
  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  25ـ50، صص 1396 زمستان، وچهارم سيي  ، شمارهنهمسال 

 

  ها به فرامين ممنوعيت شراب، مواد مخدر و ريش  واكنش 
  در چند نامه اخواني از قرن يازدهم

  
 3 نزهت احمدي2زاده،  اسماعيل حسن1فهم نصيري، سارا زبان

  چكيده
تراشي   مربوط به ممنوعيت شراب، مواد مخدر و نيز فرامين مربوط به ريش           فرامين  

از جمله پرتكرارترين فرامين اجتماعي قرن يازدهم هستند كـه در منـابع تـاريخي               
اين دوره نيز به چگونگي اجراي آنها اشاره شده است، اما به دليل سـكوت منـابع                 

بت بـه ايـن فـرامين در        رسمي در اين مورد، ديدگاه اجتماع و افكار عمـومي نـس           
نوشتار حاضر بر آن است تا بـا روش تحليـل مـضمون             . اي از ابهام قرار دارد      هاله

شده، به اين فرض مهـم        چند نامه اخواني اين دوره كه اين فرامين در آنها منعكس            
االجرا بودن اين فرامين لزوماً به معناي پذيرش قطعي از سـوي              نائل گردد كه الزم   

هاي مختلف اجتماعي برخوردهاي گوناگوني با اين         فراد با جايگاه  جامعه نبوده و ا   
اند، چنان كه برخي شعرا و اهالي ادب از جمله معترضـان و منتقـدان                 فرامين داشته 

منصبان ديني بـه دليـل دخيـل بـودن در             اين فرامين بودند و بيشتر علما و صاحب       
منـصبان    صـاحب . دنـد آم  روند صدور فرامين از حاميان و موافقان آن به شمار مي          

سياسي هم به دليل حفظ جايگاه خود محتاطانه عمل كرده و غالباً از ابراز ديـدگاه      
گيـري    توان جهـت    اند، اما در آثار و احوالشان مي        در اين خصوص خودداري كرده    

مردم عادي نيز كه جايگاه اجتماعي ويژه و امكان بيان          . واقعي آنها را مشاهده كرد    
شان بـا ايـن        در زندگي روزمره خود همراهي يا عدم همراهي        نظر خود را نداشتند   

                                                 
  ) نويسنده مسئول ()س( دانشگاه الزهرا ،ي اسالمراني اخي تاري دكترينشجودا .1

(saranasiri441@gmail.com) 
 )e.hasanzadeh@alzahra.ac.ir) (س( دانشگاه الزهرا خ،ي گروه تاراريدانش .2

  )n.ahmadi@ltr.ui.ac.ir( دانشگاه اصفهان خي گروه تاراري دانش.3
 29/10/1397: ديي تأخي تار  15/2/1397: افتي درخيتار
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هـا نـشان      همچنين بررسي اشـكال مختلـف ايـن واكـنش         . اند  فرامين را نشان داده   
دهد كه با توجه به ميزان مخالفت دو گروه عمده اجتماع يعنـي شـعرا و مـردم                    مي

 و عـدم    ها به فرامين بازدارنده اين دوره بيـشتر در غالـب مخالفـت              عادي، واكنش 
  .همراهي بروز يافته است

هاي اخواني، شراب، مـواد مخـدر،    صفويه، فرامين حكومتي، نامه   :ي كليدي ها  واژه
  تراشي ريش

  

  مقدمه. 1
روابط مردم با حكومت و ديدگاه آنان نسبت به زمامداران و عملكرد آنـان در هـر دوره از                   

ترين منابعي كه   و يكي از مهم آيد،  هاي مهم در مطالعات تاريخ اجتماعي به شمار مي          گرايش
هاي غيررسمي يا     دهد نامه   نظيري در خصوص اين روابط در اختيار ما قرار مي           اطالعات بي 

هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگـي،       ها همواره متأثر از احوال و جريان        نامه. اخوانيات هستند 
توان تـصوير روشـني    اند و از خالل بسياري از آنها عالوه بر روابط فردي مي        اقتصادي بوده 

  .از سطح رضايت جامعه نسبت به حكومت و اقدامات و عملكردهاي آن به دست آورد
ترين اقدامات در هر حكومت صدور فرامين است و حكومت صفوي نيز از اين                يكي از مهم  

هايي با رويكردهاي متفاوت سياسـي، مـذهبي و           اگرچه پژوهش . قاعده مستثني نبوده است   
توان به    شده كه از آن جمله مي      ي در مورد فرامين حكومتي صفويه انجام      شناخت  حتي باستان 

معـضالت  «تأليف عبدالحـسين نـوايي و مقالـه         » اسناد و مكاتبات سياسي ايران    «مجموعه  
هاي حكومتي منقور بر      اجتماعي و اقتصادي شهرهاي ايران عصر صفوي با استناد به فرمان          

» معروف و نهي از منكر در دوره صـفوي         به امر«از محبوبه سادات بيدگلي و مقاله       » سنگ
بررسـي تطبيقـي عملكـرد شـاهان صـفوي در مبـارزه بـا               «از رسول جعفريان و نيز مقاله       

ابهام «و مقاله  »تاريخ لذت در ايران«از مهدي قنواتي اشاره نمود، همچنين كتاب » منكرات
 متي كه در آن به بعضي از        از رودلف » ميان افراط و پرهيز در مورد الكل در تاريخ ايرانيان         

شده است و در نوع خود آثـار          اين فرامين بازدارنده در مورد مواد مخدر و مسكرات اشاره         
 هاي دوستانه به    ها به نامه    همچنان در همه اين پژوهش    اما  آيند،    اي به شمار مي     بسيار ارزنده 

  .عنوان يك منبع مهم تاريخي كمتر توجه شده است 
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 كه  ،رين باباييان استاد دانشگاه ميشيگان امريكا در آخرين اثر خود         خوشبختانه دكتر كات  
هاي خصوصي اين دوره تمركز       گيرد، بر روي نامه     مندان قرار مي    زودي در دسترس عالقه     به

 هـا مـورد     اي چون نامه    شده  اند و تاريخ اجتماعي اين دوره را بر مبناي منابع كمتر ديده             كرده
هـاي    گيري از منابع مهم تاريخ اجتماعي ماننـد نامـه           حال بهره  اين  با .توجه قرار داده است   

رو در پژوهش حاضـر تـالش        اين  از .اخواني همچنان شايسته توجه و بررسي بيشتر است       
هـا بـه صـدور سـه فرمـان مهـم اجتمـاعي                گيري از اين منابع مهم، واكنش        تا با بهره   ،شده

 هاي دوستانه قرن يازدهم مـورد       ينگار  تراشي در نامه    ممنوعيت شراب، مواد مخدر و ريش     
اقشار مختلف جامعه نـسبت بـه       «بررسي قرار گيرد و به اين سؤال مهم پاسخ داده شود كه             

  »اند؟ هايي نشان داده اين فرامين چه واكنش
واكنش به اين فرامين    «شده در اين پژوهش بر اين اساس استوار است كه             فرضيه مطرح 

بان ديني به صورت موافقت و مخالفت صريح و از          منص از سوي دو قشر اهل ادب و صاحب       
منصبان سياسي و عامه مردم به صورت موافقت و مخالفـت غيرمـستقيم و در                سوي صاحب 

  .»عمل ظاهر شده است
اي و نـسخ خطـي كتابخانـه مركـزي دانـشگاه              اين پژوهش با استفاده از منابع كتابخانه      

در اين پـژوهش  . شده است  لك تدوينتهران، كتابخانه مجلس شوراي اسالمي و كتابخانه م       
 نامـه   340بررسي قـرار گرفـت كـه          عنوان نامه موجود در نسخ خطي مورد       600بيش از   

 نامـه   130 نامه متعلق به كتابخانه مركزي دانشگاه تهران و          130متعلق به كتابخانه مجلس،     
گيري از    هرهتحليلي و با ب   ـ   شيوه نگارش اين پژوهش توصيفي    . استمتعلق به كتابخانه ملك     

  .آمده از اين جامعه آماري بوده است دست هاي به داده
  

  هاي صدور آنها فرامين اجتماعي قرن يازدهم و زمينه. 2
تعدادي از فرامين اجتماعي قرن يازدهم مربوط به ممنوعيت شراب، مواد مخدر و يا امر بـه     

و انحطـاط ايـن     هاي تأسيس، اسـتقرار، ثبـات         يك از دوره   تراشيدن ريش است كه در هر     
حكومت، عواملي چون جايگاه تصوف و الگوي مريد و مرادي، رسـميت مـذهب شـيعه و                 
رواج احكام فقهي، ثبات و قدرت سياسي، تسلط علماي شيعي و غلبه مذهب بر سياست و                
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نهايت شخصيت فردي و تلون مزاجي شاهان صفوي در صـدور آنهـا تأثيرگـذار بـوده                  در
  .است

آمد و اين  س اول، همواره مذهب تابعي از سياست به شمار مي   در زمان سلطنت شاه عبا    
روند تا حاكميت شاه عباس دوم و روي كار آمدن شاه سليمان و آغـاز انحطـاط صـفويان                   

گيـري بيـشتري بـه سـمت مـصالح            در اين دوره محتواي فرامين عمدتاً جهت      . ادامه داشت 
شـرعي كـه در      ظـاهر     به ينِ حتي فرام  1.سياسي براي ايجاد ثبات دولت و حكومت داشتند       

 توسط شاه عباس اول به ترتيب در خصوص ممنوعيـت           . ق 1030 و   1029 و   1007سال  
كه ناشي از تقيد مذهبي شـاه باشـند          مصرف شراب و مواد مخدر صادر شد نيز پيش از آن          

