد باشند. در تمام سال وقتي است كھ باد خنك بوارح مي وزد

: مرحوم عین السلطنھ روایتي را كھ در خصوص معصیت در ماه حرام شنیده نقل مي كند 

كنندكھ درشھر بادكوبھ   روي اخبار تازه معجزي است كھ ازحضرت خامس آل عبا بیان مي ... «

مردم مسلمان بھ حالت آه . شخص تاجري در بادكوبھ شب عاشورا در تكیھ بوده:داده بھ این تفصیل 

. آن شخص بھ طور مضحكھ و تمسخر سخنان بیھوده از روي غرور و تھور مي گوید. و نالھ بودند

شھ را پیدا کرده با خود بھ ھر چھ وي را نصیحت مي كنند بدتر می گوید و فورا می رود یک فاح

بعد از مدتي . صبح مردم آن خانھ مالحظھ می کنند شخص تاجر از اطاق بیرون نیامد. منزل می برد

مي روند در اطاق مشاھده مي كنند در حالت دخول بھ ھم چسبیده اند و ھر چھ طرفین را گرفتھ مي 

چھار . زن و مرد بھ تماشا مي آیند. این خبر در شھر انتشار مي یابد. كشند از ھم جدا نمي شوند

٢١ھمان، ص- ١٧٤
۴۶۴ھینریش بروگش، سفری بھ دربار سلطان صاحبقران، بھ کوشش مھندس کردبچھ، ص- ١٧٥
١٠٣حسام الدولھ معزی، خاطرات، بھ کوشش ایرج افشار، ص- ١٧٦



١٢٩

روز چھارم باز شده بھ حالت اول عودت . روز تمام بھ آن حالت بودند و مثل سگ قفل شده بودند

این شخص بھ ظاھر مسلمان بوده . این خبر را مي گویند تلگرافا وكتباً بھ طھران مي دھند. مي كنند

١٧٧»  . است

!رسم است .١٩-٣-٣
: السلطنھ در گذر از یكي از دھات حوالي میامي خاطره اي از عین 

براي ھر یك دو عروس آورده بود كھ شش عروس خدمت . صاحب این خانھ سھ پسر داشت... «

١٧٨»  .مي گفت رسم است ھمھ دو زن بگیرند. مادر شوھر را مي كردند

رسم عجیب نوروزي.٢٠-٣-٣
:م عجیب یكي از دھات اطراف الموت سخن رفتھ است در بخشي دیگر از خاطرات عین السلطنھ از رس

اما در این فصل چون مرد كم است ، اگر ھم باشد یا بچھ است و یا پیرمرد ، كار بھ دست زنان ... «

روزھا تا چند روز جمع شده تاب مي خورند و بعد از ناھار ھر غریبي . است و رسم غریبي دارند

یا اجبار وارد آنجا شود ، زنھا ھجوم بھ سر او آورده ، از مردانھ اتفاقاً از روي بي اطالعي 

آنوقت مرد كھ را لخت كرده سرش چارقد مي . دستگیرش مي كنند و اشعاري دارند كھ مي خوانند

اگر دو تا باشند ما تحت آنھا را بھ ھم مي زنند ، یكي باشد . كنند، بلكھ تنبان او را ھم در مي آوردند

انواع اذیت و صدمھ را بھ آن . دتي اسباب تفنن خانمھا فراھم استبھ درخت مي زنند و تا یك م

این است كھ تا چند روز از عید نگذرد اھل دھات دیگر بھ آن جنده خانھ نمي . شخص مي زنند

١٧٩» .روند

دفع مأموران مالیاتي.٢١-٣-٣
الیات را خرج نموده و نمی سھراب كھ ضد شفیع بود با ھم ساختھ اند ، نصف م: آتان ده ماھم یاغي شده «

...دھند

جمعیت آنجا بسیار است و  ھر وقت كھ كار بھ آنھا سخت مي شود ، مردھا كنار رفتھ مخفي شده ، 

زنھا را جلوي مأمورین روانھ مي كنند و مأمور ناچار مي شود سكوت اختیار كند ، زیرا زنھا نھ 

۵۴٢عین السلطنھ، ھمان، ص- ١٧٧
١٧۶٧ھمان، ص- ١٧٨
٣٣٣٩ھمان، ص- ١٧٩



١٣٠

مأمور پاچھ ھاي خود را باال زده ، خود را پرده مي كنند و نھ حجاب دارند ، حتي براي دفع و رفع

١٨٠»   .ارائھ مي كنند

معجزه مناره   .٢٢-٣-٣
مي گویند و دختران و بیوه » كون برنجي«مناره معروفي در نزدیكي اصفھان ھست كھ بھ آن «

كھ بر روي ھر یك ھایي كھ طالب شوھرند بھ زیارت آن مي روند و از دوازده پلھ آن باال مي روند

آن را با ما تحت خود مي شكند و در ضمن این دو بیت را ھم از آنھا گردویي گذارده اند و زن زائر 

: مترنم مي شود

حرفت میزنم نرنجي اي منار كون برنجي 

بستھ مي خواد مرد كمر ھونگ من دستھ مي خواد 

بھ ھمین نیت دخترھا بھ روي مالبندآسیابي كھ بھ كمك اسب حركت مي كند مي نشینند و دوباربھ 

ھرگاه زني را بدون اینكھ خودش بداند با پیھ خوك چرب كنند، بھ اعتقاد . دورمحور آن مي چرخند

اغلب زناني كھ رقیب مردم، اجاقش كور مي شود و از آنجا كھ پیھ خوك بھ زحمت بدست مي آید ،

صدف  قسمتھاي قبیح بدن . یكدیگر بودند بھ سراغ من مي آمدند و كمي پیھ خوك طلب مي كردند 

١٨١».كفتار و خرگوش و غیره و میوه بالدر را بھ عنوان حرز ھمراه خود دارند

ھا در اثر یكي دیگر از اعتقادات جنسي رایج در این عصر بھ نوشتھ پوالك این بود كھ عقیده داشتند پیر

١٨٢.ازدواج با دختر جوان، جوان مي شوند و درعوض این دختران بھ سرعت رو بھ پیري مي گذراند

١٨٣.ھمچنین گرایش بھ ازدواج با مردان سفیدپوست در زنان بیشتر است

فالگوش .٢٣-٣-٣
سمع سخن یكي از رسوم نوروزي این عھد، فالگوش رفتن زنان و دختران بود كھ بطور مخفیانھ بھ استراق 

گفتن 

دیگران مي رفتند و ھر چھ از بد وخوب بھ گوششان مي رسید، بھ عنوان تفأل سال جدید در نظر مي 

گرفتند،برخي از رندان از این فرصت استفاده كرده ومخصوصاً حرفھایي مي زدند كھ براي زنان خوشایند 

: چنانكھ عین السلطنھ نقل مي كند. نباشد

۴٠١۴ھمان، ص- ١٨٠
١۵۶ادوارد پوالک، ھمان، ص- ١٨١
١۴۵ھمان، ص- ١٨٢
٢٩٨جان ویشارد، ھمان، ص- ١٨٣



١٣١

: مخصوصاً بھ خودشان مخمر مي كنند كھ ھمھ را حرف بد بگویندمردھا بعضي در این شب...«

زن من » «.پدرسوختھ زنیكھ، دیشب بھ قدري اوقات مرا تلخ كرد كھ نزدیك بود طالقش بدھم«

زنھایي . از اول تا آخر از این مقولھ صحبت مي دارند» .زن دیگر خواھم گرفتاوالدش نمي شود،

خودت چي . مرده شور تركیب خودت وزنت را ببرد: ویندكھ فالگوش ایستاده اند زیرلب مي گ

این مطلب ھم . بعضي ھا نیك و بد حرف مي زنند تا ھمھ را نرنجانده باشند. ھستي كھ اوالدت باشد

كھ تمام شد بھ خانھ ھا رفتھ صحبت فالگوش را مي كنند و بھ خود نوید شوھر و زیارت را مي 

١٨٤».دھند

خواص تریاك .٢۴-٣-٣
سباب اعتیاد مردم مخصوصاً جوانھا آن بود كھ مي شنیدند تریاك كمر را قرص و طول یكي از ا«

مدت مباشرت را زیاد مي كند؛ دام فریبي كھ گرفتارشان ساختھ ، اگر یکی دو نوبت از آن ملتذذ مي 

شدند،بمرور كھ باید مقدارش را زیاد كنند،نھ تنھا از صورت قبل ازآانھم خارج مي شدند بلكھ از 

١٨٥». رجولیت نیز ساقط مي گشتندمیل 

حمام وماجراھا ي آن .٢۵-٣-٣
پرداختن بھ موضوع حمامھا در عصر قاجاریھ از آن جھت قابل توجھ است كھ بخش مھمي از حیات جنسي 

مردمان این عصر با این مكان وآداب و رسوم وماجراھاي آن پیوند خورده بود و چون دركمتر خانھ اي 

استفاده عمومي وھمگاني از این مكان،برخي از بارزترین جلوه ھاي حیات حمام شخصي وجود داشت،

اكنون بھ مھمترین موارد استفاده از حمام و آداب و رسوم مربوط .جنسي اجتماع آن عصر را بیان مي دارد

:بھ آن مي پردازیم

حمام مكاني جھت پیراستھ شدن از آلودگي روابط جنسي .٢۶-٣-٣
لھ اي، مكاني بود كھ در آن افراد خود را از آثار و آلودگي ھاي روابط جنسي پاك حمام در ھر شھر و مح

مي ساختند و بھ ھر مرد و زن مشمول ، واجب بود كھ قبل از طلوع خورشید و فرا رسیدن زمان نماز، با 

ام مي ابتدا مردان وارد مي شدند كھ كارشان زودتر انج.شنیدن صداي شیپور حمامي خود را بھ آنجا برساند

مرحوم جعفر . گرفت و مي بایست زودھنگام بر سر كار و كسب بروند و آنگاه زنان وارد حمام مي شدند

۴٠٣٠عین السلطنھ، ھمان، ص- ١٨٤
٢۵۵، ص٢جعفر شھری، تھران قدیم، ج- ١٨٥



١٣٢

شھري در تاریخ اجتماعي تھران در قرن سیزدھم اھمیت و نقش حمام را در حیات جنسي مردمان عصر 

: قاجار متذكر مي شود

یل بدن از جنابت بود كھ در این حمام قبل از ھر چیز جھت استحمام و مخصوصاً تطھیر و تغس«

امور یعني غسل وطھارت بدن مردم اعتقاد خاص داشتھ، بنابرگفتار برخي كھ جنب وجنابت را از 

زمین صاحبش را لعن . منفورترین احوال دانستھ، حتي مالئكھ بھ آدم جنب نفرین مي كنند

ود و از نظر افتاده نموده،روزي اش تنگ و گرفتاري اش زیاد و امر معاشش مختل و خودش مطر

خلق مي گردید و ثواب رفع آن كھ غسل جنابت بود و آن كھ از اولین قدم بھ طرف طھارت، ھزار 

ملك بھ دعاگویي اوپرداختھ، درھاي نعمت و فتوح و سعادت بھ رویش باز شده در مردن فشار قبر 

ازآب و وسایل او از او برداشتھ مي شد و وسیلھ فراھم كنندگانش را جھت غسل،با ھر غسلي كھ 

بكنند، ھزار گناه از نامھ اعمالش زدوده شده بھشت بر اوواجب مي گردید و روي ھمین حساب ھم 

بود كھ سازندگان حمام، قبل از ھر نظر آن را اكثراً بھ صورت وقف وجھت استفاده عموم و رفع 

١٨٦».جنابت مي ساختند

غسل كنندگان وسواسي .٢٧-٣-٣

: ن البتھ بسیار وسواسي بودند و بھ یكبار و دوبار قانع نمي شدندبرخي از این غسل كنندگا

و غسل كننده ھایي را كھ درآن گاھي تا ساعتھا مانند مرغابي بھ زیر و رو شدن پرداختھ و غسل « 

ھاي ارتماسي وترتیبي كھ پي ھم جھت خاطر جمعي انجام مي دادند و تا بھ دلشان بچسبد، بھ كرات 

و دفعات 

باالي سكوي خزینھ رفتھ بھ صورت عریان و بدون اباي از مشاھده دیگران، در آن پریده باال ھم كھ 

١٨٧». مي آمدند، در حالي كھ ھنوز دلچسبشان نیامده با اكراه از آن خارج مي شدند

مفاخره با لنگ حمام .٢٨-٣-٣

ن مردھا از خانھ، لنگ سفید درباره حمام و حمام روي و افتخار بھ آن براي زنھا ھمین بس كھ بعد از رفت

وقرمز و قطیفھ ھاي تر و رطوبت گرفتھ اي بود كھ در مراجعت از حمام جلوي در اطاقھا بھ مفھوم حمام 

كاري شب ورفع جنابت آویختھ مي گردید تا آنجا كھ زنان سیاه بخت و از نظر افتاده نیز جھت جلوگیري از 

چرا كھ عمل مقاربت ھر شبھ از واجبات ومسلمات ھر . یختندتحقیر دیگران آنھا را تر كرده بھ تظاھر مي آو

اگرچھ آسایش فكر وآسودگي . مرد بود كھ ھمراه روایات ودستورات وارد شده بر اوانفكاك پذیر نمي آمد 

