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Abstract

Limitations on moral abnormalities has made all the historical dimensions of this

less social phenomenon to be recorded. However beyond the scattered information

in the safavid historiography, most prostitute reports, presented in European

travelogues. But that kind of information as well there are emotional and ethical

reports of this social behavior. The purpose of this article is to make the following

points, investigating the social life of prostitutes in the safavid ere. So the status of

the prostitutes, pey attention to social behaviors and the kind of attitude of kings and

kings and members of society with this group economic issues and related

occupations and occupation, whores and even places their diseases have been taken

into consideration. The findings of the study overcome the patriarchal view about

the definition of prostitution and its limits it also shows the economic function of

prostitutes in both the personal and the state.
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چکیده
باعـث شـده اسـت کـه ابعـاد      روسپیگريدرباره ناهنجاري اخالقیشدید منع و محدودیت 

کمتـر ثبـت و ضـبط شـود. گذشـته از اطالعـات پراکنـده در        ،تاریخی این پدیده اجتمـاعی 
هـاي اروپاییـان   هاي مربوط به روسپیان، در سفرنامهنگاري عصر صفوي، بیشتر گزارشتاریخ

اخالقی از ایـن  قضاوت هاي هیجانی و ین نوع اطالعات نیز گزارشاگرچه اارائه شده است
رسـی حیـات اجتمـاعی روسـپیان در     بر،رفتار اجتماعی اسـت. مسـأله محـوري ایـن مقالـه     

. علـل رواج روسـپیگري در دوره صـفوي اسـت    و نیز از منظر تاریخ اجتماعیصفويعصر
و مخصوصـاً آحـاد جامعـه  رفتارنوعمنزلت متغیر اجتماعی روسپیان بهو که حیاتدرحالی
هـاي  هاي مرتبط با آنها، اماکن و بیمـاري با این گروه، مشاغل و حرفهصفويشاهانسیاست

غلبه نگاه مردساالرانه دربـاره  حاکی از هاي پژوهش یافتهدر شق دوم، روسپیان مربوط است
ر ابعاد آن، ناکارآمدي عملی نظام فقهی و مـذهبی صـفویان د  روسپیگري و و کارکردتعریف

و میـل جنسـی و برتـر دربـار و حتـی جامعـه صـفوي        حل مسـأله روسـپیگري، خواسـت   
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درخصوص این پدیده اسـت. در مـورد اخیـر منـافع اقتصـادي هـم بـراي روسـپیان و هـم          
حکومت صفویان نقش مهمی را ایفا نموده است.

.صفویه، مردساالريةدوران، جنسیت، گري، زنروسپیها:دواژهیکل

مقدمه.1
ترین ادوار حیات بشر در جوامـع انسـانی   اي است که از کهنفروشی، پدیدهروسپیگري یا تن

از حیـث مطالعـات جامعـه شناسـی     وجود داشته است. اگرچه این پدیـده تـاریخی امـروزه    
ایـن ناهنجـاري اجتمـاعی در    توجه قرارگرفته است اما در نوع مطالعات تاریخ اجتماعی مورد

هـاي  منابع تاریخی، بازتاب کمی داشته است. در عین حـال بـا توجـه بـه روابـط و تفـاوت      
وفـور گـزارش شـده اسـت.     ن بـه هـاي اروپائیـا  فرهنگی ایران و غرب، این امـر درسـفرنامه  

هاي موجود در عصر صفوي، روسپیگري دامنه وسـیعی از دربـار و نظامیـان تـا     گزارشبنابر
هاي دخیل در روسـپیگري چنـدان واضـح بیـان     مولّفهاگرچه ه مردم را شامل شده است. تود

نشده است و نیز مسائل اقتصادي مـرتبط بـا آن، امـاکن و مشـاغل مـرتبط، نظـر و عملکـرد        
جـا  بـه طـور یـک   نیـز  جامعه عصر صفوي و ساختار سیاسی دربار نسـبت بـه ایـن پدیـده     

رباره تمایل دربار به روسپیگري، چندان گـزارش و  . مخصوصاً دتوجه قرار نگرفته استمورد
.  شودتصریحی از جانب تاریخنگاري عصر صفوي دیده نمی

پژوهشۀپیشین.2
هـا  پیشینه پژوهش در این موضوع چندان گسترده نیست و گویی به واسطه همان محدودیت

پرداختـه  و سرپوش نهادن محققان و مورخان، کمتر به اصل و اهمیت و تنوع علـل موضـوع   
هاي اخیـر و بـه صـورت گـذرا و     هاي صورت گرفته در سالشده است و لذا بیشتر پژوهش

اثـر فلسـفی بـه    » زندگانی شاه عباس اول«پژوهی هاي عام صفويباشد. در پژوهشکوتاه می
نگـاهی جامعـه شـناختی بـه     «روابط جنسی دربار صفویه پرداخته اسـت. قلـی زاده در مقالـه   

) بـا نگـاهی تـاریخی، جامعـه شـناختی بـه بررسـی        1383(»صـفوي موقعیت زنان در عصر 
ــه       ــناخت کلیش ــوان ش ــه عن ــان ب ــی زن ــاعی و سیاس ــانوادگی، اجتم ــعیت خ ــاي وض ه

ــهمــیجنســیتی ل و پیامــدهاي گســترش فحشــا در بررســی علــ«پــردازد. کــاظمی در مقال
ي اقـوام  کند که مهاجرت اجباربه آمار فحشا در دوره صفویه اشاره می)1393(»صفویهدوره
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داري و سوء استفاده جنسی شد. مورد اخیر تنها یکـی  مناطق شمالی به ایران سبب رواج برده
وضعیت اجتماعی زنـان در دوره صـفویه بـا    «از علل رواج روسپیگري است. دنیاري درمقاله

) بـه مسـئله وضـعیت اجتمـاعی زنـان دربـار ماننـد        1394(»نویسـان تکیه بر دیدگاه سفرنامه
هـاي اقتصـادي پرداختـه اسـت. رسـتمی و قنـواتی در پـژوهش        و فعالیتسرگرمی، پوشش

) به مقوله نحوه برخـورد  1395(»بررسی تطبیقی عملکرد شاهان صفویه در مقابله با منکرات«
پرداختـه کـه نشـان داده اسـت،     پادشاهان صفویه با مفاسـد اجتمـاعی از منظـر دیـن اسـالم     

تـاثیر نبـوده اسـت. گسـمونی در     ها بیابلههاي شخصی و سیاسی پادشاهان در این مقنگرش
نویســان وضــعیت اقتصــادي زنــان در عهــد صــفویه از منظــر ســفرنامه «اي بــا عنــوانمقالــه

پـردازد و  هایی از وضعیت اقتصادي زنان ایرانی در عصر صفویه مـی به جنبه(1395)»خارجی
بررسـی  ،مجمـوع کنـد. در  اي کوتاه از روسپیگري به عنوان مشاغل پسـت یـاد مـی   در اشاره

هاي عصر صفوي عمدتا ً معطوف به ظواهر پوشـش و  جایگاه و نقش زنان در موضوع نگاره
هاســت تــا اهمیــت عنصــر هویــت رهالبســه زنانــه و وجــوه لطافــت و نــازکی قلــم در نگــا

فاصـله میـان نظریـه و روایـت     ؛ هـا در ایـن سـنخ از پـژوهش   زنـان. معضـل دیگـر    جنسی
اي باید به کافی بودن و درست بودن و حجـم  انطباق هر نظریهاست در واقع قبل از تاریخی

اي از نظرات در حوزه تـاریخ  روایات تاریخی توجه داشت از این رو به نظر می رسد که پاره
فاقد دقت و مطالعه تاریخی است و سریع تر از حد انتظار بـه  ،جنسیت یا زنان عصر صفوي

بیشتر جنبه توصیفی و گـردآوري اطالعـات و   یزنهاي تاریخیاند. در پژوهشنظریه پرداخته
با دو نگاه توصیف روابـط جنسـی   هاي مربوطهپژوهش،مجموعدرجنبه تحلیلی است. فاقد 

انـد.  نده و اجمـال بررسـی کـرده   و عنصر غیراخالقی در روسپیگري، موضوع را به طور پراک
منـابع  رجوع همزمان بـه در مطالعات تاریخ اجتماعی این دوره، توجه به علل چندگانه و لذا

آیـد.  هاي ارائه شده کمتر به چشـم مـی  که در پژوهش. امرياستالزم ها تاریخی و سفرنامه
گـري  این پژوهش با روش توصیفی با رویکرد تاریخ اجتماعی درصدد بررسی پدیده روسپی

در در عصر صـفوي اسـت. تـالش شـده اسـت تـا ضـمن بررسـی اجتمـاعی ایـن پدیـده           
رواج روسـپیگري در ایـن دوره را بـا عطـف بـه خواسـت اجتمـاعی،        ل لـ ، عصـفوي عصر
مدي قوانین شرعی، غلبه نظام مردساالرانه و مهمتر از همه میـل و اراده سیاسـی دربـار    آناکار

در رواج این پدیده مورد بررسی و تحلیل تاریخی قرار گیرد.
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چیست؟(prostitution)گري روسپیروسپی کیست؟.3
معناي زنی استبدکاره که در برابر دریافت مـزد و اجـرت، خـود را بـراي     روسپی در لغت به

شناسـی ). طبق تعاریف جامعـه 89: 1394گذارد(صدري افشار،جویی در اختیار مردان میکام
روسپی، زنی است که بدون رعایت ضوابط قانونی و شرعی و به عنوان حرفه، امرار معـاش  «

اال هدیـه، مقـام و موقعیـت و یـا امکانـاتی ، بـا تـن        و کسب درآمد، در برابر دریافت پول، ک
دهـد. درواقـع روسـپیگري یـک     اش از یک نفر به دیگران ارائـه مـی  خودش خدمات جنسی

). لـذا  297: 1388و  فرجـاد، 35: 1395پدیده و رفتـار ضـداجتماعی اسـت(مدنی قهفرخـی،    
مناسـبات  شـود کـه براسـاس معاملـه، در خـارج از     گري یک رابطه جنسی تلقی مـی روسپی

گیـرد. روسـپیگري را همخـوابگی در برابـر پـول      تفاوتی عاطفی صورت میزناشویی و با بی
ا یـک مـرد(زن دار) بـه مـدتی     اند. اگـر ایـن همخـوابگی میـان یـک زن و تنهـ      تعریف کرده

باشد، مردي که پشتوانه اقتصادي اصلی زن نیز باشـد، آنگـاه چنـین زنـی را معمـوالً      طوالنی
: 2010(فلـور، مدار است- ز این تعریف به روشنی برمی آید که تعریفی مردمعشوقه گویند. ا

158.(
چه در تعاریف روسپیگري مشترك است دریافت وجه پول در ازاي تندادن بـه رابطـه   آن

ــفرنامه   ــوص س ــه خص ــفویه ب ــابع دوره ص ــت. در من ــی اس ــام  جنس ــا ن ــپیان ب ــا از روس ه
سفینه فطرت اثـر معزّالـدین موسـوي قمـی     شود. در حکایات کتاب یاد می)Kahbeha(قحبه

قمـري مـدتی در اصـفهان، مشـهد و     11هـاي سـده   متخلص به فطرت کـه در اواخـر سـال   
) لفظ قحبه تنها یـک بـار   1669- 1668: 1384هندوستان سکونت داشته است(واله داغستانی،

کـه در آب چـاه افتـاده بـود     در یک داستان از زبان زنی ساده لـوح بـراي تصـویر خـودش    
). اگرچـه تعریـف   14: 1394رفته که بار معنایی منفی را براي زن در را بردارد(احمـدي، کارهب

