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 ها خانه صفوي و تفريحات رايج در  قهوهي ساختارجامعه خانه در  قهوه
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        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده
  كـه در يمحلـ . شد يساخته م  نقاط شهرنيتر تيپرجمع  ونيبهتر  مختلف در  يها خانه به صورت   قهوه

از  كه در ايـران كـار خـود را        خانه   قهوه. آمدند يهم م  طبقات مختلف مردم گرد     از يري كث تيآن جمع 
فعاليـت   .رسـانيد آن   اوج   ي فعاليت خـود را بـه نقطـه        در زمان شاه عباس اول     ،زمان صفويه آغاز كرد   

 مـردم محـدود     يخـستگ رفـع    ي آرام بـرا   يقهوه به همراه محيط     و ي چا يخانه در ابتدا با پذيراي     قهوه
 ،ي از جملـه نقـال     ،هـا  يبـاز  ع تفريحـات و    انـوا  ، بود ياجتماع  و ي مردم ي كه مكان  ي اما از آنجاي   ؛شد يم

امثـال   و  شـهر  ي  حوادث اتفاقيه   از كسب اطالع  رقص پسران زيبا و    ،ينا باز گنجفه، تر  ،يخوان شاهنامه
 يخانه در جامعه جايگاه قهوهمانند  يبه موارد  بر آن دارد   ياين مقاله سع   .ها رايج بود   خانه  در قهوه  ،آن

از جملـه   ،   مرسـوم آن   يهـا  يبـاز  هـا و   يسـرگرم   آن، يهـا كاركرد  قرار گرفتن آن،   يها مكان ،يصفو
 . دهد قراري مورد بررس راديگر موارد  گنجفه ويباز ، پيچازيباز ،ي خوانابومسلم ،يخوان قصه

  ي صفو، مردم، تفريحات،خانه  قهوه::::يييي كليد كليد كليد كليدواژگانواژگانواژگانواژگان

        
                                                 

  آباد، ايران آباد، گروه تاريخ، نجف دانشگاه آزاد اسالمي، واحد نجف. 1
  دانشگاه آزاد اسالمي، واحد ابهر، گروه تاريخ، ابهر، ايران. 2

  14/05/91:  ، تاريخ پذيرش27/10/90  :تاريخ دريافت
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 مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

رچيـده شـدن   پـي ب  مين وحدت سياسي واجتماعي كـه در      أت با روي كار آمدن دولت صفويه و      
مـردم    فتـرت،  ي ه شـرايطي فـراهم شـد كـه بـرخالف دور           ،هاي محلي به دست آمـد      حكومت

 ايران بازگشت   ي نشاط به جامعه   شادماني و  روزگار نفس راحتي كشيدند و    هوادارتشيع صفوي 
 مـذهب  ي دولـت سـن  ي آنـاتول ي در منطقـه  امـا . دوجود آمـ  ه مردم ب ي و رفاه نسبي براي عامه    

 از جملـه    ، همسايه يها با دولت دولت  روابط بين اين      از ي جديد ي  دوره وبود    كار ي رو يعثمان
همـراه بـا جنـگ      كه در ابتدا خصمانه و    يروابط؛   شكل گرفت  ،يايران شيعه مذهب عصر صفو    

 هـا و   از فر هنـگ    ي كه بسيار  يتا جاي ؛  روابط دوستانه آغاز گرديد     بين دو طرف   ،در ادامه  بود و 
 از عناصـر    يخانـه يكـ    قهـوه  . بـه ايـران انتقـال يافـت        يين عثمان زمرسوم از طريق سر    آداب و 
 راه يافت و به احتمال زيـاد از زمـان   ي به عثماني عربيها  بود كه در ابتدا از سرزمين ييفرهنگ
 ي ديگـر دارا   ي تفريحـ  يهـا  خانـه همچـون مكـان      قهـوه  .هماسب اول رهسپار ايران شـد     تشاه  

 مهـم در  ي در ايـران جايگـاه   آنسـيس أمـان ت  بودكـه از ز  ي متفـاوت  يهـا  و كاركرد  هـا  ژگيوي
كم   اما كم  ، بود يگرمسر  تفريح و  ي برا يها محل  خانه در ابتدا قهوه   .به دست آورد   ايران   ي جامعه

 . آوردي رو،ي از جمله سياس، ديگريهاكاركردبه 

 پرداختـه  ي عصر صفوي خانه در ساختار جامعه  جايگاه قهوهيبه بررس در اين پژوهش ابتدا 
 .گيـرد  يمـ  ها مورد توجه قـرار     خانه  رايج در قهوه   يها يسرگرم  تفريحات و  ،در ادامه  و ،شود يم

 رسـيد كـه توانـست    ي صفويه به چنـان رشـد  ي خانه كه طبعاً محل اجتماع بود، در دوره      قهوه
بـا    پايين جامعه را جذب خود نمايد و       ي  حاكم تا طبقه   ي  از طبقه  ، ايران ي امعهتمام طبقات ج  

محـل   گـاه و  ميعاد، صـفويه  ي در دوره  يا خانه  قهوه يها يها و سرگرم   ي بودن باز  تنوعتوجه به   
 .بود يسطح مندان جامعه از هر قشر و هنر هنريتجل

 مطالـب بـه سـبك    يدآور انجـام شـده وگـر   ياين پژوهش براسـاس روش تحقيـق تـاريخ        
 عنـوان  ي در زمينـه  . صورت پذيرفته استي تحليل ـ يتدوين آن به روش توصيف  ويا كتابخانه

تاريخ « ي مقاله  و ي بلوك باش  ي اثر عل   ايران يها خانه قهوه : نظير ، انجام گرفته  يپژوهش كارهاي 
 ايـن   كـاركرد  از   يهـاي   كه هر كدام جنبـه     ،ياهللا فلسف  نصر ي نوشته »خانه در ايران   قهوه قهوه و 

دم ايـران    مر يپژوهش توجه به حيات اجتماع    هدف اين    .اند آورده تحرير در  ي مكان را به رشته   
  .است ، در حد اندكيحت ، اين كهن دياري از تاريخ اجتماعيهاي و روشن نمودن گوشه
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125125125125 ھاخانهی صفوی و تفريحات رايج در قھوهخانه در ساختار جامعهقھوه
  صفوي صفوي صفوي صفوييييي    خانه در ساختارجامعهخانه در ساختارجامعهخانه در ساختارجامعهخانه در ساختارجامعه    قهوهقهوهقهوهقهوهجايگاه جايگاه جايگاه جايگاه 

يش بـه امـور تفريحـي        ممتـاز و متوسـط كمـاب       ي  مغـوالن طبقـه    ي در ايران تا قبل از حملـه      
 مـال مـردم،    ها به جان و    ز آن  حمالت مغول و سپس تيمور و تجاو       آغاز اما با    ،دلبستگي داشت 

هـا    بـراي آن  محروم پـيش آمـد كـه ديگـر    ي  مردم و خصوصاً طبقهي هايي براي عامه  ناراحتي
 وضـع   ،با آغاز حكومت شيعه مذهب صفوي در ايران       . تفريحي معنايي نداشت   پرداختن به امور  

 ، دركـشور يومتادوار حكـ   ازيبعـض  كه با ايجاد فضايي نـسبتاً امـن در    چرا ؛يافت اي ديگر  گونه
 متوجه امـور ديگـري      ،ها به غير از حفظ حيات خود        آن ي مردم فراغ بالي پيدا كردند و انديشه      