كه جلوگيري از سستي و رخوت سـپاهيان          چنان ،براي حفظ حكومت و مصالح دولت بود      
از مواد مخدر و بيماري شاه و زيانبار بودن نوشـيدن شـراب بـراي وي را از    ر اثر استفاده    ب

 با اين استنباط كه شاه در مدت كوتاهي ايـن           ،دانند  عوامل مؤثر در صدور اين دو فرمان مي       
 جـايگزين آن    . ق 1030الثاني سال     فرمان را لغو و ممنوعيت نوشيدن كوكنار را در جمادي         

كوكنار نيز پس از چندي با آزادي مـصرف شـراب بالاثـر              هرچند فرمان جايگزيني     2،نمود
شده شاه عباس خود با مواد مخدر ميانه خـوبي نداشـت و اعتيـاد را عامـل         البته گفته . شد

جـالل   بنا بر گـزارش مـال     .  ق 1005دانست، لذا اولين بار در سال         بروز ضعف در افراد مي    
ذارند يا مواجب ايـام گذشـته را بـاز          منجم به همه مالزمان دستور داد يا ترياك را كنار بگ          

  3.پس دهند
صدور مجدد فرمان تراشيدن ريش و فرمـان ممنوعيـت شـراب توسـط شـاه صـفي و                   

دهنده اين شباهت در رويـه حكـومتگري در دوره ميانـه              همچنين شاه عباس دوم نيز نشان     
                                                 

.  صطرح نـو،  :تهران ،ي بر مناسبات دين و دولت در ايران عصر صفوي       ا  مقدمه ،)1389 ( آقاجري،  هاشم .1
228. 

: تهـران  ،عبـاس  شـاه  سياسي اجتماعي ايران از مرگ تيمور تـا مـرگ           خيتار ،)1349 ( ابوالقاسم طاهري،  .2
  .327.  صي جيبي،ها كتابسهامي 

 ،دي وح :تهران  وحيد نيا،  اهللا  فيس كوشش   به ، عباسي يا روزنامه مال جالل     خي تار ،)1366 ( مالجالل منجم،  .3
  .252. ص
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و  1كردكشيدن تنباكو را آزاد     .  ق 1038كه شاه صفي در سال        چنان ،حكومت صفوي است  
 براي غلبه بر احساس ضعف و نوميـدي از پيـروزي بـر سـپاه                ،. ق 1039يك سال بعد در     

فرمـاني كـه عمـر زيـادي      2،دشمن در جريان تصرف بغداد، فرمان منع شراب را صادر كرد       
  .روي در مصرف شراب درگذشت ر اثر زيادهنيز بنداشت و حتي خود شاه 

و .  ق 1038 اولين بار در سال      نيز) . ق 1077-1052. حك(در دوران شاه عباس دوم      
خواري، فـساد و نيـز تراشـيدن          فرمان عمومي براي منع شراب    . ق 1064بار ديگر در سال     

رغم اعتناي عباس دوم به عالماني مانند فيض كاشـاني،              و به  با اين حال   3.ريش صادر شد  
مـان او   خواري بـود و در ز        چراكه شاه خود گرفتار شراب     ،اين فرامين دوام چنداني نداشت    

كه   چنان،داد نيز مانند زمان عباس اول مصلحت حكومت اين فرامين را تحت تأثير قرار مي    
منع شراب تنبيه گرديد و بـار       به  بار داروغه اصفهان ميرقاسم بيگ به سبب عدم اهتمام             يك

  4.خواري عزل شد خان بيگلربيگي ايروان به خاطر عدم شراب  ديگر محمدقلي
ورود به دوره انحطاط و سقوط صـفويان و بـا بـاز شـدن دسـت                 با آغاز دوره سوم و      

ي   عالمان دين در امور سياسي و ضعف شاهان صفوي، بار ديگر فرامين حكومتي با زمينـه               
كـه در سـال     بود  از آن جمله فرمان غدغن شراب       . تري صادر شدند    شرعي و فقهي پررنگ   

ن نيـز عالمـه مجلـسي       در زمان شاه سلطان حسي    . توسط شاه سليمان صادر شد    .  ق 1096
هاي فقهي بـسياري از سـوي     و تائيديه5بستر الزم براي صدور برخي فرامين را فراهم نمود        

آبادي، آقا جمال خوانساري، شيخ جعفـر قاضـي و آقـا              ديگر علما چون محمدباقر خاتون    
                                                 

اطالعـات و تحقيقـات   : ، به كوشش مريم مير احمـدي، تهـران  فوائد الصفويه، )1367 ( قزويني،  ابوالحسن .1
  .48.  صفرهنگي،

  .99.  صعلمي، :ج افشار، تهران، زير نظر ايرخالصه السير، )1368 (ي،اصفهان خواجگي معصوم محمد .2
 ،82 شـماره  ،كيهـان انديـشه   ،  » و نهي از منكر در دوره صفويه       معروف   به امر« ،)1377 ( رسول جعفريان،  .3

  .76. ص
  .103.  صنا، بي:  اهتمام ابراهيم دهگان، اراكبه ،تاريخ صفويان، )1332 ( منجم،كمال مال .4
بنگـاه ترجمـه و     : تهـران  ، ترجمه اسماعيل دولتشاهي،   ويهانقراض سلسله صف  ،  )1344 ( لكهارت،  الرنس .5

  .44.  صنشر كتاب،
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 اما در هر دو مقطع به دليل عالقه         1.رضي خراساني براي صدور اين فرامين به شاه داده شد         
خواري و اعتياد جامعه و درباريان به اين امـور،            ود شاه و اطرافيان به مواد مخدر، شراب       خ

  .فرود زيادي همراه بود و اجراي اين فرامين با فراز
  

  هاي اجتماعي نسبت به اين فرامين واكنش. 3
   شعرا و اهل ادب و هنر.3-1

شيدن ريش در قـرن     خواري، استعمال مواد مخدر يا ترا       در خصوص فرمان ممنوعيت شراب    
يازدهم اشارات مبهمي در تواريخ اين دوره وجود دارد و غالب اين اشارات تنها بـه نحـوه                  

ن خالصـه  اگرفته و مدح اين اقدام شاهانه توسط مورخ        اجراي اين فرامين، مجازات صورت    
فروشان و هجوم به      خوار، دريدن شكم شراب      ريختن سرب گداخته در حلق شراب      .شود  مي

 اما چيزي 2.شده است  توصيفاتي است كه از اين وقايع ارائه... ها و    و شكستن خم   ها  سرداب
گيري اقشار مختلف جامعه به صدور   شده واكنش و موضعگرفتهكه در اين توصيفات ناديده 

تـوان مـداركي يافـت كـه بـه            هاي دوستانه اين دوره مي      در برخي از نامه   . اين فرامين است  
تـرين ايـن      جملـه مهـم     از .به اين فرامين اشاراتي شـده اسـت       هاي اجتماعي نسبت      واكنش
صـورت صـريح مخالفـت خـود را        ها مربوط به برخي شعراي اين دوره است كه به           واكنش

جمله فرمان ممنوعيت نوشيدن شراب يا تراشيدن ريـش و           نسبت به برخي از اين قوانين از      
جال مؤثر در صدور يا اجـراي       دارند و شاه يا ساير ر       جايگزين شدن ساير مخدرها بيان مي     

پردازنـد، حتـي در مـواردي نيـز در            اين فرامين را خطاب قرار داده به ابراز عقيده خود مي          
نبايـد  . زننـد  راستاي همين ابراز مخالفت و عدم قبول شرايط موجود دست به مهاجرت مـي   

د صحبت از آي نظر دور داشت كه وقتي سخن از شاعران اين دوره به ميان مي اين نكته را از  
كه در اين دوره شعر به        چرا ،گروه كثيري از اهل دانش، هنر و اصناف مختلف اجتماع است          

ميان مردم كوچه و بازار راه يافت و شعر و شاعري ماهيت مردمـي و اجتمـاعي بـه خـود                     
                                                 

.  ص،افـشار دكتر  بنياد موقوفات :، تهران دستور شهرياران ،)1373 ( نصيري، العابدين   بن زين  مي محمدابراه .1
48.  
  .646.  ص،علمي: ، تهران2 .، ج اولعباس  شاه يزندگان ،)1371 ( فلسفي،نصراهللا .2
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توان گفت كه تا حد زيادي طرز تفكر و معيشت شـاعران ايـن دوره                 ت مي ئگرفت و به جر   
خصوص شعراي نامداري چون صائب و      ه   ب ، مردم اين دوره بوده است     طرز تفكر و معيشت   

سرآمدان شعر اين دوره الگوي بسياري از شاعران ديگـر نيـز بـه          به عنوان   كليم كاشاني كه    
هاي اين شعرا نيز در راستاي ساير آثار ادبي ايشان بازگوكننده بسياري            نامه. آمدند  شمار مي 
نه كه صائب در نامه واكنش به منع شراب يا در نامـه             گو   هاي اجتماعي است، آن     از واكنش 

تعريف از قليان شرايط اجتماعي پس از صدور فرمان ممنوعيت شراب در جامعه را تشريح               
  .گيرد هاي طلب شراب خود اين فرمان را به سخره مي كند و كليم با اشعار كوبنده و نامه مي

 وم لقب ملكالشعرايي يافـت از     كه از سوي شاه عباس د     .)  ق 1086-1000(صائب تبريزي   
         كوه از فرمان شاه در ممنوعيت شـراب        جمله مخالفان پرشوري است كه در نثري زيبا به ش