گري با توجه به دوره تاریخی و تنّوع اجتماعی آن، تحت ضوابط حقـوقی، اجتمـاعی   روسپی
و مذهبی خاصی است اما به هنگامی که در روسپیگري، رابطـه جنسـی بـا رابطـه اقتصـادي      

توان آن را از رابطـه  ن دادن به عمل جنسی در مقابل دریافت پول) میکند(تآمیختگی پیدا می
). در عین حال تعیین حد و مـرز میـان ایـن    175- 174: 1386آزاد جنسی تمایز کرد(محسنی،

شان دشوار است. هنگامی که ارتباط ایـن دو پدیـده   دو صورت از رابطه جنسی بسته به تنّوع
توجه خواهیم شـد کـه ایـن دو در بسـیاري از مـوارد      شود مدر جامعه مورد بررسی قرار داده

) کسـانی کـه مبـادرت بـه     morali-danino,1978 :55 -56آینـد( مکمل یکدیگر به حساب می
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» ایـدئولوژي خـدمت  «دادند که گاهیکنند، روسپیگري را نوعی حرفه میعمل روسپیگري می
شـوند  ریان حساب مـی کننده یک خدمت اجتماعی براي مشترا پذیرفته و ادعا میکنند تدارك

bhushan,1994: 247)عنـوان  گـري) بـه  شناسی انحرافات به پدیده فحشـا (روسـپی  ) در جامعه
. در متون تاریخی، فولکـور و ادبیـات   )218: 1384شود(احمدي،ناهنجاري اجتماعی نگاه می

) لـذا بـا   nymphomanics(اشاره شده است که روسپیان، بیماران کسب لذت جنسـی هسـتند  
ف یادشده، روسپیگري ریشهاي عمیق در زندگی اجتمـاعی، روان شـناختی، سیاسـی و    تعاری

هاي اجتماعی اسـت کـه کنتـرل قـانونی و     ترین پدیدهاي دارد و از لغزندهاقتصادي هر جامعه
) بنـابراین آنچـه پدیـده روسـپیگري را از     liu,2012 :327اعمال بر آن نفـوذ چنـدانی نـدارد(   

کند، نوع، شکل آن و نحوه برخورد جوامـع مختلـف بـا    تفاوت میاي به جامعه دیگر مجامعه
ي تحلیـل ایـن موضـوع، درك جنسـیت     ). بـرا 27: 1395باشد(مدنی قهفرخی،این پدیده می

اجتماعی، به چهارچوبی تحلیلی از نظام اجتماعی نیازمند است.  - منزله واقعیتی انسانیبه
ه فروشنده یا تدارك دهنده کـار  تاریخی است ک- مقوله جنسیت زن، بر ساختی اجتماعی

جنسی بوده و مقوله مرد نیز برخـوردار از ایـن تعامـل کـه برحسـب روابـط نـابرابر قـدرت         
اي فرهنگـی، اجتمـاعی و اقتصـادي    هـ شود، لذا بررسی ایـن وضـعیت در حـوزه   تعریف می

(عفیـف/ کند. استفاده از اصـطالح زن بـد و خـوب   اي، حدود زنانگی را تعیین میجامعههر
مرد و پدرسـاالري قـوانین و مقـررات وضـع     بدکاره، فرشته/ روسپی) در جوامعی که بر پایه

توانـد در جامعـه اطـالق عنـوان     شده است نشانگر سلطه جنس مذکر بر مونث است که مـی 
اي کـه تفـاوت   ). لـذا در جامعـه  236: 1396غیراخالقی و الاُبالیگري بخورد(محمدي اصـل، 

دهد، جنس دیگر نسبت به دیگـري در  سانی و نابرابري رخ میآدمیان به جنسیت است، ناهم
رقابت جنسـی در میـان زنـان همـراه     «:) اگرچه 114lorde,1984گیرد (تري قرار میرده پایین

دیگـر بـراي   با رقابت براي انباشت دارایی آغاز شد این خریـداران زنـان بودنـد کـه بـا یـک      
خود زنان همواره در شمار دارایـی سکسـی و   کردند، آوردن زیباترین زنان رقابت میدستهب

).107: 1397(هنسن و دیگران،»ودندکاال ب

صفویهةها در دورزنان روسپی و وضعیت اجتماعی آن1.3
جنسـیت معـرّف باورهـا یـا     هـاي جسـمی مـرد یـا زن اسـت و      نـاظر بـه ویژگـی   » جنس«

). لـذا جاذبـه و   26: 1388دهـد(هولمز،  است که مرد بودن یا زن بودن را نشان میرفتارهایی
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و محوریـت او در  دهد هاي گوناگون پر رنگتر جلوه میقدرت زنانگی نقش وي را در حوزه
هـاي  ). تفکیـک زنـان در دوره  113: 1398(محمـدي اصـل،  کندزندگی گروهی را تثبیت مـی 
جتمـاعی حـاکم بـر جامعـه صـورت     هاي گوناگون و روابـط ا مختلف تاریخ براساس مولفه

اما حضور زنان صفوي در مال عام بسته به موقعیت آنها داشت بـه عنـوان نمونـه    است گرفته
شدند و قُرق کـردن مسـیر هنگـام عبـور آنهـا امـري       زنان طبقات باال کمتر در شهر ظاهر می

بـار  جهانگرد و سـفیر اسـپانیا در در  فیگوئروا). 697: 1380آمد(دالواله،معمولی به حساب می
بیان میکند کهشاه عباس صفوي

کردنـد و بـین زنـان    وران و بنکداران آن را اشـغال مـی  صحن مسجد که غالباً زنان پیشه
طبقات پست گروهی از زنان بازرگانان و طبقات متوسط نیز بودند که از لحاظ لبـاس و  

تر از خود فرقی نداشتند زیرا هردوي آنان چادرهاي سـیاه بـر سـر و    زینت با زنان پایین
ین      سفید بر چهـره داشـتند. قسـمتی از طـارمی    روبندهاي هـا همـواره بـه روسـپیان متعـ

گذاردنـد.  اختصاص داشت که به آنها بیش از زنان متشخص و مردم عـادي احتـرام مـی   
کـه  شود و دو دیگـر بـه جهـت آن   زیرا شاه نخست به سودي که از قبل آنها عایدش می

ن وجـود آنهـا سـپاهیان در جبهـه     روند و بـدو ایشان همراه سپاه به جبهه هاي جنگ می
هایی برایشان قائل شـده اسـت. امـا روسـپیان را بـه      آورند، امتیازات و معافیتدوام نمی

شـوند، خدمـه   آسانی می توان از زنان دیگر تشخیص داد زیرا با لبـاس بهتـر ظـاهر مـی    
د پـیش از دیگـران بـه    کننـ تر دارند و چون معمـوالً سـوار بـر اسـب حرکـت مـی      بیش

)308- 307: 1363(فیگوئروا،آیندیممجلس

گـذارد و  ها و امکانات در دسترس و حق انتخاب آتی تاثیر مـی طبقه بر ادراك و فرصت
اجتماعی را بنا به دسترسی بـه آمـوزش، اشـتغال، تجـرد و تاهـل و      - حضور خصوصی

ن کند. طبقه عالوه بر تعیین نقش و پایگاه اقتصادي مـردا حتی امکان آنها را مرزبندي می
شـان را  یگـاه فرهنگـی  مـدنی آنـان و نیـز جا   - و زنان، سطح و میزان مشارکت سیاسـی 

).165: 1396ل،(محمدي اصداردمشخص می

ي صفوي که در شـهرها، روسـتاها و طوایـف    عالوه بر زنان طبقات باال و متوسط جامعه
ي در جامعـه خـوان  کردند، طبقات فرودستی از زنان مانند زنان روسپی و آوازهایفاي نقش می

هاي فساد در محـالت و  هاي تاریخی خود از خانهصفوي وجود داشتند. سیاحان در گزارش
در ).386: 1381گویند(سـفرنامه ونیزیـان در ایــران،   هـاي اصــفهان مـی  هـا و خیابـان  کوچـه 

صفویه هر مرد اجازه داشت چهار زن داشته باشد و هـر تعـداد کـه دلـش خواسـت و      دوره
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اي اختیار کند. بعضی از این زنان حتی از میـان روسـپیان و کنیـزان    زن صیغهبتواند اداره کند
کردنـد و مـدت   شدند. البته ناگفته نماند که مردان این زنان را مـوقتی اختیـار مـی   انتخاب می

کند که این نوع ازدواج مشروع بود و زنـان حـق   شد. کارري بیان میازدواج نیز مشخص می
منـد بـود در   ). شاردن که به مسائل اجتماعی ایران عالقـه 33: 1348ارث بردن داشتند(کارري،

ارتبـاط آن را بـا متعـه بررسـی     گفتاري به علل و عوامل روسپیگري پرداخته اسـت و حتـی   
استکرده

گمان من در هیچ کشورى بهاى همخوابگى بـا زن روسـپى بـدین گرانـى نیسـت؛ و      به 
توانـد  یرا در مذهب اسالم هر مرد مـى براى من علّت این مسئله همچنان مجهول ماند؛ ز

ام دل بگیـرد. همچنـین هـر مـرد     چندین دختر بخرد، و با آنها به عشـرت بنشـیند و کـ   
شـوند و  خواهد صیغه بگیرد. از روى دیگر جوانان زود متأهل مىاست هر چه مىمجاز

شـان دائـم در  این عوامل باید موجب کسادى بازار روسپیان شود، و حال آنکه مشـتریان 
)1/430: 1372(شاردن،پررونق استتزاید، و بازارشان گرم و

کند کهالوه بر آن شاردن بیان میع
توانند او را رهـا و خـود   گیرند زیرا آسان مىمردمان متوسط الحال بیشتر زن به صیغه مى

سـرمایه از گـرفتن متعـه    دسـت و کـم  دارى آزاد کنند. اما مـردان تهـى  را از قید و بند زن
چنـین  باشـند. هـم  کنند زیرا پس از رها کردن وى قادر به دادن نفقـه نمـى  خوددارى مى

پسندند کـه  کنند زیرا بر خود نمىمندان و افراد سرشناس و صاحب جاه، متعه نمىدولت
انـد  دیگران همبستر شوند. همچنین خوش ندارند از زنى کـه کـام گرفتـه   ۀبا به کارگرفت

فـاق را چنـین روى نمـود کـه مـردى دارا و خداونـد جـاه        دیگرى متمتع شود؛ و اگر اتّ
کنـد یغه مـى عشقش به زنى جنبید، یا به یک زن روسپى دل بسـت وى را نودسـاله صـ   

).1/438: 1372(شاردن،

کننـد کـه زن   وسـپی اختیـار مـی   افراد با شخصیت در مقایسه بـا دیگـران هنگـامى زن ر   
ام و نشـان نباشـد، زیـرا صـاحبان     معتبر و صاحب نـ ةشان منسوب به یک خانواددائمی

بــر ســر دخترشــان شــدند کــه مقامــات بــاال و صــاحب منصــبان هرگــز راضــی نمــى 
).  1/438: 1372(شاردن، بیاورند که از طبقات پست باشدهوویى

هـاي  گیري و تمرکـز جمعیـت  جا که عموماً گسترش روسپیگري با مدنیت و شکلاز آن
) و همچنـین از ایـن نظـر کـه     64: 1395قهفرخـی، بزرگ در شهرها مرتبط بوده است(مدنی 