 و سـني مـذهب بـه نـام     نـد  قدرتمدولتـي  ، وراي مرزهاي ايران، زمانيي در اين برهه . هم شد 
دو دولـت  . داد يبـه حكومـت خـود ادامـه مـ      وبود  سيس گشته   أ آناتولي ت  ي عثماني در منطقه  

اما بعدها به سمت    . در طول حيات خود روابط سياسي بسياري با هم داشتند          وي و عثماني  صف
انتقال مكـاني بـه      يكي از اين تبادالت اجتماعي،    . ندروابط فرهنگي و اجتماعي هم كشيده شد      

 بلكه به همراه آن تمـام  ، مكاني نبودي فقط يك انتقال ساده  اين امر.خانه به ايران بود   قهوهنام  
 ).251 : 1381 ،يفلسف( هاي عثماني را به دنبال داشت خانه قهوه و رسوم رايج درآداب 

 سـاخته  ،هـا  خصوصاً در مجاورت چشمه    ،ها ها و گردنه   ها يا پل   ها در كنار رودخانه    خانه قهوه
خانـه   سـراهاي بـين راه نيـز قهـوه         هـا و كـاروان     در قلعـه  ). 191 :]تـا  يب [سيرو،(شده است    مي
خانـه    قهـوه  بـراي ها هـم     شهر اصفهان حتي از داالن     در). 1086 : 1335 ،ياندالم( ساختند مي

 دربـار قـرار   يهـا  خانه  قهوهي در محل كاخ شاه،همچنين). 34 : 1362 ، كرزن(شد   استفاده مي 
خانـه در كنـار      قهـوه .  بـه وجـود آمـده بـود        يباشـ  يچـ   به نام قهوه   يداشته و بدين سبب شغل    

 در اكثـر    عـالوه،  بـه ). 1448/4 : 1374 شـاردن، (خانه قرار داشـت      خانه و شراب   پيه خانه، قليان
 دايـر بـود   خانـه    قهـوه ها و معابر عـام       ميدان شهرهاي بزرگ و پر رونق عصر صفويه در بازارها،        

پرستان و اهـل      كه بيشتر مركز تجمع هنرمندان و ميعادگاه صورت        ،)720 : 1387 كوب، زرين(
قات از عـالي و دانـي نيـز بـراي گذرانيـدن وقـت و                ديگر طب . شد محسوب مي دل و هوسبازان    

 غير از ساز و آواز      ،ماسيهاي ح   و داستان  شاهنامهها   خانه در قهوه . رفتند خانه مي  تماشا به قهوه  
 :1370  صـفا، ؛293-292 :1373 مـشحون، (شـد    نيز خوانده مي ،هاي گوناگون  و رقص و بازي   

83/5.(   
 در )مقـرات ( يـك چوبدسـتي   رفتنـد و  كويي مـي  ها روي سـ    خوان يا قصه  خوانان و  شاهنامه

يـا مـوزون كـردن حركـات         گرفتند كه احتماالً براي نشان دادن تصاوير روي پرده و          دست مي 
صـفويان بـا اعـالم       ).241 : 1380 اولئاريوس،( جاهاي حساس داستان بوده است      در شاندست

گويـان بـراي    مـسئله  ن ونقـاال  عنوان مذهب رسمي ايران، نياز به تبليغ آن داشـتند و      تشيع به 
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ها مسائل مذهبي را بازباني      آن. آمدند شمار مي  بهترين افراد به  بين عوام    رسوخ عقايد شيعي در   
 رو در  ازايـن . كردنـد   براي عموم مردم تعريف مـي      ،ها قصه ها و   همراه داستان  ،عامه فهم  ساده و 
 )ع(امام علـي  رفتار از اعمال وها  قصه ها و نقل داستان جواب و ال و ؤ شهرها، بازار س   هاي ميدان

 ).205-204 : 1385 آژند،( گرم بودديگر   امامانو

توان مركز اجتماع مردم و پخش اخبار دانست كـه از آنجـا افكـار                خانه را مي    قهوه ،در واقع 
 :همـان  سـيرو، ( گرديـده اسـت    نشين و حتي شـهرها مـي      هاي روستا  اجتماعي وارد ذهن توده   

اتـاق بـسياروسيعي بـود كـه بـه صـورت هـاي مختلـف دربهتـرين          قهوه خانه عبارت از ). 192
   بود و درآن جمعيـت كثيـري ازطبقـات مختلـف مـردم گـرد                هردايروپرجمعيت ترين نقاط ش   

مخـصوصاً هنگـام غـروب      . درِقهوه خانه ها ازبامداد تا شامگاه به روي همگان بـازبود          . آمدندمي
وهمه مي توانستند بي تـرس و       رسيدمي  هركس صاحب خبر    . جمعيت مي شد   از پرخانه  قهوه

هـا  چه درقهوه خانـه    آن بهت حاكمه نيز متقابالً     ئهي.  سياست به آزادي صحبت كنند     ةبيم دربار 
هـاي  درقهوه خانه ها مردم خـود را بـه بـازي          . اعتنا نمي كردند    توجه و  ،رفتزبان مردم مي   بر

  . مجازوسرگرم كننده مشغول مي داشتند
 نوبه خود درقهوه خانه ها ميدان داري        ي  نيزبه شاعران و    درويشان  ماليان، ،افزون براين ها  

 چنـد فنجـان     ،ها ضمن كشيدن قليان    خانه قهوه در ). 845/2-844 : همان شاردن،(مي كردند 
 يايـران از دوره    اسـتعمال قهـوه در     ).610/2 :1379اولئاريوس،( شد داغ هم صرف مي    يهقهو

 به گونه اي كه مردم را سـخت  ؛بيت زيادي پيدا كردصفويه آغاز شد و در طول اين دوره محبو        
 تجار انگليسي در زمـان      كه.  بود "مكا" يا   "موكا"يقهوه بهترين نوع قهوه،  . به خود معتاد نمود   

جاوه نيـز درايـران مـصرف مـي شـد كـه             ي  قهوه. شاه عباس آن را به ايران حمل مي نمودند        
-199 :1363 اوتـر،  ؛ 95 :1363سن،ويلـ (گـشت   توسط بازرگانان هلندي به ايران حمـل مـي        

صـفويه  ي  هـر ايرانـي دوره    ي  سر سـفره    بلكه بر  ؛ها نه تنها درقهوه خانه    ،ايران قهوه در  ).200
 كه پس از مصرف غذا به هرنفر يك فنجان كوچك چيني از اين مـايع داغ سـياه    ،داشتوجود  

  :1369اورنيـه، ت( رنگ مي دادند كه معموالً به همراه نقل وشيريني مـصرف مـي شـده اسـت                
639 .( 

 بابـا فـراش،    هاي عرب،  قهوه خانه  ،صفويهي  دورهدر  هاي اصفهان   ترين قهوه خانه  از معروف 
 ).121/8-120 :1374،يراونـد ( بابا شمس تيشي كاشي را مي تـوان نـام بـرد            حاجي يوسف، 

  حـضور جـوان    علـت هاي معروف ايـن دوره بـود كـه بـه            خانهطوفان از ديگر قهوه   ي  خانهقهوه
 يدر دوره).2و254/1-253 :1381،يفلـسف (  شهرت يافته بـود ن،در آ"طوفان"زيبارويي به نام 