خیال و القیدي وسالمت تغذیھ و عدم دسترسي بھ زنان متفرقھ و حفظ و امانت و دیانت و اینكھ فقط توجھ بھ 

٢١، ص٣جعفر شھری، تاریخ اجتماعی تھران در قرن سیزدھم، ج- ١٨٦
٢۵ھمان، ص- ١٨٧



١٣٣

وادارشان بھ این امر مستمر مي نمود، تا  آن حد كھ حتي توقف یكشبھ موجب وحشت زن زن خویش داشتن

از بیزاري مرد و سربھ جایي دیگر داشتن او گردیده ، وي را پریشان خاطر مي ساخت و بھ فكر چاره 

ھ جویي مي انداخت ومردان بسیاري كھ در عذر زنانھ زن خودداري نتوانستھ وي را آسوده نمي گذاشتند ك

چنانکھ بر ھمین حساب ھم ھرگز نباید رختخواب زن و مرد . از باالترین افتخار زنان در سفیدبختیشان بود

از ھم جدا بوده، بستر عالحده داشتھ باشند

براي بستن دھن آمیرزا .٢٩-٣-٣
نقل اكنون كھ صحبت از لنگ شد بد نیست بھ حكایتي كھ استاد باستاني پاریزي در كتاب آسیاي ھفت سنگ 

: ي خویش آن را یادآوري نموده است،بپردازیم»كتاب كوچھ «كرده وزنده یاد احمد شاملو در 

آقا میرزا بقاي بیرجندي، آخوندي بسیار سختگیر و در قلمرو نفوذ مذھبي خود اعتبار كالم بسیار «

معروف است وقتي بھ گوش اورساندند كھ . داشت و مردم از خشم و غضبش نیك حساب مي بردند

زنان در گرمابھ ھاي عمومي از بستن لنگ طفره مي روند و بھ اعتبار آنكھ ھمھ از یك جنس اند و 

نامحرمي در میانھ نیست بھ یكباره عریان میشوند و این نكتھ اي است كھ تنھا تجسم فضایش آتش بھ 

آخوند بي درنگ فرمان سخت صادر كرد كھ ازآن پس زنان در ! خرمن طاقت مؤمنان مي زند

.ابھ ھا موظف بھ بستن فوطھ اند و واي بر مؤمنھ اي كھ از امروز برخالف این فتوي عمل كندگرم

مگرروزي در گرمابھ زني را دیدند كھ با فوطھ اي چندان از ھم دریده و شره شره كھ از حكمت 

ند كھ زنان از مشاھده آن حال بھ خنده آمد.فوطھ بھ كلي عاري مانده بود و تنھا نامي ازآن باقي داشت

زن ! ضعیفھ این دیگر چھ صیغھ اي است كھ پیشت از پیشگاھش پیداست و سرینت از پسگاھش؟: 

.! آما آنقدر ھست كھ جلودھن آمیرزا را ببنددراست است، شاید این جلپاره را لنگ نتوان گفت،:گفت 

.«١٨٧

سلطان حقي .٣٠-٣-٣
شیریني یا ولیمھ مھماني خودماني سلطان حقي كھ در اثر كثرت استعمال سلطان نقي شده بود، «

زنھاي خانھ بود كھ چون زني بعد از اختالف و قھر و كدورت وسوا بودن جا، شوھر با وي بھ 

رسمي كھ . سرمھر آمده ھمبستر مي گردید، ھمسایھ ھا از او شیریني بھ نام سلطان حقي مي خواستند

چنانچھ زني از اھل خانھ لنگ و قطیفھ وسیلھ تفریح زنھا گردیده،آن را از مرد بھ زن منتقل ساختھ،

اش بھ در اطاق آویزان مي گردید، از او بھ اسم سلطان نقي سور مي خواستند و ناھار یا عصرانھ 

٣۵٩وچھ، حرف آ، صاحمد شاملو، کتاب ک- ١٨٧



١٣٤

گردنش مي گذاشتند كھ یا باید مي پذیرفت یا آنكھ نوبت آب و جاروي حیاط ھمسایھ ھا را او انجام 

١٨٨». مي داد

پول حمام .٣١-٣-٣
پول حمام از مرد از جملھ واجبات بود كھ بدون آن تن بھ بغل خوابي نمي دادند، و و اما دریافت «

یا این جملھ در جواب مردي . مثلي داشتند كھ؛ بغل خوابي بي پول حموم، انگار خوابیدم پیش عموم

یا كفم نھ، درم نھ، و با ھر نوبت ) ننھ بھ بابا مفت نمي ده: (كھ بي دادن پول حمام تمنا مي نمود

راخور شان و مقام و دارو ندار شوھر اول دریافت یا قول مي گرفتند و مرد ھنگام بیرون رفتن آن بف

را سر بخاري مي گذاشت و این قراري بود كھ نقصان نمي گرفت اگر چھ در كمترین مبلغ ده شاھي 

بجاي پولي كھ آن را شیرین ترین و حالل ترین پول دانستھ، با جمع كردن آن كھ. و پنج شاھي باشد

حمام از حوض و یا شیرآب بسر ریختن كنار اطاق استفاده مي كردند، زیارت و مثل آن رفتھ، 

خلعتي و كفن مردن مي خریدند ورسوایي جالب این كار زماني ببار مي آمد كھ یكي از آنھا دور 

ھ ھا خرد مي خواست و  فردا ھمسایا دوقراني ،پنج قراني آورده، پولاطاقھاي ھمسایھ ھا اسكناس ی

از اوسلطان حقي طلب كرده، ولیمھ اي گردنش مي نھادند ومردھا از شوھرش شام وشب چره 

١٨٩». ومانندآن مي طلبیدند

مفاسد حمام .٣٢-٣-٣
باید گفت كھ حمام ھا چھ زنانھ و چھ مردانھ اش النھ انواع مفاسد بود كھ درآنھا پدیدار مي گردید، مانند 

ر مردانھ ھایشان و سرقت و اجتماع دزدان و سارقان و بدكاره ھا و قرزدن پسران و نوجوانان مردم د

اوباش شب خواب در آن كھ انواع رذائل و مفاسد را مرتكب مي شدند ودر زنانھ ھایشان كھ زنان ودختران 

مردم توسط دالك ھا وداللھ ھا اغفال شده براي این و آن مي بردند وبھ اسم آن  زنان و دختران ھرزه با 

غچھ ھاي حمام خود در آن بھ سراغ ھوسراني و خودسپاري رفتھ ، بسا معایب كھ ازآنھا بظھور مي نھادن ب

رسید، اما حمامھاي سرخانھ دراین امور سرآمد آنھا بشمار مي آمدند كھ در آن زن و دختر خود ارباب 

ا جھت خاطر فروختھ شده، زنان و دختران دیگران جھت ارباب خریده مي شدند و اگر ارباب این حمام ر

جمعي از حفظ نوامیس خود بنیان نھاده ، جھت خویش اندیشھ ھا از آن در سر پرورانده بود، اما قبل از بھره 

وري خود،دیگران از زن و فرزند اوبھره مند شده بودند، بھ این طریق كھ دالكھاي زنان اكثراً با خانمھاي 

كار راه انداز مي شدند و نشاني زیر وروشان ،ارباب و دختران رسیده شان جدا جدا صاحب سروسوت بوده 

كھ جھت مردان بیرون برده شده،ھمراه ارتباطي كھ توسط خود آنھا برایشان با مردان غیر در ھمان حمام 

. فراھم مي گردید

٣٠٩- ٣١٠جعفر شھری، تھران قدیم، ھمان، ص- ١٨٨
۵۵١- ۵۵٢، ص١ھمان، ج- ١٨٩



١٣٥

دیدزدن و فریب زنان در حمام .٣٣-٣-٣
اما آن صورتي داشت و شدند ،اگرچھ حمام یكي از اماكني بود كھ در آن براي ازدواج زن ودختر پیدا مي

این صورتي، كھ درآن خواستگارھا جھت نیكودیدن دختر یا زني كھ براي پسر و برادر و كس وكار خود 

مي خواستند بھ حمام وي مي رفتند، چرا كھ تنھا در آن مكان بود كھ مي توانستند معایب وزیبایي ھاي او را 

مع وجور بكند دید بزنند، اما در اینجا نوامیس مردم توسط از تن و بدن وبدون استنباط طرف كھ خود را ج

. كساني كھ حافظ و نان خور ایشان بودند، یعني خدمھ حمام در معرض بیع و شرا قرار مي گرفت

در این توضیح كھ ھر صاحب حمام سرخانھ كھ جزء علماء بزرگ ورجال و اعیان درجھ اول و دوم مانند 

ال اینھا كسي نبود، الاقل داراي چند زن عقدي و تعدادي صیغھ بودند كھ در درباریان و حكام و وزارء وامث

بغیر از زن وپسراني كھ برایشان در ساختمان بیروني عمارت كھ . یك خانھ یعني عمارت اوسكونت داشتند

جز و ناچار كھ بھ تمام آنھا نمي توانستند رسید و چھ زیاد كھ اغلبشان . راه بھ اندرون نداشت برده مي شد

یكي دو نوبت شوھر بھ خود ندیده ، غریزه بھ ایشان حكم طلب مرد مي نمود و از آن سو ھمین ولینعمتان را 

قراوالن وسیاوالن و خواجھ باشي ھا و دده باشي ھایي بود كھ باید مواظبت آنان از در و بیرون رفتن و 

د، اول اینكھ با خدمھ خانھ مانند نوكر و تماس با این و آن پیدا نمودن بكنند و تنھا راھي كھ برایشان مي مان

مباشر و سورچي و مھتر و باغبان و سرایدار وچراغچي و فراش و مانند آن راه پیدا نمایند و دوم آنكھ از 

طریق رابط با كسي از بیرون تماس حاصل كنند و آن عملي نبود جز آنكھ دالك را کھ پشت اندر پشت محرم 

. طھ قرار بدھندزنان اینگونھ خانھ ھا بود واس

مرگ فقرا و ننگ اغنیا صدا ندارد، این اسرار نیز : ضمناً باید گفت طبق این ضرب المثل كھ مي گوید

ھرگز از چھاردیوار اینگونھ خانھ ھا بھ بیرون درز نمي نمود و ھر چھ ھم ارباب زیرك و شكاك بود نمي 

ھ ھمگي محكومین بھ حبس ابدي بودند از آنجا كھ زنان این عمارات ك. توانست چیزي از آن سردرآورد

ونمي توانستند بھ آساني ھواي غیرزندان خانھ را استشمام كنند وھمھ با ھم ھمدرد و در تیره بختي مشترك 

مي بودند، الجرم اسرارشان نیز در نزد یكدیگر و در زیركاري ھا اشتراك مساعي داشتند و از آن سو خدمھ 

ان بوده، نمي توانستند افشاي راز بكنند و یا داراي منافع از آنان بوده، مرد كھ یا خود صاحب سر وسر با ایش

با اندك پرده دري نھ تنھا امكان ھمھ گونھ خطر براي كار و امور زندگي و حتي جانشان بود، بلكھ در 

صورت دورماندن از خطر نیز براي ھمیشھ در استفاده ومنافعشان بستھ شده محروم و منفور اھل خانھ و 

. یفان خود مي شدندھمرد

پس در این محاسبات و بسا ریزه كاریھاي دیگر، ھرگز صاحب خانھ از وضع داخلي خود نمي توانست 

اطالع حاصل كند و این خاطر آسودگي كھ با درو دربندانھاي خود دست ھیچ نامحرم بدن محارمش را نمي 

ھ ھاي پردگیانش با نوامیس او تواند لمس بكند، درحالي كھ در ھمان حمام خانھ خودش معشوق و فسق
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ھمبستري داشتھ، كام دھي و كام جویي مي كنند و واسطھ ھایشان ھم دالكھاي حمام خودش كھ براي آنھا 

موانع را با زنانھ پوشاندن وچادر و روبند كردن و با خودآوردنشان بنام خواھر ومادر وسایل كار را آماده ،

.ن مي كشندو دستیار وبندانداز و مشاطھ بر آنھایشا

اینگونھ حمامھاي سرخانھ براي ھر دستھ از اھل خانھ وقت معیني داشت كھ تنھا در ھمان اوقات مي 

آن استفاده بكنند وبراي خود آقا نیز وقت معین كھ كس دیگر حتي خانم بزرگ یعني زن اول و توانستند از

این ھمان اوقات بود كھ یار آن شود مگر كسي را كھ خود احضار بكند وسوگلي اش نمي توانست داخل

غارھاي زنان بھ صور مختلف بدانھا راه داده مي شدند و از آن سو این دالكھاي زنانھ با خانھ ساالران نیز 

سر و سر داشتھ ، واسطھ عشرت جویي ھایشان بوده، لقمھ ھایي را كھ برایشان نشان نموده تكھ گیري مي 

ومي ھم دالكي مي كردند، مي توانستند از وضع و حال زنان كردند، بھ این طریق كھ چون در حمامھاي عم

ایاب و ذھاب كننده در آنھا نیز جھت ارباب اطالعاتي كسب نموده، تكھ ھایي برایشان جور بكنند  و از آنجا 

كھ زنان را در آن مكان بھ صورت تمام عریان مي نگریستند، بھترینشان را جھت وي انتخاب نموده و ھر 

رایشان بھ بیروني ببرند، انعام شایستھ اي دریافت بكنند، یعني دالل دو جانبھ كھ ھم كار راه موردي را كھ ب

