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مقدمه
سیاسی،  چالش  عرصه های  مهم ترین  از  یکی  به  بدن  میالدی،  بیستم  سدة  اواخر  از 
اجتماعی و فرهنگی بدل شده و در مباحث آکادمیک جایگاه مهمی کسب کرده است. با 
این همه، پژوهش به صورت عام و پژوهش تاریخی به صورت خاص در باب تن و تنانگی 
در ایران در ابتدای راه قرار دارد و اصوالً به آن کمتر توجه شده است. شاید بتوان یکی 
از دالیل این امر را به ویژه در حوزة تاریخ پیشامعاصر ایران به کثرت منابع سیاست زده و 
کمتر اجتماعی و قلّت منابع بیرون از قدرت منتسب کرد. نویسندة این جستار با آگاهی 
از دشواری مسیر پیش رو کوشیده است حتی المقدور چشم اندازی تاریخی از بدن را در 
عصر صفویه و با ابتنای بر فراست نگاری های این دوران ترسیم کند. محور این پژوهش 
بدن زنانه و پیوند آن با مناسبات قدرت در معنای فوکویی آن است. در واقع، می توان 
گفت یکی از اهداف این جستار فهم ایماژ یا تصور بدن زنانه در گفتمان پزشکی دوران 
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صفوی است. مفهوم ایماژ از بدن از جمله یکی از مفاهیم راه یافته به جامعه شناسی بدن 
ایماژ بدنی ما محصول تفسیر ما از بدنمان بر اساس  به منزلة رشته ای نوپاست. اصوالً 
زمینه های اجتماعی و فرهنگی است؛ چیزی شبیه “خوِد آئینه ای،” اما این بار نه در باب 
ذهن یا شخصیت ، بلکه دربارة بدن .1 ایماژ ما از بدن یعنی اینکه بدن خود را چگونه درک 
می کنیم؟ این تصویر ممکن است بر توانایی ما در رابطه برقرار کردن با دیگران مؤثر باشد 
و بر پاسخ هایی که دیگران به ما می دهند تأثیر بگذارد. این ایماژ همچنین نحوة تجربه 
ایماژ می تواند بر  کردن بدن هایمان در زندگی روزمره را تحت تأثیر قرار می دهد. این 
احساس ما از خود، میزان اعتمادمان به موقعیت های اجتماعی و ماهیت روابط اجتماعی 
عصب شناسان،  روانی،  تحلیلگران  دست  به  بدنی”  “ایماژ  مفهوم  باشد.  داشته  تأثیر  ما 
جراحان، پزشکان، روان شناسان، مردم شناسان و جامعه شناسان در سدة بیستم میالدی 
را  آنچه بدن خود  توسط  ایماژ بدنی ما صرفاً  یافته است.  نظریه پردازی شده و توسعه 
شبیه به آن می پنداریم شکل نمی گیرد، بلکه این زمینه های اجتماعی و فرهنگی اند که 
فرایندی  ایماژ  این  قدرت می کنند. عمِل درک  اِعمال  بینیم  آنچه می  از  ما  تفسیر  بر 
برساختة شرایط اجتماعی است. به بیانی دیگر، ایماژ بدنی و روابط اجتماعی ما بر هم 
و  بدن هاست  بازتولید  و  تولید  به معنای  اساساً  بنابراین، زندگی روزمره  و  اثر می کنند 
بازسازی بدن بازسازی جهان زندگی است. هستی شناسی بدن نیز از جمله مسایلی بوده 
که در مباحث مرتبط با بدن مورد توجه قرار گرفته است. دربارة جایگاه هستی شناختی 
بدن، در نگرش های مختلفی که به مطالعة بدن پرداخته اند، تفاوت وجود دارد. گروهی از 
پژوهشگران  ــ  که به مبناگرایان شهرت دارند ــ  بر این باورند که بدن مبنایی بیولوژیک 
و جهان شمول دارد که خود را بر تمامی تجارب ما از بدن تحمیل می کند. دستة دیگر 
یا زمینه های گفتمانی  تأثیر فرایندها  معتقدند که بدن را می توان به سادگی به مثابه 
خاص دانست، بدین معنا که با زندگی کردن هر انسان در هر زمینة اجتماعی نوع خاصی 
از بدن  ــ  که خود محصولی اجتماعی است ــ   برای او ایجاد خواهد شد. در عین حال، 
اغلب پژوهشگران این حوزه بر آن اند که بدن ترکیبی از امر اجتماعی و امر زیستی است، 
بدین معنا که با وجود اینکه بدن دارای مبانی مادی و زیستی است، این قابلیت را دارد 
اگرچه  بیانی ساده تر،  به  تعدیل شود.  یا  اجتماعی مختلف جایگزین  زمینه های  که در 
اجتماعی  واقع سازه ای  در  است،  انکار  قابل  غیر  زیستی  پاره ای مشخصات  دارای  بدن 
این جستار بسیار مرهون اوست، نشان داد که بدن فی نفسه می تواند  است. فوکو، که 

مبانی  کوئن،  بروس  به  بنگرید  آینه ای  خوِد  1دربارة 

و  توسلی  غالمعباس  اقتباس  و  ترجمه  جامعه شناسی، 
رضا فاضلی )تهران: سمت، 1374(، 107-10٩.
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تاریخ داشته باشد. کار فوکو گرایش مطالعات اجتماعی را از داشتن نگاه زیستی ِصرف 
به بدن به سمت پذیرش بدن به مثابة محصولی اجتماعی و تاریخی تغییر داد.2 فوکو 
خصایص گفتمانی فراوانی را در ساختارها و اعمال پزشکی یافته بود که چند نمونه از 
آنها را انتخاب و در آثارش بر آنها تأکید کرد.3 به نظر او، بدن تجلی گاه قدرت بود؛ نگاهی 
متفاوت از دیدگاه های رایج که صرفاً قدرت را مختص قدرت برتر حکومت می دانستند. 
فوکو در واقع نشان می دهد که چگونه بدن می تواند محمل اِعمال قدرت قرار گیرد. او بر 
این باور بود که همان گونه که بدن پادشاه می توانست نماد قدرت متمرکز باشد، بدن ها 

نیز می توانند تحت سیطرة قدرت رشته های علمی و از جمله پزشکی قرار گیرند.4 

فراست چیست؟ زمینة تاریخی
در طب قدیم، چگونگی ترکیب عناصر بدن در فرایند شکل گیری ظاهر بدن تأثیرگذار 
بود. مثاًل حرارت و خشکی مزاج می توانست موجب رشد موها شود و به همین سبب، 
مردان در مقایسه با زنان موی بیشتری دارند.5 این ارتباط بین عناصر اخالطی و ظاهر 
آدمیان پزشکان و عالمان را به دو نتیجة کلی راهنمایی کرد: اول، می توان از روی ظاهر 
انسان ها به چگونگی ترکیب اخالط در آنها پی برد و دوم، به سبب آنکه افراد منتسب به 
گروه های مشترک ویژگی های اخالطی مشابه دارند، پس می توان به ویژگی های مشابه 
بدنی آن گروه خاص و در نتیجه خصایل شخصیتی و جنسی اعضای آن دست یافت. 
برای نمونه، افراد متعلق به گروه زنان ویژگی های بدنی و جنسی مشابه داشته، اعضای 
هر قوم یا یک گروه ساکن در یک جغرافیای خاص در رفتار شاخص هایی مشترک دارند.6 

بنگرید به  باب نظریه های بدن  بیشتر در  2برای اطالع 
بدن  “جامعه شناسی  حمیدی،  نفیسه  و  اباذری  یوسف 
 4 شمارة   ،6 سال  زنان،  پژوهش  مناقشات،”  پاره ای  و 

)زمستان 1387(، 160-127.
3Colin Jones and Roy Porter (eds.), Power, 
Medicine and the Body (London, Routledge, 
2001), 10.
4David Armstrong, “Bodies of Knowledge/
Knowledge of Bodies,” in Power, Medicine and 
the Body, eds. Jones and Porter, 22.

رازی،  فخر  ابوالفضل  الحسین  عمربن  5محمدبن 

حفظ البدن، تصحیح و تحقیق سیدحسین رضوی برقعی 
فرهنگی،  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  )تهران: 
نسخة  این جستار،  تکمیل  زمان  در   .٩1-٩0 ،)13٩0
پیراستة دیگری از حفظ البدن با مشخصات ذیل منتشر 

شد که با حواشی عالمانة آن می توان گفتمان پزشکی 
سپاس گزار  شناخت.  بهتر  هرچه  را  رازی  فخر  عصر 
دکتر محمدابراهیم ذاکر هستم که نسخه ای از این اثر 
رازی،  فخر  امام  کرد:  هدیه  نگارنده  به  لطف  سر  از  را 
حفظ البدن، تصحیح و تحقیق و مقدمه از محمدابراهیم 

ذاکر )تهران: انتشارات میراث مکتوب، 13٩0(. 
توجیه  برای  آدمیان  به  جغرافیایی  و  قومیتی  6نگاه 
این  از  نمونه ای  برای  است.  رایج  هم  هنوز  آنها  رفتار 
عمربن  محمدبن  به  بنگرید  فراست نامه ها  در  نگاه 
ترجمة  رسالة الفراسه،  رازی،  فخر  ابوالفضل  الحسین 
و   410 ذاکر،  تصحیح  حفظ البدن،  در  هروی  لطف اهلل 
450-451. فخر رازی از جمله می نویسد: “اهل مشرق 
ُخرد قامت  مغرب  اهل  و  می باشند  شجاع  و  دراز قامت 
سده های  شاعران  از  مولوی،  می باشند.”  ضعیف دل  و 
میانه، در مثنوی معنوی به دفعات از آموزه های پزشکی
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از همین رو، شعبه ای از شعبات پزشکی با نام “علم الفراسه” یا علم قیافه شناسی برای 
شناسایی خصایل درونی و شخصیتی آدمیان از روی ظاهر بدنی شکل گرفت.7 

متون  در  دارد.  وجود  ابهام هایی  فراست نگار  نخستین  و  فراست  علم  خاستگاه  دربارة 
معاصران  از  یونانی،8  افلیمون  به  دانش  این  ابداع  مسلمانان  کالسیک  پزشکی  تاریخ 
بقراط، نسبت داده شده است.٩ در الفهرست ابن ندیم هم از کتابی از افلیمون با عنوان 
کتاب الفراسه یاد شده،10 تقریباً انتساب این علم به او را قطعی می سازد. فراست نگاری در 
پزشکی مسلمانان از سدة سوم هجری قمری و مشخصاً با بخشی از المنصوری فی الطب 
زکریای رازی آغاز شد که به این علم پرداخته بود.11 شهمردان بن ابی الخیر، از پزشکان 
سدة پنجم هجری قمری، بخشی از نزهت نامة عالیی را به فراست اختصاص داده است.12

قابل تأمل است که بدانیم ابوالقاسم ُقَشیری، مؤلف رسالة قشیریه که اثری است شاخص 
در تصوف، در بابی از ابواب کتابش به تمامی به فراست پرداخته است، اما تلقی او از 

انتقال مفاهیم عرفانی استفاده کرده است. او در  برای 
بحث ربط بیماری  ها به مناطق جغرافیایی با فخر رازی 
ابیات  از  یکی  به  می توان  مثاًل  است.  بوده  هم عقیده 
نخستین حکایت مثنوی معنوی، “عاشق شدن پادشاه 
بر کنیزک رنجور” اشاره کرد آن جا که طبیب الهی در 
حال پرس و جوی احوال کنیزک است: نرم نرمک گفت 
اهل هر شهری جداست.  / که عالج  تو کجاست  شهر 
بنگرید به جالل الدین مولوی، مثنوی معنوی، تصحیح 
و پیشگفتار عبدالکریم سروش )تهران: شرکت انتشارات 
البته  علمی و فرهنگی، 1377(، دفتر اول، بیت 147. 
همبستگی  و  بیماری  و  جغرافیا  همبستگی  میان  باید 
جغرافیا و رفتار تفاوت هایی قایل شد. همچنین، به نظر 
اخالط  تأثیر  به  فراست نگاران  همانند  مولوی  می رسد 
در  مثاًل  است.  بوده  معتقد  آدمی  ظاهر  بر  چهارگانه 
و  گرانی  هر  چنین می سراید:  معنوی  مثنوی  از  جایی 
َکَسل خود از تن است / جان ز خّفت جمله در پّریدن 
از  زرد  روی   / بَود  خون ها  غلبة  از  سرخ  روی   / است 
جنبش صفرا بَود / رو سپید از قّوت بلغم بَود / باشد از 
سودا که رو اَْدَهم بَود. مولوی، مثنوی، دفترسوم، ابیات 

.3573-3571
مراجع  در  دارد،  پزشکی  ریشه های  فراست  7اگرچه 
ضروری  علوم  جزء  ایران  میانة  دوران  پزشکی  اصلی 
ادوار  از  و  بعدها  است.  نرفته  شمار  به  پزشکان  برای 
علم  این  دانستن  که  است  دست  در  شواهدی  متأخر 
بنگرید  نمونه،  برای  می دانستند.  فرض  پزشکان  بر  را 
شیرازی،  عقیلی  محمدهادی  سیدمحمدحسین بن  به 

خالصة الحکمه )قم: اسماعیلیان، 1385(، جلد 1، 18.