در شـهرتبريز كـه شـاردن        از جملـه  . صفويه در شهرهاي ديگرنيز قهوه خانه هايي قرار داشت        
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 :عمومي زيباي تبريزمي داند و مـي نويـسد        هاي  عمارتي  قهوه خانه هاي اين شهر را از جمله       

امـاكني كـه مخـصوص        كـشند،  يهايي كه در آن چاي مـي نوشـند و قليـان مـ             هخانقهوه... «
در ). 477/2 :1374شـاردن، ( »... خشخاش مي گيرند   ةنوشيدن نوعي مشروب است كه از شير      

درشهر تهران در دوره شـاه      ). 507ص: همان(هاي متعددي برپا بود     شهر قزوين نيز قهوه خانه    
 گ،كه مقابل بازار بـزر    را قهوه خانه قنبر     يحسن بيگ  .هايي قرار داشت  عباس صفوي قهوه خانه   

 البته بـا ايـن كـه در ايـن           . داند ي م يمتعلق به دوران صفو   ،   قرارداشت ، سياه هاي مقيم   پاتوق
خانه بعيد به نظرمي رسد كه داراي قهوه       ، است كوچك بوده ي  دوره تهران به صورت يك قصبه     

ه جعفرشهري به هيچ عنـوان بـه زمـان          ككما اين ). 299-297 :1366،يحسن بيگ (بوده باشد   
 ).66/1-64 :1371،يشهر(اي خاص اشاره نكرده است  در دورهانهخكار اين قهوهبه آغاز

شـاه  ي  مدرسـه  ايـن مـدارس،   ي  جملـه  از. بـود  هايي دايـر  خانهقهوه  مدارس بزرگ نيز   در
 گذشـتن از در     بعـد از  ،  خانـه قهوه. سلطان حسين صفوي واقع در خيابان چهارباغ اصفهان بود        

 ؛ 162 :2536فالنـدن، ( قـرار داشـت   ،ورودي داخل يـك حيـاط كوچـك سـنگ فـرش شـده         
 دايـر بـود كـه يـك     ييهـا خانـه  قهـوه نيـز در حمام هاي معتبر شـهر     ).157 :1383دوگوبينو،

ي توان به حمام عليقلي آقا در محلـه       اين حمام ها مي   ي  از جمله . كرديقهوهچي آن را اداره م    
 از  ،صفويه اسـت كـه توسـط عليقلـي آقـا          ي  اين حمام از آثار دوره    . ن اشاره كرد  آباد اصفها بيد

 حمـام از    ايـن .  اسـت   ساخته شـده   ،خواجگان دربار شاه سليمان و شاه سلطان حسين صفوي        
در كنار راهروي ورودي به گرمخانه فضاهاي مختلفي وجود داشـت           . چند قسمت تشكيل شده   

  :1379،يمحمـد  مـالزاده و ؛   60: 1375،يبلوكباشـ ( ها يك قهوه خانه بـود     آني  كه از جمله  
76-77.(  

 هاي قهوه خانه ايهاي قهوه خانه ايهاي قهوه خانه ايهاي قهوه خانه ايبازيبازيبازيبازي    ووووها ها ها ها     سرگرميسرگرميسرگرميسرگرمي
 ي وقصه خواننقالي. 1

 .ها در بين طبقات مختلف مردم رايج گرديد       ها و وقت گذراني   صفويه انواع سرگرمي  ي  در دوره 
رسـوخ   صل رواج و  از جمله نقالي كه شاه اسماعيل مروج و مشوق بزرگ آن بود و هدفش در ا               

خانـه  سـيس قهـوه  أاما با ت  ). 143،153،154: 1354،ياشكور(ري بود   شعاثني  ي  مذهب شيعه 
-ها روي آوردنـد و صـاحبان قهـوه     خانهخوانان بي درنگ به قهوه    قصه  و قاالندر عصر صفوي، ن   

صـفويه   يدوره نقاالن اصـفهان در ي دوليه دلند درباره.  كردنديها استقبال م  آن نيز از ها  خانه
در شهر اصفهان چندين تاالر بزرگ بود كه به خصوص نقاالن در آنجا گـردش               ... «: مي نويسد 

ال مـي شـد پاسـخ     سؤ زدند و حتي به مسايلي كه از آنها          يمي كردند و با صداي بلند حرف م       
صفويه چند تن از شاعران نقال به هند روي آوردند          ي  در دوره   ).44 :1355دلند،( »مي دادند 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

11117777يييي    شمارهشمارهشمارهشماره/ / / / 6666سالسالسالسال/ / / / مسكويهمسكويهمسكويهمسكويه     128128128128

هـاي  در اين دوره به تدريج انواع نقل.هاي ايراني در هند شايع شد  ن ترتيب نقالي داستان   و بدي 
صورت خواني و يك نوع مبـارزه         داري، پرده روضه خواني،   مانند حمزه خواني،   ،رسمي مذهبي 

 بـه نـام   ،هاي مناقب خوانان و فـضايل خوانـان بـود        مقابلهي  اي كه شكل تحول يافته    و مناظره 
 و ي خبـر  ؛ 75-73 :1380،ي بيـضاي  ؛ 1096/2-1094 :1383محجـوب، (  شـد  سخنوري پيدا 

  ).8/50-6 :1385 ،يانصار
آن را به صورت     تصنيف كنندگان اولين افسانه بوده، و      فارسيان اول، «  :نويسديابن نديم م  

  حكايــت  زبــان حيوانــات نقــل و هــاي خــود نگاهــداري و آن را ازخزانــه در كتــاب درآورده و
كـه دومـين سلـسله پادشـاهان ايراننـد، آن را بـه               آن پادشاهان اشكاني،   س از پ نمودند و  مي

عربـان آن را بـه زبـان خـود        آن افـزوده و    چيزهـايي بـر    نيـز  آميـزي درآورده و   صورت اغـراق  
  بـه معنـي هـزار      افـسانه  هـزار ليف شـده كتـاب      أاين رابطه ت   اولين كتابي كه در    .اندرداندهبرگ

 ،انـد ايران بـوده   قديم االيام در   قصه خوانان كه از    ). 540-539 :1381نديم،ابن( خرافات است 
 هـاي نيـز داشـته انـد        البتـه علمـا مخالفـت      .عهد صفويه كارشان رواج فراوان داشته اسـت        در
قـرينِ بـا تـصوف درويـشي و          آمدن صـفويان،    طوري كه روي كار    ه ب ؛)336 :1372جعفريان،(

 يكـي از . قصه خواني رواج فراواني داشته اسـت  آغازين صفوي كار در روزگار  خواني بوده و  قصه
  قـصه گويـان    . هـا بـوده اسـت     خواندن ابومـسلم نامـه     اي اين دوره،  كارهاي قصه خوانان حرفه   

محمـد  ي بـا نقـل قـصه      ، عهـد صـفوي    يانتا پا  گرد كه به صوفيان اردبيل منسوب بودند،      دوره
 ها وانمود ميشد،  اهداف آن  آغاز مردم را به اهداف نهضت يا آنچه در        داستان ابومسلم،  حنفيه و 

  . داشتندمند مي عالقه
 نقل قـصص در  شغل آنان، خوان داشته وعنوان قصه  اين دوره،  كسان زيادي در  روي، به هر 

