سیمای اجتماعی ایران در عصر صفوی و بازتاب زنان،کودکان ،بازی و سرگرمی
دراشعار صائب تبریزی

محمد فوالدی ،دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه قم،
dr.mfoladi@gmail.com
حیدر نذیری،کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی،
Heidar.naziri@yahoo.com

چكیده
ایران در عصر صفوی ،از لحاظ تاریخی ،مذهبی ،نظامی ،فقه شیعه ،ادبیات شیعی و رواج بازرگانی و روایی اقتصااد از جایگاا
ویژ ای برخورداربود است .وضعیت طبقات گوناگون جامعه و آداب و رسوم رایج در این دور از مباحث مهم و مورد توجاه
در داخل و خارج ایران بود است .از طرفی اهمیت تاثیرگذاری این دوران را نباید در شاعر صاحب سبک و پرآواز ی همچون
صائب ،با ویژگیهای نکته سنجی ،باریک بینی ،ژرف نگری ،نادید گرفت .از ایان روی در ایان مقالاه زمیناههاای اجتمااعی،
سیاسی و فرهنگی ایران در عصر صفوی بررسی میگردد و سپس با توجه به جایگاا مهام خاناه ،خاانواد و زن و اود در
مباحث اجتماعی و اخالقی جامعه ،بازتاب موضوع زنان ،شیو ی پوشش ،ود ان  ،بازی و سرگرمی در اشعار صاائب تبریا ی
بررسی میگردد.
واژگان کلیدی :عصرصفوی ،صائب تبریزی ،زن ،کودک ،سرگرمی.

