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  اي در شعر عصر صفويخانهتبلور برخي عناصر قهوه
  

  3 *محسن احمدي 21 ابراهيم خدايار 1ناصر نيكوبخت
  

  )22/7/93: ، تاريخ پذيرش10/9/92: تاريخ دريافت(
 

   چكيده
درستي معلوم نيست؛ اما آنچه از آثار مكتوب به  به به سرزمين ايران تاريخ دقيق ورود قهوه

عباس  خصوص در زمان شاه دهد در عصر صفويان و بهدست ما رسيده است، نشان مي
اي ويژه اصفهان رونق و رواج گسترده ها در شهرهاي بزرگ ايران، بهخانهصفوي، قهوه

كان براي عموم مردم و ترين مها با كاركردهاي فرهنگي مهمخانهاين قهوه. اند داشته
حكومت صفوي، مانند حكام گذشته شعر را هنر اول دربار . ندا هنرمندان و شعرا بوده

ديگر، رشد  در دربار نداشتند و از سويي دانست، لذا شاعران اين عصر جايگاهي عالي نمي
د را ها، ادبيات و شعر متناسب با خوخانه ها در قهوه طبقة متوسط در اين عصر و تجمع آن

اين موارد و عللي ديگر باعث شد شعر در اين عصر از دربار خارج و در ميان . طلبيد مي
از آنجا كه ادبيات و اجتماع مدام . ها رواج يابدخانهعامة مردم و در كوچه و بازار و قهوه

هاي اين عصر نيز در شعر و خانهستد با هم هستند، عناصر موجود در قهوه و در حال داد
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اند تا نشان دهند  نگارندگان در اين مقاله بر آن. ن دوره تبلور خاصي يافته استهنر اي
چگونه در شعر دورة  -اي هستندخانهكه از عناصر مهم فرهنگ قهوه - مخدرات و مكيفات
دست  هاي اين عصر بهخانهاند؟ و اين اشعار چه اطالعاتي از قهوه صفوي تبلور يافته

ترين عناصري هستند كه در شعر اين عصر  ك و افيون از مهمدهند؟ قهوه، قليان، تريا مي
اند و اند و اين اشعار يا در موافقت يا مخالفت با اين عناصر نوپديد، سروده شدهمتبلور شده
اين . هاي هنري تازه و نو استفاده شده استها از اين عناصر براي تصويرسازييا در آن

. دهندهاي عصر صفوي به مخاطب ميخانهة قهوهاشعار اطالعات تاريخي بسياري را دربار
هاي عصر صفوي و برخي ابزار تحقيق نيز تذكره وتحليلي -روش اين تحقيق توصيفي

  . عصر است آنهاي شاعران  ديوان
  

  .خانه، شعر عصر صفوي، شعر غيررسمي، مواد افيوني، مخدراتقهوه :هاي كليدي واژه

  مقدمه . 1
توان با اغماض به دو دستة مهم تقسيم كرد؛ جريان ميجريان شعر در عصر صفوي را 

اول شعر رسمي است كه در دربارهاي گوركانيان هند و صفويان رواج داشته است و 
شاعران اين جريان بيشتر به دقايق و ظرايف شعر فارسي آگاه و با علوم ادبي عصر، 

صوص در اصفهان روايي خ اند، و جريان دوم كه در ميان عامة مردم ايران و بهآشنا بوده
سواد از كسبه و تجار و اهل حرف سواد يا كم گروه دوم، بيشتر افرادي بي. داشته است

. انداند كه با علوم ادبي و با دقايق و ظرايف شعر فارسي آشنايي چنداني نداشتهبوده
  : هاي شعر غير رسمي اين عصر بدين شرح استويژگي
از آنجا كه . بسيار ساده و مردمي است شعر عصر صفوي از نظر زباني،) الف

ها نيز، زباني نزديك به زبان اند، شعر آنگويندگان اين اشعار از طبقة فضال و علما نبوده
اي  خانهدر شعر شاعران قهوه. مردم كوچه و بازار دارد و فاضالنه و عالمانه نيست

ن متكلف و شعر اين شاعران زبا. اصطالحات فقهي و علمي و نجومي وجود ندارد
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فاضالنة شعر قرون گذشته را ندارد و در استفاده از بالغت محيط و توجه به 
و اقتران با طبيعت اطراف، با شعر صوفيانة گذشته مرزبندي ) گراييواقعيت(محسوسات 

  . شودمي
هاي اين اشعار وارد كردن لغات و اصطالحات مشاغل ترين ويژگييكي از مهم) ب

باعث شد كه زبان كوچه و  رآوردن طبقات مختلف مردم به شع رو« .شعرا در شعر است
 يو از سو افتيواژگان شعر گسترش  ةريوسعت دا ياز طرف ... ابديبازار به شعر راه 

به و ) 296: 1374شميسا، ( »شعر رخت بربست ةاز صحن ميقد ياز لغات ادب ياريبس ،گريد
 »گسترده است اريبس ...دي ك هنواژگان شعر سب ةرفته دامن هم يرو«قول شفيعي كدكني 

ورود اين واژگان و اصطالحات در شعر اين عصر به دو طريق . )426: 1380 سن،يمور(
يا خود شاعر اصطالحات شغلش را وارد شعر كرده است و يا : صورت گرفته است

اند، اين هاي موجود در شهر نوشتههايي كه دربارة حرفهديگر شاعران در شهرآشوب
سرايان هدفشان از آنجا كه شهرآشوب. انددر شعر اين عصر داخل كرده واژگان را

هاي موجود در هر شهر بوده است، ضمن معرفي هر حرفه سعي تشريح حرفه
  .كار گيرنداند اصطالحات خاص آن حرفه را در شعرشان به كرده مي

ين شاعران و مخاطبان شعر ا. گرابودن آن استويژگي ديگر شعر اين عصر واقع) ج
ها بيشتر به محسوسات و امور ظاهري اند، لذا توجه آن عصر بيشتر از مردم عادي بوده

شعر اين دوره در اين شاخصه تفاوتي آشكار با شعر انتزاعي . اطرافشان بوده است
ور بيشتر اين شاعران از طبقة متوسط و پيشه«. عاشقانه و عارفانة قرون گذشته دارد

وبازار دارند، با زبان آنان سخن  ا مردم عوام و كوچههستند و ارتباط تنگاتنگي ب
شناسي ايشان با ذوق مردم عوام انديشند و بالتبع ذوق جمالگويند، مثل آنان مي مي

گرايي و توجه بيش از حد به محسوسات، شعر  واقعيت. )63: 1385فتوحي، (» همسوست
 . است گرايي دور ساختهها و اسطورهكلي از اسطوره اين دوره را به