“اقلیمون”  ضبط  با  گاه  واژه  این  کهن،  منابع  8در 

به  بنگرید  نمونه،  برای  است.  آمده  “قلیمون”  یا 
تصحیح  عالئی،  نُزهت نامه  ابی الخیر،  شهمردان بن 
فرهنگ جهان پور )تهران: مؤسسة مطالعات و تحقیقات 

فرهنگی، 1362(، 406.
٩ابن قفطی، تاریخ الحکماء، ترجمة یک نفر ناشناس در 
دارایی  بهین  کوشش  به  صفوی،  سلیمان  شاه  دوران 
 .128  ،)1371 تهران،  دانشگاه  انتشارات  )تهران: 
حکایتی را که ابن قفطی در انتساب فراست به افلیمون 
کرده  روایت  دیگری  طریق  به  رازی  فخر  است  آورده 

است. بنگرید به فخررازی، رسالة الفراسه، 415.
الفهرست، ترجمة محمدرضا تجدد )تهران:  10ابن ندیم، 

بیشتر  آگاهی  کسب  برای   .557  ،)1381 امیرکبیر، 
دیگر  ژوپیروس،  با  او  درآمیختن  و  افلیمون  دربارة 
سلیمان بن  به  بنگرید  یونانی،  قیافه شناس  دانشمند 
ترجمة  الحکماء،  و  االطباء  طبقات  جلجل،  حسان بن 
سیدمحمدکاظم امام )تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 
روایت  مرجع  اثر  این  همچنین،   .76-75  ،)134٩
مشهوری از افلیمون یا چنان که ضبط کرده، “اقلیمون،” 
عیون  ابی اصیبعه،  ابن  است:  داده  به دست  تفصیل  به 
غضبان  سیدجعفر  ترجمة  االطباء،  طبقات  فی  االنباء 

)تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1386(، 87-85.
الطب،  المنصوری فی  11ابی بکر محمد بن زکریا رازی، 

العربیة  املنظمة  )کویت:  الصدیقی  البکری  حازم  تحقیق 
للتربیة و الثقافة و العلوم، 1408ق(، ٩3-107.

12شهمردان بن ابی الخیر، نُزهت نامه عالئی، 424-406.
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فراست با برداشت دانشمندان و پزشکان آن روزگار از فراست به صورت اصولی متفاوت 
است. او فراست را معرفتی الهی و مختص اولیاءاهلل می داند که متضمن آگاهی بر امور 
غیبی و نادیدنی است و در همین زمینه قلم فرسایی کرده است.13 مطهربن محمد جمالی 
یزدی نیز در کتاب دائرة المعارف گونة خود، فرخ نامه، در سدة ششم به احتمال بسیار بر 
قفای فراست نگاران انسان گرا بخشی از اثر خویش را به فراست اختصاص داده است و آن 
را “علمی سخت نیکو” دانسته و نپرداختن به آن را موجب نقصان کتاب خویش پنداشته 
است.14 محتوای این نوشتار کوتاه سخت به فراست منتسب به افالطون، که در پی بدان 
اشارتی خواهد رفت، شباهت دارد. یکی دیگر از آثار شاخص فراست نگارانة پیشاصفوی 
در اثر مشهور آملی، نفائس الفنون فی عرائس العیون مندرج است. این کتاب همانند 
فرخ نامه به صورت دائرة المعارفی مفصل از علوم روزگار خویش در سدة هشتم هجری 
قمری تبویب و تنظیم شده است. فراست در این اثر، همچنان که آملی در پیشانی بحث 
بدان اشاره می کند، علمی است در شناختن اخالق و صفات باطنی آدمیان به واسطة 
صورتی  که  آدمی  بدن  اعضای  باب  در  هرچه  و  محسوسه”  اَشکال  و  ظاهره  “اعضای 

غیرجنسی دارد سخن رفته است، در اخالق است و بس.15

مجموع بررسی ها در باب فراست نگاری ها نشان می دهد که می توان دو گونة فراست نگاری 
از یکدیگر متمایز کرد: یکی علم الفراسة طبی و زیستی است و دیگری علم الفراسة  را 
معنوی و روحانی. در واقع، می توان فراست نگاری معنوی و پزشکی را به ترتیب ذیل طب 

روحانی و طب جسمانی طبقه بندی کرد. 

فراست نامة شاخص دیگری که در میانة فراست نامه  های عرفانی و طبی قرار دارد، ظاهراً 
قمری،  هجری  نهم  سدة  در  نوربخشیه  جنبش  رهبر  نوربخش،  سیدمحمد  به  متعلق 
است.16 در صدر فراست نامه، این اثر یکی از “ُمصّنفات ُقدوة المرشدین، مربی السالکین، 

13ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن قشیری، رسالة ُقَشیریه، 

ترجمة ابوعلی حسن بن احمد عثمانی، با تصحیحات و 
استدراکات بدیع الزمان فروزانفر )تهران: شرکت انتشارات 
نمونه،  برای   .388-366  ،)1374 فرهنگی،  و  علمی 
قشیری در چیستی فراست از قول واسطی چنین گفته 
و  بدرخشد  دل ها  در  که  بود  روشناییی  “فراست  است: 
معرفتی بود َمکین اندر اسرار، او را از غیب همی برد تا 
چیزها بیند از آن جا که حق تعالی بدو نماید ]تا[ ازضمیر 
خلق سخن می گوید.” بنگرید به قشیری، رسالة قشیریه، 
367. همچنین، حدیث مشهوری از پیامبر اکرم)ص( بسیار 
گفت  می توان  و  گرفته  قرار  فراست نگاران  توجه  مورد 
همواره یکی از پایه های مشروعیت این علم بوده است: 

.” بنگرید  َُّه یَْنُظُر بُِنوِر اهلّل َعزَّ َو َجلَّ “اتَُّقوا فَِراَسَة الُْمْؤِمِن؛ َفإِن
دارالحدیث  )قم:  الکافی  یعقوب،  محمدبن  ابوجعفر  به 

للطباعة و النشر، 142٩ق(، جلد 1، 541.
ایرج  تصحیح  فرخ نامه،  یزد،  جمالی  محمد  14مطهربن 

افشار )تهران: امیرکبیر، 1386(، 212-21٩.
)بی جا:  انتزاعی  طبی  کتب  نویسندگان،  از  15جمعی 

بی نا، بی تا(، جلد 5، 281-271.
16مؤلف این اثر در مجلد پنجم فهرستواره میرسیدمحمد 

نوربخشی دانسته شده است. احمد منزوی، فهرستوارة 
بزرگ  دائرة المعارف  مرکز  )تهران:  فارسی  کتاب های 

اسالمی، 1382(، جلد 5، 3880.



7 ایران نامگ، سال ۲، شمارۀ ۱، بهار ۲۰۱۷/۱۳۹۶

امیر سیدمحمد نوربخش” معرفی می شود. ژانر یا گونة این اثر همانند اثر قشیری عرفانی 
با آن متفاوت است. به این معنا که برخالف قشیری فقط به مراتب عرفانی  اما  است، 
نمی پردازد و همانند رساله های فراست متعارف به سراغ بدن و نشانه های بدن می رود. 
تفاوت بارز آن با فراست نامه های دیگر از قبیل اثر فخر رازی، که به آن خواهیم پرداخت، 
آن است که در نگرش عرفانی به انسان او را همواره به صورت کلی و فراجنسی مد نظر 
قرار می دهد و در صحبت از بدن گویی به بدنی عاری از جنسیت می پردازد و رویکردی 

صرفاً انسان محور دارد و این امر بسیار قابل تأمل است: 

انسان را ظاهری و باطنی است، جسمی و جانی، صورتی و سیرتی. انسان عبارت 
از مجموع ظاهر و باطن خویش است و الظاهر عنوان  الباطن دلیِل آن است که 
از صورت ظاهر استدالل به سیرت باطن توان نمود. بنابراین مقدمات، در معرفت 
صورت انسان و خواص ظاهر ایشان کلمه ای چند نوشتن الیق نمود تا باب االبواب 
معرفت اولیاء و مرشدان صمدانی به مفتاح مؤانست روحانی و مناسبت جسمانی 

مفتوح گردد.17 

نکتة قابل مالحظة دیگر در این فراست نامه آن است که نوربخش به رغم تأثیر پذیرفتن 
از گفتمان پزشکی زمانة خویش، از نشانه های بدنی به نتایج اخالقی می رسد؛ درست بر 
خالف فراست نامه های متعارف. با این همه گاه از این قاعده عدول کرده است و گویی 
در مقام یک فراست  نگار متعارف نشسته است و قلم می زند. مثاًل می نویسد: “سر بزرگ 
دلیل همت عالی است و سر ُخرد دلیل بی ِخردی است ]و[ موی درشت دلیل شجاعت 
اُلفت  دلیل  پیوسته  “ابروی  می نویسد:  عرفانی  نتیجه گیری های  بخش  در  اما  است.”18 
است، ابروی گشاده دلیل بَهَجت است.”1٩ یا در همان جا می آورد: “چشم بسیار بزرگ 
دلیل کاهلی است. چشم سرخ دلیل سبک باری )=کم عقلی( است.” یا می گوید: “بینی 
بزرگ دلیل سبک باری و خفت عقل است، بینی پهن دلیل شهوت است، فراخی سوراخ 
بینی دلیل حسد و غضب است.”20 او به همین سیاق دربارة دیگر اعضا و صفات بدن 
پشت،  شکم،  گردن،  قد،  گوش،  روی،  ریش،  )=چانه(،  زنخ  دندان،  لب،  دهن،  همانند 
کتف، انگشت و ناخن سخن رانده است. او در انتها رسالة خود را با عبارت هایی وام گرفته 

17سیدمحمد نوربخش، فراست )کتابخانة مرکزی و مرکز 

اسناد دانشگاه تهران، رسالة خطی، ش 7٩02/2(، گ 
85b و گ 86a. نسخة ناقص دیگری از این فراست نامه 
را می توان در یکی از ُجنگ های خطی کتابخانة مرکزی 
و مرکز اسناد دانشگاه تهران و با این مشخصات یافت: 