بر این سوابق بود كھ خانواده ھا اكثراً نوامیس خود را از . انداز وي و ھم كارگزار اھل حرم بشوند

دادند  و حتماً  كھ باید نزدیكشدن بھ آنھا برحذر داشتھ، ھرگز   جوان ھایشان را تنھا اجازه حمام  رفتن نمي

.با  ھر زن  و دختر جوان، سالخورده تجربھ دیده اي ھمراه برود

آموزش روابط جنسي و زناشویي.٣۴-٣-٣
آنچھ كھ بھ عنوان آموزش روابط جنسي وزناشویي خوانده مي شود، در عصر قاجار بھ مفھوم واقعي 

و تابو بودن سكس تا آن حد پیشرفت داشت كھ حرمت شدید اینگونھ مسائل . وكالسیك كلمھ وجود نداشت

مردان نام ھمسران و فرزندان نام مادران خود را در كوچھ و بازار بھ زبان نمي آوردند و حتي در صورت 

ھرچند . روبرو شدن با آنان، آشنایي ھم نمي داند تا معلوم شود كھ خواھر و مادر وھمسر و دخترشان كیست

و اشعار عامیانھ و حتي ادبي این عصر مشحون از استعارات و اشارات بسیاري از جوك ھا و لطیفھ ھا

جنسي بود كھ تا حد ركاكت و فضیحت نیز مي رسید، اما حرمتي كھ وجود داشت مانع میشد تا زنان و 

. مردان اینگونھ مطالب را در خارج از جمع ھمجنسان خود بازگو كنند

شوھر مي رفتند وبسا كھ مادران براي آشنا كردن با وظایف بسیاري از دختران نیز در سنین پائین بھ خانھ

: مربوط بھ شوھر داري و ھمچنین اداره خانھ و فرزندان، برایشان عروسك تھیھ مي كردند

عروسكھایي كھ از آنھا دختران ھم سن و سال اوھم داشتھ، گاھي این عروسكھایش را بھ اطاق آن «

این آورده، تعلیم مي یافتند، تا آنجا كھ بھ سن بلوغ شرعي دختر و گاھي او عروسكھایش را بھ اطاق 

كھ برایشان نھ سالگي بود نرسیده ھمھ امور مربوط بھ بغل خوابي وبچھ آوردن وحواشي آن را 
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آموختھ، كم وكسر نمي آوردند، مخصوصاً در خانواده ھاي متوسط كھ اطاق خواب پدر 

حوال عملي آن صورت مي گرفت و عروسي و ومادرھایشان با اطفال یكي بوده، در برابرشان ا

عروس شدن و بغل مرد خوابیدن جزء آرزوھایشان مي شد وتنھا كیفیت آن را نمي دانستند و از 

نامزد گشتھ و چھ بسا كھ بھ خانھ بخت مي ھمین اوقات ھم بود كھ برایشان خواستگار پیدا شده،

١٨٩».رفتند

:بقلم آورده استدكتر پوالك نیز مشاھدات خود را در این زمینھ

زود ازدواج كردن یا امید بھ ازدواج در آینده نزدیك داشتن ،توأم با این رسم كھ لذت جنسي .... «

مجاز را بي جھت مكتوم نمي دارند، بلكھ بدون ھیچ كراھتي درحضور بچھ ھا از آن بحث مي كنند، 

شده كھ از صرع، گرفتگي از آن گذشتھ انتشار اندك كتابھاي مشكوك ھمھ این حسن عمده را باعث 

عضالت، فقدان عادت ماھانھ، دردھاي توأم با قاعدگي و استشھاء در زنان جوان بھ ھیچ وجھ 

موردي دیده نمي شود و فقط نزد بیوه زنان و زناني كھ سخت تحت مراقبت قرار دارند 

١٩٠».وشوھرانشان از آنھا غفلت مي ورزند گاه و بیگاه رؤیت مي شود

زنان جوان در خلوت بزرگان ومخصوصاً برسقف خوابگاھھا و بركاشي دیوار رسم اندام برھنھ

حمامھایشان نیز در این دوره بھ كرات دیده مي شود، حتي صحنھ ھاي معاشرت و روابط جنسي را كھ در 

: خلوت سراھایشان بي ھیچ خجالتي نقش مي كردند تا بھ ھنگام معاشقھ از دیدن آنھا میل جنسیشان تھییج شود

برخوردم كھ درب خانھ اش ایستاده ) حاكم طبس(بھ عمادالملك !.... وقت عصر بھ طویلھ رفتم... .«

گفت چراغ روشن . گفتیم خیر.... بود، تعارف و احوالپرسي كردیم ، گفت حمام خانھ مرا دیده اید؟

آنجا از . كنید وما را بھ تماشاي حمامش برد كھ در مرتبھ سیم عمارت سر در خانھ اش ساختھ است

در یك تاالر بزرگي . كھ بیرون آمدیم بھ اندرون یك یك اطاقھا را گفت باز كردند، ما را تماشا داد

روي ھر جرزي مجلسي مشتمل بر چند زن برھنھ مكشوف العوره كھ .تصویرھا كشیده بودند

در دل گفتم خدا رحمت كند . مخصوصاً فروج آنھا را خیلي نمودار و با قبح آشكار كرده بودند

مرحوم شیخ علي میرزا را با آن اطاق الفیھ وشلفیھ كھ از او در تاریخ یاد مي كنند و ما اینجا بھ عینھ 

١٩١»...!شنیدن كي بود مانند دیدن . مي بینیم

برسقف عمارت خوابگاه ناصرالدین شاه در شھرستانك نیز ھمین گونھ تصاویر نقش داشت تا آنگاه كھ بھ 

. كشیدنددستور رضا شاه روي آنھا را گچ

) بوستان معطر(و اما كتابھاي مشكوكي كھ دكتر پوالك از آنھا یاد مي كند در این عصر وجود داشت،از 

شیخ النفزاوي كھ بھ زبان عربي بود وعلماء و طالب آن را مي خواندند تا داستانھاي ھزار و یكشب و 

۶٧۶، ص۴ھمان، ج- ١٨٩
١۴۶ادوارد پوالک، ھمان، ص- ١٩٠
٢٣٧میرزا خانلرخان اعتصام الملک، ھمان، ص- ١٩١



١٣٨

انھاي مصور جنسي را مشتمل بر برخي كتب الفیھ و شلفیھ نیز بودند كھ داست.حكایت حسین كرد شبستري 

اصل اینگونھ . حكایات قبیح و ھمچنین آموزش روابط جنسي و انواع حاالت و حركات آن در برمي گرفتند

كتابھا از ھند بود كھ سابقھ اي دیرین در سكس و جنسیت داشت و سنتي بھ نام كاما كھ بھ انواع كاماسوترا و 

اضافھ كردن تحریك و اثرشان نیز معموالً مشتمل بودند بر براي. كاماشاسترا و غیره منقسم مي گردید

اما آنچھ اھمیت این كتابھا را نشان مي دھد، نوع . مینیاتورھا ونقاشي ھاي شھواني بر طبق روایات كتاب

آموزشھاي سكسي آنھاست كھ بسیاري تصور مي كنند از ابداعات انسان در قرن بیستم است در حالي كھ 

دارند، مانند انواع سكس گروھي وچند نفره، سكس با حیوانات وھمچنین بكارگیري سابقھ اي بسیار كھن

. اسباب و آالت مصنوعي براي سكس

بي شك مطالعھ این كتابھا میتوانست بي تجربھ ترین و مبتدي ترین افراد را نیز بھ سادگي با تمام مسایل 

الع ،شاھداني قھار و ھمھ فن حریف جنسي وزناشویي آشنا سازد و از دختران و پسران ساده و بي اط

.تحویل دھد
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فصل چھارم 

نمودھاي اخالق جنسي 

در اجتماع عصر قاجار 
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گرایش مردان و زنان متأھل بھ روابط نامشروع  .١-۴

. جنسي و تبعات ناشي از آن دانست

 .

: دكتر پوالك در سفرنامھ خود بدرستي بھ این نكتھ اشاره مي كند . این آسیب قرار مي دادبیشتر در معرض 

» ...

. . ورزیدن بیشتر بھ ھوو است

حالتي 

» باد عرض دارم«ناراحتي دارند در جواب مي گفتند 

توف

. ھووي خود آشتي مي كند

١٩٢»  .خیانت از شوھر خود انتقام مي كشند

مادام دیوالفوا نیز در سفرنامھ خود حكایت بازر

١٩٣.  دوباره قصد سفر بھ مشھد را داشتند! شوند و بھ شكرانھ این اعجازصاحب اوالد مي

عبدهللا بھرامي در شرح خاطرات خود از زنجان حكایت مي كند كھ گویا ی درجھ بي اعتمادي مردان نسبت 

: دبھ زنان خود تا حدي بود كھ آنھا را حتي بھ ھنگام رفتن بھ حمام ھم كنترل مي كردن

»

-مي كنند

١۵٨ادوارد پوالک، ھمان، ص- ١٩٢
١١٧- ١١٨فره وشی، صمادام دیوالفوا، سفرنامھ، ترجمھ ھمایون - ١٩٣
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. كردم عل

آمد و گفت  من  نزد  بت كرد  : صح

. امروز بھ نوبھ حمام آمده اند

آنھا ك

١٩٤»!بھ پاره اي عملیات مي نماید كھ براي شوھرھا پسندیده نیست 

:      رنامھ خود اخالق زنان كرد را اینگونھ وصف مي كند گاسپار دروویل ھم در سف

 »

 .

العاده ھوشیارانھ است 

. درباره معناي ھر یك توافق شده پیامھا را مبادلھ مي كنند

.ترتیب آنھا ھم معناي مخصوص بھ خود دارد

. مخاطرات بزرگي ھم داردضمناً 

انتظارشان ا

  .

١٩٥» . امر موجب مي گردد كھ غافلگیري بھ ندرت اتفاق بیفتد

از فساد ) (

:اخالقي زن والي قصرشیرین موسوم بھ فاطمھ سلطان چنین حكایت مي كند 

مجموعھ ھمھ مكالمات و صنایع است و لیكن از ... «

با وجود . 

 ...

زنان مطربھ اي كھ مشھور بھ سوزماني ھستند و در آن خاك 

 ...

آتش . . 

شھوت او بھ آب پشت فاسقان ھیچ وقت خاموش نشده و كف دیگ معاشرت او از زدن چمچھ فاجران 

۵٣٢،  ص...عبدهللا بھرامی، تاریخ سیاسی اجتماعی ایران از- ١٩٤

٣٢٢گاسپار دروویل، ھمان، ص- ١٩٥
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. ھیچ دم كم نگشتھ

١٩٦» ...خود كشیده داشتي 

معموالً 

) (. آزادي ھاي اخالقي ،قید وبند کمتری داشتند

: مي كند 

» ...

در چشم انداز ایشان رودخانھ اي جاري بود و جاھالن گیلك . رشت در جایي دوستاق و محبوس كردند

.

 ...

 .

پس رو برو » سید مید نا نیماما«نھا جواب دادند بھ گیلكي كھ آ

. زدند و قھقھھ كردند

١٩٧»...كشت 

:دون كم و كاست نقل مي كنیم حكایت او را بھ عینھ و ب

» ...

» «. شب در انزلي ماندیم. عازم ساحت رشت گردیدیم

وقت ظھر بود و ھوا بسیار گرم و پیاد. در یك فرسخي رشت است

: من گفت 

. . ھوا ھم قدري خنك مي شود. باشیم

. قبول كرده ، ھمراه او رفتیم بھ خانھ ھمان حاجي

. بسیار تعاریف كرد. بساط خوبي دارد و خودش ھم مرد خوبي است

. حق ما بعمل آورد

آن . .ساعتي در تاالر آسوده شده خوابیدیم و چاشت آوردند. وجیھ است

 .

من . نشست و حرفھاي در گوشي با زن حاجي مي زد و بھ طرف من مالحظھ مي كرد و مي خندیدند

١٩۶میرزا محمود تقی عماد دفتر، عبرت نامھ، ص- ١٩٦
٥٣ص.بھ کوشش علی عبدلی. اخبار نامھ . میرزا احمد لنکرانی- ١٩٧
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در تفكر بر آمده كھ آیا ایشان از من چھ عیبي دیده اند ك

آن . 

كم مانده بود كھ من از . یك دفعھ بھ چشم من مخمور وار مالحظھ نمود. دختر آمده مجمعھ را برداشت

اري نمودم.  . د

نزد من . عرقچین ترمھ برسر و یك زیر جامھ در پا ، مثل آھوي رمیده راه مي رفت در  ري  د اجي ق ح

نجا .  از آ دالك 

: من. برخاست ، آمد بھ نزد من ، بسیار خنده مي كرد

. چطور ؟ گفت زوجھ حاجي دلش فریفتھ تو شده است: من گفتم . صنعت گذاشتھ ایم

. بھ او كھ این پسر ھیچ مادر و پدر ندارد و خودش پسر حاجي است

 .

 . .