-1176 :1388 جعفريـان، (مـردم بـود   ي يـا حتـي ميـان عامـه       شـاهزادگان و   شاهان و  دربار
خوان كـه اهـل    مشهور به تكلتوخان قصه  ،العابدينتوان موالنا زين  يخوانان م از قصه ). 1178/2

بـرادرش   غيـاث فارسـي و    الدينخوان فرزند كمال  حسين قصه الدينيا موالنا كمال    و ؛شيراز بود 
از  ).139-138 :1384،يصـفو ( هماسـب بـود   تخوان و مصاحب شاه     احمد نيز قصه  الدينقطب

و قصه خـواني مهـارت بـسيار     در شاعري ،ديگر قصه خوانان موالنا آشفته كه اهل استرآباد بود 
. كـرد خوان نيز اهل مشهد بود و قصه را بسيار با حرارت بيان مي            موالنا قاسم علي قصه   . داشت

موالنـا حـسن    -مداح و خواص گـو     خوان، قصه -كاشانيموالنا شمالي  ،)قصه خوان (نظري قمي   
 و ،ز همـدان اي ا قـصبه ،موالنا لونـدي اهـل ورجـرد       - قصه خوان  -مشتاقي شيرازي اهل شيراز   

، 141 -140 :همـان   (  قصه خـوان ونـرّاد بـود       ،موالنا نردي استرآبادي از استرآباد     قصه خوان، 
خوان مشهور بـه غالمـي كـه در دكـن زنـدگي           مال جمشيد قصه   .)370 و   368 – 366،   310
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خـوان   قصهه تركمان بود و بابا شوريدرخانخوان كه در خدمت اميدرويش محمد قصه . كردمي

 1388 ،ي بليـان  ي دقـاق  ياوحـد (  از ديگر قصه خوانـان و مـداحان ايـن دوره بودنـد             ،ميو قسا 
ــفا،؛ 3041/5 ؛ 2054/3 ؛1325/2 و 1017: ــبك  ).64و 470/61-467 :1374  وصـ ــا سـ امـ

 شـاه   يهاي بود كـه دربـار     هاي قصه تاريخ  صفوي رواج يافت،   ةدور خواني كه در  جديدي ازقصه 
بـا ادبيـاتي     حماسي و  به سبك داستاني و    اين كتاب ها،  . هماسب نگاشته شد  تشاه   اسماعيل و 

ــه شــرح فتوحــات و مــسجع، ــ  هــا وجنــگ ب ــاريخي شــاهان صــفوي م ــار ت پرداختنــد ياخب
خـسته وكوفتـه    «  :خـود مـي نويـسد     ي   كارري درسـفرنامه   ي جمل .)860/2 :1389جعفريان،(

ـ    در... خود را به قهوه خانه اي رسانديم  ازگشت بازار،   عمامـه،  ي بـدون لبـاس و  ايـن اثنـا مالئ
اغـراق   تـا سـرحد غلـو و    شاه صفي كـرد و  فتوحات شاه عباس بزرگ و فضائل و  شروع به ذكر  

صـفوي  ي هدور همزمان با قدرت يافتن علماي شيعه در  ). 111 :1383،يكارر( »رفتيپيش م 
بـه تـدريج تـصوف تحـت      ها نسبت به فرهنگ رايج در اين دوره،     آني  حركت اصالح گرايانه   و

خـواني نيزكـه وابـسته بـه        حركت قـصه  . زده شد  سپس كنار  ابتدا محدود و   و   قرار گرفت  فشار
ابومـسلم نامـه هـا برخـورد        ي  دربـاره  عالمان دين واقع شد و به ويژه،       مورد انكار  ويش بود، ادر

برابـر اينـان     در علما با استناد به برخـورد امامـان بـا قـصه خوانـان،             .  گرفت ورتتري ص جدي
. به عمل آوردنـد   تالش زيادي    جديد مذهبي ايران،  ي  ها ازجامعه براي دوركردن آن    و ندايستاد

علمـاي   روي، بـه هـر   . آمـد مـي اختالف نظرهـايي پـيش       ميان خود عالمان،   البته دراين باره،  
 از نيازي به تصوف نداشـتند،     ديگر صفويان نيزكه اين زمان،   . شدند شريعت با اين وضع درگير    

 داســتان بــا عالمــان شــريعت شــدند ســركوب آنــان هــم بلكــه در نــد،صــوفيه حمــايتي نكرد
 ).861/2-860 :1389جعفريان،(
  

  خوانيابومسلم. 2

هفت سـالگي بـه      ق در سي و   . ه 137 از سرداران ايراني بود كه درسال        يابومسلم خراساني يك  
وي كـسي بـود كـه بـساط      .  كـشته شـد    -عباسـي ي   دومـين خليفـه    -دست ابـوجعفردوانيقي  

بـه قتـل رسـيدنش       پس از . شانداوالد عباس را به خالفت ن      ميان برد و   مويان را از  فرمانروايي ا 
 هحماسـ ابومسلم صورت قهرمـان      ها بعد، قرن. گرفتشكل   زندگيش   يبارهرافسانه د  ي از اهاله

 از. نيمه تـاريخي نوشـته شـد    -او كتابي نيمه افسانه اي ي  درباره ملي ايران را به خود گرفت و      
: كتـاب وجـود دارد     دواسـت،   ايام قديم نگاشته شده       ابومسلم در  يكه درباره هايي  ميان كتاب 

 ابومـسلم نامـه     )2 ؛ مرزباني محمد بن عمران    داهللا اثر ابوعب  هابي مسلم صاحب الدعو    اخبار  )1
؛  170/2-167: 1338محجــوب،( ابوطــاهربن حــسين بــن علــي بــن موســي طرسوســي اثــر
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 يـك   ،طرسوسيي  ابومسلم نامه به    خراساني مشهور  داستان ابومسلم   ).79-78 :1381،يزوير
 نـام راوي    يتركـ   بـه زبـان فارسـي و       ابومـسلم نامـه     چنـد نـسخه از     در. روايت نقـالي اسـت    

 ).79 :1375كيـا،   (  قيد شده كه برخي معتقدند هنرمنـدي نابينـا بـوده اسـت             طاهرطوسيابو
-داراب ،نامه  اسـكندر هاي  داستان از ترتازه و ترمقطع زماني جوان   نظر  از ابومسلم نامه داستان  

 ابومسلم به صـورت شـفاهي وسـينه بـه           يابتدا زندگي وكارنامه   در. است ... و نامه وحمزه نامه  
پراكنـده    شـفاهي و   هـاي اما اندك اندك ايـن روايـت      ؛  به فرزندان انتقال يافت   ان  مادر سينه از 

 ي كـه دوره نمـود ن مـي تـوان بيـا   ).  27-25 :1380،يطرسوس( نوشته شدند  و ندسامان يافت 
 شـماره   ،داليـل صـادق بـراين گفتـه        يكي از . استبوده   ابومسلم نامه شكوفايي   غزنوي سرآغاز 

 برده شده   هاآنهاي اين داستان است كه نام سلطان محمود غزنوي در         نسخه  توجهي از  درخور
 هـاي شـشم تـا ظهورصـفويه،       درطـي سـده    ).87-86  :1381،يزويـر ؛   39-36 :همان( است