كنند شعراي اين عصر به محيط اطراف خود توجه بسيار دارند و سعي مي) چ
. مضامين نو و تازه را هر روزه از محيط اطرافشان بيرون كشيده و به رشتة شعر بكشند
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شد، سگي را در حالت نشسته ديد، اند كه روزي از جايي رد ميدربارة صائب نقل كرده
  :اين مضمون به ذهنش متبادر شد

  نشيني فزون رعونت نفسشود ز گوشه
  

  سگ نشسته ز استاده سرفرازتر است  
  

 ) 464: 1371درياگشت، (

شعر درباري . استنبودن آن  بودن و درباري شاخصة ديگر اين اشعار، مردمي) ح
شاعران غير رسمي، نه براي . برآمده از خودآگاه شاعر و متظاهرانه است شعر مدحي

. اندثروت، بلكه براي مردم و براي دل خود شعر سرودهدربار و صاحبان قدرت و 
بورژواست   گويي به نياز طبقة متوسط و خرده بخشي از شعر اين عصر بالطبع در پاسخ

شميسا . طلبيدرا مي خاصيكه در عصر صفوي تازه سربرآورده بود و ادبيات و شعر 
  : در اين باره نوشته است) 275: 1388(

... اي يافت سابقهل اجتماع شعرا و فضال بود، توسعة بياصفهان كه پايتخت و مح
آمدند و ها در طلب ثروت يا زندگي بهتر به شهر ميبسياري از كشاورزان و فئودال

بورژوا پديدار آمد كه تربيت اشرافي قديم را كه اندك طبقة جديد خردهاندك
بيات عاميانه يا اين طبقة جديد، احتياج به اد... مشتمل بر فضل هم بود، نداشت 

  .فهم خود را داشت ادبيات قابل
خانه بوده صورت گسترده، قهوه تنها ميعادگاه اين طبقة نورسيده در اين عصر به

  . اي در پاسخ به نياز اين عصر رشد يافته است خانه شعر، نقاشي و نقالي قهوه. است
صفا  به گفتة. هاي مهم شعر عصر صفوي استها نيز از ويژگيتنوع سبك) خ

هايي است كه نبايد از ها از مطلبدر عهد صفوي تعدد و تنوع سبك«) 521)/ 1(5: 1371(
سبك قدما، سبك  -هاي آن استكه از شاخه -سبك وقوع و واسوخت. »نظر دور بماند

  . هاي اين عصر هستندترين سبك هندي و سبك اصفهاني از رايج

  پيشينة تحقيق. 2
  :ندا ها در عصر صفوي بدين شرحخانهدربارة نقش قهوهترين آثار ترين و ارزندهمهم
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  نصراهللا فلسفي؛). 1353(» خانه در ايرانتاريخ قهوه و قهوه«. 1
  نصراهللا فلسفي؛ ). 1353( زندگاني شاه عباس كبير. 2
. نسيم خليلي). 1390(» ها در بسترسازي فرهنگ عصر صفويخانهنقش قهوه«. 3

  .)دبياتا( مجموعه مقاالت مكتب اصفهان
مجموعه  .زاده ملوك پهلوان). 1390(» هاي عصر صفوي، فرهنگ و ادبياتخانه قهوه«. 4

  ).ادبيات(مقاالت مكتب اصفهان 
  ؛ايرانيكا دانشنامة. »خانهقهوه«. 5
  ؛رودي متي. 1تاريخ لذت. 6
اين . مرحوم محمد قهرمانيادنامة . محمد سياسي). 1384(» افيون در ادب فارسي«. 7

بابي  نها به صورت گذرا بر تبلور افيون در شعر فارسي پرداخته است و بيشتر فتحمقاله ت
   .در اين موضوع است

 اي در شعرغير رسميخانهبررسي تبلور برخي عناصر قهوه ،حاضر مقالة ةنوآوران وجه
  . اين دوره است كه تاكنون بدان پرداخته نشده است

كه يكي از عناصر   -قهوه سؤال اصلي پژوهش حاضر اين است كه مخدرها و
اند؟ آنچه  چه تبلوري در شعر شاعران عصر صفوي داشته -اي هستندخانهفرهنگ قهوه

دهد كه برخي از  ها و برخي دواوين اين عصر به ما رسيده است، نشان مياز تذكره
ها را عامل تخدير و ويراني جامعه هاي نوظهور مخالف بوده و آنشاعران با اين پديده

  .اندها پرداختهاي ديگر از شعرا به مدح و تمجيد اين پديدهو عده انستهدمي

  روش تحقيق. 3
هاي ها و ديوانتحليلي و جامعة آماري آن نيز شامل تذكره-روش اين مقاله توصيفي
  : متعدد به شرح زير است
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  سال تأليف  مؤلف  نام تذكره  رديف
  ق956  ميرزا صفوي سام  تحفة سامي  1
  ق1016  الدين كاشاني ميرتقي  االفكارةزبدو  شعاراالةخالص  2
  ق 1028  عبدالنبي فخرالزماني  خانهيم ةتذكر  3
  ق1083  محمد نصرآبادي  تذكرة نصرآبادي  4
  ق1161  واله داغستاني  الشعرا رياض  5
  ق1163  خان آرزو عليالدينسراج  النفايس مجمع  6
  ق1165  حزين الهيجي  المعاصرينتذكرة  7
  ق1258  محمد گوپاموي  الفكارانتايج  8
  ق1288  رضاقلي خان هدايت  الفصحامجمع  9

  
  
  
  
  

  مفهومي چهارچوب نظري و. 4
 فرهنگ مردم عصر صفوي و تأثير آن بر هنر و ادبيات. 1-4

امروزه در مكاتب فكري جهان صدها تعريف از مفهوم فرهنگ صورت گرفته، 
ها رشتة خاصي را به خود خصوص كه در بيشتر كشورها موضوع فرهنگ در دانشگاه به

. دار استههاي مربوط به فرهنگ بسيار گسترده و دامنبحث. اختصاص داده است
. 1: 2اند بندي كرده متفكران عالم فرهنگ، تمام تعاريف موجود را در شش دسته، تقسيم

هاي  تعريف. 2. اي فرهنگ تكيه دارندگرايانه كه بر عناصر سازه هاي وصف تعريف

  سال تأليف  ديوان شاعر  رديف
  ق1037 – 978  الدين آرتيمانيديوان رضي  1
  ق1090-1007  ديوان فيض كاشاني  2
  ق1123-1063  ديوان نجيب كاشاني  3
  اوايل سدة يازده  ديوان طرزي افشار  4
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هاي هنجاري كه مبتني  تعريف. 3. ها تكيه دارندتاريخي كه بر ميراث اجتماعي يا سنت
شناسانه كه بر ابعاد تأثير رواني فرهنگ  هاي روان تعريف. 4. اند روش بر قاعده و راه و

. 6. تعاريف ساختاري كه اساس آن الگوسازي يا سازمان فرهنگ است. 5. تكيه دارند
ها و نمادها بررسي هاي تكويني كه فرهنگ را همچون فراورده يا با تكيه بر ايدهتعريف