. دوازده تلمبار ابریشم دارم

اگر این پسر دختر م. ایم شراكتي مي كارند

. فرزندي خود قبول مي كنم

. زوجھ خود عازم زیارت عتبات عالیھ خواھیم شد

مي كنید یا نھ ؟          

! ... اما دالك . . عیبي ندارد

. مي گذرد ، از خجالت نمي توانم آشكار كنمكاري از خاطرم 

. كار است ؟ گفتم بھ تو آشكار نخواھم كرد

مثل مادر بیاید بھ نزد من بنشیند تا من راز خودم را مثل پسران بھ او آشكار . باید از من خجالت نكشد

.كنم

بعد . : گشت و گفت 

: چنان كھ شاعر گفتھ است . حاجي برخاست رفت و زوجھ او با نزاكتي بسیار آمد نزد من نشست

ز سر تا بھ قدم ھمچو طبع من نازكشمھ نازك و لب نازك و بدن نازك كر

شما گیلكي : بھ زبان خودش گفت . وقتي رسید كالھم را از سرم برداشت ، بر گیسوي من دست كشید

 :

. بگویي من مي فھمم
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. شما بھ رشت مرو ، من براي شما اي تركھ ، ھم رشتم و ھم تبریز: مست كرد و گفت 

. مادر زیاد از چھار روز در رشت نمي مانم: سینھ او زدم و گفتم 

.    مي رسانم

 .

. : استدعا كردم باید امشب ما را بھ مطلوب ما برسانید ، گفت 

و بھ مشرق متصل آنچھ الزمھ مھماني بود بھ عمل آوردند وقتي كھ در مقام خوابیدن بود ، یك تاالر ر

. چند باب دكان داشت در دھنھ پیر بازار ، رفت و در آنجا خوابید

در اول بانگ خروس دیدم زو. دختر حاجي تشریف آورد و یكجا خوابیدیم

. : آورد و بھ دختر خود گفت 

. باید صحبت بنمایم

: د ؟ گفت . رختخواب من در آمد

!شیوه علیحده است 

:بھ ھر صورت ما را چنان در آغوش كشید ، چنان كھ مالي روم فرموده است 

ور نویسم بس قلمھا بشكندور بگویم عقلھا را بركند 

تا قیامت باشد آن بس مختصرور بگویم شرحھاي معتبر

. ! باري 

١٩٧».ایشان مرخصي حاصل و عازم رشت شدیم

: عین السلطنھ نیز در روزنامھ خاطرات خود بھ این جو آزاد اجتماعي در مناطق گیالن اشاره دارد 

» ...

. » تولھ كاري«ي مردھا برا

. ... روند 

١٩٨»...یكي است و خیلي ھرزه گي مي شود 

ھاي شرعي و عرفي ، در بسیاري از ياز مطالعھ یادداشتھاي عین السلطنھ در مي یابیم كھ علیرغم سختگیر

مناطق ، زنان و دختران مي توانستند ھر طور كھ دلشان مي خواھد بگردند، ھنگامي كھ او بھ اتفاق عده اي 

:واقع در روستایي در اطراف دماوند مي رود ، این منظره را مشاھده مي كند » اسك«بھ چشمھ آب معدني 

١۵۶-١۵٩ھمان ، ص- ١٩٧
٢٩٨٧ین السلطنھ، ھمان، صع- ١٩٨
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. ن چھارده و پانزده لخت شده بھ آب رفتندنزدیك ناھار چند نفر دختر بھ س... «

اوالً لخت عور بدون لنگ بودند ، ثانیاً ازآب . این دخترھا دماغي داشتد و كارھا مي كردند. پیدا بودند

 .

تمام . آواز مي خواندند ، با ھ عت  ا دو س

. این دخترھا مشغول بودند ، ما را مي دیدند و ھیچ حیا نمي كردند

. از حكایات خوب الف لیلھ است. دریاچھ رفتھ بودند و جلد آنھا را دزدیده افتادم

.غ البال رفتندفار

فزوده بود.. بعد از نھار یک ساعت خوابیدم .ب ا

. . صداي زنھا مي آیدشدم دیدم باز

. معقولتر

. دلربایي زنھا و تماشاي پسرھا خیلي عالم داشت. مختلف تماشا مي كردند

. . .. ، از عقب رفتم

یكي در آب مي آمد لنگ را بھ دیگري م. داشتند و شش ھفت نفر بودند

: گفتم . شدند و شنا و بازي كردند

... : گفتم ) . یعني زنھا ھرزه بودند(اینھا شیطان بودند . ایم

١٩٩»... شافي دادند 

. اطات نامشروع ، زنان مقصر نبودندمسلماً در ھمھ موارد ارتب

 .

: و دیگري موضوع قتل ھمسر یكي از اشراف بدست غالم خانھ ٢٠٠خودكشي نمود

. روز یازده ژانویھ خبر یك قتل فجیع شھر تھران را تكان داد... «

 .

محمدخان كھ فوق العاده زیبا بود ازدواج كرده بود و غالم سیاه كھ فریفتھ ھمسر ارباب خود شده بود ، 

روزي در غیبت علیقلي خان فرصت را مغتنم شمرد و بھ بانوي خانھ حملھ كرد و بھ عنف او را مورد 

٧۶۵ھمان، ص- ١٩٩
۵٨٧- ۵٩١ھینریش بروگش، ھمان، ص- ٢٠٠
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. ادتجاوز قرار د

٢٠١». و غالم كھ از حال طبیعي خارج شده بود بانو را باچند ضربھ کارد بھ قتل رسانید

آشوب و نا

آذربایجان ، درگیري شدیدي میان آنان و ارامنھ مقیم این ایالت و نیز مبارزان ارمني كھ از  سرحدات روس 

. این اوباش گردید

. شرح مشاھدات خویش را از این ھنگامھ پر آشوب بھ نگارش در آورده است

بھ سادگي تمام حریمھاي اخالقي و اجتماعي مردم شكستھ می  ش

: مھاجمین مي گردد 

... ق .١٣٣۶جمادي االول «

٢٠٢». ...كرده اند مرتكب شده ، زنھا را بي عصمت 

: مي توانستند زني را متھم بھ فساد و روابط نامشروع نمایند 

جي خان نامي از اھالي سلماس كھ از پارسال بھ امروز بھ حكومت خبر رسید ، حا. ١٣٣۶شعبان ... «

. آمده ، برده اند

در . شرحي بھ حکومت نوشتھ بودند كھ این زن فاسد عمل بوده استاھل محل . را معین و گرفتار بكند

٢٠٣»...نامچھ ھا بھ ھیچ وجھ اشكالي نداشت 

نیز از فرصت استفاده كرده و دست! گذشتھ از ارمنیان ، جمعي از مسلمانان 

: ، چنانكھ زنان جرأت حمام رفتن نیز نداشتند ! حتي ورود بھ حمامھای زنانھ 

... ١٣٣۶شوال «

بھ حمام زنانھ ، آن ھم مسلم است دخول مرد . جمعي از مخدرات با سایر طبقات اناث بوده اند ، رفتند

 ...

۵۶٢ھمان، ص - ٢٠١
٨رحمت هللا خان معتمد الوزاره، ارومیھ در محاربھ عالم سوز، بھ کوشش کاوه بیات، ص- ٢٠٢
١۴۴ھمان، ص- ٢٠٣
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حكومت  قدغن  فرمودند این . جھت حمامھاي ارومي بستھ است و زنھا  قدرت  رفتن حمام را  ندارند

». نھ بكنندحمام را  ھم كھ بستھ نشده بعد از این بھ زنانھ ندھند و مختص بھ مردا

:   افتضاح امور بدانجا كشیده بود كھ حتي از لخت كردن عیال مردم در كوچھ و بازار نیز ابایي نبود 

... ١٣٣٨ربیع االول «

بعد از قتل زیاد و بي عصمتي ھا ، دار. و آنجا را تصرف كرده اند

مسعود دیوان از رؤساي لكستاني ھا در . غارت و زن و بچھ ھاي آنھا را اسیر و بھ سلماس آورده اند

لیم اكراد شده ، او را بھ قصبھ دیلمقان آورده ، ھر ابراھیم خان برادر او با عیال خود تس. مقتول كرده

٢٠٤» ...دو را عور و برھنھ در بازار گردانده ، بعد شصت گلولھ بھ آنھا زده اند 

: نمودند 

فضایح و اقداما... ١٣٣٩رمضان «

. باشند

٢٠٥».ظ قبیحھ بھ آنھا مي گفت و پول مي خواستھ استالعوره نگاھداشتھ ، بعد فحش و الفا

اخالق تركمانان.٢-۴
روابط .  تركمانان  نیز بھ عنوان  ھمسایگان ایرانیان از تحوالت اجتماعي و فرھنگي زمانھ بي نصیب نبودند

شان 

 .

:  یموت در برابر سپاه آقا محمدخان شكست یافتند رو بھ گریز نھادند 

» ...

. اسیر نشوند و نیز بعضي از زنان خویشتن را از بیم اسر ھالك كردند

309همان، ص-٢٠٤
458همان، ص-٢٠٥
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٢٠٦»...دو نیم زد 

. اداما این تعصب و غیرت در سالھاي بعدي رو بھ كاش نھ

یكي از تبعات این امر ، . ایران در جنگ با تركمانان ، سیل اسراي ایراني بھ میان قبایل تركمان سرازیر شد

.بسیار شدن روابط جنسي نامشروع میان زنان و مردان تركمن با این اسراء بود

عبرت (میرزا محمدتقي آشتیاني كھ سالھا در اسارت

 (

٢٠٧فراوان آنان با زنان خویش مي شده است 

: ادي آنان را دچار تغییرات مشھودي ساختھ بود ایراني خصوصیات نژ

از اینكھ تركمانان مرو بواسطھ رطوبت ھوا و غذاھاي نا موافق ، چندان میل بھ مباشرت زنان ... «

 .

در قدیم ھمھ كوسج و فرو رفتھ چشم و زرد ابرو و چھره سرخ و ازرق چشم بودند ، . بعمل آمده اند

 .

٢٠٨»...از آن است كھ ھمھ ستمكار و خونخوار و سنگ دل و مردم آزار ھستند . نمي شود

:ز بدان مي افزاید گفتار باال ، نكات جالب دیگري نی

» ...

. نامساعد بود

ا. 

. جبران مي گردد

. آورد مجازاتش مرگ است

 .

ره بردن از . نباید سرش را برید

۶۶ن الملک سپھر، ناسخ التواریخ، بھ کوشش جمشید کیانفر، صمحمد تقی لسا- ٢٠٦
٣۶میرزا محمود تقی آشتیانی، ھمان، ص- ٢٠٧
١٧٢ھمان، ص- ٢٠٨
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... كار زن است 

٢٠٩».مدیون مجاورت و آمیزش بیشتر با ایرانیان باشند

ا. مقاصد خویش بود

 .

میرزا مھدي خان ممتحن الدولھ كھ از درس خواندگان فرنگ رفتھ عصري ناصري بود ، در خاطرات خود 

 ،

و شروع بھ تمجید از وضع زلفان میرزا جواد كرده و از شوھر در حیاط مشغول وضو بوده ، بھ داخل آمده

در . . او خواھش مي كند كھ گیسوان وي را نیز شانھ بزند

.دد و از منزل اخراج مي كندزده و بھ فلك مي بن

 .

. ود لقمھ در دھانش گذاردشرابي گیرا فراھم ساختھ ومي خواھد كھ بدست خ

. بھ زحمت خود را خالص مي كند و مي گریزد. زنند

. فلك و حبس مي كندكرده ، امر بھ چوب و

.است و زنھاي اندرون وزیر نیز با او ھمصدا گشتھ اند 

تماد .  اع

:         را روایت مي كند السلطنھ یكي از این موارد

۴۶١- ۴۶٢جیمز بیلی فریزر، سفرنامھ، ترجمھ منوچھر امیری، ص- ٢٠٩
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» ...

! ضعیفھ مي رود و یك اشرفي بھ او داده مي گوید من مرتضي علي ھستم 

: . رود ، مي خوابد

شب دیگر كھ مرتضي علي دروغي مي آید ، اقوام ضعیفھ مطلع شده ، او را . مي رود... گوید آري 

نعام داده . . 

٢١٠» . است كھ ضعیفھ را بگیرد

روسپیگري در عھد قاجار.٣-۴
 .

. د باعث ایجاد طبقھ روسپیان در جامعھ مي گردیددیگر خود بخو

. مركزیت سیاسي كشور نمودي ویژه داشتند

 .

.

:             مي نویسد تھران قدیم در باب فواحش خندقي 

» ...

) (

اش ده جوان ) ( تي  ب دس

) (

 .

باال زده ، 

ایھا الناس ببینید و : مانند طوافھا كھ متاع خود را با فریاد و تعریف عرضھ مي كنند فریاد مي كشید 

٢١١» . و مردم را بھ دور خود جمع مي نمود» من بازاري نیستم كھ توي تاریكي قالب بكنم! بخرید 

٣٠۴اعتماد السلطنھ، ھمان، ص- ٢١٠
٢٨، ص١جعفر شھری، تھران قدیم، ج - ٢١١
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شھر نو.۴-۴
این محل كھ محدوده اي خارج از شھر در حدود ی

در زمان حكومت سیدضیاء الدین در زمره . ... گمرك و از شھرھاي اقماري خارج از محدوده آن زمان بود

و ) باغ فردوس خیابان مولوي(و سر قبر آقا ) كوچھ ھاي جنوبي شھر(ھ سیالبي و چال) كوچھ آبشار(قجرھا 

. بدان رو آورده رحل اقامت مي افكدند

:در این مورد مي نویسد اعتماد السلطنھ . سرانھ اخذ مي گردید

» ...