مقدمه
صفوی ،صفویه یا صفویان خاندانی ایرانی و شیعه بودند ه در سالهاای 888تاا1181هجاری خورشایدی بار ایاران
فرمانروایی ردند .به گفتهی مؤلف تاب تاریخ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران ،بعد از حملهی مغول باه ایاران و
شکست هایى ه از ابعاد گوناگون به ایرانیان وارد شد بود .درحقیقت دور ی ممتاد از انحااان ناژاد ایراناى فارا
رسید و با حملة تیمور این مصیبت تکمیل شد.سلسله صفو  ،در میان چنین غوغاا عظیماى باه وجاود آماد و باا
پدیدا ر شدن آن ،ملو طوائف از ایران رخت بر بستند و شور ایران برای مدت طوالنی یعنى بیش از دو قرن تحات
سلانت واحد و با یک پایتخت ادار شد.
مهمترین موضوعی ه با ظهور حکومت صفوی در ایران همرا است ،قوت و رواج تشیع است و ایان امار ،نتیجاهی
تالش و وشش این حکومت برای ترویج این مذهب ،و نبردهای سخت آنها با مخالفان آن بود است .شا اساماعیل،
در ترویج مذهب تشیع وشش بسیار می رد؛ این بود ه در دور ی سلانت خود به آسانی توانست مذهب تشایع را
به عنوان دین رسمی ایران اعالن ند.با این مجاهدتهای پیاپی ،مذهب رسمی ایران از آغاز قرن دهم هجری ماذهب
تشیع گردید و این امر برای این ملت در تاریخ قرون اخیر نتایج مهمی به بار آورد ه مهامتارین آنهاا تحکایم بنیااد
وحدت ملی ایران بود است .تشکیل دولت صفوی و جمع آوری تمام ایرانیان زیر پرچم تشیع و متحد ساختن آناان،
فرصت تاز ای برای احیای اندیشهی ملیت در ایران و نگاهبانی مرزهای طبیعی این شور داد و از آن زماان باه بعاد
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بارها از این شعور ملی برای دفاع از مرزهای ایران استفاد شد .صفویه در را تحکیم مباانی تشایع در میاان ایرانیاان،
تمام وشش خود را به ار بردند و بر اثر توجه آنان ،علمای این فرقه در ایران به زباان فارسای و عربای شاروع باه
نگارش و تالیف تاب های متعدد در فقه و حدیث و تفسیر و الم به روش شیعه ردند و به حادی در ایان عرصاه
وشیدند ه میتوان گفت قسمت ب رگی از پیشرفت های علمی مذهب شیعه از قرن دهم به بعد صورت گرفت .تنها
اشکال دولت صفوی در تعقیب سیاست مذهبی ه در پیش گرفته بودند ،رواج تعصب مذهبی بود.
دور ی صفوی ،عالو بر آن ه از جهت تثبیت وضعیت مذهبی ایران و ایجاد وحدت ملای از ایان را  ،بسایار مهام
بود ،از دیگر جهات هم ،در خور توجه و حائ اهمیت بود .یکی از آن وجو  ،ایجاد یک دور ی پیوساته از امنیات و
قدرت و سروری برا ی ایران بود .با ظهور دولت صفوی ،ن دیک دو قرن و نیم با وحدت و سربلندی و تجدید رسوم
ملی و ادامه حیات معنوی زندگی رد و در این مدت ،جلوی مهاجمان بیشماری را گرفت و در روابط خود با ملال
ب رگ دنیای آن روزگار رعایت حفظ مقام و حیثیت تاریخی خود را نمود و بااالتر از هماه در ایان مادت ،از ثباات
واقعی اوضاع و توسعه تجارت و رونق امور اقتصادی و عمران و آبادانی برخوردار بود .رفا و آساایش طاوالنی اه
ایرانیان ،مدتهای دراز از آن بی بهر بودند ،در این دو قرن و نیم باعث توسعه آبادیها و ثارت جمعیات و رواج و
رونق صنعت و تجارت گردید .ترتیب و قواعد مقرراتی در امور مختلف شوری و لشکری ایجاد و را های ارتبااطی
بسیاری در داخل شور ساخته شد .شهر و آبادیها و ساختمانهاا و مادارو و مسااجد و اروانساراهای بسایار در
گوشه و نار مملکت پدید آمد .در امور صنعتی و هنری و معماری به حدی پیشرفت و ترقی حاصل شد ه آن دور
را از این روی از بارزترین دور های تاریخ ایران ساخت (.صفا)713-711 :1731،
 .6پیشینهی پژوهش
اگرچه دربار ویژگی های شعر و سبک صائب ماالب فراوانای نگاشاته شاد اسات و باه مناسابت نیا باه شارایط
اجتماعی عصر صفوی اشار شد و برخی پایان نامه ها نی دربار مضامین اخالقی واجتماعی این شاعر نگاشته شاد
و یکی از آنها نی پایان نامه ای با عنوان«سیمای ایران در عصر صافوی ازمنظراشعارصاائب تبریا ی»اسات اه مقالاه
نونی از آن استخراج گردید است ولی به شکل خاص به موضوع زن ،ود  ،بازی و سارگرمی متار اشاار شاد
است .برخی از مقاالت و پایان نامه های مرتبط عبارتند از « :انعکاو فرهنگ ،آداب و رسوم عامیانه در دیوان صائب،
مژگان خجسته » « ،صائب تبری ی و هنجارهای اخالقی ،به اد خورانی » « ،مبانی اخالقای در دیاوان صاائب ،احماد
رنجبر و محمد صادق خادمی» « ،زبان و فرهنگ عامیانه درغ لیات صائب تبری ی ،نصرت اهلل دین محمدی رسافی»
از این روی در این مقاله ضمن بررسی شرایط اجتماعی و ساختار جامعه روزگار صفوی ،باه موضاوع زن ،اود و
بازی و سرگرمی در اشعار صائب تبری ی خواهیم پرداخت.
 .2ساختار جامعه صفوی
الف :طبقات مردان ایرانی
به گفتهی مؤلف تاب ایران در عصر صفوی « :جامعهی صفوی هرمی شکل باود .در رسو هارم شاخا شاا قارار
داشت .وی از جنبهی نظری قدرت مالق به شمار میآمد ،تجلی زند یالوهیت بود و سایه خدا بر زمین -در قاعاد -
ی هرم ،مردم عادی قرار داشتند ه از دهقانان مناطق روستایی ،صنعتگران ،مغاز داران و تجار وچک شاهر تشاکیل
می شدند (».سیوری)181-131 :1731 ،
قشر تاثیر گذاردیگری ه درجامعهی عصر صفوی از جایگا برجسته تاری نسابت باه ماردم عاماه برخاوردار بودناد؛
ب رگان لشکری و شوری و مقامات روحانی بودند ه در وسط هرم ،باین شاا و ماردم عاماه قارار داشاتند.مقامات
روحانی ،وظایف مختلفی بر عهد داشتند ،برخی از این مقامات ادار ی امال ب رگی را بار عهاد داشاتند اه بناابر
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وصیت ،از طریق بخش های افراد جامعه برای امور مذهبی فراهم شد بود و از جهتی دیگر این روحانیان معماوال باا
ثروتمندان زمیندار منافع مشتر ی داشتند .سایر روحانیان دیگر ه متوجه نقش تاریخی قشر روحانی به عناوان عنصار
تعدیل نند ی ظلم و ستم بین قدرت حا م و مردم عادی بودند ،تمام تالش خاود را در حمایات از ماردم عاماه در
برابر مقامات شوری و لشکری حکومت ظالم به ار می بستند .می ان ظلم و ساتمی اه قشارهای پاایین و متوساط
جامعه متحمل میشدند ،با قدرت پادشا راباة معکوو داشت .حق سنتی مردم در«تظلم با شا » وسیلة مامئنی بارای
حفاظت مردم در برابر ظلم و ستم دیوانیان بود.
یکی ازمهمترین ویژگی های جامعة عصر صفوی اتحاد وپیوند محکمی بود ه بین علما وقشرهای بازاری باه وجاود
آمد.اعضای تشکیل دهندۀ بازاررا ،بازرگانان ،اعضای اصناف(صنعت گران و سبه)و اعضای انجمنهای اخاوت نیماه
مذهبی تشکیل می دادند ،و این پیوند وانسجام ،با ازدواج دوسویه ای ه بین این دو قشر صورت می گرفت روز باه
روزمستحکم تر می شد.
ب :طبقات زنان ایرانی
یکی دیگر از مسائلی ه در بررسی سیمای اجتماعی ایران عصر صفوی ،از اهمیت خاصی برخوردار است ،توجه باه
زندگی قشرهای مختلف مردم است ه دارای شیوۀ زندگی خاص خود بودند و نیمای از جمعیات جامعاه را شاامل
می -شدند.یکی از این قشرها ی مؤثر در جامعه ،طبقات زنان ،در این عصر بودند ه در زمینههای تعلیمی و تربیتی و
اجتماعی ،در ایران آن عصر ،نقش مهمی برعهد داشتند اما این نقش خیلی مرنگ بود( .صادقی)818 :1781،
در دورۀ صفویه ،زنان چند دسته بودند:
 .1زنان طبقات باالی جامعه.
 .1زنان دهقانان ه در قالب تشکیالت قبیلهای در مناطق دور و ن دیک شهرها یا در مناطق شاورزی باه
صورت یکجانشین زندگی می رد اند.
 .7زنانی ه در زمینههای هنری ،صنعتی و مهارتی به شیو های مناقی در شهرها و مرا صنعتی مشاغول
به فعالیت بود اند.
 .1زنانی ه به صورت موقت ازدواج می رد اند.
 .5روسپیان و نی ان.
با وجودآنکه سلسلهی صفویه در نار ایجاد حکومتی واحد در سایة حکومت مر ا ی باا مر یات ماذهب تشایع و
گسترش متصرفات مرزی ایران بسیارتالش می ردند اما متأسفانه سبب گسترش برخی از خصیصاههاای غیراخالقای
مذموم و نکوهید ای نی شدند ه در نهایت به عنوان یکی از دالیل سقون این سلسله قابل تامل مایباشاد .از جملاه
این صفات غیراخالقی ه در این عهد شایع بود میتوان به موارد زیر اشار رد:
 .1تعمیم باد گساری و مصرف مواد مخدر
