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علل و پیامدهای اجتماعی شکلگیری محلۀ خراباتیان شیراز در عصر زندیه
حسن الهیاری ،1پژمان افخمی عملهقشقایی 2،امیرحسین

حاتمی3

(دريافت 1399/04/09 :پذيرش)1399/06/11 :

چکیده
با تأسیس حکومت زنديان اوضاع اجتماعي حاکم بر جامعۀ شهری شیراز متأثر از
سیاستگذاریهای هیئت حاکم به دورة جديدی وارد شد .اين تنوع اجتماعي سبب برخي
تحوالت در جامعۀ پايتخت شد .يکي از مهمترينِ اين نوع تحوالت در اين دوره ،شکلگیری
محلۀ خراباتیان و فعالیت زنان روسپي در آنجا بود .بهنظر ميرسد اين محله ــ که بهدنبال
برنامههای اجتماعي حکومت ،فعالیت خود را آغاز کرد ــ تأثیرات مختلفي در ابعاد گوناگون
جامعۀ شهری پايتخت برجای گذاشت .از اين رو ،مسئلۀ پژوهش حاضر ،بررسي علل ايجاد
محلۀ خراباتیان و پیامدهای اجتماعي آن در جامعۀ شهری شیرازِ عهد زنديه است .مقالۀ حاضر
با تکیه بر روش توصیفي ـ تحلیلي و با تکیه بر دادههای کتابخانهای به بررسي مسئلۀ مزبور
پرداخته است .نتايج اين پژوهش نشان ميدهد که کنترل و مديريت کنشگران سیاسي در شیراز،
مديريت جامعۀ بحرانزده بعد از سقوط صفويه ،انگیزهبخشي به کنشگران برای بهسازی و
بازسازی شهر شیراز بهعالوه گرايش کريمخان زند به اين گروه از زنان ،در ايجاد اين محله
مؤثر بوده است .از طرفي ،مجموعۀ محلۀ خراباتیان منبع درآمدی برای حکومت زند نیز
ي ايجاد اين محله ميتوان به اختالل در بنیان
محسوب ميشد .ازجمله پیامدهای اجتماع ِ
خانوادهها اشاره کرد .عالوه بر آن ،اين نوع فعالیت اجتماعي از آنجا که با رويکرد مذهبي و

 hasanallahyari@pgu.ac.ir
 .2دانشجوی دکتری تاريخ ايران بعد از اسالم ،دانشگاه خلیج فارس ،بوشهر ،ايران.
 .3استاديار گروه تاريخ ،دانشگاه بینالمللي امامخمیني(ره) ،قزوين ،ايران.
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 .1استاديار گروه تاريخ ،دانشگاه خلیج فارس ،بوشهر ،ايران (نويسندة مسئول).
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اجتماعي مردم مغايرت داشت ،سبب بروز برخي رفتارهای ناهنجار عرفي و شرعي از سوی
بخشي از جامعۀ پايتخت نیز شده بود.
واژههای کلیدی :شیراز ،زنديه ،اوضاع اجتماعي ،محلۀ خراباتیان ،علل و پیامدهای
شکلگیری.

مقدمه
کريمخان زند پس از اينکه شیراز را پايتخت خود کرد (1179ق) برای آباداني آن
تالش های زيادی کرد .وی عالوه بر بازسازی و نوسازی بعضي از عناصر کالبدی شهر،
به برخي امور عمراني ازجمله ساخت باغ ،کاروانسرا ،حمام و مسجد نیز پرداخت .اين
قبیل اقدامات خان زند در راستای سیاست اجتماعي وی صورت پذيرفت .کريمخان
بعد از اينکه شیراز را پايتخت خود انتخاب کرد ،گروههای مختلفي ازجمله گروگانهای
سیاسي و سپاهیان و همینطور خانوادههای آنها را در شهر مزبور سکني داد .از اين
رو ،اقدامات وی در جهتهای مختلف شهرسازیِ شیراز در راستای افزايش سطح کمي
و کیفي پايتخت بود تا از اين طريق ظرفیت جمعیتپذيری شهر را افزايش دهد .در
ادامۀ برنامه های جمعیتي ،خان زند برخي اقدامات را در راستای اوضاع اجتماعي
پايتخت عملي کرد .يکي از مهمترين موضوعات اجتماعي که رابطۀ وی را با طرح
اجتماعي شیراز نشان ميدهد ،تشکیل محلۀ خراباتیان و فعالیت زنان روسپي و رقاصه
در شهر شیراز عهد زنديه بود .رونق اينگونه فعالیت غیرشرعي در جامعهای اسالمي با
نوعي تضاد اعتقادی همراه بود و از اين رو ،فعالیت آن در پايتخت خوشايند بهنظر
نميرسید .مردم ايران بهطور عام و مردم شیراز بهطور خاص دارای نوعي رويکرد
مذهبي بودند که اينگونه رفتارهای اجتماعي را نميپذيرفتند ،اما با وجود همۀ مسائل
اجتماعي و فرهنگي ،فعالیت مزبور در شیراز عهد زنديه رونق يافت .کريمخان با وجود
محله را احیا کرد و از اين طريق ،به گمان خويش ،راهگشای بسیاری از مسائل سیاسي
ـ اجتماعي شد (رستمالحکما ،1382 ،صص 356 .ـ  .)357از اين رو ،مسئلۀ پژوهش
پیشِ رو بررسي داليل ايجاد محلۀ خراباتیان و همچنین ،پیامدهای اجتماعي آن در شیراز
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مسائل متعدد فرهنگي و مذهبي ــ که از رشد خراباتخانهها جلوگیری ميکرد ــ اين
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دورة زنديه است .در ضمن اين بررسي و برای فهم بهتر ،تشکیالت اين محله نیز
تشريح شده است.
در ارتباط با موضوع حاضر تاکنون پژوهش دقیق و قانعکنندهای صورت نپذيرفته
است .مرتضي رواندی در کتاب تاريخ اجتماعي ايران ،به موضوع حاضر بهصورت
خالصه پرداخته است .همچنین ،جان پری در مقالۀ «زنديان» بهصورت خالصه به
وجود چنین محلهای در شیراز اشاره ميکند و مينويسد که نقش ويژهای در اقتصاد

شهری و طرح اجتماعي پايتخت زنديه داشته است .غالمرضا ورهرام در تاريخ سیاسي،
اجتماعي ايران در عهد زنديه به اين محله اشارهای ندارد .پرويز رجبي در کتاب
کريمخان زند و زمان او و عبدالحسین نوايي در کتاب کريمخان زند با توصیفي
داستانوار و کوتاه به اين مسئله اشاره کردهاند .به هر روی ،هیچيک از پژوهشگران
مزبور به چگونگي و چرايي و همینطور به پیامدهای اجتماعي محلۀ خراباتیان اشارهای
نکرده است .تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفي ـ تحلیلي و با استفاده از
دادههای کتابخانهای ،تالش مي کند تا داليل ايجاد محلۀ خراباتیان ،تشکیالت اين محله
و پیامدهای اجتماعي محلۀ مزبور را در شیراز عهد زنديه تبیین و بررسي کند.