کنند و 

. بنچھ مالیات آنھا را مي بندند

٢١٢» ...ه بود خانھ خودش و قرار بنچھ و مالیات آنھا را داد

. وظیفھ مي كردند و راپورتھاي الزم را بھ اطالع اولیاي امور مي رساندند

: خاطرات خود بدین نكتھ اشاره مي كند 

». ..

 .

ابقھ 

. زاید از اندازه یا پول خارج از قوه خودش یا صحبت خارج از معمول كرد باید اطالع بدھید

۵یك نفر شاطر نانوا یك اسكناس 

. . ساعت صبر كن حاال نزد دیگري است

. تلفن زده بودندفوراً بھ كمیسري. زنھا فھمیده بودند پولي زاید از مرتبھ خودش دارد

٨٧٢اعتماد السلطنھ ھمان، ص- ٢١٢
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. را مي برد

٢١٣»...كرده 

وضعیت فواحش در عصر قاجار را اینگونھ بیان ) جستارھایي از تاریخ اجتماعي ایران(ویلم فلور در كتاب 

:مي كند 

فواحش شھر كھ بھ ... «

.  آنھا منابع درآمد اضافي بشمار مي آمدند بلكھ درجاسوسي ھم بكار گمارده مي شدند

. داروغھ بپردازند تا نجات یابندناچار بودند كھ وجھي بھ

اسامي . داروغھ قرار داشت ، بنابراین دستگیر شدن مالقات كنندگان این حوران زمیني تصادفي نبود

. و سن آنھا دقیقاً ثبت مي شود

. آنا. خواھد گرفت

٢١٤» ...توماني بھ یك پول سیاھي برسي 

ھمچنین از زنان روسپي بعنوان ابزاري جھت رسوا 

 .

:     واقعھ مي شود 

اكثر مردم . بنده آن اواني كھ در سبزوار بودم با تمام اھل شھر از ھر طبقھ دوستي و الفت داشتم... «

از این سبب بعضي از بنده رشك برده مي گفتند . از اعیان و تجار و اشراف با بنده آمده رفت داشتند

چرا یك مرد غریبي این گونھ مرجع خلق باشد ؟ از این سبب ھمھ وقت در فك: 

 .

. وقت خودم را محافظت مي كردم

٢١٥»...داشتھ ام بلوا نمایند دنبال خودشان آمده ، بھ بھانھ آنكھ بنده زنا كرده ام یا خیال آن را 

) (. قبح و كراھت عمل آنان در میان مردم از میان رفتھ بود

:            این مسئلھ اشاره دارد 

١٣٠۶ص٢سید محمد کمره ای، روزنامھ خاطرات، بھ کوشش محمد جواد مرادی نیا، ج - ٢١٣
٧٣ص١ویلم فلور،جستارھایی از تاریخ اجتماعی ایران، ترجمھ ابوالقاسم سری، ج - ٢١٤
١٧٣وشش محمد اسدیان، صمیرزا سراج الدین حاجی میرزا عبدالرئوف، سفرنامھ تحف بخارا، بھ ک- ٢١٥
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از جملھ : در باب رفع نحوست بعضي از رسومات كھ در این والء و در محروسھ معمول شده ... «

....  انتشار زنھاي زانیھ است كھ قبح او بکلي برطرف شده، بھ تخصیص در دار الخالفھ

. . حضرات ھستند

. . گذارد كار او از پیش برود

٢١٦» ...آدم كدخدا از ایشان ماھانھ مي گیرد 

:ھ روسپیگري مي نویسد وي در خصوص علت گرایش زنان متأھل ب

و گذشتھ از این فقرات در عموم اولیاي دولت معمول شده م.. «

است

البد از روي بغض و . خود در ھر صورت زنھاي ایشان مطمئن نیستند از شوھرھاي. نداشتھ باشند

. حضرات زنا مي دھیم

الحق و االنصاف بعضي از امردان را كھ مشاھده مي شود . در این باب

. دخل ندارد از جھت اھل فسق بھ زنھاي زانیھ

٢١٧» ...بودند با پیغمبر خدا ، البتھ آیھ حجاب از جھت ایشان نازل مي شد 

بسیاري از روسپیان ھم بودند كھ كشیده شدنشان بھ این راه بھ جھت آشنایي با كسبھ غیر

: جعفر شھري در این باب مي نویسد .  صید  زنان  سر و گوش  بجنب  بودند  اتفاق مي افتاد

» ...

روی خوش نشان داده كھ اگر نجیب بودند با وي قطع را بطھ نموده ، اگر غیر نجیب ، آھي كشیده 

اب شدنشان اول از ... » !كاش منھم سر و شكل تو را داشتم: (، حسرت زده بگویند ر

پول نگرفتھ ، بعداً در تحویل گوشت  دستش را فشرده ، نگاه خریداري اش مي كرد و نانوا كھ نان 

١٢١محمد شفیع قزوینی، قانون قزوینی، بھ کوشش ایرج افشار، ص- ٢١٦
١٢٢ھمان، ص- ٢١٧
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٢١٨»...، فاحشھ تمام بشوند 

نظمیھ و برخورد با روسپیان.۴-۵

نام كن

. . عمل مي نمود

 .

 .

:نویسد 

. امروز حكم شد جنده ھاي شھر را بیرون بكنند... «

٢١٩»...گرفتھ ول مي كنند 

: ز سماجت روحانیان باعث صدور این فرامین مي شد ، ھر چند كھ ثمري جز ھمان نداشت گاھي نی

. دور روز است بھ حكم شاه جنده ھاي شھر را گرفتھ ، بیرون مي كنند... «

مال علي كني نوشتھ است بھ شاه و عبدالحسین خان نایب اول كنت و دو سھ نفر دیگر از ھمدستھاي 

: . او كھ 

 !

٢٢٠».تومان مالیات مي گیرد

زماني ھم بھ علل

: دیپلماتھاي با سابقھ سفارت بریتانیا رابطھ داشتند در زمان سردار سپھ رضاخان نقل مي كند 

» ...

بدین قرار كھ ھنگامي كھ دو تن از كارمندان قدیمي و با سابقھ سفارت بریتانیا بھ نامھاي . تھران بود

٣٨٠، ص٢جعفر شھری، تاریخ اجتماعی تھران در قرن سیزدھم، ج- ٢١٨
٢١٢اعتماد السلطنھ، ھمان، ص- ٢١٩
١۴۵ھمان، ص- ٢٢٠
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معروف ) خانم(و ) (اسمارت و بریجمن ، شبانھ بھ منزل این دو زن كھ بھ 

. بودند ، سر مي زنند

. . خانمھا را بھ نظمیھ مي برند

اما اینار . كرر اتفاق مي افتادوقایع در آنزمان زیاد بود و این رفت و آمدھا نزد دیپلماتھا و بزرگان م

دو خانم را بھ فتوي حاجي آقا جمال . بھ شكل عجیبي موجب آبرو ریزي دیپلماتیك انگلستان شده بود

٢٢١».ایران منتقل شدند

بھ وزارت نظمیھ تبدیل شد و یكسري از قوانین سفت و سخت درباره روسپیان بعد از چندي تشكیالت نظمیھ

:یكي از این اعالنات در این باب بھ شرح ذیل است . بھ تصویب رسید

» ...

جوانانشان بھ جامھ شویي طالب و سرباز و توپچي استخدام خواھند . معین شده است» توقیف خانھ«

)

٢٢٢»)...وزیر نظمیھ

! اما این فرستادن بھ 

. نیز تحت حمایت دولت در آمدند! روشندگان ف

: زیر بود 

»..

. سبب دستگیري و حبس مي شود

ھیچ فاحشھ و خانھ دار حق ندارد زیادتر از نرخ مقرر . دولتي نشان داده ورقھ صحت دریافت بكند

٢٢٣». شوداین ثابت شود ، در خانھ بستھ و اضافھ بر آن دریافت و بھ دھنده اش مسترد مي

علیرغم این قوانین ، باز ھم موارد بسیاري یافت مي شد كھ منجر بھ دخالت آژانھا و نظمیھ مي گردید ، مثالً 

: فر شھري پیرامون این آژانھا مي نویسد جع. آژان مربوطھ خاتمھ مي یافت و كار بھ كمیسري نمي كشید

٢١٨٧، ص٢جعبدهللا مستوفی، شرح زندگانی من،- ٢٢١
٧٧یحیی دولت آبادی، حیات یحیی، بھ کوشش حمیده دولت آبادی، ص- ٢٢٢
٣۴۴، ص۵جعفر شھری، تاریخ اجتماعی تھران در قرن سیزدھم، ج- ٢٢٣
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آژانھا مردم قانع سازگاري بودند كھ بر خالف كمیسري ھا كھ جز نقدینھ قبول نمي كردند و تحفھ و ... «

ھدایا

بھ این صورت كھ مثالً اگر جیب بري . را بھ حساب نمي آوردند ، جنس و متاع نیز قبول مي كردند

، جیبي زده ، ساعت بغلي و بند آ

جنسی نیز از او رضایت داده ، حساب پاك مي كردند و چھ بسا كھ در ھمین مواقع رھگذران رسیده 

رسید ، مانند كار اكبر خان آژان كمیسري شش كھ موقع عمل زنك از كار بھ افتضاحات بزرگ مي 

٢٢٤».تا میدان امین السلطان كشیده بود

: واال بھ طرفھ العیني معزول مي گشتند چنانكھ 

» ...

٢٢٥».من خندیدم ، گفتم جرم تو جنده بازي سیاسي بود.. خودش بھ جرم جنده بازي

! : رئیس نظمیھ 

... : امروز سلطان ابراھیم میرزا منزل من بود و مي گفت .. .«

. ... زن میرزا 

! ... رئیس پلیسي است ؟

٢٢٦»! انھ و زن خود بي خبر است خ

. میرزا علي خان نامي رئیس ژاندارم از طھران آمده بود... «

اشد . . ب

اینھ. او معتذر بھ نرسیدن مواجب شد... كردند 

. . نا پیدا

٢٢٧» ! ...بگیرند 

١۵، ص٢جعفر شھری، تھران قدیم، ج- ٢٢٤
٨٣، ص١سید محمد کمره ای، ھمان، ج- ٢٢٥
٩١۴اعتماد السلطنھ، ھمان، ص- ٢٢٦
٣٣٢٢ین السلطنھ، ھمان، صع- ٢٢٧
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:و مورد زیر 

او سابق ! ... ... آمدم منزل افتخار نظام رئیس قشون قزوین ... «

دعوت . گذاشتھ اند» ژاندلیم«اسمش را . فاحشھ اي در قزوین بود ، حاال ھم ھست. قزوین بودھم 

. كرده بود

٢٢٨»! ...شلیتھ را بردند ھمھ جا نشان دادند 

: طھ و در باب گرفتن مالیات از فواحش قزوین در عصر مشرو

در . ) (... «

. سابق اگر بود محرمانھ بود

نند . عریضھ و تلگراف بھ تھران مي فرستادند

... «٢٢٩

ان نجیب كھ بواسطھ او و عواملش بي سیرت شده از زیر دستش نمي گذشت و چھ بسیار زنان عفیفھ و دختر

.، راھي خیابانھا و فاحشھ خانھ ھا گردیدند

:       شده بودند 

»

! ... . نباشد) سفلیس(

. . براي مھماني بعضي از محترمین مجاھدین دعوت كرده بود

) (

٢٣٠» اما منتصر الدولھ را بیست و چھار ساعت حبس كرد ..كردند 

 »

ناسم ،      ش

! . این حضرت مجاھد تمام ھرزگي و الواطي داشت. حاال مجاھد شده

. با گلین خانم نام زن علي اكبر رفیق بود... 

٣٨٠٧ھمان، ص- ٢٢٨
٣٨۴٧ھمان، ص- ٢٢٩
٢٧٧٣ھمان، ص- ٢٣٠
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 ...

...«٢٣١

: بود بھ محاكمھ كشیده و محكوم ساخت 

» ...

» نیر اعظم«

. : این قرار است 

. : ھنگامھ توپخانھ نوشتھ بود 

حاضر كردند . دیوا ا  . او ر

. زنا مشكل است

٢٣٢»...از جواب عاجز شده ، لھذا حكم یك ماه حبس درباره او جاري شد . مجازات بدھد

نس گرایي و اوصاف اھل آن ھمج.۴-۶

. ھخامنشیان نیز مي رسید

:ي در این باره مي نویسد جعفر شھر. عصر قاجاریھ كما بیش ادامھ یافت

» ...

، بلكھ در میان دیگر طبقات نیز شیوع یافتھ ، جزء ذوقیا

 .

. میان رفتھ ، میل آن در دلھا رسوخ كرده بود

الناس علي دین ملوكھم در عھد: بھ مصداق 

. تعدد زوجات رواج داشت

از ) آدم(. 

. نشانیدند

ھمان، ص ھمان- ٢٣١
١٩۵١ھمان، ص- ٢٣٢
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خوش طبعي ، مالیمت و آھستگي لطف بیان و ق

 ...

