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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: The works of Safavid poets are a mirror of 
the social situation of this era due to their connection with the masses. This 
article seeks to answer the question of what problems the Safavid society was 
facing and how the people reacted to these issues by examining the poems of 
the poets of this era.
METHODOLOGY: The research method in this article is descriptive-analytical 
and the data collection method is documentary (library).
FINDINGS: A study of the works of historians of this era and the writings of 
Western tourists and most importantly the poems of Safavid thematic poets 
who were in charge of the court situation, indicates that due to the Safavids' 
long occupation to fight foreign enemies and the weakness of some young 
rulers and The inexperience of this dynasty in the administration of the vast 
territory under their rule, unfortunately, gradually spread all kinds of moral 
anomalies in the society of that time.
CONCLUSION: All kinds of anomalies from drugs and alcoholism to the 
prevalence of seasickness, theft, promiscuity and sexual perversions, had 
disturbed the situation of Safavid society. In the meantime, the famous poets 
of this era, who themselves were not immune from these harms, tried to 
inform the sections of the society about these matters and find a solution to 
get rid of these sufferings. 
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 چکیده:
 ۀنییمردم آ ۀبا تود یوستگیپ لیبدل یشاعران عصر صفو آثار زمینه و هدف:

اشعار  یبا بررس است آنجستار بر نیعصر است. ا نیا یاوضاع اجتماع ینماتمام

دست به  یبا چه معضالت یصفو ۀكه جامع دپرس  پاسخ ده نیعهد، به ا نیشاعران ا

 است؟  بودهمسائل چگونه  نیبوده و برخورد مردم دربرابر ا بانیگر

تحلیلی و روش گردآوری -روش تحقیق در این مقاله، توصیفی روش مطالعه:

 ای( است.ادی )كتابخانهاطاّلعات، اِسن

های جهانگردان غربی و از همه مطالعه و مرور آثار مورخان این عصر و نوشته :هاافتهی

پرداز عصر صفوی كه بر اوضاع دربار اشراف داشتند، مهمتر اشعار شاعران مضمون

مدت صفویان به جنگ با دشمنان خارجی حاكی از آن است كه بدلیل اشتغال طوالنی

برخی از فرمانروایان جوان و بیتجربۀ این دودمان در ادارۀ قلمرو گستردۀ تحت و ضعف 

حاكمیتشان، متأسفانه بتدریج انواع ناهنجاریهای اخالقی در جامعۀ آن روزگار شایع 

 گردید.

 ،یگروزهیتا رواج در یاز ابتال به مواد مخدر و شرابخوار هایانواع ناهنجار گیری:نتیجه

ساخته  شانیرا پر یعصر صفو ۀاوضاع جامع ،یو انحرافات جنس یوباربندیب ،یدزد

نبودند،  كناربر بهایآس نیاز ا زیعصر كه خود ن نیشاعران مشهور ا انیم نیبود. در ا

 یبرا یامور آگاه سازند و در كنار آن راه حل نیبه ااقشار جامعه را نسبت دندیکوشیم
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 مقدمه
صفوی با شجاعت و استعدادی كه در عرصۀ جنگاوری داشتند، توانستند با تجهیز و تدارک نیروی نظامی خاندان 

قزلباش و تعلیم آنان شورشهای داخلی را فرونشانند و نظم و امنیت را برقرار سازند و همچنین بر دشمنان 

سروسامان دادن به اوضاع اجتماعی خارجی در مرزهای غربی و شرقی غلبه یابند. اما در امر مملکتداری بویژه در 

وكنار كشور مسائل و مشکالت متعدد اجتماعی ظاهر شد. رواج و شیوع رو در گوشهچندان موفق نبودند، ازاین

اعتیاد به مواد مخدر و گرای  به نوشیدنیهایی كه شرعاً مجاز نبود، رواج دزدی و راهزنی، اشتغال گدایان و 

بندوباریهای اخالقی، همچون فعالیت روسریان در اماكن عمومی مانند بی گران به تکدیگری، گسترشدریوزه

اعتنایی شاه و ها و دلدادگی مردان به معشوقکان مذكر، ازجمله گرفتاریهای جامعۀ آن روزگار بود. بیخانهقهوه

د تا جایی كه این دربار و عدم توانایی آنان در حل این مسائل نیز باعث شیوع بیشتر این بدبختیها در جامعه گردی

حل تبدیل شد. دردناكتر اینکه گاه خود حکومتگران نیز بمنظور نیل به رفته به معضالتی غیرقابلمشکالت رفته

تاریخ ادبیات در اغراض سیاسیشان چشم بر این مسائل میبستند و حتی گاهی به شیوع این امور دامن میزدند )

 (.374-349جعفریان: ص ،استیفرهنگ و س نید ۀدر عرص هیصفو؛ 465-443: ص5صفا، ج ،ایران

علیرغم آنکه منابع ادبی بویژه آثار منظوم، یکی از مهمترین منابع تحقیق در مسائل اجتماعی عصر صفویه 

اند و در این خصوص تنها میتوان به چند كوش  محسوب میگردند، متأسفانه كمتر مورد توجه قرار گرفته

یکی از « شاهدبازی در ادبیات فارسی»ید بتوان گفت پژوه  شمیسا در محدود در این زمینه اشاره كرد. شا

نخستین تالشها در این زمینه است كه در آن به رواج شاهدبازی در عصر صفوی نیز اشاره شده است. عالوه بر 

 این پژوه ، در سالهای اخیر مقاالتی نیز پیرامون مسئلۀ اعتیاد به مواد مخدر در عصر صفوی منتشر شده است

پیدایی »است. مقالۀ یعقوب تاب  با عنوان  كه بطور مختصر برخورد شعرای این عصر را با این پدیده انعکاس داده

پناه، و تألیف همایون نوری« مصرف مواد مخدر در عصر صفوی»، و مقالۀ «و شیوع اعتیاد به افیون در عصر صفوی

در این « ای در شعر عصر صفویخانهخی عناصر قهوهتبلور بر»بخت و همکاران او تحت عنوان پژوه  ناصر نیکو

زمینه قابل ذكرند. لیکن در میان این مقاالت تنها اثری كه به بازتاب اعتیاد در شعر عصر صفوی توجه ویژه 

های داشته، تحقیق آقای فریدون طهماسبی و همکاران وی است كه به چگونگی انعکاس این پدیده در سروده

لبته نباید اثر ارجمند دكتر صفا یعنی تاریخ ادبیات در ایران را از قلم بیندازیم كه در اند. اصائب پرداخته

 جای آن به فراخور كالم، اشعار شعرای این عصر در باب معضالت جامعه نقل شده است.جای

ند در های آنها را میتوان بعنوان مدركی مستبدلیل حضور شاعران معاصر شاهان صفوی در متن اجتماع سروده   

تحقیقات تاریخی بی  از پی  مد نظر قرار داد. لذا در این پژوه  سعی میشود با تعمق در شعر شاعران این 

دوره تصویری درست از اوضاع اجتماعی و معضالت جامعه ارائه كنیم. جامعۀ آماری تحقیق نیز دواوین ده تن از 

شده است. ابتدا اشعار متناسب با موضوع گویندگان بزرگ این عصر است كه نامشان در فهرست منابع درج 

 تحقیق را از دواوین مورد بررسی استخراج و سرس مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. 

 

 بحث و بررسی

 اعتیاد به مواد مخدر

استعمال مواد مخدر یکی از معضالت اجتماعی رایج در این عصر بود، تا آنجا كه حتی سران حکومت و شخص 

نویسان و های سفرنامهشاه هم از ابتال به آن مصون نماندند. همانگونه كه در آثار متعدد تاریخی این عصر و نوشته

سوایی خاندان شاهی و حتی مرگ شاه و شاهزادگان بویژه در شعر شاعران انعکاس یافته، این نوع اعتیاد گاه به ر
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ارادگی آخرین سلطان این دودمان بعلت منجر میشد. و اگر یکی از اصلیترین دالیل سقوط این سلسله را بی

از  (.165پناه: صنوری ،مصرف دخانیات در ایران عصر صفویایم )روی در مصرف مخدر بدانیم مبالغه نکردهزیاده

لب مردم به منظور رهایی از غم و اندوه و یا ایجاد شادی و نشاط از مخدراتی نظیر افیون و آغاز عهد صفوی اغ

تریاک استفاده میکردند و عادت به افیون و مفرح افیونی، تریاک، بنگ و دیگر معجونهای مرگبار در ایران رواج 

 (445-443: ص5صفا، ج ،تاریخ ادبیات در ایرانداشت )

ای از آفرین برای سالمت جامعه بدل شد. تا جایی كه عدهه به مشکلی جدی و خطررفتاعتیاد به مخدر رفته

عالمان شرع و گویندگان معروف این عهد و حتی برخی پادشاهان این دودمان نیز به دام این انحرافات افتادند. 