ُجنگ ش 3٩42، گ 32a به بعد.
.88b 18نوربخش، فراست، گ

.8٩b 1٩نوربخش، فراست، گ

.8٩a 20نوربخش، فراست، گ
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از ذخیرة الملوک،21 اثر میرسیدعلی همدانی، عارف نامی سدة هشتم هجری قمری، به 
پایان می برد که در آن کاربرد اصلی علم فراست، آگاهی سالطین از توانایی های افراد 
دانسته شده است که در نتیجه، استفادة مناسب از این توانمندی ها منجر به گونه ای 

شایسته ساالری می شود.22

برخالف  علم  این  ماهیت  در  او  است.  رازی  فخرالدین  آن  از  مشهور  فراست نامة  دیگر 
قشیری و نوربخش کاماًل نگاهی پزشکی دارد و چنین می نویسد: “فراست عبارت است 
از طلب کردن دلیل در احوال ظاهر بر اخالق باطن و تقریِر این سخن آن است که مزاِج 
هر نْفسی یا نْفس آن نْفس است یا آلت افعالی که از آن نْفس صادر شود. پس بر هر دو 
تقدیر، َخلق ظاهر و ُخلق باطن، تابع و پیرو مزاج باشند.”23 او در جای دیگری به صراحت 

بر ضرورت داشتن معرفت طبی برای صاحبان علم فراست تأکید می کند:

و بر صاحب علم فراست واجب است که اثر هر یک از ارکان و اخالط امزجه بداند 
تا بداند که آن ُخلق و خصلت از چه چیز است؟ و باید بداند که از اثر هر غذای 
اصلی کدام ُخلق ظاهر شود؟ و همچنین واجب است که بشناسد اخالقی را که 
از مقتضیات سال ها و اجناس اصناف و عادات و گونه های روی باشد. چون ]به[ 
مجموع امور علمش محیط شد و عالمات اخالط و امزجه بدانست، او را میّسر و 

ممکن گردد که به آن بر معرفت اخالق باطن دلیل گیرد.24

فخر رازی در کالم و تفسیر چهره ای بارز به شمار می رود، اما در طب هم دستی داشت 
و رساله ای دارد با نام حفظ البدن در طب که به شیوة پرسش و پاسخ تألیف کرده است. 

در  بخشی  همدانی  میرسیدعلی  21ذخیرة الملوک 

به صورت  و  اصلی جدا  متن  از  بعدها  که  دارد  فراست 
رسالة مستقلی درآمده است. این رساله با نام رساله در 
فراست یا انسانیه و همچنین انسان نامه شناخته می شود 
و نوربخش قطعاً به این مباحث نظر داشته است. برای 
کسب اطالعات بیشتر در همین زمینه بنگرید به منزوی، 
فهرستوارة کتاب های فارسی، جلد 5، 3786 و 3880. 
ذخیرة الملوک همچنین با مشخصات زیر تصحیح و چاپ 
شده است: میرسیدعلی همدانی، ذخیرة الملوک، تصحیح 
و  تاریخ  مؤسسة  )تبریز:  انواری  سیدمحمود  تعلیق  و 

فرهنگ ایران وابسته به دانشگاه تبریز، 1358(.
.٩1b 22نوربخش، فراست، گ

به  اینجا  در  ما   .3٩0 رسالة الفراسه،  رازی،  23فخر 

دقیق  تصحیح  با  فخررازی  فراست  چاپ شدة  متن 

نسخة  کرده ایم.  تکیه  برقعی  رضوی  سیدمحمدحسین 
قرار  نگارنده  دسترس  در  اثر  این  از  دیگری  خطی 
داشت که متأسفانه ناقص بود. این رساله تحت شمارة 
تهران  دانشگاه  دانشکدةپزشکی   277 ازمجموعة   7

نگهداری می شود.
24فخر رازی، رسالة الفراسه، 3٩5. فخررازی همچنین به 

صراحت فراست را شاخه ای از طب می داند و حتی علمی 
در پاسخ به مخالفان فراست که  در ردیف طب؛ ظاهراً 
آن را غیرعلمی می دانستند: “اصول این علم )= فراست( 
مستند به علم طبیعی است، فروع او مقرر به تجربه. پس 
تجربه  به  طبیعی  علوم  بیشتر   .  .  . بَود  علم طب  َمَثل 
حاصل شده است، چون معرفِت ادویة ُمتلّونه. پس هرکه 
طعنی کند در این علم، طعن او راجع  به علم طب خواهد 

شد.” بنگرید به فخر رازی، رسالة الفراسه، 3٩2. 
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دیگر اثر نامی او در پزشکی همین رسالة الفراسه است. شاید انتخاب فراست نامة فخر رازی 
از حیث شخصیت چندوجهی فخر رازی در مقام متکلم و مفسر کبیر  این جستار  در 
قرآن تلقی عمومی از جنسیت را در پزشکی نگاری آن روزگار هر چه بیشتر روشن کند. 

فرد  بدن  تمایالت و هوی و هوس جنسی در  بود که  این  قیافه شناسی  مبانی  از  یکی 
نمود می یابد. به همین سبب، تفاوت عملکردهای اجتماعی، طبقاتی و حتی تا اندازه ای 
این  اجتماعی  تأثیر  بود.  افراد  از  بر تصورات شبه پزشکی  اجتماعی مبتنی  رجحان های 
که  است  تأمل  قابل  بازُجست.  فارسی  کالسیک  ادبی  متون  در  می توان  را  تصورات 
نگاه  غالباً  مردان،  توصیف  برخالف  زنان،  توصیف  هنگام  به  فراست نامه ها  نویسندگان 
جنسی و مفعولی به زنان دارند و دستورالعمل هایی را برای دریافتن اندازة اعضای تناسلی 
زنان از روی نشانه های ظاهری بدن در اختیار مخاطبان خود قرار داده اند. مثاًل گشادی 
لب ها از هم نشانة گشادی فْرج و کلفتی آن نشانة کلفتی لب های فْرج به شمار می رفت. 
به همین ترتیب، رنگ چهره و چشم ها و شکل بینی و اندازة ران هر یک میزان هوس 
جنسی زنان را مشخص می ساخت.25 در رساله های فراست از روی ظاهر مردان بیشتر 
برای شناخت  به ویژگی های عمومی آنها پی می بردند، در حالی که ظاهر زنان عمدتاً 
آالت تناسلی و میزان شهوت جنسی مورد ارزیابی قرار می گرفت. این تلقی ریشه در آن 
دارد که بیشتر این رساله ها را مردان و برای مردان می نوشتند تا بتوانند جفت جنسی 
مناسب خویش را برگزینند. همچنین، می بینیم که در ادبیات فراست نگاری هر جا که 
می خواستند از “ضعف” یا “ضعیف بودن” سخن بگویند، آن را به صفات یا اعضای زنان 
تشبیه می کردند. برای نمونه، می توان به این موارد در اثر فخر رازی اشاره کرد که به 

صورت پراکنده به کار برده است و گویا آن را قاعده ای عمومی  می دانسته و مقبول:

هر که گردن او دقیق )= باریک( بَود، پس نفس او ضعیف بَود. و این دلیل از إناث 
گرفته اند؛ هر که موضعی که نزدیک شکم او الغر بَود، قوی باشد در کارها. و این 
دلیل از َذَکر گرفته اند. و نیز هر که این موضع از او الغر نبَود، دلیل بَود بر ضعف. 
و این دلیل از إناث گرفته اند؛ هر که پشت او معتدل بَود در عظمت، قوی نْفس بود 
و این دلیل از َذَکر گرفته اند. و هر که پشت او ضعیِف تُُنک بَود، ضعیف النْفس بَود 
و این دلیل از اُنثی گرفته اند؛ هر که استخوان پهلوی او معتدل بود، نفس او قوی 
باشد. و این دلیل را از َذَکر گرفته اند. و هر کس که استخوان پهلوی او چنین نبود 

ضعیف النفس بود و این دلیل از إناث گرفته اند.26

26فخر رازی، رسالة الفراسه، 467-25.46٩فخر رازی، رسالة الفراسه، 462.
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داشتند  قصد  که  می کردند  توجه  مردان  به  زمانی  فقط  فراست  ادبیات  پدیدآورندگان 
بردگانی را به عنوان مفعول یا برای دیگر خدمات مردان انتخاب کنند. مشخص نیست 
که این قبیل رساله ها تا چه اندازه بر فرایند گزینش و خرید بردگان تأثیرگذار بوده است، 
اما قطعاً رهنمودهای آنها در شکل گیری گونه ای توافق عمومی بر سر ویژگی های بدنی 
بردگان و زنان مؤثر واقع شدند، هرچند نویسندگان و کنشگران این علم جهت گیری های 
مختلفی را برای مشروعیت بخشیدن به فراست اتخاذ می کردند. برای نمونه می توان به 
قابوس نامه اشارتی کرد که عنصرالمعالی در باب بیست و سوم آن، ذیل عنوان “در برده 

خریدن،” خطاب به پسرش می نویسد:

اگر بنده ای خری هشیار باش که آدمی خریدن علمی است دشوار و بسیار بردة 
نیکو بَود که چون به علم در وی نگری به خالف آن باشد . . . و آدمی را نتوان 
شناختن اال به علم فراست و تجربت، و تمامِت علم فراست علم نبوی است که به 
کمال او هرکسی نرسدف اال پیغامبری ُمرسل که به فراست بتواند دانستن نیک 
و بد و باطن مردم . . . اما هر کسی که در بندة تو نگرد، اول در روی نگرد آن 
پیوسته  او  روی  نیز  تو  اولی تر که خوب روی طلبی که  نگرد، پس  قوایم وی  گه 
همی بینی و تن او به اوقاْت بینی . . . اکنون اول عالمتی که بنده از بهر خلوت و 
معاشرت )= رابطة جنسی( خری چنان باید که معتدل بَود به درازی و کوتاهی و 
فربهی و نزاری و سپیدی و سرخی و ستبری و باریکی و درازی و کوتاهی گردن، 
به جعدی و ناجعدی موی در فاْم کفل گرد و نرم گوشت، تن او نرم و تُُنک پوست 
و  و گشاده ابرو  و سیاه  و شهالچشم  و سیاه مژه  موی  میگون  و  و همواْراستخوان 
کشیده بینی و باریک میان و مربع ُسرین باید که باشد و ِگرْد َزنَخدان و سرخ لب و 
سپیدپوست باید و همواْردندان و همة اعضای او در خوَرد این که گفتم. هر غالمی 

که چنین بود زیبا، خوش خو و وفادار بَود و لطیف طبع و معاشر بَود.27

به  توصیه هایی  آن  نژاد  یا  برده  از  استفاده  تناسب  به  تفصیل  به  سپس  عنصرالمعالی 
پسرش کرده است که به نظر می رسد به تأسی از رساله ای در علم فراست باشد، موجود 
در آن روزگار، زیرا بخش های زیادی از این باب به تمامی شبیه متن معیار رساله های 

علم الفراسه است.