صراحت لهجه و شجاعت برخاسته از جايگاه باالي اجتماعي و محبوبيـت نـزد              . پردازد  مي
شـاهانه  اي در مخالفت با اين اقـدام          هيچ واهمه    شاه، درباريان و مردم، سبب شد تا وي بي        

  .فرسايي كند قلم
نتيجـه ايـن فرمـان     آمده در جامعـه در      او تنها توصيفي از وضعيت پيش      ي  آغاز نامه  در

 و اميدوارانه از پيـشگاه      كند  مياست، اما در ادامه ديدگاه خود نسبت به اين رويداد را ابراز             
ايط شاه و خداوند منان درخواست مرحمت دارد تا با رفع ايـن ممنوعيـت بـار ديگـر شـر                   

الشعرايي نماينده    كه او در مسند ملك     مطلوب وي و بسياري از همفكرانش فراهم شود، چرا        
 حـضور و    بـه رغـم   آمد كـه      تفكر بسياري از شاعران، نويسندگان و هنرمنداني به شمار مي         

توانـست زبـان      فعاليت در جامعه، ارتباط كمتري با دربار صفوي داشتند و قلم صـائب مـي              
 دردم از يار اسـت و درمـان نيـز           «حن صائب يادآور اين شعر است كه        ل. گوياي آنها باشد  

 لذا چندان تالش نشده كه شاه .آشناست و خطاب به كسي است كه خود نيز با اين درد» هم
. شود   بلكه نوعي يادآوري درد مشترك در اين نامه ديده مي          ،انتقاد مستقيم قرار بگيرد    مورد
ب شاه را از اين تقصير مبرا كرده تقـصير را بـه گـردن               روست كه در پايان نامه صائ        اين از

هـاي     دل  *دالن مـستجاب بـاد      يا رب دعاي خسته   «: نويسد  اندازد و مي    زاهدان حاسد مي  
  .»زاهدان ز حسد چون كباب باد

زور و تپانچه و ريخـتن         در اين نامه همچنين به ممنوعيت بسياري از سازها و توسل به           
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بـه نظـر    . شـده اسـت      يز در كنار ممنوعيت شـراب اشـاره       دهان اهل طرب ن    سرب داغ در  
 كـه فعاليـت بـسيار       ،رسد وقوع چنين ممنوعيتي براي جامعه هنـري و ادبـي ايـن دوره               مي

ها و سطح شهرها داشـتند، بـسيار نـاگوار بـوده              خانه  هاي درباري تا قهوه     اي از بزم    گسترده
ناپـذير در ادبيـات ايرانـي         كه شعر و شراب و موسيقي همواره سه عنصر جدايي           چرا ،است
  :بخشي از اين نامه به اين شرح است. اند بوده

 ،دانم كه شرح آن به كـدامين زبـان كـنم تقريـر              ترم از قلم، نمي     زبان شكسته 
غرض از اين نوشته و مخلص ازين مقولـه آنكـه در اواخـر شـهر رمـضان                  

ـ              ذاء المبارك فرماني از جانب نواب سكندر مكان مشتمل بر منع شراب و اي
نوش كه آماده اين معني شده بودند كه بـه           رندان پياله . خوارگان رسيد   شراب

ابروي هالل عيد به دست سبو بيعت تازه كنند و با ميزان ته گلگون نشـسته                
شيشه دست در گردن درآورده چهره زعفراني را ارغواني سازند، از اسـتماع   

 يده و بـه آب    اين خبر وحشت اثر دست كشيده، انگشت تأسف به دندان گز          
  1.»... وديده دست از دامن دختر رز شستند 

كـه    چنـان  ،توجه است    داري مناسبتي برخي از ايرانيان نيز در اين نامه جالب           اشاره به دين  
با اتمام ماه رمضان رندان پياله نوش كه منتظر بودند با رسيدن عيد با سـبو                : گويد  صائب مي 

ديـده    اند و به آب     اب انگشت تأسف به دهان گزيده     بيعتي تازه نمايند از شنيدن خبر منع شر       
داري مناسبتي و انتظار بـراي پايـان يـافتن مـاه              اين دين . اند  دست از دامن دختر رز شسته     

هاي ديگري ماننـد تهنيـت اتمـام مـاه رمـضان از       رمضان براي شروع ميگساري را در نامه   
  2.بينيم نويسنده ناشناس ديگري نيز مي

رسد آن را اندكي پس از نامه اول نوشـته            مه ديگري كه به نظر مي     صائب همچنين در نا   
                                                 

 و نسخه كتابخانـه ملـك بـه    14183 و 2665هاي  كتابخانه مجلس شوراي اسالمي به شماره   نسخ خطي  .1
يك دوست  « ها  نسخهنامه تعريف قليان در برخي از        مخاطب صائب در نامه منع شراب و      . 2182/ 7 شماره

ـ با توجه به محتواي نامه به نظر         ذكر شده است، اما   » يا دوستي   صـائب ايـن نامـه را بـه صـورت            رسـد  يم
  .رگشاده نوشته باشدس
  .208. ، ص14215 نسخه خطي مجلس شوراي اسالمي به شماره .2
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كـه چطـور     گويـد و ايـن      باشد بار ديگر از ناچاري خود در استفاده از تنباكو و قليان مـي             
جـاي سـاز و آواز      ه  جاي نوشيدن شراب به دود تلخ تنباكو قناعت كند و ب          ه  مجبور است ب  
سي كه به خورشيد دسترسي ندارد با نور چراغ         قل قليان بسنده نمايد و مانند ك        مطرب به قل  

كه صائب درست پس از نگارش نامه نخست خود در ممنوعيت شراب، در نامه               اين. بسازد
كه اين   چرا،نظر تاريخي بسيار حائز اهميت است پردازد از دوم به تعريف قليان و تنباكو مي

 س از ممنوعيت شـراب را بـه       نامه روند جايگزيني اعتياد به ساير دخانيات و مواد مخدر پ          
  .سازد وضوح روشن مي 

وسـيله    هـاي شـراب بـه       ي تخريب خم    در اين نامه همچنين به شكل استعاري به نحوه        
  :شده است ريختن نمك درون آن نيز اشاره

  دود تلخه  كردم ز آب تلخ قناعت ب       شستم لب پياله ز حرف شراب تلخ
ي قلمرو بيـنش،      نامه   و اين سياه   روزهاست كه اين سودازده دودمان آفرينش     

گردن اطاعت از خط جام و دامن رغبت از شراب مدام كـشيده و در حلقـه                 
سلسله مويان و دايره بستان سوختگان تنباكو درآمده، ميناي مي را بر طـاق            
نسيان گذاشته و ديده ساغر را به نمـك فراموشـي انباشـته و از شـعله آواز      

ه و از آتش بي دود مي، چشم بدود تنباكو          قل قليان قناعت كرد     مطرب به قل  
  .سياه نموده

  1جاي خورشيد چراغه در پيش نهد ب     آري چو فرورود كسي را خورشيد
هاي اعتراضي بارها در ديوان خود نيز به مسئله ممنوعيت شـراب              صائب عالوه بر اين نامه    

 2كند   قضيه معرفي مي   بين را مقصر اصلي اين      يكي از ابيات خود زاهد كوته       و در  كردهاشاره  
  :گويد و مي

  محتسب از عاجزي دست سبوي باده بست
  اده بستــبشكند دستي كه دست مردم افت

                                                 
  .5645 و 4736هاي   نسخ خطي كتابخانه مركزي دانشگاه تهران به شماره.1
  .44. قطره، ص: ، تهرانصائب و سبك هندي، )1378 ( رسول درياگشت، محمد.2
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  عكس خود را ديد در مي زاهد كوتاه بين
  ام باده بستــــداماني به ج تهمت آلوده

نيز از ديگر شاعران توانمند و مشهور قرن يازدهم است كه           ) . ق 1061-990( كليم كاشاني 
اشـعار و آثـار وي   . اش مصادف با حكومت شش تن از شاهان صـفوي بـود    ه زندگاني دور

.  با شرايط اجتماعي و بسياري از فرامين حكـومتي اسـت           اونماي ميزان مخالفت     آيينه تمام 
ونسبان و    اصل  انتقاد به ناامني و تشنج، رواج رياكاري، خواري ارجمندان و منزلت يافتن بي            

گزيني و مهاجرت ايرانيان      و سخن شاعر، جالي وطن و غربت       ارزش شدن شعر    حقيران، بي 
 او همـواره    .شده اسـت   ترين خصوصيات اين دوره ذكر      عنوان مهم    به هند، در اشعار كليم به     

داري بـه     دهد كـه بـا تظـاهر بـه ديـن            شاهان صفوي و زاهدان رياكار را مورد نقد قرار مي         
 اعتـراض وي بـه زاهـدان        .كننـد   مـي پردازنـد و ديگـران را از آن منـع             خواري مـي    شراب

  :گويد كه در جايي مي  چنان،اي دارد ظاهرپرست در اشعار وي جايگاه ويژه
  شيخ شهر از باده خاك سبحه را گل ساخته

  1كند ه دين ميـــــفرصتش بادا عالج رخن
نوشي پنهان نوشته كه      هاي چندي نيز در راستاي سياست باده         عالوه بر اين اشعار، نامه     ،كليم

 مانند نامه طلب شراب او كه شيوه معمايي    ،كشد  طغيان وي عليه اين فرامين را به تصوير مي        
مخاطب او يكي از دوستان واالجاه وي است كه نامي از وي بـرده نـشده امـا الفـاظ             . دارد

در اين نامه كليم با استفاده از       . خوبي بر علو جايگاه اجتماعي وي داللت دارد          كاررفته به  هب
  :ما از مخاطب خود طلب شراب داردشيوه مع

