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   چكيده

هاي اصفهان، نقش مهمي در خانهخصوص قهوهفل اجتماعي بهدر روزگار صفوي، محا
ها و گاه الي تذكرهبهاست. در الهاي شاعران مكتب اصفهان داشته روابط و فعاليت

عباس اول و ديگر اقشار اجتماعي  شود حضور شاههاي اروپاييان آنچه مشاهده ميسفرنامه
كه گاهي اهل پيشه و كسب  - عر، شاعراناست. با طرح غزل، نقد و اصالح شخانه در قهوه

ها به رشد خانهدر قهوه - اندبوده و در عرصة آفرينش شعر، نياز به تالش و ممارست داشته
نويسي و شعر گويي و پيوند خوشها در رونق وقوعخانهرسيدند. همچنين قهوهو كمال مي

ها خانهواد مخدر در قهوهاند. از سويي ديگر، گاهي مصرف ماين دوره تأثير بسزايي داشته
پردازي توان گفت يكي از داليل خيالكه ميكرد؛ تا جاييقدرت تخيل را تشديد مي

پردازيِ تني كه در سطح واژگاني و مضموناست، چنانشاعران آن دوره، مصرف مواد بوده 
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ي انديشخوريم. ظرافت خيال و نازكميسبك مانند صائب به آن برچند از شاعران صاحب
شاعران سبك هندي داليل فراواني دارد، اما مصرف مواد مخدر از عواملي بوده كه كمتر 

خانه و نام انواع مواد مخدر در شعر اين بدان پرداخته شده است. فراواني اصطالحات قهوه
عنوان محفلي هاي اصفهان بهخانهدوره گوياي اين واقعيت است. در اين جستار، تأثير قهوه

توصيفي - گيري شعر اين دوره با روش تحليليمواد مخدر در آنجا بر شكل ادبي و مصرف
  بررسي شده است.

 خانه، نقد، اصالح شعر، مواد مخدر.قهوههاي كليدي: واژه

  . مقدمه1
هاي عصر صفوي، محافل ادبي و اجتماعي بر سبك اساس اطالعات منابع و تذكرهبر

  ها نيز از خانهاند. قهوهگذار بودهرهاي ادبي اين دوره تأثيشعر فارسي و فعاليت
هاي ارتباط شاعران در اصفهان، مركز حكومت صفويان بوده است. با كانون ترينمهم

اي دربارة ها، نتايج ارزندهها و سفرنامهبررسي منابع عصر صفوي، ديوان شاعران، تذكره
رسي بازتاب آيد. هدف ما از اين پژوهش، بردست ميشعر سبك هندي (اصفهاني) به

اي از مسائل عمدة ها، تأثير روابط شاعران، بررسي پارهخانهشده در قهوهمسائل مطرح
  انديشي برخي از شاعران عصر صفوي است.شعر و تأثيرمواد مخدر در نازك

خانه، از اين نظر برجسته است كه نگريستن به شعر روزگار صفوي از دريچة قهوه
است. در اين محفل، سبب تغيير در عرصة شعر شده نزديكي شاعران با ديگر اقشار 

خانه در اصفهانِ روزگار صفوي، محفلي براي حمايت از شعر و شاعري به جاي قهوه
  دربار است.

خانه در شعر و اي مانند قهوهدر شعر سبك خراساني و عراقي، هرگز محفل عاميانه
كوچه و بازار به شعر از آوردن مردم است. در عصر صفوي، رويشاعري تأثير نداشته 

  ها گرد خانهها بر شعر فارسي بود. مردم از هر صنفي در قهوهخانهداليل تأثير قهوه
  خانه يكي از كاركردهاي قهوه«ها بود. ترين سرگرمي آنآمدند و شعر بزرگمي
  ).67: 1381(مقصودي، » نمودن مردم با ميراث فرهنگي و ادبي ايران استآشنا

هاي محفلي خانه، آن را از مكاني نازل به حد و اندازهدبي در قهوهطرح مباحث ا
گذار و سازنده در تعيين خط سير تحوالت ادبي و كانوني براي تبادل نظر ارتقا داد. تأثير
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هاي مشابهي نيز در شهرهاي ديگر ايران براي ها در اصفهان، مكانخانهبر قهوهافزون
محمود طرحي شيرازي در ان طراحي ميرت. دكّهاي ادبي شاعران وجود داشمراوده

است كه شاعراني مانند آمده شمار ميشيراز، محفل ادبي آن شهر در عهد صفوي به
عرفي، عارف الهيجي، حسين كاشي، اوحدي بلياني، تقياي ششتري و رضا كاشي در آن 

  ).801)/ 5(2 :1369(صفا، آمد داشتند ورفت
  شد و مواد مخدر و مشروبات نيز مصرف ميجز قهوه، ها بهخانهدر قهوه

  كرد.كران دچار ميهاي بيپردازيكننده را به توهم و خيالمصرف
شده هاي عصر صفوي و مسائل مطرحخانهدر اين پژوهش در پي اثبات تأثير قهوه

نويسان، ها بر شعر فارسي هستيم؛ مسائلي مانند حضور بزرگان، علما، خوشدر آن
مستقيم در تحوالت كه مستقيم يا غير وي، طرح غزل و مصرف مواد مخدررساقيان زيبا

شده خانه بر شعر اين دوره به موارد يادچه تأثير قهوهاند. اگرسبك هندي مؤثر بوده
  شود.محدود نمي

  . پيشينة پژوهش2
منزلة نهادي خانه در عصر صفوي بهنويسندگان و پژوهشگران از ديرباز به نقش قهوه

اش، از نقد و بررسي تذكره) در 1361آبادي (طاهر نصراند. محمدگذار توجه داشتهتأثير
هاي فراواني از گردهمايي شاعران و پادشاهان ها سخن گفته و نمونهخانهشعر در قهوه

نقد خيال، نقد ) نيز در كتاب 1379است. محمود فتوحي (ها آورده خانهصفوي در قهوه
خانه قهوه«تا) در مقالة است. اكبر ملكيان (بيزمينه پرداخته  به اين ادبي در سبك هندي

است. منيژه مقصودي به نقش اين مكان در زندگي اجتماعي مردم اشاره كرده » در ايران
ها در روابط ميان خانهاز نقش گستردة قهوه» عنوان يك نهادخانه بهقهوه«) در 1381(