و  مردان  پنداشتن  “قوی”  در  باید  را  زنان  به  توجه  از حیث  فراست نگاری  دیگر جنبة 

قابوس،  اسکندربن  کیکاووس بن  27عنصرالمعالی 

)تهران:  یوسفی  غالمحسین  اهتمام  به  قابوس نامه، 
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1368(، 113-111.
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“ضعیف” دانستن زنان بررسی کرد. فخر رازی قبل از آغاز بخش های اصلی فراست نامة 
خویش رهنمودهای کلی را در “احوال بدنّیه” و “احوال نفسانّیه” مردان و زنان در اختیار 
مخاطبان قرار می دهد، گویی از آنها می خواهد در خوانش کتاب او همواره این اصول را 
فرا یاد داشته باشند. او این اصول اولیه را ذیل طریق پنجم از “طریق هایی . . . که بدان 
ممکن بَود معرفت اخالق آدمی” می آورد و آن را یکی از شعب فراست می داند. در این 

شاخه، زنان این طور توصیف شده اند: 

از  باشند  و قوی مزاج تر  انواع حیوانات، کامل حال تر  از  نوعی  بِدان که ذکورِی هر 
إناث. و سبب آن است که مزاج ذکوری حاصل می شود به سبب استیالی حرارت 
و یبوست و مزاج إنوثی حاصل می شود به سبب استیالی برودت و رطوبت . . . اما 
احوال بدنیه چند امر است، اول آنکه ذکور را تن و اندام ُصلب و سخت تر باشد و 
إناث را اندام سست و نرم تر؛ دوم، آنکه ذکور را اندام خشک و کم گوشت تر باشد و 
إناث، عکس؛ سوم، آنکه إناِث هر جنسی از اجناس حیوانات نیز ُخردتر بَود از ذکور 
و دلْ ضعیف تر و استخوان پهلو باریک تر، اما نشستنگاه و ران های إناث شگرف تر 
و لطیف تر بود. به سبب آنکه گوشت ایشان به رطوبت بیشتر میل دارد. اما احوال 
نفسانیه چند امر است؛ اول، آنکه ذکور در شهوت و هضم و حرکت کردن قوی تر 
و  اهوال  بر  و  به شجاعت  بیشترند  و  نبض  به  بزرگ ترند  آنکه ذکور  دوم،  باشند؛ 
ترس ها قوی دل ترند؛ سوم، آنکه ذکور در افعال نفسانی، یعنی در نیکویی ذهن و 
خوبی فکر و قدرت بر تحصیل علوم از إناث قوی ترند؛ چهارم، آنکه إناث واجب است 
که ساکن تر و به تأنّی نزدیک تر باشند از ذکور؛ پنجم، آنکه واجب است که إناث 
کمتر باشند در غضب و کینه کشیدن از ذکور. فاّما إناث در مکر کردن و بی شرمی 
اَقدم اند. و این داللت کند بر ضعف مزاج ایشان؛ ششم، آنکه کرم و محاسن اخالق 

در ذکور بیشتر باشد که در إناث.28

در  مسلمانان  پزشکی  گفتمان  از  بخشی  مثابه  به  فراست نگاری  ادبیات  مجموع،  در 
سده های میانه در حیطة نظر، بازتاب  دهندة نظریه های اخالطی جالینوسی/سینوی بود 
که مطابق با آنها، زنان به علت نقص مزاجی و اخالطی در مقایسه با مردان ضعیف تر 
برداشت های  توانستند  پزشکی  نظریه های  که چگونه  می دهد  نشان  و همچنین  بودند 

اجتماعی و فرهنگی از زنان را بر سازند. 

28فخررازی، رسالة الفراسه، 412-410.
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فراست نگاری در عصر صفوی
و  یافت  تداوم  دوره  این  سراسر  در  نیز  و  صفوی  دوران  تا  فراست نگاری  گونة  حیات 
فراست نگاری در  از  با دو شکل مشخص  ما  است.  از آن در دست  نمونه های شاخصی 
باه نامه ها.  چارچوب  در  دیگری  و  فراست نامه ها  قالب  در  یکی  مواجهیم:  صفویه  عصر 
به  یا  بودند  زنان  به  مربوط  تمامی  به  یا  داشتند:  دو شکل مشخص  هم  فراست نامه ها 
صورت مشترک ویژگی های مردان و زنان را بررسی کرده اند. ما در این جستار هر دو 
شکل این فراست نگاری ها را برای تبیین موقعیت زنان در گفتمان پزشکی عصر صفوی 

بررسی خواهیم کرد. 

نوشته های پراکندة فراست نگارانة باه نامه ها غالباً شکل و ترتیب مشخصی نداشتند و به 
صورت جسته گریخته در کنار دیگر گونه های پزشکی نگارانه آمده اند و از حیث ارتباط با 
دیگر گونه های پزشکی نگارانه قابل توجه اند. مثاًل زمانی که یک باه نامه نگار ادویة مقوی 
باه تجویز می کرد، مطالبی فراست نگارانه می آورد برای تأیید تجویز خویش. یا وقتی یک 
نفر مؤلف الفیه و شلفیه در باب روش های کام جویی از زنان قلم می زد، صفات زنان و 
تنانگی آنها را به تأسی از ادبیات فراست نگاری آورده است؛ گویی فراست نگاری که در 
معنای کالسیک آن گونه ای علم النفس بود در مواجهه با زنان به علم البدن در معنایی 
بدل می شد که فخر رازی به آن معتقد بود و کام جویی حداکثری از زنان را به شیوه ای 

پزشکی توجیه می کرد و مشروعیت می بخشید. 

تصویری که از زن در فراست نگاری ها ترسیم شده است با تصاویر ارائه شده از زن در دیگر 
پزشکی نگاری های این دوران هم خوانی دارد. زنان فراست نگاری موجوداتی شهوانی بودند 
که میزان شهوت آنها بسیار بیش از مردان بود و مردان می بایست این شهوت لجام گسیخته 
انجام آمیزش های مکرر و کاربست شیوه های خاص مهار می کردند. فراست نگاری،  با  را 
که علمی بود برای شناخت ویژگی های اخالقی و پنهانی افراد جامعه )= مردان( از طریق 
نشانه های بدنی، هنگامی که وظیفة توصیف خصایص زنان را بر عهده می گرفت، برداشتی 
صرفاً جنسی و شهوانی از تنانگی آنها عرضه می کرد؛ رهنمودهایی برای استفاده از تمام 
ـ که مردان آن را بنیاد  سطوح بدن زن و البته کام گرفتن های متعدد. فراست نگاری زنان ـ
ـ ناشی از خیال پردازی های هوس آلود مردانه بود که نقش زنان را به منزلة  نهاده بودند ـ
ـ تعریف و به این ترتیب، جایگاه فروتر آنها را نسبت  مفعوالِن مطیِع جنسی در جامعه باز ـ

به مردان تحکیم می کرد. 
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ما در فراست نگاری ها از حیث ارتباط با موضوع زن با چند مضمون مشخص و ثابت سر 
و کار داریم. یکی از این مضامین عمده، فهم خصایص درونی بود به واسطة نشانه های 
تنانگی و ظاهری. نکته اینجاست که این مضمون در اغلب فراست نامه ها در ابتدا به صورتی 
عمومی بیان می شد، گویی مخاطبان این فراست نامه ها یا بخش های فراست نگارانه مردان 
و زنان بودند. اما با اختصاص بخش پسیِن این فراست نگاری ها به زنان درمی یابیم که 
این  مقایسة  رو،  همین  از  بود.  مردان  فراست نگاری  واقع  در  عمومی  فراست نگاری  آن 
دو فراست نگاری قابل توجه است. در حالی که در فراست مخصوص مردان نشانه های 
ظاهری “داّلله” بود بر سیرت و اخالق و صالحیت،2٩ در زنان مبّین خصایص جنسی، 

میزان شهوت و ویژگی های آلت تناسلی بود: 

بدان که هر چه ایزد تعالی بدایع مکنونات آفریده به حکمت ایجاد آن کرده و همه 
چیز را طبع و عادت داد در باطن ]و[ نشان آن ظاهر گردانیده . . . جالینوس چنین 
گوید که هر زنی که بزرگ چهره و ِگرد روی و پیوسته ابرو و نرم اندام و نرم آواز بَود 
و در گوشت به حد اعتدال بود . . . دلیل کند به آنکه آن زن بر شهوت حریص بود 
و سریع اإلنزال بود و مرد را از مباشرت او هیچ لذتی نبود و . . . ضعف دل آورد . . . 
دیگر، هر زنی که درازباال و نزار و گشاده ابرو بَود و سفیده روی و کشیده روِی جعد موی 
و خرد ذقن )= چانه( و ُخرد دندان و زرد روی و فراخْ کام و پیشانی پهن و باریک لب 
بَود دلیل کند که بر شهوت به غایت حریص باشد و زود به سخن فریفته شود و 
موضع مخصوص وی حار و رطب بود، مرد را از مباشرت او زردِی روی و حرارت 
و علت بواسیر پدید آید . . . ارسطاطالیس )= ارسطو( چنین گوید که هر زنی که 
ِگرد روی و گشاده ابرو و فربه و کوتاه قامت سرخ و سفید و نرم گوشت و بزرگ دندان 
]و[ بزرگ چهره و کوتاه موی باشد، دلیل کند که بر شهوت حریص باشد، یار بود و 
زود فریفته شود. از صحبت او ضعِف دل حاصل آید . . . حکیم افالطون گوید هر 
زنی که آن فراخْ روی بَود و پهن بینی و سطبر لب و . . . ُخرد دندان و تنگ چشم 
. . . و اَزرق چشم و . . . و ناْرپستان و باریک میان و نرم گوشت و ُخرد مفاصل بَود، 
دلیل کند که موضع مخصوص او حار و نرم باشد و بر شهوت حریص چنان  که 
از مجامعت سیری نداشته باشد و صحبت با وی . . . موی را سفید گرداند و علت 
سوداوی و صفراوی از او حاصل آید . . . حکیم عیسی گوید . . . که هر زنی که 

2٩نویسندة ناشناس )احتماالً سیدمحمد نوربخش(، در 

ملی  موزة  و  کتابخانه  )مؤسسة  انسانی  و ظاهر  صورت 
 .1b ملک، رسالة خطی ش 2654/1(، گ
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تنگ چشم و گشاده روی و باریک لب و سیاه چشم و در قامت به حد اعتدال بَود، 
دلیل کند پارسا و مستور باشد و مرد را از مباشرت او هیچ نقصانی نرسد. محمد 
زکریا گوید که هر زن که کوتاه باال و فربه و سیاه چشم و ُخرد پستان و ِگرد روی و 
ملیح و سبک روح بینی، کشمیری بدین صفت باشند؛ موضع مخصوص ایشان گرم 
و نرم بَود و صحبت ایشان نقصان و مضرتی ندارد . . . حکما گفته اند که هر زن که 
سرخ و سفید و پیوسته ابرو و سیاه چشم . . . باریک لب . . . درازباال، کوچک پستان 
و فراخ سینه . . . ]بَود[ دلیل کند که موضع مخصوص او گرم و نرم بود و با حالوت 
باشند و بر شهوت حریص باشند، اما پارسا باشند . . . جالینوس گوید که هر زنی که 
او به غایت فربه بود و ِگرد روی و تمامْ باال و باریک لب و سیاه چشم و کوچک ُسرون 
و دهن تنگ ]و[ سینه فراخ و نرم اندام بود دلیل کند که موضع إنزال او نرم و خوش 
بود و البته او از مجامعت سیری نماید. هر زنی که پیر و الغر بود اگرچه خوب 
لقا بود و نیکوچهره از صحبت او مرگ مفاجات )= ناگهانی( خیزد و هر زنی که 
سرخ روی بود موضع فرزند او باِرد )= سرد( بَود و از مجامعت او عرق النساء پدید آید. 
حکیم ارسطاطالیس گوید که هر زنی که باالی وی به حد اعتدال بود و درازموی 
فصیح زباِن  و  نرم اندام  و  پیوسته ابرو  و  کوچک دهن  و  سیاه چشم  و  پهن روی  ]و[ 
باریک میان و سرخ و سفید و نیکو حرکات خوش خرام  خوش آواز و فراخ پشت و 
جوان و بزرگ ُسرون، دلیل کند که موضع مخصوص او گرم و با حالوت و لذت بود 

و در صحبت او همه مضعف و راحت باشد.30

مشخص نیست که منبع نویسنده برای توضیح فراست نگاری منتسب به افالطون چیست، 
اما تحقیقات نشان می دهد که در مراجعی اصلی که آثار افالطون در آنها فهرست شده، 
رساله ای این بدین نام نداریم. آگاهی ما از رساله های فارسی فراست منتسب به افالطون 