اي بـر آن افـزوده   تكميـل كننـده   حـوادث فرعـي و   اي گوناگون ابومسلم رشد نمـود و   هروايت
 ابومـسلم نامـه  يكي ازداليل رواج داستان ابومسلم تا قبـل ازعـصرصفوي ايـن بـود كـه        . گشت

اوايـل قـرن    دراواخر قرن نهـم و .  تركي شرقي ترجمه شده بودبان ششم به ز يسدهي  درميانه
 كتـاب   ،كند مي ياد ابومسلم نامه   ازروي كار آمدن صفويان از     پيشدهم هجري تنها منبعي كه      

 ).90-87: 1381،يزوير( است بدائع الوقائع

، سوي ديگر  از  و ، ازمعركه هاي نقاالن برچيده شد     ابومسلم نامه  سو صفويه ازيك  يدر دوره 
 و داستان هـاي     ، به داستان هاي مذهبي چون رموزحمزه      ، ملي يعالوه برداستان هاي حماسه   

شاه اسماعيل اول صـفوي ازهمـان ابتـداي قـدرت         .  پروبال داده شد   ،اسكندرنامهتاريخي چون   
 را ابومـسلم نامـه  نـسخه هـاي   .  به مخالفت پرداخت و آن را نهـي نمـود       نامهلمابومس با   ،گيري

زمان شاه تهماسـب ايـن رويـه         در.  ابومسلم را ويران كرد    يمقبره روايت آن را منع و     شست و 
 دوسـتداران   ،بـا ايـن حـال     . حكم بـه بريـدن زبـان راويـان داده شـد            اين بار  د و ادامه پيدا كر  

را دوبـاره بازسـازي       او يمقبـره   دادنـد و   مـه به خوانـدن آن ادا      ازپاي ننشستند و   نامهابومسلم
هـاي  دركتـاب  ووجـود نـدارد    ابومـسلم نامـه  ي ديگر سخني از  تا يك سده   از آن پس،  . كردند

 در.  نيـست  ابومسلم نامـه   ديگري به    يتا زمان شاه عباس دوم اشاره     ديني اين دوره     تاريخي و 
 هـيچ يـك   مـا  ا؛خوانان در قهوه خانه ها به جاي ماندهقصه نشاني از زمان شاه عباس اول نام و 

نامه بايد گفت كه علت اصلي تحريم ابومسلم       درآخر . را ندارند  نامهابومسلمشهرت قصه خوانان    
زندگي افسانه آميز وكرامات اجداد صفوي تـا شـاه    هايي بود كه از قصه رواج دادن داستان ها و    

 ي درايران دوره  ابومسلم نامه  اگر. پادشاهان صفوي نوشته شد     ديگر يبعدها درباره  اسماعيل و 
ـ       هصفوي  وري عثمـاني و   تـ  همچـون امپرا   ؛ امـا درديگرسـرزمين هـا      ؛رو شـد  ه با بـي مهـري روب
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ي درآناتولي قهرمان ملي شد ونسخه هـاي بـسياري          حت. زنده ماند وگسترش يافت   ،  هندوستان

 را  ابومـسلم نامـه     فارسي از  يبيشترين نسخه . چاپ شد  اين داستان به زبان تركي ترجمه و       از
هجـري  دوازده   ها سـده هـاي يـازده و        اغلب آن  كتابت هند مي يابيم كه تاريخ       يشبه قاره  در

پس مي توان نتيجه گرفـت      . ايران در ابومسلم نامه  كه مصادف است با زوال اقبال        قمري است 
داسـتان  . اندايران به هند مهاجرت كرده     اثر فشارحكومت از    صفويه در  يكه قصه خوانان دوره   

دسـت    در آن از مـروز  فقط نـسخه اي كـه ا       ، را نيافت  پيشينرواج   ايران ديگر  ابومسلم نامه در  
 ساخ گرديـده اسـت    استنـ  قمـري جـري ه1237سـال    در  فتحعلي شاه قاجـار    يدوره  در ،است

). 216/54-191  :1375 ،ي اســماعيل؛ 1514/5 :1370 صــفا ،؛70/1-53 :1380،يطرسوســ(
 بـه طـور كلـي       ابومسلم نامه   در عصر صفوي تمام نسخه هاي قديم       چنين به نظر مي رسد كه     

 نشانه هايي از محتـواي تحريـر   ،صفوي و بعد از آني   دوره ريرالبته در تح  . عمداً نابود شده اند   
 ).91/69  :1387 قراگزلو،يذكاوت(ن وجود دارد كه

  خوانيشاهنامه. 3

 شاهنامه خواني بيش از هر زمان ديگري        همچنان ، با وجود رواج زبان تركي     ، صفويه يدر دوره 
 تحريك دالوري سپاه    منظوربه نبرد   هايميداندر اين دوره از شاهنامه خواني در        . داشترونق  

محمد استاجلو فرمانده قزلباشان كه صـدايي     خان گ چالدران، از جمله در جن   . استفاده مي شد  
-11 :1354لـسان، ( يكـي از بهتـرين شـاهنامه خوانـان سـپاه ايـران بـود               ، داشت قويرسا و   

.  شاه عباس اول قصه سرايي و شاهنامه خواني به اوج خـود رسـيد              يدر دوره ). 160و12/159
 بابا شمس كه بـه دسـتور شـاه    مي بود به نا اخانهقهوه ترين مراكز شاهنامه خواني،   يكي از مهم  

 شـاه عبـاس     ،در اين قهـوه خانـه     . باغ اصفهان براي مردي داير گرديده بود      عباس اول در چهار   
 يعني عبـدالرزاق قزوينـي و مـال     ، عصر هايترين شاهنامه خوان  گاهي به صداي دلپذير معروف    

 :1381،ي فلـسف ؛123/8 :1374،يراونـد ؛  13-12:همـان   ( دادميفرا   گوش   ،بيخودي گنابادي 
 صـفويه   ي خوانان دوره  هنامهموالنا اسد بن مال حيدرقصه خوان از جمله شا         ).2و257-258/1

عموي او فتحي بيگ شاهنامه خوان و همچنين پدرش از ديگر نوادر شـاهنامه خـواني در                . بود
 دكن زنـدگي    عزمي شاهنامه خوان نيز از ديگر هنرمندان اين دوره بود كه در           . اين عصر بودند  

در ). 191/1-190 :1382 تركمـان،  ؛2633/4 ،581/1 :1388 اوحدي دقاقي بليـاني،   ( مي كرد 
. اين دوره نيز به نام بعضي از اين نقاالن و شاهنامه خوانان برمي خـوريم          تذكره هاي موجود از   

ن ممـؤ  مـي تـوان از مـوال     نصرآبادييتذكره اين شاهنامه خوانان نام برده شده در       ياز جمله 
مقيمـاي   ،شـاهنامه  حمـزه و  يمشهور به يكه سوار، حسينا صبوحي در هنر موسـيقي و قـصه     

  حمـزه مـي خوانـد و       يميرزا محمد فارس بواناتي كه قـصه        شاهنامه خواني،  و عرزركش در ش  
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 536و 207: 1378نـصرآبادي ،  (  نـام بـرد    ،ميرمظهركه در كوكنار خانه قصه خواني مي كـرد          
  ).2و 592/1و
 جفه گنبازي. 4