1400، زمستان 4، شمارة 12سال ،نامۀ زنانپژوهش82

(محسـنی، انـد روسپیان به ندرت داراي سطح قابل توجهی از سواد و آگـاهی عمـومی بـوده   
) در دوره صفوي فحشا و روسپیگري در شـهرها نسـبت بـه روسـتا رواج     181- 180: 1386
هـا در  روسـپی کنـد کـه تعـداد    گذارد و بیان میتري داشت. شاردن بر این امر صحه میبیش

شهرها خصوصاً اصفهان نسبت به والیات دیگر بیشتر است وبراى تمتّع گرفتن از آنـان بایـد   
کند که روسپیان داراى سازمانى منظّم و وسیع هسـتند،  پول زیادي پرداخت کرد. وي بیان می

: 1372(شـاردن، شـد مدیر کل و رئیس دارند و تمام این فرآیند در دفتـر ثبـت و ضـبط مـی    
بر اثـر  ). شاردن همچنین بر این باور بود که محرّك مردان به آمیزش با روسپیان بیشتر1/429

هواى گرم این مناطق است.
ــا و دل  ــن موجــودات زیب ــر آن ای ــب عــالوه ب ــردان  فری ــب و جــذب م ــان در جل چن

اند؛ و جـز تمکـین و تسـلیم و دل    کنند که تا آنان به خود آیند به دام افتادهمىجادوگرى
گویند سقوط بعضـى وزیـران و ازپاافتـادگى    سپردن چاره ندارند، و آنان که مىبه هوس

بسیارى از بزرگان و جوانان شاداب و برومند بر اثر افسونگرى ایـن زنـان بـدکار مـردم     
).1/430: 1372(شاردن،سنجیده استفریب است، سخنشان پخته و 

گویدی ایرانیان اشاره دارد و مىشاردن به معشوقه پرست
شناختم که از بخت بد بـه ناگـاه در دام   ن بسیار مردان هوشمند و دانا و پرهیزگار را مىم

اند، و امید نداشـتند از ایـن مـنجالب ادبـار و بـدنامى و فضـیحت و       زنان روسپى افتاده
ـ        ر سـحر و جـادو بـدین بـدبختى     رسوایى به درآیند. آنـان بـر ایـن اعتقادنـد کـه بـر اث

گویند بر اثر پیروى هوا و هوس افسـون و  ن ناشدنى است. مىشااند و رهاییآمدهگرفتار
شـکرد  کوشـند زنجیـرى کـه سراسـر وجودشـان را مـى      اند و هر چند مـى مسحور شده

توانند. و جز کسى که ایـن دام را بـر پایشـان    بگسلند و از این دام پرمخافت بجهند نمى
ان داغ عشق بر سینه دارنـد و  تواند بگشاید. برخى از این به دام افتادگکس نمىنهاده هیچ

: 1372(شـاردن، انـد داختـه داغ بـر تـن خـویش نشـانده     به نشان عشق سوزان با آهن گ
1/430(.

اند و هم دشمن و در کشاکش ایـام بسـته بـه ذوق    روسپیان این دوره هم هواخواه داشته
د کـه از  شـ انت آنها کم و زیاد میجنسی یا دیدگاه هاي سیاسی و فقاهتی، میزان آزادي و صی

هاي تاریخ دوره مورد نظر برمیخواست و هم حضور عنصر مردساالرانه. درهـر حـال   ویژگی
انـد.  روسپیان این دوره جز زنانگی و فریبندگی امکان دیگري براي صـیانت از خـود نداشـته   
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قیود اخالقی به جز موارد مذهبی به اعتبار و شأن افرادي منوط بود که ایـن فعـل را مغـایرت    
هـاي  دانستند. امـا گـاه در همـین مرحلـه نیـز بـا روش      ه و جایگاه اجتماعی خود میبا پایگا

شد.رف میهمخوابگی با روسپی این مسئله برط

صفویهةمشخصات ظاهري روسپیان در دور2.3
ـ     اس دارد. بـه طـوري کـه تـا حـدي      نوع شغل و پیشه رابطه مستقیمی بـا نحـوه پوشـیدن لب

باشـد. اگرچـه مهمتـرین وجـه مشخصـه لبـاس،       اجتماعی میدهنده و بیانگر شخصیت نشان
هـاي جمعـی   ها، عقاید، باورها و تجربهدهنده ارزشپدیدارگی و عمومیت آن است که نشان

افراد یک گروه، یک قوم و نیز یک جامعه است؛ اما بـا ایـن وجـود لبـاس، هویـت افـراد را       
ترین وسـیله بـراي قضـاوت    ن و عینیبخشد. بنابراین لباس، اولیبرساخته و به آنها عینیت می

(ذکـایی و  اجتمـاعی اسـت  هـا و فضـاهاي   درباره اشخاص و برقراري ارتباط با افراد، مکـان 
کتـاب مـد و مدرنیتـه    هـاي خـود در   ). ویلسـون در بررسـی گـزارش   262: 1391پـور، امن
کند  میبیان

شود کـه  ب گفته میبایست با تا حدي با تمایالت جنسی رابطه داشته باشد. اغللباس می
دهـد و هـم آن   م بـدن را نشـان مـی   دهـد، زیـرا هـ   لباس جاذبه جنسی را افـزایش مـی  

پوشاند. براي برخـی افـراد حتـی جـنس لبـاس هـم بـه ابـزاري ضـروري بـراي           یمرا
اس تـا حـدي بـا تمـایالت جنسـی      شـود بنـابراین لبـ   برانگیختگی شهوانی تبـدیل مـی  

هاي ناگهانی دیگـر نیـز هسـت.    ري از غرایز و هوسدارد، اما بیانگر و گویاي بسیارابطه
تواند به عنوان چیزي مستقل و ملمـوس مفهـوم پـردازي شـود بلکـه در      امر جنسی نمی

: 1394آیـد (ویلسـون،  مـی زندگی جریانی سیال، روان، ارتباطی و نه مجزا بـه حسـاب   
).122و121

هـاي زنانـه،   . لبـاس زنـان اسـت  لباس زنانه، تبلور عملکرد نظام سلطه مـردان در حـریم   
ردان بر ایجاد فشارهاي جسمی و روانی بـر آن هـا، آنهـا را بـه ابـژه جنسـی بـراي مـ        عالوه
)283: 1383(مشیرزاده،کندمیتبدیل

هـا ماننـد دیگـر زنـان داراي     یکند کـه در دوره صـفویه بـا اینکـه روسـپ     شاردن بیان می
وجود زودتـر از فـواحش کشـورهاى    پوشند اما با این هستند و همانند آنان لباس مىحجاب

جـویى  اطوار و حرکـات آنهـا کـه بـه نـوعى دلبـرى و جفـت       «شوند، زیرا دیگر شناخته مى
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کنـد. از اینهـا گذشـته چادرشـان کـه انـدکى از       است که حالت و هدفشان را هویدا مىقرین
. )1/429: 1372شـاردن، »(باشـد تر و بازتر اسـت معـرّف حالشـان مـى    چادر زنان دیگر کوتاه

شـان شـالل و پـر زرق و    جامـه «کند کـه  توماس هربرت در توصیف لباس روسپیان بیان می
هـاي زربفـت، سـاتن و یـا     بـان رسـد، زیـرش تُن  است و تا نزدیـک قـوزك پاشـان مـی    برق

). روسپیان با توجه به درآمد بـاالیی کـه   237: 1397هربرت، »(پوشندهاي گرانبها میگلدوزي
، وضع ظاهریشان نسبت به زنان طبقات دیگر متفاوت و اغلـب بـا   واسطه این شغل داشتندهب

کردنـد. بـراي نمونـه    آالت گرانبها خود را آراسته و در شهر رفت و آمد مـی ها و زینتلباس
ه زنان روسپی بندرعباس اشاره کردتوان بمی

موهاشان بافته و عطرآگین، روي گونه هاشان آویزهایی از مروارید شرقی دور گردنشـان  
اي ر دیگري، بر بینی شان گلی یا تکـه ها یکی دهاشان حلقهطرقی جواهرنشان، به گوش

زر به درازاي سه اینچ و پهناي نیم اینچ مرصـع بـه فیـروزه و یـاقوت سـرخ و گـوهر و       
و ماننـد  هاي قیمتی، به بازوهاشان بازوبندهاي سیمین، برنجین یاقوت کبود و دیگر سنگ

).1397:47(هربرت،هااین

هاي زیبا، بی روپـوش  شدند و با لباسروسپیان همراه با نوکران خویش در شهر ظاهر می
کی کـه سـر و روي و سـینه شـان     و روي گشاده و تنها با حجاب توري زري و ابریشمی ناز

شـان را از پشـت ایـن حجـاب دیـد     ي زیبـایی شـد همـه  پوشاندند که به راحتـی مـی  میرا
اهر اجتمـاعی زن روسـپی حتـی    ال شـکی نیسـت کـه ظـ    ). بـا اینحـ  350: 1363(فیگوئروا،

داشتن هواخواه و معشوق، مشمئز کننده و اهانت آمیز بوده است. گاه مجازات افـراد  باوجود
یاغی، ترسو وبی غیرت آن بود که وي را در قامت یک روسپی آرایش کـرده و لبـاس زنانـه    

).1074- 1073: 1384/2به او می پوشاندند(روملو، 

هاهاي آنگري و بیمارياي روسپیهمکان3.3
هـایی بـه منظـور نقـش سرپرسـتی و      کنند بلکه مکـان روسپیان در حرفه خود تنها عمل نمی

هـا  افرادي دیگر به عنوان واسطه وجود دارند که با توجه به اینکه اطالعات کمـی دربـاره آن  
) moulder,2000 :293کننـد( وجود دارد اما نقش عمـده اي در تـداوم روسـپیگري ایفـا مـی     

هـا در  پردازند برخی از این خانهها  به مالقات مشتریان خود میهایی که در این مکانروسپی
ها گذرگاهى زیر زمینى اسـت کـه   محالت بویژه در شهرها قرار دارند.در اصفهان کنار مدرسه
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شـود کـه همـه تنـگ و کوتـاه و     هایى منشعب مىشود. از این گذرگاه کوچهبه قلعه ختم می
سراست که منزلگاه زنان روسپى است کـه برخـى   کثیف هستند و در آنها پنج یا شش کاروان

هـا بـه   کنند. بعضی از کوچهوآمد مىها و کاروانسراها رفتاز مردمان طبقه پست به این خانه
انگیزتـرین بـه کوچـه بـدنام     ستـرین، فریبـاترین و هـو   دلیل سـکونت روسـپیان خوشـگل   

کنـد کـه در طبقـه    ). شـاردن بیـان مـی   1518و1504و4/1442: 1372(شاردن،بودندمعروف
نوایـان و حتـى زنـان روسـپى     هاي دوطبقه و مسقف میدان شاه در اصـفهان غربـا، بـى   غرفه

).5/1766: 1372کردند(شاردن،سکونت می
هاسـت  پردازند در کاروانسراهایى که مخصوص سـکونت آن هایى که مالیات مىروسپی

ها خانه بگیرد. امـا آنـان   پسندد که در چنان مکانکس بر خود نمىکنند و هیچزندگى مى
نشـینى، و  زیـرا در ایـران اجـاره   برنـد.  هاى خود به سر مـى دهند در خانهکه مالیات نمى

معمول نیسـت وسایل زندگى به دیگران به هیچ روى ۀنهادن منازل مجهز به همدراختیار
).1/432: 1372(شاردن،

بار است، و اگر عامـه از آن عمـل قبـیح و    عملى ننگین و فضاحتبسترى با روسپیانهم
جوینـد. امـا انکـار    اند از آن دورى مىپرهیزند الاقل زنانى که در بند نام و ننگشنیع نمى

