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   دیباچه

  حیرت اظهاریم بیدل لذت تحقیق کو؟

  

گاهی از آیینه باور می     کند؟ هیچکس آ

   

خـواه آن زمـان کـه خـوِد . زنی بـوده اسـت لذت همواره موضوع اندیشیدن و گمانه

ثـل بیـدل دهلـوی دامـن اندیشه خاستگاه لذت بوده و لذِت تحقیق بـه حیـرت کسـی م

ی لـذت محـور گفتـار بـوده، چنـان کـه در  زده، و خواه هنگامی که تحقیـق دربـاره می

ی  اندیشـیدن دربـاره. بینیم مـی ـ از ابن مسکویه تا مالصدراـ ای طوالنی از متون  زنجیره

 در بستر فلسفه و اخالق و گاه دین
ً
یافته است  پژوهی جریان می لذت و شادکامی معموال

ترین  این رهگذر اسـت کـه ایرانیـان در سـطح جهـانی و عصـر پیشـامدرن، پیچیـده و از

 . روانشناسی لذت را در قالب آرای صوفیه پدید آوردند

 لـذت امـری بـه نسـبت تـازه اسـت
ِ

تمـدن مـدرن، کـه امـروز . اما پرداختن به تاریخ

ه مفهـوم پردازی در این زمینه است، بسیار دیـر و در بـافتی خـاص و ویـژ  پرچمدار نظریه

اروپاییـان . م ۱۸۰۰تـوان گفـت تـا پـیش از سـال  چنـدان کـه می. تاریخ را کشف کـرد

ندرت در متونشـان  ی مفهوم تاریخ نداشتند و این کلمه بسیار به ی خاطری درباره دغدغه

ی مـدرن تبـدیل  با هگل بود که تاریخ به مرکز ثقلی مفهومی برای اندیشه. شد هویدا می

نگاری باال گرفت و دو سنت  ی نوزدهم بود که تب تاریخ دوم سدهی  شد و تنها در نیمه

سـنت آلمـانی کـه بنیانگـذار ایـن . نگاری را رقم زد ژرمنی و آنگلوساکسون برای تاریخ
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مفهــوم در ســپهر تمــدن اروپــایی بــود، در نهایــت پــس از دو جنــگ جهــانی، قربــانی 

ز این روست که هرآنچـه ا. دستاوردهای نظامی اقوام اروپایی شد و کمابیش منقرض شد

خوانیم، مستقیم یا غیرمستقیم، و صـریح یـا ضـمنی، برآمـده از  امروز در قالب تاریخ می

اش محســوب  نگــاری آنگلوساکســون پشــتوانه سرمشــقی نظــری اســت کــه ســنت تاریخ

 . سنتی بسیار جوان، بسیار سیاسی، و به لحاظ تاریخی بسیار آمیخته با استعمار. شود می

ــه ــی ده ــی از جریانهای گ ط ــته یک ــنت  ذش ــن س ــدنظرطلب در دل ای ــای تجدی ه

ـرد را هـدف می نگاری غربی، گرایشی بوده که پـرداختن بـه تاریخ تاریخ
ُ

گرفتـه  هـای خ

انـد کـه  هـا انتشـار یافته ها و کتاب ی گذشته انبـوهی از مقالـه به ویژه طی دو دهه. است

دگردیسـی یـک چیـز دهنـد و تـاریخ تحـول و  ها را پوشـش می طیف وسیعی از موضوع

چنین گرایشـی کـه یکسـره بـا . کنند خاص یا یک موضوع و مفهوم ویژه را ردگیری می

ــدا در تاریخ گرا و جــامع نگــرش کــل نگــاری  نگر آلمــانی در تضــاد اســت، البتــه از ابت

ی  های اخیر است کـه همچـون برنامـه آنگلوساکسون جایگاهی داشت، اما تازه طی دهه

 . ایگاه یافته و صدایی پیدا کرده استپژوهشی مستقل و معتبری ج

موضـوع آن، یعنـی . کتاب خواندنی رودی مته در دل این جریان تدوین شـده اسـت

به خصوص وقتـی . برانگیز است برانگیز و جدی و حساسیت لذت، به قدر کافی پرسش

لذت برخاسته از مصرف مواد شیمیایی مورد نظر باشد، و مورخ بر قلیان و وافور و سـاغر 

را در .) م ۱۹۰۰ـ۱۵۰۰(مته دوران زمانی به نسبت طوالنی اما دیرآیندی . ره خیره بنگردخی

ی ایرانـی  نظر گرفته و تحوالت مربوط بـه مصـرف مـواد مخـدر و محـرک را در جامعـه

 . وارسی کرده است

شود  ی تخصصش به دوران صفوی مربوط می مته مورخی تیزبین و داناست که حوزه

ی راه ابریشـم و بازرگـانی در دوران صـفوی منتشـر  واندنی دربـارههایی خ و پیشتر کتاب

نیز مانند آثار دیگر مته بیشتر توصیفی اسـت و » در طلب عیش«شناسی  روش. کرده بود

یعنـی پژوهشـگر بـه . شناسانه یا فلسـفی عـاری اسـت های جامعه های تحلیل از پیچیدگی

ط به موضوعی خـاص را بیـرون های مربو  شکلی سرراست منابع اصلی را خوانده و داده

دست و روشـن را بـه دسـت داده  کشیده و با چفت و بست کردنشان به هم روایتی یک

 . است

تـوان خـرده گرفـت و بـه  به این شیوه از پرداختن به موضوعی حساس مثل لـذت می
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 این کـه بـر رده. زوایای دیگر پژوهش مته نیز هم
ً
ی خاصـی از متـون رسـمی بیشـتر  مثال

کید کرد ه، یا این که تحوالت جهـانی مصـرف مـواد را کمـابیش نادیـده انگاشـته، یـا تأ

توان آرزو کرد کـه ای  می. جا که به گزارش برخی از منابع کرده است اعتمادی گاه نابه

ــق هایی تحلیلی کــاش پرســش ــر و عمی ــه مطــرح می ت ــن زمین های  شــد، و شــیوه تر در ای

ــق ــذت دقی ــدی ل ــی  رمزگــذاری و مرزبن ــورد وارس ــرار میتر م ــا نظام ق ــت، ی ــای  گرف ه

. شـد تر مورد اشاره واقع می داوری و ساز و کارهای انضباطی حاکم بر آن گسترده ارزش

تر  با این همه، این سویه از بحث موضوع پژوهش نویسنده نبوده و در مقابل کاری سـاده

ی  دربـارهتر را به انجام رسانده و آن هم به دست دادن توصیفی کلـی  ای تر و پایه اما مهم

های  ی پویــایی لــذت ای دربــاره موضــوع اســت و ترســیم تبارشناســی سرراســت و کلــی

یعنی مبنایی ضروری برای هر پژوهش دیگـری کـه بخواهـد در ایـن . خمارآلود شیمیایی

 . زمینه انجام شود

 

به ویژه . ای روان و خواندنی از این اثر به پارسی فراهم آمده است شادمانم که ترجمه

ی فـراوان، انتقـال مفـاهیم بـه پارسـی  شناسـانه های داروشناسانه و گیاه طر اشارهکه به خا

ای از دانایی  امیدواریم با انتشار کارهایی از این دست زمینه. کاری دشوار هم بوده است

ی  ی پویـایی لـذت در حـوزه تر دربـاره های عمیـق و بستری مفهومی برای طرح پرسـش

اندازی سیستمی، چیزی جـز پویـایی ایـن  تاریخ از چشمچرا که . تمدن ایرانی فراهم آید

های تکاملی نیست، که لذت است و قدرت است و معناست  چهار غایت طبیعی سیستم

اند، چه با تندرستی و سرزندگی، چه با خماری و خمودگی  و بقا؛ و همگان در طلب آن

ارانه و قلندرانه، کنند، خواه صریح و شادخو  و بیماری، و همگان میل به آن را روایت می

  .و خواه پنهانکارانه و ریاکارانه و زاهدانه

  بـــا محتســـبم عیـــب مگوییـــد کـــه او نیـــز

  

    

  !مـدام اسـت» در طلـب عـیش«پیوسته چو ما     

   

  ۱۳۹۸دکتر شروین وکیلی 

  



 



 

  پیشگفتار

تاریخ ایران از زمـانی کـه کـانون تـوجهش شـعر و مـذهب بـود و بـاور داشـت کـه 

سـازد، راه بسـیاری را  ر مادی زندگی روح و جان سـرزمینش را میهای معنوِی و غی جنبه

که آثار فرهنگ متعالی و دستاوردهای باشکوه این کشـور همـواره و  با این. پیموده است

شـود کـه  نویسی ایران پررنگ بـوده اسـت، حـدود بیسـت سـالی می درستی در تاریخ به

این کتاب نیـز . اند ایران کردهی  های دیگری از گذشته پژوهشگران شروع به بررسی جنبه

در این کتـاب بـه فرهنـگ مـادی، یعنـی آن جنبـه از . سعی دارد در این راستا پیش برود

تاریخ ایرانیان که کمتر کسی به آن پرداخته است، همراه بـا طیفـی از عقایـد و رفتارهـا، 

ا مواد مخـدر و محـرک منشـوری ر . شود شامل سلیقه و لذت و شأن و آبرو، پرداخته می

این مواد نـه تنهـا جـزو مـوارد . ام ی ایرانی نگریسته سازد که من از طریق آن به جامعه می

را نیز » ضروری«و » اعیانی«ای جامعه نبود، بلکه مرز میان  و در نتیجه حاشیه» اعیانی«

در هم شکسته و بنـابراین تبـدیل بـه نمـاد فراینـدهای فرهنگـی و معنـا و نشـان تغییـرات 

  . بی شدند که این پژوهش سعی در شناسایی آن داردبلندمدت و انقال

کم  پـردازد و یـا دسـت الزم است در ابتدا بگویم که این کتاب بـه چـه مـواردی نمی

های دارویی موادی که مـورد  در این پژوهش هم از ویژگی. قصد پرداختن به آن را ندارد

هـا؛  مرتبط بـا آن شود و هم از شکل ظاهری و اسباب و آالت بررسی قرار داده گفته می

بـه . ی ایرانـی و تحـول آن در طـول زمـان اسـت اما منظور اصلی در واقع بررسی جامعـه

کـه  توجه اندکی شده است و ماهیت منابع موجود مـرا ناچـار سـاخته بـیش از آن صوفیه
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که قصـد مـن در نهایت باید بگویم . تمایل داشته باشم به اعیان و زندگی شهری بپردازم

خواهم بگویم این کشـور  ی بیستم نیست و نمی غیر عادی نشان دادن ایراِن پیش از سده

 متفاوت و غیرقابل فهم بوده و مصرف مـواد مخـدر در خـون مـردمش بـوده اسـت
ً
. ذاتا

 مصـرف هـیچ جامعـه
ً
ی  ای بـه انـدازه چنین برداشـتی نادرسـت اسـت، چراکـه احتمـاال

گرایانه نیـز خواهـد بـود، چراکـه  چنین برداشتی تقلیل. ی مدرن غربی نبوده است جامعه

ــا از آن صــحبت می ــوادی کــه در اینج ــیش از نیمــی از م ــاکو ب ــه تنب ــوط ب ــود مرب و  ش

گـردان  هـا را جـزو مـواد روان تـوان آن زحمت می دار اسـت کـه بـه های کـافئین نوشیدنی

پردازم که ایران تفاوت چندانی  میمن در اینجا با رویکردی قیاسی به این بحث . دانست

کـه مـردم از هـر رتبـه و  با جوامع معاصر خود، از جمله جوامع اروپایی، نداشت و بـا این

 کردند، نوشـیدن شـراب خوراکی و مشتقات آن را مصرف می ای که بودند تریاک طبقه

 مختص به بزرگان مملکتی بود
ً
  . غالبا

گردد که به عنوان  با مواد مخدر و محرک در بافت ایرانی به سالی برمی ی من مواجهه

بـردم؛ در  در ایران به سـر می) ۵۶ـ ۱۳۵۵. (م۱۹۷۶ـ ۷۷های  ای در سال دانشجوی مبادله

 و تریـاک بـا دوسـتان بـا چـای های گـیالن آن زمان گشت و گذارهای شبانه در جنگل

ی من به این موضوع زمانی که به عنوان دستیار تحقیقـاتی بـا پروفسـور  عالقه. مراه بوده

کـردم از سـر گرفتـه شـد و ُبعـد علمـی بـه خـود  همکـاری می UCLAدر  ١نیکی ِکدی

ی  پروفسور کدی برای شرکت در سـمیناری یـک روزه دربـاره. م۱۹۹۰در سال . گرفت

دعـوت شـد کـه  در لنـدن ٢ی ِولکـامی پزشـک مواد مخدر در تـاریخ جهـان بـه مؤسسـه

ای را  او از من خواست کارهای مقدماتی مقاله. بود ٣ی آن مرحوم روی پورتر برگزارکننده

هـایی مثـل  های چشـمگیر در توسـعه و رواج محرک انجام دهم که موضوع آن شـباهت

این کـار را کـردم و . از دیدگاهی قیاسی بود ایل دوران مدرن، چای و کاکائو در او قهوه

سپس نیکی پیشنهاد کرد به لنـدن بـروم و مقالـه را . ی این موضوع نوشتم ای درباره مقاله

ی من به موضوع منجـر  و تداوم عالقه ٤بعدها کتابی از دل آن بیرون آمد. خود ارائه کنم

پرداخت  د که به ورود و پذیرش قهوه و چای در تاریخ ایران میبه نوشتن چندین مقاله ش
                                                                                              

1. Nikki Keddie 

2. Welcome Institute for Medicine 

3. Roy Porter 

4. Matthee, “Exotic Substances.” 



 13   یشگفتارپ

مـن . ١ی این موضوع باعث شد کتابی در این مورد نوشته شود و در نهایت میل به توسعه

اش سپاسگزار هستم که این امکـان را بـرایم  همواره از نیکی کدی به خاطر سخاوتمندی

دهـم و مـرا تشـویق کـرد تـا پـس از فراهم کـرد تـا در لنـدن بـه جـای او مقالـه را ارائـه 

  . اندازی اولیه به موضوع به بحث جذاب مواد مخدر و محرک بپردازم دست

از همکاران و دوستانی که با نگاهی انتقادی کل کتاب و یا بخشی از آن را خواندند 

، ٣، تومـاس آلسـن٢دکتر روال ابی صـعب: و پیشنهادات سودمند دادند بسیار سپاسگزارم

، باِبر ٦، آلیس هانسبرگر٥، سعید امیر ارجمند، هوشنگ شهابی، مایکل کوک٤یواِاِلنا آندر 

، حسین مدرسی و ارنست ٩، پاول لوِسنسکی٨، منوچهر کاشف، لئونارد لویسون٧یوهانِسن

اگـر . توجـه کـردمـ  ها ی آن البته نه همهـ  ها و پیشنهادهایشان من به بیشتر توصیه. ١٠تاکر

 برانگیزی در کتاب وجود دارد، قطعـ طایی در اطالعات و یا تفسیرهای پرسشخ
ً
متوجـه  ا

بایـد از منـوچهر کاشـف تشـکری ویـژه کـنم چراکـه وقـت خـود را بـا . اینجانب است

بـا  ی تریـاک را درباره ی عمادالدین شیرازی سخاوتمندی در اختیار من قرار داد تا رساله

کـه امکـان  از معصومه فرهاد و ابوالعال سـودآور نیـز بـرای این. هم بخوانیم و معنی کنیم

ی  برای در اختیار قرار دادن نمونه ١١استفاده از تصاویر را برایم فراهم کردند و استفن ِدیل

ی باُبر و پروین صالحی تهرانی به خاطر زحماتی که برای فـراهم آوردن  نامه چاپی زندگی

از دانشـگاه شـیکاگو، ِبـرت  ١٢همچنـین از هـالی شیسـلر. ناد کشید بسیار سپاسگزارماس

کادمی علوم اتریش ١٣فَرگِنر در وین و نیز برگزارکننـدگان سـمینار ایـران در دانشـگاه  از آ

بـرای دعـوت مـن بـه  UCLAکلمبیا و سمینار مطالعات تحصـیالت تکمیلـی تـاریخ در 
                                                                                              

1. Matthee, “Coffee in Safavid Iran”; and “From Coffee to Tea.” 

2. Rula Abi Saab 

3. Thomas Allsen 

4. Elena Andreeva 

5. Michael Cook 

6. Alice Hunsberger 

7. Baber Johansen 

8. Leonard Lewisohn 

9. Paul Losensky 

10. Ernest Tucker 

11. Stephen Dale 

12. Holly Schissler 

13. Bert Fragner 
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بـورس تحقیقـاتی دانشـگاه . کنم ی ابعاد مختلف این پژوهش تشکر می رهسخنرانی دربا

ی  های خارج از کشور را برایم فراهم سـاخت و یـک سـال بورسـیه دالِور امکان پژوهش

ی مطالعات پیشرفته در پرینستون کمک کـرد تـا  در مؤسسه) NEH(ملی علوم اجتماعی 

از تمـام اعضـای ایـن . ایـان برسـانمهایم را در ازدحام کارهـا بـه پ حجم زیادی از نوشته

البتـه . ، برای آن سال مهـیج سپاسـگزارم٢و اوِلگ گرابار ١ویژه پاتریشیا کرون مؤسسه، به

  گیری ها، نتیجـه ها، یافته تمام دیدگاه
ً
ها و یـا پیشـنهاداتی کـه در ایـن کتـاب آمـده لزومـا

انم در دانشگاه کنم از همکار  همچنین تشکر می. نیست NEHهای  ی دیدگاه دهنده نشان

نجی هوِسـت بـه خـاطر  ها و دلگرمی ، برای کمک٣ویژه کارول هابر دالور، به
َ
هایشان و ا

از کتابـداران و کارشناسـان بایگـانی . ها و تصویرها کشیده اسـت زحمتی که برای نقشه

، بایگانی امور خارجه در پاریس دندر لن ی دفتر هند ، کتابخانهتهران ی مجلس کتابخانه

از سـیلویا . کنم تشـکر مـی هایشان و نانت و بایگانی ملی الهه، همگی به خاطر پشتیبانی

های پدربزرگش را در طول  سپاسگزارم که امکان استفاده از نوشته ٤فورت مونتزنگنه دو

بریجیتــا ویــرایش کتــاب توســط . طــول مــدت اقامــت کوتــاهم در پــاریس فــراهم کــرد

ِلت ٥ِرینبرگ َون
َ
و لورا  ٦در انتشارات دانشگاه پرینستون بسیار عالی انجام شد و آلیسون ک

  . باعث سرعت بخشیدن به فرایند انتشار شدند ٧لورا لوری

ی تحقیقـات  روت با پیگیـری مشـتاقانه و خالقانـه. ام که جای خود دارند و خانواده

شود و این کتاب را  روحیه دادن به من می خود بیشتر از آنچه بتوانم بگویم همواره باعث

آورند  شان مرا به وجد می َمکس و تئو با شور زندگی آزادانه و مسری. کنم به او تقدیم می

فهمم که چقـدر خوشـبخت هسـتم و امیـد بـه زنـدگی در مـن بیشـتر  و با تماشایشان می

ادی کـه بـه مـن دارد دانم با چه زبانی باید از مادرم برای اعتمـ و در نهایت نمی. شود می

  . تشکر کنم
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در طول تاریخ ایران است و به جایگاه ایـن  محرکی مواد مخدر و  این کتاب درباره

 (ی فرهنگ مادی  مواد در دو حوزه
ِ

در (و معنـایی ) عینی با تـأثیرات واقعـی مواد مصرفی

) انـد داده ی چهارصدساله به آن نسبت ای از معانی که در طول یک دوره قالب مجموعه

نویسنده بر این باور است که اگر با این دید بـه مبحـث بنگـریم، موضـوعات . پردازد می

ای  ای از ایـن دوره جامعـه که در هر نقطـه ، کشوریشود ی ایران روشن می مهمی درباره

  . زنده و در تعامل با جهان خارج بوده است

ــواد روان ــدگ م ــر زن ــروز ب ــه ام ــا ب   ی اقتصــادی، سیاســی وگــردان از دوران باســتان ت

  اجتماعی ایرانیان تأثیر داشته است؛ این تـأثیر گـاهی سـطحی و گـاهی بسـیار چشـمگیر

 در ایـران پـا گرفتـه، جـزء نوشـیدنیشـراب. آور بوده است و حیرت
ً
های  ، کـه احتمـاال

ان میـز  رسد که به نظر نمی. ی پیشامدرن بوده است ی ممتاز ایرانی در دوره مطلوب طبقه

با . کاهش یافته باشد .ی هفتم م سده م دری اعراب و ورود اسال مصرف آن در پی حمله

گاه باعث تضعیف قدرت نظامی  ، گهبودهگساری و مستی همواره در خلوت  که باده این

هـا، در  شکست شاه اسماعیل در برابر ترک. شده است و کیفیت کار رهبران سیاسی می

 عمـر ].خ.هـ۹۲۰[ .م۱۵۱۴در سال  جنگ چالدران
ِ

، بـه دلیـل مسـتی او و نیـز کوتـاهی

  . الخمری به وضوح اشاره به این حقیقت دارد به سبب دائم بسیاری از حاکمان صفوی

ی تـاریخ  تریـاک کـه بخشـی از منظـره. نیز صادق است تریاک ی همین امر درباره
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به بعد تبدیل به  ی صفوی کم از دوره دهد، دست تشکیل می ساسانیان ی را در دوره نایرا

  اگرچـه مصـرف روزانـه. ی مخدر ُپرطرفداری در این کشـور شـد ماده
ً
ی مـردم معمـوال

روی در  مـا زیـادهکـرد، ا شـان ایجـاد نمی قدر کم بود که خللی در انجام امور روزمره آن

. شـد ی حاکم گاهی منجـر بـه اخـتالل در امـور حکـومتی می مصرف آن در میان طبقه

بدترین بخش ماجرا اینجاست که گسترش کشت تریاک عامل اصلی قحطی وحشتناک 

بود که موجب از بین رفتن یک دهم جمعیت  ].خ.هـ۱۲۴۸ـ ۵۱[ .م۱۸۶۹ـ ۷۲های  سال

 از همان بـدو ورود بـه کشـور در سـده تنباکو. ایران شد
ً
بسـیار  .م ی شـانزدهم که تقریبا

ی مرکزی طغیانی شد که انقالب  مورد توجه قرار گرفت، سیصد سال بعد تبدیل به هسته

ترین تحوالت تاریخ ایران تا  را رقم زد؛ انقالبی که برخی معتقدند یکی از بزرگ مشروطه

از چنـین شـهرتی برخـوردار نبودنـد، امـا ایـن  و چـای اگرچه قهـوه. استبه امروز بوده 

شکال جدیدی از معاشـرت  نوشیدنی
َ
ها، گذشته از محبوبیتشان، نقشی اساسی در رواج ا

ترین نوشــیدنی ایرانــی را بــه خــود  کــه ســرانجام چــای عنــوان محبــوب داشــتند، تاجایی

  . است بوده یز چنیناختصاص داد که تا کنون ن

پـردازد، مسـکراتی کـه بـه قـول یکـی از  این کتاب به بررسی انواع این مسـکرات می

کرد و  می ماغدِ تر  ها ساکن ایران بود، ایرانیان را مدت .م ی هفدهم خارجیانی که در سده

ی  با دنبال کردن خط سیر تاریخی ایـن مـواد و نقشـی کـه در جامعـه. ١آورد حال می سرِ 

کنـد کـه  یشود که این روند از همان الگویی تبعیت م ازی کرده است معلوم میایرانی ب

ها در سرتاسـر جهـان در اوایـل دوران  مواد مخدر و محرک ی در تحقیقات جدید درباره

ها  گردان ی اخیر توجه به مصرف موادی مثل روان در دو دهه. مشخص شده است مدرن

بخـش عظیمـی از ایـن تحقیقـات بـه . اوج گرفته اسـت شدت بهن ی مدر  در دوران اولیه

 به چشم  پرداخته که دیگر به آن و چای ی مانند قهوههای محرک نوشیدنیبررسی 
ً
ها صرفا

ها را مظهر و نمـاد  شود، بلکه اکنون آن نگاه نمی" تجارت و مصرف"های  کاالی انقالب

های  نوشـیدنی. داننـد اجتمـاعی و یـا تغییـرات سیاسـی می عملکردهای مذهبی، روابـط

محققان کـارکرد . کم توجه مورخان را به خود جلب کرده است نیز کم الکلی و تریاک

انـد،  این مواد را در تصورات مـذهبی و نیـز تجربیـات پزشـکی جسـتجو و بررسـی کرده

                                                                                              

1. Du Mans, “’Estat de 1660,’ in Richard, Raphaël du Mans, 2:102. 
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جایگـاه اجتمـاعی مـورد  قـه وهای طب پذیرش و گسترش این مواد را بـه عنـوان شـاخص

ی ایـن مـواد، بـا  های دولت به رواج گسترده که بر روی واکنش بررسی قرار داده و یا این

   ١.اند های مالیاتی، تمرکز کرده قانونی تا انگیزه های ی متنوعی از ممنوعیت دامنه

 کشت 
ِ

، و برای قهوه یمن ،یعنی آمریکای جنوبی برای تنباکو(به غیر از مناطق اصلی

دنیای خارج از اروپا در تحقیقات اخیر چندان مورد توجه قـرار نگرفتـه ) برای چای چین

ی رودلف گِ  ٢.است
ّ
ی مواد مخـدر در شـرق و غـرب و کتـاب  درباره ٣هلپِک از کتاب کل

کـه  های میـانی سـدهی مسـلمان  در جامعـه ی حشـیش دربـاره ٤تر فرانتس ُرزنتـال علمی

هـا، و  ی آن ی اسـتفاده بگذریم، تحقیقات بر روی مواد مخدر و محرک، شرایط و زمینه

 ٥.ده اسـتدانان خاورمیانه را به خود جلب کر  تازگی توجه تاریخ آداب و تشریفات آن به

ی مردم خاورمیانـه در اوایـل دوران  افرادی که سردمدار بررسی این جنبه از زندگی روزانه

کـه بیشـتر بـر روی قهـوه  ٦هستند ی امپراتوری عثمانی اند، پژوهشگران حوزه بوده مدرن

ی  دربـاره ٧توکسرالف هـاسیک این حوزه که در کتاب های کال پژوهش. اند کار کرده

تازگی مطالعات دیگری را نیـز  آمده است، به فرهنگ مصرف قهوه در امپراتوری عثمانی

                                                                                              

اروپایی، به ترتیب تـاریخ، ، اغلب در بافت ی مواد مخدر و محرک در اوایل دوران مدرن مطالعات اجتماعی جدید درباره .١
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  Desmet-Grégoire and Georgeon, eds., Cafés d’Orient revisités :برای خاورمیانه بنگرید به
 Brouwer, Cauwa ende Comptanten/Cowha and Cash :بنگرید به برای یمن .٢

  Hattox, Coffee and Coffehouses :برای قهوه در امپراتوری عثمانی بنگرید به
  Evans, Tea in China :در چین ی چای و یک کتاب جدید درباره

3. Rudolf Gelpke 

4. Franz Rosenthal 

5. Rosenthal. The Herb; and Gelpke, Vom Rausch im Orient und Okzident. 

  . Farooqhi, Subjects of the Sultan; and Quateaert, ed., Consumption studies: برای نمونه بنگرید به .٦

7. Ralph Hattox 
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 جنبـه با خود همراه کرده است که به جنبه
ً
هـای  های دیگری از اهمیت قهـوه، خصوصـا

در بخــش ترین نوشــیدنی  کــه محبــوب ی چــای امــا تاریخچــه ١.پــردازد تجــاری آن، می

جالب است کـه ایـن . چندان مورد بررسی قرار نگرفته است ای از خاورمیانه است عمده

 کاترین کو  ٢پیتر هاین. کند نیز صدق می ی شراب مسئله درباره
ً
بـه موضـوع  ٣نییو اخیرا

ی شراب را فقط مرتبط با شـعر عارفانـه  اند، اما مسئله مهم الکل در دنیای اسالم پرداخته

باید این پرسش مطرح شود که چرا ایـن  ٥های دیوید فاهی با توجه به پژوهش ٤.اند دانسته

نوشـند، کنجکـاوی  لکـل میرغم منـع دینـی ا کـه علـی ،مسـلمانان ی بارهپارادوکس در

  ٦.محققان را بیش از این برنینگیخته است

یـق تـری کـه متوجـه کمبـود تحق ی ایران، پاسخ این پرسش و یـا پرسـش کلی درباره

شـود کـه  گرایی در تاریخ ایران می مربوط به سنت کمال گردان است ی مواد روان درباره

 اگر شدیدتر از سرزمین
ً
. نباشـد، کمتـر نیسـت ی عثمـانیهای عربی و امپراتـور احتماال

ی فرهنگی که تعالی و جوهره را برتر و معتبرتر از واقعیـت ملمـوس بیرونـی  نیروی جاذبه

کنند، چه ایرانی و چه  ی ایران پژوهش می داند، باعث شده است محققانی که درباره می

تر زنـدگی، از  های مـادی و متعالی وجود انسان را به جنبهتر  ی امور معنوی غربی، مطالعه

غنای سنت فرهنگی ایـران و فقـر  ٧.جمله مسائل مربوط به تولید و مصرف، ترجیح دهند

هـا اضـافه  مدرن را نیـز بـه علـت های پیشـا نسبی مستندات اجتماعی در هر کدام از دوره

آور مصرف مـواد مخـدر بیشـتر  یتوان فهمید که چرا تأثیرات مست به این ترتیب می. کنید

  .های شاعرانه سوق داده است محققان را به سوی استعاره

                                                                                              

1. Tuchscherer, ed., Le commerce du café 

2. Peter Heine 

3. Kathryn Kueny 

4. Heine, Weinstudien; Kueny, Rhetoric of Sobriety. See also Malecka, “The Muslim Bon Vivant.” 

 ”.Epinette, “Le theme de vin :در شعر فارسی بنگرید به ببرای مطالعه بر روی شرا

5. David Fahey 

6. David M. Fahey, “’I’ll Drink to That,” 643. 

نیـز  برای تنباکو. است) ۷:۲۲۵ـ۹۹(یک استثناء در این مورد توجه راوندی به مواد مخدر در کتاب تاریخ اجتماعی ایران  .٧

  : بنگرید به

Floor, “The Art of Smoking.” 

در ایـن کتـاب ) ”Matthee, “Coffee in safavid Iran" (در ایـراِن صـفوی قهـوه"ی نگارنـده بـا عنـوان  بخش اعظم مقالـه

 . گنجانده شده است
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فضای عقالنی کنـونی حـاکم در غـرب بـا دادن اطالعـات ضـد و نقـیض نتوانسـته 

هـا و نیـز  اخیـر در پژوهش هـای گرایش. به اصـالح ایـن وضـعیت کنـد کمک چندانی

صــادی، و نیــز قا ـ تمــاعیگســترده کــردن موضــوعات تحقیــق، از جملــه تحقیقــات اج

ات در توانـد نویـدی بـرای مطالعـ های فرهنگـی خالقانـه، می چرخش به سمت رویکرد

اندازهای جدید، مورخان نیز با  همه، با گشوده شدن چشم اینبا. ی خاورمیانه باشد حوزه

 گنجانـده و محققـانی» انشناسـ شـرق«ی  در زمـرهاند که مبـادا  این نگرانی مواجه شده

را بـا  بـومی شـده توسـط افـراد غیر ی متون، و یا بدتر از آن، متون نوشـته شوند که مطالعه

گیرند و از آن متون بـرای نمایانـدن شـرق بـه شـکل  ها اشتباه می تحقیق بر روی واقعیت

  . کنند باز و جوامع ایستا استفاده می سرزمین فرمانروایان هوس

ی  خواری در محافل درباری و مصرف گسترده برسد برجسته کردن شرا به نظر نمی

 در واقـع. مواد مخدر در سرتاسر جامعه بهترین راه برای تضعیف این تصویر اخیـر باشـد

تری اسـت،  ی این موضوع کار سـاده های دست اول و حجیم درباره نادیده گرفتن نوشته

شود جور در  اده میی فعالی که برای ورود به مدرنیته آم راحتی با تصویر جامعه به چراکه

گـاه نوشـته نمی . اند آید و دلیل آن هم این است که بیشتر این متون را ناظران خارجی ناآ

من این روش را دنبال نخواهم کرد، زیرا از یک طرف نادیده گرفتن یک موضوع منجـر 

شود و از طرف دیگر معتقـدم منـابع بـومی نیـز ممکـن اسـت بـه  به ناپدید شدن آن نمی

باشـند و ـ  هر چند با دالیلی متفـاوت ـ هایی گیری نابع خارجی آلوده به جهتی م اندازه

. های داخلی بـه خـارجی وجـود نـدارد بنابراین هیچ دلیل ذاتی برای ارجح دانستن نوشته

 نسبت به منابع خارجی اطالعات موثق
ً
ی خـود دارد، امـا  تری از جامعـه منابع بومی قطعا

یانه و انتخابی از واقعیـت باشـد و عـالوه بـر ایـن گرا ای خاص، نخبه ممکن است نسخه

قرابت . گذارد اقتصادی در اختیارمان نمیـ  ی مسائل اجتماعی اطالعات چندانی درباره

 باعث نمی
ً
شود گزارششان از وقـایع اندیشـمندانه و  و آشنایی نزدیک افراد خارجی لزوما

 اگر برداشتشان از مشاهدات مبنـی بـ بی
ً
آمیـز و یـا  ر نگـاهی تحقیرطرفانه باشد، خصوصا

به ایـران سـفر  .م ی نوزدهم بیشتر خارجیانی که پیش از سده. آمیز باشد شدت تعصب به

تـوان  بنـابراین گـزارش افـراد خـارجی را می ١.شـوند در این دسته گنجانـده می اند کرده

                                                                                              

که اطالعات کسی مثل شاردن در چارچوب رویکـرد  ست و یا ایناین بدان معنی نیست که ارزش تمام این منابع یکسان ا .١

قـدر بـه ایـران مربـوط  همان ی صـفوی ی دین و جامعه گنجد، رویکردی که در آن نوشتن درباره ی هفدهم نمی اروپای سده
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ها دانست که با دقت بسیار نوشته شده و فراتـر از سـکون اجتمـاعی و  ای از روایت دسته

  . ی نخبه است ی طبقه رفتار عیاشانه

ها و  خاسـتگاه. توان بی هیچ تأملی نادیده گرفت ی سکون و ایستایی را می این مرحله

همـان ورود و توزیـع . کردنـد الگوهای اولیه همواره راه را برای توسعه و تغییر همـوار می

ای زنـده و پویـا  نشان از جامعه ی صفوی در دوره و چای ، قهوهمثل تنباکو هایی محرک

ی  نـه تنهـا وارد شـبکه ی صـفوی ایران در دوره. ای که رو به تباهی است دارد، نه جامعه

ی این  انهجهانی جدیدی از تجارت و مصرف شد، بلکه خود ایرانیان نیز با پذیرش مشتاق

هایشان، نقش فعـال و مهمـی در  مصرفی جدید و سازگار کردن آن با نیازها و سلیقه موادِ 

  . شکل دادن به این شبکه ایفا کردند

عرضـه کـار بسـیار سـختی  باید گفت بر هم زدن تصویر نخبگـان تنبـل و بی در واقع

 ر بـین غـرِب تفـاوت آشـکا. تری رسـید است، اما شاید بتوان در اینجـا بـه تصـویر دقیـق

ها به  سدهگذران که طی  تنبل و خوش و شرِق  کوش و منظم در اوایل دوران مدرن سخت

تـدریج  تصویر کشیده شده و تکرار شده بـود اکنـون بـا یـک رشـته تحقیقـات مـنظم به

کمرنگ شده است، تحقیقاتی که نمای بیرونی خردگرایی غربی و قناعـت بـورژوایی را 

 کاویده تا پی به الیهکنار زد
ً
و  های عمیق رفتارهای مـنحط جنسـی ه و درون آن را عمیقا

ی خاورمیانه در اوایل دوران مدرن سر و کار داریم، نیازی  وقتی با جامعه. اجتماعی ببرد

روی تمایل این دسته از تحقیقات برای توجیه چنین رفتارهایی در مقابل نظم  نیست دنباله

برای منصفانه ساختن این قضیه شاید بهتر این باشد کـه . باشیم) و ظالمانه(رایج اخالقی 

یعنـی نـه در ـ  را بپذیریم" جدید"پیروی کنیم و نه رویکردهای " سنتی"های  نه از رویکرد

رفتارهای مشابه غلو  ی تجلیل کنیم و درباره ها صدد سرزنش این رفتارها برآییم و نه از آن

مـواد  ی راحتـی نظریـات رایـج دربـاره توانند بـه وی این برخوردها میچراکه هر دـ  کنیم

رسد کـه شـاید بهتـر باشـد  به نظر می. ها ربط دهد مخدر را به ایرانیان و کل فرهنگ آن

، با بررسی شرایط خاص اجتماعی که این مواد در آن اهمیـت "باوری ذات"برای پرهیز از 

تـر پیـروی  ا تغییر شرایط، از رویکردی عملیکند و نیز چگونگی تغییر نقش آن ب پیدا می

                                                                                                                                        
گاهی بیشتر درباره. کاتولیک موقعیت فرد در مسیحیتو یا  شد که به دربار شاه فرانسه می هـای نهـانی  ی ایـن انگیزه برای آ

ــده ــه در س ــویانی ک ــان فرانس ــه در می ــه و ب ــه خاورمیان ــدهم ب ــفر می ی هف ــران س ــه ویژه ای ــد ب ــد بنگری  ,Carnoy :کردن

Représentations de l’Islam .  
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  . کنیم

از طریـق  در صـورت لـزوم تـوان میـزان دقـت مـوارد را سـنجید و در این صورت می

ی پـیش از اسـالم، بـار  ی ایـران تـا دوره بـا دنبـال کـردن تاریخچـه. مقایسه بررسی کرد

 هنـگ کشـور،ی جامعـه و فر  دهنده مسئولیت از دوش اسالم، به عنوان تنها اصل سازمان

دهـد ایـران  های دیگر نشـان می زمانی با کشور های هم مقایسه همچنین. شود برداشته می

که سبک فرهنگی اسالمی مشابهی بـا کشـورهای منطقـه داشـته اسـت، از برخـی  با این

ای دیـده  همه از جهـاتی نیـز در حکـم جامعـه اینبافرد بوده و  بهکشوری منحصرجهات 

های دوردسِت  مدرن گذاشته و اختالف چندانی با کشور ه دنیایتازگی پا ب که به شود می

در ایـن بـین مهـم  ١.فرهنگی متفاوت بودند نداشته اسـت های دیگری که دارای گرایش

هـا تغییـر  ها نسبت به مواد مخـدر و محرک که نگرش است خاطر نشان کنیم با وجود این

 گوید، می ٢زیناه ـ که داونپورت طور کرده و این تغییر و تحول همچنان ادامه دارد، همان

اسـتفاده از ایـن مـواد همیشـه  ٣».ها نیست ی انسان هشیاری کامل حالت طبیعی یا اولیه«

ای به شکلی بوده است، اما مصرف مـواد، چـه قـانونی  رواج داشته است و در هر جامعه

و در دنیای غرب بسیار بیشتر از هر زمانی و بیشـتر از هـر  قانونی، در دوران مدرنغیر  چه

  . یک از جوامع پیشین بوده است

ی مـواد  هـای اروپـایی را دربـاره ، قصـد دارد پژوهشدر طلب عیشرو، کتاب  از این

و  و قهـوه مثـل تنبـاکو(شـوند  محرکی که باعث بیدار نگه داشـتن و افـزایش تمرکـز می

آور دارنـد  هایی که تـأثیری سـکر گردان و مشروبات الکلی، مواد مخدر و نیز روان) چای

در ایـران بـه صـورت گسـترده و  در اوایل دوران مدرن) شیو حش و تریاک مثل شراب(

                                                                                              

بـا پیـروی از مطالعـات اخیـر َجـک . در این متن کمـی بیشـتر توضـیح دهـیم» اوایل دوران مدرن«ت ی عبار  باید درباره .١

کنم،  اسـتفاده مـی. م ۱۹۰۰تـا  ۱۵۰۰و یـا . م ۱۸۵۰تـا  ۱۵۰۰ی زمانی بـین  گولِدستون، من از این عبارت برای اشاره به فاصله

ی  ی غربی آن الگوی مناسبی برای مطالعه که نمونه وارد دنیای مدرن شد و این که بخواهم بگویم ایران در این دوره بدون این

ی  ی قـوی و چنـدین مـورد اصـالحات واقعـی در طـول سـده گرایانه های اصالح رغم تکان کشور ایران، علی. مدرنیته است

طورکلی  ی کشـورداری و بـه ر ساختار اقتصادی، شـیوه، د.)خ.هـ ۱۲۸۵ـ۹۰) (۱۹۰۶ـ۱۱( نوزدهم، تا پیش از انقالب مشروطه

تنهـا ویژگـی متفـاوت ایـران در ایـن زمـان کـه شـبیه بـه خیلـی از . در ارتباط میان حاکمان و تابعان همچنان پیشامدرن بـود

 Goldstone, “The Problem of the ‘Early :بنگرید به. ی جهانی تبادالت تجاری بود کشورهای دیگر بود ورود به شبکه

Modern’ World” .  

2. Davenport-Hines 

3. Davenport-Hines, The Pursuit of Oblivion, ix. 



  در طلب عیش   24

، که ایـن مـواد را ٢رایت و کورت ١بوش لی کار پژوهشگرانی چون شیوِ  مفصل و در ادامه

هدف این تحقیق بررسی . اند، ادامه دهد در دنیای غرب و در بافتی جهانی بررسی کرده

هـای  مصـرف زیـاد بـر مبنـای مقیاسـ  گرایی ی مصرف و میزان مصـرف تر الگوها وسیع

 
ِ

ایـن کتـاب بـه بررسـی خـوِد ایـن مـواد  ٣.ریخ خاورمیانـه اسـتدر تـاـ  خـاص ارزشـی

پـردازد، ولـی  میـ  یعنی خواص دارویی و نیز اسباب و آالت مـرتبط بـا آنـ  بخش لذت

بسـیاری از مسـائل اقتصـادی و بـر  کند کـه که به آن به چشم عاملی نگاه می تر این مهم

ا در بافـت تجـاری مـورد ه مواد مخدر و محرک. است تأثیر گذاشتهاجتماعی و سیاسی 

بحث قرار خواهند گرفت و بیشتر بر روی الگوهای واردات و توزیع تمرکز خواهیم کرد، 

های آشـنایی ایرانیـان بـا  ی اجتماعی شـیوه ی تاریخچه این تحقیق ارائه ترِ  اما هدف بزرگ

هـای  و راهیـابی آن بـه محیط ].خ.هــ۸۷۹[ .م۱۵۰۰این مواد مخـدر و محـرک از سـال 

ی  این کتاب به مطالعـه دربـاره. و یا تطبیق آن با محیط فرهنگی خودشان است فرهنگی

شرایط گذر شراب و تریاک در طول زمان و نیـز چگـونگی ورود مـواد جدیـدی چـون 

دنبال آن اسـت کـه ببینـد ایـن  بـهپردازد؛ همچنین  ها می تنباکو و قهوه و چای و رواج آن

، کـدام چه بود ها از این مواد ی آن ل استفادهو دلی عجین شد با زندگی مردم مواد چگونه

های جدیـد تفـریح و  اند، شـیوه هـا داشـته پـذیری را از آن طبقات اجتماعی بیشترین تأثیر

کـه ایـن مـواد چـه نقشـی در  و بـاالخره این شدباب  چگونه با حضور این مواد معاشرت

و ـ  ت مـذهبییعنـی دولـت و تشـکیالـ  بین نهادهـای قـدرت ها زنی چانهجریان مستمر 

  . داشتجامعه 

ابتـدا بـه . و موضـوعات خـاص دارد ها پرسـشای بـه برخـی  ی ویژه این کتاب توجه

در اینجا الزم است تفاوتی بگذاریم . پردازد می) خارجی( نفوذهایها، پیشینه و  خاستگاه

 شراب از یک طرف بین تریاک
ً
گـردان هسـتند و از  نکه هـر دو عامـل رواـ  و خصوصا

مثـل  »جدیـدی«هـای  و دیگـر محرکـ  اند ی ایرانی بوده دوران باستان بخشی از جامعه

که تازه حدود چهارصـد سـال اسـت کـه وارد شـده و محبوبیـت  چای و و تنباکو قهوه

گـردد و حتـی  از اسـالم برمی ی پیش استفاده از مواد گروه اول به دوره. اند کسب کرده

                                                                                              

1. Schivelbusch 

2. Courtwright 

3. Adshead, Material Culture in Europe and China, 24. 
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های  تـوان در سـنت های دربـار ایرانـی را می اعظـم خوشـی بخشی اعراب  بعد از حمله

های حکام کـه شـامل   ضیافت. اسالمی که به ارث رسیده بود جستجو کردر فرهنگی غی

بود حکایت از  گرایانه جنس هم آمیزِ  های تحریک نوشی و موسیقی و رقص مراسم شراب

که نمادی از طالی مـایع و آتـش (اعمال و عقاید پیشااسالمی داشت که نوشیدن شراب 

خون به خدایان و فضـای  تر تقدیم شراِب  در آن جایگزین مراسم بسیار قدیمی) روان بود

گساری را بـرای حاکمـان  بادهروی در  زیاده ی صفوی جامعه. مملو از شاهدان شده بود

توانـد  اسـت، می دانست و بر این عقیده بود که چون شاه فرزند امام شیعه خود مجاز می

هـای جهـان  در ایران نیز مانند بسـیاری از بخش. از ممنوعیت نوشیدن الکل معاف باشد

ن مــؤثر و نیــز داروی تمــام درد و مــرض
ّ
کــه  هــا بــود، حــال آن مــواد مخــدر تنهــا مســک

 شان های مختلِف حاوی تریاک مواد دلخواه بزرگان بود تا بتوانند عملکرد جنسی معجون

  . تر و آن را تقویت کنند را طوالنی

 دیگر نیز در کار بودنـد نیروهای خارجی و غیر
ِ

 .یـازدهم م ی بـا آغـاز سـده. اسالمی

  نوشی بی ازجمله شراب آسیای مرکزی مغولی ـ وارد شدن آداب و رسوم ترکی
ّ

وحصر حد

ها  هر دوی این سنت. باعث تقویت چنین اعمالی شد فقطهای اخالقی "باریوبند بی"و 

ن آن را هنجـاری اسـالِم " سـازی روند تمدن"بودند که " نجسی"از " پاکی"مخالف جدایی 

ای شد سرشار از ابهـام و تنـاقض کـه دربـاِر حـاکم آن  ی آن جامعه نتیجه. کرد تبلیغ می

ی مـدام  و استفاده های جنسی مشروعیت اسالمی داشت ولی در عین حال درگیر عیاشی

  . های افراطی بود گساری و باده از تریاک

پیوسـتند کـه هـر دو از  و تریـاک نیز به شراب و قهوه تنباکو .م ی شانزدهم در سده

جابجـایی عظـیم کـاال و (اصـطالح تجـاری  هایی بودند که در جریان انقالِب به محرک

. وارد ایران شـدند) های دریایی اروپاییان آغاز شد انسان در سرتاسر جهان که با سیاحت

عنوان مـواد دارویـی اسـتقبال  بتـدا از ایـن محصـوالت بـهایرانیان نیز مانند اروپاییـان در ا

هـایی شـدند کـه در فضـای  کردند، اما چیزی نگذشت که ایـن مـواد تبـدیل بـه محرک

. مورد استفاده قرار گرفتنـد و محبوبیـت بسـیار یافتنـد گذرانی خوشاجتماعات عیش و 

و  میـان زنـانتنباکو سرتاسر کشور را فتح کرد و چند دهه پس از ورودش بـه کشـور در 

وارد شـد و زمـان زیـادی گذشـت تـا  قهوه در ابتدا در محافل صوفیان. مردان رواج یافت

های بسیاری را به خود جذب کند؛ این نوشیدنی زمانی در میـان مـردم  کننده توانست مصرف
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از دیربـاز از  چـای. در شهرها بـاز شـد هایی خانه قهوه .م ی هفدهم رواج یافت که در سده

در این کشور شناخته شده بود، اما این محصـول نیـز  طریق قراردادهای زمینی ایران با چین

  از زمـره .م ی شـانزدهم ی تجـارت در سـده ی گسـترده بعد از توسـعه
ً
ی محصـوالت صـرفا

  .درمانی خارج شد

شـدگی و در پـی آن کمرنـگ شـدن نیروهـای  ژوهشگران جدید که نیـروی جهانیپ

کارآمد در دنیای غرب آنان را مفتون و یا شاید غافل کرده است، گرایش رو بـه رشـدی 

گاهانه برآن است تا مصرف را بـه  ١.اند از خود نشان داده مصرففقط به امِر  این کتاب آ

ازد و معتقد اسـت کـه تمرکـز در امـر مصـرف، امور پویایی چون تولید و توزیع مرتبط س

تحریف  شدت بهای مثل عرضه و تقاضا، واقعیت را  بدون در نظر گرفتن دقیق عوامل پایه

گرا بـرای توصـیف پیچیـدگی توزیـع مـواد غـذایی و  ی اشـاعه الگوهـای سـاده. کند می

 بـه  و تنبـاکو ایو چـ در بیشتر نقاط جهان محبوبیت قهوه. نوشیدنی کافی نیستند
ً
صـرفا

ها نبود، بلکه دلیـل آن  های دریایی اروپایی ها در پی سیاحت دلیل قابلیت دسترسی به آن

 هـای ترابـری مانعبرداشـتن . تأثیر متقابل و پیچیده میان عواملی چون عرضه و تقاضا بود

 شرط الزم برای اشاعه
ً
ی افراد تراز اول است، امـا  محدوده ی آن در سطحی فراتر از قطعا

بعـد از ورود  چراکهشرط کافی نیست،  دهد ترویج قهوه در اروپا نشان میطور که  همان

 یـک نخستینقهوه برای 
ً
صدسـال طـول کشـید تـا ایـن  بار توسط کارگران مهاجر، تقریبـا

. دنبـو  ایران هم از ایـن قاعـده جـدا ٢.شدنوشیدنی تبدیل به یک محصول موفق تجاری 

مسائل مربوط به جغرافیای کشور، عالوه بر موضوعاتی چون طبقه و موقعیت اجتمـاعی 

ایـن . افراد، به همراه تأثیرات خارجی، منجر به ارجحیت نهایی چای نسبت به قهوه شـد

دم شد  در ایران و سراسر خاورمیانه تبدیل به ابزاری عالی برای دود و قضیه که چرا قلیان

شاید یـک دلیـل اروپا چنین نشد، همچنان به صورت معمایی باقی مانده است، اما و در 

ی  و نحــوه ی سـنتی و قـدیمی از حشـیش ی اسـتفاده بـین شـیوه "شـباهت اختیـاری"آن 

  . وارد باشد تازه استفاده از تنباکوی

ها مربوط به تضـاد میـان  آنیکی از . پردازد این تحقیق به دو خط فکری دیگر نیز می

                                                                                              

1. Agnew, “Coming Up for Air.” 

 Smith, “Early Diffusion of :بنگریـد بـه در انگلسـتان وایـل دوران مـدرندر ا ی مصرف قهـوه برای این بحث درباره .٢

Coffee Drinking in England” .  
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و دیگـری  کشـند آن را شـعارگونه بـه تصـویر می آل زندگی است که علمـا ی ایده نسخه

شده بود کـه در برابـر کنتـرل و  های تعیین زندگی واقعی، آشفته، و گریزان از محدودیت

ایم، دولتـی  به تصویر کشـیده ی صفوی دوره این تضاد را در ایراِن . کند نظم مقاومت می

  . داری را با هرزگی و دود و دم درآمیخته بود برخاسته از مذهب که دین

ای و بـا  به صـورت تشـکلی قبیلـه ].خ.هـ۸۸۰ـ ۱۱۰۱[) .م۱۵۰۱ـ ۱۷۲۲( ایران صفوی

آغاز به کار کرد و با حکومتی یکجانشین،  ی چادرنشین آسیای مرکزی پیروی از الگوها

 غیرقبیلـه ی کشاورزی و با مرکزیت دیوان بر پایه
ً
ای بـه کـار خـود  ساالری دقیق و عمـدتا

گرایانه و  تشیع، که دین رسمی آن بود، در ابتدا به شکل آیینی نامتعارف و عوام. پایان داد

گرایـی،  دن بـه جریـانی غالـب و نصبا تبدیل ش اطی نمایان شد، اما با گذشت زمانافر 

 به همین نسبت نیز اهمیت و تأثیر سخنرانان آن کـه همـان علمـای. پیرو اوامر دولتی شد

ای با عقاید  ای قبیله ی جامعه رهبران مذهبی که در آغاز در حاشیه. بودند بیشتر شد شیعه

های  وصـلتی  عمل شـده بودنـد، خیلـی زود بـه واسـطهای که داشت وارد  مشرکانه نیمه

این جایگاه نوپا آنـان . ی نخبگان کشور شدند های اداری وارد جرگه گروهی و انتصاب درون

های نفوذ بـه  یکی از راه. را قادر ساخت تا نظراتشان را بر دولت و راه و رسم آن تحمیل کنند

 سیستم دولتی امر به معتقدان برای پیش گرفتن زند 
ِ

صـحیح و وادار سـاختن  توأم با اخالِق  گی

های  ها و ممنوعیت در محدودیت نتایج این کار. دولت به اجرای اصول رفتاری اسالمی بود

هایی با حمایت دولت برای تغییر مـذهب  ای بر فعالیت افراد غیرمسلمان و نیز تالش دوره

هـا شـامل  فعالیـت آن. شـود دیـن اسـالم دیـده میبـه ـ  و ارمنیـان یعنی یهودیانـ  کافران

فحشـا، : شـد کـه غیراسـالمی بودنـد ممنوعیت در برخی رفتارهـا و مصـرف مـوادی می

مـواد محـرک جدیـدی کـه ، و تنبـاکو و در بعضـی مـوارد مصـرف قهـوه نوشیدن شراب

شـکال  نظر بحـث و اختالف تازگی وارد شده بود به
َ
هـای زیـادی را پدیـد آورده و در ظهـور ا

ن در اواخـر و ی مقـام روحـانی سـلطه. سزایی داشتند جدیدی از زندگی اجتماعی مردم نقش به

 ۱۱۰۱[ ).م۱۶۹۴ـ ۱۷۲۲ســلطنت ( حســین و بــا جلــوس شــاه ســلطان .م ی هفــدهم ســده

ی  ].خ.هـ۱۰۷۳ـ
ّ

کـه بـاالترین ، اصفهان االسالم به عنوان شیخ محمد باقر مجلسیو تصد

دار و  شـاه کـه فـردی دیـن. شد، به اوج خود رسـید محسوب می منصب روحانیت آن قلمرو

 ی شــیعه ه ســلطنت رســید و بــه احتــرام اســالِم بــ مجلســی النفس بــود زیــر نفــوذ ضــعیف

  .اش شراب و فحشا و قمار را ممنوع کرد ناپذیر در آغاز فرمانروایی انعطاف
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بـرای یـک فـرد عـادی ایـن فقـط : رسد عواقب تاریخی این جریان به نظر روشن می

. بـه خمینـی به جمهوری اسالمی است، از مجلسی ایران صفوی) اواخر(گامی کوتاه از 

از لحاظ ِاعمـال سـفت و سـخت قـوانین  رسد که اواخر دوران صفوی نظر می به در واقع

نشان از ایران کنـونی ها،  کم در ذهن بیشتر غربی ، دستمقدسانه اسالم و اخالق خشکه

  . داشت

آور جمهـوری  در مقام پیام ر کتاب حاضر این تصویر از ایران در اوایل دوران مدرند

از  ی خط سیر دولت صفوی در اینجا به بحث درباره. شود اسالمی به چالش کشیده می

وژیکی که بیش از پـیش های ایدیول ساالرانه با شالوده دیواندولتی به امارت صحراگردان 

خواهیم بگوییم با این  پردازیم، بلکه می نمی شده بود سو آمیز تشییع هم  با باورهای تعصب

بـا گذشـت زمـان توانسـت همـان  ی صـفوی نظر موافق نیستیم که در این رونـد جامعـه

کـه  شـد و یـا این یـغ میآلی را از خود نشـان دهـد کـه توسـط افراطیـون تبل وضعیت ایده

خوبی موفق شده بود همه را به تبعیت از حکم قانون مقدس اسـالم  حکومت روحانی به

شـد، تـا حـدی کـه اذان را  اعمال می شدت بهتفکیک جنسیتی  صفوی در ایراِن . وادارد

 از باالی مناره نمی
ً
هـای  بیفتـد کـه در باغ خواندند مبادا مؤذن چشمش به زنـانی معموال

هـزار فاحشـه فقـط در  همـه مسـافران خـارجی از وجـود ده اینبا. بودندهای مجاور  خانه

اگرچه دولت هـر از گـاهی بـه  ١.اند اند که آشکارا مشغول به کار بوده پایتخت خبر داده

داد، امـا ضـوابط قـانونی آن از تضـادها و  گرفتنـد اهمیـت مـی می نروحانیو ایراداتی که 

کـه مـاهیتی  آمد و اقـداماتش اغلـب نمـادین و شـعارگونه بـود تـا این ها بیرون می چالش

ها در بهترین حالت همواره موقتی بود و فحشـا همچنـان  کاربردی داشته باشد و تأثیر آن

قبال مانع ایرانیـان از اسـت و تنباکو نسبت به قهوه نروحانیو بدگمانی . رونق خود را داشت

گیر شـده بـود و افـراط در  همـه مصـرف تریـاک. شان از این مواد جدیـد نشـد مشتاقانه

منصـبان مـذهبی  و حتی برخـی صاحب ری در میان خواص همچنان رایج بودخوا شراب

های شاهانه طبق معمـول بـا  ها و ضیافت برگزاری مهمانی. نوشی داشتند نیز تمایل به باده

های  شـد و فاحشـه بازان انجام می زن و خوانندگان مرد جوان و شعبدهحضور رقصندگان 

در مجمـوع بایـد گفـت ایـران . ی دولتی وصل بودند بسیاری به خاندان مقامات بلندپایه

                                                                                              

  . ”Matthee, “Prostitutes, Courtesans, and Dancing girls :برای این مبحث بنگرید به .١
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ای از تقـدس و کفـر اسـت،  دهد کـه آمیـزه ای نشان می صورت جامعه خود را به صفوی

ـ  های دیرینـه و منع آن هر دو در کنار هم وجود داشت و عادت که لذت و خوشی جایی

  . شد اغلب بر مالحظات اخالقی غالب میـ  و ضروریات اقتصادی

در پـی توضـیح چنـین تضـادهایی بـین حـرف و عمـل و بـین  در طلب عیشکتاب 

ای اسـت  عمومی است که برگرفته از سنت تاریخی پیچیـده" فساد"گونه و  شعار فضیلِت 

نخست باید گفت دولتی که خود تـا ایـن . یک جنبه از آن است فقطرسمی  ِب که مذه

ی میـان رفتـار  تواند بـرای از بـین بـردن فاصـله بارش است نمیبندو حد درگیر زندگی بی

که اگرچه دولـت  دوم این. ای بردارد قانونی و واقعی گامی فراتر از ورد و جادوهای دوره

 مشروعیتش را از مذهب گرفته بود، حم
ّ

حـرف  ایتش از اعتقادات مذهبی همواره در حد

 در واقـعکـرد و  های آن اعتنـا می گاهی به توصـیه طور که گفته شد فقط گه بود، و همان

 غیر
ً
. بین بـود در اصـل دولتـی واقـع دولـت صـفوی. مـذهبی بـود ساختار قدرتش اساسا

بـا » ی ضمنی معامله«پذیری و نیاز به یک  نطباقگرایی دولت ریشه در تمایل آن به ا واقع

ای بـود  قابل کنترلش داشت؛ اما بیش از هر چیز ناشی از دوراهـیجامعه و گرایشات غیر 

اند، یعنی انتخاب بـین  ها همواره در طول دوران با آن دست به گریبان بوده که حکومت

، اخـالق بـه ل دوران مدرندر ایران نیز، مانند هر جای دیگر در اوای ١.اصول و یا منفعت

مـردان  طور کلی در پی ضرورت کسب درآمد افول کرد؛ به همین دلیـل بـود کـه دولـت

هـا عایدشـان  مالیاتی کـه از آن دلیلنسبت به فحشا و مصرف دخانیات، بیشتر به  صفوی

  . کردند گیری نمی شد، سخت می

هـا فقـط مخالفـت و  نیز تا حدی در این امر نقش داشتند، امـا نقـش آن رهبران دینی

انگارانه  چنین تصـویری بسـیار سـاده. ی احکام الهی نبود اشتیاق به تذکر به ملت درباره

های خـود  توانستند جامعه را به سـمت خواسـته مین است و مسئله فقط این نبود که علما

                                                                                              

  : بنگرید به» ی ضمنی معامله«ت برای عبار  .١

Dale Eikleman, “Foreword: The Religious Public Sphere in Early Muslim Societies,” in Hoexter et al., 

eds., The Public Sphere in Muslim Societies, 6.  

  هنوز به طور آشکار می ها را ها و منفعت پیامدهای بغرنج پیچیده و متناقض ناشی از سردرگمی میان ممنوعیت
ِ

 تـوان در ژاپـن

سـاز بـزرگ بـرای دولـت  است و تنباکو تنهـا کـاالی پول» ی مالی کشور پشتوانه« در آنجا درآمد دولت از تنباکو. مدرن دید

  : بنگرید به. شود جه میاست؛ به همین دلیل اقدامات پیشنهادی ضددخانیات وزارت بهداشت با مخالفت وزارت دارایی موا

Stephanie Strom, “Japan and Tobacco Revenue: Leader Faces Difficult Choice,” New York Times June 13 

(2001), A1, 14.  
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 قدرت آن. سوق دهند
ً
هـا بـا  آن. هـا بـرای مهـار رفتارهـای غیرقـانونی محـدود بـود قطعا

اغلـب تـا جـایی ی داشـت و محـدود مواجه بودند که قدرتای سرکش و دولتی  جامعه

از  امـا مقامـات دینـی، جـدا. تأمین کنـدنگران اجرای قوانین بود که بتواند منافع خود را 

کردنـد تـا رفتارهـای  می کننده بودنـد و بیهـوده از دولـت درخواسـت که نیرویی نفی این

نقـش  کردند برایشان منفعتـی بـود نفی میدر آنچه  وقتیمذهبی را تقویت کند،  درسِت 

هـا را در  های نامناسب حضور و موقعیت اجتماعی آن وجود رفتار. کردند مؤثری ایفا می

معرفی خود در مقام عـامالن  ها با آن. بخشید کرد و به آن مشروعیت می جامعه توجیه می

شـان خـود  کـه همه شدند و از آنجایی مند می اجهه با فسق و فجور از این موقعیت بهرهمو 

های نامشروع بودند، با تجاهل و نادیده گرفتن این اعمال یا تغییـر  گیر فعالیت به نوعی در

هـا همـواره بـه  آن. شـدند مسیر آن به مقوالت قابل قبول، موجب استمرار و تداوم آن می

امـا از . به وظـایفش مبنـی بـر رعایـت اخـالق عمـومی عمـل کنـد کردند دولت امر می

که قدرت اجرایی متعلق به دولت بود، به ناچار به همان اندک دستورات تحمیلی  آنجایی

آنچـه در ظـاهر . دادنـد خوانی نداشت رضـایت می شان نیز هم که چندان با مقاصد دینی

در  در واقعداد،  ود نشان میخود را به صورت تضادی میان ضوابط جامعه و واقعیت موج

ناپـذیر میـان  تر جدلی میـان ایـن دو بـود کـه ناشـی از تضـاد بـدیع و پایان سطحی عمیق

  . شد تولیدشان میز مقدسی بود که همواره باعث با گرایی و خشکه لذت

بـه  ایـران صـفوی. ی استمرار تاریخی و تغییر اسـت سومین و آخرین موضوع درباره

آغـاز و پایـان یافـت، امـا  آن مذهب و دولت درهـم تنیـده بـود صورت حکومتی که در

بـه مسـیحایی ای بـا مرکزیـت رهبـری  ماهیت ارتباط این دو با تغییر جامعه از حالت قبیله

کـرد شـکل  قصرنشـین آن را هـدایت می سـاالرانه کـه شـاِه  دیوان بنگاهی موروثی و نیمه

اگرچه اختالفات . دهد این موضوع را به بهترین شکل نشان می خط سیر شراب. گرفت

 ی صـفویه حل نشد، امـا جایگـاه آن در جامعـه در طـول دوره گاه مربوط به شراب هیچ

های افراطی و روابط نامشروع آشکار داشت، ولـی شـاه  شاه اسماعیل عیاشی. تغییر کرد

  طهماسب
َ
آمیز و  های گناه شکال رفتاربرآن شد تا با صدور حکمی علیه این کار و دیگر ا

های پس از وی  اکثر شاه. های جوانی خود ابراز پشیمانی کند روی سرانه، از زیاده سبک

روِی  کردند، امـا اغلـب بـین زیـاده شان در این کار افراط می نوشیدند و برخی شراب می

 و داد دسـت از را خـود ی آیینـی شـراب وجهـه. ز از آن در نوسان بودنـدآمیز و پرهی گناه
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 از نشـان ایـن و نوشـیدند می را آن خلـوت در فقـط کـه شـد آمیزی کفر نوشیدنی به تبدیل

 دولتـی بـه دسترسـی، و آزادی بـر مبتنـی ای، قبیلـه حکـومتی از ایرانـی ی جامعه دگرگونی

   .کرد می پنهان قصرش واریچهاردی در را خود آن شاِه  که داشت یکجانشین

 با اضمحالل دولت صفویه
ً
در  سـقوط فجیـع اصـفهان. متوقف نشـد این تغییر طبیعتا

 بـه حکومـت صـفویه ].خ.هـ۱۱۰۱[ .م۱۷۲۲سال 
ً
ای  پایـان بخشـید و دوره اگرچه عمال

قم زد که عواقب تجاری و مصرفی بسیاری داشت، موجـب گسسـت پرآشوب و فقر را ر 

) .م۱۷۹۶ـ ۱۹۲۵( ی قاجـار تـوان گفـت دوره نـه می. چشـمگیری در تـاریخ ایـران نشـد

بـود و نـه  .م ی هجـدهم ی بالفاصـل تـاریخ ایـران از سـده ادامـه ].خ.هـ۱۱۷۵ـ ۱۳۰۴[

 نوظهور در  می
ً
صـنعتی  ای پیشا ایران همچنان جامعـه. نظر گرفتتوان آن را چیزی کامال

ادامه یافـت و در برخـی  .م ی نوزدهم بسیاری از امور اجتماعی تا اواخر سده. باقی ماند

بـرای مثـال بـا شـروع . موارد تا دوران اخیر نیز کشیده شد، امـا برخـی امـور تغییـر کـرد

که  شاهان قاجار ].خ.هـ۱۱۷۶ـ ۱۲۱۳[ ).م۱۷۹۷ـ ۱۸۳۴ سلطنت( شاه حکومت فتحعلی

شان بودند، دیگر در مراسم عیش و نوش و عیاشی که از دوران  نگران صالحیت مذهبی

در . خواری نیز تغییـر کـرد و دالیل مشروب. کردند به جای مانده بود افراط نمی صفوی

خیـالی  رسید این کار را یـا بـا بی نوشیدند به نظر می کسانی که مشروب می زمان صفوی

نوشـیدن  ی قاجار شدند، اما در دوره که گرفتار عذاب وجدان می دادند و یا این انجام می

و  نروحـانیو ی، اهانـت بـه قیـد ی نافرمانی، بـه رخ کشـیدن بی معنا داشت، نشانه شراب

ی مذهبی  و البته نشانی از رفتارهای متظاهرانه قدیم بود شان و یادآور صوفیان نیاحکام دی

  . شد در آن دیده نمی

 نیز دولت قاجار ].خ.هـ۱۲۲۷ـ ۷۵[ ).م۱۸۴۸ ـ ۹۶ سلطنت( شاه در دوران ناصرالدین

مـردان  دولت. ها وضع کرده بود کننده و محل استعمال آن اقداماتی را علیه مواد تحریک

و کشــیدن آن در مقابــل ( بـار رواج ســریع تریـاک در آن زمـان بــا تشـخیص تــأثیر زیــان

هـا  آن. در پـی مهـار مصـرف آن برآمدنـد) ی سنتی که به صورت خوراکی بـود استفاده

های سیاسی بود به طور موقـت  ها و مخالفت را که مرکز فعالیت ها خانه قهوه ن درِ همچنی

یـادآور ی، های موجود در پس این اقدامات، خواه اخالقـی و خـواه سیاسـ انگیزه. بستند

ی، ولو در سطح شعار، های دینی در اصل هیچ نقش همه، انگیزه اینبا. است ی صفویه دوره

دولـت  بـا تفاوت اصلی دولـت قاجـار. نداشت های زمان قاجار منوعیتدر مداخالت و م
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دیگـر  قاجار نگرانی شاهان دوران متأخر: هایی بود که با آن مواجه بودند در چالش صفوی

ی  کارانـه مربوط به حکومت آزاد و خالی از تعصب پیشـامدرن و تحـت فشـارهای محافظه

شد که حاال باید بـا  دینی نبود، بلکه مشکل آنان بیشتر مربوط به دولت متمرکز و مدرنی می

  . کرد نیروهای سیاسی و اقتصادی خارج از کنترلش دست و پنجه نرم می

   ترتیب مطالب

  بندی موضـوعی و تـوالی زمـانی ی اطالعـات در ایـن کتـاب بـا دسـته ارائـه ی شـیوه

ی سیاسـی، اجتمـاعی و  فصل آغـازین آن شـامل مـروری اجمـالی بـر تاریخچـه. است

شـود کـه بـرای  می ].خ.هــ۱۲۷۹تـا  ۸۷۹[ .م۱۹۰۰تا  ۱۵۰۰های  اقتصادی ایران بین سال

آیـد فـراهم  ادامـه می ای بـرای فهـم موضـوعاتی کـه در متخصـص زمینـهخوانندگان غیر

ای بـین  شود، یک بخـش دوره آنچه در ادامه آمده است به دو بخش تقسیم می. کند می

ی شـاهان  شـود کـه دوره را شـامل می ].خ.هــ۱۱۷۹تـا  ۸۷۹[ .م۱۸۰۰و  ۱۵۰۰های  سال

ی  بـه دوره ، یعنـی مربـوط.م ی نـوزدهم و وقایع بعد از آن است و دیگری سـده صفوی

بخش اول دارای چهار فصل است که در هر فصـل بـه یکـی از مـواد . خواهد بود قاجار

ی تـاریخی  ، در دورهی چـای عـالوه در بخش دوم به همین مواد، به. پردازیم محرک می

  . شود دیگر پرداخته می

ی غنـی الکـل در  در تاریخچـه در دو فصل بخش اول به بررسی نقش دولت صفوی

ــراب  ش
ً
ــا ــران و خصوص ــدیمیای ــه ق  این ترین و مبهم ، ک

ِ
ــرین ــه محرک ت ــت،  گون هاس

گیرد و تمرکِز بحـث بـر روی افـراد  مورد بررسی قرار می» مصرف« ۲فصل . پردازیم می

نوشـیدند، در ایـن  که شراب می بودند ای تراز اول کشور است که از قرار معلوم تنها رده

 به نقش شراب
ً
فصـل . شـود خواری در تغییر ماهیت پادشاهی پرداخته می فصل خصوصا

پـردازد و دالیـل و شـرایط  ای اسـالمی می به مصرِف همراه با تشویش الکل در جامعه ۳

  . شد گاه علیه آن صادر می کند که گه هایی را بررسی می ممنوعیت

تریـاک . اندازد می در دوران صفوی و حشیش ی تریاک تاریخچه نگاهی به ۴فصل 

 در واقع ی ننگ نبود و و حشیش، برخالف الکل، در ایران پیشامدرن از لحاظ دینی مایه

  محسـوب می های مجازی بـرای شـراب هردو جایگزین
ً
تریـاک کـه  شـدند، مخصوصـا

ی ایرانـی  قـدر بـا جامعـه شد و آن های مدیدی در ایران به جای کشیدن خورده می مدت
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آن را به شراب خودشـان تشـبیه  ی صفویه در دوره آمیخته شده بود که مسافران فرانسوی

 دچـار  یگفتند ایرانیان م کردند و می می
ً
دانند چگونه این ماده را مصرف کنند و معمـوال

  . شوند اعتیاد به آن نمی

» جدید«های  توجه خواننده را به محرک شود به آن پرداخته می ۵که در فصل  تنباکو

، ایـن مـاده، بعـد از چـای. کند که در پی انقالب تجاری وارد کشـور شـد معطوف می

 
ً
گنجایش آن برای کسـب «ی محرک از نظر سازگاری فرهنگی و  ترین ماده قوی احتماال

این فصل ابتدا به بررسی شرایط ورود و  ١.است» شناختی های دارو معنایی فراتر از ویژگی

پردازد و سپس توجهش را به اختالف نظراتی که در محافل پزشکی  محبوبیت تنباکو می

  . دارد ف میی آن وجود داشت معطو  و مذهبی درباره

  اســناد و مــدارک مربــوط. پــردازد می ی صــفوی در دوره بــه بررســی قهــوه ۶فصــل 

  خوبی ثبت شـده اسـت و بنـابراین مسـائل مربـوط به قهوه، که محصولی وارداتی بود، به

ایـن  بخـش دوم. دهـد خـود اختصـاص میبخش از این فصل را بـه  نخستینبه تجارت 

ای دارویـی بـه  ی سـیر تحـول قهـوه از مـاده پردازد و درباره فصل به موضوع مصرف می

کـه انـواع  هاسـت خانه کنـد، امـا تمرکـز آن بـر قهوه نوعی نوشیدنی تفریحـی بحـث می

  . شود های مذهبیون و سیاسیون می های مرتبط با آن موضوع نگرانی تفریحات و سرگرمی

ی پــس از پیــدایش  اب بــه بررســی الگوهــای تــداوم و تغییــر در دورهبخــش دوم کتــ

پردازد و نگاهی نیز بـه تحـوالت ناشـی از  می .م ی نوزدهم در اوایل سده ی قاجار سلسله

در چهـار . هـا دارد ی آن های اسـتفاده های مختلف و جایگاه ورود مواد مخدر و محرک

 ی نـوزدهم ی ایرانـی سـده های سیاسی و اجتماعی در جامعه فصل این بخش به پیشرفت

 به مسیر نامنظم آن بـه سـمت مدرنیتـه و سیاسـت .م
ً
های برخاسـته از آن نیـز  و خصوصا

  . پرداخته شده است

تر بـه تصـویر کشـیده  بسیار دقیـق پس از دوران صفوی سیر تحول شراب ۷در فصل 

و سـامان بیابانگردانـه از ـ  ی ایران ری در تحوالت بعدی جامعهاخو  ده و نقش مشروبش

ی و قابلیــت دسترســی بــه مشــروب دارد بــه  خوار کــه حکایــت از آزاد ســخت مشــروب

بررسـی ـ  حکومتی ساکن که در آن دربار به دنبال نمادهای متفـاوت مشـروعیت اسـت

                                                                                              

1. Gladwell, “Java Man,” 76.  
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   .شده است

را  و تنبـاکو پردازد و سیر تحول تریـاک تغییر میبا دقت بیشتری به روند این  ۸فصل 

 
ّ
وقتـی ایـن . دهـد ی به صورت مستند نشان میاز مواد مصرفی محبوب به مواد وارداتی مل

شـکل  .م ی نـوزدهم کشیدن تریاک، به جای بلعیدن آن در اواخـر سـده عادت مهاجِم 

 غیر
ً
ساز خود را در جامعه از دست داد و تبـدیل بـه  شکلم گرفت، این ماده جایگاه نسبتا

تریـاک نـه تنهـا بـه . های اجتماعی شد ی طیفی از بیماری گیر و ریشه منبع اعتیادی همه

ترین محصول فروشـی کشـور شـد و در برخـی  محصولی فروشی تبدیل شد، بلکه اصلی

. طـی قـرار دادکشاورزی تبدیل شد و ایران را در معرض قحمحصول  به تک در واقعنواحی 

آورترین مواد صادراتی کشور شد ماننـد تریـاک  تنباکو از این جهت که تبدیل به یکی از سود

محبوبیـت . موجب شد تا این ماده خط سیر متفاوتی داشته باشـد بود، اما حوادث سیاسی

ز بـودن یـا ی مجـا های مذهبی درباره در میان مردم تا حد زیادی به بحث بسیار زیاد تدخین

که دولت تصمیم گرفت تولید، فـروش، و توزیـع تنبـاکو را  وقتی. نبودن تنباکو منجر شده بود

را به منظور طرد نیروهـای  مداخله کردند و افراد سیگاری بیگانگان واگذار کند، علما به

  .کنددار ن خارجی بسیج کردند تا کنترل بیگانگان دامن ملت را لکه

تـا زمـان  .م ی هجـدهم ی زمـانی میـان اوایـل سـده در برهه و چای به قهوه ۹فصل 

در ایـن فصـل ابتـدا بـه بحـث . پـردازد می .م ی نـوزدهم چای در اواخر سـده" پیروزی"

یل اصـلی ناپدیـد شـدن و دال  ی محبوبیت نسبی این دو نوشیدنی در زمان صفویه درباره

، ].خ.هـ۱۱۰۱[ .م۱۷۲۲در سال  آشوب، در پی سقوط اصفهان ای پر در دوره ها خانه قهوه

ی ایرانیان از قهوه به چای، به عنوان نوشیدنی  قهئی این فصل تغییر ذا در ادامه. پردازد می

پـردازد  دوست می چای و انگلیِس  قش روسیهشود و به بررسی ن محبوب ایرانی، دنبال می

  . کند ای را که موجب این تغییر شد بررسی می قهئو شرایط اجتماعی مرتبط با طبقه و ذا

و ظهـور  پردازد که همراه با گسترش چای ای می به بررسی پدیده ۱۰و باالخره فصل 

 هایی خانـه رخ داد، قهوه .م ی نـوزدهم ی دوم اواخر سـده در نیمه" جدید" های خانه قهوه

در . شد می عرضهچای در آن  می بود، گرچه به جای قهوهقدی های خانه که شبیه به قهوه

هـا و  های جدیـد و نیـز عملکـرد آن هـا بـا سـاختار مکان این فصل به شکل ظاهری ایـن

هایی است  ها و تشویش توجه اصلی این فصل به نگرانی. پردازیم هایشان می رجوع ارباب

ها  گاه در عملکرد آن داشتند تا گه می آوردند و دولت را وا که این تشکیالت به وجود می
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رانـی نسـبت بـه حفـظ تعـادل ها طیف وسـیعی داشـت و از نگ این نگرانی. دخالت کند

شد و به همین دلیل است کـه  های اجتماعی را شامل می تجاری کشور تا ترس از آشوب

  . دانند ی ایران می های دیرینه یتی حساس آن را نماینده



 

  بخش نخست 

   ی صفویه دوره

  

  

  



 



 

   ۱فصل 

 
ّ

  .م۱۹۰۰تا  ۱۵۰۰های  ی به تاریخ ایران بین سالنگاهی کل

  ایران در دوران صفویه

کـرد، اغلـب  در ایران حکومت می .م ی شانزدهم ، که در اوایل سدهدودمان صفوی

گوینـد دولتـی کـه  شـود و برخـی می ی آغاز تاریخ مدرن کشور در نظر گرفتـه می نقطه

به وجود آورد سرآغاز دولت ملی ایران بود؛ هرچند مدرن پنداشتن ایران در دوران  صفویه

ی  دهنـده از لحاظ تاریخی نادرست است، چراکه آنـان از بسـیاری جهـات ادامه صفوی

د و از امـوری ماننـد ضـرب سـکه گرفتـه تـا و تیموریان بودن ها و اقدامات مغوالن برنامه

گاهانـه مشـروعیت  دولت صـفوی. کردند ساالری از آنان پیروی می های دیوان سیاست آ

کوشیدند اصـل و نسـب  می نگاران صفوی تاریخ. گذشته بنا کرد ی سنِت  خود را بر پایه

: سـلطنت( یعنی شاه عباس اول ترین پادشاه صفوی و بزرگ امامان شیعه این سلسله را به

 یعنی تیمـور لنـگ را به فاتح بزرگ آسیای مرکزی] .خ.هـ۹۶۶ـ ۱۰۰۸[) .م۱۵۸۷ـ ۱۶۲۹

کارهای بدیع  ، صفویانحال بااین. نسبت دهند ].خ.هـ۷۸۴[ ).م۱۴۰۵ به سالدرگذشته (

هـا  آن. ها از طرق گوناگون تا به امروز باقی مانـده اسـت زیادی انجام دادند و میراث آن

 چادرنشـین و  بخش اعظم ایران را تحت کنترل سیاسی واحدی درآوردند و نظـاِم 
ً
اساسـا

 یک ی را به جامعهعشایر
ً
جانشین تبدیل کردند که بیشتر درآمد خود را از طریق  ی عمدتا

ی پادشـاهی  که این خانـدان ایـده تر از همه این مهم. کرد کشاورزی و تجارت کسب می
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موروثی را به کـار گرفـت و قـدرت ارضـی را بـا مشـروعیت دینـی ترکیـب کـرد کـه بـا 

 شکل. م یافتتداو  .م ی بیستم اصالحاتی در آن تا سده
ِ

گرفته در این دوران  نظام سیاسی

مرزهای سیاسی و دینی سفت و سختی نداشت و زبان فارسی کـه زبـان ادبـی آن دوران 

برخـی . شـد های دینـی بـود، می کم جایگزین زبان عربی، که ابزار بیـان اندیشـه بود کم

آمده بود و یا از دوران پیشین به جـا مانـده به وجود  نهادهای اداری که در عصر صفوی

در آخر باید اضـافه کـرد کـه در دوران . نیز به فعالیت خود ادامه داد ی قاجار بود تا دوره

  .تجاری پایدار میان ایران و اروپا هستیمو  سیاسیشاهد شروع موجی از روابط  صفویه

ــا ــران در فاصــلهزم ــه ای ــانی  نی کــه ب ــا  ۱۵۰۱ی زم ــا  ۸۸۰[ .م۱۷۲۲ت ـــ۱۱۰۱ت ] .خ.ه

 نخسـتین. پردازیم چند ویژگی خاص زمانی و مکانی را بایـد مـد نظـر داشـته باشـیم می

بخـش اعظـم ایـران شـامل . ویژگی مربوط بـه شـرایط طبیعـی ایـران و اثـراِت آن اسـت

ی  ن از باران کـافی بـرای ادامـههای وسیعی از آ بخش. های خشک و نابارور است زمین

عشایر . نشینی شبانی دارد کشت و کار محروم است اما شرایط بسیار مناسبی جهت کوچ

سوم تا نیمی از جمعیت کشور  کردند در این دوران یک ای زندگی می که به صورت قبیله

دومین ویژگی، که نامرتبط به مـورد پیشـین نیسـت، ایـن اسـت کـه . دادند را تشکیل می

ای بود که قدرت سیاسی را نیز بـه دنبـال  درت نظامی این دوران برگرفته از ساختار قبیلهق

هـای  طلبی های حـاکم بـر ایـران در جاه ی تمام خاندان ریشه. می بیستم  تا سده. داشت

 . ای بود قبیله
ِ

ار و نبـوِد پـایتختی تـوان در دربارهـای سـیّ  می دولـت را نمود ساختار شبانی

 همان جایی بـود کـه شـاه و  صفویه. ثابت دید
ً
چندین پایتخت داشت و پایتخت معموال

ها بود و،  که قدرت نظامی و سیاسی در ایران در دست ترک سوم این. همراهانشان بودند

کـه نسبشـان بـه  صفویان. ساالری و فرهنگ بودند در مقابل، قوم تاجیک پیشروان دیوان

 
ُ
ای بودند با این سـاختار چنـدان همـاهنگی  ی غیرقبیله گشت و دارای پیشینه برمی ردهاک

  هرچندنداشتند؛ 
ِ

شـرقی بـه وجـود  سـاکن آنـاتولی دولتی که آنان با کمک قبایل ترکمن

حال این مرزبندی  بااین. ساختار خود کردبندی را وارد  آوردند تا حدود زیادی این تقسیم

هـا امـور  بـه مـرور زمـان بسـیاری از ترک. هـا نفـوذ ناپـذیر نبـود هـا و تاجیک میان ترک

البتـه نبایـد . هـا وارد ارتـش شـدند ساالری را به عهده گرفتند و بسیاری از تاجیک دیوان

وسـویه و های د ناشـی از بـدگمانی کـهبـین ایـن دو گـروه  بتنسبت به کشمکش و رقا

در نهایت باید گفت کشورداری پیشامدرن ایران ترکیبی از . تفاوت عالیق بود اغراق کرد
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ِ

ــ  باستانی و اصول مشروعیت و قدرت مغـولی سنت حکومت اسالمی، مفهوم پادشاهی

به ایـن ترتیـب بـود کـه  نخستین اصل سنت حکومت اسالمی. بود ترکی آسیای مرکزی

 دومـین اصـل. کـرد م فرمـانروایی میی خـدا بـر امـت اسـال حکمران به عنوان نماینـده

 اش بـر مـردم همچـون ی مفهوم فرمانروای مطلـق بـود کـه فروانروایـی کشورداری بر پایه

که سومین عامل این بود که قدرت و مشروعیت نه  حالیاش بود؛ در  ارتباط چوپان با گله

حاکم بلکه در موجودیت ایل بود که عالوه بر پسران و عموهـا شـامل  در دست شخِص 

از این لحاظ، مانند بسیاری جهـات دیگـر،  صفویان. شد و مادران و دختران نیز می زنان

نبوِد . داشتند گورکانی هندِ و  وری عثمانیامپراتاشتراکات بسیاری با همسایگانشان یعنی 

های طـوالنی  منجر به کشـمکش مغولی ـ اصل انتقال قدرت به پسر ارشد در سنت ترکی

در عصـر  هرچنـد(زد  ثبـاتی دامـن مـی شد و در نهایـت بـه بی برای به قدرت رسیدن می

 قدرت از پدر به پسر میصفوی
ً
  ).رسید ، طبق اصول دیرین ایرانیان، معموال

  پیشینه

، در اردبیـل ی صـوفیانها به شـکل فرقـه] .خ.هـ۶۷۹[ .م۱۳۰۰در حدود سال  صفویه

گـذار ایـن سلسـله  سـپاری بنیـان مال غرب کشور، که زادگاه و محل خاکشهری در ش

، بعـد فویهی صـ فرقه. نیز هست، آغاز به کار کرد) ۱۲۵۲ـ ۱۳۳۴( الدین یعنی شیخ صفی

در ایـران و  هـا های سیاسی ناشـی از سـقوط حکومـت مغول از پشت سر گذاشتن توفان

 خصوص جنیـد الدین به ، کار خود را با رهبری نوادگان صفیظهور و سقوط تیمور لنگ

 ].خ.هــ۸۳۹ـ ۶۷[ ).م۱۴۶۰ـ ۸۸( و حیـدر ].خ.هـ۸۲۶ـ ۳۹[ ).م۱۴۴۷ـ ۶۰ :سلطنت(

ای شدند که در شکاف قلمـروی تحـت فرمـان  طلبانه ادامه دادند و تبدیل به جنبش جاه

 و قراقویونلـو) گوسـفندان سـفید] صـاحبان([ قویونلـو ی قومیتی موسوم به آق دو سلسله

ای  هـای قبیلـه هـا گروه حامیـان اصـلی آن. جـای گرفتنـد) گوسفندان سـیاه] صاحبان([

شـود از  های سرخی دارد که گفتـه می این نام اشاره به کاله. بودند سران سرخیا  قزلباش

و  شان به فرمانروای صـفوی روی آن نشان سرسپردگی َتَرِک  ۱۲به جا مانده و  زمان حیدر

ام مشترکشـان، از یـک تبـار نبودنـد و افراد این قبایل، با وجود نـ. دوازده امام شیعیان بود

های قومیتی خود را داشتند و قبایل مختلف همچنان رقیبـان سرسـخت  هرکدام وابستگی

کردند همگی  حمایت می که از صفویان قبایل اصلی قزلباش. رفتند یکدیگر به شمار می
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 به مناطق مختلف ایران مهاجرت کرده بودنـد و زمـانی کـه صـفویان و آناتولی از سوریه

 به عنوان حاکمان منطقه
ً
ی خود منصـوب  حکومت را به دست گرفتند، رهبران ایل غالبا

  .شدند

تأسـیس را تشـکیل دادنـد و بـه عنـوان  تازه نظام حکومـت نخبگـان سـواره ها قزلباش

ی  هـا بـا حکمـران رابطـه ی آن محافظان مخصوص شاه به کار گرفته شـدند ولـی رابطـه

کـه بـه  شدت به رهبر خود وفـادار بودنـد و از آنجـایی ها به آن. مریدی و مرشدی نیز بود

هـا  آن. شدند ناپذیر بودن خود ایمان داشتند، اغلب بدون زره وارد میدان نبرد می شکست

 گوشـت  حسـاب می بی همچنین مراسـمی داشـتند کـه در آن شـراب
ً
نوشـیدند و ظـاهرا

 ترکمن جنید. خوردند دشمنان خود را می
ً
بودند پیروانـی گـرد  از میان این قبایل که اکثرا

 آنـان در یـورش بـه سـاکنان مسـیحی ها را برای عملیات نظامی تعلیم داد و از آورد و آن

  .استفاده کرد قفقاز

یکـی از مسـائل مـبهم . اطالعـات زیـادی در دسـت نیسـت از اوایل دوران صـفوی

در سـر داشـتند، امـا در  ها در اصل عقاید سّنی آن. هاست ماهیت دقیق باورهای دینی آن

از . گرویدنـد خود، به مـذهب شـیعه تأثیر حامیان ترکمن زیر، .م ی پانزدهم ابتدای سده

ای مرزی مملو از اعتقادات تلفیقی اسالمی و پیشااسـالمی  که این قبایل از منطقه آنجایی

 گری شـان ارتبـاط چنـدانی بـا شـیعه ، نظـام اعتقادیای برخاسـته بودنـد و عناصر هـزاره

  دوازده
َ

باوری بود که شـامل اعتقـاد بـه حلـول  و روح نیمَ امامی نداشت و پر از مفاهیم ش

  .شد ارواح و تناسخ و نیز قائل بودن صفات الهی برای رهبران می

  .م ی شانزدهم ایران در سده

ه در شا به جای شیخ ه خاندانی پادشاهی کهاز جنبشی موعودباورانه ب یانتحول صفو 

در دوران حکومـت شـاه . صـورت گرفـت رأس آن بود در زمان اسـماعیل پسـر حیـدر

بـه امـام هفـتم،  الدین ای جعلی ساخته شد که طبق آن نسب صـفی نامه اسماعیل، شجره

بر توجـه اسـماعیل بـه اصـول  چندانیاگرچه این کار تأثیر . رسید ، میامام موسی کاظم

تأسیس نداشت، تلفیقی که میان قدرت دنیوی و دین به وجـود آمـد  اصلی اعتقادات تازه

بودنـد، در ایـن میـان نقـش  وفادار صفویان که حامیان ها قزلباش. نهایت قدرتمند بود بی

ــوان آموزگــاران  ــه عن ــر دریافــت ملــک و امــالک، ب بســیار مهمــی داشــتند و عــالوه ب



  در طلب عیش   42

از  ].خ.هــ۸۷۸[ .م۱۴۹۹اسماعیل در سـال . کردند نیز خدمت می های صفوی شاهزاده

کـرد، برخاسـت تـا  حت حمایت فرمانروایی محلی زنـدگی میی خزر، جایی که ت منطقه

، وقتـی هنـوز ].خ.هـ۸۸۰[ .م۱۵۰۱در سال . درآورد قویونلوها قغرب ایران را از چنگ آ

را مـذهب رسـمی  او همچنـین شـیعه. خوانـد پانزده سال هم نداشت، خود را شاه تبریز

های  تأسـیس خـود پایـه لمرو حکومـت خـود معرفـی کـرد؛ بنـابراین بـه حکومـت تازهق

ایدئولوژیک قوی اعطا کرد و مرزهای مشترک دینی و سیاسی در ایران ایجاد کرد که، با 

تمـام ] .خ.هــ۸۸۹[ .م۱۵۱۰در سـال . اصالحاتی چند، تا به امروز نیز دوام آورده اسـت

در سـال  کـه هنگامی. بـود در شمال شـرقی، در دسـت صـفویان کشور، به جز خراسان

خراسان را بـه  ازبک خاِن  اسماعیل با مغلوب کردن محمد شیبانی] .خ.هـ۸۸۹[ .م۱۵۱۰

  .ترین پهنه در تاریخ این خاندان شد رای گستردهدا دست آورد، قلمرو صفوی

 هـا کـه خـود را مـدافعان اسـالم سـّنی آن. بودنـد هـا عثمانی رقیبان اصـلی صـفویان

. کردند در مرزهای خود احساس خطر می جوی شیعه خواندند، از ایجاد دولت ستیزه می

را بر آن داشت  زودی سلطان سلیم به و هوادارانش در آناتولی شورش و سرکشی صفویان

به ایران بتازد، نبردی کـه  در نبردی معروف به چالدران] .خ.هـ۸۹۳[ .م۱۵۱۴تا در سال 

را  های صحرایی و اسلحه توانستند سربازان اسماعیل مجهز به توپخانه های در آن عثمانی

گوینـد شکسـت  مشـهور اسـت کـه می. در هـم بکوبنـد جنگیدند که با تیر و کمان می

گاه پس از آن سـربازانش  ی بزرگی به اسماعیل وارد کرد و او هیچی روح ضربه چالدران

گوینـد شـاه اسـماعیل از آن پـس بـه شـکار و  درسـت اسـت کـه می. را به نبرد نفرستاد

چنینـی را بـه  هـای این گذرانی با پسـران جـوان روی آورد و فعالیت خواری و وقت شراب

پس از آن شکست سخت، دوبـاره خـود را  ی مملکت ترجیح داد، اما سپاه صفوی اداره

بود پیشروی  شمالی که در دست عثمانی رودان ترمیم کرد و چند سال بعد به سمت میان

  .کرد

ــال  ــماعیل در س ــاه اس ـــ۹۰۳[ .م۱۵۲۴ش ــر ده] .خ.ه ــت و پس ــاله درگذش ، ی او س

طبیعی است که با سن کمی که او داشت، در ابتدا قدرت . ، جانشین وی شدطهماسب

با توجه بـه اختالفـات مقامـات . بود های قزلباش السلطنه اصلی در دست جمعی از نایب

ی  های اولیـه تعجبـی نیسـت کـه در سـال و همچنین کاهش تقـدس مقـام شـاه، قزلباش

ای بر سر قدرت در گرفـت کـه منجـر بـه یـک جنـگ داخلـی  ای قبیله سلطنت، مبارزه
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تصمیم  طهماسببود که  ].خ.هـ۹۰۹. [م۱۵۳۰ی  در دهه. شد ها ساله در میان قزلباش ده

را کوتاه و قدرت خود را تحکیم کند و بدین ترتیب  ای گرفت دست نیروهای یاغی قبیله

هـا بـه  از آن پس، نخسـتین انتسـاب تاجیک. ها به پیروزی برسد از خالل این کشمکش

ها بود، صورت  های کلیدی از جمله نیروی نظامی، که پیش از این در انحصار ترک مقام

نیز از این زمان آغـاز شـد، اگـر چـه در  یچرکسو  گرجی ازدواج شاهان با زنان. گرفت

بودنـد وارثـان تـاج و تخـت بـه شـمار  این زمان همچنان پسـرانی کـه از مـادران تـرکمن

  .آمدند می

لمرو خـود بـیش از پـیش گسـترش را در ق تالش بسیاری کرد تا شیعه طهماسبشاه 

، که از ی اول سّنی دهد؛ او مبلغان دینی را به کار گرفت تا با لعنت فرستادن بر سه خلیفه

را  بودند، مـذهب سـنی خالفت امام اول شیعیان یعنی حضرت علی نظر شیعیان غاصباِن 

عمال مذهبی بر اساس نسـخه همچنین تالش. بدنام کند
َ
ای  هایی جهت استانداردسازی ا

. صـورت گرفـت بـود هـا ی قزلباش باورهای عامیانهمحور که مخالف  شده و متن شهری

و نیز  مذهب و تقویت حقانیت خود به عنوان فرمانروای شیعه گری شاه برای ترویج شیعه

های  را از سـرزمین تشکیل گروهی مـذهبی بـدون وابسـتگی قـومی و جنـاحی، علمـایی

 لبنان
ً
. ، فراخواند تا در ازای پول و ملک و مقام به ایران مهـاجرت کننـدعرب، خصوصا

َرکـی ترین این علما مهم
َ
ترین روحـانی آن  رتبـه کـه بـه عالی شخصی بود به نام علـی الک

  .دوران تبدیل شد

همین که صالحیت خود را تثبیت کرد، بر آن شد تا قلمرو خود را در  طهماسبشاه 

حکومـت  ، کـه در زمـانو قنـدهار ی خـزر تـا خراسـان های منطقه چند ناحیه، از استان

بار در  سه ها عثمانی در این بین. ده بودند، گسترش دهدنشان و دستنواحی حایل پدرش 

او را وادار ] .خ.هــ۹۲۷[ .م۱۵۴۸به ایران لشکرکشی کردند و در سـال  طهماسبدوران 

در . تر بـود، منتقـل کنـد ، که به مرکـز ایـران نزدیـکبه قزوین کردند پایتحت را از تبریز

سومین لشکرکشـی . افتاد به دست عثمانیان عراق] .خ.هـ۹۱۳ـ ۱۵[ ۱۵۳۴ـ ۳۶های  سال

بـر اسـاس ایـن معاهـده حـق . پایان یافت با پیمان آماسیه] .خ.هـ۹۳۴[ .م۱۵۵۵در سال 

و جنوب  به رسمیت شناخته شد و آذربایجان بر عراق و شرق آناتولی ها قیمومیت عثمانی

  .ددر کنترل ایران باقی مان غرب قفقاز

گـاه بـه طـور کامـل تسـلیم  هـیچ بارها به آن حمله کرد طهماسبکه شاه  گرجستان
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 االصلی مسیحی های منبع غالم چراکهحال، این منطقه بسیار حائز اهمیت بود  اینبا. نشد

ایـن اقـدام کـه . شدند رفت که در طول یورش و حمله به این منطقه اسیر می یبه شمار م

شاه  نخستین طهماسب. نیز ادامه پیدا کرد طهماسبگذار آن بود، در زمان  اسماعیل پایه

جو بـه کـار  سـلطه هـای را بـرای مقابلـه بـا قزلباش بود که این سـربازان قفقـازی صفوی

گرفتند و  های مدیریتی قرار می گرویدند تحت آموزش مردانی که به اسالم می. گماشت

ت نفـوذ رفتـه دارای قـدر  شـدند کـه رفته سلطنتی مشغول به کار می سراهای در حرم زنان

در  این شیوه شباهت بسـیاری بـه نظـام اسـتخدام بـرده توسـط عثمانیـان. بسیاری شدند

 .داشت های مسیحی سرزمین

شروع شد، سـلطنت او  در نبرد چالدران طهماسببا تحولی که از زمان شکست پدر 

 ی شــیعه. ی امــام غایــب نشــان داد توجــه روزافزونــی بــر نقــش شــاه بــه عنــوان نماینــده

امامی به دوازده امام معصوم، یعنی علی و نوادگان او، باور دارد که آخرین امام در  دوازده

با . ن مهدی موعود ظهور خواهد کردزمان طفولیت غیبت کرده است و در آینده به عنوا

هـای  ه بـود کـه در آن آیینمشـرکان و نیمـهی دنیـایی بـدوی  نمایندهکه شاه اسماعیل  این

ناشیانه با میـل بـه مشـروعیت  ی جنسی خواری و اعمال وحشیانه غیراخالقی نظیر شراب

کید بر نمود ظـاهری رفتـار مـذهبی، تغییـر ، با تطهماسباسالمی ادغام شده بود، شاه  أ

ها، مالیخولیـایی بـود، در  که حاکمی مذهبی، و بنا بر برخی روایت او. بزرگی ایجاد کرد

، سـاندر خرا طی سفر زیارتی به شهر مقدس مشهد] .خ.هـ۹۱۲ـ ۱۳[ .م۱۵۳۳ـ ۳۴سال 

ها و دیگر  کده را کنار گذاشت و دستور تعطیلی می شراب دچار پشیمانی و ندامت شد؛

، ].خ.هــ۹۲۳[ .م۱۵۴۴پس از تحولی آشکار در سـال او . انواع تفریحات را صادر کرد

مسائل بهداشـتی و غـذایی دچـار وسـواس شـد و از هنرهـایی کـه پـیش از آن  ی درباره

  .کرد ابراز بیزاری نمود ها را حمایت می مشتاقانه آن

قدرت  درگذشت، صفویان] .خ.هـ۹۵۵[ .م۱۵۷۶در سال  طهماسبشاه  که هنگامی

و تضعیف ایدئولوژی،  ها ، تهدیدات مداوم عثمانیها بقای خود را در برابر قدرت قزلباش

دوران حکومـت کوتـاه و خـونین پسـر و جانشـین او اسـماعیل دوم، و نیـز . ن دادندنشا

ــده ــدرت قزلباش ضــعیف و نیمــه ی محمــد خدابن ــات ق ــد حی ــا کور، باعــث تجدی و  ه

ــان مقاماتشــان شــد کشــمکش ــی در می ــن آشــفتگی . های داخل ــران از ای همســایگان ای

تاختنـد و در  بـه خراسـان] .خ.هــ۹۵۷[ .م۱۵۷۸در سـال  ها ازبک. فاده کردنداست سوء
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 .م۱۵۹۰به راه افتاد کـه تـا سـال  عثمانیـ  های صفوی همان سال دور جدیدی از جنگ

ها باعث مشکالت شدید اقتصادی در مناطق مرزی  این جنگ. ادامه یافت] .خ.هـ۹۶۹[

ــد ــاس اول. ش ــاه عب ــدن ش ــار آم ــد از روی ک ــائل بع ــن مس ــام ای ــال  تم  .م۱۵۸۷در س

  .بهبود یافت] .خ.هـ۹۶۶[

  شاه عباس اول

و تجسـم عینـی پادشـاه عـادل و  ترین حاکم صـفوی زرگبرا در دنیا  شاه عباس اول

شاهدان عینی به عدالت و سخاوتمندی او و همچنین نبود فسـاد . دانند میآل ایرانی  ایده

حکومـت او همچنـین دوران مهـم تبـدیل شـدن دولـت . دهند در زمان وی شهادت می

این موضـوع را . دهد را نشان می ساالرانه دیوان ای به یک دولت شبه قبیله شکلاز  صفوی

 نگـاران صـفوی توان در افزایش اهمیت سلسله نسبت به قبیله نزد تاریخ به عنوان مثال می

 ترکی ی مشروعیت تر تاریخ کلی را بر پایه های قدیمی نامه که وقایع درحالی. مشاهده کرد

نوشـته شـده اسـت  .م ی شـانزدهم نوشتند، شرح وقایعی که در اواخـر سـده می مغولیـ 

کید بیشتر بـر ایرانـی بـودن در . چرخد و حاکمان ایرانی می بیشتر حول محور صفویان تأ

گرداندن آثار دینی به زبان فارسی و جایگزین شدن فارسـی بـه جـای در بر  دولت صفوی

  .عربی در ضرب سکه مشهود است

تمایـل  شـدت بهنخست یـک استراتژیسـت برجسـته بـود کـه  ی شاه عباس در درجه

داشت مناطقی را که به دست دشمنان خـارجی افتـاده یـا بـر اثـر اغتشاشـات داخلـی از 

ضـعف  هـا ویژه در برابـر عثمانی بـهاسـتراتژیکش  مهارت. دست رفته بود، باز پس گیرد

کـه بـه اشـغال را و مناطقی  بدین ترتیب او توانست تبریز. کرد نظامی کشور را جبران می

گاهی به این امر کـه قـادر . ود باز پس گیرددرآمده ب ها و مغول ها ازبک شاه عباس، با آ

نیست در آِن واحد با دوجبهه وارد جنگ شود و قصد داشت که خیال خـود را از بابـت 

صلح کند که این موضـوع  ها شرق کشور راحت کند، ابتدا تصمیم گرفت که با عثمانی

او سـپس . تمـام شـد و عـراق هـایی از قفقـاز و بخش ست دادن آذربایجانبه قیمت از د

و  را از چنگشان درآورد و بر گیالن و هرات کرد و مشهد ها توجه خود را معطوف ازبک

ی غربـی پرداخـت و  پس از اتمام این کار، شاه عباس به جبهـه. دران نیز تسلط یافتمان

 اطمینان حاصل کرد، جنگ بـا عثمـانی از پیمان و حمایت حاکم گرجستان که هنگامی
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 .و عراق فراری داد ها را از شمال غرب را از سر گرفت و آن

افـزایش  ، یعنـیگیری خاک ایران ارتباط نزدیکی با هدف اصلی شـاه عبـاس بازپس

شاه عباس کار را با انتصـاب ولیعهـد بـه . داشت کنترل شخصی و متمرکز کردن قدرت

هـای دیگـر،  و نیز گماردن دیگر پسرانش بـه فرمـانروایی ایالت عنوان فرمانروای خراسان

در عوض برای جلوگیری از شورش و ادعای . ، به اتمام رساندها قیمومیت قزلباش تحت

زودهنگام برای به دست آوردن تاج و تخت، یکی از پسرانش را کشت و دو تای دیگر را 

زنـدانی کـرد و بـدین  سـرا ی خود را نیز در حرمها نوه ها عثمانیبه رسم  او. نیز کور کرد

ترتیب کاری کرد که در برابر ادعاهای زودهنگام قدرت محفوظ بماند، اما از آن طـرف 

  .بماننداز تجربیات ارزنده محروم  نیز باعث شد حاکمان آینده

الحی در ترین کاری که شاه عباس انجام داد این بود که دست به اقـداماتی اصـ مهم

شاه عباس . طراحی شده بود کشور زد که به منظور در هم شکستن قدرت قبایل قزلباش

 به منظور ایجاد ارتش و نخبگان مدیریتی جایگزینی که فقط از او فرمان ببرنـد، غالمـان

هـای خـونین  را کـه در جنگ چرکسـیو  و گرجـی را وارد عرصه کرد و هزاران ارمنـی

هـای مهـم در ارتـش  مقامغالمـان را بـه . به اسارت گرفته بود بـه خـدمت گرفـت قفقاز

هـا قـدرت  گرفتنـد و همچنـین بـه آن یقـرار م هـا تراز قزلباش منسوب کرد، جایی که هم

و  و یــزد و اصــفهان هــای بــزرگ مرکــزی از جملــه قــزوین ایالت. مــدیریتی بیشــتری داد

 ، تبدیل بهو مازندران هایی که در تولید ابریشم نقش داشتند، یعنی گیالن همچنین استان

به فرمانروایی  ها غالم شد و ی مملکت می ها عاید خزانه مناطق سلطنتی شدند و درآمد آن

 بود کـه بـر اسـتان فـارس ارمنی خان وردی ها الله ترین آن مهم. این مناطق منسوب شدند

همچنـان  و خوزسـتان و کردسـتان قط مناطق مرزی مانند گرجستانف. کرد حکومت می

هـا بـا  بایسـت بـرای سـلطه بـر آن مـی خودمختار باقی ماندند، زیرا حاکمان صـفوی نیمه

 فرمانروایی این نواحی را افرادی موسوم بـه. دکردن نیروهای محلی و خارجی مذاکره می

   .بر عهده داشتند که اغلب حاکمان محلی بودند والی

ذرانـد، گ می ها را در مازندران او اغلب زمستان. ی بزرگ بود شاه عباس یک سازنده

کـاری  مشـهورترین اقـدام وی زینت. را ساخته بـود آباد و فرح جایی که شهرهای اشرف

شـد و از  پایتخـت صـفویه ].خ.هــ۹۶۹[ .م۱۵۹۰ی  بـود، شـهری کـه در دهـه اصفهان

طراحـی شـهر اصـفهان یـک  توجـه مرکـز. مرزهای حساس غرب کشور بسیار دور بـود
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قرار  میدان نقش جهانوهی به نام اداری بود که در میدان مرکزی باشک ـ ی تجاری ناحیه

المللـی و مرکـز اجتمـاع  اصفهان در این دوران تبدیل به یک شـهر بـزرگ و بین. داشت

در روزهـای . کردنـد اجتمـاع می ها خانـه های مختلفی شـد کـه در بازارهـا و قهوه ملیت

شد که نمـادی  ازار اصلی با هزاران چراغ روشن میتعطیل و یا مراسم سلطنتی، میدان و ب

برگـزار بزکشـی و  های نمایشـی ماننـد چوگـان و ورزش از تأللو نور پادشاه بر جهان بود

  .این شهر همچنین به مرکز هنر و فلسفه تبدیل شد. شد می

از یکی از اقدامات مشهور شاه عباس حمایت از بازرگانی بـود کـه تبـدیل بـه یکـی 

 سرای کاروانچندین ها را برقرار کرد و  او دوباره امنیت جاده. منابع مهم درآمد دربار شد

، شاه حق انحصاری صـادرات ابریشـم را در ۱۶۱۹در سال . عالی در قلمرو خود ساخت

بـه . ی مملکت را از سودآورترین تولید ایران باال برد دست گرفت و بنابراین درآمد خزانه

، در مرز ها را از شهر جلفا ی خود، آن تحت سلطه های ارمنی ت ابریشِم منظور مهار تجار 

ی پایتخت جدید منتقـل کـرد و در شـهری بـه نـام  ، به حومهی امپراتوری عثمانی منطقه

خصـوص در صـادرات ابریشـم،  ی امتیازات تجاری، بـه با عرضه. سکان دادا نوجلفای 

اجران راِه دور ترین ت ی اشراف تاجر در خدمت حکومت و فعال کم به طبقه کم ها ارمنی

آوری باشـکوه  های برخی از تاجران اهل جلفا به طـرز شـگفت خانه .کشور تبدیل شدند

بردند و با مقادیر زیادی پارچه  می و ازمیر حلب های عثمانی ا ابریشم به بندرگاهه آن. بود

  .گشتند و پول بازمی

تسـلط یافـت،  بـود کـه بـر سـاحل خلـیج فـارس حاکم صـفوی نخستینشاه عباس 

های مدیـد تحـت  داشـت و بـرای مـدت ای که پیوندهای قـوی بـا اقیـانوس هنـد منطقه

دالیل او برای پرداختن بـه ایـن . های مستقلی بود که اغلب عرب بودند حاکمیت سلسله

منطقه تمایل بـه تصـرف ارضـی و اهـداف تجـاری و تمایـل بـرای از بـین بـردن کنتـرل 

جهت قراردادهای تجاری  و یافتن راهی در حوالی مناطق عثمانی ها بر بندر هرمز لیپرتقا

 .م۱۶۲۲هـا را در سـال  موفـق شـد پرتقالی او بـا کمـک انگلـیس. با دنیـای خـارج بـود

هـای ایـن منطقــه را بـه بنــدر  از بنـدر هرمــز بیـرون کنـد و ســپس فعالیت ].خ.هــ۱۰۰۱[

  .نامیده شد، منتقل کرد عباستأسیس، که به نام او بندر  تازه

ی سیاسـی و  شـی از یـک برنامـهخب ی خلیج فـارس تاخت و تاز شاه عباس به منطقه

شـاه . کرد تری می ای وارد دنیای گسترده سابقه ه طرز بیتر بود که ایران را ب تجاری بزرگ
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خـود  های خود را با حاکمان اروپایی تشدید کرد تا در برابر دشمنان عثمانی عباس پیمان

گسیل داشت و  های متعددی را به اروپا و روسیه خانه او سفارت. متحدان غربی پیدا کند

شـد  هلنـد و کمپانی هند شرقی خصوص انگلیس در مقابل پذیرای ملل تجاری غربی به

ور که در زمان سلطنتش به ایران آمده بودند و قصد داشتند در تجارت ابریشـم ایـن کشـ

 و شـیراز و کرمان و نیز اصفهان هایی در بندرعباس سهمی داشته باشند و همچنین پایگاه

او نیمی از عوارض به دست آمده از بنـدرعباس را در ازای کمـک بـه . برپا کرده بودند

ی  اجـازه ها بخشـید و بـه هلنـدی ها ، بـه انگلیسـیهـا از بنـدر هرمـز بیرون کردن پرتقالی

تجارت رایگان داد با این تعهد کـه سـالیانه بـر اسـاس قـراردادی ششصـد عـدل ابریشـم 

  .بردارد

ــر اروپایی ــران آ از دیگ ــه ای ــن دوران ب ــه در ای ــایی ک ــهه ــدگان فرق ــد نماین های  مدن

گوسـتینی. بودنـد مسیحینشین  صومعه و  ها شـاه عبـاس از آن میـان بـیش از همـه بـه آ

 . هایی برپا کنند بها داد و اجازه داد در قلمرو او صومعه ها کرملی
ً
 این کار شاه را معموال

تـابع  در واقـعدهنـد، ولـی ایـن سیاسـت  نسـبت می ی ذاتـی وی بـه مسـیحیت به عالقـه

هــایی بــا  بــه عنــوان رابط در واقــعمبلغــان مــذهبی : تــری بــود مالحظــات سیاســی بزرگ

ها  کردند و اغلب آن خدمت می و قلمرو پاپ سه، فرانمثل اسپانیا کشورهای بزرگ مسیحی

  .ها متحد شود با آن ها از کشورهایی بودند که شاه عباس امید داشت در نبرد با عثمانی

  دوران بعدی

از دنیـا رفـت، هـیچ جانشـین ] .خ.هـ۱۰۰۸[ .م۱۶۲۹در سال  که هنگامیشاه عباس 

 نخسـتین، شـاه صـفی. اش صفی جانشین او شد واسطه مذکری نداشت، بنابراین نوه بی

گذرانـده بـود، در فضـای  سـرا ی حـرم کـه جـوانی خـود را در محـدوده پادشاه صفوی

گیری خودمختاری  ش و زمانی که نیروهای ایالتی در تالش برای بازپساختالف و شور 

بـود  در گـیالنمسیحاگرایانه بیشترین نمود این اغتشاشات، قیام . بودند بر تخت نشست

شاه توانست شورش را . های اقتصادی در هم آمیخت که انتظارات مذهبی را با نارضایتی

 ۳۳کـه در سـال  و وابسته به نیروهـای دربـار بـود تـا ایـن فرو نشاند، اما همچنان ضعیف

با حذف بسیاری از مقامات مملکت از جمله خاِن پر قدرت .] خ.هـ۱۰۱۰ـ ۱۲[ .م۱۶۳۱ـ

، خـان قلی های جنوب ایران بود، یعنی امام که حاکم بالفعل بیش از نیمی از بخش فارس
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عام پایان دورانـی را رقـم زد کـه  این قتل. ، خودی نشان دادخان وردی پسر و جانشین الله

ای آغاز شد کـه  دارای قدرتی جمعی بودند؛ پس از آن دوران تازه در آن خاندان صفوی

 غالمانو  ها هها و خواج در آن شاه یگانه حاکم مملکت بود و مالزمان دربار از جمله زن

  .گرداگردش بودند

همچنان ادامه داشت و نیـز  تمایل به قدرت دادن به غالمان در زمان حکومت صفی

حـال  بـااین. های سلطنتی وجود داشت اشتیاقی برای تبدیل کردن امالک دولتی به زمین

 خرج ارتش نمی
ً
خـود از جنگجویـان قـدیمی بـه  شاه صفی. شد درآمد عاید از آن لزوما

دربار در رأس آن  های خواجهو  طلب که زنان ، اما وجود یک اردوی صلحرفت میشمار 

ای نظامی انجامیـد ه ، به تقلیل هزینهو غالمان ها و نیز خصومت مداوم بین قزلباش بودند

تـوان در  ایـن موضـوع را می. نظامی ایران شد ی و در نتیجه منجر به ضعیف شدن روحیه

کـه پـس از آن در سـال  و پیمان صـلح ُزهـاب گیری عراق در بازپس ها موفقیت عثمانی

بـار دیگـر بـر  به طور کلی این پیمان. منعقد گردید، مشاهده کرد] .خ.هـ۱۰۱۰[ .م۱۶۳۱

کید کرد و به طور قطع بـین صـفویان آماسیه پیمانمرزهایی که طبق  و  ایجاد شده بود تأ

  .دصلح برقرار کر  ها عثمانی

روی در  سـالگی در اثـر زیـاده۳۱در سـن ] .خ.هــ۱۰۲۱[ .م۱۶۴۲در سال  شاه صفی

تابسـتان «، را حکومـت فرزنـد و جانشـین او، شـاه عبـاس دوم. نوشی از دنیـا رفـت باده

و  گیری قنـدهار یـت او در بـازپساین نام به دلیل موفق. خوانند می عصر صفوی» هندی

این حکومت داده به  دیدند همچنین شرایط مساعدی که ناظران خارجی در قلمرو او می

 مـدِت  از وابسـتگی طوالنی گیسـال با رسیدن به پادشاهی در سن ده شاه عباس دوم. شد

سه سـال بعـد، بـا حمایـت از . افترهایی ی سرا دوران کودکی به نیروهای غالب در حرم

ی خـود، میـرزا محمـد  سـالهعلیـه وزیـر اعظـم هشـتاد و چند ها ی یکی از قزلباش توطئه

ــا همراهــی مــادرش از زمــان پادشــاهی شــاه صــفی در ســال ســاروتقی  .م۱۶۳۳، کــه ب

پس از ترور . ورده بود، استقالل خود را نشان دادقدرت بسیاری به دست آ] .خ.هـ۱۰۱۲[

به  عباس دوم، بدین ترتیب. ان برداردگران را نیز از می وزیر، شاه تصمیم گرفت که توطئه

ی عدالت تبدیل شد و حکومت وی دوران صلح  نام در عرصه حاکمی قدرتمند و خوش

  .و ثبات بود

یکی از این . دوام بسیاری از گرایشات بلندمدت بودشاهد ت حکومت شاه عباس دوم
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گرایشات که برتری رو بـه رشـد نیروهـای روحـانی را بـه دنبـال داشـت، تغییـر رویـه از 

کید روزافزون بر تفسیر دقیقی از مذهب بود یکی از نمودهـای ایـن . رواداری دینی، به تأ

بـا حمایـت دولـت در سـال ها  خانه ها و می خانه هایی نسبت به فاحشه امر شروع مخالفت

علیـه  روحانیونهای  ی فوران نوشته این دوران همچنین دوره. بود] .خ.هـ۱۰۲۴[ .م۱۶۴۵

، حـال بااین. شـود میشـرعی مرسوم بود با این بهانه که باعث رفتارهای ضد گرِی  صوفی

. صوف فلسفی و متعالی جلوگیری کنـدبه ت این کار نتوانست از پیوستن بسیاری از علما

  .قائل بود های مختلف صوفی شاه عباس دوم خود نیز احترام زیادی برای نمایندگان فرقه

. ی بـین مـذهب و حکومـت بـود افزایش اخـتالف در رابطـه ،بخشی از همین روند

ی امـام  مراتب مذهبی را که تئوری آن بر پایـه بین سلسله گاه نتوانستند تنش هیچ صفویان

ی عقاید باستانی ایران مبنی بر الهی بودن پادشاهی بـود،  غایب بود و حکومتی که بر پایه

تراز اولی وجود داشتند که فرامین شاه را  ، علمایدر زمان شاه عباس دوم. برطرف کنند

نبایـد البته . بودند روحانیوننامشروع خوانده و خواستار حکومت مستقیم شکار به طور آ

ی  بدنـهکه پادشـاهی مـوروثی را  علما. که روال عمومی نبوددر این امر اغراق کرد، چرا

 در برابر وضع موجود تسلیم بودند که بـه موجـب ایـن دانستند اصلی سیاست می
ً
، عموما

ایی را در اختیار داشت و رهبران دینی خود را نگهبانـان اخـالق امر، حکومت قدرت نه

این تقسیم کـار  .کردند مختلف اداری نیز خدمت می حال در دفاتر عیندانستند و در  می

سوم جامعه در کنار هـم قوانین دینی و قوانین مر . خورد در سیستم قضایی نیز به چشم می

برتـری داشـت، امـا  معـه، بـر شـریعتُعرف، به معنای قـانون مرسـوم جا. وجود داشتند

تـرجیح  ها قاضـیبـه هـای دولتـی را  مـردم دادگاه یـتخصوص در موارد کیفری اکثر  به

شد، حتی اگر مقام شـاه  قدرت دنیوی اغلب بر نفوذ دین پیروز می در مجموع. دادند می

  .یافت تنزل می گری صوفی حامی به

دوم جانشـین وی  درگذشت و شاه صفی] .خ.هـ۱۰۴۵[ .م۱۶۶۶در سال عباس دوم 

های واگیردار بود، بـار دیگـر  پس از یک سال حکومتی که درگیر قحطی و بیماری. شد

ویژه  های اقتصادی کـه بـه جویی های بسیار از صرفه نشانه. بر تخت نشست سلیمان نامبا 

های اقتصـادی و  و نیز افزایش ورشکستگی زده کشاورزی قابل مشاهده بودش بادر کاه

کـاهش . خـورد بـه چشـم می ارزش شدن پول رایج در طول دوران حکومت سـلیمان بی

ا نیـز ربـط داشـت، ، که به وضعیت اروپـبها از امپراتوری عثمانی فلزات گران سیل ورود
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دهد که این امر موجب بسـته شـدن  خوبی موقعیت ضعیف اقتصادی ایران را نشان می به

شود دولت نتوانست در برابر  که گفته می این. ها در این دوران شد خانه بسیاری از ضراب

توان گفـت دولـت بـدون  این موقعیت واکنش مناسبی نشان دهد، منصفانه نیست و نمی

، بـه غیـر از شـاه، از اوضـاع مقامات صـفوی. ز حل مشکالت سرباز زدبررسی اوضاع ا

گاه بودند و شیخ علـی هـای  ، تالش، وزیـر فعـال سـلیمانخـان اسفناک امور مملکت آ

های  ابــل ضــعفهــا در مق امــا ایــن تالش. بســیاری در جهــت بهبــود اوضــاع انجــام داد

  .ساختاری اقتصادی، فساد رایج و نبوِد حمایت شاه، به جایی نرسید

 ].خ.هــ۱۰۷۳[ .م۱۶۹۴، پس از فوت شـاه در سـال ، پسر سلیمانشاه سلطان حسین

تخاب شاه بسیار تأثیرگذار دربار در ان های خواجه. ترین گزینه برای جانشینی نبود منطقی

همچنـین . دادنـد پذیرتر را به یک حاکم مستقل ترجیح می ها حاکمی انعطاف آن. بودند

ی بـزرگ خـود بـه قـدرت  ، نیز که بـا سـلطنت بـرادرزاده، مریم بیگمشاهبزرِگ ی  خاله

زافـزون قـدرت رو . سـزایی داشـت رسید، در انتخاب پادشـاه جدیـد نقـش بـه زیادی می

ی سلطنتی شد که حاال دیگر جایگاه  منجر به افزایش محوریت خانواده و زنان ها خواجه

تا آن زمان جمعیتشان دو برابر شده ] .خ.هـ۸۷۹[ .م۱۵۰۰ی  ثابتی داشتند و از اواخر دهه

دربار بود و تعـدیل رقابـت  های خواجه، قدرت مؤثر در دست از دوران شاه سلیمان. بود

نقش پررنگ زنان در زنـدگی سیاسـی . ی آنان بود بر سر منافع در بین درباریان بر عهده

 خوبی ثبت شده است، اما این پدیـده در اواخـر دوران صـفوی به .م ی شانزدهم در سده

ی مـادر  بدیل مشروعیت جمعی به فـردی، اکنـون ملکـهپس از ت. شدتر از پیش  پررنگ

  .بیش از خواهران و دختران شاه قدرت و نفوذ را در اختیار داشت

نشان داد که چگونه  و سلطان حسین تغییر موقعیت پادشاه در زمان حکومت سلیمان

رفـت،  گرایـی پـیش می ی عقاید هزاره که زمانی بر پایه ،در این دوران حکومت صفویان

دوش  بـه پیشینیانشـان جنگجویـانی خانه. گیری ایدئولوژیک خود را از دسـت داد جهت

بودند که همواره برای نگهبانی از قلمرو خود در برابر قبایل سرکش و مقاومـت در برابـر 

ین شاهان ایـن خانـدان، مطـابق بـا فرهنـگ نخست. زنگ بودند به دشمنان خارجی گوش

شاه  خصوص ، همواره در دسترس و در معرض دید بودند و بهنشینی آسیای مرکزی کوچ

گـاه ایـن  هـیچ صـفویان. کـرد رسـمی عمـل میداری نیـز غیر  ی مملکت در شیوه سعبا

نیـز فضـاهای بـاز  نگذاشـتند و حتـی شـاهان بعـدینشینی را به طـور کامـل کنـار  کوچ
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 در باغ را به حصارهای شهر ترجیح میها  چراگاه
ً
هـای خـارج شـهر اقامـت  دادند و غالبا

در این میان پادشاهانی غیرمتحرک بودند که به غیـر  و سلطان حسین اما سلیمان. داشتند

دادند در پایتخـت یـا در نزدیکـی آن جـا  گاه، ترجیح می کار گاه و بیهای ش از ضیافت

  .خوش کنند و به جز برخی افراد نزدیک دربار، از دید مردم پنهان بودند

 
ِ

مؤمن و تأثیرپذیر که تا پیش از بـه قـدرت رسـیدن فراتـر از دیوارهـای  سلطان حسین

، خصـوص محمـدباقر مجلسـی ، بـهتأثیر علمـازیر دیده بود، خیلی زود چیزی ن سرا حرم

، بـه دسـتور مجلسـی. ی زمان خویش، قرار گرفت اندیشمند پرقدرت و روحانی برجسته

های  گر فعالیتهای رسمی در برابر الکل و دی بایست با ِاعمال ممنوعیت سلطنت شاه می

 بیش از همه برای صوفیان شده توسط مجلسی وضع ممنوعیِت . بود مغایر اسالم همراه می

  .ماندندنصیب ن سخت آمد، اما اهل سنت و غیرمسلمانان نیز از سختی آن بی

کـه  ارتـش. ی متعددی در کشور همراه شـدها قیامزودی با  به جلوس سلطان حسین

. شروع به چپاول روستاهایی کرد که بر سر راهش بـود بالی جان مردم بومی بودهمواره 

مـورد حملـه  های اصـفهان ها در نزدیکی دروازه ها به مخاطره افتاد و کاروان امنیت جاده

از یـک طـرف قبایـل . اوضاع بدتر شد ].خ.هـ۱۰۹۴[ .م۱۷۱۵پس از سال . قرار گرفتند

 بحرین های عمان یورش بردند و از طرف دیگر عرب در قفقاز های صفوی به زمین  لزگی

در گرفـت و در  و لرسـتان هایی در کردسـتان ششـور . گرفتنـد را در منطقه خلیج فارس

هایی که از  واکنش. را به تصرف خود درآوردند و مشهد ابدالی هرات های افغان خراسان

نظمی دربار داشت که در اثـر نفـاق و  از بی سوی اصفهان به وجود آمد، به وضوح نشان

یک عملیات نظامی ترتیـب داد،  تحت فشار مریم بیگمشاه . خواری فلج شده بود رشوه

ایـن تـالش را ناکـام  سـربازگیری و پرداخـت حقـوق سـربازاناما مشکالت مربـوط بـه 

به سکه برای تأمین منابع  ها گذاشت و حتی تصمیم شاه مبنی بر تبدیل طالهای زیارتگاه

  .اثر بود مالی مورد نیاز، بی

 .م۱۷۰۱ســاز از ســمت شــرق وارد شــد و شــروع آن از ســال  ی سرنوشت ضــربه

خود برای  ، از سربازان گرجی، حاکم قندهارخان گرگین که هنگامیبود، ] .خ.هـ۱۰۸۰[

ی بـه پـا ئشورشی که توسط مردم غلزا ی شورشیان محلی استفاده کرد؛ یانهکوب وحشسر 

بـه پایـان  ، و فرستادنش به اصفهانیسوِ  ها، یعنی میر دستگیر شدن رهبر آنشده بود، با 

ویـس  که میر هنگامی. خان بشوراند در اصفهان کوشید تا شاه را علیه گرگینوی . رسید
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خان را به قتل رساند و خـود را حـاکم خودمختـار  آزاد شد و به قندهار بازگشت، گرگین

  .خواند

، بـه قلمـرو ایـران در سـال یـسوِ  ، جانشین میراز هجوم محمود غلزایسرانجام پس 

وارد ایـران شـدند و در مـارس  هـا افغان. ها به پایـان رسـید شورش] .خ.هـ۱۱۰۰[ .م۱۷۲۱

که بـا شـتاب گـرد آمـده بـود، در  ، در رویارویی با لشکر صفوی].خ.هـ۱۱۰۱[ .م۱۷۲۲

لناباد
ُ
از آنجا که نتوانستند به دیوارهـای اصـفهان رخنـه . ، پیروز شدند، نزدیک اصفهانگ

شـاهزاده  کـه در طـول آنپـس از شـش مـاه محاصـره . ند، به محاصره روی آوردندکن

، سومین پسر شاه، مخفیانه از شهر خارج شد، کمبود مواد غذایی و گرسـنگی طهماسب

. شاه را به وی اعطا کـرد شد و مقام تسلیم محمود شهر را سرنگون کرد و سلطان حسین

  .شاه خواند خود را در قزوین بعد از شنیدن خبر سقوط، طهماسب

چشـم طمـع بـه نـواحی شـمالی  ها و روس ها ، عثمانیپس از فروپاشی رژیم صفوی

برای محافظت در  در ایران و تقاضای گیالن از مرگ چند تاجر روس پطر کبیر. دوختند

نیـز از آن  هـا عثمانی. ی خزر یورش برد استفاده کرد و به این بهانه به منطقه ها برابر افغان

و  نیـز گنجـه] .خ.هــ۱۱۰۴[ .م۱۷۲۵را گرفتنـد و در سـال  و کرمانشاه طرف گرجستان

  .را تصرف کردند تبریز

  پس از فروپاشی اصفهان

دورانی طوالنی از آشوب و هرج و مرج سیاسـی بـه راه  سرنگونی حکومت صفویان

نادرشاه ماجراجویی نظامی بود کـه اکثـر . ادامه یافت انداخت که تا زمان ظهور نادرشاه

ــرد بخش ــد ک ــم متح ــا ه ــاره ب ــران را دوب ــای ای ــاه در گاه. ه ــمارهای  نادرش ــر ش معاص

در این آخـرین فـاتح بـزرگ آسـیایی، . خوانده شده است صفوی ی له ی سلس احیاکننده

ی  ساالر از تباری کوچک بود که لشکرها و حکومت مجلل و پرهزینه ، یک جنگواقع

بـود،  ی خراسـان نـادر کـه زاده. بار در تاریخ کشـور رقـم زد وی دورانی تلخ و مصیبت

آغـاز  ].خ.هـ۱۱۰۲[ .م۱۷۲۳در سال  طهماسبهای خود را در مقام افسر ارتش  دالوری

او برای مقابله با شورشیان در سرتاسر . شد صفوی ی ی سلسله کرد و تبدیل به احیاکننده

نیروهـای  نادرشـاه ].خ.هــ۱۱۰۸[ .م۱۷۲۹ در سـال. کشور نبردهای بسیاری ترتیـب داد

از  پـس از بیـرون آوردن اصـفهان. شکسـت داد سـختی به را در نبرد مهماندوسـت افغان
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 محمودچنگ اشرف
ِ

. اجـازه داد تـا بـر تخـت سـلطنت بنشـیند طهماسب، به ، جانشین

پشـت ها را وادار کرد به  را گشود و سرانجام آن ها سپس دوباره باب خصومت با عثمانی

نشــینی کننـد و رهبـری لشـکری را جهــت  عقب] .خ.هــ۱۰۱۸[ .م۱۶۳۹مرزهـای سـال 

نیروی دریایی  نخستینکشور بر عهده گرفت که در طول این کار وی سازی جنوب  آرام

در همـین حـین، . بـاز سـتاند هـا را از روس هایی از قفقـاز ایران را به وجود آورد و بخش

او را به عنوان شـاه و خـود را بـه  کفایتی عزل کرد و فرزند نابالغ را به دلیل بی طهماسب

ی قدرت نادرشاه به قدری قـوی شـد کـه  زودی پایه به. السلطنه منصوب کرد عنوان نایب

 .م۱۷۳۶او در سـال . را نداشـت ن صـفویوارثـادیگر نیـازی بـه تظـاهر بـه خـدمت بـه 

 ی و در همـان زمـان شـیعه گـذاری کـردبه عنوان حاکم مشروع ایران تاج] .خ.هـ۱۱۱۵[

برخی اندیشمندان ایـن کـار را . امامی را پنجمین مکتب مشروع اسالم اعالم کرد وازدهد

اند و برخی دیگر معتقدند تالشی  دانسته تالش در جهت بازگرداندن ایران به مذهب سنی

بوده است و  ها و یا آرام کردن عثمانی و قزلباش ها ها بین افغان در جهت کم کردن تنش

تـأثیر بلندمـدت . متمـایز کنـد خواست خود را از صفویان به این وسیله می که نادر یا این

و  روحـانیونب ایجاد شکاف بین حکومت و توجهی نادرشاه به مسائل مذهبی، موج بی

 .شد روحانیوننتیجه خودمختاری روزافزون در 

ی ایران را بازپس گرفـت و سـپس بـه  ، تمام منطقهپس از مقهور ساختن قندهار نادر

بـا کشـتار و  غـارتگری او در دهلـی. ای، حرکت کرد ، سرزمین ثروت افسانهسمت هند

. هـا بـود ی آن غارت از جملـه ای همراه بـود کـه تخـت طـاووس افسـانه  چپاول گسترده

النهـرین  در بین هـا و در برابـر عثمانی ، داغسـتانماوراءالنهر های بعدی شامل لشکرکشی

ی صلح نهـایی منعقـد  یک معاهده] .خ.هـ۱۱۲۵[ .م۱۷۴۶انجام شد تا سرانجام در سال 

ی هند بـود و  ها بیش از ثروت بادآورده هزینه. را به رسمیت شناخت شد که پیمان زهاب

وی آوردنـد و بـدین ترتیـب و زورگیـری ر   همین باعث شد مردم بینوای ایران بـه اخـاذی

های  ، که همواره سـتمگر بـود، در سـالنادرشاه. هایی در سراسر کشور درگرفت شورش

و برای مجازات شورشیان  از خود نشان دادهایی از عدم تعادل روانی  پایانی عمرش نشانه

سـرانجام ] .خ.هــ۱۱۲۶[ .م۱۷۴۷در سـال . کـرداسـتفاده  ها و کشتارها از انواع شکنجه

. ، بـه قتـل رسـیدخـان قلی اش علی گران، بـه رهبـری بـرادرزاده توسط گروهـی از توطئـه

  .بر تخت نشست شاه خان سپس با نام عادل قلی علی
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ش هنوز یک سال از حکـومت. موفق نشد صلح و ثبات را به ایران بازگرداند شاه عادل

ابـراهیم نیـز توسـط پیـروان . ، عزل و نابینـا شـدنگذشته بود که توسط برادر خود ابراهیم

ــاهرخ ــوهش ــادر ، ن ــده ی ن ــا بازمان ــال  و تنه ــدادهای س ــس از روی ــتار پ  .م۱۷۴۷ی کش

به نام میر سید  صفوییکی از بازماندگان . شکست خورد و به قتل رسید ،].خ.هـ۱۱۲۶[

برای  با نام شاه سلیمان دوم] .خ.هـ۱۱۲۸[ .م۱۷۴۹، در سال ی سلطان حسین ، نوهمحمد

ها یعنـی  ی ابدالی دست سرکردهدر شرق، قدرت به . مدت کوتاهی جانشین شاهرخ شد

 و افغانستان گذار سلسله دّرانی بر تخت نشست و بنیان ُدِرّ دورانافتاد که با نام  احمدخان

  .نوین شد

مـدعیان . و غربی کشـور در گرفـت در نواحی مرکزی نزاع اصلی بر سر میراث نادر

ی  ، و قبیلـهخـان مردان به سـرکردگی علی ها قدرت رهبران قبایل بودند، از جمله بختیاری

رها زند که شاخه
ُ
بـر بخـش عظیمـی از توانسته بـود  خان ها کریم بودند و رهبر آن ای از ل

 با کمک برخی حاکمان محلی سپس به اصـفهان خان کریم. تسلط یابد شرق کرمانشاه

خـان وارد نبـرد شـود کـه او نیـز  مردان این کار باعـث شـد کـه بـا علی. لشکرکشی کرد