 .1اف ایش فحشا و روسپیگری (غفاری فرد)55 :1781،
«شاردن» ،سیاح فرانسوی ه سیاحتنامهی او اثر گرانبهایی در زمینهی تاریخ و تمدن و فرهنگ ایاران زماین باه شامار
میآید ،دربار ی زنان بد ار و فاحشهای ه در این عصر در اصفهان وجود داشتهاند چناین مایگویاد ...« :در ایاران،
زنان بد ار برخالف شورهای دیگر جهان زود شناخته میشوند ،زیرا با آنکه چادر و نقاب دارند ،نقابشاان از زناان
نجیب وتاهتر و بازترست و از حر ات و اطوار و شیو ی نگاهشان میتوان به آسانی به ارشان پی برد عاد ی ایان
گونه زنان در والیت ایران زیاد نیست ( »...شاردن :1758 ،ج 111 ،1ا )111
همچنان ه شا صاحب االختیار تمام امور شور بود ،به راحتی زنان را نی تحت تملاک و سرپرساتی خاود در مای
آورد و آنها را به حرمسرای خود می برد .زندگی زنان شا و سایر بانوان ایران ،خصوصا زنان اشراف و ب رگان بیشتر
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در حرمسرای شاهی یا خانه میگذشت و هنگامی ه از خانه خارج میشدند همیشه با روبند و چادر بودند و چشام
هیچ مرد نامحرمی بر روی ایشان نمیافتاد .زنان صفوی ،به ویژ زنان درباری و اشراف با توجاه باه مقاام و مرتباهی
اجتماعیشان دارای عناوین و القاب خاص خود بودند.زنان حرم درفعالیتهای گوناگون از جمله شکار همرا پادشا
شر ت می ردند و حتی گاهی خود نی اقدام به شکارمی ردند و با نی  ،مان و تفنگ به شکار میپرداختناد( .ر: .
صادقی)811-817 :1781،
ج) فرهنگ  ،آداب و رسوم جامعهی عصر صفوی
پوشاک ایرانیان عصر صفوی
پوشاک مردان
در هر دور ای فرهنگ و آداب ویژ ای در بار پوشش زنان و مردان رواج داشته ه برگرفته از نوع نگرش و باورهای
ملی و مذهبی آن جامه است .این دور نی با توجه به شرایط دینی و اجتماعی و بسته به طبقات اجتمااعی ماردم ،در
پوشش سبک و سیاقی خاص دارد.
در ایران عصر صفوی ،پوشا ایرانیان ،هرگ ماابق سبک و شیوۀ «مد» روزنباود .ماردان ایرانای هرگا شالوار بلناد
نمیپوشیدند بلکه تنبان آستر رد ای ه تا قوز پاهایشان میرسید به تن می ردند ،پیراهنشان نی بلند بود ،چناان اه
زانوهایشان را میپوشاند ،و دامن آن را بیرون ازتنبان قرار میدادند .این پیراهن درطرف راست روی سینه باز باود و
شکاف تا ناف می رسید و درقسمت پایین از دو طرف شکافته شد  ،اما یقه نداشت و فقط لبه گردن سااد ای داشات.
مردان وزنان ایرانی ،هرگ چی ی به گردن خود نمیبستند .مردان ازروی پیراهن ،نیم تناهی ( لیجاه)) ( kolijeنخای
می پوشیدند ه از جلو روی شکم دگمه میخورد و دامن به زیر زانو میرسید(.شاردن :6931،ج 181 ،1ا )118
لباو دیگری ه ایرانیان ،بر تن می ردند؛ قبا بود ه از باالتنه تا پایین زانو را میپوشاند .پارچاة آن خیلای نااز و
لایف بود ،و میانش را با پنبة فتیله شی می ردند و از آن جایی ه این قبا را رنگ می ردند ،رنگشان نی ثابت نباود،
و به محض چکیدن یک قارۀ آب بر روی آن لکهدار میشد .مردم محترم ،هر روز این قبا را باید عاو مای ردناد
زیرا در غیر این صورت ،پوشیدن چنین لباسی ،اسباب خفت آنان میشد .روی قبا شالی ابریشمی میبستند ه دو سر
آن با گل و بوته زربفت شد بود و روی آن شال پشمی رمان میبستند (.تاورنیه)111 :1771 ،
رجال دربار و سپاهیان از ب رگ و وچک ،خنجری به مر داشتند و زینت و قیمت خنجرها ،بستگی به اساتااعت و
شأن صاحب خنجر داشت .مردها دستاری از پارچة تانی یا ابریشمی بر سر داشتند ه آن را روی هام مثال ادوی
مدور میپیچیدند و به آن مندیل میگفتند .این دستار معموال مخاط و رنگین بافته شد باود .دساتار روحانیاان غالباا
سفید بود از پشت مندیل بعضی از آنها ،دنباله ای به طول نایم سااعد آویا ان باود .ساادات بار دساتار خاود دنبالاة
سب رنگی داشتند ( .نوایی و غفاری فرد)731 :1781،
پوشاک زنان در ایران عصر صفوی
زنان ایرانی ،لباوهای خیلی فاخر میپوشیدند .لباو آنان از لباو مردان ناز تر و مانند آنها گشاد بود .لباسشاان از
باالتنه و پایینتنه مج ا نبود بلکه لباو آنها مانند لباو مردان روی هم یک سر بود و باا لبااو مردهاا هایچ فرقای
نداشت .از جلو باز بود و از ماهیچة پا به پایین تجاوز نمی رد و مر خود را تنگ نمیبستند .آستینشان باه دسات و
بازو چسبید تا پشت دست میرسید .ال وچکی به شکل برج بر سر میگذاشتند .زیر شالواری هام چاون ماردان
میپوشیدند ه تا پاشنة آنها میرسید فش آنها با فش مردانه فرقی نداشت( .تاورنیه)113 :1771 ،
به طور لی زنان ایرانی ،چهار حجاب داشتند ه دو تای آن را در خانه سر می ردند و دو تای دیگر را هنگام خاارج
شدن از من ل به آنها میاف ودند:
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 .1روسری ه برای آرایش تا پشت بدن آوی ان بود.
 .1چارقد ه از زیرچانه میگذشت و سینه را میپوشاند.
 .7چادر سفیدی ه تمام بدن را میپوشاند.
 .1روبندی ه بر روی صورت میانداختند و مخصوص مساجد و معابد بود (.شاردن 113 :1758،ا )118
در ایران شکو و تجمل را هرگ سرزنش نمی ردند؛ بلکه برعکس مورد تشویق هم قرار میگرفت .شااردن در ایان
بار چنین میگوید« :ایرانیان در این مورد ضرب المثلی دارند :قربت با لباو ،افتخار با پوشا است(».هماان 117 ،ا
)171
زنان همچنین دورگونهها و اطراف چانة خود را یک چند رشتة مروارید به وسیلة قالب میزدند و دختاران باا ر در
سوراخ راست بینی خود یک حلقة طال و مرصع به جواهر مانند زنان تاتار آوی ان می ردند (.آدام اولئااریوو:1711 ،
ج )111 ،1
همان گونه ه مشخا شد ،پوشش در این روزگار هم با اختالف طبقه و هم جایگا و شان اجتماعی مردم متفااوت
بود است .لباو در عین این ه حجاب و پوشش تلقی می شد اما از جهت زینت و تجمل نی مورد توجاه خااص
بود و ج وی از شخصیت به حساب میآمد است.
خوراک و آشامیدنیهای ایرانیها
ایرانیان در این دور در خصوص خوردن و آشامیدن نی همانند پوشش آداب و رساوم و شایو خاصای داشاتند اه
بویژ از نگا جهتنگردان مورد توجه بود است.
ایرانیها عموما ،توجهی به غذاهای گران و تجملی ندارند .وسایل من لشان اند است.صندوق ،قفسه و گنجه ندارناد
اما ف اتاق هایشان با قالی فرش شد است .در من ل همیشه برنج دارند و تنها گوشات مایخرناد .ایرانایهاا بارای
آشپ ی از ظروف فل ی و مسی استفاد می نند ه با قلع سفید شد است و همیشه در هنگام خوردن غذا و یا میاو ،
برای رعایت نظافت ،ظرف مخصوصی به نام توفتان (تُف دان) در نار خود دارند(.آدام الئاریوو)138 :1717،
خوراک ایرانیها در این دوره
در این دور هم نوع غذا و هم آداب غذا خوردن ویژگی خاص خود را دارد و بویژ از نظر جهانگاردان و باا نگاا
دقیق بیرونی مورد توجه بود است ه در ادامه به مواردی اشار میگردد.
غذای رایج و معمولی ایرانیان ،برنج پخته است ه خوب طبخ نشد باشد ه به آن «پلو» میگویند و بر روی آن چند
قاع گوشت گوسفند گذاشته و میخورند .ایرانیها ،برنج پخته را برای تغییر ذائقه به رنگهای مختلفی در میآورناد
گاهی آن را با مغ بادام و یا بنشن مخلون می نند و گاهی با آب انار و یا مربای آلبالو به رنگ قرم و یا باا زعفاران
به رنگ طالیی درآورد و معار می نند گاهی نی بر روی پلوی خود ،جوجه ،مرغ و ماهی سرخ رد مایگذارناد و
یا آن را با اسفناج سرخ رد تناول می نند (.آدام اولئاریوو :1711،ج)111 ،1
ایرانیان ،به جای نان ،برنج استفاد می نند ولی با این وجود انواع مختلف ناان هام دارناد اه از آرد گنادم درسات
می نند( .آدام الئاریوو (131 : 1363،از جملة این نانها ،باید از نان « ماج» نام برد ه از آرد گندم پخته شد تهیاه
میشد و در حدود سه انگشت قار و  78سانت طول دارد ،نان «لواش» ،ه گرد و ناز است ،نان «پنجه ش» اه در
تنور و بر روی شن پخته میشد ،نان «یوخا» ه ناز است و درازی آن تقریبا یک سااعد و پهناایش نیا باه هماین
انداز است .ایرانیان قاعاتی از آن را در دست می گیرند و پلو را از داخل بشقاب بر میداشته و در دهان میگذارند و
گوشت را سر سفر عمادتا باا دسات تکاه تکاه مای نناد و مایخورناد و متار از اارد اساتفاد مای نناد (.آدام