داري و نقـش   دارهـاي صـورت    ايران است كه به ورق     هاي قديم يكي ازبازي ) ganjafe(گنجفه  
 يمعنـاي واژه  ريـشه و . هاي معـين سـاخته مـي شـدند        اندازه  در كهگفتند ازچوب يا مقوا     مي

 اثـر   بـوده كـه در     »گنج فهم «عقيده بر اين است كه نام گنجفه در اصل          . گنجفه روشن نيست  
ــرت اســتعمال  ــظكث ــشته اســت  ،تلف ــشهور گ ــه م ــه گنجف ؛  19292/12 :1377دهخــدا،( ب

  ).  6251/6 :1382،ي انور؛ 3622/5 :1363پادشاه،

 بـرگ  96هاي گنجفـه را     تعداد ورق  ،دست است   صفويه در  يدوره ترين سندي كه از   قديم
  اند رنگ مختلف نوشته   8مركب از     برگ و  90ها را   ورق  شمار ،برخي چون شاردن  . آورده است 

ــاردن،( ــ؛79/2 :1374ش ــان؛76-75 :1386،ي بلوكباش ــوعي ). 298/300-146 :1339،ي خ ن
تفاوت ايـن گنجفـه     .  شيرازي درميان مردم وجود داشته است      ي نيز با نام گنجفه اهل     يگنجفه

رباعيـات اهلـي     هاي رايج در اين بوده كه به جاي ترسـيم نقـوش بـرروي صـفحات،               با گنجفه 
  ربـاعي را روي يـك ورق بـدون نقـش و صـورت                گونـه كـه هـر      بـدين . نوشتندشيرازي را مي  

 بردنـد مـي   بـه كـار    شدار نقـ  يها را به جاي ورق هـاي گنجفـه        نوشتند و گنجفه بازان آن     مي
  ). 684-668 :1344،يشيراز؛ 78-76 :1386،يبلوكباش(

برجـاي  قمـري    نهـم هجـري      ي كه از سده   جواهرنامه يا   گوهرنامهلف  ؤاي از م  بنا بر نوشته  
ايـران    تيمـوري در   يشود كـه بـازي گنجفـه احتمـاالً از دوره           مي باطچنين استن  است،ده  مان

 به شيوع ايـن بـازي در نيمـه          ،سازگنجفه آقا ميرزا بيگاي     ينامهاما در وقف  . مرسوم بوده است  
 ،برخـي از سـياحتگران اروپـايي نيـز       . شـود يايران اشاره م   درقمري   هجري 11 ينخست سده 

  و همچنين شـاردن كـه در  ؛هاي سلطنت شاه صفي و شاه عباس دوم     ه در سال  مانند تاورنيه ك  
 از خـود هاي  در سفرنامه،زمان سلطنت شاه عباس دوم و شاه سليمان به ايران سفركرده بودند     

: 1374شـاردن، ؛  80-79 :همـان  ،يبلوكباشـ ( اندبازي گنجفه و رواج آن در آن دوره ياد كرده         
    ).288 :1383تاورنيه،؛ 790/2

ولي در زمان شـاه     .  زيادي داشت  يميان شاهان صفوي، شاه عباس اول به گنجفه عالقه        از  
 خانـه هـا     هـوه  آن در ق   ياجرا ها قمار به حساب آمد و     عباس دوم بازي گنجفه مثل ساير بازي      

-297 :1339،ي خـان  يتقـ (  بايد جريمه مـي پرداخـت      ،كردهر كس قمار مي     و ،ممنوع گشت 
هـاي   از سرگرمي  نا به عللي  خانه نشين و ب   هاي رجال قهوه   سرگمي بازي گنجفه از  ). 298/146

 بـرخالف نظـر برخـي همچـون شـاردن كـه             ؛بزرگان بوده اسـت    مخصوص درباريان و اعيان و    
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 گرانبهـا بـودن     علـل از جمله ايـن     . اندهاي مردم صفوي دانسته   گنجفه را بازي رايج ميان توده     

همچنين لزوم سـواد داشـتن      . ست بوده ا  ها آن يه تهي يباال بودن هزينه   هاي نقشدار و  گنجفه
هاي اهلي شيرازي و درك معاني رباعي ها در مـورد نقـش و             بازيكنان به هنگام بازي با گنجفه     

 اسـت بـوده    مـردم    ي گنجفـه درميـان تـوده      ازي رايج نبودن ب   عللديگر  از ،عمل ورق در بازي   
  ) . 790/2 : همانشاردن،؛ 94-91 : همان،يبلوكباش(
  پيچاززيبا. 5

 ياين بـازي بـوده اسـت كـه در دوره           بيش شبيه شطرنج و شكل ديگري از        كم و  ،نوعي بازي 
كنـد  ياد مي) cog uittes(صدف بازي   خود ازيسفرنامه شاردن در. صفويه رواج داشته است

هـا  كه به خصوص ميان تـرك     بوده  اي  خانههاي قهوه نويسد كه بازي صدف از جمله بازي      مي و
شايد بازي صـدف همـان بـازي پيچـاز       .  از اروپا به ايران آمده است      امنهته و توسط ار   رواج داش 

پيچـاز نطعـي از     . هاي صدفي يـا گـوش مـاهي بـود         باشد كه اسباب بازي آن يك نطع و مهره        
هايي از گوش ماهي بازي   شطرنج داشت كه روي آن با مهره       ي ماهوت شبيه به صفحه    يپارچه

 ). 2و355/1  :1364 ،يفلسف؛ 790/2:  همانشاردن،؛ 106: همان ،يبلوكباش( كردندمي

  آسبازي. 6

زمان صـفويه در قهـوه    كه دربوده ميان ايرانيان  هاي بازي در  ترين ورق قديم بازي آس يكي از   
زبـان    و در  ،بازي ميان ايرانيان  آس  آس در  يواژه. شده است  ديگر بازي مي   يهاها و مكان  خانه

 ، معنـاي تـك خـال   بـه  ، انگليـسي آس يچرخيدن است و با واژه      و زدن معناي دور به  فارسي  
 مـري قجـري    چهـارم ه   يسده  اختراع آس را به ابوعلي سيمجور در       ،بنابر قولي . متفاوت است 

جـنس   هاي آس را از قطعات كوچك عاج به شكل مربع مـستطيل و يـا از               ورق. اندنسبت داده 
اتورهاي زيبايي با رنـگ هـاي طاليـي نقاشـي           ها ميني ساختند و برروي آن   يا كرباس مي   چلوار

  . سـاختند زده مـي  روغـن   نقاشـي شـده و رنـگ و        هايهاي آس را از مقوا    بعدها ورق . كردندمي
  و لكـات    سـرباز  بـي، بـي  هـا را شـاه، آس،      پنج ورقي بودنـد كـه آن       يدستههاي آس پنج    ورق
قابـل  يـا سـياه يـا طاليـي          زرد يا سـبز يـا قزمـز          ييك با رنگ آميزي زمينه     هر ناميدند و مي

بـي  بي.  شاه شبا نق  با نقش سبز بود و شاه به رنگ سبز و          آس به رنگ سياه و    . تشخيص بودند 
 و،  به رنـگ قرمـز   همسرباز. شدبا وقاركشيده مي نيز به رنگ سفيد و با صورت بانويي مجلل و        