اگر این صفات پیمبران را: عرفاء مي شنود مي گوید 

٢٣٣»! آوردي

. كامل مي تراشیدند تا جلب توجھ نكنند

. ن رذایل قابل مشاھده استھاي بسیاري از ای

) سیاحتنامھ ابراھیم بیگ(حاجي زین العابدین مراغھ اي در 

:دارد 

من دكان . من ھم در سكوي دكان نشستم. عمو یوسف مشغول خریدن جوراب شد... « روي  ب در رو

جوان بسیار خوشگلي در ھفده یا ھجده سالگ. عطاري بود

. . . بدور او جمع بودند

... معلوم بود كھ اینان دردمندانند . خرید شان یك عباسي ، یك شاھي یا دو شاھي بود

. كاغذي در دست دارددیدم كھ در حوالي دكان جوراب فروش نشستھ  قلم و 

: از جوراب فروش پرسیدم ... من خیال كردم كھ نقاش است . كرده ، چیزي مي نویسد

: فرزند : گفت . نقاش چیست ؟ مردكھ را با انگشت نشان دادم

ھر ساعتي . مار مرا از كسب و كار انداختھ انداین شاعران بی.اعراست و بدین پسره شعر مي بنددش

٢٣۴»ابداً در روي این مردمان شرم نیست ... یكي مي رود ، دیگري مي آید 

 .

:                                                  اشاره دارد الملك در سفرنامھ خوزستان بھ رواج این فعل در آن سامان

».. .

... شرارت مي كنند ، حتي خونریزي جناب آقا خیلي

... ویراق بھ بازار مي روند 

٢٣٤»...شرب مسكرات 

:  و در جاي دیگري مي نویسد 

١٨۴، ص١جعفر شھری، طھران قدیم، ج- ٢٣٣
١٣١-١٣٢ع سپانلو، ص.حاج زین العابدین مراغھ ای، سیاحتنامھ ابراھیم بیگ، بھ کوشش م- ٢٣٤

٢٣بدالغفار نجم الملک، سفرنامھ خوزستان، بھ کوشش محمد دبیر سیاقی، صحاج ع- ٢٣٤
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. اند... «

. حمام آنھا غالب رودخانھ است. دارند و زنھایشان چندان عصمت ندارد

٢٣٥» ...ساتري لخت در آب مي روند 

:    شتر كرده است مقایسھ كنیم مردمان شو

» ...

. حقوق الناس موصوفند

، بھ اھل بیت اطھار صلوات هللا علیھم و تبراي از اعداي دین 

٢٣٦»...را دار المؤمنین خوانند 

مجازاتھای شرعی و عرفی.٧-۴

اشت . ند

تن زنان .  اخ ند ا

زناكار از باالي بلندي مانند برج  مناره بھ پائین و پیچیدن آنان در قالي یا نمد و لگدكوب كردن نیز دیده شده 

 .

. وارونھ سوار خر كرده ، مي گرداندند

 .

چنانچھ خیانت زني. اعمال مي شد

. . مي نمودند

مگر . روسپیان بسیار شدند و مجازاتھا اندك یا ھیچ. مي رسید و كم كم از شدت و حدت آن كاستھ شدظھور

 .

اكثر . آوردحكومت رأساً 

.  یافتھ یا بكلي برطرف شود

١٣٨ھمان، ص- ٢٣٥
۵۴١میر عبداللطیف خان شوشتری، تحفھ العالم و ذیل تحفھ، بھ کوشش صمد موحد، ص- ٢٣٦
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. اكتفا مي شد

اخالق فرنگیان و اثرات ھمنشیني با آنان.٨-۴

این خلق و عادات . اطالعات را در باب خلق فرنگیان ، از سوي روسھا داشتند

آن عصر عجیب و حتي تنفر آور مي نمود ، بخصوص در باب روابط جنسي كھ منتھاي نفرت را از عادات 

 .

) احكام (

: موضوع جنگھاي ایران و روس ، اخالق جنسي روسھا را اینگونھ بھ باد تحقیر و انتقاد مي گیرد 

» ...

) (

. ! ... نساء منوط 

! ... پادشاه نیز در طلب آب و رنگست نھ در عقب نام و ننگ 

. . سرایي

. ...وصل از دولت قرب دیده 

. كنند ، از شناعت آن اجتناب ندارند ، كھ

 ...

بھ صرت زر دھد و آنچھ از این راه حاصل كند بھ خزانھ كسب و حرفت مادر پیش گیرد و حقھ سیم

شاه واصل شود و این كاررا شریعت دانند بار شنیعت ، و بسیار باشد كھ مرد زني را بھ حبالھ نكاح 

نظر . 

بازانش یار طرب شوند و او ھمچن

...

حكم احتیاج و بعضي بھ حسن امتزاج چندان مخلوط شوند و چنان مربوط گردند كھ در مجالس لعب 
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و قمار و مجامع و محافل لھو و خمار

٢٣٧»...این احتراز نماید كھ موجب اختالف نشود 

:  نگارد گونھ ميمیرزا ابوالحسن خان ایلچي نیز حیرت خود را از اخالق جنسي روسھا بدین

» ... .

. مقولھ صحبت مي داشت

 !

من . از زن خود تحقیق مي كنند

 ...

٢٣٨»!من از این سخنان بسیار متحیر و متعجب شدم . ندارد 

در این سفرنامھ در مي یاب

:چھ تحول شگفت آوري شده بود 

».. .

علت دست

تصرف روس ، عفت و عصمت ایام سابق از زنان ایشان برخاستھ و شرب خمر ھ

. ھم رسانیده بود

 .

ان 

٢٣٩» .روز بعد با وجود امتناع آنھا از معاودت، ھمگي را روانھ ایران نمود. داخل قلعھ شوند

: اما این تدبیر میرزا ابوالحسن خان نیز كارگر نیفتاد چرا كھ بعد از مدتي 

» ...

. توقف و بھ دین ارامنھ بیرون مي آئیم

 .

٢٤٠» ...اراده داشتند كھ آنھا را نسق كرده باشند ، ھمراھان مانع گردیدند . گردید

١۵١ی نژاد، صمیرزا عیسی قائم مقام فراھانی، احکام الجھاد و اسباب الرشاد، بھ کوشش دکتر غالمحسین زرگر- ٢٣٧
٢٠میرزا ابوالحسن خان ایلچی، ھمان، ص- ٢٣٨
٢۶ھمان، ص- ٢٣٩
٢٨ھمان، ص- ٢٤٠



١٦٣

كمیت ایران ، برخي از اندیشوران ھمچون عباس میرزا را بدین صرافت انداخت كھ با سرزمینھاي تحت حا

مر . ایران را در این امور جبران كنند

 .

 .

نھضت مشروطھ خواھي و حكومت قانون ھمین 

. رجال علم و ادب و سیاست در آمدند

جنس مخالف تأثیر عمیقي بر اكثر آنان نھاد ، بویژه كھ از محیطي بستھ و مذھبي و پایبند

در . 

. از آشنایان قدیم پاریس ، آشنا شده و بسیار بھ او راغب بود

عون الملك نیز چنین بود 

. زني كھ ھمجنسگرا نیز بوده است! ... دلسوختھ بازگشتھ 

مصاحبت با فواحش نیز یكي از تفریحات رایج

. از دوستان وي در سفر بازگشت بھ ایران ، بدلیل مباشرت با روسپیان بندر پوتي ، دچار سوزاك شدند



١٦٤

مراسم مذھبي ، پوششي جھت تمناھاي جنسي.٩-۴

مي كردند ري  ا . شم

مردان را دید بزنند و احیاناً پیغام و پسغامي رد و بدل نمایند و براي مردان ، تا زنان و دختران سر و گوش 

!. براي ھمان وقت یا اوقات دیگر كارگشایي نمایند بجنب و اھل كار را یافتھ 

رم از جملھ ماھھاي مح. نمایي و آدم بیشتر جمع كردن و خرج زیادتر دادن جزو مفاخر شان بحساب مي آمد

و صفر كھ اوج اینگونھ برنامھ ھا بود و بریز و بپاش و ھاي و ھوي فراواني برپا مي كرد و بسا اھل خلوت 

. و نیاز كھ در این ماھھا بھ وصال یار و مراد مي رسیدند

تالفي در و در  آورده ،  در ي از عزا 

.                                بندان ماھھاي دیگر را در این زمان جبران مي كردند

:زنان و دختران مطلوب و رو بھ كار بود تعزیھ براه مي انداختند ، اما غرض اصلیشان شكار

» .. .

. . بلكھ بھتر از تعزیھ تكیھ دولت است. با شكوه و تجمل زیاد

. اما اغلب بھ م. ھمھ شب ھم تعزیھ مي خوانند

. . زن دارد

. اصل بناي تعزیھ ھم محض تماشاي زنھا است. مي گویند شب تعزیھ بیشتر جمعیت زن است. روند

. در میان زنھا گردش مي كندمي گویند آغا بشیر خان ، خواجھ عزیز السلطان 

 .

! ... اعلیحضرت ھم شراكت دارند 

پس از اتمام تعزیھ و خروج  از . كنندغالب زنھا بھ شكلھاي مخصوص چادر آنھا را نشان مي. كرد

٢٤١»...مي كنند 

٩٠٨عین السلطنھ، ھمان، ص- ٢٤١



١٦٥

ھمچنین مجالس روضھ خواني كھ از اماكن مورد عالقھ زنان و دختران بود خاصھ اگر روضھ خوان جوان 

.كام دل از مطلوب مي ربودند » سید غشي«دادند و حتي گاھي پا از این فراتر نھاده چون 

سید غشي از جملھ خوانند...«

نوحھ خوانان و سینھ كوبان بھ میان زنھا براه افتاده ، با دیدن زني رساند ، سر بند از سر برداشتھ و 

خوش رو نوحھ و غلیان را بھ نھایت رسانیده با چند حسین واي حسین واي ، جیغ و ویق كنان و بر 

٢٤٢»!ن نیز بر رویش ریختھ سیاه از نیشگون و گازش مي ساختند متناسب داشت ، اطرافیان ز

مساجد نیز از این قاعده مستثني نبود ، بخصوص مسجد سپھساالر تھران كھ مركز تجمع زنان خوش گذران 

: تھراني محسوب مي شد 

» ... . :

. ا

٢٤٣»...خیابان محل ھزار گونھ شیطنت و نادرستي است 

.   ق را در تھران وصف مي كند.ھـ ١٣٣١عین السلطنھ در جاي دیگر از خاطرات خود شب تاسوعاي سال 

در بازار تا سبزه میدان بھ قدري جمعیت زن . جد رفتم جمعیت زیاد بود ، جاي خالي نداشتمس... «

 ...

 .

. و آجیل مي خورند كھ روز عید نمي خوردندشیریني

ن . باال رفتھ

٢٤٤»! ...عاجزم 

. وضعیت امامزاده ھا نیز بھتر از آن نبود

١١٧، ص١جعفر شھری، تھران قدیم، ج- ٢٤٢
٧٠٨عین السلطنھ، ھمان، ص- ٢٤٣
٣٨٢٢ھمان، ص- ٢٤٤



١٦٦

و رمالي و بخت گشایي تا كشاندن پسران نوجوان بھ دختران ساده لوح بنام معجزات و كرامات و فال گیري 

: اعتماد السلطنھ یكي از وقایع را نقل مي كند . گوشھ و كنار آن

» ... .

. امامزاده كھ مرد ال طي بوده بھ آن طفل مي گوید كھ وضع متولي 

. ضریح

طفل در تقال کھ خود را از دست آخوند رھا . وزدبستھ آن وقت تنبانش را ھم در می آورد و بھ او می سپ

. کند  طنایب کھ بھ گردنش بستھ او را خفھ می کند

عجزه . . و ھم قتل نفسي م

٢٤٥»!جاي اینكھ ظالم الطي را بكشد ، طفل مظلوم ملوط راكشتاین مرتبھ بخالف واقع شده ، ب

 ! ...

:بھرامي از قول دولت عارف قزویني بدان اشاره مي كند 

»..

 .

امامزاده (كرده و وي را بھ باده گساري و سایر عملیات منسوب بھ قزوینیھا متھم نموده و اسم او را 

٢٤٦»نھاده است كھ ھر حرفش یكي از كلمات متسھجنھ مي باشد ) كلج دق

: در بخشي دیگر از خاطرات عین السلطنھ نیز بھ ابتذال در مراسم مذھبي اواخر عھد قاجاریھ اشاره شده 

» ...

. تند. زنھاي مدپیچھ اي شھر آنھا جمع مي شوند

... صداي قھقھھ خنده زنھا بلند است و این شجاع السلطنھ و دوستانش تماماً مشغول زنھا ھستند 

» « .

 .

. نفھمند و خود آقا ملتفت شود

٢٤٧»...كھنھ ھا است و وجاھتي ندارد 

٨٧۴اعتماد السلطنھ، ھمان، ص- ٢٤٥
٣٧بھرامی، ھمان، صعبدهللا- ٢٤٦
٢٣٢٢عین السلطنھ، ھمان، ص- ٢٤٧



١٦٧

عھ فحشاء مدرنیسم و توس.١٠-۴

غربي مانند سینما و عكاسي و ھمچنین اماكن جدید چون مسافرخ

. مي باشد

خارج از منطقھ تحت حكومت

. قرن نوزدھم در علم و ھنر و صنعت آشنا شد

از جملھ این اختراعات عكاسي بود كھ بسیار بھ مذاق . ورود اولین صنایع و اختراعات اروپایي بھ ایران شد

. ه خوش آمده و شخصا در پي یادگیري آن برآمدشا

درون حرمسرا  از  م 

. عكس بگیرند

! عكسھایي كھ در زشتي و جلفي با صور قبیح. بازنانش عكس تھیھ کند

.شاه ناچار شد جھت حفظ حرمت جایگاه سلطنت ، ، دستور نابود كردن آنھا را صادر كند

صور قبیحھ.١١-۴

:                                                                                      دكانھا در بازار بود عین السلطنھ خود شاھدیكي از این. شد

» ... ... . .