بخت و ديگران است. ناصر نيكوكرده مردم و تأثير آن بر زندگي روزمره صحبت 
، به بازتاب »اي در شعر عصر صفويخانهتبلور برخي عناصر قهوه«) در مقالة 1393(

پردازي شاعران از مواد و وسايل مخدرها در شعر شاعران صفوي پرداخته و تصوير
 اند. وجهاند، اما به زمينة اصلي پژوهش حاضر اشاره نكردهمصرف آن را نشان داده

است اي در شعر غير رسمي اين دوره خانهبررسي تبلور عناصر قهوه«نوآورانة مقالة وي 
  ).113(همان، » كه تا كنون بدان پرداخته نشده است
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هاي فراواني در زمينة ها و مقالهپزشكي، كتاببر اين از ديدگاه پزشكي و روانافزون
جمله: از ،استل نوشته شده تأثير مواد مخدر بر تقويت قوة تخيل و كاهش قوة تعق

-روان) در 1386( 2، جيمز كاالتپزشكيروان) در كتاب 1368( 1فرنك. جي. فيش

، حسين فيزيولوژيك شناسيروان) در 1387پناهي (كريم خدا، محمدفيزيولوژيك شناسي
) در 1386( 4و يان. سي. ريد 3و يان. ام. اندرسن شناسي روانيآسيب) در 1384آزاد (
هاي پروازياند كه مواد مخدر و مشروب باعث توهم و بلندرأيهم اليني روانب مباني

منزلة پايگاه هاي عصر صفوي بهخانهقوة تخيل خواهد شد. در اين مقاله نخست به قهوه
  خانه در شعر اين دوره اشاره بزرگ ادبي نگريسته و در ادامه، به برخي اثرات قهوه

  شود.مي

  . بحث و بررسي3
اند. تجمع مستمر هاي عصر صفوي در تغيير ذائقة شعري اهل ادب نقش داشتهانهخقهوه

ها، نقد و بررسي شعر، طرح غزل، مشاعره و خانهشاهان، خطاطان و شاعران در قهوه
است. از سويي، مصرف مواد كرده تر ميبگو مگوها، شاعران را جسور، دقيق و با انگيزه

هاي افيوني مغز شد، گيرندهوفور يافت ميزادانه و بهمخدر و مشروب كه در اين اماكن آ
خانهها، وجود قهوهبر اين دانستهكرد. بناپيش فعال مياز(مركز هيجان و تخيل) را بيش
كم گذار در پيدايي سبك هندي يا دستاز عوامل تأثير هاي اصفهان در عصر صفوي

ها و تأثير مواد مخدر بر خانههوهآيد. در اين پژوهش نقش قشمار ميكنندة آن بهتقويت
  است. كردن ذهن و قوة تخيل شاعران بررسي شدهتيز

  
  . وضع اصفهان در روزگار صفوي3- 1
) 27: 1385( 5ترديد اصفهان در روزگار صفوي در اوج شهرت و اعتال بود. والهبي

ا از جهاتي كند و آن رجهانگرد ايتاليايي، اين شهر را با برخي شهرهاي اروپا مقايسه مي
  داند.برتر مي

عباس اول سبب ارتقا و پيشرفت فرهنگي ويژه شاههاي پادشاهان صفوي بهسياست
هاي ها و پيشهها و گردهمايي مردم با ديدگاهخانهو اجتماعي اصفهان شده بود. قهوه
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مختلف در آنجا، آرامش، امنيت، رفاه اجتماعي و آستانة تحمل پادشاهان آن روزگار را 
  داد.ن مينشا

ها و خانهگذشته از اصفهان در شهرهاي ديگر خاصه در جنوب ايران، قهوه
وفور و قهوة تلخ را ها شراب را بههاي بسياري وجود داشت و در غالب آنميخانه

نوشي از آغاز عهد صفوي از راه روم به ايران رسيد نوشيدند. قهوهبه رسم تركان مي
  ).84)/ 5(1 :1369(صفا، ن متداول گشت تهماسب در قزويو در دوران شاه

بررسي و  1352هاي شهرهاي مختلف ايران از زمان صفويه تا سال خانهقهوه
  تا).(ملكيان، بيشمارش شده است 

  گويد:هاي اصفهان ميخانهسياح مشهور فرانسوي، دربارة قهوه )628: 1375( 6شاردن
آيند. درِ ات مردم گرد ميخانه محلي است كه در آن جمعيت كثيري از طبققهوه
ها از صبح پگاه تا شب به روي همگان باز است. مخصوصاً هنگام غروب خانهقهوه

بيم دربارة سياست به آزادي صحبت وترستوانند بيباشد. همه ميپر از جمعيت مي
شطرنج  رينظكننده، هاي مجاز و سرگرمها، مردم خود را به بازيخانهكنند. در قهوه

ها ماليان، درويشان و شاعران نيز به نوبة خود بر ايندارند. افزونمشغول ميو نرد 
الجمله دامنة آزادي در اين مراكز اجتماع كنند. فيداري ميها ميدانخانهدر قهوه

است كه همانند آن در هيچ نقطة دنيا وجود ندارد. درويشان، چندان گسترده 
سرايان معموالً سخن خود را با گفتن اين انپردازان و داستماليان، شاعران، حماسه

  كنند: پند و موعظه بس است.جمله ختم مي
: 1362(فيگويروا، برد خانه ميعباس گاه سفيران خارجي را براي ضيافت به قهوهشاه

  ).83)/ 5(1: 1369؛ صفا، 342
ده شهاي اصفهان در روزگار صفوي اشاره خانهها به قهوهها و تذكرهدر برخي كتاب

ها ميخانهة يازدهم، در وصف قهوهسد ندگانيسرااز  )136: 1364(. صيدي تهراني است
  گويد:

 تر از بزم شهان باشــدمرا در قهوه بودن خوش
  

 كه آنجا ميهمان را منتي بر ميزبــان باشــد 
 

  گويد:و حضور شاه در آنجا سخن مي» زينا«خانة در غزلي نيز از شلوغي قهوه
 رويم صــيدي زودبيا به قهوة زينا

  

 كه يك زمان دگر جاي شاه پيدا نيست 
 

  )118(همان، 
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الشفاي جنب دار«و » بابا عرب«ها مانند خانهنصرآبادي نام برخي قهوه تذكرةدر 
يكي از سادات و نجبا كه  سرگذشتدر ) 143: 1361(. نصرآبادي استآمده » قيصريه