ترقب از عتبه بوسي آستان رفيع الشأن اينكه چون قاصد مسكين به خدمت             
 مالزمت مالزمان صاحب تمكين آن جناب مشرف گردد مطلوبي كه اسم دو           

حرفست و پنج عدد آن ثمان و ثلثين و عدد حرف ثاني تسعه و مجمـوعش                
لوبست و بـه مناسـبت      خمسين كه گل است تصحيف گل گل كه همرنگ مط         

عدد اسم مطلوب در گل محجون چون مضمون مفهوم رأي عـالي شـود در               
                                                 

 اجتمـاعي عـصر صـفوي در        احوال و  اوضاعتاب  باز «،)1390 ( حسيني، شاه  نيناصرالد رضا برزويي و     .1
  .39.  ص،6. ش ،3.  س،زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد واحد سنندج، »اشعار كليم همداني
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گداز است، انتظارم     ارسال داشتن مطلوب تقصير روا ندارند كه انتظارش جان        
  1.وآب نكند آنچه انتظار كند نده كه آتش

رانه بـه  شيوه معمانويسي كليم اگرچه در اين دوره بسيار رواج داشته و نوعي هنرنمايي شاع     
توانست براي مخفي نمودن مضمون نامـه در اوج           آمده است، استفاده از آن نيز مي        شمار مي 

  .باره با قطعيت سخن گفت  اين توان در  هرچند نمي؛سختگيري حكومت مفيد واقع شود
شمرد، داليل الزم براي مهاجرت او  مجموعه عواملي كه كليم از اوضاع زمانه خود برمي  

 و عالوه بر وي نگاهي گذرا به فهرست شعرا، اديبـان و هنرمنـدان و                ، آورد فراهمرا  به هند   
دهد كه بسياري از اين افـراد از آغـاز قـرن              وضوح نشان مي     بسياري از رجال اين عصر به     

يازدهم تا پايان آن دست به مهاجرت گسترده به هند زدند؛ از عرفي و شـكيبي و ثنـايي و                    
بوالفتح گيالني، ميرنجات و اوجي، ملك قمي و حياتي و          ظهوري گرفته تا جالال و نظيري، ا      

ارج و قرب بودن شـعر و شـاعر در           طالب آملي، صائب و بسياري ديگر كه هم به دليل بي          
سوي امپراطوري گوركاني نهادند كه هم         هاي مذهبي رو به     اين دوره و هم همين سختگيري     

  2.ساخت ميوردارشان ريخت و هم از آزادي نسبي برخ در پاي آنها زر و سيم مي
هـايي   و اهل ادب يا هنر اين دوره نيز نامـه  جز صائب و كليم از برخي ديگر از شعرا           به

تراشي را به     موجود است كه واكنش و نارضايتي از فرمان ديگر اين دوره يعني فرمان ريش             
  .كشد تصوير مي

ب آنها بـه    فرمان تراشيدن ريش در دوره چندين تن از شاهان صفوي صادر شد كه غال             
 اما تأكيد بر اين فرمان و شدت عمل در اجراي آن در دوره شـاه                3،گردد  قرن يازدهم بازمي  

                                                 
  .117. ، ص14215نسخه خطي كتابخانه مجلس شوراي اسالمي به شماره  .1
ـ . رك براي اطالعات بيشتر در خصوص شعرايي كه در اين دوره به هند مهاجرت نمودنـد                 .2   صـفا،  هللا  حيذب
  .512-440.  صفردوس، : تهران،1/5 . ج،تاريخ ادبيات در ايران، )1369(
 تصريح اما شد، مطرح هفتم قرن اواخر در اولين بار  اماميه فقهاي ميان در )تراشي  ريش(لحية   حلق  مسئله .3
نند طهماسب اول با    آغاز شد و كساني ما     شيعه فقهي كتب در هجري قمري  يازدهم يا دهم قرن از حرمت به

به احمـد بهـشتي و وحيـد واحـد          . رك .تكيه به همين مستندات فقهي حكم به حرمت تراشيدن ريش دادند          
  .50-27 .ص، 24. ، شفقه و حقوق اسالمي، »حلق لحيه در اسالم«، )1390 (،جوان
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رسد تالش    به نظر مي  . به نسبت ساير شاهان صفوي بيشتر بود      .)  ق 1007سال  (عباس اول   
 براي ايجاد نوعي نظم ظاهري در افراد، مبارزه با ژوليدگي اوباش و تقليـد از اروپاييـان در          

بلنـد     تر ايجاد تمايز بـا عثمانيـان كـه ريـش            ه ارتباطات گسترده با آنان و از همه مهم        نتيج
هاي  كه در زمان شاه عباس ايرانيان ريش     چرا ،اثر نبوده است    داشتند، در اين تصميم شاه بي     
 حتي روحانيون 1.ناميدند  مي»جاروي خانه«شمردند و آن را     بلند تركان را سخت زشت مي     

 اين فرمان در دوره جانشينان شاه عباس يعني شاه صفي و            2.ور معاف نبودند  نيز از اين دست   
  .شاه عباس دوم نيز بار ديگر در دستور كار قرار گرفت

هاي شاعران ايـن دوره   كه گفتيم واكنش به اجراي اين فرمان نيز در برخي از نامه          چنان
اي   ور بـا نوشـتن نامـه      عنـوان مخـالفي پرشـ       شاعر به  شود، برخي مانند آقا نباتي      ديده مي 

كوه از اين فرمـان پرداختـه و برخـي ماننـد            به ش ) اعتمادالدوله(انتقادآميز به آصف صفاتي     
طور ضمني و در ميان يك نامه دوستانه نظـر انتقـادي خـود را ابـراز                    رشيداي كازروني به  

  .اند نموده
 و نهايت تألم و شود نباتي نارضايتي صريحي از صدور اين فرمان ديده مي ي آقا در نامه

كند   او كه احساس مي   . درك است   غصه آقا نباتي از تراشيده شدن ريشش در اين متن قابل          
داده بـا      دسـت  اش را از    با از دست دادن ريش خود زيبايي سابق چهره و جايگاه اجتماعي           

  :كند دردمندي ملموسي از اين رويه شكوه مي
تان از عـشق صـورت      عاشقان زار و نزار كه چون هـزار بـه صـد هزاردسـ             

يك  رنگم ناالن ولي خونابه حسرت از ديده پاالن طعنه به ريشم زده هر              گل
اند و به همان طرز و طور كه سابقاً در پي  از كراهت مالقاتم به كوچه گريزان    

وخيزان، امـا بجـاي حـب         نمودند من در عقب ايشان افتان       وخيز مي   من افت 
سانيدند جز سنگريزه تعرض به دهـانم  ر تر از نباتم مي نباتي كه به لب شيرين   

نخـواهي نثـار و       زنند و بازار مشت مشت زر اشرفي و شاهي كه خواهي            نمي
                                                 

  .805.  ص،وسط:  ترجمه اقبال يغمايي، تهران،2 .، جسفرنامه شاردن، )1372 ( ژان شاردن،.1
عقوب خان حاكم فارس در راستاي اجراي اين فرمـان حتـي روحـانيون و سـادات را نيـز مجبـور بـه            ي .2

  .275. ، صتاريخ عباسي يا روزنامه مال جالل. رك. تراشي كرد ريش
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نهنـد و حـق       كردند اكنون داغي بر دست و مشت خاك بر كفم نمي            ايثارم مي 
كه ريش پرتشويش مرا از سررشته خويش انداخته         برطرف ايشان است چرا   

  1.و رسواي بيگانه و خويش ساخته
يداي كازروني نيز كه از شاعران و خوشنويسان اين دوره است بـه توصـيف چگـونگي                 رش

هـا    گويد كـه در محلـه       داراني سخن مي   پردازد و از سرتراشان و آيينه       اجراي اين فرمان مي   
كه  چنان. اي از ريش كه نشان قلندران و اوباش است باقي نگذراند            گشتند تا هيچ نشانه     مي

شود رشيدا نيز با اين فرمان موافق نيـست و آن را بـدعت                اشت مي از محتواي اين نامه برد    
 :خواند تراشي مي ريش

جمله در اين وقت كه باغ عارض فردوس زمين ما كه از مهر نـسيم و                 از... 
گاه طاووسان سنبل و ريحان       لقد خلقنا االنسان في احسن التقويم است جلوه       
ن في شعر اللحيه زينته الفتي بر و انبتها هللا نباتاً حسناً گشته نقوش محاسن اال

آراي ما شرف ارتسام يافت، داعيـه رفـع بـدعت         صفحه صحيفه جمال جهان   
تراشي كه بر روي روزگار استمرار يافته سر از خاطر عنبر برزده، ايـن                ريش

منزله نص قاطعيت به نفاس پيوست كه چون ستردن موي             حكم ساطع كه به   
جمله منكرات موسي آسا بر سـر        و از حال كه حرام متفق است        رجال آشفته 

آيـين كـه       در ممالك محروسه بهشت    ]ناخوانا[آمده، بر مقتضاي فحواي آيه      
  . ..وجه العين تمامت روي زمين است ماده اين فساد بركنده شود

 حكم ال ناخـذ ملجيتـي و ال براهينـي دسـت              داران به  سرتراشان و آيينه  
راشيدن ريش به درازا نكشد و سر       كوتاه داشته، نوعي عمل نمايند كه قصه ت         

  2.مويي از اين محدب ناخوش در ديده هيچ آفريده درنيايد
نباتي و رشيداي كازروني در شعر طالب آملي نيـز مخالفـت بـا ايـن                 هاي آقا   نامه عالوه بر 
توان گفت ممنوعيت شراب، فرمان تراشيدن ريش و  شود، حتي مي وضوح ديده مي  فرمان به