زمینۀ تاریخی تحوالت نام محلۀ خراباتیان
در ادوار مختلف تاريخي ،برای اشاره به محل فعالیت زنان بدکاره ،عنوانهای متفاوتي
بهکار رفته است .در دورة آل بويه مقدسي ( ،1361ج /2 .ص )640.از اين اماکن با
عنوان فاحشهخانه يا خانۀ زنا ياد ميکند .در دورة ايلخاني خواجه رشیدالدين فضلاله
همداني ( ،1940ص )364 .واژة «خراباتیان» را برای اين نوع مکانها بهکار برده است.
در دورة شاه تهماسب اين نوع محالت و اماکن با واژههای «بیتاللطف» و يا
«داراللطف» معرفي ميشدند (شیرازی ،1365 ،ص77 .؛ روملو ،1357 ،ص323 .؛
( ،1372ج /1 .ص )216 .محلۀ زنان بدکاره را برای اينکه نقاب بر چهرة خود
نميگذاشتند« ،بينقابان» مي نامد ،اما در دورة مورد بحث ،يعني دورة زنديه ،منابع برای
اين نوع فضای اجتماعي از واژة خراباتیان استفاده کردهاند و رستمالحکما ( ،1382ص.
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حسیني قمي ،1383 ،ج /1 .ص226 .؛ شاردن ،1372 ،ج /8 .ص .)402 ،386 .شاردن
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 )340در کنار اين واژه از واژة «خیلخانه» نیز استفاده کرده است .منابع دورة اخیر به
معاني لغوی که در اين رابطه بهکار برده شده است ،اشاره نکردهاند.
پیشینۀ وجود محلۀ خراباتیان
بررسيها نشان مي دهد وجود اماکني برای فعالیت زنان بدکاره در تاريخ ايران و شهر
شیراز موضوع جديدی نبوده است ،زيرا به گزارش مقدسي در احسنالتقاسیم ،در دورة
تسلط آلبويه بر شیراز ،فاحشهخانهها آزادانه فعالیت ميکردند و مراجعان زيادی نیز
داشتند .وی اشاره ميکند که «فاحشهخانهها در شیراز با جواز رسمي آشکار و پذيرفته
شدهاند .مردم همانند گرمابه بدانجا آمد و شد دارند» (مقدسي ،1361 ،ج /2 .ص،640 .
 .)656اين ا ماکن در عهد ايلخانان نیز در شهرهای مختلف ازجمله در خود شیراز
فعالیت ميکردند (حسیني فسايي  ،1382 ،ج /1 .ص497 .؛ خطايي ،1372 ،ص126 .؛
راوندی ،1382 ،ج /7 .صص 485 .ـ  .)491 ،493خواجه رشیدالدين فضلاله همداني
( ،1940ص )364 .نیز در تاريخ مبارک غازاني در دورة ايلخاني به اين موضوع
مي پردازد و به اوضاع نابسامان زنان روسپي و کنیزکاني که برای اين نوع فعالیتها
فروخته مي شدند ،اشاره دارد .در اين دوره غازان با وجود اينکه مانند ايلخان مسلمان
سعي داشت فعالیت خراباتیان را منع کند ،نتوانست بر مخالفت جوامعي که از سالها
پیش به اينگونه فعالیتها عادت داشتند غلبه کند .در دورة صفويه که حکومت بر پايۀ
فقه شیعه اعالم موجوديت کرده بود ،نشانههای زيادی مبني بر وجود اين پديده داللت
ميکنند .در همین رابطه آدام اولئاريوس ( ،1363ص )291 ،156 ،155 .اشاره ميکند که
در تمامي شهرهای ايران غیر از اردبیل ،فاحشهخانهها بهطور رسمي وجود داشتند.
همین منبع به بازار شبانۀ غیرمتعارفي از همین دست زنان در شهر قزوين نیز اشاره
مي کند که رونق فراواني داشته است .میکله ممبره که در دورة شاه تهماسب اول به ايران
همین مطلب به آزادی شراب در اين شهر اشاره ميکند که در هیچ شهری مثل شیراز
چنین آزادی وجود ندارد .اين جهانگرد به وجود فاحشهخانههايي در الر نیز اشاره دارد
(تطیلي و همکاران ،1393 ،ص .)250 .همچنین ،فاحشهخانههايي در دورة صفويه در
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سفر کرده بود نیز به وجود روسپيهای زيادی در شیراز اشاره ميکند .وی در شرح
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اصفهان نیز وجود داشت که بعضي از سیاحان اروپايي ازجمله آنتوني شرلي (،1387
ص )147 .و شاردن ( ،1372ص )429 .به هنگام ديدار خود از اصفهان به آن اشاره
ميکنند .فارغ از منابع اروپايي ،شايد بتوان روشنترين نشانه از فعالیت چنین اماکني را
در ماجرای توبۀ شاه تهماسب در البهالی حوادث سال  939يا 941ق مشاهده کرد .در
اين سال ،شاه صفوی پس از توبه از زنا و لواطه و مسکرات ،طي اعالمیهای عمومي،
همۀ کارهای حرام شرعي ازجمله فعالیت «بیتاللطف»ها يا همان فاحشهخانهها را
ممنوع ميکند (شیرازی ،1369 ،ص77 .؛ روملو ،ص323 .؛ حسیني قمي ،1383 ،ج/1 .
ص .)226 .منابع ذکرشده اين فعالیتها را به لحاظ اقتصادی برای حکومت شاه
تهماسب و ديگر ادوار حکومت صفوی مهم دانستهاند.
بازتاب موجودیت و فعالیت محلۀ خراباتیان شیراز در منابع
منابعي که به موضوع خراباتیان در شیرازِ دورة زنديه پرداختهاند با رويکرهای متفاوتي
به اين واقعیت اجتماعي اشاره دارند .با توجه به نوع نگاه هرکدام از اين منابع ،ميتوان
آن ها را در سه بخش شامل منابع دورة زنديه ،منابع دورة قاجاريه و سفرنامههای
سیاحان اروپايي دستهبندی کرد.
منابعي که در دورة زماني زنديه تا قاجاريه نوشته شدهاند با نوعي نگاه همدالنه به
اين پديدة اجتماعي پرداختهاند .محمدهاشم آصف رستمالحکما مؤلف رستمالتواريخ اثر
خود را در دورة زنديه و ادامۀ آن را در دورة قاجار تألیف کرده است .او با داوری مثبت
به موضوع مزبور ميپردازد .وی احیای اين نوع فعالیتها را که با قوانین مذهبي در
تضاد بود ،نوعي لطف کريمخان در حق مردم و سپاهیانش ميداند .نويسنده معتقد است
خان زند برای شادی مردم و برای خنثي کردن اقدامات احتمالي گروگانهای سیاسي در
شیراز ،دست به چنین اقدامي ميزند (رستمالحکما ،1382 ،صص 356 .ـ .)357
ديگر مؤلفان دورة زنديه است که به موضوع فاحشهخانهها اشاره دارد .وی نیز از اين
قاعدة هم دالنه مستثني نبوده است و فعالیت روسپیان شیراز را در ساخت پايتخت و
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محمدصادق موسوی اصفهاني ( ،1363صص 154 .ـ  )155مؤلف تاريخ گیتيگشا نیز از
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عناصر جديد شهری مؤثر ميداند .او جذابیت روسپیان و استفادههای جنسي بناها و
کارگران را عامل مؤثری در روحیۀ آنها ميداند.