بـازي    از  خـود  يبروگش درسفرنامه .  صورت زني جوان وعشرت آفرين ترسيم مي شد        هلكات ب 
دارد كـه ورق ايـن بـازي داراي پـنج نـوع       مـي اظهـار  ياد مي كند و  " آس ناس  "آس با عنوان  

ي بنـا بـه گفتـه     . شده اسـت  روي هم بيست ورق      كه بر بوده  نقاشي با چهار عالمت مخصوص      
  ورق اول نقش شيرو خورشيد با ماري كه بر        :بدين شرح بوده است   ها  اين ورق   تصاوير ،بروگش
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 ، كه تصوير مادري  با فرزندش اسـت        ،بيسوم بي رق   و ، شاه ،ورق دوم . استه زده روي آن چنبر  
پـنجم  رق  و،اسـت  يك سرباز را به نمـايش گذاشـته   يكله و كه سراست  يچهارم سرباز رق  و

؛  96/1: 1382 انــوري،؛130/1 :1377دهخــدا،( دهــد  را نــشان مــيايلكــات كــه زن رقاصــه
 ).398/2 :1367 بروگش، ؛203-202 :1365 ييت،؛105 : همان،يبلوكباش

 ترنا بازي. 7

دستمال يا لنگي كه درچنـد   لغات آمده است كه به جامه،     فرهنگ   در) Torna(ي ترنا   امعن در
ـ و هنگـامي كـه آن را تركننـد          اليه به هم تافته باشند و همچون شالق يـا طنـاب باشـد و               ه ب

 خـود معتقـد     يلغت نامه اب  عالمه دهخدا دركت  .  سخت مولم شود   ، آن كسي را بزنند    يوسيله
آمـده اسـت    ) T.bazi(ي بازي ترنا بـازي    امعن در و. آيد مي تازي يه در يكلمه است كه ترنا از   

 ماننـد آن بـه نوبـت شـاه،     كنان با انداختن قـاپ و  آن بازي  كه نوعي بازي گروهي است كه در      
دزد را معموالً بـا      وزير،شاه و با مشورت      جالد به دستور   كنند و دزد را تعيين مي    جالد و  وزير،

 ).1716/3-1715 :1382،يانور؛ 6674/5 : هماندهخدا،( ترنا مجازات مي كند 

  نيـز "وزيـر و شـاه  " يـا  "ميرووزير"هاي كهن ايران است كه به بازي  بازي ترنا بازي يكي از   
 شـاه بـازي   ي اين بازي را به استناد روايت هرودت دربـاره  يبرخي پيشينه . استشهرت داشته 

 ترنـا بـازي در ابتـدا در       . رسـانند  مـي  به زمان هخامنشيان   ،كودكانديگر  وروش دركودكي با    ك
هـاي   اما رفتـه رفتـه در ميـان سـايرگروه          ، جنس مرد بود   بههاي كودكانه و مربوط     شمار بازي 

 ايـن بـازي بـه    ، صـفوي يخانه در شهرهاي ايران در دورهسيس قهوهأبا ت. رواج يافت  سني نيز 
  خانه نـشينان بـا تـشريفات و شـكوه خاصـي بـازي            ها راه يافت و درميان قهوه     هخانفضاي قهوه 

ترنا شالقي بود از كربـاس يـا لنـگ    .  قاباترنا و قاپ ي  بازي ترنا عبارت بود از   هايابزار. شدمي
 تركي اسـت     ييك واژه  قاب نيز . به هم تابيده كه يك سرآن را گره مي زدند تا تابش باز نشود             

 كه همان كشكك يا قاپك دست و پاي گاو          گويندميبجول و شتالنگ    به آن   سي  در زبان فار   و
  . وگوسفند پاك شده و پرداخته شده بود

ايـن  . ردهـاي گونـاگون دا    هايي به نقـش   رفتگي وها و فر  برآمدگيخود  چهار سطح   در  قاب  
  و "مجـرم "، دزد   "مجري حكـم  "، وزير   " حكم دهنده  "چهارسطح در بازي ترنا به ترتيب شاه        

 بـه   ،مي نشستند   آغاز بازي، ترنا بازان به صورت حلقه وار        براي.  خوانده مي شد   "پوچ"شيخ يا   
. شده اسـت   ترنا بازي انجام مي    ز ديگري ني  ياما به شيوه  . باشد ها باز ي ميان آن  طوري كه فضا  

يك  سپس هر  را به عنوان استاد انتخاب مي كردند و         داوطلبان دو نفر   بينبه اين طريق كه از      
سـپس مربـع   . نمـود  گروه خود انتخـاب مـي    ياي را به عنوان اعضاء    و عده  از استادها يارگيري  

 بازيكنان كمربند داخـل     اد گچ يا ذغال روي زمين رسم مي كردند و به تعد           يوسيلهه  بزرگي ب 
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  اي كـه مـي بايـستي داخـل مربـع قـرار             شـد و دسـته    كشي انجام مـي   قرعه. دادندآن قرار مي  

توانست كـسي را  يكي از دو گروه مي اگر. شدتعيين مي  ،بود بازي مي  ي كننده غاز آ  و گرفتمي
 افراد رولي اگ . يافتشد و بازي ادامه مي    ها عوض مي   جاي دسته  ،به داخل يا خارج مربع بكشد     

 با آن كمربند به زدن افراد داخل     ،بيرون مربع موفق به ربودن كمربند از داخل مربع مي شدند          
 تا يكي از افراد داخل مربـع موفـق شـود            ،اين وضع آن قدر ادامه مي يافت      . ختندپردامربع مي 

   ).63-61 : همان،يبلوكباش( بيروني ها را بزند
زدن بركف دست يـا     مثل ترنا . بردند مي ارتنبيه دزد به ك    هاي گوناگوني در مجازات و    شيوه

 سبيل كـشيدن  ،)آرام نرم و( اييا پنبه) درد آور محكم و(به پشت بازيكن كه به صورت آتشي       
ترنا بازي در ميـان گـروه لوطيـان و      . بود) پشت لب  كشيدن خط سبيل با دو شصت دست بر       (

 بـازان، آن دسـته   رناميان اين دسته ت در. آزار دهنده داشت جاهالن بزن بهادرصورتي خشن و      
    در موقـع مناسـب دق و  ،يافـت كه قابش شاه يا وزير مي نشست و به اين منـصب دسـت مـي            

آورد و با تنبيـه شـديد او خـرده        در مي  ،حريفي كه قابش دزد نشسته بود      هاي خود را سر   دلي
ورزشكاران و جمعي از ريش      ،ي كه پهلوانان  هايخانهدر قهوه . كردهايش را با او صاف مي     حساب

   بـازي صـورتي عارفانـه و جوانمردانـه بـه خـود              آمدند،مي گردسفيدان و بزرگان محترم محله    
 اين دسـته    بينبازي ترنا در    . آمدها پديد مي  خانهفت و فضايي روحاني و معنوي در قهوه       گرمي

  كـه قابـشان دزد     مراه بـود و كـساني        ه سراييخواني و مرثيه    غزل بيشتر با صلوات فرستادن و    
 تنبيه شدن را غالباً با فرستادن صلوات يا خواندن غزل يا مرثيـه جبـران                يه جريم ،نشستمي
 ،ماه رمـضان بـود      و اگر در   ، دهان بازيكنان را با شيريني     ، شاه ي يا اين كه به اشاره     كردند و مي