اكن  آمد، جامعه وبررسی متون عصر صفوی نشان میدهد با اینکه مصرف مواد مخدر بصورت عادت درمی

تنها از سوی افراد سالم اجتماع، بلکه از جانب برخی معتادان نیز خوشایندی نشان نمیداد. این واكن  منفی نه

آشکارترین واكن  منفی جامعه به « خواردود»و « بنگی»، «تریاكی»،«افیونی»برد صفات مورد تأیید بود. كار

ن و شورشیان و بطور كلی به مخالفان خود برچسب اعتیاد به مواد مخدر بود. در متون رسمی صفوی، به دشمنا

براین از نگاه حکومت نیز بنگ یک ناهنجاری بود، زیرا در فرامین منع منکرات بنگی و تریاكی میزدند. عالوه

پیدایی و طهماسب و دیگر پادشاهان این خاندان همواره در كنار شراب و سایر منکرات از آن یاد شده است )شاه

 (.5تاب  و همکاران: ص ،ه افیون در عصر صفویشیوع اعتیاد ب

وی . عباس بوددر دوران صفوی، تنها پادشاهی كه واقعاً با استعمال افیون و شربت كوكنار مخالفت میکرد، شاه

زندگی شاه عباس « )هنر مواجب نمیدهمبه مردم تریاكی و بی» بقدری از اینگونه عادات بیزار بود كه میگفت

 (.676: ص6فلسفی، ج ،اول

فراوانی اصطالحات مربوط به مواد مخدر در اشعار شاعران این دوره و انعکاس نحوۀ تهیه و استفادۀ این مواد در 

اشعار و باألخره نکوه  مبتالیان به این بالیا و ارائۀ پیشنهادهای مختلف جهت ترک اعتیاد، خود حاكی از شدت 

هایی از اشعار شاعران این دوره كه بر این گرفتاریها دامه نمونهرواج مواد مخدر در بین مردم این روزگار است. در ا

 داللت دارد آورده میشود.

 

 كوكنار، افیون و مفرح افیونی
كوكنار قالف یا قوزۀ خشخاش باشد كه به عربی آن را رمال السئان گویند )برهان قاطع، ذیل كوكنار(. افیون 

معنی ضدبیماری است. افیون برای كیف و بشکل اعتیاد آور از  معرب كلمۀ اپیون است كه ریشۀ التینی دارد و به

نامۀ دهخدا، ذیل افیون(. مفرح افیونی نیز مفرحی بود كه از شیرۀ كوكنار دورۀ صفویه مصرف میشده است )لغت

طهماسب به با زعفران و دارچین و بعضی ادویۀ دیگر به صورتهای مختلف تهیه میشد، این نوع مخدر از عهد شاه

ها و مجالس خود به مصرف آن مبادرت میورزیدند و بویژه خانهد در ایران بکار برده میشد و مردم در قهوهبع

های خوی  با نام آوردند و از آن در سرودهشاعران جهت تحریک قریحۀ شاعری خوی  به این ماده روی می

در اواخر حیات وی اندک اختاللی در  اند كهداروی بیهوشی نیز یاد میکردند. چنانکه دربارۀ طالب آملی نوشته

اند كه طالب هنگامی كه قرار بود به حواس  پدید آمد و مرگ  بدنبال همین عارضه رخ داد. همچنین گفته

شاه معرفی شود، مقداری مفرح افیونی خورده بود و در نتیجۀ آن به اختالل حواس دچار شده و پیشگاه جهانگیر

 ای كه در اعتذار سرود چنین گفت:ای بر زبان آورد. وی در قطعهشاهانه كلمه نتوانسته بود دربرابر عنایتهای

 دو چیز مهر زبان سخنوری گردید

 یکی زبونی طالع كه دائم از اثرش
 مرا به بزم شهنشاه خوش عیار سخن 

 محنگونه به هر دیار غریبم به گونه
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 ای كه نام  رادگر زیادتی نشئه

 مفرحی زده بودم به قصد گفتن شعر

 

 نمیتوانم از شرم بر لب آوردن

 عروج نشئۀ آن كرد هر چه كرد به من

 (419)دیوان طالب آملی: ص                

عباس پس از اینکه رقبای سلطنت را با ورزیهای طبقۀ حاكم نیز بچشم میخورد. شاهكاربرد افیون در سیاست

میرزا را بعنوان جانشین باقی گذارد، اما گویا به امر شاه محمدمیرزا پسر كشتن و كور كردن از میان برداشت، سام

روزه یک نخود تریاک به او از دوران كودكی به خوردن افیون عادت داده شده بود و بر اساس یک خبر، همه

میدادند تا همیشه خمار باشد. همچنین برخی بر این باورند كه همین اثرات سوءافیون بر تصمیمات سیاسی 

پیدایی و خان و سه پسر او را نیز نتیجۀ آن میدانند )قلیبطوریکه فرمان قتل امام. گذار بوده استتأثیر صفیشاه

(. در نگاه شاعران این دوره، افیون با آنکه 63و  65تاب  و همکاران: ص ،شیوع اعتیاد به افیون در عصر صفوی

انگیز مطلوب است و در اعتقاد به تأثیر شگفت مزۀ تلخی دارد، جهت رفع غم و اندوه، آمیختن و مصرف آن با می

 اند.آن همین بس كه آن را گاهی داروی بیهوشی میخوانده
 چشم آهو چشم من هرگز بهدین مسهتی نبهود   

 
 انهد اش بیههوش دارو كهرده  گوییا در سرمه 

 (645: ش4)دیوان صائب، ج                   
 رنهگ نیسهت  طالب نصیب مها ز مهی اللهه   

 
 انههدنشههئه بههه افیههون نوشههتهمهها را بههرات  

 (446)دیوان طالب آملی: غزل              

 بلنهههد قهههدرا سرگشهههتگان وادی غهههم   

 چو باده بی تو حهرام اسهت زان نمیطلبنهد   

 

 مفرحهههی پهههی دفهههع وبهههال میخواهنهههد  

 حههرام عیشههان كیههف حههالل میخواهنههد  

 (44)همان: ص                                  

 شهراب انهدازیم  وقت آن است كه افیون به 

 
 دو جهان را به یکی جرعه خهراب انهدازیم   

 (747: غزل 4)دیوان عرفی، ج                

اند، اما هرگاه بحث اعتیاد به این ماده مطرح متون دارویی عصر صفوی به كاربردهای پزشکی افیون اشاره كرده

های چنان كه با انواع مواد مخدر و شیوهاند. از همین روست كه در این دوره مردم همبوده با آن مخالفت كرده

گوناگون استفادۀ آنها آشنایی كامل داشتند، روش خالصی از آنها را هم بخوبی آموخته بودند، مثالً صائب در 

 ابیات زیر بهترین راه ترک افیون را تقلیل آن میداند.