  :آورده استگفت، گاهي نيز شعري مي
محمد خلخالي اردبيلي در فنون شعر و انشا ربطي داشت. شعر مير بنميرزا كافي

  خانة بابا عرب بوده گفته:بسياري گفته و اين رباعي را جهت فغاني كه در قهوه
اش چون شعله ز مستيتا بســت فغــاني بــه لــب
يعني نبود روز قيامت را از چهــره نقــاب زلــف را

در « آمده است: » الشفاي قيصريهجنب دار«خانة نيز نام قهوه» الفتي« سرگذشتدر 
  ).326(همان، » الشفاي قيصرية اصفهان با او مالقات واقع شدخانة جنب دارقهوه

 تذكرةداد. دربارة شمس تيشي در خانه را ميعباس خود دستور ساخت قهوهگاه شاه
ون در علم موسيقي و صوت و عمل مربوط بود چ: «آمده است )147: 1361(نصرآبادي 

  ».باغ جهت او بنا كردهاي در چهارخانهعباس ماضي مربوط شده، قهوهبه خدمت شاه
هاي سرشار عهد صفوي و امنيت و آسايش نسبي كه از آغاز تا پايان آن ثروت

و ها گروهيها، همهاي كوتاه ادامه داشت، ماية سرگرميدوران جز در بعضي فاصله
وجود آمده و يا از مقولة احيا و تجديد ها شد كه يا در آن دوره بهگذرانيوقت
ويژه در اصفهان بسيار ديده ميها كه بههاي پيشين بود. از جملة اين سرگرميآيين

خانه بوده ها و شرابها، ميخانهخانهآمدن مردم از طبقات مختلف در قهوهشد، گرد
و شادكامي، همة مردم از اهل ادب و هنر و تجارت  هاي آرامشاست. در اين جاي

  ).83)/ 5(1: 1369(صفا، و سوداگري و سماع و شراب با هم وعدة ديدار داشتند 
  آمد بزرگان عصر صفويوخانه، محل رفت. قهوه3- 2

ها براي نقد و نقل شعر خانهدر روزگار صفوي و در حوزة حكومت آنان، قهوه
شاه الدين اكبره در هند، هنوز دربار پادشاهاني مانند جاللجايگزين دربار شدند. البت

ق) 1036ـ  964خان خانان (الرحيمق)، عبد1068ـ  1037جهان (شاهق)، 1014ـ  930(
  ق) براي اهل ادب جذاب بود.1073و ظفرخان احسن (

ها اهميت بسيار داشت خانهحضور مشتاقانة بزرگان و پادشاهان صفوي در قهوه
سرود ها شعر ميعباس ذوق شاعري داشت و به روايت تذكره). شاه79تا: ن، بي(ملكيا

داد خواني شاعران گوش ميخانه به شعر). وي نيز در محفل قهوه9: 1361(نصرآبادي، 
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شكوهي را نقد خانه شعر مالعباس در قهوهكرد. شاهو گاه از سر ذوق اشعار را نقد مي
  كرده است:

  خانة عرب ... نشسته بود كه ه اتفاق مير آگهي در قهوهمسموع شد كه روزي ب
  اي؟ كارهپرسد كه چهشكوهي ميآيد. از مالخانه ميعباس ماضي به قهوهشاه
  گويد كه شاعرم. شعر از او طلبيد. اين بيت را خواند:مي

  ما بيدالن به باغ جهان همچو برگ گل
  ايمپهلوي يكديگر همه در خون نشسته        
  كردن اندكي گويند كه عاشق را به برگ گل تشبيهفرمايند و ميسين ميشاه تح

   ).239(همان، ماليم است نا
  گويد:ميرالهي از گويندگان عصر صفوي مي

اند، شاه جنتچي بودهخانة عرب، قهوهشكوهي در قهوهوقتي در اصفهان با مال
-وهي استفسار احوال ميشكخانه آمده، اول از مالعباس ماضي، به قهوهمكان، شاه

گويد: الهي. شاه پنجه بر سر مير پرسد كه تخلص شما چيست؟ ميكرد. از مير مي
  ).255(همان، گويد: الهي! گذارد و ميمي

هاي برجسته خواني او از نكتهخانه و شعرحضور شاعر بزرگي مانند صائب در قهوه
علي ماهر شت ... پيش محمدقاقالن بيگ ... با ميرزا صائب و غيره صحبت دا«است. 
  خانه خواند و من بر آن رقص كردم.كرد كه صائب اين شعر را پيش من در قهوهنقل مي

 هاي دل شــمردمجنون به ريگ باديه غم
  

 » اي كه غم دل حساب داشتياد زمانه 
  )2/749: 1383(خان آرزو، 

ود كه براي آن ها به حدي رسيده بخانهحضور گستردة شاعران و نقد شعر در قهوه
دربارة » نشينانحاشيه«قوانين و عناويني وضع كرده بودند؛ براي نمونه اصطالح 

به كساني » موزونان«نوآموزاني بود كه هنوز اجازة حضور در جرگة شاعران را نداشتد و 
گفتند و در كنار شاعران ديگر شد كه يك مرتبه باالتر بودند، سخن موزون ميگفته مي

[او] در « نويسد: علي شهرياري قمي ميكردند. نصرآبادي در احوال مالياظهار وجود م
ارتقاي خويش از  )461: 1361(همو  تا).؛ ر.ك: افشار، بي367: 1361(» جرگة موزونان است

سبب  نقد و اصالح شعرش از دهد و آن را بهرا شرح مي» موزوني«به » نشينيحاشيه«
  داند:سوي بزرگان مي
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بودم، » نشينحاشيه«ت آداب در مجالس اصحاب مانند جدول سبب مراعابه
گير بودم، چه مانند لفظ ترك كنارهافزود. اگرشان را از من زينت ميشاهد بزم

نمودم و زماني مي» موزون«جا بوده، گاهي مصرعي اما براي رابطه دخلم به
ا به يافت تاصالح صاحبان كمال زيور قبول ميپيمودم و بهطريق انشا مي

  حدي رسيد كه نقد سخنم در نظم و نثر رواج و رونق به هم رسانيد.
شد هاي اصفهان ديده ميخانهخواني در عصر صفوي در قهوهشاهنامهشيوة نقالي و 