در دورة قاجاريه نیز با رويکردی ارزشي به اين موضوع پرداخته شده است ،اما نوع
ال متفاوت است .در اين عهد
نگاه نويسندگان اين دوره با ديدگاه منابع دورة زنديه کام ً
خالف دورة زنديه بهطور غالب و نه مطلق ،اين نوع فعالیت اجتماعي تقبیح شده است.
البته ،نوع نگاه مورخان اين دوره نسبتبه اين امر اجتماعي در دورة زنديه لزوماً بیانگر
اصالح اخالقي جامعۀ قاجار نیست ،بلکه اين نوع ديدگاه منفي نسبتبه زنديان ،از
رقابتها و اختالفات سیاسي ديرينۀ خاندان قاجار با خاندان زند نیز سرچشمه
ميگرفت ،زيرا از يکسو همواره حرمسراهايي از پادشاهان قاجاری و زنان حاضر در
آن از سوی مورخان همین دوره ثبت شده است که بیانگر اخالق نامتعارف جنسي آنها
بوده است .از سوی ديگر ،موضوع خراباتیان شیراز در دورة زنديه تنها موضوع
مذمتش ده از سوی مورخان دورة قاجار نیست و چه بسا ديگر گزارشات همین
مورخان در ارتباط با زنديان همواره با ديدگاه منفي همراه بوده است .عبدالرزاق بیک
دنبلي ازجمله مورخان قاجاری است که به موضوع خراباتیان شیراز اشاره دارد .دنبلي
در دورة کريمخان نیز حضور داشت ،اما بیشتر گزارشهای خود را در دورة قاجار
تألیف کرده است .از اين رو ،همانگونه که اشاره شد ،جريان اجتماعي مزبور را با نگاه
منفي بررسي کرده است .وی (دنبلي ،1350 ،ج /2 .صص 47 ،43 .ـ  )48احیای
اينگونه فعالیتهای ناهنجار اجتماعي را در اخالق عشرتطلب کريمخان بررسي
مي کند و معتقد است که اين امر سبب شد تا شیراز از دارالعلم به دارالعیش تنزل يابد.
از ديگر مورخان اين دوره که به موضوع مورد بحث اشاره کرده رضاقليخان هدايت
( ،1380ج /9 .ص )7200 .است .وی نیز خراباتیان شیراز و فعالیتهای آن را قبیح
دانسته است.
دورة زنديه اشاره کردهاند ،سفرنامههای سیاحان اروپايي است .اين منابع کمتر با نگاه
ارزشي به بررسي اين پديده پرداختهاند .درواقع ،منابع مزبور بیشتر با بيطرفي به
موضوع خراباتیان اشاره کردهاند .از جملۀ اين سیاحان در اين دوره ،ادوارد اسکات
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وارينگ ( ،1369ص )202 .است که به میزان درآمد باالی اين گروه اشاره دارد و به
دستهبندی اين زنان مطابق با میزان درآمدی که داشتهاند ،اشاره ميکند .کارستن نیبور
( ،1354ص )68 .نیز از ديگر سیاحان اين دوره است .وی به تصاوير زنان روسپي و
بي حجاب اشاره دارد که تنها گزارشي ارائه و تحلیل شخصي خود را با آن همراه نکرده
است .سرپرسي سايکس ( ،1380ج /2 .ص )404 .و سرجان ملکم ( ،1380ج /2 .ص.
 )539از ناظران و شاهدان دورة قاجار بودند که به بحث خراباتیان در دورة زنديه اشاره
کردهاند .اين سیاحان نیز در گزارشهای خود سعي کردهاند بيطرفي خود را حفظ کنند.
دالیل ایجاد محلۀ خراباتیان
اگرچه اساس ًا در سنت تاريخنگاری ايراني ـ اسالمي پرداختن به تاريخ اجتماعي و
موضوعات غیرسیاسي چندان جايگاهي ندارد ،اما ماهیت فعالیت محالتي نظیر
خراباتیان آن هم در يک جامعۀ مذهبي ،مزيد بر علت شده تا منابع عصر زند و قاجار
در باب علل ايجاد اين محله اطالعات اندکي بهدست دهند .با اين حال ،بر بنیاد همین
اطالعات اندک نیز ميتوان تا حدودی چشمانداز روشني بهدست آورد .بهطور کلي
ايجاد و گسترش اين محله را ميبايد در چارچوب سیاست کلي کريمخان مبني بر
«بهسازی ساختاری شهری و رونق اقتصادی مبتني بر الگوی سنتيِ» شهر شیراز ارزيابي
کرد (متولي ،1389 ،صص 127 .ـ  ،)130اما بهطور خاص ،بنا به گزارش رستمالحکما و
دنبلي ،کريمخان برای کنترل گروگانهای سیاسي که از طوايف شورشي بودند و در
شیراز اسکان داشتند ،اقدام به ايجاد محلۀ خراباتیان کرد .درواقع ،او سعي داشت از اين
ي گروگانهای سیاسي را خنثي کند .رستمالحکما ( ،1382صص356 .
طريق قدرتطلب ِ
ـ  )357در اين زمینه اينگونه مينويسد که خان زند حدود  5الي  6هزار نفر را در اين
محله جای داده بود (دنبلي ،1350 ،ص .)43 .ناگفته آشکار است که با وجود پذيرش
مصحح تاريخ نگارستان ساخت محلهای مخصوص روسپيها از سوی کريمخان را
بهنوعي توجیه مي کند و سعي دارد از اين اقدام وی حمايت کند .درواقع ،او در البهالی
توجیه اين پديده علل ايجاد آن را نیز بیان ميکند .او اشاره ميکند زناني که مايل به
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اصل مطلب از رستمالتواريخ ،بايد در رقم ارائهشده به ديدة ترديد نگريست.
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شوهر کردن نبودند در اين محله فعالیت ميکردند و مردان بيزن از آلودگي به گناه دور
بودند .او با رويکردی متفاوت به احیای اين محله و فعالیتهای آن در شیراز ميپردازد.
وی فعالیت روسپيها را شادی بخش و پرکنندة اوقات فراغت مردان و زنان مجرد
ميداند (غفاری کاشاني ،1373 ،ص .)420 .عليرضا شیرازی ( ،1380ج /2 .ص)539 .
مؤلف تاريخ زنديه نیز بهنقل از سرجان ملکم موضع کريمخان را نسبتبه ايجاد محلۀ
خراباتیان خوب جلوه ميدهد .او اشاره ميکند که کريمخان با وجود اينکه شخصي
معتقد و مذهبي بود ،اما در کار مذهب سختگیر نبود و به راحتي و شادی رعايای خود
اهمیت ميداد .از اين رو ،شبها به پشتبام ميرفت و اگر صدای ساز و آواز و اسباب
عیش و طرب ميشنید از شادی مردم خوشحال ميشد و شکر خدا را بهجا ميآورد و
اگر شبي کمتر آوای چنگ و نای ميشنید متأثر ميشد و ميگفت پیداست که امروز
وزير و کالنتر بر رعايای ما سخت گرفتهاند .سپس به امور آن محله رسیدگي ميکرد و
خود برای شاد کردن آن محله اقدام ميکرد و نوازندگان را مأمور ميکرد که در آنجا
بنوازند .اين رويکرد خان زند مورد تأيید منابع ديگری نیز هست (هدايت ،1380 ،ج/9 .