 / 1نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی  -بیرجند اسفند 6931

اولئاریوو :1711،ج 151 ،1و آدام الئاریوو )131 :1717 ،برای خوردن غذاهای آبکی از قاشق چوبی ناز و بیضی
شکل وچکی استفاد می نند(.همان)131 ،
« تکتاندار» در سفرنامة خود ،آنجا ه به عنوان میهمان ،در مراسم میهمانی شا عباو شر ت رد است؛ طرز نشستن
ایرانیان در هنگام غذا خوردن را اینگونه بیان مای نناد :شاا و اشاراف و تماامی مستشااران درباار ،هماه دایار وار
چهارزانو و دو زانو بر زمین مینشینند ،به طوری ه پاهایشان معلوم نیست ،و وقتی ه هر س در جایی ه بارای او
مشخا شد قرار می گیرد در مقابل میهمانان ،سفر ای از پارچة ابریشمین پهن می نند( .تکتاندرفن ژرژ11 :1751 ،ا
)11
آشامیدنی ایرانیان در این دوره
تاثیر نگا دینی و مذهبی در نوع آشامیدنی در این دور بسیار مهم بود است.
آشامیدنی و نوشیدنی عمدۀ مردم ایران ،آب است ه گاهی آن را با دوشاب (شیر ) و سر ه مخلون مای نناد و میال
می نمایند .با وجود آن ه شراب در ایران فراوان و ارزان است ایرانیها به خاطر مناع ماذهبی نمایخورناد باه ویاژ
حاجیها و افرادی ه به زیارت اما ن مقدسه میروند ،ولی برعکس عد ای از ایرانیان دربار هستند اه باه نوشایدن
شراب عالقة زیادی دارند(.آدام اولئاریوو :1711 ،ج 151 ،1و آدام الئاریوو)131 : 1717 ،
«مردم عادی از میان نوشیدنیها به طور معمول از چای استفاد می ردند اما ظاهرا قهاو بیشاتر ماورد اساتفاد قارار
میگرفت» ( نوایی و غفاری فرد)783 :1781 ،
مراسم عروسی ایرانیان در عصر صفوی
یکی از موضوعات جالب توجه در این دور مراسم نام دی و عقد و ازرداج است.
ایرانیان ،فرزندان خود را از سنین هشت ،نه سالگی وگاهی زودترنام د می نند اماا ارامناه ،خیلای زودترازایرانایهاا،
فرزندان خود را نام د می نند ،آنها ازپنج سالگی پسرودختررابه عقد هم در میآورند( .تاورنیه)117 ،1771 ،
اگر جوان تاز بالغی ،تمایل به دختر خاصی داشت و قصد ازدواج با او را داشات دو نفار از دوساتان خاود را بارای
خواستگاری به ن د پدر دوشی میفرستاد ،زیرا نه خود او و نه والدینشان اجاازۀ دیادن دختار را نداشاتند و در ایان
مرحله ،رسم بود ه خانوادۀ دوشی در ابتدا با این خواستگاری با روی گشاد و صمیمانه برخورد نمی ردناد ،زیارا،
معتقد بودند ه اگر ج این باشد معنایش آن است ه پدر می خواهد هرچه زودتر از شر ّدخترش راحت گردد .بعد از
آن ه پدردوشی  ،با این ازدواج موافقت می رد .درمرحلة بعد داماد به اتفاق والدین خود و دو خواستگاراوّل اه باه
عنوان و یل دامادبودند به بحث دربارۀ شیربها و مهریه ه به عهدۀ داماد بود میپرداختند و چنین پرداخات وتعهادی
بردوگونه بود .درصورت توافق طرفین ،قرارداد مهریه توسط قاضی یا ماال امضاا مایشاد و جنباة قاانونی باه خاود
می گرفت داماد یک روز قبل از مراسم ،برای عروو گوشوار  ،بازوبند و دیگر زیور آالت و نی مقداری خاورا ی باه
خانة عروو میفرستاد و این خورا ی ها برای پذیرایی از میهمانان دعوت شد ازجانب عروو و داماد در نظر گرفته
میشد(.آدام الئاریوو 117 :1717،ا )111
مراسم عقد در جایی ه تنها داماد و نمایندگان دو طرف و یک روحانی معروف حضور داشتند برگ ارمیشد .مجلس
عروسی معموال در خانة داماد ،طی د روز برپا میشد .روزِدهم جهی یة عروو را ه خوانچه نامید میشد باه خاناة
داماد میبردند ( .نوایی و غفاری فرد)781 : 1781،
روز عروسی ه فرا می رسید جهاز عروو را بر روی چهارپا یا بر دوش حمال با ساز و نقار به خانة داماد میبردند،
و در حالی ه عروو را پیاد به خانة شوهر میبردند جماعتی از زنان ،در حاالی اه شامعهاای ماومی روشانی در
دست گرفته ،او را همراهی می ردند و همچنین دستهای ساززن و نقار چی پیشاپیش عروو میزدند و مینواختند تا
به در خانة داماد می رسیدند و اگر داماد در زمان عقد ،برای ارضای خاطر اقوام عروو ،مهریهای خارج از توان خاود
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تقبل رد بود ه از عهدۀ پرداخت آن نمیتوانست برآید ،در را بر عروو میبندد و میگوید من با این قیمات و باا
این مهریه ،زن نمیخواهم ،سپس اقوام طرفین ،میانجی گری رد و باالخر در مبلغ مهریه به موافقت میرسند ،در آن
هنگام در را باز رد و عروو و همراهان او داخل خانه میشوند(.تاورنیه 117 :1771 ،ا )111
.9