تنها ميعادگاه «ها رشد داشت. هاي هنري ديگر نيز در اين مكانفعاليت  ).79تا: (ملكيان، بي
است. شعر، نقاشي و خانه بوده صورت گسترده قهوهرسيده (شاعران) به اين طبقة نو
: 1393(نيكوبخت و ديگران، » استاي در پاسخ به نياز اين عصر، رشد يافته خانهنقالي قهوه

112.(  
ويژه شاعران آوردن هنروران بهتر از دربار صفوي در گرداين نهاد اجتماعي گاه بيش

ها بر توجه اجتماعي و تأثير آنهاي بودن نهاددر اصفهان شهرت داشت. مردمي
هاي قابل بررسي در روند شعر مكتب اصفهان هنرمندان به زندگي روزمره از ويژگي

گويي، تصنع و تكلف و تصاوير هاي اجتماعي، اغراق، گزافهاست. گريز از واقعيت
هاي شعر درباري است. بازتاب خواستة پادشاه باشكوه از زندگي مجلل دربار از ويژگي

كند. دربار مجمع شاعران زبده و گويي دور ميمير در شعر، اين هنر كالمي را از واقعو ا
شدند. ملوكرو ميبهمنتخبي بود كه براي ورود و ماندگاري، با شرايط دشواري رو

الشعرايي الشعرا كه پادشاهان سخن بودند، براي حضور در دربار و ماندن در مقام ملك
خواسته آوردند، شعري تبليغي، نامير و پادشاه را به شعر در ميناچار خواسته و پسند ابه

سرودند، دنيا را از زاوية ديد شاهان و حاكمان و دور از واقعيت زندگي اجتماعي مي
ها شرايطي براي خانهكه قهوهحاليكردند. درمشاهده و حتي دين آنان را تبليغ مي

د تا هنر خود را به مردم عرضه كنند. هاي متفاوت فراهم كرحضور عامة مردم با پيشه
كردند، آزادي بيشتري در گزينش داشتند و شعرشان شاعران پسند خود را دنبال مي

گرا بود. روابط سنتي قهرمانان شعر فارسي، يعني عاشق و معشوق بازنگري شد و واقع
- . قراردادنشينان نبودندمخاطبان و خريداران غزل، ديگر فقط دربار و شاهان و يا خانقاه

سرايي تغيير كرد و زبان فاخر غزل تا اندازة زيادي هاي محكم غزلها و سنتها، الزام
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ساده شد. براي مدتي كوتاه، ادبيات تجويزي در ايران از بين رفت، شاعران بيشتر از هر 
  كردند.مي زدند و كمتر مداحيزماني حرف دل خود را مي

خانه و افراد سرشناس نيز در محفل قهوهغير از پادشاهان صفوي، امرا، خوانين 
است. علما هايي از شعر آنان را ثبت كرده نمونه )35: 1361(يافتند. نصرآبادي حضور مي

، 39(همان، آمدند شمار مينويسان و نقاشان نيز از اين دسته بهويژه خوشو هنرمندان به
اجتماعي بودند و هاي شاخص نويسان از چهرهدر اين عصر نقاشان و خوش ).208

  نويسي رونق بسيار داشت.نگارگري و خوش

نويسان با شاعران در محافل عمومي سبب تأثير و تأثر در ارتباط اجتماعي خوش
كار گرفتند و نويسان اشعار شعرا را در هنرشان بهنويسي شد. خوششعر و خوش

شعر اين  نويسي به شعر راه يافت. فراواني اصطالحات خطاطي دراصطالحات خوش
شعر دورة صفوي در پي آفرينش «هاست. خانهدوره، تا حدي متأثر از همين قهوه

» اي داردنويسي پيوند گستردهها و اصطالحات خوشمضامين بديع و بيگانه، با واژه
 ).187: 1386(محمودي، 

هاي مختلف در اين نهاد اجتماعي، ارتباط شعرا با علما و هنرمندان و حضور گروه
هاي دربار و راه و اي در روزگار صفوي بود كه خالف ضرورتر ايجاد فضاي تازهبيانگ

كرد. هدف از عرضة هنر در آن درآمد نبود، روش آن، با آزادي بيشتري رشد مي
ها براي آفرينش هنري با گذشته دوستي دربار نبودند، انگيزهخريداران پايبند اصول هنر

  گذاشت.مكتب اصفهان بسيار تأثير مي تفاوت داشت و اين شيوه بر روند شعر
  خانه. طرح غزل در قهوه3- 3

است. طرح غزل  هاي ادبي رايج در اين دوره، از فعاليتطرح شعر كه بيشتر غزل بود
خانه، بين شاعران و حتي در ميان شاعران و حاكمان جمله قهوهدر همة محافل ادبي از

  نويسد:مي) 112، 15/ 3: 1363(است. شبلي نعماني گرفته صورت مي
است. قبل از اين، سبب عمدة ترقي شاعري در آن زمان، رواج بازار مشاعره بوده 

نوشتند، ولي از حاال (يعني از هاي اساتيد غزل ميشعرا از پيش خود روي غزل
زمان فغاني) اين طريقه برقرار شد كه در منزل يك نفر امير صاحب ذوقي، شعرا 

هايي نوشته، قبالً داده شده بود همگي در آن طرح غزل شدند، طرحي كهجمع مي
شد بين دو شد و بسا ميخواندند. بازار سخن گرم ميآوردند و در آنجا ميمي
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-خورد ميوگرفت كه حتي آن به زدشاعر حريف هم، سر اشعارشان نزاع در مي

 كردن اشعار خويشآمدن بر حريف، هر كس براي مرغوبكشيد. لذا براي فائق
  برد.كار ميدرجة دقت را به

قسمت غلط حيدر بر سر معني شعري كه مالقسمت مشهدي و ملكدرگيري مال
هاي اين بازار نقد از نمونه ،خانه ايجاد شده بودفهميده بود و فساد عظيمي كه در قهوه

  ).313: 1361(نصرآبادي، است 
آمد، بهشمار ميشدن شاعران روزگار صفوي روش مناسبي بهطرح شعر براي قوي

شدن طبع يا جالي خانه كه گاه هدف از حضور در آنجا موزونويژه در محيط قهوه
كرد و منت از تراش اصفهاني از كسب خود مدارا ميخان آجرعلي«است. قريحه بوده 
صفا ). 431(همان، » سبب صحبت ياران موزون شدهخانه بهكشيد و در قهوهكسي نمي