ص7210 .؛ سايکس ،1380 ،ج /2 .ص .)404 .اين گزارشها نشان ميدهد که تشکیل
محلۀ خراباتیان از سوی کريمخان با وجود اينکه مخالفان زيادی ازجمله علما و
روحانیت داشت (رستمالحکما ،1382 ،ص360 .؛ دنبلي ،1350 ،صص 44 .ـ  )45تا
حدودی به خواست بخشي از مردم بوده است.
البته اين گونه فعالیت اجتماعي مغاير با رويکرد ديني و مذهبي مردم ايران بود ،لذا
در بررسي دلیل اين نوع اشتیاق بايد به گذشتۀ اجتماعي مردم ايران نیز توجه کرد .در
سالهای قبل از تشکیل قدرت زنديه حملۀ افغانها و بهدنبال آن سقوط حکومت
صفويه ،سبب بروز اوضاع نابسامان اجتماعي و اقتصادی شد و به بيخانماني زنان
بسیاری در شهرهای مختلف ايران منجر شد (موسوی اصفهاني ،1363 ،ص37 .؛
کروسینسکي ،1363 ،صص 69 ،55 .ـ 70؛ دروويل ،1370 ،صص 43 .ـ 44؛ اولیويه،
 ،1371صص 175 .ـ  .)176مردم تحت تابع قدرت زنديه با چنین پیشینۀ اجتماعي وارد
دورة صلح و آرامش شده بودند ،لذا با احتیاط بیشتر و نه بهطور قطع ،ميتوان اشتیاق و
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استرآبادی ،1377 ،صص 14 .ـ 15؛ مرعشي صفوی ،1362 ،ص 57 .ـ 58؛
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استقبال جامعۀ زنديه را از فعالیت خراباتیان در شیراز با مشکالت روحي و اجتماعي
گذشتۀ آنها مرتبط دانست؛ امری که شايد برای اين مردم ستمديده ــ که بعد از ورود
افغانها به ايران کمتر روزگار خوشي را سپری کرده بودند ــ ميتوانست مسرتبخش
باشد ،اما با قبول اين احتمال بايد فعالیت اجتماعي مزبور را ــ که با رويکرد مذهبي
مردم مغايرت داشت ــ بهنوعي تسکیندهندة خستگيها و دردهای روزگار گذشتۀ
آنها دانست و نه معالجۀ اجتماعي .چهبسا اين روسپيها و زنان رقاصه ،زنان کنیزی
بودند که در اين آشوب به بردگي در ميآمدند و از سوی تجار و واسطهها به شیراز
آورده ميشدند.
آنچه در اين ارتباط اندکي مايۀ ترديد و پرسش است ،عدم درج واکنش علما و
روحانیون نسبتبه اين اقدام است .در پاسخ به اين پرسش ميتوان چنین آن را تحلیل
کرد که کريم خان اگرچه به امنیت جاني و مالي روحانیت توجه داشت ،اما دخالت آنها
در تصمیمگیریهای مهم و دنیای سیاست بهشدت کاهش داده بود (نیبور ،1354 ،ص.
208؛ فرانکلین ،1358 ،ص .)55 .او فقط برای برخي از روحانیون همچون امام جمعه،
قاضي ،شیخ االسالم صدر و نايب صدر مستمری درنظر گرفت و زماني که کارگزارن و
دولتمردان از او خواستند برای طالب علوم ديني نیز مستمری تعیین کند ،اينچنین
پاسخ داد که ما وکیل دولت ايرانیم .از خود ،اموالى نداريم که به مالها و طلبۀ علوم
بدهیم و از مالیات ديوانى که بايد به خزانه وارد بشود ،برای لشکرآرايى و مرزبانى و
ايران مدارى ،چیزى به کسى نخواهیم داد .هرکس که خدمت به دولت ايران ميکند ،به
او حقوق خواهیم داد (رستمالحکما ،1382 ،صص 322 .ـ  .)323هرچند ديگر منابع
دورة زنديه به اين موضوع اشارهای نکردهاند ،اما با توجه به اينکه همین منابع اشارهای
به دخالتهای روحانیون و علما در امور سیاسي ندارند ،ميتوان تا حدودی به
محدوديتهای اين طبقه در دورة زنديه پيبرد .همچنین ،در جواب اين خواستۀ
اهل تجارت و يا اهل حرفه و کسب و يا اهل مالزمت 1هستند (همان؛ ورهرام،1385 ،
صص 102 .ـ  .)103به اين ترتیب ،ميتوان گفت فقدان قدرت دخالت روحانیون در
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کارگزاران دولتي مي توان عنوان کرد که جماعت چهار گروه هستند؛ يا اهل زراعت يا
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ساختار حکومت زند نیز نقش زيادی در سهولت تشکیل و ادامۀ فعالیت محلۀ خراباتیان
داشت.
مورخان دلیل ديگری نیز برای ايجاد محلۀ خراباتیان و استقبال مردم از آن ذکر
مي کنند .بنا به اين گزارش ،امنیت ،آرامش و ثروتي که در عهد کريمخان نصیب مردم
شده بود ،تمايل آنها را برای رفت و آمد به چنین محله و خوشگذراني بیشتر کرد .به
زبان سادهتر ،در نتیجۀ تجمل و آرامش خاطر ،مردم بیشتر بهسمت لذتگرايي و شادی
گرايش يافتند .آنها با عیش و طرب ،شراب و تماشای رقص زيبارويان خود را مشغول
ميکردند (رستمالحکما ،1382 ،ص357 .؛ شیرازی ،1365 ،ص32 .؛ هدايت ،1380 ،ج.
 /9ص .)7200 .سايکس ( ،1380ج /2 .ص )404 .مينويسد :مردم اوقات بیکارى خود
را در کنار ماهرويان سیمینتن گذرانیده و جامهاى درخشان شراب در میان آنها در
گردش بود و بر هر قلبى عشق و شادى حکمفرما بود ،چنانکه رستمالحکما (،1382
ص )357 .نیز به آن اشاره ميکند.
عالقۀ شديد کريمخان به شراب ،نشست و برخاست با زنان روسپي و رقاصه نیز
تأثیر بسزايي در ايجاد محلۀ خراباتیان و دادن مجوز به فعالیتهای آنها داشت (دنبلي،
 ،1350ج /2 .صص 47 .ـ  .)48هدايت ( ،1373ص )272 .و رستمالحکما ( ،1382ص.
 )337نیز به عشرتطلبي خان زند اشاره دارند .با اين حال ،اين گزارشها را
نميتوان مطلق انگاشت ،زيرا همزمان گزارشهای ديگری بر تعصب و تدين کريمخان
زند داللت دارد (هدايتي ،1334 ،ص.)201 .
برخي جانشینان کريم خان در شرب خمر و گذراندن وقت خود به خوشي و شادی
دستکمي از خود کريمخان نداشتند؛ با اين تفاوت که خان زند هیچگاه در اين کار
آنقدر پیش نرفت که او را از ادارة امور کشور غافل کند (ملکم ،1380 ،ج /2 .ص.