ين تعاريف در حوزة فرهنگ، تعريف سازمان تررسد يكي از كاملنظر مي به. كندمي
  : در مكزيكوسيتي ارائه شده است 1982يونسكو است كه در كنفرانس 
تافتة معنوي، مادي، فكري و عاطفي  هاي متمايزكنندة درهمفرهنگ تمامي ويژگي

فقط  فرهنگ نه. نمايانداست كه خصلت يك جامعه يا يك گروه اجتماعي را مي
هاي زندگي، حقوق اساسي انسان، شود، بلكه شيوهمي شامل هنرها و ادبيات

  ). 153: 1378پهلوان، (گيرد ها و باورها را دربر ميهاي ارزشي و سنت نظام
گيرد گانه قرار نمي هاي ششبندي يك از دسته اين تعريف به صورت دقيق ذيل هيچ

اي فرهنگ هكه اين تعريف بر عناصر ساز  از آنجا. و تلفيقي از تعاريف مختلف است
گرايانه است و از اين رو كه بر ميراث تكيه دارد، وصف... ) مانند هنر، ادبيات و (

  .ها و باورها تكيه دارد، تاريخي استاجتماعي و سنت

بررسي هريك از عناصر موجود در تعريف باال در عصر صفوي بسيار گسترده و 
 - ها عنصر هنر و ادبياتگنجد؛ لذا، تن دار است و در فرصت اين مقاله نميدامنه
  .و نقش مردم را در اين عصر بررسي خواهيم كرد -خصوص شعر به

هنر و ادبيات در اين عصر كامال مردمي و برآمده از متن جامعه است؛ برعكس 
بردند و هنر و سر مي هاي گذشته كه هنرمندان و شعرا و اهل ادب در دربارها بهدوره

خطاطان، نقاشان، شعرا، نقاالن و . يان بودادبيات كاري مختص نخبگان و دربار
نظر . اندسواد بودهسواد يا كم دانان اين عصر بيشتر مردم كوچه و بازار و بيموسيقي
كوب دربارة انتقال شعر و شاعري در اين عصر از دربارها به ميان مردم عامي،  زرين

  : دربارة ديگر هنرهاي اين عصر نيز صادق است
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آيد و از برخالف آنچه شايد در ابتداي امر به نظر مي... اعري اين انتقال شعر و ش
... لحاظ ابداع و آفرينش ادبي، به هيچ وجه متضمن انحطاط و ركود هم نگرديد 

اي به اكثر احوال حيات اين گرايش به كمال مطلوب عامه، در اين دوره رنگ تازه
  ). 445: 1375كوب،  زرين(داد فردي و اجتماعي مي

گيري و شكوفايي هنر و ادب عامه تأثير مهمي مه در اين عصر در شكلمردم عا
توان مشاهده وضوح مي هايي كه تعامل هنر و مردم را در آن به اند و ازجمله مكانداشته

  .ها هستندخانهكرد، قهوه

  صفوي عصر رسمي غير شعر عناصر آن در و تبلور خانه قهوه. 2-4
نگارندگان براساس . اندگذاري نشده بندي و نامدسته اي تاكنون خانهعناصر فرهنگ قهوه
بندي هاي عصر صفوي دسته خانه وجو در كتب و آثار مرتبط با قهوه مطالعات و جست
  :بندي نيستند بودن اين دسته اند و به هيچ وجه مدعي مطلق زير را انجام داده

  ؛)خوانيخواني و قصه هاي مذهبي، شاهنامه از نقالي اعم(نقالي . 1
  ؛)خانه، تنباكو، قليان و ترياك قهوه، قهوه(مخدرات و مكيفات . 2
  شعرخواني و نقد شعر؛. 3
  .نقاشي. 4

هاي عصر صفوي افيون و ديگر مواد مخدر  خانه يكي از عناصر بسيار رايج در قهوه
تنها در ميان مردم عامي، بلكه حتي ميان درباريان و شاهزادگان نيز بسيار  بوده كه نه

و بنگ بيشتر در ميان  3تا قبل از دورة صفوي استعمال حشيش. اشته استرواج د
در . بيش با آن آشنايي داشتند و هاي صوفيان و قلندران شيوع داشت و مردم نيز كم حلقه

به گفتة . اين دوره ترياك و توتون و تنباكو نيز به جمع اين مواد افيوني اضافه شد
كنندگان تنباكو و نوشندگان قهوه گرد  مصرف  خانه در قهوه«) 241:1385(اُلئاريوس 

ى كه يهاايراني ةهم«: نويسدمي  خانه نيز ضمن معرفي قهوه) 390: 1336(تاورنيه . »آيند مي
قليان و يك  يك اًروند و فور ها مىآن مكانه هر روز قبل از ظهر ب ،بضاعتى دارند
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توان از آور را نيز مي اد نشئهاستعمال افيون و مو. »دارند ها عرضه مى به آن قهوه فنجان
 بيگ  بوداقپير، از مورخان عصر صفوي، دربارة )771: 1378(گفتة ميرزابيگ جنابدي 

  : دريافت
چنانچه از غايت  ؛گذرانيد نهايت افالس و پريشانى اوقات مى  پيربوداق بيگ كه در

در  پوى از وى مفقود بود و در اصفهان عدم استعداد مالى مرافقت اردوى كيهان
گذرانيد در اين حال اقبال وى  و مغيرات روزگار مى افيون ها به مداومت خانه قهوه

الحال به  را از خاك برداشته مبشّرى صبارفتار از عقبش روان داشتند و در بادى
السلطنة تبريز به رأى و رؤيش متعلق گرديد مت خانى موسوم گشته ايالت دارس.  

  شعر دورة صفوي  اي درخانهبررسي عناصر قهوه. 5
   خانه قهوه. 1-5

بار در  آمده، گويا نخستينقهوه كه از گياهي وحشي به نام كافا در حبشه به دست مي
به تدريج استعمال اين ماده در ميان . شده است قرن نهم هجري از آفريقا به يمن برده

مور صوفيانه، داري و انجام اها را براي شب زندههاي صوفيان رواج يافت؛ زيرا آنحلقه
ق در شهر مكه متداول 917بنابر تحقيق نصراهللا فلسفي نوشيدن قهوه در . دادياري مي

صفا . به نوشيدن آن اختصاص داشته است» القهوهبيت«هايي نيز به نام  بوده و مكان
و استراحت  يگذران محل وقت نيچن«: نيز در اين باره نوشته است) 516)/ 1(5: 1371(

شد و آن پس از دادن قهوه از حبشه  ريدر عربستان دا ينهم هجر ةسدبار در  نينخست
و مصر باب شد و از  يدر خاك عثمان يزود هها ب يجا گونه نياحداث ا ... بدانجا بود