 ترک افیون را عالجی بهتر از تقلیل نیست

 
 گانهه شهو  اندک ز آشنایان جههان بی اندک  

 (4554: غزل 4)دیوان صائب، ج             

 چارۀ وارستگی از خلق ترک صحبت اسهت 

 
 قطع افیون را عالجی بهتر از تقلیل نیسهت  

 (4355: غزل 6)همان، ج                     
 به كم كردن توان از دست افیون جان بدر بهرد 

 
 ببر پیوند از خلهق جههان آهسهته آهسهته     

 (4455: غزل 4)همان، ج                     

 تریاک

سینا و رازی علیتریاق یا تریاک به معنی پادزهر بوده كه از داروهای گوناگون ساخته شده است. پزشکان ایرانی چون ابو

گرامی:  ،گل و گیاه در هزار سال شعر فارسیتریاک را میشناخته و آن را بعنوان مسکن قوی تجویز میکردند )

یکی دیگر از گیاهان قابل توجه ایران بوتۀ خشخاش »شاردن در توصیف گیاه خشخاش مینویسد: (. 439ص
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 ۀنامسیاحت« )میباشد. این بوته در بیشتر نقاط گیتی میروید، اما به قدر خشخاشهای ایران شیره نمیدهد

 خشخاش اشاره دارد:(. در ابیات زیر نیز صائب به تهیۀ تریاک از 754: ص3شاردن، ج ،شاردن

 تلخی بنه از سهر كهه نهدارد خطهر از تیهغ     

 
 آن قبههۀ خشههخاش كههه تریههاک نههدارد     

 (1354: غزل 1)دیوان صائب، ج             

 شههقایق حقههۀ تریههاک تهها گردیههد دانسههتم

 
 كه افیونی كند آخهر خمهار مهی شهرابی را     

 (139: غزل 4)همان، ج                      

كنونی، نه بعنوان پادزهر، گویا از روزگار صفویان در ایران مرسوم شده است. تا قبل از این، استعمال تریاک بشکل 

پادزهر ساخته از داروهای گوناگون را تریاک و شیرۀ خشخاش را افیون میگفتند، ولی چون بخ  اساسی آن 

(. 446انوشه: ص ،ادب فارسی ۀنامفرهنگتریاک بود با گذشت زمان این دو كلمه مترادف هم پنداشته شد )

به تقریب میتوان گفت كه از هر ده نفر فقط »شیوع این ماده در عهد صفوی تا به حدی بوده كه شاردن میگوید: 

(. راوندی نیز در 917: ص3شاردن، ج ،شاردن ۀنامسیاحت« )یک نفر از این زهر جانشکار بر كنار مانده است

بسیاری از مردم مخصوصاً شاهزادگان و سران دولت و سرداران سراه به خوردن این سم »اینباره نوشته است: 

تاریخ « )نشانی در جیب داشتندجانکاه معتاد بودند و هر یک مثل سیگاریهای امروزی همیشه تریاكدان جواهر

سرایان این روزگار را در باب این مادّه هایی از اشعار سخن(. اینک نمونه635-664راوندی: ص ،اجتماعی ایران

 مرور میکنیم:
 صائب آن فیضی كه مخموران نیابنهد از شهراب  

 
 در طلههوع نشههئۀ تریههاک میبینههیم مهها     

 (694: غزل 4)دیوان صائب، ج                
 كیسههههت شههههراب معرفههههت را سههههاقی

 
 مسهههمومان را كهههرده دمههه  تریهههاقی    

 (494)دیوان طالب آملی: رباعی              

 ات بهههه طبهههع زمهههین  دوری از سهههایه

 
 بههههههههدتر از بریههههههههدن تریههههههههاک 

 (457)دیوان كلیم: ص                        

 دیگههههر نشههههود بههههه هههههیچ خرسههههند

 
 خهههاطر كهههه گرفهههت خهههو بهههه تریهههاک  

 (446)دیوان آرتیمانی: ص                   

مواد افیونی و تریاک به قصد تهییج ذوق خود راه مبالغه را پی  گرفتند و اگرچه شاعران این عصر در استعمال 

اند. ازجمله در نتیجۀ این خبط خود بدان مواد گرفتار شدند، لیکن در اشعار خود به نکوه  این مواد پرداخته

 حکیم ركنا در مذمت افیون سروده است:

 افیههون كههه ظلمههت بصههر آمههد ز دیههدن  

 كوكنهار  تو طفل شهیرخواری و خشهخاش  

 هههیچ آفریههده را نکنههی ظلمههت  نصههیب 

 

 ام از بریههههدن عمههههر دوبههههاره یافتههههه 

 پسهههتان بهههود ولیهههک نبایهههد مکیهههدن 

 ای آفریهههدگار بهههس اسهههت آفریهههدن   
 ، نسخۀ خطی(4517)دیوان مسیح كاشانی، 

 الدین آرتیمانی نیز در رباعی زیر تریاكیان را نکوه  میکند:رضی

 تریههاكی اگههر سههینه كنههی صههد چههاك   

 غنچۀ تریهاک سهر افکنهد بهه پهی      چون 

 

 از دل نهههههرود خباثهههههت امسهههههاك    

 سهههر بهههر نکنهههد تههها نرسهههد تریهههاك   
)آرتیمانی، به نقل تاریخ ادبیات در ایران، صهفا،  

 (465: ص5ج
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 بنگ
بَنج نباتی است معروف، او را به زبان فارسی فنک گویند. سه »دربارۀ این ماده میخوانیم:  ذخیرۀ خوارزمشاهیدر 

نوع را تخمی است. بعضی سفید است. بعضی سیاه و بعضی سرخ. و اندر طب جز سیاه و سفید  نوع است كه هر

آبرویی بود كه گاه از آن (. مصرف بنگ در دورۀ صفویان چنان سبب بی445: صذخیرۀ خوارزمشاهی« )بکار نرود

از شورش قلندر و  بیگ تركمان، مورخ رسمی دربار صفویه، هرگاهاسکندر. بعنوان تهمت سیاسی بهره میبردند

مثالً وقتی در شرح وقایع . آورددراوی  ضد حکومت مركزی یاد میکند، تهمت بنگی بودن را بر این گروه وارد می

میرزا كه در كسوت قلندری بنده از شورش شخصی در كهکیلویه به نام اسماعیلخدازمان سلطنت سلطان محمد

اند . برخی محققان نوشته(674ص :آرای عباسیتاریخ عالم) «بنگی میخواند»بوده است سخن میگوید، وی را 

 :طهماسب كه دارای طبع شاعری بود، بدین گناهان اعتراف كرده از ترک آنها اظهار شادمانی مینمایدشاه

 یههک چنههد بههه یههاقوت تههر آلههوده شههدیم 

 آلههودگیی بههود بههه هههر نحههو كههه بههود     

 

 یههک چنههد پههی زمههرد سههوده شههدیم      

 شههدیم شسههتیم بههه آب توبههه آسههوده    

شاه اسهماعیل اول، پادشهاهی بها اثرههای     )

پارسادوسهت:   ،پهای در ایهران و ایرانهی   دیر

 (744ص
 استعاره از بنگ است.« زمرد سوده»شراب و « یاقوت تر»در این ابیات، منظور شاعر از 

توجه خور های درذوق عصر صائب نمونهدر نکوه  بنگ هم مانند دیگر مواد مخدر در كالم گویندگان صاحب

 بسیاری مییابیم:
 یزالهی مسهت شهد   هر كه چون صائب ز عشق ال

 
 نتافهت منت كیف از شراب و بنهگ و افیهون بهر    

 (4349: غزل 6)دیوان صائب، ج             

 بنگهههی عربهههی سهههوار جمهههازۀ چهههرت  

 هرگههز نگسههیخت چههرت  از چههرت دگههر 
 

 از خههوی  سههفر كنههد بههه انههدازۀ چههرت   

 چهرت كه بسته است به تهار مهژه شهیرازۀ    

 (45)دیوان كلیم: رباعی                      

 در وقهههههت خمهههههار چهههههون یزیهههههدم

 
 بهههههنگم چهههههو رسهههههید بایزیهههههدم    

)صفی اصفهانی، به نقل از تاریخ ادبیات در 

 (465: ص5ایران، صفا، ج

دارد كه نوعی تمثیل سیاسی ه تاریخی دربارۀ جنگ  بنگ و بادهگفتنی است فضولی بغدادی یک مثنوی به نام 

عبید زاكانی به زبان تركی ترتیب یافته  موش و گربۀشاه اسماعیل اول با تركان عثمانی است و به سبک و شیوۀ 

باک است و بنگ نماد سلطان بایزید عثمانی است كه اسماعیل است كه دلیر و بیاست. در این اثر، باده نماد شاه

 (.5-1فضولی بغدادی: صص ،بنگ و بادهعنصر تصویر میشود ) فردی سست

 

 نوشیباده

: 7راوندی، ج ،تاریخ اجتماعی ایراناند )ای ایران را نخستین كاشف و سازندۀ شراب دانستهجمشید پادشاه افسانه

علیرغم حرام بودن شراب در اسالم، یکی از تفریحات طبقات ممتاز و متوسط جامعۀ ایران میگساری (. 655ص

فریبی ریاكاران رنج میبردند، ای از متفکران و مردان شرافتمندی كه از ظلم امرای ستمگر و عوامبود. حتی عده

(. تا آنجا كه 644دند )همان: صنوشی مبادرت میکربرای آنکه ساعتی چند از قید عقل رهایی یابند، به مِی
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اما حدیث شراب خوردن. نگویم كه »نوشی مینویسد: در آداب باده قابوسنامهعنصرالمعالی نیز در باب یازدهم 

شراب بخور و نیز نتوانم گفتن كه مخور كه جوانان به قول كس از فعل بازنگردند كه مرا بسیار گفتند و نشنودم. 