. بد تركیب بودنداسم و رسمشان را خوب مي دانست ، اما اغلب بد شكل و. انداختھ بود

چون زنھا كمتر عكس مي اندازند ، اصول و وضع نشستن و ل. آنھا را بد انداختھ بود

. دانند چیستعكس مناسب باشد نمي

. اندازد

٢٤٨»...انداختھ است 

اشي(. البتھ چند عكاس خبره ھم بودند اسب را ) عك

٧٠٧عین السلطنھ، ھمان، ص- ٢٤٨



١٦٨

ھمردیف و ھمزمان 

.بھ فخر الملوك 

.معیر الممالك كھ عكس زنھا را مي گرفتند

. است

خارجي كھ عكسھایشان توسط روزنام

! رسیدند 

!.باید براي چاپ و تكثیر بھ خارج فرستاده مي شد ایراني بود كھ 

. نمودن خود صاحب عكس برداشت تقدیم مي كردندآنھا جھت پیشکش

) باغچھ ولي خان(مشاجرات صنفي ، مھماني آشتي كنان خود را در 

.كرده ، كمتر كسي بود كھ طالب اینگونھ عكسھا نشوداز شھر نو سرایت 

یاطي كھ درباره عكاسي و عواقب در اوایل بعلت  ترس و احت. عكاسي از زنان شھري ھم كم كم  رواج  یافت

...... آن

بازوان تاشكم و اندك

.فروش و پخششان وسیلھ سود و رواج كار بشود

تجارت بھ سبک فرنگی.١٢-۴
ازدیگر نشانھ ھای رس

 .

. مست



١٦٩

) تاریخ دخانیھ(

:است

»...

 .

ئیان 

٢٤٩»... مسلمانان دلداده را بھ اسم وعنوان داد وستد از ھر سویی در پی تاراج عقل ودین بودند

: انیاندر جایی دیگر نویسنده اشاره دارد بھ سعی و تالش اروپائیان برای آموختن صنعت فرش از ایر

: . مالحظھ شد) اراک(مکتوبی از سلطان آباد ...«

وضعف .است و ھر دستگاھی را نیز از دو سھ دختر کمتر نمی تواند مشغول شد

کارخانجات راه بدھیم و سھل

نیز در پھلوی  دست دختران مسلمان بگذاریم تا فرنگیان در کمال خوبی متمکن از تعلم

٢۴٩»... باشند

ایجاد نخستین پانسیون ھا و مسافر خانھ.١٣-۴
. در اواخر قاجاریھ بودکھ برای نخستین بار این اماکن در تھران و برخی شھرھای عمده دایر شد

و . 

.را ھم با خود بھ داخل می آوردند اینگونھ محلھا بھ وجود آمد

:بقول جعفر شھری. وخانم ببرھا بود

ھرچند مطابق اسمشان این...«

. زن بازھا وھم جنس بازھا شد 

جفتی وعزب راه دادن وق

! . بکند

٧٢شیخ حسن اصفھانی کربالیی، تاریخ دخانیھ یا وقایع تحریم تنباکو، بھ کوشش رسول جعفریان، ص- ٢٤٩
١٠٣ھمان ، ص- ٢۴٩



١٧٠

.مسافر خانھ دار می نمود

مکان فساد بھ کمیسری جل

٢٥٠»!...اگر جاکشی این است پدرم و ھفتاد پشتم ھستیم: بود می گوید

سینما و تاثیر آن بر اخالق جنسی در عھد قاجار.١۴-۴

 .

. فیلمھا بر مردم و بخصوص جوانان بود

فیلمھایی اجازه اکران دارند وجود نداشت ھر صاحب سینمایی بھ 

یرامون آن پرداختھ راه بد آموزی را بر مردمان چشم وگوش بستھ معاشقات پنھانی زن و مرد و جنجالھای پ

. می گشودند وبھ واسطھ ھمین فیلمھا بود کھ قبح بسیاری از اعمال در جامعھ از بین رفت

 .

:می نویسدباره 

»...

. شمرده می شد

اطالعات 

 .

نوجوانان  ان و سر

٢٥١»... باز کرده ھر شب عده ای را از طریقش بھ جمع بد کاران اضافھ نمایند

کافھ و رستوران داری.١۵-۴

. نوع فرانسوی آن

٢٩٨، ص١جعفر شھری، تاریخ اجتماعی تھران در قرن سیزدھم، ج- ٢٥٠
٣٨٨ھمان، ص- ٢٥١



١٧١

. و پسر حاجی ھا بھ آنھا باز شده

اماکنی کھ ھر کس بتواند با رفتن در آن  ھر زن ودختر را بھ ھر شکل واندام . رت کافھ قنادی در آورندصو

.کھ بپسندد انتخاب نموده بیرون بیاورد

ای سوراخ سنبھ داری تاسیس 

کھ مشتریان مخصوص  و دست بھ جیب بروھا می توانستند معشوق خود را پس از صرف غذا بھ آن مکان  

اجاره این اطاقھا جدای پول میز بوده و نرخشان ھم بستھ بھ آنکھ چھ کسانی . برده استراحت و عیشی بنمایند

.اخل می شوندبھ آن د

:است) تاریخ دخانیھ (نمونھ این منابع . پذیرایی ایجاد نموده بودند

»...

و . 

در ھمی

ر . طلبیده و بھ اندازه پولشان پذیرایی می نمودند

٢٥٢»... خوردند و طرفھ تر این بود کھ در نظر ھیچ کس ھیچ مطلب تازه ومعتنابھی ھم نبود

. قشر 

. تناب ناپذیر بوداج

:شد، چنانکھ عین السلطنھ خود بر این واقعیت گواھی می دھد

٧٢شیخ حسن اصفھانی کربالیی، ھمان، ص- ٢٥٢



١٧٢

آنھم در خانواده ھا کھ این ھم چندی دیگر . لبا س زنھا ھم فرنگی شده، فقط یک چار قد با قیست ... «

. اما ف. متروک می شود

٢٥٣»... شده

:و نیز بدون اصالحات خشن و شتابزده رضا شاھی نیز زنان راه فرنگ را یاد می گرفتند

»...

... . سمت فرن

«٢٥٤

 .

.دھھ طومار سلطنت خاندان او  و  اصالحاتی کھ  آرزویش  را  در سر می پروراند درھم پیچید

فرھنگ صیغھ در عصر قاجار.١۶-۴

.

. صیغھ و متعھ را حرام می دانستند

. ر این امر نگذاشتافتاد و برافتادن صفویھ نیز تاثیری د

 .

بھ شھادت خاطرات  واسناد تا اواسط عصر قاجار زنان . فرھنگ در اوایل قاجاریھ با اواخر آن وجود داشت

عبدهللا . صیغھ ای در ج

:محترمی شد

) صیغھ(این دختر بھ ھمسری موقتی ...«

در . 

٣٨٢٢عین السلطنھ، ھمان، ص- ٢٥٣
٣٨٢٨ھمان، ص- ٢٥٤



١٧٣

رده بود چنان کھ بھ فاصلھ کمی آن دختر شوھر نسبتا متمول جوانی کھ زنش تازه م.دست نمی دادند

٢٥٥»... گیر آورد وبا کمال آبرومندی با او زندگی کرد

.ندجا راندگان بدان تن نمی داد

»...

ونانشان . پیرایھ بستھ اند

...چندین نفر را کار راه انداز می شدند

 ...

«٢٥٦

صیغھ و متعھ.١٧-۴
سالھ ختم می شد، کھ غالبا یک ساعتھ و یک روزه صیغھ بھ انواع بود کھ از یک ساعتھ شروع وبھ نود ونھ 

.کاله شرعی بر سر خودشان می گذاشتند

تکلیف حمل وبچھ بود کھ اگر زن حاملھ بشود تکلیف بچھ اش چھ خواھد بود وچون این شرط بھ یائسھ ونازا 

 .

. ندصیغھ ھم برخی مردان کلمات عربی آنرا فرا گرفتھ خود جاری می ساخت

!.دادند

٢٣۴ص١عبدهللا مستوفی، ھمان، ج - ٢٥٥
٢۵٩-٢۶٠جعفر شھری، ھمان، ص- ٢٥٦



١٧٤

! )  ع(پذیرفتھ برای شادی دل فاطمھ زھرا

.بھ قبر در شیشھ ای نگاه می داشتند

صیغھ وزیارت.١٨-۴

! عشق ھمین امر تن بھ راه دشوار زیارت می دادند

! ماندگار می شدند وبدین شغل شریف می پرداختند یا با شوھر عقیم بھ زیارت آمده پرو پیمان باز می گشتند

.ومفلس وورشکستھ بھ دیار خویش مراجعت می کردند

)  (لرد کرزن در کتاب 

زوار 
٢٥٧ .

.بھ آن بود

صیغھ خوانان و خصوصیات آنھا.١٩-۴

. بھ این و آن می دادند  و بدون اجازه وموافقت آنان ممکن نبود بتوان زن صیغھ ای بدست آورد

سرشار

. از اعمال خالف  شرع  نیز پرھیز نمی نمودند

:در سفرنامھ خود بھ خراسان خصوصیات این افراد را ذکر می کند

...م این والیت محررین و رماالنندو فرقھ دیگر از مرد...«

....است و لیک در ھزار رشتھ کارھای قبیح دست دارند

. کاغذ نویسی متصل زنان در نزد ایشان حاضرند ومردمان عزب ھم در اطراف آنھا می گردند

:( کس را بھ ھر کس بخواھند 

٢٣٠لرد کرزن، ایران و قضیھ ایران، ترجمھ وحید مازندرانی، ص.جورج ن - ٢٥٧
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)...نزد من صیغھ متعھ خواستند ومن خواندم

) نب فاستغفرهللا زوجھ موکلی طالقان کان لی ذ: (نموده می گوید

 .

. آنکھ عیالش بر او حرام شده او را رھا می کند

٢٥٨»... شدصاحب اوالد  ھم خواھد 

پزشکی و اخالق جنسی عھد قاجار.٢٠-۴
 .

 .

در میان اطبای خارجی حتی کمتر پیش می آمد کھ بتوانند بھ معالجھ . داشتوحذاقت طبیب وبنیھ بدنی بیمار 

 .

 .

:ناصرالدین شاه نیز از اینکھ طبیب خارجی در اینگونھ موارد بھ کار گرفتھ شود سخت ناخرسند بود

مسر . سر ناھار شاه بودم... صبح دربخانھ رفتم...«

. مشیرالدولھ بود کھ در وقت حمل حکیم انگلیسی را برده بودند جھت قابلھ گی

! : و می فرمود

....... . :

٢٥٩»...یکی انگلیسی باشد چھ خواھد شد؟......شوید

با این حال برخی از پزشکان اروپایی مانند دکتر پوالک موفق می شدند کھ از این حصار منع و پرده پوشی 

در خاطرات .

پوالک مسایل جالب و نکات مھ

١٨٠- ١٨١، سفرنامھ گوھر مقصود، بھ کوشش زھرا میر خوانی، ص)میر خوانی(آقا سید مصطفی تھرانی- ٢٥٨
٧۶١اعتماد السلطنھ، ھمان، ص- ٢٥٩
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 .

:مثال وی در بخشی از کتاب خود درباره روایط جنسی نامشروع و حاملگی ھای ناخواستھ چنین می نویسد

تما... «

. ظاھرا قابلھ ھای با مھارت  چنین عملی را انجام می دھند و بازارشان ھم گرم است. ترکانند

فقط . 

. بعضی 

 .

. خرما می خوردند

.... .  نندکوب  می ک

«٢٦٠

و زنان و 

.

 .

مثال یکی در درمان سوزاک دیگری در سفلیس برخی در درمان عقیمی و نازایی و برخی دیگر نیز شھرت 

. ! شھوت و تقویت قوه باء و درمان بی نظمی قاعدگی  و جمع کردن 

:البتھ ھمیشھ ھم این داروھا اثر دلخواه و مطلوب نداشتند

» ... .

...