يرانه حكومت در مهاجرت بسياري از ايرانيان به هند نيـز مـؤثر بـوده               گ  ساير اعمال سخت  
                                                 

  . همين كتابخانه4671؛ همچنين در نسخه 25. ، ص3846/ 76 نسخه خطي كتابخانه ملك به شماره .1
  .35.  س، ص1398ي اسالمي به شماره نسخه خطي مجلس شورا .2
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كه وقتي طالب آملي شاعر برجسته اين عصر را حكم ريش تراشيدن دادنـد وي                 چرا ،است
عـازم  .  ق 1017اي در اين باب سرود و ريش خـود را محفـوظ داشـت و در سـال                     قطعه

  :هندوستان گرديد و اين شعر را تقديم مخالفان نمود
ردن تراشيدميــ چه سر بلكه گ ا ورنه منــــكنم صاحب سفر مي 

 من اين مشت سوزن تراشيدمي  به ناخن، نه با تيغ از روي خود
ن تراشيدميـــــرسم برهم   به  سر و ريش و ابرو، بروت و مژه

ه تراشي نيز در اين دوره چندان با مقبوليـت مواجـ            رسد فرمان ريش    با اين وصف به نظر مي     
الخصوص در بين ايرانيان       علي ،زمين مدت داشتن ريش در مشرق      سابقه طوالني . نشده است 
داشتن ريش و سبيل همواره نـشان       . بود خود عامل مؤثري در اين عدم توفيق         ،و مسلمانان 

هاي اسـتهزاء و مجـازات مجرمـان     آمده و معموالً يكي از راه مردي و مردانگي به شمار مي     
كه نداشـتن    مضاف بر اين  . دن ريش و گردانيدن آنها در شهر بوده است        مرد، تشهير و تراشي   

هـا و     ها و پسران نوجواني نيز بود كه در كوكنارخانه          ريش و سبيل ويژگي امردان و خواجه      
  .دادند ها خدمات جنسي ارائه مي اللطف بيت

رامين تنهـا   كه صدور اين فكردگونه تصور   توان اين آنچه تا به اينجا گفته شد نمي    اما از 
 بلكه بايد توجه داشت كه عده معدودي نيز با توجه           ،با اعتراض و مخالفت همراه بوده است      
، كه  اند   برخورد متفاوتي با اين فرامين نشان داده       خودبه جايگاه اجتماعي، سياسي و مذهبي       

  .پردازيم در ادامه به اين طبقه از افراد مي
  

  منصبان ديني و سياسي صاحب. 3-2
 برخي از شعرا و اهالي ادب و هنر در اين دوره، بـسياري از علمـاي برجـسته و                    خالف بر

دادن تائيديه فقهي به اين فرامين و قرابتي كه ميـان            منصبان ديني به دليل دخالت در       صاحب
جملـه   از. پيوستند حاميان و ستايشگران اين فرامين       بهديدند    اين فرامين و احكام شرع مي     

 االسالم اصفهان   است كه شيخ  ) . ق 1099-1016(ا حسين خوانساري    ترين اين افراد آق     مهم
بود و تائيديـه فقهـي فرمـان        ) . ق 1105 - 1077(در دوران پادشاهي شاه سليمان صفوي       
ايـن  . اي پرطمطراق به تمجيد اين فرمان پرداخـت         ممنوعيت شراب را صادر كرد و در نامه       
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 و مـابقي يعنـي حـدود شـش       ،اسـت نامه كه تنها يك صفحه از آن در شرح اين ممنوعيت            
آميز از جامعه پس      شده، تصويري اغراق    صفحه اوليه در مدح و ثناي اين شاه صفوي نوشته         

  :كند ميارائه ) . ق1096(از غدغن شدن شراب 
وخروش شيـشه   دوران جام به آخر رسيد و پيمانه صراحي پر گرديد، جوش       

 دردسر برد و    فرونشست، گرمي بازار صبوحي در هم شكست، خمار شراب        
نـوش كـه عمرهـا بـود بـا            رندان باده . طفل حباب در چشم و دل پياله مرد       
پير ميخانه ايمان آورده، دست بيعت به          پيمانه، پيمانه درست كرده بودند و به      

سبو داده و بر سر خم سوگند ياد نموده، اكنون رشته دوستي با سبحه چنـان                
اند  كشي چنان خو گرفته   با سجاده اند كه يك مو در ميان نگنجد و           پيوند كرده 

زمـان از سـر پـل         زن كـه يـك     حريفـان پيالـه   . كه ترازوي انديشه برنسنجد   
گرفتند، اين زمان     لحظه از نظاره افواج امواج ديده برنمي         داشتند و يك    برنمي

زنان اسـت   داران بوريا مانند زنده رود موج     زنده  در مساجد از آب چشم شب     
  1.كسان، فحمداً لَه ثم حمداً لَهو طاق محراب با طاق پل ي

ها از اوضاع اين  اين توصيف تا حد زيادي با اطالعات تاريخي موجود و توصيف ساير نامه      
هاي پنهاني شراب و روي  افزايش درخواست هاي موجود بر كه نامه  چرا،دوره منافات دارد  

قـدري   ين ممنوعيت به   حتي در تواريخ اين دوره نيز عمر ا        .كند  آوردن به مخدرها تأكيد مي    
خـواري   شـاه شخـصاً پـس از مـدتي روي بـه شـراب      شود  گفته ميشده كه   كوتاه توصيف 

 بنابراين بـه نظـر      .كند  خواري مي   آورد و اطرافيان را نيز با دشنام و ناسزا وادار به شراب             مي
رسد تحسين و رضايتمندي خوانساري در اين نامه تنها ناشي از ممنوعيت شراب بـراي                 مي
كـه شـاه و    االسالم شهر بوده است، چـرا  عنوان شيخ  نتيجه اقدامات خود به    م جامعه در  مرد

 هرچند پيش از شـاه      ،طور كامل كنار نگذاشتند      گاه نوشيدن شراب را به      دربار صفوي هيچ  
سليمان نيز ساير علماي اين دوره با استثنا نمودن شاه از ايـن ممنوعيـت و نگـارش كتبـي                    

و ) مـال محمـد امـين اسـترابادي        (في طهاره الخمر  ،  )قاضي يزدي  (نماي عباسي  جهانچون  
  .در حليت شراب براي شاه تالش فراواني كرده بودند... و) عماد الدين (افيون نامه

                                                 
  .302.  ص،13443نسخه خطي كتابخانه مجلس شوراي اسالمي به شماره  .1
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منصبان سياسي نيز در ايـن دوره بـه دليـل              صاحب ،تر اشاره شد    طور كه پيش     اما همان 
انـد و تنهـا در        رامين نشان نداده  حفظ موقعيت سياسي خود چندان واكنش صريحي به اين ف         

توان مواردي يافت كـه بـسيار محتاطانـه و بـه شـكل                برخي از آثار و احوال اين افراد مي       
هـاي مناسـب ايـن        يكـي از نمونـه    . انـد   ابراز كرده در اين خصوص    را  غيرمستقيم نظر خود    

ميــرزا . اســت .) ق1112-1015( منــصبان ميــرزا محمــد طــاهر وحيــد قزوينــي صــاحب
اهر وحيد جايگاه اجتماعي و سياسي مهمي در حكومت صفويان داشـت و پـس از             محمدط

خان زنگنه و در دوره زمامداري شـاه سـليمان، بـا لقـب اعتمادالدولـه بـه                    مرگ شيخ علي  
از ميرزا طـاهر    . صدراعظمي رسيد و مدت كوتاهي در دوره شاه سلطان حسين وزارت كرد           

منصبان و برخي به دوستان،       ي از آنها به صاحب    مانده كه بخش    هاي بسياري باقي    وحيد نامه 
 افكار و اعتقادات    اتوان تا حدي ب     ها مي   شده است و از ميان اين نامه         آشنايان و اقوام نوشته   

. طلب داشـته اسـت      كار و قدرت     محافظه ي شخصيت اوكه  اين  جمله    از پيدا كرد، وي آشنايي   
اي اسـت كـه در        گذارد نامـه     نمايش مي  هايي كه اين ويژگي وي را به        ترين نامه   يكي از مهم  

صورت غيرمستقيم به بيان منويـات خـود      جواب ميرزا حسين بيگ ناظر نوشته و در آن به         
نـشده و تنهـا        كوه از اوضـاع زمانـه نوشـته       هدف اعتراض يا ش     اين نامه با   .پرداخته است 

 آن به عذر تقـصير      دراي دوستانه و غيررسمي به شمار آورد كه نگارنده            توان آن را نامه     مي
 اما .كند يم خودآگاهاحوالپرسي پرداخته و مخاطب را از حال و هواي جسماني و نفساني  و

اگرچه . كرده استشكوه از اوضاع موجود در ضمن آن، جامعه آرماني خود را نيز ترسيم و  
كـل نامـه     تأكيدي كه در   ،خواند  هاي خود را گستاخي طبيعت مي       صحبتاو  ي نامه     در ادامه 

شده توسط وي     جو دارد، ساير مطالب ارائه      اش با نفس لذت     براي نشان دادن درگيري دائمي    
كه آمال وي در اين نامه ارتباط اين خصوص ه سازد، ب را نيز در همين جهت قابل تفسير مي 

اي با خصوصيات تاريخي دوره حيات او يعني دخالت فقهـا و اهـل مـذهب در امـور                     ويژه
  :گويد او مي. گيرانه دارد ختسياسي و صدور فرامين س