)مؤسسة  زنان  اوصاف  بیان  در  ناشناس،  30نویسندة 

کتابخانه و موزة ملی ملک، رسالة خطی ش 2654/3(، 
گ 2a-گ 3a. ما یکی از مفصل ترین این نشانه شناسی ها 
را به دست دادیم تا عمدة مطالب دیگر فراست نگاری ها 
را هم در بر بگیرد. برای دیگر فراست نگاری های مشابه 
نتایج  تنانگی  به  مربوط  نشانه های  از  که  زنان  باب  در 
جنسی گرفته شده است بنگرید به نویسندة ناشناس، 
و  مرکزی  )کتابخانة  اوصاف  النیوک  فی  الملوک  حتفة  
مرکز اسناد دانشگاه تهران، رسالة خطی ش 8002/2(، 
گ 1a-گ 2a. این رساله یک فراست نامة مخصوص زنان 
است که به علت اشتباه کاتب با عنوان حتفة  الملوک فی 

اوصاف  النبوک ثبت و ضبط شده است. آگاهی دربارة 
دکتر  فقید  استاد  مرهون  را  رساله  این  صحیح  نام 
صادق آیینه وند هستم. برای اطالعات مشابه بنگرید به 
نویسندة ناشناس، لذت النساء )کتابخانة مرکزی و مرکز 
رسالة خطی ش 8002/4(، گ  تهران،  دانشگاه  اسناد 
االیضاح  ]ترجمة  نظام منشی، گنج االسرار  8a؛  7b-گ 
)کتابخانة  شیرازی[  عبدالرحمان  از  النکاح  اسرار  فی 
مجلس، رسالة خطی ش 7٩178(، گ 51b-گ 52a؛ 
)کتابخانة  صفوی  شلفیه  و  الفیه  ناشناس،  نویسندة 

.5b 5-گa مجلس، رسالة خطی ش 264(، گ
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از قضا منحصر است به یک رسالة کتابت شده در عصر صفوی. این رسالة کوتاه اما مؤید 
باال نیست و مانند رسالة نوربخش به لحاظ جنسی خنثی  سخنان افالطون در سطور 

است و بیشتر هم بر مسایل اخالقی تکیه دارد.31 

به هر روی، مضمون اصلی فقرة نقل شده از فراست نگاری صفوی مؤید نگاه جنسی مردان 
بود به زنان. جالب است که فراست نگاری های معتدل صفوی در باب زنان هم خالی 
از مضامین شهوانی و جنسی نبود؛ گویی نویسنده دوباره قلم را به راه فراست نگاری 
که  است  فراست نگاری ای  یگانه  فراست نگاری  این  است.  کرده  هدایت  زمانه  راستین 
بخش ابتدایی آن مشابه فراست نگاری مردان است. اگرچه در همین بخش نیز شاهد 
اهمیت  که  نبود  زن  این  باز  گویی  هستیم،  خانواده  ذکور  اعضای  دیگر  با  زن  پیوند 
داشت، بلکه مردان خانواده بودند که از خالل نشانه های بدنی “زن” سرنوشت خویش 
را جستجو می کردند. همچنین، انتساب صفات منفی به زنان در بخش های غیرجنسی 

هم قابل تأمل است: 

در فراست خاص زنان و عالمت و افعال ایشان؛ هر زنی که روی گردد از او، دلیل 
کند که فریبنده بود. و اگر با این عالمت پیشانی و سر او پهن باشد دلیل کند 
که دراز عمر بود. هر زن که روی او ِگرد مربع باشد و در گوش او موی بود و بر 
روی او هیچ داغ نباشد، دلیل کند که آن زن با بخت و روزی بود و اگر با این 
عالمات گوش او ُخرد بود، کوتاه عمر باشد و هر زن که فراخ . . .32 بزرگ دست 
دارد و چشم های او سرخ بود، دلیل کند که اغلب فرزند او پسر بود و فراخ روزی 
بود و هر زن که بینی بلند و دراز دارد و رنگ های دندان او به رنگ دندان های 
گاو ماند ]دلیل کند[ که فرزند کم بَودش و اگر پسر آیدش پادشاه گردد. و هر 
زن که پوست پیشانی او بر چشم فرد آویخته باشد و . . . شکم فراخ دارد، دلیل 
کند پدر و برادراِن شوی پیش از وی بمیرند. و هر زن که روی ِگرد دراز دارد و 
بر روی او داغ آبله دارد و ساق و قدم ها باریک دارد، دلیل کند که سه شوِی وی 
بمیرند یا او را طالق دهند و آن زن شوی چهارم کند. و هر زن که به وقت رفتن 
سرهای انگشتان و ناخنان پای او سرخ و نرم باشد، دلیل کند که آن زن بزرگ 
همت و بی عیب باشد هر زن که انگشتان میانة پای یعنی آن انگشت که پهلوی 

بنگرید  رساله  این  دربارة  بیشتر  آگاهی  کسب  31برای 

پزشکی،  کهن  رسالة  شش  نویسندگان،  از  جمعی  به 
باباپور )قم: مجمع ذخائر اسالمی،  تصحیح یوسف بیگ 

13٩0(، “رساله دوم.”
32این واژه به سبب پارگی برگ ناخواناست.
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انگشت بزرگ است درازتر باشد ]دلیل کند[ که مردی با وی زنا کند و همان مرد 
او را زْن کند. هر زن که سفید و الغر و دراز بَود، شهوت وی کم باشد و به مردان 
رغبت کم کند. و هر زن که باالی بلند دارد و فربه بَود، یک مرد او را کم سیر 
تواند کرد. و هر زن که بینی بلند و دراز دارد و َزنَخ ِگرد و دهان تنگ، آن مرد 
به یک زن راضی نباشد و از جماع کم سیر شود و هر زن که سینه فراخ دارد و 
پستان های ُخرد و میان دو پستان او فراخ بَود، شهوت او قوی بود و از مجامعت 
بی هوش گردد و نیک لذت یابد. و هر زن که دست و پای و شکم فراخ و روی 
پهن و باالی بلند دارد، دلیل کند که آن زن کم شهوت باشد و به مردان چندان 
رغبت ننمایند، هر زنی که سر بزرگ و چشم ُخرد دارد آن زن فاحشه کار باشد و 
به سبب افعال بد رسوا شود و هر زن که پای کج دارد ]و[ بر اندام او موی بسیار 
دارد، دلیل کند که زانیه و فاحشه کار باشد و شویان او کم زیند. هر زن که . . . 
در سپیدة چشم او نقطة ِگرد بَود، آن زن بی شک زانیه و فاجره باشد. و هر زن 
که باالی پست دارد و فربه بود و گربه چشم او را از جماع سیر نتوان کرد. هر 
زن که بازو و ساق و ساق دست و ران و ساق پای باریک دارد و الغر دلیل کند 
که شوهران او بمیرند. هر زن که باالی دراز دارد و گربه چشم باشد دلیل کند 
که شوهر اول او بمیرد و شوهر دویم بزید. و هر زن که زیر بناگوش موی دارد 
و بر ِعذار خِط سبز بَودش و به ران ها موی ندارد، دلیل کند که پیوسته با شوی 
بَود و بی مرد نتواند بود و هر زن که ُسبلتان دراز دارد و بر لبان او موی سیاه بَود 
دلیل ]کند[ . . . که . . . زود به دست آید هر زن که بر ساق پای و ران ها موی 
بسیار دارد دلیل کند که شهوت او بسیار بَود و به یک مرد راضی کم شود. هر 
زن که شتالنگ )= کعب پای( او بزرگ و برآمده بود و بر ساق ها مو دارد دلیل 
نکند. هر  قناعت  به یک مرد  و  باشد  بر شهوت و جماع حریص عظیم  کند که 
زن که ابروان دراز دارد و پیوسته بر رخ او خال و عالمت دارد ]و آن[ سیاه ]و[ 
بزرگ بود و بر آن جا موی برآمده و لب زیرین او چون لب اشتر باشد فروافتاده، 
دلیل کند که غداره و مکاره باشد عظیم. هر زن که بر روی خال و عالمت سیاه 
دارد دلیل کند که شوی او قائد و پیشرو لشکر بود و هر زن که بر شکم و سینة 
او خال و عالمت بود دلیل کند که زانیه باشد و کوتاه عمر. هر زن که ]مانند[ 
مردان سخن گوید و نَفِس قوی و دراز دارد و می کشد آن زن شهوت انگیز باشد 
و به مردان رغبت تمام. و هر زن که ایستاده و نشسته دست یا پای سخت بر 
زمین می زند دلیل کند که زانیه و فاجره باشد بی شک. و اگر با این عالمت دست 
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و پای بر زمین زدن صوت لحن و به آواز حزین و به لب و دهان ]و[ چشم و ابرو 
حرکات و سکنات می کند هر که قصد او کند هیچ منع نکند.33

یقینی بودن احکام صادره در این فراست نگاری بسیار جای تأمل دارد. فراست نگار صرفاً 
آنها صادر کرده است که حتی در  آرایی قطعی دربارة  زنان  تنانگی  و  به ظاهر  اتکا  با 
است  همچنین  بود.  مترتب  آن  بر  بسیاری  مالحظات  صفویه  دوران  شرعی  چارچوب 
عبارت پایانی این پاره نوشتار که در واقع می توان آن را نوعی جواز فراست نگارانه دانست 

برای تعرض جنسی به زنان.

توصیه هایی  و  تقسیم بندی ها  داشتند  قصد  ظاهر  به  نوشته هایشان  در  فراست نگاران 
همین  به  دهند.  قرار  جنسی  جفت  بهترین  انتخاب  برای  مردان  اختیار  در  کاربردی 
علت، در عموم فراست نگاری ها با تقسیمات متعدد زنان مواجه هستیم که با معیار قرار 
دادن مالک های مختلف سامان یافته اند. به رغم تفاوت ظاهری این قبیل تقسیم بندی ها، 
تقسیم بندی ها  مالک  رایج ترین  از  یکی  است.  ـ شهوانی  جنسی ـ آنها  بر  حاکم  رویکرد 
“شهوت” بود. گویی مردان می بایست با در اختیار داشتن این راهنمای شهوت بهترین 
در  زنان  شهوت  طبقه بندی  گونه  دو  با  ما  می کردند.  گزینش  زنان  میان  از  را  گزینه 

فراست نگاری ها مواجهیم: یکی تقسیم بندی هندی و دیگری تقسیم بندی عربی. 

را  این  بود.  رایج تر  باه نامه های هندی  ترجمة  به سبب کثرت  تقسیم بندی هندی گویا 
می شود از تعداد بیشتر نسخه های مکتوب باقی مانده از این تقسیم بندی و مقایسة آن 
با تقسیم بندی عربی دریافت. این تقسیم بندی در واقع ریشه در رساله های کاماسوترا یا 
کاماشاسترا داشت. هندی ها زنان را در چهار طبقة زنان نیلوفراندام )padmini(، زنان 
هنرمند )chitrini(،زنان حلزونی )shankini( و زنان فیلی )hastini( تقسیم بندی کرده 
این صفات کمابیش  این طبقات منتسب می کردند.34  از  بودند و صفاتی را به هر یک 
همان صفاتی اند که در رساله های ترجمه شده به فارسی می توان یافت. بررسی ما نشان 

33نویسندةناشناس، رسالة علم قیافه )مؤسسة کتابخانه و 

.6a 5-گb موزة ملی ملک، رسالة خطی ش 471٩(، گ
34این تقسیم بندی همچنین در آیورودا یا طب سنتی 

هند هم نتایجی داشت. برای تفصیل این تقسیم بندی 
بنگرید به این پایگاه اطالع  رسانی طب هندی: 

keralaayurvedics.com/kamasutra/about-four-
classes-of-women.html

همچنین بنگرید به ترجمة انگلیسی رسالة کاسوترا در 
این پایگاه اطالع رسانی:

abika.com
دانشگاه  فارسی  زبان  استاد  عابدی،  سیدامیرحسن 
یکی  فارسی  منظوم  ترجمه های  بررسی  در  دهلی، 
تقسیم  بندی  این  به  هندی  رمانتیک  داستان های  از 
چهارگانه اشاراتی کرده است. بنگرید به سیدامیرحسن 
مجلة  فارسی،”  ادبیات  در  پدماوت  “داستان  عابدی، 
دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، سال ٩، 

شمارة 4 )تیر 1341(، 75-8٩.
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را  صفاتی  خود  و  نبودند  وفادار  صفات  این  به  کاماًل  اما  ایرانی  مترجمان  که  می دهد 
افزوده اند که در  این ویژگی ها  بر  با وضعیت جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی  متناسب 
جای خود قابل تأمل است. به هر روی، نگاه مردانة غالب بر هر دوی این تقسیم بندی ها 

آنها را شکل و شمایلی جنسی بخشیده است. 