  .»نمود تيو به اروپا سرا رانيدهم به ا ةآنجاها در سد
اي عبداهللا ثاني معروف به بهشتي هروي، از شاعران عصر صفوي است كه سفرنامه

اين سفرنامه شرح سفر شاعر، . به دست ما رسيده است نورالمشرقينمنظوم از او به نام 
هاي شهر  وي ضمن توصيف زيبايي. به واليات شرقي و مركزي ايران و هندوستان است

  :هاي آن روزگار را چنين توصيف كرده است خانه اصفهان، قهوه
  نه قهوه كه مجمع ظريفان

  

  اندر هر ضلـعش صف حـريف  
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  جمعي به بيان شـعر مايل
  

  جمعي به سرود و ساز خوشدل  
  

  زيـبا پسران ســرو قامـت
  

  در جـــلوة قامــت قـيامــت  
  

  هرشوخ، به كبك و سرو آزاد
  

  دهـد يادرقصـيدن جلـوه مي  
  

  هر يك در رقص همچو طاوس
  

  از لنـگ زنـند چـتر معـكوس  
  

  خرم دل جام همـچو الله
  

  راحي و پيــالهاز رقــص صــ  
  

  جا به جويي نياز عاشق اين
  

  زر داده رواج نــــاز عـاشــق  
  

  خانه دارند بتان قهــــوه
  

  صــــد رنـگ اداي عاشـقانه  
  

  اما به كـسي كـه در بـرابر
  

  او راست چو غنچه مشت پر زر  
  

  با هر كه زري نمـود، يارند
  

  از دسـت تهي به يك كنارند  
  

  ندا صـالحآنـان كه مقيـد 
  

  اند كش مـي مزاح خمــيازه  
  

هاي ادبي چندان درخور توجه نيست؛ اما از شعر هروي اگرچه از نظر فني و ويژگي
دهد مشاهدات وي نشان مي. دهدنظر تاريخي اطالعاتي را در اختيار مخاطب قرار مي

. اندپرداختهشد داشته و به شعرخواني مي و ها آمدخانهكه شاعران در اين عصر در قهوه
هاست كه به خانه نكتة تاريخي ديگر در شعر هروي اجتماع زيبارويان و امردان در قهوه

كردن مردم، مخارج خود را نيز از  اند و ضمن سرگرم پرداخته كوبي مي رقص و پاي
هاي بسياري در خانهدر اين عصر قهوه. اندكردهستاني از مردم تأمين مي طريق دل

طوفان بود كه  خانةها، قهوهخانهيكي از مشهورترين اين قهوه. تاصفهان وجود داش
مظفر حسين، از شعراي اين عصر، در وصف . رفتند روزانه شاعران بسياري به آنجا مي

  :خانه سروده استاين قهوه
  در قهوة طوفان كه سر خوبان است

  

  صد عاشق پاشكسته سرگردان است  
  

  آن رفـت مظفر كه سمـندر بودي
  

 غابي شـو كه كـار با طـوفان است مر  
  

 )238: 1387نصرآبادي، ( 

. اندها داشتهخانهگونه كه اشاره شد شعرا در اين دوره حضور مستمري در قهوه همان
اين حضور گاهي آنقدر مداوم و هميشگي بوده است كه براي مثال وقتي نصرآبادي 

 - كند، مير عبدالعالپيدا نميحضور  خانه چند روزي در قهوه) تذكرة نصرآباديصاحب (
  :سرايد اين قطعه را برايش مي -كه از دوستان وي بوده است
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  تو روزة صمت است ا بىـكار م
  

  ن را تو غُرّة شوالـاى سخ  
  

  تو هيچ صفا را نيست بى قهوه
  

   دماغى و اهمال داد ازين بى  
  

 )672همان، (

است كه حضار از قبل در تدارك  قدر زياد بوده ها آنخانهچنين اجتماع در قهوه هم
  : بيت زير به اين مسئله اشاره دارد .اندجا و مكان براي خود بوده

 بيا به قهوة زينا رويم صيدي زود 
  

  كه يك زمان دگر جاي شاه پيدا نيست  
  

 )808: 1363فخرالزماني، ( 

  قهوه. 2-5
سفرنامة در . ستنوشيدن قهوه در اين روزگار براي تفريح و گذراندن اوقات نبوده ا

 ،مزه و بوى خوبى ندارد«: در وصف قهوه آمده است) 31: 1387شرلي، ( برادران شرلي
زا و اعتقاد به اينكه اين ماده انرژي. »ولى گويند كه براى صحت مزاج خيلى خوب است

كند، در شعرهاي اين دوره حالي را برطرف ميتا حدي كه كسالت و بي و مقوي است
  :شودنيز ديده مي

  گُسل فزا و كسلراحيست قهوه، روح
  

  آرام جان قوت اعضا و قـوت دل  
  

  تقريب اجتماع جوانان پارسا
  

  بخش خاطر پيران مضمحل تفريح  
  

  قهوه، حمام سفر، آش خمار ترياك
  

  پـر طاووس نظر افشرة تنباكوست  
  

 )35: 1353فلسفي، (

ون عصر صفوي به ما اين اشعار از شاعر يا شاعراني گمنام است كه از طريق مت
گونه  زبان و بيان نادرست و بالغت ضعيف اشعار نشان از آن دارد كه اين. رسيده است

هر  به. ها افتاده استسر زبان خانه توسط عوام ساخته شده و براشعار در فضاي قهوه
آيد كه مردم عصر صفوي قهوه را تنها نوشيدني تفريحي و  روي، از اين اشعار برمي

  . انددانسته، بلكه خواص دارويي و تقويتي براي آن قائل بودهذوقي نمي
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كردند و به رقيبي  ها در اين عصر اوقات فراغت مردم را پر ميخانهاز آنجا كه قهوه
. براي مسجد و مدرسه تبديل شده بودند، علما گاهي واكنش منفي در قبال آن داشتند

است، در ذم قهوه و قليان  مالمحسن فيض كاشاني كه از علما و عرفاي اين عصر
  : ايمشعري سروده است كه به سبب شمار زياد، برخي ابيات آن را گزينش كرده