  نويسد:خانه ميدربارة طرح شعر در محافلي مانند قهوه) 516)/ 5(2: 1369(
ها و آمدن يك دسته شعر (غالباً غزل) با يك وزن و يك قافيه در جُنگگاه به فراهم

  ق) غزلي دارد به مطلع:1030شد؛ مثالً فغفور الهيجي (هاي متعدد منجر ميديوان
  مجنون نيم دارم ولي چون سنگ طفالن در بغل

  در سر و هم شورش جان در بغلهم شور جانان 
كه بعد از او قدسي و سيد و فصيحي و صائب و غالب و چند تن ديگر آن را تتبع 

  هاي همسان پديد آوردند.نمودند و از اين راه يك سلسله غزل
وران و كسبة هاي ادبي براي شعرايي كه از پيشهگونه فعاليتدر عصر صفوي، اين

آمد. اين شيوة شمار ميشدن طبع و ذوقشان بهراي موزونبازار بودند، تمرين و آزموني ب
  اي از شدنِ خاطر در حوزة هندوستان و ايران آن عهد، براي گروه گستردهموزون
  دوستان كه تحصيل شاعري نداشتند، بسيار به كار آمد.شعر

  هاي عصر صفويخانه. بازار نقد شعر در قهوه3- 4
ها در اصفهان، نقد شعر نيز رواج خانهر فضاي قهوههاي ادبي ددر كنار مباحث و فعاليت

  است:داشت. دربارة زاللي خوانساري آمده 
غروري داد. اين خانه آمده مسودة اشعار در دست داشت به دست مالروزي به قهوه

  ست، خط باطل بر آن كشيده بود:ا بيت را كه در تعريف براق، برابر يك ديوان شعر
  گشتكرده ميچو زاغ آشيان گم ر دشتز جَستن جستن آن سايه د
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اي. گفت: بعضي از ياران گفتند غروري گفت: چرا اين بيت را خط باطل كشيدهمال
  ).230: 1361كه معني ندارد (نصرآبادي، 

غروري بر سر اينكه شعر معني دارد يا نه و شاعر در در مباحثة ميان زاللي و مال
نداشتن معني طرح هرمنوتيكي دربارة قطعيتقطعيت معني شعر خود ترديد دارد، بحث 

  است. شده
  نام، مانند ها و از سوي منتقدان صاحبطرز شعر زاللي خوانساري در تذكره

گويي ويژه در مثنوينقد شده و شيوة او، به )477/ 2: 1383(خان آرزو الدين عليسراج
گويد: و در نقد شعر او مياست. خان آرزشمار آمده به» معني ندارد«و اينكه » مربوطنا«
استاد زاللي را هر كه پيروي نموده، او هم به اقتداي پيشواي خود راه معني بلي طريقة «

معني مربوط و بي). اما در هندوستان، براي همين اشعار ناجاهمان» (را چپ كرده است
و اياز تر اين است كه يكي از فضالي هندوستان شرح محمود غريب«شد. شرح پيدا مي

). جاهمان» (زاللي را نوشته و غريب افادات و عجيب نكات در آن درج كرده و ... 
اكثر هندوان را بيني كه «نويسد: مي تحقيق ماللهنددر ) 103: 1362(ابوريحان بيروني 

نيابند، شدت چند كه معني آن دراند به منظومات خويش و قرائت آن و هرحريص
  ».ت منظومات} انگشتان خويش در هم خمانندگاه قرائنيكوداري را {به
  شده بيشتر جنبة ذوقي و اصالحي داشت:نقدهاي مطرح

گويد كه امشب ده دينار و نيم به يك خانه آمده، ميگرامي ... روزي در قهوهمال
ها به يك گويد كه معلوم نيست غزلحاتم ميام. مالام و دو غزل گفتهشمع داده

هم گفته، چون زخمي در بيني داشت و پيوسته پنبه در آن  ايدينار بيرزد. خمسه
اي شيخ نظامي تير در گويد كه خمسه را چون بد گفتهحاتم ميچسبانده بود: مال

  ).295بيني تو كرده (همان، 

  الشعرايي داشت، اما جهان، پادشاه هند، مرتبة ملككليم كاشاني در دربار شاه
  ي او را باور نداشت:جهان، شاعرجهان بيگم، زن شاهنور

نمود كه جاي هيچ حرف  شعر را گفت و در آن وقت بسيار همّيك وقت كليم اين 
  نباشد:

به حيرتم كه مرا روزگار چون بشكست  ز شرم، آب شدم كĤب را شكستي نيست
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اليها كه آن را ديد، فوراً جهان بيگم و ملكة مشاراو اين شعر را فرستاد براي نور
  ).173: 1363(نعماني، شكست  گفت: يخ بست و

: 1361(نصرآبادي، اند حكيم شفايي اصفهاني و محتشم نيز شعر يكديگر را نقد كرده
اي در محافل ادبي اين عصر، ارائة شعر براي اصالح در ميان شاعران رواج گسترده). 212

ايي بازار كه با فن شعر آشنوداشت. چه در ايران و چه در خطة هندوستان، مردم كوچه
  ها نيز با اوصاف خانهكردند. محيط قهوهنداشتند، اشعارشان را از اين راه منزه مي

  ها بود.گونه مراودهشده، محفل مناسبي براي اينياد

  هاخانه. روابط عاشقانة شاعران عصر صفوي در قهوه5-3
د كه در شوها و ساقيان زيبارويي را يادآور ميهاي عصر صفوي تصوير ميخانهخانهقهوه

  در آن روزگاران همة «شعر شاعران سبك خراساني و عراقي انعكاس يافته است. 
رسيدة زيباروي بود كه با گاه پنج يا شش تن از پسران نوهاي بزرگ، عرضهخانهقهوه

 : 1349(شاردن، » فروختندخراميدند و كرشمه ميگيسوان آراسته براي جلب مشتريان مي
495.(  

بازي با ها كه مصرف مواد افيوني و شراب و عشقخانهقهوه اين شيوة رايج در
كرد. جوانان و امردان در آنجا رايج بود، در شعر فارسي در مكتب وقوع انعكاس پيدا مي

چي (پسري كه در چي و پسر قهوهها آمده، قهوهالي گزارش احوالي كه در تذكرهبهاز ال
شوق و شبيه ساقي در سبك عراقي است. گاه اي تازه از معكرد) چهرهخانه كار ميقهوه