 ).  66-64: همان( كردندچاي شيرين مي با زولبيا و باميه و

 رقص پسران زيبارو. 8

ايـن   .ه بود ايران ايجاد شد كه ازكشورعثماني به ايران سرايت كرد          صفويه رسمي در   يدوره در
 غيـره در    ايراني و  ،هندي چركسي، فتن تعدادي ازپسران زيباروي گرجي،    رسم همان به كارگر   

  اي بـراي   عـده  ،پايتخـت  در اصـفهان و   شـهر  در. هـا بـود   خانهها و قهوه  ضيافت سالطين، دربار
-532 :1337محجـوب، ( كردنـد پسران جوان را خريـداري مـي        گروهي از  ،بدست آوردن پول  

اصـفهان درضـيافتي كـه       هنگام اقامتش در   در... « :دنويساين مورد مي   گارسيا در  دن .)535/6
كنـد كـه ميهمانـان را       رقاصه يـاد مـي     تعدادي رقاص و   داشته از  وي حضور  شده بود و   برگذار

هـاي مختلـف    رنـگ  درجنس ابريشم گالبتون دوزي شده       هايي از آنها دامن . كردندسرگرم مي 
همه آنهـا ازخـود اداهـاي شـهوت      موي سرشان همچون موي زنان بلند بود و   پوشيده بودند و  

  اسـتفاده   اين پـسران جـوان نيـز       حكام دوره صفويه از    شاهان و  دربار در. دادندنشان مي  انگيز
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  ايـن پـسران را بـزك       . ميهمانـان بـود    حكـام و   كه كارشان شراب دادن به شاهان و      . كردندمي
 »كردنـد ب همراهي مي  هاي شرا همه جا با تنگ    اين ساقي بچگان اربابان خود را در      . كردندمي

داشـتند و    هـا حـضور   خانـه اين بچه رقاصان در قهوه     تعدادي از  ).233-232 :1363 فيگوئرا،(
هـا  خانـه كارگران قهوه زمان شاه عباس اول بيشتر اي كه در به گونه . عامل جلب مشتري بودند   

 پسران بـه  تعدادي از اين. كردندارمني انتخاب مي  وچركسي ،پسربچگان خوبروي گرجي   را از 
هاي فريبنده بـه رقـص   لباس هاي بلند وبا زلف گروهي ديگر خدمت مشتريان مشغول بودند و   

زماني كـه شـاه عبـاس اول بـه          ). 2و354/1 :1364،يفلسف( پرداختندهاي گوناگون مي  بازي و
سـفيران   از تعدادي ديگر  و اين سفير  اصفهان جشني برپا كرده و     اسپانيا در  سفير حضورعلت  
داخـل ميـدان بـزرگ       در بـازار  سـرايي در  خانه واقع دركاروان  نان خارجي را به يك قهوه     ميهما

هـا  آن  اين سفيران شـاهد رقـص پـسران جـوان بودنـد كـه يكـي از               ،بوداصفهان دعوت نموده  
هـا   هوادارهايـشان بـرروي آن     ،به هنگـام رقـص    . ديگري اصفهاني بود   چركسي تازه مسلمان و   

حركاتـشان   آراسـته بودنـد و     هـاي زيبـايي بـرتن داشـتند و        لباسها  آن. كردندبندي مي طشر
رقاص اصـفهاني    حتي پدر . رقصيدندها با صداي آالت موسيقي مي     آن. زنانه بود  و شهوت انگيز 
 بـا عالقـه     ،يك ساعت طـول كـشيد      طول زمان رقص كه بيش از       در ،بود بند باز  كه تردست و  

-341 :1363فيگـوئرا، ( را به خوبي انجام دهد تا كارش   دكرتمام حركات فرزندش را تقليد مي     
343 .(   

دوم بـه همـين منـوال       اه عبـاس  سلطنت ش  اول تا آغاز  زمان شاه عباس   ها از خانهوضع قهوه 
كـارگرفتن  بـه    ،وي، خليفه سلطان كه مـردي متـدين بـود          زمان شاه عباس دوم وزير     در. بود

 و آوازهـاي ناپـسند جلـوگيري نمـود         صرق از ها قدغن كرد و   خانهپسربچگان خوبرو را درقهوه   
چنـين  ايـن بـاره       در  شـاردن  يسـفرنامه در   ).80 :1383 ،ي قزوين ؛2و354/1 : همان ،يفلسف(

تا اينكه سرانجام خليفه سلطان صـدرِاعظم        .فساد بود  جمله مراكز  ها از خانهقهوه«  :آمده است 
هـا بهبـود   خانـه ضع قهـوه آن پس و از فساد موافقت كرد، و شاه عباس ثاني با بستن اين مراكز 

 ).845/2-844 :1374شاردن،( »يافت 

 
 گيرينتيجه

 از ي در بعـض يآرامـش نـسب    وجود آمـدن امنيـت و     ه  با به قدرت رسيدن صفويان در ايران و ب        
حـضور در   هـا   تـرين آن   از مهـم   ي آوردند كه يك   يها رو يگرم به انواع سر   مردم ،يادوار حكومت 

،آداب رسوم ي توانست خود را با موقعيت جغرافياي   شانوع به كار   كه از زمان شر    ها بود خانهقهوه
ـ      داده و  يسازگار فرهنگ مردم   و   مـشتريان    مـسافران و   يهـا  نياز يمين كننـده  أدر نهايـت ت
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 يچـا  بـه خـوردن قهـوه و       وكردند  مي مردم در اين مكان استراحت       ،در ايران  .خانه باشد قهوه

تـوان  ي مـ  ،بنـابراين . ها بود  بيكاره ي برا ي مناسب ها محل خانه قهوه ،همچنين. شدنديمشغول م 
هـا  خانـه قهوه اغلب   . مردم بوده است   ومرس  آن هماهنگ با آداب و     يهايويژگ  ساختار و  ،گفت

 ، بازارهـا  ، سـاخت آن   يهـا از جملـه محـل    . شـد يآمد ساخته مـ    پر رفت و    شلوغ و  يدر جاها 
 هـا و  يبـاز  .هـا نيـز دائـر بـود       مام ح يبرخ  و هاه در مدرس  يحت و  شهرها يسراها، ورود كاروان
 يگشت و همچنـين برخـ     يدلنشين م   پرنشاط و  ي باعث ايجاد فضاي   ياخانه قهوه يهايسرگرم

 رايـج در هـر   يهـا يبـاز   وهـا يگرمسـر  خانه ،صاحب قهوه  همچون محل و، آن يهااز ويژگي 
 ي گذشـته  يهااسهحم  افتخارات و  يتداعي كننده  كه   يشاهنامه خوان   و ي مانند نقال  ،خانهقهوه

 ي فراخور خود در جلب مـشتر      يثيرأ هركدام ت  ،غيره  معروف و  يهايا رقاصه  و،  مردم ايران بود  
 .اندداشته

، امـرا  ، بلكـه شـاهان    ، بـود  ي مردم عـاد   يگذران تفريح وخوش  ي برا يخانه نه تنها مكان   قهوه
 ست كه حـضور مـداوم و  الزم به ذكر ا. كردندينيز در آنجا حضور پيدا م امثال ايشان بزرگان و 

خود  شد و مي ن در آنا  يارادگيب  و يحاليب  و ي مردم در اين مكان باعث سست      يبيش از اندازه  
 .آوردي مبار اعتياد به ينوع
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