پس از یک نزاع طوالنی بین این دو، . کرد ی خود را دنبال می طلبانه های توسعه طلبی جاه

توانست به تنهایی قـدرت را بـه دسـت ] .خ.هـ۱۱۲۹[ .م۱۷۵۰ی  در اوایل دهه خان کریم

. حکومت کند گیرد و مانند حاکمان پیش از خود، به عنوان یک پادشاه صوری صفوی

شـد و ایـن شـهر را  وارد شـیراز مبـارزههـا  پـس از سـال] .خ.هـ۱۱۴۴[ .م۱۷۶۵در سال 

  .پایتخت خود کرد

گاه خود را شاه نخوانـد و بنـابراین خـود را از اتهـام غصـب  در عمل هیچ خان کریم

، بـه الرعایـا وکیل داد خود را در عوض او ترجیح می. مبرا کرد امتیازات موروثی صفویان

شـود کـه  او تا به امروز به عنوان حاکمی نیکخـواه شـناخته می. معنای وکیل مردم، بنامد

بازگردنـد کـه در دوران  خصـوص بـه شـیراز عدالتش موجب شد بسـیاری بـه ایـران و به

هـای زیبـا  باغحکومت او به مرکز تجاری پر رونقی با بازارهای تازه تأسـیس، مسـاجد و 

را بـر آن داشـت تـا  ها و انگلیسـی ها حمایـت او از داد و سـتد، هلنـدی. تبدیل شده بود

بـدین  به مناطق باالی خلیج انتقال دهند و بوشهر خود را از بندرعباس عملکرد ناکارآمد

  .ترتیب به بندر اصلی تبدیل شد
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  دوران قاجار

کشور دوباره دچـار هـرج و ] .خ.هـ۱۱۵۸[ .م۱۷۷۹در سال  خان پس از مرگ کریم

ای  قبیلـه در زمـان صـفوی قاجـار. سـرعت روی کـار آمـد به ی قاجار مرج شد و سلسله

هـا، آقامحمـد، کـه در طـول  رهبـر جدیـد آن. کوچک با پایگاهی در شمال کشور بـود

 تصـمیم گرفـت بـه شـیراز وکیلاسیر بود، پس از مرگ  خان حیاِت خود در دست کریم

در . ی از وحشت ایجاد کند و قدرت خود را در تمام ایران گسترش دهدبگریزد، تا موج

را بنیـان  ی قاجـار خود را شاه خواند و بدین ترتیـب سلسـله] .خ.هـ۱۱۷۵[ .م۱۷۹۶سال 

  .نهاد

ماندنـد،  بر سر قدرت] .خ.هـ۱۳۰۴[ .م۱۹۲۵، که تا سال ی قاجار ی سلسله تاریخچه

ه ایـران را پـس از ای بودند ک سلسله نخستینها  آن. ای است شک تاریخ درهم آمیخته بی

بـه  بـا انتخـاب تهـران. آشفتگی سیاسی و افول اقتصادی، متحد کردند حدود یک سده

ها، مرکز قـدرت را دوبـاره  آن های چراگاهعنوان پایتخت خود، که شهری بود نزدیک به 

. ها بر تمام کشور همچنان با ضعف روبرو بـود اما تسلط آن. ل کشور بازگرداندندبه شما

مقاومـت  و انگلیس توانستند جلوی حمالت روسیه به دلیل فقدان یک ارتش نوین، نمی

دو قـدرت را متعـادل و اقتـدار اما بـا بـه جـان هـم انـداختن آن دو توانسـتند ایـن . کنند

عصرشان در امپراتـوری  نسبت به حاکمان هم اما قاجاریان. ایران را حفظ کنند) صوری(

قـدرت . دادنـد سازی کشور از خـود نشـان می تمایل کمتری برای مدرن و مصر عثمانی

  از بـه راه افتـادن کانـال سـوئز پیشتا ـ  ابرجای قبایل، دورافتادگی نسبی از اروپاپ
ً
تقریبـا

کشید تا بتـوان بـا کشـتی بـه ایـران رسـید و راه روسـیه نیـز طـوالنی و  شش ماه طول می

هـای بلنـد و صـحراهای  موقعیت فیزیکی خطرناک ایران بـا رشـته کوهـ  فرسا بود طاقت

تـر  عامل مهم. ع و مخوف و پایگاه ناچیز تولیدی کشور، بخشی از دالیل این امر بودوسی

کار  محافظـه روحانیونو قدرت نسبی  ماندگی نسبی ایران رهبری ضعیف قاجار در عقب

را مجبـور  از طرفی، فقدان مشـروعیت مـذهبی کـه قاجاریـان. و مخالف با تغییرات بود

در عـوض . لت شده بودتطبیق دهند، مزید بر ع خود را با علما کرد بیش از صفویان می

ایـن  بودنـد بـه قـدرت رسـیده .م ی هجدهم که در میان اغتشاشات سده رهبران مذهبی

ها بـدون راهنمـا مانـده  دتهای جماعتی که مـ خأل طوالنی را پر کردند و به درخواست

  .پاسخ دادند بودند
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، اش باباخـان به قتل رسید و برادرزاده] .خ.هـ۱۱۷۶[ .م۱۷۹۷در سال  آغامحمدخان

ــام فتحعلی ــه ن ــاه ک ــال  ش ــا س ــد و ت ــین وی ش ــد، جانش ــود برگزی ــرای خ  .م۱۸۳۴را ب

ولخرجی و داشتن فرزندان متعـدد معـروف   شاه به فتحعلی. حکومت کرد] .خ.هـ۱۲۱۳[

از ارج و قـرب  روحانیونحکومت وی  بود ولی در عین حال بسیار مؤمن بود و در زمان

خصـومت . بردنـد سـود می  ی دولـت هـای گسـترده  زیادی برخوردار بودند و از حمایت

شده بود، باال گرفـت و  روحانیونموجب نگرانی  زمان صفویان نسبت به تصوف، که از

روحانی برجسته، که محرک اصلی این مـاجرا بـه . تبدیل به موجی از اذیت و آزارها شد

ش بـود کـه  معـروف بـه صـوفی شخصی به نام آقامحمدعلی بهبهانی آمد، حساب می
ُ
ک

ها باعث از  این آزار و اذیت. بیرون کند را از تهران تمام صوفیانشاه را وادار کرد  فتحعلی

ای  و مردم عادی شد و به ایـن ترتیـب تصـوف را بـه پدیـده بین رفتن ارتباط بین صوفیان

 مربوط به طبقات باالی اجتماعی تبدیل کرد
ً
  .غالبا

نه تاجران غربی . بیگانگان اغلب نقش چندان مهمی در ایران نداشتند جارتا زمان قا

کـدام در تـالش بـرای تأثیرگـذاری بـر دربـار، موفقیـت  و نه مبلغان مذهبی اروپایی هیچ

های دریـایی نیـز نیـروی نظـامی چنـدانی بـرای  حتی شرکت. دست نیاوردند چندانی به

، ].خ.هــ۱۱۷۹[ .م۱۸۰۰ی  این امر بعد از دهـه. زهای ساحلی نداشتندفعالیت فراتر از مر 

کـم دچـار تحـول  کشیده شد، کم و روسیه ی رقابت انگلیس ایران به چرخه که هنگامی

شدت بخشید  استفاده از ضعف چشمگیر ایران، تجاوز ارضی خود را روسیه با سوء. شد

کوشید از افتادن کشور  دید، می می ی تصرفاتش در هند نیز، که ایران را دنباله و انگلیس

  .جلوگیری کند ها به دست روس

متحـد  ن یا باید بـا روسـیهایرا ؛به یک بازی سیاسی پیچیده منجر شد در واقعاین امر 

 ای بـرای ورود بـه هنـد ی خـود ایـران را دروازه کـه او نیـز بـه نوبـه شد و یا با ناپلئون می

ایـران و روسـیه بـین . اما ایران بخشی از اراضی خود را نیز از دست داده بود. دانست می

ایران در هر دو . بار با هم جنگیدنددو] .خ.هـ۱۲۰۷تا  ۱۱۷۹[ .م۱۸۲۸تا  ۱۸۰۰های  سال

 و ترکمانچـای] .خ.هــ۱۱۹۲[) .م۱۸۱۳( ی گلسـتان جنگ شکست خورد و در معاهـده

 ی قفقـاز ، روسیه بخش قابل توجهی از خاک ایران را ضـمیمه].خ.هـ۱۲۰۷[ ).م۱۸۲۸(

ای تجـاری، کـه  روسیه همچنین با تحت فشار گذاشتن ایران برای امضای عهدنامه. کرد

 تاجران روسی
ِ

داد و سـتد بـین . به آغاز تجارت خارجی کرد بود، ایران را وادار باب میل
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 یای سـیاهدو کشور گسترش یافت و حجم وسیعی از کاالهای اروپایی از طریق بنادر در 

، نیمـی از واردات اروپـایی از طریـق ی سـده میانهدر . به ایران وارد شد روسیه و ترابوزان

، تعـداد زیــادی از ].خ.هـــ۱۲۰۹[ .م۱۸۳۰ی  در اوایـل دهـه. گرفــت ترابـوزان انجـام می

روسیه بودند،  های و گرجی ها و ارمنی ها یونانی نمایندگان تجاری خارجی، که اغلب آن

جمعی از مردم ایران نیز در جستجوی کار و به . در شهرهای شمالی ایران اقامت گزیدند

نیز محیط آن کشور را از لحـاظ دینـی  ها امید تجارت به روسیه مهاجرت کردند و ارمنی

  .تر دیدند برای خود مناسب

رهبران ایران را به طرز دردناکی نسبت به ضعف نظامی  های متعدد از روسیه شکست

گاه کرد و مسئوالن آینده م و حـاک شـاه ، پسـر فتحعلیمیـرزا نگری چـون عبـاس کشور آ

و  اولویت با اصالحات نظامی بـود. دن، را بر آن داشت تا اصالحاتی انجام دهآذربایجان

چیزی نگذشت که اروپاییان مجرب جهت آمـوزش فنـون نظـامی نـوین بـه کـار گرفتـه 

گـروه از دانشـجویان ایرانـی جهـت آمـوزش عملـی در  نخستیندر همان زمان، . شدند

ی  کـه دروازه نخستین ماشین چاپ نیـز در تبریـز. راهی اروپا شدندی علوم نظامی  زمینه

  .کار گرفته شد های غربی بود به ورود ایده

به این تجربیات اولیه پایـان ] .خ.هـ۱۲۰۲[ .م۱۸۲۳در سال  میرزا مرگ نابهنگام عباس

 ۷۵[) .م۱۸۴۸ـ ۹۶( شــاه ین، توســط ناصرالدســدههای  ایــن اصــالحات، در نیمــه. داد

نیــروی محــرک ایــن حرکــت،  ایــن بــار. ار دیگــر از ســر گرفتــه شــدبــ] .خ.هـــ۱۲۲۷ـــ

امیرکبیر بـار دیگـر . ، وزیر اعظم و محرم اسرار شاه بودخان، معروف به امیرکبیر میرزاتقی

ی آمـوزش عـالی  هات او نخستین مؤسسـهی توج دانشجویان را به اروپا فرستاد و در سایه

در ابتـدا تمـامی آموزگـاران ایـن مؤسسـه . در ایران تأسیس شـد دارالفنون به نام غیردینی

در  امیرکبیر به دستور شاه. کام مانداروپایی بودند؛ اما این وضعیت نیز با مرگ امیرکبیر نا

فاعد کرده بودند که وی تهدیدی برای تاج رقبای او شاه را مت چراکهوان حمام خفه شد 

  .رود و تخت به شمار می

معرفی شـد، ولـی در سـال  م جدید ناصرالدینبه عنوان وزیر اعظ ا آقاخان نوریمیرز 

شـاه بـدون وزیـر  ].خ.هــ۱۲۵۰[ .م۱۸۷۱از کار برکنار شد و تا ] .خ.هـ۱۲۳۷[ .م۱۸۵۸

بـا . های شهری چشـمگیری شـد در این دوران دستخوش نوسازی تهران. حکومت کرد

بـه دلیـل افـزایش . رسیدن صنعت تلگراف به ایران کنترل دولت بر کشور افزایش یافـت



 59   .م1900تا  1500 يها سال ینب یرانا یخبه تار یکلّ ینگاه

اما دور بعـدی . های جدید مجال رشد پیدا کرد ها، ایده تعداد افراد خارجی و تأثیرات آن

این . آغاز شد پس از سفر شاه به عراق ].خ.هـ۱۲۵۰[ .م۱۸۷۱ اصالحات عملی در سال

 سفر خارجی شاه بود، سفری که در آن برخی ثمرات مدرنیزه شدن عثمانی نخستینسفر 

که ابتدا به عنوان وزیر عدلیه و  خان را مشاهده کرد و مصادف بود با انتصاب میرزاحسین

برخی اصالحات قـانونی و اجرایـی  در زمان او. وزیر اعظم منصوب شد سپس به عنوان

ها، اعطای نقش بیشتر بـه  ها شامل نظم و ترتیب دادن به عدلیه انجام شد که برخی از آن

ــودغیر هــای  دادگاه ــی ب ــی و تأســیس ادارات دولت ســفر شــاه از ســفرهای  نخســتین. دین

تغییرات بیشتری به همراه داشـت ] .خ.هـ۱۲۵۲[ .م۱۸۷۳ی وی به اروپا در سال  گانه هس

در ادارات پلیس و خدمات  کارگیری متخصصان و مشاوران اتریشی تر از همه به که مهم

خان با  بخش نبود و با برکناری میرزا حسین ، در نهایت نتیجه رضایتحال بااین. پستی بود

خصـوص در  به. ی شاه، این حرکت متوقف شد ، همسر مورد عالقهالدوله تحریک انیس

و  نشان داد که در انجام اصـالحات بنیـادی راسـخ نیسـت شاه های بعد، ناصرالدین سال

در ترسد که قـدرت و اختیـاراتش تضـعیف شـود و  است و می روحانیوننگران واکنش 

های ایرانیانی بود که از  کمتر از همه تمایل شاه به دنبال کردن توصیه. نهایت از بین برود

بازگشته بودند و از تغییرات سیاسی اساسی همگام با اروپاییـان  اروپا و امپراتوری عثمانی

خان  ، میرزا یوسفخان کرانی نظیر ملکمرغم سانسور روزافزون، روشنف علی. زدند دم می

در بـاب حکومـت مشـروطه و نقـش قـانون تبلیـغ  و عبـدالرحیم طـالبوف مستشارالدوله

  .آوردند کردند و زمینه را برای چنین تغییراتی فراهم می می

ایمـانی و  با این اصالحات ملهم از غرب مخـالف بودنـد و آن را بـا بی شدت به علما

یعنـی  شـاه در زمـان جانشـین فتحعلی. دانسـتند ایـران مـرتبط می ی تضعیف ملت شـیعه

وی توسط آموزگار  ی صوفیانه که تمایالت] .خ.هـ۱۲۱۳ـ ۲۷[) .م۱۸۳۴ـ ۴۸( محمدشاه

 .تقویت شده بود، علما دچار شکستی موقتی شدند اسیقمسلکش حاجی میرزا آ صوفی

دینی و استقالل مالی از دولت باعث تداوم قدرتشان در مراکز ایالتی اما ضعف قوانین غیر 

یـا همـان اراذل و اوبـاش، از مـردم بـاج  هـا لوتیک شد و حتی در برخی مناطق بـا کمـ

که علما همچنان مایل بودنـد تـا بـا دربـار در ارتبـاط باشـند، در زمـان  با این. گرفتند می

ها در برابر تأثیرات روزافزون بیگانگـان بـر کشـور،  عرضگی دربار نیز برای بسیج توده بی

کید میبر نقش خود به عنوان سخنگویا هـا همچنـین بـه قـدرت  آن. کردند ن فرهنگی تأ
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هــا  ی آن ســاله بحــث چنـدین] .خ.هــ۱۰۷۹[ .م۱۷۰۰ی  در دهــه. سـازمانی نیــز رسـیدند

ای تبدیل شد کـه طبـق آن بـه  ی صالحیت در غیاب امام زمان، به نظریه ی مسئله درباره

ی این نظریـه زمینـه را بـرای  ردهپذیرش گست. نیاز بود مجتهدیک مرجع دینی زنده یعنی 

خصوص باعث ظهور  فراهم آورد و به .م ی نوزدهم مراتب روحانیت در سده ایجاد سلسله

  .شد مرجع تقلیدرتبه با عنوان  یک یا چند روحانی عالی

بی ی بـا هـا بـه ظهـور جنـبش موعودگرایانـه در این زمان در واکـنش آن قدرت علما

 .م۱۸۴۴بـود کـه در سـال  محمد شـیرازی گذار این جنبش سید علی بنیان. مشهود است

ای که خداوند از طریق آن بـا مـردم سـخن  به معنای دروازه– خود را باب] .خ.هـ۱۲۲۳[

اصـل گری جنبشی بود که در میان طالب جوان به راه افتـاد و در  بابی. نامیدـ  گوید می

 مغایر با اسالم نبود
ً
. درآمـده بـود گری از دل شیخی در واقعاین جنبش . تبلیغاتش کامال

تأثیر یک سنت فلسفی عقالنی  زیرشدت  بود که به گری جنبشی در مذهب شیعه شیخی

جریـان اصـلی بر که البته (ایرانی مبنی بر نیاز به یک واسطه بین امام و مردم قرار داشت 

اعـدام شـد و پـس از  روحـانیونتحریکـات  باب بـا). گذاشتتفکر روحانیت نیز تأثیر 

بسـیاری . رحمی مورد آزار و اذیت قرار گرفتند های جمعی متعدد، پیروانش با بی شورش

در . تبـدیل شـدند و موافقان اصالحات از پیروان باب بعدها به مخالفان سرسخت قاجار

یکی از رهبـران بـابی ادعـای پیـامبری بـا کتـاِب مقـدس ] .خ.هـ۱۲۳۹[ .م۱۸۶۰ی  دهه

خــواهی و  گــذاری کــرد کــه بــر آزادی را پایه جدیــد کــرد و بــه ایــن ترتیــب دیــن بهــایی

کید داشت جهان   .شمولی تأ

 فقـطت و ایـن امـر در این میان، مقاومت در برابر نفوذ بیگانگان همچنان ادامه داشـ

قیمـت  تاجران رهبری اعتراضات علیه ورود کاالهای خارجی ارزان. نبود مختص به علما

ویـژه  اوضـاع بـه .کـرد بـر عهـده گرفتنـد غربی که تولیدات ایرانـی را از دور خـارج می

پیمـانی  نیز مانند روسیه انگلیس] .خ.هـ۱۲۲۰[ .م۱۸۴۱تر شد که در سال  نگامی وخیمه

ی گمرکــی کمتــری  تجــاری بــا ایــران منعقــد کــرد کــه بــه موجــب آن تــاجرانش تعرفــه

 بود که با ظهور افغانستان ی هرات یک موضوع مورد بحث دیگر نیز مسئله. پرداختند می

 .م۱۸۳۵ ایــران بــرای بــازپس گــرفتن ایــن شــهر در ســال. از دســت ایــران خــارج شــد

ی احتمـالی  هرات را دروازه انگلیس. شد وارد جنگ کوتاهی با انگلیس ].خ.هـ۱۲۱۴[

در . م داشت آن را در قلمرو کنترل خود نگه دارددانست و تصمی می ورود روسیه به هند
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را وادار کرد  شاه ناصرالدین انگلیس] .خ.هـ۱۲۲۹[ .م۱۸۵۰ ی پی دومین مواجهه در دهه

  .شددست آوردن افغانستان دست بک نشینی کند و از تالش برای به از هرات عقب

شـد،  در دربار قاجـار باعث گسترش نفوذ موقت فرانسه برانگیز هرات ی بحث لهمسئ

کـه  از ایـنخصـوص پـس  بکاهـد؛ به ولی این امر نتوانست از قدرت روزافـزون انگلـیس

نفوذ سیاسی خـود را  طور که انگلیس همان. ایران را با جهان بیرون پیوند داد کانال سوئز

 )کنـونی خرمشـهر( رهر ُمَحمَّ نیز با توزیع اجناس خود د داد، تاجران انگلیسی افزایش می

بـه ] .خ.هـ۱۲۵۹[ .م۱۸۸۰ی  که در دهه و بعدها از طریق رود کارون العرب بر روی شط

  .تسلط یافتند تبدیل شد، به بخش فوقانی خلیج فارس مسیر کشتیرانی تا اهواز

کنترل خارجی بر منابع ایران، بـا اعطـای امتیـازاتی کـه شـاه در قبـاِل گـرفتن وام بـه 

خصـوص در برابـر امتیـازات  مقاومـت به. ی جدیـدی شـد داد، وارد مرحلـه ها می غربی

بر اساس این امتیازنامه . بسیار شدید بود] .خ.هـ۱۲۵۱[ .م۱۸۷۲در سال  ی رویتر گسترده

و کارخانجـات تحـت   و ساخت مجاری آبی، جـاده، تلگـراف ستخراج معادن، آبیاریا

ــا مخالفــت روس. گرفــت نظــارت یــک کشــور خــارجی قــرار می و  هــا ایــن موضــوع ب

های ملـی داشـتند نیـز  دوستان ایرانی مواجه شد و همچنین روشنفکرانی که انگیزه روسیه

از شاه به دلیل واگذار کردن ایران بـه نیروهـای کـافر  ردند و علمادر برابر آن مقاومت ک

  .اظهار رنجش کردند

سالی  ها خشک با شیوع یک قطحی ویرانگر که سال] .خ.هـ۱۲۴۹[ .م۱۸۷۰در سال 

هـای کشـت غلـه و  با خود آورد نکبت روزافزونی در ایران مشاهده شد و با تبـدیل زمین

نـاامنی همچنـان بیـداد . این وضـعیت تشـدید شـد مانند تریاکحبوبات به محصوالتی 

آسـیای  نتوانستند از حمالت قبایل تـرکمن قاجاریان .م ی نوزدهم تا اواخر سده. کرد می

ایـن . پـیش آمـده بودنـد انجلوگیری کنند و این قبایل تا خراسـ گیری برای برده مرکزی

ــه ــا دسیس ــعیت ب ــرزا علی وض ــد می ــال فاس ــغر امین ها و اعم ــلطان اص ــد الس ــدید ش . تش

ــه امین ــلطان در ده ـــ۱۲۶۹[ .م۱۸۹۰ی  الس ــت] .خ.ه ــا نخس ــه تنه ــئول  ن ــه مس وزیر بلک

بـود کـه ماننـد بسـیاری دیگـر،  طلبـی او فـرد فرصـت. خانـه و گمـرک نیـز بـود ضراب

در صدد بود تا خـدمات خـود را بـه  فقطداد و  اندوزی خود را در اولویت قرار می ثروت

بود ولی بعدها دوستدار  وی در ابتدا در خدمت منافع انگلیس. باالترین پیشنهاد بفروشد

آمـده اسـتفاده کـرد و بـا حاکمـان محلـی،  دسـت از این فرصت بـه لیسانگ. شد روسیه
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طـور کـه انتظـار  روسیه نیز همـان. خصوص در مناطق جنوبی، قراردادهایی منعقد کرد به

  .رفت در مناطق شمالی دست به اقدامی مشابه زد می

 اندک باعث گسترش خشمی عمـومی شـد و رکود و فساد روزافزون حکومت اندک

 نخسـتین. دادنـد بودند که با تفسیر ایدئولوژیک خود به این خشـم جهـت می روحانیون

رخ داد، زمانی که شاه اختیـار محصـوالت ] .خ.هـ۱۲۷۰[ .م۱۸۹۱طغیان عظیم در سال 

ایـن حرکـت باعـث بـرانگیختن . واگـذار کـرد ایران را به یـک نهـاد انگلیسـی تنباکوی

این تظـاهرات ابتـدا . ی تظاهرات عظیمی را روشن کرد ای شد و جرقه نارضایتی گسترده

کـه چرا بـود رخ داد، ی کشت تنباکو ترین منطقه که مهم ی فارس در میان تاجران منطقه

هـا پیوسـتند؛  بـه آن خیلـی زود روحـانیونسپس . دیدند ر خطر میآنان معیشت خود را د

  ها مخالف اعطای این امتیاز بودند زیرا تنباکوی آن
ّ
. داد ار قـرار مـیایران را در اختیار کف

یرت استعمال دخانیات با برجسته، مبنی بر مغا مجتهد ،فتوای حاجی میرزا حسن شیرازی

اسالم، تحریمی عمومی علیه تنباکو را در پی داشت و شاه را وادار کرد تا امتیـاز را لغـو 

 ۱۸۹۶و سرانجام در سال  دیگر مشروعیت خود را از دست داده بود شاه ناصرالدین. کند

  .مدی یک تروریست از پای درآ به ضرب گلوله] .خ.هـ۱۲۷۵[ .م 

تر یعنـی انقـالب  ای بود برای جنبشی چشمگیرتر و گسترده زمینه پیش تنباکو نهضت

خـوان متشـکل از  کـه گروهـی نـاهم] .خ.هــ۱۲۸۴ـ ۹۰[ .م۱۹۰۵ـ ۱۱ی سـال  مشـروطه

. گرد هم آورد را به دلیل استیصال از آشوب حکومت قاجار روشنفکران، تاجران و علما

 :سـلطنت(شـد  ضـعیف و ولخـرج اداره می شاه اکنون توسط مظفرالدین قاجاری که هم

و تمایل مداوم حکومت به ترجیح منافع بیگانگـان ] .خ.هـ۱۲۷۵ ـ ۸۵[) .م۱۸۹۶ـ ۱۹۰۶

دام مقامات این جنبش به شکل اعتراض علیه استخ. بر منافع کشور همچنان ادامه داشت

 و مـردم  بلژیکی در اداره
ّ

ی گمرک به راه افتاد و به جایی رسید کـه هـزاران تـاجر و مـال

بـا  رسـید انگلـیس که به نظـر می از آنجایی. نشستند بست عادی در مسجد اصلی تهران

بعـدها بـه پناهگـاه اصـلی تظاهرکننـدگان  سوست، سفارت انگلـیس هم ها اعتراضات آن

و تقسـیم  پس از برقراری روابط حسـنه بـا روسـیه دردی انگلیس ولی این هم. تبدیل شد

تقاضـای . بـه اتمـام رسـید] .خ.هــ۱۲۸۶[ .م۱۹۰۷پس از سـال فوذ های ن ایران به حوزه

ناپذیر فرهنگ سیاسی ایران بوده است، به فریاد تجمـع  عدالت که همواره بخش جدایی

، ، یا همان مجلـس»خانه عدالت«زودی غوغایی برای تشکیل  این جنبش تبدیل شد و به
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خصـوص محمـد  پیشـرو، به برخـی علمـای تعـدادی از روشـنفکران و فقط. به راه افتاد

ــن واژه را می طباطبــایی ــه بهبهــانی، معنــای درســت ای دانســتند و یــک هیئــت  و عبدالل

  قانون
ِ

شـاه تسـلیم شـد و . خواسـتند شـده توسـط انسـان می وضع گذار برای ایجاد قوانین

در بسـتر ، ].خ.هــ۱۲۸۵[ .م۱۹۰۶ و سـرانجام در سـال مجلس نماینـدگان تشـکیل شـد

مـتمم . ی کتبـی بـود، امضـا کـرد نامـه بخش از نظام نخستینمرگ، قانون اساسی را که 

با معرفی سلطنت مشـروطه، بـر اسـاس قـانون اساسـی . قانون اساسی سال بعد نوشته شد

شـد و نیـز پیـروان ادیـان  جدید، حق دخالـت شـاه در قراردادهـای خـارجی محـدود می

   .گرفتند یران در جایگاهی مساوی قرار میمختلف در ا

شـاه جدیـد، . در این زمان بود که مخالفت چشمگیری علیه این اقدام شکل گرفت

تبـانی بـا  مخالفان را بر عهده داشـت و از طریـق، رهبری این گروه شاه یعنی محمدعلی

کودتـای مـوفقی را ] .خ.هـ۱۲۸۷[ .م۱۹۰۸در سال  ها کشور و روس نیروهای واپسگرای

بود بـا قبایـل  نیروهای پیشرو که مرکزیتشان در تبریز. به نمایش گذاشت مجلس در برابر

در دوران پـر . در جنوب کشور برای نجات مجلس دست به دست هـم دادنـد بختیاری

منحل شد، اما قانون اساسـی دوام  ها ی تجاوز روس در نتیجه مجلس مرج بعدی،هرج و 

کرد و مشارکت سیاسی انبـوه  ی اختیارات حکومت را محدود می این قانون حوزه. یافت

ساخت و به این ترتیب فرهنگ سیاسی ایـران را  پذیر می در میان احزاب سیاسی را امکان

  .لی تغییر دادبه طور ک



 



 

   ۲فصل 

  پرهیز؟روی یا  زیاده): بخش نخست( در ایران عصر صفوی شراب

   ساقی بیار باده که ماه صیام رفت

   حافظ

   بوده ی هالک شراب بسیاری از ملوک و سالطین را وسیله

  االنوار عباسی روضه، مال محمدباقر سبزواری

  ی تاریخی سابقه: مقدمه

ای، نخستین کسی بود که  ، پادشاه اسطورهای ایرانی آمده است که جمشید در افسانه

نـدش ی ت آمده را چشید و به خـاطر مـزه دست او مایع به. آب انگور تخمیرشده را آزمود

ایـن مـایع را  بـرد که از سردردهای شدید رنـج می او یکی از زنان. تصور کرد زهر است

که او را بکشد،  اما این نوشیدنی به جای آن. سرکشید تا مگر خود را از درد خالص کند

شـاه، سرمسـت و شـاد از ایـن نتیجـه، جمشید. خوابش کرد و سردرد به کلی خوب شد

   .نامید» زهِر خوش«رمان داد مقدار بیشتری از این مایع فراهم کنند و آن را ف

کند، زیرا در آن از ایران به  را تأیید می ی جمشید رسد اسناد تاریخی افسانه به نظر می

 سـال ۵۰۰۰تـا  ۵۴۰۰از . بـرد نام می عنوان یکی از نخستین مناطق تولید و مصرف شراب

 ِلرد شراب بوده اسـت در حـاجی فیـروز  پیش از میالد کوزه
ً
هایی با رسوباتی که احتماال
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نیـز اطالعـات  ی هخامنشـیان از دوره. ١شـمالی پیداشـده اسـت های زاگرس در کوه تپه

کنـد، از  ، کـه بـه شـراب اشـاره میِمـی ی فارسـی واژه. ارزشمندی به دست آمده است

شـده در  هـای یافت در لوح ٢.دهـد مسـتی معنـا میسرآیـد کـه  می maduی اوستایی  واژه

دربـاری اشـاره شـده  های دی شراب برای کارمنـدان و معشـوقهبن به جیره تخت جمشید

 هـرودوت. اشته استوفور وجود د های بزرگان به دانیم که شراب در جشن است و ما می

نوشـیده کـه  می هـا شـرابی کند که ایرانیان دوستدار شـراب بودنـد و پادشـاه آن ادعا می

اغلـب ایرانیـان  گویـد می با اشاره به پارتیـان استرابو. شده است مخصوص او درست می

در حالـت مسـتی  مسائل مهم بحث و تبـادل نظـر کننـد ی خواستند درباره زمانی که می

رد شـراب و شـد، ِگـ نامیده می بزم، که های ساسانیان چند سده بعد از آن جشن ٣.بودند

  .چرخید موسیقی می

شـراب، زورق ، نوشی ایرانیان ضمایم گوناگونی داشته است مثل گـاو شـراب شراب

بـه نظـر . گردد هـای پـیش از اسـالم بـازمی که بـه دورهی پا پیلیا  پای بادهشراب و  جام

فشانی بر خـاک هنگـام سـر بریـدن گـاو نـر  رسد گاو شراب به سنت باستانی شراب می

برچیده شده، امـا نمـاد آن همچنـان در  ی پیامبری زرتشت این آیین در دوره. اشاره دارد

هـایی بـه شـکل گـاو  هـا شـراب جـایگزین خـون شـده و در ظرف در آنهایی که  جشن

همچنین خون و شراب در مراسم حیات بخشی در اساطیر  ٤.شد به جای ماند نوشیده می

تکه کردن و قربان کردن آیینی انگور با  شود که شامل تکه باستانی خاور نزدیک دیده می

ی اسـالمی ادامـه  ارسـی تـا دورهبریدنش از تاک است و به عنوان مضمونی در ادبیات ف

با جایگزینی شراب به جای خون مفهوم شراب را به عنـوان نـور نگـه  زرتشتیان ٥.یابد می

ی  داشتند، شراب مظهـر طـالی مـایع و آتـش جـاری از خورشـیِد تابـان بـود و اسـتعاره

شاه با نوشـیدن شـراب . داد نشان مینوشی در سحرگاه تقارن ماِه نو و خورشید را  شراب

های باستان لقب پادشاهان ایرانـی بـوده  شد که از دوره می» صاحبقران«مفتخر به عنوان 

                                                                                              

1. McGovern, Ancient Wine, 64-68.  

2. Gignoux, “Matériaux pour une histoire du vin,” 37.  

 .  Briant, Histoire de l’Empire perse, 304و ؛۳۸ـ  ۳۹همان،  .٣

 From the Royal“همـان، ؛ ”The Wine Bull»همـان، ؛ ”Melikian-Chirvani, “Les taureaux à vin بنگریـد بـه .٤

Boat” و همان،؛ “The Iranian Wine Leg”  . 

 .  Hanaway, “Blood and Wine,” 30-31برای این موضوع بنگرید به .٥
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   ١.است

های مربوط به آن پدید  و آیین ورود اسالم به ایران تغییراتی را در تداوم مصرف شراب

بســیاری از گی ایــن عمــل در گســاری و گســترد  در نگــاه نخســت، فراوانــی باده. آورد

های خاورمیانه، از جمله ایران، تقابل آشکاری با ممنوعیت شدید الکل در اسـالم  بخش

درسـت اسـت کـه . دهـد تر ابهـام بیشـتری نشـان می اما این ماجرا در بررسی دقیق. دارد

از شـراب  ، آشـکارا۹۰ـ  ۹۱، آیـات نی پـنجم قـرآ ل بیزار است و در سورهاسالم از الک

مر(
َ

طـرف  دهـد، امـا از آن و مجرمان را به مجـازاتی ابـدی هشـدار می ٢دهد نهی می) خ

 در واقـعها شـرایط چنـین نیسـت؛  آل شناختی در قلمرو ایـده از نظر هستی توان گفت می

در  ٣.آورد اسـت کـه البتـه مسـتی نمـی های موعود بهشت نهرهـای شـرابی از لذتیکی 

گویـد  می ۴۳، آیـه۴ی  با وجود این قرآن درسـوره. اند وضوعات دیگرگونهقلمرو مادی م

شود که ذهـن را تیـره و خـراب سـازد و  ، بلکه مستی زمانی نهی می٤مسئله مستی نیست

   ٥.مانع انجام عبادات و اعمال مسلمانی شود

ل را بـدون آید که اسـالم الکـ الکل چنین برمی ی بارهدر در مجموع از اشارات قرآن

رد دانـد،  که گوشت خوک و مـردار و خـون را حـرام می چنان ،قید و شرط و با قطعیت

را بـه  پیامبر بود که گسارِی مردم های باده ، عادتبیش از خواص ذاتی شراب. کند، نمی

قـرآن را در ارتبـاط بـا  ی شـونده تـدریج منفـی توان موضع بـه می. مخالفت با آن واداشت

شراب را به عنوان خوراکی خوب و یکی  ۶۷ی  ، آیه۱۶ی  سوره. ی دنبال کردنوش شراب

                                                                                              

1. Melikian-Chirvani, “The Iranian Bazm,” 95.  
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3. Mcauliffe, “Wines of Earth and Paradise”; and the discussion in Hattox, Coffee and Coffeehouses, 46ff.  
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که راهگذر باشید تا غسل کنید و اگر بیمارید یا در سـفرید یـا  مگر این] وارد نماز نشوید[در حال جنابت ] نیز[گویید و   می

صـورت و  ایـد پـس بـر خـاکی پـاك تـیمم کنیـد و اید و آب نیافتـه آمیزش کرده یکی از شما از قضای حاجت آمد یا با زنان

  .)هایتان را مسح نمایید که خدا بخشنده و آمرزنده است دست

5. Kueny, Rhetoric of Sobriety.  
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نخسـتین هشـدار  ١.نامـد های خاص خداوند برای جماعـت مؤمنـاِن راسـتین می از نشانه

آمـده اسـت کـه در آن  ۲۱۹ی  ، آیـه۲ی  ی سوءاستفاده از شراب در سوره محمد درباره

از  ٢.ت شــراب در بــه گنــاه کشــاندن مــردم، بــیش از فوایــد آن اســتگویــد مضــرا می

ای در قالـب  ی تـازهها اعتنایی نکردنـد، وحـ ها و سرزنش که مردم به این ممانعت آنجایی

. کـرد نازل شد که مؤمنان را از نماز خواندن در حال مستی منـع می ۴ی  سوره ۴۳ی  آیه

بـیش از  در مجموع قـران ٣.دهد راب میآشکارا پرهیز از ش ۹۰ـ ۹۱ ی آیه ۵ی  سوره فقط

های مختلـف  که شراب را به عنوان یک ماده از بیخ و بن ممنوع کند، پیوسته به جنبـه آن

کـه  گذارد، بی آن آن اشاره دارد و میان سطح وجودی و شرایط و چگونگی آن تمایز می

  . ها تالشی داشته باشد برای تطبیق دادِن این

، به ترتیب چهل و هشتاد ضربه تازیانه مجـازات بـرای و عمر ، ابوبکرامبرجانشینان پی

سـوی مرزهـای  خواران تعیین کردند؛ اما پس از تشکیل حکومـت اسـالمی در آن شراب

های مفصلی درگرفت بر سـِر آنچـه  حث، در تفاسیر مذهبی جر و بی عربستان جزیره شبه

  آیـا شـراب که اینسازد و  های تخمیرشده را از تخمیرنشده متمایز می نوشیدنی
ِ

نوشـیدنی

شود یا خیر، حتی اگر از چیزی به جز انگوِر تخمیرشده ساخته شده  ممنوع محسوب می

ی خـود  ه بـه سـلطهشـبه اعراب که مشتاق بودند جهان را بـا اصـولی شـفاف و بی. باشد

کردنـد؛ بـدین درآورند، ابهامات مربوط به الکل را به احکامی صـریح و روشـن تبـدیل 

احکام اسالمی . روی معین و مشخص شد تمایز میاِن نوشیدن و میانه ترتیب به مروِر زمان

 الکل را هـم شـ می» و نهی از منکر امر به معروف«که 
ِ

بـا . امل شـدکرد، تحریِم رسمی

هـای  گرانـه عادت های َمغلطه وجود این برای آنان که قصد داشتند با پرداختن بـه مباحثـه

  . های کافی وجود داشت گسارِی خود را توجیه کنند، هنوز گریزگاه باده

ها یا در مراسم عبادی نقش داشته  در آن در میان الگوهای فرهنگی قدیمی که شراب
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و  گگنـاهی بـزر  پرسـند بگـو در آن دو  و قمـار از تـو مـی شـراب ی دربـاره( ک

بـر [پرسند چه چیزی انفاق کنند بگو مـازاد   ست و از تو میتر ا گناهشان از سودشان بزرگ] لی[سودهایی برای مردم است و

  .)گرداند باشد که بیندیشید  برای شما روشن می] خود را[گونه خداوند آیات  را این] نیازمندی خود

3. Wensinck, “Khamr,” 994.  



 69   یز؟پره یا روي یادهز): بخش نخست( يعصر صفو یرانشراب در ا

ی قلمرو فرهنگـی ایـران  کجا به اندازه ای اجتماعی بوده است، در هیچ ندهکن و یا تسهیل

دوام ) شـود ی سـنتی اسـالم نیـز می و دوره ی عباسـی در زمـان خلیفـه که شامل بغـداد(

اِی شـور و تعصـب مـذهبی، شـراب همـواره در  هـای دوره با وجود طغیان. نیاورده است

 جمع ن
ِ

 اصلی
ِ

 . آمد به شمار می مجلسخبگان متداول بود و به عنوان بخش
ِ
مجلس جمع

ی حاکم با رفقای گرمابـه و گلسـتانش بـود کـه اغلـب شـاعران، خواننـدگان و  دوستانه

کردند،  بعضی از حکمرانان مصرف شراب را تشویق می ١.رقصندگان را نیز در بر داشت

کـرد و ی خـود را در پزشـکی حفـظ  شراب جایگاه دیرینـه ٢.چون درآمد مالیاتی داشت

، پزشـک ].خ.هــ۲۴۴ـ ۳۰۴[ ).م۸۶۵ـ  ۹۲۵( رازی تـر ابـوبکر محمـدبن زکریـای پیش

شراب و ادبیات  ٣.پرآوازه، ادعا کرده بود که مصرف متعادل آن برای سالمتی مفید است

ــرز ــه ط ــده  ب ــم تنی ــدنی دره ــدجدانش ــی از دوره. بودن ــعر فارس ــر از  ش ــالمی پ ی اس

 انتزاعی یا به لذت تصویرپردازی
ِ

های مادی و  های شراب است و به شکلی مبهم به مستی

در طول زمان یکی از تصاویری که بیش از همه استفاده . گساری اشاره دارد می ملموِس 

در معنـای . شـراب بـوده اسـت ن داشـتهزبـا شده و بار معنایی غنی بـرای شـاعر فارسـی

بـه آن  ای اسـت کـه صـوفی استعارِی شراب، درخشش زالل آن نماد نـور و روشـنگری

و پروردگار دارد  شور عشق میان صوفیبخشی آن داللت بر پیوند ُپر  مستی یابد؛ دست می

جـام بـه وان اشارات فرا. استهای متداول و سنتی  گیری و یا مظهر نافرمانی او از سخت

ارجاع دارد، بـه  نسبت داده شده و به جمشیدگساری  بادهکه به آیین ) جام جمشید( جم

اسـالمی را بـه مضـامین و الگوهـای پـیش از اسـالم ـ  سنت عرفانی ایرانی ،طور مستقیم

انـد از  داشته عبارتهای دیگری که تأثیر بسیاری بر شعر عارفانه  استعاره. دهد ارتباط می

سـوی مرزهـای  های بیـرون شـهر، آن کنـد و در خرابـه اش می کده که پیِر مغـان اداره می

 ٤.آور جوان و زیبایی که مظهر معشوق شـاعر اسـت شراب ساقیتمدن، جای دارد و نیز 

معـانی ارجاعات به شراب در شعر عارفانه و شـعر دنیـوی ایرانـی بسـیار فـراوان اسـت و 

جـا تحلـیلش توان در این است که نمی  دری غنیاش کرده به ق که احاطه ظریف نمادینی

کافی است به توجیه شراب در شعر و توصـیف . کرد و یا حتی به طور خالصه بیان کرد
                                                                                              

1. Brookshaw, “Palaces, Pavilions,” 200-1.  

2. Heine, Weinstudien, 47, 64-65.  

  .”Waines, “Al-Balkhi on the Nature of Forbidden Drink :بنگرید به .٣

 .”Yarshater, “Wine-Drinking in Persian Poetry: برای خواندن بیشتر در این مورد بنگرید به .٤
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 :، اشاره کنیم.م یازدهم ی سده، شاعر های فرخی زندگی در واژه
  

  همی نسیم گـل آرد بـه بـاغ بـوی بهـار

  

  خیـز و جــام بـاده بیــار !بهـار چهـر منــا  

  اگرچه باده حرام است ظن برم که مگـر  

  

  ١حالل گردد بر عاشقان بـه وقـت بهـار  

   

ایـن  ، فراوانـی ارجاعـات شـاعرانه بـه آنگذشته از معـانی ضـمنی و نمـادین شـراب

 در واقع. پرداختند در عمل هم به مصرف شراب می دهد که صوفیان حقیقت را نشان می

 
ّ

ایـن . ها بـود در میان آنضدشریعت مالمتیه های  نشان گروه شراب نوشیدن بیش از حد

شدند، انحرافات اجتمـاعی را راهـی مسـتقیم بـه  دیده می که بیشتر در خراسان ،ها گروه

ه بـود و ای برای رسیدن به خلسـ نوشیدن شراب برای آنان وسیله. پنداشتند سوی خدا می

چنین تمایالت نامتعـارفی در . شد شان نیز محسوب می عالوه بر آن بخشی از خودنمایی

های  نوشـی در مراسـم فرقـه تـداوم یافـت و آیـین شراب شـدت به فالت ایـران و آنـاتولی

 صـوفیانی آنـان. انـد بسـیار حـائز اهمیت در این خصوص قلندران ٢.گوناگون باقی ماند

 و سوریه در مصر .م ی سیزدهم غیرسنتی و آشوبگر و بیشترشان ایرانی بودند که در سده

سـو  سـو و آن شدند؛ لباسشان از گونی پشمی بود و با سـرهای تراشـیده ایـن نیز یافت می

کـه بـا رفتنشـان بـه خرابـات و  و از ایـن دوش بودنـد بـه آنان اغلب گدا و خانه. رفتند می

   ٣.بردند کردند لذت می زده می و قمارخانه مسلمانان سنتی را حیرت کده می

های  وجود دارد در کتاب شراب ی دربارهدر سنت فرهنگی ایران اسالمی ابهامی که 

، کتـابی کـه نامـه قابوس. شـود نیـز دیـده می ادب،ی اخالق، معروف بـه  پندآموز حوزه

ای بـرای پسـرش نوشـت،  آن را بـه عنـوان پندنامـه) ی غزنـوی از امیران دوره( کیکاووس

 غـار سـلطان مـودود غزنـوی ها یارِ  کیکاووس که سال. ی مناسبی از این نوع است نمونه

بوده، یک فصل کامل از کتاب خـود را بـه  ].خ.هـ۴۲۰ـ ۲۷[ ).م؟۱۰۴۱ـ ۴۸ :سلطنت(

گوید شـراب حـرام اسـت، امـا ایـن قـانون فقـط در  او می. شراب اختصاص داده است

ی روزهـای دیگـر مصـرف شـراب مجـاز  در همـه. روزهای جمعه و شنبه حکمفرماست
                                                                                              

1. Quoted in Ruymbeke, “Le vin, interdiction et licence,” 174.  

 .]و. ستانی است در مدح امیر یوسف عضدالدولهسی فرخی ۲۶ی  این قصیده[

 .ای از آن است نمونه در آذربایجان. ی نهم م در اوایل سده] خرمدین[بابک  .٢

3. Sohrweide, “Der Sieg der Safaviden,” 102; Karamustafa, God’s Unruly Friends, 33, 44, 54-55;  

 . ۲:۷۷۳ی دین،  در عرصه و نیز جعفریان، صفویه
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دارد  هـار مـیعالوه، کیکاووس اظ به. توان در پیشگاه خداوند از آن توبه کرد است و می

سال دشوار اسـت؛ از ایـن  که برای مردان جوان مقاومت کردن در برابر فشار دوستان هم

رسـد  کیکاووس عاقالنه به ایـن نتیجـه می. فایده است رو پرهیز دادن جوانان از الکل بی

های  که اگرچه در مجموع پرهیز از الکل رضایت الهی را در پی دارد و فرد را از سرزنش

ها بنوشـد و  روی نکنـد و نیـز شـب سازد، بهتر است در نوشیدن زیاده ون میدیگران مص

   ١.نوشی را که مستی است در میان چهاردیواری خانه نگه دارد پیامد زیاده

   و قفقاز آسیای مرکزی: نفوذ خارجی. ١

، .های دهم و یـازدهم م رق ایران در سدهدان ترک حاکم بر ش، خاناشاره به غزنویان

، بـه عنـوان یـک قلمـرو هـا و سـالیق رایـج در آسـیای مرکـزی دهد کـه عادت نشان می

سوی آمودریا بر اسـتفاده از الکـل در ایـران اسـالمی  فرهنگی، پس از هجوم ترکان از آن

، دو حاکم این دودمان یعنـی ی غزنوی ، تاریخ نویس معروف دورهبیهقی. تأثیر گذاشت

 .م دوازدهم ی سدهدر  ٢.کند خوارانی قهار توصیف می را شراب و مسعود غزنوی محمود

 ٣.کردنـد نـه کـار میآزادا اشان با پرچم کـوچکی مشـخص شـده بـودهاکه دره کده می

خوارگی  و می گری ، از جمله روسپیها ویژه مغول ی زندگی مردم آسیای مرکزی، به شیوه

انی را بـا تمـام مسـافرانی کـه زمـ. و بسیارنوشی با وجود احکام اسالمی گسـترش یافـت

بـه  هـا مـردان و زنـان کنند که در آن های بسیاری یاد می از جشن گذرانده بودند ها مغول

خواری  دارد که بـاده اظهار می پالنو کارپینییوحنا اهل . پرداختند خواری فراوان می باده

، سـومین ، اوگتـایمنابع ایرانی و چینی. شد در میان آنان کاری شرافتمندانه محسوب می

را ] .خ.هـــ۶۰۸ـ ۶۲۰[) .م۱۲۲۹ـ ۴۱ :ســلطنت(اش  و وارث برگزیــده پســر چنگیزخــان

در ابتـدا تنهـا  ٤.ی ُمـردسـارگ میبـه خـاطر افـراط در کنند که  ای توصیف می خواره می

 نوشید
ِ

میز الکلی در دسترس مغوالن نی
َ
آمـد؛  بود که از تخمیر شیر مادیان به دسـت می ق

 ات از جمله شـرابتری از مسکر  اما وقتی بر جوامع یکجانشین چیره شدند، با انواع قوی

                                                                                              

 .Fouchécour, Moralia, 190-91: بنگرید به نامه در قابوس ی شراب بررسی مسئله ی بارهبرای خواندن بیشتر در .١

 .۷:۲۶۸ـ  ۶۹، تاریخ اجتماعی ایرانبنگرید به راوندی،  .٢

3. Goushegir, “Forme et évolution,” 244-45.  

4. Morgan, The Mongols, 114.  
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بـدین ترتیـب . ل نگهـداری بـودهای طوالنی قاب خالف قمیز برای دورهآشنا شدند که بر 

شدند و به بیکاری و تنبلـی رو  ی زندگی چادرنشینی خود جدا می هرچه از شیوه ها مغول

ی  در دوره ها خانه ها و روسپی کده میدر ایران  ١.کردند خوارگی می آوردند، بیشتر می می

رونـق گرفـت و ] .خ.هــ۶۳۵ـ ۷۱۵[) .م۱۲۵۶ـ ۱۳۳۶) (ایلخانیـان( هـا مـت مغولحکو

خـوری  عرق. که اغلب از هم قابل تشـخیص نبـود جاییها درهم تنید، تا کسب و کار آن

هـا در کـوی و  لکلیا. در مالء عام در مناطق شهری تأثیری منفی بر نظم و قانون داشت

کـاری  آوردنـد و گـاهی کـار بـه کتک ها را به ستوه می شدند و آن بازار مزاحم مردم می

مـردم متـدین کـه ایـن رفتارهـا را . شـدند کشید و برخی مجروح و یا حتی کشـته می می

 خـان کردند، اما تا پـیش از حکومـت غـازان دانستند بارها شکایت می هتک حرمت می

که به اسـالم گرویـد،  حکمران ایلخانی نخستین ،].خ.هـ۶۷۴ـ ۶۸۳[ ).م۱۲۹۵ـ ۱۳۰۴(

   ٢.شد اعتنایی به اعتراض آنان نمی

و تیموریان و  داشتند، مثل عثمانیان های بعدی که ریشه در آسیای مرکزی در دودمان

انواع گوناگونی از عیاشی و هرزگـی، از جملـه . خواری تداوم یافت ها، باده جانشینان آن

 بیش شراب
ِ

 :سـلطنت( ، مثـل بایزیـد اولدر نخستین شاهان دودمان عثمـانی ازحد نوشی

سـاالر آسـیای  ، جنگتیمـور لنـگ ٣.شد دیده می] .خ.هـ۷۶۸ـ ۷۸۱[ ).م۱۳۸۹ـ ۱۴۰۲

گوینـد در اثـر مصـرف  دانست و می را بخشی ضروری از آداب سلطنت می بزممرکزی، 

، ].خ.هــ۸۶۲ـ ۹۰۹[ ).م۱۴۸۳ـ ۱۵۳۰( سلطان باُبر ٤.به هالکت رسید بیش از حِد عرق

ی تیموریـان بـود، سـنت  واسـطه کـه از نوادگـان بی هنـد گورکانیـانی  لهگذار سلسـ پایه

 نوشـید کـه آبجـویی می بـوزااش  گسیخته را ادامه داد و خود تا پایان زندگی گسارِی لگام می

   ٥.شد تهیه می بود که از برنج، ارزن یا جو، و عرق
                                                                                              

1. Smith, “Dietary Decadence,” 39-42; and Ruotsala, Europeans and Mongols, 120-21.  

 یکی از انواع شیرهای تخمیرشده طور که از واژه همان
ً
مصـرف  هـا ی مادیان کـه مغول ی عرق در عربی نمایان است، احتماال

گرفتـه و آنـان پـس از  بار در آسـیای غربـی انجـام می این شـیوه نخسـتین. آمده است ی تقطیر به دست می کردند با شیوه می

 Allsen “Ever Closer: بنگریـد بـه. آن را آموختند. ی سیزدهم م گذاری حکومتشان در آنجا در سده یورش به ایران و پایه

Encounters,” 13-14 .  

2. Gronke, Derwische im Vorhof der Macht, 75-76.  

3. Lowry, “Impropriety and Impiety.” 

 .۷:۲۸۳، تاریخ اجتماعی ایرانراوندی،  .٤

5. Malecka, “The Muslim Bon Vivant,” 310-27; Dale, Garden of the Eight Paradises, 144, 181-83, 300-

1, 346.  
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های  های رایـج در سـرزمین خواری در ایران عادات و سنت مجرای دیگر رواج شراب

. هــای بســیاری تــابع حکومــت ایــران بودنــد جــوار ایــران بــود کــه در زمان هم مســیحی

بـه  قفقـاز ی گرجسـتان سـازی در ناحیـه های اخیر ثابت کرده اسـت کـه شراب پژوهش

زنـدگی و  ی الزمـهالکـل  و ارمنسـتان در گرجستان ١.گردد هزار سال پیش باز می هشت

 گرجی
ً
از داسـتانی از . دانسـتند ر میخـوارانی قهـا را می ها مراسم عبادی بود و خصوصا

توان فهمید کـه درآن زمـان ایـن داد و سـتد فرهنگـی در مـورد آداب  می ی صفویه دوره

 رخ داده اسـت می
ً
، ، بخـش غربـی گرجسـتانمـردم سـاکن مینگرلیـا. خوارگی احتمـاال

در روایـت . داشـتند آنان را تاب بیاورند بسیار گرامی میی  بادهتوانستند  که می کسانی را

به نام  مردی گرجی] .خ.هـ۱۰۰۸ـ ۲۱[) .م۱۶۲۹ـ ۴۲( آمده است که در زمان شاه صفی

از شـاه دادران خواسـت تـا او را بـه  صـفوی شـاه. به این امر معروف بود یالزکدان کسا

ای که در دربار برپا شد خود را در برابر چنـد تـن از  این مرد در مسابقه. بفرستد اصفهان

خود شاه هم بـا او . همه را شکست داد ءخواران ایرانی آزمود و بدون استثنا قهارترین می

، مشـهور سپس این قهرمان گرجی. در همین جریان جانش را از دست داد مسابقه داد و

بـارگی در مـرگ  شاید این داستان ساختگی بوده و می. و ثروتمند، به کشورش بازگشت

طور کـه هـیچ منبـع دیگـری نیـز مـرگ او را بـه  همـانــ  شاه صفی نقشی نداشته باشـد

خـوی گسـترش  ی دهنده نشـان امـا ایـن روایـتــ  دهـد ربط نمی نوشی ی شراب مسابقه

   ٢.استگرجیان در ایران 

بـا تحـت سـلطه درآمـدن . بـرد می ی صفوی ما را به دوره ماجرای گرجیان و ارمنیان

به ) سربازاِن اسیر( غالم، گرجیاِن بسیاری به عنوان سرزمین گرجیان توسط دولت صفوی

و بـه طـور پیوسـته وارد  کم کم .م ی شانزدهم ی سده آنان از میانه. شدند ایران آورده می

نیـز بـه  گرجـی زنـان. یدندای رسـ هـای برجسـته امور دولتـی شـده و در نهایـت بـه مقام

بسـیاری نیـز بـه ایـران آورده  های ارمنی ٣.شاهان و بزرگان حکومت راه یافتند یسرا حرم
                                                                                              

1. McGovern, Ancient Wine, 24.  

2. Lamberti, “Relation de la Colchide ou Mengrellie,” in Thévenot, Relation de divers voyages curieux, 

35-36.  

در سـال  بـه گرجسـتان عبـاس اولگوید در لشکرکشی شاه  ، میی صفوی نگار دوره ، وقایع)منشی( اسکندربیگ ترکمان .٣

هـزار نفـر از ۲۰کنـد  ادعـا می ۱۶۸۰ی  در دهـه اسیر شده و به ایـران آورده شـدند و کمپفـر هزار گرجی۱۳۰حدود . م ۱۶۱۶

 ؛ و نیـز۹۰۰ــ۱، آرای عباسـی تـاریخ عـالم ،ترکمـان :بنگریـد بـه. انـد ، ِچرِکس و یـا داغسـتانی بودهگرجی ساکنان اصفهان

Kaempfer, Am Hofe des persischen Grosskönigs, 204.  
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را بـه  هـزاران ارمنـی وقتی شـاه عبـاس اول ].خ.هـ۹۸۳[ .م۱۶۰۴ویژه در سال  شدند، به

 جلفای نوساز آن به نام  ی تازه ها را در حومه ، پایتخت جدیدش، تبعید کرد و آناصفهان

، هـا ، مشـخص بـود کـه آنبیاورنداسالم کردند را مجبور  شان اگرچه همه. سکونت داد

 شکی نیست کـه میـل ت. ویژه گرجیان، دین جدیدشان را به طور سطحی پذیرفتند به
ً
قریبا

تر از همه در فرهنـگ دربـار نفـوذ  ی ایران و مهم ها به نوشیدن الکل در جامعه طبیعی آن

. دهـد خـوبی نشـان می ایـن امـر را بـه در دولت صفوی ها وضعیت مالیاتی گرجی. کرد

بایست هر شش ماه  مالیاتشان به صورت غیرنقدی بود، می گرجیان که در دولت صفوی

دیدند کـه در  سلطنتی حدود بیست صندوق شراب تهیه می ی شراب بار برای سردابه یک

 ١.لیتـر شـراب داشـت ۱.۵هر کدام ده بطری و هر بطری بیش از سـه پاینـت یـا حـدود 

توان  دربار را نیز نمی سرای در این میان نقش حرم. نوشیدند شراب می بسیاری از غالمان

س سرا خلوتگاه شخصی کاخ سلطنتی بود که با جانشـینان شـاه عبـا حرم. نادیده گرفت

 گرجی بعدی اول آغاز شد و شاهان صفوی
ً
. بودند پرورش یافتند در میان زنانی که غالبا

بسیار محتمل است که دلبستگی اغلب این شاهان به شراب در چنین محیطی بـه وجـود 

  . آمده باشد

  اعیانمیان الکل در  :ی صفوی دوره  .٢

 خوب بود؛ این را شاردن فرانسوی شراب
ً
گوید که بهترین منبـع خـارجی  می ایران واقعا

 ٢.عـالی بـود و گرجسـتان ی او شـراب شـیراز به عقیـده. است ما برای ایران عصر صفویه

شـد و هـر  و دیگر مقامات باال ذخیـره می برای شاه، دربار ترین بود معروفشراب شیراز که 

همه فقط حـدود یـک  بااین ٣.شد ی شاه فرستاده می سال حدود هزار و دویست لیتر به سردابه

از آن ی انگـور  شد و بیشتر شیره سوم محصول شیراز برای مصرف داخلی به شراب تبدیل می

، طعم شراب شیراز ، پزشک آلمانیکمپفر. شد و مقدار زیادی نیز صادر می کردند تهیه می

العـاده  فوقاو تـأثیر ایـن شـراب را . دانسـت می را چیزی بین بورگونی و شـامپاین فرانسـه

آورد و اشـتها  دانست، به طوری که مصرف متعادل آن شور و شوقی عجیب به وجود مـی می

                                                                                              

1. Chardin, Voyages, 9:360-61.  

 . ۳۶۰ان، هم .٢

 .  Tavernier, Les six voyages, 1:420؛۳۶۱همان،  .٣
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وی تأکید داشت که اگرچه مصرف بـیش از حـد آن شـهوت و خشـم و . کرد را تقویت می

ی دیگـری کـه شـراب مرغـوب  ناحیـه ١.انگیزد، اما خماری صبحگاهی نـدارد خروش برمی

 گرجستان. بود کرد گرجستان تولید می
ِ

را در ایـن منطقـه سرپرسـتی  کشت درخت مو والی

شود هر ساله حدود سیصد لیتر شراب به عنوان مالیات بـه دربـار سـلطنتی  کرد و گفته می می

و از  گرفته تا قـزوین در بسیاری از مناطق دیگر نیز، از ارمنستان انگور شرابی ٢.فرستاد می

 شراب یـزد کمتـر ولـی مطبـوع بـود کـه بـرای ٣.شد ، پرورش داده میگرفته تا یزد اصفهان

صـادر  و از آنجـا بـه هنـد شـد و نیـز بـه هرمـز فرسـتاده می مصرف جماعت یهود بـه الر

ــانونی رخ مــی  ٤.شــد می ــن صــادرات غیرق هــایی  طریدر ب«داد و شــراب ایرانــی  گــاهی ای

شـراب سـفید  ٥».شـد قاچـاق می هایی به نام گـالب بـه الهـور بندی شده در صندوق بسته

   ٦.پیچید اصفهان شهرت کمتری داشت، زیرا برای معده سرد بود و گاز آن در سر می

یرانی اسـت، امـا مالیمـت های ا تر از شراب لطیف فرانسوی ی شاردن شراب به گفته

ها به قدرت و توان بدنی عالقـه  خواستند؛ آن هایشان می ها از شراب چیزی نبود که ایرانی

گـاهی بـرای افـزایش عطـر و بـو و . نوشیدند نشده می داشتند و شراب را خالص و رقیق

چولـهکردند یا  دانه را چاشنی آن میهایی مثل تخم شاه ودنیآوری افز  قدرت مستی
ُ
بـه  ک

. شد ای حاوی استریکنین بود و برای مقابله با خماری استفاده می افزودند که دانه آن می

این کـه «: گفتند می آورد سرعت کافی مستی نمی به هدف مست شدن بود و اگر شرابی

. نوشیدند حاکمان ایران فقط شراب ایرانی می ٧»).گیرایی ندارد( ددماغ ندار ! نشد شراب

آوردنـد، امـا  ها را هدیـه می انـواع شـراب لنـد و رایـن و فرانسـه اروپایی از اسپانیامهمانان 

بار سر شام  وقتی یک ٨.ی شراب ایرانی برایشان خوشایند نبود ها به اندازه کدام از این هیچ

 ی اســپانیایی، ُدن گارســیا ِدســیلوا فیگــوئروا و فرســتاده گفتگــویی بــین شــاه عبــاس اول
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 . دادند هدیه می شراب نیز به شاه عباس اول ها روس
ِ

. م ۱۵۹۷سـفیر در سـفرش بـه ایـران در سـال  به همین دلیـل تیوفیـاکین

 . Bushev, Istoriia posol’stv, 1586-1612 gg., 271 :بنگرید به. لیتر شراب آورد ۲۰۰حدود .] خ.هـ ۹۷۶[
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ی شراب درگرفت، شاه عباس گله کرد کـه شـراب اسـپانیا خیلـی قـوی اسـت و  درباره

   ١.آورد سردرد می

ــی را در بشــکه نمی شــراب در ظرفــی ســفالی نگهــداری  ریختنــد، بلکــه آن را ایران

کردند تا سفال باعث خرابی شراب  ی گوسفند چرب می کردند که داخلش را با دنبه می

. شد ها در غار نگهداری می این خمره. گذاشتند های چوبی روی آن می نشود و درپوش

نگهداری شراب نیاز به کار خاصی نداشت؛ کافی بود در سبو را بـا پارچـه بپوشـانند تـا 

ها نگـه  توانسـتند تـا مـدت بدین ترتیب شراب را می ٢.و آلودگی داخل آن نشودحشرات 

 این اتفاق نمی
ً
ی ارزشمندشـان  ترسـیدند ایـن ذخیـره افتاد، زیـرا می دارند، گرچه معموال

 
ّ

   ٣.شراب شود قربانی خشم مسلمانان ضد

ی ی بـاال  گوید با وجود ممنوعیت مذهبی الکل، بسیاری از ایرانیـان طبقـه شاردن می

 حوصـلگی و کسـالت و گـرم شـدن و سـر حـال آمـدن شـراب اجتماعی بـرای رفـع بی

ــه ســرزمین ٤.نوشــیدند می کردنــد، همــین کــه از  ســفر می های مســیحی کســانی کــه ب

ــدودیت ــه مصــرف الکــل می هــای اخالقــی وطــن آزاد می مح ــدند، ب ــد ش . پرداختن

و نیـز بـه نـزد مقـام پـاپ،  و پرتغال به اسپانیا ی شاه عباس اول فرستاده ،بیگ علی حسین

هم که بـه عنـوان  بیگ موسی ٥.نوشد اش شراب می معروف بود که در سفرهای خارجی

بـه  سـفر کـرد هلنـد بـه] .خ.هـ۱۰۰۵ـ ۶[ .م۱۶۲۶ـ ۲۷ سال در یی دولت صفو  فرستاده

ی الکـل  حتی رهبران دینی نیز از وسوسـه ٦.خواری در مدت سفرش مشهور بود مشروب

در  در آذربایجـان اردوبـاد سـالماال  ، شـیخگوینـد میـرزا عبدالحسـین می. در امان نبودند

الخمر شده  ، در اواخر عمرش دائم].خ.هـ۱۰۴۵ـ ۷۳[ ).م۱۶۶۶ـ ۹۴( دوران شاه سلیمان

کنـد  تعریف مـی در نزدیکی کرمان ماجرای مالقاتش را با مالی ثروتمندی تاورنیه ٧.بود

کسـانی کـه بـه زیـارت  فقط ٨.عالی داده بود اش دعوت کرده و شرابی که او را به خانه
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رسـد افـراد  زدند، به غیـر از آن بـه نظـر نمی تا پایان عمر لب به شراب نمی رفتند می مکه

   ١.ی خاطری در مورد نوشیدن شراب داشتند غدغهترین د طبقات باالی اجتماع کوچک

ای به رواج مصرف الکل در میان مردم عـادی، کـه جـز آب چیـز  کجا اشاره در هیچ

واضح است که . استثناء بودند البته صوفیان ٢.دیگری برای نوشیدن نداشتند، نشده است

ی بالغـی نـدارد،  جنبه فقط ی عصر صفوی ر عارفانهدر شع شمار به شراب ارجاعات بی

کـه در اوایـل  میرزا ی سام نوشته ،ی سامی تحفه. سازد بلکه تجارب واقعی را منعکس می

خوارگی  تی است به محیطی که در آن مینوشته شده است، پر از ارجاعا ی صفوی دوره

ی عشـق را  نویسنده صـفی از شـاعران شـیفته. امری عادی بوده است گرایی جنس و هم

ها پرسـه  ها در جسـتجوی عشـق در گورسـتان آوردکـه شـب پیش چشم خوانندگانش می

کـه دیگـر قـادر بـه  ایینوشیدند تاجـ زنند و مردانی الابالی و زنباره که روز و شب می می

داروسازی بـود کـه شـاعر  گویند موالنا ابدال اصفهانی می ٣.تشخیص روز از شب نبودند

ار کرد و ماننـد وی پس از آن که محبوبش او را طرد کرد، دکانش را آتش زد و ترک دی. شد

خانه بستری  دت سه ماه در مریضسرانجام به م. کارش به آوارگی کشید پوش درویشان کهنه

دسـتی سـرگردان بـود و  بـه تهی بعد از آن سه سال در اطراف اصـفهان. فایده بود شد که بی

رفـت و آمـد داشـت تـا عاقبـت  های ارمنیـان کده رفت و پنج سال در می سپس به تبریز

درگذشـته بـه سـال ( ی زنـدگی بابافغـانی همـان منبـع جزئیـاتی را دربـاره ٤.کار شـد توبه

 ی صـفویه بابافغانی شاعری شیرازی در اوایـل دوره. نوشته است ].خ.هـ۸۹۸[ ).م۱۵۱۹

اســت و » بســیار حــریص بــه شــراب و بدمســت بــوده«کــه  بــود کــه معــروف بــود بــه ایــن

 ٥.اشعار فغـانی پـر از ارجاعـات بـه شـراب اسـت» .برد ها به سر می خانه االوقات به می دائم«

آوری  جمـع خانـه ی می تـذکره، شعرهای شراب با مضامین عرفانی کـه در ساقی نامهچندین 

   ٦.به دست ما رسیده است ی صفوی شده است، از شاعران اوایل دوره

                                                                                              

  . ۱:۵۶۱همان، .١

2. Della Valle, Viaggi, 1:688.  

 . ۲۹۸، ۲۸۳، ۲۸۲، ۲۶۷، ۱۰۹، ی سامی ، تحفهصفوی میرزا سام .٣

 . ۲۱۲ـ ۱۴همان،  ٤

  .Losensky, Welcoming Fighānī, passim: برای ارجاعات شعری بنگرید به. ۱۷۶همان،  .٥

 . به بعد ۱۴۰، ۱۲۶خانه،  ی می قزوینی، تذکره .٦



  .به لطِف ابوالعال سودآور

غیرمسلمانان یعنـی بنوشند، اما تولید و فروش شراب کار 

کـه  هـایی شـد، مگـر مکان

و یـا  ، یهـودیجا نداشت، مثل مناطقی که هیچ مسیحی

، ].خ.هــ۹۶۹[ .م۱۵۹۰

محلـی،  یهودیـان در شـیراز

                                                                                

1. Chardin, Voyages, 4:70-72. 
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به لطِف ابوالعال سودآور. منسوب به افضل. م١٦١٥ حدود سال ضیافت درویشان،

بنوشند، اما تولید و فروش شراب کار  ممکن بود مسلمانان شراب

شـد، مگـر مکان می تولیـدایـران  شراب در همه جـای. بود و یهودیان

جا نداشت، مثل مناطقی که هیچ مسیحیی نوشیدن در آن کس اجازه

۱۵۹۰پـس از  ن، پایتخت صـفویادر اصفهان ١.ساکن آن نبود

در شـیراز. کردند شراب تولید می وی جلفای ن ساکن حومه های

                                                      

72.  
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ضیافت درویشان،

ممکن بود مسلمانان شراب

و یهودیان ارمنیان

کس اجازه هیچ

ساکن آن نبود زرتشتی

های ارمنی
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اینـان اگرچـه . پرداختنـد بـه ایـن کـار می رسـید، خانواده می ۶۰۰که شمارشان به حدود 

تنگدست بودند، اما به خاطر داشتن همین امتیاز حاکمان محلی مالیات سـنگین از آنـان 

زنـد کـه تولیـد کلـی  تخمـین می] .خ.هــ۱۰۳۹[ .م۱۶۶۰ی  در دهـه تاورنیـه. گرفتند می

هزار َمن، برابر با پانصد و هشـتادهزار  ستهای خوب بیشتر از دوی ی شیراز در سال منطقه

، هـا پرتغالی یعنـی چهـار کشـور خـارجیمـردم در ایـن دوره شـاه بـه  ١.لیتر بـوده اسـت

اجازه داده بود تا در شیراز شـراب بسـازند؛ سـه تـای  ها و فرانسوی ها ، هلندیها انگلیسی

 ها و فرانسـوی ها ، هلندیها انگلیسی. چهارده هزار من ها اول دوازده هزار من و فرانسوی

نـگ هـا اما پرتغالی. در شهر نمایندگانی داشتند
ُ
 .م۱۶۴۹، کـه از ، در خلـیج فـارسدر ک

داشتند کـه شـراب  کردند و یک دالل ارمنی در دستشان بود، فعالیت می ].خ.هـ۱۰۲۸[

هایشان در سرتاسر آسیا فرسـتاده  کرد و از آنجا به کارخانه را از شیراز به ساحل منتقل می

خوبی در کـاه پیچیـده شـده بـود و  کردند که به هایی حمل می بطریشراب را در  ٢.شد می

صـادر  لـف هنـدایران شراب خود را در مقدار کـم بـه بنـادر مخت ٣.شکست می ندرت به

ــرد می ــدی. ک ــرد هلن ــک ف ــزارش ی ــر گ ــا ب ــاری  بن  ۹۵[ .م۱۷۱۵ـ ۱۶در فصــل تج

   ٤.های بومی حمل شد راب در کشتیصندوق ش ۶۲۵، ].خ.هـ۱۰۹۴ـ

امـا تنهـا  بـود، ترین نوشیدنی الکلـی ایـران در عصـر صـفوی در هر حال رایج شراب

بعضـی . در جمع درباریان متداول بـود شد وارد می که از روسیه عرق. نوشیدنی نیز نبود

 خرمـا عـرق یهودیـان ٥.کردند پذیرایی می عمومی نیز از مشتریانشان با عرقهای  از گرمابه

 در  می
ً
، فـراوان و رایـج ی گرم ساحلی خلیج فارس ، منطقهگرمسیرساختند که خصوصا

  دعوا و کتک در بندرعباس ٦.بود
ِ

ت و ُعمال شاه هـر سـاله دو مس کاری بین ملوانان اروپایی

را  هلنـدی شرقیانی هند کمپ] .خ.هـ۱۰۲۶[ .م۱۶۴۷این امر در سال . گرفت کشته مییا سه 

                                                                                              

1. Tavernier, Les six voyages, 1:734.  

 . Bembo, “Viaggio e giornale,” 216 همان؛ و .٢

3. Tavernier, Les six voyages, 1:734.  

4. NA, VOC 1886, لنگـر انداختنـد هـای خـارجی کـه در بنـدرعباس فهرسـت کشـتی , 13 April 1715-15, February 

1716, fols. 401-4.  

5. Fryer, A New Account, 3:33-34.  

6. Teixeira, Travels, 197; Mandelslo, Morgenländische Reyse-Beschreibung, 19; and Aubin, “Le royaume 

d’Ormuz,” 151.  

 . ۴۳۹ـ۴۰ی کرمان،  ی صفویه ، تذکره)بردسیری( مشیزی: بنگرید به برای عرق در کرمان
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فـروش مشـروب در در ساخت و  به دنبال حکمی سلطنتی برآید که مانع یهودیانواداشت تا 

   ١.معلوم نیست که آیا در نهایت چنین حکمی صادر شد یا خیر. شودشهر 

  سلطنتی الکل در دربار. ٣

 همه
ً
بـه اعضـاء  ی صـفوی ی مصرف الکل در دوره بارهی اطالعات موجود در تقریبا

 رواج بسیار مـی. شود دربار سلطنتی مربوط می
ً
خـواری را در  این مستندات فراوان مسلما

اصـلی دربـار ی  هسـته شد برگزار می رزمایرانی که همراه با  بزم. دهد میان آنان نشان می

 بـدون . می یـازدهم  در سـده تا روزگار محمود غزنـوی ی ساسانیان بود و از دوره
ً
عمـال

ی ملی ایران، اغلب بـه شـکل  ، حماسهفردوسی ی تغییر باقی مانده بود و این در شاهنامه

ی  پس از آن در ایران به دوره سنت رزم و بزم ٢.داده شده استروزه نشان  های سه جشن

نیز ماننـد شـاهان پـیش و  برای پادشاهان صفوی ٣.رسید ها گورکانیبه  و در هند صفوی

ا، جنگ فرصت به نمایش گذاشتن قدرت مقابلـه بـا دشـمنان و شـجاعت و ه پس از آن

از جنگ در فضـای  پسو  پیشهایی که  که جشن سرسختی در میدان نبرد بود؛ درحالی

منـابع . داد های زندگی نشان می شد، توانایی شاه را برای لذت بردن از خوشی می برپاباز 

ــل ضیا موجــود سرشــار از داســتان ــن قبی ــه ٤.هاســت فتهایی از ای ــژه در توصــیفات  ب وی

های بسیاری سخن به میان آمده اسـت کـه در  از بزم ی صفوی ی اوایل دوره نگارانه وقایع

ایـن . خواری فراوان، رقص و موسیقی نیز در دربار به راه بـوده اسـت ها عالوه بر باده آن

شـان  ی جنگاوری ای بودند و روحیـه که جنگجویان قبیله ها ویژه در میان قزلباش ها به بزم

در  ٥.بسیار رواج داشته اسـت سوی مرزهای ایران کمک کرد در آن به گسترش صفویان

ی فارسـی موضـوعی قـدیمی اسـت و  نگارانـه در ادبیات وقـایعحقیقت چنین تصاویری 
                                                                                              

1. NA, VOC 1162, Instruction Geleynssen de Jongh for Bastinck and Verburgh, 20 Feb. 1647, fol. 241v; 

idem in VOC 1165, fol. 287v.  

2. Melikian-Chirvani, “The Iranian Bazm,” 97ff.  

 به یک سنت ایرانی اشاره شـده اسـت کـه بـه دوران هخامنشـیان  ”Aubin, “L’avènement des Safavidesی در مقاله .٣

 ریشه داشته و منبع دیگری برای بزمی است که در دوران صـفویه که در آسیای مرکزی مغولی-گردد و نیز رسمی ترکی برمی

 . شده است بر پا می

 .  De Bruijn, Of Piety and Poetry, 157-60:بنگرید به .٤

موقعیت  ها که قزلباش ها بعد از این مدت دالواله. Aubin, “L’avènement des Safavides,” 48 :برای نمونه بنگرید به .٥

. رایج بـود ها در زمان جنگ و در میان قزلباش نویسد که شراب از دست داده بودند می مرکزی خود را درحکومت صفویان

 . Della Valle, Viaggi, 1:688: بنگرید به
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ی  نری است که آغاز سال را با روایتی پرنقش و نگار از بیداری دوبارهمعمول از ژا جزئی

دهد و هدف غایی آن پرداختن به زندگی شاه و جنگجویـان همـراهش  طبیعت نشان می

پردازند و  در این جشن و سرورها می به نقش تمایالت جنسی ندرت بهمنابع ایرانی . است

هـا  دانیم کـه در بزم می. کنند باره استفاده می در این عبلهو و ل های کلی مثل از عبارت

سنت قـدیمی لـواط در فرهنـگ  وجود داشته است، اما با توجه به ی جنسی با زنان رابطه

گاه در منابع، آشـکار اسـت کـه ارتبـاط جنسـی بـا پسـران  و نیز اشارات گاه و بی ایرانی

   ١.هایی بوده است د بخش مکمل چنین جشنرقصیدن گرداندند و می جوانی که جام می

 ۹۰۳[) .م۱۵۰۱ـ ۲۴ :ســـلطنت( ی شـــاه اســماعیل اول ویژه دربــاره در منــابع بـــه

ی  او در فرمان مشهورش خواست تـا جمجمـه. مطالب بسیاری وجود دارد] .خ.هـ۸۸۰ـ

گیـری کـرده  ، را بـا طـال قالـبخان یشـیبان ، محمـدی ازبکـش خـورده دشمن شکست

دهـد  منابع نشان می ٢.سلطنتی ساخت جواهرنشان کنند و به این ترتیب از آن جام شراب

کــه در  ، یعنــی دو ســال پــس از آن].خ.هـــ۸۸۲[ .م۱۵۰۳کــه شــاه اســماعیل از ســال 

روی  بـود، در نوشـیدن شـراب بسـیار زیـاده سالگی در انظار عمومی ظاهر شده چهارده

گسـاری  باده. ادامـه داد] .خ.هــ۹۰۳[ .م۱۵۲۴کرد و این کار را تا دم مرگ در سال  می

 مربوط به ضیافت
ً
هرچند ممکـن بـود پـیش از جنـگ  ٣های پس از نبرد بود؛ فراوان غالبا

، در ].خ.هــ۸۹۳[ .م۱۵۱۴در روایت مشهوری آمده است که در سـال . هم برگزار شود

در بزمـی در نوشـیدن  ، شـاه و فرمانـدهان قزلبـاشدر برابـر عثمانیـان شب نبرد چالدران

 مست شدند و این در شکست فرداروزشان تأثیر گذاشت زیاده
ً
اما  ٤.روی کردند و کامال

که از این درس گرانبار عبـرت بگیـرد، بـا شـدت و  شاه اسماعیل، به جای ایند گوین می

جویی به نوشیدن ادامه داد، رؤیاهایش را برای تسخیر جهـان رهـا کـرد و  حسی از انتقام

، کـه آشـکارا ی صفوی نگار دوره ، وقایعقاضی احمد. امور مملکت را به فراموشی سپرد

وزیر شاه اسماعیل  کند میرزا شاه حسین اصفهانی ه شاه را تبرئه کند، ادعا میسعی داشت

و الکـل را رهـا  های جنسـی لـذت کرد تا ده سـال آخـر عمـرش ترغیب میبود که او را 

                                                                                              

 . Aubin, “L’avènement des Safavides,” 52ff: ی این جنبه بنگرید به ی بیشتر درباره برای مطالعه .١

 . ۲۴۱، الصفویه روضهجنابدی،  .٢

٣. Anon., Travels of a Merchant in Persia, 201  ،،۲۲۷، الصفویه روضه و جنابدی. 

4. Bacqué-Grammont, Les Ottomans, les Safavides, 47; and Aubin, “L’avènement des Safavides,” 47.  
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ی  مـرگ زودهنگـام شـاه را نتیجـه نگـار دیگـر قاضی احمد نیز مانند چنـد وقایع ١.نکند

ی ایشان، شاه اسماعیل بیشتر وقتش را با زن و شـراب  به گفته. داند های او می روی زیاده

 ٢.کـه جسـمش تـاب نیـاورد و درگذشـت گذراند و همین او را از پا انـداخت تـا این می

، نیز در دست اسـت کـه نتونیو تنریروبه نام آ گزارشی از شاهدی عینی، مسافری پرتغالی

   ٣.کند تأیید می.] خ.هـ۹۰۳[ .م۱۵۲۴نوشی شاه را تا دم مرگش در سال  شراب

بـه نظـر . شان مرتب و به افراط نوشیدند و برخی می شراب تمام شاهان بعدی صفوی

انظار عمومی که در  در این بین استثناء باشد، اما او نیز پیش از آن رسد شاه طهماسب می

گونـه  نگـاران ایرانـی هیچ وقایع. کـرده اسـت الکـل مصـرف می قسم به ترک آن بخورد

دهند و به جای آن ترجیح  دراوایل کارش نمی نوشی طهماسب ی شراب اطالعاتی درباره

ای که تا پایان عمر در پیش  دارانه اش و زندگی خویشتن کاری هند به پشیمانی و توبهد می

  که بر تخت سلطنت بنشیند حاکم هرات او پیش از آن ٤.گرفت بپردازند
ً
بوده و احتمـاال

 .م۱۵۲۴در ســال  تنریــرو ٥.گذرانــده اسـت در آنجـا زنــدگی را بـه خوشــی و شـادی می

، کـه در آن زمـان ده سـال بیشـتر به چشم خود دیـده بـود کـه طهماسـب] .خ.هـ۹۰۳[

در میـان آوای سـازهای بسـیار، همچـون «تازگی بر سریر قدرت نشسته بود،  نداشت و به

   ٦.»نوشید پدر شراب می

 ی پـس از اعـالم حکـم توبـه ].خ.هــ۹۱۱ـ ۱۲[ .م۱۵۳۲ـ ۳۳در سال  شاه طهماسب

 تمام منابع در این مورد اتفاق نظر دارنـد کـه طهماسـب. کشید صادقانه دست از شراب

هرچند . ای شراب ننوشید قطره] .خ.هـ۹۵۵[ .م۱۵۷۶دیگر هرگز تا زمان مرگش در سال 

حکمـران بعـدی، شـاه . در میان دیگران امر نابهنجـاری بـودای که در پیش گرفت  رویه

ی حکومتش نفوذ  که در دوره ].خ.هـ۹۵۵ـ ۵۶[ ).م۱۵۷۶ـ ۷۷ :سلطنت( اسماعیل دوم

لغو کرد؛ اگرچـه شـهرت  احیا شد، تحریم شراب را که پدرش بنیان نهاده بود ها زلباشق

 او بیش
ّ

شاه  جانشین وی. بود تا افراط در الکلمواد مخدر  تر به دلیل مصرف زیاده از حد
                                                                                              

 . ۱۵۴، التواریخ خالصه، ؛ قاضی احمد۱۱، ی سامی ، تحفهصفوی میرزا سام .١

سـقوط «کند که به دلیل شرب مـدام  ، که ادعا می۳۵۸، الصفویه روضه؛ و جنابدی، ۷۹، شاه تاریخ ایلچی نظامخورشاه،  .٢

کوالت متأذی می ای رسید که از رایحه اشتها و عدم میل به غذا به مرتبه   ».گردید ی مأ

3. Tenreiro, “Itinerário,” 37-38.  

 . ۶۰۹، شاه طهماسبپارسادوست،  .٤

 . ۱۶۸، التواریخ الصهخاحمد،  قاضی .٥

6. Tenreiro, “Itinerário,” 36.  
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گویند،  گونه که می نیز، آن .]خ.هـ۹۵۶ـ ۶۶[ ).م۱۵۷۷ـ ۸۷: سلطنت(محمود خدابنده 

پرهیزگـاری هرچنـد ایـن . رانـدگذ ای خـود می صـیغه بیشتر وقتش را با همسـران و زنـان

 نگار ی یک وقایع ی زندگی او که به گفته شیوه. داشت ل باز نمیالک او را از مصرف ظاهری

، و ایـن حقیقـت کـه بـه همـین ١بـود انگیز هرات ی حضورش در محیط مفرح و طرب نتیجه

کتـاب  هـای زیـر را در را واداشت تـا بیت دلیل توجه اندکی به امور مملکتی داشت، جنابذی

  : خود بگنجاند
  

  مساقات و رنـج و تعـب بـردن اسـت    ایالت نه بـازی و ِمـی خـوردن اسـت

ــود بی    چو خسرو کند میل مستی و خـواب ــراب ش ــش خ لک
ُ

ــار م ــان ک   گم

گـــــاه باشـــــد مـــــدام   ٢ســــروکار عــــالم بــــود بــــا نظــــام    اگـــــر شـــــاه آ
  

نیـز کـه بـه  ].خ.هــ۹۶۶ـ ۱۰۰۸[ ).م۱۵۸۷ـ ۱۶۲۹ :سـلطنت( حتی شـاه عبـاس اول

هـا  را در مورد آنای  بار اقدامات بازدارنده نفرت از مواد اعتیادآور معروف است و چندین

های ایرانـی آن دوران نوشـته  نامه در وقایع. خواری عالقه داشت به می اعمال کرده است

موسـیقی و رقـص ، شده است که شاه عباس بیشـتر وقـتش را بـه لـذت بـردن از شـراب

های شـاه در مـدت نبـرد و یـا بـه عنـوان  ها به ضیافت گذراند و از اشارات این کتاب می

ی  در دوره توان نتیجه گرفت که سنت رزم و بـزم بخشی از جشن و سرورهای شهری می

شاه چنان به شراب دلبسته بود کـه دسـتور داد . خوبی رواج داشته است حکومت وی به

ای  برای او رسـاله الدین محمد بن کاشف ی آن زمان به نام قاضی کی از پزشکان پرآوازهی

جـام ایـن اثـر، بـه نـام . ی فواید و تأثیرات شراب و راه و رسم نوشیدن آن بنویسد درباره

 فهم مـهبـا زبـانی ه] .خ.هــ۹۹۸.) [ق.هــ ۱۰۲۸( .م۱۶۱۹ ، در سـالنمای عباسی جهان

ی جایز بودن نوشیدن شـراب، حتـی در  نویسنده در ابتدا تردید خود را درباره. نوشته شد

گوید این موضوع در میان فقها مـورد مناقشـه  کند و می های وخیم، بیان می مورد بیماری

، فقیـه ]ییشـیخ بهـا[ اما بالفاصله پس از آن به بهاءالدین عـاملی. و اختالف نظر است

گویـد وقتـی زنـدگی فـرد در معـرض خطـر باشـد  کنـد و می عصرش، اسـتناد می مشهور هم

                                                                                              

 . ۷۳، اآلثار نقوهای نطنزی،  افوشته .١

 . وجود دارد ۷۵، اآلثار نقوهای نطنزی،  شعر مشابهی نیز در افوشته. ۶۰۴، الصفویه روضهجنابدی،  .٢
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کنـد تـا  های بعدی کتاب از این مجوز اسـتفاده می وی در بخش. نوشیدن شراب جایز است

   ١.گوید می ی شراب، مزایایش و راه درست مصرف آن به همراه دیگران سخن آزادانه درباره

کـواویتی. تنها نوشیدنی الکلـی مـورد اسـتفاده در دربـار نبـود شراب کـه در میـان  آ

دهد کـه ایـن  بود، نشان می به شاه عباس اول رینِچ وویچ چیهدایای کارداری به نام ایوان

 ٢.شـده اسـت بسیار ارزشمند شـمرده می محافل دربار صفوی در مشروب آتشین روسی

] .خ.هــ۹۷۴[ .م۱۵۹۵در سـال  ی ایرانـی، در بازگشـت از روسـیه ، فرسـتادهبیـگ اندی

، تاجر دربار، حـدود شش سال بعد محمدآقا ٣.با خود به ایران آورد حدود هزار لیتر ودکا

کواویت مبلغان مـذهبی اروپـایی کـه در اوایـل  ٤.برای شاه خرید از مسکو سیصد لیتر آ

هایی  از راه روسیه به ایران رسـیدند، بـرای شـاه عبـاس هدیـه] .خ.هـ۹۸۴[ .م۱۶۰۵سال 

کواوی ها بشکه آوردند که در آن    ٥.ت بودی کوچکی از آ

 موجود درباری را به تصویر می که اینبا 
ِ
در آن آزادانـه جریـان  کشند که شراب منابع

 همه در این مورد هم
ً
مصـرف  ی شـاه عبـاس اول اند که در دوره داستان داشت، اما تقریبا

ر راه کشـورداری خواری مـانعی بـر سـ شـد و شـراب ندرت از کنترل خـارج می الکل به

گوستینی در سال  ٦.معقوالنه نبود دهد که  شرح می] .خ.هـ۹۸۶[ .م۱۶۰۷یک کشیش آ

گذرانـده و بـا  های خودش سلطان را دیده که چطور در هنگام جشن خـوش می با چشم

و او  گرداگـردش را گرفتـه بودنـد زنـان کـه درحالیکرده اسـت،  پیر و جوان شوخی می

های شـهر راه افتـاده و بـه  شراب نوشـیده و در کوچـه و خیابـان و میـدان سراسر روز را

کنـد کـه شـاه در همـین  همین شخص خاطرنشـان می. زده است های مردم سر می خانه

کـرده اسـت، عـرایض  داری می کـرده و مملکـت مسـت، دسـتور صـادر می حال، نیمـه

ها شاه عباس سفیران  های خصوصی که در آن مهمانی ٧.داده است شنیده و فرمان می می

گواهی . یافت کرد، محافل شادی بود که هرگز به مجلس عیاشی تنزل نمی را دعوت می

و نیـز سـفیران کشـورهای مسـلمان  مهمانان خـارجی و فرسـتادگان کشـورهای مسـیحی
                                                                                              

١.Elgood, Safavid Medical Practice, 40  ، ،631ـ32، زندگانی شاه عباسفلسفی . 

2. Della Valle, Viaggi, 1:836.  

3. Fekhner, Torgovlia russkogo gosudarstvo, 58.  

4. Bushev, Istoriia posol’stv, 1586-1612 gg., 347.  

5. Florencio del Niño Jesús, Biblioteca Carmelitano-Teresiana, vol. 2, A Persia (1604-1609), 117.  

  .۶۳۰ـ  ۳۱، عباس زندگانی شاهفلسفی،  .٦

7. Alonso, “Due lettere,” 161, P. P. Diego di Santa Ana, Isfahan to Pope Clement VIII, 7 Dec. 1607.  
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   ١.کند همسایه این امر را تأیید می

 هوشیاران
ً
ای داشت، گرچه ایـن وضـعیت تبـدیل بـه روال  هشاه عباس حکومت نسبتا

گسیخته در دربار های افسار  گساری ، مینش، شاه صفینشد، زیرا در دوران نوه و جانشی

بـود کـه در درون حـرم بـزرگ شـد کـه  صفی نخستین حکمران صفوی. ازسرگرفته شد

بایسـت بـرای  پرورش شـاه آینـده بـود، شـاهی کـه میفضایی فاقد صالحیت الزم برای 

ی هوشـیاری  دوره. شـد های زندگی واقعـی آمـاده می رویارویی با مشکالت و مسئولیت

شاه اندکی پس از تاجگذاری به پایان رسید؛ پزشکان برای رفع سردی تریـاکی کـه شـاه 

مصرف الکل به عنـوان دارو این امر به  ٢.را برایش تجویز کردند کرد، شراب مصرف می

، ].خ.هــ۹۸۴ـ ۱۰۰۶[ ).م۱۶۰۵ـ ۲۷ :سـلطنت(  اشاره دارد، همچنان کـه جهانگیرخـان

بار در کودکی برای درمان سرفه به او  نویسد نخستین اش می نامه ، در زندگیور مغولامپرات

، که چند ماه پس از بـه هلند ، کارگزار کمپانی هند شرقین اسمیتجا ٣.نوشاندند عرق

به دربار شاه رفته بـود، در ] .خ.هـ۱۰۰۸[ .م۱۶۲۹تخت نشستن شاه صفی در اوایل سال 

تظـر ماندنـد تـا شـاه غـرق در سـاعت من همانان سهنویسد که م شرح ضیافتی سلطنتی می

هـر دو  کـه درحالیوارد شـد،  حـاکم شـیراز خان قلی های شراب، به همراه پسر امام پیاله

بـار پـیش آمـد کـه درباریـان مسـت در  نویسد چندین اسمیت همچنین می. مست بودند

کردند و این حرمتی را که شـاه  گفتند و حتی زد و خورد می حضور شاه به هم ناسزا می

   ٤.برد داشت از بین می بایست در میان همراهانش می می

ها  گذاری تأثیرات منفی دیگری نیز بر سیاست خوارگی افراطی در دربار شاه صفی می

در چندین روایت مستند آمـده اسـت کـه گـاهی تصـمیمات حسـاس و حیـاتی . داشت

ترین  شگفت ٥.گساری بود شد که دربار در حال عیاشی و می می بایست زمانی گرفته می

                                                                                              

1. Bushev, Istoriia posol’stv, 1586-1612 gg., 259-60; idem, Istoriia posol’stv, 1612-1621 gg., 219-20; 

idem, “Posol’stvo V. G. Korobina,” 138-39, 141; Silva y Figuerora, Comentarios, 2:93; Della Valle, 

Viaggi, 1:642; 

  .۴۴۱، تاریخ عباسی، و منجم یزدی

2. Anon., Chronicle of the Carmelites, 1:350; Krusinski, History of the Late Revolutions, 1:47.  

 . ۱:۳۰۷جهانگیری، جهانگیر، توزک  .٣

4. Dunlop, ed., Bronnen, 738, 741, 746-47, diary Jan Smidt.  

 . Heine, Weinstudien, 110 :برای این موضوع به طور کلی بنگرید بـه .٥
ً
در زمـان اردشـیر، پادشـاه پیشااسـالمی، ظـاهرا

بـوده کـه دو کاتـب آنچـه را شـاه در زمـان بار چنین تصمیماتی کم بوده است، چراکه رسم بر این  احتمال پیامدهای فاجعه
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بود، زمانی که در یک مجلـس ] .خ.هـ۱۰۱۲[ .م۱۶۳۳ای هولناک در سال  نمونه فاجعه

 بـر تمـامی  حـاکم قدرتمنـد شـیراز خان قلی خواری، شاه فرمان داد امام می
ً
را کـه عمـال

 ١.کرد، با دو تا از پسرانش اعدام کننـد ور به طور مستقل حکومت میی جنوبی کش نیمه

 .م۱۶۳۴ی هولناک دیگر که در منابع فارسی و اروپایی ذکرشده، در جوالی سال  حادثه

نـام دربـار از جملـه اوغورلوخـان  در شبی رخ داد که سه مقام صاحب] .خ.هـ۱۰۱۳تیر [

بیـگ  ، مهمان وزیر اعظم، میرزا ابوطالـب)رئیس تشریفات( باشی ، ایشیک آقاسیشاملو

ی وزیر را در حالت مستی تـرک کردنـد و اوغورلوخـان کـه  ها خانه آن. بودند اردوبادی

بحـث  و جـری قصـر کـه رسـید بـا دربـان بـه  قرار بود آن شب کشیک باشد، به دروازه

 کـه هنگامیفردای آن روز ماجرا به گوش شاه رسـید و . پرداخت و با چوبدست او را زد

خواری نشسته بودند، وزیر اعظم را توبیخ کرد که چرا به ایـن مقامـات  در مهمانی شراب

آیـا پـذیرایی بـا شـراب در : شاه از وزیر اعظم پرسـید. داده است قدر شراب سلطنتی این

ی  اش بـه روی همـه مقدس مسلمانان رواست؟ وقتی وزیـر پاسـخ داد کـه دِر خانـهشب 

ای به صورت وزیر زد و دسـتور  مهمانان باز است، شاه شمشیرش را بیرون کشید و ضربه

، یکـی بیگ اوغورلوخان و حسن. جا سرش را از تنش جدا کنند داد نگهبانان قصر همان

: از وحشت پا به فرار گذاشتند، اما نتوانسـتند خیلـی دور شـوند دیگر از عیاشان مذکور،

   ٢.کشان بازگرداندند و گردن زدند ها را نیز کشان آن

خواری او آشکارا بر کوتـاهی  نکشید و می تا پایان عمرش دست از شراب شاه صفی

لد برینکتاب . عمرش تأثیر داشت
ُ
پایانی حکومت شاه صفی چند  های ی سال درباره خ

اش داشـته، نشـان  بند طوالنی دارد که میزان اعتیاد او و تأثیری را که بر تـوان حکمرانـی

، بیـرون آبـاد وقتـی در بـاغ صـفی در راه گـیالن.] خ.هــ۱۰۱۸[ ۱۶۳۹در سال . دهد می

. گساری برپاکرد که چنـدین روز طـول کشـید مجلس می، اتراق کرده بود، یک قزوین

                                                                                                                                        
 ,Christensen, L’Iran sous les Sassanides :بنگرید به. خواندند نوشتند و روز بعد برایش می آورده می مستی به زبان می

403. 

1. NA, VOC 1106, Overschie, Isfahan to Heren XVII, 8 May 1633, unfol;  

 . ۱۴۸ـ۴۹، خلد برین، واله قزوینی اصفهانی

  ؛ ۱۴۴ـ ۴۵، ذیل تاریخ، ترکمان .٢

ARA, VOC 1115, Overschie, Isfahan to Heren XVII, 27 Oct. 1634, fols. 99-100; Dunlop, ed., Bronnen, 

525. 
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شـاه  ١.شاه در پایان جشن بیمار شد و به اجبار چند روزی را در رختخـواب بـه سـر بـرد

سال داشت و زمـانی  ۳۱، وقتی فقط ].خ.هـ۱۰۲۱اردیبهشت  ۲۱[ ۱۶۴۲ی مِ  ۱۱صفی در 

بـاز پـس بگیـرد،  هـا ا از مغولرفـت تـا ایـن شـهر مـرزی شـرق ایـران ر  می که به قندهار

   ٢».های دیگر مرگ او را جلو انداخت  روی زیادهخواری و  افراط در باده«درگذشت، 

، ].خ.هـ۱۰۲۱ـ ۱۰۴۵[ ).م۱۶۴۲ـ ۶۶( حکومت جانشین صفی، یعنی شاه عباس دوم

 واکنشـی بـه آوازهآغ با تحریم عمومی شراب
ً
خـوارگی پـدرش  ی مـی از شد که احتماال

های نخست سلطنت شاه عباس دوم، طبق  ها در مورد رخدادهای سال نامه در وقایع ٣.بود

 های آغاز سال شـده اسـت، امـا در توصیفاتشـان از بـزم نـوروز معمول، اشاراتی به جشن

شاه عبـاس دوم ] .خ.هـ۱۰۲۸[ .م۱۶۴۹ال در س ٤.ای به نوشیدن شراب نشده است اشاره

های حکومـت  پیمان خود را مبنی بر زندگی بدون الکل زیر پا گذاشت و در بیشتر سـال

ها بـا رفقـای گرمابـه و گلسـتانش در فضـایی پـر از قهقهـه و بگـو و بخنـد و  خود شب

نـین شاه نیز مانند دیگر مقاماِت بلندپایه برای چ ٥.کشید صمیمیت الجرعه شراب سر می

اند کـه  غار سلطنتی را فضایی چهارگوش توصیف کرده. کارهایی غار خودش را داشت

پوشیده بود و در ها  کف آن با فرشینه. شد در میانش حوضی کوچک پر از آب دیده می

چهار بطری بزرگ شراب قرار داشت که هر کدام حـدود ده لیتـر  ی حوض چهار گوشه

های کوچک دو سه لیتری از شـراب  بطری های بزرگ، بین این شیشه. گنجایش داشت

هایی در سـطوح مختلـف  دور تا دور غار تاقچـه. سفید و قرمز یکی در میان چیده بودند

                                                                                              

کـه در آن آمـده اسـت  ۱۵۴ــ۵۵، التواریخ خالصـهاحمد،  ؛ و قاضـی۳۱۲، ۲۹۱ـ  ۹۲، خلـد بـرین، واله قزوینی اصـفهانی .١

. م ۱۶۴۱با اشاره به وقـایع سـال  واله قزوینی اصفهانی. شد توجهی به مسائل مملکتی تمام می های شاه به قیمت بی نوشی باده

قدر مسـت شـده بـود  ای که در یک سفر شکاری ترتیب داده شده بود آن گوید صفی در ضیافت عیاشانه می.] خ.هـ ۱۰۲۰[

  .که پای طبیبان برای نجات جانش به میان کشیده شد

2. IOR records, 17 January 1643, quoted in Anon., ed., Chronicles of the Carmelites, 350. See also 

Tavernier, Les six voyages, 1:576.  

خواری  بـه دلیـل شـراب گویند مرگ شـاه صـفی می ۳۱۴، خلد برین، ؛ واله قزوینی اصفهانی۲۵۶، ذیل تاریخ، و نیز ترکمان

 بـه اگویـد احتمـ تنها کسی است کـه می Olearius, Vermehrte newe Beschreibung, 664. مدام او در فصل پاییز بود
ً
ال

  .اند شاه سم خورانده

 . ۴۲۱، خلد برین، واله قزوینی اصفهانی .٣

 . ۴۳۴، ۴۳۰، ۴۲۴، ۴۱۲، ۴۰۶برای مثال بنگرید به همان،  .٤

5. Chardin. Voyages, 9:418,  

گویـد کـه در آن شـاه  ای می کند، از شایعه صحبت می.] خ.هـ ۱۰۴۵. [م ۱۶۶۶ی مرگ شاه در سال  ی که دربارهاما هنگام

 . شود پس از فرمان قتل چندین تن از معشوقگانش در حالت مستی با خوراندن سم کشته می
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نور طبیعی از میـان چنـدین پنجـره بـه . شد که بر روی هر کدام یک بطری بود دیده می

   ١.تابید و تأثیری درخشان بر شراب داشت درون می

 جمع کوچکی از درباریان مورد عالقه شاه عباس دوم
ً
هایش  اش را به مهمانی معموال

های مستندی هستند از صمیمیت و  خواری او بهترین نمونه خواند و راه و رسم می فرا می

 ایـن عـادت یونانیـان. آمـد ای که با نوشیدن از جامِ یکدیگر بـه وجـود می تعهد دوجانبه

، فرزنــد ســلطان خلیفــه. های مرســوم دربــار ایــران بــود باســتان همــواره بخشــی از جشــن

ای روحانی، که یک دهه نیز به عنوان وزیر اعظم خدمت کرد، یکی از همراهان  خانواده

او در پرهیزگـاری و دانـایی شـهره بـود و مـا در . شاه عباس دوم بـود) اجباری(صمیمی 

بار شاه به  یک ٢.شود برای مبارزه علیه فساد خواهیم دید که عامل تحریکی می فصل بعد

سلطان و دیگر مقامات دربار به قدری در نوشیدن افراط کردنـد کـه زمـانی  همراه خلیفه

دیگـر  ٣.هایشان شوند، دو نفر خدمتکار مراقب بودند تا نیفتند که برخاستند تا سوار اسب

، )رییس غالمان( روزی قولرآقاسی. نوشیدند ین منوال میمقامات رسمی دربار هم به هم

توانستند خود را  می سختی به، و مالزمانش چنان تا خرخره نوشیده بودند که خان سیاوش

بایست  خان صبح روزهایی که می گویند همین سیاوش می. بر روی زین اسب نگه دارند

 ٤.نوشـید تـا در مقابـل شـاه هوشـیار باشـد رفت، الکل نمی ازظهر به خدمت شاه میبعد

کرد؛ هرچنـد  های بسیاری بر پا می بود و جشن ، عاشق شراب، حاکم یزدبیگ قلی صفی

ــد می خوارگی می ــب از ح ــایش اغل ــا درآور  ه ــرانجام او را از پ ــین س ــت و هم  ٥.دگذش

شد، بیشتر از  حاکم جدید بندرعباس] .خ.هـ۱۰۵۳[ .م۱۶۷۴که در اوایل  خان علی ناصر

   ٦.خوارگی شهرت یافت که به دلیل کارهایش معروف باشد از همان ابتدا به می آن

ه برخی ها و اجتماعات رسمی داشته است ک الکل در این دوره نقش مهمی در ضیافت

                                                                                              

1. Tavernier, Les six voyages, 1:421-22.  

2. Speelman, Journaal der reis, 143-45, 159, 161-63, 182.  

 . بنوشد داشت پیوسته شراب گوید شاه بود که او را وامی می سلطان ی خلیفه ، درباره۲۴، ی نصرآبادی تذکره، نصرآبادی

3. NA, VOC 1178, Sarcerius, Gamron to Batavia, 2 Feb. 1650, fol. 657.  

4. Speelman, Journaal der reis, 271, 282.  

  :بنگرید به. درخواست برندی کرده بود همین فرد از هلند.] خ.هـ ۱۰۳۳. [م ۱۶۵۴در سال 

NA, VOC 1203, Sarcerius, Gamron to Batavia, 21 March 1654, fol. 787. 

 . ۱۹۶ـ  ۹۷، جام مفیدیستوفی بافقی، م .٥

6. NA, VOC 1297, Gamron to Heren XVII, 1 April 1675, fol. 1011r.  
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را آراسـته و تـا امـروز نیـز  اصفهان ستون هایی که دیوارهای قصر چهل ها را در نقاشی از آن

 ها نامـه که بنا بـر روایـت وقایع.] خ.هـ۱۰۲۸[ .م۱۶۴۹از سال  ١.بینم باقی مانده است، می

کشـد،  میه از آن دسـت کـ] .خ.هــ۱۰۴۱[ .م۱۶۶۲گیرد، تـا  شاه تصمیم به نوشیدن می

های شکار سـلطنتی  و مهمانی های نوروز پر از اشارات به جشن خلد برینصفحات کتاب 

شاه اغلب اروپاییان ساکن اصفهان . شود نوشی به فراوانی دیده می ها شراب است که در آن

هـایش  مهمانیهای بازرگـانی بودنـد، بـه  ی کشورهای غربی و یـا شـرکت را، که یا نماینده

 وسایوهـان کونیـ ی هلنـدی شاه در یک مهمانی تودیع که برای فرستاده ٢.کرد دعوت می

خصـوص  های گرانبهـا و بـه تیب داده بود، جامی طالیی در دست داشت کـه بـا سـنگتر 

ای از درباریـان در  مراه جمـع برگزیـدهو به ه نشان شده بودنخورده جواه های تراش یاقوت

شـاه چنـدین مهمـان .] خ.هــ۱۰۴۴[ .م۱۶۶۵بـار در سـال  یـک ٣.گشـت میان جمـع می

 ۹مهمـانی سـاعت . را بگذراننـد یدرا فراخواند تا بـه همـراه او روز شـا و آلمانی فرانسوی

خواندند و چنگ نواخته  دختران رقصنده جان گرفت؛ مهمانان آواز می صبح آغاز شد و با

در سرتاسر مهمـانی جـام . رسید بود به گوش می ی روس شد و نیز نوای ارگی که هدیه می

   ٤.شد و شاه حتی اجازه داد مهمانان خارجی از جام طالیش بنوشند دست به دست می

نگارش، در اوایـل کـار  ی وقایع ، به گفتهداری شاه عباس دوم کتاگرچه توانایی ممل

، ِرسیلِ دو  ٥.خواری سرانجام کار خودش را کرد چندان ناکارآمد نبود، سماجت او در می

 ۱۶۶۶دهد که چگونه در تابستانی در سـال  ، شرح میهلند ی کمپانی هند شرقی نماینده

 گسـاری شـبانه بـه اقامتگـاه مـوقتش در مازنـدران شاه او را برای یک می] .خ.هـ۱۰۴۵[

ی وی سلطان پـس از آن بـه مـدت دو هفتـه از انظـار ناپدیـد  به گفته. دعوت کرده بود

هزار  بایست قابل توجه بوده باشد، زیرا در آن سال پنجـاه بار میدر در مصرف شراب ٦.شد

                                                                                              

گاهی از تاریخچه و ویژگی. بنا شد.] خ.هـ ۱۰۲۶. [م ۱۶۴۷در سال  ستون کاخ چهل .١   :های آن بنگرید به برای آ

 Babaie, “Shah ‘Abbas II, the Conquest of Qandahar.” 

 .  Tavernier, Les six voyages, 1:555:نوشیدند بنگرید به می که درباریان نیز شراب ی این برای شواهد متنی درباره

2. Manucci, Storia di Mogor, 1:41; Abbé Carré, Travels, 3:817.  

3. Speelman, Journaal der reis, 271.  

4. Kroell, Nouvelles d’Ispahan, 19, letter Daulier Deslandes, Isfahan, 15 Feb. 1665 ; Daulier Deslandes, 

Les beautez, 30-36 ; and Tavernier, Les six voyages, 1:544. 

 . ۱۳۱، نامه عباس، وحید قزوینی .٥

6. NA, VOC 1255, De Lairesse, Gamron to Batavia, 30 Nov. 1666, fol. 814.  
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شاه عبـاس در زمسـتان  ١.ی سلطنتی تولید شده بود شراب برای خانواده) هزار لیتر۱۴۵(من 

 می حنجـرههمان سال به دلیل بیماری سفلیس و سـرطان 
ً
خـوارگی  از پـا درآمـد و احتمـاال

   ٢.تأثیر نبوده است لگی بیمفرط در مرگ زودهنگامش در سن سی و چهارسا

ی بیشتری  ، نسبت به پدرش به مسائل شیعی عالقهحکمران بعدی، یعنی شاه سلیمان

ی مـردم  اش مذهب بخـش مهمـی از زنـدگی عامـه ی زمامداری داد و در دوره نشان می

 .م۱۶۸۷در ســال  اصـفهان الماالسـ بــه عنـوان شـیخ انتصـاب محمـدباقر مجلسـی. شـد

 ترویج امـور شـریعت«م او به منظور ااین اقد. ی این امر است دهنده نشان.] خ.هـ۱۰۶۶[

اما آنچه در آن زمان رخ داد این بود که وضعیت جدید به جـای  ٣.انجام گرفت» مقدس

تری در مورد فساد شود، باعث تقبـیح شـدید  فت و سختکه منجر به ایجاد قوانین س این

حدودیت برای جوامـع متعصب و نیز افزایش م روحانیونتوسط  گری اشکال رایج صوفی

او بیشـتر . داد اش ادامـه مـی خود شـاه همچنـان بـه زنـدگی شـریرانهاما . مسلمان شدغیر

ــه ــه همــراه مقامــات بلندپای ــار عصــرها ب ــه می ی درب ی  نشســت و در دوره خــواری می ب

شـاه، کـه بسـیار  ٤.گشـت برپـا می غرق در شـراب های سلطنتی نوروز حکومتش جشن

های  گیرتر از اسالف خود بـود، عـادت نداشـت مهمانـان خـارجی را بـه ضـیافت گوشه

 شاه سلیمان ٥.خصوصی خود دعوت کند
ِ

، که گاه ناخوشـایند بـود، یـادآور نتایج مستی

بـار در حالـت مسـتی فرمـان داد یکـی از  شـود یـک حکومت پدربزرگش بود؛ گفته می

   ٦.برادرانش را کور کنند

                                                                                              

1. Tavernier, Les six voyages, 1:734.  

 .  Chardin, Voyages, 9:399و ۵۸۲همان،  .٢

  . ۵۴۰، الّسنین وقایعآبادی،  خاتون .٣

ی  ، تـذکره)بردسـیری( در کتـاب مشـیزی.] خ.هــ ۱۰۷۱[ ۱۱۰۳/۱۶۹۲سـال  برای مثال بنگرید به توصیف جشن نـوروز .٤

. م ۱۶۶۰ی  یکـی از نزدیکـان شـاه در دهـه. حاضران در جشن مسـت بودنـد کند تمام ، که اشاره می۶۰۶، ی کرمان صفویه

 منصورخان.) خ.هـ ۱۰۳۹(
ً
باشـد پیـرو  دمحمـ] حضـرت[کـه پیـرو  گفتند بیش از آن قوللر آقاسی بوده است که می احتماال

  . Bedik, Chehel Sutun, 252بنگرید به . است] خدای شراب[باکوس 

بـه  روسـیه از طـرف دولـت.) خ.هــ ۱۰۶۳. (م ۱۶۸۴کـه در سـال  ی هلنـدی ، فرسـتادهدر این میان بوگدان گـوردزیکی .٥

  :بنگرید به. نوشیده بود استثناء است آمده بود و یک شِب تمام را در جوار شاه شراب اصفهان

Józefowicz, “Z dziejów stosunków Polsko-Perskich,” 334; Krusinski, History of the Late Revolutions, 

1:130-31.  

کنـد کـه ایـن  ی مادر برای نجات جاِن قربانی پادرمیانی می گوید ملکه نی ساختگی در این مورد وجود دارد که میداستا .٦

گوینـد وقتـی شـاه دسـتور  می. کند اش می کشد و زخمی شود که بر روی او شمشیر می کار فقط باعث خشم بیشتر شاه می

   :بنگرید به. کند ی قصر به پایین پرتاب میی مادر خودش را از باال  دهد، ملکه منع درمان مادرش را می
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ها و  انـد در ضـیافت گفته شاهدان عینی بسـیاری در صـحبت از دربـار شـاه سـلیمان

شده به خـدمت  هایی مهر و موم را در بطری اجتماعات رسمی، در ابتدای مراسم، شراب

ی  کـرد؛ نـاظر، پیشـکار خـانواده ها را در حضور شاه باز می بطری ناظرآوردند و  شاه می

هایی که در دربـار  بطری ١.چشید ها را می سلطنتی، نخستین کسی بود که محتوای بطری

المـاس و بعضـی دیگـر دارای شد از جنس کریستال بود و برخی آراسـته بـه  استفاده می

. بود و بعضی دیگر نقاشی شده بـود) های شیارمانند و برجسته طرح(ای  های خیاره طرح

ت داشـت و ای بـه پهنـای حـدود دو انگشـ گرفت و پایه هر بطری حدود نیم لیتر جا می

ی  دهانـه. یدرسـ متر می سـانتی ۳۰مانند که درازایش بـه حـدود ای گرد و گردنی قو بدنه

ای  کردند و سرشان را بـا تکـه ها را مهر و موم می بطری. رنا بودها به شکل نوک ُد  بطری

دربار روی یک روبان ابریشـم محفـوظ  باشی شرابچی بستند و با مهرِ  ابریشم صورتی می

های گونـاگون از  باشی این بود که برای میز سـلطنتی شـراب ی شرابچی وظیفه ٢.ماند می

کواویتسراسر ا فراهم کند و از مهمانان مهم و دیدارکنندگان رسـمی  روسی یران و نیز آ

بر کار آنان که جواز  ی دیگرش این بود که وظیفه پذیرایی کند و های مسیحی یناز سرزم

باشی  رسد که شرابچی به نظر می ٣.کندتند نظارت تولید یا فروش شراب را در کشور داش

مـوقعیتی کـه او داشـت  ٤.نیز چنین بود ی شاه صفی که در دوره بوده است، چنان ارمنی

های  ی تولیـد و فـروش نوشـیدنی در صورتی اجـازه فقطزیرا مسلمانان  سیار باارزش بودب

باشـی  ی شـاردن، شرابچی به گفته. دادند داشتند که در ازایش هدیه و رشوه میالکلی را 

داشـت؛  و یهودیـان ها نیز هزاران راه اخـاذی از مسـیحیان ترین ایالت حتی در دورافتاده«

                                                                                                                                        
IOR, G/36/106, Gombron to Surat, 29 April 1672, fol. 96; ibid., Gombroon to Surat, 27 November 1672, 

fol. 38. 

خودکشی کرده یا بـه  ی این موضوع وجود دارد که آیا مادِر سلیمان گوید نظرات مختلفی درباره پدر کروسینسکی بعدها می

ای  زنده بـود و نسـخه.] خ.هـ ۱۰۷۳. [م ۱۶۹۴در واقعیت او پس از مرگ پسرش در سال . دست پسرش به قتل رسیده است

  : بنگرید. را بر سر مزارش هدیه کرد از قرآن

Mudarressi Tabataba’I, Turbat-I pakan, 1:170. My thanks to Prof. Modarresi for bringing this reference 

to my attention.  

1. Sanson, Voyage, 60; and Lettres édifiantes et curieuses, 4 :115. Lettre de révérend Père H. B. à 

Monsieur le comte de M.  

2. Chardin, Voyages, 9:361.  

  .۳۵۹ـ  ۶۰همان،  .٣

بیگ بود که  ابتدا از آِن بایندر بیگ و سپس امین این منصب در زمان شاه صفی. ۳۴۲، خلد برین، واله قزوینی اصفهانی .٤

 پسرش صفی
ً
 . جانشینش شد بیگ قلی بعدا
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های  کرد و آشوب ن تحریم، میرغم قانو  ها را متهم به فروش شراب به مسلمانان، علی آن

های بسیار به ایشان  انداخت و از این راه جریمه خوارگی را به گردنشان می ناشی از شراب

   ١.گونه نظارتی بر اروپاییان مقیم ایران نداشت اما این مقام رسمی هیچ» .کرد تحمیل می

به زیردسـتان  اندن اجباری شرابی نوش بهترین مستندات درباره از عهد شاه سلیمان

را کـه  خـان گویند شاه وزیر اعظمش شیخ علـی مشهور است که می. به جا مانده است

 بـه نظـر. زد به زور واداشته بود تا در حضورش الجرعه شـراب بنوشـد لب به شراب نمی

 .م۱۶۷۳عظمــی در ســال خــان از مقــام وزارت ا رســد برکنــاری موقــت شــیخ علــی مــی

خـواری رخ داده  به دلیل خودداری او از همراهی شاه در یک مجلس می.] خ.هـ۱۰۵۲[

رفـت کـه  می کـار برای نوشیدن اجباری شراب، جـام بسـیار بزرگـی از طـال بـه ٢.است

 هزارپیشـهایـن جـام را . انـد تـا یـک گـالن ذکـر کرده نیم لیتـرگنجایش آن را از حدود 

توانـد از هـر  بار سرکشیده باشـد، می گفتند و معتقد بودند هرکس این جام را دو یا سه یم

هـیچ توصـیف دقیقـی از ایـن جـام شـراب در  ٣.حرفه و هنری که بگویی صحبت کنـد

نشان، که پیش از این گفته شد، شـاید  دست نیست؛ اگرچه آن جام طالی بزرگ یاقوت

، ایـن ظـرف آشـکارا بـا بسـیاری از باشـد اگـر چنـین. بـوده اسـت هزارپیشههمان جام 

ایـن  ٤.بـه دسـت مـا رسـیده متفـاوت بـوده اسـت های شراب کـه از عهـد صـفوی پیاله

شـد  ی سفر گفتـه می فقط به بسته هزارپیشهپیچیده است، زیرا در منابع فارسی اصطالح 

کـه ) خانه مهتر رکاب(دار اعظم  د و جامهکردن که آن را با وسایل ضروری سلطنتی پر می

آوَرد  قدحی را به یاد می این ظرف بزرگ ٥.کرد آن را حمل می طان بودهمواره همراه سل

                                                                                              

1. Chardin, Voyages, 9:359-60.  

و نیز ارجاعـات  ۴۸۹ـ ۹۰، ی ناصری نامه فارسهمچنین بنگرید به فسایی، . ۳۸۷ـ۸۸، تاریخ صفویه، )سیریبرد( مشیزی .٢

  .  Matthee, “Administrative Stability and Change,” 85 کتاِب 

بـار درباریـانش  کم یک صفی دست دادند؛ شاه انجام می عباس دوم و شاه خوراندِن اجباری کاری بود که شاه صفی شراب

داشت با او  را مجبود کرد جام شراب بسیار بزرگی را در حضورش سربکشند و شاه عباس نیز اغلب مهمانان خارجی را وامی

های مذهبی نیز برای معاف شدن از این  انهحتی به. Tavernier, Les six voyages, 1:544, 558: بنگرید به. شراب بنوشند

 . شد کار پذیرفته نمی
ِ

 ها و توسلش به امـام علـی رغم اعتراض شاعر را وادار کرد علی به همین دلیل شاه عباس دوم میرعقیلی

 . ۳۹۴، ی نصرآبادی تذکره، ؛ نصرآبادی۲۹۹-۳۰۰" ،سرگذشت ساروتقی"بنگرید به فلسفی، . شراب بنوشد

3. Sanson, Voyages, 67-68; Manucci, Storia di Mogor, 1:40.  

شود، پیشـه را شـیِمر  عارض می اشتباه و به دلیل سردردهایی که با نوشیدِن شراب به Chardin, Voyages, 3 :216 شاردن در

 . ترجمه کرده است] با معنای استعاری خواب و خیال[

 . Melikian-Chirvani, Islamic Metalwork, 266ff :برای تصاویر و توصیفاِت این ظرف بنگرید به .٤

  .Minorsky, ed. Tadhkirat al-Muluk, 138؛ 530) 42( میرزا رفیعا، دستورالملوک، افشار، .٥
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اگرچـه از وجـود . ی چرخ یک ارابه بـود اندازه هدیه شده و هم که به شاه اسماعیل اول

یک از منابع نامی برده نشـده اسـت، دلیلـی  در هیچ ی صفویه ز دورهچنین جامی پیش ا

  .رفته است کار نمی وجود ندارد که بپنداریم پیش از آن نیز به

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

 ی ی هنر فریر، مؤسسه نهانگارخ :از. ی هفدهم ، سدهدر حالت مستی، اللکند قاضی همدان

  .اسمیتسونین، واشینگتن

ی  رسـد مایـه در نگاه اول به نظر می. نوشاندن اجباری چندین دلیل داشت این شراب

خواست با کسی شوخی کنـد یـا  می که هر وقت شاه عباس دوم سرگرمی شاه بود، چنان

را سربکشـد؛  هزارپیشـهداشت تـا در حضـور او  مجازات خفیفی بدهد، شخص را وامی

دادنـد بـاب  کرد و هربار کـاری کـه تحویـل می بار با زرگران فرانسوی کاری که چندین

دوسـت  شـاه سـلیمان ١.کـرد می هزارپیشـهاز  میلش نبود آنان را وادار به نوشیدن شراب
                                                                                              

1. Manucci, Storia di Mogor, 1:40-41.  
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مثـل جنـازه  هزارپیشـهچطور مقامات باالی دربار را پس از سرکشیدن داشت تماشا کند 

ـ هم او به نظر می ١.برند کشان به بیرون می کشان
ّ
ت دادن مقامـات پرهیزگـار رسـد از خف

یک دلیل منطقی و سیاسی هـم وجـود داشـت کـه یـادآور . برد دربار لذتی لجوجانه می

مشـروب : ان ایرانی پـیش از اسـالم گفتـه اسـتی شاه درباره چیزی است که هرودوت

تواند اسراری را از دهـان درباریـانش بیـرون  کند و بدین ترتیب پادشاه می دهان را لق می

، پس از انتصاب میرزا طاهر وحید قزوینـی] .خ.هـ۱۰۷۰[ .م۱۶۹۱در اوایل سال  ٢.بکشد

را پر کرده به دستش داد و پـس از  ای هزارپیشه، پادشاه نبه عنوان وزیر اعظم شاه سلیما

 مقامـات  ٣.آن او را واداشت تا بگوید به نظرش نیازهای اضطراری مملکت چیست
ً
اتفاقا

آمد که شاهی الکلی داشته باشـند، زیـرا وقتـی دستشـان بـرای اعمـال  دربار بدشان نمی

ای بود  وسیله  هزارپیشهدر نهایت باید گفت  ٤.حقه بزنند توانستند به او قدرت باز بود، می

در مجلسـی  شاه سـلیمان] .خ.هـ۱۰۷۰[ .م۱۶۹۱اواخر سال . برای تکریم و یا محرومیت

، به یـک نفـر نـداد و او سـاروخان سـهندلو فقطداد، و  هزارپیشهبه تعدادی از درباریان 

بود، زیرا موجب کدورت خـاطر شـاه شـده ) ی نگهبانان سلطنتی فرمانده( اشیب قورچی

   ٥.کردندسر از تنش جدا  بود و پس از مجلس

 ۱۱۰۱[ ).م۱۶۹۴ـ ۱۷۲۲ :سـلطنت( روی سـلطان حسـین ، میانـهپـس از شـاه سـلیمان

 جهت یادآور هوشیاری شاه عبـاس دوم رسید؛ این تغییرِ  نظر می طبیعی به ].خ.هـ۱۰۷۳ـ

بسیار پرهیزگارانه با  شاه سلطان حسین] .خ.هـ۱۰۷۳[ .م۱۶۹۴در سال . در اوایل کار بود

ی دیگر، صالحیت خـود را بـه  ای از تفریحات سبکسرانه اعالم تحریم الکل و مجموعه

 سدهدر یک  عنوان حاکم جدید تثبیت کرد و این یادآور یکی از اقدامات شاه طهماسب

پـس از  شـراب. توانسـت دوام آورد هـای زودهنگـام نمی حل اما ایـن راه. و نیم پیش بود

یم کـه در فصـل بعـد خـواه ممنوعیت خیلی زود دوباره به درون دربار رخنه کرد و چنان

                                                                                              

1. Sanson, Voyage, 67-68.  

 Lettres édifiantes et curieuses, 4:118, Lettre du Révérend Père H. B. à :همچنـین بنگریـد بـه. همـان .٢

Monsieur Comte de M. Della Valle, Viaggi, 1:668,  .را به این منظـور  نیز شراب زد شاه عباس اول میحدس  دالواله

که شراب ابزاری برای بیرون کشیدِن حرف از زبان زیردستان بوده  ی این ی بیشتر درباره برای مطالعه. کرده است مصرف می

 . Heine, Weinstudien, 110 :است بنگرید به

3. Kroell, ed., Nouvelles d’Ispahan, 30; Sanson, “Nouvelles de Perse,” Isfahan, 8 April 1691.  

4. Krusinski, History of the Late Revolutions, 1:72.  

5. Kroell, ed., Nouvelles d’Ispahan, 39; Sanson, “Nouvelles de Perse du 13 août 1691.”  



 95   یز؟پره یا روي یادهز): بخش نخست( يعصر صفو یرانشراب در ا

، بیگلربیـگ خـان شـود انتصـاب گـرگین گفته مـی. خواری تن داد دید، شاه خود به می

در حـال چپـاول  هـا و افغان هـا ، زمانی که بلوچ].خ.هـ۱۰۷۸[ .م۱۶۹۹، در سال قندهار

   ١.بودند، تصمیمی بود که در مستی گرفته شد ی جنوب شرق ایران ناحیه

  ی فردی تا لذتی جمعاز مراسمی   .٤

ترکیبـی از تشـریفات بـا تفریحـی  های دربار در اوایل عهد صـفوی گساری بیشتر می

اه اسـماعیل، بـه ویژه در مـورد شـ اشاره کرده است، به طور که اوبین همان. جنجالی بود

نوشـی  شراب ٢.تـوان میـان نوشـیدن تشـریفاتی و تفریحـی تمـایز قائـل شـد دشواری می

ها پیش در میـان چادرنشـینان اوراسـیایی مرسـوم بـوده و نیـز یکـی از  تشریفاتی از مدت

 شـده و همچنـین در محسـوب می های اصلی مراسـم عبـادی کلیسـای مسـیحیت بخش

نوشی پـیش از اسـالم  ای که آیین شراب نمونه. نقش داشته است زرتشتیان جشن مهرگان

. اسـت] .خ.هــ۸۸۷[ .م۱۵۰۸در سـال  آورد، رفتار شاه پـس از فـتح بغـداد را به یاد می

عــام  قتــل مخــالف را کــه در شــهر مانــده بودنــد قویونلوهــای آق هــا قزلباش کــه درحالی

که در سال  نریروتِ  ٣.نوشید می نشسته بود و شراب کردند، شاه در قایقی بر رود دجله می

به اردوگاه شـاه اسـماعیل رفتـه  پرتغالبه عنوان عضوی از سفارت ] .خ.هـ۹۰۳[ .م۱۵۲۴

کید دارد که پادشاه صفوی کـرده  از این سنت باستانی شـاهان ایرانـی پیـروی می بود، تأ

کـه مسـت شـود، بیشـتر  توانست بیشتر بنوشد، بی آن است، سنتی که طبق آن هر که می

گساری آیینی، اندکی پیش از مـرگ  توصیف او از یک مراسم می. دش گرامی داشته می

 پرجذبـه دهد نوشیدن شراب تا چه حد با مفهوم سنتی پادشـ شاه اسماعیل، نشان می
ِ

اهی

  : پیوستگی داشته است

 دسـته بسـیاری از زن و مـردمسـلمان بیشتر روزهای اقامتمان در اردوگاه، ایرانیان 

. رسـید سازها و بگو و بخندشـان بـه آسـمان میغوغای . رسیدند از راه می دسته

شان خبر داشت، ردا بر تن و شمشیر بـر کمـر  که از آمدن] شاه اسماعیل[ صوفی

ی احترام و خوشـامدگویی جـامی  درنگ به نشانه آمد و بی اش بیرون می از خیمه

                                                                                              

1. Brosset, trans. And ed., Histoire de la Géorgie, 2:16.  

2. Aubin, “L’avènement des Safavides,” 48.  

3. Aubin, “Révolution chiite,” 4.  
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گفتنـد  کردند و بـا هیـاهو می ربان میگاوی را پیش پای او قها  آن. نوشید می شراب

کسانی کـه اسـب، مادیـان یـا . ها نخواهد رسید که از این پس دیگر هیچ آسیبی به آن

ــه او پیشــکش می ــه . کردنــد دختــران جــوانی داشــتند، ب ســپس راضــی و خشــنود ب

زمانی که در اردوگاه سـپاه بـودم بارهـا و  من این مراسم را. گشتند ن باز میشایها خانه

   ١.ام دیده بارها

نه تنها برای شاه مجاز است و  نوشیدن تشریفاتی با این باور رایج همراه بود که شراب

دهـد،  نوشد، بنیه و توان جسمی خـود را نشـان می ای الکل که می با حجم قابل مالحظه

 جزء الزم پادشاهی است
ً
کیـد مینگار عهد صفوی ، وقایعبردسیری. بلکه عمال کنـد  ، تأ

این تصور بر اساس یک بـاور عمـومی  ٢.که نشاط و خنده از ضروریات پادشاهی است

داری ماه  شاه روزه که اینشکل گرفته بود که شاه از ممنوعیت شراب معاف است؛ حتی 

شاهان و «. شد رمضان را رعایت نکند و در این ماه شراب بنوشد نیز گناه محسوب نمی

  به مغول ، این را سلطان جهانگیر»نوشند دگان شراب میشاهزا
ُ

گفت کـه تـا  مرّ پسرش خ

کـه در  ، مبلغ مذهبی فرانسویسانسون ٣.سالگی هرگز شراب ننوشیده بودبیست و چهار 

ی  برخـورداری شـاه از یـک حـوزه ی بارهبه ایران آمده بود، در .م ی هفدهم اواخر سده

  : گوید اخالقی مستقل می

نامـد و ایرانیـان معتقدنـد  شاه، به عنوان پسـر پیغمبـر، خـود را رئـیس مـذهب می

تـوان او را لعـن کـرد و یـا حتـی مـورد  هرچقدر هم که مرتکـب گنـاه شـود نمی

نوشـد،  می گیـرد و شـراب وقتی شاه در ماه رمضـان روزه نمی. داد قضاوت قرار

گناه بـوده و از مراعـات تمـام امـور  شود، زیرا بر این باورند که او بی آبرو نمی بی

   ٤.پسِر ولی و از نسل پیغمبر است چراکهشرعی معاف است، 

و  ی شـاه اسـماعیل دوم ممنوع بود و دوره که شراب ی شاه طهماسب برخالف دوره

که گزارش چندانی در دست نداریم، مصرف شراب در حکومـت شـاه  محمد خدابنده
                                                                                              

1. Tenreiro, “Itinerário,” 38.  

 ۸۸۷. [م ۱۵۰۸در سـال  پیشکش گاو و سر بریدن آن در محل شبیه به مراسم استقبال از شـاه اسـماعیل هنگـام فـتح بغـداد

بنگریـد بـه . کنان شهر دسته دسته آمدند و گاوی را کشتند و آن را بـا سـالم و صـلوات پیشـکش کردنـدسا. است.] خ.هـ

 . ۴:۴۹۴السیر،  خواندمیر، حبیب

 . ۳۸۷، ی صفویه تذکره، )بردسیری( مشیزی .٢

 . ۱:۳۰۶جهانگیر، توزک جهانگیری،  .٣

4. Sanson, Voyage, 17.  
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ی حکومـت شـاه  توان گفت دوره نمی با وجود این. خوبی ثبت شده است به عباس اول

خواری درباری همچنـان پابرجـا بـود و  می. س بازگشت به دوران شاه اسماعیل استعبا

اما این دوران دیگر . خواری در دربار وجود داشت های عمومی و می هنوز مجال مهمانی

بود، به خـود  ها های قزلباش های افراطی و آیینی را، که بازتاب عقاید و سنت گساری می

 آنچـه را کـه شـاه طهماسـب هـا شک با محدود کردن نفوذ قزلباش شاه عباس بی. یدند

های  ی عیاشـی شروع کرده بود، به پایان رسانید و فقدان جنجال و آشوبی را که مشخصه

. ی موفقیـت او در ایـن امـر دانسـت ن نشـانهتـوا بـود، می دربار در اوایـل عهـد صـفوی

های افراطـی  نوشی پس از باده. های دیگر نیز تغییر کرد ها در مورد شراب به گونه دیدگاه

، برخورد شاه عباس عیار الکل از طرف شاه طهماسب در دربار شاه اسماعیل و منع تمام

. آمیز و فریـب داشـت ده در رفتارهـای ابهـاماول با الکل نشانی از تردید و تضادی پوشـی

همـین دلیـل بـا  برانگیز خود را از دسـت نـداد و بـه شراب هرگز جایگاه نامعلوم و شک

شـد جـدا  مجـاز نوشـیدن شـراب را از فـردی کـه مرتکـب آن میآدابی خاص عمل غیر

گسـاری ابتـدا جـامی کوچـک را لـب بـه لـب پـر  ایرانیـان در مجـالس باده. کردند می

سـپس . شـود نجـسای از آن بر لباسشان نریـزد تـا مبـادا  دند و مراقب بودند قطرهکر  می

که چنین آشکارا قـوانین مـذهبی را زیـر پـا  کردند و از این دعاهایی را زیر لب زمزمه می

کردند و در یک جرعـه جـام را  خواستند؛ سپس دهان خود را باز می اند عذر می گذاشته

اند دارو بخورد، سرشان  دم بیماری که مجبورش کردهکشیدند و پس از آن مثل آ سر می

گـاه مهمانـان  اگرچه شاه عبـاس اول هـیچ ١.کشیدند داده و چهره در هم می را تکان می

خـواری او را  کـرد، امـا دوسـت داشـت هنگـام می خود را وادار بـه نوشـیدن الکـل نمی

یاکــارانی کردنــد ر  او کســانی را کــه از نوشــیدن شــراب خــودداری می. همراهــی کننــد

خواهند او را به دلیل سـرپیچی از قـوانین اسـالم  نوشی می پنداشت که با پرهیز از باده می

را بـرای  های گونـاگون فرسـتادگان روسـی در موقعیتشاه بدین ترتیب  ٢.سرزنش کنند

هـا  زاکتـی آنن ادبـی و بی زدند، از بی بار سر باز میگذاشت و هر شیدن تحت فشار مینو 

. آی. بـرای ِاف] .خ.هــ۹۹۵ـ ۹۶[ .م۱۶۱۶ـ ۱۷کرد، مانند موردی کـه در سـال  گله می

                                                                                              

1. Du Mans, “East’ de 1660,” in Richard, Raphaël du Mans, 2:103.  

2. Della Valle, Viaggi, 1:642.  
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در روایتــی جــذاب ] .خ.هـــ۹۹۸[ .م۱۶۱۹در بهــار ســال  والــهدال  ١.پــیش آمــد لئونتیــف

انـد بـه عفـت و پاکـدامنی تو  دهد که چطور این حس سرافکندگی می خوبی نشان می به

که در میان هـدایایش  ی روسی ، فرستادهنویسد شاه در برابر چیِچرین تبدیل شود؛ او می

کواویت نیز بود، با ترفندی از الکل بـرای نشـان دادن خـود بـه  برای شاه مقدار زیادی آ

شـاه عبـاس از کـه زنـد  حدس می چنین والهدال . مدار استفاده کرد انی اخالقسعنوان ان

شـد  معذب بود، زیرا همین کار سـبب می مقدار عظیمی از الکل را پذیرفته که چنان این

. خـوارگی اسـت مند به می کم تصور کنند عالقه خوارگی نزنند، دست اگر به او انگ می

بـود، هنگـام تـرک  آبـاد ی حرکت به سمت اقامتگاه زمستانی خود در فرح شاه که آماده

ها را به آنـان برگردانـد و گفـت مقـداری کـه نیـاز داشـته  ، تمام مشروبنمایندگان روس

وشـیدن ها خودشان چقدر مایل بـه ن داند آن گرداند زیرا می برداشته است و باقی را برمی

خواهـد  شود و شاه نمی کجای ایران پیدا نمی ای در هیچ اند و چنین مشروب عالی شراب

کـه  گوید شاه عباس با این حرکت موذیانه، به جـای آن می والهدال . تندبیف سختی بهها  آن

 می
ِ

   ٢.کند می ها ی روس خوارگی را حواله خودش برچسب بخورد، بدنامی

. ی الکل نداشته است های پدربزرگش را درباره نگرانی دل رسد شاه صفی به نظر می

آغازشـد؛ ] .خ.هــ۱۰۲۸[ .م۱۶۴۹، از اواخر نوشیدن در دربار شاه عباس دوم ،در عوض

که به که شاه زمانی  آمده است نامه عباسدر  ٣.یعنی وقتی که شاه به پختگی رسیده بود

ها بـه دسـت  کـه سـال» ی قنـدهار را ی قلعـه ابواب مسـدوده«لشکرکشی کرد و  قندهار

 هنگام بازگشت در ساحل رود هلمند» گشایی گشود، به مفتاح جهان«افتاده بود  مغوالن

نبـردی ـ  ایـن موقعیـت. را چشـید ار طعـم شـراببـ بـرای نخسـتین در غـرب افغانسـتان

بـزم دیرینـه را ـ  بخش ای جان و فضایی سبز و خرم و باصفا در کنار رودخانه انهپیروزمند

با شور و شوق به بیان بـزم و  فقطنگاران در شرح این رویداد،  وقایع حال بااین ٤.طلبید می

در توصیف  واله قزوینی اصفهانی. اند ی شاهانه پس از پیروزی در جنگ نپرداختهپایکوب

                                                                                              

1. Bushev, “Posol’stvo V. G. Korobina,” 129.  

2. Della Valle, Viaggi, 1:836-37.  

3. Tavernier, Les six voyages, 1:561, 581.  

 ,NA, VOC 1178, Sarcerius, Gamron to Batavia, 2 Feb. 1650 :بنگریـد بـه. اند تاریخ دقیق را ثبت کرده ها هلندی

fol. 657.  