وجـود سـرزنش     تا كي اهل مسرت دريوزه مسائل از ارباب عمايم نموده با          
شـائبه بـه      آمد فالطون منشي بـي    ] آن[جواب خالف خواهش شنوند، وقت      

پاسخ سر از گريبان خم بردارد و سنگ موانع از راه سالكان طريـق ميكـده                
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ب زرد نويـسد و شكـستن       طالي شـرا    بردارد و فتوي حليت خمر را به آب       
شيشه و پيمانه را اسراف ناميده به محتسب و مفتي درآويزد و فقره وجـوب               

تردد خاطر اسـقاط   اعتبروا در عباراتي كه جرم علم الهدي تالي آن است بي    
نموده تحريف كتاب و غلط رواه تام نهد و به مددكاري فقه و تفسير كه بيت                

. دار است از سـرزنش جهـال بـاز رهـد         الشريعه را تا بن دو بناي استوار پاي       
داشتن دماغ از شرايط حجه االسالم شـمارد و نمازهـاي واجبـي را بجـاي                

خواب را در وقت نماز صبح اسراف عبـادات         . محراب بر طاق نسيان گذارد    
. ي شـيرين از سـاقي نـستاند         داند و پيمانه شراب تلخ را بـي گـزك بوسـه           

الحق عالم عجايب گلستاني    . مكروهات را سب و محظورات را مباح گرداند       
گروند و پرده اختالف از ميان ملل و          شود و اهل هر ملتي به اين مبين مي          مي

چشم پياله روشـن    . آميزد  دار با برهمن مي     زنده  خيزد و مفتي شب     اديان برمي 
كه ميكده را دارالفضل خواهد خواند و دل شيشه جمع كـه غبـار حرمـت از            

را درس ارشـاد     كـشان  رب فقيهانـه مـي    مطـ . دامن حرمتش خواهند افشاند   
تكلفي خار و خس موانع از راه برهنـه پايـان كـوي               خواهد گفت و نسيم بي    
  1...خرابات خواهد رفت و

اين نامه اگرچه تبلور آرزوها و دنياي آرماني وحيد است، اما به اين نكته نيز اشاره دارد كه         
او . معـه معتـرض بـوده اسـت       حتي وزير اين حكومت نيز بر بسياري از شرايط موجود جا          

شـمرد و معتقـد       ها از يكديگر برمـي      ها را عامل نفاق و جدايي ملت        گيري تلويحاً اين سخت  
خيـزد   است تنها با از ميان رفتن اين قوانين است كه پرده اختالف از ميان ملل و اديان برمي     

حتـي  .. .گـردد و  و ميكده بار ديگر مجمع اهل فضل خواهد شد و حرمت از شراب پاك مي 
خوشي از اين ممنوعيت نداشته و         همين جمله آخر وي گواه اين مطلب است كه وي نيز دل           

گراي وي بسيار شـبيه بـه نظريـات صـائب            لئااين ديدگاه ايد  .  با آن مخالف بوده است     اًقلب
حد زيـادي بـر ايـن همفكـري صـحه            مدت وحيد با او تا      است و دوستي محكم و طوالني     

  .گذارد مي
                                                 

 .81.  ص5162 نسخه خطي مجلس شوراي اسالمي به شماره .1
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نگاري مرسوم ايراني اطالعـات        اگرچه به دليل شيوه تاريخ     ،مه مردم نيز  در خصوص عا  
توان در خصوص واكنش آنان نـسبت         راحتي نمي    چنداني از اين طبقه در دست نيست و به        

كم به طبقه متوسط      آمده كه دست    دست  هاي به    اما برخي از نامه    ،به اين فرامين قضاوت نمود    
  .ها باشد واند بازگوكننده بخشي از اين واكنشت تر جامعه تعلق دارد، مي و پايين

  

  عامه مردم و ساير اقشار اجتماع. 3-3
عامه مردم غالباً به دليل نداشتن قدرت و جايگاه اجتماعي ويژه واكنش صريح و مـستقيمي                

دهنـده شـيوه      هاي خصوصي آنـان كـه بازتـاب          اما نامه  ،اند  نسبت به اين فرامين نشان نداده     
هاي آنـان اسـت، تـا حـد زيـادي پيامـدهاي غيرمـستقيم ايـن                   استهزندگي، دغدغه و خو   

صورت غيرمستقيم ميزان همراهي       كشد و به    ها و فرامين بازدارنده را به تصوير مي         ممنوعيت
هاي درخواسـت شـراب، مفـرح،        مانند نامه  ،دهد  و تقيد مردم نسبت اين فرامين را نشان مي        

كه به دوستان و آشـنايان و سـاير اشـخاص             ،  نكوكنار، ترياك و تنباكو و وسايل استعمال آ       
هايي كه در توصيف شهرهاي ايران و سـاكنان آنهـا در ايـن دوره بـه                    يا نامه  ،اند  شده   نوشته

ها ميزان آميختگي زندگي مردم را بـا مـسائلي كـه از آن منـع                  اين نامه . اند  نگارش درآمده 
اشناس در جواب يكي از دوسـتان       اي ن   از نويسنده  اي  سازد، مانند نامه    شدند منعكس مي    مي

هايش و در اختيار نداشتن شراب را به او خبـر             خود كه از او طلب شراب دارد، نابودي خم        
  :دهد مي

جنبانند و دست بـر       ديوار خمخانه تنيده و مگسان سر مي       و عنكبوتان بر در  
دارند حريفاني كه مگس شراب       مالند از براي شراب زبان بيرون مي        دست مي 

اند و مطرباني كـه از صـد ره           گير شده   د از پراكندگي همچو عنقا گوشه     ان  بوده
تر و سبوي     دامن  اند، ليف قرابه از بورياي مسجد پاك        درآمدند ترك ره گرفته   

در . تر، پياله دربند آنكـه قنـديل محـراب شـود            شراب از ابريق وضو نمازي    
 آيد، از   خانه ما كه ابليس مرغ خانگي شده بود نزديك است كه فرشته فرود            

  1.رود ها برآمده هنوز از دماغ خلق بوي آن نمي ها ماه خرابي اين ميكده
                                                 

  .673.  ص،14209نسخه خطي كتابخانه مجلس شوراي اسالمي شماره  .1
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شده، نويـسنده عـالوه بـر          اي ديگر كه در جواب رسيدن شراب نوشته         همچنين در نامه  
  1.كند نوشي خود دعوت مي خبر دادن رسيدن شراب، او را نيز به بزم باده

يت دسترسي به آن عالوه بر نگـارش        بايد توجه داشت كه ممنوع شدن شراب و محدود        
هاي درخواست شراب، بر روند جايگزين شدن مخدرات مانند كوكنار و مفرحات ديگر               نامه

در . شود هاي اين دوره نيز ديده مي و حتي تنباكو نيز تأثيرگذار بود و اين جايگزيني در نامه
ر تا مصرف مـواد     اين دوره حيات مردم از پاشيدن دانه خشخاش روي نان براي خواب بهت            

مخدر براي ايجاد شجاعت در ميدان جنگ و حتي خودكشي با ترياك، با مواد مخدر عجين 
: گويـد   كه شاردن نيز در مورد محبوبيت مصرف ترياك در بين ايرانيان مي             چنان 2.شده بود 

شكار بركنـار مانـده       توان گفت كه از هر ده نفر فقط يك نفر از اين زهر جان               تقريب مي   به«
  3».تاس

رغم   ترياك و مشتقات آن به دليل مصارفي كه از ازمنه قديم در طب ايراني داشت، علي               
 با پشتوانه طب و در تركيب با ساير  ،بر آن وضع شد   .  ق 1005فرمان ممنوعيتي كه در سال      

 و  4گياهان و داروهاي تقويت قوا و ذيل عناوين مفرح سفوف، لعوق، حبوب، اقراص، فلونيا             
هاي بسياري در راستاي معرفي فوايد طبي         بيت خود ادامه داد و حتي كتاب      غير آن به محبو   

 در ايـن دوره بـسياري از فرهيختگـان، دانـشمندان و             5.ترياك يا همان افيون نوشـته شـد       
                                                 

اي   ؛ نيز در همين نـسخه نامـه       210.  ص ،14215 نسخه خطي كتابخانه مجلس شوراي اسالمي به شماره          .1
هاي بيشتر رجوع شود به نامه ديگـري از خواجـه محمـد               ؛ براي مشاهده نمونه   83. فرستادن شراب ص   در

 . كتابخانه مركزي دانشگاه تهران8235سعيد در طلب شراب در نسخه شماره 

. ش ،3. ، س و تاريخ پزشـكي   اخالق  ،  »مواد مخدر در عصر صفوي     «،)1389 (ي و ديگران،  مؤمن  محسن .2
  .21-20.  ص،4
  .847.  ص،2 . ج شاردن، سفرنامه.3
منظور تسكين آالم يا       افيون نيز به   آنهاكه در غالب     گياهي، جانوري و معدني با خواص محرك         يبات ترك .4

ــشأه   ــف و ن ــاد كي ــضور داردايج ــشتر رك . ح ــات بي ــراي اطالع ــشمي، . ب ــسن ابري ــادالت «محمدح مب
  .21/11/1394، دسترسي در مركز دايرة المعارف اسالمي، تارنماي » ايران و هندـفالحتي فرهنگي

نسخه موجود در كتابخانـه مركـزي دانـشگاه          ،افيونيه رسالهي،  رازي محمود بن مسعود ش    نيعمادالد.  رك .5
  .287 و ش 9هاي ش  تهران به شماره
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 ايـن گـرايش     2.گونـه مـواد معتـاد شـدند          نتيجه همين گرايش طبي نيز به اين        در 1شاعران
هـايي در     شده و نامه     هاي اين دوره نيز منعكس      نگاري  روزافزون نسبت به مفرحات در نامه     