تقسیم بندی هندی چهارگانه و ساده تر بود، اما تقسیم بندی عربی با طبقات متغیر کمی 
پیچیده تر به نظر می رسد. این تقسیم بندی صرفاً نوعی تقسیم بندی ساده نبود و پیامدهای 
رفتاری خاص خود را به دنبال داشت که آن را در زیر پی خواهیم گرفت. به احتمال قریب 
به یقین، باه نامه ها یا فراست نگاری هایی که مشتمل بر تقسیم بندی های اخیرند، ترجمه یا 

ترجمه ــتألیفی بودند که تحت تأثیر رساله های هندی و عربی قرار داشتند. 

به  چه  و  هندی  تقسیم بندی  این  خالل  از  چه  زنانه،  تنانگی  زیباشناختی  معیارهای 
واسطة تقسیم بندی عربی زنان، قابل دریافت است. همچنین، به نظر می رسد توصیف 
تنانگی زنان در این قبیل تقسیم بندی ها متأثر از وضعیت جغرافیایی خاستگاه آنها یعنی 
هندوستان، جزیرة العرب یا عراق عرب بوده باشد. ما همچنین بر این باوریم که مترجمان 
این قبیل متون بر اساس معیارهای ایدئال تنانگی زن ایرانی، نوعی تقسیم بندی التقاطی 

عرضه کرده اند. 

مفصل ترین توصیف از تقسیم بندی هندی چهارگانه را رسالة لذت النساء به دست داده 
است که نویسندة آن را نمی شناسیم: 

در شناختن صفت عورت و از چهار نوع است برین تفصیل، پدمنی، چتنی، هستنی 
و سکتنی.35 اما صفت پدمنی چهل و چهار است، اول اندام او تمام مثل گل نیلوفر 
و چشم آهو یعنی غلطان و سخت سیاه و سخت سفید و در سفیدی سرخی روئیده 
و ِگرد روی و بلنْد بینی و پیوسته ابرو و موی سرش خم در خم . . . ]و[ سوراخ های 
بینی خورد )= ُخرد( و گردن همواره و گلو شکنجه )= شکن(، پستان ِگرِد سخت 
و گندم گون و باریک میانه و باریک لب و دهنْ تنگ و سینه گشاده و شکم شکنجه و 
سیمین ساعد و انگشتان باریک و کِف پای نرم و باریک و رفتار کبک خرام و بوی 
اندام او چون بوی گل نیلوفر و شهوت او یعنی آب منی به َمَثل بوی نیلوفر و هر 

از  هیچ کدام  در  “سکتنی”  و  “چتنی”  اصطالح  35دو 

رساله هایی که نگارنده دیده است به درستی ترجمه و 
ضبط نشده است. در نتیجه ما با ضبط های متفاوت این 

واژگان مواجهیم. “چتنی” می بایست همان “چترینی” 
و “سکتنی” باید همان “سنکینی” سانسکریت باشد. 
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جا که بول کند زنبوران36 را گرد آن جمع آیند و . . . از بستر و جامة خواب پیش 
از مرد برخیزد و بعد از خفتن مرد بخسپد و همه وقت بی رضای شوهر نرود و اگر 
شوهر اندوهگین و غم زده شود اندک طعام و آب خورد . . . و در وقت مباشرت 
پای های خود بر پای مرد نهد و آب منی ]او[ خوش بو بود و خاصیت او از آخر شب 
در پاس چهارم از وی مرد لذت یابد و بوی اندام وی تغییر نیابد و او را به حاجت 
افسون . . . احتیاج نیست. صفت چتنی، . . . صفت او بیست و هشت دارد. میانه باال 
و بلنْدبینی و پیوسته ابرو . . . و دراز  شکم و گلو شکنجه و لب های انداِم نهانی )= فْرج( 
متصل با یکدیگر و اندام نهانی باال باشد و شیرین گفتار به طریق احسن و در سرود 
و رقص و رغبتش بود و بر جامة رنگین و پیرایه خوش آید و طاقت مباشرت تمام 
دارد و نیک لذت و ذوق دارد و آغاز مباشرت در اندک خوشی پیدا آورد و مزاح و 
مالمسه را دوست دارد و . . . نَه الغر و نه فربه بَود و به وقت مباشرت به رضای مرد 
باشد و در اندام نهانی کم باشد و بول او بوی دارد و بوی عرق او ترش نبَود و زود 
خشم گیرد . . . و خاصیت او، ]در[ سیوم پاِس ]شب[ شهوت آغاز کنند و آِخِر شب. 
در ایام از دوم ماه و سیوم و چهارم و ششم و دهم و هفدهم و هژدهم و نوزدهم و 
بیست و یکم و بیست و پنجم و سلخ از شهوت خالی شود ]پس[ او را مست کردن 
این دارد؛ بیارد بیخ موز و جوز هر دو یک جا ُکند و بساید و قدری موازنه نخود . 
. . خوردِن ]زن[ دهد و این افسون بخواند نج نج بهتلم کامد پوسوها چون بخورد 
او بیست و یک دارد و به وقت رفتن  اما صفت  مطیع مرد شود. صفت هستنی، 
کج رو و در رفتار پیل مست رود و موی او سطبر بود و اندام نهانی ]او[ بلند بود و 
تنگ چشم و بوی اندام چون بوی پیل دارد و طعام بسیار خورد و از ترشی و تلخی 
و هر چه پیش آید بخورد احتراز نکند و بوی بغل وی ترش بود و از مرد هرگز سیر 
نگردد و شرم ندارد و همیشه در مباشرت بازی و در مباشرت بر مرد اُفتد و ناخن 
زند و خوی کند و بر اندام نهانی موی بسیار دارد و محل مباشرِت گشاده دارد و 
عمیق بود و سخن بسیار گوید و به وقت مباشرت پای در گردن اندازد و ماهی و 
شراب را دوست دارد و . . . وقت عیش او در این ایام باشد و در آخر شب که دو 
پاس گذشته باشد و ایام مباشرت این است، پنجم ماه هفتم و دوازدهم و سیزدهم 
و پانزدهم و بیست و یکم و بیست و ششم و بیست و هفتم و بیست و هشتم و به 
جهت مطیع کردن او این ادویه بیارد، پر کبوتر از بازوی راست که سیاه بَود و این 

36در متن اصلی “زیتون” آمده است که بی معنی است 

و خطای کاتب. با توجه به متن های مشابه، “زنبوران” 
آورده شد. 
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افسون هفت بار بخواند مطیع تو گردد. افسون این است دوام و هر کنکوه سواها 
باال  او سی و سه دارد. اول آن که الغراندام بود و  مئمت. صفت سکتنی، صفت 
بلند و ساعد و ساق باریک بود. موی سر او درشت بود و خوی درشت و درازپای و 
موی اندام ]نهانی[ او بسیار بود و . . . خنک خصلت و غصه ناک بود و کینه]ای[ و 
خشمناک بود و گریه بسیار کند و نه خسپد و مغرور بود و پاکیزه نبود. با شوهر 
زندگانی بد کند و دوست ندارد و پیوسته در اندوه باشد و طعام بسیار خورد و خود 
را پاک ندارد و در وجودش استخوان نما باشد و درازگردن بود و ]در[ رفتن کج رو 
و آب منی ]او[ بوناک بود و جامه لعل را ]و[ گل را دوست دارد و رشک دار بود و 
بی مهر و جفاکار بود و سخن سخت گو بود و به وقت مباشرت مرد را ناخن زند و 
اندام او دایم گرم بود و وقت مباشرت او اول شب بلکه همه روز و شب. مست باشد 
و مستی او در این ایام ها باشد، اول و هشتم ماه و نهم ماه و چهاردهم و پانزدهم 
و بیست و سیوم و بیست و چهارم بود. ]برای[ مطیع کردن او بیارد . . . و باریک 
ساید و این افسون با برگ تنبول37 بخوراند ]و[ بخواند. افسون این است َمح َمح 

سوایا مطیع تو گردد.38

چند نکته در این طبقه بندی هندی قابل تأمل است. در ابتدا می توان به تأکید بر اطاعت 
زن از شوهر/مرد اشاره کرد. این صفت در سراسر این طبقه بندی امری مثبت ارزیابی 
شده است، چنان چه زن “پدمنی،” که بهترین زنان بود و در طبقة اول جای داشت، “همه 
وقت بی رضای شوهر” کاری نمی کرد و مطیع ترین زنان بود در مقابل شوهرش/مردش. 
همچنین، عدم اطاعت از شوهر/مرد نکته ای منفی بود و زن “سکتنی،” که بدترین زنان 
محسوب می شد، در “زندگانی” رفتارهای بدی با شوهر/مرد داشت. توجه به این نکته 
نیز قابل توجه است که زنان “نیک” می بایست هنگام سکس همه چیز را به شوهر/مرد وا 
می نهادند و اگر زنی “ناخن” می زد یا بر شوهر می افتاد، یعنی خواهش سکسی خود را 
پیش و بیش از مرد بروز می داد، آن زن در طبقات پایین این تقسیم بندی جای می گرفت 

باشد که در هندوستان پان گویند. بنگرید به  37برگی 

لغتنامة دهخدا.
38نویسندة ناشناس، لذت النساء )8002/4(، گ 12b-گ 

15a. برای روایت های دیگر از این تقسیم بندی بنگرید 
به نویسندة ناشناس، ]باه نامه[ )کتابخانة مرکزی و مرکز 
رسالة خطی ش 8002/3(، گ  تهران،  دانشگاه  اسناد 
)کتابخانة  اسرارالنساء  جرجانی،  رستم  2b؛  2a-گ 
مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، رسالة خطی ش 
کامیر  ناشناس،  نویسندة  10b؛  ٩a-گ  8002/5(، گ 

یا لذت النساء )کتابخانة مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه 
تهران، رسالة خطی ش 4b ،)8002/6-گ 5b؛ سرایندة 
مرکز  و  مرکزی  )کتابخانة  منظوم[  ]باه نامة  ناشناس، 
رسالة خطی ش 8002/7(، گ  تهران،  دانشگاه  اسناد 
باه نامة  این  در  که  است  توجه  جالب   .18a 12a-گ 
بر  مبتنی  زنان  جنسی  رفتار  تقسیم بندی  منظوم 
تقسیم بندی چهارگانة هندی هم صورت گرفته است. 
این تقسیم بندی با این بیت آغاز شده است: زِن پدمنی 

خوْی آهو بدان / هفت انگشت گلبرِگ عضِو نهان.
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و طبیعتاً زن “بدی” بود. نکتة قابل تأمل دیگر توصیه به استفاده از جادو و افسون برای 
بیش  بسیار  را  زن  شهوت  تقسیم بندی  این  تدوین کنندگان  است.  زن  شهوت  کنترل 
اینجا  از همین رو، در  زن را موجودی شهوانی می دیدند.،  از مرد می دانستند و اصوالً 
روزهایی به دست داده اند که در آنها زن به سبب شهوت غیرقابل کنترل “مست” می شد 
و الزم بود مرد برای ارضای این شهوت عالوه بر آمیزش با زن، افسون ها و ادویة متناسب 

با هر کدام از انواع این زنان را استفاده می کرد.