ور در وقت نبیذ نخوری. سه ساعت از  طعام گذشته نبیذ خور تا هم از طعام بهرهباید كه چون نان خورده باشی 

باشی و هم از شراب. مستی را به خانه بازآی و مستی به خانۀ خود كن. از آنکه مردم در چهار دیوار خوی  چون 

هیز كن از لقمۀ پادشاهی بود در ملک خوی . همیشه از نبیذ چنان برخیز كه هنوز دو پیاله را جای باشد و پر

 (.75-47صص :)قابوسنامه« سیری

گساری مخصوصاً در بین سالطین زیاد معمول بود. چنانکه بیهقی روایات مختلفی از مجلس افراط در باده

میگساری محمود و مسعود غزنوی در كتاب خود نقل میکند و شعرای منسوب به دربار این خاندان چون 

(. 675-649: صص7راوندی، ج ،تاریخ اجتماعی ایراناند )راب سرودهمنوچهری و فرخی نیز مکرر در وصف ش

گساری راه پادشاهان صفوی نیز مانند سالطین پیشین به نوشیدن شراب اعتیاد داشتند و بعضی از آنها در باده

اسماعیل كه از جنگ پس از شکست چالدران، شاه»دوست مینویسد: افراط را میریمودند. چنانکه پارسا

یری كرده بود اوقات خود را عموماً صرف شکار و میگساری كرد و در زمان او و جانشینان ، نوشیدن گكناره

(. 744پارسادوست: ص ،پای در ایران و ایرانیاسماعیل اول، پادشاهی با اثرهای دیرشاه« )شراب شیوع عام یافت

 اسماعیل چنین سروده است:واری شاهخالدین خواندمیر از مورخین عصر صفوی در دو بیت زیر دربارۀ شرابغیاث

 بدینسههههان پادشههههاه هفههههت كشههههور  

 كشهههههد پیوسهههههته جهههههام ارغهههههوانی

 

 پیکهههههرز دسهههههت سهههههاقیان مهههههاه  

 بهههه آهنهههگ ربهههاب و نغمهههۀ چنهههگ    

 (775)همان: ص                                

مشهد دید،  ه.ق در پی خوابی كه در 434سالگی شراب مینوشید اما در سال طهماسب هم تا بیستالبته شاه

العملی نیز برای تمامی ممالک نوشت تا بساط تحولی در وی پدید آمد و پس از آن توبه كرد و دستور

العمل بر روی سنگ حکاكی و در مساجد جامع چیده شود. وی فرمان داد تا متن این دستورخواری برمشروب

فرهنگ و  نید ۀدر عرص هیصفودید )عماد كاشان نصب گرای از آن در مسجد میرشهرها نصب شود كه نمونه

اش سرود به (. چنانکه پی  از این نیز گفتیم وی  در رباعیی كه پس از توبه371-374جعفریان: ص ،استیس

اسماعیل اول، پادشاهی با شاهگساری خود اعتراف كرده و از این بابت اظهار پشیمانی نموده است )اعتیاد و باده

عباس هم از همان ابتدای حکومت میل فراوان به (. شاه775دوست: صپارسا ،رانیپای در ایران و ایاثرهای دیر

شراب داشت و هرگاه كه از كار سیاست فارغ میشد به كار شراب میررداخت. وی چندان به شراب عالقه داشت 

ن مرد كه قاضی نامی از طبیبان معروف را مأمور كرد كتابی ساده در منافع شراب و دفع زیانهای آن بنویسد و ای

(. خوی 434-464: صص6فلسفی، ج ،زندگی شاه عباس اولنامید ) نمای عباسیجهانآن كتاب را نوشت و آن را 

عباس ثانی رسید و در زمان آنان شدت بیشتری یافت؛ صفی و شاهعباس به جانشینان  شاهگساری شاهباده

ای است كه حتی مورخین غربی و این مسئلهای كه این هر دو، در اوج جوانی، جان بر سر این كار باختند بگونه

 ،شاه عباس دوم و زمان اواند )اند و آن را یکی از عوامل مهم سقوط سلسلۀ صفوی دانستهنیز به آن اشاره كرده

شراب و مسکرات برای مسلمانان حرام شده، ولی علیرغم تحریم مذهبی »(. شاردن هم مینویسد: 91فاضل: ص

« كه مشروب تندی نخورد. درباریان، سواران و اهل عی  و عشرت شراب میخورندتقریباً كسی پیدا نمیشود 

نوشی در عهد شاهان (. ابیات زیر نیز مؤید شدت رونق باده674-679: صص4)سیاحتنامۀ شاردن، شاردن، ج

 صفوی است.

 



 67/ معضالت اجتماعی از منظر شاعران عصر صفوی

 وصال سهاغر و مینها قهران سهعدین اسهت     

 
 بههرای خههوردن مههی سههاعت اختیههار مکههن 

 (4313: غزل 4صائب، ج)دیوان              

 آنههم كههه شههراب مسههتیم در دسههت اسههت

 
 پیمانه چو گل روز و شبم در دسهت اسهت   

 (443)دیوان طالب آملی: ص                 
 خهواری سر و پای وجودم باده شد از حرص می

 
 ولی همچون حبابم چشم و دل كهی سهیر میگهردد    

 (339)دیوان كلیم: غزل                       

 طلههوع بههاده ز شههام و سههحر دریههغ مههدار 
 

 ز خاک جرعۀ خود چون قمهر دریهغ مهدار    

 (645)دیوان نظیری: غزل                      

گساری به حدی بود كه آداب مخصوص به آن از نحوۀ تهیۀ شراب گرفته تا شیوۀ نگهداری و طریقۀ توجه به باده

 گویندگان این عهد انعکاس یافته است.مصرف آن با شرح جزئیترین اعمال مربوطه در شعر 

 

 نحوۀ تهیه و نگهداری شراب
های مختلف صورت میگرفت. از اشعار بجامانده چنین دریافت میشود كه ظاهراً خشتی نیز ساخت شراب به شیوه

 ای هوا وارد آن نشود.بر سر خم قرار میدادند تا در خم محکم شود و ذره

 كمال نشئۀ انسهان بهه مههر خاموشیسهت    

 
 خههم شههراب بههه خشههتی تمههام میگههردد   

 (3444: غزل 1)دیوان صائب، ج             
 بیم است كه از باران شید از هم بریهزد صهومعه  

 
 از خشت خم و ز درد می، تعمیر بنیادش كهنم  

 (145: غزل 4)دیوان عرفی، ج              

 حیف است به زیر سر من، بر سهر مهن نهه   
 

 بهاالی خهم او  سهت بهه   آن خشت كه بوده 

 (337)دیوان وحشی: ص                      

 بهههه سهههرهنگی خشهههت بهههاالی خهههم   

 
 بههههه افتههههادن جههههام در پههههای خههههم  

 (644)دیوان آرتیمانی: ص                   

 شهرف  كهز  مقهامی  باشهد  دردیکشان كعبۀ

 
 بهر تعمیرش، خم می خشهت بهر سهر میکشهد     

 (655)دیوان قدسی مشهدی: غزل          

 

 ب نوشیدن شرابآدا
یکی از آداب نوشیدن می، خوردن چیزهایی مانند كباب، پسته، بادام و مانند اینها همراه آن بود كه اصطالحاً به 

 آن مزۀ شراب یا گزک میگفتند )لغتنامۀ دهخدا، ذیل گزک(.