صائب و صفویان
میرزا محمد علی ،پسر میرزا عبدالرحیم تبری ی ،متخلا به صائب ،از شاعران ب رگ و از استادان مسلم سبک هنادی
است ه در حدود سال 1888هجری در تبری (یا اصفهان) چشم به جهان گشود (.قهرمان)13-11 :1731 ،
پدر او از بازرگانان و تاجران مشهور تبری بود ه به دستور شا عباو اول ،همرا با ه ار خانوار ،بارای گساترش و
رونق تجارت اصفهان ،به این شهر وچانید شدند و در مناقه ای به نام «عباو آبااد» ساکنی گ یدناد (.معادن ان،
) 11 : 1783عباو آباد محلی بود ه به دستور شا عبااو اول سااخته شاد و بعادها در اثار گساترش پایتخات باه
اصفهان پیوست و نام محلهی« عباو آباد » به خود گرفت(.حسینی «)31 :1788 ،مپفر» ،سیاّاح و پ شک آلماانی نیا
اشار می ند ه :عباو آباد ،محل مناسبی برای سکونت اروپاییان و خصوصا سفرای خارجی به شامار مای رفات(.
مپفر118 : 1718 ،و)111
«صائب را اگر «متنبی ایران» بخوانند .س است ،زیرا همانند وی مفلق ،نکته سنج و باریاک باین باود و معاانی بادیع
درغ ل -های خود گنجانیاد اسات(».دهخادا :1737 ،ج )11181 ،1صاائب در اواخار سالانت شاا عبااو اول در
سال1781ق به قصد تجارت عازم سفر هند گردید ،اما قبل از سفر به هند چند سالی را در ابل ن د «میرزا حسن اهلل»
متخلا به «احسن» و مخاطب به «ظفرخان» بسر برد است ،ناگفته نماند ه ظفرخان مقدم صائب راباه ابال گرامای
داشته ،و او را به همنشینی خود برگ ید است؛ (گلچین معانی :1737 ،ج) 1،15چنان ه «شبلی نعماانی» نیا در تااب
خود بهراباهی صمیمی این دواشار رد است  «:بقدری روابط و تعلقات آنها باا هام زیااد شاد اه ناام صاائب و
ظفرخان تواما برد میشود (».نعمانی :1717 ،ج)118 ،7و در سایه دوستى و ا رام به مرتب ردن دیوان اشاعار خاود
پرداخت.چنان ه خود نی به این مساله اشار رد است.
صائب به همرا ظفرخان به «آگر »« ،الهور»« ،د ن»« ،برهانپور» و« شمیر» سفر رد .در سال 1871هجاری در حاالی
ه صائب و ظفرخان ج و ملت مان ر اب شاهجهان بودند و در ایان موقاع ،در برهاانپور اقامات داشاتند؛خبر رساید
پدرصائب ،برای بردن پسر خود به ایران ،به «ا بر آباد» هندوستان آمد ومنتظر است تا پسرش را با خود ببرد .صاائب
با شنیدن این خبر قصید ای در مدح خواجه ابوالحسن تربتی -پدر ظفرخان -میسراید واز او رخصت بازگشات باه
وطن خود می ند.مالع قصید چنین است:
اقبالمند آن ه به تایید ردگار
در زیر پا نظر ند از اوج اعتبار
(همان ،غ )1177
باالخر پس از دو سال این مقصود ،حاصل شد و در سال 1811هجری به همرا پدر عازم ایران میشاوند،زمانی اه
صائب به ایران بر می گردد .شا عباو اول مرد بود و شا صفی شقی ،بر تخت حکومات تکیاه زد باود و پاس از
شا صفی،در زم ان حکومت شا عباو دوم ،صائب به دربار صفوی پیوست ودر مدت فرمانروایی وی ،به مقام ملاک
الشعرائی دربار رسید ( .دریا گشت 38 :1731 ،و .)118صائب در این ایام دیگار باه سافرهای دور و دراز نرفات و
فقاااط باااه قصاااد سااایاحت و دیااادن علماااا و شاااعرا باااه برخااای از شاااهرهای ایاااران از جملاااه  :قااام،
ق وین،اردبیل،ی د،تبری ،مشهد ،اشان،مازندران سفر رد .پس از آن دیگر از اصفهان بیرون نرفت ودرهمان جا باود تاا
این ه در سال 1881ها.ق ( همان « ) 118،وبه احتمال قوی در سال 1881درگذشات ( ».قهرماان )13 :1731 ،ما ار
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صائب در باغ تکیهی اصفهان در حوالی زایند رود (در خیابان صفای اصفهان و طرف غربی خیاباان شااهپور) ،قارار
دارد ( .محمدی)11 :1735 ،
انتقادات سیاسی صائب
یکی از ویژگی های شعری صائب ،انتقاد از وضعیت نابسامان جامعه ،بی عدالتی ها ،ظلم و ساتم طبقاات حاا م بار
مردم جامعه است ه در البه الی غ لیاتش ،به صراحت و عمدتا به صورت غیر مستقیم در لفافه ی آرایه هاای ادبای
به ویژ تمثیل نمود پیدا رد است ( .معدن ن .)11 :1783،روزگار صائب ،مصادف است با حکومات شاا صافی،
شا بی فایت ،عیاش ،شرابخوار  ،سنگدل و بیرحمی ه لقب« داو مرگ» خاندان صفوی را به او داد اند .شاهی ه
چند تن از زنان خود را با دستان خود به قتل رساند و برخی دیگراز آن ها را در عین جوانی و زیبایی ،دساتور قاعاه
قاعه ردنشان را صادر رد (.پناهی سمنانی) 113 :1737 ،
شا دیگری ه صائب ،درعهد او روزگاار عا ت و سارافرازی و ملاک الشاعرایی درباار صافویان را در ارناماه ی
درخشان خود به ثبت رسانید است؛ شا عباو دوم ،پسر شا صفی است؛ پادشاهی ه به خاطر روحیهی جنگاوری
و شجاعتی ه داشت او را اریکاتور شا عباو اول ذ ر رد اند؛ پادشاهی ه قندهار را بار دیگار از مغاوالن هناد
پس گرفت لیکن با تمام صفات خوبی ه برای این پادشا بر شمرد اند او نی همانند اجداد خود به رذایال اخالقای
همچون شراب خواری و آدم شی آراسته بود!؟ ه از آن جمله میتوان به قلیانچی اشار رد ه به خاطر دیر چااق
ردن قلیان ،زبان او را برید و یا ماجرای ندن دندان مارب باشی و وبیدن آن در سر شخصی ه به تملق گاویی از
وی( شا عباو دوم)پرداخته بود( .پناهی سمنانی )118 :1737،پادشا دیگری اه صاائب ،اناد ی از حکومات او را
در رد است و بعد از آن ان وا گ ید  ،شا سلیمان است .در زمان این پادشا  ،شور ایران در وضعیت بادی قارار
داشته است به گونه ای ه دوران بیست و سه ساالهی حکومات او را دوران سارد و بای روح ،و عرصاهی جاوالن
خیانت پیشه گان و غارتگران ذ ر رد اند.دور ای ه بعد از صلح زهاب ه بین ایران و عثمانی برقرار شد آراماش
و آسایشی بر ایران حکمفرما شد ه ثمر ی آن ،چی ی ج  ،تن پاروری ،عیاشای ،غفلات ماردم و درنتیجاه فروپاشای
تدریجی حکومت صفویه نبود( .همان)138 ،
 .4بازتاب زنان،کودکان ،بازی و سرگرمی در اشعار صائب تبریزی
 -6از مباحث مهمی ه در نظر صایب مهم جلو رد و در اشعار خود بازتااب داد اسات ،موضاوع زناان و
مباحث مربون به آنان از جمله پوشش ،زینت و نحو ی آرایش و رواج روابط مشاروع و نامشاروع در ایان
دور است.
 .6-3مسائل زنان
صایب در نار بیان ویژگی های مثبت در این خصوص گا با نگا نقادانه استیها و ژیهاای جامعاه را نیا بیاان
رد است .وی در ابیات زیر ،زن را رخنهی فساد میداند و عالقه وزریدن به آنها را رشته بند عالم تجرد میشامارد
و عشق به آنها را پست نند ی همت واال می داند ،شاید یکی از دالیل آن همین فساد و بیبندباری باشد اه در آن
عهد متداول بود است و از طرفی میتوان نشان دهند ی دیدگا جامعه آن عصر راجع به زن و باه طاور لای نفاوذ
روحیهی مردساالری در آن دور باشد.
زن چه باشد ه ازو مرد به فریاد آید ؟
پهلو ز زن بدزد ه این رخنة فساد
مهر زنان ه رشته پای تجردست
در عشق زن مپیچ ه معجر ند به فرق