  است: آمده » رشيدا«گونه كه در شرح حال كردند. آنشاعران بر سر عشق او نزاع مي
» نام، داشت ... چي، طوفانكش بود و تعشّقي پيش پسر قهوه... در بدو حال پياله «

چي به زاغي قهوهحمزة سيستاني كه برادر ملك» حيدرملك«؛ يا )388: 1361(نصرآبادي، 
  ريزي كردي و به ميل صالح اصفهاني اوايل، رنگمحمد«و  )313(همان، عاشق بود 

(خان آرزو، » چي اختيار نمودهچي پسري، تَرك كار خود كرده، شاگردي باباي قهوهقهوه
1383 :2 /936.(  

بازتاب اين رفتارهاي اجتماعي شاعران را در شعر كساني مانند وحشي بافقي و 
بايد به ياد داشت كه شاعران مشهور اين «توان مشاهده كرد. شم كاشاني نيز ميمحت
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حقيقت در شعر سبك (وقوع) بيشتر تحت تأثير عشق خاكي و مادي بودند. اين عشق در
  ).31: 1378(شفيعي كدكني، » گرايانه دارداين دوره جنبة انحرافي و همجنس

  سبب ه سادگي بيان در آن، بهسرايي بود كاي تازه در غزلگويي شيوهواقع
ها نيز در ترويج خانهگرفتن شاعران از دربار و اصول محكم آن شكل گرفت. قهوهفاصله

  اين روش نقش بسيار داشتند.

  . تأثير مواد مخدر در تحريك قوة تخيل3- 6
ويژه ادبيات و فرهنگ هند، سهم پاية تخيل است، اما ادبيات شرق بهسرشت ادبيات بر

انديشي و گسترة تخيالت ترين داليل ظرافت، نازكاز اين تخيل دارد. مهمبيشتري 
گونة شاعران سبك هندي نيز از همين رهگذر است؛ شعر شاعراني مانند بيدل، هذيان

- شوكت بخاري و غني كشميري كه اصالتي هندي دارند، پيچيدگي بيشتري دارد. افزون

چند شد، تأثيري هرصفوي مصرف مي هاي عصرخانهبر اين، مواد مخدري كه در قهوه
چه مواد مخدر تنها عامل يا عامل اصلي اين ها داشت. اگرپردازياندك در اين خيال

انديش با شهرتي خيال و باريكانديشي نيست، زيرا شاعراني نازكانگيزي و باريكخيال
  نه نيز خاكردند و در قهوهعام در سبك هندي بودند كه از مواد مخدر استفاده نمي

  دهيم.آمد نداشتند. با وجود اين، تأثير مواد مخدر بر قوة تخيل را اندكي شرح ميورفت
پزشكي مصرف مواد مخدري مانند بنگ، حشيش، اساس مطالعات جديد روانبر

هايي از مغز كه مركز تخيل است، تأثير تواند بر قسمتترياك، شيره و مشروب مي
  توان ادعا كرد مصرف چنين موادي در بنابراين ميتر كند. گذارد و آن را فعالب

چند اندك و گذرا در كه خواهيم گفت) تأثيري هرهاي عصر صفوي (چنانخانهقهوه
حد و ازگرايي بيشنظير شعر اين دوره (تخيلهاي بيپيدايش، رونق و رواج ويژگي

  است.كشف معاني دور از ذهن) داشته 
خانه، نوعي گذاري اين مكان به قهوهت كه در نامپيش از ورود به بحث، گفتني اس

بر قهوه، مواد افيوني نيز در مجاز (به عالقة تغليب، ماكان و ... ) دخيل بوده، زيرا افزون
اكثر «نويسد: مي» شاه يقين«دربارة  بهار هميشهاست. مؤلف  شدهآنجا مصرف مي
ساي نشئة ترياك به خيال ميسر آيد، در عالم ر» چاندني چوك«خانه ديدنش در قهوه
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نصرآبادي  تذكرةدربارة شمس تيشي در ). 265: 1973(اخالص، » پرداختشعر نيز مي
  است:آمده ) 147: 1361(

باغ جهت او بنا كرده اي در چهارخانهعباس ماضي مربوط شده، قهوهبه خدمت شاه
ميخانه  خانه هم در پهلوي آن داير نموده، مقرر فرمودند كه هر كس درو شراب

شراب بخورد، او را مهري در كف دست بزند و به آن عالمت مالزمان داروغه او 
  .را آزار نرسانند

 7گونه كه ايون گرسمصرف مواد مخدر در ميان مردم اين دوره شيوع يافته بود. آن
آنان در كنار مزرعة «گويد: هنگام ورود كاروان فرانسوي به اصفهان مي) 204: 1370(

كننده مواجه شدند. ديدن خشخاش براي آنان ماية تعجب استقبالروه خشخاش با گ
انگيز افيون و ترياك گام دانستند كه سرانجام به سرزمين شگفتها مينبود، چون آن

طبيعي، جمله: مالاند؛ ازبرخي شاعران اين دوره نيز به مواد مخدر آلوده بوده». اندگذاشته
، 379-378: 1361(نصرآبادي، اسير شهرستاني و طالب آملي ظهير، فرهي، ميررشدي، مالمال
استعمال اين مواد و ديگر مواد مشابه در اين روزگار به  ).70: 1379؛ فتوحي، 423، 414

يافت. نيكوبخت و روز گسترش ميبهسنتي رسمي و دولتي تبديل شده بود و روز
فر فقط يك نفر از اين زهر از هر ده ن«نويسند: ميشاردن از قول  )127: 1393( ديگران
  ».استشكار بركنار مانده جان

در شعر شاعران اين دوره، بارها نام مواد مخدري مانند َحب رفيعي، حب عنبرين، 
 حب جدوار، خشت در بهشت، سفوف و كوكنار، ترياك، بنگ و چرس آمده است:

 چشمي است امشب ساقي مستان كه نيــرنگشسيه
  

 مالدترياك مي به جام هر كه اندازد نظر
  )574: 1386(بيدل،                     

صائب آن فيضي كه مخموران نيابند از شراب
  

 بينيم مادر طلوع نشئة ترياك مي
  )148: 1371(صائب،                     

ــت ــد گرف ــاك نتوان ــاده را تري ــام ب  جــاي ج
  

 ناك نتواند گرفتخاك جاي آب آتش
   )688(همان،                              

غافـــل مشـــو چـــو اللـــه ز ادراك نشـــأتين
   

 يك كاسه ساز باده و ترياك به هم
 )2824(همان،                                
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در سبك هندي، شاعر به دنبال يافتن مضمون جديد و معني بيگانه است، پرداختن 
يشه مطابق واقعيت باشد و تواند همبه اين مواد و حتي انتساب مصرف آن به شاعر نمي