  ق برده ز باقى سبقـجز دو سه از اهل ح
  

  القرار الغرور طالب دار تارك دار  
  

  عليل و ندا ران، اين قليل خسته دلــز آن دگ
  

  ود كارزارـليك مدارا كنند، تا نش  
  

  غير سير قهوه و قليون وه ب رودش دل مى
  

  د هوسش گشته يارـدمش آرام نيست ص  يك  
  

  وـكه ب وـردش كـب ر آرزو مىـى هــدل پ
  

  ار؟ـد در كنـنه هفكر جزوه چون بنشيند ب  
  

  گر وا در نظر، زلف هوس جلوهـسن هـح
  

  كار هچون شودش جمع دل، چون رودش تن ب  
  

غاـدم وى بىـراغ، مولــجره و دود چـح  
  

  تن شبهه و شك و غبارـرح و مـحاشيه و ش  
  

  درگه عيشى است باز، قهوه و قليون ساز
  

  عذار چيان گل وهــهربان، قهـنفسان م هم  
  

  آب و نان ىـب ةجرـچون بگزيند بر آن ح
  

  ار خارـلش و خـچون بنشيند در آن با خ  
  

  شد ز فضول معاش شوق مدارس كساد
  

  بارـارس غدـرفت، فرش مـت گـوز ره راح  
  

  گـود كار تنــگ، عار بـعار ندانند و نن
  

  دارـادت بــار را، دست ز عـكن كـگ مـتن  
  

  قهوه و قليون بمان، ذوق ز معنى ستان
  

  ارــشم ود بىـل شـودت خرج كم، دخـتا ب  
  

  راه خدا پيش گير عشق خدا كيش گير
  

  ر، در ره او جان سپارـويش گيـترك سر خ  
  

)1381 :289 -291( 

ها، بيانگر استقبال گستردة خانهاشعار ضمن تأييد حضور زيبارويان در قهوهاين 
حضور در اين مكان براي حضار . مردم و حتي اهل علم و مدرسه از اين مكان است

كند قهوه و قليان را رها كن تا خرجت كم كه شاعر توصيه مي خرج نبوده است، چنانبي
كه  چنان–قهوه و قليان، پرداخت پول به زيبارويان  جز هزينة به. و درآمدت زيادتر شود

هاي خرج پول در اين مكان و نقاالن نيز ازجمله راه -در شعر هروي به آن اشاره شد
  : اش دربارة اين نقاالن نوشته است در سفرنامه )133: 1383( جملي كارري. بوده است
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در اين اثنا ماليى  ... ماى رساندي خانه خسته و كوفته از گشت بازار خود را به قهوه
صفى  عباس بزرگ و شاه بدون لباس و عمامه شروع به ذكر فضايل و فتوحات شاه

سرايى دو ساعت طول كشيد، و حاضران هر يك يكى دو كارابل  اين حماسه ... كرد
   .به وى دادند و او با دو عباسى درآمد به منزل خود بازگشت) پول سياه، پشيز(

  تنباكو. 3-5
  : نويسد به نقل از كسروي دربارة تاريخچة استعمال دخانيات مي) 7/243: 1354(راوندي 

ده، دودكشى از سدر اين  .دة هفدهم ميالدى در اروپا دورة رواج دودكشى بودس
كه خواهيم ديد به آسيا و آفريقا نيز پا  جاى اروپا رسيد، بلكه چنان انگلستان به همه

هم داده،  ها آواز بهنمودند و كشيش منى مىها دشجا دولت نهاد، با آنكه در همه
تر ديگر  جا بند و زندان و كيفرهاى سخت خواندند و در همه دين مى دودكشان را بى

   .رواج دودكشى روزافزون بود ،هارفت، با همة اين كار مى به
توتون و تنباكو نيز تا قبل از دورة صفويه در ايران رونق و رواجي نداشته و از اين زمان 

كشيدن توتون و «. قليان در ميان ايرانيان يك سنت الزم و واجب شده است كشيدن
كشت تنباكو نيز ... در ايران متداول شده بوده است ... تنباكو در نيمة اول قرن دهم 

به ). 2/279: 1353فلسفي، (» هاي اول قرن يازدهم در ايران متداول شده استظاهراً در سال
وسيلة بازرگانان فرنگ يا از راه آسياى  هتنباكو ب وتوتون  )123)/ 1(5: 1371(گفتة صفا 

كه دربارة طب در  )49: 1357( 4الگود .است ايران و هند آورده و معمول شدهه صغير ب
  : نويسد دورة صفوي تحقيقاتي انجام داده است، مي

دانيم كه  ما مى. ها به ايران آورده باشند را پرتغالى تنباكو شود كه تصور مى
برد  گوئا به) ق.  ه  904 ( 1498 را در سال  تنباكو درياساالر پرتغالى واسكودوگاما

و اين ماده در اوايل قرن دهم از آنجا به داخل هندوستان راه يافت و نوشته شده 
به دهلى رسيد و در اينجا بود ) 1014  تا  964(است كه در زمان سلطنت اكبرشاه 

ساختن دود  گيالنى براى اولين بار جهت تصفيه و خنكلفتحابوا ،كه پزشك ايرانى
  . داين ماده، آن را از ظرف آبى عبور داد و به اين ترتيب قليان را اختراع كر
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  : علي تبريزي در شعر زير به ريشة فرنگي تنباكو اشاره دارد كلب
  تنباكو را قضا چو پرداخت مثال

  

  كردند فرنگيانش اول اعمال  
  

 آتـش درون كـفار يعني كه بـر 
  

  آن دود بود براعت استهالل  
  

 )39: 1336فيروزكوهي، ( 

واردي در دنياي سنت، ابتدا موافقان و مخالفاني داشته  تنباكو نيز مثل هر پديدة تازه
نظيري نيشابوري در وصف و مدح تنباكو . كه در شعر اين دوره نيز تبلور يافته است

  : سروده است
  ىا ش رخسارهـآت هـنى سنبل تنباكويى ن

  

  ىا ارهـپ  داغ آتش ىـد بـده امى مىـوى خـدل ب  
  

  ازآمدهـوفى شده بـنگر ص تنباكو در نخل
  

  ىا ى در شهر خود آوارها دركوى خود سرگشته  
  

  ىا چون بيد مجنون هر طرف افگنده از سر طره
  

  ىا ارهـق سالك هر كجا افگنده از برپـون دلـچ  
  

 )123)/ 1(5: 1371صفا، (

  : گونه سروده است اش به اين ماده را اينباقر كاشي نيز شدت وابستگي و عالقه
  كو آهو نافة چـو باقـر چلمي

  

  كو كو كو زنم چند تا فاخته چون  
  

  بينم دوزخ آتش اگر محشر در
  

 كـو  تنباكو كـه بـرآورم فرياد  
  

 )4/2117: 1384داغستاني، ( 

اين دوره چه ميزان به اين ماده، اعتياد  دهد بعضي از مردم درشعر باال نشان مي
طورى  ها زن و مرد بهايراني«: خود نوشته است سفرنامةدر  )639:1336(تاورنيه . اندداشته

 ،شاهى بايد خرج كند اند كه كاسبى كه روزى پنج از جوانى عادت به كشيدن تنباكو كرده
داشتيم چطور  باكو نمىگويند اگر تن مى. رساند مصرف تنباكو مىه شاهى آن را ب سه

  . »ممكن بود كيف و دماغ داشته باشيم
  :نيز در لذت و خوبي اين ماده گفته است حشمت بدخشانى

  دود است در دنيا لذيذ بر زبان حلواى بى
  

  حلوا لذيذ نديدم دود بى تنباكو غير  
  

  )172: 1385خان آرزو، (
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قليان و تنباكو را منع و ذم نواي با برخي علما  در ميان شاعران اين عصر كساني هم
  : اند، ازجمله سرمد كاشي در ذم تنباكو گفته است كردهمي