 ،) 539اما جانشینانش خالف او بودند .پسر بزرگ وی ،ابوالفتحخان ــ که پس از مرگ
(شیرازی ،1365 ،صص 39 ، 38 .ـ  .)47بعداً عمويش صادقخان بهدلیل همین ضعف،
وی را کنار زد و خود قدرت را بهدست گرفت .عليمرادخان زند نیز بهدلیل کثرت
شرب شراب به مرض استسقا مبتال شد و بعداً بهدلیل همین بیماری درگذشت (همان؛
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زکيخان بر مسند حکومت نشست ــ بیشتر وقتها به خوشگذراني ميپرداخت
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هدايت ،1380 ،ج /9 .ص .)7252 .مؤلف گیتيگشا نیز درمورد عليمرادخان چنین
توصیفاتي ارائه ميدهد (موسوی اصفهاني ،1363 ،ص.)244 .
نیبور ( ،1354ص )68 .که به ديدار بیگلربیگي شیراز ،يعني به حضور صادقخان
برادر کريمخان زند رسیده بود ،اشاره دارد که در ديوانخانه  10عدد تابلوی نقاشي از
انسان ديده است .يکى از تابلوها ،تصوير زنى بود که تقريباً تا کمر برهنه بود و تابلويى
ديگر زنى را نشان مى داد که تقريب ًا لخت در حال حمام کردن بود .البته ،تمام خاندان
زنديه نیز شرابخوار و بهدنبال ارتباط با زنان نبودند .چنانکه زکيخان بعد از به قدرت
رسیدن دستور داد خراباتخانهها و میخانهها را ويران کردند و خمهاى باده را شکستند
و خراباتیان را دستور داد توبه کنند و مطربان را از کار منع کرد (رستمالحکما،1382 ،
ص.)443 .
کريمخان فقط به ساخت محلي برای روسپيها اکتفا نکرد .او که باور داشت
سربازان در هنگام جنگ بهخصوص نبردهای طوالني از خانه و کاشانه دور هستند و
ممکن است از فرط شهوت به زنان ساير مردم در مسیرشان و يا جاهايي که اطراق
مي کنند تعرض کنند ،همیشه به همراه اردوهای خود گروهي از روسپیان را به همراه
داشت تا به وسلیۀ اين زنان شهوت سربازان خود را کنترل کند (رستمالحکما،1382 ،
صص 345 .ـ  .)347همچنین ،هنگام هموار کردن بلندیهای شیراز برای ساخت
عمارت های مورد نظر ،به دستور وی مطربان و رقاصان و شاهدان در آنجا حضور يافته
بودند تا با دادن روحیه شادی و خوشي به کارگران ،آنها را به کار بیشتر ترغیب کنند
(موسوی اصفهاني ،1363 ،صص 154 .ـ .)155
بنا بر نقل منابع ،عامل اقتصادی نیز در بنیان اين محله نقش داشت .يکي از
درآمدهای اصلي مالیاتي دولت ،مالیات محلۀ زنان بدکاره بود که درآمد و مالیات
سنگین آن نقش ويژهای در اقتصاد شهر شیراز داشت .ادوارد اسکات وارينگ در
ميکند.
طبقهای که بیش از همه مالیات ميپردازند زنهای رقاصه ميباشند که تحت
سرپرستي و قیمومیت دولت ميباشند .نام و سن و ديگر مشخصات اين افراد در
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سفرنامۀ خود به مالیاتي که از زنان محلۀ خراباتیان دريافت ميشد اينگونه اشاره

جامعهشناسي تاريخي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة  ،12شمـارة  ،2پايیز و زمستان 1399

دفتر حکومتي ثبت است و چنانچه ازدواج نمايند بايستي اجزای 2دولتي از آنها
اطالع داشته باشند .اينان به طبقات متعددی از دو توماني تا پول سیاه درجهبندی
ميشدند و هر طبقه در خیابانهای معیني زندگي ميکنند .آنان عالوه بر اينکه مبالغ
زيادی درعوض همخوابگي از مرداني که به محلۀ خراباتیان مراجعه ميکردند،
دريافت مينمودند ،معموالً در مجالسي که از آنان دعوت ميشد تا در آنها برقصند
نیز پول زيادی بهعنوان دستمزد ميگرفتند .عالوه بر آن ،هدايايي نیز بهخصوص در
مجالس بزرگان به آنان داده ميشد که گاهي اوقات ارزش بسیاری داشت (اسکات
وارينگ ،1369 ،ص202 .؛ پری ،1387 ،ج /7 .ص.)134 .

محلۀ خراباتیان؛ موقعیت جغرافیایی و تشکیالت آن
موقعیت جغرافیایی محلۀ خراباتیان
منابعي که به «خراباتیان» شیراز اشاره دارند ،بیشتر آن را بهصورت «محلۀ خراباتیان»
آوردهاند ،اما هیچکدام از اين منابع اشارهای به مکان و موقعیت اين محله نکردهاند.
ادوارد اسکات وارينگ ( ،1369ص )202 .در گزارشهای خود به اين محله ،تنها به
اين نکته اشاره مي کند که زنان روسپي در شیراز مطابق با درآمدی که از فعالیت در
خراباتخانهها برای دولت بهدست ميآوردند در خیابان و کوچۀ مخصوصي زندگي

مي کردند .تنها منبعي که به موقعیت نسبي محلۀ خراباتیان در شیراز اشاره ميکند تاريخ
نگارستان اثر قاضي احمد بن محمد غفاری کاشاني ( ،1373ص )420 .است .مؤلف
مزبور در دورة صفويه وفات يافته است ،اما مصحح اثر وی ،يعني مدرس گیالني در
دورة پهلوی جريانات بعد از سقوط صفويه را تا دورة زنديه به اين اثر افزوده است.
مصحح اين اثر بدون اينکه اشاره به منبعي کند و يا دلیل خاصي برای بیان خود داشته
باشد ،گزارش ميدهد که کريمخان وکیل بیشتر روزگار را خوش ميگذراند و مردم را
نیز به خوشگذراني واميداشت .چنانچه در بیرون شهر شیراز سرايي بنیاد ميگذاشت،
داروساز و چاکر و بزرگي که همه از او سخن شنوند آماده ميساخت .جوانان و
جهانگردان که به آن خانه ميرفتند هر يک به اندازة گذران با زيبايي آن زنان پولي به
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زناني که مايل به ازدواج نبودند در آن سرای جای ميداد و برای آنها پزشک و
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وی ميدادند از آن رو ،مردمان بيزن از گناهکاری دور بودند .منابع ديگر هرگز اشارهای
به موقعیت مکاني اين محله در شیراز و يا خارج از آن ندارند.
تشکیالت محلۀ خراباتیان
گزارشهای منابع نشان مي دهد که محلۀ خراباتیان تشکیالت و قوانیني داشته است .اين
محله پزشک و داروساز داشت و همچنین ،خدمهای در آنجا کار ميکردند .محله رئیسي
داشت که بر کار اهل آن نظارت ميکرد .اين محله را «خیل» ميخواندند و تعداد زيادی
زن روسپي و رقاص در آنجا کار ميکردند (رستمالحکما ،1382 ،ص357.؛ دنبلي،
 ،1350ج /2 .صص 44 .ـ 45؛ هدايت ،1380 ،ج /9 .ص7210 .؛ فلور ،2010 ،صص.