 كه در طلب مفرح و مكفيات براي بهبود قـواي جـسمي و حـاالت                استاين مورد موجود    
 ها در اكثر موارد خطاب به طبيبان نوشـته          رسد اين نامه    به نظر مي  . شده است    روحي نوشته 

داشـتن  . مواد آشنايي داشـتند   كه غالباً آنها به نحوه ساخت و تركيبات اين           شده باشند، چرا    
اي از ايـن طلـب        به نمونـه  . تأثير نبوده است     بي يتمول اقتصادي نيز در نوع ماده درخواست      

  :كنيم مفرحات اشاره مي
رساند كه پژمردگي مانع      بعد از رفع اخالص از خلوص عقيدت به عرض مي         

در حواس ظاهري فتوري و در قواي باطني قصوري طاري گـشته التمـاس              
عاطفت كرامت اساس در اقتباس از پرتوي آفتـاب مرحمـت التمـاس             بذيل  

آنكه قدري مفرح كه موجب تفريح دل و تنقيح دماغ و مثمر فـيض و فـراغ                 
گردد و تركيبش مختصر طبع و ترتيبش مختصر انبساط فكر و ذائقـه نـايره               
غم و اكتفاء شراب الم و ماتم يابد و تأثير سـرورش بـه حاضـران مجلـس                  

  3.اشدحضور موفور ب
عالوه بر مفرح و مصارف طبي ترياك شربت كوكنار نيز كه تركيبي از پوسته خـشخاش در                 

شـدت رواج داشـت و         هاي خوشبو بود نيز در اين دوره به         هايي چون هل و گل      دهنده  طعم
عنوان مكاني براي نوشيدن اين شربت و مكاني براي تبادالت و تصحيح و               ها به   كوكنارخانه

اي كـه موالنـا الفتـي بـه       در نامـه .نـد آمد ائه اشعار شاعران نيز به شمار ميمقابله كتب و ار   
 ،شده است    به اين كاركرد كوكنارخانه اشاره     4دوست خود مير سپهري كوكناري نوشته است      

                                                 
 كتابخانـه مركـزي     2591ر نـسخه    شده است د    ك به نامه صائب تبريزي كه در درخواست حب نوشته         .  ر .1

  .37. دانشگاه تهران ص
 انتشارات دانـشگاه تهـران،    :  تهران  محسن جاويدان،   ترجمه ،طب در دوره صفويه   ،  )1357 ( الگود، ليري س .2

  .53-57. ص
 نيـز در همـين نـسخه     وpdf 204. ، ص14215نسخه خطي كتابخانه مجلس شوراي اسالمي به شماره  .3

  .118pdf و 65صص 
  .57/4671سخه خطي كتابخانه ملك به شماره  ن.4
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 اما بايد خاطرنـشان كنـيم كـه بـسياري از     .پرهيزيم كه به دليل اطناب مطالب از ذكر آن مي  
همچنين مصرف .  به كوكنار معتاد شدندها وآمد به اين مكان تنتيجه رف شاعران اين دوره در  

قـدري     مواد مخدر و كوكنار بود و به       1،حل جايگزيني براي محدوديت شراب      تنباكو نيز راه  
ايرانيان در هر حالتي حتي روي اسب و        «: گويد  رواج داشت كه شاردن در خصوص آن مي       

اولين چيزي كه بعد از اذان بـه آن روي      كشند و در ماه رمضان        در مكتب و مسجد قليان مي     
  2».آورند قليان است مي

كـه    بـه دليـل آن     ،تنبـاكو در مورد    اما   ،در اين دوره مصرف كوكنار چند بار ممنوع شد        
كنندگان اين ماده بودند، اقدام جدي در راستاي ممنـوع            از علما خود از مصرف     3چندين تن 

  .نگرفت صورت آننمودن 
 و عـالوه    ،هاي اين دوره انعكاس يافته است        از تنباكو نيز در نامه     تمايل مردم به استفاده   

هاي زيـادي در درخواسـت تنبـاكو و ابـزار و وسـايل                 نامه ،نامه صائب در وصف قليان     بر
بـه نگـارش     4استعمال آن مانند قليان، حقه، سـامان و چلـيم يـا صـرفاً در توصـيف آنهـا                  

 5 مفتي به مال درويش در طلب تنباكو نوشته         مانند نامه معمايي كه شيخ محب اهللا       ،ندا  هدرآمد
هاي ديگري كه در طلب تنباكو يا شكوه از عدم   همچنين نامه  6،يا چندين نامه در طلب حقه     

                                                 
 1023ي صورت گرفته است، چنان كه در سال         ا  شده  اين جايگزيني حتي توسط حكومت به شكل هدايت        .1
 كه در آن از منع خوردن شراب سدينو يم» رساله تنباكو«ي به نام ا رسالهمحمدابراهيم ذوالشرفين كرماني . ق

نسخه خطي اين اثـر در كتابخانـه مركـزي    . ك ر.ه صفي سخن گفته است    و امر به كشيدن تنباكو از طرف شا       
  .4519شماره دانشگاه تهران به 

  .703، 709.  ص،2 . ج،سفرنامه شاردن .2
 كـشيدن  تحريم در را  و شرب دخانه   التتن حرمة از علماي معروف اين عصر كتاب        يا   كمره ينق ي شيخ عل  .3

ـ  و داشـتند   مـي  خـوش  را كشيدن قليان پدرش نيز و مجلسيعالمه  اما   نوشت، قليان ـ ر ز در كتـاب   ني  اضي
تبلور عناصر   «،)1393 (ياحمدبه محسن   . رك .كشيد  مي قليان مستحبي روزه   در وي كه است آمده العلماء  

ذيـل  رياض العلما ؛ و نيز كتاب 9. ، ص4. ش ،2. ، سفرهنگ و ادبيات عامه  ،»ي در شعر فارسي   ا  خانه  قهوه
  .نام عالمه مجلسي

  .139.  ص3010 نسخه خطي كتابخانه مركزي دانشگاه تهران به شماره اي در تعريف قليان در امه ن.4
  .105.  ص14215 خطي كتابخانه مجلس شوراي اسالمي به شماره  نسخه.5
).  دهخـدا نامه لغت(نصب كنند و ترياك  كه بر سر وافور يا قليان شيره  داراي سوراخ  ظرف سفالي كوچك   .6

  .105، 181، 174.  ص14215ابخانه مجلس به شماره نسخه خطي كت. رك
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 كه  2 مانند نامه آقا منصور سمناني در شكوه از ارسال ننمودن تنباكو           1،شده   ارسال آن نوشته  
  .كنيم به دليل اطناب مطالب از ذكر آن پرهيز مي

هـاي توصـيف      هاي اخواني اين دوره مانند نامه       وه بر اين موارد، برخي ديگر از نامه       عال
 تصوير واضحي از گستردگي تمايل مـردم بـه سـمت مـوارد          ،جمله شهر اصفهان    از ،شهرها
براي مثال،   ؛دهند  اي چون شراب و مواد مخدر و قليان در جامعه اين دوره ارائه مي               ممنوعه

 خود در مراغه و توصيف مردم اصفهان و آلودگي پير و جـوان              نامه يك اصفهاني به دوست    
رود  هاي روي زاينـده  گساري بر پل الدين از باده  يا توصيف مير ركن  3،اين شهر به ميگساري   
الدين كه توصيفي از       و نيز جواب نامه آقا منصور سمناني به مير ركن          4به آقا منصور سمناني   

 و نامـه آخونـد   5،ا و مراكز تفريحي اين شـهر اسـت  ه  خانه  گلگشت در بازار اصفهان و قهوه     
 و 6نصيراي همداني در شكوه از دوستي كه به دليل افراط در ميگـساري از دوسـتان بريـده      

طـور    اما به  ،اند  ها اگرچه در موضوعي غير از طلب شراب نگاشته شده            اين نامه  .مانند اينها 
وي بـه ايـن فـرامين را نـشان         غيرمستقيم ميزان تقيد جامعه يا حداقل مـردم پايتخـت صـف           

  .دهند مي
  

  گيري نتيجه. 4
رغم تالش زيادي كه در مبارزه بـا مفاسـد اجتمـاعي داشـت، موفقيـت                  دولت صفويه علي  

عدم تقيد واقعي شخص شاه و اطرافيان وي به بسياري از فـرامين             . چنداني به دست نياورد   
ـ     صادره، الگوي مناسبي را در اختيار جامعه قـرار نمـي           ردم جامعـه نيـز تعهـدي در    داد و م

                                                 
رقعـه  . ؛ نيـز رك   105 ،181 ،174 .ص 14215نسخه خطي كتابخانه مجلس شوراي اسالمي به شـماره           .1

؛ رقعه شكوه از عدم ارسال تنباكو       166.  كتابخانه مجلس ص   8982ديگري در طلب تنباكو در نسخه شماره        
  .انشگاه تهرانكتابخانه مركزي د 8235در نسخه شماره 

  .8235 نسخه خطي دانشگاه تهران به شماره .2
  .60.  مجلس شوراي اسالمي، ص8852اي در نسخه   رجوع شود به رقعه.3
  .8235 نسخه خطي دانشگاه تهران به شماره .4
  5403 و نسخه كتابخانه ملك به شماره 8235دانشگاه تهران به شماره   نسخه خطي كتابخانه.5
  .8235 و نسخه خطي كتابخانه دانشگاه تهران به شماره 10180 مجلس به شماره نسخه خطي.  رك.6
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هدف اصالحات  كه بسياري از اين فرامين لزوماً با     ضمن اين . اطاعت از اين فرامين نداشتند    
گاهي نيز شاه . مدتي براي مشكالت ديگر بودند شدند و تنها عالج كوتاه اجتماعي صادر نمي