سیمای اجتماعی ایران در عصر صفوی و بازتاب زنان،کودکان ،بازی و سرگرمی دراشعار صائب تبریزی

3 /

شاهد عج بود شکو ز دنیا ردن
(همان،ج،1غ)1187
درخون گرم غوطه دهد جای مرد را
سوزن به زیر پا شکند رای مرد را
این ار زشت ،همت واالی مرد را (همان،ج،1غ)117
حجاب و پوشش زنان ایرانی
همان گونه ه دربار حجاب و پوشش زنان ایرانی گفتیم ،زنان ایرانای معماوال در داخال و خاارج از خاناه پوشاش
خاصی داشتند و با پوشش امل و روبند و چادر رفت و آمد می ردناد .صاائب در ابیاات زیار از چاادر و حجااب
سخن گفته است و حجاب را ،چراغ ایمنِایمان دانسته است.
به روی مهر ،صبح از ساد لوحی پرد میپوشید
نمیداند ه حسن شوخ با چادر نمیسازد
(همان،ج ،7غ)7818
برق را ابر نسازد ز نظرها پنهان
شوخی حسن بتان از ته چادر پیداست
(همان،ج،1غ)1111
فرست بر چراغ حیا آستین زدن
نور چراغ ایمن ایمان بود حجاب
(همان،ج ،1ق،ص))7511
ادوات زینتی زنان در عصر صفوی
خال سیاه
بیت زیراشار به خال سیا زینتی دارد ه زنان عرب بررخسارخود ایجاد می نند.
آخر سیا بختی مجنون ع ی رد
بر چهر زنان عرب ،خال نیل را
(همان،ج،1غ)311
غازه
ماد سرخ رنگی ه زنان به صورت خود میمالند ،سرخاب (.التیک چند :6973 ،ج ) 1515 ،7
سوخت چون خال از فروغ عار گلگون او
ازشفق آنکس ه بر خورشید تابان غاز بست
(همان،ج ،1غ)1111
الله در و بدخشان خون خود میخورد
چهرۀ گلرنگ اورا احتیاج غاز نیست
(همان ،غ )1713
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سرو را چون الله و گل احتیاج غاز نیست
زینت آزاد مردان غیر روی تاز نیست
(همان،غ )1718
وسمه
«گیاهی ه با برگ آن جامه را رنگ می نند و مویها را سیا مینمایند و زنان ابروهای خود را رنگ مای نناد و آن را
برگ نیل نی گویند» (.گلچین معانی :1737 ،ج )118 ،1
چشم مستت سرمه را بیهوشدارو می ند
زهر قاتل وسمه را آن تیغ ابرو می ند
(همان ،ج ،1متفرقات،ص )7111
شاهد بازی و امرد گرایی
یکی ازخصلت های نکوهید متداول درجامعه عصرصفوی ،با توجاه باه بساامدباالی آن دراشعارصائب،شااهدبازی و
امردگرایی است.مرتضی راوندی در تاب خود دراین بار چنین نوشته است :دردورۀ صفویه به علات رواج فسااد و
امردبازی ،فواحش رسمی و غیر رسمی بسیار بودند با اینکه شاا تهماساب باه قصاد عاوام فریبای درسراسارممالک
محروسه ،شرابخانه ،بنگخانه ومعجونخانه ،بوزخانه( جایی ه در آن جا بوز (فقاع) سازند)(انوری )1811 :1781،و
قوال خانه و بیت اللاف(فاحشه خانه)(...دهخدا :1733 ،ج)5111 ،1و سایر نامشاروعات را قادغن ارد باود ،ولای
چون علل فساد را ازبین نبرد بود عمال ارها در خفا صورت میگرفت(.راوندی :1711،ج)181 ،3
گفتنی است وضع امردگرایی در دورۀ شا عباو ،طوری دیگر بود ،شا عباو به شدت با این پدید مخاالف باود و
درصورت گ ارشی مبنی برارتکاب این عمل مذموم ازجانب سی به شادت آن شاخا را مجاازات مای ارد ولای
متأسفانه در دورۀ شا عباو دوم ،قضیه بلعکس شد و(....همان .)117-111 ،این موضوع در اشعار صاائب بازتااب
یافته و گا نی با نگا انتقاد آمی باه آن پرداختاه شاد اسات(.ر : .ج7غ7881و ج 1غ 111و ج 5غ  1188و ج  5غ
 1181و  1181و ج 1غ  1173و )1881
 .2-3آداب و رسوم
برخی از آداب و رسوم این عهد ه در اشعار صائب بازتاب یافته اند از قرار زیرند:
آداب زایمان و پرورش کودک
برخی از مهمترین آداب زایمان و پرورش ود

ه در اشعار صائب نمود پیدا رد اند از این قرارند:

بر خشت زادن
در گذشته ،زنان بارداری ه وقت وضع حمل آنها میرسید ،خشتی زیر پای آنها میگذاشتند ه بر سر پا بنشینند و
زور بر هر دو پا وارد نند تا طفل به سهولت از رحم خارج گردد(.مل وارسته)71 :1788،
چند از چرخ بال زاد و بردارد خا ؟
تا ی این حاملة فتنه بود بر سرخشت
(همان،ج ،1غ )881
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دایه و طفل بدخو
در گذشته دایگان هر موقع طفل بدخویی می رد و از خوردن شیر امتناع می رد شیر را با شکر مایآمیختناد و باه او
میخوراندند.
روی تلخ دایه نتواند مرا خاموش رد
طفل بدخویم ،شکر در شیر میباید مرا
(همان،ج  ،1غ )111
سق برداشتن کودکان
در گذشته رسم بود ه سق ود ان را با شکر بر میداشتند تا زندگی بر آنان شیرین گردد(.قهرمان)771 :1735،
روی تلخ دایه نتواند مرا خاموش رد
طفل بد خویم ،شکر در شیر میباید مرا
(همان،غ )111
مهرۀ گهواره
«مهرۀ بود با نظر قربانی ه بر باالی گهوار میآویختند ،دفع چشم زخم را».
(گلچین معانی:1737 ،ج)711، 1
نو نیاز عشق چون فرهاد و مجنون نیستم
بود از سنگ مالمت مهرۀ گهوار ام
(همان،ج،5غ)5781
ناف به چیزی بریده شدن
اشار به روحیه ماما در موقع بریدن ناف نوزاد دارد اگر قابله ناف طفل را به خوشی وخرّمی ببرد ،طفال ا ثار اوقاات
به خوشی وخرّمی بگذارند و اگر به غم و اندو ببرد به غم واندو بگذارند( .گلچین معانی:1737 ،ج)731، 1
ناف کسی به غم بریدن
روی از غبار حادثه در هم نمی شم
ما ناف دل به حلقه ماتم برید ایم
(همان،ج،5غ)5833
ناف کسی به عشرت بریدن
ناف مرا به نغمة عشرت برید اند
چون نی نمیزنم نفس بیترانهای
(همان،ج،1غ)1171
 .9-3بازیها و سرگرمیها
برخی از بازیها و سرگرمیهای ایران در عصر صفوی ه در اشعار صائب بازتاب پیدا رد ازاین قرارند:
دامن سواری
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« نوعی بازی ود ان در ایران ،عصر صفوی بود است ه ود ان از دامن خود اسب ساخته ،جست مایزدناد»(.مال
وارسته)111 : 1380،
نمی سازد به ابر و برق شوق بیقرار من
همان بهتر ه بگذارم به جا دامن سواران را
(همان،غ)111
کشتی
باتوجه به بیت زیرمیتوان چنین پنداشت ه یکی ازسرگرمیها و ورزشهای مردم ایران در عهد م بور ،شتی گارفتن
بود است.
لمه گل زدن؛ به معنای هماورد طلبیدن برای جنگ است و این یکی ازرسمهاای شاتیگیاران ایرانای باود اسات.
(گلچین معانی :1737،ج)1،117
به خصم گل زدن از دست من بر نمیآید
و گر نه آبلهام تشنة مغیالن است
(همان،ج،1غ)8131
شدست خار ندامت جگر خراش مرا
به سهو برگ گلی گر ،به دشمنان زد ام
(همان،ج،5غ)3135
شكار
با توجه به بیت زیر میتوان دانست ه یکی دیگر از سرگرمیهای مردم خصوصا شاهان و ب رگان ب رگان درباار در
این عهد ،شکار پرندگان و حیوانات و تعلیم آنها بود است.
بَهله« :دستکش چرمی ه میرشکاران باه دسات مای نناد و بادان بااز ،و چارغ و غیار را بار دسات گیرناد»(.مال
وارسته)188 :1788،
بهله تا دست به آن موی میان افکند است
مژ بر دیدۀ من چنگل شهباز شد است
(همان،ج  ،1غ )1517
جناغ
جناغ ،استخوان سینه مرغ و دیگر حیوانات است و در عربی ترقو گویند .جناغ بستن ،یعنی این ه دو نفر با هام بار
سر چی ی شرن ببندند( .مرا یاد و ترا فراموش)( نفیسی[،بیتا] :ج)1111 ،1
خوش بود دلخوا بستن با پریرویان جناغ
گر فراموشی از آن جانب بود دلخوا تر
(همان،ج  ،5غ )1118
پرتاپ سنگ درآب
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پرتاپ سنگ در آب یکی دیگر از بازی های مهیج ود ان در این عهد بود است «.برای این ار سنگ های وچاک
م ساح را به قوت و به نحوی پرتاپ می نند ه چند بار با ساح آب مماو شود و برجهد تا هنگامی ه از حر ات
باز بماند( ».قهرمان)771 :1735 ،
گر به جرم سینه صافی سنگبارانت نند
همچو آب از بردباری به روی خود میار
(همان،غ)5151
کبوتربازی و کبوترخانه در ایران عصر صفوی
به نظر می رسد ،سابقه بوتربازی به دوران بعد از اسالم برسد و از این پرند غیر از نامهرسانی و تهیه ود و چلغاوز،
برای سرگرمی و استفاد از گوشت آن نی بهر برداری می ردناد ،باه هماین منظاور سااختن بوترخاناه در آن دور
معمول بود است و از جمله شهرهای ایران در عهد صفوی ه بوترخانههای زیاادی در حاول و حاوش آن وجاود
داشته ،اصفهان است« .مرتضی راوندی» در تعریف این بوترخانهها چنین میگوید« :برجهای گرد و بلندی است اه
قسمت فوقانی آنها دارای طرحهای زیبا و دلانگی ی میباشد ،داخل این برجها مر ب از حجر های وچکی اسات
ه بوتران آشیانههای خود را در آنجا می سازند و در حدود پنج تا شش ه ار حجر در این برجها موجود است ه
در هر یک از آنها یک جفت بوتر جفتگیری می نند»(.راوندی :1711 ،ج  ،3ص  )11صاائب در ابیاات زیار ،باه
استفاد از بوتر برای نامهرسانی و همچنین رواج بوتر خانهها در جامعه عصر خود اشار رد است.
الف) کبوتر بغدادی
نوعی از بوتر ه به تی پروازی موصوف بود و از آن استفاد ناماه باری مای ردناد (.گلچاین معاانی :1737 ،ج ،1
)113
یک روز چون بوتر بغداد میرود
از باختر به شور خاور الم من
(همان،ج ،1غ )1113
در سر این غافالن طول امل دانی ه چیست
آشیان رد است ماری در بوتر خانهای
(همان،غ)1111
ب) کبوتر حرم
چون گرداگردخانه عبه و حرم پیامبر(ص) وائمه(ع) شتن و آزار رساندن آدمی و حیواناات حارام اسات ،بسایاری
از بوتران به این اما ن متبر ه پنا میبردند .این گونه بوتران ه به علت مجاورت با حرم ،شکارشان ممنوع است به
بوترحرم معروفاند(.یاحقی)117 :1781 ،
سی ه مینهد از حد خود قدم بیرون
بوتریست ه میآید از حرم بیرون
(همان،ج،1غ)7371
ج) کبوتر معلق
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بوتری ه درحین پرواز ردن معلق میزند(.گلچین معانی :1737،ج)113 ،1بازتاب این موضوع درشعرصاائب خاود
میتواند دلیل برشیوع بوتربازی و وجود بوترخانه ها در ساح شهر اصفهان و دیگار شاهرهای ایاران عصرصافوی
باشد.
شد چون بوتران معلق فلک سیر
هر خشت زین بروج فلک سای این حصار
(همان،قصاید)11،
 .3نتایج
یکی از دور های مهم ایران ،عصر صفوی اسات اه باه دلیال جایگاا سیاسای و اجتمااعی آن در ادوار گونااگون
حکومتی ایران اهمیت ویژ ای دارد .رواج تشیع و فراگیری حکومت یکپارچاه در ایاران و ایجااد اقتادار و انساجام
بخشی به شور از اهمیت خاصی برخوردار است و وضعیت طبقات گوناگون جامعه و آداب و رسوم رایاج در ایان
دور از مباحث مهم و مور د توجه در داخل و خارج ایران بود است .از ساوی دیگار شاعر شااعران ب رگای چاون
صائب بهترین جایگا بازتاب این باورها بدون «دروغ و نقاب» است .در شعر صائب و نگا تی بینانه و خیاال انگیا
وی ،این مباحث به بهترین وجه بازتاب داد شد است .نگا به زن،جایگاا زن و اود  ،اخاالق طبقاات مختلاف
جامعه ،آداب و رسوم ،رواج سرگرمی هایی مانند بوتر بازی ،ه تا نون هم اداماه دارد ،نشاان از تااثیر ژرف عصار
صفوی بر جامعه ایرانی دارد.
منابع و مآخذ
الف) کتاب ها:
احمد پناهیسمنانی ،محمد ،شاه عباس کبیر(مرد هزار چهره)[ ،بی جا] ،نشر تاب نمونه.1737 ،
الئاریوو ،آدام،سفرنامه ( ،بخش ایران) ،ترجمه :احمد بهپور ،تهران :ابتکار.1717 ،
انوری ،حسن ،فرهنگ بزرگ سخن ،چاپ دوم ،ج  ،1تهران :نشرسخن.1781 ،
اولئاریوو ،آدام،سفرنامه ،ترجمه :حسین رد بچه ،تهران :نشر تاب .1711،
تاورنیه ،سفرنامه،ترجمه :ابوتراب نوری ،تصاحیح :حمیاد شایروانی ،تهاران :تابخاناه سانایی و تابفروشای تأییاد
اصفهان.1771 ،
تکتاندرفن ژرژ ،دریابل ،سفرنامه ایترپرسیكوم ،ترجمه :محمد تفضلی ،تهران :بنیاد فرهنگ ایران.1751 ،
حسینی ،محمدعلی ،صائب تبری ی :شاعر وسیع مشرب( ،مجموعه مقاالت) ،تهران  :نشردنیای نو.1788 ،
دریاگشت ،محمدرسول ،صائب وسبک هندی درگسترۀ تحقیقات ادبی  ،تهران :نشرقار .1731 ،
دهخدا ،علی ا بر ،لغت نامه ،زیر نظر :محمد معین و جعفر شهیدی ،چااپ اول ،ج  ،1تهاران :نشار دانشاگا تهاران،
.1737
_____________ .لغت نامه ،زیر نظر :محمد معین و جعفر شهیدی ،چاپ دوم ،ج  ،1تهران :نشر دانشگا تهران،
.1733
راوندی ،مرتضی ،تاریخ اجتماعی ایران ،چاپ سوم ،ج  ،3تهران :نشر نگا .1711 ،
سیوری ،راجر ،ایران عصر صفوی ،چاپ هشتم ،تهران :مر .1731 ،
شاردن ،سیاحتنامه،ترجمه :محمد عباسی ،چاپ دوّم،تهران :امیر بیر.1758 ،
صادقی ،مقصود علی ،صفویه در گسترهی تاریخ ایران زمین ،تبری  :ستود .1781 ،
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صائب تبری ی ،دیوان ،به وشش :محمد قهرمان ،ج  ،1تهران :نشر علمی و فرهنگی.1738 ،
صفا،ذبیح اله ،تاریخ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران از آغاز تا امروز عصرر صرفوی،تهاران :نشار فردوسای،
.1731
غفاری فرد ،عباسقلی ،زن در تاریخ نگاری صفویه ،تهران :امیر بیر.1781 ،
فلسفی ،نصراهلل ،زندگانی شاه عباس اول ،ج  ،7تهران :تاب یهان.1771 ،
قهرمان ،محمد،مجموعه رنگین گل،چاپ چهارم ،تهران :سخن.1735 ،