توان کرد که در شهر روسپى فراوان است، و شگفت اینکه بسیارى از متظـاهرین بـه   نمى
پرهیزنـد. اگـر بـه    کننـد از زِنـا نمـى   زهد مىدین و آنان که ظاهر آراسته دارند و دعوى 

نشین یـا مسـاجد بـزرگ درنـگ کنیـد      هنگام غروب آفتاب اندکى نزدیک مدارس طلبه
هـاى مدرسـین یـا    بینید که زنان روسپى چادر به سر، تنها یا با کُلفتشـان وارد حجـره  مى

ره ونـد. پـس از ورودشـان در حجـ    رشوند. از این حجره بـه آن حجـره مـى   ها مىطلبه
پـروا مرتکـب ایـن    ضـى چنـان بـى   گردنـد. حتّـى بع  دم خارج مىشود و سپیدهمىبسته

کنند. این اعمال ننگین شوند که تا پاسى از روز برآمده زن روسپى را رها نمىمىفضایح
و شـنیع حتّـى در کاروانسـراهاى تجـارى نیـز رواج کامـل دارد، و بازرگانـان بیگانــه از        

).436- 1/435: 1372(شاردن،نندکىارتکاب آن شرم و بیم نم

در عهد شاه صفی و شاه عباس دوم، فساد و فحشا و منکرات چنـان در اصـفهان فراگیـر    
هـا  نقابان وجود داشت کـه در آن هاي فساد به نام بیهاي اصفهان خانهشده بود که در خیابان

)450- 449: 1359)(قمـی، 309: 1363کردنـد(فیگوئروا، ها آشکارا فعالیت میفواحش و دالله
). در اواخـر  1203: 1334)(سـمیعا، 386: 1349)(سفرنامه ونیزیان در ایـران، 77: 1380(لوفت،

کردنـد و بـه سـبب    عصر صفوي هنوز بعضی فواحش در محالت مخصوصـی زنـدگی مـی   
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بنـا و تجارتخانـه هلنـدیها{در اصـفهان}     «شدندداشتن توان مادي از برخی محالت دور می
ها در محل مناسبی واقع نشده بود چـه عمـارت مزبـور از مرکـز     سسات انگلیسیچون موهم

»اصــلی تجــارت و دربــار دور بــود بــه عــالوه در مجــاورت محلــه بــدنامی قــرار داشــت 
)435: 1343(لکهارت،

شـد. سـیفلیس   هاي گوناگون جنسـی مـی  رابطه جنسی روسپیان با دیگران سبب بیماري
سـت کـه بـاکتري آن بـه نـام ترپونماپالیـدوم از راه تمـاس        نوعی بیماري ترپونمال مقاربتی ا

هـاي عفـونی   جنسی و زخم منتقل میشود. سیفلیس اولیه از طریق تمـاس مسـتقیم بـا زخـم    
ایـن مرحلـه بیمـاري بسـیار     شـود کـه در   شخص مبتال در حین رابطـه جنسـی منتقـل مـی    

ــردار ــتواگی ــاري آradolf et al,2015 :2684(اس ــراض   ) بیم ــا ام ــی ی ــاربتی، میزش مق
بیشــتر از راه تمــاس جنســی هــا کــهاســت بــراي نامیــدن گروهــی از عفونــتاصــطالحی

دردوره صــفویه ســوزاك و از بیمــاري آمیزشــی روســپیگريشــوند. منظــورمــیحاصــل
وسـپیان زن بـیش از هـر چیـز سـبب      ). نزدیکـی بـا ر  325- 324: 2010(فلـور، بودسفیلیس

هـا و  هـا، خیابـان  هـا، محلـه  خانـه مر در قهوهشد که این اهاي آمیزشی میشدن بیماريپخش
).  330: 2010هاي دربار باعث انتقال این بیماري شد(فلور،رقاصه

نحو اغراق آلودي بیان میکند کهشاردن به
سوز سیفلیس مبتال هسـتند.  آور و خانماننیمی از مردم ایران دوره صفویه به بیمارى شرم

روسپى بوجود میآید و چون به سرعت و با تمـاس  این بیماري بر اثر همخوابگى با زنان 
گردد ، همنشینى و هم کاسه شدن با مبتالیـان، و  اندك از بیماران به افراد سالم منتقل مى

تواند از عوامل مؤثر نشـر و گسـترش ایـن بیمـارى     شو در حمامهاى عمومى میوشست
تال بـه  بـا زنـان روسـپی و مبـ    محسوب شود و چه بسـا بسـیاري از کسـانی کـه حتـی      

هاي آلـوده بـه ایـن    هاى مقاربتى همبسترى نکرده باشند به دلیل استفاده از گرمابهبیماري
).1137و 3/1129: 1372(شاردن،اندبه این مرض خطرناك دچار شدهافراد

و پیگیـري درمـان موجـب مـرگ     پیشرفت این بیماري تا جایی اسـت کـه عـدم رونـد    
به حدي رواج داشت که اغلـب شـاهان و امـرا و    گري در دوره صفویهشود. روسپیمیفرد

اي، با زنان روسـپی ویـژه نیـز ارتبـاط و     وزرا و حاکمان، ضمن داشتن حرمسرا و زنان صیغه
هـاي مقـاربتی ناشـی از آمیـزش بـا      آمیزش داشتند و برخی مانند شاه عباس دوم به بیمـاري 

: 1372و شـاردن، 40: 1360فواحش مبتال گشت، که در اثر ایـن بیمـاري فـوت شـد(کمپفر،    
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بـه  نه در اندازه واقعی خود بلکه بنا). به نظر میرسد که امراض مرتبط با روسپیان اگر 4/1604
شنیع بودن عمل زنا و نزدیکی با روسپیان و اعالم انزجار از این عمل به نحـو اغـراق آمیـزي    

گزارش شده است.

زنان عصر صفويگريثر در رواج روسپیؤعوامل م. 4
مسائل اقتصادي و کسب درآمد شخصی1.4

ترین دلیل در ورود به روسپیگري به ترتیب اهمیت: کسـب درآمـد   طبق مطالعات پرکینز مهم
تر، بیکاري، رهایی از خانه و مستقل شدن و در آخر کسب لذت جنسی است. بنـابراین  بیش

:perkins,2006باید این مسئله را از منظر شرایط اقتصادي و سطح آگاهی فرد بررسـی کـرد (  

45)( lauer,1991 :256   از سوي دیگر بر پایه جامعه شناسی جنسیت، مردان منـابعی بـیش از (
). این امر در ارتباط بـا دوره زمـانی مـورد بحـث     turner,1999 :238آورند(زنان به دست می

هـا ثبـت شـده اسـت مسـائل      رشتر بود و لـذا مهمتـرین عـاملی کـه در گـزا     بسیار پر رنگ
تـرین  است. درواقع می توان نتیجه گرفت که پول، کسب معیشت و امنیـت از مهـم  اقتصادي

عوامل موثر به روسپیگري است.
ــه نوشــته شــاردن،   ــه کــار «روســپیانى کــه در عصــر صــفوي ب آور و ننگــین و شــرمب

ى پـانزده تـا بیسـت پیسـتول پـول      نـد، بـراى یـک شـب همخـوابگ     پـرداز مـی آمیزفضاحت
) دوازده تومان نام زن روسپى زیبا و معروفى بـوده کـه   1/429: 1372(شاردن،»کنندمىطلب

نـام  گرفتـه بـه ایـن   شـده دوازده تومـان مـى   چون از هرکس که اول بار با وى همبسـتر مـى  
ق.} از 1077م.{ 1666بود. عالوه بر آن شاردن در نخستین سفرش به ایران در سـال  مشهور

و هم از جهـت دارایـى بسـیارى    کنندهخیرهلب هم از نظر زیبایى آفرین نوشینروسپى هوس
اش بزرگ نبود اما مانند گـوهر  که اندوخته بود شهرت بسیار داشت یاد میکند که گرچه خانه

گوینـد  ). به نوشته شاردن؛ ایرانیان براى توجیه مى4/1468: 1372همتا و بی مانند بود(شاردن،
عمـل شـنیع خـود راه خالصـى و     کارند، و جز از طریـق توبـه و پرهیـز از   زنان روسپى گنه

بنـابراین آنـان در شـمار افـراد     دهنـد،  رستگارى ندارند و به همین قصد و نیت مالیـات مـى  
ـ    مؤمن به حسـاب مـى  غیر د کـه دادوسـتد بـا زنـان روسـپى      آینـد. همچنـین مؤمنـان معتقدن

: 1372گردد(شـاردن، است، اما اگر کسى آنان را به زنى بگیرد معامله با آنان حـالل مـى  حرام
شـد بلکـه دالالن و قـوادان را نیـز در     فروشی زنان مربوط نمی). این درآمد تنها به تن1/436
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تـرین  (قـوادان) مهـم  هـا اسـطه تـوان اذعـان کـرد کـه و    گـی دربرداشـت. مـی   هاقتصاد فاحش
(مـدنی قهفرخـی،  ده دارنـد هستند که وظیفه جذب مشتري را بـراي روسـپی برعهـ   افرادي
1395 :38.(

شود نشسته اسـت  ن پشت هرکدام از این فواحش یک پیرزن که دالل نامیده مىدر قزوی
ــول خــود و چراغــى  ــر ک ــر  و تشــک و لحــافى ب خــاموش در دســت دارد، حــال اگ

زن فاحشـه  ةکند تا چهرها وارد معامله شود، دالل چراغ را روشن مىبخواهد با آنکسى
خـوابگى  افتد و بـراى هـم  ا راه مىهدنبال آندیده شود و چنانچه مورد پسند واقع شد، به

).156: 1363(اولئاریوس،رودى مىبه مکان دیگر

گذاشـتند کـه شـامل تعـداد زیـادي      در کنار آن سوداگرانی کاالهاي خود را به فروش می
: 1363کردنـد(اولئاریوس، گري در ایـن امـر، امـرار معـاش مـی     قحبه بود که از طریق واسطه

کانون توجه اقتصـاد روسـپیگري بـوده اسـت همـان زن اسـت.       ). در هر حال آنچه در 155
جنسیت زنان در این معنا هم براي معیشت و پول درآوردن و هم براي کسب و کار دیگـران  

اند.مورد استفاده قرار می گرفته

گري و قوانین شریعتروسپی. 5
در ایـن  صریح دین اسالم با روسپیگري مخالف اسـت امـا کتـب فقهـی     که نصبا وجود آن
(نکـاح متعـه،   تر معطوف به مسایل شرعی و احکام ضروري متعلق به فقه النکـاح دوره بیش

از شوهر، نفقـه، فسـخ عقـد و    نکاح کنیز و نکاح دائمی) و احکام آن مانند تمکین نمودن زن 
43خطـی: ی فقه النساء کربالیی، نسخهاند (عقد الکساء فاقسام حد زنا و مجازات آن پرداخته

وجـامع عباسـی شـیخ بهـایی،     14488- 5مجلسـی، نسـخه خطـی:    العقود و النکاح و صیغ
). پدیده روسپیگري علیرغم منع هنجـاري  347- 346: 1312) وشیخ بهایی، 236- 233، 1312

و شرعی اما در وجه فقهی و احکام آن، واجـد اثرگـذاري ملمـوس و مـوثري نبـوده اسـت      
ر در دوره صفویه از معضـالت اجتمـاعی بـوده    ).  و اگرچه این رفتا23- 22: 1388(برهانی،