  دـست آفت برگ اميـچي تنباكو
  

   گلخن به از آن گلو كه اين دود كشيد  
  

  نفع توان داشت گمان تنباكو از
  

  دـوان كرد سپيـدود اگر خانه ت از  
  

 )442: 1387نصرآبادي، (

  :نيز از مخالفان تنباكو سروده است )113: 1372(الدين آرتيماني رضي
  اي آنكه تو را بسي غم تنباكوست

  

  خوش باش كه هر خار و خسي تنباكوست  
  

  اوقات تمام تيـره و تلخ گذشت
  

 گويا همه عمرت، نفسي تنباكوست   
  

كليم كاشاني از شعراي نامي اين عصر، مخالفتش نه از نوع مخالفت دو شاعر قبل، 
گويا اين شاعر از اينكه در . شدن تنباكو به جاي باده است جايگزينسبب  بلكه به

مجالس و محافل عشرت تا قبل از اين، شراب باعث رونق و روشنايي مجلس بوده و 
  : مند بوده و سروده استحاال دود تنباكو جاي آن را گرفته، گاليه

  بزم عشرت روشنايي از كجا پيدا كند
  

 اكو گرفت كĤتش مي رفت و جايش دود تنب  
  

 )40: 1390حائري،( 

كاشانى نيز چندان دل خوشي از اين پديدة نورس نداشته و  مسيح الدين ركن حكيم
  : دانسته استآن را سبب شكنجة دائمي براي فرد مي

  ر پا دارندـه علم ز دود بـآنان ك
  

  ودا دارندـدام سـم وـتنباك با  
  

  دارند هميشه آتش و عنبر و نى
  

   را مهيا دارنداسباب شكنجه   
  

  )4/2117: 1384داغستاني، ( 

نيز كه شهرتش را در پهنة ادب فارسي، مديون مصادر  )174: 1309(طرزي افشار 
  :رشتة تحرير درآورده است ساخته، غزلي را در ذم تنباكو بهجعلي است كه از كلمات مي

  الناس، متنباكويـيد ايها
  

  هست وسواس متنباكوييد  
  

  و بشناسيدمكنيد ابلـهي 
  

  قدر انفاس، متنباكوييد  
  

  ايدة اسـراف مسوزيد عبث
  

  نقد و اجناس، متنباكوييد  
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  غليـان از عمل شيطان است
  

  ارجاس، متنباكوييد هست از  
  

  آبـش از فـرط تعفن دارد
  

  حكم انجاس، متنباكوييد  
  

  بر سر ني بنهيد و بينيد
  

  حـال كرباس، متنباكوييد  
  

  علت دودغليان نيست كه از 
  

  ايده آمـاس، متنباكوييد  
  

  منعيداز ره عقل و خرد مي
  

  شـاه عبـاس، متنباكوييد  
  

  غـافل از حادثة يـوم دخان
  

  زير اين طاس، متنباكوييد  
  

  بي غرض خاطرتان چون طرزي
  

 داشـتم پـاس، متنباكوييد   
  

الف بود و آن عباس با تنباكو مخ اول اينكه شاه: شعر طرزي چند اشارة تاريخي دارد
كشيدن قليان و  عباس شاهدر اواخر پادشاهى اند برخي مورخان نوشته .كرد را منع مي

حتى در سوارى و گردش و  -قدرى مرسوم شده بود كه اعيان و سران دولت چپق به
دوم اينكه . )7/232: 1354راوندي، ( كشيدند مىقليان بردند و سواره  همراه مى به قليان -سفر

دانست و مخاطبانش را ند بسياري از علماي زمان، كشيدن قليان را حرام مياو نيز مان
داد كه از روز قيامت بترسيد و از قليان كه عمل شيطان است و آب آن نيز انذار مي

اي از علماي معروف اين عصر كتابي با نقي كمرهشيخ علي. نجس است، پرهيز كنيد
  . كشيدن قليان نوشته است در حرمت التتن و شرب دخانه مةفى حرعنوان 

  قليان. 4-5
  : كند گونه توصيف مي اش شيوة استعمال تنباكو در ايران را اينجملي كارري در سفرنامه

گذارند و بر روى آن چند كنند و در سر چپق بزرگى مى ايرانيان آن را خيس مى
كشيدن  دهند، ته چپق نيز در تنگ پرآبى قرار دارد و هنگام شده قرار مى غال سرخز

در » پيپ«نام اين، . رسد كش مى اين چپق، دود از درون آن گذشته به دهان چپق
   ).7/234همان، ( است» قليان«ايران 

بر اساس منابع موجود مبدع قليان خود ايرانيان و اگر گفتة الگود درست باشد، حكيم 
به مخالفت با آن  اي رااي به نام قليان عده ورود پديدة تازه. ابوالفتح گيالني بوده است
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فى  اي از علماي معروف اين عصر كتابنقي كمرهاگرچه شيخ علي. برانگيخت
عالمة مجلسى و نيز «اند؛ اما در تحريم كشيدن قليان نوشته را التتن و شرب دخانهمةحر

 كه آمده است العلماءرياضداشتند، و نيز در كتاب  پدرش قليان كشيدن را خوش مى
ميرالهي از شعراي معروف اين عصر دربارة  5..»كشيد قليان مىوى در روزة مستحبى 

  : قليان سروده است
  نمود جاي گل چو بر دست كه قليان

  

  

  سجود به سر نهد شمع او بر دم هر
  

  را آشامان شعله دماغ گلزار
  

 دود  فوارة و است آتـش سرچشمة  
  

  )15: 1342سمسار، ( 
 و خوارى مي ترك دربارة بوده، باكوتن عاشقان از كه معروف شاعر تبريزى صائب

  :چنين است آن مطلع كه سروده غزلى خود شدن قليانى

  تلخ شراب آب ز پياله لب شستم
  

     تلخ آب ز قناعت تلخ دود به كردم  
 )7/234: 1354راوندي، ( 

گذشته از ثبت اطالعات تاريخي، برخي از شعراي اين عصر، از قليان و تنباكو براي 
اند، براي مثال اهلي شيرازي صاوير نو و تازه در شعر خود بهره بردهايجاد و خلق ت

  : سروده است
  گردد مي ور بهره تو لب ز قليان

  

  گردد مي نيشكر تو دهن در ني  
  

  نيست تنباكو دود تو رخ گرد بر
  

 گردد  مي قمر گرد بر كه ابريست  
  

 )15: 1342سمسار، ( 

  : كردن قليان را به ناله تشبيه كرده است قل قمى نيز حالت قل وفاى الدين شرف ميرزا
  

  مرا آيد مى ياد چون كسى پيچان زلف
  

  مرا آيد مى فرياد دلم از قليان همچو  
  

 )784: 1387گوپاموي، (

  :گونه بيان كرده است همين تصوير را اين )102: 1309(طرزي افشار 
  بـه دست هـجر يـارم در كشاكش