  هاي بعد اين شيوه بيشتر ها به معناي استفاده از آن نيست. در دورهكاربرد نام آن
بودن كم از گسترش و عاديكار رفت؛ اما دستاي شد و براي تقليد از متقدمان بهكليشه

  مواد مخدر در بين همگان خبر داد.
زاي مغز را مراكز احساس و تخيل است مواد مخدرامروزه از نظر علمي ثابت شده 

كننده القا چند كاذب) را به مصرفدهد و نوعي لذت و احساس (هرتحت تأثير قرار مي
هايي از قشر قسمت« )160: 1386(اندرسن و ديگران، هاست كند. نيكوتين كه از محركمي

شاعران اين دوره  ).106: 1386(كاالت، » كند و اثراتي را بر رفتار داردانگيخته ميمغز را بر
  اند:انگيز مواد مخدر بوده و گاهي به آن اشاره كردهخود نيز متوجه تأثير اوهام

 به رفع تلخي ايام بايد خون دل خوردن
 

 مگر صهبا خمار وهــم ايــن تريــاك بنشــاند
 )571: 1386(بيدل،                             

 كدامبايد در اينجا، عقل كو؟ فطرتوهم مي
  

ــر  ــتر س ــا بيش ــزرع م ــگ رام ــبز دارد بن  س
 )203(همان،                                         

 

 دو جهــان جلــوه ز آغــوش تخيــل جوشــيد
 

ـــگ حـــدوث ـــر بن ـــه دارد اث ـــدر آيين  چق
  )497(همان،                                          

 طپد دل سرگشته در آغــوش هــوسنمي
 

 ب دشــوار اســتسراغ قهوه به جام شــرا
  )401(همان،                                   

 ايــماين همه دام خياالتي كه بــر هــم چيــده
    

 نيست جرم ما و تو، معجون هستي بنگ داشــت
  )380(همان،                                                

ــين ــاكي تعي  شــادم كــه فطــرتم نيســت تري
    

 اســتگــاه است و گــاهفروشم بنگ وهمي كه مي
 )359(همان،                                       

-ســت بــه توفــان هــماهرطرف موج خيالي

  دوش 
  

 كشــتي ســبز فلــك غرقــة آب بنــگ اســت
  )196(همان،                                        

   )97: 1385(شاعران دورة بازگشت نيز به اين موضوع اشارتي دارند. عارف قزويني   
  گويد:الملك (از خوانين كردستان) ميدر نكوهش حشمت

روز از صــحبتش بــه تــنگم و شــب
  

 قـــل قليـــانشعـــاجز از قـــل 
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ــــي ــــرف ب ــــزة ح ــــه زدنم  روي
  

است زيــر دنــدانش شيره كرده  
  

  نويسد:) مي70: 1379فتوحي (
نش آوردن فضاي مناسب براي آفريبسياري از شاعران براي سرودن شعر و فراهم

جستند. طالب آملي بر اثر مصرف فراوان اين ماده در شعر از اين مكيفات بهره مي
شود و در شعري كه در عذرخواهي از آن واقعه هوش ميشاه بيدربار جهانگير

  گويد:است، ميسروده 
 قصــد گفــتن شــعرمفرحــي زده بــودم بــه

  

 چــه كــرد بــه مــن عــروج نشــئة آن كــرد هــر
 

به كوكنار داشته، هنگام جوش كيفيت و خمار كمال نمك  مخفي رشتي عادتيمال«
پاية طاليي جهت كوكنار او ساخته در ميان مجلس خان حاكم فارس، سهداشته. امام قلي

  ).279(همان، » گذاشتمي
چند امروزه بحث تعيين گستره (براي هر رفتاري مركزي در مغز وجود دارد) و هر

ود به فعاليت مركز مغزي نيست) خاتمه يافته عدم تعيين گستره (رفتار مركب و محد
رفتار نتيجة تعامل بسيار «پزشكي و مطابق با دستاوردهاي روان) 7: 1387(خداپناهي، است 

توان يك رفتار خاص را مختص عملكرد يك انتقالها نورن است و نميپيچيدة ميليون
منزلة عامل عملكرد مغز به؛ اما همچنان )4: 1386(اندرسن و ديگران، » دهندة عصبي دانست

تواند بعضي اساسي برخي رفتارها مورد پذيرش است. براي مثال، نيمكرة راست مي
  كارها را بهتر از نيمكرة چپ انجام دهد كه كنترل تظاهرات هيجاني يكي از 

دربارة كاركردهاي مختلف دو نيمكرة  8موريس مترلينگ). 177: 1386(كاالت، هاست آن
آورد، از ديگري در كي در اينجا منطق و خودآگاهي و شعور را پديد ميگويد: يمغز مي

تابد و ها را باز ميشناختهنهايت و نازايد. آن يك بيخودآگاهي ميآنجا اشراق، دين و نا
تواند اميد دستيابي داشته باشد، اين يك فقط به آنچه داراي حدود است و به آنچه مي

اند در يكديگر رسوخ كنند، در هم بياميزند و در دهتوجه دارد. اين دو بارها كوشي
  كنون ترين بخش كرة ما تاكم در فعالهماهنگي كار كنند، اما قطعة غربي دست

است. ما به اين قطعة غربي پيشرفت هاي قطعة شرقي را فلج و نابود كرده كوشش
هم اكنون خارق عادت خويش را در همة علوم طبيعي مديون هستيم؛ ليكن فجايعي كه 

گير ماست [جنگ جهاني اول] ناشي از آن است. فجايعي كه اگر مراقب نباشيم، گريبان
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است كه قطعة مفلوج شرقي را برانگيزيم  ها نخواهد بود. زمان آن رسيدهاين بدترين آن
  ).28: 1389(ر.ك: فدايي، 

ر يك تنها بر ها شباهت فراواني به مواد افيوني دارند، هداروها نيز كه بسياري از آن
  ).8: 1386(اندرسن و ديگران، گذارند هاي مخصوصي از مغز تأثير ميقسمت

، 10»انكفالين«ها ترين آنشناسايي شده كه شناخته 9»نوروپيتيد« 60تاكنون بيش از 
(كه  12»لمپيك مياني«هاي به قسمت 11DAهاي نورن ).4(همان، گيرندة مواد افيوني است 