که پادشاهان و دولت با تدابیر خاص خود مانند قدغن کردن یا بسـتن فاحشـه خانـه هـا یـا      
(شـاردن، پرداختنـد به اصـالح و مبـارزه آن مـی   ،قمار خانه ها در  یک برهه زمانی مشخص

اه بـر نظـرات فقهـی    ). اما منع مطلقی نبوده و در واقـع اراده و قـدرت شـ   1856: 5، ج1372
تـوان پـذیرفت کـه یکـی از علـل رواج یـا       غالب بوده است. در ذیل مناسـبات ازدواج، مـی  
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مکــرر و تــا حــدودي هــاياهمیــت انگاشــتن ناهنجــاري روســپیگري، متعــه یــا صــیغهکــم
هـرى  توانست چندان که بخواهد و هر مدت که مایل باشد بـا م الوصول بود. هر مرد مىسهل

، کـارري، 299: 1363(اولئـاریوس، صـیغه بگیـرد  ،افق طـرفین قـرار گرفتـه   که قبال مورد تو
یـا  ،) در این مورد فقر طبقه پائین مردم از حیث عـدم اسـتطاعت نفقـه بـه متعـه     131: 1348

پسـندیدند، از موانـع   نجابت طبقاتی برخی اشراف و نجبا که کامجویی از بهره دیگران را نمی
الحــال بیشــتر زن بــه ات متوســطمردمــان طبقــ«محــدود نمــودن صــیغه بــود امــا در عمــل

» دارى آزاد کننـد تواننـد او را رهـا و خـود را از قیـد و بنـد زن     گیرند زیرا آسان مىمىصیغه
؛رو گاه مرز و حـدي میـان متعـه و روسـپی نبـود     ). از این438و 437: 1، ج1372(شاردن،

ت، یک شب، یـک روز، یـک   توانستند، زن روسپى را براى مدت یک ساعکه مردان میچنان
هفته یا براى هر مدت که بخواهند به صـورت متعـه یـا عقـد غیـردائم بـه ازدواج شـرعى و        

زن روسـپى بـر مـرد    ،شدمیقانونى خود درآورند. درواقع به محض اینکه صیغۀ عقد جارى 
) شاردن هوشمندانه به این موضوع پی برده بـود و  436: 1، ج1372(شاردن،دیگردحالل مى

خواهد صیغه بگیرد و این عوامـل  نویسد؛ درحالیکه هر مرد مجاز است هر چه مىکانه میزیر
باید موجب کسادى بازار روسپیان شود اما مشتریان روسپیان دائم در تزاید، و بازارشـان گـرم   

). از این رو متعه و صـیغه بـا وجـود تفـاوت آن بـا      430: 1، ج1372و پررونق است(شاردن،
منــدي بیشــتر مــردان بــه قــههمچنــان بــه رواج روســپیگري و یــا عالپدیــده روســپیگري، 

افزود.میزنان
با وجود منـع فقهـی و عرفـی دربـاره پدیـده روسـپیگري امـا ایـن موضـوع تـابع اراده           

ار بود. به گفته شاردنمردساالرانه و یا خواست درب
بـا  بسـترى  با وجود این در دین اسالم زنـا گنـاهى بـزرگ و نابخشـودنى اسـت و هـم      

پى تـوان کـرد کـه روسـ    بـار اسـت... امـا انکـار نمـى     روسپیان عملى ننگین و فضـاحت 
است، و شگفت اینکه بسیارى از متظاهرین به دین و آنان که ظاهر آراسته دارنـد  فراوان

).435: 1، ج1372(شاردن،پرهیزندکنند از زنا نمىو دعوى زهد مى

انـد، امـري   مال منـافی عفـت انجـام میـداده    چنانکه اولیویه اشاره دارد، کشتن زنانی که اع
1371گرفته است (اولیویـه، گاه با همکاري خانواده زن انجام میکهشده طبیعی محسوب می

کـه  شـد و حـال آن  تنها در راسـتاي قـدرت تعریـف مـی    ،) اما این قواعد سخت اخالقی86:
حـریم زنـان نبـود.    قیودي در ارتبـاط بـا حـد و    ،درباره مردان و از جمله سالطین و اشراف
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توانست حتی به زور و تعدي و یا اکراه خـانواده، زنـان زیـادي را تصـاحب نمایـد     حاکم می
).529: 3، ج 1363(تاورنیه،

هـایی  در این رابطـه بایـد گفـت کـه هنجارهـاي اجتمـاعی دربـاره جنسـیت، برسـاخته         
ما به تعبیر فوکـو  شوند؛ اصورت حقایق اجتماعی در هر عصري شناخته میاند که بهاجتماعی

ان دوران تعریـف  هـاي خـاص همـ   اي از تـاریخ بـر اسـاس ویژگـی    سکسوالیته در هر دوره
(یورگنسـن و  است و مقوله اي نیست که بتوان بر تمام تاریخ بشـریت آن را تعمـیم داد  شده

). همین متغیر بودن هنجار در مکان(دربار) و زمان(اراده شاه و اطرافیـان)  311،1389فیلیپس،
کـه  آیـد کـه مـافوق دسـتورات مـذهبی بـود. چنـان       بت به پدیده روسپیگري به چشم مینس

هـا نبـود   مخصوصاً از عصر شاه عباس به بعد، موضوع نقاشی دیگر روایت داستان در کتـاب 
یـان زنـان و مـردان جـوان اشـاره      بلکه گاه آشکارا به موضوعات جنسی و نمـایش روابـط م  

هـاي  تنها تالشی براي پنهان کردن جنبـه نه،تبط با دربارهاي مراست؛ در برخی از نگارهشده
.هاي جنسی را آشکارا نشان داده استجنسی صورت نگرفته است بلکه جلوه

گريروسپیةپدیدرواج دربار صفوي و .6
تفوق نظام مردساالرنه1.6
شـعائر دینـی را   مامـا آئـین و   هـا ت که آنکه صفویان تشیع را گسترش دادند اما تلقی اینبا آن
تـرین  مورد است. رسم نوشیدن شراب و زنبارگی ازجملـه بـدیهی  بی،کردندمو اجرا میموبه

به جز ایـام  شد. که در اغلب مواقع نادیده انگاشته میامور متعارض با دین اسالم و تشیع بود
تـاریخ  طهماسب موارد دیگري از این حیث سراغ نداریم. فرایند کلـی  بعد ازتوبه معروف شاه

هـاي  یک از جنبـه مردساالري است و نظام قدرت و برتري در هیچسنت براساس ،این دوره
. جایگاه برتر مردان، نشـانگر جایگـاه   بودساختار سیاسی و دربار نهمچون زندگی این دوره، 

تر زنان در جامعه است. به عبارت دیگر برتـري مـردان بیـانگر آن اسـت کـه زنـان در       ستپ
دهـد کـه از   قرار دارند و جایگاه برتر مردان نسبت به آنها ایـن اجـازه را مـی   جایگاه فروتري

(رابرتسـون، ویژه اجتماعی باالتري نسبت بـه زنـان برخـوردار باشـند    امتیازات اقتصادي و به
»ستم بر زنان در عمق نظام جنسیتی که شناخته مردساالري اسـت ریشـه دارد  ). «282: 1374

ان به گونه اي دیگر به روسپیگري نیز اشاره نمود. در واقـع نظـام   تو). می158: 1394(تانگ،
رود. مـورد ایـن پدیـده بـه کـار مـی      خیزد درمردساالرانه که از مفهوم قدرت و اقتدار  برمی
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نظر ماکس وبر، قدرت عبارت است از احتمال این که یک کنشـگر در درون شـبکه اي از   از
که بتواند اراده خود را با وجـود مقاومـت دیگـران    روابط اجتماعی، در موقعی قرار می گیرد 

(کـوزر  یا اقتدار نیست بلکه ترکیبی از این دو است استپیش ببرد. در واقع قدرت تنها زور
هـاي جنسـی و   لـذت ). لذا باید گفت کـه در عصـر صـفوي    165- 164: 1378و روزنبرگ،

بان قدرت داشته است. ایـن  کامانه ارتباط وثیقی با مردان و مخصوصاً زندگی روزمره صاحتن
رابطه از دو سو مورد بررسی است از یک منظر در ارتباط با روسپیانی که در ذیل شـهرها بـه   

دادنـد کـه بـه طـور سـریع در نگـاه       خدمات جنسی به مشتریان خود  و نظام مردانه تن مـی 
یگري بـر  گیرد و از دیگر سو، زنانی در ذیل دربار بدون آنکه نـامی از روسـپ  پژوهش قرار می

دادنـد.  برخـی از کارکردهـاي روسـپیان را انجـام مـی     ،خود و حیاتشان داشته باشند در عمل
گـري  رویه و سیاست یکسانی ازسوي پادشاهان صفوي در ارتباط بـا پدیـده روسـپی   اصوالً

ـ     گـردد؛ در زمـان   ن موضـوع بـازمی  وجود ندارد. تا آنجا که به پیشـینه صـفویان از حیـث ای
ود داشـته امـا در جـایی گـزارش     الفواحش)وجـ خانـه(بیت دبیلی، فاحشـه الدین ارصفیشیخ
هـا و  خانهپس از مرگش روسپیوآوري آن کرده باشداست که وي اقدامی براي جمعنشده

). 807و 105: 1376(ابن بــزار،هــا در اردبیــل همچنــان بــه کــار خــود ادامــه دادنــد میکــده
همه کسانى را که در کشتن سـلطان حیـدر   اسماعیل پس از تصرف تبریز فرمان داد جسد شاه

شرکت کرده بودند از گور بیرون آوردند و با سـرهاى از تـن جداشـدة گروهـى از دزدان و     
سـاله شـد   ). اما وقتى شاه طهماسب اول بیسـت 5/1854: 1372روسپیان را سوزاندند(شاردن،

هـا و  خانـه اباز این کارهاى کودکانه بیزارى جست و متعبـد و پارسـا گشـت، مالیـات شـر     
ــه ــپىخانه قمارخان ــا و روس ــمرد و ا  ه ــرام ش ــا را ح ــه را   ه ــرد و آنچ ــرون ک ــاتر بی ز دف

). در دوره صــفوي، در 5/1856: 1372کرد(شــاردن،پنداشــت از خــود دور  مــىنجــس
هـائى نیـز   رقاصـه غالبـاً هاى افراد سرشـناس، میزبـان در کنـار مطربـان و بـازیگران،      ضیافت
رفـت و شـاه عبـاس بـزرگ     اردبیل که مکانى مقدس به شمار میداشتند، البته به جزحضور

). وضـعیت  222: 1363دستور داده بود که تمام روسپیان را از شـهر بیـرون کننـد(اولئاریوس،   
صـفی و  صـفوي از جملـه دوره شـاه   هـاي عصـر   روسپیان و فساد اخالقـی در برخـی دوره  

انـد و  الیـت و روسـپیگري پرداختـه   که آشکارا این قبیل زنان بـه فع ،عباس دوم چنان بودشاه
: 1363، کمپفـر،  309: 1363انـد(فیگوئرا، حتی شاه و درباریان را نیز به خـود مشـغول داشـته   

نکتـه مهمتـر آن بـود کـه طیـف وسـیعی از زنـان        ،کلـی هاي). اما در بطن این گزارشـ 240
و ایجاد رابطه در هر زمان و طـالق در  آنها سراي شاهان که محصول انتخاب و گزینش حرم
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هـایی از  هر وقت و نیز بخشش و اعطاء زنان حرم به افـراد دلخـواه وجـود دارد کـه بخـش     
به طور مستتر دارد که تحت لفافه سـاختار سیاسـی   در خود تعاریف و کارکرد روسپیگري را 