_____________.گزیده اشعار صائب ،تهران :نشرسمت.1731 ،

مپفر،انگلبرت ،سفرنامه،ترجمهی  :یکاووو جهانداری ،چاپ سوم ،تهران:نشرخوارزمی.1717 ،
گلچین معانی ،احمد،فرهنگ اشعار صائب ،چاپ دوم ،ج  ،1تهران :نشر امیر بیر.1737 ،

_____________.فرهنگ اشعار صائب ،چاپ دوم ،ج  ،1تهران :نشر امیر بیر.1737 ،
التیک چند بهار ،بهار عجم ،تصحیح اظم دزفولیان ،ج  ،1تهران :نشر طالیه.1731 ،
محمدی ،محمد حسین ،فانوسهای خیال ،تهران :نشرجامی.1735 ،
معدن ن ،معصومه ،نقش پای غزاالن ،تبری  :نشرآیدین.1783 ،
مل وارسته ،سیالکوتی  ،مصطلحات الشعرا ،به وشش سیروو شمیسا ،تهران :نشرفردوو.1788 ،
نعمانی ،شبلی ،شعر العجم ،چاپ دوم ،ج  ،7تهران :دنیای تاب.1717 ،
نفیسی ،علی ا بر ،فرهنگ نفیسی ،ج  ،1تهران :نشر خیام[ ،بیتا] .

نوایی ،عبدالحسین و عباسقلی غفاری فرد ،تاریخ تحوالت سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی ایرران در دوران
صفویه ،تهران  :سمت.1781 ،
یاحقی ،محمد جعفر ،فرهنگ اساطیر و داستان وارهها در ادبیات فارسی ،تهران :نشر فرهنگ معاصر.1781 ،
ب)پایان نامه:
خجسته ،مژگان((،)1781انعكاس فرهنگ ،آداب ورسوم عامیانه در دیوان صائب) ،ارشناسی ارشد،دانشکد ادبیات
و علوم انسانی(اهواز)،دانشگا شهید چمران.
رنجبر ،احمد( ،)1711مبانی اخالقی در دیوان صائب)،پایان ناماه د ترا،دانشاکد ادبیاات(تهران مر )،دانشاگا آزاد
تهران مر ی.
نذیری ،حیدر((،)1718سیمای ایران در عصر صرفوی از منررر اشرعار صرائب تبریرزی) ،ارشناسای ارشاد(،قم)،
دانشکد زبان و ادبیات فارسی