 . ۱۳۱، نامه عباس، وحید قزوینی .٤
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این صحنه برای لغزش شاه و رفتار نامتناسبش بـه عنـوان یـک مسـلمان متـدین، عـذر و 

 در او با استناد به قوانین الهی که شادی و لذت را مخ. آورد های مضاعفی می بهانه
ً
صوصا

پـرده مقامـات رسـمی  کنـد و بی داند، شاه را به طور ضمنی تبرئـه می بهار جوانی روا می

نوشی مورد سـرزنش  شان در ترغیب شاه به باده روی و پافشاری بلندپایه را به خاطر زیاده

وی . گیـرد ه در پیش میگرایان مسیری متفاوت و صورت وحید قزوینیاما  ١.دهد قرار می

گاهانه سعی دارد تا سرپیچی شـاه از دسـتورات  با استفاده از تمایز میان علت و معلول، آ

آورد که اگرچه نوشیدن شـراب در معیارهـای  او چنین استدالل می. اسالم را توجیه کند

مذهبی ناخوشـایند و ناپـذیرفتنی اسـت، امـا معلـوم اسـت کـه رفتـار سـلطان از ایـن راه 

اگرچـه از صـباح تـا رواح و از عیـوق تـا صـبوح «شـاه عبـاس دوم  :شود دار نمی خدشه

نمـای وجنـات  ی سـکر از مـرآت جهان فاصله به شرب اقداح راح قیام نمایند، چهـره بی

ی عـرف  تـوان نشـانه بـدین ترتیـب برداشـت نویسـنده را می ».شـود مبارکشان مرئی نمی

ی سنتی کـه توانـایی جسـمی شـاه ایرانـی بـا  ی تأییدآمیز این ایده مذهبی گرفت یا اشاره

   ٢.ماند الکل همچنان برجا می مصرف بسیارِ 

امـا او . خـورد انگیزی مشروب می ی نیاکان خود به طور حیرت مثل همه شاه سلیمان

اشـت گوینـد او دوسـت د می. نوشـید بـا وجـدانی شرمسـار می هم مثل شاه عبـاس اول

زیردستانش را به زور الکل بنوشاند و از این راه در خـوارکردن وزیـر اعظـم ایرادگیـرش، 

 خـان از نوشـیدن شـراب خودداری مداوم شیخ علی. برد ، لذتی خاص میخان شیخ علی

ب به زور کشانید؛ سلطان با نوشاندن شرا بازی سلطان می کار را اغلب به خشم و مسخره

. کـرد و یا پاشیدن شراب به صورت او و یا واداشتن او به تراشیدن ریشش او را تحقیر می

 به این دلیل وزیر اعظمش را به نوشیدن شـراب وا می اما سلیمان
ً
داشـت کـه پرهیـِز  دقیقا

 جای خود را ها معمو  اما این آزار و اذیت. نوشی خودش بود وی انتقادی گزنده به باده
ً
ال

ی قـدردانی  اغلب پس از یک شب توهین و ناسزا، شاه به نشانه. داد به ابراز پشیمانی می

   ٣.بخشید خان ردای افتخاری به او می از خدمات شیخ علی

                                                                                              

 .۴۸۰، رینخلد باصفهانی،  وحید قزوینی .١

 . ۱۳۱، نامه عباس ،وحید قزوینی .٢

3. Chardin, Voyages, 3:116, 121-27; NA, VOC 1285, De Haeze, Shiraz to Batavia, 13 September 1673, 

fol. 411v.; 

 . ۴۸۹ـ  ۹۰، ی ناصری نامه فارسفسایی، 
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 د بادهدهـد کـه  نشان می و شاه سلیمان هایی مثل شاه عباس دوم نمونه
ِ

 ربـارینوشـی

 باعث ایجاد شتابزدگی یا حالت
ً
آنچـه بـه . شـد نمیی آن  های مضحک در نوشنده لزوما

ی شـرم بـودن آن اسـت کـه  مایـه رود از بین می های بعدی صفوی ورهرسد در د نظر می

نوشـیدن شـراب . جایگاه انکارناپذیری در دربار سلطنتی پیدا کند شود شراب باعث می

تـوان  حقیقت مـیدر . ای دارد ان نقش عمدهو شاه عباس دوم همچن در دربار شاه صفی

های پـی در پـی بعـد از  به جشن برین خلدچنین برداشت کرد که اگر حجم عظیمی از 

پردازد، از آن روست که کمبـود رخـدادهای سیاسـی را  می] .خ.هـ۱۰۲۸[ .م۱۶۴۹سال 

 ذهن وقایع ها و شورش د، یعنی جنگجبران کن
ً
نگاران را به خود مشغول  هایی که معموال

ی قصر ندید و این  کسی شراب را خارج از محدوده ی شاه سلیمان اما در دوره. دارد می

ای نداشتند،  ، گرچه خود زندگی قبیلهصفویان. داشت نشان از تحول در سلطنت صفوی

ی صـلح،  دانسـت و دوره را کار اصلی پادشاه می نبردوارث سنت چادرنشینی شدند که 

نخسـتین شـاهان . داد بـه شـاه مـی سـرا جویی در حرم مهلت کوتاهی برای شکار و لذت

ض دیـد و در بسـیار در حرکـت و در معـر  سـیای مرکـزیهای آ برای حفظ سنت ویصف

پایتختشان شد، به  که از وقتی استانبول خالف سالطین عثمانیدسترس بودند؛ درست بر 

ویـژه  بـه. ادامه یافـت همچنان .م هفدهم ی سدهاین سنت تا  ١.نشینی روی آوردند گوشه

ی شاه عباس  ی غیررسمی حکومتش معروف بود و حتی در دوره به شیوه شاه عباس اول

 از زمان شاه سـلیمان. دوم دربار حتی برای خارجیاِن غیرشیعی در دسترس و گشاده بود

بیش از پیش در قصـرهای خـود محبـوس شـدند و از دیـد  به بعد بود که شاهان صفوی

ســال  ۲۸در طــول  شــاه ســلیمان. ترین درباریــان، ناپدیــد گشــتند مــردم، مگــر صــمیمی

حکومت خود هرگز پایتخت را به قصد هدایت لشکریانش در جنگ تـرک نکـرد و در 

  . ماند دور میها از چشم مردم  های پایانی عمرش گاهی ماه سال

توان دنبال کرد، اگرچه منـابع فارسـی تـا حـد مشخصـی  این تحوالت را در منابع می

طور  هـای افراطـی دربـار را بـه خواری می صفویه دوران نگاران اوایل وقایع. روند پیش می

 عیاشی آن. کنند آشکار و بدون شرمندگی وصف می
ً
های شاه  گساری ها و می ها معموال

و مالزمانش را پس از پیروزی در جنگ یا در جشن آغاز بهار با شور و شـوق توصـیف 

                                                                                              

 .  Nesipoğlu, “Framing the Gaze,” 304-7:برای این تفاوت بنگرید به .١
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که مذهب رسمی به جان جامعـه چنـگ انداختـه  ی صفوی اما در اواخر دوره. کنند می

انـد؛  مایه ها و اوقات فراغت دربار بسیار کم ها در شرح جزئیات جشن نگاری است، وقایع

گیرنـد و همـواره بـه  را بـه کـار می بـزمی  های سال نـو همچنـان واژه اگرچه برای جشن

منـابع غربـی نیـز تأییـد . کننـد های سلطنتی اشاره می نوشی به عنوان بخشی از جشن باده

یی پذیرا هایی، و نیز در مالقات و دیدار با سفیران، با شراب د که در چنین ضیافتنکن می

، ی شـاه سـلیمان ویـژه در دوره آید کـه، بـه با این وجود از منابع چنین برمی. اند کرده می

ی شـاه  کـه در دوره از آنجـایی. های شبانه در دربار بیش از پیش خصوصی شـد مهمانی

ز میـان منـابع فارسـی کـار گیری این تغییر ا نگار درباری وجود نداشته، پی وقایع سلیمان

ی شـاه  ، کـه بـه دورهعالم آرای شـاه طهماسـبنام و نشان  در کتاب بی. دشواری است

شـده  گردد، در توصیفی که از یک جشن عروسی در عهد شاه طهماسـب برمی سلیمان

فضای عمومی به قلمرو خصوصی سر نخی به دست  توان از این گذار شراب از است می

ی شـاه اسـماعیل کـه در  دوره پرشـور نویسد، توصـیفات می که شعله کوین چنان ١.آورد

کـم دیگــر  ای نوشـته شـده کـه دیگــر خبـری از ایـن جریانـات نیســت و یـا دسـت دوره

داشـته » گذشته ّیام خوشا«توانسته آشکارا رخ دهد، شاید حکایت از حسرتی برای  نمی

  . پرداخت های مرسوم به خوشی و عیاشی می رزم و بزمباشد که شاه در آن ایام در 

که به دیانت مشهور بـود بـه اوج رسـید؛ او  این تحوالت در دوران شاه سلطان حسین

بـه کمتـرین حـد در  حکومتش مصرف شرابی  بود که در دوره آخرین پادشاه صفوی

کم برخـی از مقامـات  نوشـید و دسـت شـاه آشـکارا شـراب می. رسـید ی صفویه سلسله

همچنـان یکـی از کارکنـان  باشی و شرابچی ٢کردند، اش می ی دربار نیز همراهی بلندپایه

 در خلـوت  نوشی رسد باده با وجود این به نظر می ٣.ودخاندان سلطنتی ب
ً
های شاهانه غالبا

                                                                                              

1. Quinn, “Rewriting Ni’matu’llāhī History,” 220-21.  

 ۱۰۹۹. [م ۱۷۲۰تـا .] خ.هــ ۱۰۹۴. [م ۱۷۱۵های  در سال ، وزیر اعظم شاه سلطان حسینخان داغستانی ی فتحعلی درباره .٢

 ۱۰۹۹. [م ۱۷۲۰در اوایـل  حـاکم تبریـز خـان های سنگین شاه بـه همـراه مخری نوشی گویند او نسبت به شراب می، .]خ.هـ

شود برای دشمنانش تـا  ای می این بیان ناخشنودی نسبت به شاه علنی شده و همین دستمایه. کرده است اعتراض می.] خ.هـ

 Beneveni, Poslannik Petra I, 54, Beneveni, Tehran to St. Petersburg, 25 May :گرید بـهبن. او را به زیر بکشند

1720 . 

کـه در آنجــا   Minorsky, ed., Tadhkirat al-Mulūk, 137-38و 587) 90( ، افشـار،دســتورالملوکمیـرزا رفیعـا،  .٣

ذرا بــه ایــن شــخص شــده اســت، ماننــد ای گــ فقــط اشــاره الملوک تــذکرهدر . شــود خانه نامیــده می جمع شــراب صــاحب

در آن زمـان نـامی از او بـرده  رسد بـرای نشـان دادن جایگـاه ضـعیف شـراب که به نظر می دستورالملوکدر  باشی شرابچی

 . شود می
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ای که در میان بیشـتر پیشـینیاِن شـاه  الکل هرگز جایگاه محوری. داده است قصر رخ می

داشت به دست نیـاورد و در بیشـتر ایـن دوره، دربـار بـرای جهـان بیـرون  سلطان حسین

ی  چنین بـود کـه وقتـی فرسـتاده. رسید به چشم می مشروبات الکلی به دور ازخشک و 

آمـد و بـه  بـه تبریـز] .خ.هــ۱۰۹۶[ .م۱۷۱۷در سـال  ینسکیویچ وولمی پترو ، آرتِ روسی

ش واقـع شـد و بـه او گفتنـد شـاه سـلطان هدیه داد، مورد سرزن جا ودکاحاکم محلی آن

   ١.نوشند و نیز زیردستانش شراب نمی حسین

  گیری  نتیجه

تا » کشور مسلمانی است، همهکه  در ایران، با این«گفت که  راه نمی بی پیترو دالواله

 خاطر و بدون عـذاب وجـدان شـراببا طیب «باالهای جامعه باشند  که جزو ردهزمانی 

نشاندند،  مینمردم عادی عطششان را با چیزی بیش از آب فرو  که درحالی ٢».نوشند می

جرعـه  به شکل شراب و عرق ی حاکم، و در رأس آنان شاه و مالزمانش، الکل را طبقه

بـاال شاخصـی بـود  راد ردهرسید نوشیدن شراب برای افـ به نظر می. کشیدند میجرعه سر

هـا  ای غیرعـادی نبـود و حتـی از آن برای متمایز کردنشان از مردم عـادی، و ایـن مسـئله

ی  ی ممتـاز جامعـه مصرف چشمگیر الکل در میـان افـراد طبقـه. رفت طور انتظار می این

ت ایرانـی پیشااسـالمی ها سـن یکی از این سنت. گردد به چند سنت قدیمی برمی صفوی

سـنت دیگـر . دانسـت که دینی ببیند، با قدرت برابر می است که پادشاهی را، بیش از آن

اسـت کـه در آنجـا نوشـیدن  های پهناور اوراسـیا چراگاهو  میراث قومیتی آسیای مرکزی

ی سـنت سـوم گـرایش اشـکال افراطـ. فراوان الکـل در مـالء عـام امـری عـادی اسـت

و آخـرین دلیـل فضـای . به مصرف الکل برای رسیدن به حالت خلسه بـود گری صوفی

هـا  نزدیکـی بـا آن روابـط ی صـفوی بـود کـه ایـران دوره و گرجسـتان ارمنستان مسیحی

  . کرد نوشی آیینی و تفریحی را با هم ادغام می تمام این چهار سنت شراب. داشت

ی سـنت رزم  بینیم، بیش از هرچیز، ادامه می در مصرف الکل در دوران صفوی آنچه

نوشی فراوان در میان جنگجویان  ی سخت و شراب پیشااسالمی، یعنی همان مبارزه و بزم

. ی معنـوی هـم داشـت ی مادی، جنبه مصرف الکل در حجم باال عالوه بر جنبه. است

                                                                                              

1. Bushev, Posol’stvo Artemiia Volynskogo, 79.  

2. Della Valle, Viaggi, 1:441.  



 103   یز؟پره یا روي یادهز): بخش نخست( يعصر صفو یرانشراب در ا

ی موقعیـت و  دهنده نوشید؛ زیرا هم نشـان شاه نه تنها مجاز به نوشیدن بود، بلکه باید می

معصوم ی امام  داد او، که نواده بود و هم نشان می» مرد بزرگ«اش در جایگاه  توانمندی

های اسالم بگذارد و فضای معنوی مسـتقل خـود  تواند پا را فراتر از محدودیت است، می

 دربـاری شـاه را در موقعیـت  شراب. را داشته باشد و بدین ترتیب مظهر مردم باشد
ِ

نوشی

   ١.ساخت زمان با عالم غیب و نظم طبیعی مرتبط می داد و او را هم فرامذهبی قرار می

میـان ) ناپایـدار(ز کرد تا مـر  بندی مراتب را تعیین می درجه که نماد قدرت بود شراب

نوشــی دربــاری در اصــل مراســم عــیش  باده. هــا مشــخص شــود خودیهــا و غیر  خودی

ی کـه حتـ«ای  بخشـید و وفـاداری را در جامعـه مشترکی بود کـه بـه تعهـدات قـوت می

هرکسی کـه بـه  ٢.کرد ستحکم میم» اعتماد بود قابلتعهدات شاه نیز در آن سست و غیر 

شد لطف پادشاه شامل حالش بود و این یادآور تصویر  نوشی شاه دعوت می ضیافت باده

 یاران غارشان بـود
ِ

هـا اجـازه  ایـن مسـئله کـه غربی. قدیم فرمانروایان اسالمی و همراهی

توانسـتند از جـام شـراب شـاه بنوشـند،  داشتند در این مراسـم حضـور یابنـد و حتـی می

ی ساختار غیرمذهبی دربار بود که تمایل داشـت ممنوعیـت عمـومی اسـالم  دهنده اننش

ی پرهیزگاری آیینـی  ایرانی را درباره ی نوشی را زیر پا بگذارد و نگرانی شیعه برای شراب

  . بر هم بزند

ز پارادوکسی اساسی داشت؛ زیـرا چیـزی بـود کـه بـا نشان ا در دوران صفوی شراب

امعــه و مراســم و آداب و رســومش بــازی وجــود ممنوعیــِت رســمی نقــش مهمــی در ج

، در یکــی از بــه دربـار مغــول وجــود شـراب در میــان هـدایای دولــت صـفوی. کـرد می

دهد شـراب  ، نشان می].خ.هـ۹۹۹[ .م۱۶۲۰ن منطقه در سال های مهمش به ای مأموریت

 ٣.ی شرقی دنیای اسالم بوده اسـت تا چه اندازه بخشی از فرهنگ مشترک مردم در نیمه

قدر که الکل در جامعه رواج داشت، به همان میزان نیز نوشیدن شراب از  همان حال بااین

از نظر اخالقی و نه در میـان مـردم  گاه نه بود و به همین دلیل هیچ دار مسئلهنظر مذهبی 

گـاه بـه طـور رسـمی  ی اجتماع را داشت، امـا هـیچ کننده شراب نقش تسهیل. جا نیفتاد

شـود، » ی حیـات اسـتعاری مایـه«که تبـدیل بـه  چنین جایگاهی نیافت، چه رسد به این
                                                                                              

 ,Akyeampong :بنگرید بـه. سیاه در دوران مدرن شود، از جمله جوامع افریقای این نماد در بسیاری از جوامع دیده می .١

Drink, Power, and Cultural Change .  

2. Dale, Garden of the Eight Paradises, 182.  

 . ۸۷۶، الصفویه روضهجنابدی،  .٣
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 ای سرنوشت نهایی آن پـذیرش مخفیانـه، شـیوه ١.که در اطراف مدیترانه شده بود آنچنان

 سریع و انکار عمومی بود
ِ

  . برای فراموشی

ی سـرزندگی بـود و  مایـه چنین وضعیتی مشهود نبود؛ شـراب در اوایل دوران صفوی

 بـا گذشـت زمـان. نوشیدند مانند بودند آن را با شور و ولع می که گروهی فرقه ها قزلباش

کشیده شد، رویکردش نسبت به الکـل  گری رفته به سمت شیعه رفته وقتی دولت صفوی

شاه که  درحالی. کم در این دوران شاهد تضاد میان عرف و عمل هستیم تغییر کرد و کم

نوشـیدند، جانشـینانش  یاسماعیل و درباریانش آزادانه و بدون شرمساری شراب بسیار م

نسبت به تردیـدی کـه در محـیط اسـالمی نسـبت بـه الکـل وجـود داشـت توجـه نشـان 

از  گذار بدعت و سرزنش اعمال صوفیاِن  ها با سرکوب عقاید و عادات قزلباش. دادند می

 کاهش روحانیونسوی 
ً
نیافت، ولی برخی معانی آیینی آن از ، میزان مصرف شراب لزوما

لذت و گناه بـا  در این کار کارانه شد و پنهانتبدیل به عملی  نوشیدن شراببین رفت و 

ی  دهنده آغـاز شـد کـه نشـان مشهور شـاه طهماسـب ی این روند با توبه. هم درآویخت

آن را رقـم  در چالـدران الهی شاه بود و شکست صفویانای مهم در کاهش دعوی  دوره

. خواری ادامـه دادنـد امـا جـّو موجـود تغییـر کـرد شاهان بعدی همچنان بـه شـراب. زد

بخش مراسم رسمی  های افراطی بود، همچنان روح که دیگر فاقد جنبه این نوشی با شراب

  دربار بود
ً
های پرهیاهو بود، اما گناه  گذرانی های شبانه عامل خوش در ضیافتو احتماال

مشاهده  این روند که ابتدا در زمان شاه عباس اول. اش را از روی آن برنداشت سایهگاه  هیچ

اب پـس از یـک دوره شـر . به سـرانجام رسـیدزاهد  شد، در دوران سلطنت سلطان حسین

 
ِ

شد، اما از چشم مـردم  همچنان در دربار مصرف میمدت  هرچند کوتاه ممنوعیت عمومی

  .دور ماند و به درون حریم کاخ کشیده شد

. باید مراقب باشیم برچسـب ثـابتی را بـه ایـن مسـیر پـرپیچ و خـم جـدلی نچسـبانیم

بلندمدت پادشاهان به دست  ی ی رویه ای که از این منابع محدود و پراکنده درباره نتیجه

کنده از احتمال خطاست می هرکدام از پادشاهان بسته به نوع عالیق و شرایطشـان . آید آ

با دیگری متفاوت بود و این تفاوت حتی در طـول دوران سـلطنت یـک شـاه هـم دیـده 

طـول دو سـده  در امـا آنچـه مسـلم اسـت ایـن اسـت کـه ایـدئولوژی صـفویان. شد می

                                                                                              

1. Sherratt, “Alcohol and Its Alternatives,” 20.  
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حد و حصر بود بـه  و از تصویر شاهی که مظهر الوهیت بی دستخوش تغییرات بسیار شد

ای دیگـر ایـن  در فصل بعدی از زاویه. اسالمی رسید مداری شریعتبان  ولّی امام و دیده

خواری خـواهیم  ای شراب های دوره تری به ممنوعیت کنیم و نگاه دقیق روند را دنبال می

  . نیم عوامل مؤثر در پشت این حوادِث به ظاهر اتفاقی را بهتر بشناسیمداشت تا بتوا



 



 

  ۳فصل 

  تردید و ممنوعیت ): بخش دوم( ی صفوی در ایران دوره شراب

ـــــین از شـــــراب ـــــاد روی زم ـــــد می فس   زای

  

    

ـــهبا را     ـــت ص ـــه نیس ـــه در شیش ـــو ک ـــدام دی   ک

ـــدا   ـــر شـــراب بزرگـــی خـــویش رم ـــاد کـــه ب   نه

  

    

ــــاد     ــــه روی آب نه ــــود را ب ــــت خ ــــای دول   بن

    

  االنوار عباسی ، روضه]محقق سبزواری[ باقر سبزواریمال محمد

  . ون محمد پایبندندایرانیان به قانون پادشاهان بیش از قان

  ، شش مسافرتژان باتیست تاورنیه

  مقدمه

که الکل در اسالم به کلی ممنوع شده است، بـه  در فصل گذشته دیدیم با وجود این

 آن در دوران صفویه
ّ

ه رفته توجـه همگـان نسـبت بـه آنچـ ، رفتهدلیل مصرف بیش از حد

بنابراین جای تعجب نیسـت کـه . شد و آنچه عادت شده بود جلب شد عرف دانسته می

های زیادی علیه مصرف آن اعمال  ، ممنوعیتدر طی دو سده حکومت خاندان صفوی
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 علما می
ً
. داشـتندهـا دخالـت  در این ممنوعیت شد و باز هم تعجبی ندارد که ببینیم غالبا

 به داشتن رویکردی تقدیرباورانه نسبت به مسئله هرچند که مذهب شیعه
ً
ی گناه و  عمدتا

در  ی اسالِم سـنی شد، به مرور زمان به اندازه رهنمودهایی برای قلع و قمع آن شناخته می

 مقـدس اسـالم ب
ِ

ودنـد، تـن بـه ِاعمـال مجموعـه مورد رفتارهایی که در مغایرت با قوانین

، عالمان شیعی این ایده را اشـاعه عالوه، در اوایل حکوت صفوی به ١.قوانینی نظری داد

ی مؤمنین  دادند که در زمان غیبت امام غایب فردی عادل و باکفایت باید رهبری جامعه

  . فظ کندرا بر عهده بگیرد و نظم اجتماعی مقدر الهی را ح

شـد کـه آنـان حـق  باعث ایجاد ادعایی در علما روحانیونهای  گونه فعالیت تأیید این

 بیـان می
ً
. شـدند دارند به طور مستقیم در امور دولت مداخله کنند؛ ادعاهایی کـه عمـال

ای  رسـاله] .خ.هــ۱۰۱۳[. م۱۶۳۴در سـال  ،شـیرازی، قاضـی شـیراز ای نقی کمـره علی

داری بـا رهبـران  اول توصـیه کـرد کـه در مسـائل مملکـت نوشت و در آن به شاه صفی

را در دسـت  اختیار مسـائل مربـوط بـه شـریعت ها آنمذهبی مشورت کند و اجازه دهد 

، نیز بـه و شاه سلطان حسین دربار شاه سلیمان االسالِم  شیخ ،باقر مجلسیمحمد ٢.گیرند

افراطی حتی پـا  روحانیون. گفت سخن می روحانیونهمین ترتیب با صراحت از نظارت 

 دولت را نامشـروع می را فراتر گذاشته و به دلیل این
ً
د تمـایلی بـه پـذیرش دانسـتن که کال

 آن را قبـول نمی چنین جایگـاه و منـافعی از خـود نشـان نمی
ً
. کردنـد دادنـد و یـا اصـال

که بـه صـراحت لهجـه شـهره بـود، حاضـر  حال بسیاری از علما، از جمله مجلسی بااین

نیز به دلیـل نبودند از بیعت یا همکاری با حکومتی که در آن جایگاهی رسمی داشتند و 

   ٣.پشتیبانی مالی مرهون آن بودند دست بکشند

ی بررسـی ایـن فصـل بـر  ی پیچیده بین نیروهای مذهبی و غیرمذهبی زمینه این رابطه

خـواهیم دیـد کـه بـا وجـود . کنـد را فـراهم می ی صفویه روی ممنوعیت الکل در دوره

ای عـاری از  برای ایجاد جامعـه ه شرایط خاص، علماای شدید نسبت ب های دوره واکنش

این مسئله تا حدودی بـه ضـعف سیاسـی  در واقع. کردند فساد نیروی زیادی صرف نمی

مراجع مذهبی بدون همکاری با مقـام اصـلی غیرمـذهبی، یعنـی شـاه، کـه . گشت برمی

                                                                                              

1. Cook, Commanding Right, ch. 11. 

 . به بعد ۲۰ »های سیاسی، گزارش اندیشه«جعفریان،  .٢

3. Calder, “Legitimacy and Accommodation,” 95; Arjomand, Shadow of God, 184, 206.  



 109   یتو ممنوع یدترد): بخش دوم( يصفو ي دوره یرانشراب در ا

ستورات او بودند، بـرای سردمدار اصلی نظام قضایی بود، و نیز نمایندگانش که مجری د

  . اعمال زور جهت از بین بردن رفتارهای متمردانه قدرت الزم را نداشتند

کیـد بـر آن در دوره شیوه نشـان از  ی صـفویه ی اعالم احکام علیه مصرف الکل و تأ

بـا . و حکومـت دارد در میـان علمـا هـا آنتمایز عملی بین اختیارات قانونی واستفاده از 

دانسـتند امـا ابزارهـای قـدرت را در اختیـار  که علما خود را حافظ نظام اخالقـی می این

. توانستند حاکم را ترغیـب کننـد تـا بـر احکـام دینـی صـحه گـذارد می فقطنداشتند و 

 کرد و نیز تابع قـوانین ها را عزل و نصب می که وابسته به حاکمی بودند که آن روحانیون

 تنها کاری که از دستشان برمی
ً
آمد توجیه نظام اجتماعی و سیاسی  اجرایی بودند، عموما

  . داد از لحاظ ایدئولوژیکی بود که آن هم بسیار کمتر از حد انتظارشان رخ می

شد این قضـیه را  بررسی صدور احکام برای مسائلی که به سلوک اخالقی مربوط می

نیـز  ئول نظام اخالقی عمـومی در حکومـت صـفویی مقامات مس درباره. کند تأیید می

مسئول رسـمی  یا بازرس بازار محتسب در اوایل دوران اسالمی،. هایی وجود دارد پرسش

و نهـی از  امـر بـه معـروف«اش  رفـت و وظیفـه حفظ نظم زندگی اجتماعی به شـمار می

. ، منصــب محتســب مــبهم و تعریــف نشــده بــاقی مانــددر دوران صــفوی. بــود» منکــر

 محتسـب الممالـکمحتسـب اعظـم مملکـت یعنـی  های قـدیمی خبـر از وجـود نوشته

  ١.دهند می
ً
حـال کمبـود منـابع  اینبا ٢.داشـته اسـت محتسـب برای خود هر شهر احتماال

کـه  با این. برد ین فردی میزان اهمیت او را زیر سؤال میهای چن ی وجود و فعالیت درباره

های او به قـدری محـدود  ی فعالیت مقام محتسب وجود داشت، حوزه در دوران صفویه

محتسـب در ایـن مقطـع بیشـتر نقـش  ٣.توان کارکردش را قابل اعتنا دانست بود که نمی

ها و اوزان و معیارهـا  قامی رسمی که مسئولیت تنظیم قیمتکرد؛ م بازرس بازار را ایفا می

تکامل این منصب  دستورالملوکبا عنوان  ی صفوی آخرین نظامنامه ٤.را بر عهده داشت

                                                                                              

 . ۴۵۶، ۱:۴۵۵، لتواریخا خالصه، قاضی احمد .١

 . ۶۳۰، آرای عباسی تاریخ عالم، ترکمان .٢

، سـبزواری عباسـیاالنوار  روضه، و نیز ۳۰، ، به تذکره شاه طهماسب۱:۳۶۵، ی دین عرصهدر  در کتاب صفویه جعفریان .٣

طهماسـب توجـه کـرده و نیـز گفتـه اسـت کـه  ی شاه در خودزندگینامـه ی محتسـب بـه واژه جعفریان. کند ، اشاره می۴۸۵

االنوار، انتساب محتسب را در فهرست وظایف شاه آورده  در روضه.] خ.هـ ۹۸۷ـ۱۰۵۸.) [م ۱۶۰۸ـ۷۹( سبزواریمحمدباقر 

دهـد و از ایـن رو  آل را نشان می ی واقعیت باشد حالت ایده کننده که منعکس بیش از آن ی سبزواری حال توصیه بااین. است

 . ارکرد واقعی داشته استتواند ثابت کند که محتسب در این دوره ک نمی

4. Floor, “The Office of Muhtasib”; Minorsky, ed., Tadhkirat-al-Muluk, 48-49, 67, 83, 90, 149.  
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کیـد می دهد؛ عنوان محتسب در آن ذکـر می را نشان می رغم  کنـد کـه علـی شـود امـا تأ

های بازار بـوده  شده، مسئولیت اصلی آن کنترل قیمت می که این منصب مهم قلمداد این

   ١.محول شده بود صدرها، قضات و االسالم شیخ ترین وظایف آن به است و مهم

 وظیفه در دوران صفوی
ً
های  ی نگهبانی از دستورات اخالقی یکی از مسـئولیت رسما

کـه رئـیس متصـدیان  صـدر ی شد و تا حد کمتـری بـر عهـده برشمرده می االسالم شیخ

، اهمیـت شـیخ علـی الکرکـی. مذهبی نـاظر بـر موقوفـات بـود نیـز گذاشـته شـده بـود

شـاه، نشـان  دربـارر صـد ،هانی، و معزالـدین اصـفطهماسبی شاه  دورهالقضات  قاضی

 صـحت داشـته . می هفـدهم  تا سده دهد که این قضیه از اوایل دوران صفوی می
ً
کـامال

سـال کند که در  صدر به عنوان مقامی رسمی یاد می هایش از در نوشته اولئاریوس. است

فرمـانی در . داده بـود دستور به اجرای اقداماتی بـر ضـد شـراب] .خ.هـ۱۰۱۶[. م۱۶۳۷

] .خ.هــ۱۰۴۷[) .م۱۶۶۸ـ ۶۹(. ق.هــ ۱۰۷۹در سال  که شاه سلیمان) دستور حکومتی(

امـر بـه «برگزیده بـود،  مشهد االسالم را به عنوان شیخ صادر کرده و در آن میرزا هدایت

شهرتش را  باقر مجلسیمحمد ٢.جزء وظایفش خوانده شده بود» و نهی از منکر معروف

کن کردن فسق و فجور بود کـه ایـن یکـی از  مدیون مبارزه با رفتارهای ناشایست و ریشه

  . به او محول کرده بود ان حسینوظایفی بود که شاه سلط

مـوازین اخالقـی را بـر عهـده مسـئولیت حفاظـت از  صـدر و االسـالم که شیخ با این

در این موارد قدرت اجرایـی نیـز دارنـد، امـا  ها آنکه شایع بود که  رغم این و علی داشتند

االسـالم محلـی و محبوبیـت او بسـتگی  د و به میزان قدرت شیخحقیقت چیز دیگری بو 

 به نظر می. داشت
ً
ی چندانی بـه اسـتنباط  رسد برخی قضاِت مطرح آن زمان عالقه ظاهرا

 تـوان بهاءالـدین عـاملی بـرای نمونـه می. اند و نهی از منکر نداشـته حکم امر به معروف

یکی از عالمان دینی سرآمد دوران خود را نام  ،)].خ.هـ۱۰۰۰. [م۱۶۲۱رگذشته در سال د(

 در کتـاب. کـرد در دربار شـاه عبـاس خـدمت می االسالم اصفهان برد که در مقام شیخ

ل بـه تبـدی که العاملی به فرمان شـاه نگاشـت وی موجز قانونی  نامه ، دانشجامع عباسی

 فقـطبـاقی مانـد، وی  سدهاثری شد که به عنوان کتاب راهنمای قانونی رسمی در تمام 

                                                                                              

" هبـازرس آذوقـ"هم آمده است که در آن ِسمت  این موقعیت در منابع هلندی ۵۵۶)۶۸(، افشار، دستورالملوکمیرزا رفیعا،  ١

 . NA, VOC 1886, Oets, Isfahan to Jacobsz., Gamron, 9 Sept. 1715, fol. 211بنگرید به . فهرست شده است

  . ۱۰۴، دین و سیاست، ؛ و جعفریانBusse, Untersuchungen, 200-1بنگرید به  .٢
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بخش کوچکی را به اجبار اخالقی انجام امر به معروف و نهی از منکـر اختصـاص داده 

در برابـر ـ  )عینـی(که بسیاری از قضات آن را واجب فردی  ی این او با بحث درباره. بود

ترغیــب «کنــد بـه  داننـد، ایــن قضـیه را محـدود می میـ  )کفــایی(مسـئولیت اجتمـاعی 

که احتمال خطر آسیب رسـاندن بـه مسـلمین وجـود نداشـته  آمیز در صورتی غیرخشونت

بینانه دارد به این شکل که گناه تا زمانی که  این استدالل نشان از برخوردی واقع ١.»باشد

  . در خانه رخ دهد، پذیرفتنی است

توانستند شاه را به انجام کاری ترغیـب کننـد و در  فقط میدر عمل، مقامات مذهبی 

گرفتند، اما در  طرف مشورت قرار می ی مذهبی بود مسائلی که شامل موضوعات پیچیده

ی ناشایست  ی رفتارهای متمردانه گرفت کی و کجا درباره نهایت شاه بود که تصمیم می

 ٢.، رئـیس قضـات، بـودیبیگ دیـوانی  حکم صادر کند و مسئولیت اجرای آن بر عهـده

 
ِ

ی  جانبـه ایـن احکـام و نیـز کنتـرل همه همانند دیگر نقاط دنیای اسالم، اجـرای عملـی

شـهر کـه  یداروغـهیعنـی  منصبان عمـومی غیرمـذهبی بر دوش صاحب فضای عمومی

های  ها در خیابان ردی که شبشبگ یا همان پاسبان شهرِی  ،عسس رییس پلیس بود و نیز

بود  دارباشی مشعلمذهبی یکی از دیگر مقامات غیر ٣.شده بودزد، نهاده  شهر گشت می

کسـانی کـه از . ها را بر عهده داشـت و دلقک که سرپرستی مالیات و مدیریت روسپیان

شدند و بر اساس قانون عمومی  مذهبی کشانده میبه دادگاه غیرکردند  قوانین تخطی می

، جز در موارد مدنی از جمله مسـائل عرف در دوران صفویه. شدند محاکمه میُعرف یا 

های کوچـک  در شهرستان ٤.مربوط به طالق و ارث، بر قوانین مذهبی ارجحیت داشت

   ٥.رای عدالت بودندنیز حکمرانان محلی مسئول اج

   طهماسبی شاه  استغفار خالصانه .۱

ی همـان رونـد دوران  ادامـه أثیر ممنوعیـت الکـل در دوران صـفویزمان، شرایط و ت

                                                                                              

   .Arjomand, Shadow of God, 175؛ و ۱۴۶، جامع عباسیالعاملی،  .١

2. Chardin, Voyages, 6:68-69; and Floor, "Secular Judicial System," 25, 31.  

3. Minorsky, ed., Tadhkirat-al-Muluk, 82; Chardin, Voyages, 6:78-79.  

گاهی از دیگر نقاط مسلمان   . Zubaida, Law and Power, 56-57 بنگرید به دنیا برای آ
4. Chardin, Voyages, 6:71-75.  

5. Chardin, Voyages, 5:234-35.  
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که به اسـالم روی آورد، حکـم داد  ، نخستین فرمانروای ایلخانیخان غازان. پیشین است

بـا مصـرف الکـل تا در مملکت تحت فرمانش هم با فحشا که فراگیر شـده بـود و هـم 

د و فرمـانی بـدین کـر های عمومی را ممنوع اعالم  در مکان او مست کردن. مبارزه شود

ر د ١.بسـتند کردند و به درخـت می ها را در بازار دستگیر می مست. دنمو مضمون صادر 

 ۷۱۴[ .)م۱۳۱۷ـ ۳۵( و در دوران حکومـــت ابوســـعید] .خ.هــــ۶۹۹[. م۱۳۲۰ســـال 

را واداشت تا رفتارهـای نـاروا را ممنـوع  های تگرگ وحشتناک علما توفان ].خ.هـ۶۹۶ـ

 دینمبارزالـ ٢.تخریب شـد اعالم کنند و بر همین اساس در چندین شهر انبارهای شراب

، بالفاصـله ، نخستین حاکم دودمان مظفری].خ.هـ۷۳۳ـ ۳۸[ .)م۱۳۵۴ـ ۵۹حکومت (

خواری صادر کرد کـه  ، قوانین مختلفی علیه میپس از در دست گرفتن حکومت شیراز

 حتـی هـرات ٣.کنـد تش به آن اشاره می، شاعر بزرگ پارسی، نیز در یکی از غزلیاحافظ

 ۸۵[.) م۱۴۷۰ـ ۱۵۰۶حکومـت ( رسـد در دوران حسـین میـرزا بـایقرا نیز که بـه نظـر می

کم در یـک مـورد شـاهد اعمـال  شهری بسیار مفـرح بـوده اسـت، دسـت] .خ.هـ۸۴۹ـ

   ٤.ممنوعیت مشابهی بر مصرف الکل بوده است

بـه عنـوان یـک خانـدان  ها پیش از ظهورشان مدت برای صفویان ی شراب مسئلهاما 

  الدین بنیانگذار این سلسله، شیخ صفی. سیاسی مطرح بود
ِ

اردبیلی، بـا انحطـاط اخالقـی

و مـردان بـا یکـدیگر،  بارگی، فحشـا و رقـِص زنـان جمله غالماز  برآمده از دوران مغول

دانسـت و بـرای کسـانی  خواری را گناه کبیره می شود او شراب گفته می. کرد مبارزه می

ای ماننــد اعــدام در نظــر  احکــام سرســختانه کردنــد کــه از قــوانین مــذهبی تخطــی مــی

   ٥.گرفت می

ی پـس از  مـدت چنـدانی نداشـت و دوران آشـفتهتأثیرات دراز الدین اقدامات صفی

را از اعمـال نـامطلوب پـاک  کـرد تـا اردبیـل مرگ وی، باز هم اقـداماتی را ایجـاب می

. م۱۳۶۱ـ ۶۲این امر منجر به صدور حکمی به درخواست مـردم شـهر در سـال . گرداند

                                                                                              

1. Gronke, Derwische im Vorhof der Macht, 77.  

2. Melville, “’The Year of the Elephant,’” 205.  

3. Browne, A Literary History, 3:163-64, 277.  

 . ۱۶۴ـ  ۶۵، منشاءاالنشاءخوافی،  .٤

5. Gronke, Derwische im Vorhof der Macht, 258; Sohrweide, “Der Sieg der Safawiden,” 100.  
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و نـیم پـس از  سدهدر یک  ١.نوع شودشد تا فحشا و مصرف الکل مم] .خ.هـ۷۴۰ـ ۴۱[

 الدین، جنیـد در دوران جانشینان صفی. خورد ها به چشم نمی آن اثری از این سختگیری

، نشانی از صدور فرمانی علیه فسق و فجور نیست؛ شواهدی هم موجـود نیسـت و حیدر

 تعـداد علمـای. کـرده اسـت رداری میکه نشان دهد شاه اسماعیل از جـد خـود الگـوب

ی در حـال تکـوین، هـدایت امـور را در دسـت  ی آشفته کاردانی که بتوانند در آن دوره

کید و حمایت از اعتبارنامه های ضد  گیرند بسیار کم بود و بیشتر انرژی مذهبی صرف تأ

در دوران شاه  شکار ممنوعیت شرابی آ نخستین نمونه ٢.شد نوپای این دودمان می سّنی

 هماننـد پـدرش بـه عیاشـی عالقـه . اول رخ داد طهماسب
ً
او که پسر جوانی بود، ظـاهرا

ــت ــن دوره از . داش ــه ای ــت ک ــده اس ــد، آم ــته ش ــدها نوش ــه بع ــابعی ک ــی از من در یک

 .م۱۵۱۴در ســال  اســبطهم ٣.گیــرد بــر می ســالگی وی را در ســالگی تــا بیســت شــانزده

ـــ۸۹۳[ ــه او از ] .خ.ه ــت ک ــدان معناس ــن ب ــود و ای ــده ب ــا آم ــه دنی  ۸[ .م۱۵۲۸ـ ۲۹ب

 حال اینبا. پرداخته است به نوشخواری می] .خ.هـ۹۱۱ـ ۱۲[ .م۱۵۳۲ـ ۳۳تا ] .خ.هـ۹۰۷ـ

اردوی شـاه اسـماعیل را دیـده ] .خ.ـه۹۰۳[ .م۱۵۲۴که در اوایل سال  تنریروی پرتغالی

کـرد و نتیجـه  بود، مشاهده کرده بود که پسر شاه نیـز ماننـد همگـان الکـل مصـرف می

   ٤.گساری را آغاز کرده بود ها می تر از این گیرد که او پیش می

را الکـل ] .خ.هـ۹۰۳[. م۱۵۲۴کمی پس از به قدرت رسیدن در سال  طهماسبشاه 

فرمانی صادر کـرد ] .خ.هـ۹۰۵[ .م۱۵۲۶ سپتامبر/ ۹۳۲الحجه  در ذیاو . ر گذاشتکنا

نصب شد و به موجب آن فروش الکـل و مـواد  که بر باالی ورودی مسجد اصلی اردبیل

 که مخالف بـا شـریعت هایی ها و بازی ، قمارخانهها خانه ی روسپی عالوه دیگر، به مخدرِ 

 یک دهه بعد  ٥.شدند، غیرقانونی اعالم شد تشخیص داده می
ً
اما خود شاه الکل را تقریبا

 طهماسـبی شاه  بر سر تاریخ دقیق آنچه استغفار خالصانه. از آن به کلی کنار گذاشت

و یا  ].خ.هـ۹۱۲ـ ۱۳[ .م۱۵۳۳ـ ۳۴برخی منابع سال . شود توافق وجود ندارد خوانده می

                                                                                              

1. Gronke, Derwische im Vorhof der Macht, 57.  

2. Glassen, "Schah Isma'il und die Theologen," 261-63.  

 . 27، فوایدالصفویهقزوینی،  .٣

4. Tenreiro, "Itinerário,” 36.  

  . بوده است ساله توصیف کرده، منظورش آشکارا طهماسب پسر را شانزده گرچه تنریرو

 . ۱۴۳-۴۵، تاریخ صفویهبنگرید به تاجبخش،  .٥
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های  انـواع سـرگرمی طهماسـبداننـد کـه  را سـالی می] .خ.هــ۹۱۳ـ ۱۴[ .م۱۵۳۴ـ ۳۵

 سـال  ١.نامناسب و تفریحات سبکسرانه را ممنوع اعالم کرد
ً
 ۱۲[ .م۱۵۳۲ـ ۳۳امـا اکثـرا

بعـد از سـفر  طهماسـبگویند استغفار واقعی شـاه  دانند و می را درست می ].خ.هـ۹۱۱ـ

بود و عـزم  رخ داد، او در راه بازگشت از اردوی خراسان زیارتی او به شهر مقدس مشهد

تهدیـد ) ایـران بـود کـه متعلـق بـه(را  را داشت کـه در آن زمـان عـراق جنگ با عثمانی

 الهامی غیبی شاه را بر آن داشت تا شهر را از همه ٢.کرد می
ً
ی  طی این سفر زیارتی ظاهرا

ــه عمــال مجرمان
َ
ــاک کنــد ی درســت آن را دچــار مشــکل مــی ای کــه اداره ا ــد، پ  .نمای

ها از تمـامی  درآمد مالیات این شغل جمع شدند، ها خانه ها و روسپی ها، قمارخانه خانه می

در  رسد تریاک به نظر می. دفترها پاک شد و این اقدامات به سرتاسر کشور تعمیم یافت

انـد  برخی راویان، بدون ذکر زمـانی مشـخص، اشـاره کرده. استثناء بوده است این میان

فـت شـد کـه آن را در مقداری تریاک به ارزش حدود پانصد تومان در کاخ سـلطنتی یا

، در بـین مـواردی کـه بـر قبـاد حسـینی ولی خورشاه ابـن ٣.آب حل کرده و دور ریختند

 از جامعه محـو شـد، تریـاک را اسـتثناء می
ً
کنـد و بـدین ترتیـب  اساس آن فرمان کامال

نتـرل مصـرف آن کـه مقامـات در ک گوید تریاک خارج از کاخ ممنوع نبود و یا ایـن می

 موفق نبوده
ً
   ٤.اند چندان هوشیار یا احتماال

 نادرست نیست؛ چراکه عمل استغفار را در روایت این تاریخ
ً
ی هـا های متفاوت الزاما

اند ولی اقدامات اخالقی متعاقب آن موضوعی بـوده  در زمانی خاص ذکر کرده مختلف

 در طول زمان رخ داده و شکل گرفته است
ً
هـا در  از نخستین ممنوعیتیکی . که مسلما

 ه مـدتدهـد موضـوع بـ یا حدود آن، اعالم شد که نشان می] .خ.هـ۹۰۴[ .م۱۵۲۵سال 

در  طهماسـبدالیل خوبی وجود دارد که باور کنیم شاه . چندین سال ادامه داشته است

 دچار تحول قلبی شده بود ] .خ.هـ۹۱۱ـ ۱۲[. م۱۵۳۲ـ ۳۳سال 
ً
ی کـه بـه امـا حکمـقطعا

فرمـانی کـه بـه دکـانی در . شـددو سال بعد به سراسر کشور ابـالغ  دنبال آن صادر شد
                                                                                              

، جواهراالخبـاربـوداق قزوینـی، . ۹۴۰، ۱۶۷، باسـیاالنوار ع روضه، سبزواریو  ۱۱۷-۱۸، شاه تاریخ ایلچی نظامخورشاه،  .١

 . ۹۴۱، ۱۶۶ـ  ۶۷

ـ  ۱۴، ی اسناد مجموعه. صفوی شاه طهماسب، نواییدر " ،فرمان شاه طهماسب"؛ ۳۲۳، التواریخ احسنبنگرید به روملو،  .٢

 . ۱۲۳، آرای عباسی تاریخ عالم، ؛ و ترکمان۲۶۵، آرا تاریخ جهان؛ غفاری قزوینی، ۵۱۳

گاهی درباره. ۳۹۵، خلد برین، واله قزوینی اصفهانی .٣ بنگرید  کند ی این مفهوم که آب چیزهای نجس را پاک می برای آ

  . Chardin, Voyages, 6:325, 338ff :به

 . ۱۱۸، شاه تاریخ ایلچی نظامخورشاه،  .٤



 115   یتو ممنوع یدترد): بخش دوم( يصفو ي دوره یرانشراب در ا

، )حشـیش( ، بنـگخواری شرابنصب شده و در آن  کاشان مجاورت مسجد میراحمد

] .خ.هـ۹۱۳ـ ۱۴[ .م۱۵۳۴ـ ۳۵قدغن شده بود، مربوط به سال  کفتربازی و گری روسپی

  ١.به اعالم عمـومی رسـید است و نیز در همان سال بود که ممنوعیت در هرات
ً
احتمـاال

تأثیر داشته  های مختلف کشور بخشدر تعیین زمان ِاعمال ممنوعیت در  روحانیون فشار

 . است
ً
 علـی الکرکـی] .خ.هــ۹۰۵[. م۱۵۲۶تصادفی نیسـت کـه در حـوالی سـال  قطعا

های حماسـی  صادر کرد که بر اساس آن بازگویی داسـتان بر ضد قزلباش نخستین فتوا را

محبوبیت داشت غیرقانونی  ها ن قزلباشویژه در میا که به هانامه ابومسلماوایل اسالم با نام 

در همـان  طهماسـباین حقیقت را هم نباید نادیده گرفت که استغفار شـاه  ٢.اعالم شد

و  را بخشید و قیمومیت امور مذهبی نایب االمامعنوان  که وی به الکرکی شدسالی واقع 

ای فرمان  به محض دریافت این قیمومیت رشته الکرکی. اخالقی را به هم او واگذار کرد

صادر کرد، از جمله انتصاب امامان جماعت در هر روستا برای فراخواندن مردم به اصول 

   ٣.ی صفوی ی تحت سلطهاز نواح سّنی اسالم شیعی و نیز بیرون راندن علمای

ی  و منازعـه طهماسـبی پیونـدی میـان اسـتغفار شـاه  دهنده نشـان اشاره به قزلبـاش

کـه  یی دارنـد از ایـنهـا روایت نگاران صـفوی وقایع. ای است دیرپای او با این قوای قبیله

ــان ــاه در خراس ــت ش ــه در دوران اقام ــدبِ چگون ــرا یگ، احم ــتان ق ــدمتکاران و پاش ، خ

ن او داشتند که با مشکوک شاه سعی در کشت ، با ریختن زهر در شرابخان شاملو حسین

یکـی . شده بود شان برمال شد و این قضیه موجب فرارشان به ماوراءالنهر نقشه شدن شاه

نهد و استغفار متعاقب شاه را به همین واقعه مربوط  از نویسندگان پا را از این هم فراتر می

سوء ای به  اش در بیان این داستان اشاره ی شخصی نامه که شاه در زندگی با این ٤.داند می

. کشـد را هم به میان می ها کند، اما در جریان گرایش نوین خود، پای قزلباش قصد نمی

مسـت  ].خ.هــ۸۹۳[ .م۱۵۱۴در سـال  او دلیل شکست پدر خود را در جنگ چالدران

را بـه بـاد انتقـاد  خـان بـا نـام ُدرمـیش اندهی قزلباشداند و فرم می بودن سربازان صفوی

: نویسـد شاه می. ی نیروها به کارزار، اسماعیل را فریب داد گیرد که با رهبری ابلهانه می

انـد  الحمدلله و المنه که لشکر قلمرو من از شراب و فسق بلکه جمیع مناهی توبه کرده«
                                                                                              

 . ۵۱۳ـ  ۱۴ی اسناد،  مجموعه. صفوی شاه طهماسبنوایی،  .١

2. Babayan, “Safavid Synthesis,” 144.  

  . Newman, “Myth of the Clerical Migration,” 100-1 :همچنین بنگرید به. ۴۶۱، الّسنین وقایعآبادی،  خاتون .٣

 . ۱۶۵، جواهراالخباربوداق قزوینی، . ۱:۲۲۴ـ  ۲۵، التواریخ خالصه، قاضی احمد .٤
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اللطف و سـایر نامشـروعات  ها و بیـت خانـه هها و بـوز  خانه در کل مملکت مـن شـراب و

دهد کـه چگونـه در خـواب دیـد کـه میـر سـّید  او سپس شرح می. است» برطرف شده

، امام جماعت اردوی سلطنتی، بر او پدیدار شد و او را مجبور کرد )جبل عاملی(محمد 

، که در هنگام اقامت سلطان در خراسان، هجوم آورده بودند، یروزی علیه عثمانیبرای پ

بـا وزیـر خـود  کنـد کـه صـبح روز بعـد شاه بازگو مـی. کارهای نامشروع را ترک گوید

. نندتعبیر کیگ و شماری از امرا گرد هم آمدند تا شاه از آنان بخواهد خوابش را حمیدبِ 

کشـیدن  دانستند بـرای دست ای می این خواب را نشانه برخی. نظرات مختلفی مطرح شد

شاه از برخی ممنوعات، اما به او هشدار دادند که حرکتی بـر ضـد شـراب انجـام ندهـد 

شاه تصمیم گرفت تا هر پیغامی را که خواب شب . است ضرورت سلطنت شراب چراکه

مین امـام هشـت( ی امـام رضـا بـار او خـود را پـای مقبـره این. بعد به او برساند انجام دهد

ی واضـحی بـود از  دید و این نشانه) ؟مشهد( محتسب هادیدست در دست میر ) شیعیان

   ١.که وقت استغفار است این

بخشـی  کار بـرد و تمهیداتی که به طهماسبتوان گفت استغفار شاه  بدین ترتیب می

اسـت کـه  سـرکش و یـاغی بـوده تن عنان قزلباشاز تالش نظامی او برای در دست گرف

حکایت از جهانی ابتـدایی و سرشـار از  بارگی آنان نوشخواری مفرط و همیشگی و غالم

 ۳۳های  سر تصادف نبوده که درسـت در سـالشاید از . بندوباری داشت المذهبی و بی

شایع . کند خالص می خان شاملو شاه خود را از دست حسین] .خ.هـ۹۱۱ـ ۱۲[. م۱۵۳۲ـ

را دارد تا برادر  طهماسبخان شاملو، وکیل شاه، قصد سرنگونی شاه  شده بود که حسین

خـان پایـانی رسـمی بـر  شود که مرگ حسـین گفته می. ، را بر تخت بنشاندمیرزا او، سام

امـا ماحصـل  ٢.بـود و نیـز مهـر تأییـدی بـود بـر خودمختـاری شـاه دوران فترت قزلباش

 با توجه به نقش اصلی شراب. ایدیولوژیکی این حرکت نیز به همین میزان اهمیت داشت

ـ  که مشاوران دربار نیز نسـبت بـه آن اخطـار داده بودنـدـ  در مسلک جنگجویان سنتی

تصمیم شاه برای گنجاندن شراب در میان موارد استغفاری خود حرکتی عمـدی و نشـان 

                                                                                              

، کـه روایـت ۷۶ـ ۷۷، االخبار تکملـهن بنگریـد بـه شـیرازی، همچنـی. ۲۹ـ  ۳۰، ی شاه طهماسـب تذکره، شاه طهماسب .١

تر اسـت، در ایـن روایـت آمـده اسـت کـه نخسـتین بـار امـام جماعـت اردوی شـاه  دیگری از این ماجرا دارد کـه پـذیرفتنی

امـا . دهد از اعمال غیراسالمی خود دست بکشد بیند که حصرت محمد به شاه دستور می سیدمحمد جبل عاملی خواب می

 . آمده است یا خیر.] خ.هـ ۹۰۵. [م ۱۵۲۶خانه است که در فرمان سال  اهمان ُبر   خانهبوزه لوم نیست که آیا اصطالحمع

2. Mitchell, “The Sword and the Pen,” 191.  



 117   یتممنوع و یدترد): بخش دوم( يصفو ي دوره یرانشراب در ا

، برخالف پدرش، کمتر قابلیت و طهماسبشاه . پیروزی اسالم بر سلطنت مداراگر بود

بالید که از اعقاب مستقیم حضـرت  نهاد و در عوض به این می ارج می قدرت فیزیکی را

اقدامی مناسب در راستای انجام حرکتی تحولی بـود  دست کشیدن از شراب. است علی

ای بود کـه در آن جـایی بـرای سـبک زنـدگی شـاهی  بینی و نخستین قدم به سوی جهان

بـاقی  هـای عیاشـانه گرفتـه باشـند لی وحشـی بـا آیـینخداگونه که گرداگـردش را قبـای

   ١.گذاشت نمی

از مرزهای کشور گذشت و تبدیل شـد بـه بخشـی از جنگـی  طهماسباستغفار شاه 

، عبیداللـه. هـا و ازبک ، یعنی عثمانیانشان و همسایگان سنی ی شیعه مداوم میان صفویه

بود و نبرد علیه ایران را نپذیرفت، به باد تمسخر  طهماسب، که دشمن ها فرمانروای ازبک

کشیده شده او را  زیاد به قلم آقا میرککاریکاتوری که به احتمال . شد فراوان گرفته می

دهد که در یک دست صراحی  ای خرفت و نشسته بر روی یک صندلی نشان می با قیافه

 بـه هـدف اسـتهزای صـالحیت اسـالمی او 
ً
و در دست دیگرش سـازی دارد و مشخصـا

آزاد بودنـد، جـای  در نوشـیدن شـراب هـا که قزلباش با توجه به این ٢.کشیده شده است

بـوده و  و صـفویان ها برانگیز میان عثمانی ای بحث مسئله خواری شرابتعجب نیست که 

. آوردنـد خدایی آنان به شـمار می بندوباری و بی کل را شاهدی بر بیمصرف ال عثمانیان

ها نوشخواری  نیز دارد؛ آن این قضیه واقعیت دارد اما نشان از اعتقادی دیرپا در عالم سنی

، سلطان سلیم ٣.زنادقهدانستند و شیعیان را با افراط و الحاد، یعنی  را با شیعیان مربوط می

رقیبش همیشه مست بـود، تـا «، باور داشت با اشاره به شاه اسماعیل در جنگ چالدران

 وظــایف کشــورداری خــویش را فرامــوش  حــدی کــه عقــل از کــف مــی
ً
داد و کــامال

کی .م ی شانزدهم سده جدالیون عثمانی ٤».کرد می کردند که مصرف انواع مـواد  د میتأ

را بـر آن  طهماسـبشاید همـین امـر شـاه  ٥.آزاد و متداول بود ها مخدر در میان قزلباش

ایـن  ].خ.هــ۹۳۳[ .م۱۵۵۴در سـال  عثمـانی لطان سـلیمانای تند به س داشت تا در نامه

                                                                                              

گاهی بیشتر درباره .١ رای آنـان قائـل بودنـد بـ ی تفاوت در نوع احترامی که پیروان شـاه اسـماعیل و شـاه طهماسـب برای آ

  . Wood, “Shahnama-i Isma’il,” 119-21 :بنگرید به
2. Soudavar, “Early Safavids,” 98-102.  

  . Heine, Weinstudien, 56 :بنگرید به .٣

4. Aubin, “L’avènement des Safavides,” 63.  

5. Mordtmann, “Sunnistisch-schiitische Polemik,” 116-19; Eberhard, Osmanische Polemik, 95-96.  
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نبوی را شعار  شریعت اناو در این نامه خاطرنشان کرد که قزلباش. موضوع را مطرح کند

اند، از محرمات دوری جسته و از هر آنچه مـذهب ناشایسـت دانسـته اسـت  خود ساخته

این کار به احتمـال  هرچند ١.اند بارگی، اجتناب ورزیده ، زنا و غالمخواری شرابهمانند 

ن فهمیم که یکی از مورخا ز اینجا مینشده بود؛ آن را ا زیاد باعث متقاعد شدن عثمانیان

های رسمی بـدون شـراب در  را با مهمانی یهای پر از شراب دربار صفو  ضیافت عثمانی

   ٢.ها را در تضاد با هم دیده بود مقایسه کرده بود و آن کاخ توپقاپی استانبول

هزاران گناهکار همانند شاه استغفار کردند و بـه  ها شود با اجرای ممنوعیت گفته می

ی زندگی  برخی با ایمان راسخ و خلوص نیت شیوه. آوردند نماز و زیارت و صدقه روی

و  محتسـب ٣ی خـوف درهاز «ای هـم  گوینـد عـده غیراسالمی خود را تغییر دادند و می

مجـازات بسـیار شـدید بـود و کسـانی کـه بـه اعمـال  ٤.تقوا پیشه کردند» شالق داروغه

منابع پارسی نشـان . جان و مالشان را از دست بدهندزدند ممکن بود  غیرمجاز دست می

کشته شدند و در این میان از چند تن از افراد برجسته هـم  دهد که بسیاری از خاطیان می

قاسـم . دار زدنـد بـه گـردن را بـا بطـری شـرابی تـرکمن اوغلـی قاینـو . شود نام برده می

از مقامات بلندپایه بودند که  هر سه و خواجه شاه قلی شکر اوغلی، موصلیغلی او  ابوک

در  ، حاکم استرآبادخواجه محمد صالح ٥.به خاطر مصرف الکل محکوم به مرگ شدند

، که بیشتر اوقات خود را به نوشخواری، ].خ.هـ۹۱۰ی  حدود دهه[ .م۱۵۳۰ی  اواخر دهه

ای  گذراند، دسـتگیر شـد؛ وی را نـزد شـاه آوردنـد، در خمـره بارگی می بازی و غالم زن

   ٦.ای به پایین انداختند و کشتند گذاشتند و از باالی مناره

                                                                                              

 .۲۲۵ی اسناد،  مجموعه. صفوی شاه طهماسبنوایی،  .١

2. Necipoğlu, “Framing the Gaze,” 311.  

 " تازیانه"به معنی  .٣

  . ۱۶۸-۶۹ ،االنوار عباسی روضه، سبزواری .٤

؛ ۱۶۷، جواهراالخبـار؛ بـوداق قزوینـی، ۱:۲۲۵، التواریخ خالصـه، ؛ قاضـی احمـد۵۶۱-۶۲، ۱/۲، نامه شرفالدین،  شرف .٥

 . ۲۶۵، آرا تاریخ جهانغفاری قزوینی، 

 . ۱:۲۸۲-۸۴، التواریخ خالصه، قاضی احمد .٦
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  .واشینگتون ی اسمیتسونین سکلر، مؤسسه. آرتور ام: از. ، منسوب به آقا میرکخان کاریکاتور عبیدالله

، بـرخالف طهماسـبی شـاه  مقدسـانه بنابراین جای تعجب نیست که حکـم خشکه

ان، معزالدین محمـد آن زم صدر. های پس از آن، جدی گرفته شد بسیاری از ممنوعیت

بـه دلیـل فعالیـت  ،)بـر سـر کـار بـود] .خ.هــ۹۱۱ـ ۱۸[ .م۳۹ تا ۱۵۳۲که از ( اصفهانی

ها  و قمارخانه ها خانه ها، روسپی کده میکن کردن منابع گناه و تخریب  بسیارش در ریشه
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کیـد کـرده به ١.دشهرت بسیاری دار  انـد کـه از زمـان اعـالم  عالوه، چنـدین نویسـنده تأ

دیـده و شـنیده نشـد، ـ  بـه اسـتثناء تریـاکـ  هیچ کار و یا هیچ چیز غیرمجاز ممنوعیت

کس جرئت نداشت حتـی نـامی از مـواد مخـدر ممنوعـه  ها از رونق افتاد و هیچ کده می

  کده شاید می. بازگوی نیمی از واقعیت است طفقگرایانه  این سخنان آرمان ٢.ببرد
ً
ها موقتا

 رسد خود شاه نیز تا زمان مرگ حتـی دسـت بـه جـام شـرابی از کار افتادند و به نظر می

ممنوعیـت الکـل  کنـد ، جهانگرد ونیـزی، روایـت مـیطور که میکله ممبره اما آن ٣نبرد؛

 نادیده گرفته 
ً
 ممبـرهی  بـه گفتـه. کردنـد شد و مردم در برابر آن مقاومت می میمشخصا

را  میـرزا ، مادر شاه، بر آن بود تا پسر خود را مسموم کند و پسر دیگرش بهرامتاجلو خانم

را دیـده  طهماسـبدربار شاه  ].خ.هـ۹۱۹[ .م۱۵۴۰که در سال  ممبره ٤.بر تخت بنشاند

میـرزا بـه  بهـرام«گوید که  بود، در اظهارنظری که در منابع پارسی معتبر دانسته شده، می

داننـد کـه از  و همـه میکردنـد  مصـرف می و حب تریـاک کوکنار شربتمقدار فراوان 

های متعـدد  یکـی از نمونـهفقـط میـرزا  بهـرام ٥».شیدن الکل درگذشتروی در نو  زیاده

حـدود [ .م۱۵۳۰ی  در دهـه ، حـاکم آذربایجـانسـلطان برای مثال منابع از موسی. است

و  لهو و لعب و صحبتبه «برند که  به عنوان یکی از مقامات نام می ،].خ.هـ۹۱۰ی  دهه

، گرفت از جملـه بهـزاد خود شاه نیز تخلف نقاشان را نادیده می ٦.تمایل داشت» شراب

فـام یـا لـب لعلگـون سـاقی زنـدگی  ی لعلتوانست دمی بدون مِ  نمی«نقاش معروف، که 

که شاه هـم از قضـیه  ؛ با این»داد ادامه می خواری شراببه «رغم ممنوعیت  و علی» کند

همین اجرای سست قوانینی که بنا بود مردم را به راه راست هـدایت کنـد در  ٧.باخبر بود

، شاه را برآن داشـت تـا حسـن سـلطان روملـو] .خ.هـ۹۳۳ـ ۳۴[. م۱۵۵۴ـ ۵۵های  سال

   ٨.را بگمارد میرزا ابراهیم ی خود ، را برکنار سازد و به جای وی برادرزادهحاکم مشهد
                                                                                              

 . ۱:۳۱۳ـ۱۴، التواریخ خالصه، ؛ قاضی احمد۴۰۶، التواریخ ناحسروملو،  .١

، سـبزواری؛ ۶۱۱، ؛ و یحیـی قزوینـی نقـل شـده در پارسادوسـت، شـاه طهماسـب۱۱۸، شـاه تاریخ ایلچـی نظامخورشاه،  .٢

 . ۱۷۰، االنوار عباسی روضه

 .۱۲۳، آرای عباسی تاریخ عالم، ترکمان .٣

4. Membré, Mission to the Lord Sophy, 31; and introduction, XVI-XVII.  

 . ۱:۳۴۰ـ۴۱، التواریخ خالصه، همان و قاضی احمد .٥

 . ۱۷۰، جواهراالخباربوداق قزوینی،  .٦

7. Soudavar, “Between the Safavids and the Mughals,” 51,  

  . جواهراالخباربر اساس بوداق قزوینی، 

 . ۱:۳۸۰ـ ۸۱، التواریخ خالصه، قاضی احمد .٨
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 نگران ادامه
ً
ها بود، بر آن شد تا با صدور  شکنی ی قانون یک سال بعد، شاه که ظاهرا

بـار دوم  ی خـود را بـرای مقدسانه موضع خشکه خش دیگری از حکم استغفار خالصانهب

بـه اسـتثناء نقاشـی و (قانونی اعالم کردن هنرهـای غیرمـذهبی جدای از غیر . اعالم کند

و از لـذات دنیـوی  دسـتور داد تـا از گناهـان گذشـته توبـه کننـد ان، به قزلباش)خطاطی

 ١.ها بسته شود و قمارخانه ها خانه ها، روسپی کده میممنوعه دوری بجویند و فرمان داد تا 

ی  عـده ضوابط جدیـد ٢.ت را اجابت کردندنفر از اطرافیان شاه این دعو  ۱۱۸گویند  می

یـا نـواحی و  در همسایگی خود بر آن داشت تا به امپراتوری مغولزیادی از هنرمندان را 

بـا  ٣.پنـاه برنـد که بیشـتر پـذیرای آنـان بـود خراساندر  میرزا تحت فرمان سلطان ابراهیم

رخ داده یا  ی صلح سال پیش در آماسیه که مشخص نیست آیا صدور فرمان در نتیجه این

 میـرزا که معتقد است سبک زندگی فاسـد اسـماعیل مورخ عثمانی ی علی نه، شاید گفته

 پسر شاه نیز تنها فـرد  ٤.چندان بیراه نباشد سهیم بوده است در این اعالم پسر شاه
ً
و قطعا

برابر با پانزدهم مارس  ۹۷۲ شعبان ]دوم؟[ به هرحال در دوازدهم. شکن نبوده است قانون

» اتمبتدائ«ری دید که او را واداشت بهشاه خواب دیگ ].خ.هـ۹۴۳اسفند  ۲۴[ .م۱۵۶۵

ی مقامات رسمی را گرد آورد تا خوابش را تعبیر  صبح روز بعد، همه. پایان بخشدمتعدد 

کنند و بعد از آن تمام درآمدی را که از مالیات عاید شده بود، بالغ بر سی هـزار تومـان، 

فرامین وی بر روی سنگ نگاشته و بـه سراسـر  بار دیگر و یک. به پیشگاه امامان بخشید

ها  ها و قمارخانـه خانـه ارهای ناشایست گرفته و بـر در مـیکشور گسیل شد تا جلوی رفت

   ٥.قفل زده شود

   شاه عباس اول. ٢

سال بـه زنـدان  بود که پدرش او را برای بیست طهماسبجانشین شاه  میرزا اسماعیل

ــس از وی ــداخت و پ ــ ان ــوان ش ــا عن ــال ب ــماعیل دومدو س ــ ۷۷( اه اس  ۵۶[) .م۱۵۷۶ـ

در دوران فرمـانروایی او هـیچ ممنـوعیتی در قبـال اعمـال . سـلطنت کـرد] .خ.هــ۹۵۵ـ

                                                                                              

 . ۱:۳۸۶همان  .١

2. Röhrborn, Provinzen und Zentralgewalt, 71.  

3. Soudavar, “Between the Safavids and the Mughals,” 51.  

4. Hinz, “Schah Esma’īl II,” 37.  

 .۱:۴۴۹ـ  ۵۰، التواریخ خالصه، قاضی احمد .٥



  در طلب عیش   122

ی  به محض رسـیدن بـه قـدرت همـان شـیوه در عوض. یراسالمی گزارش نشده استغ

، پرهیزکـار و بندهشاه بعدی، شاه محمد خدا. ی مشهور خود را ادامه داد زندگی عیاشانه

مـدعی مشـروعیت دینـی ای سنتی آغاز نمود و  نابینا بود که سلطنت خود را به شیوه نیمه

و  مدت کوتاهی پس از رسیدن به قدرت فرمانی صادر کرد که نوشـیدن شـراباو . شد

ی تأثیرگذاری  ما چیزی درباره ١.نمود م میرا غیرقانونی اعال دیگر اعمال مغایر با شریعت

» لعب لهو و«دانیم، اما از آنجا که دیری نپایید که شاه خود به شرکت در  این فرمان نمی

  . مشهور شد، بعید است که در دوران حکومت او نوشخواری برچیده شده باشد

ی مصرف مشروبات الکلی آزاد شدن رسم ی دوران سلطنت شاه عباس اول مشخصه

ای بود که این روند تـا انتهـای  های مصرف آن به صورت متناوب و دوره و نیز ممنوعیت

ی  ، رهبر فرقـهدرویش خسرو ].خ.هـ۹۷۲[ .م۱۵۹۳در سال . ادامه یافت ی صفوی دوره

یافتند، به دستور شاه اعـدام  های شراب اش خمره که در تکیه ن، پس از آانحرافی نقطویه

 حساسیت ٢.شد
ً
های مذهبی نقشی فرعی در تصمیم شاه برای قانونی یا غیرقـانونی  ظاهرا

ها چیـزی بـیش از هـوا و هـوس  برخـی نمونـه. داشـته اسـت خواری شراباعالم کردن 

مختار شاه برای صدور احکام اخالقی دهد و دال بر قدرت خود شخصی وی را نشان می

الـدین محمـد  شـاه عبـاس بـرای جـالل ].خ.هـ۹۷۹[ .م۱۶۰۰برای مثال در سال . است

فرسـتاد و او را وادار کـرد تـا اسـتغفار خـود را  دربار، جام شـرابی پیشگوی، منجم یزدی

ای را کـه صـاحب آن جـوان  خانـه الکـل، مـیبـار طـی دوران ممنوعیـت  بشکند و یک

فروشـی وی  زیبارویی بود معاف کرد و دستور داد تا بر دستان کسانی که اغلـب بـه پیاله

وقتی شاه سـردماغ بـود، . ُمهر بکوبند تا از اذیت و آزار مقامات در امان باشند آمدند می

 در ایـن هنگـامء عـام شـراب بنوشـند؛ داد تا مـردم بـه مـدت سـه روز در مـال اجازه می

بعد از این سه روز، هر کس را که . شد کش می پر از عیاش و عربده های اصفهان خیابان

  ٣.کردند دیدند مجازات می در حال نوشخواری می

ای کـه او مشـغول تثبیـت قـدرت  در پانزده سال نخست حکمرانی شاه عبـاس، دوره

] .خ.هــ۹۸۲[ .م۱۶۰۳در سـال . شود نمیخود بود، اثری از هیچ ممنوعیت رسمی دیده 
                                                                                              

 .۱:۱۱۷ـ۱۹، ی اسناد مجموعه. صفوی شاه طهماسبدر نوایی،  .١

 Babayan, Mystics, Monarches, and :ی ایـن اعـدام بنگریـد بـه دربـاره. ۴۷۶، آرای عباسـی تـاریخ عـالم، ترکمان .٢

Messiahs, 3-7 . 

 .۶۴۵، زندگانی شاه عباسفلسفی،  .٣
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دسـت  ها یعنی قزلباش ی جدی در برابر دشمنان داخلی خودخواست به اقدام که شاه می

توان ارتباط میان این مبارزه  نمی ١.را ممنوع و مجازات آن را مرگ تعیین کرد بزند، شراب

شـاید ایـن . ویژه که منبع مشکالت سپاهیان بودند نگاشت، بهو این ممنوعیت را نادیده ا

ی نیکوال ِد اورتا  به نوشته. هنوز برقرار بوده است] .خ.هـ۹۸۵[ .م۱۶۰۶ممنوعیت تا سال 

و (حاکم محلی مصرف شراب  خان وردی اللهگذشت،  می که در آن تاریخ از شیراز لوبِ رِ 

ممنوع کرده بود و برای آن مجازات ضبط امـوال یـا را توسط مسلمانان ) گری نیز روسپی

 دلیل این امر را دلواپسی از عادت سربازان بـه صـرف . اعدام در نظر گرفته بود
ً
او تلویحا

 ربلـو. کنـد اعـالم می نظمـی عمـومی نی از بـیالکل و نگرازن و ی پول خود برای  همه

   ٢.افزاید که این ممنوعیت چندان مانع از فروش شراب در شهر نشد می

به مناقشه کشـیده ] .خ.هـ۹۸۲[ ۱۶۰۳ممنوعیت سال ] .خ.هـ۹۸۷[ .م۱۶۰۸در سال 

ا رمضـان، نشـانگر قـدرت رخداد دسامبر آن سال که مصادف بود ب. و یا ملغی شده بود

ی موفقیـت  دهنده ویژه نشان پادشاه برای آزاد یا ممنوع ساختن نوشخواری در کشور و به

شاه عباس در خالل مالقـاتی . به پیروی از اقتدار اوست شاه عباس در وادار کردن علما

غ پرتغالی
ّ
از جملـه بـاالترین مقـام مـذهبی در  روحـانیونز و نیز چند تـن ا که با چند مبل

سپس همگی حضار را . بیاورند شراب همانان مسیحیمنطقه داشت، دستور داد تا برای م

ت کـرده کـه ایـن مـاجرا را روایـ ی آنتونیو ِد گـووآ به گفته. دعوت کرد تا کمی بنوشند

وقتی از اینجا رفتید و پـاپ را دیدیـد، بـرایش «: است، شاه آرام در گوش او زمزمه کرد

 هـا تعریف کنید که من چگونه در مـاه رمضـان در حضـور تمـامی قضـات و ریـیس آن

نیسـتم،  که مـن مسـیحی به او بگویید با این. ها را واداشتم تا بنوشند شراب خواستم و آن

   ٣».الیق بذل عنایات او هستم

 ۲۸، در والـهبـه گـزارش دال . یت جدیدی تصویب شـدبیش از یک دهه بعد، ممنوع

گوست   آبـاد پیچید که شاه در فرح خبری در اصفهان] .خ.هـ۹۹۹شهریور  ۷[ .م۱۶۲۰آ

حتی فروختن آن نیز مجـاز . ی مسلمانان ممنوع ساخته است را برای همه نوشیدن شراب

                                                                                              

1. Tectander, Abenteuerliche Reise, 65.  

2. Rebelo, Un voyageur portugais en Perse, 125.  

ساله داشته  های موقت یک توانستند ازدواج کند که سربازان همچنان می ، اضافه میبا اشاره به وجود عرف ُمتعه در شیعه ِرِبلو

  . باشند

3. Gouvea, Relations des grandes guerres, 499-500.  
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شوند؛ در صورت ارتکاب جرم،  نیست و هم خریدار و هم فروشنده به مرگ محکوم می

ی فروشـنده بیـرون کشـیده  شـود و دل و روده در گلوی خریـدار سـرب داغ ریختـه می

شـد کـه  ی این حکم معلوم نشد امـا گفتـه می ، انگیزهوالهی دال  بر اساس گفته. شود می

 دلیل آن یک بیماری 
ً
 ١.بـرده اسـت هـا از آن رنـج می بوده که شاه ماه) نامعلوم(احتماال

دانـد و وجهـی  از جانـب شـاه می توبـهاین اعالم را نوعی استغفار یـا  خوزانی اصفهانی

در ایـن  روحانیونبه روشنی به اصرار  یک از منابع که هیچ با این ٢.بخشد مذهبی بدان می

 بهاءالدین عاملی ،کنند امر اشاره نمی
ً
طور  در این امر دخیل بوده است، همان اما احتماال

در فوریـه  والـهدال  ٣.ایران دست داشـتدر  که یک سال بعد نیز در آزار و اذیت ارمنیان

کید می در نوشته ].خ.هـ۹۹۹بهمن [ .م۱۶۲۱ کنـد کـه ممنوعیـت نـه تنهـا در  ی خود تأ

اصفهان بلکه در سراسر کشور برقرار بود و حتی یـک نفـر جـانش را بـه خـاطر رعایـت 

، تـاجر کـوترهشاید این همـان کسـی اسـت کـه ژاک دِ  ٤.نکردن آن از دست داده است

، در همـان سـال شـاهد اعـدام دهشـتناک وی بـه دلیـل عـدم رعایـت یالماس فالنـدر

   ٥.ممنوعیت بوده است

اما با این  ،بسازند همچنان آزاد بودند تا شراب ها آناز این امر مستثنا بودند؛  مسیحیان

خالف و در ایـن فصـل بـر  دیگـری هـم بـود های استثناء. فروشندشرط که به مسلمانان ن

ی مصرف الکل را پیچیـده  متضاد مسئله بینیم که چگونه سالیق جارِی  می ها لدیگر فص

ی نوشیدن  ی بیماری خود را به عنوان توجیهی برای ادامه شاه مسئله اول از همه. کرد می

ی که او تشخیص داده بود، شراب شراب عنوان کرد؛ او با تجویز پزشک و به دلیل مرض

برخی از مقامـات بلندپایـه نیـز بـه . نوشید تا رسوایی به بار نیاورد را پنهانی و به اندازه می

امـا در  شـخواری پیـدا کردنـد،ی نو  برنـد، اجـازه که از همان بیماری رنج می ی این بهانه

ای  انـدازی و ناحیـه ر و شـرابنیز که مرکـز کشـت انگـو  ایالت فارس. اندرون و پنهانی

                                                                                              

1. Della Valle, Viaggi, 2:143-44.  

 . به بعد ۴۱۴" التواریخ، افضل"، وزانی اصفهانیخ .٢

بـه عنـوان عامـل  گویند بهاءالدین عاملی و نقشی که می] .خ.هـ ۱۰۰۰. [م ۱۶۲۱در تابستان  ی آزار و اذیت ارمنیان درباره .٣

  . Anon., ed., Chronicle of the Carmelites, 255-56نگرید به تحریک داشته است، ب

4. Della Valle, Viaggi, 2:143-44 
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 خودمختار بود و ساکنان آن شاه را چندان به عنـوان فرمـانروای خـود بـه رسـمیت 
ً
تقریبا

دربـاری کـه تـأثیر  در پایتخت، روسپیان. شناختند، به این ممنوعیت اعتنایی نکردند نمی

کـار  مام کوشش خـود را بـرای الغـای آن بـهکردند، ت احساس می شدت بهممنوعیت را 

مبالغ زیادی رشوه به مقامات مختلف که مسئول مجـازات خاطیـان بودنـد،  ها آن. بردند

 ی  عالوه به
ّ

ی  گفتنـد بـدون نوشـیدن کـه الزمـه دادند و می ، می، دلقک دربارقزی لهدال

، والهی دال  به گفته. میرند نگی میدهند و از گرس شغلشان است، کار خود را از دست می

او اشـاره . بردنـد رشـک می که مجـاز بـه نوشـیدن شـراب بودنـد انمسلمانان به مسیحی

آمدنـد بـه شـکل  ی وی می شمار مسلمانانی کـه بـه خانـه کند که از زمان ممنوعیت می

 اجازه می راکهچچشمگیری بیشتر شده بود، 
ً
ی  هـا شـب را نیـز در خانـه داد آن وی غالبا

   ١.ی آثار جرم از میان برود وی سپری کنند تا همه

 چراکـه ،مانـد این بود کـه ایـن ممنوعیـت بـر جـای خـود بـاقی می والهبینی دال  پیش

ی را نیـز های عمـوم بسیاری از مشکالت اجتماعی را برطـرف کـرده و جلـوی رسـوایی

 حال چهار ماه بعد بااین. های ارتش شده بود جویی در هزینه گرفته بود و نیز باعث صرفه

بوده اسـت  دانیم علت اصلی آن درخواست البی روسپیان نمی. دوباره قانونی شد شراب

 سـربازان صـفوِی . ای قـوی بـود زه، اما هرچـه بـود انگیـیا فشار از جانب نخبگان
ً
 ظـاهرا

آسیبی که ایـن مـاده بـه قـوای جسـمی و . روی آورده بودند محروم از شراب به تریاک

 .م۱۶۲۱آوریـل سـال  ۲۴آن داشت تـا در شاه را بر  کرد آمادگی جنگی سربازان وارد می

اکنون : ت تریاک را جایگزین ممنوعیت شراب سازدممنوعی] .خ.هـ۱۰۰۰اردیبهشت  ۴[

   ٢.که مست نشوند مردم اجازه داشتند شراب بنوشند به شرط آن

  ] .خ.هـ۱۰۰۸ـ ۴۵[ .م۱۶۲۹ـ ۶۶، و شاه عباس دوم اقدامات شاه صفی .۳

بـود کـه  او نخسـتین شـاه صـفوی: پر از نمادهای مذهبی بود تاجگذاری شاه صفی

این مسئله باعث نشد تا شاه به ممنـوعیتی  حال بااین ٣.تدهینش کرد پایتخت االسالِم  شیخ

                                                                                              

 Matthee, “Courtesans, Prostitutes and :بنگریـد بـه در ایـراِن صـفوی گری ی روسـپی دربـاره. ۱۴۴ــ۴۵همـان،  .١
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ً
 . مذکور احتماال
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که اسالم در مورد الکل دارد گردن نهد و تأثیر آن شاید فقط چند ماه پس از رسیدن بـه 

او کـه از دوران نوجـوانی بـه  ١.دوام آورد] .خ.هــ۱۰۰۸[ .م۱۶۲۹قدرت در اوایـل سـال 

اما  ٢.ی پزشکان از آن دست کشید و به الکل روی آورد معتاد شده بود، به توصیه تریاک

نشینی وی، از یاغیان و تاخـت  ها در کمتر از دوسال پس از به تخت وقوع برخی درگیری

، گرد و جنـگ قنـدهار ، هجوم اعـراب بیابـانتا شورش کردها به خراسان ها و تاز ازبک

که مربوط بـه همـان دوران  السیر خالصهدر . باعث شد تا مدتی از نوشیدن دست بکشد

. م۱۶۳۰در پـاییز سـال  است، آمده کـه پرهیـز ناگهـانی شـاه بـه دنبـال خبـری بـود کـه

 بـه سـوی بغـداد به وی رسید؛ خبر حاکی از این بـود کـه ارتـش عثمـانی] .خ.هـ۱۰۰۹[

. اردو زده و در انتظـار رسـیدن توپخانـه اسـت پیشروی کرده است و در نزدیکـی دجلـه

کیـد  اصـفهانی. نـوعی توبـه بـوده باشـد رسد که ممنوعیـت بعـدی می بنابراین به نظر تأ

کند که شاه به این نتیجه رسیده بود که این مصیبت با رایزنی یا جنـگ دفـع نخواهـد  می

اظهار خشوع و تضرع به درگاه خداوند آن را دور خواهد ساخت و بـه همـین  فقطشد و 

 در نتیجـه. ده بود، به اجرا درآیـدتر اعالم ش که پیش تور داد تا ممنوعیت شرابدلیل دس

خـواران بـه دعـای  های و هوی مستان به تکبیر خداپرستان مبدل گشت و گلبانـگ می«

ی  ی مبـارک همیشـه افروختـه الهی را که چهـره حضرت ظل«و » داران عوض یافت دین

گرفت و خاطر شریفش هر زمان از صـمیم دل مناجـات  جام مدام بود، سیمای متعبدان

در اثر این رفتار جدیـد، » رسانید به مسامع ساکنان صوامع خضرا می» ربنا اغفرلنا ذنوبنا«

، راهی سـفری جست و با دفع خطر عثمانی شاه در تمامی کردارهای زاهدانه شرکت می

   ٣.شد ی شهر مقدس کربالزیارتی به سو 

ی این موضوع، هیچ داستان دیگـری  بارهاصفهانی در ی رغم سخنوری هنرمندانه علی

  که حاکی از تأیید آن باشد موجود نیست و به همین دلیل به نظر می
ً
آید که قضـیه صـرفا

یـت دانیم کـه در حقیقـت هـم ممنوع مـی. ی نمادین داشته و زودگذر بـوده اسـت جنبه

شـاه خبـردار شـد کـه ] .خ.هــ۱۰۱۰[ .م۱۶۳۱در اوایل تابستان . چندان به طول نینجامید

بـار خطـر  اند و به این نتیجه رسید که این پیشروی کرده باز هم به سمت بغداد ها عثمانی
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البتـه ایـن  ١.، دست به دامان جام شـدچندان جدی نیست و با برگزاری جشن و ضیافت

که در سال  وسیاولئار  چراکهشد  به صورت رسمی، شامل همگان نمی کم دستلغزش، 

که شاه و درباریان غرق  دهد با این به ایران آمده بود، گزارش می] .خ.هـ۱۰۱۶[. م۱۶۳۷

را  اصــفهان ارمنیــان ود تــا ظــروف شــرابدســتور داده بــ صــدر در نوشــخواری بودنــد،

 دیگری باشد که دلیل اعالم آن هـم مدت شاید این مربوط به ممنوعیت کوتاه ٢.بشکنند

لفـای ج ی کالنتر مست از خانه رتکاب به عملی بوده است که طی آنپشیمانی شاه از ا

ی ایـن  ، نویسـندهطور کـه تاورنیـه آن. بیرون آمده بود و مادر خود را با خنجر زده بود نو

 ساختگی، اشاره می
ً
کند این ممنوعیت چندان دوامی نیاورد و در عـرض  داستاِن احتماال

شـاه تـا  در هـر حـال ٣.اختنـدیک سال باز همگان به سـاختن شـراب و نوشـیدن آن پرد

توجهی نداشـت  روحانیونواپسین روزهای زندگانی به نوشیدن ادامه داد و به ناخشنودی 

   ٤.بر اثر اعتیاد درگذشت] .خ.هـ۱۰۲۱[. م۱۶۴۲که در سال  تا این

بـه عنـوان ] .خ.هــ۱۰۲۱[. م۱۶۴۲به هنگام نشستن بر تخت در سـال  شاه عباس دوم

را کـه  های شرابی و دستور داد تا حتی خمره کردتی مرسوم مصرف الکل را ممنوع حرک

تر به خـود  مسئله زمانی صورت جدی ٥.برای دربار کنار گذاشته بودند بشکنند در شیراز

او فرزنـد یکـی از  .به مقـام وزیـر اعظمـی رسـید) العلما سلطان( سلطان گرفت که خلیفه

های روحانی و مشهور به داشتن فضل و دانش و پارسامنشـی بـود، مقـام وزارت  خانواده

شـاه عبـاس دوم ] .خ.هــ۱۰۲۴مهـر [. م۱۶۴۵را داشت و در اکتبر  اعظم شاه عباس اول

انسـتند شـاه د که همه می با این. ی این مقام فراخواند وی را برای در دست گرفتن دوباره

ی کسـانی داشـت کـه  سـلطان نشـان از سـلطه دارد، انتصاب خلیفه های صوفیانه گرایش

درگذشته ( ای نقی کمره انتصاب علی. در جامعه برایشان خوشایند نبود گری رواج صوفی

در همـان سـال، کـه بـه  اصـفهان االسالمی به مقام شیخ] .خ.هـ۱۰۲۹[.) م۱۶۵۰ به سال

 روحانیوندر ظاهر، این . ای بر این گرایش است سلطان انجام شد، نیز نشانه دستور خلیفه

 تیـببـدین تر . تر از قـوانین مـذهبی بودنـد تر و دقیق نیز به دنبال تفسیری سفت و سخت
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نوشـته  ، که در دوران شاه صـفیبهمم الثواقدر کتاب خود با عنوان  ای نقی کمره علی

توجه کند و مراقب باشـد تـا مـردم  ی علما شده بود، حاکم را فراخوانده بود تا به توصیه

دو ماه پس از ] .خ.هـ۱۰۲۴[ .م۱۶۴۵اواخر سال  در ١.را رعایت کنند دستورات شریعت

، فرمـانی سـلطنتی ای سلطان به عنوان وزیر اعظم و نیز انتصاب علی کمره انتخاب خلیفه

های پایتخت اعالم شـد؛ چیـزی نگذشـت  کده میمبنی بر ممنوعیت الکل و بسته شدن 

شـد، بـه جـای  یافـت می یایکده میها  ایی که در آنها و بازاره های خیابان که در جوی

ایـن اقـدامات را جزیـی از  نهای معاصر آن دورا روایت ٢.آب یاقوت روان جاری گشت

و بســتن در  گری داننــد کــه غیرقــانونی خوانــدن روســپی جانبــه می یــک پاکســازی همــه

ی  ؛ همچنین اقداماتی برای در امان نگاه داشـتن جامعـهشد ها را نیز شامل می خانه فاحشه

که به تجارت خز و پوست حیوانات اشتغال  شیعی از آلودگی، مانند منع بازرگانان ارمنی

   ٣.داشتند از فروش محصوالتشان به مسلمانان، انجام شد

ی  مهمی در این امر و دیگر مبارزاتی داشت کـه در حیطـه نقش سخنان ضد صوفیانه

بـرای  حال این مسئله فراتر از اشتیاقی محض از سوی علمـا بااین. اخالق صورت گرفت

و نامسـلمانانی کـه  شـان علیـه صـوفیان اجبار به مبارزه با منکرات بود و صـراحت لهجه

نویسـندگان مـدرن . تری داشـت داشتند، نشان از جریان پیچیده ابتمایل به نوشیدن شر 

ایـران مسـیر  .م ی هفـدهم هـای ضدصـوفیانه در سـده اند کـه گرایش بسیاری نشان داده

 دینـی و صـوفیان کرده است و اشتباه است اگر جدال میان علمـای مستقیمی را طی نمی

خلـوص و  ی ذیری بدانیم که دیدگاهشان دربـارهناپ را دو نیروی آشتی ی صفوی دورهدر 

بـد  گری برخـی از کسـانی کـه از صـوفی. پاکدامنی دیـدگاهی نفوذناپـذیر بـوده اسـت

توان از تأثیر متقابلی  میارتباط میان این دو را . اند اند، گاهی نیز سری به تصوف زده گفته

هایشـان و بحـث و جـدل و نیـز پـذیرفتن  پـذیری دیدگاه که بر روی هم داشتند، انعطاف

قـدر کـه بـه اخـتالف  تـنش میـان آن دو، همان ٤.ی خـود متوجـه شـد یکدیگر در فرقـه

عامیانه و  قدر که با صوفیگری علما آن. گشت، به قدرت نیز مربوط بود شان برمی دیدگاه

                                                                                              

  .۲۰ـ  ۲۴" های سیاسی، گزارش اندیشه"؛ و همان، "های یک عالم شیعی اندیشه"، عفریانج :بنگرید به .١

 . ۴۲۱، خلد برین، واله قزوینی اصفهانی .٢

 Keyvani, Artisans and Guild ؛ و۷۱ــ۷۲، نامـه عباس، ؛ وحیـد قزوینـی۱۰۲؛ ۹۸، تـاریخ؛ مال کمال، ۴۲۱ـ۲۲همان،  .٣

Life, 129  ،۴۳۴۴، ی دانشگاه تهران کتابخانه" دیوان رضوان،"به نقل از محمدطاهر وحید .  

  . Abisaab, Converting Persia, 115, 144؛ 522، ی دین در عرصه ، صفویهجعفریان .٤
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و نیـز تهدیـدهای آنـان بـرای  قلنـدرانی  های سیاسـی و براندازانـه ارتباط آن بـا شـورش

مخـالف  ویژه در زمان قحطـی و فقـر سـتیزه داشـتند، بـا صـوفیگری وضعیت موجود به

گرفتنـد و از  تزویـر علمـا را بـه بـاد تمسـخر میهـم ریـا و  در عـوض صـوفیان ١.نبودنـد

  . کردند انتقاد می طلبی آنان در پناه قدرت دنیوی راحت

 امـا بـا علمـای. از آن طرف، حکومت نیز نگران بروز احساسات مـذهبی عـوام بـود

کـه بتوانـد  رسد بـرای این در مجموع به نظر می. کرد منتقد هم باید دست و پنجه نرم می

نداز و حکومت کن را ازنی را حفظ کند تا درگیر نزاع نگردد، سیاست تفرقه  درت چانهق

اللهجه و شریعتمدار  صریح روحانیونی  کرد و سعی داشت توازنی میان خواسته دنبال می

و  با مباحثه بـا صـوفیان به عنوان مثال شاه عباس دوم. و حرکات مذهبی عوام برقرار کند

ی  آورد، امـا خـود را وارد جرگـه هایی بـرای آنـان دلشـان را بـه دسـت مـی ساخت مکان

ای را کـه  راحتی انگیـزه توان به نمی. کرد ، نمیو چه علما کدام از آنان، چه صوفیان هیچ

های مختلف بود تشخیص  ممنوعیت های ریز و درشت شاه عباس دوم برای پشت فرمان

ها از  در واکـنش بـه مصـیبت روحـانیونهـا از فشـارهای  رسد این انگیزه داد و به نظر می

جنِگ در شرف وقوع تا شکست نظامی و مشکالت اقتصادی تا وضعیت جسمی شاه را 

   ٢.گرفته است در بر می) بوده حنجرهکه در مورد وی، سیفلیس و سرطان (

 ازگـاه  ماند خودمختاری فرمـانروا بـود کـه هرچنـد ممکـن بـود گـه آنچه پابرجا می

هـا  گـاه حکومـت را تـابع دسـتورات آن ، امـا هـیچتأثیر بپـذیردبلندپایه  مباحثات علمای

ــرد نمی ــان. ک ــال  هم ــر س ــردیم، در اواخ ــاره ک ــیش اش ــل پ ــه در فص  .م۱۶۴۹طور ک

ــاس دوم] .خ.هـــ۱۰۲۸[ ــز دســت کشــید و در راه بازگشــت از کــارزار  شــاه عب از پرهی

امـا  ٣.خواری خود را با درباریان راه انـداخت میبزم ، نخستین اش در قندهار پیروزمندانه

کـه (را به دلیل مستی و دیگر تقصـیرات  باشی قورچیخان  در همان سال نیز مرتضی قلی

شاه که با خطر از دست ] .خ.هـ۱۰۳۲[ .م۱۶۵۳در سال  ٤.برکنار کرد) دانیم چیست نمی

ترین روحانی، ترغیـب  روبرو شده بود، باز هم از سوی بلندپایه گورکانیاندادن قندهار به 

                                                                                              

 . ۲۵۹ـ ۶۰، جستجو در تصوف،  کوب زّرین .١

2. Chardin, Voyages, 9:417-18; 10:88.  

 NA, VOC 1178, Sarcerius, Gamron to ؛۴۸۰، خلـد بـرین، ؛ واله قزوینی اصـفهانی۱۳۱، نامه عباس، وحید قزوینی .٣

Batavia, 2 Feb. 1650, fols. 657-58 .  

 . ۱۱۳، تاریخمال کمال،  .٤
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 شـیخ. شد تا دست از نوشیدن بردارد
ً
محقـق  اصـفهان االسـالم مرجع مورد نظر احتمـاال

هشدار داده بود رفتارهـای سبکسـرانه و  االنوار عباسی روضهبوده که در کتاب  سبزواری

او اعتیـاد . داری منجـر بـه افـول پادشـاهی شـده اسـت نادیده گـرفتن وظـایف مملکـت

گوید پادشاهانی که نوشخواری را  داند و می ئول این وضعیت میحاکمان به الکل را مس

ترند و زندگانی درازتری دارند و حکومت طـوالنی  کنار نهادند، قدرتمندتر و خوشبخت

کند تا راه نیای  زند و با اشاره به او به شاه عباس دوم توصیه می را مثال می طهماسبشاه 

. م۱۶۵۳خود الکـل را کنـار نهـاد و در تابسـتان  شاه عباس دوم ١.خود را در پیش بگیرد

نتیجه این بود  ٢.را به طور کلی ممنوع اعالم کرد ساخت و مصرف شراب] .خ.هـ۱۰۳۲[

را  ها را ضبط کردند و بر زمین ریختنـد و تمـامی ظـروف سـاخت آن تمامی شراب«که 

را نیـز کـه تحـت  ممنوعیت دامان ارمنسـتاناین  ٣».شکستند و هیچ عذری پذیرفته نبود

رسـد در سرتاسـر کشـور بـه اجـرا درآمـده  بود گرفت و بنابراین به نظر می فرمان صفوی

   ٤.باشد

دانستند، اما عملکرد  ی زندگی فاسد شاه می ضعف نظامی ایران را از شیوه شاید علما

جنگیدنـد، بـه همـان  ی شـرق می کـه در جبهـه ساز و برگ صـفوی عیف سربازان بیض

. م۱۶۵۳و  ۱۶۴۵های  مبـارزات سـال ٥.نسبت به دلیل اوضاع اقتصادی وخیم کشور بـود

ای از مشـکالت شـدید اقتصـادی  زمینه علیه فسق و فجور در پس] .خ.هـ۱۰۳۲و  ۱۰۲۴[

رادهـای سـاختار ها در حال تکـوین بـود و پیامـد طبیعـی ای الت مدتاین مشک. رخ داد

کـه بـا ـ  های خـارجی برای نمونـه، وابسـتگی کشـور بـه شـمشـ  بود اقتصادی صفوی

ده آن را بنیاد نها های پادشاهی که شاه عباس اول اقداماتی نظیر تبدیل ایاالت به سرزمین

ـ  قطع جریان فلزات گرانبهـا از امپراتـوری عثمـانی. شد و تشدید کرده بود، بدتر هم می

هـا میـان  جنگ آغاز دور جدیـدی ازی  در نتیجهـ  بود که شریان اصلی اقتصاد صفویان

ارزش پـول رایـج  ٦.منجر به کمبود شدید شمش در کشور شـد نیزو جمهوری وِ  عثمانی
                                                                                              

 . ۱۶۷ـ  ۷۱، ۷۴، االنوار عباسی روضه، سبزواری .١
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Matthee, “Politics and Trade,” 101 ترآمده است به طور مفصل .  

6. NA, VOC 1162, Gamron to Batavia, 16 April 1647, fols. 317-20.  
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 در سرتاسـر قلمـرو صـفویهای ایالتی بسـیاری  خانه ایران دچار افت شدید شد و ضراب

عـال در ایـران وجـود ی ف خانـه ی شاه عباس اول حدود چهـل ضـراب در دوره. بسته شد

به بیست و شش و بـا بـر تخـت نشسـتن شـاه  ی شاه صفی داشت که این تعداد در دوره

ی حکومـت  در آخـرین دهـه. به نوزده رسید] .خ.هـ۱۰۲۱[. م۱۶۴۲در سال  عباس دوم

  ١.خانه فعال بود ده ضراب فقط وی

های مـذهبی در ایـن  ا دلیل هدف قرار دادن اقلیتکند ت این موضوع به ما کمک می

دوران را بهتر متوجه شویم، هم نگرانی و نیاز به آنان به عنوان سپر بال در روزگار تنگـی، 

هــای  پوشـی از فعالیت بابــت چشم هـا آنو هـم پـولی کــه مقامـات امیـدوار بودنــد تـا از 

اواخر  جنگدانیم که در  می. ای داده بود ها اهمیت ویژه شان دریافت کنند به آن ممنوعه

ی اصـلی نـدانیم،  پول نقش مهمی داشت؛ اگر آن را انگیزه] .خ.هـ۱۰۲۴[ .م۱۶۴۵ سال

 در گره
ً
کمتر از یک هفته پس از تصویب قـانون . توان شک کرد گشا بودن آن نمی قطعا

را  جلفـای نـو ی ارمنیـان گزارش دادند که چگونـه ریـیس جامعـه ها ممنوعیت، هلندی

 ۱۰۰۰محبوس و به اشتباه متهم کردند که به شـاه قـول داده اسـت تـا در ازای پرداخـت 

دوبـار بـین کم  دسـت بـه دسـتور علمـا ٢.سـلمانان کـار کنـدتومان اجازه یابد در کنار م

جمعیـت  دیـنجریانی به راه افتـاد تـا ] .خ.هـ۱۰۳۶و  ۱۰۲۴[ .م۱۶۵۷و  ۱۶۴۵های  سال

را مجبـور  اصـفهان ارمنیان] .خ.هـ۱۰۳۴[. م۱۶۵۵در سال . کشور را تغییر دهند یهودیان

، یکی از دالیل تصمیم شاه منیی منابع ار به گفته ٣.کردند تا مرکز پایتخت را ترک کنند

بـه مسـلمانان  بـه جلفـای نـو ایـن بـود کـه از فـروش شـراب مبنی بر نقل مکان ارمنیـان

در کرد،  ها که فروش شراب به مسلمانان را ممنوع می یکی از این فرمان ٤.جلوگیری شود

جریمه داشت اما ممکن  زیر پا گذاشتن ممنوعیت ٥.موجود است بایگانی کلیسای جلفا

بریدن بینی، کندن گوش، یا حتـی بیـرون : شودبهای شدیدتری نیز  بود منجر به مجازات
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گزارش دادنـد کـه چنـد  ها کمی پس از اعالم ممنوعیت، انگلیسی ١.ریختن دل و روده

مـانوچی نیـز شـاهد . اند اعدام شده تخطی از فرمان تن از خدمتگزاران خود شاه به دلیل

. کشـیدند زده بـه شـترهایی بسـته و می ی بیـرون بوده است کـه دو مـرد را بـا دل و روده

شـامل حـال  ایـن ممنوعیـت ٢.روی در شراب بود جرمشان ایجاد مزاحمت پس از زیاده

 مسئله نمی در شیراز ها و هلندی ها لیسیانگ
ً
ی شراب در شیراز در ابتدا مدتی  شد و اساسا

حـاکم شـهر ] .خ.هــ۱۰۳۲[. م۱۶۵۳حـال در اواخـر تابسـتان  بااین. مسکوت باقی ماند

های شـراب را در  ن را بر خارجیان نیز اعمال کند و بر آن شد تا قـدحتصمیم گرفت تا آ

) خراجگـزار(بنـدر  ، شـاهاین قضـیه هـم مـورد اعتـراض میـرزا طـاهر. شان بشکنند محله

   ٣.ای نداشت و هم برادرزن حاکم شیراز، قرار گرفت اما هیچ فایده بندرعباس

 ن انگلیسییکی از ساکنا] .خ.هـ۱۰۳۲[. م۱۶۵۳یت در اوایل تابستان با اعالم ممنوع

های محلی رسـیده بودنـد، بعیـد اسـت  که انگورهای تاکستان حدس زد از آنجایی شیراز

گوست بود، ادامـه پیـدا کنـد چنـدان هـم بیـراه  ٤.این فرمان تا ماه رمضان که مقارن با آ

 به پایـان  نمی. نگفته بود
ً
دانیم ممنوعیت در شیراز با آن سرعت رفع شد یا نه، اما احتماال

نیز  ٥.، پس از شش یا هفت ماه، مسئله مورد مناقشه قرار گرفتدر ارمنستان. سال نرسید

بسـاط نوشـخواری سـلطنتی  اه عبـاس دومهای پایـانی پادشـاهی شـ دانیم که در سال می

. م۱۶۶۶های پیش از مرگ وی در اواخر سال  کم تا آخرین ماه همچنان برپا بود و دست

 کـه ا هلنـدی مور کمپـانی هنـد شـرقی، مأسر لیِ دو  ٦.ادامه داشت] .خ.هـ۱۰۴۵[
ً
حتمـاال

آخرین فرد خارجی است که شاه را مالقات کرده است، در نوامبر همـان سـال گـزارش 

انی صـادر کـرده ، فرمسنگین در مازندران خواری شرابکرد که شاه به دنبال یک دوره 

   ٧.شددر کل قلمروش ممنوع  فروش و مصرف شراب است که به موجب آن

که مربوط به رکود شدید اقتصادی یا شکسـت  این ممنوعیت بیشتر از اینزمان اعالم 
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برجسـته  روحـانیوِن نظامی باشد با به چالش کشیدن مشروعیت شـاه از طـرف برخـی از 

از رفتارهای  روحانیوندهد  کنند که نشان می ه میئشواهدی ارا منابع پارسی. مرتبط است

بلندپایـه  دانیم کـه علمـای بودنـد و مـی ناخشـنود شان ناشایست بـوددرباریان که به نظر 

معتقد بودنـد  چراکهکردند رهبران دینی را در امور دولتی دخالت دهند  فعاالنه تالش می

شاردن جزئیاتی  ١.بخشد کشور را از زوال و ویرانی نجات می گناه هشیاری آنان نسبت به

ی  با این مفهوم که شاه نماینده ی از علمای او، بسیار بنا به گفته. دهد از این امر ارائه می

برحق امام است مخالف بودند و معتقد بودند نایب امام نه تنها باید از تبار او باشد، بلکه 

پرسـیدند  هـا می ن آ. د برخـوردار باشـدرَ باید عاری از بدنامی بوده و از باالترین سطح ِخ 

انـد  ی هـوا و هوس نوشـند و بنـده می رابمبـاالت مـا کـه شـ چگونه ایـن حکمرانـان بی

ند تا برای مؤمنین نور هـدایت بـه ارمغـان ا نمایندگان خدا هستند و با عالم باال در ارتباط

 بی
ً
تواننـد مسـائل بـاطنی و شـک و شـبهات  سـوادند می آورند؟ چگونه مردمی که اکثرا

مـا عـادل نیسـتند و حکومـت  دین و ایمان مردم را حل و فصل کننـد؟ شـاهان ی درباره

 چراکـهایشان مصیبتی است که خداوند بـه عنـوان مجـازات بـر مـا نـازل کـرده اسـت، 

ــامبر ــار زده جانشــین برحــق پی ــم را کن اســت،  مجتهــداز آِن  ســتیاورنــگ معظــم ه. ای

که مجتهد فردی  آنجایی از. ای که خصال مقدس دارد و خردمندترین فرد است روحانی

طلب است، حضور پادشاه برای حمل شمشـیر عـدالت الزم اسـت، امـا شـاه بایـد  صلح

   ٢.زیردست مجتهد باشد

تـازگی از  مقامات خود را بـه] .خ.هـ۱۰۴۵[ .م۱۶۶۶دهد که در سال  شاردن ادامه می

 ایـن عقایـد را ای به نام مال قاسم دست روحانی
ً
داد،  بـر سـر منبـر تـرویج مـی، کـه علنـا

ود، در خلوتگـاهی در اطـراف تر معلـم مدرسـه بـ این مال که پیش. خالص کرده بودند

های وی  ی زیادی برای شنیدن خطابه عده ی عزلت گزیده بود و در آنجا گوشه اصفهان

او آشـکارا، و  ٣.فـادار وی بـود، که یکی از پیـروان و بیگی دیوانشدند از جمله  جمع می

 بیخ گوش شاه و وزیرانش، علیه حکومت صحبت می
ً
گفت که حـاکم  کرد و می عمال

خواهـد تـا ایـن  اند و خداونـد می ی ننگ مایه ان وی به سبب زیر پا نهادن قانونو درباری
                                                                                              

1. Newman, “Fayd al-Kashani,” 43.  

  . ۲۰ـ  ۲۴" های سیاسی، گزارش اندیشه"؛ و همان، "های یک عالم شیعی اندیشه"، رید به جعفریانبنگ ای ی کمره درباره

2. Chardin, Voyages, 5:215-16.  

 . به بعد ۱۴۸" قصص الخاقانی،"بنگرید به شاملو، . خان بود قل عباس.] خ.هـ ۱۰۴۵. [م ۱۶۶۶در سال  بیگی دیوان .٣
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 ١.، بایـد بـه سـلطنت برسـد، میرزا علی رضااالسالم ی ملعون را بشکند و پسر شیخ شاخه

اما بعد تصمیم گرفت تا کاری صورت  ،دربار تا بیش از شش ماه این قضیه را تاب آورد

دیگـر هرگـز کسـی او را  ٢.به زندان انداختند مال قاسم را دستگیر کردند و در شیراز. دهد

ای بـه پـایین  راه زنـدان او را از صـخره رود کـه در ندید و از او چیزی نشنید؛ احتمـال مـی

پدر و پسر . به میرزا علی رضا گفته شد تا پسر خود را در خانه محبوس کند. انداخته باشند

دریافـت  گناهی کرده بودنـد، در نهایـت خلعتـی از جانـب شـاه عبـاس دوم که اظهار بی

ها از آسـیاب  نگفت و بدین ترتیب آب ی ماجرا سخنی کس درباره از آن پس هیچ. کردند

گوید که وی با افراد مـذهبی و اهـل معرفـت مختلـف برخـورد  شاردن در نهایت می. افتاد

که شـاه  اینی  بارهکند تصور در اند، هرچند اضافه می مشابهی داشته که نظراتکرده است 

   ٣.بود برتر از قانون و دارای قدرتی ماوراءطبیعی است همچنان بر قوت خود باقی

   و شاه سلطان حسین شاه سلیمان. ٤

] .خ.هــــ۱۰۴۵[. م۱۶۶۶دوم در اواخـــر ســـال  دنبال تاجگـــذاری شـــاه صـــفی بـــه

ی شـاردن  بار دیگر به زندگی درباری راه یافت کـه ایـن مسـئله بـا عقیـده خواری شراب

های ایـن  تنها چیزی که خـالف گفتـه. خوانی دارد هم ناپذیر شاه خدشه ی قدرِت  درباره

و پـیش از ] .خ.هــ۱۰۴۶[. م۱۶۶۷رسد این است کـه شـاه در سـال  به نظر می فرانسوی

. برگزیدرا برای خود  الکل را ترک کرد و نام سلیمان ی خود درهمان سال جلوس دوباره

 یـک  آید به دلیل وضعیت جسمی بد وی و به به نظر می
ً
خصوص تورم گلو، که مشخصا

روی  را بـه زیـاده بیماری مزمن مادرزادی بوده، این تصمیم گرفته شده بود و پزشکان آن

ی دیگـری بـر بدشـگونی  را نشـانه آن روحـانیون. نسـبت داده بودنـد در نوشیدن شراب

  ٤.ه را ترغیب کردند تا دوباره تاجگذاری کنددانستند و شا

                                                                                              

او برادر وزیراعظم میرزا مهدی بود و پسـرش . رضا آمده است میرزاعلی االسالم نام شیخ Chardin, Voyages, 9:481در  .١

  . بود پسردایی شاه بود که مادر وی دختر شاه عباس اول

  . فرستادند ی الموت که او را به قلعه ، آمده است۱۴۷ـ۱۴۸" الخاقانی، قصص"در شاملو،  .٢

3. Chardin, Voyages, 5:217-19, and 6:58-84.  

4. Chardin, Voyages, 10:88.  

وقتی حال شاه بهبود نیافت، طبیبان و منجمان دربار به این نتیجه رسیدند که تاجگذاری وی در ساعت شومی بوده اسـت و 

  . دادند که کمی بعد در همان سال انجام شد پیشنهاد تاجگذارِی دوباره
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در . کننـد وضعیت را روشن می ی ممنوعیت رخ داد چندین واقعه که پس از آن دوره

، کـه بـه رعایـت پاکـدامنی و از خان وزیر اعظم، شیخ علی] .خ.هـ۱۰۵۲[. م۱۶۷۳سال 

مطلع سـاخت کـه جـوانی مسـت  های الکلی مشهور بود، شاه را جمله پرهیز از نوشیدنی

 را مسـت بیابنـد شاه دستور داد هر که. نزدیک کاخ سلطنتی ایجاد مزاحمت کرده است

 شـراب) های مهر و موم شده از بطری(شکمش را بدرند، مگر کسانی که اجازه داشتند 

شـرکت این امر بالفاصله به تمام کسانی که همواره در مجالس نوشخواری شاه . بنوشند

خــان را دســت  بارهــا شــیخ علــی در همــان دوران، ســلیمان ١.جســتند تعمــیم یافــت می

کـه هوشـیار  و پـس از آن شـراب بنوشـدکـرد تـا در حضـورش  انداخت و مجبور می می

   ٢.فرستاد کرد و خلعتی برای وزیر خود می شد، عذرخواهی می می

دشوار بتوان . بار به پرهیزهای زودگذر دست زد چندین مانند پدر خودنیز  شاه سلیمان

 . عادی و عجیب و غریب او را دریافتغیر ی پشت این رفتارهای  انگیزه
َ
، مبـومبروسیو بِ ا

 نویســد کــه خــوِد شــاه شــراب می] .خ.هـــ۱۰۵۳[. م۱۶۷۴جهــانگرد ونیــزی، در ســال 

سـال بعـد تغییـر  این وضعیت ٣.اما اطرافیان اجازه نداشتند به شراب لب بزنند نوشید، می

شـد و چـون  شراب بار دیگـر در دربـار آزاد] .خ.هـ۱۰۵۴[. م۱۶۷۵کرد و در بهار سال 

دلیـل ایـن تسـامح جدیـد مشـخص  ٤.قیمـت گزافـی پیـدا کـرد مصرف آن باال رفته بود

حـاکم کـه در آن دوره ] .خ.هــ۱۰۵۷[ .م۱۶۷۸همچنین معلوم نیست که چرا در سـال 

 شد، تصمیم گرفت در روزهای نزدیـک عاشـورا دیگر بسیار کم در مالء عام حاضر می

در میـدان را در روز بـه قتـل رسـیدنش  امـام حسـین یـادروز مقدسی که شیعیان در آن (

از نوشـیدن پرهیـز کنـد تـا  .)رنـددا گرامی می] .خ.هـ۵۹[ .م۶۸۰در سال  جنگ کربال

شاید در همین زمان بوده که شاه تصمیم  ٥.بتواند عدالت را به نحو احسن به اجرا گذارد

ه بـه را که از شا قم االسالم ، شیخگرفت محمد طاهر، فرزند محمد حسین شیرازی قمی

. م۱۶۸۴این سیاسـت هنـوز در سـال  ٦.خاطر اعتیاد به الکل انتقاد کرده بود، اعدام کند
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 به راه افتاد و یا این(در جریان بود ] .خ.هـ۱۰۶۳[
ً
بنـا بـر گـزارش کمفـر در ). که مجددا

نین و همچـ  در همان سال برگزار شد، شراب ای که برای سفیر سوئد مهمانی شام رسمی

به گزارش همین فرد، ایـن . به طور چشمگیری غایب بودندـ  نوازندگان و رقصندگان زن

درستکاری به خاطر تذکرات پزشکان دربار بود که نگران سالمت شاه بودند و ارتبـاطی 

پزشکان شـاه او را از نوشـیدن منـع کـرده بودنـد و بـه . های دینی شاه نداشت با دغدغه

 ممنوع شـده بـودهمین دلیل شراب در سراسر 
ً
امـا ایـن پرهیـز هـم بـه درازا  ١.ایران رسما

خـواری روی  بـار دیگـر بـه مـی شاه سـلیمان] .خ.هـ۱۰۷۰[. م۱۶۹۱نینجامید و در سال 

   .آورد

نشان داد که به او لقب  ، چنان تقوایی از خود، شاه سلطان حسینآخرین شاه صفوی

خـواری همچنـان در  ی می لهحال در دوران او نیز مسئ بااین. بخشیدند مال سلطان حسین

 متـأثر از ی شاه مشهور است که امساک اولیه. نوسان بود و بیشتر تابع شرایط بود تا قانون

. م۱۶۸۷که از سال  محمد باقر مجلسی. ، بوده استمحمد باقر مجلسی گرا، شیخ سّنت

نتوانسـت  زنـده بـود تا زمانی که شـاه سـلیمانبود،  اصفهان االسالم شیخ] .خ.هـ۱۰۶۶[

که شاهی تأثیرپذیر  طان حسینبا روی کار آمدن سل. های خود را به کرسی بنشاند برنامه

به افسـون وی گرفتـار بـود، ] .خ.هـ۱۰۷۸[ .م۱۶۹۹در سال  بود و تا زمان مرگ مجلسی

ن شاه در روز بالفاصله پس از بر تخت نشست نفوذ مجلسی. وی فرصتی دوباره پیدا کرد

گوست  ۷شنبه،  تا پیش از این . بر همگان آشکار شد] .خ.هـ۱۰۷۳مرداد  ۱۷[ .م۱۶۹۴آ

بسـت  شمشیر پادشاهی را بر میان وی مـی رسم بود که در زمان تاجگذاری، یک صوفی

. او ایـن کـار را بـر عهـده گیـردبـار  خواسـت تـا ایـن از مجلسـی اما شاه سلطان حسین

خواهـد، شـیخ مطالبـاتی مطـرح کـرد از  شاه از او پرسید برای پاداش چه می که هنگامی

. را ممنوع اعالم کند و خـود الگـویی بـرای دیگـران باشـد جمله خواست تا شاه شراب

ر همان روز، شاه مصرف الکـل را ممنـوع سـاخت و مجـازات مـرگ را بـرای آن در نظـ

های شراب را در هر کجا که دیدند بشکنند و این کار  ی بطری دستور داد تا همه. گرفت

 ٢.آغـاز کـرد ی سلطنتی انبار کـرده بـود خانه را از شش هزار بطری که پدرش در شراب

. ها بسته شـوند خانه ها و فاحشه ها، قمارخانه خانه کش ها، شیره کده میدستور داده شد تا 
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بـازی و  شد، مانند بادبادک معنی پنداشته می ک و بیجمعی که سبُ های  شرکت در بازی

، شرم و حیای فراوان در پیش گیرند و با مردان ، قدغن شد و امر شد تا زنانم به هواگرگ

، ۱۱۰۶ایـن فرمـان را کـه در شـوال . نامحرم اختالط نکنند و در مالء عام حاضر نشـوند

صادر شد، بر روی سنگی حک کردند ] .خ.هـ۱۰۷۴خرداد [ .م۱۶۹۵ژوئن ـ  برابر با مه

   ١.نددکه به اجرا درآید، در ورودی مسجدها نصب کر  و برای آن

را در قـانع کـردن افـراد نشـان  که قدرت محمد بـاقر مجلسـی این واقعه عالوه بر این

. منفعـت بـود یلتی بیدهد حاکی از وجود دوراهی سختی میان فسادی سودآور و فض می

آمدند و به او هشدار دادنـد کـه  گویند در آن زمان مسئوالن خزانه نزد سلطان حسین می

و دیگـر تفریحـات  گری بسـتن بـر روسـپیمالیـات در این دوران گرانی و تنگنای مالی، 

ای کـه اگـر آن را بـه  درآمد حاصل بسیار زیاد بود، به اندازه در واقع. بسیار حیاتی است

 کردند خزانه روزانه برابر با ده  آوردند و بر روزهای سال بخش می صورت طال درمی
ِ

مـن

آورد و ممنوعیت به معنی از دسـت دادن  طال به دست می) حدود پنجاه کیلوگرم(شاهی 

را از کار برکنار کـرد و گفـت کـه ایـن شاه خشمگینانه این مشاور . این میزان درآمد بود

   ٢.توان برای مقاصد نیکوکارانه به کار گرفت سود حرام را هرگز نمی

رفت؛ در یکی از منـابع آمـده  سختگیری فراوانی در اجرای این ممنوعیت به کار می

جا  اشت، در هیچنیاز د برای درمان شخص بیماری به شراب است اگر کسی در اصفهان

این حکم  ٣.گرفت می جلفای نو که در آخر سراغش را از ارمنیان شد مگر این یافت نمی

کرد به سوی  فرمانی که این ممنوعیت را اعالم می. انداز شده بود ی ایاالت طنین در همه

 ٤.تور داده بودند تا آن را در تمام مساجد بخواننـدمردان فرستاده شده و دس ی دولت همه

مقامـات ممنوعیـت  کـم در ارمنسـتان دهـد دسـت های زیادی است که نشان می روایت

، نه تنها مصرف بلکه ی ویلوت به گفته. الکل را فقط برای مسلمانان اعالم نکرده بودند

های ارامنـه را  گوید مسـؤلین دولتـی حتـی خانـه شراب نیز ممنوع بود، او مینگه داشتن 

                                                                                              

ــه نصــیری،  .١ ــد ب ــ۵۲، دســتور شــهریارانبنگری ــز"؛ نخجــوانی، ۲۹ـ  ,Di Borgomale ؛ و۳۶-۳۸" ،مســجد جــامع تبری

Mazandaran and Astarabad, 7 .  

در  شاه سلطان حسـین"به بعد، در اشراقی،  ۱۹۷، ۲۴۶۵، ی دانشگاه تهران کتابخانه" العالم، تحفه"ندرسکی، ابوطالب میرف .٢

  . ۴۰، دستور شهریاران؛ نصیری، ۹۰ـ۹۱" العالم، تحفه

 .۳۹، دستور شهریاراننصیری،  .٣

  .۳۸همان،  .٤
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امـا در جـایی نیـز . شکسـتند را در جا می یافتند، آن ای شراب می گشتند و اگر شیشه می

داشـتند انبـار  در ایـروان ی یسـوعیون گوید مأموران شاه طی دیـداری کـه از صـومعه می

را بـه نحـوی مهـر و مـوم کننـد کـه بتـوان بـدون  یافتند، اما تصمیم گرفتند دِر آن شرابی

زمـان بـا روایـت آن در منـابع  این داستان را بایـد هم ١.را باز و بسته کرد شکستن مهر آن

را برای مأموریتی رسمی  خان مرتضی قلی گوید شاه سلطان حسین بخوانیم که می ارمنی

، مطالبـات و هـدایای شوداو که در نظر دارد حاکم محلی ایروان . فرستد به ارمنستان می

گـردد، آن منطقـه را  که کـه آرزویـش محقـق نمیاما زمانی فرستد؛  فراوانی به دربار می

نیـز از ممنوعیـت الکـل  گوید شاه مقرر داشته تـا ارمنیـان میو د ده تحت فشار قرار می

های شـراب بـه منطقـه  سپس مأمورانی بـرای مهـر و مـوم تمـامی بشـکه. مستثنی نباشند

های محتوی شیر و دیگر مایعـات را  های شراب بلکه ظرف ها نه تنها شیشه آن. فرستد می

رهبـران محلـی اصـفهان . دند و بدین ترتیب در منطقه آشوب برپا شـدهم مهر و موم کر 

کاری مقداری پول نیـز بـا آن  خواستند تا ممنوعیت را برای آنان لغو کنند و برای محکم

 دربار که بیشتر . همراه ساختند
ً
تأثیر پول واقع شـده بـود تـا بحـث و مـذاکره،  زیرظاهرا

   ٢.از این حکم مستثنا گردند نیز مانند دیگر مسیحیان موافقت کرد تا ارمنیان

 مجلسـی فرمـانی ، طـیمدت کوتاهی پس از بر تخت نشسـتن شـاه سـلطان حسـین

در این حکم تصریح شده بود . های او مشخص شد یتپایتخت شد و مسؤل االسالم شیخ

مـذهبی از غیر و نهـی از منکـر، تمـام مقامـات ی امر به معـروف که به جز داشتن وظیفه

و حـق  ، نیز باید از دسـتورات وی پیـروی کننـدبیگی دیوان مردان و جمله وزیران، دولت

شـاه . تأثیری در دربـار نداشـت نحال این فرما بااین ٣.الت کننددخ ندارند در کارهایش

را نه فقط  ممنوعیت شراب ، پس از جلوسی تقوایی که داشت هم با همه سلطان حسین

زمـانی ] .خ.هـ۱۰۷۳آبان  ۲۰[ ۱۶۹۴نوامبر  ۱۰در . همه لغو کرد ، بلکه برایبرای ارمنیان

نگمِ که ِج 
ُ
برد، پیکی به آن بندر رسید و تأیید کـرد کـه شـاه  به سر می لی کاِرری در ک

کـه سـه  با فرض بر این. خواری روی آورده است به می ی پدر خود جدید به همان اندازه

را طـی کنـد،  ساحل خلیج فـارس و ی بین اصفهان هفته طول کشیده بود تا پیک فاصله
                                                                                              

1. Villotte, Voyages, 313-14.  

  . به ایران آمده بود.] خ.هـ ۱۰۷۵. [م ۱۶۹۶خود شاهد عینی نبوده است زیرا در سال  ویلوت

2. Le diacre Zakariya, in Brosset, ed. And trans., Collection d’histoires arméniennes, 2:144-45.  

  . ۱:۲۶۰ـ۶۴، ی عالمه مجلسی نامه زندگیمهدوی،  .٣
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ی اکتبر لغو شده بود؛ یعنـی دو مـاه  توان گفت که ممنوعیت سلطنتی تا پیش از میانه می

کنـد  تأییـد می هلنـدی این گزارشگردر دسامبر همان سال،  ١.پس از به اجرا درآمدن آن

  ٢.فریفته استرا شاه ] خدای شراب[ باکوسکه 

 شرایطی که منجر به لغو حکم گردیدآمده است،  طور که در منابع مبلغان مسیحی آن

چـه در ایـن منـابع آمـده اسـت، حکـم  بـر اسـاس آن. سـازد خود همه چیز را هویدا می

آنان بـه جـای  کهچراسرایان بانفوذ دربار را بسیار خشمگین کرده بود،  ممنوعیت خواجه

گسار بر مسـند حکومـت  دادند فردی باده زنگ، ترجیح می فرمانروایی هشیار و گوش به

ی پدر شاه روی آوردنـد  ها برای لغو حکم به عمه آن. باشد تا کارهایشان را نادیده بگیرد

 صد سال زندگی کرد و تا  گرجی نام داشت؛ او از مسیحیان بیگم که مریم
ً
بود که تقریبا

از قدرت فراوانی در دربار سلطنتی برخوردار ] .خ.هـ۱۱۰۰[. م۱۷۲۱زمان مرگش در سال 

خود را بـه مریضـی زد و بـه گـوش شـاه جـوان «بیگم که معتاد به الکل بود،  مریم. بود

به  چراکهبنوشد  هم است، باید اجازه دهد کمی شرابرساند که اگر زندگی او برایش م

شـاه موافقـت » .تنها دارویی است که او را به زندگی بازخواهد گردانـد ی پزشکان گفته

که فکر  اما ارمنیان. فرستاد تا مقداری شراب گیر بیاورد کرد و خدمتکاری به جلفای نو

کردند این یک تله است، گفتند که حتی یک قطره هم باقی نمانده اسـت؛ بنـابراین  می

 ی یـک کشـور مسـیحی نزد یکی از مأموران سیاسی لهستانی رفتند که به عنوان نماینـده

یـن بحـث پـیش کشـیدن ا بیگم کمی نوشید و بـا مریم. اجازه داشت الکل داشته باشد

، بـه سـلطان حسـین. برتر از قانون است، اصرار ورزید که شاه هم بنوشد قدیمی که شاه

چنـان هـوا و هوسـی او را فـرا «پیشنهاد مادربزرگش، قبول کرد و جامی شراب نوشـید و 

شد  یکمتر زمانی پیدا م... لفت با آن را در خود ندید و دیگرگرفت که دیگر یارای مخا

   ٣».که بتوان او را هشیار یافت

  گیری  نتیجه

 به جز دوران زودگذر شاه اسماعیل دوم
ً
پـس از شـاه  اهان صـفویی ش ، همهاحتماال

                                                                                              

1. Gemelli Careri, Giro del mondo, 2:274-75. 

2. NA, VOC 1549, Verdonck, Gamron to Heren XVII, 9 December 1694, fol. 617r. 

3. Anon., ed., Chronicle of the Carmelites, 470-71.  
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ها هرگز به طـور  گرچه این ممنوعیت. را ممنوع اعالم کردند خواری شراب اسماعیل اول

ها بسیار متنـوع  دلیل اعالم ممنوعیت. شد رسمی لغو نشد، اما در نهایت نادیده گرفته می

و فراوان بود و از بر تخت نشستن شاه جدیـد یـا یـک وزیـر اعظـم متعصـب، تـا جلـب 

ی شکستی نظامی، یـافتن سـپر بـال بـرای تغییـر  رضایت خدا پیش از آغاز نبرد، یا کفاره

تجـویز پزشـکان بـرای  ها و یا بیماری شاه و صادی یا گرفتن پول از اقلیتوضعیت بد اقت

  . گرفت را در بر می ترک نوشخواری

 مهم و گاهی حیاتی بود
ً
با فاصله گـرفتن . نقش رهبران مذهبی در این مقاطع معموال

ی رفته نارضایت کافر خود، نفوذ آنان بیشتر شد و رفته ی ایلیاتی و نیمه حکومتیان از گذشته

موقعیت آنان . نمایان ساختند ی شاه و اطرافیان وی بندوبارانه خود را از سبک زندگی بی

سیاسـی را تغییـر ــ  آنان گفتمان مـذهبی. ی کرکی و همکارانش مستحکم شد به وسیله

لیت حفاظت زمان غیبت امام مسئو در  آمیز ایشان ی بدعت بر اساس عقیده چراکهدادند، 

  . ی یک فقیه باکفایت باشد ساد باید بر عهدهجامعه در برابر گناه و ف

این ابتکار عمل آنان منجر به بنا نهادن یک سنت شد، اگرچه الزامات اخالقی به بار 

 هر زمانی که یـک روحـانی فعـال نفـوذی در دربـار بـه دسـت مـی. نیاورد
ً
آورد،  حقیقتا

؛ شـد ه مـیالگوی مرسوم رواداری بـا ِاعمـال گوشـمالی، ممنوعیـت و تنبیـه دچـار وقفـ

کشید و باید هر از گاهی مسـئله را بـازنگری  گاه به درازا نمی ها هیچ ممنوعیت حال بااین

 برای مدتی تعطیل می خانه شراب. کردند می
ً
 ١شد؛ ی سلطنتی هرگز ویران نشد بلکه صرفا

تـوان  و بـه همـین دلیـل می ن امـر مهمـی بـاقی مانـدبنابراین نوشخواری همچنان به عنوا

کنی آن چنـدان تعهـدی از خـود نشـان  یـا بـرای ریشـه تیجه گرفـت کـه علمـاگونه ن این

  . های اخالقی خویش موفق نبودند که در توصیه دادند و یا این نمی

کن کردن رفتارهـای  در ظاهر ممنوعیت الکل برای ریشه. ها بود هر دوی این در واقع

ای راسـخ بـرای  شـان از عـزم و ارادهغیرمجاز تدارک دیده شده بود، اما ایـن اقـدامات ن

، کـه البتـه کن کردن تمـام مفاسـد در راسـتای حراسـت از نظـم عمـومی نداشـت ریشه

رین بهتـ. ی مشترک مقامـات مـذهبی و غیرمـذهبی بـود ممکن هم بود و نیز دغدغهغیر

ی انتقـال  اعمال نامطلوب به وسیله» ناپدید ساختن« روش برای حراست از نظم عمومی

                                                                                              

1. Kaempfer, Am Hofe des persischen Grosskönigs, 152.  
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  ودهآن به محد
ِ

 اسالم بر این امر تأکید کرده است و قـرآن. ناپذیر بود تعرض ی خصوصی

را جـایز  خصوصـی بـودن محـیط خانـه را تضـمین کـرده و فضـولی و جاسوسـی در آن

را مسـئول حفاظـت از امـور  ی خود محتسـب هم به نوبهقانون اسالم سنتی . شمارد نمی

هــای خصوصــی منــع  دانــد، امــا او را از دخالــت در حریم خیــر در محــیط عمــومی می

کرد کـه ورود مسـئولین  تصریح می خان یکی از بندهای موجود در فرمان غازان. کند می

نیـز  در ایران دوران صـفوی. های مردم برای کشف اعمال ناشایست ممنوع است به خانه

 این امر تا اندازه نوشخواری در محیط خصوصی برخورد میندرت با  به
ً
ای  کردند، مطمئنا

ی آن برآیند، اما دلیـل اصـلی آن ایـن  از عهده سادگی بهتوانستند  به این دلیل بود که نمی

کید فراوان  بود که اختاللی در نظم عمومی و ظاهر هم شکلی که جوامع اسالمی مورد تأ

   ١.کرد اند ایجاد نمی قرار داده

موقعیــت . گرایی نبودنــد های آرمــان انســان بایــد دانســت کــه در ایــن شــرایط علمــا

آل به شمار  راسخ سطح ایده کرد نسبت به آنچه از نظر مسلماناِن  شان ایجاب می ای حرفه

 کـه برخـی از آنـان خـود نیـز شـراب اما گذشـته از این. تعلق خاطر نشان دهند رفت می

ای بین نظریه و عمل پیـدا کننـد؛ بـه همـین دلیـل  مند بودند راه میانه نوشیدند، عالقه می

 برای اعمال ممنوعیت
ً
آوردند چندان هیاهویی بـه پـا  هایشان می هایی که در نوشته معموال

  . کردند نمی

: دآمیزی با حکومـت داشـتن زیستی مسالمت باال هم رده که علمای تر این از همه مهم

برای حفظ موقعیت و امرار معاش به حکومت نیـاز داشـتند و حکومـت نیـز بـرای  علما

در مقاطعی کـه شـاه و جامعـه نیـاز بـه . توجیه و اعتبار ایدئولوژیکی به علما نیاز داشت

زمان بر تخت نشستن فرمانروای جدید، پیش از ـ  کرد رحمت الهی و دعای خیر پیدا می

توانستند مقامات را  علما میـ  ی آن معلوم نبود، و یا زمان رکود اقتصادی هنبردی که نتیج

به سوی خود جلب کننـد، امـا قـدرت واقعـی، از جملـه قـدرت نادیـده گـرفتن یـا لغـو 

اری کـه نوشـت شـاردن فرانسـوی. ، در دست فرمانروای غیرمذهبی بـودممنوعیت شراب

ی  گویـد میـزان تحمـل مسـئله می به جـا گذاشـته اسـت ی صفوی ی جامعه دقیق درباره

ی  دارد، که این گفته) مردان و طمع دولت(بستگی به خلق و خوی پادشاه  خواری شراب

                                                                                              

گاهی بیشتر درباره .١  Cook, Commanding :ی مفهوم حریم خصوصی و کنترل فساد در جوامع اسالمی بنگرید به برای آ

Right, 80, 591-95 .  
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و  صــدرتوانســت  شــاه بــود کــه می ١.او شـاید بــیش از همــه بــه حقیقــت نزدیــک باشــد

از  انتصـاب مجلسـی حکـم ٢.کنـد) برکنـار نـدرت بهو گاهی (را منصوب  االسالم شیخ

 همه را طرف سلطان حسین
ً
داد،  تابع نایب امام قرار مـیـ  شاه البته به غیر از خودِ ـ  عمال

ایـن مسـئله . ها همه در حد حرف بـود اما این. ی استکه خود نمایانگر ایدئولوژی رسم

که مقامات غیرمذهبی در خدمت مقامات مذهبی بودند، واقعیتـی را کـه بـرعکس بـود 

کننده داشتند و قـدرت اجرایـی در  کارکرد مشورتی و ترغیب روحانیون: سازد پنهان نمی

ر حکومتی کـه بـرای در نهایت باید گفت علما در براب. اختیار شاه و کارگزاران وی بود

در  هـای دالورانـه حرکت. آوردنـد سر فـرود می آورد ها حقانیت و درآمد به ارمغان می آن

شد اما نادر بود؛ اکثر ایشان بـه  دیده می روحانیونگاه از جانب  گه مخالفت با حکومت

رغم ابــراز  علــی. کســب مقــام و حمایــت از ســمت حکومــت راضــی و خشــنود بودنــد

 
ِ

ی مـردم، علمـا از تقسـیم وظـایف خرسـند بودنـد؛  از رفتار شاه و تودهگاه  گه نارضایتی

و حکومـت  کردنـد را تـأمین میتقسیمی که به موجب آن ایشان سالمت معنوی جامعـه 

  . کرد را مدیریت میمردم امور سیاسی 

                                                                                              

1. Chardin, Voyages, 4:70-72.  

گاهی بیشتر درباره .٢  Stewart, “The First Shaykh :توسط شاه بنگرید بـه االسالم شیخع لی احتمال بسیار کِم خ برای آ

al-Islām,” 402 .  