 از پشیمانی ز پشت دست خود سازد گزک

 
 اندیشی كه ریزد دور ساغر را به خاکكوته 

 (5644: غزل 5)دیوان صائب، ج             

 گههزک ضههرور نباشههد شههراب غفلههت را    

 
 دلت بر آت  حرص اینقدر كباب چراسهت  

 (91)دیوان كلیم: غزل                         

 هر كه ریزد می بغض تو به جام آخهر كهار  

 
 از سر انگشت تها صهفا دههدش دور گهزک     

 (655)دیوان محتشم: ص                     
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 ایههن مههرغ زودرام كههه آورد نقههل و مههی   

 
 دام فریهههب آب كهههه و دانهههۀ كهههه بهههود  

 (411)دیوان وحشی: غزل                    

 

 دور گرداندن شراب در مجلس
وار مینشستند و شراب را ساقی دور نوشان چنان رسم بوده است كه افراد بصورت دایرهدر گذشته در مجلس می

در تمام مدتی كه ما در مجلس »كه خود در یکی از این مجالس حضور داشته مینویسد: میچرخانده است. دالواله 

نشسته بودیم نوازندگان مشغول ساز زدن و خواندن بودند، ولی این كار به آهستگی انجام میگرفت و در تمام این 

هر مرتبه توزیع مدت شراب نیز در گردش بود. البته بعلت اینکه جام ظرفیت زیادی نداشت مقدار شرابی كه 

میشد زیاد نبود. ولی با توجه به اینکه گردش جامها مرتباً ادامه داشت و مجلس نیز طوالنی بود آخر روز هر كس 

 (.663: صسفرنامۀ دالواله« )بقدری شراب خورده بود كه مقدار آن برای مست كردن یک شرابخوار نیز كافی بود

 گر كند سهاقی مسلسهل دور جهام بهاده را    

 
 وزی میتوان خون در دل افالک كردچند ر 

 (6334: غزل 6)دیوان صائب ج              
 از آن لبهای میگون كم نشد صهائب خمهار مهن   

 
 چه سرگرمی مرا از گردش ساغر شود پیدا 

 (364: غزل 4)همان، ج                      

 از قیههل و قههال مدرسههه رسههتم بسههادگی  
 

 در حلقهههۀ شهههراب نشسهههتم بتهههازگی    

 (679)دیوان سنجر: غزل                      

 دور تا بهه كهام بهود نشهئه تهراود از قهدح      

 
 بخت چو رو ترش كند سهركه شهود شهراب مها     

 (443)همان: غزل                              

 آربیههههها سهههههاقیا مهههههی بگهههههردش در

 
 كههه مههی خههوش بههود خاصههه در بههزم یههار 

 (664ص)دیوان آرتیمانی:                    

 افشانی بر خاکجرعه
جرعه افشاندن بر خاک رسمی بوده با سابقۀ تاریخی دیرینه. این عمل رسم اقوام باستانی آشوریان، یهودیان و 

اند. بعدها این رسم به بویژه یونانیان بوده كه شراب، شیر و عسل نثار پای مجسمۀ خدایان و گور بزرگان میکرده

لوطیان شرابخوار استمرار پیدا كرده و بتدریج در شعر شعرا نیز جلوه یافته است. و  ایران سرایت و بوسیلۀ رندان و

نوشان گذشتگان كه تا به امروز باقی مانده منبعث از این عمل بادهاحتماالً رسم آب یا گالب پاشیدن بر خاک در

 (.964یاحقی: ص ،ها در ادبیات فارسیفرهنگ اساطیر و داستانوارهباشد )

 ش گهههوارا آبههههای تلهههخ رامیکنهههد ریهههز

 
 ای اول به روی خاک میبایهد فشهاند  جرعه 

 (6144: غزل 3)دیوان صائب، ج             

 شهههد از جرعهههۀ میکشهههان روی خهههاک  

 
 بههههه رنههههگ سهههههیل یمههههن تابنههههاک 

 (645)دیوان طالب آملی: ص                

 به بزم رهم ده و آنچه هست قسمت خهاک 

 
 گیهر به من نشان و مهرا خهاک رهگهذارت     

 (55)دیوان كلیم: ص                        

 العط  ای عشق، تلخ آبی به خاک ما بریز

 
 ای بر جهان پهاک مها بریهز    از شرابی جرعه 

 (376)دیوان عرفی: غزل                    
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 ای فشان بر خهاک اگر شراب خوری جرعه

 
 از آن گناه كه نفعی رسد به غیر چهه بهاک   

 (445)دیوان محتشم: ص                     

 هابستن درب میخانه
خواری در كتب تاریخی و پژوهشهای معاصر تصریح شده است كه در عهدشاهان صفویه چندین بار بساط می

(. ولی این كار به مذاق اهل شرب چندان 445: ص5توسط حکومت جمع شد )تاریخ ادبیات در ایران، صفا، ج

 مذمت این عمل حکومت اشعار بسیاری ساخته شد. خوش نیامد و در

 لعههن یزیههد تلخههی حرمههت ز مههی بههرد   

 
 انههدبههر روی مهها عبههث در میخانههه بسههته  

 (1467: غزل 1)دیوان صائب، ج             

 مکههههن مههههنعم از بههههاده ای محتسههههب

 
 یحتسهههبكهههه مسهههتم مهههن از جهههام ال  

 (661)دیوان آرتیمانی: ص                   
 ست ای طبیبشاهدم بیمار كردهترک شراب و 

 
 صحت نخواهم یافتن تها نشهکنم پرهیهز را    

 (49)دیوان نظیری: غزل                      
 سبو به دوش و صراحی به دست و محتسهب از پهی  

 
 آیهد نعوذباهلل اگر پهای مهن بهه سهنگ بهر      

 (447)دیوان وحشی: غزل                    

 بهههار اسههت ای محتسههب، شههور چیسههت؟
 

 بهههر اههههل خرابهههات ایهههن زور چیسهههت؟ 

 (664)دیوان قدسی مشهدی: ص         

گیری حکومت تا حدی بود كه شرابخواران مراقبت میکردند تا مبادا محتسب به آنها مشکوک شود و و این سخت

كشان همواره مورد اند. از همین روست كه محتسب بخاطر آزار میاز بوی دهان آنان بفهمد كه شراب خورده

ای برای خلق اشعار مذمتی و انتقادی، اجتماعی میگردد؛ چراكه آنان نفرین واقع میشود و همین امر بهانه

 گساری مبادرت میورزیدند، در نهان می ناب مغانه میزدند.برخالف ظاهر كه به ممانعت از باده

 فهروش را گر محتسهب شکسهته خهم مِهی    

 
 پرسهتان شکسهته نیسهت   دست دعای باده 

 (6545: غزل 6)دیوان صائب، ج              
 خنده بدمستی است در ایهام مها، هشهیار بهاش    

 
 محتسب بو میکنهد اینجها دههان بسهته را     

 (49)دیوان كلیم: غزل                         

 نهفته نذر تو ای محتسب دو جامی هسهت 
 

 صههراحی همههه بشههکن، سههبوی مهها بگههذار 

 (345)دیوان عرفی: غزل                      

 سهههههبویی محتسهههههب در پهههههرده دارد

 
 عبهههث خشهههکی بهههه رنهههدان میفروشهههد 

 (344)دیوان فیض: غزل                      

 در خرابههههههات مغههههههان مسههههههتان را 

 
 كاسهههه بشکسهههته سهههبو افتهههاده اسهههت  

 (44)دیوان نظیری: غزل                      

 

 هاگشایی میخانهباز
اما با مرور اشعار این دوره درمییابیم كه شاعران زیرک روزگار با اطمینان پیشبینی میکنند كه زور می به حدی 