  

 فغانم دمادم هـمچو غليان مي  
  



 1393 پاييز و زمستان، 4، شمـارة 2 سال _________________________   دوفصلنامة فرهنگ و ادبيات عامه

126 

  : گربخش حضور ملتاني نيز از حالت قليان تصوير زير را آفريده است
  دارم رس دست افغان و آه بر او عشق يمن به

  نفس دارم اين دم و دود از طفيل هم قليان چه
  ـانانب كنعـرسد از ج ىـدم كاروانى مــشني

   رس دارمـرد راه و گوش بر بانگ جـر گـنظر ب
 )243: 1387گوپاموي، (

  : وي نيز اين تصوير تازه را متأثر از حالت قليان خلق كرده استبيدل دهل
  ساز قلياني كه دارد مجلس پيري دمي است

  

  داغ زير پا و آتش بر سر و در ديده اشك  
  

 ) 753: 1384شفيعي كدكني و ياحقي، ( 

  : انددانستهبرخي نيز همچون باسطي، قليان را بهترين همدم تنهايي خود مي
  تنهايي غــم مرا باشد كمتر

  

  تنهايي عالم به شدم مأنوس  
  

  باك چه نيست اگر كه گو، كسي به صحبت
  

 تنهايي  همدم كافي است قليان  
  

 )15: 1342سمسار، ( 

  : در ذم قليان و تحذير مردم در استفاده از آن سروده است) 175: 1309(طرزي افشار 
  غليانمعاقلم عاقل و فرزانه نمي

  

  غليانمنه نمينيـستم ابله و ديوا  
  

  دود ارزاني اجالف چو شنبه بيهود
  

  غليانمروم جمعه به ميخانه نمي مي  
  

  گر بجبري به يكي از مي و غليان به مثل
  بوي زشتي كه در اين دود كثيف است نصيب

  

  غليانمكشم ساغر و پيمانه نميمي  
  غليانماولمسون هيچ مسلمانه نمي

  

  مي بسد دود دل و آتش عشقم بر سر
  

  غليانمدر فراق رخ جـانانه، نمي  
  

  گردم دلبـرم شمع دخان كاكل و من مي
  

  غليانمگرد آن شمع چو پروانه نمي  
  

 بنـدة شاه شهان و شه طرزم طـرزي 
  

  غليانمنيست چـون شيوة شاهانه نمي  
  

  ترياك و ترياكي. 5-5
ر صفوي در ايران ، گويا از روزگا)عنوان پادزهر نه به(استعمال ترياك به شكل كنوني 

تا قبل از اين ترياق تنها پادزهر و دارويي گياهي براي تسكين و  6.مرسوم شده است
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: ذيل كلمة ترياق آورده است نامه لغتدهخدا در . درمان بعضي از امراض بوده است
معرب ترياك و آن دوايي مركب است معروف، كه چند ادويه را كوفته و بيخته در «

  . »فع اقسام زهرهاي نباتي و حيواني باشدشهد آميزند و آن دا
كه در دورة صفويه توسط يك پزشك در ايران نوشته شده،  افيونيهدر مقدمة رسالة 

 جزء تركيب مي 21هاست از ترياق اكبر كه مؤثرترين ترياق«: دربارة ترياك آمده است
ف پنداشته شده كم ترياك و افيون دو كلمة مترادها افيون بوده، كمترين آنشده كه مهم

  ). 8: 1388عمادالدين شيرازي، (» است
  : است نيز دربارة ريشة واژة افيون و تاريخ آن نوشته) 114)/ 1(5: 1371( صفا

خشخاش از دوران قديم در . واژة افيون از ريشة يوناني اوپيون گرفته شده است
اي صغير هاي صليبي زراعت آن در آسي شد و بعد از عهد جنگ مصر عليا كاشته مي

استعمال آن در ايجاد لذت، احتماالً از ... رايج گشت و از آنجا به ايران آورده شد 
هايي باشد كه بنگ در ايران رايج هاي دوران مغوالن و مقارن همان زمانريگمرده

   .شده بود
زا انس و الفت تنها مردم عادي، بلكه شاه و درباريان صفوي نيز با اين مادة نشئه نه
هاي در اين زمان دربار يك انبار مخصوص ترياك داشته است كه ترياك. اندداشته

ها را طهماسب بعد از توبة معروفش، همة آن اند و شاه كرده سلطنتي را در آن ذخيره مي
اش اند كه در اول پادشاهيعباس گفته دربارة شاه). 2/272: 1353فلسفي، (به دريا ريخت 

؛ اما مخالفت و تالش شاهان صفوي )271همان، (رياك ريش و ت: با دو چيز مخالف بود
گاه با توفيق همراه نشد و هر روز براي برچيدن اين مادة مخدر از روزگارشان، هيچ

  . جامعة ايراني بيشتر به اين افيون مبتال گرديد
يكي از قطعات شهرآشوبِ مشهور وحيدقزويني در وصف شهر اصفهان، دربارة 

: 1372(حدي بوده كه شاردن ين ماده در عصر صفوي تا بهشيوع ا. فروش استترياك
توان گفت كه از هر ده نفر فقط يك نفر از اين زهر  به تقريب مى«: نوشته است )2/847

وحيدقزويني در شعر زير، تصويري از يكي از آن هزاران  .»شكار بركنار مانده استجان
  :نفر را براي ما شرح داده است
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  پرداز فــروش كيـفتريـــاك
  

  از چرت بـــود چو دانگ رزاز  
  

  صفـت به باغ دنيا خشـخاش
  

  يك سـر دارد هــــزار سـودا  
  

  فزايد ادراكزان نشئه كي مي
  

  ...گرديده دو ته مدام چون تاك   
  

  پهناست كيـفش بـحري فراخ
  

  در چـرت خودش چو موج درياست  
  

  بار ز عيـش و بـرگ گشته بـي
  

  گ گشتهخنثاي حـيـات و مر  
  

  نـي نكـته سـروده نـي شنفته
  

  چــون پـا دايم نشسته، خفته  
  

  از چـرت گرفته شكل مـحراب
  

 پيـوسته نمـاز كرده در خواب   
  

  )245: 1380گلچين معاني، (
اند توانستهآن نمي شاعران بسياري در اين عصر به اين مادة مخدر، معتاد بودند و بي

الدين غضنفر از شعرايي بود كه ترياك را تا نا شجاعنفسي برآورند، براي مثال موال
  : اش گفته است سرحد جان دوست داشت و درباره

  تاوقـت هالك -باشبا نشئة تـرياك غضنفر مي
  مي خور ترياك - باشفربه نشود تن تو، الغر مي