 

   ۴فصل 

   خوراکیدارویی : در ایران عصر صفوی تریاک

  از آن افیون که ساقی در ِمی افکند

  

  حریفان را نه سر ماند و نـه دسـتار  

  )حافظ(  

  مقدمه 

ی قابـل  تاریخچـهحـال نیسـت، بـا ایـن  ی شـراب در ایران به انـدازه ی تریاک سابقه

بـه احتمـال زیـاد  شـرقی و ی ی مدیترانـه ای در حوضه تریاک که از ناحیه. توجهی دارد

شـده  جنوبی کشت می رودان در میان. م.پ ۳۴۰۰آسیای صغیر نشئت گرفته، در حدود 

کشف شـده  ی مصر ی یکی از فراعنه ی واقعی تریاک از مقبره ترین نمونه قدیمی. است

تریاک در بین  .م.ی دوم پ از اواخر هزاره. رسد می. م.پ ۱۵۰۰که قدمت آن به حدود 

ی  از تریـاک، کـه بـه واسـطه ١.شـده بـود شناخته مردم اروپا، خاورمیانه و شـمال آفریقـا

بـه عنـوان دارویـی کـه  ی هـومر اودیسـهخواص پزشکی آن شناخته شده بـود، درکتـاب 

از طریق آثار خواص درمانی تریاک  ٢.شود یاد می» کند ها را آرام می ی درد و رنج همه«

                                                                                              

1. Booth, Opium, 16.  

2. Scarsborough, “The Opium Poppy,” 4.  
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ــان.) م.پ ۴۶۶ـ ۳۷۷( بقــراط ــار  بخشــی از اصــول داروشــناختی یون شــد و نیــز در آث

ترین مواد دارویی شـناخته  ، به عنوان یکی از مهم).م۱۳۰ـ ۲۰۰(، پزشک رومی جالینوس

  . شد

اشاره  نخستین. به ایران آمده است اسکندر ی با حمله تریاک اعتقاد بر این است که

را  ارتبـاط آن بـه یونـان ١.گـردد میبر به تریاک در بافت ایرانی به متنی از زمان ساسانیان

شـود  خوانده می افیون) و عربی(زبان فارسی گذاری آن یافت؛ تریاک در  توان در نام می

گویند  گرفته شده است؛ در فارسی به این ماده تریاک هم می opion ی یونانی از واژه که

. سّمی استگرفته شده که به معنی پادزهر نیش مار  theriake ی یونانی که آن نیز از واژه

  : سازد این معنی را آشکار می .م ی سیزدهم ، شاعر سدهسخنی از سعدی
  

ـــــراق ـــــاق از ع ـــــا تری ـــــد ت   مارگزیـــــــده مـــــــرده باشـــــــد    آی
  

ها دارویی حیاتی بودکه نه تنها به عنوان پادزهر بلکـه  در آسیای غربی تا مدت تریاک

 تا دوران صـفویه. شده است ها از آن استفاده می برای انواع بیماری دارویی به عنوان نوش

 از آن به عنوان دارو استفاده می
ً
کردند؛ ولـی اسـتعمال تفریحـی آن نیـز ناشـناخته  عمدتا

دان مشـهور تاریخـ ].خ.هــ۳۷۴ـ ۴۵۶[ ).م۹۹۵ـ ۱۰۷۷( ابوالفضـل بیهقـی. نبوده است

 ).م۹۸۰؟ـ ۱۰۳۷(ی ایرانـی  شده ، پزشک و فیلسوف شناختهعلی سیناابو  گوید ایرانی می

گفته شده . ، فردی عیاش بوده و به مواد مخدر نیز معتاد بوده است].خ.هـ؟۳۵۹ـ ۴۱۶[

جـان خـود را از  ی بیش از حد تریاک به همراه شراب سینا به علت استفاده است که ابن

، کتـاب درسـی پزشـکی معـروف قـانوندر  کـه درحالیهمـه،  بـااین ٢.دست داده است

رسد کـه تریـاک در آن زمـان  سینا، از انواع پادزهرها نام برده شده است، به نظر نمی ابن

ی  نامـه شاهدی بر این مـدعا ایـن اسـت کـه در دانش. ای بوده باشد شده ی شناخته ماده

کـه آن را بـرای حـاکم  جـانیسـید اسـماعیل ُجر  ی ، نوشتهذخیره خوارزمشاهیشکی پز 

 ].خ.هـ۴۷۶ـ ۵۰۶[ )۱۰۹۷ـ ۱۱۲۷: سلطنت( الدین محمد خوارزم، قطب
ً
، نوشته و عمدتا

درنتیجـه، . وجـود نـدارد تریـاکیـا  افیـونای برگرفته از کتاب قانون است، مـدخلی بـر 

که مصرف تریاک در ایران تـا  مطرح شد، مبنی بر این پتروشووسکیای که توسط  فرضیه

                                                                                              

1. Neligan, The Opium Question, 1-3.  

  . Gutas, “Avicenna, Biography,” 67-68 :بنگرید به. این موضوع مورد بحث است .٢
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ایـن فرضـیه . گیـرد گیر نبـوده اسـت، قـوت می همه .م ی یازدهم و دوازدهم اواخر سده

، بـه دلیـل ها بیشتر با تریاک آشنا شدند؛ مغول ها گوید ایرانیان در زمان چیرگی مغول می

ترسی که رهبرانشان از مسموم شدن توسـط دشـمنان و رقیبانشـان داشـتند، ایـن مـاده را 

. بودند عامل گسترش استفاده از تریاک در چین ها در اصل مغول. شناختند خوبی می به

ی بزرگی از تریـاک را بـه  محموله] .خ.هـ۷۱۱[ .م۱۳۳۲، در سال ، شاه ایلخانیابوسعید

ی  همـه، میـزان تولیـد تریـاک در ایـران در دوره بـااین ١.فرسـتاد عنوان پیشکش به چـین

بسیار اندک بوده است که شاهد آن نبود ارجاعات فراوان به آن در اسناد مالیاتی  ایلخانی

  ٢.است

   ی صفویه در دوره تریاک .١

از ارجاعـات،  ای ترین زمـانی کـه حجـم گسـترده ، یعنـی قـدیمیی صفوی در دوره

در ایران گسترده بوده و کشت  عالوه بر ارجاعات ادبی در دست داریم، مصرف تریاک

بـه  ].خ.هــ۱۰۱۰ی  دهـه[ .م۱۶۳۰ ی در دهـه اولئـاریوس. بومی آن نیز فراوان بوده است

 ی بعد دوتونو نوشت کـه چند دهه ٣.اشاره کرده است کشت تریاک در اطراف اصفهان

ایـن شـهر  های زیادی اطراف زمین شده و تولید مقدار زیادی تریاک شیراز در مجاورت

 کـازرون تریـاِک ، .م هجدهم ی در اواخر سده ٤.زیر کاشت خشخاش سفید بوده است

 کازرون در دوران صفوی ٥.های آسیا برتری داشت ل تریاکنسبت به ک در استان فارس

اول، تریـاک کـازرونی یکـی از  مرکز کشت خشخاش بود؛ در فرمانی از شاه طهماسب

 در تولیـد در آن زمـان آیـا ایـران روشن نیست کـه ٦.اقالم مورد نیاز کاخ اعالم شده بود

 تریـاک که مقداری از رسد به نظر می. بوده است یا خیر مردم خودکفا ای نیازبر  تریاک

 و غـرب اقیـانوس هنـد مرکز اصلی ترانزیت کاال در خلیج فارسکه  از طریق هرمز ایران

                                                                                              

1. Allsen, Culture and Conquest, 155.  

2. Petrushevsky, “Iran under the Il-Khans,” 502.  

  . Shahnavaz, “Afyūn,” 594 :بنگرید به. ی یازدهم بسیار است در منابع نوشتاری سده در مقایسه، میزان ارجاع به تریاک

3. Olearius, Vermehrte newe Beschreibung, 597.  

4. De Thevenot, Voyage, 3:443.  

5. IOR G/19/25, Manesty and Jones, “Trade in the Persian Gulf, 1790”, fol. 261.  

  . ۴۰۹، آرای شاه طهماسب عالمناشناس،  .٦
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، همچنـین، .م ی شـانزدهم در سـده امـا هرمـز. شـده اسـت صادر می به کشور هند بود

 شد ، تولید میو یمن در مصر ،دریای سرخ تریاکی بود که در حوضه مجرایی برای ورود

   ١.شد فرستاده می عدن و قاهرهطریق  از و

، همانند دوران باستان و اوایل اروپای مـدرن، و در ایران عصر صفوی شهرت تریاک

 به واسطهویژه در هند به
ً
بـر ایـن . ی دارویی از آن بوده اسـت ی ارزش و استفاده ، عمدتا

 و همچنـین ُمَسـکناز آن بـه عنـوان داروی ) و قاجـار( صـفوی در سراسر دوران اساس،

، اسهالها شامل  این بیماری ٢.شده است ها استفاده می بیماریبسیاری از دردها و  درمان

 چشـم، هـای مـزمن عفونت، روماتیسمی دردهایدرد، گرفتگی گوش، برونشیت،  دندان

 جالینوســیطــب جایگـاه آن در  ی بــارهدر ٣.شــده اسـت می و سـرفهزکــام ورم، قـولنج، 

ی دارویـی  نامـه ، دانشدویـهاأل  بر اسـاس آنچـه در مخـزن. رداختالف نظرهایی وجود دا

سرد بر این باور بودند که این ماده  باستان یونان پزشکان، نوشته شده، .م هجدهمی  سده

 ایـن در حـالی اسـت کـه همکـاراِن . نیز شـدید اسـت و خشک بوده و میزان سردی آن

پزشکان و داروسـازان ایرانـی . پنداشتند ای گرم و خشک می ها تریاک را ماده هندی آن

   ٤.دانستند ای سرد می عقیده بودند و تریاک را ماده هم بیشتر با یونانیان

ــاک ــی کــه تری ــ مصــرف می بیشــتر مردم ــب کردن ــورت َح ــه ص ــه و ب د آن را روزان

ی نخود بوده و بـر اسـاس نـام کسـی کـه  های کوچک به اندازه این َحب ٥.خوردند می

 نخستین
ً
 بـا به طـور معمـول مردم. شد نامیده می» گییهاشم بِ «بار آن را ساخته،  احتماال

تـا زمـانی  دادند تدریج مصرف خود را افزایش می به و شروع کرده تریاک یک سرسوزن

 افراد پس از رسیدن به این مرحله. برسد گردو نصف یا حتی نخود و ی یک به اندازه که

، حـال بااین .نداشـتندمصـرف آن را  ت قطـعجرئـ شـراب مـردن و یـا اعتیـاد بـه از ترس

 ی برای رسـیدن بـه نتیجـه تریاککنندگان  ، مصرفپندارد مدرن می آنچه غربخالف بر 

                                                                                              

1. Magelhᾶes-Godinho, L’Economie de l’empire portugais, 598-99.  

  . ”.Bouchon, “Notes on the Opium Trade :در دنیای اسالم در آن زمان همچنین بنگرید به برای تجارت تریاک

 . ۹۵، تاریخ عباسی، منجم یزدی .٢

3. Polak, Persien, 249.  

در درمـان سـرفه  به ایران سفر کرد، از کـاربرد تریـاک] .خ.هـ ۱۲۱۳ـ ۱۴. [م ۱۸۳۴ـ۳۵ال که در س ، دیپلمات روسکورف

  . Korf, Vospominaniia o Persii, 242-43 :بنگرید به. گوید می

 . ۱۵۵، دویهاأل  مخزنعقیلی خراسانی،  .٤

5. Olearius, Vermehrte newe Beschreibung, 597. 
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 به وضعیت ثابتی کنندگان بیشتِر مصرف. یش مصرف روزانه نداشتندنیازی به افزا دلخواه

دادنـد کـه  خاصی که مناسب حالشان بود ادامـه می مقدار مصرف سپس به رسیدند، می

 ،صـفوی پزشـک دوران ،شـیرازی عمادالدین. یافت این کار اغلب تا کهنسالی ادامه می

  مال ی درباره
َ
هفتـاد سـال هـر روز صـبح مقـدار  بـه مـدت گویـد کـه او می شـاعر دهِم ا

دچار کمبـود وزن نشـده  و ضعیف و یابیمار  هرگزو  کرده مشخصی تریاک مصرف می

   ١.است

 تریـاک کند که ه میاشار  شیرازی عمادالدین .اند شده می معتاد، برخی نیز حال بااین

تمـایزی قایـل  او همچنـین .در صورتی تأثیر مطلوب دارد که روزانـه مصـرف شـود فقط

 ندرت به اما را مصرف کنند تریاک که ممکن است، »فهم و شعوربا مردم« شود بین می

ه امـا راکننـد  پیشین مصرف می گروه تقلید از اغلب به مردم عادی که و، شوند معتاد می

شاهدان . شدند نامیده می »تریاکی« معتادان ٢.افتند و در دام آن می دانند درست را نمی

 الخمر در اروپا، ی دائم واژه، همانند واژه این اند که گفته شیرازیدر تأیید حرف  اروپایی

 هـای ید در میـان معتـادان گـاهی جوانـانی بـا چهرهگو  می تاورنیه .آمیز بوده است توهین

از دسـت داده  خـود را گفتـار شدند که انگار توانـایی نژند دیده مینزار و  پریده و رنگ

کی انجـام داده و مضـح کارهـای بودنـد ایـن دارو تأثیر زیر ا زمانی که معتادانت. ندبود

هایی  مثل قبل تبدیل به آدم رفت، آن از بین می اثر که به محض آناما  کردند، پرحرفی می

به این دلیل بود کـه . کردند نیاز به مصرف دوباره پیدا می شدت بهشدند و  سرد و ابله می

 ناشی از آثـار درداز انواع  سالگی در سن چهل کردند و زیاد عمر نمی به تریاک معتادان

سنین بـاال به  رتند به معتادان کند که نیز تأیید می شاردن ٣.بردند این ماده رنج می سمی

 هـای ناراحتی بـه دلیـل کردنـد زنـدگی می پنجـاه سـال بیشتر از و کسانی که رسیدند می

 نـاتوان کنـد ی کـه ذره ذره انسـان را نـابود میایـن سـمّ  ناشی از درد و استخوان عصابا

را واداشته بـود بـود دولت  ی مخدر این مادهبار  آثار زیان ،ی شاردن ه گفتهب ٤.اند شده می

  ٥.سیاری موارد از مصرف آن جلوگیری کرده و یا میزان آن را محدود کنددر ب

                                                                                              

  . به بعد ۲۰" ،افیونیه"شیرازی،  .١

 . به بعد ۲۲همان،  .٢

3. Chardin, Voyages, 4:78; Tavernier, Les six voyages, 1:715.  

4. Ange de St. Joseph, Souvenirs de la Perse, 104-5; Chardin, Voyages, 3:73-74, 77.  

5. Chardin, Voyages, 3:77.  
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ایرانیان نسـبت بـه مـردم  مشاهده کرد که ینوِ َه  جوناس .م هجدهم ی در اوایل سده

» رت تفریحـیبه صو «آن را  فقط گاه به گاه و کنند کمتری مصرف می تریاک عثمانی

  ی استفاده به این معنی است که کشند، که می
ِ

آن  تفریحـی مصـرف بـر این ماده دارویی

بـوده در اشـتباه  اول ی گـزاره در مـورد که اوخواهیم دید  ۸ در فصل ١.غلبه داشته است

تریـاک قائـل  و تفریحـی دارویـی ی اسـتفادهتوان مرز مشخصی میان  نمی اگرچه. است

 راحتـی پـذیرفت، چـون شـکی نیسـت کـه توان بـه نمی همرا او ی  گفته، بخش دوم شد

 آن را مردم. شناخته شده بود ایران نیز در» کننده سرخوش«ی  یک ماده به عنوان تریاک

افـزایش  نیـز کنتـرل و و، ت بیشـتر در جنـگداشتن دل و جرئـ ،روزمرگی برای تسکین

 ه دلیـل ایـن کارکردهـا بـه حـّب بـ ٢.کردند خود مصرف می عملکرد جنسی زمان مدت

  . شد که عبارت مناسبی هم بود ی نشاط نیز اطالق می هتریاک حبّ 

  مواد مخدر در دربار  .۲

، در میـان درباریـان و بزرگـان ، ماننـد شـرابدر منابع آمده است که مصرف تریاک

پیشـکار شـاه، کـه . سردمدار بودخوِد شاه در این میان . حکومتی بسیار رایج بوده است

شد و همواره یکی از خواجگان بود، چه در دیدارها و چه زمان گشـت و  نامیده می مهتر

ــه ــه کیس ــود و همیش ــاه ب ــار ش ــواره در کن ــذار، هم ــمی گلدوزی گ ــا  ی ابریش ــده و ی ش

ای همراه خود داشـت کـه وسـایل شخصـی شـاه را در آن  ی کوچک طالیی صندوقچه

گیر و سوهان، ساعت، عطر و انـواع  ین وسایل شامل دستمال، ناخنا. کرد نگهداری می

   ٣.شد و اقسام مواد مخدر می

ی شاه چیزی نیامده و یـا  در منابع فارسی در مورد مصرف مواد مخدر توسط خانواده

کشـیدن درباریـان و  تریاک ی بارهگفته شده است، اما چندین داستان در ندرت بهبسیار 

                                                                                              

1. Hanway, Historical Account, 1:229.  

ن است و نمی یاکتر  .٢
ّ
ی جنسـی را  گوینـد مصـرف آن در حـد اعتـدال انگیـزه می. خواند توان آن را محرک جنسی مسک

 Dikötter :بنگرید به ی تریاک و عملکرد جنسی در چین درباره." به توان جنسی کمک کند"تواند  انگیزاند، ولی می برنمی

et al., Narcotic Culture, 88-92 . 
ً
باور داشتند که تریـاک توانـایی جنسـی را کـاهش ) و به درستی(گرچه ایرانیان معموال

  . روشنی در افزایش لذت جنسی نقش داشت به دهد، ترکیب آن با مواد دیگر در میان بزرگان صفوی می

3. NA, VOC 1379, Report Casembroot, 25 November 1682, fol. 2736v; Chardin, Voyages, 5:349-50, 378-

79; De Thevenot, Suite de voyage, 3:349.  
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منشی داستانی را در مورد شخصی معتاد بـه  بیِگ اسکندر. حکومتی آمده است مقامات

) حسـابدار( نویس اوارجه کند که در دوران شاه عباس اول نقل می نام آقا عزیز اصفهانی

داشتن در یک رسوایی مالی دستگیر کردند و به زنـدان  او را به دلیل دست. بود خراسان

طـولی نکشـید کـه آقـا . شاه او را با محروم کردن از مواد مخدر مجازات کرد. انداختند

امـا شـاه  »از ناخوردن معتاد لرزه بر اعضایش افتاده در پیچ و تاب بـود«عزیز اصفهانی، 

ر ترحم به او داده بود خودداری همچنان از دادن تریاکی که یکی دیگر از درباریان از س

همچنین، اعتیاد به مواد  ١.که دلش به رحم آمد و اجازه داد تریاک بکشد کرد، تا این می

، در یکی از نبردهای شاه عباس در خراسـان بیگ، حاکم الر مخدر باعث مرگ ابراهیم

 .م١٧١٤در ســـال  در فرانســـه ، ســـفیر شـــاه ســـلطان حســـینمحمدرضـــابیگ ٢.شـــد

 ٣.کشید تریاک می ، نیز در فرانسه].خ.هـ۱۰۹۳[

. نیز اعتیاد داشت )یا ِبرش( رشبه بَ  ، عالوه بر تریاک، برادر شاه طهماسبمیرزا بهرام

شناسی نـام و اجـزاء آن مشـخص نیسـت و از آن بـه  برش دارویی ترکیبی است که ریشه

بـرش را پـادزهر  ٤.مورد استفاده بـود یـاد شـده اسـت زا که در مصر عنوان دارویی توهم

زشکان برش را که حاوی ترکیبی از پادزهر، َجـدوار، دانستند، به عنوان مثال پ تریاک می

او را بـه  کـه اینبـرای . میرزا تجـویز کردنـد فلفل، زعفران، فرفیون و اقاقیا بود برای بهرام

آرامی به خوردن این معجون عادت دهند، یک سهم تریـاک را بـا هشـت مثقـال از ایـن 

بعـد از آن شـش روز . دادندپادزهر مخلوط کردند و این کار را به مدت شش روز ادامه 

در  که عمادالدین شـیرازی از آنجایی. را در مورد درمان پرسیدند نظر عمادالدین شیرازی

کتاب پزشکی خود درمان اعتیاد به تریاک توسط برش را به این تشبیه کرده بود که برای 

ناودان پناه ببریم، تعجبی ندارد که استفاده از این معجون از دید او رد فرار از باران به زیر 

شده بود؛ او در عوض معجون دیگری را تجویز کرد که متشکل بود از مـوادی همچـون 

   ٥.ها تخم کدو، تباشیر و مانند این سندل، نیلوفر،

                                                                                              

 . ۹۵۳، آرای عباسی تاریخ عالم، ترکمان .١

  .به بعد ۱۴۵" ،التواریخ افضل"، خوزانی اصفهانی .٢

3. Herbette, Une ambassade persane, 59.  

  . Rosenthal, The Herb, 31-33 :بنگرید به ی برش درباره .٤

یـک مثقـال برابـر بـود بـا . ۲۹، ۲۵" افیونیـه،"شـیرازی،  :همچنین بنگرید بـه. ۱:۳۴۰ـ ۴۱، التواریخ خالصه، قاضی احمد .٥

 . گرم ۴.۲۵
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از قدیم بـا  و شراب دهد که تریاک که در آغاز فصل آمد نشان می آن بیت از حافظ

نیـز ادامـه داشـت، هرچنـد بـه نظـر  هیزیستی تا زمـان صـفو  ن همیا. هم درآمیخته بودند

شتری داشته است دیـده یدن شراب رواج بیه نوشکرسد بیشتر در سطوح باالی جامعه  می

ش از ی، برای رفع اثـرات مصـرف بـ.م هفدهم ی ن، پزشک سدهیالد اشفک ابن. شد می

 بایست به همراه قهوه رد که میک ز مییی یک عدس تجو  حد شراب، تریاک را به اندازه

ران افـراد بسـیاری معتـاد بـه تریـاک یده بود در ایکه د  س، دالوالهکبالع ١.شد بلعیده می

بایست مقدار  ار بود، تأکید داشت که برای رهایی از آن میبودند و ترک آن برایشان دشو 

های  نوشیدند که پادزهِر مصرف بیش از حـد تریـاک و یـا مسـمومیت زیادی شراب می

د مردم تمایلی نداشتند تریاک را یگو  او در ادامه می. شد ناشی از مواد دیگر محسوب می

شاه . ارساز نبودکشه یز همیتجو ن یعالوه، ا به ٢.کنار بگذارند و به جایش شراب بنوشند

 ٣.ادی مصـرف کـرده بـودیـدن بـه قـدرت تریـاک ز یصفی در نوجوانی و پـیش از رسـ

ه اعتیاد او را به تریاک دیـده بودنـد، کان دربار کطور که در فصل پیشین آمد، پزش همان

 ٤.بـار بـه الکـل معتـاد شـد ردند؛ اما نتیجه آن شد کـه شـاه اینکز یشراب را برایش تجو 

ی االکلنگـی شـراب و تریـاک نظـری متفـاوت و در عـین حـال  ن در مورد رابطـهشارد

ــد کســانی  روشــنگرانه دارد و می ــذهبی از کــگوی ــل م ــه دالی دســت  خواری شــرابه ب

   ٥.کشیدند به تریاک روی می آوردند می

ه عنـوان ا از قدیم بیی جنسی دارد، در آسیتأثیر منفی در توانا در واقع که تریاک با این

ی  نیز به انـدازه ن و هندیده در چین عقیا. شد ی فعالیت جنسی شناخته می نندهک کمک

دانسـتند، چراکـه  ها مصرف تریاک را با هرزگـی مـرتبط می خارجی ٦.ایران رواج داشت

اگر به مقدار کم مصرف ولی شود،  معتقد بودند گرچه تریاک باعث تضعیف حواس می

 ٧.شود می تر شدن عمل جنسی تحریک تخیالت شهوانی، باعث طوالنی شود، عالوه بر

                                                                                              

  . Āl-e Dawud, “Coffee,” 894 :بنگرید به .١

2. Della Valle, Viaggi, 2:284-85; Chardin, Voyages, 4:77.  

3. Tavernier, Les six voyages, 1:571.  

4. Anon., ed., Chronicle of the Carmelites, 1:350; Krusinski, History of the Late Revolutions, 1:47.  

5. Chardin, Voyages, 4:73. 

 Dikötter et al., Narcotic؛ و Spence, “Opium Smoking in Ch’ing China,” 144 :بنگریـد بـه بـرای چـین .٦

Culture, 88-92. ۳۹ـ  ۴۰" افیونیه،"شیرازی،  :برای ایران بنگرید به .  

7. Pires, Suma Oriental, 2:513; Sangar, “Intoxicants in Mughal India,” 203-4.  



 151   یخوراک ییدارو: يعصر صفو یراندر ا یاكتر

ن منظـور تریـاک زیـادی مصـرف یبـه همـ مانیدر منابع بسیاری آمده است که شاه سـل

 شاه به پزشـ. کرده است می
ً
زا بیاورنـد و  داد بـرایش مـواد شـهوت ان دسـتور مـیکظاهرا

ن شـده بـود، یکـی از مـواد یر یا صـمغ شـیه با قند ک ا شربتییرص تریاک، یا به شکل ق

 nux vomicaشد  ه به این منظور به تریاک اضافه میکگری ید   ماده ١.تجویزی آنان بود

چوله می
ُ
ی سـمی مشـهور اسـت؛  به میوه گویند و در انگلیسی بود که در فارسی به آن ک

ار تلخ است و مشهور است که میزان شـهوت را یای حاوی استریکنین و بس این ماده دانه

   ٢.دهد افزایش می

ی مهمی برای پذیرفتن آن در بافت فرهنگ  در توانمندی جنسی نشانه کارکرد تریاک

خود در حالتی از مستی انجام  ا اشاره به این نکته که عمل جنسیب ،هکلپگِ . ایرانی است

کید دارد هرگونه تحلیل و بررسی مواد سکرآور بدون توجه به طبیعت تعـاملی  می شود، تأ

آوری  بـه جمـع فقـطی عمل جنسی و مواد مخدر در قلمرو فرهنگـی اسـالم،  و دوسویه

توان در  می ٣.برای باز کردن معنای حقایق ندارد ماند که کلیدی ای از اطالعات می توده

عمـال مسـیحیان این مورد زیاده
َ
 فرض کردن تضادی کامـل میـان ا

ً
و  روی کرد، اما قطعا

این سخن درست است کـه در  حال بااین ٤.آمیزی است مسلمانان در این مورد کار اغراق

شـود و شـهوت  هـای جسـمی و غرایـز انسـان انکـار نمی ایرانی خواسـتهـ  سنت اسالمی

که  همواره بخشی از دنیای طبیعی انسان دانسته شده است و این نسبت به سنت مسیحی

ی  ه شاخصـهکـزه یـاز عـدم مهـار غر . تر اسـت پدیدار شد پذیرفته های نخستین سدهدر 

و نیـز  ف آشکار بهشت در قرآنیاریخی است، تا توصامبر در منابع تیی پ زندگی عاشقانه

های جسمانی عشق، مشخص اسـت کـه  نی در صحبت از جنبهیصراحت بیان مفسران د 

دانـد،  عـی انسـان مییر از زندگی طبیی ناپذیالت جنسی را بخشی جدایاسالم نه تنها تما

. کنـد ه و آن را تحسـین میای روحانی دانسـتیه عمل جنسی را راهی برای ورود به دنکبل

او به سـمت امـور دیگـر  ا میل جنسییشود و  ر اسالمی، جسمانیت فرد نفی نمیکدر تف

                                                                                              

1. NA, VOC 1379, Casembroot Report, on the state and conditions of the Persians, 14 June 1682, fol. 

2733; Chardin, Voyages, 5:349-50, 378-9; Kaempfer, Am Hofe des persischen Grosskönigs, 37.  

  . Polak, Persien, 2:264؛ 24ـ25 "افیونیه،"شیرازی،  .٢

3. Gelpke, Vom Rausch im Orient,” 33.  

اروپا نیز بخشـی  آمده است، در اوایل دوران مدرن Smith, Consumption and Respectability, 72 طور که در همان .٤

  . است کردند محرک جنسی ی مواد مصرفی غیر بومی به دلیل این بوده است که تصور می جاذبه
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های شرعی  شود و اگر از راه ای الهی گرامی داشته می ه چون هدیهکشود، بل هدایت نمی

ن یـا هکـزی یـهر چ. بخش برای تن در دادن به هوای نفس است تحقق یابد راهی نجات

ها را بپروراند و افزایش دهد مجاز است و داروسازی همواره نقش مهم و مؤثری  خواسته

   ١.ت لذت شهوانی داشته استیدر هنر تقو 

ن، یو بعـدها در چـ –به زندگی خـود پایـان داد که هانیبال با تریاک–مانند روم باستان 

های مرسـوم  ی از روشکیی صفوی  تریاک در دوره ،.م می نوزده ای سدهیتانیو بر  هند

ــه خود  ــدام ب ــرای اق ــی و کب ــش ــودی ــل ب ــاهی قت ــر  از معروف. ا گ ــیت ــال ین و در ع ن ح

ل دوم در ین موارد استفاده از تریاک برای کشتن افراد، مرگ شاه اسـماعیزتر یبرانگ بحث

ه شاه، کست ن قرار ایداستان از ا. است] .خ.هـ۹۵۶آذر  ۳[. م١٥٧٧نوامبر سال  ٢٤روز 

، مقـدار گ حلواچی اوغلـییبعد از گشت و گذار در شهر به همراه یار دیرینش حسن ب

و درنتیجـه ) شـود ه بـا تریـاک درسـت میکـه معجونی اسـت ک(خورد  می فلونیا ادییز 

نش بوده اسـت یـا ی دشمنا دهد و مشخص نیست که آیا این نقشه جانش را از دست می

  ٢.خیر

کشی از طریق مصرف بـیش د رواج بیشتری داشت، خو  آنچه نسبت به قتل با تریاک

، همسـر اول سـلطان مرسـوم بـود؛ مـان بـای گورکـانی از حد آن بود که در ایران و هند

ی شورش پسـرش علیـه پـدر خـود، بـه  از غصه ].خ.هـ۹۸۴[ .م۱۶۰۵، در سال جهانگیر

شی بـا تریـاک داشـتند اول مقـدار که قصد خود کسانی ک ٣.همین ترتیب خودکشی کرد

کشـیدند تـا اطرافیـان نتواننـد بـا  بندش سـرکه سـر می خوردند و پشت می کایادی تر یز 

 زنان از دنیــا خنــدهرنــد و بــه ایــن ترتیــب آور اثــر آن را از بــین بب ی تهــوع خورانــدن مــاده

 زمـانی  کایـه تر کرازی نوشته است ین شیعمادالد ٤.رفتند می
ً
ه بـا روغـن کـمخصوصـا

گزارشات بسیاری از خودکشی با تریاک  ٥.شنده خواهد بودکار ینجد مصرف شود بسک

، ، یکی از مقامات در زمان شاه طهماسـبعبداللهمیر . در دست است ی صفویه در دوره
                                                                                              

1. Bouhdiba, La sexualité en Islam, 184.  

 . ۲۱۸ـ  ۱۹، آرای عباسی تاریخ عالم، ترکمان .٢

مچنـین ه و خودکشـی در هنـد بـرای تریـاک. Findly, Nur Jahan, 115؛ و ۱:۵۵ـ  ۵۶جهانگیر، تـوزک جهـانگیری،  .٣

  . Bouchon, “Opium Trade in Southern Asia,” 97 :بنگرید به

4. Du Mans, “’Estat’ de 1660,” in Richard, Raphaël du Mans, 2:105; Chardin, Voyages, 4:78; Tavernier, 
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ماجرای  ها هلندی ١.شتک، خود را با تریاک ].خ.هـ۹۰۵. [ق.هـ ۹۳۲/.م۱۵۲۶در سال 

، شـاه عبـاس اول ، پسرمیرزا قلی صفی ی درباره .م ی هفدهم دهل سیانگیزی را در اوا غم

در این گـزارش آمـده اسـت کـه . اند ردهکتوسط پدرش نابینا شد روایت  آباد که در فرح

ه کـی خـود را بـه ایـن بهانـه  سالهپسر چهار  ،میرزا، پس از بازگشت به اصفهان قلی صفی

 کایرد و کشت، و بعد هم با خوردن تر که سرنوشتی بهتر از خودش نخواهد داشت خف

رسـد اغلـب از تـرس خشـم شـاه و احتمـال  مقامات بلندپایه به نظر می ٢.خودکشی کرد

خودکشی  های دولتی و یا شکست در جنگ وریتاعدام شدن بعد از خرابکاری در مأم

 .م١٦٣٧، در سـال بـرای دفـاع از بغـداد ، سردار ارتـش صـفویبیگ بکتاش. کردند می

دی یبه ناام دش برای نجات بغداد از دست ارتش عثمانییه امک ، بعد از آن].خ.هـ۱۰۱۶[

 .م۱۶۲۸گوینــد در ســال  می ٣.ردکــشــی کل شــد، بــا خــوردن تریــاک خود یتبــد

کـه در طـول مـدت  ، از آنجـاییران در انگلسـتانیر ای، سفگیب علینقد، ].خ.هـ۱۰۰۷[

کـه نکنـد در  اقامتش در خارج از کشور از حدود اختیاراتش فراتر رفته بود، از ترس ایـن

صـرف تریـاک قـدر در م بازگشت به ایـران سرنوشـت هولنـاکی در انتظـارش باشـد، آن

، آقـا پروانـه ].خ.هــ۱۰۲۴[ .م١٦٤٥زمانی که در اواخـر سـال  ٤.روی کرد که ُمرد زیاده

) نیـز بـود ر اعظم شاه صـفی و شـاه عبـاس دومیکه وز (تقی، را » سارو«رزا یدار م خزانه

ثروت اربابش بـه فلـک بسـتند و زیـر شـکنجه  ی بارهتراف دربه اع اختنشبرای وادار س

ساختند  ه با شوهران خود نمیکزنانی  ٥.گرفتند، تصمیم گرفت با تریاک خودکشی کند

ران بـه یـشـی بـا تریـاک در اکخود  ٦.ن می بردندیز با مصرف زیاد تریاک خود را از بین

 در شهرهای بزرگ، تا سده
ً
نیـز رواج  .م ی بیسـتم عنوان بهترین راه خودکشی، خصوصا

 گفتـه می
ً
بـه ایـن روش جانشـان را از دسـت  یبسـیار شـودکه زنـان داشت و مخصوصا

  ٧.دادند می
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  ان مردم یدر م مصرف تریاک .٣

  ه تریــاککــدهــد  زی کــه بــر روی نخبگــان دارد، نشــان میکــگرچــه منــابع، بــا تمر 

  ه تمـامکـننـده را داشـته، امـا واضـح اسـت ک ن مصـرفیشـتر یبی حـاکم  ان طبقهیدر م

  خالف الکـل، تریـاک کـه مصـرف آن، بـر در واقـع. انـد اقشار جامعـه طرفـدار آن بوده

 قانونی بود و از نظر شرعی هم مکروه نبود، به شاه و دربار 
ً
به  .شد ان محدود نمییکامال

 ١.ا رواج داشـته اسـتها و ادبـ ن صوفییخصوص در ب رسد که مصرف تریاک به نظر می

 کشیدند ه تریاک میکارجاعات بسیاری به شاعرانی دارد  منابع ادبی فارسی عهد صفوی

بـازار ( ه در اردو بـازارکـ» سالمی اصـفهانی«در مورد » رزایم سام«. به آن معتاد بودند و

خـورد کـه چیـزی  قـدر تریـاک می گویـد آن ها بـوده می مـهیمسئول گـرفتن جر  )ارتش

خوان  قصـه نین حسـیالد مالکموالنا  ی بارهسنده دریهمین نو  ٢.ماند قالب تهی کند نمی

ه شـکل و قیافـه و طـرز راه رفتـنش کرده ک ه او به قدری تریاک مصرف میکد یگو  می

ی دچـار اسـتحاله یه گـو کـف شده بود یو نح چنان الغر ه آنکی یرده بود، تا جاکر ییتغ

   ٣.شده بود

دن به یو سیر و سلوکشان برای رس انیی صوف ی دایره به محدوده ولی مصرف تریاک

بـه ایـران  .م ی هفدهم ان تمام خارجیانی که در سدهیدر م. شد قلمرو اثیری محدود نمی

ردنـد و ک ان تریـاک مصـرف مـییـرانیادی از ایه تعداد ز کدارد ن اجماع وجود یآمدند ا

د یه از هـزار نفـر شـاکـن زده اسـت یتخم دومانز ٤.ی مخدر دلخواهشان بوده است ماده

ن مسـئله وجـود یـادی بـرای ایل ز یدال  ٥.ردندک بیست نفر بودند که تریاک مصرف نمی

الفقرا می  شیل به آن حشین دلیکه تریاک ارزان بود، به همترین دلیل این بود  مهم. دارد

ن خـوبی یگز یجـه جـاینـد؛ در نتک ور مـیکش، اشتها را یتریاک نیز، مانند حش ٦.گفتند

کـه  ی نوع تریاکی بود کننده البته وضعیت مالی تعیین. شده است برای غذا محسوب می
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ــر  مــردم مصــرف می ــی، ب ــد، ول ــه نظــر نمیخالف چــینکردن رســد کــه انتخابشــان  ، ب

ه تریـاک در کـ نیبا وجود ا. بندی دقیق طبقات اجتماعی بوده باشد ی درجه دهنده نشان

ن دسـته از یـا. د آن را نداشتندیی خر یه تواناکر بودند یران ارزان بود، برخی به حدی فقیا

 ١.ردنـدک مصـرف مـینام داشت » پوستی«ه کی آن را  ی خشخاش و عصاره افراد پوسته

ا بـه یی خشخاش وجود داشت؛  د دو راه برای مصرف پوستهیگو  رازی میین شیعمادالد

راه دوم، بـه . دن عصـارهیردن در آب و نوشـکـا حـل یـو ) وفتـهک(شده  دهیصورت ساب

ن راهی بـرای یچنن روش همیا. رواج داشته است و هند شتر در ماوراءالنهریی او، ب گفته

   ٢.ترک اعتیاد به تریاک بوده است

آنچه باعث محبوبیتش شده داد ولی  آن را در دسترس همگان قرار می ارزانی تریاک

 ماننـد دولـت. ننـده اسـتک تیبخش و تقو  تریاک آرامش. بود اش خواص درمانیبود 

خصوص پـیش از  نیز، به به تریاک بودند، سربازان صفوی که سربازانش معتاد گورکانی

پیشخدمتان نیز برای حفـظ «ه کنوشته است  هربرت ٣.کردند جنگ، تریاک مصرف می

رو پـادزهر  نیـاز ا. پرتی است کار مهم دیگر تریاک حواس ٤».کشند توانشان تریاک می

ارگران کـشتر یتریاک را ب گورکانی هندقلمرو در . ختی زندگی روزمره بودخوبی برای س

ی  در دهه ریفرا ٥.ار سخت روزانه را تحمل کنندکنواختی کیکردند تا بتوانند  مصرف می

ــد ینو  می ١٦٧٠ ــس ــرانیه اک ــان نی ــرای گر «ز ی ــب ــقاتی ــه و مش ــم و غص ــدگی ز از غ  زن

   ٦».هستند ای خوران حرفه تریاک

 دارویی بود که بـرای انـواع ناخوشـی حال، تریاک بااین
ً
ها بـه  در سطح عمومی غالبا

ن را داشــت کــار می
ّ
 حکــم مســک

ً
ل بــه یرازی بــه تفصــین شــیعمادالــد .رفــت و عمومــا

 بسیار آن را عامل اصلی مصرف آن در ویژگی
ِ

شرق  های مفید آن پرداخته و فواید دارویی

 .م١٦٢٧ـ ٢٩های  ه در سـالکـ، تومـاس هربـرت ٧.داند و غرب به مدت هزاران سال می
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ایــن جنبــه از مصــرف تریــاک  ی بــارهبــرد، در ران بــه ســر مییــدر ا] .خ.هـــ۱۰۰۶ـ ۰۸[

  : گوید می

اگـر بـه انـدازه . ادی داردیـدر آنجـا مصـارف ز ) ی خشـخاش عصاره( تریاک«

بد و حتی مرگ  اده روی شودیاگر در مصرف آن ز و ، خوب است مصرف شود

اند ولـی ایـن مـاده بـرای مـا کشـنده  ن با آن آشنا شدهی؛ با تجربه و تمر آور است

را بـه رفـع یجوند، ز  آن را بسیار می. ها برای ما سّم است است، بنابراین داروی آن

را  شــهوت )ینــدگو  چنــان کــه می آن(نــد، ک مــی کمــک، و صــرع تــرسام، کــز 

ی  ادهیـهـای پ رسـان نامه برانگیز است ایـن اسـت کـه ؛ و آنچه تحسینانگیزد برمی

بـات دیگـر، یکی دارند که با جویدن مـداوم تریـاک، بـه همـراه تر و غریب عجیب

   ١».اند ند و یا منگا بدوند، انگار که مدام خواب وقفه بی روزشب و قادرند 

  انواع .٤

  نار کوک ـ  الف

ه قابل خـوردن کباتی یکتر  از انواع. شد ساخته می تنها ترکیبی نبود که با تریاک بَرش

 کنار، کو ک. شد ها محسوب می ن آنیادآورتر یاز اعت نارکو ک، بود
ِ

خشـخاش  ه نـام فارسـی

دنی ین نوشـیـا» .ی پوسـت خشـخاش و فلونیـا جوشانده«نجا اشاره دارد به یاست، در ا

ر رازی و یـرانـی نظیان اکپزشـ. های قدیم شناخته شده بـود ای رنگ و تلخ از زمان قهوه

ی  چ شاهدی مبنی بـر اسـتفادهیاند؛ ولی ه شناختند و در مورد آن نوشته نا آن را مییس ابن

ی  ر سـدهر در اواخـیـفرا ٢.سـتیدر دست ن هین معجون پیش از زمان صفو یتفریحی از ا

نـار را سـر کو ک» وقتی خیال سرخوش شدن داشتند«ها  رانییه اکنوشته است  .م هفدهم

سالت و روزمرگی به صورت کن، گرچه تریاک معمولی را برای رفع یبنابرا ٣.دندیشک می

. شده است ده مییع نوشینار به صورت تفریحی و به شکل ماکو کولی بلعیدند،  جامد می

د مصـرف خـود را روزانـه بـاال یـنـار معتـاد بودنـد باکو که بـه کسانی کگوید  می دومانز

زان سرخوشـی برســند و اگـر مـواد خـود را بـه موقـع مصــرف یـبردنـد تـا بـه همـان م می
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یکـی از مسـافران خـارجی  ١.ن بود ظرف سه تا چهار ساعت تلف شـودکردند ممک نمی

ن مسئله را، هرچند به یسفر کرده بود ا رکزیبه ایران و آسیای م .م ی نوزدهم که در سده

سـرعت جـای خـود را بـه  نشاط موقت بـه«: گوید ند و میک د میییتر، تأ صورت خفیف

سـرعت  نوشد بـه نار میکو که کسی ک. آید دهد و بعد از آن ضعف عصبی می جی مییگ

ی خـود مراقبـت  هیـدر تغذنـد و که مصـرف یشود در روز چند برابر مقدار اول مجبور می

ا تـرش یـدنی داغ و ید از مصرف هرگونه نوشـیتر از همه، او با مهم. مضاعف داشته باشد

اد یــنــار اعتکو کی نصــرآبادی اشــاراتی بــه شــاعرانی دارد کــه بــه  رهکتــذ ٢».نــدکز یــپره

معتـاد بـود و زمـانی کـه  ه او به کوکنارکد یگو  می مال مخفی رشتیی  درباره نصرآبادی

 میـرزاه کـعه بـود یشـا. تریاک و الکلش به راه بود هوش و حواسش نیز سر جایش بـود

و  کایـرده بود، معتاد به تر ک مهاجرت ه به هندک یی از شاعران دوران صفو کی، ابوالبقا

کند که معتاد به کوکنار بوده و حتی پس  نصرآبادی خود اعتراف می. نار بوده استکو ک

  ٣.نار بگذاردکی کوکنار را  از ترک مواد دیگر قادر نبوده است مصرف روزانه

های  شـد؛ کوکنارخانـه دخمـه مصـرف می نارخانـهکو کی به نـام یها انکنار در مکو ک

، بـه کایـا تر یـون یـاف. رفتنـد نـار بـه آنجـا میکو ک نوشیدن ه معتادان برایکری بود یحق

ای قابـل  هـای جداگانـه شد، ولـی در مغازه فروخته نمی ها نارخانهکو کصورت جامد، در 

که از نخسـتین  هایی خانه رسد یکی از اقالمی بود که در قهوه داری بود و به نظر مییخر 

 اصـفهان در دو طـرف میـدان جدیـد سـلطنتی نقـش جهـاِن . مدهم ی هف های سده دهه

شـد ولـی  ها در سرتاسر شـهر یافـت می نارخانهکو ک ٤.رسید ساخته شده بود به فروش می

جـود بسـیاری و  های خانـه می شهر بود، جـایی کـه قهوهین قدیاد یشتر در میها ب تجمع آن

و هوایی تـازه کـردن و یـا انجـام  گپ و گفتداشت و مردم دسته دسته برای نوشیدن و 

ی بــه آنجــا کــیدر همــان نزد » والیــتهــارون «ی  امــور مــذهبی، بــه دلیــل وجــود مقبــره

بــار و شــایعات ی بــرای انتشــار انــواع اخیهــا انکها را م نارخانــهکو ک دومــانز ٥.آمدنــد می
                                                                                              

1. Du Mans, “’Estat’ de 1660,” in Richard, Raphaël du Mans, 2:105. 

2. Schuyler, Notes of a Journey, 1:127.  

تبریـزی  :بنگرید به. عصاره و فشردهشود،  ه میگفت ی گل خشخاش عصارهبه  کوکنارآمده است  القاطع برهانطبق آنچه در 

  . ۳:۱۷۳۴، برهان قاطع، )برهان(

 . ۶۶۸ـ ۶۹، ۳۹۵، ۱۶۷، ی نصرآبادی تذکره، نصرآبادی .٣

 . ۷۷۱، الصفویه روضه، جنابذی .٤

5. Chardin, Voyages, 7:449-50.  
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هـا حـذر  انکن میـب و شـرافتمند از ایـگویـد افـراد نج داند، ولی در عـین حـال می می

  :ندک ف مییگونه توص نیها را ا ن دخمهیشاردن ا ١.ردندک می

از نوشـیدن  پـیشرونـد و دیدنشـان  هـا می ابارهکبودن در میان کسانی که به این 

ه وارد کهنگامی . ننده استک مار سرگر یاز آن، بس پسمواد، در هنگام نوشیدن و 

ا یـدِن دو یوتاهی بعـد از نوشـکمدت . اند حال و وارفته شوند دمغ و بی اباره میک

رونـد، سـاز مخـالف  شـوند؛ زود از کـوره در می سه فنجان بدخلق و عصـبی می

ننـد و ک گر آشتی مییدکیت با یولی در نها. گیرند زنند و از همه چیز ایراد می می

ی خـود را غـرق  ی معشـوقهکـی. شـود ور و شوق آنی خـود میسی تسلیم شکهر 

ی الف کـی. خنـدد خواب بلنـد بلنـد می مهیگری در حالت نیند، د ک مهربانی می

ن یـبعـد از ا. خانـه اسـت وانهیی د یدر مجموع گو . بافد گری قصه مییزند و د  می

  یشادی ب
ّ

شود؛ ولی  م میکرختی بر فضا حاکآلودگی و  و حصر نوعی خواب حد

را بـه نـوعی  نامنـد و آن ان فارغ از دیدن واقعیـت، ایـن حالـت را خلسـه مییانر یا

  ٢.دانند عه و الهی مییلطبماوراءا

  شیو حش بنگ ـ  ب

 در کی یزا گر از مواد مخدر توهمیی د کی
ً
شـد و بعـد از  ها استفاده می ابارهکه معموال

گی را بـه بـاد فرامـوش بسـپارند کرد تا خستگی و روزمر  ظهرها مردم را دور هم جمع می

ن یی ا شهیر . ران داردیویژه ا خ اسالم و بهیار طوالنی در تار یی بس بنگ سابقه ٣.بود بنگ

در منـابع ایرانـی پـیش از اسـالم از . ی استیی اوستا»هبنگهَ «اد یار ز یواژه به احتمال بس

نام برده شده و یا یکـی از مـواد ن ماده یا به عنوان دارویی برای بهبود زخم و جراحات یا

که بـرای انجـام اعمـال وجـدآمیز مصـرف » بخش روشنی«ای  دنییی نوش دهنده تشکیل

) ی هنـدی شـاهدانه(نـف هنـدی کی  شده کخش ی برگ و ساقه بنگ ٤.شده است می

ایـران  بـه خارجیـانی کـه در عصـر صـفوی ٥.ش اسـتین نظر همانند حشیه از اکاست 

                                                                                              

1. Du Mans, “’Estat’ de 1660,” in Richard, Raphaël du Mans, 2:105. 

2. Chardin, Voyages, 4:78-79 (my trans.). 

3. Chardin, Voyages, 4:82.  

  . Gnoli, “Bang,” 689، ۹۳ـ۹۶، هرمزدنامه، پورداوود .٤

5. Yule and Burnell, Hobson-Jobson, 59.  
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ی  ی خشـخاش و دانـه ا ترکیبـی از دانـهیـی شـاهدانه و  آمدند بنگ را بـه صـورت دانـه

نـوع . بنـگ اشـکال مختلفـی داشـت. ننـدک ف مـییتوص  )کچوله(شاهدانه و جوزالقی 

ر یه فراکاد همان است ین نوع به احتمال ز یا. ی خالص بود هندی آن به صورت شاهدانه

بــرگ «خــود را بــدون  گــاه چپــق چیان هیــرانیه انــد کــک اد مــییــن صــورت یــاز آن بــه ا

ل آن، مخلوط با تنبا کننده مست
ُ
آن را یـک  تاورنیـه ١.ننـدک روشن نمی» وکی بنگ و گ

او . دانـد می گـریز د یـتر از هـر چ نوش و بـدمزه تلخ و سـخت و کوکنارنوشیدنی شبیه به 

شـود و  ه باعث خشم شـدید میکد است یبه حدی شد ن شربتیگوید اثر ا ین میهمچن

   ٢.دلیل غیرقانونی بودن آن نیز همین بوده است

دانیم به چـه چیـزی  شود نمی می تنها مشکل این نیست که هر زمان صحبت از بنگ

مفسران عرب . ه استاشاره دارد، بلکه حتی مشخص نیست از چه زمانی و از کجا آمد

، آمده است و بـه اد از هندیی مخدر از شرق، و به احتمال ز  ن مادهیه اکاند  ردهکاظهار 

ش از یدر احادیث نیز اشاره شده اسـت کـه حشـ. رده استکدا یسمت غرب گسترش پ

و  .م ی دوازدهـم ران سدهیش را این منبع عربی نیز خاستگاه حشیچند. ران آمده استیا

 ی هیـدر یتربـت ح= زاوه ( ای در زاوهیـن حیالد و باالخره قطب خراسان انیصوف ی حلقه

 ).م۱۲۲۱ـ ۲۲درگذشته به سـال (رده است کدری، معرفی یح انگذار قلندرهایی، بن)فعلی

ه گفتـه شـده کسی بود کشابور بوده و او یحیدری ن کز قلندرهایمر . ].خ.هـ۶۰۰ـ ۶۰۱[

 شـراب«ش را یه حشـکاز جمله افرادی  ٣.رده استکشف کش را یاثر مخدر برگ حش

ویـژه  او بـه. مصـری اسـت .م ی پـانزدهم خـدان سـدهیتار  زییـنام نهـاد، المقر » دریح

 ران را بـه نفـوذ قلنـدرهاییـش در خراسـان و سـپس در سرتاسـر ایشگسترش و رواج ح

درگذشـته بـه (، عالم سرشـناس االهیـات، تیمیه گران، مانند ابنید . داد دری نسبت مییح

 ٤.دندید  در این امر میرا  ها ویژه مغول به زیکی مر ایر آسیتأث ].خ.هـ۷۰۷[ ).م۱۳۲۸سال 

اعتمـاد  قابـلچنین ادعاهـایی را غیر  ها رت مغولبا شرا هرچند ارتباط بین شرارت حشیش

ی شـرقی دنیـای اسـالم توسـط  سازد، با توجه به این حقیقت که گویا با تصرف نیمه می

                                                                                              

1. Fryer, New Account, 100. 

2. Tavernier, Les six voyages, 1:716.  

3. Karamustafa, God’s Unruly Friends, 46.  

4. Brunel, Le monachisme errant, 281; Rosenthal, The Herb, 45-46, 49-50, 54; Lane, Early Mongol Rule, 

247-49.  
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کـه حشـیش از  ش به سمت غرب گسترش پیدا کـرده اسـت، احتمـال ایـنحشی ها مغول

ی  ه تـا سـدهکـشـد  گفتـه می. احتمـال کمـی نیسـت در واقعآمده باشد  آسیای مرکزی

 به جای آن از بنـگ بـه یمکستان کدر تر  تریاک .م نوزدهم
ً
اب بوده است و مردم عموما

گویـد  ه میکفراوانی موجود است  هاین گزارشیهمچن ١.ردندک یعنوان مخدر استفاده م

بـوده اسـت کـه در  ژه قلنـدرهایـبه و  انیان صوفیی مخدر مورد عالقه در م ش مادهیحش

 در دوره. به آن اشاره شد ۲فصل 
ً
، بـه دنبـال هـا ی بعـدی مغول مصرف تریاک احتمـاال

ها مصرف حشیش مجـاز بـود،  شان که در بسیاری از آنیهای مختلف درو  گسترش فرقه

   ٢.تر شد گسترده

تر از ترکیـب  هـا، معجـونی قـوی کژه در قلمـرو ازبیزی، به و کای مر یعالوه در آس به

 از آسـه در ایـران نیـز احتکـوجود داشـت  nux vomicaنف و کشاهدانه، گیاه 
ً
ای یمـاال

ها در این  که چگونگی مصرف آن را ازبکبر این باور بود  دومانز. زی وارد شده بودکمر 

و شـاردن نیـز داسـتان مشـابهی در ایـن مـورد  هیـتاورن. ان یـاد داده بودنـدیـرانیاواخر به ا

ن یـکه خودشان بـه ا ا اینیاند  دهیشن ن را از دومانزا آیه آکست یند ولی مشخص نیگو  می

د یگو  می اولئاریوس. نف و عسل هم معمول بوده استکب گیاه یکتر  ٣.اند دهیجه رسینت

ردند؛ گرچه ک ل جنسی استفاده مییت مینف را برای تقو کی  ان هم برگ و هم دانهیرانیا

اهی دوران یــی گکهـای پزشـ تابکه در کــکنـد چـرا  ایـن بـاره اظهـار تعجــب میاو در 

ه چگونـه کـدهـد  او شـرح می. خاصیتی برعکس عنوان شده اسـت صفوی، برای بنگ

ه یکردنـد و در سـا ها بر روی ساقه، جمع می نف را، پیش از ظاهر شدن دانهکهای  برگ

های  کردند و بـه صـورت گلولـه وط میدند و سپس با عسل مخلییسا کرده و می کخش

خوردند  ها را می مردم دو تا سه عدد از آن. آوردند در می کبوتری تخم  به اندازه کوچک

کردند و بـه  ها را برشته می ن دانهیهمچن. پرداختند ی خود می ارهای روزمرهکو سپس به 

ه کی شاه صفی  ندهی، نماسلطان قلی ه امامکند ک اشاره می اولئاریوس. زدند آن نمک می

فرسـتاده شـده بـود، و حـدود هفتـاد سـال  به هولشتاین در مأموریتی همراه با اولئاریوس

اختیار کرده بـود،  که زنی جوان از آستراخان بعد از این داشت در طول سفرش در روسیه

                                                                                              

1. Schuyler, Notes of a Journey, 1:127. 

2. Gronke, “La religion populaire,” 213-14.  

3. Tavernier, Les six voyages, 1:716; Chardin, Voyages, 4:79-80.  
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ه بنـگ را بـه ک یسانکگوید  او در ادامه می. کرد شاهدانه را به همین شکل مصرف می

   ١.ردند در ایران خوشنام نبودندک این منظور مصرف می

 هـای یو افزودن بی اسـت از تریـاکیکه تر کگری است یی مخدر د  ، نام مادهمعجون

 تاتوره،ید 
ِ

نام آن کـه . رکو ش) گیاه استریکنین( nux vomica  گری مانند خشخاش، گل

ه معجـون کـاسـت، اشـاره بـه ایـن دارد » خمیرشـده«د و بـه معنـی یآ از زبان عربی می

ایـن  ٢».مخلوط شده و به شکل خمیر درآمده است ه با شربتکی است یبی دارو یکتر «

ل یـدر او . زی نشـئت گرفتـه باشـدکای مر یا آسی از هند ده نیز ممکن است مانند بنگما

 دومـانز ٣.ردندک انش اغلب این ماده را مصرف مییو دربار  انی، سلطان بابرکدوران گور 

کرد و کسانی کـه آن را مصـرف  ان مییار هذگوید که فرد را دچ اثرات آن می ی بارهدر

ــد در خیابان می ــا می کردن ــرف می ه ــود ح ــا خ ــتند و ب ــه  گش ــد و ب ــه زدن ــش مالئک ری

ه اثرات آن باقی بود سرخوش بودند؛ امـا وقتـی اثـر آن از بـین کدند و تا زمانی یخند می

المثل  ه باعـث سـاختن ایـن ضـربکـشدند و همین بود  خلق می جکرفت، عبوس و  می

در دربـار  معجـون ٤».ده اسـتیتـو نرسـ کایمگر تر «: رانی در مورد افراد بدخلق شدیا

در مستی  مانیا شاه سلیه گو کداستان مشهوری است . شده است صفوی نیز استفاده می

د و سـاز  تر می ل گناه مسـتی او را نمایـانکه اجتناب او از الکگوید  خان می خ علییبه ش

که معجون مصرف  ا اینیشد کبا وی سر ب ه خوش باشد و جامی شرابکدهد  دستور می

 رفتارهـای ک ر اعظم معجون را انتخاب مییوز . ندک
ً
ند و چون به آن عادت نداشت فـورا

ن یزند تا بیایند و به ا انش را صدا مییه شاه دربار کگذارد، تا حدی  ش مییبی به نمایعج

خ یروز بعـد شـ. دهـد ریشـش را بتراشـند چـاره بخندنـد و بعـد دسـتور مییبخدمتگزار 

  ٥.کند م مییاش را تقد خان استعفانامه علی

ونـانی آن، ین واژه به نـام یا. ا نام داشتیگری که منشاء ناشناخته دارد فلونیمعجون د 

filoniaتوسط فیلون اهل تارسیس ، برمی 
ً
اختراع شـده  گردد که پادزهری است که ظاهرا

                                                                                              

1. Olearius, Vermehrte newe Beschreibung, 594. 

2. Yule and Burnell, Hobson-Jobson, 539. 

3. Dale, Garden of the Eight Paradises, 143, 181, 282, 300, 301, 315, 316, 322.  

4. Du Mans, “’Estat’ de 1660,” in Richard, Raphaël du Mans, 2:106. 

ی معتادان عصبی که مـواد  گوید این اصطالح تا چند دهه پیش هنوز در ایران رایج بود، اما بیشتر درباره پروفسور مدرسی می

  . رفت بهشان نرسیده بود به کار می

 . ۴۷۹، ی ناصری نامه فارسفسایی،  .٥
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شناسی ایـن واژه بـه همـان میـزان کـه ترکیـب ایـن دارو ناشـناخته اسـت  است، اما ریشه

ای بـه  نامـه .م ی شانزدهم در اواخر سده رازیین محمد شیرصدرالدیم ١.نامشخص است

کنـد بـرایش  سـد و در آن از وی درخواسـت میینو  الن مییم گـک، حـااحمـدخان خان

ای یه شاید فلونکدهد  ن مطلب، نشان مییا ٢.بفرستند) ای پر جوهریفلون(ی قوی »ایلونف«

ی خزر به خاطر قوی بودنش مشهور بوده است ولی متأسفانه شواهد دیگـری بـرای  هیناح

ر، پادشـاه یجهـانگ. ستران نبوده ایدر ا فقطا یه فلونکم یدان می. میاثبات این قضیه ندار 

ه کـسـد ینو  خاطرات خـود میدر ] .خ.هـ۹۸۴ـ ۱۰۰۶[) .م۱۶۰۵ـ ۲۷ :سلطنت(انی، کگور 

ه چگونه بـا افـزایش کند ک رده است و اشاره میک ا استفاده مییل از فلونکاعتیاد به ال کبرای تر 

   ٣.است ل کاستهکدن الیی مخدر از نوش مصرف این ماده

  تیممنوع. ٥

 جزء موادی بود یطب تریاک
ً
ن مسئله یا. ه استفاده از آن در ماه رمضان ممنوع بودکعتا

 برای معتادان آسان نبود
ً
که بسیاری از مردم آن را به  اد به تریاک، با وجود اینیاعت. مسلما

هایش تعجـب خـود را از  دالوله در نوشته. کردند، امر شایعی بود حد اعتدال مصرف می

بود، در  کر نیز، که خود پزشیفرا ٤.رده استکی مردم ابراز  وزانهحجم باالی مصرف ر 

زان یـه مـردم چگونـه مکـدهـد  ح مییادآور تریاک تـذکر داده و توضـیمورد خواص اعت

که هیچ آسیبی به  و بدون این«دهند  ش مییافزا ٥م اونسیحبه به ن کیمصرف خود را از 

تواننـد بـا آن، بـدون خـوردن  کـه میشوند  ها برسد غرق در نوعی شادمانی مستانه می آن

گوید  ر در ادامه مییفرا» .ها را تحمل کنند های طوالنی را بپیمایند و سختی غذا، مسافت

مصـرف آن . میرند دیگر باید ادامه بدهند، وگرنه می«همین که شروع به مصرف کردند، 

 در مـاه رمضـان  به قدری ضروری می
ً
در  یـاشود که اگر زمان مصرف آن بگذرد، مـثال

برنـد،  کسانی هم که به هـر سـختی جـان سـالم بـه در می .میرند تریاکی می سفر، از بی

                                                                                              

 . ۱:۳۰۸، توزک جهانگیریجهانگیر،  .١

 . ۷۷" ،شناسی های ایران ها و پاره تازه"افشار،  .٢

  .۱:۳۰۸، توزک جهانگیریجهانگیر،  .٣

4. Della Valle, Viaggi, 2:284.  

  . و. اط یا حدود ربع سیر برابر استقیر  ۷۵با ) گرم ۱۵(وزن مورد نظر نویسنده . هر اونس حدود سی گرم است .٥
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  ١»...ندرت بهشوند و  پوست و استخوان می

توضیحات مفصلی در مورد ترک اعتیاد  تریاک ی بارهرازی درین شیی عمادالد رساله

کید می. دارد ه فـرد معتـاد شـود، کـشـد ک مـی ادی طولیه زمان ز کنیل ایکند به دل او تأ

اد وجـود یـاعت کن راه بـرای تـر یچنـد. ادی ببـردیـز زمـان ز یآن ن که تر کمنطقی است 

سـاعت بـه  کیـبـار زمان استفاده را هر توانست یک راه این بود که شخص می. داشت

کـه  از آنجـایی. نـدکه بتواند چهار روز را بدون مشـکل سـپری کندازد تا زمانی یر بیختأ

 چهار روز است، سپری شدن این مدت نشانه ی بیماری طول دوره
ً
ی بـر  های حاد معموال

شـخص . ردن مقـدار آن بـودکـم کاد یاعت کروش دیگر برای تر . طرف شدن اعتیاد بود

ه کـند کرده مصرف ک سیتوانست برای انجام آن همان مقدار تریاک را به صورت خ می

کـه شـخص  ا ایـنیـ. ت بـودیخاصـ اذب و بیکـادی از وزن آن ین صورت بخش ز یدر ا

ی آن حالش بد شد بهتر بـود مـدتی وزن  جهیند، و اگر در نتکم کتوانست وزن آن را  می

که به میزان مصرفی جدید عادت کنـد، بعـد  تا این ندکم نکمصرفی خود را بیشتر از آن 

 مقدار آن را  از آن می
ً
ه الزم نیست ککند  رازی اضافه مییش. اهش دهدکتوانست مجددا

گاه شودید معتاد خود از افر  زان یه مکزند  او زنی را مثال می. ن فرایند کاهش تدریجی آ

مصرف تریاک شوهرش را بـا قـرار دادن تـدریجی مـوم داخـل مـواد، بـدون اطـالع او، 

راه . خورده فقـط مـوم بـوده اسـت ه در نهایت آنچه شوهرش میکی یاهش داده تا جاک

  ٢.ی خشخاش بوده است ون با پوستهیجی افینی تدر یگز یاد جایاعت کگر تر ید 

 حبـه تریـاک کیـه روزی فقـط کـسـانی کن یی درمانی خـود بـ رازی در نسخهیش

کنند و معتادان واقعـی کـه مصرفشـان  ه روزی دو حبه مصرف میکخورند و کسانی  می

گـروه اول مصـرانه  ی او دربـاره. کم سه حبه است تفاوت قائل شـده اسـت روزی دست

توانند تریاک خود را اول صبح، پیش  ها می لی وجود ندارد و آنکگونه مش ید هیچگو  می

ه یخوردنـد، توصـ ه روزی دو حبـه میکبرای افرادی . از شروع زمان روزه، مصرف کنند

های رجب و شـعبان، دو مـاه مانـده بـه رمضـان، زمـان مصـرف خـود را  کند در ماه می

ی را شـب بخورنـد تـا در طـول مـاه کـید و ک حبـه را صـبح زو یر داده و ییج تغیتدر  به

رمضان بتوانند تریاک خود را بدون هیچ مشکلی پیش از سحر و بعـد از افطـار مصـرف 

                                                                                              

1. Fryer, New Account, 3:100.  

  . ۲۲ـ۲۴" افیونیه،"شیرازی،  .٢
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 مصرف خود  خورند نیز می ه تریاک را روزی سه مرتبه میکآن دسته . کنند
ً
بایست حتما

در لی کاهش دهند و بـه روزی دو حبـه برسـانند تـا مشـکهای پیش از رمضان  را در ماه

  .جاد نشودیشان ایداری برای ا زمان روزه

ی  شـد، توصـیه به دلیل فراموشی و یا نـاتوانی از نظـم خـارج می اگر مصرف تریاک

حبـه  کیـند، به این ترتیب که کاف استفاده یرازی این بود که فرد آن را به صورت شیش

نخ هم به آن ببندد تا هـر  له قرار داده و درون مقعدش کند، یکیفت کیتریاک را درون 

گوید باید در این روش بسیار مراقب بـود، زیـرا  می او. وقت خواست بتواند آن را درآورد

خارج نکردن به موقع فتیله ممکن است به عضالت مقعد آسیب بزند و باعث شـود فـرد 

  ١.توانایی دفع خود را از دست بدهد

و انـواع آن  از مصرف تریاک رییتالش دولت برای جلوگ ی بارهی درکاطالعات اند 

زا در  دار بـودن مصـرف تریـاک و دیگـر مـواد تـوهم با توجـه بـه ریشـه. در دست است

تـوان کسـی را در ایـران پیـدا کـرد کـه بـه  سختی می به ی تاورنیه به گفته(ی ایران  جامعه

٢گونه موادی معتاد نباشد هیچ
دام از این مـواد ک چیچون نام ه(ت مذهبی یممنوعو نبود )  

گونه تصور شود که این مسئله به  ممکن است این) امده استیث نیو حد زا در قرآن توهم

مصرف تریـاک . دلیل کم بودن موارد مصرف مواد باشد تا حذف همیشگی آن از منابع

ن نکوهش شود، به حدی به زنـدگی که آشکارا در قرآ م، بدون اینیار قدیهای بس از زمان

رد و کـ جـاد نمـییاجتمـاعی ا ـ اسـییت مـذهبی و سیه حساسـکده شده بود یروزمره تن

ای  در قرآن به بنگ هم اشـاره. اما متفاوت بود بنگ. مقاومتی در برابر آن وجود نداشت

. اد شده استی رآور و ممنوعکای س نشده است، ولی در فقه اسالمی از آن به عنوان ماده

 هم اشاره شد، بنگیکطور  همان
ً
 ه بنـگ،کـسد ینو  می تاورنیه. نام نبودند ها خوش ه قبال

دهد و در  ممنوع بود، ولی توضیح بیشتری نمی هیگر مخدرها، در زمان صفو یخالف د بر 

  . یامده استمنابع دیگر آن دوره نیز توضیحی ن

ای که اغلب  های دوره تیامل از بند ممنوعکو مشتقات آن به طور  کای، تر همه اینبا

 جزء مـواد ممنوعـه  بنگ. در مورد مواد ممنوع و اعمال شنیع وجود داشت رها نبود
ً
قطعا

شـاه . بـود] .خ.هــ۹۱۱ـ ۱۲[ .م١٥٣٢ـ ٣٣های  لدر سـا شاه طهماسـب ی توبه دوراندر 

                                                                                              

  .۳۶همان،  .١

2. Tavernier, Les six voyages, 1:716.  
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ه بـه کـبـرد  نـام می» هزمـرد سـود«ی خود، به طور مشخص از  نامه در زندگی طهماسب

از جملــه  ١.نامــد ای قـوی می ننــدهک ش اشــاره دارد، و آن را سـرخوشیرنـگ ســبز حشـ

ــه هــا صــادر شــد بنگ هــایی کــه فرمــان بســته شــدن آن مکان ــه ، معجونها خان ها و  خان

ت مـواد یـم ممنوعکـنیـز در ح در منابع بسیاری آمده است که تریاک ٢.ها بود خانه هوز ب

م شاه را برای از بین بردن مواد مخدری ینگارها تصم عیی از وقاکی. مخدر شاه بوده است

داده گیر بودن شـاه نسـبت  که در قصر یافت شده بود و حل کردن آن در آب به سخت

ه تریاک جزء مواد مخدر ممنوع بوده باشـد و مصـرف آن کد است ین همه بعیبا ا ٣.بود

  .پیگرد قانونی داشته باشد

انجـام  ه مصرف تریـاکیه از مواد مخدر بیزار بود، اقداماتی علکنیز،  شاه عباس اول

رد کـفرمانی با این مضـمون صـادر ] .خ.هـ۹۷۵. [ق.هـ ۱۰۰۵/.م۱۵۹۶او در سال . داد

هـا  کنند، یا بـه قلمـرو ازبک کیا تر : ان معتاد به مواد مخدر سه انتخاب دارندیه دربار ک

من تریاکی و «را یی خود را به دربار پس دهند؛ ز  افتی گذشتهیا تمام حقوق در یبروند و 

ان یشتر دربار ین فرمان بیی ا جهیسد که در نتینو  می یزدیمنجم  ».دارم سر را نگاه نمی بی

ه کسنده، ینو . تریاک را کنار گذاشتند، هرچند که این کار بدون تحمل درد و رنج نبود

نـد و ک ز یکی از ایـن افـراد معرفـی مـییشناس دربار شاه عباس بود، خود را ن خود ستاره

به پول آشکارا به شرمساری ناشـی از یولی ن ٤.اد داشته استیه نوزده سال اعتکگوید  می

نـامی  یـگقنبربِ هایش، در همان سال، از  در نوشته خوزنی اصفهانی. چربید از اعتیاد می

ه از سالحداران شاه بود و به تریاک اعتیاد داشت و به همین دلیـل شـاه او ککند  یاد می

ننـدگان ک ه او از شاه خواسته بود کـه مصـرفکگویند  می. دکر  خطاب می» یکایتر «را 

شاه پذیرفته بود و کل تولیـد تریـاک کشـور را بـه . تریاک در کشور در اختیار او باشند

رفتند تـا  ران مییهر سال مأموران او به نقاط مختلف ا. عنوان تیول به او واگذار کرده بود

  ٥.نندکآوری  را جمع کایشت تر کهای  اتیمال

 تـأثیری نداشـت و بسـیاری از مـردم همچنـان بـا یـدام از اکچ یه
ً
ن اقـدامات ظـاهرا

                                                                                              

  . ۳۰، هماسبطی شاه  ، تذکرههماسبطشاه  .١

  .۵۱۳ی اسناد،  مجموعه. صفوی شاه طهماسبنوایی،  .٢

 . ۳۹۵، خلد برین، ؛ واله قزوینی اصفهانی۱۱۸، شاه تاریخ ایلچی نظامخورشاه،  .٣

 . ۱۵۷، تاریخ عباسی، منجم یزدی .٤

  .۱۰۱" ،التواریخ افضل"فهانی، خوزنی اص .٥
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ه بـا کـنـد ک بنـدی مـی گونه جمع شاردن این. دادند ادامه می قیدی به مصرف تریاک بی

ردن مصرف مـواد مخـدر، کن ک شهین مرحله برای ر یهای حکومت در چند وجود تالش

. جه باقی مانـدینت ن اقدامات بییدن آن در زندگی مردم، ار بودن و جا افتایگ به علت همه

ه از کـن بود یها ا ن تالشیت ایترین دلیل عدم موفق گوید اصلی طور که شاردن می همان

کیـد می. ر تریـاک نباشـدیـه درگکشد  افت مییهر ده نفر به سختی یک نفر  کنـد  او تأ

تریاک کنـد، تنهـا پـادزهر آن بـه شـمار  ه شاه عباس سعی کرد آن را جایگزینک شراب

ن مناسـبی بـرای آن یگز یبخش نبـود جـا ی تریـاک لـذت رفت ولی چـون بـه انـدازه می

  ه سعی میکمعتادانی . شد محسوب نمی
ً
کردند با شراب بر اعتیادشان غلبه کنند، معموال

دگی گـر از زنـیلشان این بود که بـدون آن د یآوردند و دل دوباره به مصرف تریاک رو می

   ١.بمیرنددهند  برند و ترجیح می لذت نمی

رخ داد؛ او  نـد در زمـان شـاه عبـاس اولک د میییگری که نظر شاردن را تأیداستان د 

 .م١٦٢١در ســال  ی شـراب هیـت اولیــاری از سـربازان، بعـد از ممنوعیه بســکـ بعـد از آن

رد و دوبـاره کـی مخدر را ممنوع اعالم  روی آوردند، این ماده ، به تریاک].خ.هـ۱۰۰۰[

نـار کو کهـای  خمره. کـه مسـتی در آن نباشـد شرب خمر را آزاد کرد، ولی به شـرط ایـن

دهد که شـاه بیشـتر  ن اقدام نشان مییا ٢.اعدام بود کوکنارنوشانشد و جزای  سته میکش

دانیم که ایـن ِاعمـاِل فشـار  ود؛ و میی مذهب داشته باشد، اهل عمل ب که دغدغه از این

 کم فروش حشـیش تریاک، و یا دست. رفت بر روی سربازان بود و از آن فراتر نمی فقط

 .م١٦٩٤در ســـال  نی، در نهایـــت طبـــق فرمـــان شـــاه ســـلطان حســـ)فروشـــی سر َچ (

امـا ایـن اقـدامات نیـز ماننـد  ٣.ر اسـالمی درآمـدیـارهـای غکی  در زمره] .خ.هـ۱۰۷۳[

 سطحی بود) و بعدی(های قبلی  تالش
ً
   .ظاهرا

  رییگ جهینت

در  ان و افراد تراز اول جامعه محدود بود، تریـاکیشتر به دربار یه بکل، کبرخالف ال

بـود کـه توجـه شک بـه همـین دلیـل  به طور قطع مخصوص عوام بود و بی هیزمان صفو 

                                                                                              

1. Chardin, Voyages, 4:77.  

2. Della Valle, Viaggi, 2:209. 

   .۳۷" ،مسجد جامع تبریز"نخجوانی،  .٣
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تریاک بیش از حد متداول و عـادی . ردک ناظران خارجی و داخلی را به خود جلب نمی

ی آن وجود نداشت و فقط  خت، منع مذهبی دربارهیانگ سی را برنمیکاوی کنجکبود و 

   .شد اد به آن بود که موجب اظهار نظر دیگران مییمصرف زیاده از حد و اعت

  صــورت خــالص و جامــد، در ترکیــب بــا انــواع مــواد دیگــر و چــه، چــه بــه تریــاک

ت یـع، در محافل دربار مصـرف بـاالیی داشـت و آن را بـرای درمـان، تقو یبه صورت ما

ار رواج یبس ان صوفیانیتریاک در م. کردند نیروی جنسی و ایجاد سرخوشی استفاده می

اد یـگرد بدون استثناء آن را به میزان ز  ش دورهیشد که دراو  خصوص گفته می داشت و به

 ک ز آن را مصرف مییثر مردم عادی نکا. ردندک مصرف می
ً
ردنـد و دلیـل آن هـم ظـاهرا

ــرات آرام ــرای ایجــاد رؤ  اث ــت آن ب ــل تحمــل کــردن یبخــش و قابلی اهــای خــوش و قاب

دردهـای بار بود و البته آن را نوشدارویی برای درمان انـواع  های سخت و کسالت زندگی

 تنهـا راه درمـان بـود دانسـتند کـه درمان ای می مختلف در دوره
ً
  .هـای خـانگی معمـوال

شـان را  ردنـد کـه زنـدگی روزمرهک ای مصرف مـی شتر افراد آن را به اندازهین همه، بیبا ا

در جنـوب اروپـا  ل نـاظران خـارجی آن را بـا مصـرف شـرابیـن دلیبه هم. ندکمختل ن

  .نندک سه مییمقا

مصـرف  دانسـتند چگونـه تریـاک هـا می رانییه اکـنیرغم اصرار برخی مبنی بر ا علی

 در ترکیبـاتی مثـل یه اعتکنند، واضح است ک
ً
 نـار و معجـونکو کاد به تریاک، مخصوصا

 رفته شده و عادی بود و دریوضوح از نظر اجتماعی پذ تریاک به. ر متداول نبوده استیغ

 یه. ده شده بودیتار و پود زندگی مردم تن
َ
شـد،  نگ مذهبی و اجتماعی بر آن زده نمیچ ا

نـد، کنتـرل و محـدود کتوانست مصرف خود را  ی بود و نمیکایه تر کسی کن حال یبا ا

. شـد سـته مییی منفی نگر  دهی، برخالف آن، به د اما بنگ. ده نبودیدر چشم مردم پسند

ت کـه ردند و اطالعات محدود ما حاکی از ایـن اسـک وم میکمصرف بنگ را مح علما

  .قانونی بودمصرف آن، هرچقدر هم کم، غیر 

 در مبارزاتش علیه فساد تریـاک ندرت بهآید حاکی از آن است که دولت  آنچه از منابع برمی

 ی صـادقانه ی توبهه در متن ک گرچه، تریاک یکی از مواردی است. داده است را هدف قرار می

ی قصـر  رسد اجرای منع مصرف آن در خارج از محدوده آمده است، به نظر می شاه طهماسب

تشـان ی، با توجه بـه محبوببنابراین مصرف تریاک و حشیش. چندان سفت و سخت نبوده است

  .بی، در میان قشر وسیعی از مردم ادامه پیدا کردمنع مذه و نبودِ 



 

  ۵فصل 

  تفریح و تحریم : ی صفوی در ایران دوره تنباکو

ـــــاکو ـــــد تنب ـــــرگ امی ـــــت ب ـــــت آف   چیس

  

    

  گلخــن بــه از آن گلــو کــه ایــن دود کشــید    

ـــــاکو   ـــــوان  از تنب   داشـــــت گمـــــاننفـــــع ت

  

    

  از دود اگــــر خانــــه تــــوان کــــرد ســــفید    

   ی نصرآبادی تذکره، نصرآبادیمحمدطاهر   

  مقدمه 

بـه اصـطالح کـاوش و اکتشـاف در  گردانـی کـه پـس از عصـرِ  از بین تمام مواد روان

رواج نیافـت و رغبتـی کـه بـرای  تنباکو سرعت یک به سرتاسر جهان اشاعه یافته است هیچ

کـدام از  مصرف این ماده وجود داشت و آمیختگی سریع آن با زنـدگی اجتمـاعی در هیچ

ها طول کشید تا بـا کشـتی  سدهو کاکائو و مشروبات الکلی  و قهوه چای. مواد دیگر نبود

گاه از مرزهـای فرهنگـی خاصـی عبـور  ها هیچ ز این محرکبه دور دنیا توزیع شد؛ برخی ا

ها وارد  که به آنکه بخشی از بافت اجتماعی کشورهایی شوند  شان پیش از این نکرد و همه

گذراندنـد، و  انجامیـد می به طول می سدهکم یک  ی تکوینی را که دست شدند، دوره می
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های باالی اجتماع و  از مردم ردهاغلب برای کسب محبوبیت واقعی در میان افرادی به غیر 

بار طعم آن را چشـیده بودنـد زمـان بیشـتری صـرف  در میان مردم عادی که برای نخستین

ی افرادی را که در معرضـش  اما تنباکو همواره و اغلب چند دهه پس از ورود همه. شد می

مت ی اجتماعی، حرفه، و حتی گاهی جنسیت، بـه سـ نظر از درجه گرفتند، صرف قرار می

تنبـاکو، «انـان گفتـه اسـت د خطور که یکـی از تاری به عبارت دیگر، همان. کشید خود می

   ١».بود که بشر به آن دست یافتترین لذت جدیدی  ، جهانیکردن آنخصوص دود  هب

دهی به دنیـای مـدرن اولیـه  های دیگر، نقش مهمی در شکل ، در کنار محرکتنباکو

ی محرک موجب تغییراتی در الگوهای مصرف شـد و بـا پیـدایش  هداشته است؛ این ماد

بیشـترین  هایی عمومی بودند و ، که مکانها خانه قهوه. اشکال جدید معاشرت همراه بود

داری و  ی تجـارت سـرمایه های اولیـه ارتباط را با این ماده داشتند، محل برگزاری فعالیت

تنباکو . متوسطی شد که رو به رشد بود ی بی و سیاسی طبقههای اد نیز مکانی برای بحث

سـو توجـه  زمـان، از یـک هـایی پلیـد بـه طـور هم به دلیل داشتن کارکرد مفیـد و ویژگی

هــای مختلــف تجــویز  پزشــکان را بــه خــود جلــب کــرد کــه آن را بــرای درمــان بیماری

ای  اکـه آن را مـادهچر  ،را به بدگویی از آن واداشت روحانیونکردند و از سوی دیگر  می

هایی بـود کـه  دولـت کـه نگـران شـمش. آورد دانستند که فساد اخالقی می ارزش می بی

کنـد و از طرفـی از  ی دولـت خـارج می ی مخدر جدید از خزانـه کرد این ماده تصور می

کشـیدن و صـرف  هـایی بـرای چپـق گسترش گفتمان سیاسی در میان افرادی که در مکان

شدند بیمناک بود، نسبت به تنباکو ظنین شـد و بارهـا اسـتفاده از آن را منـع  جمع می قهوه

  .تواند به عنوان کاالیی مشمول مالیات محسوب شود که دریافت این ماده می کرد تا زمانی

 در سرتاسـر دنیـا دیـده  گونه تـأثیرات و واکنش این
ً
هـا در اوایـل عصـر مـدرن تقریبـا

. ها برگرفته از جوامع اروپایی است ترین شناخت و درک ما از آن روحشود، گرچه مش می

گاهی به ایران دوره ای که برخـی  است، جامعه ی صفوی این فصل در پی گسترش این آ

ه ، را با چنان شور و اشـتیاقی در خـود جـای دادویژه تنباکو های جدید، به از این محرک

ی  کـره کـه اسـتعمال آن در دیگـر نقـاط نـیم ها پیش از این رسید مدت بود که به نظر می

در . ی ایران نفوذ کـرده بـود های طبقاتی جامعه شرقی تبدیل به عادت شود، در تمام الیه

پرسش نخست در مورد خاستگاه . پردازیم تنباکو می ی بارهاینجا به دو پرسش اساسی در

                                                                                              

1. Kiernan, Tobacco, 227.  
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ویژه انتخاب و پذیرش بسیار سریع آن  و به نیات در ایران صفویو گسترش تنباکو و دخا

سازی این کاالست، بـه ایـن  روند بومی ی بارهی مردم است و پرسش دوم در توسط توده

م شـد و نیـز هایی وارد زندگی اجتماعی مرد تنباکو از چه راه ی صفوی معنی که در دوره

  . گیرد اشکال مقاومت و عدم پذیرش این کاال در این فرایند مورد بررسی قرار می

   ورود تنباکو. ١

مطـرح شـده  ها عقاید متفاوتی نسبت به زمان و منشاء آشنایی ایران با تنباکو طی سال

کـه  شتند ایرانیـان پـیش از ایـنای بودند که عقیده دا ، عده.م ی هجدهم در سده. است

دلیـل . کردنـد شناختند و آن را مصرف می ها با بّر جدید آشنا شوند تنباکو را می اروپایی

 در آمریکا نبوده و ایـن گیـاه 
ً
این عقیده این بود که باور داشتند خاستگاه تنباکو منحصرا

احتمـال زیـاد بـه  قایـدی بـهچنـین ع ١.و آسـیا بـوده اسـت بومی مناطق مختلف آفریقـا

در خـوِد ایـران رواج داشـته و  .م ی هفـدهم گردد که در سـده ها و شایعاتی برمی داستان

هـا را برداشـته و رواج  جهانگردان خارجی، که مشهورترینشان شـاردن اسـت، نیـز همان

 ی رایج این بوده است کـه ایـران، ماننـد دیگـر عقیده .م ی نوزدهم اما از سده ٢.اند داده

ی آمریکـا توسـط  خـود را پـس از کشـف قـاره تنباکوی نخستینهای بّر قدیم،  سرزمین

در خصـوص منبـع انتقـال و  اخـتالف نظـرهمـه،  بـااین. اروپاییان دریافت کـرده اسـت

برخی مّصرانه معتقدند که ایرانیان از طریـق . ی خود باقی مانده است گسترش آن به قوه

بـا تنبـاکو آشـنا ] .خ.هــ۹۸۸[ .م۱۶۰۹در سـال  و در جنگ ایـران و عثمـانی ها عثمانی

ی پول خـود  در این زمان شاه عباس، که متوجه شده بود سربازانش بخش عمده. شدند

منـوع و متخلفـان را تهدیـد بـه قطـع بینـی و کنند، استفاده از آن را م را صرف تنباکو می

گـردد کـه توسـط فـردی  اظهارات این دسته از افـراد بـه داسـتانی برمی. هایشان کرد لب

، جانشین شاه عباس، به ایران سفر کـرده که در زمان شاه صفی به نام اولئاریوس آلمانی

   ٣.این زمینه نقل شده است د دربو 
                                                                                              

 Wiener, Africa and the Discovery of؛ Tiedemann, Geschichte des Tabaks, 208ff :بـرای مثـال بنگریـد بـه .١

America, vol. I ؛ وBecker, “Zur Ethnologie der Tabakspfeife” و برای منابع جدیدتر بنگریـد بـه؛: Balabanova, 

“Tabak in Europa vor Kolumbus” .بنگریـد بـه برای تکذیب منشـأ غیـر آمریکـایی تنبـاکو: Stahl, “Zur Frage des 

Ursprungs des Tabaksrauchens” .  

2. Chardin, Voyages, 3:303.  

3. Olearius, Vermehrte newe Beschreibung, 645.  

  . Corti, History of Smoking, 144 :همچنین بنگرید به
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 و آنـاتولی شکی نیست که سربازان ایرانی که اهل شمال ایـران بودنـد و در آذربایجـان

در آن . دنـدکر  می پولشان را خـرج تنبـاکو ها جنگیدند در طول جنگ با عثمانی شرقی می

 تنباکو از سال. شده بود شناخته وری عثمانیزمان تنباکو در امپرات
ً
 ۹۷۸/.م۱۵۷۰ احتماال

نیز  ].خ.هـ۹۷۰. [ق.هـ ۱۰۰۰/.م۱۵۹۱، گرچه سال شد وارد سوریه] .خ.هـ۹۴۹. [ق.هـ

، ، تاریخ نـویس عثمـانیانعیم ١.ی این موضوع ذکر شده استبه عنوان تاریخی دیگر برا

 ۸۰. [ق.هــ ۱۰۰۹/.م۱۶۰۰ـ ۰۱هـا ایـن گیـاه را در سـال  بـار اروپایی نخسـتینگویـد  می

ای بـه ورود تنبـاکو بـه ایـن شـیوه  اشـاره امـا اولئـاریوس ٢.آورند به استانبول ].خ.هـ۹۷۹ـ

 ی بـارهمشـکل اینجاسـت کـه در. ی این موضـوع نظـری نـداده اسـت او درباره. کند نمی

 هـیچ شـاهد عینـی وجـود نداشـته اسـت ی شاه عباس اول استعمال تنباکو در دوره
ً
 .عمال

به ایران سفر کرد و اغلب ] .خ.هـ۱۰۰۶ـ ۸[ .م۱۶۲۷ـ ۲۹های  ر سال، که دتوماس هربرت

اشـاره  شخصی که به مصرف واقعی تنباکو در ایـران صـفوی نخستینبه نادرستی به عنوان 

یک اسـتثناء دیگـر در ایـن مـورد  ٣.شود، یکی از اندک استثنائات است کرده است یاد می

 است که یک دهـه پـیش از هربـرت سیلوا فیگوئروان گارسیا دِ نیایی به نام ُد ای اسپا نماینده

کـه تنبـاکو را در کشـورش قـدغن  شاهد آن بوده است که چگونه شاه عباس اول، بـا ایـن

کرد، اجـازه داد تـا در حضـورش  که از ایران دیدن می ، سفیر مغولکرده بود، به خان عالم

   ٥.شود که تنباکو موضوع بحثی جدی میان این دو بوده است گفته می ٤.تنباکو بکشد

 جنگ
ً
ای انتشـار مجرایی بـر . می هفدهم  در اوایل سده های ایران و عثمانی احتماال

. اکو پیش از آن آغاز شده بودده است؛ اما واضح است که مصرف تنبدر ایران بو  تنباکو

مشخص کردن زمان دقیق آن کار دشواری است، زیرا شواهد موجود ناکافی و متنـاقض 

، مانروای ازبک، فرمحمدخان ، سالی که ولی].خ.هـ۹۹۱[ .م۱۶۱۲تنباکو در سال . است

، که بسیار دورتر از شهرهایی همه در خراسان بااین. آسانی در دسترس بود به ایران آمد، به

 از آنجا آغاز شده بود، اعضای هیئت نمایندگی ازبـک
ً
 بود که استفاده از تنباکو احتماال

                                                                                              

  . با سپاس از پروفسورمدرسی که این کتاب را به من معرفی کرد. آمده است ۱۶، البرهان تحقیقها در الکرمی،  این تاریخ .١

2. Birnbaum, “Vice Triumphant.” Tiedemann, Geschichte des Tabaks, 213ff.  

3. Herbert, Travels in Persia, 261.  

4. Silva y Figueroa, Comentarios, 2:403.  

5. Islam, Indo-Persian Relations, 75.  
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ی  بنـابر گفتـه ١».شـد مکرر تنباکو کشیدهو «تهیه ند و بالفاصله رخواست تنباکو کردد

وارد ایـران شـد؛ ایـن ] .خ.هــ۹۸۴[ .م۱۶۰۵، پزشک ایرانی، تنباکو در سال الدین کمال

خوبی  تاریخ با زمان احتمالی ورود تنباکو به نقاط دیگر آسیای جنوبی و جنوب شرقی به

در . داننـد تـر از آن می بع فارسی دیگر تاریخش را کمـی پـیشبرخی منا. خوانی دارد هم

، که توسـط پزشـکی دیگـر بـه نـام .م ی هفدهم ای پزشکی مربوط به ابتدای سده رساله

بب حسام
ّ

نوشته شده، گفته شده که تنباکو در زمـان نوشـته شـدن ایـن رسـاله  الدین متط

 ۱۰۰۱/.م۱۶۰۱دیگر تاریخ دقیق ورود تنباکو بـه ایـران را  در جای ٢.وارد ایران شده است

   ٣.اند دانسته ].خ.هـ۹۸۰. [ق.هـ

 مربوط به اوایل سده
ً
اسـت تـاریخی  .م ی شـانزدهم دو قطعه شعر فارسی که احتماال

 متفاوت و بسیار پیش
ً
ترین  قدیمی. دهد ارائه می تر از آنچه گفته شد در مورد قلیان کامال

ــام اهــل شــیرازا ــاعی از شــاعری گمن  ۳۶اســت کــه ســال وفــاتش  یــن اشــعار یــک رب

  : است ].خ.هـ۹۱۴ـ ۱۵. [ق.هـ ۹۴۲/.م۱۵۳۵ـ
  

  گـــــردد ور می زلـــــب تـــــو بهـــــره قلیـــــان

  

    

  گــــردد شــــکر می نــــی در دهــــن تــــو نی    

ــــــرد رخ تــــــو دود تنبــــــاکو     نیســـــــت برگ

  

    

ـــ     ـــت ک ـــری اس ـــر میاب ـــرد قم ـــردد ه برگ   ٤گ

  : گوید است که می رباعی دیگر از شاعری به نام باسطی  

ـــــایی ـــــم تنه ـــــرا غ ـــــد م ـــــر باش   کمت

  

    

  مــــــأیوس شــــــدم بــــــه عــــــالم تنهــــــایی    

  صحبت به کسی گو، اگر نیسـت چـه بـاک  

  

    

ـــــان     ـــــایی قلی   کـــــافی اســـــت همـــــدم تنه

ی ایبری تنها ساکنان بّر قدیم بودند که  جزیره شبه ، مردم.م ی شانزدهم در اوایل سده  

                                                                                              

 . ۴۳۹، تاریخ عباسی، منجم یزدی .١

  .دسترسی به این منبع را مدیون پروفسور مدرسی هستم. ۸:۳۸۶ـ ۸۷ی ملک،  های خطی کتابخانه نسخهفهرست  .٢

 . ۴:۴۳۶، الذریعهآقابزرگ،  .٣

  . idem, “L’apparition du narghileh,” 84و  ؛۱۵" ،نظری به پیدایش قلیان"سمسار،  :بنگرید به .٤
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از  های تنباکو پس از بازگشـت کریسـتف کلمـب نمونه نخستینشناختند و  را می تنباکو

کـه  بـا توجـه بـه ایـن. به آنجا آورده شد] .خ.هـ۸۷۲[ .م۱۴۹۳سفر به بّر جدید در سال 

 .م۱۵۳۵تنباکو نسـبت داد سـال  ی توان به نخستین شعر درباره میکه  آخرین تاریخی را

 .م۱۵۰۵در سـال  به خلـیج فـارس ها است و با در نظر گرفتن ورود پرتغالی ].خ.هـ۹۱۴[

ی  بـار در اوایـل سـده ، این احتمال نظری وجود دارد کـه تنبـاکو نخسـتین].خ.هـ۸۸۴[

  . وارد ایران شده باشد .م زدهمشان

 ی بـارهاز تـاریخ مـورد توافـق در پیش سده به ایران بیش از نیم همه، ورود تنباکو بااین

 باعـث شـده ویلـ راحتی پذیرفت توان به نفوذ آن در آسیا را نمی
ً
 م فلـورو ایـن امـر اخیـرا

 سخن شاعر شیرازی را زیر س
ِ

یـا «کنـد کـه گونـه اسـتدالل می ایـن فلور. ال ببردؤ درستی

چیز دیگـری بـه «که  و یا این» شاعر جدیدتری این شعر را نوشته و یا اقتباس کرده است

وی سـپس فـرض را بـر . »شده که احتمال این امر بیشتر است غیر از تنباکو استفاده می

ی او بـه شـایعاتی اسـت کـه  اشاره. بومی است گیرد که ارجاع اشعار به تنباکوی این می

دار دارد؛ امـا او  هـای نیکـوتین ی مشابهی پـیش از ورود برگ شاردن در مورد وجود ماده

ی مشخصـی در  توانـد بـه نتیجـه قادر به فراهم آوردن شاهدی بر این مدعا نیسـت و نمی

بـار ایـن  ویت کسانی که نخسـتینی تاریخ احتمالی ورود این محصول به ایران یا ه زمینه

   ١.اند دست یابد محصول را به ایران آورده

اول از همـه . کنـد های بسـیاری را بـه ذهـن متبـادر می رباعی پرسش نخستینتاریخ 

آمدنـد  بـه ایـران میپس از این تاریخ مسافران خارجی کـه  سدهکه چطور تا سه ربع  این

کـه ایـن  اند، حـال آن نکرده و آن را توصیف نکرده ای به کشیدن تنباکو گونه اشاره هیچ

ی غیرمعمولی کـه ایرانیـان آن را مصـرف  رسم، گرچه برایشان جدید نبود، به دلیل شیوه

 باید مورد توجهشان قرار می می
ً
 حتی با در نظر گرفتن این احتمـاِل . گرفت کردند قاعدتا

د همیشـگی آن در بـازار و نیـز موانـع بعید که عادِت کشیدن تنباکو به دالیلی چـون نبـو 

محـدود بـه نـواحی جنـوبی کشـور  .م ی شـانزدهم ی سـده دهی در بخش عمـده سامان

ای ماننـد آرتـور  شد، هیچ توجیهی برای این امر وجود ندارد که چرا نه افراد انگلیسی می

 ، جـان نیـوبری)].خ.هــ۹۴۷[ .م۱۵۶۸( ، ریچارد ویلـز)].خ.هـ۹۴۵[ .م۱۵۶۶( ادواردز

و نـه افـراد ) ].خ.هــ۹۸۵[ .م۱۶۰۶( رایـت ، و یـا جـان کـارت)].خ.هـ۹۶۷[ .م۱۵۸۸(

                                                                                              

1. Floor, “Art of Smoking,” 48-50.  
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، گاسـپار دوسـان )].خ.هــ۹۸۳ـ ۸۴[ .م۱۶۰۴ـ ۰۵( السـردادو مثل لوییس پریـرا  پرتغالی

که به ) ].خ.هـ۹۸۵[ .م۱۶۰۶( لوبِ اورتا رِ  ، و یا نیکوال دِ )].خ.هـ۹۸۴[ .م۱۶۰۵( برناردینو

   ١.اند ای به تنباکو نکرده گونه اشاره اند، هیچ ایران سفر کرده

کدام از منابع به این مسئله اشاره نشده است که آشنایی بـا  که در هیچ ینی دوم ا نکته

های مدیترانه  از مرز سرزمین پس از سفر کریستف کلمبسده  نیمو مصرف آن تا  تنباکو

 تنباکو از طریق آثـاری ماننـد کتـاب مشـهور ژان ی بارهدانش نظری ما در. گذشته باشد

 Cruydeboeck، در مورد باغبانی، و نیـز کتـاب مالکیت روستایی کشاورزی وبه نام  لیبو

، گسـترش پیـدا ].خ.هــ۹۳۳[ .م۱۵۵۴فالندری در سـال  ی ِرمبرتوس دودونائوس نوشته

ژان  ٢.ترین ارجاع به کشـت تنبـاکو در اروپـا در نظـر گرفتـه شـد به عنوان قدیمیکرد و 

 ی بـارهی مخدر تنباکو جاودانه شده اسـت، بـا توصـیفاتش در نیکوت که نامش در ماده

 تغالدر دولت پر  نسهای که به عنوان سفیر فرا ، دوره].خ.هـ۹۳۹[ .م۱۵۶۰ تنباکو در سال

 نخسـتین. ی ما از تنبـاکو داشـته اسـت سزایی در شناخت اولیه ، تأثیر بهکرده خدمت می

و  ، جنواکنندگان تنباکو در اروپا سربازان و ملوانانی بودند که از بندرهای لیسبون مصرف

تجارت موجـب شـد تـا تنبـاکو بـه . شدند ظامی و تجاری میهای ن راهی مأموریت ناپل

کننـدگان اصـلی تنبـاکو در سرتاسـر  کـه بعـدها توزیـع ها انگلیسی. تر برود مناطق شمالی

 نخسـتین. به مصرف دخانیـات روی آوردنـد .م ی شانزدهم جهان شدند، در اواخر سده

. م۱۵۸۰بـود، در حـدود سـال برداری شـده های هندی الگـو از نمونه ِگلی که های چپق

ملوانان و مسافران عادت مصرف دخانیـات را . شروع به تولید شد در لندن.] خ.هـ۹۵۹[

. م۱۵۸۹بردنـد کـه در آنجـا در سـال  و پس از آن بـه نـروژ لندبه ه و انگلیس از پرتغال

 منـاطقدر  ٣.بینیم نام تنباکو را در فهرست اقالم وارداتی دارای مالیات مـی] .خ.هـ۹۶۸[

سپس تنبـاکو را  تاجران انگلیسی. دیگر اروپا نیز مجراهای تجاری در این امر مؤثر بودند

جنـگ و تجـارت، هـر . معرفی کردنـد به روسیه] .خ.هـ۹۴۰ی  دهه. [م۱۵۶۰ی  در دهه

هـای  جنگ. دو، باعث گسترش بیشـتر تنبـاکو شـد و آن را از سـواحل اروپـا فراتـر بـرد

. م۱۶۲۰که در سـال  و به سمت اروپای مرکزی شد، جاییی تنباک موجب اشاعه ساله سی

                                                                                              

بـرای . Hakluyt, ed., Principal Navigations, vols. 2 and 3تـوان در  تر را می قـدیمی گـزارش مسـافران انگلیسـی .١

 Gulbenkian, ed., L’ambassade de Luis Pereira de Lacerda; Bernardino, Itinerário :بنگرید به مسافران پرتغالی

da Índia ؛ وRebelo, Un voyageur portugais en Perse .  

2. Brongers, Pijpen en tabak, 14; Rival, Tabac, Miroir du temps, 13.  

3. Price, “Tobacco Adventure to Russia,” 8.  
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بود، در زمـان پیشـروی  ، که در خدمت فردریک بوهمیارا ارتش انگلیس ].خ.هـ۹۹۹[

 تنبـاکوی ه آلمـانچنـدی نگذشـت کـ. دیدنددر حال استعمال دخانیات  در ساکسونی

   ١.شد خود را به زیر کشت برد و منبعی برای انتشار آن به استرالیا و مجارستان

نفـوذ کـرد امـا،  و هلنـدی از طریق تاجران و ملوانان پرتغـالی و آسیا تنباکو در آفریقا

شود کـه بـه  ، کمتر ارجاعاتی دیده میپینیصرف نظر از مصرف زودهنگام تنباکو در فیل

. م۱۶۰۷مصــرف دخانیــات در ســال  ٢.برگــردد .م ی هفــدهم تر از ســده زمــانی قــدیمی

جنوب آفریقا پس از تأسـیس  که درحالیگزارش شده است،  لئونسیرا در ].خ.هـ۹۸۶[

در  ٣.بود که با تنباکو آشنا شـد] .خ.هـ۱۰۳۱. [م ۱۶۵۲کیپ در سال  ی هلندی مستعمره

های آسیا، تنباکو به دو شیوه نفوذ پیدا کرد، یـا از طریـق تمـاس مسـتقیم بـا  اکثر قسمت

بـه . دریانورد، یا برای مناطق محصور در خشکی از طریـق نـواحی سـاحلی های اروپایی

 از طریق پرتغالی عنوان مثال، ژاپن
ً
و  تنبـاکو در کـره. بـا دخانیـات آشـنا شـد ها مستقیما

 در زمان اشغال شبه منچوری
ً
توسط ژاپن راه یافت و در همین زمان  ی کره جزیره احتماال

که به  حال آن ٤.جنوبی برده شده بود به چین از ماکائو ها بود که تنباکو از طریق پرتغالی

. طریق ایران کسب کـرده اسـت عادت استعمال تنباکو را از رسد آسیای مرکزی نظر می

از ایرانیان درخواسـت تنبـاکو  ].خ.هـ۹۹۱. [م۱۶۱۲که در سال  ی ازبک داستان فرستاده

  . دهد که دخانیات هنوز در آن زمان در آسیای مرکزی رواج نیافته بود کرده بود نشان می

و بدون سـند و مـدرک، بدون در نظر گرفتن آن شعر قدیمی به عنوان موردی خاص 

را از تـاجران و  بـار تنبـاکو نخسـتیناعظـم آسـیا،  بخشآشکارا پیداست که ایران، مانند 

فرهنـگ لغـت داروشناسـی فارسـی ، دویـهاأل  مخزن. دریافت کرده است ملوانان پرتغالی

به این  .م ی هفدهم ه و در بیشتر منابع سدهکردواقعیت اشاره ، به این .م ی هجدهم سده

ی  سرچشـمه ی ایـن منـابع دربـارهیـک از  متأسفانه در هیچ ٥.موضوع پرداخته شده است

ـن ژوزفَس آنژ دو . ضوع چیزی نیامده استرد این مو اطالعاتشان در مو 
ّ
، غ مسـیحی، مبل

 
ً
بار ایرانیان را با تنبـاکو آشـنا  نخستین ها کسی است که گفته پرتغالی نخستینکه احتماال

                                                                                              

1. Tiedemann, Geschichte des Tabaks, 165-6.  

 از آمریکای جنوبی از طریق  ۱۵۷۰ی  اولین بار در دهه تنباکو. Höllmann, Tabak in Südostasien :بنگرید به .٢
ً
مستقیما

  . شد اقیانوس آرام وارد فیلیپین

 . ۱۹۱همان،  .٣

4. Satow, “Introduction of Tobacco into Japan.” 

  . ۲۷۵، دویهاأل  مخزنعقیلی خراسانی،  .٥
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نیـز  لبـرت کمپفـرانگی  همـین امـر دربـاره. ی خود را نیـاورده اسـت کردند، منبع گفته

ران آمده است تأییـد کـرده اسـت کـه به ای .م ی هفدهم صحت دارد؛ او نیز که در سده

ی شـاردن در ایـن میـان از دقـت کمتـری  گفته. اند معرف تنباکو به ایران بوده ها پرتغالی

بـه  ١.برخوردار است، و ادعا کـرده اسـت کـه ایـن را از چنـد نفـر ایرانـی شـنیده اسـت

بـه  تنباکو را اندکی پس از بـردن آن بـه هنـد ها حقق ایرانی، پرتغالی، مپورداوودی  عقیده

بـا ایـن  .م ی شـانزدهم از سـده آخرین دهـهدر بار  نخستینکه ایرانیان  ایران آوردند، و این

کنـد،  ی نـوزدهمی کـه بـه او اسـتناد مـی ی سـده نه او و نـه نویسـنده ٢.گیاه آشنا شدند

   ٣.اند کدام منبع اصیلی برای این ادعا ذکر نکرده هیچ

کـه  شـدند، جائی وارد خلـیج فـارس از سـاحل غربـی هنـد هـا که پرتغالی از آنجایی

زمان با  رسد که فرض کنیم ایران هم تازگی در آن مستقر شده بودند، منطقی به نظر می به

با تنباکو از هند و یا از طریق  که آشنایی ایران صفوی احتمال این. آشنا شد هند، با تنباکو

شود که این کشور بخش اعظم تنباکویش را در  آن بوده باشد، با این واقعیت تقویت می

کـه تنبـاکو هنـوز در  کرده است، زمـانی میقاره وارد  از این شبه .م ی هفدهم اوایل سده

تمامی ارجاعات اولیه به تنباکو در قلمرو . ایران به صورت محصول فروشی در نیامده بود

های غربـی و  ، به واردات آن از هند که از طریق شرکت، در منابع دریایی هلندیصفویه

گـاهی همـه، هـیچ اشـاره اینبا ٤.کند گرفته، اشاره می تاجران بومی انجام مینیز   ای بـه آ

ی  ی پیش از دهـه از دوره) وری عثمانییا امپرات(تنباکو و استفاده از آن در هند  ی درباره

آمـده اسـت کـه تنبـاکو  هدویـالفـاظ األ وجود ندارد، و در  ].خ.هـ۹۶۰ی  دهه. [م۱۵۸۰

) .]خ.هــ۹۸۴ـ ۱۰۰۶[ ۱۶۰۵ـ ۲۷( بار در هند در اوایل سلطنت سلطان جهـانگیر نخستین

 ۸۸. [ق.هــ۹۱۴/.م۱۵۰۸ـ ۰۹در منبعی آمده است که تنباکو در سال  ١.ثبت شده است

 ۱۶۰۵( مـان سـلطنت سـلطان اکبـربه هند آورده شـده اسـت، گرچـه تـا ز ].خ.هـ۸۸۷ـ

                                                                                              

1. Ange de St. Joseph, Souvenirs de la Perse, 102-5; Kaempfer, Amoenitatum exicotarum, 640; and 

Chardin, Voyages, 3:303.  

 Comes, Histoire, Géographie, statistique du ارجاعـات کتـاب :همچنین بنگرید بـه. ۱۹۸، هرمزدنامه، پورداوود .٢

tabac, 218-19 .  

 گفتــه .٣
ِ
. م۱۵۹۹در ســال  هــا گویــد پرتغالی بلیبتــرو می. اســت Bleibtreu, Persien, 71, 96, fn. 1 ی پــورداوود منبــع

  . را معرفی کردند تنباکو.] خ.هـ۹۷۸[

4. Dunlop, ed., Bronnen, 35, 176.  

1. Gokhale, “Tobacco in Seventeenth-Century India,” 485; Seligmann, ed., Ueber drey höchst seltene 

Persische Handschriften, 41.  
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مورد پسند مردم واقع نشده بود، که این امر، هـم بـه دلیـل  ١)].خ.هـ۹۳۵ـ ۸۴. [م۱۵۵۶ـ

نگاری، ما را یاد آن شـعر قـدیمی در مـورد  قدیمی بودن تاریخ آن و هم نبود بافت تاریخ

 از منـابع آرشـیو پرتغـالیکه شواهد بیشـت تا زمانی. اندازد می قلیان
ً
آشـکار  ری، احتمـاال

  . ماند نشده باقی می نشود، این موضوع حل

  قلیان. ٢

خاسـتگاه و ورود دخانیـات بـه دسـت  ی بـارهاطالعات بیشتری در اکنون با بررسی قلیان

ترین آلت استعمال دخانیـات  ات در ایران، محبوباز زمان آغاز مصرف دخانی. خواهیم آورد

ـه  در ایران قلیان بوده است که در هند
ّ
، و در )ای بـه معنـی گـوی و ظـرف شیشـه(بـه آن حق

بـه ایـران  تمام افراد خارجی که در دوران صفوی. گویند می شیشهیا  نارگیلهکشورهای عربی 

. کجـای غـرب وجـود نـدارد انـد کـه در هـیچ ز قلیان به عنوان شیئی نادر یاد کردهاند، ا آمده

  .اند که این وسیله در هند هم مورد استفاده بوده است برخی نیز اظهار داشته

بـه . وجود داشته اسـت .م شانزدهم ی سدهتر از  به احتمال زیاد بسیار پیش البته قلیان

از نــوعی قلیــان بــرای  .م های ســیزدهم و چهــاردهم ، در ســدهرســد در اتیــوپی نظــر می

اما جزئیات امـر در ایـن زمینـه از دسـت رفتـه  ٢.شده است استفاده می استعمال حشیش

. شـرقی هنـوز در ابهـام هسـتیم است و ما در مورد انتقال احتمالی آن فراتـر از آفریقـای

ایرانـی، معتقدنـد چـه ایرانـی و چـه غیر اکثر ایرانیان و بسیاری از محققـان،  که ضمن این

به نظر  ٣.های دیگر خاورمیانه رفته است قلیان اختراعی ایرانی است که از آنجا به قسمت

تصـویری از قلیـان ایرانـی در . رسد روند تکاملی قلیـان نیـز مؤیـد ایـن قضـیه اسـت می

ی  ، نوشته٤تنباکوشناسی، به نام ی تنباکو ایی در زمینهی موجز اروپ نامه ترین دانش قدیمی

 ١.به چاپ رسیده، آمـده اسـت در هلند ].خ.هـ۱۰۰۱. [م۱۶۲۲، که در سال یوهان نئاندر

کـه  .م ی هفدهم متعدد ایرانی اوایل سدههای  ها و نقاشی همچنین تصویر قلیان در طرح

                                                                                              

 . ۱۰۵، شرح مینا بازاردهلوی،  .١

2. Van der Merwe, “Cannabis Smoking,” 78.  

  . Floor, “Art of Smoking,” 61؛ Tanner, “Rauchzeichen,” 23و  263 "،قلیان"رازپوش،  :برای مثال بنگرید به .٣

4. Tabacologia 

1. Neander, Tabacologia, 247, 249.  
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 ١.شـود کشـیده شـده، دیـده می قاسـم تبریـزیو شـاگردش محمد یتوسط رضـا عباسـ

این تصاویر از نـوع ادوات سـاده و ابتـدایی نیسـتند کـه بـا  ،رود برعکس آنچه انتظار می

 (پوست نارگیل 
ً
سرهم بندی ) زی است که قلیان از آن ساخته شدچی نخستینکه احتماال

هنرمنـدی و . اند شده باشند بلکه ابزاری هستند که بسـیار دقیـق و ظریـف سـاخته شـده

 طــوالنی پیشــرفت فــن
ً
آوری و  مهـارت بســیار بــاال در سـاخت قلیــان نشــان از رونــد نسـبتا

آن شـعر قـدیمی رسـد، اگـر نگـوییم در تأییـد  شناسانه دارد و به نظر می اصالحات زیبایی

 طوالنی تکوین آن است ی دوره دهنده کم نشان است، ولی دست
ً
شک،  قلیان، بی. ی نسبتا

در  .م ی هجـدهم رایـج در سـده هـای قلیان. به مرور زمان دارای معنا و مفهوم ایرانـی شـد

   ٢.ن دوره برداشته شده بود، نامی که از نام فرمانروای ایرانی آشد نامیده می خان کریم مصر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 cheururgicoـ Tabacologia medico. نئاندر. ، از جیتصویری قدیمی از یک قلیان

pharmaceutica (Leiden, 1622).   

                                                                                              

1. Martin, Miniature Paintings, plate 159; and Rogers, ed. And trans., Topkapı Saray Museum, plate 124.  

2. Niebuhr, Travels through Arabia, 1:127.  

  . Ives, Voyage from England to India, 224 :بنگرید به. شد نیز در ایران به همین نام خوانده می. ی هجدهم م در اواخر سده
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تانی اسـت کـه داسـ کارگیری قلیان پیشگامی ایرانیان در به ی بارهترین بحث در جدی

را از ظرف آبی گذراند پزشک و ادیب ایرانی بـه  کسی که دود تنباکو نخستینگوید  می

همـه، ایـن  بـااین ١).].خ.هــ۹۲۶ـ ۶۸. [م۱۵۴۷ـ ۸۹(بـوده اسـت  نام ابـوالفتح گیالنـی

. ا اختراعـی ایرانـی دانسـتتوان قلیـان ر  واقعیت اگر صحت نیز داشته باشد، باز هم نمی

سفر کـرد  ، به هند، در زمان سلطنت سلطان اکبر].خ.هـ۹۵۴. [م۱۵۷۵گیالنی در سال 

جا بود که برای  و در آنجا مورد استقبال قرار گرفت و دارای پست و مقام شد و در همان

. گـردد اسـالمی آن برمیــ  تگاه هندیالبته این داستان به خاس ٢.بار قلیان کشید نخستین

 نخسـتین.) شمالی رواج یافت، نـه در جنـوب» نشین مسلمان«در هند، قلیان در مناطق (

کـه  تـر از این است، بسیار پـیش ].خ.هـ۹۹۴. [م۱۶۱۵قاره سال  اشاره به قلیان در این شبه

شناسی و فیزیولوژیکی  ظ واژهاز لحا ٣.در ایران شوند خارجیان متوجه این نوع از تدخین

کم از هند  هم که در نظر بگیریم، به احتمال زیاد قلیان ابتدا در هند ساخته شد، یا دست

بینیم  نیز نگـاه کنـیم مـی قلیانی  اگر به واژه. و یا از طریق این کشور به ایران آمده است

غلیـان کـه از فعـل  که اشاره به خاستگاه ایرانی آن ندارد، زیرا این واژه مشتقی اسـت از

اولیـه ابـزار  هـای قلیان. قل کردن اسـت عربی گرفته شده و به معنی جوشیدن و قل غلی

را به صورت مستقیم وارد آن ) بامبویی(ای شامل یک نارگیل توخالی بودند که نئی  ساده

ط افراد فقیر ها توس این نوع قلیان تا مدت ٤.شده است کرده و دود تنباکو از آن رد می می

ی نارگیال، کـه در سانسـکریت بـه  واژه ١.شده است ایران و هند استفاده می) جنوب(در 

که نارگیل بومی ایران نیست  یاز آنجای ٢.معنای نارگیل است، به خاستگاه آن اشاره دارد

 طبیعی به نظر می و در جنوب هند رشد می
ً
قـاره آمـده  رسد کـه از ایـن شـبه کند، کامال

                                                                                              

1. Elgood, Safavid Medical Practice, 41.  

  . ۱۰۷" ابوالفتح گیالنی،"کرامتی،  .٢

3. In Laufer, Tobacco and Its Use in Asia, 12.  

 قلیـان .٤
ِ

 راسـت دیـده می در تمام تصـاویر قـدیمی
ِ

 ,Neander تصـویر موجـود در :بـرای مثـال بنگریـد بـه. شـود ایـن نـی

Tabacologia, 247 ؛Chardin, Voyages, atlas, plate XIX ؛ وBedik, Chehil sutun, 288 . ایـن در جهـت تقویـت

. م۱۶۹۴-۱۷۲۲سـلطنت ( در زمـان شـاه سـلطان حسـینمـارپیچ آمـده اسـت ی یکی از منابع فارسی است کـه در آن  گفته

  . ۱۳۸، التواریخ زبدهبنگرید به مستوفی، . اختراع شده است.]) خ.هـ۱۰۷۳ـ۱۱۰۱[

1. Ives, Voyage from England to India, 224.  

نی گوسفند بوده است که اودونوان در  استفاده از استخوان درشت ی فقرا برای ساخت قلیان های خالقانه یکی دیگر از روش

  . O’Donovan, Merv Oasis, 2:440 :بنگرید به. در آسیای میانه دیده بود.] خ.هـ۱۲۶۰. [م۱۸۸۱سال 

 . ۲۰۸، هرمزدنامه، پورداوود .٢
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 محتمل است که قلیانای. باشد
ً
های بلـوری از طریـق  تر با کاسـه ظریف های ن امر کامال

مربـوط بـه  هـای کـه قلیان راه یافته باشـد، جائی های تجاری در غرب هند، به یمن کانال

بازرگانان  ١.شده در غرب هند، دیده شده است های یافت ، مشابه نمونه.م ی هفدهم سده

 ٢.شرقی به دیگر نقاط بردند ها را از سواحل آفریقای نیز، از هندی و عرب و ایرانی، قلیان

ار کم و نـادر اسـت، شـواهد بسی ی دخانیات به طور کلی بارهطور که مستندات در همان

این نظر  همه، حتی رد اینبا. خاستگاه و سرمنشاء قلیان نیز ناکافی و مبهم است در مورد

ی ایرانی بودن قلیان، این  که تنباکو پیش از موقع مورد استفاده قرار گرفت و تردید درباره

جدیـد و  جوامع خـارج از بـّر  نخستینیکی از  دهد که ایران صفوی واقعیت را تغییر نمی

  . آن معمول گشت ی ایبری بود که تنباکو در آنجا اشاعه یافت و مصرف جزیره شبه

  محبوبیت، کشت و تجارت . ۳

 های نیمهدر ایران، واضح است که تا  نظر از زمان دقیق ورود و گسترش تنباکو صرف

. عجیبـی در میـان ایرانیـان محبوبیـت یافتـه بـود شـکلدخانیـات بـه  .م ی هفدهم سده

کرده بـود،  سفر قندهار به ].خ.هـ۱۰۰۰. [م۱۶۲۱، که در سال آلمانی هاینریش فون پوزر

شـانزده سـال بعـد،  ٣.در این شهر صحبت کرده اسـت» مصرف بیش از حد تنباکو«از 

ی از ی اجتماعی که باشـند، بـه قـدر اشاره کرده است که ایرانیان از هر طبقه اولئاریوس

او اضـافه . کنند برند که همه جا، حتی در مساجد نیز، آن را استعمال می تنباکو لذت می

کیـد بـر  کند که تنباکو از بغداد می دانسـتند  ایرانیـان نمی کـه اینوارد شده است، و با تأ

گوید که در آن زمـان تنبـاکو هنـوز در  کنند، به طور ضمنی می چگونه آن را درست می

ی  ، ایرانیان شـیفتهی اولئاریوس به گفته. شده است خود ایران در سطح وسیع کشت نمی

دهـد کـه  گفتنـد و ایـن نشـان می می انگلیسی اروپایی بودند که به آن تنباکوی تنباکوی

کیـد می ١.ی آن بودند واردکننده ها لیسیانگ کنـد کـه  پس از حدود یک نسل، شاردن تأ

حـدود پنجـاه سـال  ها نگلیسـیشـد کـه ا گفتـه می برزیلی به تنباکوی انگلیسی تنباکوی

                                                                                              

1. Armin Schopen, “Tabak in Jemen,” 447.  

2. Laufer et al., Tobacco and Its Use in Africa, 10, 17.  

3. Poser, Tage Buch, unpag.  

1. Olearius, Vermehrte newe Beschreibung, 597.  
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گوید که ایرانیان طعم تند این تنبـاکو را  شاردن در ادامه می. تر به ایران آورده بودند پیش

خاسـتگاه ایـن  ١.شـده اسـت بسیار گران تمـام می ها آندوست نداشتند و همچنین برای 

ــه احتمــال قــوی ویرجی ــاتنبــاکو ب  ].خ.هـــ۹۹۹. [م۱۶۲۰ی  بــوده اســت، کــه از دهــه نی

 ۲۹های  در سـال انگلـیس در واقـع. بـود ی تنبـاکو بـه انگلـیس کننـده ترین عرضه اصلی

رسد مقدار آن بسیار کم  ا به ایران وارد کرد، اما به نظر میتنباکو ر  ].خ.هـ۱۰۰۷ـ ۸. [م۱۶۲۸ـ

آمیز  بوده و تداوم نداشتن این عمل باعث ایجاد این تصور شده است که ایـن اقـدام موفقیـت

، مقـادیر زیـادی .م ی هفـدهم ی نخسـت سـده رسـد کـه در نیمـه بـه نظـر می ٢.نبوده است

 چراکـهبه ایران منتقل شـده اسـت،  ی هند قاره تر، از راه زمینی از شبه ینتر، با کیفیت پای ارزان

شاهد این ماجرا بوده است که چهل شتر کـه  ].خ.هـ۱۰۱۰ی  دهه. [م۱۶۳۰ی  در دهه هربرت

هنـدی از طریـق  ویتنبـاک ٣.شـدند آمدنـد وارد قـزوین حامل بار تنباکو بودنـد و از هنـد می

   ٤.تجارت دریایی نیز به ایران رسیده است

 .م۱۶۰۰ی  دهـه های نیمـهتـا . تبدیل به محصولی بـومی شـد طولی نکشید که تنباکو

ایران نه تنها تنباکو را از . واردات خارجی تنباکو تا حد زیادی خاتمه یافت ].خ.هـ۹۷۹[

خـود را بـه ایـن  ، تنبـاکوی.م ی هفدهم ی سده وارد نکرد، که در نیمه رودان میانو  هند

راه پیدا  ایرانی نیز به هند های قلیان ٥.صادر کرد و روسیه وری عثمانیامپراتقاره و نیز  شبه

بـا  هر سـاله چهـارهزار قلیـان ].خ.هـ۱۰۷۹. [م۱۷۰۰گفته شده است که تا سال . کردند

در آن زمان تنباکو دیگر تبدیل بـه  ١.شد فرستاده می] هند در گجرات[ کشتی به سورات

نرمـی کـه بـرای  تنبـاکوی. شـد یمحصولی فروشی شده بود و در سرتاسر ایران کشت م

شـد و  شـرق کشـور کشـت می هـای مرکـزی جنـوب و شـد، در بخش قلیان استفاده می

رفـت، در منـاطق  معمولی بـه کـار می های تر بود و برای چپق درشت تنباکویکه ، توتون

، تنباکو به یکی از اقالم مهم تجاری در ی صفویه رهدر اواخر دو . یافت غربی پرورش می

مرکز کشت تنباکو شد و بیش از ده نمونـه  در همین دوره، کازرون ٢.تبدیل شد شهر قم
                                                                                              

1. Chardin, Voyages, 3:302.  

2. Sainsbury, ed., Calendar of State Papers, 628-29, Burt et al., Gombroon to Surat, 20 Feb.-May 1629.  

3. Herbert, Some Years Travel, 198.  

4. Dunlop, ed., Bronnen, 35, 176.  

5. Chardin, Voyages, 3:302; 4:165-66; Gopal, Indians in Russia, 97, 130.  

1. Barendse, “Trade and State in the Arabian Seas,” 220.  

2. Petis de la Croix, Extrait du journal, 135.  
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 کازرونی سه محمودی قیمت . در ک از این محصول را تولید می
ِ

تنباکو در این شهر هر من

نرم ادامه دادند، اما از اواخـر  به تولید تنباکوی و کاشان ی اصفهان مناطق حومه ١.داشت

 ممتازترین تنبـاکوی«. شد کشت می ایران در فارس بهترین نوع تنباکوی ی صفوی دوره

روستای «ساکنان آنجا مائین را  ٢.، بود، روستایی در شمال تخت جمشیددر مائین» ایران

ی آن در  هـای میـوه بسـیاری از باغ. می هفـدهم  نامیدند، و در اواخـر سـده می» تنباکو

 ی صـفوی نیز در اواخر دوره ها سرانجام، ارمنی ٣.قرار گرفت» گیاه متعفن«خدمت این 

   ٤.به کشت تنباکو روی آوردند

چنان محبوبیتی یافته بود که سـربازان ایرانـی  .م ی هفدهم سده های نیمهاین علف تا 

هـا را بـا خـود حمـل  نبـرد نیـز آنبردنـد و در هنگـام  را با خود به ارتش می هایشان قلیان

گویـد  می تاورنیـه ٥.کردند؛ مسافران نیز در طول سفر این وسیله را بـه همـراه داشـتند می

بـود؛ او در ادامـه  گذشـتند، امـا تنباکویشـان بایـد بـه راه می بیشتر ایرانیـان از نانشـان می

کردنــد، اول  شــان را دریافــت می وزانهکــه حقــوق ر  گویــد کــارگران بــه محــض ایــن می

ایرانیان . دادند ماند برای خرید نان و میوه می خریدند و هر چه باقی می تنباکویشان را می

 دادنـد کشـیدن چپـق کاری که هنگام باز کردن روزه انجـام می نخستیندر ماه رمضان 

مـردم تنگدسـت کـه در «: گویـد هم عقیده است و می نیز در این مورد با او فرایر ١.بود

دنیا یک صنار پول بیشتر نداشتند، با نصف آن نان و کشمش یا شیر، و بـا نصـف دیگـر 

ی گویـای دیگـری از ایـن  نمونـه آبـادی ی خاتون نامه وقایع ٢».خریدند می گرد و تنباکو

ــو ــل عم ــتتمای ــه تنباکوس ــال . می ب ــزارش او در س ــر گ ــا ب ـــ۱۱۲۷/.م۱۷۱۵بن . ق.ه

                                                                                              

1. Salati, I viaggi in Oriente, 31.  

2. Fryer, New Account, 2:228.  

3. Kaempfer, Reisetagebücher, 95.  

4. Pitton de Tournefort, Relation d’un voyage, 2:139.  

5. Poullet, Nouvelles relations, 2:328-29.  

ران آمده بود اشاره کرده که تمام کسانی که در ارتش دخانیات مصـرف به ای. ی نوزدهم م یکی از افرادی که در اوایل سده

 ,Kotzebue :بنگرید بـه." که برای یک ارتش کوچک کافی بود"کردند کسانی را داشتند که برایشان ذغال حمل کند  می

Narrative of a Journey, 142-43 .  
1. Tavernier, Les six voyages, 1:598-99.  

2. Fryer, New Account, 2:248.  

» ی تفـریح و سـرگرمی ایرانیـان مایـه« گوید تنباکو که می De Bruyn, Reizen over Moskovie, 137 :همچنین بنگرید به

  . بود
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که زمان رکود اقتصادی و اغتشاش سیاسی در ایران بـود، افـزایش قیمـت  ].خ.هـ۱۰۹۴[

شـد؛ در ایـن زمـان مـردم بـه میـر  کاالهای اساسی منجر به شورش مردمـی در اصـفهان

 بـه  ، که مهمآبادی محمدباقر خاتون
ً
ترین روحانی عصر خود بود، افترا بسـتند کـه ظـاهرا

 از پـس خریـد  شاه گفته بود اگر مردم می
ً
توانند با هشت عباسی تنباکو بخرند پس حتما

   ١.آیند میبر نان به قیمت هشت بیستی نیز
  

  

 B. Tavernier, Les sixـ  .J. ی صفوی ه، دور خانه ایرانیان در حال مصرف دخانیات در قهوه

voyages de Jean Baptiste Tavernier … fait en Turquie, en Perse et aux Indes, 2 vols. 

(Paris, 1676).  
  