یگر، حقوقی از حیـث  شد. درواقع به جز زنان طبقات باال، زنان طبقات دو دربار پوشانده می
هـاي  تحت اراده و سیادت مردان و مخصوصاً پادشاه بودند. گزارشجنسیت نداشتند و کامالً

زیادي در تأیید مصادیق تاریخی این ادعا است: تمام زنان مقیم حرمسرا، همخوابـه شـاه کـه    
تکاران، دختـران بزرگـان مملکـت    گوینـد، نیسـتند و شـامل خـدم    به فارسی به آن کنیـز مـی  

اند) بودند اما هرگـاه شـاه   براي کسب افتخار، یا نفوذ و شفاعت ندیمه همسران شاه شدهکه(
ها رغبت کند در اختیار وي قرار خواهند گرفت. حتی اگر هریک از حاکمان آگاه شـود  به آن

(شـاردن، فرسـتد گیرد و به دربار مـی که در جایی دختري الیق دربار وجود دارد، وي را می
تواند هر یک از کنیـزان همخوابـه خـود را    ). شاه می226- 225: 1363کمپفر؛1315: 1372،4

(کمپفـر، به مرد دیگري واگذار نماید که بسان موهبت و هدیه گزافی از جانب پادشاه اسـت 
ــه1317: 1372،4، شــاردن،226: 1363 ــز ب ســبب آزردگــی و رنجشــی کــه از  ). گــاهی نی
ري شوهرانی از طبقه پایین که بـه کارهـاي پسـت و    دارد به نیت تنبیه، آنان را به همسایشان

). در مجمـوع تنـانگی همـه زنـان     1318: 1372،4آورد(شـاردن، خسیس اشتغال دارند، درمی
ی کنیـزان و هـر دختـري کـه وارد     دربار در اختیـار شـاه اسـت و زنـان حـرم شـاه، جملگـ       

دلخـواه خـود بـا او    گردد از خود هیچ اختیار ندارد. پادشاه مالک مطلق اوست و بـه  میحرم
ــار  ــیرفت ــاردن،م ــاري   1322: 1372،4کند(ش ــپیان درب ــن روس ــرایطی ای ــین ش ). در چن

رود) کارکردهـایی  که بنا به تقریب کارکرد با روسـپیان غیردربـاري بـه کـار مـی     (اصطالحی
د.انسیاسی، داشته

ن دربـار صـفوي و تنـانگی آنهـا     تناقض عجیبی از این حیـث در سـاختار جنسـیت زنـا    
داشت از یکسو اطالق نام حرم و ناموس به زنان دربار و یا رسم قرق که انعکاسـی از  وجود

مظاهر جنسی و ارتباط آن با قدرت بود و خاص زنان اشراف متشـخص و شـاهزادگان بـود    
افتـاد، درجـا   بـه زنـان حـرم مـی    که با همراهی و با فریاد قُرُق مأموران، اگر چشم نـامحرمی  

سـوي  ). و از127: 1348و کارري،276: 1363و فیگوئرا،697: 1380(دالواله،شدندمیکشته
هـا و زنـان   دیگر در ذیل چنین اعزاز و احترامی، اغلب زنان دربار (به استثناء، شاهزاده خـانم 

هـاي روسـپیان را نیـز داشـتند. آنهـا بـدون آنکـه صـاحب         محترمه اشراف و نجبا) خصـلت 
ــ   ــراي خــدمات جنس ــر شــاه ب ــه ام ــه دیگــران  ی مهمااجازهــاي باشــند، ب ــه ب ــا هدی ــان ی ن

شدند. فیگوئرا به صراحت از نداشتن مزایـا و امتیـازات مکفـی زنـان شـاه سـخن       میواگذار
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ــه ــوئرا،  گفت ــت (فیگ ــف 278: 1363اس ــت آص ــتگاه   الحک). روای ــاد دس ــرح فس ــا در ش م
شاید به اغراق باشد اما نشان از بـرهم خـوردن تعـادل جنسـی در اواخـر      ،حسینسلطانشاه

صفوي، گسترش فساد و فحشا و روسپیگري و در ذات خود مفهوم قدرت و جنسـیت  دوره 
هـرکس بـه پهلـوانی    «نویسدرا دربر دارد تا آنجا که درباره اصفهان و سایر شهرهاي ایران می

و شب روي که می توانست از زن و دختر و پسر و مـال هـرکس محظـوظ و متلـذذ بشـود      
).102: 1357(آصف،»کردکوتاهی نمی

روسپیان؛ رقصندگان دربار.7
شان خدمات جنسی بـوده اسـت امـا بـا ایـن وجـود بـه        زنان روسپی اگرچه شغل اقتصادي

رسان بدن، همان اطـالع رسـانی غیرکالمـی از طریـق     پیام«پرداختند. کارهایی نظیر رقص می
ها و حرکات بـدنی اسـت کـه    ژستحرکات چشم، حاالت چهره، آهنگ صدا، حاالت بدن،

ر در زنـدگی روزمـره از آن   خودآگاهانه یا ناخودآگاهانـه، بـه طـور مـوثر یـا نـاموث      بیشکما
هاي جامعـه براسـاس جنسـیت کارکردهـاي     ). نقش14: 1386(پهلوان نژاد،»شودمیاستفاده

شوندعنوان اشتغال جنسیتی یاد میها تحت متفاوتی دارد بالطبع بعضی از اشتغال
گیرنـد؛  قه نه تنها در پرتو وابستگی متقابل معنا مـی مفاهیم جنسیت و نژاد و قومیت و طب

توان آنها را فارغ از زمان پذیرند و نمیفرهنگی مفهوم می–بلکه در متون خاص تاریخی
و فضا در نظر گرفت. به همین ترتیب معناي اشتغال زنان بـدون تلقـی اقتصـاد در کنـار     

ــاریخی ســایر خــرده نظــام ــاممکنهــا و درك مفهــوم آن در متــون خــاص ت اســتن
).265- 264: 1396اصل،(محمدي

هـاي  بدن، اولین و عینی ترین وسیله براي برقراري ایـن ارتبـاط و انتقـال معنـا در کـنش     
).191: 1391(ذکایی و امن پور،انسانی است

اي بـراي تقّـرب یـا خودنمـایی بـه دربـار بـوده اسـت؛ در اصـفهان          گاهی رقص وسیله
هـاي عجیـب و غریـب از بـرادران     و با رقـص » ا کم نبودندهچنان زنهاي فاحشه و بچههم«

). در ایـران عصـر صـفوي چنـان     179: 1357شرلی پذیرایی کردند(سفرنامه بـرادران شـرلی،  
شدروه زنان باید پول فرستاده میکردن این گبود که براى دعوترسم

بـراى  کننـد و  اگر مراد از دعوت فقط رقصیدن رقاصه باشد به خانم رئیس مراجعـه مـى  
پردازند. چنانچه شش یا هفـت یـا هشـت تـن آنـان      هنرنمایى هر رقاصه دو پیستول مى
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ها در نظـر  بخوانند باید دوازده، چهارده، شانزده پیستول بدهند، و اگر هنرنمایى رقاصهرا
ا اگـر مـراد دل    اى نیز به آنها مـى کننده خوش آمد، تحفه و هدیهدعوت خـواه  بخشـد. امـ
گاه زن روسـپى بـر اسـب    چنانى باشد باید قبال مزد او را بفرستد. آنکننده کار آندعوت

شود، و در حـالى کـه یـک یـا دو زن خـدمتگر و یـک مـرد خـدمتکار وى را         سوار مى
سـم چنانسـت کـه هنگـام برگشـتن      افتـد؛ و ر کنند به سوى مقصـد راه مـى  همراهى مى

).1/431: 1372(شاردن،تواند از آن خانه برداردواهد مىبخهرچه

آور اســت و هــیچ زنــى جــز زنــان زمــین رقصــیدن کــارى زشــت و ننــگدر مشــرق«
). عـالوه بـر رقصـندگی،    980/ 3: 1372؛ شاردن،2/793: 1372(شاردن،»رقصندنمىروسپى

: 1372دانند(شـاردن، آوازخوانی را مخصوص حرفه روسپیان و لودگان و مسخره کنندگان می
اي از رقاصـان را  هـایی دسـته  اي چنـین ضـیافت  منصبان ارتش بر) سپاهیان و صاحب3/977

رقاص که همه روسـپى بودنـد در برابـر گـرفتن پـول تـن و       ةکردند. زنان خواننددعوت می
). این روسپیان عالوه بـر سـرگرم نمـودن    2/840: 1372کردند.(شاردن،جسم خودفروشى می

اطفـاى شـهوت   مهمانان وظایفی دیگر هم داشتند. در بعضـی اوقـات میزبـان از آنهـا بـراى     
هـایی کـه در مـوارد فـوق بـه آن      ). عالوه بر مهمانی222: 1363کرد (اولئاریوس،استفاده می

شاه داراى رسم و آیینى شـکوهمند و پرتجمـل در   ۀاشاره شد، گرفتن خلعت یا دریافت جام
پوشـیدند و بـراى   هـاى نـو و زیبـا مـی    بایست همه روسـپیان جامـه  دوره صفوي بود که می

). ایـن جـداي از   3/1172: 1370شدند(شـاردن، و پایکوبى در مجلس حاضر میافشانىدست
).240: 1363رقاصان و روسپیان درباري بود که شاه را در سفر همراهـی مـی کردنـد(کمپفر،   

هـاي  توانسـت در میـدان  افرادي که خواهان ارتباط با زنـان روسـپی بـود مـی    سوي دیگر،از
کردند دلخواه خود را انتخاب کننـد ویش را برپا میعمومی شهر که روسپیان در آنجا چادر خ

جهت نیست که رقص این روسپیان به عنوان عناصري مهـم در  ). بی4/1429: 1372(شاردن،
گمـان ایـن ویژگـی    هاي عصر صفوي به چشم آمد و بینگارگري بزمی و نیز در دیوار نگاره

بر رواج و شیوع پدیده روسپیگري تاثیر داشت.