. . ود طبیب یھودی معجونی خواستھمحم

. چند روز مبتلی بھ اسھال خونی شده بود. کرده بود اما در امعاء خراشی پیدا شد

٢٦١»!... باز افراط کرد این دفعھ شھید راه شھوت شد. شد

گاھی نیز معالجات عجیب و غریبی می کرد

١۵٣ادوارد پوالک، ھمان، ص- ٢٦٠
٧٣۴اعتماد السلطنھ، ھمان، ص- ٢٦١
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٢٦٢!.ندین مرتبھ با او جماع بکند  و ھفتھ ای نمی گذرد کھ زن معالجھ می شودکنند کھ روزانھ چ

پھلوی اول بود کھ جھت این امر وزارت صحیھ یا بھداشت امروزی بھ وجود آمده پزشکان تحصیل در عھد

.کرده و مدرک دار مطب ھای خود را گشودند و کم کم بساط این اطبای عمدتا خود ساختھ تختھ گردید

۴١٨، ص۵جعفر شھری، ھمان، ج- ٢٦٢
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نتیجھ گیری
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ھ این پژوھش و با در نظر گیری فصول و مباحث مطروحھ در آن و ھمچنین سواالت طرح اکنون در خاتم

:شده در ابتدای پژوھش می توان بعنوان نتیجھ گیری موارد ذیل را بر شمرد

پیشینھ اخالق در روابط حاکم بر رفتار جنسی ایرانیان در طول تاریخ بھ واسطھ عوامل و .١

این مسئلھ بتدریج باعث تکامل نوعی . تحوالت بسیاری شده استمتغیرھای گوناگون دچار تغییرات و

خصایص قومی و . اخالق جنسی خاص گردیده کھ در نھایت در عصر قاجاریھ خود را نمایان می سازد

ملی آریائیھایی کھ در ابتدا بھ ایران وارد شدند و سپس در طول قرون و اعصار بھ تشکیل حکومتھا و 

دریج با ویژگیھای اقوام و ملل تابعھ ترکیب شد و رنگ وبوی جدیدی بھ خود امپراطوریھا پرداختند بت

با سقوط ساسانیان و استیالی اعراب و سپس ترکان بر جامعھ ایرانی خلقیات و آداب روابط جنسی . گرفت

ازجملھ عادت بھ داشتن غالمان و کنیزان کھ نوعی برده . آنان در جامعھ ایرانی گسترش و تسری یافت

نسی را کھ تا پیش از آن در جامعھ ایرانی گسترش عام نداشت ھمچنین شیوع امرد بازی و میل بھ داری ج

ھمجنس گرایی کھ با ورود ترکان بھ ایران تبدیل بھ بخشی از عادات و آداب روابط جنسی در میان ایرانیان 

. ان بھ وجود آورددر عصر صفویھ نیز رواج صیغھ و متعھ بخش جدیدی را در اخالق جنسی ایرانی. گردید

مجموعھ این علل و عوامل تا روزگار برآمدن قاجاریان دست بھ دست ھم داده و اخالق جنسی دوران 

چنانکھ ما بسیاری از شاخصھ ھای حاکم بر روابط جنسی این عصر را در . قاجاریھ را شکل می دھند

.ییرات و تحوالتی در آن بوجود آوردتاریخ گذشتھ ایران می توانیم بیابیم ھرچند بعدھا آشنایی با اروپا تغ
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اخالق جنسی ایرانیان عھد قاجار را می توان ترکیبی از ویژگی ھا و سنن قدیم و آداب و رسوم . ٢

بسیاری از کنشھا و رفتارھای مرتبط با روابط جنسی و زناشویی بھ ویژه در اوایل عصر . جدید دانست

اما در نیمھ دوم این . ت محسوسی در آنھا وجودنداشتقاجار ھمچنان ادامھ سنتھای گذشتھ بود و تغییرا

دوران و بویژه از عصر ناصر الدین شاه  بعد نوعی تجددگرایی در روابط جنسی بھ تدریج در میان 

ایرانیان  و عادات و سنن قدیم تحت تاثیر شرایط جدید و اوضاع و احوال زمانھ و بویژه در نتیجھ آشنایی با 

پدیده ھایی چون روسپیگری و ھمجنس گرایی و ارتباط نامشروع در سراسر . فرھنگ اروپایی عوض شد

اما تفاوت آن در این بود کھ در زمانی کھ جامعھ قاجاری بستھ تر و سنتی تر بود . این دوران رواج داشت

این مسالھ شکل پنھان تر و غیر علنی تر داشت اما ھر چھ بھ پایان عصر قاجارنزدیک می شویم از میزان 

چنانکھ در سالھای پایانی حکومت قاجاریھ .و زشتی آن کاستھ شده و شکل علنی تری بھ خود می گیردقبح 

یکی دیگر از .تقریبا بھ صورت امری روزمره و عادی بویژه در شھرھای بزرگ مانند تھران در می آید

. تخصوصیات اخالق جنسی عصر قاجار  نوعی توازن و تساوی در گرایش بھ جنس مونث و مذکر اس

بدین معنی کھ بھ تدریج با وردو زنان بھ عرصھ اجتماع و آزادی ھایی کھ بھ آنان داده شد جامعھ از حالت 

راست است کھ این عادت . تک جنسی خارج شده و بھ مانند ادوار گذشتھ ھمجنس گرایی طرفدار نداشت

تقویت شده تا جایی کھ ھمچنان تا آخر عصر قاجار وجود داشت اما در کنار آن گرایش بھ جنس لطیف نیز

پس از آغاز سلطنت پھلوی و آزادی زنان از قید و بند سنت ھای اجتماعی ھمجنس گرایی مردانھ  عمدتا از 

.رونق و رواج افتاد

ارتباط و آشنایی ایرانیان با اروپا و خصوصا فرھنگ و اخالق آن در عھد قاجار را می توان از . ٣

فتح سرزمینھا و ایاالت ایران بھ دست روسھا و متعاقب آن حشر و . دوران جنگھای ایران و روس دانست

نشر روسیان با ساکنان مسلمان آن نواحی و حاکمیت قوانین آزاد منشانھ و سھل گیر روسھا در خصوص 

. اخالق و روابط جنسی طی مدت کوتاھی تحوالت اساسی در خلق و خوی ساکنان آن نواحی ایجاد کرد

. میرزا ابوالحسن خان ایلچی بھ روسیھ این تغییرات بھ خوبی احساس می شودچنانکھ از خالل سفرنامھ

اعزام دانشجویان جھت تحصیل بھ اروپا کھ بھ ابتکار عباس میرزا آغاز شد و در عھد ناصرالدین شاه 

ورود انبوھی از مستشاران و . گسترش یافت بخش دیگری از آشنایی ایرانیان با اروپا را موجب شد

تلف اروپایی و آمریکایی بھ ایران در این دوران نیز خلق و خوی آنان را رواج داد و از عھد ھیاتھای مخ

مظفر الدین شاه بھ بعد تا انتھای دوران قاجار با ورود آثار فرھنگی و ھنری غرب کھ در قالب کتاب و 

جنسی بھ شدت نشریات گوناگون و فیلم و انواع مدھای لباس بود جامعھ ایرانی را بھ لحاظ خلق و خوی

.تحت تاثیر غرب قرار داد

خلقیات جنسی ایرانیان عھد قاجار کھ تحت تاثیر فرھنگ و تمدن اروپا دچار نوعی فرنگی مآبی . ۴

. شده بود با پایان عمر این سلسلھ و روی کار آمدن سلطنت پھلوی مجال بیشتری برای عرضھ و نمود یافت
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ر امور جنسی و حضور در جامعھ  می داد در کنار مسائلی قوانین سکوالر کھ بھ زنان آزادی بسیاری د

چون کشف حجاب رواج مراکزفساد و فحشاء و ورود سیل آسای آثار فرھنگی غرب بخصوص سینما کھ 

برای مخاطب ایرانی جذابیت فراوان داشت روندی را کھ از اواسط حکومت قاجار آغاز گشتھ و در انتھای 

دیل بھ سیستم مسلط بر نظام فرھنگی جامعھ ساخت و حکومت پھلوی کھ آن بھ جلوه و کمال رسیده بود تب

خود برآمده از تحول فکری و اجتماعی دو دھھ پایانی حکومت قاجاریھ بود توانست این اخالق جنسی نیمھ 

.  اروپایی و نیمھ ایرانی  را تبدیل بھ الگوی رسمی و رایج جامعھ شھری و روشنفکری ایران نماید

ابع و ماخذمن
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تھران،مرکز،بھ کوشش حسین عمادی آشتیانی،عبرتنامھ،١٣٨٢،میرزامحمودتقی،آشتیانی. ١

،تھران،خاور،بھ کوشش عباس اقبال ،تاریخ طبرستان،١٣٢٠،محمد بن حسن ،ابن اسفندیار. ٢

انتھر،خوارزمی،بھ کوشش ایرج افشار،دافع الغرور،١٣٤٩،عبدالعلی،ادیب الملک. ٣

بھ کوشش رسول           ،تاریخ دخانیھ یا تاریخ وقایع تحریم تنباکو،١٣٧٧،شیخ حسن کربالیی،اصفھانی. ۴

قم،الھادی،جعفریان

تھران،امیر کبیر،بھ کوشش ایرج افشار،روزنامھ خاطرات، ١٣٥٠،محمد حسن خان،اعتماد السلطنھ. ۵

تھران ، ابن سینا،بھ کوشش منوچھر محمودی،سفرنامھ،١٣٥١،میرزا خانلرخان،اعتصام الملک. ۶

تھران،اقبال،ترجمھ محسن جاویدان،تاریخ پزشکی ایران،١٣٥٢،سیریل،الگود. ٧

تھران،توس،بھ کوشش اسالم کاظمیھ،سفرنامھ، ١٣٥٤،میرزا علی خان،امین الدولھ. ٨

تھران، امیرکبیر، رمائیانبھ کوشش حافظ فرمانف،خاطرات سیاسی، ١٣٤١،میرزا علی خان،امین الدولھ. ٩

تھران،زوار،ترجمھ علی اصغر سعیدی،سفرنامھ اورسل،١٣٥٢،ارنست،اورسل-

ترجمھ محمد طاھر میرزا بھ کوشش غالمرضا ،سفرنامھ اولیویھ،١٣٧١،گیوم آنتوان،اولیویھ. ١٠

تھران،اطالعات،ورھرام

تھران،ھیرمند،چھترجمھ حسین کرد ب،سفرنامھ اولئاریوس، ١٣٧٥،آدام،اولئاریوس. ١١

تھران،مرکز اسناد فرھنگی آسیا،بھ کوشش محمد گلبن،سفرنامھ،١٣٥٧،میرزا ابوالحسن خان،ایلچی. ١٢

مشھد،آستان قدس رضوی،ترجمھ حسن سلطانی فر، ،سفرنامھ بارنز، ١٣۶۶،الکس،بارنز. ١٣

تھران،علم،سنگ ھفت قلم،١٣٦٩،محمد ابراھیم،باستانی پاریزی. ١۴

تھران،کارنامک،ترجمھ رحیم رضا زاده ملک،ایران و ایرانیان،١٣٦٣،ساموئل گرین ویلر،مینبنجا. ١۵

تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران از زمان ناصرالدین شاه تا آخر سلسلھ ، ١٣٤٤،عبدهللا،بھرامی. ١۶

تھران،سنایی،قاجاریھ
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اطالعات تھران ،کردبچھترجمھ مھندس،سفری بھ دربار سلطان صاحبقران،١٣٦٨،ھینریش،بروگش. ١٧

تھران  ،خوارزمی ،ترجمھ کیکاووس جھانداری،سفرنامھ پوالک،١٣۶١،ادوارد ،پوالک. ١٨

تھران،دنیای کتاب،ایران باستان،١٣٧٥،حسن،پیرنیا . ١٩

تھران ،تاریخ ایران،بھ کوشش مسعود عرفانیان ،خاطرات، ١٣٧٨،تاج السلطنھ. ٢٠

،میراث مکتوب،بھ کوشش زھرا میر خوانی،سفرنامھ گوھر مقصود،١٣٨١،آقا سید مصطفی،تھرانی. ٢١

تھران

تھران،ھیرمند،طب در دوره صفویھ، ١٣٦٦،محسن ،جاویدان. ٢٢

تھران،ھرمس ،بھ کوشش محمد قزوینی،جھانگشای جوینی، ١٣٨٧،عطاملک بن محمد،جوینی. ٢٣

تھران،شباویز،ترجمھ منوچھر اعتماد مقدم ،فرنامھ دروویلس، ١٣٧٠،گاسپار،دروویل. ٢۴

تھران،امیر کبیر ،ترجمھ محمود ھدایت ،مسافرت بھ ایران،١٣٤٨،موریس،دوکوتز بوئھ. ٢۵

تھران  ،جاویدان،بھ کوشش حمیده دولت آبادی،حیات یحیی،١٣٦٢،یحیی،دولت آبادی. ٢۶

،اساطیر،محمدرسول دریاگشت-بھ کوشش ایرج افشار،اطراتخ،١٣٨٢،میرزا حسین خان،دیوان بیگی. ٢٧

تھران
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Abstract

Sexual ethics and related social culture as a part of every tribe and nation throughout
history always considered human life and has studied and most ancient human
civilizations known about it in terms of principles have instructions. Iranians as well as
one of the world's oldest cultures and civilizations have not been isolated from this rule.
To certify the Greek historians, the Persians created those civilizations as Aryan - Iranian
People enjoy the atmosphere and visitors follow the cultures and customs were the
neighboring nations. This character trait and as always the people of this land and
remaining stable from generation to generation the legacy has been.
Sexual morality of the Qajar era peoples largely dependent on faith and ancient Iranian
reaction - that it was Islamic blend of conflicting good and valuable traditions and
superstitious beliefs and customs and imitation makes.
Customs relating to marriage or sexual behavior outside the family context, both in
relation to the same proportion believe is of significant. First part of the state governance
Naseraldynshah Qajars ie early period these old traditional customs and the second half
of the Iranians that broader familiarity with European culture and civilization begins,
gradually sexual moods of its kind in Western society and extend intrusions will be, so
that in late Qajar period, most social customs relating to sexual relations, especially in big
cities like Tehran, is influenced by European traditions. The study of the historical
evolution of cognitive sexual ethics Iranian Qajar era from beginning to end and it has
paid.
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