 معـ خانـه با در نظر گرفتن این اشتیاق، جای تعجب نیست که قلیان
ً
ادل کـه احتمـاال

هـای متعـارف  ، تبـدیل بـه یکـی از ویژگی.م ی هفـدهم خانه است، از اواخر سـده قهوه

                                                                                              

گاهی بیشتر در ایـن مـورد بنگریـد بـه. ۵۶۷ـ۶۸السنین،  ، وقایعآبادی خاتون .١  ”,Matthee, “Blinded by Power :برای آ

بیسـتی . آیـد تولید شد و نـام آن از اینجـا می اولین بار در زمان شاه عباس اول بود که ی دوران صفوی نام سکه عباسی. 187

   .ی کوچکی از جنس مس بود سکه
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مرکـز ، از رشـت ].خ.هــ۱۰۶۲. [م۱۶۸۳زمانی کـه در سـال  کمپفر. شهرهای ایران شد

چهـار خانـه در  اینجا هـر سـه یـا در«اظهار داشت که  گذشت ، میاستان شمالی گیالن

هـا شـنیده  خانه اسـت کـه عـالوه بـر گـدایان، صـدای نقـاالن نیـز از آن میان یک قلیان

سـراهای کشـور  و قلیان ها خانـه وفـور در قهوه نیز به شیادانی کـه بـه ١بروینود» .شود می

ــاره می ــد اش ــد بودن ــر، از ٢.کن ــهرهای دیگ ــت و ش ــفهان در رش ــه اص ــان جمل ، و کاش

یکـی از دالیلـی کـه  ٣.در مرکز شهر و اغلب در میدان اصـلی قـرار داشـتند ها خانه قلیان

 هایشان شد این بود که مردم بتوانند قلیان یافت می ها خانه های آب در وسط قهوه حوضچه

های تنباکوفروشی نیز بـود  ، دکانها خانه و قلیان ها خانه عالوه بر قهوه ٤.را از آب پر کنند

شـد و فروشـندگان  فراوانـی دیـده می های اصـفهان بـه هـا و کوچـه که در امتـداد خیابان

رفته باید  هم روی ٥.ران در همه جا حاضر بودندبه رهگذ گرد نیز برای فروش تنباکو دوره

کند که ایران در وارد کردن دخانیات  ی محیط شهری ثابت می گفت تمام شواهد درباره

ای پرمصرف، چنـدین دهـه از اروپـا جلـوتر  به درون بافت جامعه و تبدیل تنباکو به ماده

اروپـایی و غریـب غیر اقالم عجیب  نخستینجزء «گویند تنباکو  در اروپا می. بوده است

امـا در اواخـر  ٦».است که به عنوان کاالیی اروپایی جای خود را برای همیشـه بـاز کـرد

تبـدیل بـه کـاالیی  و انگلـیس بود که تنباکو در کشورهایی مثل هلند .م ی هفدهم سده

ی  سـده های نیمـهتـا  و فرانسـه که کشورهای دیگری مثل اتریش حال آنپرمصرف شد؛ 

  . به این حد از مصرف نرسیدند .م هجدهم

در ایران بایـد آن را در ارتبـاط بـا مـواد محـرک  برای بررسی علت رواج سریع تنباکو

ی میان رواج سریع تنبـاکو و ورود قهـوه شاید رابطه. ر گرفتدیگر در نظ
ّ
در همـان  ی عل

 ها تر از غیرسیگاری کافئین را بسیار سریع ها سیگاری. ی زمانی ما را گمراه کند محدوده

                                                                                              

1. De Bruyn 

2. Fryer, New Account, 147.  

3. Kaempfer, Reisetagebücher, 65, 77, 78.  

4. Petis de la Croix, Extrait du journal, 114.  

5. Du Mans, “’Estat’ de 1660,” in Richard, ed., Raphaël du Mans, 2:104.  

صـادر .] خ.ه ۱۰۸۶. [ق.هــ۱۱۱۸./م۱۷۰۶ــ ۰۷در سـال  ای که شاه سلطان حسـین نامه عبارت دکان تنباکوفروشی در وقف

ی  در زمـره ها در اصـفهان هـا از جملـه تنباکوفروشـی ها و کارگاه نامه بسیاری از مغازه به موجب این وقف. کرده آمده است

  . ۲۳" ی تاریخی، نامه نگرشی به یک وقف"امیدیانی،  :بنگرید به. اموال وقفی درآمدند

6. Goodman, Tobacco in History, 59.  
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شتری دارند تا همان میزان تـأثیر را از بی ی سوزانند و بنابراین نسبت به آنان نیاز به قهوه می

هرچند در نظر گرفتن یکی به عنوان بردار دیگری، برای توجیه سـرعت ایـن  ١.آن بگیرند

 هـر دوی ایـن مـواد در زمـره. فرایند، مصادره به مطلوب کردن این قضیه اسـت
ً
ی  یقینـا

این ترتیب کـه ضمائم مهم زندگی ایرانیان شده بود که هر یک به دیگری وابسته بود؛ به 

المثـل فارسـی اسـت  یک ضرب ٢.که قهوه محرک بود حالیبخشید در  تنباکو آرامش می

همـه، هـیچ دلیـل  اینبا ٣».قهوه بدون تنباکو مثل آش بدون نمـک اسـت«گوید  که می

پذیرش سریع و کامل تنباکو توسط . روشنی وجود ندارد که چرا این دو باید با هم باشند

ه صورت تلفیقی از نـوع دیگـر در نظـر گرفـت کـه مربـوط بـه مـواد توان ب ایرانیان را می

ها پیش از  برخی از این مواد مدت. گردانی بود که پیش از آن در ایران وجود داشت روان

امـا . اسـت رسد تریـاک در این میان آنچه به ذهن می. ورود تنباکو رواج گسترده داشت

) و نـه پـیش از آن(دن این ادغام پس از رواج تنباکو ی خوبی برای نشان دا تریاک نمونه

در ایـران بـه صـورت بلعیـدنی  فقطاین ماده  .م نوزدهم ی سدهتا اوایل  چراکهباشد؛  می

 یـا حشـیش امـا چنـین موضـوعی در مـورد َبنـگ ٤).را بنگرید ۸فصل (شد  مصرف می

ها پـیش بـرای ایرانیـان  زا که از مـدت وهمی ت ی این ماده صحت ندارد؛ مصرف گسترده

 پذیرش تنباکو را بـرای آنـان تسـهیل کـرد شناخته
ً
درسـت اسـت کـه . شده بود، احتماال

های قدیم این ماده بیشتر به صـورت  دهد که در زمان ارجاعات اولیه به حشیش نشان می

ع واقعیـت همه، این موضـو  اینبا ١اند؛ کرده شده است و آن را دود نمی جامد مصرف می

 مکمل هم امر را تغییر نمی
ً
 ماننـد  دهد که تنباکو و حشیش کامال

ً
انـد و در ایـران، تقریبـا

و در زمـان (شـدند  هرجای دیگری، مدت مدیدی بوده کـه ایـن دو بـا هـم مصـرف می

نبـاکو و ی ارتبـاط بـین ت در زمینـه ٢).هم استعمال این دو با هم ادامه داشـته اسـت قاجار
                                                                                              

1. Courtwright, Forces of Habit, 20.  

2. Schivelbusch, “Die trockene Trunkenheit des Tabaks.” 

3. In Ouseley, Travels in Various Countries, 341.  

را  جاناتـان اسـپنس عـادت تریـاک کشـیدن در چـین. کردنـد را دود می ی هفـدهم تریـاک در سـده برعکس در چـین .٤

ی  در ابتـدای سـده کـه پـیش از ورود تنبـاکو بـه چـین ی این داند، اما درباره می" پیشرفت و عادتی جدید در مصرف تنباکو"

 Spence, “Opium Smoking in Ch’ing :بنگریـد بـه. چیـزی نیافتـه اسـتکردند،  هفدهم تریاک را چگونه مصرف می

China,” 146-47 .  

1. Rosenthal, The Herb, 64-65.  

2. Courtwright, Forces of Habit, 105.  

  . Polak, Persien, 2:244 :بنگرید به زمان این دو ماده در زمان قاجار ی مصرف هم درباره
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از ورود تنباکو بـرای  پیشرا  کنند قلیان روی کرد که گمان می حشیش، نباید از کسانی دنباله

هـا را در جهـان  زمـان آن بردند و به این ترتیب احتمـال ابـداع هـم مصرف حشیش به کار می

انـی باشـد چـه توان این نظر را مـورد بررسـی قـرار داد کـه قلیـان، چـه ایر  می ١.اسالم رد کرد

عه و تـوان نشـان داد کـه پـذیرش سـریع و توسـ هندی، اختراعی خالقانه بوده است و نیـز می

هـای قـدیمی و جدیـد در مـورد  قلیان محصول ادغـام عادت ی پیشرفت مرتبط با آن در زمینه

با در نظر گرفتن این مسئله، بررسی این قضـیه کـه آیـا حشـیش را بـا . زا بوده است مواد توهم

ی هفـدهم  این موضوع که در سده. ا خیر، اهمیت چندانی نخواهد داشتیکشیدند  می قلیان

 ٢.کنـد این فرضیه را تقویت می فقطکردند،  زمان با هم مصرف می حشیش و تنباکو را هم. م

هرگـز «که ایرانیان نویسد می ].خ.هـ۱۰۴۹. [م۱۶۷۰ ی هدر ده انگلیسی رو، جان فرایر از این

   ٣».کشند های آن به تنباکو، قلیان نمی های سکرآور بنگ و گل بدون افزودن برگ

  طبقه و جنسیت . ۴

در بسیاری از کشورهای غربی، طبقات مختلف اجتماعی گرایششان به انواع خاصی 

ی  مظهر تشخص و وقار بود، در اصل وسیله پیپ، که در دوران مدرن. از مواد مخدر بود

بار ملوانان و سربازانی که استعمال دخانیات را  نخستینی مردم عادی بود و  مورد استفاده

قشر بـاال و . از بومیان آمریکای جنوبی کسب کرده بودند شروع به استفاده از آن کردند

 .م ی هفـدهم ، در اواخر سدهو آلمان ، فرانسهرو به باال در کشورهایی مثل ایتالیا متوسِط 

شـان را  آمیختنـد تـا مقـام و مرتبه کردند و آن را با مناسک خاصی می استفاده می از انفیه

انفیه در برخی منـاطق اسـالمی  .خوبی نشان دهد و آنان را از مردم عادی متمایز سازد به

. نیز رواج داشته اسـت و در میان برخی مردم مانند چادرنشینان مغرب مانند شمال آفریقا

 در ایـران 
ً
از آن اسـتفاده  .م ی هجـدهم رتبـه در سـده برخـی مسـئوالن عالی فقـطظاهرا

                                                                                              

1. Laufer, Tobacco and Its Use in Asia, 27; Goodman, Tobacco in History, 88; and Keall, “One Man’s 

Mede is another Man’s Persian,” 275-85.  

 Hartwich, Die :در اصـل بـه هـم مـرتبط بـوده اسـت، بنگریـد بـه و مصـرف حشـیش ی این فرضیه کـه قلیـان درباره .٢

menschliche Genussmittel, 231, quoted in Tanner, “Rauchzeichen,” 24 .  
3 Fryer, New Account, 3:99-100.  

 ( ها ازبک و تاورنیه ی دومانز بنا بر گفته
ً
 Du :بنگریـد بـه. مخلـوط کننـد را بـا حشـیش ه تنبـاکوها یاد دادند ک به ایرانی) اخیرا

Mans, “’Estat’ de 1660,” in Richard, ed., Raphaël du Mans, 2:104 ؛ وTavernier, Les six voyages, 1:716-

17.  
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گـاه مـورد اسـتقبال  وب شرقی کشـور، هـیچ، در جنکردند؛ اما در بیرون از مرز سیستان می

شـکال  رسد تمایز طبقاتی در ایـران خـود را از یـک به نظر می ١.عموم قرار نگرفت
َ
سـو بـا ا

ینات ضمائم مورد استفاده ظرافت و تزئمتفاوت استعمال دخانیات و از سوی دیگر با درجه 

دهای اجتماعی ثبت
ُ
ده در ایـن عمـل ش در آن، دقت و مهارت در آداب و مناسک و نیز ک

پیـر و جـوان، دارا و . دهد نشان می) که فردی باشد، اجتماعی بود که بیشتر از آن(تفریحی 

 ٢.منـد بودنـد عالقهندار، اشرافی و غیراشرافی، همگی به یک میزان به مصـرف دخانیـات 

ه زنـدگی و کـه افـراد تنگدسـت کـ حالیداشتند، در  قلیان هرچند ثروتمندان تمایل به کشیدن

معمولی و قابـل حمـل اسـتفاده  های رسید اغلب از چپق تری داشتند، به نظر می کار پرتحرک

کـدو (ای بود که با تـه نارگیـل و یـا قبـق  ی ساده کشیدند وسیله که فقرا می قلیانی. کردند می

های رنگـی  جنس کریستال یا شیشهکه قلیان افراد ثروتمند از  حال آن ٣.شد ساخته می) قلیانی

های  نمونـه. جواهرنشان بـود ین شده بود و گاهی نیزشده تزئ کاری بود که با نقره یا طالی قلم

، دهد خاستگاه قلیان چه ایـران باشـد چـه هنـد اند نشان می ها که تا کنون باقی مانده این قلیان

 خود را در ایران به 
ِ

   ٤.است دست آوردهنهایت طراحی و پیچیدگی

کردند که یـا سـواره و  استخدام می دار قلیانرتبه شخصی را به نام  همچنین افراد عالی

و وسایل مختلـف مـورد نیـاز دیگـر را حمـل  آمد و قلیان ها می یا با پای پیاده به دنبال آن

ــرد می ــروین ١.ک ــماخیدر ت دوب ــه ش ــفرش و ورود ب ــیف س ــیروان وص ــین  در ش ــه چن ب

                                                                                              

1. NA, VOC 2417, Leypsigh, Isfahan to Koenad, Gamron, 26 December 1736, fol. 4193; Floor, “Art of 

Smoking,” 82-83.  

2. Du Mans, “’Estat’ de 1660,” in Richard, ed., Raphaël du Mans, 2:106; Neander, Tabacologia, 247.  

3. Olearius, Vermehrte newe Beschreibung, 597; and Bembo, “Viaggio e Giornale,” fol. 244.  

ی  در جزیـره.] خ.هـ۱۱۳۷. [م۱۷۵۸کند که از پوست نارگیل و نی بامبو درست شده و در سال  اره میادوارد ایِوس به قلیانی اش

به اسـتفاده از پوسـت نارگیـل بـرای  دویهاأل  مخزن. ی هجدهم م ی دارویی سده نامه در دانش. شده است استفاده می خارک

  .۸۵۷، دویهاأل  مخزنبنگرید به عقیلی خراسانی، . اشاره شده است ی قلیان کاسه

4. Neander, Tabacologia, 247.  

 کاسه
ً
 Keyvani, Artisans and ؛ و۱۰۰ـ۱، التواریخ رستمالحکما،  رستم :بنگرید به. بود karna’iهای  بهترین نوعشان ظاهرا

Guilds Life, 83 .به طالی شاهانه بنگرید های ی قلیان درباره: Silva de Figueroa, Comentarios, 2:403 ؛Valentyn, 

Oud- en nieuw Oost-Indiën, 5:277 ؛ وBushev, Posol’stvo Artemiia Volynskogo, 119 .  

1. Chardin, Voyages, 4:25.  

 دار قلیـاندر کـل سـفرش یـک .] خ.هــ۱۰۹۳ــ۹۴. [م۱۷۱۴ـ۱۵های  در سال در فرانسه ، سفیر دولت صفویمحمدرضابیگ

در درشکه در راه رفتن به نـزد لـویی : شد گویند این سفیر از قلیانش جدا نمی می. همراهش بود" رفت هرکجا می"داشت که 

 ,Herbette, Une ambassade persane :بنگریـد بـه. کشید می و حتی در اپرای پاریس هم قلیان، هنگام آبتنی چهاردهم

35, 51, 154, 156, 192, 207 .  
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بـه پیشـواز او و  نویسد مقامات شهر، سوار بـر اسـب، او می .کند خدمتکارانی اشاره می

در ) ایرانـی بطـری تنبـاکوی(خدمتکاری سواره بـا قلیـانی «همراهانش آمدند و هرکدام 

ها با طال  ای هستند و سر آن ها شیشه این بطری. در خدمت داشت دست راست همراه و

خدمتکاران دیگری نیـز بودنـد کـه در یـک سـمت » .ین شده استره به زیبایی تزئقو ن

 
ِ

شد تـا هـر  گداخته نگهداری می اسبشان کتری مسی آویزان کرده بودند که در آن آتش

   ١.زمان اربابشان قلیان خواست حاضر باشد

 

 

 

 

 

  

  

 ,Cornelis de Bruyn, Reizen over Moskovie. ی صفوی بر روی اسب، اواخر دوره دار انقلی

door Persie en Indie (Amsterdam, 1714). Courtesy of Koninklijke Bibliotheek, The 

Hague.  

  

ی خود تصویر جالبی از یک خدمتکار دارد که سـوار بـر اسـب  مهدر سفرنا دوبروین

، به تمـایز بیشـتر  ن پدیده،ای. است و از یک طرف اسبش یک کتری آویزان است
ً
ضمنا

 گویند در زمان صفویان می چراکههای مختلف مذهبی و اجتماعی دامن زد؛  میان گروه

                                                                                              

1. De Bruyn, Reizen over Moskovie, 102-3.  
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 ١.قـدغن بـود به این ترتیب در پشت سر خود بـرای ارمنیـان حمل اسباب و آدات تنباکو

   ٢.داشت سلطنتی را در کنار وی نگه می شاه همیشه قلیان دار قلیان

معمـولی مشـاهده  هـای توان با در نظر گـرفتن چپق همین نوع تمایز طبقاتی را نیز می

 . کرد
ِ

هـم داشـتند کـه بـرای آن از » خشـک«، تـدخین »تـر« ایرانیان عالوه بر تـدخین

  ی بلند که دارای یک کاسه در انتها بود استفاده می هایی با دسته چپق
ً
کردند کـه کـامال

در  .م ی هفـدهم بار در اوایل سده نخستینبود و  و هلند رایج در انگلیس های شبیه چپق

 از گـل رس سـاخته . این کشورها دیده شد
ً
در ترکی و فارسی بـه ایـن ابـزار، کـه اساسـا

ر د chiboukفارسی هم ریشـه اسـت و بـه شـکل » چوب«گفتند که با  می شد، چپق می

شد،  نامیده می توتونکردند  تنباکویی که برای چپق استفاده می. راه یافته است انگلیسی

 از یک لغت پرتغالی ای کلمه
ً
تـونبه نـام  برزیلیـ  که احتماال

ِ
ت و بـا گرفتـه شـده اسـ پ

و  همـدان ١.تری داشـت شد متفاوت بود و کیفیت پایین استفاده می که برای قلیان تنباکو

  بهبهان
ً
در آنجـا کشـت  توتـون کـردیدو منطقـه در ایـران غربـی بودنـد کـه اصـطالحا

ای  ی تفاوت طبقاتی و تـا حـدی منطقـه ایهتفاوت بین قلیان و چپق تا حدی بر پ ٢.شد می

زبـان بودنـد  های شمالی و شمال شـرقی ایـران کـه تـرک خصوص در بخش چپق به. بود

ثروتمندان با گذشت زمان بـه . اما تفاوت طبقاتی نیز نقش مهمی داشت. طرفدار داشت

کـه فقـرا از همـان  حـالی، در شده روی آوردند کاری پر زرق و برق نقره های سمت قلیان

 هـای چپق افـراد تنگدسـت در دوران صـفوی. کردنـد چوبی ساده استفاده می های چپق

   ٣.کردند شان را تعمیر هم می شکسته

 ی صـفوی رسـد در ایـران دوره ی مدرن غربی، به نظر نمی برخالف اکثر جوامع اولیه

و  هم زنان. وجود داشته باشد گونه تمایز جنسیتی در مورد استعمال تنباکو هیچ) و قاجار(
                                                                                              

1. Fryer, New Account, 2:259.  

 این قانون در زمان شاه سلیمان
ً
ایـران ایـن امتیـاز را نسـبت بـه  هـای ارمنی ی تاورنیـه گذاشته شد، زیـرا بنـا بـه گفتـه احتماال

 Tavernier, Les six :بنگرید به. سوار شوند پوشیده با ُجل و پالسهای  توانستند اسب های دیگر داشتند که می غیرمسلمان

voyages, 1:468 .  

2. Du Mans, “’Estat’ de 1660,” in Richard, ed., Raphaël du Mans, 2:78, 267.  

 ,Comes, Histoire :بـهبنگریـد  ی توتـون واژه برزیلـی-ی منشـأ احتمـالی پرتغـالی دربـاره. ۲۰۵، هرمزدنامـه، پورداوود .١

géographie, statistique du tabac, 228 .  

2. Ange de St. Joseph, Souvenirs de la Perse, 103-5; and Polak, “Beitrag zu den agrarischen 

Verhältnissen,” 143.  

3. Tavernier, Les six voyages, 1:675.  
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 های مـهنیمربـوط بـه  قاسـم تبریـزیمحمددو نقاشـی از  ١.کشـیدند می هم مردان قلیـان

شـواهد  ٢.کشـد زنـان را بـه تصـویر می وجود دارد که آشکارا تدخین .م ی هفدهم سده

همه «: نویسد طور که یکی از ناظران می کند؛ همان متنی نیز وجود این پدیده را تأیید می

 ٣».مردم، اعم از زن و مرد، بدون تمایز و با اشتیاق، روز و شب مشغول دود و دم هسـتند

ی  در سـده مـردان در دوران صـفوی. ای که وجود داشـت در مکـان بـود تمایز جنسیتی

کشیدند کـه در مراکـز شـهرها، اینجـا و  می هایی خانه را در قهوه هایشان قلیان .م هفدهم

کردنـد بـرای آن از  ت میجرئـ نـدرت به) محترم(زنان  که درحالیآنجا، سر برآورده بود، 

 . دادند خانه بیرون بزنند و گویا این کار را در حریم خصوصی انجام می

  انتقاد، ممنوعیت و تسلیم : مقاومت. ٥

ورودش بـه خاورمیانـه  ی در مراحل اولیه همانند بسیاری از نقاط دیگر جهان، تنباکو

را  روحـانیونود جلـب کـرد، هـم انتقـادات اخالقـی زمان هم توجه پزشکان را به خـ هم

پزشـکان . هـای اقتصـادی بـه وجـود آورد ساالران نگرانی برانگیخت و هم در میان دیوان

برخـی . گفتند شان، از تأثیر دخانیات بر سالمت جسم می مسلمان، مانند همکاران غربی

، تنبـاکو را ارگانهمبتنی بر اخالط چهشناسی  پزشکان و داروشناسان مسلمان، طبق آسیب

ی اروپایی پیروی کـرده  ها از شیوه دانستند، گرچه اکثریت آن ای خشک و سرد می ماده

بنـابراین اخـتالف نظرهـایی . کردنـد و تنباکو را جـزء مـواد گـرم و خشـک قلمـداد می

گفتنـد  هرچنـد می. ی این مواد بر روی سالمت وجود داشـت شدهی تأثیرات ادعا بارهدر

ای افراد با طبع تر مفید است، برخی معتقد بودنـد کـه ایـن مـاده موجـب که این مواد بر 

هـای  آنان نیـز ماننـد اروپاییـان معتقـد بودنـد دود تنبـاکو بیماری ١.شود تضعیف مغز می

ی  گـاه بـه آن وجهـه رفته تنباکو در دنیای اسالم هیچ هم اما روی ٢.کند عفونی را دفع می

                                                                                              

1. Kaempfer, Reisetagebücher, 79; and Du Mans, “’Estat’ de 1660,” in Richard, ed., Raphaël du Mans, 

2:104.  

2. In Treasures of Islam, 119; and Rogers, Topkapi Saray Museum, 124, 182.  

  . با سپاس از معصومه فرهاد که این دو نقاشی را به من نشان داد

3. Bedik, Chehil sutun, 286.  

1. Seligmann, ed., Ueber drey höchst seltene Persische Handschriften, 41.  

  . ۲۷۵، دویهاأل  مخزنعقیلی خراسانی،  .٢



 191   یمو تحر یحتفر: يصفو ي دوره یرانتنباکو در ا

  . اروپا پیدا کرده بود نرسید ی مدرن در درمانی که در دوران اولیه

بـار ایـن مـواد بـر  از آن طرف، مقامات روحانی در خاورمیانه نسبت به تأثیرات زیـان

را ابـداع  تنبـاکو واعظـان مسـیحی. نگرانی بسیار از خود نشان دادند روی اخالق و تقوا

. از سـرزمین کفـر آمـده اسـت گفتنـد رد کردنـد و می شـدت بهشیطان خوانـده و آن را 

گیری  ، بـرای تصـمیمی تنباکو در قـرآن عالمان مسلمان، عاجز از یافتن مرجعی در زمینه

که باید به دلیل مغایرت با اسالم محکوم و  که آیا دخانیات مجاز است یا این در مورد این

کـدام از  که تنبـاکو شـبیه بـه هیچ یاز آنجای .قدغن شود، به استدالل قیاسی روی آوردند

حرام اعالم شده باشد، ممنوع کردن آن جز از  موادی نبود که در قرآن و سنت و حدیث

که تنبـاکو » ثابت کنند«توانستند  و در آن زمان هنوز نمی. کار آسانی نبود بدعتطریق 

ی اسـتدالل بـرای  ین یـک شـیوهبنابرا. به خودی خود بد و برای سالمت فرد مضر است

منع  ۱۵۷ی  آیه ۷  ممنوعیت تنباکو، یکسان دانستن آن با چیزهای نجسی بود که در سوره

کـه در » دوری جسـتن از چیزهـای شـیطانی«شده بود، و یا مرتبط دانستن آن با عبارت 

 ، آمده بود، و یا استداللشان آن بود که در احادیـث آمـده اسـت۱۰۴ی  ی سوم، آیه سوره

 از بوی زننده بوهای خوش را تحسین می پیامبر
ً
. ی تنباکو بیزار بوده است کند، پس قطعا

حتی تالش کردند تا دخانیات را با دود و آتشـی مـرتبط سـازند کـه گفتـه شـده در روز 

کردند  می، استناد ۲۸ی  ، آیه)بقره( ۲ی  طرفداران دود و دم به سوره. شود قیامت برپا می

برخـی محققـان  ١.کنـد که به فواید هر آنچه خداوند بر روی زمین خلق کرده اشـاره می

که دیگران، بـه  کارانه است، درحالی کردند که دخانیات عادتی اسراف مذهبی اظهار می

هر چـه  چراکهکردند  دلیل مرتبط دانستن آن با فرنگیان کافر، از آن به عنوان گناه یاد می

   ٢.دند که تنباکو را به جهان اسالم معرفی کردندباشد آنان بو 

از چنـدین محقـق علـم . های مشـابهی را برانگیخـت بحث نیز تنباکو در دنیای شیعه

 هـا بـه جایگـاه دینـی هایی در دست اسـت کـه در آن رساله الهیات در ایران عهد صفوی

اند،  مصرف تنباکو پرداخته و فواید احتمالی آن را برای سالمت، طبق آنچه پزشکان گفته

های موافق و مخالف تنباکو اغلب میان نماینـدگان  بحث. اند با ایرادات دینی آن سنجیده

 کـه های صـوفی مذهب، که تمایل به رد تنباکو داشتند، و اعضـای فرقـه هی خشک نسخه

                                                                                              

1. Klein-Franke, “No Smoking in Paradise.” 

2. Berger, “Ein Hertz wie ein trockner Schwamm.” 
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گذشـت اعمـال و عقایدشـان بیشـتر مـورد  چـه میبسیار اهل دود و دم بودند، و هر  خود

کسانی کـه مخـالف ایـن . داد گرفت، رخ می قرار می .م ی هفدهم سده روحانیونانتقاد 

خباری عادت بودند به نظر می
َ
یـک  بودند؛ مکتب اخباری رسید اغلب متعلق به مکتب ا

دانسـت و در  های شرعی خردگرایانه را معتبر نمی یان اعتقادی بود که توسل به بحثجر 

 بـهدرگذشـته ( ای نقی کمـره علی ١.کرد تکیه می و امامان شیعه های پیامبر عوض به گفته

، عاِلم و فعال سیاسی، که معتقد بود حکومت بایـد اجـرای )].خ.هـ۱۰۲۹[ .م۱۶۵۰سال 

بـه عنـوان قاضـی  اخالقیات عمومی را اجباری کند و کسی بود که در زمان شاه صـفی

نبـاکو را کرد، یکی از کسانی بـود کـه ت خدمت می اصفهان االسالم و سپس شیخ شیراز

تنبـاکو،  خینغیرمجـاز بـودن تـد ی ای در زمینه در رساله. دانست علف هرز شیطانی می

اجتماعی و مذهبی استناد کرده که چرا تنباکو را رد کرده است  ی وی به بسیاری از ادله

خوانـد و دود  میگوینـد،  می خبائـثهـا  به آن او تنباکو را جزو مواد متعفن، که در قرآن

دانسـت، زیـرا اغلـب افـراد عاطـل و باطـل و جاهـل و  کردن آن را عملـی اهریمنـی می

پرداختند؛ همچنـین ابـزار اسـتعمال آن اغلـب از طـال و نقـره بـود کـه  منحرف به آن می

ی ایـن عـادت  کسانی که بـه اسـتعمال و اشـاعه نخستینشد؛  کاری محسوب می اسراف

   ١.ی کافر بودند)ها گیفرن(ها  پرداختند نیز غربی

این روحانی که . بود عبدالحی رضوی کاشانی یکی دیگر از مخالفان سرسخت قلیان

کـاری اخالقـی  منتقـد اهمال شـدت بهزیسـت  می در روزهای پایانی حکومـت صـفویه

وی شـامل  ی حدیقـه الشـیعهکتـاب . ی تحت حکومتشان بود و جامعه حاکمان صفوی

 به قدرت استقامتی که تنباکو. قلیان است ی فصلی درباره
ً
دارد اذعـان  اگرچه وی ظاهرا

 چیزی می می
ً
، کشـیدن »خواهـد مانـد قیتـا قیـام قیامـت بـا«داند که  کند و آن را قطعا

در عـوض، وی . دهد؛ هرچند انتقاد وی دلیل مذهبی ندارد انتقاد قرار می تنباکو را مورد

شد، و معتادان حتـی آن را بـا خـود بـه  از بوی بد ناشی از قلیان که در همه جا یافت می

ی  اری به عنـوان دیگـر جنبـهک اشانی به اسرافک. کند ایت میکبردند، ش مساجد نیز می

                                                                                              

هایی که بر ضد دخانیات نوشته شـده در آقـابزرگ تهرانـی،  ؛ فهرستی از رساله۳۵۱-۵۴، علل برافتادن صفویان، جعفریان .١

  . آمده است ۱۱:۱۷۳-۷۵، الذریعه

، کـه ۸۸ــ۹۰"هـوه،رساله فی بیان حکم شرب التـتن و الق"؛ همان، ۳۵۱ـ ۶۴، علل برافتادن صفویان، جعفریان :بنگرید به .١

ی دیـن،  در عرصـه صـفویهاعـالم شـد آمـده اسـت؛ و همـان،  که توسـط حرالعـاملی نسبت به تنباکو ای متن اعتراض کمره

 ." های یک عالم شیعه اندیشه"، جعفریان :بنگرید به ای ی نظرات و کارهای سیاسی کمره درباره. ۱۱۴۳ـ۴۴
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ه مردم پول بسیاری را صـرف ابـزار کی این بود بحث و. ندک ی قلیان اشاره می وهیدهکن

   ١.دارد ض دینی باز میانسان را از اجرای فرایها  کنند و این جواهرنشان می

ه با مخالفت رهبران روحانی مواجه بود بـا مقاومـت مفسـران کو به همان اندازه کتنبا

ا اصـول ادب و اجتماعی که پیرو آثار ادبی سنتی بودند نیز روبرو شد، اینـان تفـریح را بـ

عامـل بسـیاری از  و راکها تنبـا ی یکـی از ایـن رسـاله نویسنده. دانستند نزاکت همراه می

و جهـانی شـود، بیمـاری جـذام که تنباک گوید پیش از این او می. ها دانسته است بیماری

شـود  یمکیـده م گوید هوایی که در اثر کشیدن تنباکو وی در ادامه می. بود کبسیار اند 

رسـد  ه دود بـه سـینه میک ند و وقتیک ها را ضعیف می ها فشار آورده آن ی دندان به ریشه

آورد، بـه ذهـن و جسـم  ه خود تنگی نفس و احساس خفگی میکشود  موجب سرفه می

 ساختگی از کای  وی در ادامه به گفته. کند وتاه میکزند و عمر انسان را  آسیب می
ً
امال

او . تری داشـت و نبـود بشـر عمـر طـوالنیکگوید اگـر تنبـا کند که می ستناد میا بقراط

در آخر زمان «گوید  ، می.م ی سیزدهم ، فیلسوف مسلمان سدهعربی همچنین از قول ابن

کـه » های شیطان است کند، اما این از وسوسه و بر انسان ظاهر شده و او را اغوا میکتنبا

نویسـنده پـس از شـرح . عربی نیز به غلط به او نسـبت داده شـده اسـت ی ابن این گفته

اش را بـا  شـود، رسـاله بد و ابـتال بـه وبـا میکه موجب مسمومیت کمضرات دود تنباکو 

وجه جزو ضروریات زندگی، مثل غذا و نوشیدنی، نیسـت و  هیچ و بهککه تنبا انتقاد از این

شـود،  ه هدر رفتن خرجی خانواده میردن آن اتالف وقت است و موجب بککه دود  این

   ١.رساند به پایان می

های  ، از پاپروسیه تندرو زاهدمسلکانگرفته تا  مکزیکهای استعماری در  از قدرت

ها در سرتاسر جهان در  تمام دولتهای ژاپنی،  نو و شوگ های چینی وریتا امپرات کاتولیک

ه کـگرایـان،  مبلغان دینـی و اخـالق. ردندکدخانیات را ممنوع اعالم  .م ی هفدهم سده

نسـبت بـه آن اعتـراض  شـدت بهدانسـتند،  و را با پوچی، بطالـت و زوال مـرتبط میکتنبا

ای در  ننـدهک آمد که اعتراضـات اخالقـی نقـش تعیـین پیش می ندرت بهکردند؛ هرچند 

و کردن تنبـاکـه وارد کـبرخی مقامات نگران این بودنـد . قدامات ممنوعیتی داشته باشدا

های طال به خارج از کشور شود، و این نهایت ترس و  موجب سرازیر شدن جریان شمش

                                                                                              

 .۱۰۹۱ـ۹۲، ی دین در عرصه صفویه، جعفریان .١

 . ۳۷۲ـ۷۴" ،در مضرات دخانیات"قزوینی،  .١



  در طلب عیش   194

شـد  ه موجـب میکبود  ترس از آتش دوزخ در اغلب مواردهرچند، . نگرانی تاجران بود

بـه . ننـدکنتـرل کعمومی دخانیات را محدود و  های جدید اولیه در اروپا مصرف دولت

ه منـع کـدیـده شـد  هـای آلمـان عنوان مثال، چنین موردی در روسیه و بسـیاری از ایالت

جهان اسالم نیـز  ١.برداشته نشد ].خ.هـ۱۲۲۷. [م۱۸۴۸دخانیات تا پیش از انقالب سال 

مان مسلمان سعی ک، حاروحانیونی نارضایتی در پ. در آن زمان از این قاعده مستثنا نبود

انجـام دهنـد، امـا » بازگشـت بـه ایمـان حقیقـی«ای با عنـوان  کردند اقدامات بازدارنده

 انگیزه پذیرفتن این لفاظی
ً
هـای  ها به این منظور خـالی از اشـتباه نیسـت، چراکـه معمـوال

. حظـات دینـی بـودکـم فراتـر از مال ه دستک واقعی آن در جای دیگری نهفته بود یا این

مصرف دخانیات را با این عنوان  ].خ.هـ۹۹۶. [م۱۶۱۷، در سال جهانگیر، امپراتور مغول

های مشابهی، با جزئیـات  انگیزه ٢.ممنوع اعالم کرد» کند خلق و خو را پریشان می«که 

بـار در زمـان  نخسـتینو در آنجـا کتنبـا. ثبـت شـده اسـت بیشتر، در امپراتوری عثمـانی

ممنــوع اعــالم شــد؛ او ) ].خ.هـــ۹۸۲ـ ۹۶. [م۱۶۰۳ـ ۱۷( فرمــانروایی ســلطان احمــد

از . هـای اسـتعمال آن وضـع کـرد و و مکانکی تنبـا های متعددی را در زمینـه ممنوعیت

از تندروترین ) ].خ.هـ۱۰۰۲ـ ۱۹. [م۱۶۲۳ـ ۴۰ :سلطنت( پیروان وی، سلطان مراد چهارم

ه از کـه همـان انـدازه کـ(و کمخالفت وی با تنبـا. فرمانروایان در مبارزه با دخانیات بود

شـد، ریشـه در توجـه و اهمیـت وی بـه نظـم و  ناشـی می بدعتموقعیت مذهبی وی و 

ــت ــباط داش ــه) انض  رفت
ً
ــاهرا ــی ظ ــورد ب ــه م ــت  رفت ــرار گرف ــانی ق ــوجهی کس ــت ه در ک

ه کـهـا،  چری کردند؛ او همچنین از مخالفت سیاسی ینی ها رفت و آمد می تنباکوفروشی

ــت ــراس داش ــتند، ه ــت داش ــکیالت را در دس ــن تش ــیاری از ای ــال  ١.بس . م۱۶۲۷در س

شـش سـال بعـد، . ممنـوع اعـالم شـد در قلمروی عثمـانی کشت تنباکو ].خ.هـ۱۰۰۶[

 کسلطان 
ً
، واعظ تنـدروی مسـجد زاده مهمت افندی یضاقهای  تشویق متأثر ازه احتماال

، ها خانـه ی ممنوعیـت دخانیـات و بسـتن قهوه ، قرار گرفته بود، بـه بهانـهجمعه استانبول

بسیاری از کسانی که دخانیـات . هزاران خانه را در استانبول به آتش کشید و ویران کرد

   ٢.کردند نیز اعدام شدند مصرف می
                                                                                              

1. Matthee, “Exotic Substances.” 

2. Sangar, “Intoxicants in Mughal India,” 210.  

1. Saraҫgil, “Generi voluttuari e ragion di stato.” 

2. Rycaut, History of the Turkish Empire, 1:52, 59, 71, 79; and Zilfi, “The Kadizadelis.” 
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م و کـو بسـیار کنتـرل مصـرف تنبـاک، اقدامات دولتی بـرای ی صفوی در ایران دوره

در مـورد شـاه عبـاس بـه نظـر . اول بود و شاه صفی ومت شاه عباس اولکمحدود به ح

کاری ناشـی از  اسراف ی بارهو و نگرانی او درکاش نسبت به تنبا رسد بیزاری شخصی می

و را در کشـاه عبـاس مصـرف تنبـا. ی اقدامات ضد دخانیاتی وی بوده است آن، انگیزه

دلیل . ممنوع اعالم کرد ].خ.هـ۹۸۰ ی دهه. [م۱۶۰۰ی  تاریخی نامشخص در اوایل دهه

 این بود 
ً
. ردندک می ه سربازانش بخش اعظم حقوقشان را صرف خرید تنباکوکآن ظاهرا

 ١.ردکـ ها مجازات مـی هایشان و یا حتی با سوزاندن آن او متخلفان را با بریدن بینی و لب

ه آن دسـته از درباریـان کـه شده ب همچنین مشهور است که او با دادن کود اسب آسیاب

ها را دسـت  است، آن مخصوص همدان که تنباکوی اهل دود و دم بودند و وانمود به این

   ٢.انداخته است می

دهـد، شـاه  نشـان می فرانسـوی طور که روایتی از گابریـل دوشـینون همه، همان اینبا

گرایی نسبت به مشکالت ناشی از این اقدامات کسب کرده  اعتبارش را که به دلیل عمل

را یافتند کـه از قـانون منـع اسـتعمال دخانیـات شـاه  یک کشیش ارمنی. بود حفظ کرد

را بنا بر آنچه مرسـوم بـود، محکـوم بـه سـوزانده او  سرپیچی کرده بود و قاضی اصفهان

، بالفاصـله از شـاه بـرای او جلفـای نـو ارمنی) شهردار(النتر ک، خواجه نظر. شدن کرد

بـا  و تواند قانونی را که خودش وضع کرده ه نمیکشاه پاسخ داد . تقاضای بخشش کرد

ه این امر را بـرای کحال، وی افزود  بااین. زیر پا بگذرد شدت تمام به اجرا گذاشته است

ه اجرای کآسان خواهد ساخت تا متخاصم را نجات دهند و دستور داد  ی ارمنیان جامعه

بتوانند وی را از چنگال جالد نجـات  ها ه ارمنیکصورت گیرد، جایی  مه در جلفاکمحا

شـیش را بـه کم، آتـش روشـن شـد و کـدر روز اجـرای ح. همین اتفاق هم افتاد. دهند

طور کـه خواجـه نظـر  کـه حکـم اجـرا شـود، همـان پیش از این. سمت تل هیزم آوردند

ها بیـرون  و چمـاق بـه دسـت، از خانـه ، چـوبتر دستور داده بود، گروهی از زنـان پیش

ایت علیـه شـاه کگوید کـه شـ در نهایت می دوشینون. شیش را نجات دادندکریختند و 

 هـا نترل و تحـت نفـوذ در آوردن ارمنیکه که پاسخ او این بود کعباس بیهوده بود، چرا 

ه کـیشان بـه حـدی حسـاس هسـتند ها شیشکها نسبت به  ه آنک اینکار سختی است و 

                                                                                              

  . ۴:۵۶، االنوارالنعمانیه، الجزایری .١

2. Chardin, Voyages, 3:306-7.  
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   ١.آور آنان را نبینند ه شوند اما مرگ خفتکت هکت حاضرند

شـد  آمیزی نبود، زیرا فقط باعـث می و عمل چندان موفقیتکل، ممنوعیت تنباکدر 

 ریه الجزایـکـطور  دم کار خود را به طور زیرزمینی انجام دهند و همان افراد اهل دود و

ها را در  نند تا بـه عشقشـان بپردازنـد و کهنـه پارچـهک گوید، مردم برای خود چاه می می

شـاه از قـرار معلـوم  ٢.رود سوزانند تا مطمئن شوند بوی آن بیـرون نمـی همان نزدیکی می

شـت کردن کد با مجاز ه سرانجام موجب شکرد کمتخلفان و قاچاقچیان بسیاری را پیدا 

 همـه، تسـلیم وی در مقابـل اینبا ٣.و در مالء عام، به این دلبستگی مـردم تـن دهـدکتنبا

بـاز  ].خ.هـ۱۰۰۰. [م۱۶۲۱بدبو وی را از اعالم ممنوعیتی دیگر در سال  ی ثیر این دانهکت

 همان ممنـوعیتی اسـت  ٤.نداشت
ً
گویـد در سـال  مـی ه تومـاس هربـرتکـاین احتماال

مرگ شـاه طور باشد، این ممنوعیت تا زمان  اگر این ٥.اتفاق افتاد ].خ.هـ۱۰۰۷. [م۱۶۲۸

شـاه . ه لغـو شـدکـ، بود توسط جانشین وی، شاه صفی به قوت خود باقی ماند، و فقط

به عنـوان  ].خ.هـ۱۰۰۸. [م۱۶۲۹چند روز پس از رسیدن به سلطنت در اوایل سال  فیص

ی از اقداماتی که برای مشروعیت سلطنتش و فرو نشاندن خشم زیردستان و بسیاری بخش

های پیشـین رنجیـده شـده  از ممنوعیت شدت بهه، طبق منابع معاصر ایرانی، کاز کسانی 

ه خـود کشاهد عینی وجود دارد  ککم ی دست ١.دست به این اقدام زد انجام داد بودند،

 ٢.ردکـ دود مـی ی پس از لغو آن الیحـه قلیـانکدیده است چگونه شاه صفی خودش اند 

بـار اثـر رد، اما هرکشناخته، ممنوع اعالم ، به دالیلی ناو راکنبابار ت دانیم که او چندین می

ناپذیر خـود را در ایـران  و پیشروی توقفکبنابراین تنبا ٣.وتاه و موقت بودکآن ممنوعیت 

  . رده بودکگر نیز پیشرفت ه در جاهای دیکطور  ادامه داد، همان

 مشـخص نیسـت،کـو کـرد کرا ترغیب بـه منـع تنبـا آنچه شاه صفی هرچند
ً
امـا   امال

                                                                                              

1. De Chinon, Relations nouvelles, 262-63.  

 .۴:۵۶، االنوارالنعمانیه ،الجزایری .٢

3. Ange de St. Joseph, Souvenirs de la Perse, 1025.  

4. Verberckmoes and Stols, eds., Aziatische omzwervingen, 227.  

5. Herbert, Travels in Persia, 203.  

 ؛ قزوینـی،۳۹، السـیر خالصه؛ اصـفهانی، ۱۲، خلد بـرین، واله قزوینی اصفهانی :ی الغای این ممنوعیت بنگرید به درباره .١

  . ۴۸ ،فوایدالصفویه

2. Dunlop, ed., Bronnen, 738, Dairy Jan Smidt, 4 May 1629.  

3. Tavernier, Les six voyages, 1:599.  
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تواند در پس این اقدام وی یا حتی ترغیب وی بـه دخانیـات  ه میکای  ی احتمالی انگیزه

ین دوره های اروپـایی کـه در همـ بسیاری از دولت. وجود داشته باشد دور از نظر نیست

گاهی در مـورد ایـنکهای دیگر را ممنوع  کو و محر کتنبا کـه  ردند به این دلیل بود که آ

. تواند برای دولت درآمدزا باشد، وجـود نداشـت این ماده، با وجود مزاحمت بویایی، می

ای در انتقاد از آن نوشت و آن را  و بیزار بود و حتی رسالهکاز تنبا ، جیمز اولدر انگلستان

، بـه حـال بااین. رسـاند کند و به مغز آسـیب می ای بدبو خواند که اخالق را تباه می ماده

 با وضع مالیات بر آن در سال 
ً
 .]خ.هـ۹۸۷. [م۱۶۰۸جای ممنوع کردن دخانیات، عمال

ی ایـن  گویـد طـول دوره می تاورنیـه .در ایران هـم همـین وضـع بـود ١.کار را خاتمه داد

و بـرای که ممنوعیت فروش و مصرف تنباکچرا ،کشید گاه به درازا نمی ها هیچ ممنوعیت

هـزار ۴۰به تنهایی ساالنه  گوید شهر اصفهان او در توضیح می. ی بسیار داشت شاه هزینه

تومان  ۱۰،۰۰۰نیز  و شیراز ۲۰،۰۰۰ تبریز که درحالیعواید داشت؛  تومان از مالیات تنباکو

بیزاری خود را نسبت به تنباکو با وضـع مالیـات بـر آن  شاه عباس اول ٢.شد عایدشان می

 این اقدامک
ً
هرچنـد . ف تنباکو بودبرای ضربه زدن به تجارت و مصر  اهش داد که ظاهرا

در فرمانی که مربوط بـه  ١.و منبع اصلی درآمد دولت شدکس بود و تنباکی آن برع نتیجه

اسـت اعـالم شـده کـه مالیـات فـروش تنبـاکو و عـوارض ] .خ.هـ۱۰۸۸[. م۱۷۰۹سال 

) دینـار ۱۶۴۰(تومـان  ۱۶۴، در شـمال کشـور، سـاالنه در شهر گنجه) راهداری(ها  جاده

کنـد و  و را کمتر از این میزان اعـالم میکلی دولت از تنباکدرآمد  سانسون ٢.ه استبود

داند کـه البتـه آمـار معتبـری اسـت  تومان می ۵۵،۰۰۰لیور و یا بیش از  ۲،۵۰۰،۰۰۰آن را 

 ۷۰۰،۰۰۰تـا  ۶۰۰،۰۰۰سه کـرد کـه قایی کل دربار م توان با درآمد ساالنه میزان آن را می(

با اشـاره بـه نقـش دولـت در مصـرف تنبـاکو  رنز و فرایِ دومِ  ٣).تومان گزارش شده است

   ٤.»و وجود داردکمالیات سنگینی بر مصرف تنبا«گویند  می

ی ایـن گیـاه  ننـدهکربـانی خـواص اغواه قکـی بسـیاری بودنـد  نیز عده در بین علما

                                                                                              

1. James I, A Counterblast to Tobacco. 

2. Tavernier, Les six voyages, 1:599. 

 . ۴:۵۶، االنوارالنعمانیه، الجزایری .١

2.  In Musävi, Orta äsr Azärbajān tarichinä dari fars dilindä jazilmyš sänädlar, doc. 17.  

3. Sanson, Voyage, 99.  

4. Du Mans, “’Estat’ de 1660,” in Richard, ed., Raphaël du Mans, 2:106; Fryer, New Account, 3:7.  
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وری در امپراتـ. اسـت ای ار بیهـودهکـو کبردند مبارزه با تنبـا یکه پی م شدند و یا این می

دخانیـات را  ].خ.هــ۱۰۲۹. [م۱۶۵۰ی  ههـدر د الـدین افنـدی بهاء االسالم ، شیخعثمانی

ممنوع شد، امـا هـم  بار توسط مقامات عثمانی ینو چندکبانرد، و گرچه تکقانونی اعالم 

ایـران نیـز  علمای ١.در نهایت به نشر و گسترش آن رضایت دادند روحانیوندولت و هم 

بن حسـن مثـل محمـد صـفوی ی ی اواخر دوره برجسته روحانیون. سرانجام تسلیم شدند

 ، میـرزا عبداللـه افنـدی اصـفهانی)].خ.هــ۱۰۷۲. [م۱۶۹۳سال  بهدرگذشته (حر عاملی 

سـال  بهدرگذشته (الله جزایری  و سید نعمت). ].خ.هـ۱۰۹۷. [م۱۷۱۸سال  بهدرگذشته (

را  هـا آنو کخالفـان تنبـاهـا و دالیـل م ه بحثکـاظهـار داشـتند ) ].خ.هـ۱۰۷۹. [م۱۷۰۰

 می. رده استکمجاب ن
ً
و کضـد تنبـا روحـانیونگفت حتی اگر اعتراضات  افندی عمال

ساز نشـده بـود و حـاال کـه  ه اعتیاد هنوز مسئلهکشود  درست باشد، مربوط به زمانی می

 ٢.شـدو موجب آسیب و شاید حتی منجر بـه مـرگ خواهـد کچنین شده است ترک تنبا

ای بـا شـاه  امـا در خـالل مباحثـه. نوشـید می نه اهل دخانیات بود و نه قهـوه عاملیالحر 

که شاه دلیلش را جویا شده بود، اذعان کرده  ، پس از اینقهوه و تنباکو ی بارهدر سلیمان

گویـد  وی در ادامـه می. ه اسـتبود که علت آن سازگار نبودن این مواد بـا طـبعش بـود

کدام  ، هیچکدام از این مواد را حرام اعالم کند، زیرا نه نام قهوه و نه چای تواند هیچ نمی

   ١.نیامده است های امامان شیعه ر نشده و یا در نوشتهکذ  در قرآن

بودند بیشترین انگیزه را برای نادیده گرفتن  ه خود دچار این عادت شدهکی روحانیون

ــات داشــتند ــز پســر محمــدتقی مجلســی. موضــوع دخانی  ش، روحــانی سرشــناس، و نی

های خـوبی از ایـن دسـت  که از شهرت بیشتری برخوردار بود، نمونه محمدباقر مجلسی

و کی تنبا ای درباره اهل دخانیات بود، بیانیه شدت بهکه خود  محمدتقی مجلسی. هستند

وقتـی از وی پرسـیدند آیـا . ه پر از ابهام و بسیار مطابق با عقاید حر عاملی بـودکنوشت 

اگر نفع داشته باشد بد نیسـت، امـا اگـر ضـرر : ند یا خیر، پاسخ دادک و را تأیید میکتنبا

بهتـر . رود نه نفعی در آن باشد و نه ضـرر، بـیم اسـراف مـیو اگر . داشته باشد بد است

کننـد، آن را حـرام اعـالم  است دخانیات مصـرف نکنـیم، ولـی اگـر مـردم مصـرف می
                                                                                              

ی  دهــه. [م۱۷۱۰ی  کوتــاه آمدنــد و در دهــه ی تنبــاکو در برابــر مصــرف گســترده و قــاهره دمشــق و هـای اســتانبول مفتی .١

 آن را مجاز اعالم کردند.] خ.هـ۱۰۹۰
ً
  . Rafeq, “Socioeconomic and Political Implications,” 131 :بنگرید به. رسما

 . ۸۴" ،رساله فی بیان حکم شرب التتن و القهوه"، جعفریان .٢

 . ۹۱ـ۹۲همان،  .١
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صـحیح . داند آیا برای او مضـر هسـت یـا خیـر کننده خود می ه مصرفککنم، چرا  نمی

ی آنچـه ناشـناخته  توانـد دربـاره نند؛ زیرا انسـان نمیکو را حرام اعالم کتنبا نیست علما

گوینـد در زنـدگی واقعـی وی دخانیـات را حتـی در زمـان  می ١.است حکم صادر کند

دانسـته اسـت و فقـط در زمـان  مجاز می) صوم مستحب یا صوم تطوع(ی مستحب  روزه

کــرد تــا بــدین طریــق از مناقشــات  پرهیــز می از تنبــاکو) صــوم واجــب(ی واجــب  روزه

، )].خ.هـــ۱۰۷۸. [م۱۶۹۹ســال  بــهدرگذشــته ( محمــدباقر مجلســی ٢.وگیری کنــدجلــ

ی آن زمان، حتی طرفـدار پرشـورتری نسـبت بـه  و روحانی برجسته اصفهان االسالم شیخ

ه کـرد و اعتیاد وی چنـان بـود ک می او هنگام تدریس بارها درخواست قلیان. و بودکتنبا

ه وی بـه کـنیازی به گفـتن نیسـت  ٣.شیدک حتی زمانی که بر روی منبر بود نیز قلیان می

نـار گذاشـته بـود و بـا کی ایـن نـوآوری  خود را در زمینـه ی لی موضع سرسختانهکطور 

 هکدر روایتی آمده است . ه دخانیات به لحاظ مذهبی مجاز استکپدرش توافق داشت 

ای نوشـت و در آن  ، رسـالهبن قاضی قروینی عصر وی به نام خلیل هم روحانیونی از کی

 ای پارچه پیچیده، برای مجلسی هکپی از آن را در تک کو را حرام خواند، و سپس یکتنبا

 کرا بدون پارچـه پـس فرسـتاد، و در یـ ساله را خواند و آنر  گویند مجلسی می. فرستاد

ار او کـاش بـه  پارچه فقطش شده، که به او پیشکای  ه رسالهکنامه همراه آن توضیح داد 

   ١.ویش را در آن بگذاردکه تنباک آید، آن هم برای این می

ی محمدباقرمجلسی، همچنـان بـه عنـوان یـک موضـوع حسـاس  و بعد از دورهکتنبا

) قاضـی عسـکر( مالباشـی نخستین، آبادی در مورد محمدباقر خاتون. باقی ماند مذهبی

ت نداشـت بـدون وزیر اعظم جرئ گویند ، می.م ی هجدهم در اوایل سده دولت صفوی

و کدر برابـر تنبـا روحـانیونیـن زمـان مقاومـت همه، در ا بااین ٢.شدکو بکی او تنبا اجازه

مشـاهده  ی صـفوی طور که جزایری در اواخـر دوره همان. ای بیش نبود تالش مذبوحانه

                                                                                              

  .۶۹۸ـ۹۹" ،المسئوالت کتاب"مجلسی،  .١

 . ۴:۵۵، االنوارالنعمانیهالجزایری،  .٢

 . ۱:۱۸۸، ی علمه مجلسی نامه زندگیمهدوی،  .٣

1. Pampus, “Die theologische Enzyklopädie Bihār al-Anwār,” 45.  

گوید مجلسی پارچه را هـم  ای کمی متفاوت را بیان کرده است که می نسخه ۱:۱۸۸ی عالمه مجلسی،  نامه دوی، زندگیمه

ی بازگشتی برای همکارش  پس فرستاد، همراه با این کلمات که رساله را خوانده است و پاداشی بهتر از همان هدیه با تنباکو

  . پیدا نکرده است

  .۵۶۷ـ۶۸، السنین وقایع آبادی، خاتون: همچنین بنگرید به. ۵۰، ی اناجیل اربعه ترجمه، جعفریان .٢
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نتـرل آن دیگـر کاین علف در میان مـردم بـه قـدری مقبـول افتـاده بـود کـه «رده بود ک

 ۱۹. [م۱۷۳۹ـ ۴۰ســال  بــهدرگذشــته ( اشــانیکعبــدالحی رضــوی » .پــذیر نبــود انکام

در شـرق  قلیان«: کند که عصر وی بود، به همین شیوه اعتراض می که هم، )].خ.هـ۱۱۱۸ـ

م کهای پیشـین حـا در زمان. ن نیستکه حذف آن دیگر ممکغرب چنان پرآوازه گشته  و

رد، و مـردم کـ و برای معتادان حکم اعدام صادر میرد ک را در همه جا ممنوع اعالم می آن

   ١».فایده بوده است ی این کارها بی رسیدند، اما انگار همه به واقع به جزای عمل خود می

  گیری  نتیجه

. و آشـنا شـدکه با تنباکی شرقی باشد  رهک شورهای نیمک نخستینی از کایران شاید ی

 منام شـیرازی سـروده و در آن بـه قلیـاناگر درستی تاریخ شعری را که شاعر گ در واقع

ه کسی در خارج ک ها پیش از آن توان گفت دخانیات سال اشاره کرده بپذیریم، آنگاه می

  . و آشنا شود، دخانیات وارد ایران شده بودکی ایبریا با تنبا جزیره از شبه

ه اغلـب بایـد کـن، نـام و نشـا هرچند تمام دیگر شواهد موجود، به غیر از آن شعر بی

. اشـاره دارد گفت منفی و مبتنی بر قرائن است، به تاریخی جدیـدتر بـرای ورود تنبـاکو

. نزدهم می شـا نخستین کسی بود که در اواخـر سـده ه ابوالفتح گیالنیکحتی این ادعا 

هـیچ منبـع روایـی داخلـی یـا . است یئدود تنباکو را از ظرف آبی گذراند ادعایی استثنا

اشـاره  ].خ.هــ۹۷۰ی  دهه. [م۱۵۹۰ی  ه به دخانیات پیش از دههکخارجی وجود ندارد 

هـای  و در بخشکارجاعـات بـه تنبـا نخسـتینرسد با  ه به نظر میکرده باشد، تاریخی ک

  . خوانی دارد هم ی اروپاییانآسیایدیگر مستعمرات 

ه مردم ایـران کو صحیح نباشد، روشن است کتنباهنگام ورود زوداگر آن تاریخ  حتی

ه مصـرف دخانیـات زمـانی کـه در ک اند و این و آشنا شدهکثر اروپاییان با تنباکزودتر از ا

ی مـردم تبـدیل بـه  شد، در ایران برای عامـه غرب اغلب محدود به ملوانان و سربازان می

ه کـرداختنـد پ دم مـی دود و وفور و با شعف به ایرانیان چنان به. تفریحی پرشور شده بود

ه کـ ها از این شد؛ آن گران مختلف خارجی می شگفتی مشاهده این عادت موجب اظهار

همه . کردند نبودند، حیرت می گذشتند، اما حاضر به ترک تنباکو مردم از نان شبشان می

                                                                                              

 . ۳۵۰، ی صفوی دین و سیاست در دوره ،در جعفریان" الشیعه، حدیقه"؛ و کاشانی، ۴:۵۶، االنوارالنعمانیه، الجزایری .١
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دخانیـات در  ی بـارهآنچـه در. کردنـد دخانیات مصرف میاز زن و مرد، ثروتمند و فقیر 

ی  شـد و نـه شـیوه میان طبقات جامعه متفاوت بود مربوط بـه وسـایل و تجهیـزات آن می

قیمت و  ساخته شده از شیشه و یا حتی فلزهای گران های ثروتمندان از قلیان. استعمال آن

ه افـراد فقیـر دود کـ حالیر ، دداشتند دار ردند و برای خود قلیانک جواهرنشان استفاده می

  . بلعیدند کردند می دو قلیانی فرو میکی نارگیل یا  تنباکو را از طریق نئی که در پوسته

ه کـترین وسیله در میان مردم بود و جای بسی تأسف است  فریبنده محبوب این قلیان

 آنی دقیق پیدایش آن پی برد یا حتی ثابت کرد ک توان به تاریخچه نمی
ً
طـور کـه  ه واقعـا

 رسـد خاسـتگاه قلیـان هنـد اگرچه به نظر می. گویند، اختراع ایرانیان بوده است همه می

ی  رد و در محیط فرهنگی دورهکراهش را به ایران باز  سریعباشد، واضح است که بسیار 

رسـد قلیـان بـا ظرفیتـی کـه  به نظر میهمچنین . به باالترین حد رشد خود رسید صفوی

کم در پذیرش سریع دخانیات در کشـور نقـش  برای عبور دادن مواد مختلف دارد دست

  . مهمی داشته است

هـا،  در ابتدا با اعتراضاتی مواجه شـد کـه برخـی از آن در ایران نیز مانند غرب تنباکو

گی نداشت و برخی دیگر مربوط به دیـن مانند تجمل و اسراف، ربطی به تقسیمات فرهن

و  آمده و نه در زمان پیامبر اسالم بود که در آن همواره نسبت به ابداعاتی که نه در قرآن

و را بــد کفقهــای مســلمان تنبــا. یــارانش شــناخته شــده بــود شــک و تردیــد وجــود دارد

ردنـد و آن را بـه چیزهـایی ربـط ک بوی بدش معطوف میدانستند و توجه عموم را به  می

دولت نیز . حرام اعالم کرده و یا نسبت به آن ابراز بیزاری کرده است ه پیامبرکدادند  می

و  گذشـته از مخالفـت شخصـی شـاه عبـاس اول. در این بین اعتراضات خود را داشـت

های دولت برای مخالفت با این  به بیهودگی و اسراف ناشی از آن، انگیزه اعتراض نسبت

 روشن نیست
ً
هـا نتوانسـتند  هرچند که در نهایت این انتقادهـا و ممنوعیت. ماده هنوز کامال

روحـانی، در تمـام ، چـه روحـانی و چـه غیر ه همـه راکـمانع رشد و پیشرفت گیاهی شوند 

رفتار این علف بدبو شده بودند، دولت بـه خـاطر همه گ. جهان با جادوی خود طلسم کرد

سرسـختی کـه آن  روحانیونشد، و افراد دیگر، از جمله  ه از این گیاه عایدش میکمالیاتی 

  . آورد می کردند، به دلیل اعتیادی که با خود به همراه را به دلیل غیراسالمی بودنش رد می



 

  ۶فصل 

  و مصرف  تجارت: در ایران عهد صفوی قهوه

ـــــوه ـــــام او قه ـــــه ن ـــــیه رو ک ـــــت آن س   اس

  

    

ــــــاطع الشــــــهوه اســــــت     ــــــوم و ق ــــــل الن   قات

١المثل ایرانی ضرب(   
 (  

  مقدمه

و شـکالت در مقیـاس  ، چـای، قهـوهگـردان ماننـد تنبـاکو معرفی و رواج مواد روان

ی امیـد  ای دارد که بعـد از کشـف راه دماغـه هانی ارتباط تنگاتنگی با انقالب تجاریج

این مواد که تـا آن  ٢.روی داد .ی شانزدهم م ها در اوایل سده توسط اروپایی به هند نیک

خش شد و در عرض سرعت از آمریکای جنوبی و آسیا پ ها ناشناخته بود به زمان در قاره

ی امیـد نیـک توسـط  به آمریکا و دور زدن دماغه سال بعد از سفر کریستف کلمب ۱۵۰

ی عظیم تجاری شـد و آن را  تبدیل به یکی از محصوالت اصلی در شبکه واسکو داگاما

  . در دسترس جمعیِت در حال رشد در سرتاسر دنیا قرار داد

                                                                                              

  . Vermehrte newe Beschreibung, 599 به نقل از .١

  . ”Matthee, “Exotic Substances :بنگرید به .٢
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ی محرکی است کـه منشـأ آن نـه آمریکـای جنـوبی و نـه  در این میان تنها ماده قهوه

در  ، اتیـوپیهای اطـراف دریـای سـرخ بار در سرزمین آسیای شرقی است، بلکه نخستین

، به استثناء چای. ، کشت شده استبستاندرجنوب غربی عر و یمن شمال شرقی آفریقا

های  ی عظـیم تجـاری در سـده ای بود که اندکی پیش و مستقل از توسـعه قهوه تنها ماده

بـار  قهـوه نخسـتین. فراتر رفتشانزدهم و هفدهم میالدی از مرزهای زراعی اصلی خود 

از یمـن بـه  .شـانزدهم م ی در سـده و حجـاز بـر مصـر های عثمانی ترک ی پس از غلبه

شناخته شـده  در قاهره ].خ.هـ ۸۸۹. [م ۱۵۱۰قهوه از سال . وارد شد وری عثمانیامپرات

 ۱۵۵۴در سال . باز شد در دمشق.] خ.هـ۹۰۹. [م۱۵۳۰در سال  خانه و نخستین قهوه بود

قهـوه از . توانستند این نوشیدنی جدید را امتحان کنند می پایتخت عثمانی مردم استانبول

. م۱۶۳۸اروپـا گسـترش یافـت و در سـال  به سمت جنوب شـرقی های عثمانی سرزمین

به فـروش رسـید و ایـن قضـیه چنـدین سـال پـیش از آن بـود کـه  در ونیز.] خ.هـ۱۰۱۷[

  . شروع به صادرات آن به اروپای غربی کنند و هلند انگلیس کمپانی هند شرقی

 بـه که ورود و انتشار قهوه عجیب آن
ً
خـوبی ثبـت شـده، امـا  در اروپای شمالی نسبتا

تازگی شناخته شده اسـت؛ هرچنـد  اش در آسیای غربی به ی آن در سرزمین اصلی پیشینه

ی قهـوه در  خته شـدن تاریخچـهتحـوالتی رخ داد کـه منجـر بـه شـنا ی اخیر در دو دهه

. تری بـاقی مانـده اسـت در ایـران موقعیـت بـه صـورت ابتـدائی ١.شد وری عثمانیامپرات

نگاهی به تاریخ قهـوه در ابتـدای ایـران  گیر الدین گوشه و بعد از او عالء نصرالله فلسفی

 مصـرف  فقطاند، اما به دلیل محدودیتی که در منابع بود  مدرن داشته
ِ

توانستند به موضوع

 قهـوه در دوران صـفوی در این فصل می ٢.قهوه بپردازند
ِ

بپـردازیم و  خواهیم به موضـوع

در زنـدگی  ها خانـه کنندگان، کـارکرد قهوه ، هویـت مصـرفچگونگی مصرف ی بارهدر

تر از همه واکنش سیاسیون و مذهبیون نسـبت بـه  اجتماعی و مذهبی بیشتر بدانیم و مهم

ی تجارت دریایی که قهوه  همچنین به بررسی شبکه. را بررسی کنیم ها خانه قهوه و قهوه

کردند خواهیم پرداخت و در مورد خاستگاه و مسـیرهای  عرضه می یج فارسرا به بنادر خل

  . کرد ورود این محصول، بازرگانان و الگوی انتشار آن در این کشور بحث خواهیم
                                                                                              

؛ و نیـز Brouwer, Cauwa ende comptanten/Cowa and Cash ؛Hattox, Coffee and Coffeehouses :بنگرید بـه .١

  .آمده است Tuchscherer, ed., Le commerce du café مطالبی که در

 ,Goushegir :؛ همچنین بنگرید بـه۷۰۳ـ۹، ۲:۳۵۳ـ ۶، زندگانی شاه عباس؛ و همان، "خانه و قهوه تاریخ قهوه"فلسفی،  .٢

“Le café en Iran” ،؛ و همان“Forme et évolution” . 
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 تجارت  ـ  ۱

 از خاسـتگاهش در اتیـوپی قهوه .م ی پانزدهم که در سده مشخص نیست بعد از این

ای که  واژه. به کشورهای دیگر رفت چه مدت زمان طول کشید تا ایران با قهوه آشنا شد

کم از  ، پـیش از آن دسـتقهـوهشـود، یعنـی  در عربی و فارسی به این مـاده اطـالق می

بـه  سده نیمدر خاورمیانه شناخته شده بود، اما این واژه به مدت بیش از  .ی هشتم م سده

ظهـور پیـدا کـرد  قهوه، این نوشیدنی داغ، در َیَمن که هنگامی. شد قرمز گفته می شراب

 ی هفدهم بر اساس آنچه مفسران ابتدای سده گیر گوشه ١.خواندند می بوندر ابتدا آن را 

 خـود شـ گفته .م
ِ

 آنـان نیـز از نویسـندگان پیشـین
ً
گونـه  نیده بودنـد، ایناند، که احتمـاال

 قهوه در ابتدای سده گیری می نتیجه
ً
نزد طبیبـان و ادیبـان  .م ی شانزدهم کند که احتماال

قهـوه در ایـن تـاریخ در میـان  ی بـارهشناخت نظری در ٢.ایرانی شناخته شده بوده است

. ادیبان ایرانی، بـا توجـه بـه فضـای عقالنـی جهـان در آن دوران، امـر غیرممکنـی نبـود

. ق.هـــ۹۷۴/.م۱۵۶۶ـ ۶۷ی او بــه تــاریخ  ، کــه رســالهحــال بدرالــدین القوصــونی ینباا

کید می .]خ.هـ۹۴۶[ کند که نتوانسته است هیچ مرجـع مکتـوبی در ارتبـاط بـا  است، تأ

  ٣.ی شخصی خودش است قهوه پیدا کند و دانش او بر اساس تجربه

دهد قهـوه  های پزشکی آمد؛ این امر نشان می بار در رساله نخستین در ایران، نام قهوه

طعم، بلکـه در  خـوش ای ، مانند اروپا، در ابتدا نـه بـه عنـوان نوشـیدنیدر دوران صفوی

کننده  در ابتدا ارتباطی نیز میان این نوشیدنی سرخوش. ای دارویی بوده است حکم ماده

شـیخ ابوالحسـن  گوید صـوفی داستان معروفی است که می. عرفان وجود داشته استو 

تـا زمـانی کـه قهـوه . ای داشته است نقش عمده به یمن در انتشار قهوه از اتیوپی شاذلی

، ).م ی شــانزدهم ی ســده یعنــی تــا نیمــه(جنــوبی بــود  منحصــر بــه اتیــوپی و عربســتان

ممکن است در ایـران نیـز بـه . بودند های صوفی کنندگان اصلی آن اعضای فرقه مصرف

 صـوفیان چراکههمین ترتیب بوده باشد، 
ً
در وارد کـردن قهـوه بـه کشـور نقـش  احتماال

ی ایرانـی کـه در اواخـر  ، نویسـندهالدین محمد َحَمـوی یـزدی سالک. اند داشته سزای به

های  سرزمینگوید در  مواد محرک نوشته است، می ی بارهای در مقاله .م ی شانزدهم سده

                                                                                              

1. Goushegir, “Forme et evolution,” 174.  

2. Goushegir, “Le café en Iran,” 77.  

  . ۵۸" فی بیان احوال القهوه،"صونی، و الق .٣
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او ادعـا . »انـد بیشتر مردم اکنون بـه نوشـیدن قهـوه عـادت کرده«و در ایران » همه«عربی 

قهـوه را یـک  اهل فسـق و فسـادو  ُعّبادو و  ُزّهاد و عراق وری عثمانیامپراتکند که در  می

های  کـه در سـرزمین کند که قهوه پـس از ایـن دانستند؛ او همچنین تأکید می ضرورت می

ارتبــاط میــان قهــوه و  ١.، آنگــاه وارد ایــران شــدکــردطرفــدار پیــدا  ویژه در مکــه عربــی بــه

و دراویــش  و نقشــی کـه صــوفیان ها خانـه بــا تأســیس قهوه در ایــران صـفوی گری صـوفی

ال، دوره
ّ
  .در ارتباط با آن داشتند، ادامه پیدا کرد گرد، هم به عنوان مشتری و هم در مقام نق

و ترویج آن در میان مردم وجود  اشاره به قهوه نخستینی زیادی میان  در اروپا فاصله

که نوشیدن قهوه در غرب  تر از آن شناسان اروپایی خیلی پیش جهانگردان و گیاه. داشت

حدود هفتاد و . آن صحبت کرده بودند ی بارههایشان در ها و رساله رایج شود، درسفرنامه

و  ، انگلستاندر ایتالیا ها خانه قهوه نخستینارجاع به قهوه و تأسیس  نخستینپنج سال بین 

در  ٢.دیگر گذشت تا مصرف آن درغرب رایـج شـد ی سده فاصله بود و حدود نیم هلند

 به همین صورت بوده است
ً
ی  آشنایی عموم با قهوه به عنـوان یـک مـاده. ایران نیز تقریبا

یـک از  در هیچ. نسـبت داد .م ی هفـدهم توان با اطمینان به پیش از سده مصرفی را نمی

ای بـه قهـوه  اشـاره .]خ.هــ۹۷۰ی  دهـه. [م۱۵۹۰ی  منابع تاریخی ایرانی تا پیش از دهـه

 .م ی شانزدهم کدام از سیاحان و تاجران خارجی که در سده همچنین، هیچ. نشده است

 ٣.اند قهوه به عنوان کاالیی تجاری یا مصرفی نکرده بهای  به ایران آمده بودند، هیچ اشاره

                                                                                              

1. Hamavi Yazdi, “De veneris celeberrimis,” fol. 58.  

. م۱۵۷۰ی  نـام بـده اسـت لئونـارد راوولـف اسـت کـه در دهـه اولین نمونه از مسافری اروپایی در خاورمیانه که از قهـوه .٢

بـه آن ) Leonhard Rauwolf, Aigentliche Beschreibung, 102-3( قهوه دید و در کتابش در حلب.] خ.هـ۹۵۰ی  دهه[

پزشـک ایتالیـایی در ) Prosper Aipinus( توسـط پروسـپرآلپینوس ی علمـی بـه قهـوه در اروپـا شاید اولین اشاره. اشاره کرد

. م۱۶۴۵ی اروپا در سـال  خانه اولین قهوه. باشدصورت گرفته De plantis Aegypti liber (Venice, 1592)  کتابش به نام

ـــ۱۰۲۴[ ــز.] خ.ه ــد در ونی ــاز ش ــتان. ب ــد از آن انگلس ــال  بع ـــ۱۰۲۹. [م۱۶۵۰در س ــد.] خ.ه ــال  و هلن ــ۶۴در س . م۱۶۶۳ـ

 Smith, “Early Diffusion of :بنگریـد بـه ی زمـانی در کشـور انگلسـتان برای بررسی این فاصـله. بود.] خ.هـ۱۰۴۲ـ۴۳[

Coffee in England” .  

  :و ایتالیایی بنگرید به ی مسافران پرتغالی درباره .٣

Barbosa, Book of Duarte Barbosa, 1:100ff; Pires, Suma Oriental, 1:28-31; Baiao, ed., Itinerarios da India 

a Portugal; Membré, Mission to the Lord Sophy; Tucci, “Relazione di Giovan Battista Vecchietti”; and 

Teixeira, Travels.  

  : توانید در این منابع بیابید را می گزارشات انگلیسی

Morgan and Coote, eds., Early Voyages, 1:41-152; 2:384-414; and in Hakluyt, Principal Navigations, 

vol. 3.  



  در طلب عیش   206

در رفـت و آمـد  ها و سفیران خارجی نیز که دائم در دربار شـاه عبـاس اول حتی نماینده

شـد چیـزی  می نوشـیدهی این نوشـیدنی ناآشـنا کـه در مراسـم رسـمی  بودند نیز درباره

، تنها کسی که به قهوه اشـاره .]خ.هـ۱۰۰۰ی  دهه. [م۱۶۲۰ی  تا پیش از دهه ١.اند ننوشته

 ۸۳. [م۱۶۰۲ـ ۰۴های  بـود کـه در سـال ی اتـریش نماینـده رکتانـدِ کرده اسـت جـرج تِ 

 . به ایران آمد .]خ.هـ۹۸۱ـ
ً
قهوه بوده آمده اسـت کـه  ی دربارهدر گزارش او که احتماال

امـا  ٢».خورنـد ها می آب جوش با انـواع ادویـه«که ممنوع است  ها به جای شراب ایرانی

 نیز ک ی خلیج فارس حتی در ناحیه
ً
جایی اسـت کـه قهـوه بـه آن وارد  نخستینه احتماال

، مبلغ پرتغالی برناردینوی. سشد، نوشیدن آن در آن زمان رایج نبود؛ چراکه گاسپار دو اِ 

نوشیدند که  ا همراه با کشمش و شکر میهای این منطقه آب ر  گفته است بومی مسیحی

   ٣.دارد" شربت"به روشنی اشاره به

. م۱۵۷۰ی  در دهـه قدر این گزارش جالب توجه نیست کـهها به  کدام از این اما هیچ

و ایجـاد " الموخـا"در نتیجـه ظهـور  ، ودر یمن ها ی عثمانی با سلطه.] خ.هـ۹۵۰ی  دهه[

بـه دریـای  بود که تجارت قهوه در اقیانوس هند ها و پرتغالی روابط تجاری بین عثمانیان

سرعت بـه نـواحی مختلـف راه  بعد از آن قهوه به ٤.دورتر از آن کشیده شدو حتی  سرخ

 خانـه کم یـک قهـوه دسـت.] خ.هــ۹۸۰. [م۱۶۰۱جایی بـود کـه در سـال  بغداد. یافت

نیـز مرسـوم  قهوه در شهرهای کوچک آنـاتولی .م ی شانزدهم ، و در اواخر سده٥داشت

 هند در سال  ٦.دش
ً
گرفت و بعید اسـت  قهوه را از عربستان.] خ.هـ۹۸۸. [م۱۶۰۹ظاهرا

 کاروان ١نصیب مانده باشد که ایران در این بین بی
ً
ی حج که مسیر  های سالیانه و احتماال

                                                                                              

 Istoriia؛ و .Bushev, Istoriia posol’stv, 1586-1612 gg :بنگریـد بـه در ایـران صـفوی ی سـفیران روسـی دربـاره .١

posol’stv, 1613-1621 gg. نام برد که مشاهداتش را در توان از آنتونی شرلی از دیگر نمایندگان اروپایی می sherley, Sir 

Anthony Sherley  بخوانیـد؛ همچنـین بنگریـد بـهتوانیـد   مـی: Don Juan of Persia, Don Juan of Persia ی  دربـاره؛

 Gulbenkian, ed., L’ambassade en :بنگریـد بـه.] خ.هــ۹۸۳ــ۴. [م۱۶۰۴ــ۵های  در ایران در سـال نمایندگان پرتغالی

Perse de Luis Pereira de Lacerda گوستینی پرتغالی درباره؛  ,Antonio de Gouvea :بنگریـد بـه ی دیپلمات و مبلغ آ

Relation des grandes guerres بـرای مـوارد بیشـتر بنگریـد بـه؛: Alonso, “El P. Antonio de Gouvea O.S.A.” ؛ و

idem, “La embajada persa de Denguiz-Beg” .  

2. Tectander, Eine abenteuerliche Reise, 65-66.  

3. “água cozida cm passas a aҫucar.” See Bernardino, Itinerário, 140.  

4. Tuchscherer, “Commerce et production du café en Mer Rouge.” 

5. Teixeira, Travels, 61.  

6. Faroqhi, “Coffee and Spices,” 92.  

1. Jourdain, Journal of John Jourdain, 86.  
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 از طریق قهوه ا. آوردند بود کمی از آن با خود می بازگشتشان به ایران از راه بصره
ً
حتماال

شدت  ، که بهها آن را به سمت ایرانی خلیج فارس رفته است و کشتی ها به مسقط کاروان

اند؛ شـاید هـم از طریـق راه کـویری از  تأثیر زبان و خطوط تجاری عربی بود، آورده زیر

در نهایـت . شـد آناتولی شـرقی وارد کشـور میی تجاری  از جاده بغداد یا از طریق تبریز

توانسـته  ی گسـترش آن بـه ایـران می کننده اگر تجارت ابزار انتقال نبـوده اسـت، تسـریع

در خصـوص کـه  به. بـود و صـفوی جنگ باشد که راه دیگر ارتباط بین ایاالت عثمانی

 عـراق .م ی شانزدهم اواخر سده
ً
را  وضعیت خصومت دائمی بین ایـن دو کشـور، موقتـا

 این ی دولت صفوی زیر سلطه
ً
یکـی از عوامـل جریـان انتقـال  مسـئله در آورد و احتماال

  . قهوه بوده است

ی دریـایی غربـی  یافته نی به پیش از تجارت سازمانروش به ایران به بنابراین ورود قهوه

  .م ی هفـدهم کـه در اوایـل سـده گردد برمی و هلند بریتانیا در قالب کمپانی هند شرقی

. م۱۶۰۰ی  دانیم کـه در اوایـل دهـه می. آغاز به کار کرد در سواحل شمالی خلیج فارس

ــازه اروپایی.] خ.هـــ۹۸۰ی  دهــه[ ــه شــرکت در ایــن تجــارت زمــانی کــه ت   هــا شــروع ب

ــود شــده کــرده بودنــد، قهــوه کــاالی شناخته ــران ب   اشــاره نخســتین. ای در شــهرهای ای

سـاخت  ١.گـردد برمی .]خ.هـ۹۷۶. [ق.هـ۱۰۰۶/.م۱۵۹۷خانه در ایران به تاریخ  به قهوه

  اصــفهان در دو طــرف میــدان نقــش جهــان ها خانــه قهوه
ً
  های حــدود ســالبــه احتمــاال

گردد، یعنی زمانی که میـدان و  و یا کمی پس از آن برمی .]خ.هـ۹۸۲ـ ۳[ .م۱۶۰۳ـ ۰۴

 خانـه شاهدان وجـود قهوه نخستیناز  ٢.ه بودهای اطرافش ساخته و تکمیل شد ساختمان

  .]خ.هــ۹۹۸. [م۱۶۱۹در سـال  است کـه ارسیا ِدسیلوا ای فیِگروادر قلب پایتخت ُدن گ

. م۱۶۱۷های  ر سـالنیـز کـه د پِیتـرو دالوالـه ٣.بـه اصـفهان آمـد به عنـوان سـفیر اسـپانیا

  نشـینان در ایـران بـوده اسـت بـه آشـنایی پایتخت .]خ.هـ۱۰۰۱. [م۱۶۲۲و  .]خ.هـ۹۹۶[

  ی واردات قهــوه بــه ایــران اســناد قطعــی دربــاره یکــی از ٤.بــا قهــوه اشــاره کــرده اســت

. م۱۶۱۸انی هنــد شــرقی اســت کــه در ســال ی یکــی از افــراد کمپــ در آن زمــان اشــاره

  شـاهی قیمـت دارد) ۲۶و  ۲۵( ۲۴در اینجـا هـر َمـن «ه گفتـه اسـت قهـو  .]خ.هـ۹۹۷[
                                                                                              

 . ۱۰۰." التواریخ افضل"خوزنی اصفهانی،  .١

 . ۲۳۶، تاریخ عباسی، ؛ و منجم یزدی۷۶۰، الصفویه روضه، جنابذی .٢

3. Silva y Figueroa, Comentarios, 2:380.  

4. Della Valle, Viaggi, 2:25. See also Zolli, “Il caffè di Pietro della Valle,” 64-65.  
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در  قهوه در اینجـا، مثـل تنبـاکو(شود  به هند و از آنجا به این مناطق منتقل می و از موخا

  ١»).طور باشد هم باید همین شود، در مکه مصرف می تفریح، برای انگلستان

اشـاره بـه واردات  نخسـتیندانیم، امـا  چیزی نمی کنندگان بومی قهوه ی تأمین درباره

 .]خ.هــ۹۹۸. [م۱۶۱۹در سال  احتمالی قهوه با کشتی به ایران توسط کمپانی هند شرقی

آن را بـرای مصـرف  انلکـت انگلسـتکـه سـران مم است، یعنی چندین سال پیش از این

بـه  ی کمپانی هند شرقی در سورات در همان سال نماینده. خواست کنندداخلی خود در 

نماینـدگانمان در ایـران پیشـنهاد فـروش  ، مرکز قهوه، خبر داد کـههمکارانش در الموخا

ای کـه  امـا در عمـل قهـوه ٢.اسـت[...] شاهی  ۲۴در آنجا را دارند که قیمت آن  قهوه

 توسط تاجران سورات با کشتی منتقل می
ً
مقصد  نخستینشد در همان سورات، که  ظاهرا

، گـاه بـه بنـدرعباس بندری بود، سود بیشتری به همـراه داشـت و بـه همـین دلیـل هـیچ

تـا چـه انـدازه در ایـن  ها دانیم کـه انگلیسـی درست نمی ٣.نرسیدی اصلی ایران،  دروازه

و چـه از طریـق  طور مستقیم از الموخـا چه به(های ابتدایی موفق به وارد کردن قهوه  سال

ی قهـوه همچنـان  شان درباره شدند، زیرا که گزارشات بعدی) تر بود سورات که محتمل

. م۱۶۲۲کنـد دراوایـل سـال  کـه از داخـل کشـور گـزارش می لویلیـام ِبـ. منفی اسـت

بــه شــکل دانــه در ایــن نــواحی کــاالی [...] قهــوه «نوشــته اســت کــه  .]خ.هـــ۱۰۰۱[

دلیـل  بهافسوس که . ارزد شاهی می ۵۰ ای است و در حال حاضر در اصفهان العاده فوق

   ٤».چیزی از سورات فرستاده نشد ،دیر رسیدن یورک موخا
  

                                                                                              

1. Ferrier, “An English View of Persian Trade,” 208.  

  . بود ی صفوی ی کوچکی در دوره شاهی سکه

2. Foster, ed., English Factories in India, 1618-1621, 83, Kerridge, Surat to factors at al-Mukha, 15 

March 1619. 

3. Ibid., 143-4, Kerridge, Surat to Barker, Persia, 29 October and November 1619.  

4. Foster, ed, English Factories in India, 1622-1623, 23, Bell et al. at “Kuhestek” to Surat, 24 January 

1622.  
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 Reizen overکرنلیوس دبروین،  .ی صفوی ، اواخر دوره، میدان شاه، در اصفهانمیدان نقش جهان

Moskovie, door Persie en Indie (Amsterdam, 1714).  

بودنـد در ایـن مـدت سـاکت  ها رقیبان اصلی انگلیسی که در خلیج فارس ها هلندی

 هلنـد های تجاری دریایی اروپایی، کمپانی هند شرقی ، از میان شرکتدر واقع. ننشستند

 ها آغاز کرد، هرچند هلندی را از منبع آن در یمن بار تجارت دریایی قهوه نخستینبود که 

پیتـر  ١.بهره بردند» سعید عربستان«های تجاری در  کسانی نبودند که از فرصت نخستین

 .]خ.هــ۹۹۵. [م۱۶۱۶، در اوایـل سـال ی کمپانی هند شرقی هلند ، نمایندهِدن بروک َون

 هـای شد و برای شروع تجارت قهوه به بخش» رنگ های کوچک سیاه دانه«متوجه این 

ی تـالش  دهـه نخستینقهوه در  حال بااین ٢.یس کردسای تأ سرعت کارخانه دیگر آسیا به

 .]خ.هـ۱۰۰۷. [م۱۶۲۸از سال . ها برای کشف بازار یمن کاالی مورد توجهی نبود غربی

. بار قهوه را برای بازار ایران خریداری کرد نخستینبرای  بود که کمپانی هند شرقی هلند

پونـد قهـوه از  هـزار۱۵یا حدود  َبهر ۴۰ ب کریستیانز گریفگویند در همان سال جا می

                                                                                              

های تجـاری گشـتند،  به دنبال فرصت در الموخا.] خ.هـ۹۹۰و  ۹۸۸ـ۹. [م۱۶۱۱و  ۱۶۰۹ـ۱۰های  ر سالابتدا د ها انگلیسی .١

  . Macro, Yemen and the Western World Since 1571, 4-5 :بنگرید به. اما موفق به تأسیس کارخانه نشدند
,  از الموخـا هلنـد توسـط کمپـانی هنـد شـرقی و نیز هـدایت تجـارت قهـوه در یمن ها ی حضور هلندی برای تاریخ اولیه .٢

 Glamann, Dutch، و فصل مربوط به قهـوه در  Brouwer, Cauwa ende comptanten/Cowa and Cash :بنگرید بـه

Atlantic Trade . 
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   ١.درصد سود بفروشد ۷۰خریداری کرده بود، به این امید که در بازار ایران با  الموخا

ی  دهـه. [م۱۶۲۰ی  در اوایـل دهـه بعد از این هجـوم اولیـه بـه سـمت تجـارت قهـوه

هـا در دریـای  های بین اعراب و ترک و جنگ های سیاسی در یمن ناآرامی .]خ.هـ۱۰۰۰

 ۳۹که در سـال  مانع از این شد که این شرکت بتواند بازار ایران را تأمین کند، تا این سرخ

 ۲۰۰۰در ایران درخواسـت فرسـتادن  ی هلندی یک نماینده .]خ.هـ۱۰۱۷ـ ۱۸. [م۱۶۳۸ـ

در پاسخ به درخواست فراوان قهوه از ایران  ٢.پوند با کشتی کرد هزار۶۰َمن، یعنی حدود 

ای را که از  کشتی هلند ، کمپانی هند شرقیهای تجاری در الموخا ی فرصت و نیز توسعه

 ۴۸۸۰ ایـن کشـتی در بازگشـت. ُپـر کـرد ه و ظروف چینیآمد از شکر و ادوی می باتاویا

پونـد پـنج اسـتویور  هـر قهوه که در الموخا. آورد قهوه به ساحل بندرعباس پونِد هلندی

درصد سـود خـالص بـه فـروش  ۱۵۰استویور، یعنی با  ۱۲۲خریداری شده بود، در ایران 

مدیران شرکت در باتاویا، که مرکز آسیایی کمپانی هند شرقی بود، رضـایت خـود . رسید

گفتند تا زمانی که سود قهوه در ایران تا ایـن انـدازه  ها می آن. را از این نتیجه ابراز کردند

   ٣.، مگر در حجم کم، عاقالنه نیستاال باشد صادرات آن به هلندب

آسـیایی  ی رو بـه رشـد تجـارت درون در شـبکه رسـد کـه الموخـا بنابراین به نظر می

ی غربی موفق شد که بخـش اعظـم کـار  تبدیل به یک ضمیمه هلند شرقی کمپانی هند

های آسیایی برقرارکردن  کارخانه ترین وضعیت برای طلوبم. این شرکت وابسته به آن بود

هایی بـود کـه در بازگشـت بـا کشـتی دریافـت  تعادل بین کاالهای صـادراتی و محمولـه

وارداتـش در عـوض البسـه و کـرد و  و شمش صـادر می در این برنامه قهوه یمن. شد می

ای در بر داشـت،  العاده ی متقابل سود فوق آل، این رابطه در شرایط ایده. هندی بود ی ادویه

برقراری تجارت با یمن تابع متغیرهایی  زودی دریافتند، امکان ها به طور که اروپایی اما همان
                                                                                              

1. Brouwer, Cauwa ende comptanten/Cowa and Cash, 49.  

  . کیلوگرم ۱۹۴.۵یک بهر برابر بود با 

 ۳۰ سورات" من"رسد همان  رفت به نظر می به کار می ی که برای قهوه"من". Dunlop, ed., Bronnen, 617 :بنگرید به .٢

  : ها بنگرید به برای این ناآرامی. دپوندی باش

IOR E/3/11, Relation of William Knightbridge concerning the passage of the Mocho trade in the Red Sea 

from June 1625 until August 1629, fols. 36-37.  

3. Coolhaas, ed., Generale Missiven, 1639-1655, 18 December 1639, 39; 30 November 1640,114-15.  

در . شـده نبـود و اروپـای شـمالی شناخته در هلند قهوه. گرم ۴۹۴.۰۹۰بود که برابر بو با  همان پوند آمستردام ها پوند هلندی

 ,NA :بنگریـد بـه. در آمستردام اولین سفارش خود را دادنـد ه مدیران کمپانی هند شرقیبود ک.] خ.هـ۱۰۲۰. [م۱۶۴۱سال 

VOC 316, Copiebrieven, 5September 1641, fol. 340 .  
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  .رفت می ه شمارها ب بود که سود حاصل از قهوه یکی از آن

ی خاصـی  ها نظـم و قاعـده به ایران توسط این شـرکت بینیم که واردات قهوه اگر می

ثباتی کیفیت و کمیت  نداشت، بخشی از آن به دلیل نوسانات قیمِت آن بود که در اثر بی

جنـوب و منـاطق دیگـر در آسـیای  وجود داشت؛ وضعیت بـازار ایـران محصول در یمن

کـرد ضـعف  بـه بـازار را تشـدید می اما آنچه این عـدم اطمینـان ١.تأثیر نبود غربی نیز بی

. های توزیع بود ها بر محصوالت، ترابری و شبکه ها، کنترل ناکافی آن بنیادی این شرکت

های خارجی نتوانستند در روند تولید  این ضعف ابتدا در یمن آغاز شد، جایی که شرکت

به بنادر  انتقالروند تهیه و . بین بنادر و ارتفاعات کشت قهوه نفوذ کنندو سیستم ترابری 

شـان را خریـداری  ، جـایی کـه تجـار محلـی قهوهپیش از فـروش در بـازار بیـت الفقیـه

  پرداخــت و حضــور دالالنــی بــود کــه کــار را بــرای کردنــد، شــامل یــک نظــام پیش می

واضـح اسـت . کرد کردند، سخت می که در بنادر معامله میهایی مانند اروپاییان،  غریبه

توانسـتند  تـر در موقعیـت بهتـری بودنـد، زیـرا می که تجار محلی عرب برای خرید ارزان

 ٢.طور مستقیم از کشاورزان بخرند محصول را به

 .شـد ثباتی تجارت با یمن نظمی در حمل و نقل دریایی منجر به بی عالوه بر این، بی

ی از رسـیدن بادهـا پیشها مجبور بودند  کشتیزیرا ـ  به دلیل محدودیت فصل کشتیرانی

های دقیـق  بندی گاهی زمانـ  برسند ی به دریای سرخموسمی به سمتشان در اواخر ماه مِ 

وجود دزدان دریایی نیز مشکل دیگری بود که  ٣.خطر نرسیدن کشتی را به همراه داشت

  . انداخت را به خطر می ستمر امنیت مسیر بین دریای سرخ و خلیج فارسبه طور م

نیز کنترل از دسـت اروپاییـان خـارج  و خلیج فارس در انتهای خط ارتباطی بین یمن

درمـورد رونـد  و انگلیسـی از اطالعات محـدودی کـه از اسـناد کشـتیرانی هلنـدی. بود

آمـد توسـط  می ای که بـه سـاحل بنـدرعباس دانیم قهوه تجارت به دست ما رسیده است، می

های غربــی و  بیشــتر کاالهــای شــرکتشــد کــه  فروشــی خریــداری می همــان تجــار عمده

را بـا کـاروان بـه نـواحی  های قهـوه سپس این تجار دانه. خریدند میبازرگانان مستقل را 

دهی ایــن امــر  ی ســازمان نحــوه ی بــارهدر. کردنــد مختلــف کشــور ارســال و توزیــع می

                                                                                              

1. Chaudhuri, Trading World of Asia, 366-67.  

2. Brouwer, Cauwa ende Comptanten/Cowa and Cash, 63.  

3. Ovington, Voyage to Suratt, 450.  
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. م۱۶۷۰ی  در یکـی از منـابع ایرانـی مربـوط بـه دهـه. اطالعات کمی در دسترس است

قهوه در داخل کشور شـده اسـت کـه ای مختصر به تجارت  اشاره .]خ.هـ۱۰۵۰ی  دهه[

خریدند کـه  از بازرگانانی می در اصفهان گوید قهوه را در کاروانسرای مقصودعصار می

ه شد نیز برده می دانیم که قهوه در داخل کشور تا خراسان همچنین می ١.آمدند می از الر

کاروانی که در میان کاالهایش قهوه نیز بود، در  .]خ.هـ۱۰۶۸. [م۱۶۸۹در سال  ٢.است

 ٣.ی راهزنـان قـرار گرفـت مورد حملـه ی کرمان ، در حومهمسیر بین بندرعباس و هرات

 .کردند های سیستم توزیع نقشی ایفا نمی یک از بخش های کشتیرانی در هیچ شرکت

. ت با تجار مستقل غربی و بـومی مـانع اصـلی موفقیـت بازرگانـان اروپـایی بـودرقاب

آمیزش، کشـتی  ی مخـاطره تجربـه نخسـتینسـال پـس از  ، یکهلنـد شرقی کمپانی هند

برد، عالوه بـر ادویـه، شـامل  می از سورات ای که بار محموله فرستاد؛ این دیگری به یمن

تجـارت . نیـز بـود های نخی بود و در بازگشت به ایران در میـان کاالهـایش قهـوه پارچه

جات با مشکلی روبرو نشد و سـود بـاالیی بـه همـراه داشـت، ولـی فقـط نیمـی از  ادویه

ی هنـدی همچنـان  یـز فـروش پارچـههای بعـدی ن در سال. های نخی فروش رفت پارچه

از  درصدی حاصـل از تجـارت ایـن محصـول در الموخـا ۱۵دشوار بود و سود ناخالص 

ادامـه  .]خ.هــ۱۰۳۳. [م۱۶۵۴ایـن الگـو تـا سـال . در این امر کاسـت ها اشتیاق هلندی

به این نتیجه رسیدند که تجارت قهوه به  که مدیران کمپانی هند شرقی هلند داشت تا این

ارزد و جبـران تجـارت ناکارامـد  های دقیـق خریـد و فـروش آن نمـی بندی زحمت زمان

را صـادر  کند، در نتیجه دستور توقف تجارت مسـتقیم بـا الموخـا شرکت را در یمن نمی

   ٤.کردند

مـدت زمـان  شدت رو به رشد بر سـر قهـوه بِت بهایران نیز رقا در این هنگام در خودِ 

میـزان تقاضـا بـرای قهـوه، کـه در میـان واردات . سرخوشی ناشـی از آن را کـاهش داد

رفـت و قیمـت  رفته بـاال می شد، رفته کاالی فرعی محسوب می هلند شرقی کمپانی هند

                                                                                              

1. "Dar danestan-e karavansaraha-ye Esfahan"; facsimile and German trans. in Gaube and Wirth, Der 

Bazar von Isfahan, 274.  

2. IOR, E/3/52/6285, Lee, Mashhad to Owen, Gombroon, 9 October 1696, unfold.  

  . ۵۶۶ـ۶۷، ی کرمان ی صفویه تذکره، )بردسیری( مشیزی .٣

4. NA, VOC 317, Copiebrieven, 8 October 1654, fol. 402r-v.  
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در  الریـن ۵/۳۷سرعت افت قیمـت پیـدا کـرد و از  اما خوِد قهوه به ١.خوبی هم داشت

 سورات
ِ

، بـه در بندرعباس .]خ.هـ۱۰۱۷. [م۱۶۳۸پوند، در سال  ۳۰، معادل ازای هر من

و  ها مـت بـه دلیـل رقابـت بـین انگلیسـیایـن کـاهش قی. الرین در سال بعـد رسـید ۲۹

 ٢.فروختنـد الریـن می ۲۵قهـوه را در کونـگ بـه قیمـت  هـا بود، زیـرا پرتغالی ها پرتغالی

در ایـن میـان و هـیچ پیشـرفتی  یمهسـتشاهد رکود کلی تجارت در ایران  یهای بعد سال

گلینسـن دیانـگ، مـدیر کمپـانی هنـد  .]خ.هــ۱۰۲۰. [م۱۶۴۱ی  در ژانویه. حاصل نشد

الریـن و فـروش نـرفتن  ۲۳در بندرعباس، با ابراز تأسـف از افـت قیمـت بـه  شرقی هلند

 البتـه ایـن ٣.قهـوه فرسـتاده نشـود شان، پیشنهاد کرد که دیگر از الموخـا آخرین محموله

فت قیمت نبود؛ در آوریل همان سال قیمت قهوه باز
ُ
الرین  ۲۰کاهش یافت و به  نهایت ا

تر نیز آمـد و بـه  ی حتی پایینماه مِ  که شاخص قیمت کاال در شهر در نظر به این ٤رسید،

قیمـت  و گجراتـی ین تجار انگلیسـیرقابت ب در این هنگام در الموخا ٥.الرین رسید ۱۶

بـار  در تمام این دوران کمپانی هند شرقی فقط یـک در نتیجه، ٦.فروشی را باال برد خرده

. م۱۶۴۱ی قهوه را در اسناد خود ثبـت کـرده اسـت کـه در آوریـل سـال  ارسال محموله

   ٧.از طریق سورات منتقل شده بود .]خ.هـ۱۰۲۰[

و  سال بعد، تجار مستقل انگلیسی. تر بودند ها موفق بازرگانان مستقل نسبت به شرکت

وارد  نـد، از الموخـاپو  ۱۵۰.۲۰۰ی   ، به انـدازهار قابل توجهی قهوهمقد بازرگانان گجراتی

                                                                                              

 قهـوه تواند ساالنه در مجموع دویست هزار فنجان محاسبه کرد که می.] خ.هـ۱۰۱۵. [م۱۶۳۶در سال  کمپانی هند شرقی .١

کمپـانی در ایـن .] خ.هــ۱۰۲۳ـ۲۴. [م۱۶۴۴ـ۴۵های  سال در .Dunlop, ed., Bronnen, 565 :بنگرید به. به ایران وارد کند

بنگریـد . کـرد صـادر می فنجان به بندرعباس ۵۰.۰۰۰ها حدود  سالتا فنجان قهوه در ایران به فروش رساند و  ۲۶۸.۹۹۸واقع 

  . NA, VOC 1152, Sarcerius, Gamron to Batavia, 11 March 1651, fol. 84 :به

2. NA, VOC 1133, Westerwolt, Gamron to Pieterssen, Surat, 4 December 1639, fol. 409v.  

اسـتویِور  ۱۰برابـر بـود بـا  اریـنل. بـود ی خلیج فـارس ترین پول در ناحیه و اوایل هفدهم رایج. ی شانزدهم م در سده الرین

  .فلورین هلندی ۰.۵۰و یا  هلندی

3. NA, Coll. Geleynssen de Jongh 97a, Gel. De Jongh, Gamron to Croocq, Gujarat, 11 January 1641, 

unfold.  

4. NA, VOC 1135, Gel. De Jongh, Gamron to Batavia, 5 April 1641, fol. 800.  

5. NA, VOC 1135, Price list Gamron, May 1641, fol. 733.  

6. Van Santen, Verenigde Oost-Indische Compagnie, 60; Brouwer, Cauwa ende Comptanten/Cowa and 

Cash, 90.  

7. NA, VOC 1135, List of shipping movements at Gamron, 29 December 1640-28, April 1641, fol. 770.  
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در طـول فصـل حمـل و نقـل تجـاری در سـال  شـرقی که کمپانی هند حالیدر  ١.کردند

پوند قهوه به ایران وارد کـرد کـه  ۲۹.۱۰۰عدل، یا به عبارتی  ۱۰۰، .]خ.هـ۱۰۲۱. [م۱۶۴۲

 سو  الرین ۱۹
ِ

   ٢.به فروش رفت راتدر ازای هر من

تـا  ۱۶۴۲های  در سـال ی معامالت قهوه درباره هلند شرقی هرچند منابع کمپانی هند

بـرای گـذارد، امـا  اطالعات چنـدانی در اختیـار مـا نمی .]خ.هـ۱۰۳۴تا  ۱۰۲۱. [م۱۶۵۵

گاه شویم داده این طور کـه در  همان. های کافی دارد که از میزان واردات قهوه به ایران آ

بـه طـور  نشان داده شده است، در این دوره کمپانی هند شـرقی هلنـد ۱ی  جدول شماره

  . کرده است ارسال می عباسدود یکصد هزار پوند قهوه به بندر میانگین در سال ح

   ۱ی  جدول شماره

، بـه قیمـت پونـد .]خ.هـ۱۰۲۱ـ ۳۲. [م۱۶۴۲ـ ۵۳در سال  عباسبه بندر  واردات قهوه

  هلندی

  ۱۲۰.۶۰۰  .م۱۶۴۸ـ ۴۹  ۳۹.۱۰۰  .م۱۶۴۲ـ ۴۳

  ۱۲۰.۰۰۰  .م۱۶۴۹ـ ۵۰  ۹۶.۲۰۱  .م۱۶۴۳ـ ۴۴

  ۱۵۶.۰۰۰  .م۱۶۵۰ـ ۵۱  هیچ  .م۱۶۴۴ـ ۴۶

  ۷۸.۳۳۷ ۲/۱  .م۱۶۵۱ـ ۵۲  ۵۵.۴۸۵  .م۱۶۴۶ـ ۴۷

  ۱۲۶.۸۸۰  .م۱۶۵۲ـ ۵۳  ۱۲۵.۳۳۳  .م۱۶۴۷ـ ۴۸

Sorces: NA, VOC 1150, 1152, 1156, 1168, 1170, 1180, 1185, 1188, 1195, 1201; 

Coll. Geleynssen de Jongh 157a. 

، که به دلیل قیمـت بسـیار بـاالی .]خ.هـ۱۰۲۲ـ ۲۵. [م۱۶۴۴ـ ۴۶های  به غیر از سال

هـا و سـود حاصـل از آن  هیچ خریدی صورت نگرفت، مقـادیر و قیمت در الموخا قهوه

 ثابت و قابل قبول بـود
ً
ی نوسـان قیمـت در بـازار  دهنده نشـان ۲ی  جـدول شـماره. نسبتا

ــدرعباس ــابتی بن ــه در  رق ــت ک ــال دورهاس ــین س ــا  ۱۶۴۰های  ی ب ــا  ۱۰۱۹. [م۱۶۵۶ت ت

                                                                                              

1. NA, VOC 1144, Gel. de Jongh, Gamron to Batavia, 25 February 1643, fol.541; idem in NA, coll. 

Geleynssen de Jongh 158, unfol.  

2. NA, Coll. Geleynssen de Jongh 157a, Gel. de Jongh, Gamron to Croocq, Surat, 9 February 1643, unfol.  
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. م۱۶۵۵های باال در سال  قیمت. (در هر پوند متغیر بود الرین ۱۵و  ۲۵بین  .]خ.هـ۱۰۳۵

 در نتیجه .]خ.هـ۱۰۳۴[
ً
 الموخا ی از بازار قهوه هلند شرقی ی خروج کمپانی هند احتماال

ولی سـود حاصـل از ایـن تجـارت از سـال .) بود که منتج به کاهش عرضه در ایران شد

 ۲/۱و  ۴۱که بـه  .]خ.هـ۱۰۲۶. [م۱۶۴۷درصد بود تا سال  ۷۱که  .]خ.هـ۱۰۲۴. [م۱۶۴۵

درصـد هـم  ۲۸تـا  .]خ.هـ۱۰۳۰. [م۱۶۵۱طور مرتب کاهش یافت و در سال  رسید به ۵۰

  .]خ.هـ۱۰۳۲. [م۱۶۵۳رسید، ولی در سال 
ً
   ١.درصد شد ۷۰دوباره باال رفت و تقریبا

   ۲ی  جدول شماره

بـه ارزش  .]خ.هــ۱۰۱۷ـ ۳۵. [م۱۶۳۸ـ ۵۶های  بـین سـال عباسدر بندر  قیمت قهوه

  در هر پوند  الرین

  ۱۵  .م۱۶۴۸  ۳۷ ۲/۱  .م۱۶۳۸

  ۱۸  .م۱۶۴۹  ۲۵ـ ۲۹  .م۱۶۳۹

  ۱۶  .م۱۶۵۰  ۱۶ـ ۲۰  .م۱۶۴۰

  ۱۸ ۲/۱  .م۱۶۵۱  ۲۲ـ ۲۴  .م۱۶۴۱

  ۱۷ ۴/۳  .م۱۶۵۲  ۱۸ـ ۱۹  .م۱۶۴۲ـ ۴۳

  ۲۴  .م۱۶۵۳  ۲۰  .م۱۶۴۴

  ۳۴ـ ۳۸  .م۱۶۵۵  ۲۳  .م۱۶۴۵

  ۲۴  .م۱۶۵۶  ۲۳  .م۱۶۴۶ـ ۴۷

Sources: NA،VOC 1135, 1137, 1141, 1150, 1152, 1165, 1168, 1180, 1185, 1188, 

1195, 1201, 1215; Coll. Geleynssen de Jongh 157a, 162, 171, 296, 296a. 
  

 جنگ انگلیس نخستینو خطرات کشتیرانی ناشی از وقوع  فروش ناموفق در الموخا

را بـر آن  هلنـد شـرقی مـدیران کمپـانی هنـد) .]خ.هــ۱۰۳۱ـ ۳۳[ .م۱۶۵۲ـ ۵۴( و هلند

                                                                                              

1. See NA, VOC 1152, Constant, Gamron to Batavia, 11 March 1645, fol. 85; VOC 1165, Verburgh, 

Gamron to Batavia, 19 March 1647, fol. 170v; VOC 1168, Verburgh, Gamron to Batavia, 19 December 

1647, fol. 774v; VOC 1185, Sacerius, Gamron to Batavia, 25 March 1651, fol. 578v; VOC 1180, 

Boudaen, Basra to Batavia, 18 Aug 1651, fol. 824; VOC 1201, Sarcerius, Gamron to Batavia, 5 April 

1653, fol. 779v.  
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را بـه حالـت تعلیـق  بـه الموخـا و خلیج فـارس داشت تا حمل و نقل مستقیم از سورات

 قهوه ها گیری هلندی ال بعد از این تصمیمتا چند س. درآورند
ً
ای وارد نکردند، زیرا  ظاهرا

بـه چشـم  نـام قهـوه شده توسط شرکت در بنـدرعباس در میان فهرست کاالهای فروخته

. م۱۶۶۱ایـل سـال پونـدی در او  ۲۲.۱۰۲ی  بـه غیـر از یـک محمولـه در واقع. خورد نمی

رسـد در حـدود سـال  بـه نظـر می ١.ی دیگری ثبـت نشـده اسـت محموله .]خ.هـ۱۰۴۰[

بـرده بودنـد  به سمت بازار قهوه در بصرهرا فعالیتشان  ها انگلیسی .]خ.هـ۱۰۲۹. [م۱۶۵۰

٢.یبشان کردکه در عرض چند سال سود قابل توجهی نص
کـه همیشـه فعالیـت  ها هلندی 

ها و  شان را زیر نظر داشتند در اسنادشان تنها چیزی کـه از فعالیـت شـرکت رقیبان اصلی

 معـادل  ۷۰۰اند واردات  ثبت کرده تاجران مستقل انگلیسی
ً
پونـد،  ۲۵۰.۰۰۰بهـر، تقریبـا

 .]خ.هـ۱۰۳۴. [م۱۶۵۵رفته از سال  هم روی ٣.است .]خ.هـ۱۰۳۵. [م۱۶۵۶قهوه در سال 

، زمانی کـه تجـارت خصوصـی دوبـاره در .]خ.هـ۱۰۶۰ی  دهه. [م۱۶۸۰ی  تا اوایل دهه

ای راهی  ندرت به قصد فتح بازار کشتی بسیار به ها و هلندی ها آغاز شد، انگلیسی الموخا

گرفـت  گاه انجـام می هـایی کـه گـه کـدام از ایـن مأموریت هرچند هیچ. کردند می یمن

   ٤.دنبال نداشت موفقیت خاصی را به

روابـط بـه دنبـال از سـرگیری مجـدد  .]خ.هــ۱۰۶۰ی  دهه. [م۱۶۸۰ی  در اواخر دهه

یکی آن کـه . با ایران رخ داد ، تغییرات چشمگیری در تجارت قهوهتجاری عادی با یمن

تـر  اما مهم ٥.مدام در خطر بود و خلیج فارس امنیت مسیرهای کشتیرانی در دریای سرخ

ی  تر برای قهوه بود که جذابیت منطقه بخش میداز آن به وجود آمدن یک بازار جدید و ا

، تقاضا برای ها در بندرعباس با سقوط قیمت. داد خلیج فارس را برای تاجران کاهش می

                                                                                              

1. Van der Chijs, ed., Dagh-Register Batavia, 1661, 3.  

2. NA, VOC 1180, Daghregister Basra, 12 August, 1651, fol. 877; Boudaen, Basra to Batavia, 18 August 

1651, fol. 824; Boudaen, Basra to Heren XVII, 5 Octobr 5 1651, fol. 824; VOC 1188, Boudaen, Basra to 

Heren XVII, 21 August 1652, fol. 493v.  

3. In NA, VOC 1210, Willemsz., Gamron to Van Wijck, Isfahan, 27 August 1656, fol. 416v; idem in 

VOC 1217, fol. 372v; VOC 1224, Willemsz., Gamron to Heren XVII, 21 November 1656, fol. 320v.  

4. See NA, VOC 317, Copiebrieven, 12 April 1656, fol. 431; 13 October 1656, fol. 465; VOC 882, 21 

September 1658, fol. 489.  

. م۱۶۸۷در سال  ها و مغول ها کند که جنگ میان انگلیسی اشاره می Ovington, Voyage to suratt, 464 اوینگتون در .٥

های بعدی باعث نابود شدن تعدادی از بازرگانان عـرب و تـرک و  لو نیز فعالیت دزدان دریایی اروپایی در سا.] خ.هـ۱۰۶۶[

 . Das Gupta, Indian Merchants, 71-72 :همچنین بنگرید به ی خلیج فارس درباره. هندی شد
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های  بنابراین چیزی نگذشت که مقصـد کشـتی. شد قهوه در شمال غربی اروپا بیشتر می

) کیلـویی  ده هـزار(پونـدی  ۲۲،۱۰۲ی  محموله نخستین آمستردام. حامل قهوه تغییر کرد

 نخسـتین، که و در انگلستان ١دریافت کرد .]خ.هـ۱۰۴۰. [م۱۶۶۱خود را درسال  ی قهوه

راه انداختـه بـود، در ایـن  بـه .]خ.هـ۱۰۳۰ی  دهه. [م۱۶۵۰ی  را در دهه هایش خانه قهوه

ی  به دلیل همـین تقاضـای اولیـه ٢.شده بود» حسابی پرطرفدار«زمان این نوشیدنی دیگر 

. م۱۶۶۴هـا در سـال  آن. پیشـی گرفـت در ایـن مـورد از هلنـد داخلی بود کـه انگلـیس

. م۱۶۹۰قهوه وارد کردند که در سال ) کیلو ۲۰.۰۰۰حدود (پوند  ۴۴.۹۱۲ .]خ.هـ۱۰۴۳[

کـــه   حالیدر  ٣.افـــزایش یافـــت) کیلـــو ۱۳۵.۰۰۰(پونـــد  ۳۰۰.۰۰۰بـــه  .]خ.هــــ۱۰۶۹[

 ۵۰ـ ۶۰.۰۰۰از  .]خ.هــ۱۰۶۵. [م۱۶۸۶در سـال  هلنـد شـرقی های کمپانی هنـد سفارش

ــد  ــو ۲۲۶۰۰ـ ۲۷۲۰۰(پون ــا این) کیل ــت، ت ــاالتر نرف ــه ب ــه در ده ــه. [م۱۶۹۰ی  ک ی  ده

تهدید به انحصـاری کـردن بـازار کـرد،  میزان مصرف باال رفت و انگلیس .]خ.هـ۱۰۷۰

ایـن  ٤.نیز بر افزایش شدید واردات خود پافشاری کردند مدیران کمپانی هند شرقی هلند

میزان تقاضـا از  .]خ.هـ۱۰۹۱. [م۱۷۱۲ادامه داشت و در سال  .م ی هجدهم روند تا سده

بـه یـک میلیـون  .]خ.هــ۱۰۷۹ـ ۸۰. [م۱۷۰۰ـ ۰۱در سـال ) کیلو ۹۰۶۰۰(پوند  ۲۰۰.۰۰۰

   ٥.رسید ) کیلو ۴۵۳.۰۰۰(

 ایران جـذابیت خـود را بـرای کمپـانی هنـد ی بازار قهوه ها بود که در آن زمان مدت

و تداوم ناامنی حمـل  حال میزان باالی تقاضا از هلند بااین. از دست داده بود هلند شرقی

 هلنـد ی همچنان نقش مهمـی در تجـارت قهـوه باعث شد خلیج فارس و نقل از الموخا

همگـی بـه خـدمت گرفتـه شـدند تـا  و حتـی ماالبـار و بندرعباس سورات. داشته باشد

که به نماینـدگان محلـی  جاییی این میزان عظیم تقاضا باشند تابتوانند پاسخگو  ها هلندی

روی کـاالیی کـه گذاری بـر  ی موجود را به جای سرمایه کمپانی دستور داده شد بودجه

                                                                                              

1. Van der Chijs, ed., Dagh-Register Batavia, 1661, 13 January 1661, 3.  

2. Coolhaas, ed., Generale Misssiven, 1655-74, 16 January 1660, 310.  

3. Chaudhuri, “Kahwa, Trade with Europe,” 454.  

4. See NA, VOC 323, Copiebrieven, 24 August 1694; 7 September 1696, unfol.  

5. NA, VOC 1635, Instructie voor ondercoopman Drink Clercq, 28 March 1701, fol. 759v; VOC 325, 

Copiebrieven, 1 August 1712, unfol. 
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ی هنـد کمپان .م ی هفدهم اواخر سده ١.اختصاص دهند د به قهوهسودآوری کمتری دار 

خود را که از جاهای مختلـف ازجملـه کشـور  ی قهوهمقداری از سفارشات  شرقی هلند

ی  دهـه. [م۱۶۸۰ی  گرفت، شهری که در اوایـل دهـه می از مسقط کرد خود دریافت می

   ٢.به بازار مهمی برای قهوه تبدیل شده بود .]خ.هـ۱۰۶۰

ی آخـر  تـوان از آنجـایی فهمیـد کـه در دهـه را می اهمیت راه ارتباطی خلـیج فـارس

دوباره برقـرار شـود،  ، پیش از آن که مسیر معمول کشتیرانی به الموخا.م ی هفدهم سده

حجم ایـن . گذشت بدون استثناء از ایران می به مقصد بازار داخلی هلند سفارشات قهوه

. م۱۶۸۹ـ ۹۱های بـین  در سـال مدیران شـرکت در آمسـتردام. رفت تقاضاها مدام باال می

) کیلـو ۳۴۰۰۰ـ ۳۶۰۰۰حـدود (پوند  ۸۰.۰۰۰تا  ۷۵.۰۰۰هر ساله بین  .]خ.هـ۱۰۶۸ـ ۷۰[

ــفارش می ــوه س ــد قه ــال. دادن ــزان درس ــن می ــ ای ــا  ۱۶۹۴ین های ب ــا  ۱۰۷۳. [م۱۷۰۱ت ت

در سال ) کیلو ۲۲۶۰۰تا  ۹۰۰۰(پوند  ۵۰.۰۰۰تا  ۲۰.۰۰۰کاهش یافت و بین  .]خ.هـ۱۰۸۰

ای حتی نزدیک به این میزان هم عرضه نشـد،  ها هیچ قهوه اما در این سال. در نوسان بود

بـا  ٣.شـد ی قهـوه می زیرا فضای ناامنی که در خلیج فارس حکمفرما بـود مـانع از تهیـه

، دزدان دریـایی .م ی هفـدهم در اواخر سـده و عمان شدت گرفتن درگیری میان پرتغال

. م۱۶۹۵اوضـاع در سـال . کردند را دچار ناامنی می نیز خطوط کشتیرانی اطراف مسقط

ی اعـراِب  ، پـس از حملـهگانان الموخـاتر نیز شد؛ در این زمان بازر  وخیم .]خ.هـ۱۰۷۴[

نگ عمان
ُ
 هـا از آن کـه پایگـاه پرتغالی در ایران و خراب کردن بخشـی به شهر بندری ک

 به طـور طبیعـی ایـن موضـوع بـه بـاال رفـتن ٤.ت نکردند وارد خلیج شوندجرئدیگر  بود

در ایـران بـرای  هلنـدی شرقی قیمت قهوه در مسقط دامن زد و منجر شد تا کمپانی هند

 بصـره ٥.خرید قهوه، چه برای ایرانیان و چه برای بازار داخلی خود، تمایلی نشـان ندهـد

های گسترده و جنگ داخلی از هم  به دلیل ناآرامی .م ی هجدهم نیز که با ورود به سده

  . آمد پاشیده شده بود، جایگزین مناسبی به شمار نمی

                                                                                              

1. NA, VOC 323, Copiebrieven, 31 July 1697, 27 June 1699; VOC 325, Copiebrieven 1 August 1712, 

unfol. 

2. See, for example, NA, VOC 1476, Van Leene, Gamron to Heren XVII, 29 Nov 1690, fols. 496v-97r.  

3. NA, VOC 110-112, Resoluties Heren XVII, 1687-1699, unfol. 

4. NA, VOC 926, Batavia’s Uitgaand Briefboek, 21 October 1695, fol. 1683.  

5. NA, VOC 1598, Bergaigne, Gamron to Batavia, 31 August 1697, fol. 10.  



 219   تجارت و مصرف: يعهد صفو یرانقهوه در ا

بـا . ادامه پیدا کـرد .م ی هجدهم های تجاری تا اوایل سده آشفتگی سیاسی و ناامنی

، و بحـرین گرفته تا هرمز ، از قشمهای مهم خلیج فارس به جزیره های عمان تسلط عرب

بـرای کم راه تجـارت  هـا افتـاد و یـا دسـت تجارت در سرتاسر خلیج فارس به دسـت آن

 هایی که رو به افزایش بـود نیی ناام در نتیجه .م ی هفدهم در اواخر سده. دیگران مسدود شد

نیـاز ـ  دادنـد را مورد حملـه قـرار می دریای سرخ های عمانی تیکه گاهی حتی کش جاییتاـ 

 ١.یافـت های تجـاری ضـرورت برای همراهی و محافظـت از کشـتی به ناوگان مسلح هلندی

  ٢.یران تأثیر گذاشته بوددر ا تمام این مسائل در تداوم افزایش قیمت قهوه

بعد . را در این دوره تغییر داده بود مسیرهای انتقال قهوه هلند شرقی کمپانی هند==

کرد برای  می خریداری ای که شرکت از یمن ، بیشتر قهوه.]خ.هـ۱۰۷۹. [م۱۷۰۰از سال 

امـا خـوِد یمـن  ٣.شد منتقل می و باتاویا ، سیالنبازار داخلی خود بود و از طریق سورات

های سیاسی و اخاذی حاکم یمـن از بازرگانـان در  کشمکش. هم در معرض آشوب بود

تجارت وارد کرد و اروپائیـان  ضررهای کالنی را به .]خ.هـ۱۱۰۰ی  دهه. [م۱۷۲۰ی  دهه

. م۱۷۲۳در سـال . را به تالش بـرای یـافتن بازارهـای جـایگزین بـرای قهـوه برانگیخـت

قدر باال رفته بـود  های جانبی، آن ، با احتساب هزینهقیمت قهوه در الموخا .]خ.هـ۱۱۰۲[

بـه ایـن فکـر افتـاد کـه  قدر ناچیز بـود کـه کمپـانی هنـد شـرقی هلنـد و سود حاصله آن

. م۱۷۲۰ی  این اتفاق نیفتـاد، امـا در طـول دهـه ٤.ی خود را در یمن تعطیل کند کارخانه

حفظ قیمت باالی قهوه  در الموخا ی حضور هلند دلیل اصلی ادامه .]خ.هـ۱۱۰۰ی  دهه[

های زراعی جدید، بسیار ماهرانـه  ، به منظور حفظ تولید قهوه در زمینبود که این کار را

در . شدند و تا حدی سیالن تبدیل به مناطق اصلی تولید قهوه برای هلند جاوه. انجام داد

از مقدار تولیـدی آن  خاخریداری شده در المو  ی میزان قهوه .]خ.هـ۱۱۰۰. [م۱۷۲۱سال 

                                                                                              

1. See, for example, Coolhaas, ed., Generale Missiven 1698-1713, 29 Nov. 1710, 705; 30 November 

1711, 792; NA, VOC 1635, Instructie voor coopman Drik Clercq, 28 March 1710, fol. 746; VOC 1660, 

Rapport reis naar Mokka van Dirk Clercq, 1701, fol. 807.  

 . Das Gupta, Indian Merchants, ch.2 :بنگرید به و یمن ی سیستم کاروان دریایی بین هند برای توضیح درباره

2. MAE, Paris Corr. pol., Perse 5, Projet de commerce pour les français en Perse et dans le sein persique 

et aux Indes (1718), fols. 200-5.  

3. Coolhaas, ed., Generale Missiven, 1713-1725, 26 November 1714, 119; 18 February 1715, 156.  

 در کتـاب بنگریـد بـه جـدول نـرخ قهـوه در مصـر. ی هجـدهم م در اوایل سده برای تأیید نرخ باالی قهوه. ۷۳۵همان،  .٤

Raymond, Artisans et commerçants au Caire, 1:70 . 
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 .]خ.هــ۱۱۰۵. [م۱۷۲۶که در سال  در جاوه بسیار بیشتر و حدود ُنه به یک بود؛ حال آن

 برعکس شد
ً
   ١.این نسبت کامال

ی تجــارت بــومی در کــل ایــن دوره چگونــه بــوده اســت؟ اگرچــه  عملکــرد شــبکه

کسب و کار اعراب و بازرگانـان بر شک  بدون ها در تجارت قهوه اندازی اروپایی دست

ــره هایشــان اطــراف شــبه کــه کشتی گجــرات ــودرفــت و آمــد در ی عــرب  جزی ــأثیر  ب ت

، شواهد روشنی وجود دارد که این بازرگانان محلی همچنان به ارسـال قهـوه گذاشت می

، شـکی نیسـت کـه بازرگانـان در واقع. دنددا ادامه می ی خلیج فارس با کشتی در منطقه

های اروپــایی در تجـارت قهــوه در منطقــه  گـاه دســت از رقابـت بــا شـرکت بـومی هــیچ

، .]خ.هــ۱۰۲۷ـ ۲۸. [م۱۶۴۸ـ ۴۹های  در سـال شرقی ی کمپانی هند به گفته. نکشیدند

های  به دلیـل اسـتخدام تعـداد زیـادی از کشـتی« و الموخا و جده تجارت میان سورات

ای کـه از  در همین دوره، چهارصد بسته قهـوه ٢».عرب در این شرکت، کاهش یافته بود

در یکی از اسناد مشابه مربوط به  ٣.را اشباع کرده بود وارد شده بود بازار اصفهان مسقط

نیز آمده است که کاهش قیمت قهـوه بـه واردات بـیش از  .]خ.هـ۱۰۳۴. [م۱۶۵۵سال 

 ٤.ارتباط داشته است و مسقط و بندرعباس به بصره» موریش«های  حد آن توسط کشتی

آمده است  های کمپانی هند شرقی هلند ، در یکی از نامه.]خ.هـ۱۰۵۴. [م۱۶۷۵در سال 

قیمـت از کونـگ  ارزان ی ششصد تا هشتصد پوند قهوه) هندی( که اگر بازرگانان بانیان

هـای خـود را بـا قیمـت مناسـب در  راحتی قهوه توانسـت بـه کردند، شرکت می وارد نمی

هایشان را پـایین  را نیز وادار کرد قیمت ها بندرعباس به فروش برساند، ولی این امر هلندی

   ٥.بیاورند

را از  شـهر مسـقط .]خ.هــ۱۰۲۹. [م۱۶۵۰در سـال  هـای عمـان کـه عرب پس از این

بومی با ایران  ی قهوه پس گرفتند، شاهد این هستیم که حجم باالیی از تجارت ها پرتغالی

اکنون به سمت مسقط رفته بـود کـه بـه عنـوان مرکـز ترانزیـت بـرای بازرگانـان عـرب و 
                                                                                              

1. Knaap, “Coffee for Cash,” 36.  

2. Bruce, Annals of the Honourable East-India Company, 1:428-29. 

3. NA, VOC 1178, Sarcerius, Gamron to Batavia, 16 October 1649, fol. 629; idem in Sarcerius, Gamron 

to Surat, 16 October 1649, fol. 634r-634v. 

4. NA, VOC 1215, Sarcerius, Gamron to Surat, 6 October 1655, fol. 800; VOC 1210, Sarcerius, Gamron 

to Heren XVII, 23 October 1655, fol. 852.  

5. NA, VOC 1297, Bent, Gamron to Heren XVII, 1 April 1675, fol. 1010v.  
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 ۱۰کم  در مقابـل نـرخ دسـتـ  درصدی گمـرک ۲.۵نرخ پایین  ١.کرد عمل می گجراتی

کرد که بیشـتر  االهای تجاری را جذب میتعداد بسیار زیادی از کـ  درصدی بندرعباس

شـد تـا از دیـد مـأموران عوارضـی  ها پس از آن به بنادر مختلـف بنـدرعباس بـرده می آن

گفته شده است که در سال . های اروپایی محفوظ بمانند و نیز نمایندگان شرکت صفوی

یک سال در مسقط لنگر انداختند  کشتی در عرض ۱۵۰تا  ۱۲۵، .]خ.هـ۱۰۴۳. [م۱۶۶۴

   ٢.که این تعداد بسیار بیشتر از ظرفیت ترافیکی بندرعباس و کونگ بود

خریـد  هلنـد شـرقی کـه کمپـانی هنـد، زمـانی .]خ.هــ۱۰۳۳. [م۱۶۵۴بعد از سال 

توانستند نقـش بیشـتری  متوقف کرد، تاجران عرب و گجراتی ر الموخارا د مستقیم قهوه

از  .]خ.هـ۱۰۵۳. [م۱۶۷۴های کمپانی هند شرقی که در سال  در یکی از نامه. ایفا کنند

 ه مصـربه دلیل ارسال حجم زیادی قهوه ب«نوشته شده آمده است که این اواخر  سورات

 کـل قهـوه ٣.تر شده است قهوه گران» و ایران و بصره
ً
. م۱۶۹۰ی  ای کـه در دهـه ظـاهرا

در گزارشـات  ٤.های عربی ارسال شده بـود در ایران فروخته شد با کشتی .]خ.هـ۱۰۷۰[

در بصــره از  کمپــانی هنــد شــرقی هلنــد .]خ.هـــ۱۰۸۵و  ۱۰۸۴. [م۱۷۰۶و  ۱۷۰۵ســال 

و  صحبت شده است که شکر و قهوه را از طریق مسـقط) های محلی قایق(هایی  ترانکی

بازرگانان ایرانی  .]خ.هـ۱۰۹۳. [م۱۷۱۴در نهایت در سال  ٥.آوردند می کونگ از الموخا

   ٦.کردند ای قهوه به کشور وارد می حظهبودند که هرساله مقدار قابل مال در الموخا

های اروپـایی و یـا واردات دریـایی بـومی مـانع از تجـارت  همچنین فعالیـت شـرکت

ی  در اوایل سده. گرفت، نشد ها صورت می زمینی، که به صورت سنتی از طریق کاروان

 همچنـان بـرای ورود بـه ار  می ای که از یمـن قهوه .م هجدهم
ً
 از تبریـز زرومآمـد ظـاهرا

مقداری از آن نیز ممکن است به سمت شمال رفته باشد، زیرا در گـزارش  ٧.گذشت می

را از ایـران بـه  قهـوه از همین دوره اشاره شده است کـه بازرگانـان ارمنـی یک فرانسوی

                                                                                              

1. NA, VOC 1261, Generale Missivent, 5 October 1667, fol. 88v.  

2. NA, VOC 1242, Van Wyck, Gamron to Heren XVII, 20 June 1664, fol. 1091.  

3. IOR, G/36/87, 2nd ser., Swally to London, 12 January 1674, fol. 85.  

4. Coolhaas, ed., Generale Missiven, 1686-1697, 8 February 1696, 772.  

5. NA, VOC 1732, Macare, Basra to Casteleyn, Gamron, 9 November 1705, fol. 414; and idem in ibid., 

20 December, fol. 575; and VOC 1747, Macare, Basra to Casteleyn, Gamron, 14 July 1706, fol. 317.  

6. NA, VOC 1856, Everts, al-Mukha to Batavia, 21 August 1714, fol. 38. 

7. Zarinebaf-Shahr, “Tabriz under Ottoman Rule,” 190-91.  
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اشاره کرده بودند که تبریز بیشتر از هـر  ها تر از آن، هلندی خیلی پیش ١.بردند می مسکو

آمـد  ای که به ایـران می حجمی از قهوه ٢.شهر دیگری در ایران تجارت قهوه داشته است

 ی هجـدهم اما در طول سده. شد تأمین می تانهمچنان از طریق کاروان تجاری از عربس

تر به آن اشاره کردیم،  ی کشت قهوه ایجاد شد، که پیش تغییراتی که در مناطق عمده .م

مصـرفی  ی ی اصلی قهوه کننده به تأمین جاوه: گذاشتواردات قهوه به ایران نیز تأثیر بر 

   ٣.پیشی گرفت شد و از این نظر از الموخا در ایران تبدیل

  مصرف . ۲

 ی صفوی در ایراِن دوره
ِ

به چشـم  آن دوران، به قهوه ، مانند اروپا و امپراتوری عثمانی

که قهوه  با اشاره به این ِدسیلوا ای فیِگروا. کردند ه میای با خاصیت دارویی نگا نوشیدنی

شـده اسـت،  نزد ایرانیان به همان اندازه که نوشیدنی مطبوعی بوده دارو نیز محسوب می

 ٤.ها قهوه برای معده سودمند بوده است کند که به باور آن توجه ما را به این امر جلب می

 ی هفـدهم شناختی سـده های پزشکی و گیاه نامه در بسیاری از واژه های ُدن گارسیا گفته

د، نـکن بررسـی می شناسی مزاجـی و پزشـکی جالینوسـی ، که قهوه را بر اساس آسیب.م

و البتـه (ی عقاید اروپاییـان در آن دوران  دهنده در این منابع، که بازتاب. تأیید شده است

معرفـی ) خشـک(و یـاِبس ) سـرد(ای بـاِرد  بوده است، قهوه ماده) نه مورد توافق همگان

رسـد کـه َحَمـوی  بـه نظـر می ٥.شـود می خوابی و کاهش میل جنسی شده که باعث بی

هایش دیــدگاه اکثــر همکــارانش را بیــان کــرده و  نوشــته، داروشــناس ایرانــی، در یــزدی

ی  اش که در اوایـل سـده او در رساله ٦.نویسد خشکی قهوه بر سردی آن غالب است می

نوشته است قهوه را برای ِاعیا و کوفتگی و نیز گرفتگی عضالت مفید دانسته  .م هفدهم

                                                                                              

1. MAE, Paris Corr. Pol, Perse 5, fol. 188.  

2. NA, VOC 1133, Westerwolt, Gamron to Pieterssen, Surat, 4 December 1639, fol. 409v.  

3. Polak, Persien, 2:267.  

4. Silva y Figueroa, Comentarios, 2:380. 

 Seligmann, ed., “Ueber drey höchst ؛۵۸"فی بیان احوال القهوه،"صونی، و ؛ الق۶۹۷، ی حکیم مؤمن حفه، تتنکابنی .٥

seltene persische Handschriften,” 40-41 ،همچنین بنگرید به . ۳۷۳" در مضرات دخانیات،"؛ و قزوینیGoushegir, 

“Le café en Iran,” 82 ؛ وMatthee, “Exotic Substances” .توافق دارد، امـا  قهوهی خشکی  داروشناسی اروپایی درباره

 . Weinberg and Bealer, the World of Coffee, 99-100 :بنگرید به. ی سردی و گرمی آن نه درباره

6. Hamavi Yazdi, “De venenis celeberrimis,” fol. 54. 
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یـد، امـا متـذکر گو  مؤلف همچنین از شهرت ایـن مـاده بـرای درمـان بواسـیر می. است

آمده اسـت  الفاظ األدویهدر کتاب  ١.شود که نسبت به درستی این امر اطمینان ندارد می

شود، اما برخی فواید درمانی آن  و کابوس میاستسقا بواسیر و نیز قولنج و  باعثکه قهوه 

مزاج و  افراد بلغمی هایی که را، از جمله تأثیرش در درمان ضعف معده و در کل بیماری

فوایـد  ی حکـیم مـؤمن تحفهمؤلف کتاب  ٢.شوند فهرست کرده است تر به آن مبتال می

های بلغمی،  چنین قهوه را عامل مؤثری در سرفه کند و هم آن را بر کارکرد معده تأیید می

 ٣.دانــد یزکــام، کــاهش فشــار خــون و رفــع خســتگی، ســرخک، بثــورات و بخــارات م

شــنده بــه بــاوری در میــان ایرانیــان اشــاره می اولئــاریوس
ُ
ی شــهوت  کنــد کــه قهــوه را ک

   ٤.دانستند می

ای بـا خاصـیت درمـانی بـود،  کـه مـاده ، عـالوه بـر ایندر اواخر دوران صفوی قهوه

شـود؛ یعنــی نوشــیدنی  ر سرتاســر دنیـا بــه آن شــناخته میجایگـاهی یافــت کـه اکنــون د

قهـوه را داغ و بـدون شـکر، در . شـد طعمی که در محافل اجتمـاعی مصـرف می خوش

 نوشـیدند کـه بـه قـول تنکـابنی ، همراه با شـیرینی و پسـته میهای کوچک چینی فنجان

 نوشـیدنی  کامپفر یـادآور می ٥.شد شدن آن می طعم باعث خوش
ً
شـود کـه قهـوه عمـدتا

   ٦.دادند را ترجیح می زمستانی بود و ایرانیان در تابستان شربت

ار در در میان طیف وسیعی از مردم رواج داشت و دربـ در ایراِن صفوی مصرف قهوه

                                                                                              

   .همان .١

2. Seligmann, “Ueber drey höchst seltene persische Handschriften,” 40-41.  

  . ۶۹۷، ی حکیم مؤمن ، تحفهتنکابنی .٣

4. Olearius, Vermehrte newe Beschreibung, 414.  

ی تلخـی آن  توان از ارجاعـاتی کـه دربـاره بدون شکر را می ی عادت نوشیدن قهوه. ۶۹۷، ی حکیم مؤمن ، تحفهتنکابنی .٥

 دُ . داده شــده اســت فهمیــد
ً
ــه. نامیــده اســت" muy amarge"را  قهــوه ن گارســیامــثال  ,Silva y Figueroa :بنگریــد ب

Comentarios, 2:380 .تیـره و های دوزخ آب چشـمهیـک نوشـیدنی شـبیه "در توصیف قهوه گفته اسـت  توماس هربرت ،

ن دهـد کـه قهـوه را شـیری شـواهد بعـدی هـم نشـان می. Herbert, Some Years Travel, 241بنگریـد بـه ." غلـیظ و تلـخ

شـان شـیر و شـکر  هـا کـه در قهوه گویـد روسـتاییان بـه کـار اروپایی می. ی نـوزدهم م اوایـل سـده در اولیویه. اند کرده نمی

 ,Olivier, Voyage dans l’Empire Othoman :بنگریـد بـه. خندیدنـد نوشـیدند می ریختند و آن را همراه بـا نـان می می

والنتـین در . ریختنـد شـان می ها اغلب کمـی دارچـین در قهوه گوید ایرانی می Polak, Persien, 2:267در  پوالک. 5:119

Valentyn, Oud-en nieuw Oost-Indiën, 5:195  ریختنـد گـاهی در قهـوه هـل می عثمـانیگفته است که در امپراتوری .