 .)211-212رقاصههای خیابان ها نیز به سرپرستي محلۀ خراباتیان بودند .در وسط چهار
بازاری که کريمخان بنا کرده بود سکويي بزرگي قرار داشت که مطربان و خوانندگان و
رقاصان بر روی آن هنرنمايي ميکردند .رقاصان زن بیشتر زماني که دل مردان
بهخصوص ثروتمندان و دولتمردان را بهدست ميآوردند هدايايي گرانبها نیز
ميگرفتند ،مثالً کريمخان وقتي با اشعار نصیحتآمیز يکي از رقاصان بهنام مالفاطمه
مواجه شد دهانش را بوسید و دهان او را پر از مرواريد کرد و دستور داد طبقي از سیم
و زر به او هديه کنند (رستمالحکما ،1382 ،صص.)364 ،361 .
نام و عنوان برخي از مشهورترينِ اين روسپیان و رقاصههای محلۀ خراباتیان از
سوی رستمالحکما ثبت شده است .نامهايي که برخي از آنها بیشتر شبیه لقب يا اسم
مستعار است .نام آنها عبارتاند از :گلنار ،کشور ،مرصع ،ستاره ،زهره ،ماهپیکر،
خورشید ،ناهید ،ماهسیما ،پريزاد ،ماهپاره ،گلچهره ،مايل ،سروناز ،شیرين ،شکر،
مالفاطمه ،شاخنبات ،آبحیات ،قند مکرر ،تذرو ،طاووس ،کبکخرامان ،شیرينجان،
نورافشان ،ماهلقا ،پرىسیما ،منیژه ،منظر ،نگارين ،بلورين ،نازدار ،سنبل ،ياسمن ،شکوفه،
چمن ،گلستان ،بوستان ،طوطى ،صندل ،مرمر ،دلستان ،روحبخش ،ماهزاده ،شاهپسند،
پرىخان ،مشکافشان ،عنبربو ،صنوبر ،مستانه ،جانانه ،همیشهبهار ،حورزاد ،زمرد،
زبرجد ،مرجان ،مرواريد و گوهر (همان ،ص.)358 .
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ارغوان ،شمشاد ،نیلوفر ،بنفشه ،نرگس ،نسترن ،ريحان ،سوسن ،گلشن ،گلزار ،اللهزار،
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البته ،زنان روسپي که دارای ويژگيهای جسمي جذابتری بودند ،طبیعتاً سهم اقشار
ثروتمندتر ميشدند و هرچه اين جذابیت کمتر ميشد دسترسي طبقات فروتر و
بهويژه کارگران به آنها آسانتر ميشد .بنابراين ،کارکرد اين محله به نحوی بود که
تقريباً همۀ اقشار عالقهمند ميتوانستند بهنحوی از آن بهره گیرند .با اين حال ،مشخص
است که روسپيها و رقاصه های زيبارو بیشتر از سوی ثروتمندان و دولتمردان،
بهخصوص خود کريمخان به خانه دعوت ميشدند ،زيرا دعوت آنها به خانه خرج
زيادی داشت و ضعفا و مردان بازاریِ خردهفروش از عهدة اين مهمانيها بر نميآمدند
(همان ،صص 357 .ـ 364؛ غفاری کاشاني ،1373 ،ص419 .؛ هدايت ،1380 ،ج/9 .
ص ،)7210 .مثالً شبي در مجلس بزم و رقص کريمخان مشاهده کرد يکي از رقاصهها
ناراحت است .دلیل را جويا شد .آن رقاصه عنوان کرد مردی سبزیفروش بازاری بر او
نظر دارد و با جمع کردن مقداری پول بعد از مدتها پسانداز از وی درخواست کرده
بود امشب به خانۀ او برود ،اما مأموران دولتي او را بهزور به محفل خان آوردند ،در
حالي که او دل در رفتن به خانۀ آن مرد بازاری دارد .کريمخان نیز دستور داد مقداری
پول و شراب به آن زن بدهند و او را به خانۀ آن مرد بازاری ببرند (غفاری کاشاني،
 ،1373ص419 .؛ هدايت ،1380 ،ج /9 .ص .)7212 .به همین ترتیب ،کارگران و
طبقات ضعیفتر جامعه معموالً به سراغ «رامشگران سیار» ميرفتند (هدايتي،1334 ،
ص221 .؛ افسر ،1353 ،ص.)182 .
رقاصهها ،نوازندهها و خوانندگان بهخصوص در مجالس عروسي مردم عادی،
بزرگان ،شاهزادگان و فرزندان بزرگان در ايجاد فضايي فرحانگیز و شاد نقش بسزايي
داشتند .روز اول عروسي رقاصان و مطربان در بازارها و کوچهها ميزدند و
ميرقصیدند و از روز دوم به بعد بهمدت هفتروز در دربار برای سرگرمي و شادی
دولتمردان و درباريان فعالیت ميکردند .توصیفي که منابع اين عصر از مجالس عروسي
صص 294 ،369 .ـ 295؛ فرانکلین ،1358 ،صص 34 .ـ .)37
پیامدهای اجتماعی ایجاد محلۀ خراباتیان
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شاهزادگان زند به تصوير ميکشند گويای همین حقیقت است (غفاری کاشاني،1369 ،
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اگرچه احیای پديدة خراباتيگری و محلۀ خراباتیان با عاملیت مستقیم حاکمان زندی ،از
نگاه عامالن آن مبتني بر ضرورتهای سیاسي و اجتماعي بوده است ،اما در هر صورت
فعالیت محلۀ خراباتیان ،پیامدهای اجتماعي متعددی برای جامعۀ شیراز سدة دوازهم
هجری بهدنبال داشت .بهگونهای که دادههای تاريخ نگارستان به محقق اجازة تفسیر
مي دهد ،مراجعان محلۀ خراباتیان هم از اهالي خود شیراز (بیشتر جوانان) بودند و
همچنین ،از خارجیان (کساني که از خارج شیراز وارد شهر ميشدند چه ايراني و چه
غیرايراني) بودند .بنابراين ،اين دادهها نشان ميدهند چهبسا مردان شهرهای ديگر که
چنین محله ای در شهرشان وجود نداشت ،برای رابطۀ جنسي با روسپيها به شیراز

مسافرت ميکردند (غفاری کاشاني ،1373 ،ص .)420 .البته ،مؤلف رستمالتواريخ
(رستمالحکما ،1382 ،ص )357 .بيپرده عنوان ميکند همۀ مردم شیراز چه مردم عادی
و چه دولتمردان در اين بزمها شرکت ميکردند هدايت ( ،1380ج /9 .ص )7210 .در
روضهالصفای ناصری بهنوعي گزارش هر دو مورخ ذکرشده را در هم ادغام و بیان
مي کند .وجود افراد مختلف از شهرهای مختلف به قصد رابطۀ جنسي با روسپيهای
خراباتخانه ها به رخداد خطايي اشاره دارد که مردان و زنان برای لذت جنسي به آن
روی ميآوردهاند.