تقسیم بندی عربی کاماًل ناظر به خصوصیات فیزیکی فْرج و رحم است. اگرچه می توان از 
رفتارشناسی جنسی زنان نیز در اینجا سراغ گرفت. ما تقسیم بندی های متفاوت عربی ای 
در اختیار داریم که نام طبقات در آنها متفاوت از یکدیگر است و البته می توان آنها را 
تقسیم بندی  با یک  و شلفیة صفوی  الفیه  در  دانست.  مربوط  کاتبان هم  اشتباهات  به 
شش تایی مواجهیم: لزقا، عرقا، حرقا، ملتحمه، شقره و قعره.3٩ در حتفة  الملوک فی اوصاف 
جوفا،  قعرا،  ارقبه،  متشحمه،  می کنیم:  مشاهده  هشت تایی  تقسیم بندی  یک   النیوک 
نُه تایی  تقسیم بندی  یک  گنج االسرار  در  منشی  نظام  قعره.40  منحفیه،  شقرا،  متحمه، 
را  تقسیم بندی  این  نسخه،  این  بودِن  پیراسته  علت  به  که  است  کرده  دقیق طرح  اما 
مبنای کار قرار داده ایم. دو طبقة آخر این تقسیم بندی نام گذاری نشده و فقط توصیف 
ابتدای سخن جمع طبقات  آنها آمده است. جالب است که نظام منشی در  به  مربوط 
این تقسیم بندی را “پنج” ذکر کرده است و در انتها “هشت گانه؛” سهل انگاری رایجی 
میان مترجمان و کاتبان. زنی که از خالل داده های این تقسیم بندی معرفی شده است، 

موجودی است صرفاً شهوانی: 

پنج  شهوت  حسب  به  که  زنان  احوال  در  تجربه  و  حدیث  اهل  گفته اند  چنین 
صنف اند. اول، متشحّمه، دویم، لزقه، سیم، قعرا، چهارم، جوفا، پنجم، شقرا، ششم، 
متخّنقه دیگر وقعره و این اصناف لذت جماع نیابند اال بدان که یاد خواهیم کرد؛ 
اما متشحّمه،41 زنی را گویند که فْرجش ُممتلی باشد. این چنین زنی از مجامعت 
لذت نیابد اال به قضیبی دراز که به نهایِت فْرجش برسد و اگر سطبر نباشد تفاوت 
نکند از بهر آنکه امتالئی که از پیه درین فْرج باشد چنین باشد از سطبری قضیب. 
و قضیب دراز به قول هندوان آن است که طولش دوازده انگشت باشد یعنی سه 

.6a 3٩نویسندة ناشناس، الفیه و شلفیة صفوی، گ

اوصاف  النیوک،  فی  حتفة  الملوک  ناشناس،  40نویسندة 

.2a گ

از  باید  نیافتم.  لغتنامه ها  در  را  واژه ای  چنین  41دقیقاً 

ریشة “َشْحَم” گرفته شده باشد، به معنی چربی و پیه. 
در اینجا مراد از این واژه زنی است که فْرجش فربه و 

پیه  اندود باشد.
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قبضه و متوسط آن است که نُه انگشت یعنی دو قبضه و نیم و کوچک آن است که 
یک قبضه و نیم یعنی شش انگشت باشد؛ اما لزقه،42 زنی را گویند که فرجش به 
هم آمده باشد و پیه اش43 کم گشته بعد از آنکه فربه بوده و سست گشته از کمی 
پیه. این چنین زنی از جماع لذت نیابد ااّل به قضیب سطبر و کوتاه تا آنچه از فربهی 
آن کم شده باشد به سطبری قضیب به جای خود آید و مالمت تمام گردد . . .؛ اما 
قعرا،44 زنی را گویند که فْرجش منعقر شده باشد به سبب استحکام یا افراط َشِبق45 
یا عدم جماع و این چنین زنی را تشنگی ننشاند اال قضیبی سطبر ]و[ بزرگ که 
مواضع . . . را ممتلی گرداند و به مواضع لذت برسد؛ اما جوفا،46 زنی را گویند که 
جوانب فْرجش از گوشت خالی بَود و لب های او از یکدیگر دور رفته ]باشد[. بیشتر 
این حال، زنان درازباال را افتد و این زن از جماع برخوردار نشود اال به قضیبی دراز 
و سطبر و از غیر این اصاًل متلّذذ نگردد و این چنین زنی در حال جماع بدخو و 
زود خشم بَود ]به[ سبب آنکه مرد از گذاردن حق و رسانیدن به مواضع لذت او 
قاصر باشد. و این چنین زنی را که در مجامعت إنزال نیفتد شقرا47 نیز گویند که 
دهن فْرج و بُن فْرج او در فراخی و تنگی هموار بَود و مسافت شهوتش نزدیک بود، 
إنزالش زود افتد. این چنین زنی مرد را دوست دارد و اگر إنزال مرد دیر افتد او را 
اَلَمی سخت رسد و دردی مفرط حادث شود و از مرد متنّفر گردد؛ اما متخّنقه،48 
این  نمانده،  باشد و گوشت  را گویند که گوشت دو جانب فْرجش کم شده  زنی 
چنین زنی را تشنگی ننشاند و شفا نبخشد اال قضیبی سطبر ]و[ بزرگ که مواضع 
. . . را ممتلی گرداند و به مواضع برسد؛ اما، وقعره4٩ زنی را گویند که از جوانب 
فْرجش گوشت کم شده باشد و لب های فْرجش تنگ شده و گوشت نمانده این 
. . . مباشرت نیابد اال به قضیبی دراز باریک خاصه چون مایل باشد  چنین زنی 
بدان جانب که گوشتش کم شده باشد اال هر گاه که بدان جانب میل کند او را 
لذت حاصل نشود و إنزال نیفتد؛ اما، ]. . .[50 زنی را گویند که دیوارهای فْرجش 
از بیرون سطبر باشد و از اندرون گوشت کم باشد و شهوتش خشک شده باشد به 

او  گوش  که  می شود  اطالق  کسی  به  لغتنامه ها  42در 

از  باشد  کنایه  شاید  باشد؛  چسبیده  سرش  به  کاماًل 
الغری فْرج.

43در متن: پهش.

44به زنی گویند که شهوتش در بُن فرج باشد. بنگرید 

به لغتنامة دهخدا.
45بسیار شهوت رانی کردن.

46به معنای فراخ است. در اینجا به زِن دارای فْرج فراخ 

اطالق شده است.

47به زن سرخ و سپید گویند. بنگرید به لغتنامة دهخدا.

48معنای این واژه را نیافتم. باید از ریشة “خنق” گرفته 

اینجا  شده باشد، به معنای خفه کردن. کاربرد آن در 
چندان معنا و مفهوم ندارد.

4٩این واژه را در لغت نامه ها نیافتیم.

50نویسندة ناشناس تحفه  الملوک فی اوصاف  النیوک زن 

دارندة این صفات را “قعرا” نامیده است که البته در این 
تقسیم بندی صفات دیگری برایش آورده شده است.
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سبب قلّت مجامعت این چنین زنی از جماع نیاساید اال به قضیبی سخت محکم و 
به غیر از این از قضیب های دیگر لذت نبرد؛ اما ]. . .[51 زنی را گویند که فْرجش 
از کثرت رطوبت فراخ شده باشد و اندرونش سرد گشته، این چنین زنی از مجامعت 
متمتع نشود و شهوتش حاصل نگردد اال به ُسحق، زیرا که سحق ظاهر زن را گرم 
کند و حرارت در اندرون اثر کند و إنزالش افتد و مرد از چنین زنی لذت نیابد و 

برخوردار نشود، این است اصناف هشت گانه که ذکر رفت.52

می رسد  نظر  به  آنکه  اول  است.  توجه  قابل  عربی  تقسیم بندی  این  دربارة  نکته  چند 
اصناف این تقسیم بندی در طول زمان دستخوش خوانش های متعدد شده است. گویا 
مترجمان و مؤلفان و کاتبان آن را چندین باره جرح و تعدیل کرده اند؛ چنان  که نظام 
منشی در این تقسیم بندی عربی از قول هندوان هم مطالبی را آورده است. دومین نکتة 
رویکردی  تقسیم بندی که  این  تنظیم کنندة  مردان  رویکرد  به  است  مربوط  تأمل  قابل 
آنها کنترل و مهار می شد؛  بود مبتنی بر شهوانی  انگاشتن زنان که می بایست شهوت 
رویکردی مشابه با رویکرد حاکم بر تقسیم بندی هندی. اما آنچه در اینجا پررنگ تر به 
نظر می آید، وادار کردن زن به إنزال با استفاده از روش های مختلف بود، نه برای آنکه 
لذت زن فی نفسه دارای اهمیت بود، بلکه برای آنکه مرد به تمامی متلّذذ گردد. از همین 
روست که می بینیم “زِن” متعلق به صنف آخر به دلیل لذت نبخشیدن به مرد در قعر 

این تقسیم بندی شهوانی جای گرفته است. 

تقسیم بندی  نیز  جغرافیایی  خاستگاه  اساس  بر  همچنین  فراست نگاری ها  در  زنان 
این  تنظیم کنندة  مردان  شهوانی  رویکرد  تقسیم بندی  این  در  کانونی  نقطة  می شدند. 
قبیل صنف بندی ها بود. اگر در تقسیم بندی های صدر این بخش از نشانه های ظاهری و 
جسمانی به رفتارهای جنسی یا خصایص فیزیکی آلت تناسلی زنان پی  می بردند، در این 
تقسیم بندی با آگاهی از موطن زنان ویژگی های فیزیکی و شهوانی آنها توصیف می شد. 
چهار روایت از این تقسیم بندی جالب توجه در اختیار داریم که روایت حتفة  الملوک فی 
اوصاف  النیوک مفصل ترین آنهاست. نویسندة این رساله گویا داده های چند رسالة دیگر 
را در این باره در هم ادغام کرده است. در اینجا تقسیم بندی نظام منشی را به لحاظ 

مضامین فراگیر و همچنین عدم تفصیل معیار بررسی خود قرار داده ایم: 

51نویسندة ناشناس الفیه و شلفیة صفوی زن دارندة این 

خصایص را “منحفه” نامیده است، به معنای الغر و نحیف.
52نظام منشی، گنج االسرار، گ 52a-گ 54a. مساحقه از 

ریشة “ُسْحق” گرفته شده است به معنای مالش فْرج زنان 

بر یکدیگر. برای آگاهی از جزییات دیگر تقسیم بندی های 
عربی مشابه بنگرید به نویسندة ناشناس، حتفة  الملوک فی 
اوصاف  النیوک، گ 2a-گ 3b؛ نویسندة ناشناس، الفیه و 