نوشی لغو میگردد. امری كه باألخره محقق میگردد ها شکسته خواهد شد و فرمان منع شراباست كه قفل میخانه
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كه موجب میشود گویندگان با اطمینان از گشوده شدن  نوشی رونقی دوباره مییابد. یقیناً تنها عاملیو بازار باده

گشایی این مراكز در طول تاریخ حکومت صفویان ها سخن بگویند، آن است كه بسته شدن و بازدوبارۀ میکده

 چندین بار اتفاق افتاده است كه خود گویای عدم توانایی آنها در ادارۀ مملکت میتواند باشد.
 كجاسهت  پرستی گردش چشهمی شد مکرر مِی

 
 تا نهم بر طاق نسهیان شیشهه و پیمانهه را    

 (661: غزل 4)دیوان صائب، ج              
 بنهد زنههار را از كوچهه  نیست پروا سیل بی

 
 میگشههاید زور مههی آخههر در میخانههه را     

 (665: غزل 4)همان، ج                      

 بر لب ز توبه قفل زدن كفهر مشهرب اسهت   

 
 میخانهه بهی كلیهد    اكنون كهه بهاز شهد در    

 (494)دیوان طالب آملی: ص                

 ها را بهه مهن دهیهد كهه مهن     كلید میکده

 
 نه آن كنم كهه بهه انهدازه مسهت میگهردد      

 (344)دیوان عرفی: غزل                      
 مشهربی فیض میخواهد كه با مستان كنهد ههم  

 
 بههر در میخانههه آمههد بهههر او در وا كنیههد   

 (169)دیوان فیض: غزل                      

 

 بازیشاهد
پیشینۀ معاشقۀ مردان با جنس مذكر چنانکه در قرآن مجید آمده به عهد لوط نبی بازمیگردد كه مردم شهر آن 

(. در 64شمیسا: ص ،بازی در ادبیات فارسیشاهدحضرت زنان را بگذاشتند و به همجنسان خوی  روی آوردند )

ایران عشق به همجنس كه اغلب غالمی ترک و سراهی است موضوع عمومی تغزلهای قرنهای چهارم و پنجم 

شده بوده بازی در مشرق ایران كه مركز شعر دری است در این عصر امری شناختههجری است و كار همجنس

بدین كار این بوده كه ایشان در جنگها  است. به عقیدۀ جاحظ سبب شیوع این كار در خراسان و عادت ایشان

بسیار شركت میکردند و نمیتوانستند زنان را به میدان جنگ ببرند. ناگزیر غالمانی را با خود میبردند تا در تهیۀ 

انجامید، ایشان را مؤونت زندگی ایشان را یاری كنند. چون كار ماندن غالم با خواجۀ خوی  در جنگ به طول می

گشتند، این میل در هوت بودند وادار میکرد كه به غالمان روی آورند و چون به منازل خوی  بازكه در تنگنای ش

رو در سراسر دورۀ حکومت تركان غزنوی و سالجقه رواج داشت و ایشان ریشه دوانده بود. معاشقه با تركان زیبا

در  صور خیالردم عادی بودند )اغلب آنان مخاطب اشعار عاشقانۀ شعرای درباری و موجب التذاذ امرا و حتی م

به وخوی مردم نسبت(. در حکومت بظاهر مذهبی صفویان هم خلق357و 355شعر فارسی، شفیعی كدكنی: ص

های پیشین تغییر نیافته و گرای  به لواط همچنان در میان آنان شایع بود تا جایی كه یکی از علل كمی دوره

(. این 667اند )شاهدبازی در ادبیات فارسی، شمیسا: صستهجمعیت در این عهد را همین انحراف جنسی دان

خوی زشت حتی دامنگیر پادشاهان والیتمدار این دودمان نیز شد. روایاتی كه از تاریخ اجتماعی عصر صفوی به 

 اسماعیل اولزندگانی شاهجا مانده بر شدت گسترش این پدیده در آن عهد گواهی میدهد. بعنوان مثال در كتاب 

اند كه در از بازرگان ونیزی آمده است كه این شاه دو بار در تبریز مرتکب لواط گردید. همچنین گفته به نقل

اسماعیل شاههایی بر پا شده بود كه به حکومت مالیات پرداخت میکردند )خانهتبریز و جاهای دیگر ایران امرد

در كاشان زنان »(. راوندی نیز مینویسد: 775صپارسادوست:  ،پای در ایران و ایرانیاول، پادشاهی با اثرهای دیر

وآمد میکنند به نسبت زیبایی خود مالیات میرردازند، به این معنی كه هرقدر روسری كه در اماكن عمومی رفت
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خانه وجود دارد كه از زیباتر باشند باید بیشتر مالیات بدهند، در این شهر مکانی برای پیروان لواط به نام مخنس

 (.191: ص7راوندی، ج ،تاریخ اجتماعی ایران« )نیز مالیاتی به سود شخص شاه وصول میشود هااین خانه

اهلل ثانی معروف به بهشتی هروی، از شاعران ها بود، چنانکه عبدخانهیکی دیگر از مراكز اجتماع امردان قهوه   

های خانهضمن توصیف زیباییهای شهر اصفهان، قهوه« المشرقیننور»نامۀ منظوم  با نام عصر صفوی، در سفر

 : آن روزگار را چنین تصویر كرده است

 فههههاننههههه قهههههوه كههههه مجمههههع ظری

 جمعههههی بههههه بیههههان شههههعر مایههههل  

 زیبهههههها پسههههههران سههههههرو قامههههههت

 بهههها هههههر كههههه زری نمههههود، یارنههههد  

 

 در هههههر ضههههلع  صههههف حریفههههان    

 جمعهههی بهههه سهههرود و سهههاز خوشهههدل 

 در جلهههههههوۀ قامهههههههت قیامهههههههت  

 از دسهههت تهههههی بههههه یههههک كنارنههههد 

ای در خانهه تبلهور عناصهر قههوه   )به نقل از 

نیکوبخهت و همکهاران:    ،شعر عصر صهفوی 

 (447ص
هایی دیدم كه پر از پسرانی بود كه خویشتن را مانند زنان خانهمن در تبریز و ایروان قهوه»مینویسد: شاردن نیز 

های اصفهان ردپای خانه(. حتی در قهوه657: ص4)سیاحتنامۀ شاردن، شاردن، ج« روسری عرضه میداشتند

ین طبقه، قاضی اسد كاشی را نام میبرد آبادی از ااندام را میتوان دید. چنانکه نصررویان سیمعالمان مفتون زیبا

 . آوردخانه بسر میچی، قرقاش نام، گرفتار آمده و تمام مدت شب و روز را در قهوهكه در عشق پسر قهوه

 بههههر دوش گههههرفتم علههههم رسههههوایی  

 آواره شهههههدم ز شهههههیخی و مالیهههههی  

 

 در بههههر كههههردم عالمههههت شههههیدایی    

 قربهههان شهههومت دگهههر چهههه میفرمهههایی

 (.611: صآبادیتذكرۀ نصر)                 

غیرمعمول در ادبیات بویژه غزل عاشقانۀ این دوره خود دلیلی دیگر بر شدت رواج بازتاب گستردۀ این معاشقۀ 

اند. از آن جمله است تر آنکه خود شاعران هم از این آلودگی بركنار نماندهاین رذیلۀ اخالقی در جامعه است. طرفه

ظهور دو . (63ص همان:) خانه سکنی گزیدفغانی نامی شد و مدت مدیدی در قهوهشاعری به نام ضیاء كه عاشق 

جریان ادبی مکتب وقوع و واسوخت در شعر این دوره نیز مؤید این مطلب است. از سویی شاعر واسوختی به انتقاد از 

كنندۀ ب وقوع كه بیانمعشوق زن میرردازد و دلبر بیوفا را به رویگردانی تهدید میکند و از سوی دیگر در شعر مکت

واقعیات است، شرح رابطۀ واقعی بین عاشق و معشوق كه در این دوره از یک جنس )عمدتاً مذكر( هستند را 