روشن است انجام چنین تفريحاتي در اين محله مشکالت عديدة خانوادگي و
زناشويي را ايجاد مي کرد که پیامدهای ويرانگر و مخربي برای يک جامعۀ اسالمي به
همراه داشت (رستمالحکما ،1382 ،ص .)357 .بهگونهای که دنبلي ( ،1350ص)43 .
اين فرايند را در قالب تبديل دارالعلم به دارالعیش شیراز به تصوير ميکشد .متأسفانه
گزارشات منابع به تودة مردم اشارهای ندارند و يا بسیار کم اشاره ميکنند .از اين طريق،
بررسي تبعات چنین محلهای برای تودة مردم کمتر با شواهد تاريخي مستند ميشود ،اما
با توجه به نوع رويکرد اسالمي ايرانیان نسبتبه خانواده و افراد جامعه ،ميتوان تبعات
بهطور قطع تقبیح و ممنوع ميکرد .از اين رو ،ديدگاه بیشتر مردم نسبتبه اين گونه
فعالیتها ،منفي بوده است .در پي آن اينگونه افراد ،يعني مشتريان روسپي بسیاری از
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اينگونه فعالیتها را در بین مردم حدس زد .شريعت اسالمي اين گونه فعالیتها را
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جايگاه های برتر اجتماعي را ــ که کانون خانواده در رأس آن قرار داشت ــ از دست
ميدادند.
بهدستور کريمخان زنان رقاصه و آوازهخوان برای شادی و شعف کارگران
ميرقصیدند و مي نواختند ،آن هم برای مرداني که از شهرهای ديگر به استخدام دولت
درآمده بودند تا طرحهای عمراني کريمخان را انجام بدهند.
مقرر شده بود که فوج فوج مغنیان نغمهپرداز و مطربان بربطنواز و موسیقيدانان
موسیقارساز قدم به قدم بساط نشاط و اسباب مسرت و انبساط گسترده و عملۀ
مذکوره در کمال عیش و سور و نهايت بهجت و سرور به شغل مزبور مشغول
باشند  ...و هر ساعتي از آن اوان عشرتاندوز چون ايام جواني ميگذشت
(موسوی اصفهاني ،1363 ،صص 154 .ـ 155؛ حسیني فسايي  ،1382 ،ج/1 .
ص.)609 .

اين پديده مي توانست بعد ًا در روابط اجتماعي و باورهای ديني آن کارگران تأثیر
سوئي بهجا بگذارد .کريمخان با نزديک کردن کارگران و بنايان به خراباتخانهها و
مرتبط ساختن آنها با روسپيها در کوتاهمدت نتايج خوبي کسب ميکرد .به سخن
ديگر ،خان زند با اين اقدام کارگران را از نیاز جنسي فارغ ميکرد و اين امر بهنوبۀ خود
سبب تمرکز بیشتر آنها به کار و ساختوساز ميشد 3.اين امر شايد دقت و ظرافت
بناهای کريمخاني را بیشتر ميکرد و از طرف ديگر ،سرعت عمل آنها را باال ميبرد ،اما
از ديگر سو ،اين فعالیت عواقب جبرانناپذير اخالقي ـ اجتماعي برای کارگران عمراني
داشت که بعدها آنها را در ارتباط با خانواده و زنان و فرزندانشان دچار مشکل ميکرد
و هرزگي را برای آنها به همراه داشت.
در اين دوره با ايجاد محلۀ خراباتیان و فعالیت آشکار آنها در جامعه ميتوان
گمانه زني کرد که تا حدودی در روابط زنان و مردان آزادی ايجاد شد که برخي از آن با
کاهش ازدواجها دامن بزند ،زيرا همانطور که گفته شد ،بخش بزرگي از کساني که به
محلۀ خراباتیان رفت و آمد ميکردند از جوانان بودند و يکي از فلسفههای ايجاد اين
محله نیز سرگرم کردن مردان مجرد بود .اگرچه شواهد زيادی در منابع مبني بر ارتباط
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عنوان بيبندوباری و لهو و لعب ياد ميکنند .اين آزادی تا اندازهای ميتوانست به
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نامشروع زنان و مردان متأهل نیست ،اما همین گزارشها نیز نشان ميدهد گاهي اوقات
اين آزادی واقعاً به خیانت و بيوبندوباری منجر ميشده است ،مثالً زن يکي از
قاپوچيباشيها (رئیس دربان شاهي) عاشق طاهر میرزا خواهرزادة کريمخان شده بود.
درنهايت نیز با نیرنگي جوان را به خانۀ خود کشانید و در هنگام معاشقه شوهرش از راه
رسید .طاهرخان ،قاپوچيباشي بدبخت را با ضربتي به زمین انداخت و به معاشقۀ
خودشان ادامه دادند .قاپوچيباشي به کريمخان شکايت کرد .خان بیان کرد زن تو با
همه سروسری دارد .بهتر است او را طالق دهي من خودم برايت زني عفیفه اختیار
ميکنم .قاپوچيباش عنوان کرد چگونه است که همه او را ميخواهند و من او را
نخواهم .کريمخان که از عمل بيشرمانۀ خواهرزادهاش ناراحت بود او (طاهرخان) را تا
دم مرگ کتک زد و دولتمردان زماني توانستند طاهرخان را نجات دهند که به خان
گفتند او مرده است (نوايي ،1384 ،صص 211 .ـ  .)212اين نوع گزارش تاريخي
هرچند در تاريخ اجتماعي زنديه معدود و انگشتشمار است ،ولي کمي اينگونه
گزارشها دلیل بر کمي عمل آن در جامعۀ شهری شیراز نیست .از آنجا که تاريخنگاری
اين دوره بهمانند دورههای پیش از خود بیشتر سیاسي ـ رسمي بوده است و نه مردمي.
ميتوان وجود چنین گزارشي را در دربار کريمخان به بیشتر افرادی که با اينگونه
مسائل در ارتباط بودند تعمیم داد .به عبارت ديگر ،هرچند نتیجه گرفتن از اين گزارش،
محدوديت جامعۀ آماری را آشکار ميکند ،ولي دلیل اين محدوديت جامعۀ آماری از
نقصان گزارشهای منابع است نه معدوديت اينگونه اتفاقات.
رستمالحکما ( ،1382ص )357 .بهدرستي مينويسد محلۀ خراباتیان بسیاری از
مردان متأهل را به سوی خود کشانیده بود تا جايي که از اهل و اعیال خود غافل شده
بودند .خود کريمخان روابط مردان با زنان را ميپسنديد ،اما خیانت و هرزگي و لودگي
را در اين زمینه نمي پسنديد ،مثالً در مجلس عروسي پسرش ابوالفتحخان ،هنگامي که
متوجه شد و در برابر ديدگان همه وی را به قتل رسانید و عنوان کرد سزای خیانت
همین است (نوايي ،1384 ،ص .)213 .گزارش رستمالحکما پیامد منفي ديگری از
فعالیت خراباتخانههای شیراز است .وجود اينگونه فعالیتهای غیراخالقي در میان
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افرادی که با رويکرد اسالمي زندگي ميکردند و از افراد خانوادة خود نیز همین توقع را
داشتند ،ميتوانست سبب لغزش آنها از ديدگاه دينيشان شود .با رخداد اين ناهنجاری
اجتماعي ،لودگي و هرزگي در بین زنان و مردان خانوادهها شیوع پیدا ميکرد .امری که
کامالً خارج از هنجار اجتماعي و رويکرد مذهبي آنها بود .از اين منظر روشن بود
فعالیت خراباتیان در جامعۀ اسالمي مخالف با شرايع و ديدگاهای افراد معتقد بود.