شـان شـکر  هـا در قهوه ایـن موضـوع را تأییـد کـرده و نیـز گفتـه اسـت کـه ترک Della Valle, Viaggi, 1:75در  والـهدال 

 . به افزودن ادویه به قهوه اشاره کرده است Tectander, Eine abenteuerliche Rise, 65-66تکتاندر نیز در . ریختند نمی

6. Kaempfer, Am Hofe des Persischen Grosskönigs, 151.  
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قهوه در میان خاندان سلطنتی نوشیدنی ثابتی بود و در میان  در واقع. صف مقدم آن بود

 باشی چی ی قهوه وجود داشته که به او قهوه خدم و حشم دربار همواره استادی برای تهیه

 ی شـت کـه قهـوهی مخصوص قهـوه دا یک آشپزخانه کاخ سلطنتی اصفهان. گفتند می

کردند و بو  باشی نگهداری می چی ی سلطنتی را در آنجا با نظارت قهوه مصرفی خانواده

   ١.کردند دادند و آماده می می

وجـود  تا شاه سـلطان حسـین ی حکومت شاه عباس اول گزارشات مختلفی از دوره

های  بازدیـد. خوانـده اسـت را نوشیدنی رایجی در محافـل دربـار صـفوی هدارد که قهو 

در گزارش بسـیاری از گردشـگران خـارجی  اصفهان های خانه مداوم شاه عباس از قهوه

ــینوا ٢.آمــده اســت ــانی هنــد نــده، نماین ل . م۱۶۹۱، کــه در ســال هلنــد شــرقی ی کمپ

بـزم «مذاکرات مفصلی در اصفهان انجام داده بود، بـه حضـور قهـوه در  .]خ.هـ۱۰۷۰[

تـاب همچنـین در ک ٣.کند که برای مهماناِن شاه تهیـه شـده بـود سلطنتی اشاره می» قند

خوانیم که به مناسـبت  می است خر دوران صفویی تاریخ اوا که درباره دستور شهریاران

یک مهمانی رسـمی  .]خ.هـ۱۰۷۵. [م۱۶۹۶در سال  ، به مشهدسفر اکبر، شاهزاده مغول

صد و پنجاه دیس غذا و همین تعداد ظرف  ه شد که در آن پیش از چیدن یکترتیب داد

   ٤.جات، از مهمانان با قهوه و گالب و شیرینی پذیرایی کردند حاوی شیرینی

، عـالوه بـر دربـار سـلطنتی، در محافـل حکـومتی ، قهوه.م ی هفدهم در میانه سده

                                                                                              

 ,Minorsky ed., Tadhkirat al-Muluk ؛ و۹۰، دستورالملوک، افشـارمیرزا رفیعا، ؛ Sanson, Voyage, 64 ؛۱۵۲همان  .١

 اخیر از . 100 ,68
ِ
  .بوده است نام برده شده است که شخص مسئول قوری و فنجان و سینی قهوه جمع صاحبدر این منبع

بـه عنـوان .] خ.هــ۹۹۷ــ۸. [م۱۶۱۸ــ۱۹های  اشـاره کـرد کـه در سـال توان به ایوان ایوانـوویچ چیِچـرین از میان آنان می .٢

. مسـئول سـفارت شـد ائیل پتـروویچ بارتیاتینسـکی، در ایران بود و پس از مرگ میخ، تزار روسی میخائیل رومانوف نماینده

خـرداد  ۲۴[ ۱۶۱۹ژوئـن  ۱۴در  ی اصـفهان چیچرین یکی از مهمانان رسمی بود که شاه عبـاس را در گشـت و گـذار شـبانه

اشـاره کـرده  دور میدان نقش جهان" آب سیاه"است، او فقط به فروش  بسیار کوتاه ی او به قهوه اشاره. همراهی کرد] ۹۹۸

 منظورش همان قهوه بوده است
ً
که شاهدان دیگری نیـز در گزارششـان بـه وجـود قهـوه در همـین  توجه به این با. که احتماال

. ی چیچرین به نفت برای روشنایی بـوده نابجاسـت که ممکن است اشاره ی این ی بوشف درباره اند، گفته مکان اشاره کرده

است که در  بازرگان روس ی دیگر فدوت کوتوف نمونه. Bushev, Istoriia Posol’stv, 1613-1621 gg., 218 :بنگرید به

و اصفهان و شرایط موجود در ایـران اطالعـاتی  ن مسکوی مسیر بی به ایران فرستاده شد تا درباره.] خ.هـ۱۰۰۲. [م۱۶۲۳سال 

 هر روز به قهوه ی او شاه بنا به گفته. آوری کند جمع
ً
 ,Kotov :بنگرید به. زده است دور میدان سر می های خانه عباس تقریبا

Khozhenie Kuptsa Kotova, 43, 81 .هـم . نوشـیده اسـت ده که شاه عباس خـود قهـوه میکدام از این منابع نیام در هیچ

 . نوشید می فقط شراب خانه اند که شاه در قهوه و هم چیچرین در گزارشاتشان نوشته دالواله

3. NA, VOC 1501, Diary Van Leene, 28 March 1691, fol. 515.  

  . ۱۱۷، شهریاراننصیری، دستور  .٤
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قهـوه را  َمناسپیل .]خ.هـ۱۰۳۱. [م۱۶۵۲ال در س. خارج از آن هم نوشیدنی متعارفی بود

ی خـود بـه  های روزانـه در کشـور ایـران خوانـد و در یادداشـت» نوشیدنی بسیار رایـج«

 دوَمنز ١.کند که در آن با قهوه پذیرایی شده بود مهمانی یک مقام بسیار رسمی اشاره می

همانـان تعـارف ، دومـین چیـزی بـود کـه بـه متنبـاکو گوید در ایـران قهـوه، بعـد از می

در ایـران بـوده اسـت، یکـی  .]خ.هـ۱۰۵۶. [م۱۶۷۷، که در سال جان فراِیر ٢.کردند می

از  گویـد مقامـات حکـومتی بـه طـور معمـول بـا قهـوه دیگر از شاهدانی اسـت کـه می

و گـالب از سـوی  شدنش بـا قهـوه و چـایو از پذیرایی  کردند مهمانانشان پذیرایی می

اسکاتلندی نـام بـرد  و در آخر باید از جان ِبل ٣.گوید می بندرعباس بندِر  شاهفرماندار و 

به صرف شام بوده  مهمان یکی از سران شهر اصفهان .]خ.هـ۱۰۹۶. [م۱۷۱۷که در سال 

   ٤».از او پذیرایی کردند با قهوه و شربت ،به نوبت«آنجا و در 

بلکه در محافـل  ،های رسمی نبوده های حکومتی و مهمانی منحصر به بزم فقط قهوه

هایی  های شبانه و نیز در حمام ها در جشن نوشیدنی. دکردن آن را مصرف میعمومی هم 

که مشـتریان  شد؛ در آنجا پس از این د داشتند مصرف میکه ثروتمندان در آن رفت و آم

. شـد یی میهایشان را به تن کنند با قهوه از ایشـان پـذیرا آمدند تا جامه از حمام بیرون می

 حمام رفتن در
ً
هایی  یدنیهـا و نوشـ اگر بـا خوردنی) و قاجار( ی صفوی ایران دوره ظاهرا

 پـس از حمـام رفـتن را این فرایـر. پس از آن همراه نبود، چیزی کم داشت
ِ
چنـین  وقـایع

ای از میـوه و  مجموعه... شوند از لباس پوشیدن فارغ می که هنگامی«: کند توصیف می

ز ایـن قبیـل در چیزهـایی ا و ی آبجـو عصارهجات و انواع عطرها مانند گالب و  شیرینی

هـم  است؛ عالوه بر این مالزمان مخصوص عـالوه بـر خـدمتکاران معمـولیانتظارشان 

و یا حتی، در صورت ضـعف، بـا کنیـاک نیـز  ، تنباکوهستند که از ایشان با قهوه، چای

   ٥».کنند پذیرایی می

 گزارش ُدن گارسیا. خانه بود قهوه مکان برای لذت بردن از نوشیدنیترین  اما عمومی

دهـد کـه پادشـاه او را بـه  ارائـه می ای خانـه از دربار شاه عباس توصیف روشـنی از قهوه

                                                                                              

1. Speelman, Journaal der reis, 141, 158. 

2. Du Mans, “Estat’de 1660,” in Richard, Raphaël du Mans, 2:75-76. 

3. Fryer, New Account, 2:162.  

4. Bell, Travels from St. Petersburg, 1:115.  

5. Fryer, New Account, 3:33-34.  
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نیـز از  حدود بیسـت سـال بعـد اولئـاریوس ١.همراه تعدادی از فرستادگاِن دیگر برده بود

خانه مکانی است  قهوه«: نویسد کند و می صحبت می در پایتخت صفویه هایی خانه قهوه

 نوشـند کـه خودشـان بـه آن قهـوه رنگ می کشند و نوعی آب سیاه می که در آن تنباکو

، نزدیـک در ضلع شمالی میدان نقـش جهـان هایی خانه به قهوه ها تمام این ٢».گویند می

   ٣.، اشاره داردورودی بازار قیصریه

  : دهد ترین توصیف از این تشکیالت را ارائه می جزئیترین و  رنگ شاردن رنگا

 زیبـاترین ا یع و مرتفع با اشکال متنوعوس هایی بزرگ و ها که سالن این خانه
ً
ند عمومـا

و خـوش  بیننـد میهاست که مردم یکـدیگر را  های شهر هستند، زیرا در این مکان مکان

ی  خصوص در شهرهای بزرگ، حوض آبی در میانـه ها، به در بسیاری از آن. گذرانند می

و ) متر نـود سـانتی(ت دور تا دور اتاق سکوهایی با ارتفاع حدود سـه فـو . سالن قرار دارد

 سه تا چهار فوت 
ً
ی اتـاق  ، بسـته بـه انـدازه)متر نود تا صد و بیسـت سـانتی(پهنای تقریبا

بسـت و یـا مصـالح سـاخته شـده و افـراد بـه  کمی کمتر یا بیشتر، قرار دارد که بـا چوب

ها  کنند و صبح از صبح زود باز میرا ها  این مکان. نشینند ها بر روی آن می ی شرقی شیوه

   ٤.تر است ی مواقع شلوغ ها از همه و شب

هاست که از آب آن بـرای پـر  وجه ثابت آن ها خانه رسد حوض وسط قهوه به نظر می

اطـراف میـدان شـاه  های خانـه هـای بـاالیی قهوه بخش ٥.کننـد اسـتفاده می کردن قلیان

های چـوبی بـود کـه  کاری هـا دارای مشـبک بـه رنـگ طالیـی و دو طـرف آن اصفهان

 در اشاره به غیاب قزلباش کوتوف
ً
گفته اسـت کـه  ها خانه در میان مشتریان قهوه ها ظاهرا

ز نفت که پر ا ای های شیشه فانوس» .کردند شا میی را رایگان تماجا بازاز آن ها قزلباش«

هـا را روشـن  ها آن هایی از سقف آویـزان بـود و شـب با کابل شد بود و با فتیله روشن می

ها تعداد  شب«: در شب دارد ها خانه نیز توصیف مشابهی از ظاهر قهوه فرایر ٦.کردند می

ای از قسمت گـود سـقف  هایی شیشه ها را در محفظه کنند، چراغ زیادی چراغ روشن می

                                                                                              

1. Silva y Figueroa, Comentarios, 2:380-81. 

2. Olearius, Vermehrte newe Beschreibung, 558; English trans. from the English edn. of 1662, 298.  

3. Tavernier, Les six voyages, 1:448-49; Gemelli Careri, Giro del mondo, 2:153.  

4. Chardin, Voyages, 4:67-68 (my trans.). 

5. Tavernier, Les six voyages, 1:449; Kotov, Khozhenie Kuptsa Kotova, 43, 80-81. 
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   ١».کنند به شکل دایره با کابل یا طناب آویزان می

افزایش پیدا کرد و دیگر محدود به تعـداد  اصفهان های خانه با گذر زمان، تعداد قهوه

 ، ادیب اهل آسیای مرکـزیاساس اطالعاتی که از محمد بدیع بر. اندک دور میدان نبود

بـرده حاصـل  در ایران بـه سـر می .]خ.هـ۱۰۶۰ی  دهه. [م۱۶۸۰ی  که چند سالی در دهه

 هفـت قهوهسدهی دوم  شده است، در نیمه
ً
در آن زمـان،  ٢.خانـه وجـود داشـت ، تقریبا

 چند قهوه
ً
راه اصـلی ، اطراف چهار باغ، شـاهی جوباره هانه نیز در نزدیکی درواز خ ظاهرا

بعـدتر، شـاردن بـه مکـانی در  ٣.وجـود داشـته اسـت اصفهان و نیز داخل بازار قیصـریه

او . کنـد ره میتـرین نقـاط شـهر اشـا بـه عنـوان یکـی از معروف اصفهان به نام تختگـاه

ها همواره جمعیت زیادی را برای  کده میو  ها خانه شمار قهوه در آنجا تعداد بی گوید می

بـه دلیـل وجـود آرامگـاه هـارون (نوشیدن، گپ و گفت، هواخوری و یا انجام عبـادات 

خانـه اغلـب  گویـد قهوه می کمپفـر ٤.کشـاند بـه سـوی خـود می) در آن نزدیکی والیت

بخش  چنـین زینـتهم ها خانـه قهوه .م ی هجـدهم در اوایل سده ٥.بخشی از مدرسه بود

   ٦.های بیرون شهر اصفهان بودند که شاه هم گاهی در آنجا رفت و آمد داشت باغ

 مصرف قهوه
ً
بیشـترین رشـد را داشـته اسـت و مـردم اصـفهان،  در اصـفهان احتماال

خانـه منحصـر  نوشیدند، اما قهوه ، بیشتر قهوه میی صفوی نسبت به سایر شهرها در دوره

رسـی بـه دلیـل دست .م ی هفدهم به احتمال زیاد، مصرف قهوه در سده. به پایتخت نبود

در بازار که ناشی از تجارت دریایی بود از انحصـار طبقـات  تر بیشتر به آن و قیمت پایین

هایی نیـز بـه بـازار پررونـق قهـوه در  اشاره. ثروتمند و پایتخت و نواحی اطراف آن درآمد

تی، لـی چـارِ مِ گِ برد و  در این شهر نام می» های قهوه کاباره«شاردن از . شده است تبریز

در اواخـر  ٧.کنـد سل بعد از او بـه چنـین مکـانی اشـاره میجهانگرد ایتالیایی، نیز یک ن

، پاتوق شاه عبـاس در آباد خانه در فرح کم یک قهوه دست .]خ.هـ۱۰۰۰. [م۱۶۲۰ی  دهه
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بـوده  و شـیراز و نخجـوان نیـز در قـزوین هایی خانـه قهوه ١.، وجود داشته اسـتمازندران

ــت ــود قهوه ٢.اس ــر وج ــی ب ــندی مبن ــین س ــه همچن ــزد ای خان ــال  در ی . م۱۶۷۸در س

، در توصـیف شـهر ، جهانگرد مشهور عثمـانیاولیا چلبی ٣.موجود است .]خ.هـ۱۰۵۷[

ـماخی
َ

 ش
ِ

بـه دو  محمـد بـدیع ٤.شـود را در آنجـا متـذکر می ها خانـه وجـود قهوه شمالی

وضـوح  روی هم رفته، قهوه به ٥.اشاره کرده است و یکی در نیشابور خانه در مشهد قهوه

 شهری ایران گسترش یافته بود، هرچند از این بابت به پـای امپراتـوری عثمـانیدر مراکز 

بـه  استانبول .م ی شانزدهم ی سده شود که در نیمه گفته می. رسید اش نمی در همسایگی

بـا رشـدی  .م ی هفـدهم ن در سدهخانه داشته است که تعداد آ تنهایی حدود پنجاه قهوه

   ٦.رسد انگیز به ششصد می شگفت

دانیم  مـی. در خارج از مراکز شهری ایران دشـوار اسـت سنجش میزان مصرف قهوه

کم مناطقی  قهوه در روستاها و یا دست .]خ.هـ۹۸۰ی  دهه. [م۱۶۰۰ی  که در اواخر دهه

گـاهی بـرای  سـراها کـه توقف کاروان چنـین در که در مسـیر کـاروان قـرار داشـت و هم

، در روسـتاهای شـباران هایی خانـه بـه وجـود قهوه کمپفـر. شـد مسافران بود مصـرف می

سـپاسو  زاده امام
َ
بـه  اصـفهان کنـد کـه همگـی در جنـوب ایـران، در مسـیر اشـاره می ا

، در چهـل کیلـومتری جنـوب َمیارسرای  از مسافران در کاروان ٧.، قرارداشتندبندرعباس

دهـد قهـوه  ، دالیلی وجود دارد که نشان میحال بااین ٨.شد اصفهان، با قهوه پذیرایی می

ـردی هلنـدیدر گ. های خـانگی نبـود در همه جـا جـزء نوشـیدنی
َ
در سـال  زارشـی از ف

دادنـد، امـا از  تـرجیح می آمده است که در ایران قهوه را به چای .]خ.هـ۱۰۱۹. [م۱۶۴۰

ی میزان  دهنده تواند نشان نمیامر که چای در آن زمان نوشیدنی رایجی نبود، این  آنجایی

آنچه در منابع متعـدد در مقایسـه بـا امپراتـوری  ٩.دم باشدمصرف واقعی قهوه در میان مر 
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دهـد کـه ایـن  کردنـد نشـان می آمده است که ایرانیان زیـاد قهـوه مصـرف نمی عثمانی

ی  در اواخـر سـده. نوشیدنی در تمام مناطق و تمام طبقات اجتمـاعی نفـوذ نکـرده بـود

کید می وا برنیهفرانس .م هفدهم و ایـران قهـوه بسـیار کـم مصـرف  در هنـد«کنـد کـه  تأ

رسـد بسـیار کـم اسـت و چیـزی بـه  ای که به بنـادر می گوید میزان قهوه و می» شود می

متفاوت بود؛ در  ی او شرایط در امپراتوری عثمانی اما به گفته. رسد شهرهای مرکزی نمی

ها، صبح و  شده و ارزان در دسترس همه قرار داشت و ترک آنجا قهوه در همه جا شناخته

در  یونس حنـاوی ١.نوشیدند هایشان و چه در اماکن عمومی، قهوه می شب، چه در خانه

کند که ایرانیـان  ید میگفته تأی  این نظر را با این .م ی هجدهم هایش در اوایل سده نوشته

   ٢.نوشیدند مقدار بسیار کم می قهوه را به

ی  ، اشارات به فضایی که ایرانیان سدهنظر از میزان رواج و مقدار مصرف قهوه  صرف

هـا نشـان از  نوشیدند صـریح و خـالی از ابهـام اسـت و در آن در آن قهوه می .م هفدهم

 توانسـته اسـت از  ای را مـی تفریح عمومی و صفا و صمیمیت در جامعه
ً
بینیم کـه ظـاهرا

ی  از اطالعاتی که از نوشته. رآیدی واردات این کاالی لوکس جدید، یعنی قهوه، ب عهده

ی  ای بوده است که طبقه فهمیم که قهوه نوشیدنی مسافران خارجی به دستمان رسیده می

هـم، ماننـد  در ایـراِن صـفوی. نوشـیده اسـت می ی شهری صـفوی باال و متوسط جامعه

 جدید بودا خانه پدیده ، قهوهقلمرو عثمانی
ً
خانـه  بعد از مسـجد و حمـام، قهوه. ی کامال

در فضـایی  توانسـتند در آنجـا که شهرنشـینان آبرومنـد می ای بود عمومی نخستین مکان

با  ٣.، دور هم جمع شوندمانند قهوه و تنباکو مواد محرکیبردن از  بخش، ضمن لذت فرح

خانه تعادل مناسبی میان مسجد، که یک مکان عمومی فاقد تفریحات  این اوصاف، قهوه

هـای  ها، که افراد آبرومند برای اجتنـاب از نوشـیدنی ها و قمارخانه کده میدنیوی بود، و 

تر جامعه در آن وجود داشت  ی پایین الکلی و تفریحات ناخوشایندی برای که افراد طبقه

در جایی اشـاره کـرده اسـت  وی یزدیمَ َح  ٤.کردند، به وجود آورده بود از آن دوری می

                                                                                              

1. Letter from Bernier to Dufour, in Dufour, Traitez Nouveaux, 178-85.  

2. Hanway, Historical Account, 1:226. 

. دارد ی امپراتـوری عثمـانی دربـاره Hattox, Coffee and Coffeehouses در هایی است که هاتوکس این یکی از بحث .٣

نشـان  Ouseley, Travels in Various Countries, 1:341در طول زمان در ایـران را اوسـلی در  و تنباکو همراه شدن قهوه

 ". باکو مانند غذای بدون نمک استقهوه بدون تن"داده و گفته است 

 . Hattox, Coffee and Coffeehouses, 122-25 :بنگرید به ی امپراتوری عثمانی درباره .٤
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مر العرب(عرب  که قهوه را شراب
َ

ه جایگزین شراب نشد، در ایران قهو  ١.نامیدند می) خ

ی مناسب دیگری  توانست گزینه شد می اما این نوشیدنی و محیطی که در آن مصرف می

ماننـد کشـورهای کاتولیـک کـه کلیسـا و . برای مصرف عمومی مشروبات الکلی باشد

تواننـد بعـد از انجـام مراسـم و یـا  ها اغلب در کنار هم هستند و مردان مؤمن می خانه می

در زمان موعظه بروند و چیزی بنوشند، در ایران و جاهای دیگر خاورمیانه حتی بین آن و 

 در نزدیکی مساجد بودند و مؤمنان می ها خانه نیز قهوه
ً
از نمـاز  پسیا  پیشتوانستند  غالبا

   ٢.، با یکدیگر دیداری تازه کننددر آنجا، ضمن صرف قهوه و قلیان

ــا ــریح و نش ــای روحتف ــارجی از فض ــاظران خ ــب ن ــیف اغل ــان توص ــش  ِط توأم بخ

، بـه ها خانه در توصیفی که شاردن از کارکرد اجتماعی قهوه. است صفوی های خانه قهوه

کردنـد،  دل میشدند و اخبار و شایعات را رد و بـ عنوان مکانی که مردم در آن جمع می

  : آمده است

شـوند و از  کننـد و از اخبـار مطلـع می با یکدیگر صـحبت می خانه مردم در قهوه

منـدان بـه سیاسـت در  های مـردم اعتنـایی نـدارد، عالقه که دولت به گفته آنجایی

[...] ضرری  های بی بازی. کنند کمال آزادی و بدون ترس از دولت بدگویی می

عـالوه بـر ایـن، مالهـا و دراویـش و . کننـد رنج بازی میتِلی و ش و ِلیدام د مانن

روایـات مالهـا و . کننـد هایی را به نظـم و نثـر بیـان می شاعران به نوبت حکایت

های اخالقی اسـت، امـا گـوش نکـردن بـه  های ما، درس دراویش، مانند موعظه

نیسـت بـه خـاطر کسی مجبور . شود هایشان نیز کار زشتی محسوب نمی حکایت

خانـه و  مالها وسط قهوه. ها از بازی دست بکشد و یا گفتگویش را قطع کند آن

پردازند و یا درویشـان  ایستند و با صدای بلند به موعظه می یا یک گوشه از آن می

شوند و جمع را بـه خـاطر پـوچی دنیـا و مادیـاتش مالمـت  ناگهان از در وارد می

زمان، هر کدام از یک طـرف،  ه دو یا سه نفر همافتد ک اغلب اتفاق می. کنند می

   ٣.کنند و گاهی یکی از آن دو واعظ است و دیگری راوی شروع به صحبت می

در اینجا، چـه کسـانی کـه مشـتاق شـنیدن اخبارنـد، چـه «گوید  می وقتی جان فرایر

                                                                                              

1. Hamavi Yazdi, “De venenis celeberrimis,” fol. 54. 

 . Georgeon,”Les cafés à Istanbul,” 41 :بنگرید به ی این پدیده در امپراتوری عثمانی درباره .٢

3. Chardin, Voyages, 4:68 (my trans.). 
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بـر ایـن بـازار شـعر و  شوند و عـالوه گران، همگی از اخبار و شایعات خبردار می معامله

خواننـد هـم  شاعری هم داغ است، زیرا همیشـه چنـد نفـر از آن جمـاعتی کـه شـعر می

تـرین  ه مهمهای او تأییدی بر توصیفات شاردن است و توجه ما را بـ گفته» حضور دارند،

هـا و خوانـدن اشـعار بـوده  کند که محلی برای نقل حکایت جلب می خانه کارکرد قهوه

بـه حضـور مورخـان و شـاعرانی اشـاره کـرده بـود کـه روی  اولئاریوس ،تر پیش ١.است

ــد می صــندلی ــتند و داســتان های بلن ــف می ها و حکایت نشس ــان را تعری ــد هایش  ٢.کردن

گرفته تا روایـت نخسـتین شـاهان  ها متفاوت بوده است، از شاهنامه مضمون این حکایت

های تـاریخی  ، تا ماجراهـای حماسـی شخصـیت، شاه اسماعیل و شاه طهماسبصفوی

 در پیشـوای قیـام عباسـی ، و ابومسـلم، عموی پیامبراسالم و قهرمانان قومی چون حمزه

ها را به شـکل  اغلب سکو ها خانه به همین دلیل بوده است که در قهوه ؛.م ی هشتم سده

  .ها را ببینند کردند تا تماشاچیان بتوانند این برنامه تئاتر تعبیه می آمفی

. کردنـد برنامـه اجـرا مـی ها خانه اقشار مذهبی هم از جمله کسانی بودند که در قهوه

وقتـی وارد یکـی از  .]خ.هــ۱۰۷۳. [م۱۶۹۴کند کـه در سـال  ِجِملی چارتی تعریف می

یـی را دیـده اسـت کـه مشـغول سـرگرم کـردن شـده اسـت، مال اصـفهان های خانه قهوه

  : ی او مال جماعت بوده است؛ به گفته

وع بـه سـخنرانی در مـدح شـاه بدون ردا و عمامه نشسته بود و بسـیار جـدی شـر 

قـدر گـرم  آن. کرد و از اقـدامات و فتوحاتشـان گفـت عباس بزرگ و شاه صفی

کشید، و  زد و مثل گاو نعره می سرایی شده بود که مثل دیوانگان فریاد می مدیحه

آورد؛ شـنوندگان  گفت کف به دهان مـی هایشان می خصوص وقتی از قهرمانی به

ها دو ساعت به طول انجامید تا  بازی این شلوغ. زدند کف و سوت میهم برایش 

گشت و از هرکسی یکی دو غاز اعانه گرفت و در نهایت دو اتاق که مال دور  این

   ٣.عباسی کاسب شد

و  خانه قرابت قهوه ی بارهدر این گزارشات از شاهدان عینی، در کنار اظهارات کمپفر

خانمان  درویشان بی گویی ی قصه نابع فارسی دربارهی اطالعاتی که از م عالوه مدرسه، به

                                                                                              

1. Fryer, New Account, 3:34.  

2. Olearius, Vermehrte newe Beschreibung, 558. 

3. Gemelli Carier, Giro del Mondo, 2:153-54; trans. A Voyages Round the World, n. p., n.d., 1:147-48. 
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خانـه و محافـل  ی ارتباطی است که میـان قهوه دهنده تردید نشان در میان مردم داریم، بی

 ارتباط مثبت و بی
ً
دردسری نبـوده  مذهبی وجود داشته است؛ هرچند که این ارتباط الزاما

ای که در گزارش شاهدان عینـی آمـده  اگر بدون توجه به روابط سیاسی و مذهبی .است

خانـه فقـط جـایگزینی بـرای مسـجد و یـا  گیری کنـیم کـه قهوه گونـه نتیجـه است، ایـن

آمیز میان زهد و لذت بوده است، و یـا  زیستی مسالمت ی آن و یا مکانی برای هم ضمیمه

مؤدبانه و تفریحات آموزنده نبـوده اسـت،  های وگفت که چیزی جز مفّری برای گپ این

هـای موجـود بـین سیاسـت و مـذهب را در ایـران  چنـین تفسـیری تنش. ایم به خطا رفته

های مختلف اخالقی و عقالنی مطـرح  ها در بحث این کشمکش. کند پنهان می صفوی

سؤال برده است و همـین امـر باعـث های مربوط به آن را زیر  خانه و فعالیت شده و قهوه

  . شده اقداماتی برای تغییر ماهیت و کارکرد آن صورت بگیرد

کـم و بـه اشـکال  پدیـد آمـده بودنـد، کم .م ی هفدهم که از اوایل سده ها خانه قهوه

ها سیاسی و نگرانی بابـت  یکی از دالیل این مخالفت. ها را برانگیخت مختلف مخالفت

موجب بـرهم خـوردن  ها خانه که نگران بود مبادا قهوه شاه عباس اول. ت مرکزی بوددول

ها  ی آن ی روزانه هایی در برنامه نظمی سیاسی شود، شروع به دخالت انضباط و تقویت بی

 روحـانیونند؛ بعد ها شو  کرد، به این ترتیب که مقرر کرد مالها صبح زود وارد این مکان

های مذهبی و شعرخوانی به جماعـت تعـالیمی بدهنـد و  توانند چند ساعتی با موعظه می

پس از آن بلند شوند و شنوندگان را وادار به ترک مکان کنند و بگویند کـه دیگـر وقـت 

که تاریخ  است و از آنجایی ی این قضیه تنها منبع ما درباره تاورنیه ١.رفتن بر سر کار است

 مشخص نیست این اقدامات چه زمـانی صـورت گرفتـه 
ً
واقعه را معین نکرده است دقیقا

اگرچـه ممکـن اسـت ذهنمـان بـه سـمتی بـرود کـه ایـن موضـوع را در پیونـد بـا . است

شده   تصویب .]خ.هـ۹۹۸. [م۱۶۱۹ببینیم که در سال  ی شراب گیری شاه درباره سخت

اند،  خانه نبرده که منابعی که به تحریم شراب اشاره دارند نامی از قهوه آنجایی ، اما از بود

  . زمان رخ داده باشد رسد این دو هم به نظر نمی

ی دیگری کـه وجـود داشـت و مـدارک بیشـتری نیـز بـرای آن موجـود اسـت  مسئله

 ی علمـا که این امر به حمالت گسـتردهبود  ای خانه با تفریحات قهوه روحانیوناعتراض 

                                                                                              

1. Tavernier, Les six voyages, 1:449. 
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شد که در نهایت باعث چرخش عظیمـی در دوران  مربوط می به عقاید و اعمال صوفیان

داری مردم به سمت فشار روزافزون بر تفسیر خاصـی از  از رواداری نسبت به دین صفوی

 طهماسـبتـوان در دوران شـاه  گری را می های ضدصوفی های جنبش ریشه. مذهب شد

َرکی
َ
. م۱۵۳۴درگذشته به سـال ( جستجو کرد؛ نخستین پیشگام این جریان شیخ علی الک

 عامـل توبـه قاضی ).]خ.هـ۹۱۳[
ً
نصـوح شـاه نیـز  ی القضات آن دوران بود که احتمـاال

ذهن بـود  خشـک ی گروهی از علمای ترین نماینده او برجسته. همین شخص بوده است

را بـا انحـراف و  های مهاجر بودنـد و اعمـال و عقایـد صـوفیان شان از عرب که بسیاری

گذارانـه و  دانستند و پیروانشان را به حمایت از عقاید بدعت یمرتبط م ها کژآیینی قزلباش

این گروه، با گذر زمان، . کردند فریبی متهم می توجهی به تعهدات مذهبی و نیز عوام بی

وسیعی بـه راه انداختنـد و اعمـالی چـون چرخیـدن و  ی های ضد صوفیانه بحث و جدل

از (را تحـت عنـوان غلـّو  ن و نیز اشکال انحرافی جنسیزد کردن و کف رقصیدن و غش

ها  سـرایی این بدگمانی به داستان ١.مالمت کردند) گذاری بدعت(و زندقه ) حد گذشتن

ــا اســاطیر و تخــیالت همــرا هــم کشــیده شــد و چــون ایــن روایت ــود، علمــایهــا ب  ه ب

ایـن . مـؤمنین از راه راسـت خواندنـد اسالمی و عامل گمراهـیمذهب آن را غیر  خشک

سـرایی سـوق  را به صدور فتوایی مبنـی بـر غیراسـالمی بـودن داستان ها الکرکی مخالفت

، هـا داسـتان ابومسـلم ها آشکارتر بود، سـرآمد آن ها با برخی از روایت این مخالفت ٢.داد

نشان داده است کـه چگونـه  کاترین بابایان. ، بودام عباسیعلویان در قیآرمان دار  پرچم

چون ابرازی تبلیغاتی اسـتفاده کـرده تـا بـا  هم ها نامه از روایت ابومسلم شاه اسماعیل اول

و خـودش مـردم را ) و قیـام وی خروج( عمومی ابومسلمهای بین نمود  تمرکز بر شباهت

ای کـه او  اما سرانجام شاه بر ایدئولوژی انقالبی. تحریک کند برای منافع دولت صفوی

سـت د زند و به همین منظور از قیـاس خـود بـا ابومسـلم را به قدرت رسانده پشت پا می

 داسـتان ابومسـلم. کنـد را غیرقانونی اعـالم می ها نامه کشد و روایت عمومی ابومسلم می

شد، زیرا بـا نمـایش  ی عمومی پاک می محبوب بود باید از حافظه ها که در میان قزلباش

شـان بـود و  های گذشته گـذاری یادآور بدعت نی تاریخی مشابه برای صفویا یک نسخه

ی بعـدی ایـن  در مجادلـه. آورد که خواهان فرار از آن بودند ای را به یادشان می نامه نسب

                                                                                              

1. Newman, “Clerical Perception”; and idem, “Sufism and Anti-Sufism.” 

 . ۸۶۰ـ ۶۲، ی دین در عرصه ، صفویهجعفریان .٢
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بـه اهـل  حقیقی و صـادق بـوده و وفـاداری او ای شیعه پرسش مطرح بود که آیا ابومسلم

کـه او مؤسـس  پنداشـته اسـت، یـا این ای بود که تصـور عمـومی می بیت به همان اندازه

بوده که بیرق خود را با نام علی افراشتند تا سپس به او  ی غاصب عباسیان راستین سلسله

را فاقـد اعتبـار یـک  ابومسـلم که یکی از همان کسانی بـود کـه خیانت کنند؟ الکرکی

  ١.دانست، فتوای محکومیت او و پیروانش را صادر کـرد امامی می ی شیعه
ً
 زیـراحتمـاال

را خراب کرد و  بومسلمگور ا پس از تصرف خراسان بود که شاه طهماسب تأثیر الکرکی

  ٢.برد را بازگو کند زبانش را می تهدید کرد که هر کس داستان ابومسلم

وف فلسـفی و در مقابـل تصـ) (بـازاری(مردمـی  گرِی  های ضـد صـوفی فوران نوشته

بـه اوج خـود  و شـاه عبـاس دوم ان سلطنت شـاه صـفیدر زم پس از یک سده) متعالی

بیشـترین فعالیـت را در  و شاگردش محمد حموی عالمان مذهبی چون میرلوحی. رسید

کردنـد، از جملـه  دفـاع می این زمینه داشتند و بر ضد کسانی کـه همچنـان از ابومسـلم

درگذشـته بـه سـال (مسلک و محبـوب بـود  بزرگ، که فردی صوفی محمدتقی مجلسی

هجـــوم شـــعارهای ضـــد  ٣.نوشـــتند ، می).]خ.هــــ۱۰۴۲یـــا  ۱۰۳۹. [م۱۶۶۳یـــا  ۱۶۶۰

شد، بدون شـک در اقـداماتی کـه در زمـان شـاه  که بدین طریق نمایان می گری صوفی

ــاس دوم ــه قهوه عب ــه علی ــت بی ها خان ــورت گرف ــت  ص ــن حرک ــه ای ــود، اگرچ ــأثیر نب ت

گاه  شاه عباس دوم گه. قید و شرط شاه نبود وجه مورد حمایت بی هیچ گری به ضدصوفی

  علما
ّ

ی  کرد، اما از طرفـی هـم مالحظـه شان همراهی می گرانه صوفی را در تحرکات ضد

داد و حتــی برایشــان  هــا شــرکت مــی هــا را در بحث کــرد و آن را می نماینــدگان صــوفی

   ٤.ساخت هایی می جایگاه

را  روحـانیونرسـید خشـم  های ضد حکومت، آنچه به نظـر می عالوه بر نقل داستان

رخنده شت و آن فضای پُ پیوند دا ی قلندریه صوفیان برانگیخته بود چیزی بود که با شاخه

ن ُد . های رایج کشـیده شـده بـود ویژه لواطی و نشاطی بود که همانند نقابی بر فساد و به
                                                                                              

1. Babayan, Mystics, Monarchs, and Messiahs, 121ff.  

حموی پیرو الکرکـی بـود کـه از . ۲۵۴" ،ی ابومسلم سه رساله درباره"؛ جعفریان، ۱۴۱، انیس المؤمنینبنگرید به حموی،  .٢

 باطل شـده بـود ابراز خشنودی کرد که نامه توسط شاه طهماسب ممنوعیت خواندن ابومسلم
ً
جعفریـان در . به اعتقاد او اخیرا

 . بوده است نبوده و حتی ضد شیعه گوید دالیل خوبی وجود دارد که بفهمیم ابومسلم شیعه می ۲۵۷ی  صفحه

گویـد محتـوای ایـن مـوج جدیـد  می که، Babayan, Mystics, Monarchs and Messiahs, 148-49, 409 :بنگرید به .٣

 . و مجلسی بزرگ بود ها اختالف شخصی میان میرلوحی رساله

 . ۵۲۳ـ ۲۴، ی دین در عرصه جعفریان، صفویه .٤
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زند کـه  به گشت شبانه رفته بود از جوانانی حرف می که به همراه شاه عباس اول گارسیا

 ِچرِکسی
ً
اجـرا » زننـده«هـایی  بودنـد و در ایـن محافـل رقص و یا ارمنی ی، گرجعمدتا

را بـا  های سـفیر اسـپانیا نیز که در همان گشت شرکت داشـته، گفتـه والهدال  ١.کردند می

کنـد کـه از مشـتریان  زیبـا در گـزارش خـود تأییـد می "ای خانه قهوههای  مغبچه"بارت ع

ایـن . کردنـد و تاتار سـرگرم می های ایرانی و ازبک ها را با رقص کردند و آن پذیرایی می

داشـتند کـه مؤلـف های دیگری هم »بازی«کردند،  های زنانه به تن می جوانان که لباس

ها به منظور تحریک امیال شـهوانی  گوید که این بازی دهد و می ی آن توضیح می درباره

ــام می ــتریان انج ــد مش ــوض می ٢.ش ــرها دور ح ــه و  پس ــان زنگول ــیدند و در دستش رقص

های زرانـدود بـر سـر و کمربنـدهای  نواختند، عمامه انبان می زنگی بود و ُسرنا و نی داریه

خانه جـایی بـود کـه پسـرهای  گوید قهوه شاردن در ادامه می ٣.داشتند طالکوب بر کمر

هـایی زنانـه، در آن از مـردم  انگیز و زلف هایی شـهوت ساله، با لباس ده تا شانزده گرجی

کارشـان رقصـیدن و گفـتن هـزار چیـز . کردنـد کردند و سرشان را گـرم می پذیرایی می

هـا را هـر کجـا کـه دلشـان  توانسـتند آن رای تحریک تماشاچیانی بود که میشرمانه ب بی

ترینشـان بـا یکـدیگر رقابــت  آوردن زیبـاترین و جذاب بخواهـد ببرنـد و بـرای بـه دســت

هایی برای لواط بـود  ها در اصل خانه گوید که این مکان می این مرِد فرانسوی. کردند می

  ٤.ها گریزان بودند ه مردان شریف و مؤمن از آنک

، کـه ، وزیِر شاه عبـاس دومسلطان کند که این وضع در زمان خلیفه شاردن اظهار می

 فساد یاد کردیم، پایان یافـت
ّ

. در فصل سوم این کتاب از او با عنوان عامل مبارزات ضد

 ها خانـه ها که به دستور او به اجبار بسته شدند، او قهوه خانه ها و فاحشه خانه به غیر از می

 ٥.ها را از اعمالی که شاردن توصیف کرده است پاک کرد را هم هدف قرار داد و آن

 مبـارزات پاک نشان می فصل مربوط به شراب
ّ

ی  سـازی، کـه انگیـزه دهـد کـه کـل

 مـالی رخ داد،  ای از شرایط بی زمینه نیز بخشی از آن بود، در پس ونروحانیاخالقی 
ِ

ثباتی

                                                                                              

1. Silva y Figueroa, Comentarios, 2:380.  

 . ۵۰ـ ۵۱بنگرید به همان،  ، چرکس و روسگرجی ی پسران رقاص و روسپی همچنین درباره
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تواند توضیح کاملی  بینیم که با وجود اهمیتی که این قضیه دارد، نمی اما در این فصل می

 ت مقامـات صـفویدهد که ممکن اس زمان وقوع این امر نشان می. برای این اقدام باشد

تر، چنین کرده  در برپایی مبارزاتی مشابه در یک دهه پیش وری عثمانیر تقلید از امپراتد

سـلطان . نشـان داده بـود بار مخالفت خـود را بـا قهـوه دولت چندین در استانبول. باشند

کمی بعد از ورود و رواج ) .]خ.هـ۵۳تا  ۹۴۵[ .م۷۴تا  ۱۵۶۶سلطنت از سال (وم د سلیم

سـلطان .] خ.هــ۱۰۱۲ـ ۱۳[ .م۱۶۳۳ـ ۳۴های  در سال. قانونی اعالم کرد قهوه آن را غیر

، فرمــان داد لی زاده قاضـیمقدســانه، معـروف بــه  جنبشـی خشکه متــأثر از، مـراد چهـارم

قـدر کـه  ماننـد جاهـای دیگـر، آن. ها را تخته کننـد خانه و می ها خانه درنگ دِر قهوه بی

البته بـه (ها  ت به خود آنشد، نسب ها مخالفت می های صرف این نوشیدنی نسبت به مکان

ین امر بود که بسـیاری از ا روحانیوناعتراضی نبود و این نشان از نگرانی ) شراب استثناء

کردنـد  منصبان بیشتر اوقات خود را، به جای عبادت، صرف نوشیدن قهوه می از صاحب

دیدنـد و  می خانه و کارهای مشکوک دیگری ماننـد کشـیدن تنبـاکو و ارتباطی بین قهوه

 "آشـوبگری محلی برای جنایت و"خانه تبدیل به  تر از همه بیم آن را داشتند که قهوه مهم

  ١.شود

 ی آن دسـته از علمـای بینیم که ایـن جنـبش بالفاصـله منجـر بـه سـلطه همچنین می

، از ای نقـی کمـره ای او، علـی دوره و هم سلطان شد که خلیفه در دربار صفوی مالنقطی

در  روحـانیونکه هـوادار نقـش فعـال  ای نقی کمره علی. ی مشهورترین آنان بودند ملهج

 هایی بـود کـه بـه شـراب اسالمی خواند، زیرا قهوه یکی از نامرا هم غیر  جامعه بود قهوه

بـه اعتقـادات  اعتنایی شاه صـفی بود که از بی از جمله علمایی ای کمره ١.شد اطالق می

                                                                                              

1. Zilfi, The Politics of Piety, 138-39. See also Valentyn, Oud- en nieuw Oost-Indiën, 5:194; Kissling, 

“Zur Geschichte der Rausch- und Genussgifte,” 347; Faroqhi,”Coffee and Spices”; and Kırlı, “Struggle 

over Space,” 34-36. 

، روحـانیون و از سـوی آبجوسـازان در اروپـا نیـز قهـوه در اوایل دوران مدرن. اقدامات ضدقهوه محدود به دنیای اسالم نبود

مردان نسـبت بـه  دولـت دشـاهی انگلـیسبـرای مثـال در دوران بـازگردانی پا. گرفـت مقامات دولتی مورد مخالفت قـرار می

. شـد های ضدسـلطنتی می دیدند که باعث توطئه می" گرایی محلی برای بیکاری و عمل"مشکوک بودند و آن را  ها خانه قهوه

های عمـومی را  مکان نحانیون بلندمرتبه بود دستور داد ایحکومتی که تحت فرمان رو .] خ.هـ۱۰۵۴. [م۱۶۷۵در اواخر سال 

و  Ellis, Penny Universities, 94-97 :بنگریـد بـه. رو شـد هببندند که ایـن فرمـان بـا مـوجی از اعتراضـات عمـومی روبـ

Pincus, “’Coffee Politicians Does Create’.” . 

؛ و "های یـم عـالم شـیعه اندیشـه"همان،  :همچنین بنگرید به. ۹۰" شرب التوتون والقهوه،رساله فی بیان حکم "، جعفریان .١

 . ۲۰" های سیاسی، گزارش اندیشه"
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 یک حاکم جدیِد ضعیف را، که هنوز کم
ِ

سن و سـال و  مذهبی بیمناک بود و جانشینی

ای کـه بـر  دید تا مبارزاتی را در برابر گرایشات مرتدانـه تأثیرپذیر بود، فرصِت مغتنمی می

راستین، به عنوان ایدئولوژی حکومت قرار گرفته بود، آغـاز  ی سازی شیعه اه نهادینهسر ر 

   ١.کند

گویـد  گردد می هایش به حدود بیست سال پس از این حوادث برمی شاردن که نوشته

منابع دیگر هم به تغییـر شـکل  ٢.برانگیز شد که این اقدامات باعت توقف این رواِل شک

گوینـد در آن زمـان  کننـد و می اشـاره می در زمان سلطنت شاه عبـاس دوم ها خانه قهوه

شدند کـه بـه دنبـال تعمـق و  ها شامل فضال و ادبا و مردمی می رجوع بخش اعظم ارباب

ی تغییـر در زنـدگی شخصـی  دربـاره آبادی آنچـه نصـر. فکرانه بودنـد های روشـن بحث

را بـه  اش جـوانی ی خـود او بـه گفتـه. هاسـت دگرگونی نمودی از این گوید خودش می

کاری و تحصـیل روی  گری گذرانده است، ولی بعـد از آن بـه درسـت عیاشی و الابالی

 .خانه را پاتوق خود کرده اسـت صحبتی با مؤمنان نیکوکار را برگزیده و قهوه آورده و هم

خانــه را محلــی بــرای  قهوه .]خ.هـــ۱۰۴۰ی  دهــه. [م۱۶۶۰ی  هایش در دهــه او در نوشــته

آیی اهل ادب و دانش دانسـته اسـت و فهرسـتی از شـاعرانی کـه اغلـب بـه ایـن  گردهم

 نصـرآبادی. دهـد هـا بودنـد، ارائـه می ها رفت و آمد داشتند، و یا حتـی مالـک آن مکان

 خـود  ، شاعر شیرازی، چنین میی مال غرور درباره
ِ

گوید که وی در اواخر عمر طـوالنی

مقـیم شـده  ای خانـه و در قهوه) سالگی از دنیا رفـتاو در سن هشتاد(بود  یم اصفهانمق

در دیگـر والیـات  ٣.دآمدن خانه می های او به قهوه افراد مذهبی برای شنیدن صحبت. بود

، در توصـیف شـماخی ولیـا چلبـیاهمین کارکرد را پیدا کرده بود، چراکه  خانه  نیز قهوه

   ٤.داند می "اهل تعقل و دانش"این شهر را محل گردهمایی اشخاص  های خانه قهوه

هـای اجتمـاعی مطلـق و  ت کنیم کـه چنـین جریانـاتی را دگرگونیدر نهایت باید دق

مثــل بــاقی .] خ.هـــ۱۰۲۴[ .م۱۶۴۵مبــارزات ســال . غیرقابــل بازگشــت در نظــر نگیــریم

گونه دلیل روشنی بـرای  هیچ. مبارزات به همان سرعتی که پدیدار شده بود فروکش کرد

گیری  ، رشـوهری یهودیـانی تغییـر دیـن اجبـا این موضوع در منابع یافت نشد، اما درباره
                                                                                              

1. Babayan, “Waning of the Qizilbash,” 255ff.  

2. Chardin, Voyages, 4:69.  

 . ۳۷۶ـ۷۷، ۳۱۳ـ۱۴، ۲۹۵، ۲۹۰، ۲۲۵، نصرآبادیی  تذکره، نصرآبادی .٣

4. Efendi, Narrative of Travels, 2:160. 
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های سنگینی هم برای  روشنی نقش پررنگی در این امر داشت و هزینه ثروتمند به یهودیان

دادنـد و  دو تومان بابت مسـلمان شـدن می به هر یهودی در واقع. داری به بار آورد خزانه

. شـدند ها اجباری بود نیز معاف می کیشان از پرداخت مالیاتی که برای غیرمسلماناین نو 

 محدود کردن برنامه
ً
بایست منجر بـه سـقوط  هم می ها خانه های تفریحی در قهوه احتماال

ها  خواری شراب نتوانست به سلطان در مجموع، اقدامات خلیفه ١.منافع مالیاتی شده باشد

ها رواج داشـت خاتمـه دهـد و بعیـد اسـت کـه در آن زمـان تمـام  و فحشایی که مـدت

حمـالت حکومـت . فروکش کرده باشـد ها خانه مربوط به قهوه» غیراخالقی«رفتارهای 

 .م۱۶۹۴ر سـال د بعدی به رفتارهای غیراسالمی، که در پی جلوس شـاه سـلطان حسـین

 قهوه .]خ.هـ۱۰۷۳[
ً
را هـدف  ها خانـه رخ داد، بیشتر متوجه مصرف الکل بود و مشخصا

ترهایشـان  ها بـدون بـزرگ بچـه: قرار داد و محدودیت معناداری بر روی آن اعمـال کـرد

  ٢.خانه را نداشتند دیگر حق ورود به قهوه

  گیری نتیجه

ترین کشورها بـه محـل اصـلی  خود به سوی فتح دنیا، ابتدا در نزدیک در مسیر قهوه

ای که این نوشـیدنی جدیـد  نخستین منطقه. ، گسترش یافتو یمن کشتش، یعنی اتیوپی

ی تجارت  ای که به واسطه همسایهبود و در این بین ایران،  وارد آن شد امپراتوری عثمانی

 بی
ً
اگرچه قهوه نزد پزشـکان و عطـاران . نصیب نماند و جنگ با آن در ارتباط بود، طبعا

ها شناخته شده بود، اما گسترش و محبوبیت واقعی آن تا اواخـر  ایرانی خیلی پیش از این

  . به طول انجامید .م ی شانزدهم سده

نبودنـد، امـا از  اگرچه خود معـرف قهـوه و انگلیسی لندیشرقی ه های هند کمپانی

ی اجناسـی قـرار  سـرعت در زمـره آن را به که این کاال قابلیت سودآوری داشـت آنجایی

هرچند در ابتدا امیدبخش . ساخت ان میشان را آس آسیایی های درون دادند که کار شبکه

های باالسری سنگین، نداشتن شناخت کـافی از  هزینه. گریزپا بود کاالییبود، اما قهوه 

                                                                                              

ر مقـامی بـه نـام و رقاصی و مطربـی همگـی زیـر نظـ گری ها و مشاغل بدنامی چون روسپی خانه و نیز فاحشه ها خانه قهوه .١

 . ۴۰، دستور شهریاراننصیری،  :بنگرید به. ها هم بود آوری مالیات از آن بود که مسئول جمع دارباشی مشعل

 Diو ؛ Kroell, ed., Nouvelles d’Ispahan, 68؛ Gemelli Careri, Giro del Mondo, 2:154 ؛۳۵ ـ ۵۱همـان،  .٢

Borgomale, Mazandaran and Astarabad, 7-10 .بـه نقـل از اشـراقی،تحفه العالم :ها بنگرید به ی محدودیت درباره ، 

  .۹۹" ،شاه سلطان حسین"
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ی تولیـد، مـانع از توانـایی رقابـت اروپاییـان بـا  شرایط محلی و ناتوانی در نفوذ به عرصـه

ها بود در این  شد که مدت می های پایین و مهارت بازرگانان بومی عرب و گجراتی هزینه

ی  های کشـتیرانی در دهـه که شرکت اما بالفاصله پس از این. مسیر مشغول به کار بودند

به دلیل پایین آمـدن سـود کارشـان حمـل و نقـل مسـتقیم  .]خ.هـ۱۰۳۰ی  دهه. [م۱۶۵۰

بـا ظهـور . های جدیدی فراهم شـد رصترا متوقف کردند، ف و سورات دریایی بین یمن

ای بـا میـزان  دیگـر منطقـه بازار بسیار سودآورتر قهوه در شمال غرب اروپا، خلیج فـارس

کسانی که از این بازگشت سـود . ثباتی فزاینده نبود تقاضای ناپایدار، سودهای پایین و بی

ی خـود در تجـارت قهـوه دسـت  بردند بازرگانان محلی بودند که هرگز از سـهم عمـده

  . نکشیدند

محبوبیـت داشـته اسـت، امـا  چقـدر در ایـران صـفوی گرچه مشخص نیسـت قهـوه

در  ها خانـه تـوان از موقعیـت قهوه می) شـهری(مرکزیت جایگاه آن را در فضای عمومی 

مصـرف قهـوه   .های اجتماعی، اسـتنباط کـرد و اندرکنشقلب پایتخت، مرکز تفریحات 

در شـماری از  ها خانـه وجود قهوه. نبود و به سرتاسر کشور نفوذ کرد منحصر به اصفهان

امـا . سراها و روستاهای موجود در مسیرهای تجاری تأیید شده است ها، کاروان شهرستان

های عمومی پیدا کرد، مشخص نیست که  این نوشیدنی در محیطبا وجود محبوبیتی که 

دانیم این ماده چقدر  شده است یا خیر و نیز نمی آیا در محافل خصوصی هم مصرف می

 دورتر از مسیرهای تجارِی 
ِ

  . اصلی نفوذ کرده است در مناطق روستایی

در  ی اهمیـت قهـوه را دربـاره هـاتوکسهای رالـف  گیری نتیجـه منابع دوران صفوی

در ایران نیـز ورود قهـوه منجـر بـه تغییـر کیفـی اشـکال . کند تأیید می امپراتوری عثمانی

بـاالی جامعـه  کـه افـراد رده، ایـن مکـان عمـومی خانـه قهوه. شود سرگرمی و تفریح می

توانستند در فضای گرم و صمیمی آن از نوشیدنی محرکی نیز لذت ببرند، برای مـردم  می

تا پیش از آن فقط میخانـه و مسـجد بـود کـه یکـی بـرای مسـلمانان . چیز نوظهوری بود

های معنـوی بودنـد  آبرومند و دیگری برای کسانی کـه بـه دنبـال چیـزی فراتـر از لـذت

  . هایی داشت محدودیت

و  ها خانـه نیز پیوند مشخصی بین قهوه مانند جاهای دیگر خاورمیانه، در ایران صفوی

در کنار مـدارس مـذهبی و مشـتریان  ها خانه موقعیت قهوه. محافل مذهبی وجود داشت

 با  ر جامعهها به چنین پیوندی د روشنفکر آن
ً
ای اشاره دارد که سواد و دانش در آن عمال
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های حماسی  هایی برای نقل داستان که مکان ها خانه قهوه. های مذهبی مترادف بود آموزه

بـر آن  گرد بود، پاتوقی نیز بـرای جماعـت ضـدفرهنگی بـود کـه صـوفیان دراویش دوره

در نهایـت . شـد ویرانگر محسـوب می و برای هویِت در حال تغییِر صفوی تسلط داشتند

 مکــانی بــرای شــهوت خانــه در اوایــل دوران صــفوی بایــد گفــت قهوه
ً
هــای  رانی ظــاهرا

ــه جنس هم ــدمت بازان ــان خ ــوده امی ــه شــکل رقصکاران و مشــتریان ب ــای  ســت کــه ب ه

شده که حاضر به انجـام  کننده و اجرای موسیقی توسط پسران جوانی انجام می تحریک

هـای شـهری بـود  که نگران ناآرامی شاه عباس اول. اند با مشتریانشان بوده روابط جنسی

، ایـن شاه صفی از سلطنت ُسسِت بعد . زنی گذاشته بود ها مأمور گشت خانده برای قهوه

کـه  از آنجـایی. تحـت نظـارت قـرار گرفـت اه عبـاس دومتشکیالت دوباره در زمان شـ

 حامی شیعه
ِ

ی بـدگویی  مایه دسـت راستین روی کار آمدنـد، صـوفیان ی مقامات مذهبی

، چون محل رفت و آمد اهل تصوف و محل بروز ها خانه شدند و بنابراین قهوه حانیونرو 

 با آن معمولی رفتارهای غیر
ً
ها ارتباط داشـت، تبـدیل بـه یکـی از اهـداف  بود که معموال

هـای  هایی که در پی آن اعمال شد رقص شود ممنوعیت گفته می. شد روحانیونی  حمله

ها را به مکـانی بـرای  جمع کرد و آن ها خانه واختن موسیقی و لواط را از قهوهن و شهوانی

های روشنفکرانه و یا افـرادی  ای و یا بحث های تخته جمع شدن کسانی که مایل به بازی

و یـا ) ُمجـاز(هـای آتشـین مـذهبی  هـای عمـومی در قالـب نطق مند به نمایش که عالقه

شـد،  ها خانـه فشار از باال باعث پاکیزه شدن قهوه. ی بودند، تبدیل کردشعرخوانی و نقال

 . ی روزگار محو نکرد ا را از صفحهه اما آن



 



 

 

  بخش دوم 

 ی قاجار دوره



 



 

  ۷فصل 

  گذاشتن احکام دینی از زیر پا: ی قاجار در ایران دوره شراب

فر 
ُ

  تا تظاهر به ک

دسته با خدمتکارانشان راهـی بـاغ  دیدم که دسته مردم را می

مسـت  و بوستان بودند تا دور هـم پیـازی بخورنـد و بـا رام

زاده و تـوانگر  کنند، این رسم متداولی بـین ایرانیـان نجیـب

  . است

، های اقامت در شمال ایران و ایاالت مجاور آن در ترکیه تاشیادد، سرهنگ استوارت

   .م۱۸۵۴

   قاجار به صفویه دوران گذر از: مقدمه. ١

 درشــاهد چــرخش جــالبی  .]خ.هـــ۱۱۰۱ـ ۱۱۱۵[ ).م۱۷۲۲ـ ۳۶( ی افغــان در دوره

کـه  هـا افغـان. هسـتیم ی پیشین یعنی صفوی ی الکلی نسبت به دورهها مصرف نوشیدنی

 از الکل بیزار بودند بـه جـای شـراب
ً
 ۴۷: سـلطنت( نادرشـاه ١.نوشـیدند آب مـی ظاهرا

                                                                                              

1. Krusinski, History of the Late Revolutions of Persia, 1:147.  
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هایش بـه فاتحـان بـزرگ آسـیای  نیز با وجود تمام شباهت .]خ.هـ۱۱۱۵ـ ۲۶[ ).م۱۷۳۶ـ

، در پرهیـز از الکـل در روزگـاران گذشـته، نسـبت بـه اکثـر فرمانروایـان صـفوی مرکزی

کیـد بـر تجدیـد سـازماندهی و تقویـت  نوشته. تر عمل کرد قاطعانه هـای ایـن دوره بـا تأ

ی پادشـاهی او  پاشیدگی ارتـش، دوره یک دوره انحطاط اخالقی و ازهم سلطنت پس از

ای  نویسان معاصر با مبالغه تاریخ. دهد نشان می ی گذار از الگوهای عصر صفوی را دوره

گرایی اولیه بود هشیاری را به گوش به زنگ بودن ارتـش و  ی حاد ملی که ناشی از دوره

دلیـل هـدر دادن بـه  کننـد و از صـفویان رو مرتبط مـیبه زنگی را با بقای قلماین گوش 

کنند و از دست دادن تـاج و تخـت را تـاوان  ها و فسادشان انتقاد می مملکت با ولخرجی

ای  الـنفس تقواپیشـه فرا فـرد ضـعی ها شاه سلطان حسین آن. اند هایشان دانسته بدکرداری

اش به امور دینی به قیمت از دست رفـتن مـدیریت مناسـب  کنند که شیفتگی تصویر می

اش شـاه  عرضـه ترین انتقادهـا را نثـار پسـر بـی دولت و نظم ارتش تمام شـد، امـا گزنـده

وسـط ت ].خ.هــ۱۱۰۸ـ ۱۱[ ).م۱۷۲۹ـ ۳۲(کنند که سلطنت کوتاه وی  دوم می طهماسب

مـدعی اسـت،  آرای نـادری عـالمی  ، نویسـندهکـه مـروی چنان. نادرشاه به پایان رسـید

خـواری و لهـو و  اعتنا بود و به شراب دوم از خردسالی نسبت به امور دولتی بی طهماسب

ی مشـابهی از او نشـان داده، شـرح  نیز چهـره محمد محسن مستوفی ١.پرداخت لعب می

در سـال  هـا بـارش از عثمانی پـس از شکسـت فضـاحت دهد که چگونـه طهماسـب می

پـی در . نوشی کنـد رفت تا خود را غرق تفریح و باده به اصفهان.] خ.هـ۱۱۰۹[ .م۱۷۳۰

اش،  ماهه ای برای خلع او کرد پسر سه را بهانه آور طهماسب این قضیه، نادرشاه رفتار شرم

وقتی تاج و تخت به این کودک تحت عنـوان شـاه . عباس، را به جای او به تخت نشاند

 قدرت به نادرشاه رسید عباس سوم
ً
 ها، طهماسب م این روایتدر تما ٢.واگذار شد، عمال

اعتنا نسـبت بـه وظـایف تصـویر  آبرو و بی قید و بی همچون فردی منحط و حکمرانی بی

خیزد  که نادرشاه سرداری نیرومند و ناجی سلطنت است که به پا می شده است، حال آن

ی نظـم بـه کـار  گیـرد و آن را در برپـایی دوبـاره که باید، قدرت را به دست مـی و چنان

  . اندازد می

                                                                                              

 . ۱:۶۳، آرای نادری عالممروی،  .١

. ۱۹۹ـ  ۲۰۰، رسـتم التـواریخ، رستم الحکمـا؛ ۸۲، التواریخ مجمع؛ مرعشی، ۱۵۸ـ۵۹، ۱۵۷، ۱۵۵؛ التواریخ ذبدهتوفی، مس .٢

  .Lockhart, Nadir Shah, 2 :همچنین بنگرید به
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حاکم  .]خ.هـ۱۱۱۳. [م۱۷۳۴ی سال  در ژانویه. حاصل تبلیغات نبود فقطاین تصویر 

 را ممنوع کرد و مسلمانان شهر را به پاسداشـت پیروزمنـدی نـادر و عرق شراب اصفهان

هـای مقـیم اصـفهان  دو روز بعد، به هندی. به نماز و روزه فراخواند) ها در برابر عثمانی(

خود به طـور کامـل از  هرچند نادرشاه ١.بنوشند توانند شراب و عرق گفتند که دیگر نمی

 ن سال، هنگام اقامت در شیرازهایی از ماه مارس هما این امر پیروی نکرد و طبق گزارش

او سربازانش . گساری سنگینی از پا در آمده بود در جلسات روزانه با کارگزارانش، با می

را کـه  شرابی ی بار نیز محموله گساری و زنا و لواط آزاد گذاشته بود و یک را نیز در باده

فرستاده بودند توقیف کرده و در میان ارتش خود پخـش کـرده  عباسبه بندر  ها انگلیسی

در لشگرکشـی بعـدی خـود چنـدماه  رود که نادر ولی احتمال می ،مشخص نیست ٢.بود

  . بعد این شیوه را کنار گذاشته باشد

تـا تأسـیس  ی زمانی بـین سـقوط صـفویه بازه خواری در در مورد میزان واقعی شراب

، همچون وضعیت کلی زندگی اجتماعی در آن زمان، اطالعات انـدکی موجـود قاجاریه

ی پرآشـوب، فضـای  چندان هم دور از ذهن نیست که فقدان امنیت در ایـن دوره. است

ن موضوع در مورد ای. خانه ِقِسر در رفتند بود که فقط چند می عمومی را به جایی رسانده

توضیح آن خواهـد  ۹که در فصل (نیز صادق است  خانه فضای عمومی دیگر یعنی قهوه

ی یکنواخـت  نقل این اسناد به این معنی نیست که این دوره، یک مرحله حال بااین). آمد

و  و حکمرانی نادرشاه ها ی فترت افغان در پی دوره. را در روندی خطی طی کرده است

 ایـران، کریم کوتاه جانشیناِن 
ِ

 ۵۸[ ).م۱۷۶۳ـ ۷۹ :سـلطنت(زنـد  خـان مدت وی، وکیـل

س از قرار معلوم او ده سال پـ. گساری را از سر گرفت ی می سنت شاهانه .]خ.هـ۱۱۴۲ـ

ـری ولـی، بـه گفتـه. از به قدرت رسیدن به مصرف الکـل روی آورد
ِ
بـا «، وی ی جـان پ

سال  کرا تا ی خواری شراب... داشت اشتهای سیری ناپذیری که به الکل و رابطه جنسی

که معتقـد بـه تـداوم  کرملی روحانیون ٣».سالگی ادامه دادپیش از مرگش یعنی تا هفتاد

او بـه دلیـل «: انـد ی او چنـین گـزارش داده در ایران بودند، دربـاره تأثیر عناصر مسیحی

ــت ــت و برخاس ــان نشس ــا ارمنی ــه ب ــاده هایی ک ــادت زی ــت، ع ــان داش روی در  و گرجی

                                                                                              

1. NA, VOC 2323, Spahans daghregister, 9 January 1734, fol. 939; 11 January 1734, fol. 948.  

2. Ibid., 27 March 1734, fols. 985-86.  

  . Perry, Karim Khan Zand, 290؛ 73 ،روزنامه، کالنتر فارس .٣
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هـای وی نیـز در  آیـد برخـی از سـتمگری به نظر مـی ١».ه بودرا ترک کرد خواری شراب

ــت مســتی رخ داده باشــد ــی پایتخــت او شــیراز ٢.حال ــان مرکــز م ــز همچن ــه نی ها و  خان

کاخ سـلطنتی، » همانانم«نیز در آن، همچون اهالی شهر و ها بود تا سربازان  خانه فاحشه

   ٣.گذرانی بپردازند به خوش

به دلیل وجود مدعیان سـلطنت کـه  .]خ.هـ۱۱۵۸. [م۱۷۷۹در سال  خان مرگ کریم

، پسر ارشد خان ابوالفتح. ای پرآشوب کشیده شد گسار بودند به دوره شان آشکارا می همه

را از پشـت دست همـه  خواری شراب، که مدت کوتاهی جانشین وی شد در خان کریم

توانسـت  تـا می«برای گرفتن تاج و تخـت  او در همان شب اول ورود به شیراز. بسته بود

ترین توجهی به  گذراند، کوچک خان که وقتش را به بطالت می ابوالفتح» .نوشید شراب

ام رغم تـذکرات دیگـران بـه هوشـیاری، همچنـان بـه انجـ امور مملکت نداشـت و علـی

ی یکی  کرد که به گفته روی می اعتنا بود و در نوشیدن شراب به قدری زیاده وظایفش بی

ایـن » .رسید که خون او گرم از شـراب نباشـد حتی به یک ساعت هم نمی«از موّرخان 

، برای عـزل وی و کـور کـردنش ، حاکم بصرهخان رفتار وی سبب شد عمویش صادق

 
ً
او . بود وکیلپسرعمو و برادر ناتنی  خان زکی او رقیب دیگرِ  ٤.عزم سفر به شیراز کند فورا

خواست بـا  عام کرده بود شاید می را قتل که به ستمگری مشهور بود و مردم ایزدخواست

 ٥.بـران کنـدهای خـود را ج های شراب بدکرداری ها و شکستن جام خانه فرمان بستن می

ی  خان و پسـرخوانده ی زکی خواهرزاده مرادخان آخرین مدعی تخت خالی سلطنت علی

. را به دسـت گرفـت و تهران ، کنترل اصفهانخان بود که در پی مرگ کریم خان صادق

بـه » بـد مملکـت و مفاسـدی کـه شـایع شـده بـودبـه سـبب شـرایط «خان نیز مراد علی

   ٦.روی آورد خواری شراب

                                                                                              

1. Anon, ed., Chronicle of the Camelites, 665.  

2. Ibid., 666.  

3. Perry, Karim Khan Zand, 286-87.  

 ,Fasa’i ی در ترجمـه وزنامـهمـتن مـرتبط در ر. ۱۵ــ ۱۶، رسـتم التـواریخ، رستم الحکمـا؛ و ۷۳، روزنامهکالنتر فارس،  .٤

History of Persia, 10-11 همچنین بنگرید به. آمده است: Perry, Karim Khan Zand, 199  و منابعی که در آن آمـده

  . است

 . ۴۲۶، رستم التواریخ، رستم الحکما .٥

تـاریخ اصـفهانی،  :؛ همچنـین بنگریـد بـهFasa’i, History of Persia, 20؛ ترجمـه در ۸۲مـه، روزنـاکالنتـر فـارس،  .٦

  . ۱۷۸ ـ ۷۹، گشا گیتی
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  کشد می شاه دست از شراب: ی قاجار دوره. ٢

ای رنگارنـگ و متنـوع دارد، در  منظـره .م ی هجـدهم هرچند مصرف الکل در سده

تر از سر گرفته شد؛ این رونـدی بـود کـه بـا  خفیف خوارِی  شرابتمایل به  ی قاجار دوره

. رگونه آن را تأییـد کـرده بـودنیـز بـه صـورت شـعا آغـاز شـده بـود و نادرشـاه هـا افغان

قـدرت وی از کم زمانی کـه  یا دستـ  ، هموارهی قاجار محمدخان، بنیانگذار سلسلهآقا

که در  سترجورج فور . نوشید می شرابـ  رفته بودفراتر ن اش در مازندران ی خانه محدوده

مـان نویسـد کـه در ه مـی رفتـه بـود از ارمنیـانی بـه سـاری .]خ.هـ۱۱۶۲. [م۱۷۸۳سال 

. »دنوشی محمد آزادانه میآقا«گرفتند که  می از انگور عرقیکردند و  نزدیکی زندگی می

 شیوه
ً
که  محمد که از انتقادات معمول معاف بود مؤثر بوده و چناننوشی آقا ی باده ظاهرا

کیـد مـی  ١».رسـاند چنـان بـود کـه زیـانی بـه ملـت نمی«گسـاری او  کنـد، می فاستر تأ

هـای  وجه تداخلی بـا توانمنـدی هیچ به خواری شراب، عباس اول، همچون شاه لحا بااین

دی. حکمرانی وی نداشت
ُ
ای  آورد که آقامحمدخان زنـدگی سـاده چنین می تاریخ َعض

د کننـ منابع دیگر تصـدیق مـی ٢.داد های قیمتی نمی داشت و اهمیتی به تجمالت و لباس

م چنان. که او از نخستین پادشاهانی بود که از نوشیدن شراب دست کشید
ُ
، که جان ملک

 .]خ.هـ۱۱۷۹ـ ۸۹. [م۱۸۱۰تا  ۱۸۰۰های  که در فاصله سال شرقی ی کمپانی هند نماینده

ول برخی از پادشاهان پیشین ایـران ایـن بـود ی معم شیوه«: نویسد بار به ایران آمد، میدو

یک از اعضای خاندان سـلطنتی تـا  روی کنند؛ اما هیچ زیاده خواری شرابکه آزادانه در 

، به احساسات مذهبی زیردستانشان اهانـت ]ص[کنون با تخطی آشکار از قوانین محمد 

 ۱۲۰۳[ ).م۱۷۹۷ـ ۱۸۲۴ :سـلطنت( شـاه یبه فتحعلـ ی مستقیم ملکم اشاره ٣».اند نکرده

 خوبی در ایران ایجـاد  دومین حکمران قاجار .]خ.هـ۱۱۷۶ـ
ً
و کسی است که ثبات نسبتا

 مدت زمانی طول کشید تا فتحعلی. کرد
ً
اگـر . شاه دارای شهرتی پرهیزکارانه گـردد قطعا

شاه یا  ، بازرگانی شیرازی که ادعا داشت در گذشته با فتحعلییمی آقا ابراه بتوان به گفته

ــام وی ( باباخــان ــیشن رفاقــت نزدیکــی داشــته اســت، اعتمــاد کــرد، ) از شــاه شــدن پ

 ۱۷۹۲ـ ۹۳هـای  ی بین سال در فاصله شاه در طول مدت ولیعهدی خود در شیراز فتحعلی

                                                                                              

1. Forster, Journey from Bengal to England, 2:222.  

  . Malcolm, History of Persia, 2:311 :همچنین بنگرید به. ۱۴۴، تاریخ عضدیعضدالدوله،  .٢

3. Malcolm, History of Persia, 2:549.  
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 آشـکارا شـراب مـی .]خ.هـ۱۱۷۶تا  ۱۱۷۱ـ ۷۲. [م۱۷۹۷تا 
ً
آنچـه . نوشـیده اسـت کامال

کـه  خـویش دسـت بکشـد، چنـان ی»ی نابکارانـه شیوه«در عموم از  باعث شد باباخان

ی او تمـام »توبـه«. ه اسـتیان بودمحمد و نیز مالنویسد، ترس از عمویش آقا می ملکم

پیشـوایان مـذهبی شـیراز او را واداشـتند : های پیشـین را داشـت عناصر آیین رسمی زمان

ی  ی خالصـانه های شراب را بشکند تا پیـر و جـوان از توبـه دور شهر بگردد و تمام جام«

   ١».وارث مسلم تاج و تخت ایران مطلع گردند

اش در زنـدگی  روی پادشاه به معنـی میانـه اما، همانند الگوهای دیرین، انکار عمومی

و  شـاه فتحعلـی کنـد کـه د مـیرا تأییـ نیز ادعای ملکـم ر پورتررابرت کِ . خصوصی نبود

تزبو ٢.کردند پیروی می پسرانش از قانون ممنوعیت شراب
ُ
، نیـز کـه ی روس ، فرسـتادهک

در نگـاه داشـتن  گویـد کـه قاجارهـا نوشته اسـت همـین را مـی شاه می در زمان فتحعلی

بـا وجـود  امـا فریـزر ٣.بسـیار سـختگیر بودنـد ]ص[حرمت این بخش از قوانین محّمد 

هـای  خـوار و اهـل مصـرف نوشـیدنی بـاده نـدرت بهمعتدل در عـادات و «که شاه را  ینا

، که طبیبان به او انگلیسی کند که شاه در نوشیدن آبجوی خواند، تصریح می می» الکلی

. م۱۸۳۳در سـال  رد انگلیسـیایـن مـ ٤.کـرد روی می پیشنهاد کرده بودند، کمی زیـاده

مـادیرای عـالی، «در یک مهمانی سـلطنتی حضـور داشـته کـه در آنجـا  .]خ.هـ ۱۲۱۲[

، ، دیپلمـات روسرفو کـو  ٥.شده است سرو می» و نوعی شامپانی شراب ناب اصفهان

بـه  .]خ.هـ۱۲۱۳ـ ۱۴. [م۱۸۳۴ـ ۱۸۳۵های  شاه در سال که درست پس از مرگ فتحعلی

در خلوت خویش معروف بوده است  خواری شرابنویسد پادشاه به  ایران آمده است می

در  شـاه، تعـداد زیـادی بطـری شـراب شـیراز گوید پس از مـرگ فتحعلی و در ادامه می

   ٦.ی کاخ شاهنشاهی پیدا شده است ابهسرد

او در حــریم . ، زنــدگی پــر زرق و برقــی نداشــتشــاه ، جانشــین فتحعلیمحمدشــاه

 خویشتن شخصی زندگی
ً
 هیچ اش کامال

ً
در  فسایی ٧.ننوشید گاه شراب دار بود و احتماال
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کید دارد که  .]خ.هـ۱۲۲۷. [م۱۸۴۸یادداشتی که هنگام مرگ او در سال  نوشته است تأ

او به تقوای  ١.»این پادشاه دستانش را به محّرمات و دهانش را به مسکرات آلوده نکرد«

، یک سال پس از به قدرت .]خ.هـ۱۲۱۴. [م۱۸۳۵در سال . کرد شخصی نیز بسنده نمی

ی زندگی  این فرمان، و نیز شیوه ٢.ع استفاده از الکل صادر کردای در من رسیدن، اعالمیه

بـدنام او  ، وزیـر اعظـمشاه، حکایت از تأثیر و قدرت کنترل فراوان حاجی میرزا آقاسـی

ه
ّ
م سرخانه داشت، درویشی حق

ّ
شـاه بـه  و در پـی جلـوس فتحعلی ی شـاه بـود باز که معل

. شیده و همچون راسپوتین در مقام وزیر اعظم او را ِسحر کرده بودای اندی سلطنت، حیله

» ی پر انرژی و مسلمان موقر و کامـل بـود خواجه«، همین ی سرهنگ استوارت گفته به

توسـط شـاه ترتیـب داده شـد از  .]خ.هــ۱۲۱۴. [م۱۸۳۵که در ضیافتی که اواخر سـال 

هایشان را به سالمتی شاه بلنـد  همراه با مهمانان اروپایی، لیوانکه مهمانان ایرانی نیز،  این

ب در ضیافتی دیگر که محمدخان زن همین مرد انگلیسی ٣.کنند جلوگیری کرد
ّ
گنه، ملق

کنـد کـه  در آن زمان، ترتیب داده بود مشـاهده می لفعل آذربایجان، حاکم بابه امیرنظام

که فقط از مهمانان خـارجی  جاییشد تا چون و چرا اطاعت می چگونه دستورات شاه بی

در . هرچند، با گذر زمان، از این شور و هیجان کاسته شد ٤.کردند با شراب پذیرایی می

ــز امیرنظــام .]خ.هـــ۱۲۱۹. [م۱۸۴۰ســال  ــرای ک در تبری ی  ، فرســتادهِسرســی ت دوامــب

همانی شامی ترتیب داد که در آن از مسلمانان و غربیـان بـه طـور یکسـان بـا ، مفرانسوی

سـلطنتی کـه بـرای همـان همـانی شـام در اواخـر همـان سـال، در م. ایی شدشراب پذیر 

شد و از قـرار معلـوم بسـیاری از مهمانـان مسـلمان،  پذیراییشراب با فرستاده برگزار شد 

توانسـتند خـود را  سفیر پیک را به سالمتی شاه باال برد دیگر بـه زحمـت مـی که هنگامی

   ٥.سرپا نگه دارند

روی در  کـم میانـه امسـاک یـا دسـت، گـرایش بـه در زمان حکمرانان بعدی قاجـار

 .]خ.هـ۱۲۲۷ـ ۷۵[ ).م۱۸۴۸ـ ۱۸۹۶ :سلطنت( شاه ناصرالدین. ادامه یافت خواری شراب

ــراب ــامش ش ــا ش ــراه ب ــوی هم ــاده می فرانس ــا زی ــید، ام ــد  روی نمی نوش ــرد؛ هرچن ک
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های هـر ازچنـد گـاِه شـاه را  اش سرگیجه های روزانه در جایی از یادداشت اعتمادالسلطنه

، شــراب شــیراز) بــیش از حــد(ناشـی از زنــدگی ناســالمش دانســته کــه شــامل مصــرف 

 از قرار معلوم زنـان ١.شده است هدف می و اسب سواری بی جنسی) مکّرر(های  فعالیت

کدام از منابع فارسـی تأییـد نشـده  اند که البته در هیچ نوشیده او نیز شراب می سرای حرم

ین ٢.است
ّ

، پسـر و جانشـین .]خ.هـ۱۲۷۵ـ ۸۶[ ).م۱۸۹۶ـ ۱۹۰۷ :سلطنت( شاه مظفرالد

ین
ّ

در خلوت خـویش، برخـی رفتارهـای سـنتی  خواری ابشر سو با  ، از یکشاه ناصرالد

ی مـذهبی  مآبانه داد و از سـوی دیگـر ظـاهر ریاضـت شاهان ایرانی را از خـود نشـان مـی

کرد تا شـاید ایـن رویـه در بخشـش گناهـان او  خویش را نیز در انظار عمومی حفظ می

هـا  روی در مصرف الکل، که در این مثال نهبه میا تمایل آشکار شاهان قاجار ٣.مؤثر افتد

با وضعیتی که در کشـور همسـایه، یعنـی  چراکهدیده شد، امر بسیار قابل توجهی است، 

نوشـی شـاهانه در آن  ، وجود داشت در تضاد کامل قرار داشت؛ در آن زمان بادهعثمانی

   ٤.کشور بسیار متداول بود

هرچند پیدا کردن شواهدی برای گنجاندن این تغییرات رفتاری شاهان در یک بافـت 

ایدئولوژیکی مشخص کار دشواری است، شکی نیست که مشروعیت در این بین نقشی 

که به قدرتشان رنگ و بـویی مـذهبی داده  برخالف شاهان صفوی. اساسی داشته است

ی زیاد بـه اعتبـار  بدون تکیه دانستند، قاجارها ود را امام هفتم شیعیان میبودند و نیای خ

ی مشروعیتشـان را از ایـن بـه دسـت آوردنـد کـه  هـا عمـده آن. دینی به قـدرت رسـیدند

، قدرت اسالم شیعی را بودند و به عنوان مدافعان وفادار میراث صفویه پیمانان قزلباش هم

از دسـت رفتـه بـود  ی کنترل بر قلمرویی که از زمان سـقوط صـفویان با برقراری دوباره

 از دست دادن بخش قابل توجهی از همان قلمـرو را در. بازگرداندند
ً
برابـر  این امر طبیعتا

  . کند ه نمیتوجی روسیه

در کنار نیروی ضعیف اداری و نظامی کشـور  ضعف ادعاهای ایدئولوژیک قاجارها
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2. Gasteiger, Handelverhältnisse Persiens, 32-33; and Vámbéry, Meine Wanderungen, 236.  

را کـه  تمام مقامـات فرانسـوی شاه که دوگوبینو چنین گزارشی داد، ناصرالدین گوید وقتی می ۲۳۶ی  حتی در صفحه َومبری

  . در خدمتش بودند اخراج کرد، اما این گفته مورد تردید است

 " شاه گوید مظفرالدین می برعکس، ویلسون. ۱:۱۴۹آبادی، حیات یحیی،  دولت .٣
ً
." کـرد از مـواد محـرک دوری می کـامال

  . Wilson, Persian Life and Customs, 171 :بنگرید به

4. Georgeon, “Ottomans and Drinkers,” 15-16.  
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ای بود که اغلب خود را  خودمختاری منطقه سدهشد؛ این ضعف یادگار یک  تشدید می

در این میان کسانی که خالء موجود را . ساخت های سیاسی نمایان می به صورت آشوب

هـا و نیـز  قدرت روزافـزون آن. بودند ساختند علما ی راه را میسر می کردند و ادامه یپر م

ن استقالل عمـل قابـل تـوجهی داد ی مردم به آنا شان به توده جهانی و نزدیکی اقتدار این

هـا بـدین  آن. که بعدها توانستند به مخالفت بـا دعـاوی خانـدان سـلطنتی درآینـد جاییتا

در مقـام  روحـانیونسـاز اقتـدار  سازی ساختند کـه زمینه ای برای مشروعیت ریهمنظور نظ

گرفت و درآمدش  نایبان امام غایب شد که برای قدرت دنیوی پادشاهی را به خدمت می

شان بـا  درعمل علما بیشتر تمایل داشتند به روال همیشگی ١.از راه قضاوت و خیرات بود

ارتباط ظریفی بین آنان به وجود آمد به طـوری کـه  ،حال باایندولت سکوالر کار کنند؛ 

شنوی بیشتری نشـان دهـد تـا مبـادا آنـان را، ماننـد  دولت ناچار بود نسبت به علما حرف

 ی روحـانی شـاهان صـفوی کـه از وجهـه قاجارهـا. ، با خود دشـمن کنـددوران صفوی

 نمی بی
ً
پای آنـان در جایگـاهی فراتـر از قـوانین دینـی قـرار  توانستند هم بهره بودند طبیعتا

غیاب بنیـانی طبیعـی، ایـن بـود کـه خـود را  های طرح مشروعیت در یکی از راه. گیرند

هـای اثبـات چنـین تصـویری،  مدافعان و عامالن دین راستین معرفی کنند و یکـی از راه

کم نمایش دادن چنـین تصـویری در برابـر دیگـران  مشروبات الکلی، و یا دستپرهیز از 

   ٢.بود

هـای  ، با تکیه بر دالوریموّرخان صفوی. کردند نگاران از یک الگو پیروی می وقایع

سـتودند و  هـای سـال نـو می های او را پـس از جنـگ و هنگـام جشـن شاه، شادخواری

بـه عکـس، . کردنـد اشـاره می یز به روشنی بـه وجـود مقـادیر فـراوان شـراببیشترشان ن

دادند و در جایی  هایش می تری به شاه و فعالیت نقش کمرنگ نگاران عصر قاجار تاریخ

بـا  فقـطآنـان . کردنـد روی در نوشـیدن نمی ای بـه زیـاده پرداختند، اشـاره که به آن می

ی جنگـاوری و  پرداختند و روحیـه می هایی گذرا به گرامی داشتن سنت رزم و بزم ارهاش

شـکار  ی بـارهستودند؛ امـا بیشـتر در بخش را می توانایی شاهان در پرداختن به امور لذت

در . گفتند تـا مشـروبات الکلـی های مفصل می و خوراک) که تفریح سنتی شاهان بود(

                                                                                              

1. Arjomand, Shadow of God, 223-29.  

 ,Malcolm, History of Persia :بنگرید بـه. برچیده شدهای دربار  از جشن در زمان قاجار در همین راستا رقص زنان .٢

  . Dubeux, La Perse, 467؛ و 2:587
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ی  ی رویداد عمـومی در کـاخ سـلطنتی، جشـنواره بارزترین نمونه شاه الدینی ناصر  دوره

هان ، در مقایسه بـا شـاهمچنین قاجارها ١.شد آشپزی بود که در پاییز برگزار می ی ساالنه

. دادنـد هایشان نشـان می نشینی رجی به شبهمانان خا، تمایل کمتری به دعوت مصفوی

ی شـاه  های روزانـه ، توصیف دقیقی از فعالیتی انگلیسی ، فرستادههارفورد جونز بریجز

شـب را چگونـه  شـاه دانسـته فتحعلـی یقـین نمـی کنـد کـه بـه دهد امـا اقـرار می ارائه می

آغـاز شـده بـود  ی صـفوی در رونـدی کـه از اواخـر دوره قاجارهـا ٢.گذرانده است می

گاهانـه و بــه مــرور زمــان درون آنــان بــه برگــزاری مراســم و . تــر شــدند گراتــر و منزوی آ

روی در مصــرف  ، بــه جــای زیــادههایشــان مــا جشنومی ادامــه دادنــد، اهای عمــ جشــن

  . شد های فراوان آش می مشروبات الکلی، شامل نذری

  مقامات دولتی . ۳

داد، اما بسیاری  درست است که شاه تصویری از تقوای اسالمی به جهانیان نشان می

همـین امـر و نیـز دسـت . نداشـتند خواری شـرابی دربـار ابـایی از  از مقامات بلندپایـه

آن  دهد شـاهان قاجـار مفرط نشان می خوارِی  شرابیدن بسیاری از حکام محلی از نکش

پیش تصمیم به ممنوعیت مشروبات  را که موجب شد سه سده شاه طهماسب عزم راسخ

در  .]خ.هــ۱۲۰۴. [م۱۸۲۵، در سـال ، محقـق فرانسـویبالنـژه. الکلی بگیـرد نداشـتند

، حضـور داشـته اسـت کـه ، ولیعهـد و حـاکم آذربایجـانمیرزا ضیافتی به میزبانی عباس

 از رفتـار ل حتی اطرافیـان محمدشـاه ٣.نوشیدند می مهمانان در آن به فراوانی شراب
ً
زومـا

. م۱۸۳۵است، کسـی کـه در سـال  خان رشتی یک مثال فتحعلی. گرفتند شاه الگو نمی

سـاالر بـه قـدری  این دیوان. بوده است برای قریب به دو دهه حاکم تبریز .]خ.هـ۱۲۱۴[

ای نبود که بتواند او  وشیدنیکرد و هیچ ن معتاد به شراب بود که دیگر اثر آن را حس نمی

هـا مشـروبی بـا اثـر  رفـت و آن از ایـن رو بـه سـراغ بازرگانـان انگلیسـی. را از پا درآورد

سه گیالس یا بیشتر  کرد و دو مخلوط می ا با راماو آن ر . العاده برای او فراهم کردند فوق

                                                                                              

، اولین جشنواره مراسم دربارها،  ؛ و قاضی۷۴ـ۷۵، ها یادداشتمعیرالممالک،  :ی آشپزی ساالنه بنگرید به برای این برنامه .١

 . برگزار شد.] خ.هـ۱۲۳۷. [ق.هـ۱۲۸۵./م۱۸۵۸در سال 

2. Brydges, Account of the Transactions, 423.  

  . دارد که شاه دوست داشت برایش کتاب بخوانند و به موسیقی گوش دهد" دالیل قابل تأملی"بریدجز 

3. Bélanger, Voyage aux Indes-orientales, 2/ii: 376-87.  
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خان کـه  ، یکی از پسران فتحعلیخان اسماعیل ١.ید تا بلکه به مقصود نایل آیدکش سر می

از  الیـارد ٢.مشـهور بـود» بدمسـتی«بـه  ،در ابتدای سلطنت محمدشاه حاکم تبریز بـود

. نویسـد می مقـیم اصـفهان خوری در منزل یک خاِن لر دعوت مکررش به مجالس عرق

ها در  از مزاحمت«شد؛ در آنجا میزبان  برگزار می این مجالس در اندرون یا اقامتگاه زنان

 مادامی که مهمانان آزادانه با عـرق» .گرفت امان بود و کمتر در معرض شایعات قرار می

گسـاری نیـز شـرکت  رقـص دخترانـی کـه در مـی شـدند مراسـم و تنقالت پذیرایی مـی

 بـا مسـتی گویـد ایـن مر  می که الیارد چنان. شد جستند برایشان اجرا می می
ً
اسـم معمـوال

یافـت، تـا صـبح روز بعـد کـه  همانان و به خواب رفتنشان روی فـرش پایـان مـیشدید م

  ٣».زیابندهایشان با هوشیاری کافی را برای بازگشت به خانه

امشـان بـارگی، کـه ن از میان شمار بسیاری از دیگر حاکمان محلی با سوِء شهرت می

. م۱۸۴۰ی  اسـت کـه در دهـه بـرادر نـاتنی محمدشـاه میرزادر منابع آمده است، اردشیر

و نیز در زمـان سـلطنت  در مازندران) کنونی بابل( حاکم بارفروش .]خ.هـ۱۲۲۰ی  دهه[

کرد کـه حتـی  نامید و اعتراف می الخمر می او خود را دائم. بود محمدشاه حاکم ارومیه

نیز که در اوایل  یکی از پسران حاکم شیراز ٤.گذرد نوشی نمی یک روزش هم بدون باده

که (بود، اوقات فراغتش را با عکاسی  حاکم بوشهر .]خ.هـ۱۲۴۰ی  دهه[. م۱۸۶۰ی  دهه

افتضاحاتی به  خواری شرابگرایش او به . گذراند گساری می و باده) ای بوددر آن حرفه

ای در شـکایت از هرزگـی او بـه  بار آورد که باعث شد پدرش او را تهدید کند کـه نامـه

ــرالدین ــاه ناص ــت ش ــد نوش ــرت ٥.خواه ــرزا نص ــه  فیروزمی  ۱۲۶۵[ ).م۱۸۱۸ـ ۸۶(الدول

ــ ــاس .]خ.هـــ۱۱۹۷ـ ــرزا از پســران عب ــاتش منصــب کــه در دوره می ــف  ی حی های مختل

در حالـت مسـتی از  بار در ماه رمضـان او یک. فرمانداری داشت، به عیاشی مشهور بود

ی  دادن به شایعاتی کـه دربـاره شاه برای خاتمه اصرالدیناسبش پایین افتاد که باعث شد ن

                                                                                              

گاهی بیشتر درباره. ۱۴۵ـ  ۴۶همان،  .١  Werner, An :بنگریـد بـه ـ نوشی وی بدون اشاره به شرابـ ی این شخص  برای آ

Iranian Town in Transition, 65-162 .  

2. Stuart, Journal of a Residence, 138, 206.  

3. Layard, Early Adventures in Persia, 1:331-32.  

4. Holmes, Sketches on the Shores of the Caspian, 173, 192, 194, 205-6; Perkins, Residence of Eight 

Years in Persia, 226.  

5. Ussher, Journey from London to Persepolis, 497.  
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بـارگی باعـث  می ١.رفتار او پخش شده بود ده هزار تومن جریمه بـرای او در نظـر گیـرد

  ٢.مرگ زودرسش شد

 برجسته
ً
رد حـاکم در قوچـاِن  قطعا

ُ
بودنـد؛  خراسـان ترین نمونه در این میان بزرگان ک

گروهـی از  ٣.سـفیدش معـروف بـود ای بود که در آن زمـان بـرای شـراب منطقهقوچان 

خـوران قهـار  شـرابرؤسای قبایل محلی که از خاندان حاکم منطقـه بودنـد، همگـی از 

هـا  ترین آن بدنام ٤.نامد می» مست الیعقل«و کل دربارش را  خان فراستر رضاقلی. بودند

در . بـود کـه چنـد دهـه بـر شـهر حکمرانـی کـرد) الدولـه شجاع(خان  حسینر پسرش امی

مفرط این فـرد گـزارش  خواری شراب گزارشات فراوانی از مسافران و سیاسیون انگلستان

بـه طـور  .]خ.هــ۱۲۵۹. [م۱۸۸۰کـه در سـال  ژنـرال روسـ  دکـوفو گر  ٥.شـده اسـت

  :کند دربار وی را چنین توصیف میـ  ناشناس به خراسان رفته بود

ی مشـروبات الکلـی اسـت، چنـدین بطـری از انـواع  دانستیم او شـیفته ما که می

جلویش گذاشتیم و شجاع در چشم بر هـم زدنـی چنـدین  و ودکا ، لیکورشراب

ــدگانش را  ــوع شــراب را نوشــید و ســپس نوازنــدگان و خوانن گــیالس از چنــد ن

وار  نیز دیوانـهـ  پزشک و دوستشـ  خان و رمضان خان همراهان او، ولی. فراخواند

روز بعد به دیدن امیر رفتم . پا شدسرکشیدند و مجلس عیش و نوش همیشگی بر 

داد که  ها هنوز جلویش بودند و او توضیح می بطری. و مدارکم را به او ارائه دادم

، ، تریـاکمان مـدام از عـرقاو حـین صـحبت. آید دیشب بیرون می دارد از مستی

 مست شده بودگرفت و هنگام ظهر دیگر  و شراب کام می حشیش
ً
 شـِب . کامال

توانسـت  کـه می جـاییام اروپایی دعوت کرد و دوباره تاهمان روز ما را به یک ش

   ٦.مست کرد

 پانزده سال بعد از آن، در سـال 
ً
، در گزارشـات آمـده .]خ.هــ۱۲۷۳. [م۱۸۹۴تقریبا

 ١.نوشـید می همان طریق پیشین مقادیر زیادی براندی روسی است که این فرد همچنان به
                                                                                              

1. Rivadeneyra, Viage al interior de Persia, 2:155.  

 . ۳:۱۱۴، شرح حال رجال ایرانبامداد،  .٢

3. Curzon, Persia and the Persian Question, 1:108 

4. Fraser, Narrative of a Journey into Khorasān.  

5. Baker, Clouds in the East, 276-77.  

  . Curzon, Persia and the Persian Question, 1:102 به نقل از .٦

1. Yate, Baluchistan and Seistan, 179.  
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، نیــز گــرایش مفــرط بــه خــان تــر رضــاقلی ، فرزنــد بزرگخــان در ایــن زمــان ابوالحســن

  ١.را از پدرش به ارث برده بود خواری شراب

بـه ایـن شـهر در  ای را که برای دیدن حاکم محلی فسا ، لحظه، پزشک انگلیسیویلز

 سـی و هشـت: کند رفته بود چنین توصیف می فارس
ً
سـاله، بلنـدقامت و  مـردی حـدودا

 شراب«هیکلی، و 
ِ

که به نقرس » خوِر بنگی خوار و عرق یک فاسق به تمام معنا، تریاکی

و در آنجـا بـا ] به دیدنش رفت[که از بیماری حاکم باخبر شده بود،  ویلز. نیز مبتال بود

حـاکم در طـول تمـام آن روز عصـر از . پـذیرایی شـد» مشروبی قـوی«یک لیوان پر از 

نوشید و هـر دو سـاعت  می آورد پشت سر هم شراب ای که از زیر متکایش در می بطری

بـرای شـام بـه بیـرون از خانـه رفـت و وقتـی  ویلز. کرد مصرف می نیز یک حّبه تریاک

 تمام افراد در اتـاق مشـغول بـاده
ً
. گسـاری بودنـد ساعت ده شب بازگشت دید که تقریبا

 دسته
ً
   ٢.کردند ای از پسرکان نیز با رقص و آواز بیمار را سرگرم می ضمنا

دهـد، همچـون بسـیاری جهـات  عینـی مختلـف نشـان می این گزارشات از شاهدان

از قـرار معلـوم بسـیاری از . ادامـه یافـت شـدت بهمصرف الکل  ی قاجار دیگر، در دوره

 ی سدهناظران خارجی، همچون پیشینیان . نوشیدند مقامات دولتی در خفا فراوان باده می

کید می  صلی آنان مست کردن بود و بنابراین شـرابکردند که هدف ا هفدهمی خود، تأ

شـد؛  در مناطق مختلف کشور تولید می هم شراب و هم عرق ٣.تر تر، محبوب هرچه قوی

از تقطیــر  عــرق. های خلــیج فــارس تــا کرانــه و از لرســتان گرفتــه تــا خراســان از فــارس

بـود، » مشروب الکلی قوی و تندی«آمد و  سازی به دست می های فرآیند شراب پسمانده

تولیدشده، در حالت  بیشتِر این عرِق . کردند طعمش می به رنِگ سبز، که با رازیانه خوش

هر  ٤.شد فروخته می جلفای نو رقیق، برای ایجاد مستی شدید، توسط کسانی مثل ارمنیان

های دینی بودند تولید شراب هـم بـود، کـه بخشـی را بـرای نیـاز خـود و  کجا که اقلیت

 و سـارِی  در اصـفهان. ردنـدک بخشی را برای فـروش غیرقـانونی بـه مسـلمانان تولیـد می

تولیـد و  و همـدان امـا در شـیراز. محلی در کـار تولیـد شـراب بودنـد ، ارمنیانمازندران

 .م ی بیسـتم ی سده آستانه بود که در در دست یهودیانی تجارت شراب عالوه بر ارمنیان
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شمارشان در شـیراز بـه حـدود هفـت هـزار نفـر و در همـدان بـه حـدود پـنج هـزار نفـر 

 .]خ.هـــ۱۲۵۴. [م۱۸۷۵کــه در ســال  در لرســتان نهاونــد جمعیــت یهــودی ١.رســید مــی

تومان خـراج،  ۲۸ز بودند در ازای پرداخت ساالنه رسید مجا جمعیتشان به دوازده نفر می

. ، همیشه هم مانعی بر سر راه تولید نبـودیا یهودیان اما غیاب ارمنیان ٢.شراب تولید کنند

) مسـلمان(د و ساکنان ها در تولید شراب دخالت نداشتن یک از این گروه هیچ در قوچان

 و با طعم ناخوشـایندِ  کیفیت، به رنگی شبیه چای بی شرابی«و همچنین خراسان،  سبزوار

گرفتند و بـه میـزان بـاال  می ها از آلوهای محلی نیز عرق آن. کردند تولید می» ...سوخته

   ٣.کردند مصرف می

 در میان گروهنوش باده
ً
های دینی مختلف متفاوت است و منطقه به منطقه نیز  ی ظاهرا

کند، اما در هر دوی این موارد، شواهد غیر از این و حتی برخالف ایـن را نشـان  فرق می

ان نیـز روی معروف بودند، اما مسـلمان در نوشیدن آزاد بودند و به زیاده ارمنیان. دهد می

 عقب
ً
نویسـد در حـدود  در خـاطراتش مـی زاده سید حسـن تقـی. تر از آنان نبودند لزوما

، کـه پزشـک شخصـی شـاهزاده بـه نـام پاشـایان یـک ارمنـی .م ی نـوزدهم اواخر سده

ین
ّ

 مسـکرات برپـا کـرد تبریز بود، در میان ارمنیان مظفرالد
ّ

وی بـرای ایـن . انجمن ضـد

اش سیصـد عضـو  که انجمن دو سال پس از برپایی طوری به ،انجمن تالش بسیاری نمود

 عـرق منیانکه کمتر از ارـ  وقتی پاشایان خواست انجمن مشابهی برای مسلمانان. داشت

دهـد در تبریـز  کند کـه نشـان مـی به آماری استناد می زاده تقی(برپا سازد، ـ  خورند نمی

ی  واسـطه بـه) شده اسـت تری مصرف میبیش ، عرق، پایتخت گرجستاننسبت به تفلیس

 خواری شرابکردند  آنان استدالل می چراکهکشد؛  اش دست می محلی از پروژه علمای

   ٤.ی ارمنیان و نه به جامعه روحانیونموضوعی است مربوط به  مسلمانان

 . اس
ِ

 را در ایران عصـر قاجـار خواری شرابی بین جغرافیا و  رابطه وسر  لومنیتسکی

  : دهد بدین شکل شرح می
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ی ایرانیـان بـه  کرد مرا متقاعد کنـد کـه همـه های قدیمی سعی می یکی از تهرانی

یران را به سه نوار نظرم اگر ا به. اش درست نیست داعیه. نوشند یک سان باده می

شمالی، مرکزی و جنـوبی تقسـیم کنـیم و درصـد تخمینـی کسـانی را کـه بـاده 

هـا،  آید که در ایران شمالی بین گیلـک دست می نوشند محاسبه کنیم چنین به می

) منطقه(درصد جمعیت  ۸۰نوشند  می ها و اهالی بندرگز، کسانی که شراب مازنی

درصد و در بخش جنوبی ایران  ۷۰ ی میانی و تهران ناحیه دهند، در را تشکیل می

   ١.درصد ۴۰

افراد مختلف نظرات مختلفـی را  .دهد هرچند، این گفته اتفاق نظر کلی را نشان نمی

 ایـن ی این موضوع بیان کرده بارهدر
ً
در  ی دریـای مازنـدران کـه سـاکنین کرانـه اند؛ مثال

هـای دیگـر ایـران  نوشـی کـه در بخش هنوز با عادات بـاده« .م ی نوزدهم سده یها نیمه

 کرانه و برخی دیگر به مناطق دیگری مانند بوشهر» اند معمول بوده عجین نبوده
ّ

ی  و کل

متـداول بـوده و مسـتی در آنجا بسـیار  اند عرق خرما اند و گفته اشاره کرده خلیج فارس

گوید  می مردم فسا ی بارهدیگری در. »یک عادت بد رایج بین تمام طبقات بوده است«

هسـتند کـه » بسـیار مختصـر در واقـعغیرت و بـا مـذهبی  خیال، بی مردمی خندان، بی«

 همه«
ً
 با اطمینان می ٢.»نوشیدند شان فراوان باده می تقریبا

ً
قی کـه توان گفت منـاط تقریبا

 ایـن . تری نیز داشتند گسترده خوارِی  شراببیشتر درمعرض تأثیرات بیرونی بودند 
ً
طبیعتـا

ی جنـوبی را کـه در  بود، کرانه ها تأثیر شدید روس زیری شمالی ایران را که  قضیه منطقه

  . شد شهرها را شامل می معرض راه بازرگانی دریایی بود و نیز برخی کالن

  طبقات باالی اجتماع . ۴

ی  کردنـد؛ طبقـه های الکلی استفاده می بزرگان حکومت نبودند که از نوشیدنی فقط

، مبلغ مـذهبی آمریکـایی کـه پرکینز. کردند طور کلی، این کار را می باالی اجتماعی، به

در شمال غربی ایـران سـپری کـرد، از میـان  هشت سال را ی سلطنت محمدشاه در دوره
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وی بـا . کنـد جـدا می" ی عـالی طبقه"ای را با نام  نوشیدند دسته می مسلمانانی که شراب

گویـد گـاهی  مـی" روی در افراد بسیاری رایج بـود زیاده"که در این طبقات  اشاره به این

افتادنـد یـا بـه بـازوان همراهشـان  دیده است که در خیابـان مـی بازرگانان محترمی را می

ای در  از پرداخت هیچ هزینه"ه رتب نویسد مردم عالی می یگراتشن گافو  ١.شدند آویزان می

توضـیحات بیشـتری  رفکـو  ٢."کردنـد های گـران فروگـذار نمـی دست آوردن شراببه 

  : دهد می

 برای رعایت قوانین پیامبرمردم شهرهای بزرگ ع
ً
. کردنـد تالش زیادی نمی موما

خواستند در رعایت  های مالها که می و کوشش رغم منع قرآن به عنوان مثال، علی

ه جامعه در  اخالق و ایمان ناب دقیق عمل کنند، شراب
ّ
درمیان طبقات باال و مرف

ت بدیهی است هیچ مؤمنی جرئـ. شد ف میصورت قاچاق مصر  یعی بهسطح وس

 لبانش را به  نمی
ً
هایشـان و در  ی خانهلیوان شراب نجس کند اما در پستو کند علنا

نوشــند و مســت  بــاده مــی" کــافران"مراتــب بــدتر از  هــایی دور از دیــد، بــه اتــاق

   ٣.شوند می

در را  پســران گرجــی ی قاجــار اری از ثروتمنــدان دوره، بســیهمچــون عصــر صــفوی

 در خانـه داشتند و مجـالس بـاده های مطربی نگه می دسته
ً
هـای مـردم،  گسـاری ترجیحـا

ایـن مجـالس سـه  ٤.شد ها برگزار می همراه با نواختن آهنگ و اجرای رقص این پسربچه

ها بـا مشـروبات و تـنقالت  پسـرک. شـد از زمان صرف شام آغاز می پیشساعت چهار 

  . کردند همانان پذیرایی میی شور و بادام بوداده، از م پستهافزا، مانند  تشنگی

. م۱۸۶۲در سـال  در سـفرش بـه اصـفهان اهل مجارستان ریمبِ َو ) آرمینیوس(هرمان 

پـایین  ی یکـی از مسـتخدمین رده ای را در خانـه نوشـی شـبانه مجلس باده .]خ.هـ۱۲۴۱[

پـس از سـاعتی . کنـد و افراد عامی توصـیف مـی روحانیوندولتی، با حضور جوانانی از 

ها و دستارهایشان را برداشتند و فضا پر  ها و عمامه نوشی، مردان کاله گویی و شراب بذله

آنچه بـیش از . چهار زن رقاص حاضر شدند و شروع به رقصیدن کردند. اب شدتب و ت

خیزنـد و  مسـت برمی کند این بود که دو تن از حضار، نیمه را غافلگیر می هرچیز ومبری
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   ١.خوانند همانی برپا بود نماز میگیرند و در همان اتاق که م ضو میو 

، گریبایـدوف. کنـد مالها اشاره مـی خواری شرابنیست که به  ماجرای ومبریفقط 

کند کـه  به قتل رسید، اشاره می در تهران .]خ.هـ۱۲۰۷. [م۱۸۲۸که در سال  سفیر روس

اعظـم سـابق  ، مجتهـددر تفلـیس چگونه در طی مراسم ازدواجش با یک دختر گرجـی

 اصـغر مـال علی ٢.نوشد می یک دل سیر شراب تبریز
ِ

، بـه شـاه دربـار فتحعلی ، مالباشـی

. م۱۸۶۴در سال  ٣.ود و حتی به همین سبب به فرمان شاه حد خوردگساری مشهور ب باده

وفـانی سـهمگین شـد کـه ترین مالهای تهران بالگردان ت بوبیکی از مح .]خ.هـ۱۲۴۳[

 که اهل شراب بـود، دشـمنان و حاسـداِن  از آنجایی. بسیاری را به کام مرگ کشانده بود

عـالی تهـران او را بـه مـرگ رهبـر دینـی . محبوبیتش مچ او را در حالت مسـتی گرفتنـد

ای تعریـف  داسـتان بـامزه ویلـز ٤.محکوم کرد، ولی شاه در حکمش تخفیف قائل شـد

کند شراب بیندازد و کمک خود را  به او کمک می کند که در آن یک مال در شیراز می

ی  اب بینـدازم، ولـی در خانـهخواهم برای خودم شر  من می: "کند که گونه توجیه می این

هسـتم؛ اگـر از ] ص[مـن مبلـغ دیـن محمـد . توانم ایـن کـار را انجـام دهـم خودم نمی

هم بخواهم برایم شراب درست کننـد بـدتر اسـت، خـودم در ایـن کـار خبـره  ها یهودی

   ٥."هستم

  ها نشین فقرا و حاشیه. ۵

ایشـان  فقطتر بوده است،  میان نخبگان متداولآید مصرف الکل در  نظر می گرچه به

 .م ی نـوزدهم در ابتدای سـده بررسی وضعیت تبریز. کردند نبودند که آن را مصرف می

های طبقـاتی  هایی وجود داشته است که افراد مختلـف و بـا زمینـه کده میدهد  نشان می

 به آن
ً
هـا را اداره  از این اماکن که ارامنه آن شماری. اند ها مراجعه داشته گوناگون، مکّررا

های غیرقانونی مشـروبات، مخفیانـه  کردند و در نزدیکی بازار بود، به عنوان فروشگاه می

هـا،  در ایـن مکان. های اجتمـاعی قـرار گرفـت مورد استقبال ایرانیان از تمام سنین و رده
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را  برخـی تمـام شرابشـان .شـدند ها و پیاله به دسـت دیـده می داده به پشتی مشتریان تکیه

ی  که آورده شده بـه انـدازه که شرابی خواستند و از این تر می خورده بودند و چیزی قوی

گرفـت،  ها را می های برخی هم که آن شراب. نداشته است گله داشتند» گیرایی«کافی 

ترین عبـارات از  ا زننـدهگفتنـد یـا بـ شـان مـی با صدای بلند، یا از مشـکالت خـانوادگی

ظاهر حکومت نیز نگرانی خاصی از ایـن بابـت  هرچند که به. کردند  حکومت انتقاد می

هــای راوی قصــص بــه گریــه  مشــتریان در مــدتی کــه آنجــا بودنــد از داســتان. نداشــت

 ،بالنـژه ١.شـدند هـای آنجـا سـرگرم می انگیـز پسـربچه های شهوت افتادند یا با رقص می

که بـه اشـتباه – ها خانه ها با قهوه کده میجایی بین این  ی به ی این روایت، مقایسه نویسنده

انجـام ـ  هـا را تعطیـل کـرد آن .م ی هفـدهم ی سده در نیمه عباس دومکند شاه  میادعا 

 تداعیعمدت در واقعکند  هایی که او توصیف می فعالیت. داده است
ً
گر کسـانی اسـت  ا

ی  بالنژه در نهایـت از مشـاهداتش بـه نتیجـه. شدند دیده می ی صفوی خانه که در قهوه

ی  دوره هـای خانـه در اصل جایگزین قهوه های قاجار کده میگوید  رسد و می جالبی می

 زیادی حق با اوست چنان. شده بودند صفوی
ّ

  .که در فصل نهم خواهیم دید، تا حد

از مصرف فراوان الکل نباید این ذهنیت را ایجاد کند که هرجا مردم  توصیفات بالنژه

خصـوص سـاکنین  روشن است که اکثر ایرانیان و به. جمع بودند مشروب هم فراهم بود

دینی بود و یـا تـرس از  عدخوردند و دلیل آن یا مراعات قوا های شهر مشروب نمی هحوم

 مقّرر هشتاد ضربه شالق
ّ

صـورت کشـمش  ی محصول انگور ایران به بخش عمده ٢.حد

 باید دقت داشت که اظهارات نـاظران خـارجی بـر ٣.شد به صادرات اختصاص داده می

ای تصــویر  انگارانه طــور ســاده امــر بــه اســاس ماهیــت ارتباطشــان بــا ایرانیــان، در ظــاهر

همواره باید مراقب باشیم کـه تمـام گزارشـات . دهد ای از وضعیت ارائه می شده تحریف

ی  که چهره و ِشیل عنوان نمونه مشاهدات پورتر به. مسافران اروپایی را مو به مو نپذیریم

انـد توسـط هوتـوم  دانسته خواری شرابرا ناشی از  ی بختیاری منطقه ارمنی گلگون زنان

ـ  ی منطقه داشته است مراتب دانش بیشتری درباره نسبت به دو فرد قبلی به کهـ   شیندلر

کـه مـدت  با استمداد از تصدیق یکـی از مبلغـان مسـیحی توم شیندلرهو . رد شده است
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نـدرت مصـرف  نویسد برنـدی در ایـن ناحیـه بـه کرد می زیادی در این منطقه زندگی می

اشـتند و دافراد خارجی فقط بـا اغنیـا و قدرتمـداران رفـت و آمـد بیشتر  ١.شده است می

 اند که الگوی مصرف شراب صراحت گفته برخی به. محور بودشدت شهر ارتباطاتشان به

کید می پورتر. در میان مردم ناهمگون بوده است کند که، در کل، ایرانیان خیلی اهـل  تأ

سـلمانان مراقـب بودنـد از نویسد استثنائاتی هم بوده اسـت، امـا م او می. مشروب نبودند

کـه مسـلمانان انداختـه بودنـد و  نـه شـرابی«باشد  ساز مسیحیان بنوشند که دست شرابی

مـدتی  .م ی بیسـتم ی سـده کـه در آسـتانه تریچر کـالینز ٢».بنابراین گناهش دوبرابر بود

 السلطان  شمچ
ّ

نویسد در چهار مـاهی  بود میـ  حاکم قدرتمند جنوب ایرانـ پزشک ظل

–در اینجا  خواری شراب. "که در ایران بوده هرگز ندیده است که مسلمانی شراب بنوشد

مسـتلزم نگـاه ـ  شـود که به اعتقاد من در بین طبقـات مرفـه اسـت بـه فراوانـی دیـده می

 .]خ.هـ۱۲۶۳. [م۱۸۸۴در سال  پریس ٣."ندرونی استانداختن به پشت دیوارهای بلند ا

بـه آن اشـاره  گفتند شراب خرمـا، کـه مـارکوپولو شنیده بود که می از مردم استان فارس

در گزارشـی  یک کنسولگر انگلیسی ٤.شده است کند، دیگر در این منطقه تولید نمی می

کیـد دارد ایرانیـان  .]خ.هـ۱۲۷۲ـ ۷۳. [م۱۸۹۴تا  ۱۸۹۳های  که بین سال نوشته اسـت تأ

و  کردند و تقاضـا بـرای شـراب اروپـایی، آبجـو ندرت شراب الکلی مصرف می بسیار به

   ٥.مشروبات الکلی قوی نیز بسیار محدود بوده است

" لـوتی"عنـوان . خوردنـد بودنـد کـه مشـروب مـی هـا فقیرتر اغلـب لـوتی در طبقات

شود؛ برخی با زور بازو، حامی عدالت اجتمـاعی و رسـم  های متنوعی را شامل می گروه

ر بـه نظـ ٦.های شهر است ها و اوباش اما در این متن بیشتر منظور الت. جوانمردی بودند

ها بـا دزدی و زنـا و  آن. کاری رایج بوده است خواری شرابی اخیر  آید در این دسته می

شان در مالزمه بود؛ و این چیزی  خواری شرابها با  کردند و این قمار کسب وجاهت می
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  است که پرکینز
ِ

 مسـت، تجربـه مـیظاه در ماجرای قمه خوردنش از یک لوتی
ً
 ١.کنـد را

ر آن زمـان نیـز دـ  هـا فـّراشـ  در خدمتکاران رده پایین شـهری خواری شرابهای  نمونه

دهـد کـه در دسـامبر  ، توضـیح مـیی فرانسـوی ، فرسـتادهزسـارتیج. مشاهده شده است

یکی از زیردستانش که ملیت ایرانـی داشـته اسـت از چهـار  .]خ.ـه۱۲۲۴آذر . [م۱۸۴۵

 مست بوده خورد؛ فّراش فّراش چاقو می
ً
دلیل با قمه به صورت آن  اند و بی هایی که کامال

کنـد، آشـپزی  ماجرای جالبی از یکی از خدمتکارانش تعریف می ویلز ٢.زنند بیچاره می

بـود و بارهـا ازدواج کـرده بـود و بـدهی بـاالیی بـاال آورده بـود و که چهارده سال با او 

 پـولش را صـرف 
ّ

مجـازات . و خریـد مشـروبات کـرد خواری شـرابچهارسال تمام کل

وی را بـا  فایده بود و بنـابراین ویلـز اش بی اخراج و تنبیه جسمانی در بازداشتن او از َرویه

فرستاد و در نامه از شیخ خواست تـا از او سـوگندی در  اصفهان ماالسال ای نزد شیخ نامه

نویسد خدمتکارش با روی آوردن  می شیخ چنین کرد، اما ویلز. خودداری و پرهیز بگیرد

   ٣.مق شدبار تبدیل به یک آدم اح ، از یک آدم مست اینبه تریاک

  تردید. ۶

 تردیـددچـار  ، مردم نسبت بـه نوشـیدن شـرابی صفوی در این دوره، همچون دوره

کردند افراطشـان را در ایـن کـار بـا نشـان دادن خـود بـه عنـوان یـک  بودند و تالش می

ه رمضان پرهیـز کننـد، چنین افرادی ممکن بود در ما. مسلماِن خوب رفع و رجوع کنند

 ٤».آوردنـد رسـید دلـی از عـزا درمی کـه زمـان افطـار می در عوض، به محـض ایـن«اما 

که یک نـاظر خـارجی  چنان. کارگیری اصطالحات یک روش انحراف از واقعیت بود به

گویـد  می«... گیـرد خـود می وقتی یـک ایرانـی رنـگ شـرم از شـراب بـه: کند بیان می

 خان قوچـان ١.»نوشیده است سرد می چایخورده یا  گوشت بلبل می
ِ

 فراستر در مهمانی
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 آب زندگانی(قوی ماءالحیات  با عرق
ِ

الحیـات معـادل  پـذیرایی شـده بـود؛ ماء )به معنی

 
ِ

کواویت«عربی دار  بی معطـر و طعـمخو ی بود که با پرتقال و گیاهان خوشبو بهو عرق» آ

کردند که ماءالحیـات شـرعی اسـت  گونه متقاعد می میزباناِن فراستر خود را این. شد می

 ١».کجای قانون محمدی آشکارا منع نشده اسـت ی آن در هیچ دهنده زیرا مواد تشکیل«

نوشـی بـه  تر بود تالش مردم برای مخفی نگه داشتن و محدود کـردن شراب آنچه اساسی

، ایرانیـان همچـون زمـان صـفوی. و حفظ آن خارج از دید عموم بـودفضای خصوصی 

در  حاکم همدان. ، از ترس آبرویشان، حواسشان بود که در مالء عام ننوشند)سرشناس(

در ایـران، را بـرای مهمـانی  ا، کنسول اسپانیآدولفو ریواِدنیرا .]خ.هـ۱۲۵۴. [م۱۸۷۵سال 

خواهد که ایـن دعـوت را  همانش میکند ولی پیش از آن از م دعوت می اش شام به خانه

همچون رازی نزد خود نگه دارد تا مبادا مردم بفهمند که حاکم شهرشان میزبان ضـیافتی 

 با شراب هم برای یک کافر بی
ً
 ٢.شـود پذیرایی مـی ایمان شده است که در آنجا احتماال

ن و اروپاییـان ایـن اگسـاری ایرانیـ تنها تفاوت میـان باده«: گوید می که لومنیتسکی چنان

است که اروپاییان بدون نگرانی و در هر فرصتی، در هر فصلی از سـال، صـبح و شـب، 

 تنهایی و  که ایرانیان فقط شب نوشد، حال آن شراب می
ً
یـا در جمـع دوسـتان ها و معموال

در عوض ایرانیان برای نوشیدن شراب به اتاق دیگری » .کنند نوشی می شان باده صمیمی

 یـک اتـاق  های امروزین در غـرب کـه در آن روند؛ درست مشابه مهمانی می
ً
هـا معمـوال

ب بدین ترتیـ ٣.بکشند خواهند سیگار شود که می جداگانه برای کسانی درنظر گرفته می

کـه در  چنـان. شد های عمومی و خصوصی تمایز ایجاد می در فضای خانه نیز بین بخش

ها مقیم ایران بوده آمده است، ایرانیان تا زمانی که  یادداشت یکی از خارجیانی که مدت

شـوند  که تنها می کنند اما به محض این گرشان باشند قواعد دینی را رعایت می بقیه نظاره

 فقـطگوید دولـت  او در ادامه می. کنند وشایندشان است رفتار میاند و خ هرطور راحت

کند که باعث آزار و اذیت دیگـران شـده باشـند و  هایی را مجازات می آن دسته از مست

همـانی منازل ندارد، حتی اگر در پایان مگساری داخل  وجه کاری به مجالس باده هیچ به

ت مستی درازکش شده باشند همه
ّ

، کسی کـه شـراب ن زمان صفویههمچو  ١.شان از شد
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داشت  کشید و دست چپش را زیر چانه نگه می ِلردهایش را هم تا آخر سرمی«خورد  می

   ١».تا قطرات آن نچکد، مبادا صبح روز بعد در اجتماع آبرومندی لو برود

 دلیـل  که مشغولیتشان را به الکل از دید عموم پنهان برای این روحانیون
ً
کننـد، طبیعتـا

تهیـه  برای خود شـراب ی ویلز واسطه مالیی که به. مناسب و مختص به خودشان داشتند

اگر اینجا شراب درست کنم، شراب خوبی خـواهم سـاخت و بـا «: گفت کرده بود می

د و هم پشـت سـرمان شو  هم من و تو شراب خوبی عایدمان می: ام یک تیر دو نشان زده

کنـد کـه روزی بـه  یی را تعریـف مـیماجرای مالها لومنیتسکی ٢».آوردند حرف درنمی

پـس از بجـای آوردن . ی ایرانی ثروتمندی دعوت شده بودند همانی خصوصی در خانهم

وقتی . اورندبی» ها آن چیز را همراه با کاله«نماز عصر، میزبان به نوکرانش دستور داد که 

هایشان را باز کردند و هـر کـدام  هایی بر رویشان آوردند، مالها عمامه ها را با کاله سینی

بعد از آن دیگر نگران نوشیدن الکل نبودنـد و بـا اعـالم . کاله مناسبی برای خود برداشتند

مثـل شـطرنج، (ای  هر کـدام مشـغول بـازی» ام من دیگر مال نیستم و فردی عادی«که  این

آن چیـز، «دهـد  توضیح می لومنیتسکی. را نوشیدند» چیز«شدند و آن ) ته نرد و پاسورتخ

، شراب، مشروبات قـوی و انـواع ترین کنیاک، ودکا ای از چند بطری شامل عالی مجموعه

 انـان کـه در آنهمخـوری مفصـل، م از صرف شام و مشـروبپس » .بود مختلف آبجوها

   ٣.ی میزبان سپری کردند وضعیت قادر به بازگشتن به خانه نبودند، همگی شب را در خانه

   ماجرای شیراز. ۷

. بـود پـروری و تولیـد شـراب همچنان مرکز اصلی تاک ، شیرازپس از سقوط صفویه

ـالر ، گویـوم، اردکـان، ابـران، شـولهور شیراز در روستاهای بیـدهشراب مش
ُ

تولیـد  و خ

یراز که نواحی اصـلی کشـت و زرع بـه ای در پنجاه کیلومتری ش شد، مناطقی حاشیه می

 سـازی در شـیراز ادامـه بـه شـراب زندیه  ی منطقه در طول دوره ارمنیان ١.آمد حساب می

 و هنـد فرستاده و از آنجا به بصـره به بوشهر به غیر از مصرف محلی شراب شیراز. دادند
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خانــه و  زنــد مــی خــان ی کــریم کــه دیــدیم، شــیراز در دوره چنــان ١.شــد نیــز صــادر مــی

پنجاه سال بعد، شیراز در قیاس با دیگـر مراکـز شـهری . های بسیاری داشت خانه فاحشه

   ٢.ایران، همچنان به تسامح و آزادی مشهور بود

 .]خ.هــ۱۲۵۴. [م۱۸۷۵در سـال  اسکاتلندی در سفرش به شـیراز گرگور چارلز مک

 بعـد از این«: نویسد می
ً
کـه  در شیراز چیزی که بسیار موجب تعجب من شد، خصوصـا

دیـده بـودم، آزادانـه شـراب  ی شـراب وحشت یک مسلمان هندی را پس از شنیدن واژه

ز نیـ َومبری ٣.خوردن و شراب انداختن ایرانیان و خرید و فروش آزاد آن در این شهر بود

دانسـت کـه مـردمش بـدون  دریافت مشابهی از این شهر داشت و آن را جایی در ایران می

، مسلمانان هم بـه تولیـد که عالوه بر ارمنیان نوشیدند و این ترین نگرانی شراب می کوچک

، از کارگر روزمزد گرفتـه تـا کارمنـدان گوید همه در شیراز می ومبری. پرداختند شراب می

عالقه داشـتند و  چنانی آنهای  همانیر مری و شرکت داخو  ، به مشروبدولت و حتی علما

   ٤.کردند ها شرکت می همانینیز در این م مناطق ایران، زنان کند، برخالف دیگر تأکید می

 شـیراز درست است کـه شـراب. غراق شده باشدرسد در بیان اوضاع ا نظر می البته به

با طعمی شبیه ِشری تند و گزنده و دومی شـبیه یـک «که در دو نوع قرمز و سفید، اولی 

شـد و بـه فـروش  ه تولیـد میآزادانه توسط ارامن» آمده شابلیس رقیق و شیرین بدست می

مسـلمانان مشـهور  خواری شـرابنیز به  ویهاما حتی در شهری که از زمان صف رسید، می

ی که 
ّ

که کسـی  به محض این«بود، مسلمانان مجبور بودند مخفیانه شراب بنوشند تا حد

خواهد دزدکـی شـراب  کردند که البد می رفت، دیگران شک می ای می تنهایی به گوشه

هـای الکلـی  نوشـیدنی ی مسـیحیان زهانـدا شـود مسـلمانان به گرچه گفتـه مـی ١».بنوشد

از ترس سـختگیری علنـی برخـی مالهـای متعصـب کـه تـأثیر «اند اما  کرده مصرف می

   ٢».کردند ی مردم داشتند از دادوستد آن خودداری می زیادی بر توده

بـه  .م دهمی نـوز  ی پایـانی سـده در سه دهه که اساس گزارش تفصیلی وقایع شهر بر

                                                                                              

1. Niebuhr, Reisebeschreibung, 2:170. 

2. Morier, Journey through Persia, 59. 

3. MacGregor, Narrative of a Journey, 1:37.  

4. Vámbéry, Meine Wanderungen, 231.  

1. Perter, Travels in Georgia, 1:707.  

2. Ussher, Journey from London to Persepolis, 512.  
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ی  گردآوری شده است، هیچ شهری به اندازه مدت بیست سال به سفارش دولت بریتانیا

هـای  گزارش. گذارد اطالعات در اختیار ما نمی خواری شرابی  تا این حد درباره شیراز

آوری شده است نشانگر انبوهی از مشکالت اجتمـاعی  جمع" وقایع اتفاقیه"ایشان که در 

این . ها پشت درهای بسته رخ داده باشد که بیشتر آن است ولو این خواری شرابناشی از 

د راهزنی و دزدی و با امنیتی پایین و ناپایدار، یکی از دوره
ّ

های مکـّرر  دوره با موارد متعد

 شـامل مسـت  این رویدادهای ثبت ١.اطراف بودنابسامانی در شیراز و مناطق 
ً
شده معموال

و زد  خواری شرابهای  ی دولت در جمع پایه و یا کارمندان دون ها کردن سربازان و لوتی

ها بود که گاهی منجر به جراحت و  ها، مشت و لگدها و چاقوکشی و خوردها و درگیری

نام و نشان نیـز بـه همـان طریـق درگیـر  بی ها یا زنان شهگاه فاح. شد حتی مرگ افراد می

تـا  ۱۲۵۳. [م۱۸۹۳ـ ۹۴تـا  ۱۸۷۴های  ی بین سال هایی در فاصله چنین مجادله. شدند می

. کم بیسـت نفـر شـد منجر بـه مـرگ هجـده و زخمـی شـدن دسـت .]خ.هـ۱۲۷۲ـ ۷۳

 به زندان می
ً
و درآنجا به منظور تنبیـه اغلـب  انداختند مرتکبین را پس از بازداشت عموما

بریدنـد و اگـر  در برخی موارد گوش ایشان را نیـز می. کردند زدند یا فلک می تازیانه می

س، . زدند قربانی جان داده بود قاتل را گردن می
ّ

گاه مهاجمین به امـاکن مصـون و مقـد

هـا درسـت عکـس  تمـام این ٢.نشسـتند مـی بردنـد و بسـت ، پناه میچراغ مانند حرم شاه

هــای پلـیس توسـط کنــت  درآنجـا طبـق گزارش. در همـان دوره اســت وضـعیت تهـران

مصادیق مستی در مالء کم  .]خ.هـ۱۲۶۵ـ ۶۷. [م۱۸۸۸تا  ۱۸۸۶های  در سال مونتفورت

یک منجر به قتل کسـی نشـده  شده و هیچ راه میندرت با خشونت هم نبوده است، اما به

   ١.است

از  در شـیراز یهودیـان. افتاد شهر اتفاق می نشین های یهودی بیشتر مجادالت در بخش

نیـز در  هـا خانـه یرهشـ هـا و کـده میداشتند و  ی تولید شراب هایی بودند که اجازه اقلیت

                                                                                              

 . ۲۵۷ـ ۵۸، وقایع اتفاقیهسیرجانی،  .١

، ۳۷۱ــ۷۲، ۳۲۹، ۲۹۳، ۲۵۶، ۲۲۹، ۲۲۵، ۲۲۲، ۲۰۷، ۱۸۵، ۱۸۳، ۱۱۳، ۱۰۵، ۹۷، ۸۶، ۶۸، ۵۴، ۴۱، ۳۳ـ ۳۴، ۵همان،  .٢

 . ۶۹۵، ۶۱۲، ۵۶۷، ۵۵۲، ۵۳۲، ۵۰۴، ۴۶۷، ۳۷۷ـ۷۸

، ۲۴۳، ۱۹۷، ۱۹۶، ۱۵۵ـ  ۵۶، ۱۴۳ـــ۴، ۱۱۶، ۱۰۳، ۷۹، ۶۸، ۴۹، ۳۳، ۱۷، ۷، ۶، هــای نظمیــه گزارشرضــایی و آذری،  .١

، ۳۷۹، ۳۷۱، ۳۴۷، ۳۱۶، ۳۱۱، ۳۰۱، ۲۸۴روی در نوشیدن عـرق جـانش را از دسـت داد،  ، فردی از زیاده۲۸۳، ۲۵۴، ۲۵۰

۳۹۴ .  
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ماجراهای نقل شده یک تصویر کلـی از روابـط میـان  ١.همان بخش شهر واقع شده بود

در یکـی . دهد محلی ارائه می و مسلمانان ساکن شهر و نیز نقش و رفتار علمای یهودیان

ی  زور وارد خانـه ها به آن. مست کردند نشین ی یهودی منطقهدر  از این ماجراها، دو لوتی

شـان در نـزاع  اهـالی خانـه مقاومـت کردنـد و یکی. شدند تا شراب بردارند یک یهودی

خانـه را  احبشکایت کردند و شب بعـد آن دو نفـر برگشـتند و صـ یهودیان. زخمی شد

 یهودیـان. ها شکایت کـرده اسـت و بـر سـرش ریختنـد بازخواست کردند که چرا از آن

نسبت به این قضیه اعتراض پر سر و صدایی کردند که در پی آن، چنـد نفرشـان پـس از 

فـردی کـه . تومان جریمه شـدند ۵۰ها را به فلک بستند و  آن. بازجویی بازداشت شدند

کـه نکنـد  از تـرس ایـن رد، قاتل مخفی شـد و یهودیـانخمی شده بود بر اثر جراحت مُ ز 

  ٢.اتفاقات بدتری برایشان بیفتد قضیه را مسکوت نگه داشتند

، یریاسـ اکبـر فال ، بـه نماینـدگی علـیمحلی و علما ماجرای دیگر مربوط به یهودیان

 در شیراز .]خ.هـ۱۲۷۰. [م۱۸۹۱در سال  روحانی مشهور و یکی از رهبران نهضت تنباکو

محلـی مثـالی اسـت حـاکی از  ی وی علیه یهودیـاِن  باره بود، کسی که شورانیدن چندین

در ایـن  ٣.ایران در رویـارویی بـا رشـد تـأثیر غـرب های علمای گاهتر شدن دید  سرسخت

ــاجرا، در روز  ــال  ۱۵م ــان س ــاه رمض ـــ۱۲۹۸م ــت  ۱۱/.ق.ه گوس ــرداد  ۲۰. [م۱۸۸۱آ م

ی یـک  بـه خانـه که درحال حمـل ظرفـی عـرق به یک یهودی اسیری فال .]خ.هـ۱۲۶۰

ی بناگوشـش را  مسلمان بود حمله کرد، ظرف را از او قاپید و شکست و موهـای تابیـده

ی روحانی انداخته شد با این مضـمون کـه چـرا  ای به خانه نوشته همان شب دست. برید

دش جای آن بهتر اسـت بـه مالهـای خـو از فروش الکل منع کرده است و به  را یهودیان

روز . کشـند نخرند، و اگر دوباره چنـین کـاری کنـد او را می شراب ها بگوید از یهودی

آن نوشته را بر سر منبـر مسـجد وکیـل خوانـد و گفـت کـه وقـت کشـتن  اسیری بعد فال

مقامات مطلع شدند و نتیجه آن شد که آن روحانی را بـه دلیـل . ستفرا رسیده ا یهودیان
                                                                                              

ها داشتند که به  های شهر ید طوالیی در گرداندن میکده گوید یهودی استرن می. ۴۷۰، ۱۸۵، ۶۸، وقایع اتفاقیهسیرجانی،  .١

. تـوان گفـت مخفـی بـوده اسـت هـا خبـر داشـتند، نمی البته تا آنجایی که مردم از ایـن مکان. ی او مخفیانه بوده است گفته

 .Stern, Dawnings of Light in the East, 129 :بنگرید به

 ۲۷و  ۱۲۵۵اسـفند  ۲۴[م ۱۸۷۷./ق.هــ۱۲۹۴آوریل  ۱۶/الثانی ربیع ۲ـ  مارس ۱۴/صفر ۲۸، ۶۸، وقایع اتفاقیهسیرجانی،  .٢

 .].خ.هـ۱۲۵۶فروردین 

-Tsadik, “Foreign Intevention,” esp. 255:ی نوزدهم، بنگرید به در اواخر سده وخامت سرنوشت یهودیان  ی درباره .٣

330 .  
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 توبیخ کردند فراتر رفتن از حوزه
ً
نشـینی و  پـس از عقـب اسـیری فال. ی اختیاراتش رسما

ها و ممنوعیت خواننـدگی در  خانه پذیرفتن اشتباه، شروع به اعمال فشار برای بستن شراب

وی همچنـین اصـرار داشـت کـه . کرد ـ  رایج بود که در میان یهودیانـ  محافل عمومی

. هـای متفـاوت نپوشـند های شیراز باید موی بناگوششـان را کوتـاه کننـد و لباس یهودی

 قفـل کردنـد و ان را از تـرس لوتیـانهایشـ زهـر دِر خانـه در واکنش به این چشم یهودیان

اکثـر . ی دوسـتان مسلمانشـان پنهـان کردنـد وسایلشان را در زیرزمین خانـه یـا در خانـه

از موضع  اسیری گویند درپی این قضایا، فال می. ها نیز موهایشان را کوتاه کردند خواننده

  ١.برداشت ُتند خود کوتاه آمد و دست از سر یهودیان

ــال ــای ف ــاز پ ــود در ســال  اســیری مــاجرای دیگــری کــه در آن ب ــان ب . م۱۸۹۴در می

ای بـر پـا  خانـه در بخشی از یک زمـین بـایر، شـراب یهودیان. اتفاق افتاد .]خ.هـ۱۲۷۳[

 در آنجـا مسـجدی بـوده اسـت اسیری فال. کردند
ً
او . خبردار شد و به او گفتند که قبال

کنند  را که در آنجا پیدا می و شراب های عرق بالفاصله پس از آن دستور داد تمام بطری

وقتـی . ه شـکایت کردنـدی تلگراف بـه شـا وسیله دعوی به ی با اقامه ها یهودی. بشکنند

تهدیـد بـه  اسـیری در پاسخ به این تلگراف سربازان را به آن منطقه اعزام کـرد، فال تهران

تواننـد او را از شـهر  مقاومت مسلحانه کرد و با سرسختی ایستاد و گفـت کـه دیگـر نمی

   ٢.شهادت برای دین اسالم خواهد بودکه کشتن او به معنای  بیرون کنند و این

در سـال  های یهودیـان کـده می. دانیم این ماجرا سرانجام بـه کجـا کشـیده شـد نمی

اعـالم  شـیراز با افراد مست برخورد شد و بـه یهودیـان. بسته شد .]خ.هـ۱۲۸۲. [م۱۹۰۳

اگر در جایی . ق ندارند الکل بفروشند یا حتی خودشان مصرف کنندکردند که دیگر ح

هرچنـد ایـن  ١.کردنـد ی صاحِب آن را ویران می کردند، خانه پیدا می یک بطری شراب

دانیم  اندازی تشکیالت غیرقانونی توزیع جزئی الکل نشد و می در راه قضیه مانع یهودیان

 بـه  .]خ.هـ۱۲۸۳. [م۱۹۰۴ی سال  ژانویهکه در 
ً
چند نفر از کارمندان نفـت را کـه اخیـرا

                                                                                              

ــاســیرجانی،  .١ ــهوق ــ۲۰، ۱۳۹ـ  ۴۰، یع اتفاقی مهــر  ۶ـ  شــهریور۲۲. [م۱۸۷۷ســپتامبر  ۱۳ـ  ۲۸./ق.هـــ۱۲۹۸رمضــان  ۵ـ

همـان،  :بنگرید به. ت بودشد ترس از حکوم در شیراز اسیری توسط فال عام یهودیان گویند آنچه مانع قتل می.]. خ.هـ۱۲۵۶

۳۳۷ .  