.6b 6-گa شلفیة صفوی، گ
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اما بباید دانست که فْرج زنان رومی پاکیزه تر از زنان دیگر بَود و زنان اندلس به 
صورْت خوب تر و خوش بوتر و خوش جماع تر باشند و در محاوره مطبوع باشند و 
زنان تُرک تا بیست و پنج سالگی به جماع بهتر باشند و زنان آالنی بهتر از زنان 
تُرک باشند و زنان روس بلند فْرج باشند و زود زایند و بدخو باشند و ناسازگار و 
ناموافق و بدطبع باشند و زنان سند و هند و َصقالب53 نکوهیده تر و زشت روی تر 
و  کوردل تر  زنگبار  زنان  و  باشند  ناپاک تر  و  ُگنده تر  و  بدتدبیرتر  و  بی عقل تر  و 
او  مقابل  افتد، هیچ جنسی  ایشان یکی صاحب جمال  از  اگر  اما  باشند،  زشت تر 
از غیر ایشان و به مرد دوست تر باشند. و زنان  نبود؛ ایشان نازک اندام تر باشند 
مّکه خوب تر از زنان دیگر باشند اال آن است که گونة روی ایشان همچون دیگران 
زنان  و  حلبی خوش صحبت ترند  زنان  و  باشند  بسیاْرشهوت  مصر  زنان  و  نباشد 
شامی معتدل ترین زنان باشند و در استمتاع از سایر اصناف زنان بهتر باشند و 
زنان بغدادی شهوت مرد را به خود ِکشنده تر و در مجامعت و عیش و عشرت 
از  بهتر باشند و هر کسی که تسکین خاطر و ُحسن و عیش و عشرت و تمّتع 
خوِی خوش و سخن شیرین خواهند که به بر در زنان عراقی به دست آورد و 
هر کس که فرزند جوید باید که زنان فارسی به دست آورد و زنان عربی بهترند 

در همه احوال.54 

توجه به عربیت خاستگاه رسالة گنج االسرار می تواند توجیه گر ُرجحان زنان عربی باشد 
بر دیگر زنان. با در نظر داشت این نکته است که می بینیم در رسالة کامیر یا لذت النساء، 
نویسندة فارسی زبان به توصیف شهوانی زنان مناطق مختلف ایران پرداخته است و مثاًل 
زنان شیراز و تبریز را هم در این صنف بندی جای داده است.55 عالوه بر استیالی فضای 
شهوانی بر این تقسیم بندی، که عنصر مشترک تقسیم بندی های مشابه بود، آنچه قابل 
تأمل تر به نظر می رسد، داوری مردان در باب زنان بر اساس گونه ای جبر جغرافیایی بود. 
به نظر می رسد این شناخت نامة شهوت جغرافیایی حاکمان را در گزینش زنان حرم سرا 
بهترین  یافتن  در  را  قّوادان  یا  زن  بردگان  نیکوترین  انتخاب  در  را  مردان  و  کنیزان  و 

روسپیان یاری می داده است. 

لغتنامة  به  بنگرید  می خواندند.  صقالب  را  53اسالو 

دهخدا. در اینجا منظور سرزمین های غرب روسیه است.
برای   .54b 54a-گ  گ  گنج االسرار،  منشی،  54نظام 

نویسندة  به  بنگرید  صنف بندی  این  دیگر  صورت های 
3b-گ  اوصاف  النیوک، گ  حتفة  الملوک فی  ناشناس، 

5b؛ نویسندة ناشناس، کامیر یا لذت النساء، گ 7a-گ 
گ  صفوی،  شلفیة  و  الفیه  ناشناس،  نویسندة  8b؛ 

.7a 6-گb
.8b 7-گa 55نویسندة ناشناس، کامیر یا لذت النساء، گ
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نگاه شهوانی پایان ناپذیر مردان به زنان را باید در دیگر تقسیم بندی های مشابه جستجو کرد. 
تقسیم بندی زنان بر حسب ویژگی های “رحم” دیگر تقسیم بندی رایج در فراست نگاری ها 
بود. در این تقسیم بندی، شاهد توصیف آلت مردان برای راهنمایی مردان به منظور داشتن 
بهترین آمیزش با مناسب ترین زن نیز هستیم. به این معنا که مرِد درازآلت با زنی می بایست 
یا  “درازی”  لحاظ  به  مردان  منوال،  بر همین  داشت.  فْرجی عمیق  همبستر می شد که 
بر  برمی گزیدند.56  فْرج  تناسب  به  را  “کوتاهی” قضیب می بایست جفت جنسی خویش 
همین سیاق بود صنف بندی زنان به لحاظ سرعت إنزال. زنان یا “سریع اإلنزال” بودند یا 
“بطئی اإلنزال” یا “متوسط اإلنزال.”57 در تقسیم بندی دیگری، زنان بر حسب تمّتع جنسی 
و سن مناسب آمیزش طبقه بندی می شدند.58 در اینجا باز شاهد توجه جنسی به زنان 
هستیم. این خوانش های شهوانی از زنان که در قالب این تقسیم بندی ها دایماً در حال 
بازتولید در سطح جامعه  بود، نگاه اجتماعی به زن به مثابة موجودی پست و شهوانی تقویت 

می کرد که می بایست او را با “هنر کام جویی” کنترل کرد. 

فراست نگاری هاست.  در  زنانه  تنانگی  زیباشناختی  معیارهای  تأمل  قابل  نکتة  واپسین 
نگرش جسمانی و شهوانی به زن موجب می شد تا مردان همواره در جستجوی بهترین 
انتخاب داشته باشد. این مردان بودند که “تن”  تنانگی زنانه برآیند بی آنکه زن مجال 
زنان را از وجوه مختلف تقسیم بندی و بهترین تنانگی را برای آمیزش به مردان جامعه 
و  تأثیر جغرافیا  تحت  زنانه  تنانگی  زیباشناختی  معیارهای  بی تردید  معرفی می کردند. 
ابعاد فرهنگی جوامع مختلف با یکدیگر تفاوت داشتند. نکته اما اینجاست که محور همة 
این تقسیم بندی های معطوف به “تن” یک چیز بود: گزینش بهترین “تن” برای آمیزش 
با مرد. پیگیری تحول معیارهای زیباشناختی تنانگی زنانه در طول چند سدة گذشته از 
دوران صفویه به این سو می تواند جالب توجه باشد، زیرا در برخی موارد این معیارها به 
صورت کلی دگرگون شده اند. نویسندة ناشناس لذت النساء در بخشی مختصر معیارهای 

زیباشناختی تنانگی زنانه را چنین نوشته است: 

صفات عورت چگونه باشد تا از آن لذت حاصل آید و مضرت کمتر کنند. چهار چیز 
سفید می باید، پوست و چشم و دندان و ناخن. و چهار چیز سیاه می باید، موی و مژه 

بنگرید  تقسیم بندی  این  متفاوت  شکل های  56برای 

نویسندة  4a؛  گ  لذت النساء،  ناشناس،  نویسندة  به 
نظام  10a؛  8b-گ  گ  لذت النساء،  یا  کامیر  ناشناس، 

.56a منشی، گنج االسرار، گ
57این تقسیم بندی رایج از جمله در اینجا قابل دسترسی 

.56a ،است: نظام منشی، گنج االسرار

محبوب  صنف بندی های  جمله  از  صنف بندی  58این 

نویسندة  به  بنگرید  نمونه  برای  بود.  فراست نگاران 
5a-گ  گ  النیوک،  اوصاف   فی  ناشناس،حتفة  الملوک 
3a؛  ]باه نامه[ )8002/3(، گ  ناشناس،  نویسندة  و   6b
.7b 7-گa نویسندة ناشناس،الفیه و شلفیة صفوی، گ
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و دیده و چشم. و چهار چیز سرخ می باید، موی سر و مژگان و انگشتان و گردن. و 
چهار چیز کوتاه می باید، ساق و ساعد و زبان و بغل. و چهار چیز سطبر می باید، بازو و 
جفته5٩ و ران و ساعد. و چهار چیز خوش بو می باید، بینی و دهن و بغل و فْرج. و چهار 
چیز فراخ می باید، پیشانی و چشم و سینه و شانه. و چهار چیز تنگ می باید، سوراخ 
بینی و سوراخ گوش و دهن و فْرج. و چهار چیز باریک می باید، موی سر و گردن و 

کمر و ابرو. چهار چیز گرد می باید، سر و روی و پستان و غبغب.60 

این  طرح  از  غایی  هدف  است،  آمده  هم  نوشتار  پاره  این  در  و  شد  اشاره  که  چنان 
او. نویسندة رسالة کامیر  البته حفظ سالمت  تاّمة مرد بود و  قبیل معیارها لذت جویی 
پیامدهای  زنانه،  تن  زیباشناختی  معیارهای  از  فهرستی  عرضة  بر  عالوه  لذت النساء  یا 
است  تأمل  قابل  است.  داده  به دست  را هم  این خصایص جسمانی  بودن  دارا  رفتاری 
این فهرست نه چندان طوالنی، زیباترین زن به لحاظ تنانگی مطیع ترین زنان  که در 
در مقابل شوهر/مرد دانسته شده است.61 این مطالب فراست نگارانه حتی امکان داشت 
در پزشکی نگاری هم مجال بروز پیدا کند. برای نمونه می توان به شفایی اشاره کرد که 
به  را  زنانه  تن  بهترین  زیباشناختی  معیارهای  آمیزش،  مرد حین  برای حفظ سالمت 
مردان مخاطب خویش معرفی کرده است: “جماع به اعتدال و شهوت صادقه خصوصاً 
سیمین بدن  باریک میان،  ناْرپستاِن  تنگ دهاِن  َخد،  ُگل ناْر  قِد  سرو  مرغوب،  محبوِب  با 
ُصراحی گردن، مشک موِی عنبربوِی خوش خوی، و شیرین گوِی موزوْن ِگرد ُسرون موجب 
با  باره،  این  پاره نوشتار نخست در  بهجت و مسّرت ]شود[.”62 نظام منشی هم همانند 
و  تنگی  فراخی،  بودن،  خوش بو  درازی،  ِگردی،  سرخی،  سفیدی،  سیاهی،  معیارهای 

کوچکی ویژگی های بهترین اعضای تن زنانه را به مردان معرفی کرده است.63

نتیجه گیری
فراست شاخه ای از طب به شمار می رفت که با استفاده از نشانه های ظاهری به باطن 
افراد دست می یافت. بررسی ما نشان داد که فراست نگاران در بررسی نشانه های بدنی 
مردان و زنان رویکردی کاماًل متفاوت اتخاذ می کردند. فراست علمی بود برای شناختن 
برای  بود  یا علمی  یابند  موقعی شایسته دست  و  مقام  به  آنکه  برای  افراد  “صالحیت” 

5٩دو سریِن آدمی. بنگرید به لغتنامة دهخدا.

.3b 60نویسندة ناشناس، لذت النساء، گ

15b-گ  یا لذت النساء، گ  ناشناس، کامیر  61نویسندة 

17a. همچنین، در این رساله “خصائل ذمیمة عورت” 
شناخت  لحاظ  به  که  است  شده  داده  دست  به  هم 

معیارهای زیباشناختی تن زنانه قابل توجه است.
62شفایی، رساله باه و آبستنی )کتابخانة مجلس، رسالة 

.٩b ٩-گa خطی شمارة 131٩(، گ
.51b 50-گa 63نظام منشی، گنج االسرار، گ
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شناخت اخالق آدمیان، به واسطة کیفیت تنانگی. اما این تعاریف فقط در دایرة “مردانگی” 
معنا می یافت و زن در این شناخت پزشکی موجودی بود که اگر در معرض فراست قرار 
می گرفت نه برای آگاهی از “صالحیت” و “اخالق،” بل برای شناخت کیفیت شهوت و 

اعضای تناسلی اش بود.

در فراست نگاری های صفوی باز این زن بود که در مقامی فروتر از مردان جای می گرفت. 
فراست نگاری ها در باب زنان در واقع دستورالعمل هایی جنسی خطاب به مردان به شمار 
می رفتند. در واقع، فراست نگاری های عمومی که باید آنها را در باب مردان بدانیم، فراست 
زنان را در بخش هایی جداگانه می آوردند که خود نشانه ای بود از آنکه زنان استثنایی بر 
یک قاعده محسوب می شدند. در همین اندک بخش ها هم تنانگی زنان برخالف بخش های 

مربوط به مردان “داّلله”هایی بودند برای اطالع از ویژگی های جنسی و آالت تناسلی.