  دل دار قوي -ترياك اگر كند تنت را چو خالل
  اك در عالم خ -باشگو طعمة مور و مار كمتر مي

 ) 349: 1386الدين كاشاني، تقي(

گويد بدني را كه  شاعر براي رهايي از عذاب وجدان ناشي از ظلم به نفسش، مي
قرار است مار و مور در زير خاك بخورند، همان بهتر كه ترياك آن را الغر و نابود 

  .سازد
ن دوره بر شعر باال، شعر زير از حكيم شفايي، شيوة استعمال ترياك را در اي افزون
  : كندتشريح مي

  باك خوريچرب و چركين و تر و خشك تو بي
  ...پاك و ناپاك چو آتش همه را پاك خوري 

  ـه ذوقـناني كه بــرياك چـردي تـه با سـتـو ك
  سنگ بـر آتش جوع افكني و پاك خوري
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  تابي دوزخـعده كنـي كه چه سان مـهيچ دان
  وري ــگي اگر بر سر ترياك خـبـستة بن

 )353ن، هما(

. اندخوردهدهد كه در عصر صفوي برخالف اكنون، ترياك را مياين اشعار نشان مي
اي به نام وافور براي كشيدن ترياك در ميان درستي معلوم نيست از چه زماني وسيله به

معتادان به اين مادة افيوني به مرور زمان توان و . اقوام ايراني رواج پيدا كرده است
. رفت و توانايي انجام امورات كاري خود را نداشتندحليل ميشان ت قدرت جسمي

خراسان فرستاده   هخان ازبك برسم رسالت نزد شيبكه او را ب«قاضي نوراهللا كه شاه 
  :خدمت ايشان فرستاده انشاد كرده ب آميز در اثناى راه اين رباعى هزل ،بود

  خراسان چو منى را مفرسته شاها، ب
  

  را مفرستيالن زنى  ةدر معرك  
  

  ارانــهشي ةود معركــه بـجايى ك
  

 » فرستـاكى بنگى دنى را مـتري  
  

 )120: 1384سام ميرزا، ( 

اين شعر نهايت آلودگي و بيچارگي اميران و سردمداران ايرانِ اواخر صفوي را نشان 
  .تر از اين شخص در دستگاه شاه نبوده است دهد كه گويا سفيري مناسبمي

شوند، پژمرده و ناتوان شده و مادة افيوني، وقتي خمار ميمعتادان به اين 
الدين آرتيماني در وصف معتادان به اين ماده سروده رضي. شودسروگردنشان آويزان مي

  : است
  د چاكشـترياكى اگر سينه كنى ص

  

   از دل نرود خباثت امساكش  
  

  پيشه چون غنچة ترياك سرافگنده ب
  

  سر بر نكند تا نرسد ترياكش  
  

  )125)/ 1(5: 1371صفا، ( 

برخي شعرا تنها براي خلق تصاوير تازه از نام اين ماده در شعر خود استفاده 
اند، براي مثال در شعر زير از شفيعاي اثرشيرازي، به عادت نوشيدن آب بعد از  كرده

  : ترياك اشاره شده است
   توانى در دل من كرد تخمين داغ حرمان را

  

  ى اگر ريگ بيابان رابه علم رمل بشمار  
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  خوردن جرعة آبى ترياك ضرور است از پى
  

  هاى دوران را كامى كند مى تلخ گوارا مى  
  

 )172: 1375الهيجي، ( 

  :بديع اصفهاني نيز با توجه به تلخي شيرة گل ترياك، تصوير زير را آفريده است
  نشئه نيست كشتة زهر تغافل تا ابد بى

  

  داريم ما تلخى در كفن ترياك چون گل  
  

 )269: 1384آبادي،  عظيم(

  :عنوان تمثيل بهره برده است نيز در اين شعر از آن به )29: 1385(آرزو  خان
  هست افيونى ترياك كه زنده به چنان

  

  جان من است ،اگرچه دشمن جان است يار  
  

ر آفريني افيون دكنندگي و شيداييپرتو اصفهاني نيز در شعر زير با اشاره به حيران
  : انسان، چشم معشوقش را بدان تشبيه كرده است

  به حيرتم كه كيفيتى است در چشمش
  

  افيون كه از نگاه به مغزم پراكند  
  

 )254)/ 1(2: 1382هدايت، ( 

  گيري نتيجه. 6
شعر مردمي و عامي  -جز شعراي دربار هندوستان به -جريان غالب شعر عصر صفوي

هاي ادبي شعر اين عصر متأثر از فرهنگ يژگيزبان، انديشه و حتي بالغت و و. است
توان گفت شاعران عصر صفوي در دو جريان قابل مي. بازار است و عمومي مردم كوچه

كرده و بر دقايق و ظرايف ادبيات   ها كه نزد اساتيد ادب، تحصيلبندي هستند؛ آندسته
كه نه  اند و شمارشان در اين عصر هم كم نيست، و كسانيو شعر فارسي مسلط

تحصيل علم و ادب كرده بودند و نه از دقايق و ظرايف شعر فارسي آگاهي داشتند كه 
گروه دوم بيشتر . ها را، جريان شعر غيررسمي عصر صفوي ناميد توان جريان آنمي

در اين . ور هستند و شعرشان نيز برآمده از اين دو خصيصه استمردمي عامي و پيشه
. محل براي گردهمايي شعرا و محافل شاعرانه بوده استترين ها مهمخانهعصر قهوه

ها با شعر آشنا شده و طبع شعري خود را خانهبسياري از مردم عوام در اين قهوه
اند و از ها به محيط و محسوسات اطرافشان توجه و دقت بسيار داشته آن. اندآزموده
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صري از محيط زندگي اين اي دوسويه با هم دارند، عناآنجا كه اجتماع و ادبيات رابطه
قهوه، . ها در ادبيات و شعر اين دوره نيز تبلور يافته استخانهشاعران، ازجمله قهوه

ترين عناصري هستند كه در اشعار اين دوره بسيار  تنباكو، قليان، ترياك و افيون از مهم
اري هاي عصر صفوي اطالعات بسيخانهاين اشعار دربارة قهوه. ها ياد شده است از آن

ها، تجمع و شعرخواني خانهشاعران در اين عصر در قهوه: دهد، ازجملهبه ما مي
كه از فرنگ به ايران  -ها مواد مخدري چون ترياك و تنباكوخانهدر اين قهوه. اند داشته

. اندرواج داشته و مردم به شكل بسيار عجيبي به اين مواد مخدر معتاد بوده -آمده بود
زيباروياني در . ها تا به حدي بود كه سبب ناراحتي علما شده بودانهخاستقبال از قهوه

. اندهوادارن زيادي نيز داشته واند  ها به كار رقص و دلبري مشغول بودهخانهاين قهوه
برخي از شاعران از حاالت اين مواد افيوني، براي توليد تصاوير شعري و هنري بهره 

  . اندبرده
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