بنابراين ،اين وضعیت ميتوانست درنهايت ،به تضادهای عقیدتي در جامعۀ شیراز منتهي
شود.
عادی شدن طرب و شادی ،نوشیدن شراب و ارتباط با زنان رقاصه و روسپي تا
اندازهای هم به سقوط جايگاه مذهب منجر شد .چنان که دنبلي ( ،1350ج /2 .صص.
 44ـ  ) 45نیز بر آن تأکید دارد ،مثالً دراويشي که به گفتۀ تاورنیه ( ،1383ص )345 .در
عصر صفويه در صومعه ،پیر بنو ،در دو فرسخي شیراز اقامت داشتند اهل زهد و
پرهیزگاری بودند ،اما قلیان ميکشیدند ،در حالي که به گزارش هدايت ( ،1380ج/9 .
ص )7211 .برخي دراويش شیراز در زمان زنديه بادهخوار بودند .بر اساس همین منبع
روزی درويشي معتاد و بادهخوار نزد کريمخان رفت و درخواست کرد تا برای وی نیز
تکیه ای بسازند تا فقرا و درويشان در آن بیارامند .يکي از دولتمران برآشفت و بیان کرد
برای اين طايفۀ بادهخوار چرا تکیه درست کنیم ،اما کريمخان دستور داد تا برای وی نیز
تکیهای ساختند و به گزارش هدايت تا زمان مؤلف همچنان پا برجا بوده است.
نتیجه
اگرچه پرداختن به مقولۀ زنان روسپي بنا بر سرشت اجتماعي خود همراه با فقر شديد
منابع در تاريخ ايران است ،نتايج اين پژوهش نشان ميدهد ،پديدة فعالیت زنان بدکاره
و اماکني برای عرضۀ اين خدمات در جامعۀ ايران امری مسلم و قطعي بوده است که
به خصوص در عصر صفوی گويای اين حقیقت است .اين سابقه شامل شهر شیراز تا
پیش از برآمدن حکومت زند نیز ميشد .حکومت زند میراثدار حکومت صفويه بود.
به همین خاطر پديدة زنان روسپي ــ که امری اثباتشده در عصر صفوی است ــ به
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اين دوران نیز منتقل مي شود .از طرفي حکومت زند حامل پیامدهای اجتماعي سقوط
صفويان نیز بود .سقوط صفويه جامعۀ ايران را دچار بحران درازدامني کرد .بهنظر
ميرسد همین مسئله در تداوم رسم روسپيگری چه در میان زنان کنشگر اين پديده و
چه مردان متقاضي آن در پايتخت زنديان ،شیراز ،تأثیر داشته است .عالوه بر آن ،بنا بر
شواهد موجود در منابع ،تمايل شخصي خاندان حکومتگر زند به اين مقوله ،به عالوه
کمک به سیاست کنترل معارضان سیاسي و پیشبرد اهداف عمراني کريمخان زند در
شیراز نیز در بنیان محلۀ خراباتیان نقش داشته است .همچنین ،فعالیت اين محله که بنا
بر نقل منابع سازوکاری برای اداره داشت و از سوی حکومت کنترل و اداره ميشد
بهمنزلۀ منبع درآمدی برای حکومت زند نیز تلقي ميشد.
البته ،بايد به اين نکتۀ مهم اشاره کرد که کريمخان احتماالً در ايجاد اين محله
انگیزه های صرفاً شخصي نداشته است .بدين معنا که احداث اين محله تنها مبتني بر
تمايالت عشرتطلبانۀ کريمخان نبوده است ،زيرا او حاکم مطلق بود و هرچه اراده
ميکرد برايش فراهم بود .پس او احتماالً انگیزههای اجتماعي داشته که در ظاهر منطقي
بهنظر ميرسید ،اما شايد او به پیامدهای رواج بيحساب و کتاب خراباتيگری واقف
نبوده است .بهنظر ميرسد کريمخان قصد داشت با اين کار و به گمان خودش بهنوعي
افسردگيهای اجتماعي ناشي از دهها سال نابساماني ،جنگ و ستیز و نیز هیجانات
جنسي يک جامعۀ سنتي را تخلیه کند ،اما غافل از اين بود که رواج خارج از قاعده اين
امر چه پیامدهای نامناسبي دارد .تزلزل بنیان خانوادهها ،سقوط اخالقي جامعه و بروز
تعارض در رفتار اجتماعي مردم و شريعت اسالم ،از پیامدهای تشکیل اين محله در
دورة زنديه و در شیراز بوده است ،بهطوری که بنا بر نقل منابع بُعد مذهبي شیراز در
اين عصر تضعیف شد.

 .1کارمند دولت.
 .2کارمندان دولتي که به امور محالت ميپرداختند.
 .3طبق نظريۀ ديويد روبن رابطۀ جنسي و تمام وقايع مربوط به آن جذاب ،تحريککننده و مهیج
هستند .اين وقايع زندگي روزمرة افراد را سرشار از حرارت و زندهدلي ميکند تا با انرژی بیشتری
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مشغول به کارهای روزمرة خود شوند .همچنین ،وی معتقد است مردان و زناني که از بیشتر
فعالیتهای ديگرشان همچون کار کردن و گرداندن خانواده کنارهگیری کردهاند بیش از پیش به
روابط جنسي نیاز دارند تا بتوانند با روحیۀ جديد و انرژی بیشتر به آنها بپردازند .ديويد روبن،
دانستنيهای جنسي و زناشويي ،ترجمۀ ماندانا گودرز دشتي ،تهران :تالش ،1381 ،صص 411 .ـ
.412
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Abstract
Upon the establishment of Zand government, social situation of Shiraz urban
community which was affected by the ruling board entered a new phase.
This social diversity led to some changes in the capital. One of the most
important changes at this time was the formation of Kharabatian
neighborhood and the activities of prostitutes therein. The neighborhood
which started its activities following the social plans of the government left
behind different changes in many aspects of the urban society of the capital.
Therefore, the aim of the present study is to investigate the causes for the
formation of this neighborhood and its social consequences in the urban
society of Shiraz in the Zand era. The study followed a descriptiveanalytical method and used the library data to investigate the research
problem. The findings show that controlling and managing the political
activists in Shiraz, managing the crisis-stricken society after the fall of
Safavids, encouraging the activists to reconstruct and improve Shiraz along
with the positive attitude of Karim Khan Zand to this group of females all
were involved in the development of this neighborhood. Moreover, the
whole kharabatian neighborhood provided a good income resource for the
Zand government. One of the social consequences of creating this
neighborhood is the disorder in the foundation of families. In addition, since
this kind of social activity was in contrast with the social and religious
beliefs of the people, it created some popular and legal abnormalities by
some parts of the capital society.
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