مالیات و درآمد اقتصادي دربار صفوي؛یروسپزنان .8
،رابطه اقتصادي در نوع حکومـت دوطرفـه بـوده و دولـت صـفوي     در ارتباط با روسپیگري،

بردند اما گاهی نیز به دلیل تحت فشار افکـار  واسطه کسب درآمد از این کار بسیار سود میبه
کردندمذهبی اقدام به جلوگیري و مخالفت می
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ی اصفهان و آقا ابوالفتح بلخان والیخان ... جمعـه بیسـت و سـیم    حسب الحکم... مستوف
ه.ق} جمیع فواحش را طلب نمودند و گفتند هرکه توبه کند در ایـن  1017{وقایع سال 

شهر است و اال تا سه روز مهلت دارند که از این شهر بـه در رونـد و هرکـه قـرض بـه      
لش تلـف اسـت. کـس    قـرض دهنـده مـا   فاحشه داده باشد چون آن فاحشه تایب شود

).356: 1366(منجم،بب تایبه شدندنکند بدین سطلب

هـاي دولتـی در رواج و   بـا اینحـال سیاسـت   . پیداست که این روش موقتی بـوده اسـت  
گري به واسطه مالیات زیاد روسپیان باید توجه نمود. این خصیصه بی ارتبـاط  تشویق روسپی

سرتاســر دوره صــفوي  در بــا بحــث قــدرت و جنســیت در ایــن دوره نیســت کــه       
جملـه  اند ازهاي اخیر نیز این رابطه را به جد بررسی کردهاست. چنانکه پژوهشمشاهدهقابل

تـر  عصـر صـفوي و تـالش بـراي بـیش     بازتاب جنسیت و قدرت در برخی از نگـاره هـاي   
هاي جنسی مخصوصاً از طریـق رقاصـان و روسـپیان عصـر صـفوي اسـت      دادن جلوهنشان

گیـرد کـه دقیقـاً    دانشی از بدن صـورت مـی  «در روسپیگري تسخیر بدن.)1398هر،ر.ك: طا(
اي بر نیروهاي بدن است کـه چیـزي   دانش عملکرد بدن نیست و بلکه مقّوم چیرگی و سلطه

). گفته شـده اسـت کـه بسـیاري از     Foucault,1979 :26نماید(بیش از توانایی غلبه بر آنها می
ــاوت ــاه تفـ ــان در جایگـ ــردان و زنـ ــاي مـ ــايهـ ــا  هـ ــاعی داراي منشـ ــف اجتمـ مختلـ

هـاي  نیستند، بلکه ساختار اجتمـاعی و فرهنگـی بـه شـدت متـاثر از تفـاوت      شناختیزیست
جنسیتی است که در واقع برسـاخته اجتمـاع هسـتند و محـیط اجتمـاعی و فرهنگـی نقـش        

274: 1381موثري در جهت دهی به افکار و رفتارهاي جنسیتی افراد جامعه دارنـد (جنکیـز،   
). صـرف نظـر از تفـاوت بـازه زمـانی مـورد بحـث بـا         370: 1390ه آبادي و سلیمانی،و شا

در جامعـه مردسـاالر   نظریات جدید اما نمایانـدن روشـهاي سـتم بـر زنـان و اسـتثمار آنهـا        
دیگـر،  عبـارت هاي مهم نمایاندن فرودست کـردن زنـان اسـت. بـه    صفوي، یکی از راهعصر

شـود ر اجتمـاعی سـاخته و بـه آن پرداختـه مـی     طـو فرودستی زنان طبیعی نیسـت بلکـه بـه   
). مصـادیق نبـود امنیـت جنسـی، شـرایط اجتمـاعی آن عصـر را بهتـر         18: 1381(حجازي،

سازد؛ شرایطی کـه در آن شـاه و حـاکم و قاضـی، زن و دختـر افـراد       مشخص و روشن می
ردنـد در ایـن عرصـات تجـاوزات     هـا را بـه تصـرف درمـی آو    شکست خـورده در جنـگ  

هـاي  هاي مذهبی و قومی نیـز گرفتـار هوسـرانی و زیـاده طلبـی     است که زنان اقلیتبدیهی
)143: 1381شدند(حجازي،مردان می

،  کند کههاي خود بیان میصفوي در گزارشعباسجهانگرد و سفیر اسپانیا در دربار شاه
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سـاخته  هاى خود گروهى از روسپیان را با خود همراه مـى شاه عباس اول در لشکرکشی
در دیگـر  - جز در اردبیل آرامگـاه جـدش   - با رعایت مقرراتى - و در مواقع عادى نیز 

گذاشــته و از آنهــا مالیــات شــهرهاى ایــران آنــان را در کــار ناشایســت خــود آزاد مــى
)309: 1363(فیگوئروا،استگرفتهمى

تـري کـه  از میان اصناف دوره صفویه، مشعلدارباشی به دلیل اهمیت شغل و درآمد بـیش 
هایى کـه روسـپیان   نسبت به دیگر مشاغل داشت از سالها پیش نظارت بر اماکن فساد، و خانه

ــى در آن ــى م ــا خودفروش ــدگان،    ج ــدگان، خوانن ــع نوازن ــز تجم ــین مراک ــد، همچن کردن
پردازان، و در کل همـه افـرادى کـه بـه ایـن کارهـاى       بازان، بندبازان، نقاالن و قصهشبخیمه

گرفـت  داشتند، به او واگذار شده بود. در واقع او از آنها مالیـات مـى  پست و ناسزاوار اشتغال
شد. البتـه مقـدار درآمـد وى    و واضح است که از این منابع، چه درآمد سرشارى نصیبش مى

شـهر اصـفهان یـازده هـزار یـا      ها ثبت شده اسـت کـه   شد که در گزارشتر مىگاه نمایانآن
دادنـد. البتـه   خود را در دفاتر مربوط ثبت و مالیات مـی هزار روسپى وجود دارد که نام دوازده

کند  شاردن اشاره می
انـد، و چـون   بیش از هزار و پانصد زن روسپى دیگر نام خـود را در دفتـر ثبـت نکـرده    

گیـرد بـه نفـع    دارباشى آنچه از ایشان مىمحرمانه به کار زشت خود اشتغال دارند مشعل
روى و ه اخیــر الــذکر خــوبان گــروکنــد، و چــون غالــب ایــن زنــخــود ضــبط مــى

تـر اسـت  اندارباشى آسـ هستند و نرخشان نیز گران است، تصور درآمد مشعلپرمشترى
).3/1227: 1372(شاردن،

کردنـد،  واقع غیر از روسپیانی که نام خـود را در دفـاتر نظـر مشعلدارباشـی ثبـت مـی      در
تا خـود را خصوصـى نشـان دهنـد.     اند گروهى دیگر نام خود را در دفاتر مالیاتى ثبت نکرده

کننـد. امـا   طبق قوانین موجود روسپیان هر سال معادل دویست هزار اکو مالیات پرداخت مـی 
دادند،کـه ایـن   کند که روسپیان اصفهان هر سال هشت هزار تومان مالیات مىشاردن اشاره می

هـا  ز این زن). بعضى ا4/1471: 1372باشد(شاردن،مبلغ معادل سیصد و شصت هزار لیور مى
شدند. جمعى از زنهاى عمـومى در کـار خـود    انتخاب مى- زنهاى عمومى- ها قحبهۀاز محل

کردنـد. اینـان   رسمیت داشتند و ساالنه مبلغى به عنوان مالیات به صندوق دولت پرداخت می
مالیات از اماکن فسـق و فجـور   ).131: 1348نامیده میشدند(کارري، » بازار نوش«در اصفهان 

دلیـل  یش و عشرت، بخش اعظمی از درآمد دربار صفویه را بر میگیرد. شاه عباس اول بهو ع
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فسـاد فـراهم شـده    که نجس و ناپـاکی ایـن درآمـدها از راه روابـط نامشـروع در امـاکن       این
ها را به مصارفی برسانند که از آتش بگذرد تـا پـاك شـود. بـه همـین      داد که این پولدستور

هایی که در حضور شـاه و  ها و آتشبازيها و چراغانیکردن مشعلدلیل هزینه مخارج روشن
به واسطه ابهـام و  ). 136: 1346شد(سانسون،شد از این راه مصرف میها انجام میدر مراسم

تـر  کـم ،هـاي درونـی و روانـی روسـپیان    نیمه تاریک تـاریخ زنـان، منـابع تـاریخی از الیـه     
شناسـی، بـراي   متعددي که امروزه در مطالعات جامعهتوان عواملاند. بنابراین نمیگفتهسخن

در مطالعـات تـاریخی بـه سـهولت     هاي روسـپیگري انجـام شـده اسـت را     اهداف و انگیزه
روسـپیگري مـل وامهمتـرین ع کـه از تأمین معاش و امر اقتصـادي در مورد نمود اما بررسی

توان یاد کرد.، به صراحت بیشتري میاستبوده

گیرينتیجه.9
روسپیگري در عصر صفوي به جز اردبیـل کـه   از حیث تاریخ اجتماعی این دوره باید گفت؛ 

از حیث مقبره شیخ صفی و پایگاه معنـوي بـراي صـفویان مکـانى مقـدس بـوده در اغلـب        
هاي روسپیگري وجود داشته اما کثـرت ایـن امـر در اصـفهان     شهرهاي ایران محالت و خانه

هـا و  هـاي فسـاد در محـالت و کوچـه    خانهدر ایـن شـهر،  پایتخت، به مراتب بیشتر بـوده و  
پدیدهاي شـهري بـوده اسـت بـا     هاي به وفور و سهولت در دسترس قرار داشته است.خیابان

توان این پدیده اجتماعی را عمدتا شامل طبقات اجتماعی پـائین دانسـت.   شواهد تاریخی می
ناگفتـه پیداسـت کـه جـز     د امـا  تـوان ارائـه دا  گرچه آماري از تعداد روسپیان این دوره نمـی 

ــایی و جا    ــا از زیب ــالی ی ــن م ــه داراي تمکّ ــپیانی ک ــی   روس ــانگی خاص ــدرت زن ــه و ق ذب
انـد.  اند، مابقی آنها چندان به شمار درنیامده و ارزش و پایگاه اجتماعی نداشـته بودهبرخوردار

ار، حتـی  در جامعه عصر صفوي روسپیان با نوع حرکات، آویختن تزئینات و نوع رفتار و اطو
صـفی و  کردند اما در برخی ادوار بـه ویـژه از عهـد شـاه    در لفافه لباس نیز خود را متمایز می

عباس دوم تا آخر صفویان، و مخصوصاً در محالت شهري، نشـان تشـخّص آشـکارتر و    شاه
تعریف روسپی براساس اقتصاد و پـول در عصـر صـفوي صـرفاً امـري      پرواتر بوده است.بی

کطرف موضوع، زنانی بودند که به دنبال کسب درآمد و معیشت، تـن بـه   شخصی نبود؛ در ی
اند و طرف دیگر قوادان ودالالن و مهمتر از همه دولت صـفوي بـود کـه از    گري دادهروسپی

هـاي روسـپیگري هـم بـه     برد. درواقع زمینـه سود سرشاري می،محل درآمد مالیات روسپیان
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زمان منوط است. هزاران روسپى که نـام خـود را   امور اقتصاد خرد و هم کالن دولت در این
شمار دیگر که غیرمسـتقیم منشـاء درآمـد    داند و نیز عده بیدر دفاتر دولتی ثبت و مالیات مى

. نـد کرد، چرخه اقتصادي ایـن ناهنجـاري اجتمـاعی را تکمیـل مـی     ندشدمأموران دولتی می
انـد.  رش آن سـهیم بـوده  گویی دولت و ماموران دولتی خـود نیـز در حفـظ و گسـت    واقعدر

گرداگرد فعالیت روسپیان و فعـل خـاص تنفروشـی، مشـاغلی چـون رقصـندگی روسـپیان،        
قوادي و داللی و خدمت آنها به مهمانان وجود داشـت کـه از آشـکارا از اراده و میـل نظـام      

خواست.مردساالرانه بر می
ن احتـرام یـا   با وجود انزجـار و نفـرت رایـج و عمـومی از فعـل روسـپیگري امـا میـزا        

ینـی بـود. گـویی    باحترامی و منزلت اجتماعی زنان روسپی در دوره صفوي غیرقابل پـیش بی
وجـود داشـت، رواج   سیاسی ومخصوصاًهرجا که میل و عطش جنسی در ساختار اجتماعی

توانســت مــانعی و قــوانین شــرعی نیــز نمــیافــزون و لجــام گســیخته بــودگــري روســپی
یغه یا متعه، کارکردي دوگانـه داشـت کـه بـه جـاي حفـظ و       آید و انگهی رسم صحساببه

در صیانت از زنان، بر عالقه مندي و دسترسی راحت تر به زنان به روسـپیگري مـی افـزود.    
هایی میزان دسترسی و سهولت به کامجویی از زنان در قالب متعه و صیغه، کنیز و تعـدد  برهه