مـذهب بـه    هاي خاصـي چـون نهـاد          ر اثر فشار يا گرفتن تأييد افراد يا گروه        بصفوي فقط   
منـصبان   هـاي موجـود از صـاحب     به همين سبب تنها نامه     .نمود  صدور اين فرامين اقدام مي    

طلبانـه   اگـر سـكوت منفعـت     . دهـد   مذهبي اين فرامين را مورد تحسين و تائيـد قـرار مـي            
 منصبان حكومتي يا عقيده متفاوت آنها نسبت به اين فرامين را در اين سنجش مورد                صاحب

هم وجود سطح وسيعي از نارضايتي پنهان و آشكار از سوي طبقـات              بازتوجه قرار ندهيم،    
در . هاي اين دوره اسـت      و اقشار مختلف نسبت به اين فرامين نكته بارز در بسياري از نامه            

و عموم مـردم    هستند  ترين گروه منتقد اين فرامين        ها شاعران و اهالي ادب شاخص       اين نامه 
ه عدم همراهي و رضايتمندي خود را به معرض نمايش  كروند  به شمار ميبيشترين جمعيتي

هاي اعتراضي توسط اشـخاص مـشهور و معتبـر، روي آوردن بـه                 نگارش نامه  .گذارند  مي
هاي خصوصي به دوسـتان و         و نگارش نامه   ،رغم ترس از مجازات     كاري و معما علي     مخفي

 مخدر جـايگزين و     آشنايان براي به دست آوردن موارد ممنوعه، روي آوردن به ساير مواد           
حتي تمسك به اطباء براي ساختن مفرحـات و مـواد تركيبـي جديـد، وضـعيت نابـسامان                   

ـ   ها و ساير محل ها، كوكنارخانه   خانه  قهوه  و تهاي اجتماع در اين دوره، انعكاس ايـن مخالف
خصوص شـعراي ايـن     ه  نهايت مهاجرت بخشي از مردم ايران ب       اعتراض در آثار ادبي و در     

دهنـده    هـا، نـشان      ايـن سـختگيري    ي  نتيجـه در  ر ممالك همجوار چـون هنـد        دوره به ساي  
 .العمل جامعه به اين فرامين است عكس
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   و مĤخذمنابع
مركز دايـرة المعـارف     ، تارنماي   »ـفالحتي ايران و هند     مبادالت فرهنگي «ابريشمي، محمدحسن،    -

  .21/11/1394، دسترسي در اسالمي
اي در شعر  خانه تبلور عناصر قهوه«، )1393(ابراهيم خدايار، احمدي، محسن، ناصر نيكوبخت، و  -

  .4. ، ش2. ، سفرهنگ و ادبيات عامه، »فارسي
، ترجمـه محمـدباقر     رياض العلمـا و حيـاض الفـضالء       ،  )1389(افندي، عبداهللا بن عيسي بيگ،       -

  .آستان قدس رضوي: ساعدي خراساني، مشهد
سـازمان  : ، ترجمـه احمـد بهپـور، تهـران        اولئـاريوس سـفرنامه آدام    ،  )1363(اولئاريوس، آدام،    -

  .انتشاراتي و فرهنگي ابتكار
طرح : ، تهران اي بر مناسبات دين و دولت در ايران عصر صفوي           مقدمه،  )1389(آقاجري، هاشم،    -
  .نو
 و احـوال     بازتـاب اوضـاع   «،  )1390(شاه حسيني، و مظـاهر مـصفا،          برزويي، رضا، ناصرالدين     -

، زبان و ادب فارسي دانـشگاه آزاد واحـد سـنندج          ،  »ي در اشعار كليم همداني    اجتماعي عصر صفو  
 .6. ، ش3. س

تراشـي در     بررسي ادله قائلين بـه حرمـت ريـش        «،  )1390(بهشتي، احمد، و وحيد واحد جوان،        -
 .50-27. ، ص24. ، شهاي فقه و حقوق اسالمي پژوهش، »ميان فقهاي اماميه

معضالت اجتماعي و اقتـصادي شـهرهاي       «،  )1387(كريميان،  بيدگلي، محبوبه سادات، و حسن       -
  .68. ، شفرهنگ، »هاي حكومتي منقور بر سنگ فرمان ايران عصر صفوي با استناد به 

. ، ش كيهان انديـشه  ،  »معروف و نهي از منكر در دوره صفويه         امر به   «،  )1377(جعفريان، رسول،    -
82.  
  .علمي: ، زير نظر ايرج افشار، تهرانصه السيرخال، )1368(خواجگي اصفهاني، محمد معصوم،  -
  .قطره: ، تهرانصائب و سبك هندي در گستره تحقيقات ادبي، )1378(درياگشت، محمد رسول،  -
 .علمي و فرهنگي: ، شعاع الدين شفا، تهرانسفرنامه پيترو دالواله، )1370(دالواله، پيترو،  -

  .21/11/1394نسخه آنالين، دسترسي در ، نامه دهخدا لغت، )1341(اكبر،  دهخدا، علي -
  .طوس: ، ترجمه اقبال يغمايي، تهرانسفرنامه شاردن، )1372(شاردن، ژان،  -
نسخه موجود در كتابخانه مركزي دانشگاه       ،افيونيه رساله ، محمود بن مسعود   نيعمادالدي،  رازيش -

  .تهران
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  .دوسفر: ، تهرانتاريخ ادبيات در ايران، )1369(صفا، ذبيح هللا،  -
، عبـاس   تاريخ سياسي اجتماعي ايران از مرگ تيمور تا مرگ شـاه            ،  )1349(طاهري، ابوالقاسم،    -

  .هاي جيبي سهامي كتاب: تهران
  .علمي: ، تهران2. ، ج عباس اول زندگاني شاه، )1371(فلسفي، نصراهللا،  -
اطالعـات و   : ن، به كوشش مـريم ميراحمـدي، تهـرا        فوائد الصفويه ،  )1367(قزويني، ابوالحسن،    -

 .تحقيقات فرهنگي

  .دانشگاه تهران: ، تصحيح احسان اشراقي، تهرانخالصه التواريخ، )1363(قمي، قاضي احمد،  -
 .منوچهري: ، تصحيح احمد سهيلي خوانساري، تهرانگلستان هنر، )1383(قمي، قاضي احمد،  -

هان صفوي در مقابله بـا      بررسي تطبيقي عملكرد شا   «،  )1395(قنواتي، مهدي، و فاطمه رستمي،       -
  .1. ، ش7. ، سجستارهاي تاريخي، »منكرات

  .سخن: ، تهران)گزيده اشعار صائب تبريزي(	مجموعه رنگين گل، )1371(قهرمان، محمد،  -
  .دانشگاه تهران: ، ترجمه محسن جاويدان، تهرانطب در دوره صفويه، )1357(الگود، سيريل،  -
بنگـاه  : ، ترجمه اسماعيل دولتـشاهي، تهـران      سلسله صفويه انقراض  ،  )1344(الكهارت، الرنس،    -

  .ترجمه و نشر كتاب
اهللا وحيـد نيـا،       ، به كوشش سـيف    تاريخ عباسي يا روزنامه مال جالل     ،  )1366(منجم، مال جالل،     -

  .وحيد: تهران
  .نا بي: ، به اهتمام ابراهيم دهگان، اراكتاريخ صفويان، )1332(منجم، مال كمال،  -
: ، تصحيح محمداسماعيل رضواني، تهـران     آراي عباسي   تاريخ عالم ،  )1377(ندربيگ،  منشي، اسك  -

  .دنياي كتاب
» مواد مخـدر در عـصر صـفوي       «،  )1389(اكبر كجباف، و فريدون الهياري،        مؤمني، محسن، علي   -

  .4. ، ش3. ، داخالق و تاريخ پزشكي
، 14149،  1421،  8864،  14183هـاي     نسخ خطي كتابخانه مجلس شوراي اسالمي بـه شـماره          -

  .14209، 13443، 8852، 5162 س، 1398، 8982، 2665، 14215
  .8235، 2591، 5645، 4736، 8235هاي  نسخ خطي كتابخانه مركزي دانشگاه تهران به شماره -

  .7/2182، 57/4671هاي  نسخ خطي كتابخانه ملك به شماره
: ش حسن وحيـد دسـتگردي، تهـران       ، به كوش  تذكره نصرآبادي 	،)1317(نصرآبادي، محمدطاهر،    -

  .چاپخانه ارمغان
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بنيـاد موقوفـات دكتـر      : ، تهران دستور شهرياران ،  )1373(العابدين،    نصيري، محمدابراهيم بن زين    -
  .افشار

: ، تهـران  1105 تـا    1038اسناد و مكاتبات سياسي ايران از سـال         ،  )1360(نوايي، عبدالحسين،    -
  .بنياد فرهنگ ايران

كتابفروشـي   :، تـصحيح ابـراهيم دهگـان، اراك       نامـه   عباس،  )1329(محمدطاهر،  وحيد قزويني،    -
  .داودي اراك

- Matthee, Rudi, (2014), ‘The Ambiguities of Alcohol in Iranian History: Between 
Excess and Abstention,’ in Fragner, Bert G., Ralph Kauz, and Florian Schwarz 
(eds.), Wine Culture in Iran and Beyond, Verlag der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften, p. 137-163. 
- Matthee, Rudi, (2005), The pursuit of pleasure: drugs and stimulants in Iranian 
history, 1500-1900, Princeton University Press. 
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