) و باعث بروز يا تشديد هيجان و 6قرار دارند) فرافكن (همان، در نيمكرة راست مغز 
ها در اين دستگاه (لمپيك) قرار دارد معتقد است مبناي هيجان 13شوند. پاپزتخيل مي

(اندرسن و » ها و رفتارهاي قالبي استعملكرد لمپيك هيجان« ).87: 1387(ر.ك: خداپناهي، 
ترين گيرندة مواد افيوني) را در بار لمپيك (مهم براي نخستين 14بروكا ).19: 1386ديگران، 
  مواد مخدر سبب تحريك لمپيك . )87: 1387(ر.ك: خداپناهي، كار برد به 1878سال 
  شود كه مركز عواطف و احساسات است.مي

رو تحريك و بازدارندگي آن اينافتد، ازهزارم ثانيه اتفاق ميها در يكشدن كانالباز
(اندرسن ناپذير باشد نفوذ» هايون«كه كانال مورد نظر به كدام يك از  به اين بستگي دارد

را به شكل غيرمستقيم  15سازي دوپامينكوكائين و نيكوتين آزاد). 8: 1386و ديگران، 
  ، سرخوشي به انسداد ناقل دوپامين مربوط و توهم و )16(همان، دهند افزايش مي

ريخته از عوارض همايجاد تصورات در. )157(همان، پريشي از عوارض آن است روان
البته نبايد تصور كرد كه مراكز احساس و عاطفه تنها ). 161(همان، است مصرف حشيش 

شوند، بلكه عوامل فراوان ديگري نيز در ايجاد تحريك به وسيلة مواد مخدر تحريك مي
  مؤثرند.

در و غير به موازات تحريك مراكز احساس و تخيل در مغز، از هر عاملي (مخ
كنند. بنابراين غلبة مانند يا فعاليت كمتري ميمخدر)، مراكز تعقل از فعاليت باز مي

  فعاليت مراكز احساس بر مراكز تعقل به مرور زمان دائمي خواهد شد.
درست است كه مصرف اين مواد در مراحل ابتدايي و با دوز پايين يا مصرف موادي 

كند، اما در صورت افزايش دوز ل را تحريك ميكه قدرت تخدير كمتري دارد، قوة تخي
افتد و اختيار گردان مركز تعقل تا حد زيادي از كار ميمواد مخدر يا مصرف مواد روان
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استفادة بيشتر از اين مواد به«شود. ذهن سپرده ميازانسان بيشتر به دست تخيالت دور
-هايي ميرا دچار عارضه كنندهويژه اگر دفعات زيادي در چند روز تكرار شود، مصرف

كه دربارة جالل اسير چنان ).698: 1386(كاالت، » ها هذيانات استكند كه مشهودترين آن
اش (فريدون)، بيشتر است: او سخت به بنگ مبتال بود و به نقل از برادر رضاعيآمده 

معنايي اشعارش را گفت. حتي سبب بيخودي مياشعارش را در حالت مستي و بي
پريشي ناشي از به روان )648: 1371(صائب تبريزي  ).70: 1379(فتوحي، اند دانستههمين 

  است:اين مواد اشاره كرده 
 ســبز بــاشهمچو صائب با مفرح سر كن و سر

  

 هيچ زهري بهر اهل فكر چــون تريــاك نيســت 
 

جمشيد شراب را كشف «كند: گويا شراب نيز نوشنده را به عالم تخيل رهنمون مي
(فدايي، » كار گرفتكنندة آن را در رفتن به عوالم دور از واقعيت بهقدرت مستكرد و 

1389 :30.(  
برخي منتقدان ادبي ضمن تأييد تأثير مواد مخدر بر تحريك عواطف و احساسات، 

استعمال مواد مخدر انحراف ذوق و «اشعار زاييده از اين حاالت را  قبول ندارند: 
هاي ساختگي و تشنجات و تخدير احساس كه خلسهاحساس است. از انحراف ذوق و 

: 1379(فتوحي، » اختالل حواس را در پي دارد تا عاطفه و شهود هنري راه بسيار است
72.(  

  گيري. نتيجه4
در روزگار صفوي به داليل مختلف دربار پادشاهان از نواي شاعران خالي شد و برخي 

انگارانه نيست اگر وي آوردند. سادهها رخانهشاعران همگام با ديگر اقشار به قهوه
خانه در كنار عوامل ديگر، سبب تحول در شعر عصر بپنداريم محفلي عاميانه مانند قهوه

  صفوي شد.
خانه شايع بوده، از عوامل استمرار چي و ... در قهوهاي كه با قهوهروابط عاشقانه 
خصوص ها بهخانههوههاي ادبي در قگويي در شعر اين دوره است. نوع فعاليتوقوع

هاي عصر صفوي است. ديوان شاعران عصر صفوي مملو از طرح غزل، از ويژگي
ها در محافل ادبي ها و وزنو اين به سبب طرح قافيه وزن استقافيه و همغزلياتي هم

است. اصالح و نقد اشعار شاعران عصر صفوي از نقاط مثبت خانه جمله قهوهاز
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گرفت. اين نقدهاي اصالحي به ها صورت ميخانهدر اين قهوههايي است كه فعاليت
شد. عصر صفوي گذشته از شعر، در هنرهاي كار منجر ميتقويت قريحة شاعران تازه

نامي دارد كه همگام با شاعران، در هاي صاحبنويسي نيز چهرهنگارگري و خوش
ره، مانند صائب و طالب در كردند و بسياري از شاعران اين دوآمد ميوها رفتخانهقهوه

نويسي و نگارگري در نويسي مهارت داشتند. كاربرد و بازتاب واژگان خوشهنر خوش
ها، مواد مخدر خانههاي ممتاز سبك هندي است. در قهوهآفريني شاعران از جنبهتصوير

اساس دستاوردهاي علمي، اين مواد مراكز شد. برترياك، بنگ و مشروب مصرف مي
كنند و مصرف زياد آن، انسان را به بيان حساس و عاطفة مغز را تحريك ميمخصوص ا

توان گفت مصرف مواد مخدر كند. بنابراين ميهذيان وادار ميگسيخته و شبههمافكار از
  ذهن در شعر شاعران اين دوره است.ازگرايي و بيان مضامين دوراز عوامل تخيل
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