شـد کـه حکایـت از طیـف     وثر واقع میزوجات بر نوع حیات اجتماعی و جایگاه روسپیان م
هاي جنسی در این دوره اسـت. ایـن امـر و در ارتبـاط بـا تـاریخ       وسیع و متنوعی از فعالیت

گـاه در ایـن   تر شـد.  گسیختههاي ارائه شده بیشتر و لجامواپسین عصر صفوي بنا به گزارش
عکـس  یافتنـد. مـی اي جایگاه و منزلت و محترمانـه ايروسپی به طرز غیرمنتظرهزنانمعادله 

وقبـول  پادشـاه با برهم خوردن میل جنسـی این قضیه هم بود که زندگی اجتماعی روسپیان
بـه  روسـپی، زنـان ،شاکش حوادث سیاسـی یا در تالفی و کمذهبی،–هاي فقهی محدودیت

روسـپیان  گرفتند. باوجود آنکه از راه جوانمردي و دادن توبهاحترامی قرار میشدت مورد بی
مبـاالتی و  اما همچنـان سـهم بـی   می نمودندعی در متعه نمودن و شرعی نمودن این روند س

میـزان سـختگیري یـا    در واقـع  هاي شرعی بوده است. نامشروع در این موضوع، بیشتر از راه
رواج روسپیگري در عصـر صـفوي غیـر از منـع دینـی و اخالقـی، تـابع صـفات و احـوال          

بـه میـزان   در بعد اقتصادي، نظرخواست.ه مردساالرانه برمیپادشاهان بود که همچنان از اراد
اَرج و قُرب آنها بـراي دربـار و صـیانت از    ،درآمد اقتصادي زنان روسپیایجاددهی ومالیات

تـوان بـه همـه زنـان     اگرچـه اخـالق جنسـی پادشـاه را نمـی     شـد. آنها افزوده مـی عملکرد 
محـوري دربـار و رفتارهـاي    ه توجـه و کـانون  رسد بنا بدربارصفوي تسرّي داد اما به نظر می



99و دیگران)شهاب شهیدانی(...تبیین رویکرد جامعه و علل رواج

پدیـده روسـپیگري نقـش مـوثري     و تثبیـت اجتماعی آن، به طـور کلـی در رواج  سیاسی و
است. رقصندگان دربار که عمدتاً روسپیان زن بودنـد و در مهمـانی و سـفر، پادشـاه را     داشته

ن حــرم و بخشــیدن و جابجــایی زنــاهمراهــی مــی کردنــد، همــراه بــا اراده غالــب شــاه در 
الوصولی زنان، حتی میل به نفوذ و راه یابی زنان به دربار براي مطامع مختلف، موضـوع  سهل

گري را به موازات اخالق جنسی دوره مذکور تسهیل می نمود. اگر به اطراف دربـار،  روسپی
یعنی حاکمان و دیگر دولتیان اشاره شود ، شعاع این امـر بیشـتر و وسـیع تـر خواهـد بـود.       

علیـرغم وقـوف عمـومی بـه قـبح اخالقـی ایـن کـار         ،اجتماعی و پایگـاه روسـپیان  منزلت 
نبوده و گاه حتی پادشاهان و بزرگان صـفوي بنـا بـه زیبـایی و دلـدادگی بـه زنـان        سانیک

اند.انتظار براي آنها قائل شدهروسپی اَرج و قرب و احترامی خارج از
و صـرفا گناهکـار دانسـتن آن    در قرائت نظام مردساالرنه عصر صفوي از لفـظ روسـپی  

هـا و  اغلب گروهمنديعالقهباوجود میل و عطش فراوان نسبت به روسپیان و همین بس که 
طبقات اجتماعی به کامجویی از روسپیان، اطالق نام روسپی یا هرزه، حتـی بـراي دلـدادگان    

در فـراوان رسد؛ صفویان با وجود اهمیتاین ماجرا مشمئز کننده تلقی شده است. به نظر می
کارنامـه چنـدان   ،دیـده ناهنجـار روسـپیگري   اصالح در پهنر و برخی وجوه تمدنی، درباره 

فـت و ذهـن جامعـه ایرانـی     درخشانی ندارد و اینکه میراث آنها در این زمینـه چگونـه در با  
تواند موضوعی مجزا و قابل اهمیت باشد.یافت و باقی ماند خود میرواج

نامهکتاب
، تحصیح و تحشیه محمد مشیري، تهران: جیبی.رستم التواریخ)، 1357آصف، محمد هاشم(

مقدمـه و تصـحیح غالمرضـا طباطبـایی مجـد،      ،صـفوه الصـفا  )، 1376ابن بزار، توکل بن اسـماعیل( 
زریاب.تهران:

، تهران: سمت.شناسی انحرافاتجامعه)، 1384(احمدي، حبیب
تاریخ نگـري  ،«زندگی اجتماعی زنان عصر صفوي در سفینه فطرتبازتاب »،(1394)احمدي، نزهت

.  16، ش25و تاریخ نگاري دانشگاه الزهرا، سال
، مترجم احمد بهپـور، تهـران: سـازمان انتشـاراتی و     سفرنامه آدام اولئاریوس)، 1363اولئاریوس، آدام(

فرهنگی ابتکار.
،«مردان و زنان در کـالن شـهر تهـران   هویت جنسیتی »)، 1392باستانی، سوسن، موسی نژاد، پریسا(

.  2، ش11، سالمطالعات اجتماعی روانشناختی زنان
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، 12)، سیاست کیفري ایران در قبال روسپیگري، مطالعات راهبردي زنان، سـال 1388برهانی، محسن(
.45ش

، ترجمه باقر ساروخانی، تهران: موسسه کیهان.فرهنگ علوم اجتماعی)، 1366بیرو، آلن(
زبـان و  ،«ارتباطات غیـر کالمـی و نشـانه شناسـی حرکـات بـدنی      «)، 1386ژاد، محمدرضا(پهلوان ن
.6، ششناسیزبان

)، درآمدي جامع بر نظریه هاي فمنیستی، مترجم: منیژه نجم عراقی، تهران: نی1394تانگ،رزمري(
، ترجمه حمید الیاسی، تهران: امیرکبیر.تحول انقالبی)، 1363جانسون، چالمرز(

، ترجمه تورج یار احمدي، تهران: شیرازه.  هویت اجتماعی)، 1381جنکیز، ریچارد(
، تهران: قصیده سرا.بررسی جایگاه زن ایرانی در عصر صفوي)، 1381حجازي، بنفشه(

، 3)، تذکره ریاض الشعرا، تصحیح سید محسن ناجی نصر آبـادي، جلـد  1384داغستانی، علیقلی واله(
تهران: اساطیر.

، تهران: قطره.2، ترجمه محمود بهفروزي، جلدسفرنامه دالواله)، 1380دالواله، پیترو(
،«نویسـان صفویه با تکیه بر دیدگاه سفرنامهوضعیت اجتماعی زنان در دوره «)،1394دنیاري، سکینه(

.  3، ش1، سالجندي شاپور
، تهران: تیسا.بدن در ایراندرآمدي بر تاریخ فرهنگی )، 1391ذکایی، محمد سعید، امن پور، مریم(

بررسـی تطبیقـی عملکـرد شـاهان صـفویه در مقابلـه بـا        «)، 1395رستمی، فاطمـه، قنـواتی، مهـدي(   
.1، ش7، سالجستارهاي تاریخی،»منکرات

، تهران: اساطیر.2، مصحح عبدالحسین نوایی، جلدأحسن التواریخ)، 1384روملو، حسن(
تهران: آواي نور.  ،"شناسی انحرافاتجامعه"اجتماعی شناسی آسیب)، 1376اهللا(ستوده، هدایت

ترجمه آوانس، تهران: منوچهري.،(1357)سفرنامه برادران شرلی
)، ترجمه تقی تفضلی، تهران: ابن سینا.1346سفرنامه سانسون(

)، ترجمه منوچهر امیري، تهران: خوارزمی.1381سفرنامه ونیزیان در ایران(
نیـا،  ، ترجمـه مسـعود رجـب   تذکره الملوك: سازمان اداري حکومـت صـفوي  )، 1334(سمیعا، میرزا
تهران.  

.توس: تهران5- 1، مترجم اقبال یغمایی، جلدسفرنامه شاردن)، 1372شاردن، ژان(

ــادي، زارع، ســلیمانی، زکیــه( تبیــین دوگــانگی تصــورات قــالبی جنســیتی از نظــر  «)، 1390شــاه آب
.  41، شرفاه اجتماعی،«دانشمندان
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، مطالعـات اجتمـاعی روانشـناختی زنـان    ،»روسـپیگري زنـان  «)، 1396یگی، عالیه، قزوینه، ژیال(شکرب
.3، ش15سال

، اصفهان، حسب االمرنظام السلطنه.جامع عباسی)، 1312شیخ بهایی، محمد بن حسین عاملی(
.، تهران: آگهفرهنگ مشاغل سنتی)، 1394صدري افشار، غالمحسین(

، تهران: پژوهشـگاه فرهنـگ، هنـر    هاي صفويو قدرت در دیوارنگارهجنسیت، (1398)طاهر،حکیمه
ارتباطات.و

، آسیب هاي اجتماعی کودکان خیابانی، دختران فـراري، زنـان روسـپی   )، 1388فرجاد، محمد حسین(
تهران: علم.

، ترجمه مینوخرد، بی جا: فردوسی.تاریخ اجتماعی روابط سکسی در ایران)، 2010فلور، ویلم(
، تهران: نو.  سفرنامه دن گارسیا دسیلوا فیگوئروآ)، 1363ا، دن گارسیا دسیلوا(فیگوئرو

زن در توسـعه و  ،«نگاهی جامعه شناختی به موقعیت زنان در عصـر صـفویه  «)، 1383قلی زاده، آذر(
.2، ش2، دورهسیاست

تهران.به تصحیح احسان اشراقی، تهران: دانشگاه ،خالصه التواریخ)1359قمی، قاضی احمد(
، مترجم عباس نخجوانی، تبریز: اداره کل فرهنـگ  سفرنامه کارري،(1348)فرانچسکوجووانیکارري، 

و هنر آذربایجان شرقی.
، تـاریخ روایـی  ،«بررسی علل و پیامدهاي گسترش فحشـا در دوره صـفویه  «)، 1395کاظمی، مرضیه(

.1، ش1سال
، کتابخانـه،  5695(نسخه خطـی)، شـماره   النساءعقد الکساء فی فقهکربالیی، علی بن حسین(بی تا)، 

موزه و مرکز اسناد مجلس.
، ترجمـه کیکـاووس جهانـداري،    سفرنامه کمپفر در دربـار شاهنشـاه ایـران   )، 1360کمپفر، انگلبرت(

تهران: خوارزمی.
، ترجمـه فرهنـگ ارشـاد،    نظریه هاي بنیادي جامعه شناسی)، 1378کوزر، لوئیس، روزنبرگ، برنارد(

نیتهران:
وضــعیت اقتصــادي زنــان در عهــد صــفویه از منظــر ســفرنامه نویســان «)، 1395گســمونی، فاطمــه(

.25، شفرهنگ پژوهش،«خارجی
ــس( ــران  )، 1343لکهــارت، الرن ــه در ای ــام اســتیالي افاغن ــراض سلســله صــفویه و ای ، ترجمــه انق

قلی عماد، تهران: مترجم.مصطفی
، ترجمـه کیکـاووس جهانـداري، تهـران: وزارت     دومایران در عهد شاه عبـاس  )، 1380لوفت، پاول(

امور خارجه.
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