بـه اخـراج بـه مـاجرای بیـرون  اسیری ی فال اشاره]. ۱۲۷۴شهریور  ۱۶[ ۱۸۹۴اکتبر  ۱۳۱۳/۱۷االول  ربیع ۱۷، ۴۷۰همان،  .٢

 . رخ داد معافیت مالیات برای تنباکو گردد که در پی مبارزاتش علیه برمی.] خ.هـ۱۲۷۰. [م۱۸۹۱در سال  انداختنش از شیراز

  ].۱۲۸۲مرداد  ۵. [م۱۹۰۳جوالی  ۲۸./ق.هـ۱۳۲۱االول  جمادی ۳، ۷۱۴ـ  ۱۵همان،  .١
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وقتی از ایشـان پرسـیدند الکـل را از کجـا تهیـه . شیراز آمده بودند به جرم مستی گرفتند

ــد از یهودی کرده ــد، گفتن ــا ان ــیه، . ه ــن قض ــی ای ــتحدر پ ــی  ف ــه عل ــ الل ــهب ی  زرگ محل

فروشـی محلـه احضـار کردنـد و بـه فلـک  همراه صـاحب مشـروب ها را به نشین یهودی

   ١.بستند

 احکام و اقدامات منع مصرف الکل . ۸

 بعد از نازل شدن بالیای طبیعی و یا در شرایط نامسـاعد همچون عصر صفوی
ً
، غالبا

 را به صدور فتوایی در منع شراب هر از گاهی علما در مالء عام خواری شراباقتصادی، 

داد نشـان از اهمیـت حضـور یـک  رخ می با وجود این، مواردی که در شیراز. کشاند می

سـالی  خشـک. ی امور، فارغ از شرایط موجود داشت دهنده روحانی فعال در مقام شتاب

ـ  مـال محمـد زنجـانی. مثـال خـوبی اسـت .]خ.هــ۱۱۹۳ـ ۹۴. [م۱۸۱۴ـ ۱۵هـای  سـال

دانش، عدم بارندگی را نشانهـ  تهران االسالم شیخ
ّ
ی غضب الهی نسبت به  خطاب به مقل

ی  اش خواسـت بـه محلـه و دسـتهبرشمرد و از دار  نوشیدن الکل توسط ساکنین مسیحی

وقتـی . خانه ویـران شـد و چند می یورش ببرند که در پی آن یک کلیسای ارمنی ارمنیان

، در لعظیمعبدا ر غضبناک شد، اما مرتکبین در شاهرسید بسیا شاه ماجرا به گوش فتحعلی

سرانجام دوازده نفر از مجرمان را دسـتگیر کردنـد و بـه . نشستند جنوب تهران، به بست

هـا را  ای در باب لزوم حفظ امنیت اهل کتاب، آن نزد شاه آوردند؛ شاه نیز پس از موعظه

برای خسارات متحمل شده غرامت دریافت کردند و  ارمنیان. از پایتخت بیرون انداخت

   ٢.ی دولت، بازسازی شد کلیسای ایشان نیز با هزینه

. م۱۸۳۸در سـال . های دیگر نیز ثبـت و گـزارش شـده اسـت چندین مورد از استان

. شـد ها سبب ایجاد آشوب و بلوایی در بوشـهر فروش الکل توسط اقلیت .]خ.هـ۱۲۱۷[

ــه ســمت محلــه شــهر حرکــت کردنــد و  نشــین ی یهــودی جمعیتــی از اراذل و اوبــاش ب

                                                                                              

 .]. خ.هـ۱۲۸۲بهمن  ۱. [م۱۹۰۴ژانویه  ۲۲./ق.هـ ۱۳۲۱القعده  ذی ۴، ۷۱۸همان،  .١

ای به خشکسـالی نشـده اسـت و ایـن داسـتان را  اصر فارسی اشارهدر منابع مع. ۱۷۸ـ۷۹، یابی فرهنگی ایران در راهناطق،  .٢

ایـن مـاجرا باعـث شـد پیـروانش را . اند با فردی مست و کشـمکش ناشـی از آن دانسـته ی برخورد مال محمد زنجانی نتیجه

 :بنگریـد بـه. را خرد کنند و دست به غارت بزنند های شراب رند و شیشهیورش بب تحریک کند تا به خانه و کلیسای ارمنیان

 ,Algar, Religion and State in Iran؛ و نیز ۳:۱۵۲۶، تاریخ منتظم ناصری، ؛ اعتمادالسلطنه۱:۲۶۵، ناسخ التواریخسپهر، 

54 .  
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مهـاجمین . فروشـی بـود شهر بود که جرمش الکل مقصدشان اقامتگاه صراف بریتانیایی

ی  هنمونـ ١.او از ترس جانش به اتاقـک سـرایدار پنـاه بـرد ی وی را غارت کردند و خانه

ی درباره
ّ
در  .]خ.هـ۱۲۳۷. [م۱۸۵۸شرب خمر در زمستان  ی دیگری از یک حکم محل

از سوی الواط » در مالء عام خواری شرابشرارت و «در پی وقوع . اتفاق افتاد کرمانشاه

وله
ّ

را از فـروش الکـل بـه  بـا صـدور حکمـی، یهودیـانـ  حاکم وقـت– و اراذل، عمادالد

   ٢.مسلمانان منع کرد

 عوام را علیه فروش و مصرف الکـل مـی هرچند علما
ً
شـورانیدند، امـا  بودند که غالبا

 در حـوزه
ً
مقامـات از . ی اختیـارات حقیقـی آنـان نبـود جلوگیری از فسق و فجور ظاهرا

و  صـدریعنـی ـ  مسـئول مسـائل اخالقـی جامعـه بودنـد ی صـفوی مذهبی کـه در دوره

مرور  االسالم به که شیخ منسوخ شده بود، حال آن نادرشاه ی صدر در دورهـ  االسالم شیخ

شد که بدون داشتن جایگـاهی مسـتقل بـه امـور جامعـه اری و ادتبدیل به مقامی رسمی 

داشـت  نیز، در این بین، همان وظـایفی را کـه در عصـر صـفوی محتسب ٣.پرداخت می

هـا و کنتـرل ترازوهـا و عملکـرد  فروشـی او بازرس بازار بود و به وضـعیت گران. کرد می

م اکحـی مـوارد مجرمانـه کـار  اختیار قـانونی محاکمـه ٤.کرد دگی میدرست تجار رسی

و در کـل قواعـد اخالقـی  خواری شـرابمسئول اجرای احکام منـع  بود و داروغه عرف

در این موارد با  ٥.دادند نیز مأمورین پلیس بودند که در شهر گشت می ها فراشمردم بود؛ 

ی  که در فصل سوم دیـدیم، در دوره چنان. تفاوت چندانی وجود نداشت ی صفوی دوره

نیز قدرت اجرای احکام عمومی و پاسداری از امور اخالقـی در دسـت داروغـه  صفوی

موجـب آن، متخاصـمان  بودنـد کـه بـهیک سیستم دوگانه را بـه ارث بـرده  قاجارها. بود

شدند و قـوانین شـرع  ی قوانین عرف واگذار می مستقیم دولت یا امنیت عمومی به حوزه

                                                                                              

1. Kelly, Britain and the Persian Gulf, 306.  
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 Floor, “Change and Development:همچنین بنگرید به. Perry, Karim Khan Zand, 282-83 در ۳۰۸الحکما،  رستم

in the Judicial System” .  
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های مذهبی در موارد مدنی،  ممکن بود دادگاه ١.مربوط به دعاوی شخصی و تجاری بود

ایـن «دهـد  توضیح می طور که کورُزن مانند نظم عمومی، نیز وارد عمل شوند، اما همان

و قدرت اجرایـی » کردند، توان اجرای آن را نداشتند ها اگر هم حکمی صادر می دادگاه

کمتـر «دهـد کـه  در ادامـه توضـیح می کورزن. شد بیشتر به ادارات حکومتی محول می

تصمیمات همچـون قـانون بـه اعتنایی شود و این  بی آید به تصمیمات مجتهدین پیش می

ی قـدرت مـدنی تصـدیق برتـری آن  همه، حرف آخـر را دربـاره آید، اما بااین اجرا درمی

و  مــذاکرهفرســای  ها را بــه ســوی فراینـد طاقت زنـد، هرچنــد کـه ایــن قضــیه دریچـه می

 وقتی یک طرف معامله حکمران یـا کارمنـدی ایرانـی  پردازی می رشوه
ً
گشاید؛ خصوصا

   ٢».باشد

زنـی را در هـر  پذیری سیستمی دارد کـه امکـان چانـه اظهار نظر اشاره به انعطافاین 

ها برای به دام  ترین دسیسه با اخاذی و اقدام به پست«پلیس . موردی ممکن ساخته است

توانستند مبالغ قابل توجهی  ترین وقایع می انداختن ثروتمندان و کسانی که برای کوچک

شد و نه حتی کاری  م محسوب میپرداخت این مبالغ نه جر شد و  بپردازند تأمین مالی می

اگـر کسـی را درحـال «گویـد کـه  مـی ای ی داروغـه فرد دیگری دربـاره ٣».اخالقیغیر 

پوشی خویش ناچار بـه  دید، ایشان را در ازای چشم یا در جمع فواحش می خواری شراب

 فروشان، دزدان، و مردان و زنان می« ی ویلسون به گفته ٤».کرد پرداخت مبالغ گزاف می

از فــروش  رهــانویســد کالنت او مــی» .دادنــد الســکوت، خــراج مــی هــرزه بــه ازای حــق

سختگیری و «در دو صفت  ها داروغه ٥.بردند ده درصد سهم می های غیرمجاز نوشیدنی

 در شهر یـزد .]خ.هـ۱۲۵۹. [م۱۸۸۰ماجرایی که در سال  ٦.هرت داشتندش» گیری رشوه

برای تخلف از ممنوعیت شرب خمر  دهد که مجازات شریعت نشان می در واقعرخ داد 

سـازی گرفتنـد و بازداشـت  چندین نفر را به جـرم شراب. توانست خریداری شود نیز می

بافی بودنـد بـه فلـک بسـته شـدند و بنـا شـد  ه کارگران ابریشمها ک دو تن از آن. کردند

                                                                                              

1. Algar, Religion and State in Iran, 12-13.  
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درنــگ مبلغــی پــول بــه  هایشــان را قطــع کننــد؛ امــا پدرانشــان بــی فــردای آن روز دســت

   ١.محل پرداختند تا وی مانع از اجرای این مجازات شود باشی فراش

ــد ، خارجیصــفوی ی همچــون دوره ــین احکــامی معــاف بودن شــاهزاده . هــا از چن

نوشی داده بـود،  ی باده زیردستش اجازه تباران نه تنها به تعداد زیادی از روس میرزا عباس

   ٢.ای جواز تأسیس داده بود هخان به می نیز برای لشگریان روس بلکه حتی در تبریز

  فروشانه گساری جلوه می. ۹

بـه طـرق مختلـف  ی قاجـار تـا دوره هرچند الگوهای مصرف الکل از زمان صـفوی

برای نمونه شواهدی وجود دارد مبنی . یکسان باقی ماند، تغییراتی نیز در این میان رخ داد

ها چنـین  گساری در خارج از کاخ سلطنتی افزایش یافت و از نوشـته که میزان باده این بر

اهمیـت بیشـتری نسـبت بـه  ، عـرقآید که در ایران نیز همچون امپراتـوری عثمـانی برمی

  ی ی سـده میـزان مصـرف الکـل در میانـه شـاهدی دیگـر بـر افـزایش ٣.پیدا کرد شراب

علما با گالیـه بـه صـدر اعظـم میـرزا . نسبت به این قضیه است نگرانی علما .م  نوزدهم

، بــه دلیــل افــزایش میــزان مســتی در مــالء عــام، از وی خــان، مشــهور بــه امیرکبیــر تقــی

. ننـده غیرقـانونی اعـالم شـودک درخواست کردند که فروش شراب و مشـروبات مسـت

کیـد کـرد کـه  امیرکبیر که به بی اعتنایی به علما مشهور بود، از این کار امتناع ورزید و تأ

خواهـد  فروش مشروبات الکلی باید مجاز باشد و هـرکس آزاد اسـت هرچقـدر کـه مـی

شراب بنوشد، ولی هشدار داد اگر کسی در حالت مستی دیـده شـود، تـاوان سـختی در 

او بر سر حرفش ماند و زمانی که به او خبر دادند دو مرد پـس از شـرب . ش استانتظار 

ها را دستگیر و زندانی کردنـد و  دویدند، فرمان داد آن وار در بازار می خمر مفرط، دیوانه

سرهاشان را الی دیوار گذاشتند، سپس دستور داد سر یک طناب را بـه گردنشـان و سـر 

ها را چنان بتازانند که سرهای آن شروران بیچاره از تن  سبدیگر را به دو اسب ببندند و ا

گونـه  دیگـر شـاهد هـیچ کند پس از این مجازات، تهران گوبینکو تصریح می. جدا شود

                                                                                              

 . ۳۸۵ـ  ۸۶، در اسناد امین الضرب هدوی و افشار، یزدم .١

2. Poeter, Travels in Georgia, 1:348-49.  

 ,Georgeon :بـهبنگریـد . ی نـوزدهم م ، در سـدهکم در اسـتانبول ، یا دستی این وضعیت در امپراتوری عثمانی درباره .٣

“Ottomans and Drinkers” . 
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   ١.قتل و فسادی در مأل عام نبود

تر اروپاییـان  تر به الکل و ظهور رو به رشد آن در پی حضور پررنگ دسترسی گسترده

 نقش مهمی در افزایش میـزان در ایران
ً
 رشـد مصـرف  خواری شـراب، مسلما

ً
و خصوصـا

  خانم ِشیل. مشروبات قوی داشته است
ُ
در  ردان روسبر این باور است که حضور یک گ

ــه نزدیکــی اســترآباد ــر طبیعــت خــو نگرفت  باعــث تغیی
ً
ــدرانی ســاکنا مســلما ــه  ن مازن ب

توجـه مـا را بـه وجـه دیگـری از تغییـرات وضـعیت  پرکینـز ٢.هـای الکلـی شـد نوشیدنی

نویسد در این دوره مصـرف الکـل  او می. کند در ایران این دوره جلب می خواری شراب

 بعد از آغاز واردات مشروبات اروپایی،  به
ً
بر اساس برخی  ٣.باال رفته بودتازگی، خصوصا

ه جامعه
ّ
ضـرورت «ایران به تقلید از استانداردهای اروپایی به مثابـه  ی شواهد، طبقات مرف

نیز در جایی  کورزن ٤.کردند خود پیروی می در نوشیدن الکل از همتایان عثمانی» تمدن

های الکلـی  و ویسکی و نوشیدنی ی اروپایی مصرف شراب پذیرش سلیقه«گوید  یکه م

ی  دهه. [م۱۸۳۰ی  در دهه ٥.کند همین ایده را منعکس می» اروپایی را نیز به همراه دارد

 یک گزارش فرانسوی. حجم قابل توجهی نوشیدنی الکلی به ایران وارد شد .]خ.هـ۱۲۱۰

و  از انگلسـتان رامدو هـزار جعبـه  .]خ.هــ۱۲۱۶. [م۱۸۳۷ سـال آورد کـه در چنین مـی

شاهد بارگیری شـش  در همان سال این بندر عثمانی. با کشتی به ایران آورده شد ترابزون

. م۱۸۹۳در سـال  شیخ حسن کربالیی اصـفهانی ٦.هزار جعبه شامپانی به قصد ایران بود

ل چنـد سـا شـاه ناصرالدینکـه ـ  ای در مذّمت اعطای امتیاز تنبـاکو مقاله .]خ.هـ۱۲۷۲[

نوشت و از افزایش تعداد اجنبیـان و تأثیرشـان بـر ـ  اعطا کرده بود ه یک انگلیسیب پیش

بـار مزاحمـت غربیـان را پیـدایش  هـای زیـان او یکـی از نشـانه. ایران اظهار تأسف کـرد

دانسـت کـه فقـط در  های نوشـیدنی الکلـی می داد فروشـگاهو افزایش تع ها خانه روسپی

برخی از ساکنین کاخ سـلطنتی کـه  ١.رسید تعدادشان به بیش از صد فروشگاه می تهران

شاه را در سفرهای گوناگون به اروپا همراهی کـرده بودنـد نیـز از ایـن رونـدهای رو بـه 
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خان  اصـغر دهـد کـه چگونـه علی شـرح مـی اعتمادالسـلطنه. گسترش در امـان نماندنـد

آشکارا و به افراط  .]خ.هـ۱۲۶۸. [م۱۸۸۹پس از بازگشت از اروپا در سال  السلطان امین

سنگین و ورق بازی در کـاخ بـیش  خواری شرابکه در آن روزها  نوشید و این شراب می

   ١.ده بوداز پیش متداول ش

تـأثیر انجمـن  زیـر، های دیگر این تغییرات، مشابه با وضعیت سـرزمین عثمـانی نشانه

نمایش با رخ داد که به کمک ـ  بنیانگذارش بود گفتیم دکتر پاشایانتر  که پیشـ  اعتدال

های مدرن با محتـوای وراثتـی  ی مناظره رای ارائههایی ب جدید خود، سخنرانی شهرفرنگ

ای  ایـن مباحـث همچنـین در رسـاله. های جسـمی آن ترتیـب داد بارگی و زیان بودن می

. م۱۸۷۴، کـه در سـال »های الکلـی ی نوشـیدنی افول نظم جهـانی در نتیجـه«ی  درباره

. شـد رسـید، مطـرح بـه چـاپ می ایـرانی  به صـورت پیـاپی در روزنامـه .]خ.هـ۱۲۵۳[

در ایـران  پـیشنویسـد تـا پنجـاه سـال  ، پزشـک کاشـانی، مـیی آن میرزا تقـی نویسنده

نیـز  آسانی در دسترس نبود و در اکثر شهرها عـرق ، بهجز شراب های الکلی، به نوشیدنی

 می. شـد یافـت می ندرت به
ً
مصـرف الکـل  گویـد بـا توجـه بـه منـع شـرعی او صـراحتا

افـراد سـطح پـایین جامعـه کـه  فقطدر مالء عام امری محال بوده است و  خواری شراب

هـای  گرچه بـا آمـدن دانـش و فنـاوری. اند آورده اند به این کار روی می آبرو و شرف بی

هـایی کـه  مـردم یـاد گرفتـه بودنـد از میـوه. تغییراتی به وجود آمـده بـود کم کماروپایی 

برای این مقاصد استفاده نشده بود، همچون سیب، هلو، انجیر، خربـزه  ها گاه از آن هیچ

با گشایش بـاب تجـارت بـا . بگیرند مانند عرق های توت و هندوانه و انواع مختلف میوه

 در میان جوانان که میل بـه لـذت
ً
هـا  جویی در آن دیگر کشورها مصرف الکل، خصوصا

افرادی کـه الکـل مصـرف  بق مشاهدات میرزا تقیط. باالست، بیش از پیش فراگیر شد

هایی از جمله اشـاره بـه  بود بهانه کردند برای این کارشان که سرپیچی از قانون پیامبر می

   ١.آوردند می و یا نقل اشعار عمر خیام سینا ابن

. نوشـی دارد اخیر اشاره به یک عنصر بومی دیگر در تغییـر الگوهـای بـاده این بحث

انیت مذهب و مذّمت ریاکاری رهبران مذهبی، کـه 
ّ
شکاکیت کهن ایرانیان نسبت به حق

                                                                                              

 ,Bakhash, Iran، به نقل از ی خاطرات روزنامه، اعتمادالسلطنه. اش همراهی کرده بود او شاه را در آخرین سفر اروپایی .١

Monarchy, Bureaucracy and Reform, 267 .  

 ." در بیان اختالل نظام عالم"کاشانی،  .١
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. ای نبـود و دیگر شاعران عارف آمده اسـت، در ایـران امـر تـازه در اشعار مشهور حافظ

مـن ارجـی بـه «بازرگان شیرازی را جوری به سـخن آورد کـه بگویـد  ، آقا ابراهیمملکم

روب مرغـوب که مشـ ام ندارم، مگر هنگامی نهم و هیچ میلی به تغییر رویه نمی روحانیون

 این نگرش، به  ١».که همیشه بهترینش را گیر بیاورم... نباشد، اما مراقب هستم
ً
اما ظاهرا

، درک .م ی نـوزدهم افزایش تأثیر رفتـار و آداب و رسـوم اروپـایی در طـول سـده همراه

که عادت بـه » مردم سطح باال«با جدا کردن  پرکینز. نوشی را پدید آورد جدیدی از باده

کار  نسبت به مذهبشان اهمال«کند که بسیاری از آنان  خواری داشتند، اشاره می مشروب

 «گوید احترام به مذهب در میـان مسـلمانان  می پرکینز ٢».کاک شده بودندو ش
ّ

و تاحـد

تفـاوتی نسـبت بـه  ایـن بـی ٣.رفـت داشت از میـان می کم کم» زیادی متأثر از بیگانگان

گراهـا و القیـدها رو بـه  گراهـا، الادری تعـداد شـک. مذهب فقط مختص مرفهان نبـود

، مسـلک خداپرسـتی فـارغ از دیـنو مردم تمایل بیشتری به بیان شکاکیت و  افزایش بود

و بـارون  سدهدر اوایل  ملکم ٤.دادند ، از خود نشان میرغم تعصب رو به رشد علما علی

در آن  گـری ه جریـان صـوفی، چند دهه بعد از آن، به پیشـرفتی کـِدبود، دیپلمات روس

پیروان این فرقه، کـه در گذشـته «گوید  می دیپلمات روس ٥.اند زمان داشت اشاره کرده

کنند، مکتبـی کـه  پرده به مکتبشان اقرار می جرئت ابراز عقایدشان را نداشتند، اکنون بی

به جای روح قانون است؛ هرچنـد کـه بسـیاری فراتـر از  هدفش پرداختن به روح انسانی

تمایـل بـه آن  ی مقّرر و مجازشان رفته و نسبت به امور دینی آزاداندیش و یـا بـی محدوده

نمـای اعتبـار  ای به فقدان متناقض ِدبود رشد و گسترش این عقاید را تا اندازه ٦».اند شده

که در کاهش تمکـین پادشـاه  چنانـ  روحانیت در میان مردم، جداسازی مذهب از امور

 هـا و جلـوگیری دولـت از قـدرت گـرفتن لـوتیـ  به طبقات مذهبی قابل مشاهده اسـت

 ١.دهـد نسبت مـی) عظام بودند بزهکار علمای های نیمه های شهر که نوچه کلفت  گردن(

  واکنشـی بـه رشـد گسـتاخی دیـدگـویی نوپ پـرده ای از ایـن بـی ، بخش عمدهحال بااین
                                                                                              

1. [Makcolm], Sketches of Persia, 1:116.  

2. Perkins, Residence of Eight Years, 226.  

 . ۲۶۸همان،  .٣

4. Amanat, Resurrection and Renewal, 80-88.  

5. Makcolm, History of Persia, 2:292.  

6. De Bode, Travels in Luristan, 1:47.  

 . ۴۷ـ  ۴۹همان،  .١
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 ضـعیف بـود
ِ

 افـراد طبقـات . و جسارت علما در برابر دولتی با مشروعیت مذهبی
ً
عمـدتا

و پـذیرفتن داوری نادیـده گـرفتن وحـی گرایی افراطی را ابزاری برای  باالی اجتماع عقل

ما عل فکری کوتهفردی در امور دینی، و در نهایت مقاومت در برابر استبداد و ریاکاری و 

   ١.یافتند

  دانیم چه تعداد از ایرانیان بـه پیـروی از چنـین مکـاتبی برآمدنـد و یـا نسـبت بـه نمی

  زنـد یـک چهـارم جمعیـت، کـه آشـر تخمـین می. اند چنین عقایدی نظر مساعد داشـته

  یکـی از شـاهدان رواج ٢.کرده نیز بود، پیرو چنین عقایدی بودنـد شامل ایرانیان تحصیل

  واقعیتـی کـه اگـر درسـت باشـد ٣دانسـت، ای جنوبی کشـور میه آن را بیشتر در بخش

در جنوب ایران  خواری شرابگوید  بخشد که می نیز اعتبار می به این حدس لومنیتسکی

 تعـداد ایـن افـراد آن. تر از شمال بوده است شایع
ً
قـدر چشـمگیر بـوده و صدایشـان  یقینا

  ی ن اروپـایی توجهشـان بـه آن جلـب شـده و دربـارهقدر بلند بـوده اسـت کـه نـاظرا آن

ی یکـی  در خانه خواری شرابهای  لیارد در توصیفش از مهمانی. اند این پدیده نظر داده

ر
ُ
یـا  گوید کـه میزبـانش خـود را صـوفی که به آن دعوت شده بود می از رؤسای قبایل ل

ــدیش می ــده اســتخو  آزادان ــی. ان ــد کــه در ســال  تعریــف می لســرگرد ِش . م۱۸۳۳کن

  گویــد میزبــانش بــوده اســت و می اردبیــل) غایــب(همــان پســر حــاکم م .]خ.هـــ۱۲۱۲[

  نویســد همچنــین می ِشــیل. کــرده اســت و برنــدی صــحبت مــی ی شــراب فقـط دربــاره

 آزاداندیشـانی بودنـد کـه  افراط می خواری شرابی که در کسان
ً
وانمـود «کردند معمـوال

ــامبر می ــات پی ــد ممنوعی ــخره می کردن ــه س ــد را ب ــردان او می» .گیرن ــی از م ــد یک   گوی

الخمر و در عین حال تا حدی مـذهبی بـود و  که دائم«شناخته است  شریف ایرانی را می

 گفـت همیشـه می. کـرد بـارش اظهـار نـدامت می از این گرایشـات نکبت اغلب نزد من

  کنم و دانم جــایم در جهــنم اســت؛ هــر روز توبــه مــی دانم کــارم خطاســت، مــی مــی«

   ١».شود هرشب امیال پلیدم بر من چیره می

را با زیرکـی بررسـی  ار، که زندگی مردم در زمان قاج، همسر سرگرد شیلخانم شیل

                                                                                              

1. Sepsis, “Perse, Quelques mots sur l’état religieux,” 107; Binning, Journal of Two Years’ Travel, 1:394-

95; and Lewisohn, “Introduction to the History of Modern Persian Sufism,” 1:439.  

2. Ussher, Journey from London to Persepolis, 6129.  

3. Sepsis, “Perse. Quelques mots sur l’état religieux,” 102.  

1. Colonel Sheil, Note C, in Sheil, Glimpses of Life and Manners, 327-28.  
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کرده است، میزان آزاداندیشی در ایران و آزادی بیانی که به همراه آن بـود را بـه تفصـیل 

  : بیان کرده است

هایی که در باال ذکـر  ایرانیان پیرو دین محمد، به غیر از ابراز آشکار اعتقاد به دین

. راحتی بیان کننـد ای که دارند به توانند هر عقیده ، می]و مسیحیت یهودیت[شد 

ی اجتماعی پیرامون خود آزادانه به الحاد و یا خداگرایی معتقـد  توانند در دایره می

هـای  تواند در همین چارچوب و بی هـیچ خـوفی بـه تمـام نظـام میها  آن. باشند

ها را به سخره گیرد، هرچنـد، اگـر  د و آننسزا بگویمذهبی از جمله دین محمد نا

 اند دیگران سرزنششـناحتیاطی زیادی به خرج ده در جمع بی اندر ابراز عقایدش

پرســتی آیــد خدا الحــاد در آن زمــان بســیار نــادر بــود، امــا بــه نظــر می. کننــد می

هرچنـد، بـه نظـر . در میان طبقات باالی جامعه رواج بسیاری داشـت غیرمذهبی

بازد و  رسد این آزاداندیشی دینی با گذر از دوران جوانی و تندرستی رنگ می می

 شـاهد بازگشـت بـه  با افزایش سن و بروز ناتوانی
ً
های ناشـی از کهولـت، عمومـا

   ١.عقاید قدیمی هستیم

بیـان چشـمگیری بـود  کرد، آزادِی  ای که مردم را قادر به بیان چنین نظراتی می زمینه

 مند بودند، موضوعی کـه شـاردن هـم بـه آن اشـاره کـرده و شـیل هرهکه ایرانیان از آن ب

میزان آزادی بیان نیز مانند آزادی دینی است، معـادل فارسـی «: گونه نوشته است که این

توانـد  برای آزادی مطبوعات و سوپاپ اطمینانی برای خشم عمـومی اسـت، هـرکس می

توانـد بـا بـد و  دیده باشـد، می حروم، مأیوس یا ستماگر کسی م. خواهد بگوید هرچه می

   ٢».بیراه گفتن به شاه و وزیر و تمام دم و دستگاهشان تسلی یابد و دلش خنک شود

انـداخت و بـا  های مذهبی را دسـت می ی جالب از کسانی که حساسیت یک نمونه

 میـرزا اسمکرد، ملک ق را نیز مسخره می روحانیوناش حتی  ی زندگی افسارگسیخته شیوه

 و کمـی هـم روسـی مسـلط بـود و انگلیسـی او بـه زبـان فرانسـه. بـود شـاه پسر فتحعلی

ــایی لباس. دانســت می او کــه در زمــان . نوشــید هــم می پوشــید و شــراب می هــای اروپ

، »اروپایی دیده بودنـد ندرت بهکه  جایی«شده بود،  در لرستان حاکم بروجرد محمدشاه
                                                                                              

1. Sheil, Glimpses of Life and Manners, 196. 

ی  دربـاره های روسـی آشنایی با برخی ایده"باعث  گوید افزایش تعاملت اخیر با هیئت روسی می گرچه شیل. ۲۰۰همان،  .٢

ولـی در ایـاالت دیگـر کماکـان بـه قـوت "کم در پایتخت، شده بود  شده و همین منجر به محدودیت آن، دست" آزادی بیان

 ." بود خود باقی
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آورش  هـای کفرآمیـز و شـرمخاطر رفتار  قرار گرفت و او را به انتقاد علما خیلی زود مورد

رفـت، امـا کمـی بعـد  او در ابتدا خیلی مؤدبانه از پاسخ دادن طفره مـی. سرزنش کردند

 در جـواب می همان حرف
ً
گفـت اگـر  های همیشگی افراد الابالی را پیش کشید و مـثال

من بخواهم خودم را داخل چاه بیندازم، شما هیچ اجباری ندارید پشت سر من بیاییـد و 

در نهایت علما را دعوت کرد تا به دیدن . م هر کاری که دلم بخواهد انجام دهممن آزاد

او بـه خـدمتکارانش دسـتور داد درهـای منـزلش را . هـا هـم پذیرفتنـد آقای او بروند؛ آن

هـای تـازی و اسـپانیول و پـوینتر و  که درها باز شـد انـواع سـگ به محض این. بگشایند

ای مقابله بـا گـرگ و گرازهـای وحشـی اسـتفاده ها بر  ای که از آن جثه های درشت سگ

مالهــا . ور شــدند هــا حملــه های ولگــرد بــه طــرف آن کننــد و انــواع و اقســام ســگ می

پریدنـد و  سـو می سـو و آن زده عبایشان را پس کشیدند از ترِس نجس شـدن این وحشت

 غلـیظ بـه شـاهزاده لعنـت  به چـپ و راسـت تـف می که درحالی
ِ

انداختنـد و بـه عربـی

  ١.فرستادند، رفتند و دیگر آن دور و برها پیدایشان نشد می

را مربوط به دنیـای انـدرونی و بیرونـی  موضوع آزاداندیشی و مصرف شراب گشو بر 

که حریم خصوصـی خانـه مـأمن و پناهگـاهی بـرای خوشـی و تفریحـات  داند و این می

 جـدا از فضـای عمـ
ً
شـود کـه در آن آداب اجتمـاعی و  ومی دانسـته میواقعی و کـامال

  : نقل کامل مشاهدات براگش خالی از لطف نیست. هنجارهای دینی باید مراعات شود

کسانی که به هر شکل به اللـه، محمـد، علـی و ائمـه اعتقـاد دارنـد بـه تعـالیم و 

د دینی می جهان
ّ

سـر و صـدا از  عکـس، بـی پیوندند یـا، بـه بینی یکی از فرق متعد

کنند که اغلبشان نیز بـه الحـاد  شان پیروی می های آزاداندیشانه و شخصی دیدگاه

های سّری بنیانگـذار  های ممنوعه مانند تألیفات و آموزه ها کتاب آن. زند پهلو می

وف عمـر یا جذب رباعیات حکیم معر ... خوانند ها را می ی بابی دیده ستمی  فرقه

جاویـدان را  ی حـافظ یا مشتاقانه شعرهای عاشـقانه... شوند می] خّیام[دوز  خیمه

آیین کـه معنـی  راست روحانیونی  خوانند و به تفاسیر عالمانه می ی شراب درباره

کننـد،  به ایمان و الهیات تعبیـر مـی... پیچانند و آن را صریح متن را می آشکار و

نوشند و در این دنیـای وانفسـا خشـنودی واقعـی را در  را می خندند؛ شرابشان می

                                                                                              

1. Burgess, Letters from Persia, Edward Burgess, Tabriz to George Burgess, 6 April 1844, 60.  
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   ١.بینند لذت محض از زندگی می

  گیری نتیجه

 ی کـم در دوره از الگوهایی که دسـتاز خیلی جهات  مصرف الکل در عصر قاجار

نوشیدند و نوشیدن به  ی از مردم مشروب میبسیار. کرد می پیرویایجاد شده بود  صفوی

حتـی بـه حسـاب منـابع . قصد مستی در کمترین زمان ممکن همچنان امری عادی بـود

کردنـد  میان کسانی که الکل مصرف می رسد در نظر می نامعتبری که در اختیار داریم به

. ها بود روهشمار ثروتمندان، قدرتمندان و ساکنان مناطق شهری به مراتب بیشتر از سایر گ

ی مقامات محلی در شـهرهای کوچـک و یـا حتـی منـاطق  های گوناگونی درباره نمونه

کردند؛ ایـن قضـیه  افراط می یا عرق نشین و طوایف وجود دارد که در نوشیدن شراب ایل

اعتنایی نسبت به اعتقـادات رسـمی و شـیفتگی بـه  که به بی و لرها ویژه درمیان کردها به

بودنـد کـه  هـا درمیان فقرا فقـط لـوتی. شد رقص و موسیقی معروف بودند زیاد دیده می

پروری ایـران  ، که از دیرباز مرکز تـاکشیراز. خواری بودند طور مشخص مستعد شراب به

گسـاری اغمـاض بسـیار نشـان  ی داشت و نسبت به بادها هانگیر  بود، سبک زندگی آسان

ها در دسـت  خانه های الکلی و نیز مدیریت می همچنین تولید شراب و نوشیدنی. داد می

  . کشور باقی ماند و یهودیان ارمنیان

با تردید و دودلی بـود، چراکـه هنـوز همچنان کاری همراه  خواری شرابکه  دیگر آن

هـای شخصـی  فعالیتی فاقد تصدیق قانونی و اخالقی بود و لذا باید مخفیانه و در محـیط

نوشـیدند واکـنش  می کـه مـردم در چـاردیواری خودشـان شـراب مادامی. شـد انجام می

نشـین،  ها در مناطق غیرمسلمان خانه تداوم حضور می. مسامحه بود معموِل دولت و علما

خصوصی و غیرمؤثر بر نظـم  ای، نیمه که یک حوزه عمومی محدود، حاشیه به لحاظ این

 تـأثیری بـر ایـن وضـعیت نداشـت
ً
در ایـن غیـاب مـوقتی . عمومی مسلمانان بود، اساسا

نشین شهرها بودند و  هایی که در مناطق غیرمسلمان خانه رسید می ، به نظر میها خانه قهوه

رفتـه بـه  کردنـد، رفتـه نشـین فعالیـت می های مسلمان یا بـه صـورت زیرزمینـی در محلـه

  . شدند های مهمی برای تفریحات عمومی تبدیل می مکان

                                                                                              

1. Brugsch, Im Land der Sonne, 203.  
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ترین تغییر ناشی از نبود جّو معنوی  مهم. های جدیدی نیز بود این دوره شاهد پیشرفت

آغـاز شـده بـود،  صـفوی ی در رونـدی کـه از اواخـر دوره. بـود در میان شاهان قاجـار

ــراب ــه ش ــل ب ــر تمای ــان کمت ــود نشــان می حکمران ــادات  خواری از خ  ع
ً
ــا ــد و یقین دادن

، که شاه به همین دلیل فتحعلی. گذاشتند شان را کمتر در معرض دید عموم می نوشی باده

 از می سرای از یک طرف در ولخرجی و داشتن حرم
ً
گساری  مفصلش مشهور بود، ظاهرا

شـاه و  انـد کـه فتحعلی گرچـه برخـی منـابع ایـن موضـوع را رد کرده. کـرد اجتناب مـی

اند، اما شواهد حاکی از کاهش شـدید مصـرف الکـل در  اطرافیانش اهل مشروب نبوده

شان و نیز نمایش هماهنـگ و دقیقـی از  نسبت به پیشینیان صفوی میان حکمرانان قاجار

البتـه برخـی شـاهان همچنـان مشـروب . هوشیاری دربار نسبت بـه دنیـای خـارج اسـت

های الکلـی  خوردند و از چندین حاکم محلی نام برده شده است که اهـل نوشـیدنی می

ی که به  بوده
ّ
انداختند و  های عیاشی راه می طور منظم مهمانیاند و یا برخی مقامات محل

امـا زمـان . کردند را هم دعوت می روحانیونهایشان از جمله  افراد مشهور شهر و طفیلی

های غـذاخوران  نوشی به سر رسیده بـود و جشـن بزم و مجالس عمومی و تشریفاتی باده

  . جای آن را گرفته بود

های باالی جامعه کاسته شده  درمیان الیهآمد مصرف الکل  نظر نمی از سوی دیگر، به

واردات غربی مشروبات الکلی متنوعی را فراهم ساخته بود و مانند شرایطی که در . باشد

 شراب امپراتوری عثمانی
ً
 در میـان نخبگـان افـزایش  حکمفرما بود، احتماال

ً
خواری عمال

 ضور غربیان و غیرمسـلمانان در ایـران بـه نسـبت امپراتـوری عثمـانییافته بود، هرچند ح

های پزشکی  ، نخستین بررسیهای عثمانی از این گذشته، مشابه پیشرفت. بسیار کمتر بود

خواری نه تنهـا از لحـاظ  به همراه داشت که شرابدر مورد مصرف الکل این استنباط را 

  . رساند اور است، بلکه به بدن و ذهن نیز آسیب می دینی شرم

 مصرف الکـل، همچون شهرهای بزرگ عثمانی
ً
ه نیز احتماال

ّ
، برای برخی ایرانیاِن مرف

اما یک تغییـر ظریـف . های دنیای مدرن بود ی دلبستگی به ارزش کاری مد روز و نشانه

گرایی مـذهبی و افـزایش تـأثیر  دیگر که ناشی از تالقی خصلت دیرین ایرانیان در شـک

 خوارِی  شـراب در عصـر قاجـار. اسـتفروشـی  گساری بـه مثابـه جلوه میاروپائیان بود، 

ه اصول اساسی دیـن اسـالم، و یـا آشکار نخبگان داللت بر مقاومت ضمنی و اعتراض ب

 به تزویر و تحجر علما
ً
داشت؛ آنـان در برابـر وضـعیت نـامعلوم دیـن و عملکـرد  مستقیما
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کردند، هرچنـد خـود  شرمی روزافزون آنان مقاومت می و بی روحانیونانضباطی ضعیف 

حـاکی از آن تمام شـواهد . کردند چشمی به دین داشتند و گاهی از آن پیروی می گوشه

 گـری صـوفی کـه هنگامیدرسـت ـ  آن های نیمهتا  .م ی نوزدهم است که در اوایل سده

ی حقیقـت  که ادعای مکاشـفه تعداد صوفیانیـ  شدت مورد تعقیب و آزار قرار داشت به

ــرد ــدا ک ــمگیری پی ــزایش چش ــتند اف ــی داش ــیاری ا. درون ــرای بس ــوف، ب ــروان تص ز پی

 وحـی بـود، امـا بـرای بیخواری شراب
ِ

حرمتـی  ، اگر نگوئیم ابزاری برای توهین به دیـن

بـدین . شد و روشـی بـرای نمـایش آزادی شخصـی بـود استفاده می روحانیونآشکار به 

همچنان کارکرد کهن و اسـتعاری خـود را  ترتیب، اگرچه اوضاع تغییر کرده بود، شراب

کـرد نگـه داشـت و آزاد و رهـا، در تقابـل بـا  ان آدمی و حقیقتی کـه دنبـال مـیبرای ج

ظاهرپرستی خشِک مذهب رسمی، به شکل نمودی از آزاداندیشی و عدم پایبندی بیـان 

 . شد می



 



 

   ۸فصل 

  ح از تفری: ی قاجار در ایراِن دوره و تنباکو تریاک

یتا 
ّ

 فروشی و نشان مل
ِ

   محصول

ای است که در  حواسش به ماده ی همه شود، گویی سی مشغول دود و دم میوقتی ک

  .دست دارد و تمام توجهش به بازی با منقل و وافورش است

  ) ۱۹۰۷(» خوردن و کشیدن تریاک«مک الرن، . دی

طول روز بـا گرسـنگی و تشـنگی  در گویند خودشان میها  ام که ایرانی اغلب شنیده

  ... توانند کنار بیایند تا با محرومیت از نعمِت دود و دم تر می خیلی راحت

  )۱۸۴۵( و عربستان دوُبد، سفر به لرستان. ِای. بارون سی

  تریاک

 تداوم : ی قاجار به دوره گذر. ١

و نـیم بعـد از انقـراض  سدهو مشتقات آن در یک  از بسیاری جهات، تاریخ تریاک

. م۱۷۲۹در سال . گذارد تا توقف استفاده از آن بیشتر بر تداوم این ماده صحه می صفویه

ی بر ممنوعیـت کشـت و مصـرف تریـاک دوم فرمانی مبن شاه طهماسب .]خ.هـ۱۱۰۸[

 ، یعنـی همـان سـالی کـه.]خ.هــ۱۱۷۵. [م۱۷۹۶از قرار معلوم، این حکم در سـال . داد
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 هـیچ شـاهدی دال  اما ١.را تأسیس کرد، تجدید شد ی قاجار آقامحمدخان سلسله
ً
تقریبـا

مصـرف تریـاکش بـاال زنـد  خان کریم. مصرف تریاک وجود نداردبر تأثیر این قانون بر 

  روی موجب ایجاد دمل در گلویش شد و مجبور شد تا پایـان ، تا حدی که این زیادهبود

ن استفاده کند
ّ
دانستند که برای  تریاک را ُمسکنی می ٢.عمر از مواد مخدر به عنوان ُمسک

ی وسـیعی  همچنین برای دامنـهو روماتیسم قابل استفاده بود؛  صلیدرد و دردهای مف دندان

ها، از برونشیت گرفته تا اسهال و از سوزاک گرفته تا عفونـت چشـم و  از امراض و بیماری

 از ءنیـز دراویـش بـدون اسـتثنا در دوران صفویه ٣.مثانه و قولنج در نوزادان شفابخش بود

در  کوکنـارو  بنگمصرف  ٤.آمد می نوعش از هرات کردند که بهترین استفاده می بنگ

 میان 
ً
زا را برای رفع کسالت یـا فرامـوش کـردن  این مواد توهم در واقع؛ بود زیادفقرا معموال

 ی بـارهبـافی در کردند و در حالت نشـئگی روزشـان را بـه خیال هایشان استفاده می بدبختی

 گاه بـه شـان گـه هـای مسـتی و ِخِرفتی پاتوق. گذراندنـد ر زندگی میآمال و آرزوهایشان د

گویـد  کنـد و می نقل می ی فرانسوی ای از آن را بالنژه شد که نمونه محل خشونت تبدیل می

   ٥.بودکار به چاقوکشی کشیده شده  ،های مصرف تریاک در یکی از محل ،در تبریز

های دیگـری از مصـرف  ی برخی شاهدان خارجی مـا را بـا جنبـه مشاهدات ریزبینانه

بـر  توان به الگوهایی پی برد که از دوران صـفویه ها می کند که با فهم آن آشنا می تریاک

و یـا بررسـی نشـده جای مانده است، هرچند این مشاهدات در آن زمان خوب فهمیـده 

گردد، مشاهدات قیاسی  برمی .م ی هجدهم ، که مشاهداتش به اواخر سدهاولیویه. است

عادات مصرف در مناطق مختلف و در میان طبقات اجتمـاعی مختلـف ی  بارهجالبی در

 کمتـر از نامصرف تریاک در میان ایرانیکه  را مبنی بر این او نه فقط ادعای هانِوی. دارد

 دهـد؛ را شـرح می دلیل اشتباه هانویکند، بلکه به روشنی  رد می است های عثمانی ترک

گوید درست است که مصرف تریاک در ایران رواج بیشتری نسبت بـه امپراتـوری  او می

شـد کسـی در مصـرف آن  دیده می ندرت بهها خیلی  داشت، ولی در میان ایرانی یعثمان

بـا : اسـت) جنـوبی(در اروپـا  ی او تریاک در ایران مثل شراب به گفته. روی کند زیاده

                                                                                              

1. Parvin and Sommer, “Production and Trade of Persian Opium,” 249.  
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مسـت را در مـالء عـام شـود و در دسـترس اسـت، کمتـر افـراد  وفور یافـت می که به این

ــی ــه. بینیم م ــه او دامن ــترده ی مقایس ــد می اش را گس کی ــرده و تأ ــاِن  تر ک ــه ایرانی ــد ک کن

ــیل ــه تحص ــراد طبق ــد  کرده و اف ــراب را از ح ــیدن ش ــه نوش ــان ک ــد اروپایی ــاال، مانن ی ب

 متعادل مصرف می نمی
ّ

ی  گذرانند، تریاک را در حد
ّ

کنند؛ به این معنی که فقط تـا حـد

ی نظریـاتش در  در ادامـه اولیویـه. د کـه ضـرری برایشـان نداشـته باشـدکننـ مصرف می

ی تفـاوت مصـرف در طبقـات مختلـف اجتمـاعی اذعـان دارد کـه افـراد ثروتمنـد  زمینه

ی  کنند؛ برعکس، همیشـه آن را بـه همـراه مـاده وجه تریاک خالص مصرف نمی هیچ به

. اش را تعـدیل کنـد کننـده تر کـرده و تـأثیر َمنگ را قـویکنند تا آن  دیگری استفاده می

 با حّب 
ً
ند از ُمشک، عنبـر، بنـزوئین ا کردند عبارت تریاک مخلوط می موادی که معموال

بـار کنندگان هر مصـرف. میخک و زعفران ، جوز، هل، دارچین،)بو نوعی صمغ خوش(

گنـدم اسـتفاده  ی کوچـک ی دو دانه های کوچکی به اندازه تریاک را به صورت قرص

 به اندازه برخی کمی بیشتر مصرف می. کردند و نه بیشتر می
ً
ی چهـار  کردند ولی معموال

عوارض مصرف بیش از حد، مانند الغری، دردهای عضـالنی، . رسید ی گندم نمی دانه

  ١.افسردگی و مالیخولیا نشان از این داشت که شخص بیش از حد مصرف کرده است

  : و آداب مصرف آن در متن زیر شرح داده شده است ریاکی ت میزان مصرف روزانه

 در هایی خانه ، در قهوهتریاک
ً
آن صحبت کردم، یا خالص بود یا با  ی بارهکه قبال

اساس سلیقه و میزان مصرف افـراد  آن را بر. شد مواد دیگری مخلوط و آماده می

هـای خشـخاش کـه در  از گل. دادند و در اختیار مشتری قرار میکردند  تهیه می

های دیگـر  ای زعفـران و عصـاره هـایی کـه بـا ذره جوشاندند گرفته تا آن آب می

کردنـد کـه کمـی ایجـاد  همچنین، نـوعی نوشـیدنی تهیـه می. کردند درست می

کردنـد و فقـط تـا حـدی  ترهـا بـه نوشـیدن آن بسـنده می کـرد و اعیان مستی می

   ٢.خوردند که تا چند ساعتی سرخوش شوند و سِر کیف بیایند می

 درباره اولیویه
ً
تر و  نوشـیدنی قـوی ها خانـه گویـد در ایـن قهوه می ی کوکنار مشخصا

جـوان و  های یـا شـاخه  این نوشیدنی از برگ. رسید آورتری هم اغلب به فروش می مستی

او در ادامــه . شــد تهیــه میجــوُزالِقی ی معمــولی بــه همــراه کمــی  ی شــاهدانه رســته تازه

                                                                                              

1. Olivier, Voyage dans l’empire othoman, 5:277-79.  

 .۲۷۸همان،  .٢
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برای افرادی  گوید، بر اساس قوانین اسالم، این ماده حرام بوده و آقامحمدخان قاجار می

   ١.است کرده کردند حکم اعدام صادر می که مبادرت به توزیع یا مصرف این مواد می

که هردو پزشک بودنـد و مـدت زیـادی در ایـران  ویلز .جی .و سی یاکوب پوالک

خـوبی آشـنا بـوده و نظـرات و  در ایـران بـه اقامت داشتند، با مصرف موادی مثل تریاک

ها بسیاری از ایرانیـان از طبقـات بـاالی  ی آن به گفته. اند کرده را تأیید مشاهدات اولیویه

هرکس توان مالی داشت، هر روز بعدازظهر یک حب تریـاک مصـرف  در واقعجامعه و 

های  کند که مصرف ایـن مـاده در اسـتان خاطرنشان می پوالک. کرد تا سرحال شود می

شتری داشت؛ علت آن هم اعتقاد عموم بر ایـن امـر ی دریای خزر رواج بی مرطوب کناره

 پـوالک. شـود گیری تریاک باعث خنثی شدن رطوبت هوا می بود که خاصیت رطوبت

وجه درست نیست ایرانیان را  هیچ کند که به به این نکته اشاره می در تأیید نظریات اولیویه

توان در شهرها افرادی یافت که تا  می ندرت بهی او خیلی  به گفته. ک بدانیممعتاد به تریا

 اعتیاد مصرف کنند و بیشتر درویش
ّ

 مصـرف می حد
ّ

 ٢.کننـد ها هستند که بـیش از حـد

ــود، درویش طور کــه در دوران صــفویه همــان ــج ب ــا  رای ــعه ــای  یکــی از گروه در واق ه

کردند و این مواد را  و الکل نیز مصرف می ها حشیش ریاک بودند؛ آنی ت کننده مصرف

کردند، تا حدی که بنا بر بسیاری مشاهدات  به صورت مدام و در مقادیر باال استفاده می

 پـوالک ٣.شـان بـود همین موضوع دلیل ظاهر زار و نحیف و گیجی و منگـی همیشگی

رد کـه بسـیاری از مـردم فقـط در دوران پیـری بـه مصـرف ایـن مـواد روی دا اظهار مـی

 مصرفشان از حـدود پـنج گـرم در مـاه  می
ً
دو برابـر میـزان مصـرف در (آوردند و معموال

هـا سـال بـه همـین مقـدار بسـنده  کـرد و ده تجـاوز نمی) شهرهای اطراف دریـای خـزر

ها اعتقاد  دارد که ایرانی اذعان می او. تأثیر را رویشان داشت کمترینکردند و بنابراین  می

خواهنـد قـوی و سـالم بماننـد و عمـر طـوالنی  داشتند که افراد باالی پنجاه سال اگر می

دهـد  افـرادی را نشـان می به عنوان مثال، پوالک. داشته باشند باید تریاک مصرف کنند

عـالوه بـر ایـن،  ١.اند داشـتهکه با وجود مصرف مـداوم تریـاک عمـری بسـیار طـوالنی 

  مصرف تریاک هم مثل مصـرف تنبـاکو
ً
ارتبـاطی بـا جنسـیت افـراد نداشـت؛ خصوصـا

                                                                                              

 .۲۷۹همان،  .١

2. Polak, Persien, 252.  

3. Gasteiger (Khan), Von Teheran nach Beludschistan, 52; Wills, In the Land of the Lion and the Sun, 45.  

1. Polak, Persien, 2:248-53.  
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ــان در دوران قاجــار ــد کــه آن را  از مصــرف پیرزن ــا قــرص تریــاک بودن ــر و پ کنندگان پ

در ایـران اقامـت  .]خ.هــ۱۲۶۰تا  ۱۲۴۵. [م۱۸۸۱تا  ۱۸۶۶که از سال  ویلز ١.خوردند می

بیشـتر مـردان بـاالی چهـل سـال از «گویـد  کند و می را تأیید می داشت، حرف پوالک

 پا به سـن گذاشـته یـک تـا پـنج «و  »ی باال و متوسط جامعه بقهط
ِ

ُنه نفر از هر ده ایرانی

زند که در میان افراد مسن، چه  گونه تخمین می این ویلز ٢».کنند گرم در روز مصرف می

 از هر چهار نفر، سه نفر روزانه کمی بـه میـزان 
ً
نصـف حـب و یـا « زن و چه مرد، تقریبا

قـدر در ایـران مرسـوم  همان« دان تریاکی او  به گفته. کردند تریاک مصرف می» بیشتر

گویـد کـه مصـرف تریـاک بـه مقـدار  او قاطعانـه می ٣.»دان در انگلـیس است که انفیه

   ٤.گونه عوارض منفی برای افراد مسن یا کسانی که در سفر هستند ندارد متعادل هیچ

، عـالوه بـر ر، شـکی نیسـت کـه در دوران قاجـاو ویلـز های پوالک رغم گفته علی

توان در  رواج اعتیاد را می. اند معتاد بوده ها، بسیاری از مردم عادی نیز به تریاک درویش

، کـه جیمـز فِریـزر. شد مشاهده کرد مشکالتی که در ماه رمضان گریبانگیر معتادان می

 هـا تریاکیاست، در مشاهداتش در مورد رفتـار  شاه فتحعلی هایش مربوط به دوران نوشته

مان را بـه نقـش  آمـد توجـه برای رهایی از مشکالتی که در ماه رمضان برایشان پـیش می

دهد که تریاک تـا چـه حـد بخـش  کند و نشان می پررنگ تریاک در زندگی جلب می

  : الینفک زندگی مردم بوده است

کـه  توانند ناپرهیزی کنند به شرط آن تا حدی می کنندگان تریاک فمصر  در واقع

ی  قانون و یـا ُمالیـان بـه کسـانی کـه پرهیـز از اسـتفاده: اش را هم بپردازند هزینه

د و یا شان شو ازده ساعت ممکن است باعث تلف شدنمعمول تریاک به مدت دو 

دهنـد بـه  استفاده از تریـاک را می ی هم بریزد اجازه سیستم بدنشان را به کلی به

که برای این ناپرهیزی دلیل موجه داشته و در عوض بـه فقـرا و مسـاجد  شرط این

صدقه بپردازند؛ و من معتقدم بسیار کم هستند افرادی که نتوانند دلیلـی جفـت و 

ی من برای فقرا چنین معافیتی وجود ندارد؛ وافور جـزو  ولی به عقیده. جور کنند

توان آن را به مدت دوازده یا چهارده سـاعت  ندگی نیست، بنابراین میملزومات ز 
                                                                                              

 .۳۳۴همان،  .١

2. Wills, Persia as It Is, 234, 237-38.  

3. Wills, In the Land of the Lion and the Sun, 181.  
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کشند  خورند یا می کنار گذاشت؛ ولی متأسفانه باید بگویم کسانی که تریاک می

اندازنـد؛  برای این ناپرهیزی و غلبه بر اشتیاقشـان خـود را بـه دردسـر می ندرت به

و مالیـان  روحانیونکه به  این هایشان پناه برده و بدون ها یواشکی به کنج خانه آن

  ١.کنند شان را برطرف می مراجعه کنند خماری

 تا کشیدن آن از خوردن تریاک. ٢

داند معتقد است که کشیدن آن بسیار مضرتر از  خطر می را بی تریاک گرچه پوالک

دهد که در  در باال نقل کرده است نشان می فریزر که مطالبی که با این ٢.بلعیدن آن است

 کشـیدند، در زمـانی کـه پـوالک مـردم در ایـران تریـاک می .م ی نـوزدهم اوایل سـده

کرد، کشیدن تریاک رواج کمتری نسبت به بلعیدن آن داشت، و  مشاهداتش را ثبت می

بـه  چراکـهشـد،  در همسایگی ایـران کمتـر اسـتعمال می مانیدر مقایسه با امپراتوری عث

دانستند و بنابراین این کار را در خفا انجام  ها آن را ننگ می عموم ایرانی ی پوالک گفته

ان بـه طـور چشـمگیری بـه بود که ایرانی .م نوزدهم ی سدهدر اواخر  در واقع ٣.دادند می

ی  دهـه. [م۱۸۸۰ی  در اوایـل دهـه کشیدن تریاک روی آوردنـد، و زمـانی کـه پـوالک

ی  نوشـت، کشـیدن تریـاک بـه انـدازه ی مواد مخدر می اش را درباره مقاله .]خ.هـ۱۲۶۰

 «نوشـت، معتقـد بـود کـه  که در همان دوران می ویلز ٤.خوردن آن رواج نداشت
ً
تقریبـا

کشـند کـه  اند، و در صورتی تریاک مید ی کشیدن تریاک چیزی نمی کس درباره هیچ

و  ۱۳۰۴، ۱۳۰۳های  در سـال در گزارش پلـیس تهـران ٥».طار آن را توصیه کرده باشدع

ـرت .] خ.هـ۱۲۶۵ـ ۶۷[) .م۱۸۸۶ـ ۸۸( .ق.هـ۱۳۰۵
ُ
نـت دومونـت ف

ُ
ثبـت کـرده  کـه ک

های فراوانـی شـده  های اجتمـاعی ناشـی از آن اشـاره است، به خوردن تریاک و معضل

 
ّ

مـواد و یـا اقـدام بـه  است؛ تمام موارد در این گزارشات مربوط به مصـرف بـیش از حـد

                                                                                              

1. Fraser, Travels and Adventures, 161.  

 خالف اعتقاد دونالد مک .٢
ً
نوشته است که در سـال  ی کوتاهی در باب تریاک مک الرن رساله. الِرن است این نظر کامال

های خـوراکی مضـرترین روش مصـرف  دارد که بلعیدن تریاک به صورت قرص در این رساله اظهار می. منتشر شد. م۱۹۰۷

  :بنگرید به. شود تمام مواد فعال آن وارد معده شود آن است، زیرا باعث می

 MacLaren, “Opium Eating and Smoking,” 508.  

3. Polak, Persien, 2:254; idem, “Das persische Opium,” 124.  

4. Polak, “Das persische Opium,” 124.  

5. Wills, Persia as It Is, 237.  
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 بعد از مشاجره
ً
های  تا سال ١.داده است های خانوادگی رخ می خودکشی است که معموال

گزارشی از یـک . ین موضوع دیگر تغییر کرده بودا .]خ.هـ۱۲۷۰ی  دهه. [م۱۸۹۰ی  دهه

  : دهد شرح می در خراسان .]خ.هـ۱۲۷۳. [م۱۸۹۴، روزی معمولی را در سال انگلیسی

ایـن افـراد دو . کنند بخش عظیمی از مردم از آن به عنوان مواد مخدر استفاده می

گـروه اول ماننـد . خورند کشند و کسانی که می می کسانی که تریاک: دنا گروه

هـیچ درمـانی برایشـان . الخمرهایی هستند که کارشان از بهبود گذشته است دائم

ــت؛ تریاکی ــا را می نیس ــره،  ه ــاه از روی زردی چه ــک نگ ــا ی ــوان ب ــای  لپت ه

ع ظاهر ژولیده و کثیفشان رفتن، و در مجمو  ، حرکات عصبی هنگام راهگودافتاده

دهد و حتـی  ها کار نمی شوند و کسی به آن بعد از مدتی بیکار می. تشخیص داد

، افراد میان. کنند ها با تحقیر یاد می خوران نیز از آن تریاک
ً
سال  گروه دوم، عموما

خورند و اگر بخواهنـد  و پیر هستند و از صبح تا شب یک تا سه حب تریاک می

  ٢.کشند د، به جای آن وافور میبیشتر مصرف کنن

، از بلعیدن آن بـه طور که از این جمالت مشخص است، تغییر استعمال تریاک همان

یکی از دالیل اهمیت آن . کشیدن آن از طریق وافور، تغییر مهمی است تا صورت جامد

ر بـرای تفـریح و ای مخـد ای دارویی به ماده این است که با این تغییر مواد مخدر از ماده

دان و انبر برای روشـن  گیر آن و استفاده از منقل و آتش تشریفات وقت. لذت تبدیل شد

 وافور را چندنفری می کردن وافور و این
ً
کشیدند، کشیدِن تریاک را از کاری  که معموال

شد به کـاری گروهـی و اشـتراکی تبـدیل کـرد، همـان  که پیش از این در خفا انجام می

اما این تغییر به سـمت کشـیدِن تریـاک عواقـب  ٣.روزه در غرب رایج استروشی که ام

سـرعت  ها بـه تأثیر دود کردن فوری است، زیـرا شـش. منفی دیگری نیز به همراه داشت

خـت می شدت بهکننده  کنند؛ بنابراین مصرف دود را جذب می
َ
همـین . شـود سسـت و ل

 
ِ

ه وجـود دارد احتمـال اعتیـاد را شد بزرگی که در تعیین مقدار مصرفجذب سریع و مشکل

تـر از خـوردِن آن  ی تریاک بسـیار مخرب در پایان باید گفت کشیدن روزانه. دهد افزایش می

حـال . جا به هنگـام مصـرف اسـت است و دلیل آن لزوم ابزار آالت و نیاز به نشستن در یک
                                                                                              

ـ  ۶۷، ۲۴۷، ۲۴۱، ۱۹۱، ۱۷۲، ۱۵۵، ۱۵۲، ۱۴۵ـ  ۴۶، ۹۷، ۶۹، ۵۹، ۵۷، ۵۵، ۴۱، میــههــای نظ گزارشرضــایی و آذری،  .١

۲۶۶ ،۲۸۲ ،۲۸۹ ،۳۲۹ ،۳۶۵ ،۳۹۶ ،۳۱۵ . 

2. A & P, 1893-94, vol. 95, Thomson, Trade of the Consular District of Meshed, 1892-93, 7.  

3. Gelpke, Vom Rausch, 59-60.  
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  ایران باب شد؟  پرسش اینجاست که کشیدِن تریاک چگونه در

  کشیدن تریاک
ِ

ی  ها در سـده اروپایی که اینکدام از کشورهای آسیایی نبود، تا  هیچ بومی

کسـانی  نخسـتینها  اسـپانیایی. معرفـی کردنـد ها تریاک و کشیدن آن را به چینی. م هفدهم

صـادر کردنـد، ولـی در اصـل  بـه چـین ی کشـیدن آن را از فیلیپـین شیوهو  بودند که تنباکو

ای تریـاک و آرسـنیک مخلـوط  بودند که روش کشیدن تنباکویشـان را کـه بـا ذره ها هلندی

 برای دفع ماالریا انجام می بردند کردند به جاوه می
ً
ایـن ترکیـب، . ادنـدد که این کار را ظاهرا

. م۱۶۸۰ی  پـیش از دهـهشد؛ گرچه تـا  شد، ظرف یک دهه وارد چین نامیده می ماداککه 

ی  در تایوان و منطقـه هلندی بخش عظیمی از آن فقط به مراکز تجاری .]خ.هـ۱۰۶۰ی  دهه[

مصـرف تنبـاکو را  وقتـی دولـت چـین. شـد ان محـدود میی تایو  فوجیان در آن سمت تنگه

  ١.شروع به کشیدن تریاک کردند ها ممنوع اعالم کرد، چینی

ضـوع دو دهـه بـه وارد ایران شد، البتـه ایـن مو  از چین رسد که کشیدن تریاک به نظر می

مشخص . تأثیر این جریان قرار گرفت زیرنخستین جایی بود که  گویا خراسان. طول انجامید

در این انتقال نقـش داشـته اسـت یـا  نیست که آیا رفت و آمد زائران حرم امام هشتم به مشهد

در  در تهـران ، پزشک مخصوص سفارت انگلـیسنلیگان ٢.افشار به دست نادرشاه اشغال هند

، دلیل تغییر روش در مصرف تریـاک یعنـی کشـیدن آن را .]خ.هـ۱۳۰۰ی  دهه. [م۱۹۲۰ی  دهه

 زیادی مربوط به جایگاه مشهد 
ّ

  : داند می به عنوان محل گردهمایی زائران شیعهدر ایران تا حد

در کشورشان ناشـناخته  .م نوزدهم] ی سده[گویند که این کار تا پیش از  ها می ایرانی

سال پیش، بـه  ۱۱۰، حدود .م ی نوزدهم برخی معتقدند که در اوایل سده. بوده است

دارند ایـن موضـوع ی هم هستند که تأکید ایرانیان معرفی شده است؛ ولی افراد دیگر

همگـی بـا هـم  حـال بااینوارد ایران نشده بود؛  .]خ.هـ۱۲۲۹. [م۱۸۵۰تا پیش از 

شـروع شـد، اسـتانی در شـمال  از خراسـان القول هستند که کشیدن تریاک متفق

در این شهر است و هر سـاله  رضاحرم امام . مرکز آن است شرقی ایران که مشهد

هـا از کشـورهای  کشـاند کـه بسـیاری از آن را به سوی خود می هزاران زائر شیعه

بنـابراین . و هنـد ، افغانسـتانآسیای مرکزی نشین آیند، مراکز روس شرق ایران می

. انـد بـار زائـران مشـهد وارد ایـران کرده فرض بر این است که نگاری را نخستین
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ها، بیشـتر بـه  ها، نسبت به سـاکنان دیگـر اسـتان واضح است که امروزه خراسانی

بد این موضوع که کدام کشور افتخار انتقال این عادت . مصرف آن معتاد هستند

گـاه  کند، اکنون پرسشی جدی است که خـوِد ایرانیـان نیـز گـه میرا از آن خود 

، و برخـی نیـز ، برخـی هنـدگوینـد چـین برخـی می. کنند آن بحث می ی بارهدر

خیلی دیرتر از باقی  در استان فارس شایان ذکر است که کشیدن تریاک. افغانستان

ها پیش روابطی با هند داشته است؛ و  که فارس از مدت ها رواج پیدا کرد، با این استان

رواج زیـادی  در خراسـان ها ی چینی درست است که روش کشیدن تریاک به شیوه

در ... اد کردند و به کار بردندها روش خاص و مرسوم خودشان را ایج داشت، ایرانی

 از راه  مجموع، می
ً
توان نتیجـه گرفـت کـه کشـیدن تریـاک از شـرق دور و احتمـاال

   ١.وارد ایران شد .م ی نوزدهم ی نخست سده خراسان، در حدود نیمه

  ، محصولی برای فروش تریاک. ٣

بـه  بسیار محدود بـود؛ بیشـتر آن از اسـتان یـزد ی قاجار در اوایل دوره کشت تریاک

 تمـام آن آمد، جایی که مدت دست می
ً
بـه  های مدید محل کشت تریـاک بـود و تقریبـا

مجمـوع  .]خ.هـ۱۲۱۶ـ ۱۷. [م۱۸۳۷ـ ۳۸در سال  مایستر هگِ اه. رسید مصرف داخلی می

کیلوگرم،  ۹۸۲۵تا  ۸۲۰۰پوت، برابر با  ۶۰۰یا  ۵۰۰ی در کل کشور را کمتر از تولید داخل

رسـد یکـی از  صادرات این محصول بسیار محدود بـود و بـه نظـر می. تخمین زده است

ی  بـه انـدازه شـد در تریاک ایران بود کـه باعـث می های زیاد دالیل آن وجود ناخالصی

یـا بـه هندوسـتان  شـد هم کـه صـادر میآن مقداری را  ٢.محصول هندی مرغوب نباشد

   ١.فرستادند می به چینجا  آنو از  به بخارا بردند، یا از راه زمینی و از طریق هرات می

رواج پیدا کرد و تریـاک تبـدیل بـه  .م ی نوزدهم در ایران در طول سده کشت تریاک

ایـن . بافی را گرفت محصولی فروشی برای صادرات شد که جای صنعت روبه رکود پارچه

شود به دلیل کاهش  رخ داد و گفته می .]خ.هـ۱۲۴۰ی  دهه. [م۱۸۶۰ ی صادرات در دهه
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یط داخلی شرادالمانی، با توجه به  ١.بوده است به چین چشمگیر صادرات تریاک از هند

کند؛ از نظر او افزایش سریع تولیـد تریـاک در ایـران بـه جنـگ  ایران، دلیل باال را تکمیل می

سـوی اقیـانوس  گردد که باعث کاهش قابل توجه صادرات پنبه از آن داخلی در آمریکا برمی

ولـی . ی خود را باال بردند ن تولید پنبه، در مقابل، میزاها ها هم مانند مصری ایرانی. شد اطلس

ی آن از سـر گرفتـه شـد،  وقتی جنگ داخلی آمریکا به پایان رسـید و دوبـاره صـادرات پنبـه

 بـه  تولیدکنندگان ایرانی بالفاصله فهمیدند که سرمایه
ً
گذاری بر روی محصولی مثل پنبه اصال

   ٢.بیاورند ویها تصمیم گرفتند به کشت تریاک ر  صرفه نیست و بسیاری از آن

ــا .]خ.هـــ۱۲۰۰ی  دهــه. [م۱۸۲۰ی  هــا پــیش از آن، در دهــه ایرانی ــه را ب ، ایــن تجرب

در  خان عبدالرسـول  شـیخ. از طریق دریا به دسـت آورده بودنـد به چین فرستادن تریاک

 را بـه دمـان در عربسـتان] کیلـوگرم ۷۰حدود [وندی پ ۱۶۰یست صندوق حدود ب بوشهر

دورنمـای روشـنی پـیش رو بـود، زیـرا . منتقـل کنـد جا به ماکـائوآنها را از  فرستاد تا آن

اسـت و قیمـت آن  ه همان خوبی تریاک هندمعتقد بودند که تریاک ایران ب ها بریتانیایی

 یک
ً
آیـد  بـه نظـر نمیاما  ٣.بود سوم قیمت بهترین تریاک مالوا در بمبئی در بوشهر ظاهرا

کم سود آن بالفاصـله بـه دسـت  این تجربه در آن زمان سودی برایشان داشت؛ دستکه 

پیشنهاد کردند کشـت تریـاک را در  ها اییبریتانی .]خ.هـ۱۲۲۷. [م۱۸۴۸ سال در. نیامد

از قـرار  ٤.هـم صـادر کننـد و اسـتانبول جنوب ایران گسترش دهند تا بتواننـد بـه سـوریه

طـولی . بـه جـایی نرسـیدشده  ی تمام ها و هزینه این پیشنهاد به دلیل نبود امنیت در جاده

بعـد از آن، بازرگانـان شـروع بـه انتقـال . نکشید که این مسیر جدید کنـار گذاشـته شـد

ولـی خیلـی زود دریافتنـد کـه بـه جـای فرسـتادن . آماده به استانبول کردنـد تریاک نیمه

تر بـود آن را ی باالیی داشت، به که خطر و هزینه تریاک به شرق از طریق آسیای مرکزی

هـا  برده و بعد آن بندرعباستری هم به  ، و بخش کمفارسخلیج به بوشهر، بندر جنوبی 

ولـی . تر بود تر و هم راحت بفرستند که هم ارزان و از آنجا به چین] جاکارتا[ را به باتاویا

. شـود نیـز گـران تمـام می د متوجه شدند که استفاده از خطوط حمـل و نقـل بریتانیـابع

 ۶۰۰مجبـور شـد  .]خ.هــ۱۲۵۰. [م۱۸۷۱کند که در سال  گله می بازرگانی ایرانی از یزد
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توقـف کوتـاهی در بمبئـی داشـت،  روپیه برای صندوقی بپردازد که در راه رفتن به چین

بنـابراین بازرگانـان، بـه منظـور  ١».که در بندر توقف کـرده اسـت آن هم فقط برای این«

کدام از بنادری که متعلق بـه  کردند در هیچ ها و کسب سود باال، سعی می کاهش هزینه

ابتدا تریاک ایران . ها مسیرهای مختلفی را آزمودند آنان مدت ٢.بود، پهلو نگیرند بریتانیا

کم یکی از بازرگانان ایرانی بـه  دست. بردند می کنگ و بعد به سنگاپور و هنگ را به جاوه

را در آن  تریاککنگ مهاجرت کرد تا تجارت  شیرازی به هنگ نام حاجی میرزا ابوالقاسم

 ها وقتـی هلنـدی ٣.جـا بـه ایـران بازگشـتآنبندر راه بیندازد، و پس از ده سال زنـدگی در 

ها را مسـتقیم بـه  واردات به جاوه را ممنوع کردند، بازرگانان ایرانی سـعی کردنـد کشـتی

، صـادرات .]خ.هـ۱۲۶۱و  ۱۲۵۸. [م۱۸۸۲و  ۱۸۷۹های  بنابراین بین سال. بفرستند چین

امـا  ٤.هزار رسـید دو برابر شد، یعنی از چهارهزار صندوق به هشـت تریاک ایران به چین

نـد تریـاک ی باربری به این شکل نیز باال بود، بنابراین در نهایت ایرانیان تصمیم گرفت هزینه

وقتـی مسـئوالن گمـرک . منتقـل کننـد بفرستند و از آنجا با کشتی به چین را ابتدا به عدن

جای عدن را به عنـوان محـل انتقـال  عدن تصمیم گرفتند عوارض انتقال وضع کنند، سوئز

در نهایت بیشتر تریـاک را  درپیچ بودن مسیر سوئز پیچولی با توجه به . بار به کشتی گرفت

از  ٥.گرفـت کشـتی نمیبردند که آن هم هیچ عوارضی بابـت انتقـال بـه  می ابتدا به سیالن

نیز صادر  ، مقدار کمی تریاک مرغوب را به هند و انگلستان.]خ.هـ۱۲۴۹. [م۱۸۷۰سال 

، .]خ.هــ۱۲۹۳تـا  ۱۲۳۸. [م۱۹۱۴ـ ۱۵تـا  ۱۸۵۹های  در مجموع، بـین سـال ٦.کردند می 

رسید و تا  ُتن ۴۰۰حدود به  ُتن ۲۰حدود ی صادرات تریاک خام از ایران از  میزان ساالنه

تـا سـال  ١.رسـید ُتـن ۵۰۰حـدود ایـن رقـم بـه  .]خ.هــ۱۳۰۴ـ ۵. [م۱۹۲۵ـ ۲۶های  سال

و بردند و بـاقی را بـه هنـد  می سوم محصول ایران را به لندن یک .]خ.هـ۱۲۸۶. [م۱۹۰۷

   ٢.رسید می به امپراتوری عثمانی فرستادند، و بخش کوچکی از آن از طریق بغداد می چین
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 ١١٣ایران در ( Persian vor 113 Jahrenبرگرفته از کتاب  .ی قاجار ت خشخاش، اواخر دورهکش

   ). ٢٣٥٣/١٩٧٦، تهران(ی ارنست هولتسر، ویرایش محمد عاصمی  نوشته) سال پیش

ای کـه صـادرات  ، باید گفـت مسـئلهساکن بوشهر های بینی بریتانیایی با وجود خوش

بازرگانان عادت داشتند تریاک خـالص . ها با آن مواجه بود تقلب بود ایران مدت تریاک

 در مـورد تریاک کـاراین . را با روغن، شکر و نشاسته مخلوط کنند
ً
هـایی کـه  خصوصـا

شد درصـد مـرفین  صادر می ؛ تریاکی که به چینشد انجام میبود  مقصدشان بازار چین

توانستند در آن دستکاری کنند، طوری کـه بـا  راحتی می کمی داشت و به همین دلیل به

تـا  ۱۰رفت حـدود  می به هند تریاکی که. قابل تشخیص نبود ها های آزمایش چینی شیوه

. قـدر بـود کـه نیـازی بـه تقلـب نباشـد درصد مرفین داشت و سـود حاصـل از آن آن ۱۱

کیفیت تریاک بهتر شد زیرا زمانی که کیفیت  .]خ.هـ۱۲۶۰. [م۱۸۸۱گویند از سال  می

رانیـان بـه ایـن ترتیـب دادند و ای برگشتظن واقع شد، آن را  صادرشده مورد سوء تریاِک 

گاه به طور کامـل از ایـن کـار دسـت  های سنگینی شدند؛ هرچند هیچ متحمل خسارت

و ( نیز، تریاک ناخـالص هنـوز هـم در مسـیر چـین .م ی بیستم در اوایل سده. نکشیدند

 در سال یافت می) هند
ً
. ندسالی که محصـول چنـدانی نداشـت های خشک شد، خصوصا



  در طلب عیش   296

یکـی از  ١.شد تا حد قابل قبـولی خـالص بـود فرستاده می فقط گویا تریاکی که به لندن

حاضـر، حـال  در«: نویسـد می در یزد .]خ.هـ۱۲۸۲. [م۱۹۰۳شاهدان عینی حدود سال 

عـاری از هرگونـه مـرفین  در واقعکنند فقط نامش تریاک است؛  صادر می آنچه به چین

 مــاده. اســت
ً
هایی  آن را در کیســه. ارزش اســت ی دیگــری اســت کــه بســیار بــی اصــال

عجیب نیسـت کـه  ٢».کنند که در محلولی از تریاک خیسانده شده است بندی می بسته

 پایین تریاک صادرشده از ایران یکی از مهم کیفیِت 
ً
اسـاس  ترین دالیلی بود که بـر دائما

 ۸۰، درآمـد ایـران از صـادرات .]خ.هـ۱۲۸۴تا  ۱۲۷۹. [م۱۹۰۵تا  ۱۹۰۰ی ها آن بین سال

   ٣.درصد کاهش یافت

روسـتاییان  چراکـهشـد،  ها باعث شکوفایی عظیمـی در کشـت تریـاک این پیشرفت

هـا، در زمینـی بـا  بنابـه گزارش–کشت تریاک را بسیار سودمندتر از کشت غالت یافتند 

سـوم سـودی را کـه تریـاک عایـد کشـاورز  ط حـدود یکمساحت مشخص، گندم فقـ

 ۱۲۳۸. [م۱۸۶۱تـا  ۱۸۵۹های  ی کشور در سال محصول ساالنه. داد کند به دست می می

تــا  ۱۲۳۹. [م۱۸۶۸تــا  ۱۸۶۰های  بــیش از ســه برابــر شــد، و بــین ســال .]خ.هـــ۱۲۴۰تــا 

کشـت ی دیگـر کشـاورزان بـرای  انگیـزه. بیش از دوبرابـر افـزایش یافـت .]خ.هـ۱۲۴۷

کـه در آنجـا مالیـات  ها از پرداخت مالیات بود، به جز کرمانشـاه آن  تریاک معاف بودن

ولی . شد و به همین دلیل کشت تریاک نسبت به کشت غالت سودآورتر نبود گرفته می

روسـتاییان بـه کشـت تریـاک روی آوردنـد زیـرا محصولشـان را  حتی در کرمانشاه نیـز

 بدون اسـتفاده رهـا  ٤.انستند تبدیل به پول نقد کنندتو  تر می راحت
ً
مناطق وسیعی که قبال

 و اصفهان شده بود اکنون به کشت تریاک اختصاص داده شده بود که در این میان یزد

  . رفتند و بیشترین محصول را داشتند مناطق اصلی به شمار می

کند که مرکز اصـلی  اشاره می خوزستانهای دیگری از جمله  ادامه به مکان در پوالک

کـه  و کاشـان ، و قـم)در اسـتان کرمـان( بود، همچنـین ماهـان و دزفول کشت آن شوشتر

، این ها از نظر انگلیسی ١.کردند تر برای مصرف بومی تولید می ایینمحصوالتی با کیفیت پ

                                                                                              

 . همان .١

2. Malcolm, Five Years in a Persian Town, 155.  

3. Gilbar, “Persian Agriculture,” 331.  

4. PRO, FO60/440, Baring, The Persian Opium Trade, 23 Sept. 1881, fols. 401-3.  

1. Polak, Persien, 2:248, 255.  
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 برای ایران سودمند بود، زیرا درآمدش را افزایش می توسعه
ً
داد، شرایط  ی کشاورزی قطعا

سکوک بـرای کرد، و نیاز به صادر کردن پول م استخدام شمار زیادی کارگر را فراهم می

همان جایگاهی را در ایران  در مجموع، تریاک ١.داد خرید کاالهای خارجی را کاهش می

یکی از معدود محصوالت صادراتی پرمنفعت برای کشـوری : یافت که زمانی ابریشم داشت

  . گیری برای صادر کردن به کشورهای خارجی نداشت که کاالی دندان
 

  

ایران، ( La Perse, la Chaldée et la Susaniaژان دیوالفوا، . ی قاجار ، اواخر دورهی تریاک تهیه

  .)١٨٨٧پاریس، ) (کلده و شوش

 روی آوردند، ولـی کشـت آن در منـاطق مختلـف  مناطق زیادی به کشت خشخاش

ریـای خـزر محصـول ی د در منـاطق کنـاره. کشور به صورت یکسان توزیـع نشـده بـود

 در آذربایجـان. شد که آن هم از کیفیت چندان خوبی برخـوردار نبـود ناچیزی تولید می

نیز به همـین ترتیـب  فارسخلیج ی  وضعیت در مناطق کناره. شد کشت می ندرت بهنیز 

و  ور، حـوالی یـزدبیشترین میزان محصول در مناطق مرکـزی جنـوبی و شـرقی کشـ. بود

و خـاک   العـاده وهـوایی فوق ی یزد بـه دلیـل شـرایط آب منطقه. شد ، کشت میاصفهان

                                                                                              

1. PRO, FO60/440, Baring, The Persian Opium Trade, 23 September 1881, fol. 393.  
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  در مقایسـه بـا آن، اصـفهان بـا مقـدار. مرغوبی که داشت بر دیگر مناطق برتری داشـت

تولیـد  ١.توانست منـاطق اطـراف خـود را نیـز زیـر کشـت بیـاورد زیاد آبی که داشت می

  در اطراف اصفهان وقتی بـه اوج شـکوفایی رسـید کـه محمـد مهـدی اصـفهانی تریاک

بـه ایـران بازگشـت تـا دانشـی را کـه  از هنـد .]خ.هــ۱۲۳۵ـ ۳۶. [م۱۸۵۶ـ ۵۷در سـال 

. م۱۸۷۰ی  از دهه ٢.اش بیاورد ی کشت خشخاش کسب کرده بود به موطن اصلی درباره

  ،، شوشــترتولیــد در منــاطق جنــوب غربــی ایــران مثــل کــازرون .]خ.هـــ۱۲۵۰ی  دهــه[

  کـه در آن زمـان حـاکم السـلطنه افـزایش یافـت و احتشام و بهبهـان ، کرمانشـاهبروجرد

از منـاطق دیگـری کـه در  ٣.کرد این منطقه بود افراد را به کشت این محصول تشویق می

ــب می ــاک ترغی ــه کشــت تری ــراد را ب ــان اف ــود کــه  آن جــا حکمران ــد اصــفهان ب کردن

تمام موانعی را که بـر سـر راه تجـارت تریـاک بـود از میـان «، حاکم آنجا، السلطان ظل

ان بـرای جلـوگیری از نـابودی کامـل کشـت غـالت دسـتور داد السـلط ظل(» .برداشت

دهنـد، یـک  به ازای هر چهار جریبی که به کشت خشخاش اختصـاص می کشاورزان«

نیـز بسـیاری بـه کشـت  ی فـارس در منطقـه ٤)».برای کشت غالت بگذارنـد جریب را

گذاری  اک سـرمایهبسـیاری از بازرگانـان ایـن ناحیـه در تولیـد تریـ .خشخاش پرداختند

. م۱۸۵۱در ســال  ٥.، معــروف شــدندتجــار تریــاکیکردنــد و بــه بازرگانــان تریــاک، یــا 

، خان، کنسـول ایـران در بمبئـی در پاسخ به دعوت میـرزا حسـین امیرکبیر .]خ.هـ۱۲۳۰[

شروع به کشت آزمایشی  هرچه بیشتر تریاک برای صادرات، در اطراف تهران برای تولید

   ١.خشخاش کرد

  

                                                                                              

1. A & P, 1876, vol. 84, Report on the Trade of Persian Gulf and Muscat for the Years 1874-75, 65. 

  . ۱۲۴ـ  ۲۵، نصف جهاناالصفهانی،  .٢

3. PRO, FO60/321, Memorandum on the Opium Trade, 6 March 1869; FO60/440, Baring, The Persian 

Opium Trade, 23 September 1881, fols. 374-76;  

 . ۱۳۹، ۱۶۴، ی خوزستان سفرنامهجم الملوک، ن

4. Stack, Six Months in Persia, 1:38, 263; 2:36 

 .) متر مربع است ۱۰۶۸هر جریب مساوی با (

 . ۹۵۶، ی ناصری نامه فارسفسایی،  .٥

  . Okazaki, “The Great Persian Famine,” 187 ؛۳۹۹، و ایران امیرکبیرآدمیت،  .١
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  ٣ی  جدول شماره

  .]خ.هـ۱۲۵۰ـ ۶۰. [م۱۸۷۱ـ ۸۱در ایران،  تولید تریاک

  ارزش به روپیه  )پوندی ۱۶۰(جعبه   سال

  ۶۹۶،۰۰۰  ۸۷۰  .م۱۸۷۱ـ ۷۲

  ۱،۱۲۰،۰۰۰  ۱،۴۰۰  .م ۱۸۷۲ـ ۷۳

  ۱،۶۰۰،۰۰۰  ۲،۰۰۰  .م ۱۸۷۳ـ ۷۴

  ۱،۶۲۴،۰۰۰  ۲،۰۳۰  .م ۱۸۷۴ـ ۷۵

  ۱،۷۰۱،۰۰۰  ۱،۸۹۰  .م ۱۸۷۵ـ ۷۶

  ۲،۳۱۳،۰۰۰  ۲،۵۷۰  .م ۱۸۷۶ـ ۷۷

  ۴،۷۳۰،۰۰۰  ۴،۳۷۰  .م ۱۸۷۷ـ ۷۸

  ۵،۹۰۰،۰۰۰  ۵،۹۰۰  .م ۱۸۷۸ـ ۷۹

  ۶،۱۰۰،۰۰۰  ۶،۱۰۰  .م ۱۸۷۹ـ ۸۰

  ۸،۴۷۰،۰۰۰  ۷،۷۰۰  .م ۱۸۸۰ـ ۸۱
 PRO FO60/440, W. Baring, The Persian Opium Trade, 23 September: برگرفته از

1881, fol. 377.  

از سمت شرق وارد ایران شد، بیشترین بخش تولیـدات  که کشیدن تریاک از آنجایی

 در خراسان ١.شد ی شرقی کشور انجام می در نیمه
ً
. م۱۸۶۰، که تا پیش از سال خصوصا

. اگیر شـدشد، بیست سال بعد تریاک در آن فر  محصول کمی کشت می .]خ.هـ۱۲۳۹[

اسـاس گـزارش  بـر. مناطق مرکزی کشور هم شاهد گسترش وسیع کشت تریاک بودند

که زمین مرغـوب اسـت، و  اطراف شهر اصفهان«، .]خ.هـ۱۲۶۰. [م۱۸۸۱در سال  ویلز

کند مزارع تریـاک اسـت کـه  هنوز خاک مناسب برای کشاورزی دارد، تا چشم کار می

های  همین موضوع در مورد زمین ١».کند کننده می ی اطراف را یکنواخت و خسته نظرهم

های سفید  خشخاش... های اطراف شهر را تمام زمین«کرد که  نیز صدق می اطراف یزد

 یک رند خطی نبود ٢».پوشانده بود
ً
. م۱۸۷۲یکی از افرادی که در سـال . البته این لزوما

                                                                                              

1. Bricteux, Au pays du lion, 195-6.  

1. Wills, In the Land of the Lion and the Sun, 173.  

2. Stack, Six Months in Persia, 1:262. 
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سفر کرده بـود مشـاهده کـرده بـود کـه کشـاورزان، بـه دلیـل  سیستانبه  .]خ.هـ۱۲۵۱[

کمـال بـه کشـت گنـدم  وتمـام شـان را  ی انرژی ، همـهپیشینهای  سالی در سال خشک

ــر حــال، در مجمــوع، میــزان رشــد زمین بااین ١.بودنــد  اختصــاص داده کشــت  هــای زی

 .]خ.هـــ۱۳۰۴. [م۱۹۲۵سـال ترتیـب تــا بــدین خشـخاش همچنــان رو بـه افــزایش بـود؛ 

آن شد کـه   نتیجه ٢.چهارصد هزار مایل مربع از مساحت کشور زیر کشت خشخاش بود

ی غـالت بـه یکـی از واردکننـدگان  ی عمده ایران ظرف مدت چهل سال از صادرکننده

گنـدم و جـو ده  .]خ.هــ۱۲۳۰ی  دهـه. [م۱۸۵۰ی  در اواخـر دهـه. مهم آن تبدیل شـود

ی  کـه ایـن عـدد در اواخـر دهـه حالیدر داد،  را تشـکیل مـی درصد از صـادرات کشـور

که  ایران بیشتر از آن .م بیستم ی سدهدر اوایل . نزول کرد ۷/۲به  .]خ.هـ۱۲۵۹. [م۱۸۸۰

   ٣.کرد غالت صادر کند آن را وارد می

  ٤ی  جدول شماره

   .]خ.هـ۱۲۴۱ـ ۸۵. [م۱۸۶۲ـ ۱۹۰۶از ایران،  تخمین میزان صادرات تریاک

  سال
  میانگین ساالنه

  بر حسب پوند

  شاخص

  ۱۰۰=  ۱۸۸۰ـ ۸۲

قیمت 

  پوند به

  شاخص

  ۱۰۰=  ۱۸۸۰ـ ۸۲

  ۱۱  ۷۰،۰۰۰  ۱۲  ۱۰۳،۳۳۳  .م۶۵ـ ۱۸۶۲

  ۳۹  ۲۳۸،۴۰۰  ۳۱  ۲۶۸،۲۰۰  .م۶۹ـ ۱۸۶۷

  ۱۸  ۱۱۳،۸۶۷  ۲۲  ۱۹۲،۱۵۰  .م۷۳ـ ۱۸۷۱

  ۳۰  ۱۸۷،۹۳۳  ۳۳  ۲۹۲،۰۵۰  .م۷۶ـ ۱۸۷۴

  ۹۰  ۵۵۷،۶۶۷  ۸۶  ۷۵۲،۸۵۰  .م۷۹ـ ۱۸۷۷

  ۱۰۰  ۶۱۸،۰۲۲  ۱۰۰  ۸۷۴،۷۱۰  .م۸۲ـ ۱۸۸۰

  ۴۹  ۳۰۴،۳۹۶  ۷۸  ۶۸۲،۷۸۵  .م۸۵ـ ۱۸۸۳

  ۵۲  ۳۲۰،۴۲۵  ۶۸  ۵۹۴،۹۹۰  .م۸۸ـ ۱۸۸۶

  ۷۰  ۴۳۵،۰۹۶  ۹۵  ۸۳۵،۰۶۵  .م۹۱ـ ۱۸۸۹

                                                                                              

1 . Goldsmid, “Journey from Bandar Abbas,” 81.  

2 . Neligan, Opium Question, 13.  

3 . Gilbar, “Persian Agriculture,” 315.  
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  ۴۲  ۲۶۱،۰۸۲  ۶۰  ۵۲۹،۶۰۵  .م۹۴ـ ۱۸۹۲

  ۴۱  ۲۵۱،۴۴۳  ۶۴  ۵۵۶،۹۶۵  .م۹۷ـ ۱۸۹۵

۱۸۹۸ 

  .م۱۹۰۰ـ
۷۳۲،۳۱۴  ۸۴  ۳۶۶،۰۱۴  ۵۹  

  ۴۷  ۲۹۳،۱۳۳  ۸۳  ۷۲۴،۱۲۷  .م۰۳ـ ۱۹۰۱

  ۳۱  ۱۹۰،۶۰۷  ۴۳  ۳۷۸،۶۲۵  .م۰۶ـ ۱۹۰۴
  . 246 ",1906ـ Ahmad Seyf, "Production and Trade of Opium in Persia, 1850: برگرفته از

  اعتیاد .٤

اره بـ بـه یـک .م ی نـوزدهم در آن در اواخـر سـده که مصـرف تریـاک همانند چین

سرعت در میـان مـردم رواج پیـدا  افزایش یافت، در ایران نیز با گسترش میزان تولید آن به

هـای معتـاد بـه تریـاک در اواخـر  در مورد رویدادی به نـام اعتیـاد و تعـداد ایرانی ١.کرد

کننـد کـه  را تأییـد می برخی مشاهدات اولیویـه. عقاید متفاوتی وجود دارد ی قاجار دوره

 مقدار کمـی تریـاک مصـرف می به دلیل این: گوید می
ً
کردنـد، تعـداد  که مردم معموال

در  نلیگـان. گرفتنـد تأثیر مضرات مصـرف زیـاده از حـد آن قـرار می کمی از آنان تحت

در اروپا مقایسه کرده اسـت،  باکومیزان مصرف تریاک در ایران را با تن .م ی بیستم سده

امـا  ٢.سـنجیده اسـت در فرانسـه که مصرف تریاک در ایران را با شـراب همانند اولیویه

انـد تـا ایـن حـد  هی شـرقی کشـور گزارشـاتی داد نیمه ی بارهی دیگر افرادی که در گفته

  . نویدبخش نیست

                                                                                              

  . Dikötter et al., Narcotic Culture, ch. 4 :بنگرید به ی چین درباره .١

2. Neligan, Opium Question, 30.  
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  .٣٢٥١ی  ، به شمارهشناسی در لیدن، هلند ی ملی مردم موزه: از. ی قاجار ها در اواخر دوره تریاکی

  

ور در ی شرقی کشـ ، مردم نیمهبا توجه به حرکت شرق به غرب رواج کشیدن تریاک

تمایل بیشتری نسبت به مردم دیگر مناطق بـرای ایـن کـار از خـود نشـان  سدهاواخر این 

یـک پـنجم افـراد  .]خ.هــ۱۲۶۹. [م۱۸۹۰ی  اند که در اوایل دهـه تخمین زده. دادند می

در سـال  پریس ١.کشیدند و یک چهارم خدمتکارانشان تریاک می ی باال در مشهد طبقه

 و کرمان ی یزد جا به اندازه گوید که مصرف تریاک در هیچ می .]خ.هـ۱۲۷۳. [م۱۸۹۴

گویـد در اسـفراین  در گزارشش که در همین دوره نوشته اسـت می ِییت ٢.رواج نداشت

بیشتر از هر چیز دیگری ... ، و هم کودکانم زنانهم مردان، ه«، واقع در استان خراسان

ی  در کرمـان نیـز مصـرف تریـاک در اوایـل دهـه ٣».به کشیدن تریـاک اعتیـاد داشـتند

هـا از  اسـاس گزارش رواج بسیار داشت، به طوری کـه بـر .]خ.هـ۱۲۸۰ی  دهه. [م۱۹۰۰

گفتـه شـده اسـت کـه . وپنچ هزار نفر معتاد بودنـد جا بیستآنشصت هزار نفر جمعیت 

                                                                                              

1. A & P, 1893-94, vol. 95, Thompson, Trade of the Consular District of Meshed, 1892-93, 7.  

2. A & P, 1894, vol. 87, Preece, Report of a Journey Made to Yazd, Kerman and Shiraz, and on the Trade 

and of the Consular District of Ispahan, 17-18.  

3. Yate, Khurasan and Sistan, 381.  
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رو بـه افـزایش  تعداد زنان و کودکان معتاد در کرمان فراوان بـوده اسـت و عـدم توانـایی

و  ها، پارسیان هنـد کارگران در صنایع ریسندگی محلی باعث شد که کار به دست یزدی

ن تریـاک در عـادت بـه کشـید ١.بیفتد که بـا مصـرف تریـاک بیگانـه بودنـد هندوهایی

بود و مانند باقی مناطق کشـور زنـان » افزایش به شدت رو به« سدههم تا پایان  بلوچستان

   ٢.بهره نبودند نیز از آن بی

هــایی کــه بــه ســبب  بــا نگرانی .م ی نــوزدهم ی دوم ســده وخامــت اوضــاع در نیمــه

. م۱۸۸۱ـ ۸۲های  در سـال. شود جاد شده بود نمایان میای ی روزافزون از تریاک استفاده

شده  که حاکم خراسان) الدوله آصف(خان شیرازی  میرزا عبدالوهاب .]خ.هـ۱۲۶۰ـ ۶۱[

ع کرد و بود، شروع به مبارزه با مصرف تریاک کرد؛ به این ترتیب که مصرف آن را ممنو 

هـای تریـاک  کردنـد و نیـز پاتوق هایی که مبادرت به فـروش آن می دستور داد فروشگاه

گویند افراد سطح باالی ساکن آن منطقه، که پیش از آن بدون ترس از  می. تعطیل شوند

های  ت نداشـتند حتـی در خانـهجرئـکشـیدند، دیگـر  مأموران دولـت علنـی تریـاک می

هـا را رفـت و  افـراد بیکـار معتـاد را وادار کردنـد خیابان. دکار را انجام دهن خودشان این

دانیم که آیا این اقدامات  نمی. دادند روب کنند و در عوض به آنان نانی برای خوردن می

 تأثیر مثبتی در این امر داشته است یا خیر الدوله اجتماعی آصف
ً
   ٣.واقعا

های  یعنی سال تا زمان انقالب مشروطه م اقدامات تأثیرگذار علیه مصرف تریاکانجا

 .]خ.هــ۱۲۹۰. [م۱۹۱۱تا پیش از سـال . به طول انجامید .]خ.هـ۱۲۸۴ـ ۹۰. [م۱۹۰۵ـ ۱۱

آیـا کـه  این ی بارهکه قانونی مبنی بر ممنوعیت استفاده از تریاک تصویب شد، بحث در

 قدغن شود و یا این
ً
با توجه بـه . که مصرفش را محدود کنند بسیار بود تریاک باید کامال

تدریج و با انجام مقـدماتی ایـن کـار را انجـام  مشکل در اجرای این قانون، بنا شد که به

 برخی مناطق کشور از این قانون معاف بودند و نیز مالیاتی را که برای تریاک 
ً
دهند؛ مثال

که هفـت سـال پـس از وضـع ایـن  جاییشد تا میبودند هرسال بیشتر و بیشتر  وضع کرده

شـد از  فقط تریاکی که صـادر می. ها شد قانون، فروش تریاک فقط منحصر به داروخانه

دولت ایران پیمان الهه را مبنی بـر  .]خ.هـ۱۲۹۲. [م۱۹۱۳در سال . این قوانین معاف بود

                                                                                              

1. Neligan, Opium Question, 27, 33.  

2. A & P, 1896, vol. 88, Sykes, Trade of the Kerman Consular District, 31 December 1895, 12.  

 . ۱۵۴، تاریخ تریاککوهی کرمانی،  .٣
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در . مخدر امضا کرد و این قانون را پـذیرفتمحدود کردن تولید، تجارت و ساخت مواد 

ای را تصـویب کـرد کـه بـه موجـب آن  ایران الیحه مجلس .]خ.هـ۱۲۹۸. [م۱۹۱۹سال 

 .]خ.هــ۱۳۰۷. [م۱۹۲۸در سـال  ١.شـد بایست محـدود می کشت و مصرف تریاک می

آمد،  اساس آن تریاک به انحصار دولت درمی مجلس قانون جدیدی را وضع کرد که بر

توانست در صورت مصرف غیرقانونی و قاچـاق آن، فـرد خـاطی را مجـازات  بنابراین می

ولی ده سـال بعـد معلـوم شـد کـه  ٢.کند، و مصرف آن را ساالنه ده درصد کاهش دهد

بـیش از  .]خ.هــ۱۳۱۸. [م۱۹۳۹گوینـد کـه در سـال  می. تغییر چندانی رخ نداده است

تریاک نشـان داده اسـت کـه  ٣.اند کرده تریاک مصرف می چهل درصد مردم مازندران

دشمن سرسختی است چراکه نه رژیم پهلوی و نه جمهوری اسالمی نتوانسته است آن را 

کن کند و اکنون به عنوان مواد مخدر انتخابی بسـیاری از ایرانیـان مصـرف  به کلی ریشه

  . شود می

  تنباکو

  تداوم . ١

 تهـران بازار تنباکوی .]خ.هـ۱۲۶۰ی  دهه. [م۱۸۸۰ی  در اوایل دهه فرانسوی اورسول

، را با آب و تاب فراوان توصیف کـرده اسـت کـه، گذشـته از ارجاعـات آن بـه سـیگار

نیـز  در اواخـر دوران صـفویه ن توصـیف درمـورد بـازار اصـفهانتوان تصور کرد همی می

  : صادق بوده است

است که در آن بوی  ی تاجران تنباکو فروشان راسته تر از بازار پارچه طرف کمی آن

مبـاکیها حـاوی  زند؛ این کیسـه هایی از جنس چرم بز بیرون می تندی از کیسه
ُ
 ت

 شـیراز
ً
شـود و خیلـی  ، کشـت میاست، تنباکویی که در جنوب ایران، خصوصـا

سیاه و غلیظ است، طوری که هنگام کشیدن غلظتش را با آب و گالبـی کـه در 

از دیوارهای بازار آویـزان  اصفهان های تنباکوی رشته. کنند ریزند کم می می قلیان

 رنگ مثل گیسوان زنـان است، تنباکویی نرم و لطیف مثل کالف ابریشم، طالیی

                                                                                              

 ." و اقدامات انجمن مبارزه تریاک"نیا،  لطیفی .١

 .۲۳ـ  ۲۹، تاریخ تریاککوهی کرمانی،  .٢

 . ۱۲۴ـ  ۲۷همان،  .٣
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ها ردیـف  بـر روی قفسـه رشـت های تنبـاکوی بسـته. های تیتیان ونیزی در نقاشی

اند کـه از آن  الذقیـه را گذاشـته های حاوی تنباکوی اند و در کنارشان کیف شده

های مسـی نـوعی تنبـاکو  در گلـدان. کنند استفاده می برای درست کردن سیگار

 شـکل و زردرنـگ و پـر از تریـاک آیـد و پودری فروشند کـه از روانـدوز می می

ای هزار ه به داستان که هنگامیهایی که شترسواران، تنگ غروب،  است، از همان

  ١.کشند کنند، می گوی کاروانشان گوش می شِب قصه و یک

تغییـر چنـدانی  ی قاجـار کشـی تـا اواخـر دوره واقعیت این است که وضعیت تریاک

ــرد ــدان قلیان ثروت. نک ــای من ــان را  ه ــوبی درب و داغانش ــای چ ــرا وافوره ــع و فق مرص

شد  ساخته می ی نارگیل یا شیشه و بلور در اصفهان از پوسته قلیانهای  کاسه. کشیدند می

شــان ســاده بودنــد و برخــی را بــا نقــره و طــال و یــا  کردنــد؛ برخی وارد می یــا از روســیه

پوند بـود  ۵۰قیمت آن چیزی معادل یک شیلینگ تا . کردند ین میتزئهای قیمتی  سنگ

ی  هـایی را کـه اوایـل سـده قلیان ٢.ها مربوط به قلیان افـراد متمـول بـود باالترین قیمتو 

و گاهی از داخل با نمادهایی از گل و درخت و غیره، «ساختند  می در شیراز .م نوزدهم

الص مجلل در آن زمان از طـالی خـ های برخی از قلیان ٣».کردند ین مینقش ترنج، تزئ

قلیـان . تومـان بـود ۱۵۰تـا  ۱۰۰اش بلوری و قیمت آن چیـزی بـین  شد، کاسه ساخته می

سرتاسر پر از مروارید و برلیان و یاقوت و زمرد بود و ارزشش بـه بـیش از دو  شاه علیفتح

. م۱۸۷۲در سـال  د، حکمـران مشـهالسـلطنه ی حسام در خانه ٤.رسید میلیون فرانک می

هـای  سـور بـود و نقش شـان از چینـیتنگ«شـد کـه  هایی یافت می ، قلیان.]خ.هـ۱۲۵۱[

ین شـده تـزئهایشان از طالی ناب بود که با برلیان و مرواریـد  کاسه«و » داشت فرانسوی

   ٥».های فیروزه داشت ین سنگتزئهایی از طال با  یقلیانسر «و نیز » بود

 تمام مردم طبقه
ً
داشتند یـا  ی پایین در جیب یا کمربندشان چپق در شمال ایران تقریبا

تر اسـتفاده  از نـوعی چپـق ابتـدایی ی خلیج فـارس در منطقه ٦.بستند آن را به پشتشان می
                                                                                              

1. Orsolle, Le Caucase et la Perse, 232-33.  

2. Ussher, Journey from London to Persepolis, 512; Kotzbue, Narrative of a Journey, 108; Dupré, Voyage 

en Perse, 2:160; and Rivandeneyra, Viaje al interior de Persia, 1:148.  

3. Waring, Tour to Sheeraz, 31-32.  

4. Drouville, Voyage en Perse, 1:82.  

5. Bellew, From the Indus to the Tigris, 363.  

6. Wills, In the Land of the Lion and the Sun, 32; and Polak, Persien, 2:261.  
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ای سفالی با قطـری حـدود  متر طول دارد و از لوله سانتی ۱۷تا  ۱۰بین  این چپق. کنند می

ی راست یـا تنـد خمیـده شـده و در قسـمت  متر تشکیل شده است که با زاویه سانتی ۲۱

ــردی توتــوندر یــک ســر آن . شــود تر می وســط باریــک
ُ
ریزنــد و زغــالی رویــش  می ک

 بسـوزد و تمـام گردانند تا  گذارند و دست به دست می می
ً
وقتـی کـه محتویـاتش کـامال

، که در گزارشـاتی از کشیدن در آسیای مرکزی تر قلیان های ابتدایی یکی از روش ١.شود

ترتیب بـود کـه دو چالـه در زمـین  نیز به دسـت آمـده اسـت، بـدین ها سرزمین بختیاری

کردنـد و بـا  پـر می هم راه داشتند، یکی را از آب و دیگری را با تنبـاکوکندند که به  می

 نی بود از چاله
ً
   ٢.کشیدند ی جلویی دود تنباکو را باال می استفاده از یک لوله که معموال

از سـمت  ویژه بـههـایی  خالفتهای پیشـین بـا م نیز مانند دوره در دوران قاجار تنباکو

 ۷۰. [م۱۸۹۰ـ ۹۱های  در سـال تنبـاکو نهضـتحتـی پـیش از . ی سنتی مواجه شد طبقه

کار نسـبت بـه دود کـردن و کشـیدن آن روی  محافظـه ، برخی از علمـای.]خ.هـ۱۲۶۹ـ

 برخـی از . دادنـد خوش نشـان نمی
ً
مقاومـت  سـیگار در مـورد کشـیدن نروحـانیو مـثال

دانستند و معتقد بودند کسـانی کـه سـیگار  مآبانه می کردند، زیرا آن را رفتاری فرنگی می

مخالفت نسبت به تنبـاکو همچنـین بـه  ٣.اند کشند دین و ایمان خود را از دست داده می

گری پرشـور بـود  ، کـه اصـالح، حـاکم آذربایجـانمیرزا ای جدیدتر از سوی عباس شیوه

ــه عقیــده. مطــرح شــد ــاده ب ــانش در کشــیدن تنبــاکو زی کردنــد و  روی می ی او هموطن

گیرد و به همین دلیل از امورات مفیـد زنـدگی بـاز  این کار تمام وقتشان را می«گفت  می

بـاکو دسـت که الگویی برای سپاهیانش باشد، خود از کشـیدن تن او برای این» .مانند می

میرزا نیـز در ایـن راسـتا  هایی مذبوحانه بود؛ اقدامات عباس ها تالش اما تمام این ٤.کشید

خـوانی نداشـت و در برابـر عشـقی کـه ایرانیـان  بحثی زودهنگام بود که با آن دوران هـم

هـا بـه  ، اشتیاق ایرانیهشا ، در دوران فتحعلیپورتر. نسبت به دود و دم داشتند بیهوده بود

با همسـرش باشـد یـا در ] فرد ایرانی[کند  فرقی نمی«: کند گونه توصیف می را این قلیان

خانه در جمع دوستانش، راهی خارج از کشـور باشـد یـا دادگـاه، در هـر صـورت  دیوان

                                                                                              

1. Wills, In the Land of the Lion and the Sun, 33.  

 Ferrier, Caravan Journeys and ،ی افغانسـتان و دربـاره؛ Loftus, Travels and Researches, 389 :بنگریـد بـه .٢
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گوید قلیان تنها  ، در همان دوران، میدروویل ١».امکان ندارد چپقش را از خود دور کند

به آن عالقه داشـتند و برایشـان نیـازی حیـاتی  ها حتی بیشتر از قهوه چیزی بود که ایرانی

بارون دوُبد به مشکالتی که ایرانیان در ماه رمضان برای دست کشیدن از قلیـان بـا  ٢.بود

گوید هیچ معافیتی بـرای  ، که مید و در تکمیل بحث فریزرکن آن روبرو بودند اشاره می

کند بسیاری از آنان اغلـب مجبـور بودنـد بـه  معتادان در نظر گرفته نشده بود، اضافه می

ترسـیدند  چـون می«شان پناه ببرند تا بتوانند دلی از عزا در آورند،  ی دوستان اروپایی خانه

خواستند بدین ترتیب از دست مالهـا فـرار  آبرویشان را ببرند و میگیر  مندان سخت قانون

   ٣».کنند

، سفر برای افراد ثروتمند مـانعی بـرای مصـرف ی صفوی در این دوره نیز، مانند دوره

باب دود و دم جـایی برونـد، حتـی امکـان نداشـت بـدون اسـ بزرگان قاجار. نبود تنباکو

ی بـزرگ از زیـن اسـب  مسافران دو صندوق یا بشـکه. کردند زمانی که با اسب سفر می

و تنبـاکو و دیگـر   بود و در دیگـری لولـه ها حاوی قلیان کردند که یکی از آن آویزان می

برای درست کـردن  گذاشتند؛ همچنین آتشگردان یا مجمری آهنی را لوازم مربوطه را می

شان  مندان نوکرانی داشتند که وظیفهثروت ٤.کردند آتش از برآمدگی عقب زین آویزان می

حتـی در  شـاه ناصرالدین ٥.فقط تمیز کـردن و بـرق انـداختن و چـاق کـردن قلیـان بـود

سـفری  هـای منـد قلیان اد خیلی ثروتافر . برد را با خود می دارش سفرهایش به اروپا قلیان

ای قلیـان، ولـی  از چرم گاومیش و یا کرگـدن چیـزی شـبیه بـه مخـزن شیشـه«داشتند و 

پوشـاندند و رویـش را  و آن را بـا لعـاب طـال یـا نقـره می... کردند تر، درست می کوتاه

آمـد،  نیـز در کنارشـان می دار رفتنـد و قلیـان طور که می همان ٦».کردند کاری می مرصع

شــکلی بــه نــام مــارپیچ اســتفاده  های فنری ها، از لولــه ی بــین اســب بــرای حفــظ فاصــله

این نوع کشیدن قلیان را  بینینگ ١.کردند که طولشان بین چهار و نیم تا شش متر بود می

                                                                                              

1. Porter, Travels in Georgia, 1:253.  

2. Drouville, Voyage en Perse, 2:78.  

3. De Bode, Travels in Luristan, 2:301.  

4. Mitford, Land March from England to Ceylon, 1:329.  

5. AME, Paris, Mémoires et documents, 6, Rousseau, Tableau général de la Perse moderne, fols. 108v-

109; Polak, Persien, 2:258; Lycklama a Nijeholt, Voyage en Russie, 2:244.  

6. Wills, In the Land of the Lion and the Sun, 30.  

1. Drouville, Voyage en Perse, 2:82; Flandin and Coste, Voyage en Perse, 1:123.  
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  : دهد شرح می

 هنگام اسب ایرانی
ً
قلیـان و سـاز و بـرگش را . کشـند می قلیـان سـواری ها معموال

ها را  درسـت جـایی کـه تپانچـه(ها را روی زیـن اسـبش  او آن. آوَرد نوکرشان می

ی  کند کـه مثـل دو بشـکه شکل حمل می درون دو صندوق مستطیل) گذارند می

ها ظرف اصلی قلیان را  شده است؛ در یکی از آن  بزرگ، از چوب یا چرم ساخته

شـده  ی عمودی آن کـه از چـوب خراطی گذاشتند، یعی مخزن بلورین و بدنه می

ای مـارپیچ و  گذاشـتند کـه شـامل لولـه بود و در صندوق دیگر باقی لـوازم را می

شـده و  ی کوبیده آمـاده ای و درپوش آن و مقداری تنباکوی دراز، سر قلیان نقره

کردنـد  هم زنجیرهای آهنـی آویـزان می از قسمت جلوی زین. شده بود خیسانده

که از یـک طـرف ظـرف دردار آهنـی کـوچکی را بـرای سـوخت زغـال بـه آن 

رسید؛ در سمت دیگـر نیـز  آمد، اما به زمین نمی آویختند، که تا زیر رکاب می می

با این ابزار و وسـایل، قلیـان را هـر وقـت کـه . آویختند ی فلزی پرآبی را می آفتابه

ی مارپیچ را  خدمتکار سر لوله. کردند راحتی آماده می داد به یشان دستور مصاحب

ی کمی از  کشید، خودش هم با فاصله داد که با آن قلیان می به دست اربابش می

قدر وجودش  بنابراین قلیان بخشی از بار سفرشان بود و همان. آمد پشت سر او می

   ١.شانتختضروری بود که رخت و لباس و 

  

 کردنـد و قلیـان اش می کرد فروشـندگان دوره کاروانسرا توقف میهر مسافری که در 

و دیگـر  پیچیدنـد و تنبـاکو ی قلیـان را دور خودشـان می های لولـه دادند؛ حلقه اجاره می

   ٢.کردند ملزومات قلیان را برای مشتریان فراهم می

  

                                                                                              

1. Binning, Journal of Two Years' Travel, 2:177-78. See also Feuvrier, Trois ans à la cour de Perse, 310; 

and Porter, Travels in Georgia, 1:253; the Russian envoy Griboyedov's observations about 'Abbas Mirza, 

in Kelly, Diplomacy and Murder in Tehran, 63; and Armstrong, Journal of Travels, 115.  

2. Mitford, Land March from England to Ceylon, 1:343.  
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  در  برگرفته از کتاب سفر به ایران. ی قاجار در اوایل دوره دارش ارباب سوار بر اسب همراه با قلیان

  ). ١٨١٩ـ ٢٠پترزبورگ،  سن( دروویل. ی جی ، دو جلد نوشته١٣و  ١٨١٢های  سال

  آداب معاشرت و میزبانی . ٢

بخش نبود بلکه یکی از ارکان اصلی مراسـم و  رفی لذتی مص فقط یک ماده تنباکو

کشـیدن از همـان ابتـدا فقـط از روی  در ایران قلیـان. نوازی مردم بود تشریفات و مهمان

نوازی و  سـرعت بـا مهمـان عادت و یا اعتیاد نبود، بلکه کاری جمعی و عادتی بود که به

در ایران، ایرانیان  ی صفویه از شاهدان دورهی یکی  به گفته. صفا و صمیمیت آمیخته شد

کنند، با ایـن تفـاوت کـه ایـن کـار در ایـران  ها تنباکو را با اشتیاق دود می نیز مانند ترک

این آداب شامل مراسم مفصلی برای ُپر کردن قلیـان یعنـی  ١.آداب و رسوم بیشتری دارد

شدن افراد ابـزاری مناسـب  هم جمع تنباکو، که برای دورقلیان و  ٢.آن است چاق کردن

بسـیاری از . نوازی و آداب معاشـرت تبـدیل شـد زودی در ایران بـه نمـاد مهمـان بود، به

اند بـه ایـن موضـوع اشـاره  به ایران سفر کرده .م هفدهم ی سدهمسافران خارجی که در 

                                                                                              

1. Poullet, Nouvelles relations, 327-28.  

  . Floor, “Art of Smoking,” 68 :برای جزئیات بنگرید به .٢
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شد، به او قلیـان و  ها می رانیی یکی از ای که مهمانی وارد خانه اند که به محض این کرده

همنشین همگان اسـت، و از حـق «تنباکو  ی جان فرایر به گفته ١.کردند تعارف می قهوه

 ٢».دارد معاشــرتی اســت و همــه را راضــی نگــه مــی نگــذریم بایــد بگــوییم رفیــق خوش

دهـد کـه قلیـان در ایـران  به دست ما رسـیده نشـان می ی قاجار هایی که از دوره گزارش

بنـدی دقیـق بـوده کـه ایـن  سرگرمی فردی نبوده است، بلکه مراسمی اجتماعی بـا درجه

ی جایگـاه و  کننده حکایت از اهمیت دادن ایرانیان به ادب و نزاکت دارد و نیز منعکس

گوید وقتی افراد آشنا در خیابان یکـدیگر  می پوالک. ی افراد در جامعه بوده است طبقه

اعضـای خـانواده نبایـد در حضـور  ٣.کشیدند ایستادند و با هم قلیان می دیدند، می را می

سفیر آمریکا  نخستین، بنجامین. دابلیو. جی. اس ٤.کشیدند سرپرست خانواده قلیان می

ی اجتمـاعی  ، توجـه مـا را بـه جنبـه.]خ.هــ۱۲۶۱ـ ۶۲. [م۱۸۸۲ـ ۸۳در ایران، در سـال 

  : گوید کند و می موضوع جلب می

های مربوط به  پذیرایی با خوردنی و نوشیدنی موضوع مهم دیگری است که در برنامه

شـود و  ناظر خانه، جوراب به پا و بدون کفـش، وارد می. ها نقش دارد رسوم ثابت ایرانی

ی  همان از لحـاظ طبقـهماگر میزبان و . مانان همراه او هستندچند خدمتکار به تعداد مه

شوند؛ ولـی اگـر کسـی در ایـن  زمان با هم پذیرایی می اجتماعی در یک رده باشند، هم

تعداد و ویژگی چیزهایی که .... کنند ی باالتری باشد، اول به او تعارف می میان از طبقه

ها  صبح. روز و فصل سال بستگی دارد ی اجتماعی افراد، ساعت کنند به طبقه تعارف می

اگـر مهمانـان . کنند تعارف می بعد قلیان. بار کنند، آن هم فقط یک پذیرایی می با چای

ی اجتماعی باشـند، درسـت ایـن اسـت کـه بـه همـان تعـداد قلیـان  همگی از یک طبقه

یـک قلیـان  فقـطیگران برتر باشـد، شده بیاورند؛ ولی اگر یک نفر در این میان از د  چاق

کننـد، و بعـد از  قلیان، باز چای تعارف می نخستینبعد از .... دهند آورند و به او می می

بعد از مدت زمانی که طول آن به مقبولیت مهمانی بستگی . آورند آن دومین قلیان را می

آن بــار دیگــر قلیــان کننــد کــه پــس از  تعــارف می هــای کوچــک قهــوه دارد، در فنجان

                                                                                              

1. Du Mans, “Èstat de 1660,’” in Richard, Raphaël du Mans, 2:75, 81; Tavernier, Les six voyages, 1:714; 

De Bruyn, Reizen over Moskovie, 172.  

2. Fryer, New Account, 2:210.  

3. Polak, Persien, 2:258.  

 . همان .٤
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ممکن اسـت ایـن . دهند مهمانی دیگر به سر رسیده است با این کار نشان می. آورند می

د؛ کیفیـت و دار د، امـا در ایـران اهمیـت زیـادی وضوعات به نظر پیش پـا افتـاده برسـم

دانـی و جایگـاه  ی اوست، بلکه آداب ی سلیقه دهنده ی پذیرایی میزبان نه تنها نشان شیوه

   ١.شود یز در چنین موقعیتی سنجیده میمهمان ن

کردنـد مثـل ایـن بـود کـه بـه او  تعارف نمی که اگر به مهمانی قلیان گوید می پوالک

ایـن بـود کـه  ی هکردنـد نشـان اند و اگر برای بار سوم به مهمانی قلیان تعارف می توهین کرده

  ٢.دیگر باید برود  مهمان مهمانی به پایان رسیده است و

  :به مورد مشابهی اشاره دارد متن زیر به نقل از بنجامین

بقیـه در سـطح بـاالتری قـرار داشـته  نسبت بـهاگر یکی از افراد از نظر اجتماعی 

 به او می می باشد، فقط یک قلیان
ً
 عشرو که  از آن پیش او. دهند آورند، که قاعدتا

کنـد،  تعـارف می یک به یک به تمام حاضران برای احترام کشیدن کند،قلیان  به

د، در بـر دست به قلیان ب او که مقامی باال داردولی وای به حال کسی که پیش از 

. کننـد تواننـد او را تحقیـر و تقبـیح می این صورت، آقایان ایرانی تا جایی کـه می

 لب بـهمقام سلطنتی پس از شاه در ایران، چهل سال  الممالک، باالترین مستوفی

به این دلیل فقط باشد،  قاطعانه تصمیم گرفته بود جزو مخالفان تنباکو نزد وقلیان 

که بـه  یکی از مجالس قلیان را در حضورش و پیش از آنکه وقتی جوان بود، در 

اجتمـاعی  ی از نظر طبقـه او راپیشکش کرده بودند که  به کسی او تعارف کنند،

مالک الم بـه مسـتوفیبعد از آن وقتی قلیان را . آورد به حساب میتر از خود  پایین

وقت قلیان نکشد تا ایـن  و قسم خورد که دیگر هیچ تعارف کردند، آن را کنار زد

   ٣.تکرار نشود گاه دیگر هیچو این اهانت اتفاق 

قلـم از را  تمـاعی در کشـیدن قلیـانهای اج مناسبتی  بارهمشابه همین مشاهدات در

تـا  ۱۲۳۹. [م۱۸۶۳تـا  ۱۸۶۰از سال  در تهران ، کاردار سفارت بریتانیاویک ادوارد ایست

  :بخوانید ،.]خ.هـ۱۲۴۲

برایتان بیاورنـد تا وقتی آن را . کند ها بازی می ایرانی همانیدر م نقش مهمی قلیان

                                                                                              

1. Benjamin, Persia and the Persians, 102-3, as quoted by Glünz, "Vorspiel zur Revolution," 148.  

2. Polak, Persien, 2:258. 

3. Benjamin, Persia and the Persians, 103, as quoted by Glünz, "Vorspiel der Revolution," 149. 
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های نـژاد عربـی بـر  مسیری که دیروز طی کردید، برتری اسب ی توانید درباره می

پشیزی هم  که نظر شما چیست صحبت کنید، این یا برعکس و های ترکمن اسب

وقتی اولین قلیان را دود کردند  ولی. باشید حرفی زدهارزد، فقط کافی است  نمی

دومـین قلیـان . شود، البته اگر به شـما هـم قلیـان داده باشـند تازه بازی شروع می

زنید که ترجیح  موضوعی حرف می ی هرسد که شما دارید دربار  درست وقتی می

؛ سـومی هـم »بندیـد دهانتـان را می«دهند به بیرون درز نکند، بنابراین سـریع  می

کنیـد و زحمـت را کـم  وجور می ست، بنابراین خودتان را جمعمجوز خروج شما

  ١.کنید می

   :به نکات جالبی اشاره کرده است  با مشاهدات دقیقش ، ویلزو در آخر

قلیان  بالفاصله، خدمتکار خانه فقط یک نفر است مهمانو  آورند می وقتی قلیان

گویـد اول بایـد میزبـانش  می گونه سپس مهمان اعتراض. کند را به او تعارف می

اگـر غیـر از بعـد . کنند این پیشنهاد را رد می و میزبان هم با حرکت دست بکشد

و  کنـد آن را به دیگر مهمانان حاضـر تعـارف مـیخودش کس دیگری هم باشد 

اگـر  ولـی. کند به کشیدن قلیان میرد آن کردند، شروع  ی هوقتی حرکتی به نشان

 در همـان ابتـدا م
ً
یزبان از لحـاظ موقعیـت بـر او برتـری داشـت، مهمـان معمـوال

کـار را  باشد که این نزاکت بیقدر  اگر این و از او قلیان بکشد پیشپذیرد که  نمی

 قلیان نمی
ً
وقتی تعداد مهمانـان . گذرد و از خیرش می کشد بکند، میزبانش اصال

بعد باقی افراد به ترتیـب  و نشانتری اول بزرگزیاد است و فقط یک قلیان هست، 

تعـارف پـیش از آن هرکـدام البتـه . کننـد شروع به کشـیدن می عیاجتما ی هطبق

   ٢.دتمامی ندار  تعارفاتاین . کنند که دیگری اول بکشد می

 ی دهنده و ایـن موضـوع نشـان زیـادی داشـتدر جمع آداب و رسـوم  کشیدن قلیان

. اسـتهای درست برخوردهای اجتماعی حـائز اهمیـت  وشای است که در آن ر  جامعه

مطمـئن  قلیان را به نفـر بعـدی بدهنـد، بایـد که آنیکی از این آداب این بود که پیش از 

 از کاس
ً
از دیگر آداب این مراسم مفصل و  ٣.باشدقلیان بلند شده  ی هشوند که دود کامال

                                                                                              

1. Eastwick, Journal of a Diplomat's Three Years' Residence, 1:260. 

2. Wills, In the Land of the Lion and the Sun, 30-31. 

3. Drouville, Voyage en Perse, 2: 81; O'Donovan, Merv Oasisi, 2: 20. 
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  سلسله
ِ

حـانیون کشـیدن قلیـانی را کـه از رو  مربوط به قلیـان ایـن بـود کـه بعضـی مراتبی

. دانســتند هــا را مجــاز نمی صــاحبش اروپــایی باشــد یــا شــریک شــدن قلیــان بــا اروپایی

 با آوردن قلیان خودشان این قانون را دور می ها هم اروپایی
ً
همچنین، برخی از . زدند غالبا

عیتی های خودشان را بـه همـراه داشـتند تـا از بـه وجـود آمـدن مـوق نیسر قلیاها  اروپایی

  ١.ناخوشایند یا وضعیتی که موجب ناراحتی شود جلوگیری کنند

اند کـه دو و نـیم میلیـون  تخمین زده .]خ.هـ۱۲۶۰ی  دهه[ .م۱۸۸۰ ی هدر اواسط ده

مرکز کشت آن  استان فارس ٢.کردند دود می میلیونی ایران تنباکو ۱۰نفر از کل جمعیت 

 
ً
را کـه در همـین یکـی از انـواع آن . ترین نبـود مرغـوب کازرون تنباکوی بود، البته لزوما

تنباکوهایی را که از نظـر کیفـی . نامیدند می خشکه در زمان قاجار شد منطقه کشت می

ــایین ــطح پ ــاکوی در س ــم تنب ــه اس ــد، ب ــیراز تری بودن ــتاندر  ش ــرعربس ــه ، مص  و ترکی

جهـرم، در اسـتان نیز ، و است استان فارس که آن هم در، شهرهای زرقان ٣.فروختند می

تنباکویی که اطـراف از  تلحاظ کیفی کویشان معروف بود، که فقط کمی ازهم تنبا الر

نوع درجه سوم تنباکو را که مـردم فقیرتـر مصـرف . تر بودند شد پایین کشت می فهاناص

منـاطق و  آمـد می از کرمانشـاه بهتـرین توتـون ٤.آوردنـد می و یـزد کردند، از کاشان می

بیسـتم،  ی سـدهدر آغـاز  ٥.ندبیشترین تولید توتون را داشت ران قاجاردر دو  ارومیه اطراف

همچنـین، در منـابع . مرغـوب معـروف بودنـد چنان به تولید تنباکوی شیراز و کاشان هم

تر بودنش نسـبت بـه  به دلیل قویهم یاد شده است که البته  خراسان بسیاری از تنباکوی

   ٦.تری برخوردار بود مرغوبیت پایین ی هشیراز از درج تنباکوی
 

                                                                                              

1. Drouville, Voyage en Perse, 2: 31-32; and Sykes, Through Persia on a Side Saddle, 18-19. 

 . ۱۱۹۸" ،کلید استطاعت"، اعتمادالسلطنه .٢

3. Binning, Journal of Two Years' Travel, 1:776-77, 323-24. 

4. De Hagemeister, Essai sur les resssources, 32; Polak, Persein, 2:256; idem, "Beitrag zu den 

agrarischen Verhältnissen, " 143; and Wills, Land of the Lion and the Sun, 30.  

 بعدها تنباکوی
ً
 . Razpush, "Galyān," 262 :بنگرید به. بود بهتریت تنباکو هکان در فارس ظاهرا

5. Polak, Persein, 2:261; Wills, In the Land of the Lion and the Sun, 33. 

6. See Forster, Journey from Bengal to England, 2:158; De Hagemeister, Essai sur les ressources, 32; and 

Beyens, "Une mission en Perse," 22.  

پرطرفـدار  شـاه تری داشـتند، امـا در دربـار فتحعلی کیفیت پایین و دامغان خراسان که تنباکوی این گوید با مایستر می هگاه دو

 . بودند
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 H. R. D’Allemagne, Du Khorassan au. ی قاجار ، اواخر دوره، گیالن، رشتکشت تنباکو

pays des Bachtiaris, 4 vols. (Paris, 1911).  

آوردند که به مصـرف  به دست می را از حوالی شیراز ، بهترین تنباکودر دوران قاجار

شـد بـه  کشـت می و کاشـان را که در یـزد تر نامرغوب یو فقط تنباکو . رسید داخلی می

  ١.کردند صادر می و استانبول بغداد

ن محصوالت صادراتی ایـران تری تبدیل به یکی از مهم نوزدهم، تنباکو ی سدهاواسط 

ی  هدربار  یکی از شاهدان. شد صادر می ، و روسیهوری عثمانی، امپراتکه به هند شده بود

ترین  تنبـاکو از اصـلی نویسـد کـه در آن زمـان می.] خ.هــ۱۲۲۰ی  دهه[ .م۱۸۴۰ی  دهه

جا  ای نابـه رسد این حرف مبالغـه به نظر می. رفت محصوالت صادراتی ایران به شمار می

کی از محصوالت کشاورزی مهم در صادرات بود، ولی فقط چهـار البته، تنباکو ی ؛باشد

.] خ.هــ۱۲۳۰ی  دهـه[ .م۱۸۵۰ ی هدرصد کل صـادرات رسـمی ایـران را در اواخـر دهـ

                                                                                              

1. Polak, "Beitrag zu den agrarischen Verhältnissen," 143; Truilhier, Mémoire descriptif, 96.  

 . ۲۲۴ـ  ۲۹، هنگیایران در راهیابی فر ناطق،  :بنگرید به. ی نوزدهم م ی میزان صادرات در سده درباره
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 از اوایــل دهــ امپراتــوری عثمــانی ١.داد تشــکیل مــی
ً
ی  دهــه. [م۱۸۴۰ ی هخصوصــا

در سـال  ٢.ایـران شـد کنندگان اصـلی تنبـاکوی ی از مصـرفتبدیل بـه یکـ .]خ.هـ۱۲۲۰

و نـواحی اطـرافش چیـزی حـدود  اصـفهان ی همحصـول سـاالن .]خ.هـ۱۲۲۸. [م۱۸۴۹

. شـد مـیو چهار هزارتـای آن صـادر  بود، که بیست ده یازده کیلویی ی ههزار بشک چهل

در  ٣.فرسـتادند می بـه امپراتـوری عثمـانی و تبریـز بیشتر این صادرات را از طریـق بغـداد

هفتصد تا هزار و اصفهان ساالنه بین  ی ه، فقط منطق.]خ.هـ۱۲۴۰ی  دهه. [م۱۸۶۰ ی هده

 .]خ.هــ۱۲۵۷. [م۱۸۷۸سال  در ٤.کرد ن تنباکو را از راه بغداد صادر مینهصد تُ هزار و 

  ٥.کل محصول به رقمی معادل یک میلیون کیلوگرم رسیده بود

کم رواجـش را از دسـت  کم در ایران مرسوم بود، بعد از آن .م مبیست ی سدهتا  قلیان

ی  دهـه. [م۱۸۶۰ ی هها بـا سـیگار بـه دهـ آشنایی ایرانی. جای آن را گرفت داد و سیگار

در سـال گوینـد  میو  اسـت  بـوده هـا ها و روس ترک متأثر ازو  گردد برمی .]خ.هـ۱۲۴۰

رســد  بــه نظــر میکــه ( ه اســتســیگارفروش داشــت ۳۵۰ تبریــز .]خ.هـــ۱۲۴۸. [م۱۸۶۹

گار کـه سـی تنبـاکوی و بومی نیز آغاز شدی نکشید که کشت طول ٦).گویی است گزافه

 اولـین بـار دراز سامسون آورده بودند  در ترکیه هایش را از طریق ساحل دریای سیاه دانه

آن را بـه  مقـداری از دو سـال بعـد .کشـت شـد در گیالن .]خ.هـ۱۲۵۵. [م۱۸۷۶سال 

 ی هدر ابتدا نشـان و مقیم ایران سیگار کشیدند اولین بار چند فرنگی. صادر کردند روسیه

در دسترس افراد قرار گرفت، کشـیدن  بومی وقتی تنباکوی. بود یمآب یفرنگ سطح باال و

 وقتی شـرکترواج یافتسیگار به سرعت 
ً
های سـاخت  کارخانـه های روسـی ، خصوصا

ــدســیگار را در گــیالن احــداث کر  ، بســیاری از .]خ.هـــ۱۲۶۹. [م۱۸۹۰ ســال در ٧.دن

قـدر  و کشـیدن سـیگار آن ٨،داشتندلبشان  ی هدر گوش سیگاری بازرگانان در بازار تهران

                                                                                              

1. See Gilbar, "Persian Economy," 187. 

 . ۷۷، بازرگانانناطق،  .٢

3. AME, Nantes, Téhéran A, 21, Commerce d'importation et d'exportation de l'Europe avec la Perse, fols. 

48-49. 

4. Rochechouart, "Le commerce et l'exploration de commerce," 60. 

5. PRO, FO60/482, Herbert, Report on the Present State of Persia, 7 May 1886, fol. 143. 

6. Floor, "Art of Smoking," 77. 

7. De Windt, A Ride to India across Persia, 46, 86. 

  .همان .٨
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سـیگار  پاکـت و کاغـذترین فقـرا هـم همیشـه  حتـی بیچـاره«رواج پیدا کرده بـود کـه 

 رواج روزافــزون ١».کردنــد را درســت می همراهشــان داشــتند و خودشــان سیگارهایشــان

هـا باشـند،  خواستند مثـل غربی و کسانی که می هم شد چپقسیگار باعث مرسوم شدن 

باالتر به نظر برسند، اولین گروهی بودنـد کـه ایـن کـار را انجـام  تر و سطح امروزی یعنی

طوری کـه دیگـر به  ،واج قلیان منجر شدها به کاهش ر  ایرانی ی هولی عادت تاز  ٢.دادند

های  بیستم سیگار به سرعت جای قلیان را گرفته بود، و فقط روحانیون، ایرانی ی سدهدر 

حـدود سـال کـه  هایی برگسـیگار ٣.به کشـیدن قلیـان ادامـه دادنـد روستاییانسنتی، و 

ـــ۱۲۳۹. [م۱۸۶۰ ــیه .]خ.ه ــوئیس و روس ــران می از س ــ وارد ای ــی  دش ــان خیل در آن زم

  ٤.وقت در ایران باب نشد بود و هیچ قیمت گران

  جنبش تنباکو. ٣

ای  نمـاد مجموعـهتبدیل به باز کنند،  که راه را برای سیگار پیش از آن و تنباکو قلیان

بـه اهمیـت تنبـاکو از لحـاظ اقتصـادی، با توجه . صدا شدند و مسائل گوناگون پرسر از

سـعی کـرد ایـن محصـول سـودآور را تحـت انحصـار  عجیب نیست کـه دولـت قاجـار

دولـت، بـه . حکومت مرکزی درآورد و سود حاصل از فروش آن را به جیب خـود بزنـد

شان را روزهای  زهمغا ها درِ  ، دستور داد تنباکوفروشیهای مذهبی منظور احترام به مناسبت

.] خ.هــ۱۲۶۰[ .م ۱۸۸۰ ی هرسد که ایـن قـانون در اواسـط دهـ به نظر می. جمعه ببندند

. های مهمی در این زمینه برداشته شد مگامدت کوتاهی بعد از آن  ٥.تصویب شده باشد

نوشت و  طاعتکلید استای به نام  رساله السلطنه ، اعتماد.]خ.هـ۱۲۶۵. [م۱۸۸۶ سال در

های بـاال بـردن  و یکی از راه د دولت دانستبودن درآم  در آن دلیل ضعف ایران را پایین

او تنبـاکو را مثـال . گرفتن مالیات مطـرح کـرد های جدیدِ  را تصویب شیوه کشوردرآمد 

                                                                                              

1. A & P, 1893-94, vol. 95, Report on the Trade and Commerce of the Province of Gilan for the Year 

1891, 4-5. 