 بند مشهور وحشی با مطلع:میبینیم. بعنوان نمونه در تركیب

 داستان غم پنهانی من گوش كنید  دوستان شرح پریشانی من گوش كنید

برخالف آنچه تصور میشود معشوق در حقیقت مرد است نه زن، زیرا در یکی از كه معرف مکتب واسوخت است 

 ها حذف شده است چنین میخوانیم:بندهای این سروده كه در اغلب نسخه

 ای پسههر چنههد بههه كههام دگرانههت بیههنم   

 مایهههۀ عهههی  مهههدام دگرانهههت بیهههنم   

 باكی چندتو چه دانی كه شدی یار چه بی

 

 سرخوش و مست بهه جهام دگرانهت بیهنم     

 سهههاقی مجلهههس عهههام دگرانهههت بیهههنم 

 چههه هوسههها كههه ندارنههد هوسههناكی چنههد

 (573)دیوان وحشی: ص                     
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بازی ید طوالیی داشت و درعینحال از نمایندگان برجستۀ مکتب وقوع محسوب و یا محتشم كه خود در شاهد

 جالل نامی میرردازد.شاطربازی خود با اش به شرح عشقمیشد، در مجموعۀ غزلیات جاللیه

 محتشم را جزم بر سر میرسد پیهک اجهل  

 
 گر دمی شاطر جالل از وی نهان سهازد جمهال   

 (64)دیوان محتشم: غزل                    

 هایی از دیگر گویندگان این عصر:اینک نمونه

 زان اهههل سههخن طالههب شههیرین پسههرانند  رخسار بتان آینۀ صورت معنی است

 (1165: غزل 1)دیوان صائب، ج           
 شهههگفت آنجههها مهههرا بههها شهههاهد مهههن  

 
 بهههه آن بیهههدامنی صهههد خهههار دامهههن    

 (443)دیوان طالب آملی: ص                

 فعههههل یههههابی رو زنكههههدامین سههههاده 

 
 كههه بههر سههر چههادر از دامههان نههدارد؟      

 (73)دیوان عرفی: ص                        

 خاست غوغایی و زیبا پسری آمهد و رفهت  

 محتشههم سههیر نچیههدم گههل رسههوایی او   

 

 شهر بر ههم زد و تهاراجگری آمهد و رفهت     

 دری آمهد و رفهت  كه شتابان به سرم پهرده 

 (433)دیوان محتشم: غزل                  

 

 دزدی

عباس سرتاسر ایران بسبب شورشهای داخلی و جنگ با عثمانی و ازبک و حضور تا پی  از سلطنت شاه

امن شده و راهزنان نیز بی  از پی  به سلب امنیت مردم دامن میزدند. از همین جنوب نا استعمارگران در آبهای

اند به دستور او گروهی از راهزنان انداختن راهزنی همت گماشت. چنانکه نوشتهعباس به ایجاد امنیت و بررو شاه

نیمۀ بدن در خاک نهاده و گچ گرفتند و ها بزیر افکنده و گروهی را نیز تا را سر بریدند، گروهی را از باالی مناره

اوضاع نظامی ایران در روزگار بدین ترتیب با ایجاد وحشت در میان دزدان، امنیت داخلی به نهایت رسید )

(. باوجوداین مرور اشعار شعرا نشان میدهد علیرغم كوش  حکومت، شبهای تاریک و 97غالمرضایی: ص ،صفویان

افتاد یا ازدحام بازارها در روز فرصت را به طراران میداد تا كار خوی  را از پی  برند. در این میان، گاه اتفاق می

كاسه میشدند كه در این صورت اوضاع كه سارقان شهر با شحنه و عسس طرح دوستی میریختند و باصطالح هم

ای دیگر میشد و شهر دیگر نه از دست دزدان در امان بود و نه از جانب مأموران خائن. چه رسد به اینکه بگونه

 كسی بخواهد شکایت از دزدان به محتسب ببرد. 

 ایههن دزدههها تمههام شههریکند بهها عسههس   

 
 از فلک شکایت پهی  دونهان چهه میبهری     

 (4434: غزل 4وان صائب، ج)دی             

 روزگهههار انهههدر كمهههین بخهههت ماسهههت  

 
 دزد دایههههم در پههههی خوابیههههده اسههههت 

 (411)دیوان كلیم: غزل                      

 تو ای سهوار كهه بهردی قهرار و طاقهت مها      

 
 بیا كهه دزد ههوس دسهت پاسهبانی بسهت      

 (94)دیوان محتشم: غزل                      

 ز كهههسبهههه دزدی كهههه پهههروا نهههدارد   

 
 نمیترسهههههد از شهههههحنه و از عسهههههس 

 (646)دیوان آرتیمانی: ص                   
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 چشم نرگس در كمین و تیغ سوسن در كهف اسهت  

 
 میگریزم از چمن چون دزد از دست عسس 

 (354)دیوان نظیری: غزل                    

راهزنان در مسیر كاروانهای تجاری به كمین عباس بازهم اما با وجود برقراری امنیت در شهرها بواسطۀ تدبیر شاه

مینشستند و جالبتر اینکه برخی راهزنان در لباس دوست و بلد راه با كاروانیان همراه میشدند، لیکن در میانۀ راه بر 

 قافله شبیخون زده و اموال همسفرانشان را به تاراج میبردند.

 كههاهالن را بیشههتر باشههد خطههر از رهههروان  

 
 كاروانههههها راهههههزن دنبالههههه رامیزنههههد از  

 (644: غزل 4)دیوان صائب، ج              

 دایهههم زمانهههه پهههی تفتهههی  ماسهههت   

 
 پیوسههته راهههزن خبههر از كههاروان گرفههت   

 (435)دیوان كلیم: غزل                      

 آنکههههههه از صههههههدمات عههههههدالت او  

 
 دزد چههههههاووش كههههههاروان باشههههههد   

 (453)دیوان محتشم: ص                     
 رهی در پیشم افتادست و بهیم رهزنهی در پهی   

 
 كه چون بر كاروانی تاخت اول دست جان بندد 

 (654)دیوان وحشی: غزل                    

 تهها روز بلنههد اسههت بههه منههزل بشههتابیم   
 

 در هر قدمی صهد خطهر ایهن مرحلهه دارد     

 (445)دیوان سنجر: غزل                      

 

 گریدریوزه
انگیز در روزگار سلطنت صفویان كه از وضع آشفتۀ اقتصادی جامعه براز معضالت اجتماعی تأملیکی دیگر 

ها، ابزارها و گری است. انعکاس این پدیده را با جزئیترین ویژگیهای آن همچون شیوهحکایت دارد پیشۀ دریوزه

های صاویر دیدنی از شیوهرنگ میبینیم. نمای  تاصطالحات خاص آن در شعر شاعران این زمان به شکلی پر

ها رفتن و طلب متاع كردن، بر سر راه عابران نشستن و دست گدایی دراز كردن یا تکدیگری چون بر در خانه

ای در پی  نهادن، خود را علیل نشان دادن، خوی  یا بستگان را به كوری زدن و بر در مسجد خواندن و كاسه

 ز روایتگری شاعران از اوضاع پریشان جامعۀ عصر صفوی است.ای دیگر ادر حق دیگران دعا نمودن، نمونه

 سؤال زبان بند خهواه  اسهت   احسان بی

 
 از دسههت كوتههه اسههت زبههان گههدا بلنههد    

 (1644: غزل 3)دیوان صائب، ج             

 بسا شکست كه از او كارهها درسهت شهود   

 
 كلید رزق گدا پای لنگ و دست شل است 

 (4746: غزل 6ج )همان،                     

 چراغ عقل را خاموش سازد نفس ظلمهانی 

 
 گدای دوربین فرزند خود را كهور میسهازد   

 (3545، غزل 3)همان: ج                     

 و در خلوت روم سوی  پی دریهوزه كهامی  

 
 زبان عرض حاجت بندد از تعظیم بسهیارم  

 (147)دیوان محتشم: غزل                  

 غرض چیست از اینها وحشهی شاه داند كه 

 
 بههه دعهها رو كههه بههود رسههم گههدایان ابههرام  

 (617)دیوان وحشی: ص                     

 امبهههههه گهههههدایی بهههههدین در آمهههههده

 
 نظههههری كههههن شههههها مههههرا دریههههاب  

 (46)دیوان فیض: غزل                         
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 بههه تمنههای غبههاری ز درت چههون سههائل  

 
 بازسههتمههردم چشههمم را، از مههژه، دامههن  

 (451)دیوان قدسی مشهدی: غزل          

 

 گیرینتیجه
های جهانگردان غربی و از همه مهمتر اشعار حاصل سخن اینکه، مطالعه و مرور آثار مورخان این عصر و نوشته

پرداز عصر صفوی كه بر اوضاع دربار اشراف داشتند، حاكی از آن است كه بدلیل اشتغال شاعران مضمون

صفویان به جنگ با دشمنان خارجی و ضعف برخی از فرمانروایان جوان و بیتجربۀ این دودمان در مدت طوالنی

ادارۀ قلمرو گستردۀ تحت حاكمیتشان، متأسفانه بتدریج انواع ناهنجاریهای اخالقی در جامعۀ آن روزگار شایع 

بندوباری ردم، گسترش بیگری و دزدی بعلت تنگدستی مگردید. اعتیاد به مواد مخدر و شراب، شیوع دریوزه

اخالقی و گرای  افراد به معشوقکان مذكر ازجمله مهمترین معضالت و گرفتاریهایی بود كه زندگی مردم والیات 

مختلف را تهدید میکرد. شدت شیوع این امور به حدی بود كه حتی خاندان شاهی و شخص شاه هم به برخی از 

جامعه نیز از این گرفتاریها مصون نماندند. لذا اندیشمندان و بخصوص این بالیا گرفتار بودند و برخی روشنفکران 

های آمدند و كوشیدند تا تودهجویی برسنج كه هشیارانه این مشکالت را رصد میکردند در پی چارهشاعران نکته

 به عوارض این معضالت آگاه سازند و از ابتال به این امور برحذر دارند.مردم را نسبت

 

 نویسندگان مشاركت

گروه تاریخ  انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامهپایان از مقاله این

 عهده بر را نامه پایان این راهنمایی محمدحسن رازنهانآقای دكتر . است شده استخراج دانشگاه خوارزمی تهران

 ها داده گردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به آقای محسن رستمی. اندبوده مطالعه این اصلی طراح و داشته

 به كمک با نیز حسین مفتخری و آقای دكتر ناصرقلی سارلیآقای دكتر . اند داشته نق  نهایی متن تنظیم و

 تحلیل نهایت در. كردند ایفا را پژوه  این انمشاور نق  تخصصی، راهنماییهای و هاداده تحلیل و تجزیه

 .است بوده پژوهشگر چهار هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای

 

 قدردانی و تشکر

 علوم و ادبیات دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسندگان

 پژوه  این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسندگان كه نامه پایان داوران هیئت وخوارزمی تهران و  دانشگاه انسانی

 .نمایند اعالم دادند، یاری

 

 منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند گواهی مقاله این نویسندگان

 تحقیق این .دارند رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 گزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه طبق

 ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوه  مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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(، به تصحیح محمد قهرمان، مشهد: دانشگاه 4374جان )دیوان اشعار قدسی مشهدی، قدسی مشهدی، محمد

 فردوسی.

كبیر (، به تصحیح مظاهر مصفی، تهران: امیر4315حسین )دیوان اشعار نظیری نیشابوری، نظیری نیشابوری، محمد

 و زوار.

 علی امامی، تهران: كتابفروشی خیام.(، به كوش  محمد4344الدین )رضیمیرمحمدیوان آرتیمانی، آرتیمانی، سیدد

(، به تصحیح و تحقیق حسن عاطفی و عباس 4399هاشم بن حیدر )، سنجر كاشانی، محمددیوان سنجر كاشانی

 بهنیا، تهران: كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسالمی.

 جلد، تهران: علمی و فرهنگی. 4(، به كوش  محمد قهرمان 4375علی )دیوان صائب تبریزی، صائب تبریزی، محمد

 (، به تصحیح ح. پرتو بیضایی، تهران: كتابفروشی خیام.4334دیوان كلیم كاشانی، كلیم كاشانی، ابوطالب )

الحسین نوایی و مهدی تعلیقات عبد (، تصحیح و4395الدین )دیوان محتشم كاشانی، محتشم كاشانی، كمال

 صدری، تهران: میراث مکتوب.

 (، به تصحیح حسین نخعی، تهران: چاپخانۀ سرهر.4339د )الدّین محمّوحشی بافقی، شمسدیوان وحشی بافقی، 

پژوه و ایرج افشار، تقی دان (، به كوش  محمد4311ذخیرۀ خوارزمشاهی، جرجانی، اسماعیل بن حسین )

 عی.تهران: الم

، تهران: 6و  4( ، ج4341اهلل )عباس اول: ویژگیهای جسمی، روحی، اخالقی و ذوقی او، فلسفی، نصرزندگی شاه

 دانشگاه تهران. 

 تراب نوری، چاپ سوم، تهران: كتابخانۀ سنایی.(، ترجمۀ ابو4343نامۀ تاورنیه، تاورنیه، ژان باتیست )سفر

 الدّین شفا، چاپ دوم، تهران: علمی و فرهنگی.(، ترجمۀ شجاع4375)سفرنامۀ دالواله، دالواله، پیترو 

 (، ترجمۀ محمد عباسی، تهران: امیركبیر.4335نامۀ شاردن، شاردن، ژان )سیاحت

(، تهران: شركت 4375دوست، منوچهر )پای در ایران و ایرانی، پارسااسماعیل اول، پادشاهی با اثرهای دیرشاه

 سهامی انتشار.

 ( تهران: فردوس.4394زی در ادبیات فارسی، شمیسا، سیروس )باشاهد

 (، چاپ دوم، تهران: ضریح.4374فاضل احمد ) ،عباس دوم و زمان اوشاه

 ، تهران: پژوهشکدۀ حوزه و دانشگاه.4(، جلد 4374، جعفریان، رسول )استیفرهنگ و س نید ۀدر عرص هیصفو

 ششم، تهران: آگاه.(، چاپ 4375) صور خیال در شعر فارسی، شفیعی كدكنی، محمدرضا،

 (، تهران: فرهنگ معاصر.4394جعفر )ها در ادبیات فارسی، یاحقی، محمدفرهنگ اساطیر و داستانواره

 (، به اهتمام محمد معین، تهران: امیركبیر.4374حسین )فرهنگ فارسی برهان قاطع، خلف تبریزی، محمد

 تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.(، 4374نامۀ ادب فارسی، انوشه حسن )فرهنگ

(، به تصحیح غالمحسین 4394بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر بن زیار )قابوسنامه، عنصرالمعالی كیکاووس

 پانزدهم، تهران: علمی و فرهنگی.یوسفی، چاپ 

شهاب، تهران: تحشیۀ سید محمد طاهری (، به تصحیح و4314الشعرا طالب آملی، طالب آملی )كلیات دیوان ملک

 كتابخانۀ سنایی.



44-39، صص 4155 خرداد/ 44/ شماره پیاپی سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(/ 39

انصاری، تهران: ولیی الحق(، به كوش  محمد4379محمد ) الدینكلیات عرفی شیرازی، عرفی شیرازی، جمال

 دانشگاه تهران.

.اسوه: ، قم(4394) كلیات فیض كاشانی، فیض كاشانی، مالمحمدمحسن

 (، با مقدمۀ ایرج افشار، تهران: سخن.4394امی، بهرام )گل و گیاه در هزار سال شعر فارسی، گر

، 49، دورۀ دوم، سال پنجم، شمارۀ پیام بهارستان(، 4344پناه، همایون )مصرف دخانیات در ایران عصر صفوی، نوری

.167-141صص

.5575ۀ (، نسخۀ كتابخانۀ ملک به شمار4517الدین مسعود، )كاشانی ركننسخۀ خطی دیوان مسیح كاشانی، مسیح

حسرت، تهران: سروش.( به تصحیح محمدرضا طاهری4379احمد )هفت اقلیم، رازی، امین
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