 . ۳:۴۷۲، تاریخ اجتماعی تهرانشهری،  .٢

3. A & P, 1893-94, vol. 95, Report on the Trade and Commerce of the Province of Gilan for the Year, 

1891, 4-5. 

4. Gasteiger, Handelverhältnisse Persiens, 33. Also see Floor, "Art of Smoking," 82.  

 ]. ۱۲۶۷خرداد  ۲۶[ ۱۸۸۸ژوئن  ۱۳۰۵/۱۵شوال  ۵الضرب،  به امین السلطان ی ظل ، نامه۷۴، بازرگانانناطق،  .٥
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مونـه، اعـالم از نظر او محصولی مصرفی و غیرضروری بود، و به عنوان نتنباکو زد، زیرا 

، و حمـایتش را از تأسـیس شـود صرف دخانیات میتومان در ایران  ۲۵۰۰۰کرد که روزانه 

. م۱۸۸۴ که در سـال(اعالم کرد  ،عثمانی تنباکویبه تقلید از رژی  ،انحصار دولتی تنباکو

فرمانی صادر کرد کـه در  شاه در همان سال، ناصرالدین ١).تأسیس شده بود .]خ.هـ۱۲۶۳[

ظاهر به دلیل نگرانی دولت از اثرات سوء دود و دم بر تن و جان بـود، و در اصـل بـه منظـور 

   ٢:متن فرمان به شرح زیر است. تنظیم کشت و مصرف تنباکو و کنترل درآمد آن بود

اهمیت خاصـی نـدارد و نـوعی تجمـل بـه  و تنباکو که مصرف توتون جایی از آن

 آن باعـث مسـمومیت می حساب می
ّ

ی  شـود و ریشـه آید، مصرف بـیش از حـد

ی  است، بنابراین به منظور محـدود کـردن اسـتفاده از ایـن مـاده ضعف جسمانی

توتون  صنف فروشندگان] .ق.هـ۱۳۰۴[دهیم که از آغاز امسال  تجملی فرمان می

، وزیـر امـور السـلطان امین حضـرت واالمقـامدر تمام ایران تحت نظارت مستقیم 

 اندیشـند تـا کـه دارنـد، تـدبیری می ای ایشان با توجه به توانایی. باشد مالی دربار

ن تعداد فروشـندگان توتـون و تنبـاکو در تمـام شـهرها، نـواحی و روسـتاهای ایـرا

شاهنشاه رنج گسترش کشـت  و به درخواست خوِد این فروشندگان شودمشخص 

های تجـارت  ترین بخش خرد، که یکی از مهم توتون و صادرات آن را به جان می

است؛ همچنین ایشان از هرگونه تقلب در برگ این محصوالت ممانعت به عمـل 

کـه صـادرات آن  آورند تا خریداران فرنگی آن را رد نکنند، منظور این اسـت می

ی قـانونی حاضـر ممنـوع  بدون نظارت و بازرسی دقیق در گمـرک مطـابق مـاده

برای صادرات آن گواهی مخصوصی به صـورت رایگـان اعطـا خواهـد . شود می

ی تنبـاکویی بـدون مجـوز مسـتقیم  از تاریخ مذکور به بعد هیچ فروشـنده... شد

  .رژی هیچ فروشی نخواهد کرد

اخبـاری  .]خ.هــ۱۲۶۶[ .م۱۸۸۷ سـال نداشـت، و در اوایـلاولین فرمان دوامی این 

برخـی مشـکالت و «رژی بـه دلیـل  ی بنیـاد تنبـاکوی کـه پـروژه منتشر شد مبنی بـر این

قانونی اجرانشـده بـاقی  گرچه این فرماِن  ١.شود مختومه اعالم می» های اداری پیچیدگی

                                                                                              

 . ۱۱۹۴ـ ۹۵" ،کلید استطاعت"، اعتمادالسلطنه .١

2. PRO, FO/60/480, enclosure in Nicholson, Tehran to London, 23 October 1886, fols. 199-202.  

1. PRO, FO60/485, Nicholson, Tehran to London, 1 February 1887, fol. 76. 
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.] خ.هـ۱۲۶۹[ .م۱۸۹۰ سال در نگین تنباکودرآمدی شد برای امتیاز ن ماند، تبدیل به پیش

حـق  تـالبوت .مـاژور جرالـد اف اسـاس آن، شـرکت بریتانیـایی بـر و که شاه اعطا کرد

ایـن . را به مـدت پنجـاه سـال کسـب کـردایران  فروش، توزیع و صادرات تمام تنباکوی

مـدت  مـدیریت طوالنی را برانگیخت که از ناکارآمدی و سـوء عموم مردم ی امتیاز کینه

ی اعتـراض مشـهور تنبـاکو در  دولت و حرام کردن منابع ملی خسته شده بودند، و جرقه

 این موضوع باعث شـد کـه بازرگانـان در. زده شد .]خ.هـ۱۲۷۰ـ ۷۱. [م۱۸۹۱ـ ۹۲سال 

مخالفت با این امتیاز پیشرو باشند و برخی انبارهای تنباکویشان را به آتـش کشـیدند، تـا 

 عمومی تبدیل کردند این
ً
   .که روحانیون آن را به موضوعی کامال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 H. R. D'Allemagne, Du Khorassan au pays desی قاجار تنباکوفروشی، اواخر دوره

Bachtiaris, 4 vols. (Paris, 1911)..  
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ً
در جریـان قیـام مندند  از جمهوری اسالمی، عالقه بعددانشمندان امروزی، خصوصا

زیـرا در بیـان کـرد،   سیر را باید کاملتفولی این . مردم نشان دهند پشتیبانرا  علما تنباکو

آنان در ایـن جنـبش نادیـده گرفتـه شـده  های شرکت بسیاری از جنبه، ترین حالت ساده

 در اصفهان؛ ی علما موافق تحریم نبودند که، همه اول این. است
ً
دودسـتگی ایجـاد ، مثال

کردند، که سخنگوی تند مخالفان بـومی ایـن  حمایت می نجفی ز آقاای ا عده: شده بود

از آن طـرف و  ،ای ملـی داشـت موضوع به مسـئلهامتیاز بود و نقش مهمی در تبدیل این 

کسی که دربرابر حق  ،کردند حمایت می هاشم که از میرزابودند حامی دولت  روحانیون

که مخالف امتیاز بودند این  تر از آن، علمایی مهم ١.انحصاری دولت مقاومتی نکرده بود

 زیادی  که می کار را نه به دلیل این
ّ

خواستند نقش حامیان ملت را بازی کنند، بلکه تا حد

هــای خودشــان یــا در  تنبــاکو را در زمین. بــرای منــافع شخصــی خودشــان انجــام دادنــد

گرا ژست حمایت از  عمل روحانیونچه باعث شد  آن ٢.کردند های وقفی کشت می زمین

علمـا رهبـران . هـا بـود مردم را بگیرند جایگاه مشترکشان در مخالفت با دولت و فرنگـی

رای ایمان و سنت مبارزه ها ب آن. شدند بودند، زیرا تنها مخالفان دولت محسوب می ملت

این دستگاه . انداخت که هردو را دولت در ائتالف با عناصر غرب به خطر می کردند می

معتقـد  کـهشـد  اعتقادی علما شامل نفرت عمیق از حضور و تأثیر بیگانگان در ایران می

همچنـین  .شـود خواری می و مشـروب گری ند باعث افزایش فساد به صورت روسپیبود

نگران بودند که رفت و آمـد بـا بیگانگـان مـردم را از اسـالم دور کنـد و درهـا را بـرای 

خطری بودند که طی آن ممکن بـود بـه عالوه بر این، نگران  ؛بگشاید تبلیغات مسیحیان

  .های مردم تجاوز شود حریم خصوصی خانه

موضوع حساسی بود، زیرا این امتیاز باعث ایجاد نگرانـی  ویژه به در این میان، تنباکو

و در مورد تنباکو، محصولی  شد میدر خصوص استخدام مسلمانان توسط غیرمسلمانان 

. کـرد اش می های غیرمسلمان آلوده راکی بود، تماس با دستکه شبیه به محصوالت خو 

کنـد  خاطرنشـان می ی تمایز بین قیام تنباکو و انقالب مشـروطه در زمینه رسول جعفریان

 به کشمکشی بین تأثیر و مداخله
ً
کـه  شـد، در حالی ها مربوط می ی غربی که اولی کامال

ی قیـام  را تنهـا بازمانـده الله نـوری او شیخ فضـل .دومی بحث بر سر اصالحات بوددر 

                                                                                              

1. Walcher, "In the Shadow of the King," 189. 

2. Keddie, Religion and Rebellion in Iran, 65. 
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عـاری از  ی پـاکهـا جهـان رؤیـای آن ١.دانـد تنباکو در مبارزات مربوط به مشـروطه می

و از  ردم یکـی شـده بـودم ی که در آن منافع روحانیون با منافع عامهبود  عناصر غیرشیعه

تا ننگ ایـن امتیـاز مایی فراخواندند مردم را به راهپی فع بود که علماطریق این وحدت منا

بـرای رسـیدن بـه حمایـت از تولیـدات  هایشانهمچنین، در فریاد. بشویند را از دامانشان

ر امــور ی بیگانگـان د مداخلــهاز حساســیت موجـود و دیرپــایی کـه نســبت بـه داخلـی، 

موضوع تحـریم کـاال بـه . وجود داشت استفاده کردندخودکفایی رسیدن به اقتصادی و 

 چـونو  اشـکال مختلفـی نشـان دادبـه خـود را  بـه خودکفـایی اقتصـادیرسیدن منظور 

فروپاشـی ها بعد  مدت هایش تا لرزه پسگشت،  برمی به دوران پیش از قاجار هایش هریش

تـر و  ی مهم مقاومـت علمـا بـرخالف خواسـته بنـابراین در اصـفهان. ز ادامه داشتنی آن

ها به تعطیلی و از بین رفتن بانـک شاهنشـاهی ایـران و خـالص شـدن از تمـام  اصلی آن

 هشـرکت اسـالمیدوباره با نـام  این نهاد بعدها ٢.ها انجامید های تجاری با فرنگی مناسبت

عمر  و البته به منظور تشویق تولیدات داخلی و بومی طراحی شده بودکه  بنیان نهاده شد

از  نیـزهـا  آن ، چراکـهمردم به فراخـوان روحـانیون پاسـخ مثبـت دادنـد. کوتاهی داشت

تر این بـود کـه بـه  ولی، موضوع مهم. هراسیدند میبیگانگان در کشورشان  منافعافزایش 

و سرخوردگی از امور دولتی در کشور نومیدانه به دنبـال رهبـر و  دلیل نارضایتی عمومی

   ٣.راهنما بودند

آنچه موجب نارضایتی عموم شد و روحانیون را تبدیل به قهرمانان آرمان ملی  بنابراین

ی بیگانگـان و  اش ترس از مداخلـه ی اشتراک اصلی کرد همگرایی منافعی بود که نقطه

. و مـردم وجـود نداشـت ؛ وگرنه وحدتی طبیعی بین علماها بود نگرانی از افزایش قیمت

قرار اسـت بـه نفـع بیگانگـان مالیـات «آمیزی بود که با شعار  نتیجه جنبش ملی اعتراض

، ه رهبری میـرزا حسـن شـیرازی، بدر عراق برجسته از کربال علمای ٤.آغاز شد» بدهیم

. قـدغن کردنـدمؤمنـان واقعـی  را بـرای خریـد و فـروش و مصـرف تنبـاکوطی فرمانی 

از سـوی  بسـیاری حمـالت«آمیز بـود کـه  قـدر موفقیـت تحریمی که در پی آن آمـد آن

                                                                                              

 . ۱۸ـ  ۱۹، مقدمه، یخ دخانیهتار کربالیی،  .١

2. Walcher, "In the Shadow of the King," 188. 

3. See the memorandum from Lascalles to Salisbury, Tehran, 22 December 1891, in Lambton, "Tobacco 

Régie," 249-50. 

4. Wilson, Persian Life and Customs, 290-92; and Sparroy, Persian Children of the Royal Family, 241. 
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ایـن افـراد  انجام گرفـت؛که مورد سوءظن بودند  ی چای های عرضه مؤمنین به فروشگاه

بیـرون از دهانشـان هـا را  بسـیاری از خارجی سـیگارشکستند و  دیدند می می هرجا قلیان

شاه هم قلیان را کنار گذاشتند، و خود شـاه مجبـور  سرای حرم حتی زنان» .کشیدند می

 امتیاز را لغو کنـدم خیلی زودبود در خفا قلیان بکشد، و 
ً
 اعتمادالسـلطنه ١.جبور شد کال

ی دکتـر فوریـه، پزشـک  وقتـی از خانـه ؛کـرد مشـاهدهواکنش مردم را از نزدیـک خود 

بـه بـد و بیـراه شـروع بر لب داشت رهگـذران  آمد و سیگاری مخصوص شاه، بیرون می

شـرح بـا آب و تـاب بعـد از تحـریم را  انگیز تهـران شرایط حزن گوردون ٢.گفتن کردند

های  خانـه چایزد با سکوتی فراگیـر و  های تهران قدم می در خیابان وقتیشاه «: دهد می

هــای خــالی  مواجــه شــد کــه صاحبانشــان گذاشــته بودنــد و رفتــه بودنــد، ردیف خــالی

، کسانی که روی داشتآمیز مردمش  نشانی از اعتصاب اعتراض هایی را دید که نیمکت

  ٣».نشستند و تفریحی نداشتند جز کشیدن قلیان و نوشیدن چای ها می آن

به شدت بر  که ی ایران امروزی است ترین وقایع در تاریخچه یکی از مهم قیام تنباکو

شـید تـا همـه چیـز در ایـران بـه کشت تنباکو تأثیر گذاشت و حدود پانزده سال طـول ک

بـه انتقـاد علیـه تنبـاکو بـه  رژی، علما به دنبال زوال شرکت تنباکوی. حالت اول برگردد

جماعـت تنبـاکو  شرکت فرانسوی با وقتی دولت قاجار. ای مخدر ادامه دادند عنوان ماده

)Societe de tombac (برخی مردم را از فـروش تنبـاکو بـه کـارگزاران ایـن ، قرارداد بست

ایـران، بـا  که بـه تقلیـد از امتیـاز تنبـاکوی بودشرکتی این شرکت . کردند شرکت منع می

به توافق رسیده بود و یـک سـال  .]خ.هـ۱۲۷۰. [م۱۸۹۱ سال در عثمانی تعاونی تنباکوی

از امتیـاز برای بازرگانان ایرانی بـه مراتـب  قراردادی بست که بعد مخفیانه با دولت قاجار

 سـال در روسـتاییانکشـاورزان و  کـل محصـولبنـابراین . بیشـتری داشـت سـود تالبوت

شـان وابسـته بـه تنبـاکو و  ماند و افرادی که زندگی شانروی دست.] خ.هـ۱۲۷۱[ .م۱۸۹۲

و شــیخ  نجفــی دادخواســت علیــه آقــا ٤.دچــار نگرانــی شــدیدی شــدندفــروش آن بــود 

                                                                                              

1. Sparroy, Persian Children of the Royal Family, 242; HHStA, XXVIII/11, Persien, Rosty, Berichte aus 

Teheran, 23 December 1891, fol. 158; Keddie, Religion and Rebellion in Iran; and Lamboton, "Tobacco 

Régie." 
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3. Gordon, Persia Revisited, 26-27. 

4. A & P 1894, vol. 87, Report of a Journey Made to Yezd, Kerman and Shirza, and on the Trade & c., of 
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 تنبـاکوی قـرار شـد بـه شـرطی. های اصلی تحریم، به جـایی نرسـید ، محرکمحمدعلی

روستاییان را خریداری کنند که تا دو سال آینده مبـادرت بـه کشـت آن نکننـد، ولـی از 

 داشـتموافقـت روی آن که قیمت پیشنهادی حتـی از نصـف قیمتـی کـه رژی  جایی آن

 شروطهمالها حتی در روزهای اول پس از انقالب م. کمتر بود، هیچ توافقی حاصل نشد

پنبه، که به نیروی کار کمتری نیاز داشـت و کشت . ندراند علیه کشت تنباکو سخن می

احتمال از بین رفتنش هم کمتر بود، محصولی بود که بسیاری از روستاییان ترغیب شدند 

   ١.به جای تنباکو برگزینند

  گیری نتیجه

مصـرف  و تنبـاکو تریـاک وفور بـهبودنـد  ، مـردم از هـر قشـری کـهدر زمان قاجـار

تریاک بیشترین تغییر را داشت چرا که مـردم دیگـر آن را ، ماده دو از بین این . کردند می

 ایـن روش. نوزدهم کل کشور را فرا گرفت ی سدهدر اواخر این عادت و  کردند دود می

، جامعه نسبت به کارگران رواج بیشـتری یافـت ظاهران در میان اقشار باالی ، کهمصرف

تفریحی  امرییکی از این پیامدها این بود که مصرف تریاک به . پیامدهای ژرفی داشت

، از کاری فردی به کاری تبدیل شد که گروهی از مردم برای گذران وقـت دور ددل شب

ــه دســتنشســتند، یــک وافــور  منقــل می ــار هــم چــای کردنــد و می را دســت ب  در کن

به همان نسبت که کشیدن تریاک باعث افزایش اعتیاد شد، بـه همـان  ولی. نوشیدند می

افـزایش . نسبت هم به معضلی اجتماعی تبدیل شد که تا آن زمـان سـابقه نداشـته اسـت

هایی که به کشت غالت اختصاص داده  باعث شد تعداد زمین نیزی کشت آن  سابقه بی

این موضـوع بـه خـودی خـود باعـث  درست است که .کندبودند به شدت کاهش پیدا 

 نشد، ولی  .]خ.هـ۱۲۴۹. [م۱۸۷۰قحطی سال 
ِ

عـدم  محصوالت غـذاییدر تولید داخلی

   ٢.در نتیجه به ایجاد قحطی کمک کردکه  به وجود آمدتعادلی 

ها  ایرانی. گیری داشت مداوم و چشمافزایش  سوبه این  از زمان صفویه کشت تنباکو

                                                                                              

1. AME, Brussels, 4265II, 3675, 't Serstevens, Exploration commercial dans le sud de la Perse, 1907, 17-

18. 

 Okazaki, "The Great Persian: نبـود، بنگریـد بـه که تنها دلیل قحطـی تغییـر کشـت غـالت بـه تنبـاکو ی این درباره .٢

Famine" . 
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منـدان  ثروت ی مـردم بـود و همچنان مورد عالقـه قلیان. ان حریصی بودندکنندگ مصرف

و افـرادی را بـرای  های قیمتی ساخته شده بود از سنگکه  داشتندقیمتی  گران های قلیان

. کشـیدند معمـولی می هـای قیرتـر قلیانکردنـد، و افـراد ف استخدام می چاق کردن قلیان

تدریج قلیانی را که در همه جا  مرسوم شد و به نوزدهم بود که سیگار ی سدهدیگر اواخر 

  .شد از زندگی مردم حذف کرد یافت می

د آن کـه شـاه در کشـت و تولیـ تا حدی بود کـه پـس از این اهمیت اقتصادی تنباکو

 ده میلیـون نفـر . بیایدوجود  ، عجیب نبود چنان بلوایی به دخالت کرد
ً
از جمعیت حدودا

نوزدهم، چیزی در حدود دوهـزار نفـر در کـار کشـت و تولیـد تنبـاکو  ی سدهدر اواخر 

 جای تعجب نیست که اولین اعت. بودند
ً
، ها علیه این امتیـاز در شـیراز راضبنابراین، اصال

عجیب نیست که فراخوان تحـریم تنبـاکو  بود؛ همچنینی مرکز اصلی کشت تنباکو، یعن

ولی قیام تنباکو  ١.مورد توجه قرار گرفتای از عموم مردم  قدر از سوی طیف گسترده آن

شد و یکی از  ها اعتراض های اصلی جنبه یکی از. ائل اقتصادی فراتر گذاشتپا را از مس

اسـاس  ای بود که بر عقیده رهبری این امر را به عهده گرفتند ی که علماترین دالیل اصلی

، نجـسیـا در اصـطالح مـذهبی، و افتـاد، ناپـاک  ها می آن اگر تنباکو به دست خارجی

های  ن کشوری بود کـه مـدتایراچراکه کم گرفت،  این واقعیت را نباید دست ٢.شد می

آل را بـا خودکفـایی بـه دسـت آورد و  زد تـا شـرایط ایـده را به آب و آتش می مدید خود

از ، عالوه بـه. در ایران قدمت داشـت بدبینی نسبت به کاالهای وارداتی از دوران صفویه

 بـه حـریم خصوصـی  امـریمصرف تنباکو  که آنجایی
ً
شخصـی بـود، موضـوع مسـتقیما

در هایشـان  که حریم خانه مینه«: یکی از شاهدان عینیی  به گفته. گشت ها برمی خانه

 ٣».برانگیختـه شـود شـور مهارنشـدنی مبـارزاتکافی بود تا  خطر تعرض قرار گرفته بود

ضعف احساسی مردم دست گذاشت و واکنش شدیدی که علیه  امتیاز تنباکو روی نقطه

  .آن شد با توجه به شرایط موجود قابل درک است
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 . Feuvrier, Trois ans à la cour de Perse, 310 ؛ و۱۰۵، تاریخ دخانیهکربالیی،  .٢

3. Sparroy, Persian Children of the Royal Family, 241. 



 



 



 

   ۹فصل 

   ی قاجار تغییر الگوی مصرف در ایران دوره: تا چای از قهوه

قشر بـاالی جامعـه در ایـران بسـیار مرسـوم افراد در دید و بازدیدهای  پذیرایی با چای

  . است
  ) .خ.هـ۱۲۲۲./م۱۸۴۳( ساله در ایران اقامت هشت، جاستین پرکینز

  قدمه م

و برخی از کشـورهایی کـه در آن زمـان  ، انگلستان، روسیه، ژاپنایران نیز مانند چین

کنندگان  ترین مصرف ، یکی از بزرگو مراکش ترکیهبودند، مثل  جزء امپراتوری عثمانی

، )و ژاپـن بـه غیـر از چـین(وجه اشتراک ایـن کشـورها . شود در دنیا محسوب می چای

کـاال و  های تجاری ایـن عالوه بر تمایل به چای، مربوط به زمان ورود این نوشیدنی، راه

ایران، به استثناء مناطق شمال شرقی آن، بـه . محبوبیتی است که بعد از آن به دست آورد

یکی از دالیـل اصـلی ورود . با چای آشنا شد. می شانزدهم  رسد در حدود سده نظر می

و انتقـال  زودهنگام این محصول به ایران، مانند روسیه، نزدیکی نسبی این کشور به چـین

های تجاری اروپایی و نقل  های زمینی بود؛ اما در مراکش فعالیت شرکت آن از طریق راه

چای در ایران، ماننـد تمـام کشـورهای . و انتقاالت دریایی باعث ورود این محصول شد

پیش از ) به غیر از کشورهای اصلی در آسیای شرقی(ی این محصول  کننده دیگِر مصرف
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  ی مـردم شـود، دوره ه یـک نوشـیدنی محبـوب در میـان عامـهکـه تبـدیل بـ این
ً
ی نسـبتا

و ترکیـه،  محبوبیت واقعی چای در ایران، مانند روسیه، انگلستان. ای را طی کرد طوالنی

آن  ای که چـای جـایگزین ایران از لحاظ نوع نوشیدنی. گردد میبر .م ی نوزدهم به سده

شد شباهت زیادی به روسیه ندارد؛ در روسیه چـای بـرای محبوبیـت بایـد بـا مشـروبات 

کـرد؛ ماننـد برخـی از کشـورهای اروپـایی و بیشـتر نقـاط  الکلـی تقطیرشـده رقابـت می

کـه جـزء  انگلسـتان. شـد یرقیبی قـوی محسـوب م ها قهوه که در آن امپراتوری عثمانی

، تـا یافـتمحبوبیـت  .م ی هفدهم کشورهای غربی بود که قهوه در آن در سده نخستین

 هم با این. داد ها این نوشیدنی را به چای ترجیح می مدت
ً
زمـان  کـه چـای و قهـوه تقریبـا

بـود کـه چـای در ایـن کشـور از لحـاظ  .م ی هجـدهم شد، اواخر سـده وارد انگلستان

عواملی بـود کـه قیمـت، منـابع تـأمین،  متأثر ازمحبوبیت از قهوه پیشی گرفت و این امر 

کـه  به دلیـل ایـن در امپراتوری عثمانی. ١شرایط کار و تغییر ذائقه و ُمد از آن جمله است

تر  میزان مصرف چای و قهوه در مناطق مختلف متفاوت بود، وضعیت به مراتب پیچیـده

هـای  بخش. نیز گرایشات مذهبی در انتخاب این دو نقش داشت و هلند بود و در آلمان

و لیبی و همچنین الجزیره در غرب،  ، عراق، سوریه، یعنی مصرزبان دولت عثمانی عربی

با این نوشیدنی  از یمن .م ی پانزدهم که نخستین مناطقی بودند که با ورود قهوه در سده

مـراکش در ایـن میـان . کـافئینی دیگـری نیاوردنـدگاه رو به نوشـیدنی  آشنا شدند، هیچ

ی  در سـده و هلنـدی استثناء است؛ در این کشور، چای که توسـط بازرگانـان انگلیسـی

دیگر تأثیر و از طرف . ٢وارد شده بود نسبت به قهوه محبوبیت بیشتری یافت .م شانزدهم

ــق روســی ــوم و عالی ــوذ آداب و رس ــی از  نف ــه یک ــور ب ــن کش ــه باعــث شــد ای در ترکی

هـا جایگـاه خـود را  کنندگان اصلی چـای تبـدیل شـود؛ هرچنـد قهـوه نـزد ترک مصرف

   ٣.همچنان تا امروز حفظ کرده است

چـای از اواخـر . تغییـر مسـیر داد چـای بـه سـمت ایران نیز با گذشت زمان از قهـوه

چگونگی این تغییر مسیر از قهوه بـه چـای . شد» نوشیدنی ملی«تبدیل به  ی قاجار دوره

ی مصرف چای در ایران  پیش از آن در مورد پیشینه. موضوع اصلی این فصل خواهد بود

                                                                                              

1. Burnett, “coffe in the British Diet,” 35-52.  

2. Carlier, "le café maure,” 976-77.  

3. Tapper, “Blood, Wine and Water,” 218-19.  
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  . ر بحث خواهیم کردبه طور مختص .م ی نوزدهم پیش از سده

  محبوبیت و گسترش : ی صفویه در دوره چای. ۱

کـم در  به ایران به طور دقیق معلوم نیست، بدون تردید دست هرچند زمان ورود چای

 ایرانیـان  ن مردم شناختهدر میا ی صفویه برخی مناطق کشور پیش از دوره
ً
شده بود و قطعا

ترین ارجـاع بـه چـای در اروپـا  رسد قدیمی به نظر می. اند شناخته آن را می پیش از قهوه

ی  سـده های نیمـهصـورت گرفتـه کـه در  توسط بازرگانی ایرانی بـه نـام حـاجی محمـد

 ١.گوید می چینی ی ونیزی، از چاِی  محقق و نویسنده باتیستا راموسیومبه جیا. م شانزدهم

. ایرانیـان را بـا چـای آشـنا کـرده باشـند .م سـیزدهم ی سدهدر  ها احتمال دارد که مغول

ی  درگذشــته(نگــار مشــهور ایرانــی  ، پزشــک و تاریخ]ه همــدانیالل فضــل[ رشــیدالدین

وزیـر اعظـم بـود، از  ایلخـانی خـان ی پادشاهی غازان که در دوره) .خ.هـ۶۹۷/.م۱۳۱۸

دهد این  در ایران نشان می  چایی  واژه ٢.برد چای به عنوان یک نوشیدنی درمانی نام می

مشـخص نیسـت کـه در آن دوران . ول از آسیای میانه وارد این کشور شـده اسـتمحص

های چای سـیاه  قالب بوده و یا شده است چای سبز چینی چایی که در ایران مصرف می

ــد ازبک ــا کــه چادرنشــینانی مانن ــا ، ترکمنه ــا قالمو قو  ه ــا نمــک و کــره مصــرف  ه ب

ایـن نوشـیدنی هنـوز در  .م ی شـانزدهم دانیم که تـا اواخـر سـده هرچند می ٣.کردند می

در  الدین محمـد َحَمـوی یـزدی سـالک. شـد ی مواد دارویی ایرانـی گنجانـده نمی زمره

شـته اسـت کـه چـای دارویـی نو .] خ.هــ۹۸۰ی  دهـه[ .م ی شانزدهم ای در سده رساله

                                                                                              

1. Ramusio, Delle navigationi, 2:15.  

2. Laufer, Sino-Iranica, 553-54.  

آنان چـای را بـا شـیر، کـره و یـا دنبـه مصـرف . عالوه بر نوشیدنی، خوراک بود و دیگر چادرنشینان چای ها برای ازبک .٣

 Elphinstone, Account of the :بنگرید به ها ی چای در میان ازبک درباره. شد کردند و خوراک سبکی محسوب می می

Kingdom of Caubul, 470 ؛ وFraser, Narrative of a Journey into Khorasan, 264, 283 ،؛ و همـانWinter’s 

Journey, 2:151 .بنگریـد بـه هـا قو ی چـای در میـان قالم دربـاره: Hommaire de Hell, Les steppes de la mer 

Caspienne, 2:104 .هـا ی ازبک ی اهمیت چای در زندگی روزمـره درباره.] خ.هـ۱۲۱۰ی  دهه[. م۱۸۳۰ی  کونولی در دهه 

ا از تشـنگی جلـوگیری دارند ت ها آن را در دهانشان نگه می شان بسیار بسته به چای است، برگ که زندگی ها ازبک"گوید  می

 Burnes, Travels ی معاصر وی و نیز نویسنده Conolly, Journey to the North of India, 1:54-55 :بنگرید به." کنند

to Bokhara, 1:221; 2:436-37 گیرد و در تمام ساعات روز  در این کشور هیچ کاری بدون چای انجام نمی"گوید  که می

  ." نوشند چای می
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عمادالـدین  ١.شـده اسـت های دارویـی مشـهور یافـت نمی ناشناخته بوده و در فهرسـت

ی کوتاهی به چای کـرده و گفتـه  اشاره.] خ.هـ۹۶۹ـ ۷۰[. م۱۵۹۰ـ ۹۱در سال  شیرازی

چـای سـبز بـوده اش بـه  اند و بنابراین اشـاره کرده است که چای را بدون قند درست می

چـای را گیـاه  شـیرازی. شده نیست گوید که این محصول در ایران شناخته او می. است

سـفر  بـار بـه چـیناو از فرد معتمدی کـه دو. آید می دارویی عجیبی خوانده که از چین

بود که انواع مختلفی از چای در این کشور وجود دارد که برخی بسـیار  کرده بود شنیده

فروشـند و نــوع  نقـره می) گـرم ۴.۲۵(از آن را در ازای یـک مثقـال  َمـنانـد و هـر  گران

از میـان . خاصی از چای وجود دارد که قیمت یک مثقال از آن یک مثقـال نقـره اسـت

مـک بـه هضـم غـذا و کـاربرد خواص چای به تـأثیر شـفابخش آن بـرای ورم معـده، ک

گوید طبعش گـرم اسـت و  برای ارزیابی خواص چای می. کند اشتهاآوری آن اشاره می

 ی هفـدهم و هجـدهم های دارویـی سـده در فهرست ٢.دهد رطوبت معده را کاهش می

ای  ، از چای به عنوان مـادهدویهاأل  زنمخو  دویهالفاظ األ ، ی حکیم مؤمن تحفه، مانند .م

شود، اشتها را افـزایش داده،  دارویی نام برده شده که باعث تقویت قلب، مغز و کبد می

پماد آن را نیز برای درمان . لنج و آسم مفید استو کند و برای تهوع، ق خون را تصفیه می

اشاره کرده است کـه در  .م ی هفدهم در سدهشارِدن  ٣.کردند ورم و بواسیر استفاده می

ی دارویـی اسـتفاده  ایران، مانند بسیاری جاهای دیگر، چای بیشتر بـه عنـوان یـک مـاده

   ٤.ای خوراکی شده است تا ماده می

پیشـروی  کـم کمسـیاه  چـای .]خ.هـ۹۸۰ی  دهه. [م۱۶۰۰ی  همه در اوایل دهه اینبا

ی  که در دهـه اولئاریوس. شد ای تفریحی بدل می ه نوشیدنیای دارویی ب کرده و از ماده

از راه زمینـی  چینـی گوید چاِی  به ایران سفر کرده بود می .]خ.هـ۱۰۱۰ی  دهه. [م۱۶۳۰

او همچنین گفتـه اسـت ایرانیـان . وارد ایران شد توسط تاتارهای ازبک از آسیای مرکزی

اش به چای سیاه بوده است که بعدها قرار بود  ریزند؛ بنابراین اشاره در چای خود قند می

                                                                                              

1. Hamavi Yazdi, “De venenis celeberrimis,” fol. 55. 

  . ۷۱" ختایی، چای"، عمادالدین شیرازی .٢

3. Seligmann, ed., Ueber drey höchst seltene persische Handschriften, 40;  

  . ۲۹۴، دویهاأل  مخزنو عقیلی خراسانی، 

4. Chardin, Du bon usage du thé, 70.  
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در ایران بـه  های چینی از وجود چایخانه اولئاریوس ١.تبدیل به نوشیدنی ملی ایرانیان شود

دهـد کـه در آن زمـان نوشـیدن  صحبت کرده است و این نشان می خانه چای ختایینام 

انـد و در  داده ها به مشـتریان چـای می گوید در حمام می فراِیر ٢.چای مرسوم بوده است

 ٣.انـد پـذیرایی کرده) هـوهو ق(از او بـا چـای  در بندرعباس .]خ.هـ۱۰۵۶. [م۱۶۷۷سال 

مپفر
َ
داشـته اسـت  به اصفهان .]خ.هـ۱۰۶۲ـ ۶۳. [م۱۶۸۳ـ ۸۴طی سفری که در سال  ک

ماخی
َ

ی  دهـه. [م۱۶۹۰ی  دهـهدر  ویلـوت ٤.به چای دعوت شـده اسـت و قزوین در ش

نوشـیدند و بعـد از شـام  صبحانه قهوه می) ثروتمند(گفته است که ایرانیان  .]خ.هـ۱۰۷۰

گاه قهوه  ی او گرچه ایرانیان هیچ به گفته. و قهوه و چای و مشروب بر پا بود بساط قلیان

تی در ایرانیـان اشـاره او به عـاد. خوردند کردند، چای را همواره با قند می را شیرین نمی

ای قنـد در دهانشـان  هـا حبـه آن گوید ها رواج دارد؛ می کند که هنوز هم در میان آن می

گوید چای در ایران نه کمیاب بود  شاردن می ٥.نوشند دارند و چای را رویش می نگه می

. شـده اسـت ی با ارزشی محسوب می حال به دلیل خارجی بودن هدیه بااین ٦و نه گران؛

 .]خ.هــ۱۰۴۳. [م۱۶۶۴در سال  عباس دومدر هدایایش به شاه  ای فرانسوی نهخا رتسفا

از سـفیر سـیام  .]خ.هــ۱۰۶۲. [م۱۶۸۳در سـال  شـاه سـلیمان ٧.چای نیز گنجانده بـود

، ی روس ، فرستادهآرتمی وولینسکی ٨.انشان بودهدایایی دریافت کرد که چای نیز در می

آورد  در هدایایی که بـرای شـاه سـلطان حسـین .]خ.هـ۱۰۹۴ـ ۹۵. [م۱۷۱۵ـ ۱۶در سال 

   ١٠.کرد ایی میهمانانش پذیر چای و قهوه از م این شاه همیشه با ٩.چای نیز بود

. شده اسـت وارد می از راه زمینی از چین چای .م ی هفدهم کم تا اواخر سده دست
                                                                                              

1. Olearius, Vermehrte Newe Beschreibung, 599.  

2. Ibid., 599-600.  

3. Fryer, New Account, 3:33-34; 2:162.  

4. Kaempfer, Reisetagebücher, 45, 69.  

5. [Villotte], Voyages d’un missionnaire, 521, 525. 

 ,Chardin, Dubon usage du thé :بنگرید به. نوشیدند می) دارچینی(را با قند  کند که در ایران چای شاردن نیز اشاره می

67 .  

6. Ibid., 68.  

7. Chardin, Voyages, 3:193, 201-2.  

8. NA, VOC 1373, Van Heuvel, Gamron to Batavia, 19 April 1683, fol. 883v.  

9. Bell, Travels, 73; and Bushev, Posol'stvo Artemiia Volynskogo, 30.  

10. Valentyn, Oud- en nieuw Oost-Indiën, 5:277, 281; MAE, Paris, Corr. Pol., Perse, 5, Gardane, Isfahan 

to Paris, 31 October 1720, fol. 342; Dourry Efendy, Relation de Dourry Efendy, 19.  
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. گونه ارجاعی به چای نشده اسـت هیچ در اسناد مربوط به داد و ستد بین ایران و پرتغال

در . گـاه کـاالی پـر طرفـداری نبـوده اسـت نیز هیچ و انگلستان این محصول برای هلند

در  ها هلندی فقط. نیز نامی از آن برده نشده است خلیج فارس شرقی اسناد کمپانی هند

اند که این اشارات نیز  اشاره کرده بار به چای چینی چندین .م ی هفدهم ی دوم سده نیمه

از . شـود شـده نمی وارد می مربوط به چایی کـه از طریـق کمپـانی هنـد شـرقی هلنـدی

وابسته بـه تجـارت اجنـاس  شان در باتاویا ی مرکزی آسیایی در اداره ها که هلندی آنجایی

رد از چین
ُ

 می خ
ً
توان مطمئن بـود کـه  بودند، که اغلب چای سیاه نیز جزئشان بود، تقریبا

میـزان تقاضـای چـای در ایـران در منـابع  ١.شداین نوع از چای نوعی بود که وارد ایران 

دهـد بـازار آن در ایـران نوسـان داشـته ولـی  کمپانی هند شرقی آمده است که نشـان می

 سطح مصرف آن متوسط بـوده اسـت حال بااین
ً
. م۱۶۴۳بـدین ترتیـب در سـال . معموال

کنـد کـه در  ی بـه ایـران وارد میکیلـو چـا صد و سی چهـلحدود  هلند .]خ.هـ۱۰۲۲[

هفت سال بعد، اعـالم کردنـد کـه در طـول  ٢.ماند روی دستش می عباس انبارهای بندر

تقاضا برای  که درحالیبه ایران وارد نشده است،  گونه چای چینی چهار سال گذشته هیچ

کـه در سـندی  حال آن ٣.شد النی از آن حاصل میاین محصول بسیار زیاد بود و سود ک

ی حـدود  در بندرعباس نوشـته شـده اسـت کـه محمولـه .]خ.هـ۱۰۷۳. [م۱۶۹۴از سال 

   ٤.کیلویی به دلیل فقدان تقاضا در ایران به هند انتقال داده شده است ۵۵۰۰

 موجـود بـه دسـت می به دلیل ناسازگار بودن داده
ِ
در تـوان  آیـد نمی هایی که از منـابع

اطالعاتمان . ای قطعی برسیم به نتیجه ی صفوی در ایران دوره مورد محبوبیت نسبی چای

 چـای در آنجـا رواج  در مورد مسائل اجتمـاعی و اقتصـادی خراسـان
ً
نیـز، کـه احتمـاال

اضح است که، بـه اسـتثناء شـمال همه و  اینبا ٥.بیشتری داشته است، بسیار محدود است

ی بسـیار زیـادی در جایگـاه  با فاصله چای نسبت به قهوه ی صفویه شرق ایران، در دوره

                                                                                              

  . Ptak, “Die Rolle der Chinesen,” 89-105 :در آسیای شرقی بنگرید به در تجارت چای ها ی نقش هلندی درباره .١

2. NA, VOC 1144, Gel. De Jongh, Gamron to Batavia, 14 May 1643, fol. 489.  

3. NA, VOC 1178, Sarcerius, Gamron to Batavia, 6 April 1650, fol. 803v.  

4. NA, VOC 1549, Verdonk, Gamron to Batavia, 24 October 1694, fol. 602r.  

در اختیار مـا  ویژه نظامی خراسان ی رخدادهای سیاسی و به اطالعات بسیاری درباره های دربار صفوی نامه که وقایع بااین .٥

ی شرایط اجتمـاعی و  درباره) اروپایی(کشد تا از طریق گزارش شاهدان  طول می. موزدهم ی ن گذارد، ولی تا اوایل سده می

 . ی مردم اطالعاتی به دست آوریم زندگی روزمره
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   ١.کرده است هم برابری نمی دوم قرار داشته و از لحاظ محبوبیت با شربت

   و چای مصرف قهوه کاهش. ٢

هـا  کدام از آن ، محبوبیت هیچرغم توزیع نسبی این دو نوشیدنی در ایران صفوی علی

کـه چـه بـر  این. در نبرد جان سالم به. مجدهم ی ه سدهو آشوب  از اضمحالل صفویان

ــدان رو  ســر چــای ــد چن ــک آم ــس از ســال  ســدهشــن نیســت و در طــول ی . م۱۷۲۲پ

 مصرف قهوه. کمتر نامی از آن برده شده است] انقراض دودمان صفوی[ .]خ.هـ۱۱۰۱[

ی  که در اواخر سـده که البته دلیل آن تنها اقداماتی گیری کاهش یافت چشم طورنیز به 

خانه کاربردش  بینیم که قهوه پیش از آن می. راه افتاد نبود ها نهخا بر ضد قهوه .م هفدهم

کـم از دسـت  های نامعلوم و تبلیغات ضد حکومتی کم را به عنوان مکانی برای سرگرمی

 ها خانـه وجود آمـده تـأثیری در قهوه های بـه گیری با وجود این، افـزایش سـخت. داد می

سر ماهیت قهوه به نفـع کسـانی  ی روحانیت بر  که مجادلهخصوص از زمانی  به نداشت،

خانـه،  قهوه. دانسـتند تمام شده بود که مجاز بودن آن را از لحاظ دینی دارای اشکال می

ــن محــدودیت ــا وجــود ای ــی ب ــرای  های تحمیل حت ــوان مکــانی ب ــه عن ــان ب شــده، همچن

صـحبت و لـذت بـردن از فنجـانی  ال همهای عمومی برای افرادی که به دنبـ همایی گرد

ـ. بودند به کار خود ادامه داد قهوه و یا قلیان
ُ
از  ، کـه یـک دهـه پـسبـروینوس درنلیک

م هایی خانه به ایران سفر کرد، به قهوه گذاری شاه سلطان حسینتاج
َ

 و کاشـان اخیدر ش

بسیاری داشته اسـت؛ او  های خانه قهوه ، اصفهانبروینوهای د بنابر گفته ٢.کند اشاره می

خصـوص نزدیـک غـروب،  به«ه کرده کـه اشار  باغچهاراطراف  های خانه یژه به قهوهو  به

ــاکو ــده، تنب ــردم بســیاری در آنجــا گــرد آم ــوه می می م ــد کشــیدند و قه در  ٣».خوردن

نوشته .] خ.هـ۱۰۸۵[.) م۱۷۰۶ـ ۰۷. (ق..هـ ۱۱۱۸که در سال  ی سلطان حسین نامه وقف

های هنـری،  نامه بسیاری از کارگاه در این وقف. برده شده است نام ها خانه شده از قهوه

   ٤.اصفهان وقف امور مذهبی شده است های خانه ها و قهوه مغازه

                                                                                              

1. Coolhaas, ed., Generale Missiven, 1639-1655, 30 November 1640, 115.  

2. De Bruyn, Reizen over Moskovie, 103, 131.  

3. Ibid., 150; and ARA, VOC 1856, Oets, Isfahan to Jacobsz., Gamron, 10 March 1714, fol. 685  

  .قرار دارد" در باغی خارج از اصفهان"کند که  با نام ناظر اشاره می ای خانه که به قهوه

 . ۲۳" ،نامه نگرشی بر یک وقف"امیدیانی،  .٤
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ی دولـت یـا حکـم روحانیـت  در ایران شد مداخله آنچه باعث کاهش مصرف قهوه

و برانـدازی دودمـان  هـا ی افغان از حمله ای بود که پس های اقتصادی نبود، بلکه ناآرامی

های  ای طـوالنی از نابسـامانی دوره هـا اشغال کشور توسـط افغان. ایجاد شده بود صفوی

سـیدن سیاسی و زوال اوضاع اقتصادی را بـه همـراه داشـت کـه تـا پـس از بـه قـدرت ر 

در نتیجـه، فروپاشـی . نیـز همچنـان ادامـه داشـت .م ی نـوزدهم در اوایل سـده ها قاجار

ها و کاهش قـدرت خریـد مـردم  های بازرگانی و گسترش فقر منجر به افزایش قیمت راه

محض در کشـور اثـری منفـی  که وجود ناامنی، خشونت و نابودِی  تر از آن این مهم. شد

گونـه ارجـاعی بـه  بـه مـدت بـیش از یـک سـده هـیچ. زندگی عـادی مـردم داشـتبر 

در یکی از منابع . روستایی در متون نشده و یا ارجاعات بسیار اندک است های خانه قهوه

در  ١.اشـاره شـده اسـت به فرمان نادرشـاه نزدیک قندهار ای خانه پارسی به ساخت قهوه

 ای خانه به قهوه.] خ.هـ۱۲۱۹[. م۱۸۴۰جنوب نیز در یکی از منابع موجود مربوط به سال 

هـای  در قلمـرو عرب در سـاحل خلـیج فـارس ، واقع در شمال بوشهردر شهر بندر دیلم

 مکان کده می ٢.، اشاره شده است»رخو  قهوه«
ً
تر بودند،  کنترل قابل هایی غیر ها، که ظاهرا

را گرفتنـد و بـه عنـوان مکـانی بـرای  ها خانه ای در این زمان جای قهوه به شکل گسترده

نیـز بـه  ها خانـه بـدون شـک قهوه ٣.و سرگرمی جمعی به کار خود ادامه دادند خیالی بی

ی  های پایانی سده ، که در سالاولیویه. شان تغییر کرد حیات خود ادامه دادند، اما ماهیت

ها در  بیند با آنچه در مورد آن را که می هایی خانه کند، قهوه از ایران دیدن می .م هجدهم

پیش از . کند  خوانده بود مقایسه می دوران صفوی ی بارهدر های شاردن و تاورنیه سفرنامه

هـای داغ و  هـا بحث های عمومی بزرگ و زیبایی بودنـد کـه در آن مکان ها خانه آن قهوه

دادش زیـاد بـود، نـه تفریحات همواره به پـا بـود؛ امـا آنچـه او بـا آن مواجـه شـد نـه تعـ

 زیبا
ً
های  توجیه او از این اوضاع این بود که ایرانیان طی جنگ. پرجمعیت بود و نه اصال

در آنجا نه دیگر  چراکههای عمومی دست کشیده بودند،  داخلی از رفتن به چنین مکان

توانستند بدون خطر بازپرسـی و  توانستند با آسودگی با هم گفتگو کنند و نه حتی می می

                                                                                              

 . ۳۷۶، جهانگشای نادری تاریخاسترآبادی،  .١

ی دولتـی در سـال  یک مقام ناشـناخته اکتشافیارجاع در بخش اول است، جایی که از سفر . ۸۵، دو سفرنامهآل داوود،  .٢

  .سخن رفته است.] خ.هـ۱۲۱۹. [م۱۸۴۰/ق.هـ۱۲۵۶

3. Bélanger, Voyage aux Indes-orientales, 2/ii, 340-42.  

  . ۷بنگرید به ارجاعات فصل 
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بـا . فحص رفت و آمد کنند، زیرا در آن صورت عواقب ناخوشایندی در انتظارشان بودت

شـد  ، در همسایگی ایران، مصرف قهوه روز به روز بیشتر میی او در ترکیه که به گفته این

و  هایشــان شــربت خوردنــد، ایرانیــان در مهمانی و مــردم در تمــام ســاعات روز قهــوه می

ندرت با قهـوه پـذیرایی  گرداندند، اما به ها را دست به دست می دادند و قلیان شیرینی می

   ١.کردند می

گرا بودن از اهمیـت بـاالیی  به دلیل نشان دادن تمایل ایرانیان به درون ی اولیویه نظریه

هـا توجـه  ی کـه در آنزمـان در جوامـع اروپـای  خالف رویدادهای همبر . ردار استبرخو 

شد، باعـث بـه وجـود آمـدن  ی خصوصی افراد، که روز به روز بیشتر می خاص به حوزه

امان شد، در ایران فروپاشی عظیم اقتصادی و اجتماعی باعث انـزوای  گری بی بورژوازی

بـه دلیـل اطالعـات . شـان کشـاند ی خصوصی هـا را بـه حیطـه اجباری مـردم شـد و آن

ی زمانی بین سـقوط حکومـت  ی اجتماعی ایران در بازه اریخچهمحدودی که در مورد ت

. ها را بیـان کنـیم جویی توانیم علت دقیق این صرفه داریم، نمی و ظهور قاجارها صفویان

ی  نیـز در سـده بـازی چوگـاننبـود؛ در ایـن میـان تنها قربانی  خانه روشن است که قهوه

هـای بسـیار دور در ایـران انجـام  از زمان گوی و چوگـانبازی . از بین رفت .م هجدهم

گویند که این بـازی یکـی  شد و ناظران معاصر، چه خوِد ایرانیان و چه خارجیان، می می

، چوگان در ایران نیز ماننـد هنـد. وده استب ی صفوی های همگانی در دوره از سرگرمی

ی  دهـه. [م۱۷۰۰ی  های داخلـی در اوایـل دهـه هـای خـارجی و آشـفتگی به دلیل یورش

ر آخرین د به نام پرسی سایکس که توسط فردی انگلیسی از بین رفت تا این .]خ.هـ۱۰۸۰

   ٢.دوباره احیا شد .م ی نوزدهم دهه از سده

 موجـود  ی اولیویه گرچه اکنون راهی برای اثبات نظریه
ِ

وجود ندارد، شـواهد و قـرائن

، نــوع بــه عنــوان نمونــه، پــس از افــول دودمــان صــفوی. کنــد مشــاهدات او را تأییــد می

فـردی  .م ی هفـدهم اگر در سده. شد تغییر کرد ها عرضه می هایی که در حمام خوراک

هایی چون انـواع نوشـیدنی و میـوه و شـیرینی روبـرو  رفت با وفور نعمت که به حمام می

بود؛ این  شد قلیان شد، یک سده پس از آن تنها چیزی که در پایان حمام نصیبش می می

                                                                                              

1. Olivier, Voyage dans l’empire othoman, 5:275-77.  

2. Sykes, Ten Thousand Miles in Persia, 334-44;  

  . ۵۴۸، وقایع اتفاقیهو سیرجانی، 
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بـدون  ١.شـنویم می .م ی هجـدهم اهدان عینی در اواخر سـدهچیزی است که از زبان ش

کـه دور تـا دور میـدان را  معروف اصـفهان های خانه کدام از قهوه اغراق باید گفت هیچ

دی  ولیانـدر . م بـه در نبردنـدجان سال.] خ.هـ۱۱۰۱[. م۱۷۲۲گرفته بودند از چپاول سال 

به ایـن شـهر سـفر .] خ.هـ۱۱۱۷[. م۱۷۳۸، ُمبلغ مذهبی ایتالیایی که در سال یلیاِسس. س

ی  در اوایـل سـده ٢.کنـد نمی ها خانـه ای بـه قهوه کند، در توصیفاتش از میدان اشاره می

جیمـز . دهد در این شهر، که سابق بر این پایتخت بود، تغییر چندانی رخ نمی .م نوزدهم

دیگـر «گویـد  گرفـت می تـر دور تـا دور میـدان را می هایی که پیش در مورد خانه موریه

هــا را  تمــام در و پنجره«کنــد کــه  و اضــافه می» کنــد ها زنــدگی نمی کســی در آن خانــه

در  او» .هـای مـرده اسـت شود ردیفی از تاق اند و اکنون تنها چیزی که دیده می پوشانده

. خانه شـده اسـت ای در کنار نقاره اکنون محدود به گوشه«گوید، بازار بزرگ  ادامه می

. م۱۸۱۸در سـال  پـورتر ٣».شـود ندرت کسی از آنجـا رد می ی جاها خالی است؛ به بقیه

 همین تصویر را توصیف می.] خ.هـ۱۱۹۷[
ً
هـا  ندر همه جـا خیابا«گوید  کند و می دقیقا

ویران شده، بازارها خاموش و متروکـه و کاروانسـراها بـه دسـت فراموشـی سـپرده شـده 

   ٤»...بودند

، بـه کلـی از طـور چـای ، و یـا همینها به این معنی نیست که قهـوه کدام از این هیچ

. م۱۷۰۰ی  دهـه ها در اواخر واردات آن. ی ایرانیان حذف شده بود ی غذایی روزانه برنامه

همچنـان ادامـه ) از طریـق بصـره( و یمـن کم از روسـیه ی به میزان .]خ.هـ۱۰۸۰ی  دهه[

روسـتایی داریـم، جیمـز  ای خانـه قهوه ی بـارهگذشته از خرده ارجاعاتی که در ٥.داشت

. م۱۷۳۹گویــد کــه در ســال  ، میروســی ـ رگزار یــک شــرکت انگلیســی، کــااســپیلَمن

او را به صرف قهوه و چای دعوت  در گیالن )؟لنکران( »لنگوان« حاکم .]خ.هـ۱۱۱۸[

افراد ثروتمند در هنگام سفر قهوه را به صـورت  .م  دهمنوز  ی در طول سده ٦.کرده است
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آن را بـا قاشـق بـه  کـه اینکردنـد و بعـد از  هایی حمـل می خشک شده با خود در جعبه

در اواخـر  ١.خوردند ُبریدند با کمی عسل مخلوط کرده و مثل شکالت می هایی می تکه

از صـبحانه یـک فنجـان همین سده، ویلیام فرانکلین ادعا کرده اسـت کـه ایرانیـان بعـد 

   ٢.نوشند قهوه، بدون شیر و شکر، می

ی  را درباره ها نشان از تداوم مصرف این مواد دارد، مشاهدات اولیویه گرچه این نمونه

همچنین روشن است که ایـن فروپاشـی . کند اعتبار نمی های عمومی بی فروپاشی محفل

در  .]خ.هـــ۱۱۰۱. [م۱۷۲۲ظــاهری بــوده کــه بعــد از ســال هــای  چیــزی فراتــر از ویرانی

ی  مشاهدات افرادی کـه در اوایـل سـده. و چندین شهر دیگر ایران رخ داده بود اصفهان

مانـده و یـا در  هایی از ایران سفر کرده بودند که از ویرانـی در امـان به بخش .م نوزدهم

که در  جیمز باکینگهام. بخشد کند و قوت می ، این گفته را تأیید میدست بازسازی بود

، شود، اشاره کرده است که کرمانشاه وارد ایران می از بغداد .]خ.هـ۱۲۰۷. [م۱۸۲۸سال 

او که از دیوارهای نوسـاز وارد . بیند، در حال بازسازی بوده است نخستین شهری که می

این جنب و «و » گذرد که در حال پیشرفت بود های زیبایی می از خیابان«شود،  می شهر

 جدید در جریان بود
ً
بـه نظـر «افزون بر ایـن، » .جوش و فعالیت گویی در مکانی کامال

. شـد رسید هرآنچه دلخواه بود، از ملزومات گرفته تا تجمالت، بـه فراوانـی یافـت می می

مشـغول و  شدت بهرهای نو مملو از جمعیتی بود که همگی ساخته و بازا های نیمه خیابان

امـا او در کنـار ایـن تصـویر پرجنـب و جـوش  ٣».سرگرم پرداختن به اموری مهم بودنـد

ندی
ُ
بـه . بینـد شـاهد بـود نمی های عثمـانی ای را که در زندگی مردم سرزمین ُسستی و ک

در هـیچ . تفـاوت چشـمگیری داشـت و عربستان با شهرهای ترکیه«چیز  ی او همه گفته

گذرانی را که  بکشد و یا آدم وقت دیدی که لم داده، قلیان ای را نمی بیکاره ای خانه قهوه

های بلند و زیبا و رنگارنگ  اساز لب. هدف و برای تفنن در کوچه و خیابان قدم بزند بی

 ٤».خبری نبود که این نشان از طرز فکـری شـاهانه و فـارغ از مشـغولیات َپسـت داشـت

 ها خانـه از آن دیدن کرد، اثـری از قهوه نیز، که در مسیرش به تهران در همدان باکینگهام
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ی والی  خوراکی که در مدت اقامتش در خانه ی بارههایش در در نهایت در نوشته ١.یدند

گوید ایرانیان نه در اماکن عمومی  کند و می اشاره می اصفهان خورده بود به غیاب قهوه

 از این نوشیدنی استفاده نمی و نه در خانه
ً
   ٢».کنند هایشان معموال

 ی بارهدر با اظهارات باکینگهام .م ی نوزدهم در اوایل سده کدام از منابع موجود هیچ

هیچ شاهد خـارجی بـه وجـود . کند مغایرتی ندارد و آن را رد نمی مصرف عمومی قهوه

ا از ایران کج در هیچ .]خ.هـ۱۲۱۹تا  ۱۱۷۹. [م۱۸۴۰تا  ۱۸۰۰های بین  در سال ها خانه قهوه

میانـه، احتمـال ، مانند دیگـر منـاطق خاوری صفوی هدر ایران دور . ای نکرده است اشاره

به هر  ۴۷.ها بعید است خارج از مراکز شهری و دور از مسیر کاروان هایی خانه وجود قهوه

نخسـتین . دنیز رایج نبو  .م ی نوزدهم ی سده ایی، حتی در نیمهروست های خانه حال، قهوه

باشـد از یـک  ها خانـه رسـد شـبیه احیـاء مجـدد قهوه بـه نظـر می چه ارجاع روشن به آن

. م۱۸۶۰اسـت کـه در سـال  بـه نـام نـیکالی خـانیکوف فرانسـوی ـ شناس روسـی شرق

کنـد  عبـور می و مشـهد ، از چند روستا بین نیشابوردر سفرش به خراسان .]خ.هـ۱۲۳۹[

ها را از دیگر روسـتاهای  آن چه بنا بر اظهارات او آن. ودندی او بسیار پررونق ب که به گفته

هـا  خانه بـود کـه در ایـوان پیشـین آن ساخت وجود تعدادی قهوه لی ایران متمایز میمعمو 

ای از ظـروف  بـه رنـگ زرد و مجموعـه برنجـی روسـی و نیـز سـماورهای چندین قلیان

  ٣.چیده شده بود یا انگلیسی خوری آلمانی چای

   و قهوه توزیع چای. ۳

ی دیگـر  حتی در محافل خصوصـی بـا تجربـه ی نبود قهوه درباره ی باکینگهام گفته

. م۱۸۱۰ی  در دهـه روویـلگاسـپارد د. انـد تنـاقض دارد کسانی که بـه ایـران سـفر کرده

او در » .بـرد ایرانـی هـوش از سـر آدم می ی ی قهوه مزه«نویسد  می .]خ.هـ۱۱۹۰ی  دهه[

بار در روز قهوه نخـورد،  کند کسی در ایران باشد که چندین گوید که باور نمی ادامه می

مسـافرانی کـه  های دروویـل ر اسـاس گفتـهبـ. ی آن آسان بود و قیمتی نداشت زیرا تهیه

خواست از این نوشیدنی بخورند، مقـداری از آن را بـه  قدر که دلشان می توانستند آن نمی
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بردند تـا در راه  ریختند و با خود می می های مخصوص تنباکو شکل پودر شده در کیسه

   ١.مخلوط کرده، از خوردن آن لذت ببرند یاکبتوانند آن را با عسل یا تر 

 باید نسبت به کلی
ً
تر  بـه طـور دقیـق. های مسافران خارجی احتیاط کـرد گویی مسلما

کنـد کـه آن  ی مهمـی اشـاره می های متفاوت و متنـاقض بـه مسـئله باید گفت این گفته

. میـان اجتماعـاِت گونـاگون اسـت در مناطق مختلف و در تفاوت الگوی مصرف قهوه

ی ایـن  توانـد در نتیجـه برنـد می های متفاوتی نـام می که مسافران خارجی از نوشیدنی این

اتشان را بـه یاند و مشاهدات و تجرب ها به یک بخش از ایران رفته باشد که هر کدام از آن

را مبنی بـر ارزان  وویلبنابراین وقتی اظهارات در . اند کل ایران و تمام ایرانیان تعمیم داده

خوانیم، آنچه بایـد پرسـید ایـن اسـت کـه او بـه کـدام  بودن و در دسترس بودن قهوه می

ها  های ارتباطی آن به شهرهای مهم و راه فقطبخش از ایران سفر کرده است؟ آیا سفرش 

چـه کسـانی او را در سـفر نشین نیز رفته است؟  محدود بوده یا به روستاها و مناطق چادر

  ها چه بوده است؟  اند؟ و معیارش برای سنجش قیمت کرده همراهی می

روسـتایی و وضـعیت اجتمـاعی را بـه ــ  سه متغیِر جغرافیا، تقسـیمات شـهری که هنگامی

کننـده نخواهـد بـود و  همراه استطاعت مالی در نظر بگیریم، این تنوع مشاهدات دیگـر گیج

رود و تصویری جدید و متفـاوت جـای آن را  از بین می و قهوه ایعقاید ساده در مورد چ

شـود ایـن اسـت کـه میـزان  دسـتگیرمان میآشکارترین چیزی که از این تصویر . گیرد می

ی اول بستگی بـه  در وحله .م ی نوزدهم ی نخست سده مصرف و توزیع قهوه و چای در نیمه

ید مردم داشته است و پس از آن موقعیت جغرافیایی مطرح بـوده استطاعت مالی و قدرت خر 

 در ناحیـه نظر از افراد مرفه، می صرف. است
ً
ی شـمال رواج  توان گفـت مصـرف چـای غالبـا

  .شده است داشته و قهوه بیشتر در جنوب کشور یافت می

تـا  .م ی نـوزدهم های نخسـتین سـده در گزارش بسیاری از کسانی که در طول سـال

در شـمال  و تهران اند آمده است که در مناطقی از زنجان آن به ایران سفر کرده های نیمه

این . اند دعوت شده و چای بار به قهوه کم یک در جنوب، دست و بوشهر گرفته تا شیراز

هــایی اشــاره دارد کــه از ســوی اشــخاص  ها و مهمانی بــه پــذیراییارجاعــات بــدون اســتثناء 
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برخی از شاهدان به روشـنی  ١.های محلی صورت گرفته است ای مانند شاه و یا خان رتبه عالی

مـردم « معتقـد اسـت کـه یکـی از آنـان. دهنـد ها را به مردم مرفه ربـط می گونه نوشیدنی این

و چای و قهـوه از مهمانانشـان پـذیرایی  یاننیز با قل» ی متوسط با وضع مالی خوب طبقه

های تجملی مخصـوص  نوشیدنی«یکی دیگر از شاهدان از چای و قهوه به عنوان  ٢.کنند می

 با نـان و میـوه ... ی پایین جامعه مردم طبقه«گوید  کند و می یاد می» دیدارهای رسمی
ً
اصوال

ها  ی این نوشیدنی دم متوسط که توانایی تهیهگوید مر  شاهدی دیگر می ٣».کنند ر میو آب َس 

اسـتفاده ) کنجبینر سـ(ی سـرکه  و یا آب و عسل به اضـافه )شربت( »قندآب «را نداشتند از 

  ٤.کردند می

اما توزیع  دادند؛ می و چای هایشان قهوه گفتیم که افراد دارا به طور مرتب در مهمانی

مند نبودند به طور  ها در میان افرادی که از وضعیت مالی چندان خوبی بهره این نوشیدنی

مشخص به موجود بودن این کاالها در بازار بستگی داشت و بنابراین تـابعی از قیمـت و 

ی میان قیمت و مصرف را در مورد چـای بیـان  گویاترین شاهدی که رابطه. جغرافیا بود

در «نویسـد چـای  می .]خ.هــ۱۱۹۹. [م۱۸۲۰است که در سـال  یتر گوردونکند از پ می

در  ادوارد اسـترلینگ ٥».شـود ایران به دلیل قیمت باالیی که دارد بسیار کم مصـرف می

، از ای از راه بخـارانویسـد چـ می خراسان ی بارهدر .]خ.هـ۱۲۰۰ی  دهه. [م۱۸۲۰ی  دهه

آن چهـل روپیـه بـود کـه قیمـت بـاالیی  َمنشد و هر  ، آورده میهای شمالی چین بخش

های بلند از دیگر نواحی ایـران  ، که با کوهو مازندران تصویر مشابهی نیز از گیالن ٦.بود

در همـین ) و قهـوه(است که به نبود چـای  ی فریزر ند، وجود دارد و آن گفتها جدا شده

بـود مقـدار کمـی   در مازندران او توانسته. ی زمانی در این مناطق اشاره کرده است دوره

کـه  بیست سال بعد ویلیام ریچارد هولمز ٧.دست آورد و با قیمت باال، به سختی بهچای، 
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هـای محلـی بـا چـای  و گیالن و مازندران سفر کرده بود، به پـذیرایی خان به آذربایجان

بار هم به وجـود چـای در بـازار جهـت فـروش و یـا در  اشاره کرده است، اما حتی یک

 از روسـیهمقدار اندکی چای  فقطهای او  بنا بر گفته ١.محافل عمومی ارجاع نداده است

   ٢.شد به ایران، آورده می ، راه ورودی ترکستانبه استرآباد

ردم در بازار، بر این داللت دارد که عموم م ناکام ماندن این مسافران برای یافتن چای

. م۱۸۴۹، کـه در سـال وقتـی خـانم شـیل. ردنـدک ی شمال چای مصـرف نمی در ناحیه

َرس تـا تهـران«نویسد  وارد ایران شد، می.] خ.هـ۱۲۲۸[
َ
نخسـتین  در هـر اقامتگـاهی از ا

اش  اشـاره» قند بـود دیدم چند کیلو چای در کنار چند کله چیزی که در هنگام ورود می

، در اختیارشـان شـیل دسـرگر های رسمی است که برای مأموریت همسـرش،  به اقامتگاه

 در خراسان ی عادات غذایی قبایل ترکمن درباره های فریزر تر، گفته به عبارت دقیق ٣.بود

تر شـمالی، چـای  دسـت ی غذایی مردم چادرنشین تنگ حاکی از آن است که در برنامه

گویدکه مردم ترکمن بـه غیـر از شـکر فقـط چیزهـایی را کـه  است و میشده  یافت نمی

چربـی و آب  هـا مخلـوطی از شـیر بی آن. کردنـد کردند مصـرف مـی خودشان تولید می

نوشـیدند،  کشـیدن هـم می دوغ را حتـی هنگـام قلیـان ٤.نوشیدند با غذایشان می) دوغ(

  ٥.دار آن بود عهده قهوه نقشی که در جاهای دیگر چای و

های زیـادی  بخش«گوید  کند و می توجه ما را به تمایزات جغرافیایی جلب می فریزر

 
ِ

 از ایران دور از خلیج و یا بازارهای بزرگ تبادل کاال هستند، در این مناطق این نوشـیدنی

 وجود ندارد یافت می یسخت بهیا ) قهوه(شرقی محبوب 
ً
هـزاران  فریـزر ٦.»شود و یا اصال

ی کشـور  مایل سراسر ایران را سفر کرده بود و مناطق شهری و روستاها و قبایل دورافتاده

کید . اش را جدی گرفت را به یک اندازه دیده بود، از این رو باید مشاهدات تجربی او تأ

ی  قهوه بسیار کمیاب بود و فقط در خانـه«، در شمال شرقی کشور، دارد که در خراسان

رس بـود و از مهمانـان همـواره در دسـت« برعکس، چای» .شد اشراف ثروتمند یافت می
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گوید  می است که فریزر فقط در استان ساحلی مازندران» .کردند جا با آن پذیرایی میدر 

هایی از این دست در میان مردم رایـج باشـد و در بـازار عمـومی  به خاطر ندارم نوشیدنی

ی قهـوه  هایش آورده است وقتی از افراد محلی دربـاره او در نوشته. خرید و فروش شود

   ١.پرسیدم، حتی نامش هم به گوششان نخورده بود

در . ی شـمال کشـور نفـوذ نکـرد گـز در ناحیـههر  شاید بتوان نتیجه گرفت که قهـوه

 فقـط مصـرف دارویـی  اش افغانستان نیز، مانند همسایه خراسان
ً
داشـته، که قهـوه ظـاهرا

  که استرلینگ جاییتا. بسیار کمیاب بوده است
ً
دریافته اسـت، قهـوه در خراسـان اصـال

ی دریای خزر نیز به همین  های حاشیه استان ٢.شد شت و در بازارها یافت نمیفروشی ندا

 خوبی داشت در عوض چای. شکل بود
ً
در » شـمال«ی  البته واژه. در شمال رواج نسبتا

های شمالی کشـور تنـوع بسـیار زیـادی وجـود  اینجا بسیار مبهم است، چراکه در بخش

هـای قـالبی  و دیگـر مـردم چادرنشـین چای هـا ازبـکبرای نمونـه، در خراسـان . داشت

در . زدنـد کردند و به آن نمـک می خودشان را داشتند که آن را با نان و کره مخلوط می

شکر همراه با مقدار زیادی  از مهمانانشان با چای سبز چینی شهرهای مرکزی مثل مشهد

چـای  دسـت تـرکمن گ، مـردم تنامـا بـر اسـاس مشـاهدات فریـزر ٣.کردند پذیرایی می

در منـاطق  .م ی نـوزدهم رسـد ایـن نوشـیدنی تـا اوایـل سـده به نظـر مـی. نوشیدند نمی

ماننــد  مــردم قفقــاز. نیــز رواج نداشــته اســت و گرجســتان غربی مثــل ارمنســتان شــمال

 در این دوره چای مصرف نمی ها و اوِستیایی ها چای قره
ً
حتی در شهرها  ٤.کردند نیز قطعا

 از تفلـیس .]خ.هــ۱۱۹۱[ .م۱۸۱۲که در سـال  آلمانی فریگانگ. ام. هم وجود نداشت

گوید که در گفتگو با این قبیل ایرانیان فهرستی از غذاها فراهم کـرده  شود، می می وارد تبریز

ی سـفری کـه  بـر اسـاس برنامـه البته، در اصـل. شده است قهوه نمیاست که شامل چای و 

همسـر  ٥.دانسـت اتش را باید محـدود بـه ارمنسـتان و آذربایجـانداشته است، اعتبار مشاهد

نوشته است به قهوه و چای  هایی که از تفلیس و مناطق دیگر قفقاز نیز در نامه فریگانگ
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صحبت کـرده، اگـر مهمانی شام مفصلی هایش که از  در یکی از نامه. اشاره نکرده است

 به آن اشاره
ً
  ١.کرد ای می چای هم در کار بود، قطعا

هـا را  کـه موانـع زمینـی دسترسـی بـه آن ،و مازنـدران هایی مانند گـیالن وجود نمونه

آورد که ارتباط روشنی میان جغرافیای منطقه  سازد، این احتمال را به وجود می مشکل می

کـه دیگـر . می بیسـتم  ی سـده تا نیمـه. وجود داشته است نفوذ و گسترش چای و میزان

دسـت در  شد، فقط مـردم تنگ بخش اعظم تقاضا برای چای با کشت داخلی تأمین می

ی  ولـی در سـده ؛ی چای را نداشـتند استطاعت تهیه بودند که ی کشور مناطق دورافتاده

  . آمد، بیشتر مردم قادر به خرید آن نبودند ردات میکه چای فقط از طریق وا. منوزدهم 

، سـیدون. دار شبیه شمال کشـور بـود های کافئین در جنوب نیز میزان رواج نوشیدنی

در جنوب غربی  ، وقتی که در راه سفرش از خوزستانی انگلیسی نگار و نویسنده روزنامه

گویـد  کند، می گذر می ها ی بختیاری از خطه .]خ.هـ۱۲۱۰[ .م۱۸۳۱در سال  به اصفهان

آن را به «جای نوشیدن که به ( »هستند  خورهای قهاری قهوه ها و میرزاهای بهبهان خان«

کند ایـن اسـت کـه  ی دیگری که به آن اشاره می نکته. خورند یم» شکل پودر یا بوداده

ایـن  ٢.شـده اسـت ها از ماست، گوشت ُبز، شیر ُبـز و بلـوط تشـکیل می غذای بختیاری

های همین فـرد  نوشیدند در جایی دیگر از گفته نمی و قهوه ها چای موضوع که بختیاری

سافران در طول سفرشان به این منـاطق اغلـب ناچارنـد روزه گوید م شود، او می تأیید می

جا فقـط ای بیافتد که در آن مکانی اجاره ممکن است در راه گذرشان به«بگیرند چراکه 

ی نوشـیدنی مـورد  دربـاره ی بارون دوبود اشاره ٣».و شیر موجود باشد ]؟[ تماسکمی 

ی از شیر ترش و آب و نمک بود در تأیید این نکتـه ی مردم جنوب غربی که ترکیب عالقه

نه قهـوه و نـه چـای در میـان مردمـی کـه  .م ی نوزدهم ی سده است که از اوایل تا نیمه

   ٤.زندگی چوپانی داشتند رایج نبوده است

 .نیز در جنـوب فراگیـر نبـود در شمال رواجی نداشت، قهوه به همان میزان که چای

بـوده و قهـوه بیشـتر » شمالی«که چای یک نوع نوشیدنی  با توجه به این نکته، هنوز این

در غرب کشـور رواج داشـته، جـای  مرز با عثمانی در جنوب، جنوب غرب و مناطق هم
                                                                                              

1. Ibid., 132, 134-36; 163-65.  

2. Stocqeler, Fifteen Months' Pilgrimage, 1:99-100; 119.  

3. Ibid., 121.  

4. De Bode, Travels in Luristan, 2:108.  



 343  قاجار ي دوره یرانمصرف در ا يالگو ییرتغ: ياز قهوه تا چا

ی قهوه  درباره هایی گزارش .]خ.هـ۱۲۳۵تا  ۱۱۷۹[ .م۱۸۵۶تا  ۱۸۰۰  از سال. بحث دارد

داریـم، و  در خوزسـتان و بهبهـان دوَرقو  ، صحنه در کردستان، بوشهر، شیرازاز کرمان

قـه داشـت است کـه در جـای دیگـر چـای بـه عنـوان نوشـیدنی مـورد عال  حالی این در

در . امـا در ایـن دوره تغییـرات مهمـی در حـال رخ دادن بـود ١.شـد جایگرین قهـوه می

کید می فورد میت .]خ.هـ۱۲۱۹[ .م۱۸۴۰سال کـه از مرزهـای  بـه محـض این«کند که  تأ

ملـی بینید که قهوه دیگر رواجی نـدارد و چـای سـیاه نوشـیدنی  کنید، می ایران گذر می

ی کمیـابی نسـبی قهـوه، حتـی در  دربـاره نو حدود پانزده سال بعد، سید ٢.»شده است

کـه  به محـض این«: گوید در مقایسه با غرب و جنوب غرب ایران به وضوح می ،جنوب

گـذارد،  می ها ی فقیرترین عثمانی ها یا کلبه ترین عرب ای پایش را به چادر وحشی بیگانه

کند و خود را در ایران  که از مرز عبور می کنند، اما همین پذیرایی می از او با قهوه و چپق

بینـد و طعـم تلـخ و سـیاه را در خاصـیت  نوازی می ی مهمـان یابد، تغییـری در نحـوه می

   ٣.سپارد می  به فراموشی یانبخشی قل و آرام نیروزایی شربت

   تا چای از قهوه. ٤

کنار رفت؟ گذر از قهوه به چـای در  به سود چای قهوه ی قاجار چه شد که در دوره

ن مختلـف در مـورد ایـن دو نـوع کشورهای مختلف و نیز تمایزهایی که در مناطق و ادیا

شوند، موضوعی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است کـه دلیـل  نوشیدنی قائل می

که تصور اند  قدر شبیه به هم افراد این دو آن از بسیاریبرای آن بدون شک این است که 

 وشبـ به عنـوان مثـال، از دیـد شـیِول. شان نیست دربارهکنند نیازی به بحث جداگانه  می

از سمت قهوه به سمت چای موضوع مهمی نبـوده و  ها ی انگلیسی پیامدهای تغییر ذائقه

فرهنـگ مصـرفی رخ  خالل در«چراکه » چندان اهمیتی ندارد«ی آن گفته است  درباره

دیگران نیـز، بـه همـین ترتیـب، بـا  ٤».تحول ساخته بودداده بود که در ابتدا قهوه آن را م
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کید بر این دار هستند تفاوت آن دو را  ها غیرتخمیری و کافئین که هر دوی این نوشیدنی تأ

اما این دیدگاه شاید بیش از حد بر روی مصرف تمرکز کرده  ١.رساندند کمترین میزانبه 

که از  حالیدم باز مانده است، در و سیاسی مر  و از بررسی الگوهای اجتماعی و اقتصادی

  . آورد تالقی همین الگوهاست که انواع مواد محرک سربرمی

، کـه نوشـیدنی دهد که در شهرهای بزرگ ایران نخست قهـوه بررسی منابع نشان می

بـه طـور  کنار گذاشته شد و سپس میزان مصرف چای کم کمرایجی در میان مردم بود، 

هایی که پـیش از آن معمـول  باال رفت و دسترسی به آن در کل کشور، حتی مکانکلی 

ی  بنابراین ایران از این جهت که ابتدا به سمت قهوه و سـپس در مرحلـه. نبود، میسر شد

توان در این امـر دیـد  بود و نمود بارز آن را می بعدی به چای روی آورد شبیه به انگلستان

شد حاال دیگر به جای قهوه با چای از  که در همه جای ایران یافت می هایی خانه که قهوه

چـای پیـدا کنـد، ولـی  نتوانسته بـود در مازنـدران اگرچه فریزر. کردند مردم پذیرایی می

، مرکز این استان، بـا )کنونی بابل( در بارفروش.] خ.هـ۱۲۱۷[ .م۱۸۳۸در سال  ویلبرهام

، جـایی کـه همین شـخص در سـفرش بـه تفلـیس ٢.پذیرایی شده بود» چای محشری«

ی نبرده است، بـه ایـن نوشـیدنی بیست سال پیش بوده ولی نامی از چا همسر فریگانگ

بـه  .م ی نـوزدهم های نخست سده در دهه و پورتر در جایی که تانکوان ٣.کند اشاره می

 .]خ.هــ۱۲۳۰[ .م۱۸۵۱باینینگ در سـال . ام. کنند، بی ارتباط قهوه با صبحانه اشاره می

در سـال  می آنچـه جـان ملکـ مقایسـه ٤.شـد چـای نوشـیده می گوید برای صـبحانه می

شصت سال بعد،  ،هولتنیِ لیکالما آ ی قهوه نوشت با آنچه  درباره .]خ.هـ۱۱۷۹[ .م۱۸۰۰

ی  ی روشنی از تغییـرات شـدیدی اسـت کـه در اوایـل سـده ی چای نوشت نمونه درباره

بیند مراسم  که می کند، اما از این ای به چای نمی اشاره ملکم. صورت گرفت .م نوزدهم

ی اجتمـاعی و میـزان  ی رتبـه کننده و قهوه با چه دقتی منعکس پذیرایی و مصرف تنباکو

ه نـاظر در مقابل، لیکالمـا ِانیهولـت کـ ٥.کند صمیمیت بین افراد است ابراز شگفتی می

ی  در عوض دربـاره. برد بسیار دقیقی بود هرگز از قهوه به عنوان نوشیدنی فراگیر نام نمی
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   ١.نویسد چیزهایی می» نوشیدنی معمول اقوام مختلف ایرانی است... چای«که  این

کن مم غیـر و رفـتن بـه سـمت قهـوه تعیین زمان دقیق روی گرداندن ایرانیان از چای

بدون شـک . است، چراکه تغییری تدریجی و بلندمدت بوده و ناگهانی رخ نداده است

به ایران برای توجیه این هجوم عمومی به سمت  اسناد معاصر به زمان فرضی ورود سماور

بـر اسـاس . ی این زمان وجود دارد های مختلفی درباره نقل. کند مصرف چای اشاره می

ّببداستانی که سلی
َ

سماور  نخستینکند،  نقل می ی قاجار باغی در اواخر دوره قره م الُمط

در  ، والـی رشـتیرزابـه محمدرضـام .]خ.هــ۱۱۹۹ـ ۱۲۰۰[ .م۱۸۲۰ـ ۲۱در سـال  سیرو 

گویند که محمدرضا نیز سـماور را همـراه بـا یکـی از  می. ، هدیه داده شده استنگیال

شـاه آن دختـر را . تقدیم کرد شاه ی چای را آموخته بود به فتحعلی دختران حرم که تهیه

بـا  سـلیم المطبـب. ه بـودکرد که برای خدمت به پادشاه ساخته شد ای خانه مسئول قهوه

کند که روزی شـاه دلـش چـای  اشاره به جدید بودن این وسیله و کاربردش حکایت می

ی چـای بـا سـماور  کس سر از کار تهیـه خواست و از قضا آن کنیز نبود و چون هیچ می

و  میرزا عبـاس دومـین سـماور بـا کمـک. آورد، شاه هـم از آن صـرف نظـر کـرد درنمی

در این نوشته آمـده اسـت کـه ایـن دو . وارد دربار شد در تبریز سفارش به تاجران روس

، در ، پزشـک اتریشـیژاکـوب پـوالک ٢.قصر بودنـد ها تنها سماورهای سماور تا مدت

کند کـه شـبیه بـه روایـت  داستانی متفاوت نقل می.] خ.هـ۱۲۳۰ی  دهه[ .م۱۸۵۰ی  دهه

ی  های داخلـی سـده گوید مصرف چای بعد از جنگ او می. ی قهوه است الیویه درباره

ی خـود  بـر اسـاس گفتـهـ  گویـد کـه کاهش یافـت و در ادامـه می شدت به .م هجدهم

درگذشـته در سـال (ی ولیعهـد میـرزا وقتـی عبـاس ۱۸۳۰ی  وایل دهـهچای در اـ  ایرانیان

فریـدون  ٣.»دوبـاره وارد شـد«چند بسـته چـای هدیـه گرفـت ) .]خ.هـ۱۲۱۲. [م۱۸۳۳

کـه ورود  کنـد مشابهی بارها تکـرار میایران، در داستان  نویس دوران مدرن ، تاریخآدمیت

 .]خ.هـــ۱۲۲۰ی  دهــه. [م۱۸۴۰ی  در اواخــر دهــه ی صــدراعظمی امیرکبیــر ســماور بــه دوره

تـا  ۱۸۲۰های  چـای بـه ایـران بـین دهـه» بازگشـت«منـابع در اگرچه تمام این  ٤.گردد برمی

                                                                                              

1. Lycklama a Nijeholt, Voyage, 2:105, 243.  

رخ داده  .]خ.هـ۱۲۷۷ـ۷۸. [م۱۸۹۸ـ۹۹های  ه، آمده است که در سالقراباغی، تفننات ثالث این داستان در سلیم المطبب .٢

  . ۷۶۸" ای از تاریخ چای، گوشه"همچنین بنگرید به افشار، . ذکر شده است" در ایران تاریخ چای"و در افشار، 

3. Polak, Persien, 2:265.  

 . ۳۹۴ـ  ۹۵، و ایران امیرکبیرآدمیت،  .٤
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 توافق دارند، امـا در جـایی کـه رواج آن را پیامـد شـخص یـا .]خ.هـ۱۲۳۰تا  ۱۲۰۰[ .م۱۸۵۰

  .اند بینند در اشتباه رخداد خاصی می

مسـافری کـه در . همانند تعیین زمان شروع آن دشوار اسـت فرایند رواج کامل چای

در  در حال حاضر چای و قهوه«گوید  به ایران آمده بود می.] خ.هـ۱۲۵۲[. م۱۸۷۳سال 

دوازده سال بعد هنگام بازدید از  فرانسوی هوسای ١.»شود ایران به یک اندازه مصرف می

کید دارد که  تمام ایرانیـان، حتـی مـردم عـادی هـم در روز «ایران پا را فراتر گذاشته و تأ

مدار  سیاسـت ، نویسـنده وعبداللـه مسـتوفی حال بااین ٢.»نوشند بار چای می هشت تا ده

ی خود به مدت زمـانی کـه طـول  نامه ، در زندگی.]خ.هـ۱۲۵۵[ .م۱۸۷۶ی  ایرانی، زاده

 بـه خانـه
ً
نویسـد در دوران  او می. کنـد های ایرانـی آمـد اشـاره می کشید تـا چـای واقعـا

میـوه را  آبجـای چـای  کـم کماش چای مرسوم نبود و مدت زمانی گذشت تا  کودکی

نوشـته  .]خ.هــ۱۲۴۹ـ ۵۰[ .م۱۸۷۰ـ ۷۱های  که درسال اشانک  تاریخدر کتاب  ٣.گرفت

گویـد اغنیـا در  ی مرفه و متوسط جامعـه قائـل شـده و می شده است، تمایزی میان طبقه

 از صبح تا شب چای می خانه
ً
هـای متوسـط چـای را بـا  نوشـیدند، امـا خانواده شان مرتبا

ای سرد  همچون نوشیدنیفقط در تابستان آن را  کردند و جویی بیشتری مصرف می صرفه

توان با اطمینان گفت که اگرچـه تـا پـیش از  رفته می هم روی ٤.نوشیدند غذا میهمراه با 

دسـت توانـایی  هایی بـود کـه افـراد تهی چای جزء نوشیدنی .]خ.هـ۱۲۵۹[ .م۱۸۸۰سال 

یش ناگهـانی در واردات شاهد افزا. می نوزدهم  ی آن را نداشتند، اما در اواخر سده تهیه

به عنوان  .]خ.هـ۱۲۶۶[ .م۱۸۸۷ناشناس که در سال  یک روس. و مصرف چای هستیم

حدود بیست سـال پـیش «گوید  به ایران آمد، می یکی از اعضای هیئت نمایندگان روس

  نوشـیدند، امـا اکنـون چـای عطـر میتلـخ م ی ی ایرانیان قهوه همه
ً
مصـرف آن را کـامال

گویـد در  در همان دهه می المآثر و اآلثاردر کتاب  اعتمادالسلطنه ٥.»کاهش داده است

» نوشـیدنی رایجـی«شد، امـا اکنـون  ای خاص محدود می گذشته مصرف چای به عده

در . نوشـند وستایی، با صبحانه و شامشـان آن را میاست که همگان، چه شهری و چه ر 

                                                                                              

1. Baker, Clouds in the East, 187.  

2. Houssay, “Souvenirs d’un voyage,” 860-61.  

  . ۱:۱۸۲، شرح زندگانی منمستوفی،  .٣

 . ۲۴۷، تاریخ کاشاندارابی،  .٤

 . ۵۵، گزارش ایرانناشناس،  .٥
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ِلت فرانسوی ١.هایی مخصوص فروش انواع چای برپا شده بود آن زمان فروشگاه
ِ
که در  پ

نویسد از بّنایی نقـل  ی تولید قند در ایران می گزارشی درباره .]خ.هـ۱۲۷۱[ .م۱۸۹۲سال 

نوشـند و  اش در روز سه فنجان چـای می ترها در خانواده گوید بزرگ کند که می قول می

میزان مصرف چای در ایـران در  ها شش سال بعد طبق تخمین هلندی ٢.ها دو فنجان بچه

ازای هر نفر یک ونیم کیلوگرم افزایش داشته و در حال حاضر شش میلیون ایرانی چـای 

قیمـت نـیم  ٣.ی کشور حدود ُنه میلیون کیلوگرم است راین مصرف ساالنهنوشند، بناب می

، این نوشیدنی را برای تمام طبقات مـردم شـهر خانه سنت برای هر استکان چای در قهوه

ی شـرقی  در نیمـه. رود از مناطق شـهری نیـز فراتـر مـی در واقعو  ٤کند می  قابل دسترس

کردنـد،  نان هندی مقدار زیادی چای ارزان و نـامطلوب وارد میکه بازرگا کشور، جایی 

حتی  ٥.شد دیگر چای حتی در مناطق دورافتاده هم یافت می .م ی بیستم در ابتدای سده

و  نوشـیدند، مثـل چادرنشـینان و یهودیـان نمی آن دسته از مردمی که پیش از ایـن چـای

رواج بیشتر چـای درمنـاطق  ٦.نوشان پیوسته بودند اکنون به جمع چای، )شتیانزرت(ها  پارسی

حتـی . روستایی پس از شروع کشت چای در ایران رخ داد که تا اکنون نیز ادامه داشته اسـت

دسـت هـای تنگ نیز نوشیدن چای و قند برای خانواده .]خ.هـ۱۳۴۰ی  دهه[ .م۱۹۶۰ی  تا دهه

  ٧.در نواحی پرت و دورافتاده امری جدید و غیرمعمول بود

به سمت چـای نقـش  و نیز رویگردانی از قهوه چای» بازگشت«عوامل متعددی در 

شـاهد افـزایش  .م ی نـوزدهم در اواخر سده. است ها تریاک داشته است که یکی از آن

ه عنوان محصول فروشی در کشور بودیم و مردم روز بـه روز گیر کشت خشخاش ب چشم

 افـزایش مصـرف تریـاک بـا افـزایش . آوردند بیشتر به کشیدن تریاک روی می
ً
احتمـاال

اسـت و » خشک«و » سرد« تریاک در طب سنتی جالینوسی ٨.مصرف چای همراه بود

                                                                                              

  .۱۷۲؛ و ۱۰۱ـ  ۲، المآثر اآلثار، اعتمادالسلطنه .١

2. NA, Legatie Perzië, 6, 1892, Pellet, “Rapport sur la fabrication du sucre.” 
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 ,Wilson :بنگرید به. در چایخانه نیم سنت بود گوید چای می.] خ.هـ۱۲۷۰ی  دهه[. م۱۸۹۰ی  در دهه ساموئل ویلسون .٤

Persian Life and Customs, 253 .  

5. Yate, Khurasan and Sistan, 56 and 63.  

6. Gleadowe-Newcomen, Report on the Commercial Mission, 394.  

7. Tapper, “Blood, Wine and Water,” 218.  

   .آمده است Goushegir, “Le café en Iran,” 104 این موضوع در .٨
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هایش بـه ایـن  نیـز در نوشـته پـوالک. ازدسـ است متعادل می» تر«و » گرم«چای را که 

ها هـم دو  ها دو فنجان متوسط چای و شب گوید ایرانیان صبح کند و می تعادل اشاره می

کشیدن تریاک در اصل دهـان را خشـک  ١.نوشند تریاک می فنجان همراه با یک حب

صرف چای هم بـه طـور کند، بنابراین طبیعی است که با گسترش مصرف تریاک، م می

ی شاهدی، کسانی که به تریاک معتـاد بودنـد  ای افزایش یابد و بنا به گفته قابل مالحظه

   ٢.نوشد به طور غیرعادی چای می

. در ایران بازی کرد بخش جالب این داسـتان اسـت نقشی که شکر در پذیرش چای

کـه عـادت شـیرین  ا خیلی پیش از اینکردند، ام شان را شیرین نمی گاه قهوه ایرانیان هیچ

خـوبی  دلیل این مسـئله را بـه. خوردند می قند کردن چای در اروپا رایج شود، چای را با

بعضـی از . دانیم که در ایران شـکر مصـرف زیـادی داشـته اسـت دانیم، هرچند می نمی

جات  عالقـه ایرانیـان بـه شـیرینی ی مطـالبی دربـاره ی صـفویه مسافران خارجی در دوره

پا بود؛ بخـش  بر» قندبزم «مرتب در آنجا شکر مصرف باالیی در دربار داشت و . اند نوشته

ی  های این همگرایی میان عالقـه ریشه. آن هم برای مصرف ثروتمندان بود عظیمی از وارداِت 

 طب دیرینه به غذاها و نوشیدنی
ِ

یعـی آن شـکر بـود های شیرین و یـک نوشـیدنی کـه افزودنـی

اواخـر در  زیاد رواج این عادِت ایرانی در انگسـتان و هلنـد مشخص نیست، اما به احتمال

  ٣.های کشتیرانی بوده است ی فعالیت شرکت به واسطه .]خ.هـ۹۸۰ی  دهه. [م۱۶۰۰ی  دهه

 فرایندی چنـدوجهی شیرین یادآور این نکته است که تغ ی چای مسئله
ً
ییر ذائقه ظاهرا

وقتـی جریـان رواج چـای در . است و فقط یک عامل واحد و ساده در آن دخیل نیست

سـیار بهتـر از ایـران کـه از لحـاظ ثبـت وقـایع ب و هلندی در انگلستان اوایل دوران مدرن

راحتی پی به چهارچوب علت و معلولی تغییر  توان به هستند تا این حد پیچیده است، نمی

گرایش مردم به سمت چای آشکارا به دلیل ارتقاء ایـن نوشـیدنی  در انگلستان. ذائقه برد

گران و  تبلیغ. ر سطوح باالی جامعه بوده استو جای گرفتن آن د .م ی هجدهم در سده

قــدر و مــد روزی معرفــی کردنــد کــه  طلبان اجتمــاعی چــای را نوشــیدنی گران اصــالح

دانسـتند کـه بـرای  توانست جایگزین الکل شود و در کل آن را نوشیدنی سـالمی می می

                                                                                              

1. Polak, Persien, 2:250, 265.  

2. Gleadowe-Newcomen, Report on the Commercial Mission, 394.  

  . ”Smith, “Complications of the Commnplace :در اروپا بنگرید به ی شروع عادت شیرین کردن چای درباره .٣
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  گسـترش قهـوه در هلنـد. سالمت جسم و هشیاری ذهن مفیـد بـود
ً
و چـای و خصوصـا

ی غـذایی مـردم و نیـز شـأن  افزایش محبوبیت چـای تغییراتـی در روابـط اجتمـاعی و برنامـه

  .ها به وجود آورد اجتماعی آن

ی دینی  در ایران با مبارزه هیچ منبعی وجود ندارد که نشان دهد افزایش مصرف چای

ممکن اسـت ) و هلندی( های انگلیسی نمونه. مرتبط باشد قهوه یا دولتی در برابر الکل یا

هایی وجود دارد کـه نشـان  به روشن شدن وضعیت ایرانیان نیز کمک کند، چراکه سرنخ

بـا ارتقـاء شـأن  و هلنـد ماننـد انگلسـتاندهد افزایش محبوبیـت چـای در ایـران نیـز  می

چـای مشـخص نیسـت، » ورود مجـدد«اگرچه تاریخ دقیق . اجتماعی مرتبط بوده است

انی در مشـهورترین داسـت. داننـد روایات مرسوم آن را در ابتدا با دربار سلطنتی مرتبط می

دهد آمـده اسـت کـه وزرا و درباریـان خیلـی زود  نسبت می که ورود چای را به امیرکبیر

در . هـا پیـروی کردنـد از آن کم کمرا به کار گرفتند و طبقات متوسط جامعه نیز  سماور

ه رایج بوده منابع مستقلی آمده است که مصرف چای در ابتدا در میان اقشار باالی جامع

جزء یکی از  کم کماند و سماور  تری از مردم به آن روی آورده های بزرگ و سپس گروه

ی  دهــه[ .م۱۸۳۰ی  در دهــه میگنــان. آر.. ها شــده اســت کاالهــای معمــول خانــه

نویسـد  شود و می رفته بیشتر باب می کند که چای رفته به این نکته اشاره می .]خ.هـ۱۲۱۰

رسـد اکنـون در طـول روز طبـق عـادت چـای  تمام کسانی که دستشان به دهانشان می«

معمول است که از مهمانان با یک فنجان چـای پـذیرایی  حتی در آذربایجان: نوشند می

رغم قیمت باالی آن، بسیار  های شمالی ایران، علی مصرف این نوشیدنی در بخش. کنند

ی  مشـاهداتش مربـوط بـه دهـه نیز، که مانند میگنـان پرکینز. ِجی ١.»معمول شده است

ی  به گفتـه. ی چای را تأیید کرده است شود، این سلطه می .]خ.هـ۱۲۱۰ی  دهه. [م۱۸۳۰

. تی ایرانی نوشیدنی معمولی بوده اسـ چای در دید و بازدیدهای اقشار باالی جامعه«او 

بـرای معطـر کـردن (آوردند؛ اما چـای، قهـوه و گـالب  گاهی چای و قهوه را با هم می

ها با هـم  همچنان رسمیت بیشتری داشت؛ اما نه قهوه و نه گالب و نه هردوی آن) ریش

   ٢».ای که داشت کنار بزنند و جایگزین آن شوند نتوانستند چای را از جایگاه ویژه
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 J. Bleibtreu, Persien. Das Land der Sonne und.ی قاجار ، اواخر دورهگرد فروش دوره چای

des Lowen (Freiburg im Breisgau, 1894) .  

 توان خرید نقش مهمی در حرکت 
ً
در اوایـل . این کاال داشته اسـت» نزولی«احتماال

محبوبیت یافت و یکی از دالیـل آن ایـن بـود کـه  در انگلستان چای .م ی هجدهم سده

وسعت اطالعات ما  ١.پایین آورد نظام مالی به نفع چای بود و قیمت آن را نسبت به قهوه

نیست، امـا  ی انگلستان دازهبه ان ی قاجار ها و میزان مالیات در ایراِن دوره ی قیمت درباره

این رونـد خیلـی . تر آمده بود قیمت چای پایین .م ی نوزدهم دانیم که در اواخر سده می

ند بود و تا دهه
ُ
چای هنوز قیمـت بـاالتری نسـبت بـه  .]خ.هـ۱۲۶۰ی  دهه[ .م۱۸۸۰ی  ک

ها قیمت چای در اروپاست، اما بهترین  این«نویسد  در همان زمان می ویلز. قهوه داشت

اما با تغییـر سـده  ٢».فقط یک شیلینگ است ]حدود نیم کیلو[ش هر پوند موکا ی قهوه

                                                                                              

1. Smith, “Accounting for Taste.” 

2. Wills, In the Land of the Lion and the Sun, 298.  
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. پیـدا کردنـدی مـردم شـهر تـوان خریـد آن را  قدر کاهش یافت که همه قیمت چای آن

ی  دهـه[ .م۱۸۴۰ی  از دهـه ١.تـأثیر نبـوده باشـد یکاهش قیمت شکر هم ممکن اسـت ب

 و سـپس روسـیه افـزایش یافـت و فرانسـه شـدت به واردات شـکر از جـاوه .]خ.هـ۱۲۲۰

در ایـن زمـان طنز ماجرا اینجاست که ثروتمندان ایرانی  ٢.کنندگان اصلی آن شدند تأمین

   ٣.نوشیدند میقهوه  همچنان

نوشیدند خود ُمهر تأییدی بر ایـن  را می که مردم دارا و ندار انواع مختلفی از چای این

ی چای با تعادل میان جایگاه اجتماعی و قدرت خرید مردم در  امر است که میزان اشاعه

التر جامعـه چـای اقشـار بـا .]خ.هــ۱۲۷۰ی  دهـه[ .م۱۸۹۰ی  در دهه. ارتباط بوده است

ها  و بعضـی(قیمـت هنـدی   سایرین از چـای ارزان که درحالیدادند،  را ترجیح می چینی

تـا چــه حــد بــه » نفــوذی«مشــخص نیسـت ایــن رونــد  ٤.کردنــد مصــرف می) ای جـاوه

ها  در آن تـا مـدت خانـه های فقیرنشین روستایی کشیده شـد، جـایی کـه کـه قهوه بخش

همچنـان  .م ی بیسـتم کمیاب و قیمت چای و شکر برای بسیاری از سـاکنانش تـا سـده

   ٥.کمرشکن بود

. دهـد ی قیمت موضوع بحث را از عوامـل تقاضـا بـه عوامـل عرضـه تغییـر می مسئله

یابـد؛ تر اشاعه  ای نبود که از دربار به سطوح پایین مسئله آشکار است که محبوبیت چای

ی جایگاه اجتماعی، باال رفتن سـطح زنـدگی شـهری، و نیـز  رسد جاذبه بلکه به نظر می

ی فرهنگی و اجتماعی نقش اصلی را در ترویج محبوبیـت چـای در ایـران داشـته  توسعه

پـذیر  است و تقاضای باال همراه بـا افـزایش قـدرت خریـد بـدون افـزایش عرضـه امکان

کـاالیی . می بیسـتم  کشـت بـومی در اوایـل سـده چای تا پـیش از شـروع. نخواهد بود

بنابراین منطقی است دالیل تغییر قیمت و تـرویج چـای را در اشـکال . وارداتی باقی ماند

افـزایش عرضـه و میـزان محبوبیـت چـای در . متفاوت تأثیرات خـارجی جسـتجو کنـیم

در . شـرقی بـود تجارت انحصـاری کمپـانی قدرتمنـد هنـدتا حدودی حاصل  انگلستان

                                                                                              

1. Wilson, Persian Life and Customs, 253.  

2. PRO, FO 248/218, Mounson, Tehran to Alison, London, 3 February 1864.  

  . ”.Seyf, “Production of Sugar :، بنگرید به.م ی نوزدهم ی افزایش واردات شکر به ایران در اواخر سده درباره

3. Anon., “Thee- and koffiehandel in Perzië,” 109.  

 . ۱۰۸همان،  .٤

5. Balland and Bazin, “Čāy,” 103.  
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های توزیـع محـدود بـاقی  در دست تجار مستقل کوچک با شـبکه مقابل، تجارت قهوه

  داشت؟   آیا ایران نیز شرایط مشابهی ١.ماند

 ی عربسـتان جزیـزه شد از شبه یای که در ایران مصرف م کل قهوه ی صفویه در دوره

تالش کرد تا از قدرتش در  هلند شرقی کمپانی هند. می هجدهم  در اوایل سده. آمد می

 های قهـوه منبـع اصـلی دانـهرا به  ی جاوه الجزایر هند شرقی استفاده کند تا جزیره مجمع

شود، موفقیتشـان در ایـن امـر چنـدان نپاییـد و  که به ایران مربوط می جاییتا. تبدیل کند

آمـد و در عـوض  جاوه خوششان نمی ی بخشی از آن به این دلیل بود که ایرانیان از قهوه

کمـی از  .م ی هجـدهم ی سـده در نیمـه ها دیهلنـ ٢.دادنـد را تـرجیح می قهوه سـیالن

امـا بـا تضـعیف فعالیـت  ٣.کردنـد خود را عالوه بر سیالن از جـاوه هـم وارد می ی قهوه

ی اصـلی قهـوه را  کننده ، عربستان دوباره نقش تأمیناین شرکت در خلیج فارس  تجاری

. کنندگان اصلی قهوه شـدند ه گرفت و تجار ایرانی و اعراب بومی تبدیل به تأمینبرعهد

 .م ی نـوزدهم شـد، امـا بـا ورود بـه سـده هنوز مقداری قهوه از جـاوه و سـیالن وارد می

بخش اعظـم آن از طریـق بنـدرهای خلـیج  ٤.ی قهوه شدند کنندگان عمده اعراب تأمین 

نیـز در  ها دهد که انگلیسـی نشان می ۵جدول . شد وارد کشور می ،ویژه بوشهر فارس، به

در سـال  ها روپیـه از کشـتی انگلیسـی ۱۲،۴۶۰اند، اما رقـم  مداخله داشته  این داد و ستد

های  روپیـه، از کشـتی ۷۴،۵۰۰عـدل، معـادل  ۴۸۰با  در مقایسه .]خ.هـ۱۲۰۲. [م۱۸۲۳

در ایـن دوره . دهد که حجم بار تاجران بـومی بسـیار بیشـتر بـوده اسـت محلی نشان می

 بخشی از قهوه
ً
ی  آمـد کـه در اواخـر سـده می وارداتی از راه زمینـی از بغـداد ی احتماال

ی قهوه در جنوب  رواج گسترده ٥.با دنیای خارج بودمسیر اصلی تجارت ایران  .م هجدهم

  . رسد با توجه به فراوانی آن در این منطقه و مسیرهای اصلی واردات به نظر منطقی می
                                                                                              

1. Schivelbusch, Taste of Paradise, 79-85.  

2. Floor, Economy of Safavid Persia, 142; and NA, VOC 2511, Koenad, Gamron, to Batavia, 31 July 

1740, fol. 60.  

3. NA, VOC 2511, list of goods sold in Gamron, 1738-39, fols. 1376; VOC 2584, price list 1741, fol. 

2444; VOC 2680, list of goods sold in Gamron, 1742-43 season, fols. 70-71.  

4. Jaubert, Voyage, 286-87; Malcolm, "The Melville Papers," (1800), in Issawi, ed., Economic History of 

Iran, 264; Milburn, Oriental Commerce, 1:123, 129; and Fraser, Travels and Adventures, 371.  

5. Issawi, ed., Economic History of Iran, 74.  

 ,Rich :بنگریـد بـه. کـرد وارد می قهـوه نیز ایران از طریق سـلیمانیه از بغـداد .]خ.هـ۱۲۰۰ی  دهه[ .م۱۸۲۰ی  حتی در دهه

Narrative of a Residence, 1:305 .  
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  ۵ی  شماره جدول

 .م۱۸۱۷ـ ۲۳های  ، سـالهای انگلیسـی از کشـتی وارداتـی بـه بوشـهر ی ارزش قهـوه

  ) بر حسب روپیه( .]خ.هـ۱۱۹۶ـ ۱۲۰۲[

۵۵،۷۸۴ ۱۸۲۱ ۱۱۵،۴۸۹  ۱۸۱۷  

۹۵،۲۰۴ ۱۸۲۲ ۵۲،۲۰۶  ۱۸۱۸ 

۱۲،۴۶۰  ۱۸۲۳  ۱۶۶،۳۹۷  ۱۸۱۹ 

    ۶۱،۸۳۵  ۱۸۲۰  
  . 210ـ PRO FO60/24, reports by E. G. stannous, fols.194: برگرفته از

و  بنگـال .]خ.هــ۱۱۸۰ی  دهـه[ .م۱۸۰۰ی  آمد، اما در دهه می از قدیم از چین چای

هـای مرکـزی کشـور تـا  در شـمال شـرقی و بخش خراسان. هم چای داشتند کروماندل

چـای خـود را از  .م همی نـوزد های نخست سده ، همچنان در سالجنوب، مانند کرمان

از اوایل  به بوشهر اگرچه واردات چای از هند ١.کردند فراهم می در آسیای مرکزی بخارا

اما مقدار وارداتش در آن زمان بـه حـدی نبـود کـه  ٢ثبت شده است، .م ی نوزدهم سده

  . در جنوب مقابله کند بتواند با برتری قهوه

همین الگوها برای واردات کمابیش برقرار بود و تغییرات بعد از  .م ی نوزدهم تا سده

تـرین ایـن تغییـرات افـزایش  مهم. هـا رخ داد تـأثیر آن زیرتحوالت سیاسی و اقتصادی و 

ی تأثیرات  گیر حجم داد و ستد بین ایران و دنیای خارج و قرار گرفتن آن در حوزه چشم

و بریتانیای کبیر بود کـه منـافع و اهـداف  سیاسی و تجاری دو قدرت غربی یعنی روسیه

ــال می ــد بســیاری را در آســیا دنب ــا  ۱۸۰۰های  در ســال هــا روس. کردن  ۱۲۰۷. [م۱۸۲۸ت

را  خـزرو  دریـای سـیاهاستفاده از ضعف ایران اکثـر منـاطق میـان  با سوء .]خ.هـ۱۱۷۹ـ

تدریج آغـاز  به اقتصاد این کشور به ی قفقاز اشغال کردند و بنابراین فرآیند پیوستن منطقه

ایـران را وادار کـرد بـا بنـا نهـادن  .]خ.هــ۱۲۰۰. [م۱۸۲۱روسیه همچنـین در سـال . شد

 معاف از مالیات
ِ

درهـای خـود را بـه روی ـ  البته دیـری نپاییـد کهـ  تجارت حمل و نقل

                                                                                              

1. Pottinger, Travels in Beloochestan, 226.  

. کـرد دریافـت می از آسـیای مرکـزی" های کوچک سـربی جعبه"خود را در  چای. ی نوزدهم م نیز در اوایل سده افغانستان

  . Perrin, L’Afghanistan, 193 :بنگرید به

2. Dupré, Voyage en Perse, 2:43.  
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حجم زیادی کاالی اروپایی از بندرهای دریای سیاه در روسیه . تاجران خارجی بگشاید

بنـابراین حجـم . جنوبی بـه سـوی ایـران سـرازیر شـد و دیگر نقاط قفقاز و از راه تفلیس

 .م۱۸۲۵روبــل در ســال  ۳۹۶،۰۰۰شــد از مبلــغ  یــران میکاالهــایی کــه از روســیه وارد ا

کـه  هـا روس ١.رسـید .]خ.هــ۱۲۰۸[ .م۱۸۲۹میلیون روبـل در سـال  ۲به  .]خ.هـ۱۲۰۴[

تقویت کننـد، شـروع بـه  شان را در آسیای مرکزی تمایل بسیاری داشتند موقعیت تجاری

و فراتـر از آن  ، یعنـی اورنبـورگخـزرسـوی دریـای  خود تـا آنگسترش خطوط تجاری 

، در شـهرهایی مثـل تبریـز ها تعدادی از نمایندگاِن تجار روس به دنبال این توسعه. کردند

در عـوض، ایـران شـاهد مهـاجرت . مقیم شـدند و تهران آباد، استر ، اردبیل، انزلیرشت

نیـز بـه دنبـال فضـای  جمعی مردم به روسیه برای تجارت و اشـتغال بـود و ارمنیـان دسته

 .م۱۸۶۲شـود کـه در سـال  تخمـین زده می. رفتنـد مساعدتر مـذهبی بـه ایـن کشـور می

وقتـی  ٢.کردنـد جنـوبی زنـدگی می کم پنجاه هزار ایرانی در قفقـاز دست .]خ.هـ۱۲۴۱[

ی صـادرات پـول مسـکوک را بـه  اجـازه .]خ.هـ۱۲۱۰ی  دهه[ .م۱۸۳۰ی  روسیه در دهه

ی تابسـتانی نیژنـی  آسیای مرکزی و ایران داد، تجار ایرانی شروع به بازدید از بازار سـاالنه

ها این کار را تا  آن ٣.یکی از کاالهای اصلی بود چینی کردند که در آنجا چای نووگورود

ــد کــه در ســال  ــه دادن ــا را بزرگ آن .]خ.هـــ۱۲۵۹[ .م۱۸۸۰جــایی ادام ــرین گــروه  ه ت

   ٤.دانستند ر میی تجار آسیایی موجود در این بازا بازدیدکننده

 .]خ.هــ۱۲۱۰ی  دهـه. [م۱۸۳۰ی  در دهـه میگنـان ی این تحوالت،  بنابراین در نتیجه

نیـز در  کونـولی ٥.هاسـت ایـران در انحصـار روس توانست ادعا کند کـه تجـارت چـاِی 

واردات سنتی این کـاال  ده از روسیهمشاهداتش آورده است که حجم باالی چای واردش

اما شرکای عمده در تجارت چای نه  ١.به شمال شرقی ایران متوقف کرده بود را از بخارا

. م۱۸۳۰ی  بودنـد کـه در دهـه و ارمنـی بودند و نه ایرانیان، بلکه تاجران گرجی ها روس

                                                                                              

1. Kukanova, Russko-iranskaia torgovlia, 6-7.  

 کم پنجاه هزار ایرانـی کـه در قفقـاز تخمین زد که دست.] خ.هـ۱۲۴۱[. م۱۸۶۲دوفیلیپی، جانورشناس ایتالیایی، در سال  .٢

  . De Filippi, Note di un viaggio, 51 :بنگرید به. کردند، برای یافتن کار به آنجا مهاجرت کرده بودند جنوبی زندگی می

3. Kukanova, Ocherki po istorii russko-iranskikh torgovykh ontoshenii, 205; Bulmerincq, “Die 

Jahrmärkte Russlands”; and Fitzpatrick, The Great Russian Fair, 82, 91.  

4. Nassakin, “Von der Messe in Nishni-Nowgorod,” 168.  

5. Mignan, Winter Journey, 175-76.  

1. Conolly, Journey to the North of India, 1:347.  
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ی  کـه بـازار سـاالنهـ  هـای چـای از آلمـان شروع بـه واردات برگ .]خ.هـ۱۲۱۰ی  دهه[

کردند که یکی از منـابع  و سپس از انگلستانـ  در آن تبدیل به بازار مهمی شد الیپزیک

مسه چایاصطالح . انتقال چای به مقصد بازار روسیه بود
َ
یا در ( ، به معنی چای آلمانین

ی این است که بخش  دهنده در ایران، برای اشاره به چای باکیفیت، نشان) اصل اتریشی

   ١.گرفته است صورت می اناعظم چای وارداتی از آلم

افزایش تعامل از راه مهاجرت نیروی انسانی و روابط تجاری نقش مؤثری در نزدیک 

در ایـران عامـل مهمـی در ایـن  ورود و گسـترش سـماور. ی چشایی داشـت شدن سلیقه

 .م۱۸۶۱حدود سـال  ٢.استفاده شد بار در میان بازرگانان تبریز نخستینسماور . فرآیند بود

هـر ـ  بودنـد و بازرگانان باکویی که بیشتر ارمنیـ  حدود سیصد نفر روس .]خ.هـ۱۲۴۰[

کلنل  ٣.کردند سماور هم بود ایی که وارد میآمدند و در میان کااله می سال به مازندران

لی
ِ
در سرتاسر مسیر شمال ایران با حجم «بود، در همین سال  ، که مقیم بوشهرانگلیسی پ

سـوی دریـای  که از بازارهـای آن«ه شد مواج» )سماور( های بزرگ چای باالیی از ظرف

در ایـن امـر در اصـطالحات نیـز مشـهود  تأثیر بلندمدت نقش روسیه ٤».آوردند می خزر

، با همین نام، تبدیل به یکی از وسایل آشنای خانگی شد، بلکـه »سماور«نه تنها : است

  . خوانند می» استکان« ،آن نام روسی با توجه به ،لیوان چای را نیز در ایران

 .م۱۸۳۱در سـال . زیـاد دوام نیـاورد هـا مسیر حمـل ونقـل تجـاری روس» انحصار«

 خارجی بود، برای تجارت کاالهای قفقـاز  پترزبورگ که نگران رقابت سن .]خ.هـ۱۲۱۰[

این اقدام جریان ورود کاالها را متوقـف نکـرد؛ . ظر گرفتجنوبی عوارض گمرکی در ن

ی  دهه[ .م۱۸۳۰ی  در دهه. های گریز دیگری بیفتند فقط باعث شد بازرگانان به فکر راه

المللـی بـین اروپـا و ایـران بـه سـواحل  بخش اعظم حمل ونقل تجاری بین .]خ.هـ۱۲۱۰

های  بندرهایش را برای کشتی زمان دولت عثمانی منتقل شد؛ در این جنوبی دریای سیاه

ببرند و  خارجی آزاد گذاشت و بازرگانان توانستند کاالهایشان را با کشتی به بندر ترابزون
                                                                                              

1. Polak, Persien, 2:266; and Schlimmer, Terminologie medico-pharmaceutique, 542.  

  . گویند نیز می چای لمسه) اشتباه به(را  نمسه چایگوید  دکتر ایرج افشار می

 . ۷۶۸" ،تاریخ چایای از  گوشه"افشار،  .٢

3. Melgunov, Das südliche Ufer des kaspischen Meeres, 185.  

4. Pelly, “Remarks on the Tribes,” 55; and British Documents on Foreign Affairs, Part I, Ser. B, Persia, 

1856-1885, vol. 10, 197, Acting Political Resident and Consul-General in Persian Gulf to Chief Secretary 

to the Government of Bombay, Bushihr, 13 April 1863.  



  در طلب عیش   356

، ی یونــانها خانــه بنــابراین کــارگزاران تجارت ١.از آن جــا زمینــی بــه ایــران منتقــل کننــد

و  از طریــق اســتانبول را از انگلســتان چــای ، و بازرگانــان ایرانــی و روسقفقــاز هــای ارمنی

 های ایران در استان آذربایجان ، دروازهتبریز و خوی ٢.آوردند می به تبریز روم ترابزون و ارز

   ٣.ترین مرکز ترانزیت کاال برای این تجارت شدند شلوغتبدیل به در شمال غرب کشور، 

در تالش برای بـه دسـت آوردن مجـدد سـهم  روسیه .]خ.هـ۱۲۲۵[ .م۱۸۴۶در سال 

جنـوبی کـاهش داد، امـا در آن زمـان خطـوط  بازار خود، میزان تعرفه را در مسیر قفقـاز

به دنبال امضای پیمان  ها انگلیسی. شمالی حمل و نقل کاال دیگر دچار چالش شده بود

، که بـر اسـاس آن بازرگانانشـان از همـان .]خ.هـ۱۲۲۰[ .م۱۸۴۱با ایران در سال  تجاری

شدند، توانستند سهم تجاری خود را با ایران افزایش دهند  برخوردار می ها امتیازات روس

. آوردنــد قبضــه کردنــد می قیمتــی کــه از هنــد ارزان کــه بــازار ایــران را بــا چــای اییتاج

. اندازی کرده بودند راه کشت چای را با هدف رقابت با واردات چای چینی ها انگلیسی

درصـد کـل  ۸۳ .م ی بیسـتم چنان در این امر موفق بودند که در اوایل سـده ها انگلیسی

البته بخشی از چای همچنان از طریق روسـیه تـأمین  ٤.آمد چای مصرفی ایران از هند می

 فلـیسهنوز حجم بسیار کمی چـای از ت .]خ.هـ۱۲۵۰ی  دهه[ .م۱۸۷۰ی  تا دهه. شد می

 ٥.شـد وارد می و هـرات ، مشـهدرسید و به همان میزان نیـز از مسـیر اسـترآباد به ایران می

که برداشت عموم همچنان این بود که روسیه منبـع اصـلی تـأمین  رغم این حال، علی بااین

در ایـران « در آن هنگـامآمـد  می» از مسـکو«چای مصـرفی کشـور اسـت، چـایی کـه 

   ١».رسید و با قیمت بسیار باالیی به فروش می ندرت به

بـا  ها انگلیسـی. ها بـود جویی در هزینـه های مهـم ایـن تغییـرات صـرفه یکی از جنبـه

 وسـیهل، توانسـتند قیمتـی کمتـر از ر های حمل و نق ی هزینه گیری از کاهش عمده بهره

آمـد از طریـق  می کـه از کـانتون که دیگر چای چینی جاییپیشنهاد بدهند، تا برای چای

                                                                                              

1. A. S[epsis], “Perse. Du commerce de Tauris,” 133-34.  

2. Bakulin, “Ocherk’ vneshnei torgovli Azerbaidzhana,” 220-21.  

3. Wilbraham, Travels, p. 68 and, for recent analyses, Issawi, “The Tabriz-Trabzon Trade 1830-1900”; 

and Schneider, Beiträge zur Wirtschaftsstruktur.  

4. Gleadowe-Newcomen, Report on the Commercial Mission, 392.  

5. Bakulin, “Ocherk’ vneshnei torgovli Azerbaidzhana”; and idem, “Ocherk’ russkoi torgovli v’ 

Mazandarane,” 277, 289, 300, 302.  

1. Anon., Guzarish-i Iran, 55.  
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زیـرا دولـت (شـد  ه قاچـاق میبه روسی و الیپزیک ادارات گمرک بنادری مثل هامبورگ

ی  تـا دهـه ١).را از طریـق اروپـا ممنـوع کـرده بـود روسیه انتقال رسمی کاالهـای چینـی

برای  ها ی روس تر از روسیه بود و تعرفه چای در ایران ارزان .]خ.هـ۱۲۳۰ی  دهه[ .م۱۸۵۰

بنابراین بازرگانان ایرانی شروع به قاچـاق . همچنان باال بود یمحصوالت هندی و انگلیس

به فکر راهـی بـرای  ها کردند و این باعث شد تا روس حجم باالیی از چای به گرجستان

در آن زمان بخش اعظم چـای کشـور  ٢.بیفتند ی قفقاز در منطقهاندازی کشت چای  راه

. آمـد می نیـز بـه آسـیای مرکـزی شد، حتی چای چینـی وارد می بریتانیا در هند از بمبئی

طرفدار پیدا کرد، بلکه در آسیای مرکـزی نیـز  چای سیاه هندی نه تنها بین مردم خراسان

ها بخشی از تغییـر جـامع و بلندمـدِت قلـب تجـارت  ی این همه ٣.مورد توجه قرار گرفت

   ٤.بود ی خلیج فارس به سمت حوضه ی قفقاز ایران از منطقه

در . آمـد شـد از مسـیرهای دریـایی می وارد ایـران می کـه از هنـد بخش اعظم چایی

ترین بندر واردات بود کـه کاالهـای خـود را در شـهر  مهم ، بوشهری خلیج فارس منطقه

از این بندر  افزایش میزان واردات چای. کرد پخش می العرب ر شطد) خرمشهر( محمره

ی چـای از طریـق  ی سـاالنه عرضـه. ی ایـن فراینـد بـود دهنده و سایر بنادِر جنوب نشان

                                                                                              

1. Petrov, “Foreign Trade of Russia and Britain,” 630-31.  

2. Polak, Persien, 2:266; and Blau, Commerziele Zustände Persiens, 143; as well as British Documents on 

Foreign Affairs, part I, Ser. A, vol. 1, Russia, 1859-1880, 8, Rawlinson, Report from Tabriz to the 

Secretary of State for India, 14 Nov. 1859.  

 ,Schütz :به بنگرید. ی پیش از آن دو برابر شد به نسبِت ده .]خ.هـ١٢٥٠ی  دهه[ .م۱۸۷۰ی  در دهه به روسیه واردات چای

Russlands Samowar, 28. خ.هـ۱۲۳۲[ .م۱۸۵۳ی نوزدهم آزمایش کرد و در سال  روسیه کشت چای را در اوایل سده[. 

رونـق .] خ.هــ۱۲۶۰ی  دهـه[ .م۱۸۸۰ی  کشت بومی در دهه. انجام داد ی دریای سیاه هایی برای تولید چای در منطقه تالش

  . گرفت

بـا وجـود . کـرد هندی آغـاز بـه رقابـت بـا چـای چینـی چای در آسیای مرکزی.] خ.هـ۱۲۴۰ی  دهه[ .م۱۸۶۰ی  در دهه .٣

 :بنگریـد بـه. رفته رفته افزایش یافت ارتوسط بازرگانان کابل و قنده ، انتقال چای به ترکستانهای باالی عوارض روسیه تعرفه

Vambéry, “Die Anglo-russische Theeconcurrenz,” 106-7 . در یــک گــزارش  .]خ.هـــ١٢٥٣[ .م۱۸۷۴در ســال

بنگریـد بـه . شود آسیای مرکزی می وارد غانستانآمده است که ساالنه شش هزار بار به ارزش سه میلیون روبل از اف انگلیسی

British Documents on Foreign Affairs, Part I, Ser. A., Russia, 1859-1880, vol. 1, 237, Report of Colonel 

Glukovsky, 14 June 1874 . هنـدی و دو سـوم  یک سوم چای واردشده بـه بخـارا.] خ.هـ۱۲۶۹[. م۱۸۹۰در سال 
ً
ظـاهرا

 A & P, 1890, vol. 86, Maclean, Report on the Trade of Khorassan for the Year :بنگریـد بـه. بوده است چینی

1889-90, 2-3 .  

4. PRO, FO/60483, enclosure to Abbott, Tabriz, 20 November 1886; and FO60/489, enclosures to Abbott, 

Tabriz, 8 November 1887.  
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منـی  ۴۷۴صندوق  ۲۰۰۰تا  ۱۵۰۰معادل  .]خ.هـ۱۲۲۹[ .م۱۸۵۰در حدود سال بندرعباس

هزار روپیه چای  ۸۰ .]خ.هـ۱۲۴۲[ .م۱۸۶۳در سال  ١.بوده است) کیلویی ۲۸۰۰ود حد(

بندرعباس شـمال شـرق کشـور را نیـز پوشـش  ٢.از طریق بوشهر از هند به ایران وارد شد

بـه فـروش  در مشـهد .]خ.هــ۱۲۷۰ی  دهـه[ .م۱۸۹۰ی  بیشتر چایی که در دهـه. داد می

 شـدت بهتجار هندی نیز . آمد می و تربت حیدریه ق کرمانرسید از بندرعباس و طری می

در ابتـدا . بودند و خراسان ی چای به ایران از راه زمینی و از مسیر سیستان مایل به عرضه

التری داشـت، ولـی شد قیمت بـا چای هندی که از راه زمینی، از طریق مشهد، وارد می

آمد رو به فزونـی  که بازار از چای اشباع شد، قیمت چایی که از بندرعباس می بعد از این

ی حمل و نقل و گمـرک چـایی کـه از  گذاشت؛ بخشی از آن به این دلیل بود که هزینه

ی مردم که  شد باالتر بود و بخشی نیز به دلیل باورهای رایج سرسختانه راه دریا منتقل می

گیرد عطر خود را از دست  کردند چای وقتی در معرض هوای گرم دریا قرار می می فکر

   ٣.شود دهد و یا حتی فاسد می می

مصرفی ایرانیـان چـای  بیشتر چای .]خ.هـ۱۱۸۰ی  دهه[ .م۱۸۰۰ی  در اواخر دهه==

متـذکر شـده اسـت  طور کـه یـک مقـام رسـمی انگلیسـی امـا همـان. سیاه هنـدی بـود

کنندگان ایرانـی  ی مصـرف گان هندی بایـد توجـه داشـته باشـند کـه سـلیقه تولیدکننده«

 برای مردم جنـوب خوشـایند  متفاوت است و طعمی که مردم در شمال می
ً
پسندند لزوما

رگ گـل و حتـا بـقیمتـی بودنـد کـه  ها متقاضی چای ارزان جنوبی ٤».نیست و برعکس

چای سیاه چندان در آنجا مورد توجه نبود و چای سـبز هـم خواهـان کمـی . داشته باشد

ولی در شمال، برعکس، چای برگی طرفدار زیادی نداشت و مردم چای سیاه را . داشت

نیـز در  چـای روسـی» .شـکل و حتـی بـا کمـی جوانـه چـای سیمی«دادند،  ترجیح می

                                                                                              

1. Amanat, ed., Cities & Trade, 91, 107, Trade Report by Consul Abbott in 1849-50.  

ــانی  در نیمــه ی میــزان واردات از روســیه دربــاره .٢  Entner, Russo-Persian Commercial :، بنگریــد بــهســدهی پای

Relations, 10, 66, 70. بنگرید به .]خ.هـ۱۲۴۲[ .م۱۸۶۳در سال  و قهوه ی واردات چای درباره: Pelly, “Remarks on 

the Tribes,” 47 .خ.هـ۱۲۵۷ـ  ۶۱. [م۱۸۷۸ـ  ۸۲ی زمانی  ی میزان واردات کاال از نقاط ورودی مختلف در بازه درباره[. ،

  .”Stolze and Andreas, “Die Handelsverhältnisse Persien :بهبنگرید 

3. A&B, 1895, vol. 91, Elias, Report on the Trade and Commerce of Khorassan, 1894-95, 6; Landor, 

Across Coveted Lands, 2:154-55.  

4. Gleadowe-Newcomen, Report on the Commercial Mission, 393.  
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در ابتدا، بیشترین چایی کـه  ١.شد و در آنجا مرسوم شده بود فروخته میشهرهای شمالی 

تجـار  .گفتنـد می  چـای سـیاهشد چای تند و تلخی بـود کـه بـه آن  در ایران مصرف می

ترین چـای را از  کیفیـت تـرین و بی مشتاق سود سریع و کـالن بودنـد، ارزان«هندی که 

» نـامطبوع«ایـن چـای . آوردند خریدند و به ایران می در حجم زیاد می» و کلکته بمبئی

های بـزرگ و ظـاهر ناپسـند و عطـر  با برگ«تدریج از نظرها افتاد و بدترین نوع چای  به

جمـع  از بـازار شـیراز .]خ.هــ۱۲۶۴[ .م۱۸۸۵در حدود سال » ضعیف و طعم تند و تلخ

 در شمال شرق کشور تا مدت
ً
   ٢.قی ماندها با شد، ولی ظاهرا

  ۶ ی شماره جدول

، .]خ.هـ۱۲۵۷ـ ۶۶[. م۱۸۷۸ـ ۸۷های  به ایران، سال وارداتی از انگلستان میزان چای

   بر حسب پوند استرلینگ

۴۳،۹۲۸ ۱۸۸۳ ۳۴،۸۷۰ ۱۸۷۸ 

۶۵،۴۴۰ ۱۸۸۴ ۲۶،۹۲۸ ۱۸۷۹ 

۸۱،۱۲۰ ۱۸۸۵ ۴۰،۱۷۶ ۱۸۸۰ 

۷۵،۲۰۰ ۱۸۸۶ ۱۹،۰۶۴ ۱۸۸۱ 

۹۶،۶۰۰ ۱۸۸۷ ۲۵،۸۸۰ ۱۸۸۲ 

 ,British Documents on Foreign Affairs, Part Ι, Ser. B, Vol. 13, Persia:برگرفته از

British and Russia 1886 1970ـ, Law, British Trade and Foreign Competition in 

North Persia, Constantinople, 6 December 1888, App. ΙV, 45 .  

از بـین رفـت و ایرانیـانی کـه تـوان مـالی داشـتند تـرجیح  کـم کمهندی  اعتبار چای

 چـایترین چـای  با کیفیـت ٣.های دربسته تهیه کنند تر در پاکت دادند چای مرغوب می

مسه
َ
مَسربه آن  ها بود که انگلیسی یا آلمانی ن

َ
ترکیبی از چای پیکو و اورنج «گفتند و  می ل

در گفتنـد و  می سـفید چـایبود و نیز چایی کـه بـه آن » ی چای پیکو با درصدی جوانه

چای خشـک  چیزی نبود جز همان چای پیکوی معمـولی بـه همـراه کمـی جوانـه« واقع

                                                                                              

1. Ibid., 393-94.  

2. Ibid.; A&P, 1895, vol. 91, Elias, Report on the Trade and Commerce of Khorassan, 1894-95, 6.  

3. Gleadowe-Newcomen, Report on the Commercial Mission, 393.  
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چـای . بودنـد و جـاوه چای چینـی که هر دو ترکیبی از» .شده در آفتاب و تخمیرنشده

در کـل » که بعد از دم کشیدن رنگ کاهی کمرنـگ و طعـم مالیمـی داشـت،«نمسه 

ها به دلیـل  هر دوی این چای. کشید خوب دم می کشور پرطرفدار بود، زیرا روی سماور

ی آن خـارج از  همـه تهیـه اینشد، امـا بـا د قاچاق میخور  ها می مالیات سنگینی که به آن

 چای سفید نـرخ بسـیار بـاالیی داشـت و هـر مـن . توان مالی مردم معمولی بود
ً
خصوصا

 ( شیراز
ً
رسید، بنابراین طرفـداران زیـادی  تومان به فروش می ۵از آن ) و نیم کیلو ۳تقریبا

ویژه در دیـد و بازدیـدهای رسـمی پیـدا  رگ بهدر میان اقشار باالی جامعه در شهرهای بز 

   ١.کرده بود

 ۶۶[ .م۱۸۸۷تا . م۱۸۷۸های بین  در سال را از انگلستان رشد واردات چای ۶جدول 

  .دهد نشان می .]خ.هـ۱۲۵۷ـ

یشین خود را در تجـارت بـا ایـران بـه دسـت توانست جایگاه پ ، روسیهسدهدر اواخر 

آباد وصـل  و از آنجا بـه عشـق وم را به جلفاای گشود که بات سیرهای تجاری تازهآوَرد و م

بـه  .]خ.هــ۱۲۶۳[ .م۱۸۸۴ کـه در سـال( آهـن قفقـاز این فرآیند با تکمیل راه ٢.کرد می

تر حمل و  های باصرفه هزینه ،)رسید به باکو .]خ.هـ۱۲۷۹. [م۱۹۰۰ر سال و د پتروفسک

ی سنگینی که بر روی کاالهای صـادراتی روسـیه  روسیه، و نیز یارانه نقل ریلی و دریایی

 ی ورود چـای ، در آن زمـان دروازهخزر، در ساحل جنوبی دریای انزلی. بود تسهیل شد

 ٣.بـود خـزرسـوی دریـای  روسیه در آن شد که مقصد آن هم ایران و هم ترکستان روسی

، رونـد توزیـع را ، توسط یک شرکت روسـیو قزوین ای خاکی بین رشت احداث جاده

درصـدی روسـیه در  تـوان در سـهم حـدود چهل ای این تجارت را میاحی ٤.تر کرد آسان

ای  اما هیچ تغییـر اساسـی. مشاهده کرد .]خ.هـ۱۲۸۹. [م۱۹۱۰تأمین چای ایران در سال 

ی چـای وارد شـده بـه ایـران، حتـی  های چای رخ نـداد و بخـش عمـده در منشاء برگ

ایـن تغییـر . آمـد می بریتانیا شد، همچنان از هند ای که از طریق روسیه منتقل می محموله

                                                                                              

1. Ibid., 391-93; A&P, 1895, vol. 91, Elias, Report on the Trade and Commerce of Khorassan, 1894-95, 

12.  

2. Gleadowe-Newcomen, Report on the Commercial Mission, 390. 

3. Gordon, Persia Revisited, 17.  

4. Entner, Russo-Persian Commercial Relations, 72.  

  . وره بودشد عامل مهمی در رشد محبوبیت چای در آن د تری که از طریق دریا وارد می ارزان چای در روسیه
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: ی تغییری سکوالر در واردات جهـانی اسـت دهنده در الگوهای تجاری و سیاسی نشان

هایی از دنیا که تا پـیش از آن  ی اقتصادی و سیاسی غرب در بخش یعنی گسترش سیطره

ایران نیـز یکـی . ای در آنجا نداشتند کم سلطه د و یا دستها نقششان کمرنگ بو  اروپایی

زیر نفوذ اقتصادی اروپا بـود، تـازه  .م ی هفدهم که ایران از سده با این. از این مناطق بود

بود که به طور کامل در این بازار جهانی رو به رشـد ادغـام شـد و  .م ی نوزدهم در سده

ی تجاری زیـر  را از دست داد و در شبکهدر همین زمان بود که استقالل اقتصادی خود 

بازیگران اصلی ایـن شـبکه، . گرفت حل شد ی آسیا را در برمی فرمان اروپا که کل قاره

ی  کننده جـزء کشـورهای مصـرف .م ی نوزدهم و روسیه، هر دو در سده یعنی انگلستان

 تا  ز دالیل آن این بود که امپراتوری اقتصادیشدند و یکی ا چای محسوب می
ً
شان عمدتا

شد و یا احتمال داشـت کشـت شـود کشـیده شـده  مناطقی که چای در آنجا کشت می

ماهیت بازار داخلی این دو کشور باعث شده بود در تجارت چای فعالیت بسـیاری . بود

تقاضـا . سیار باال بودحجم واردات چایشان ب .م ی نوزدهم ی سده داشته باشند و در میانه

 انگلسـتان. برای چای در هر دو کشور باعث شد به فکر جایگزینی برای واردات بیفتنـد

کشــت چــای در مســتعمرات هنــدی خــود را  .]خ.هـــ۱۲۱۰ی  دهــه[ .م۱۸۳۰ی  در دهــه

یک رشـته فعالیـت در راسـتای  .]خ.هـ۱۲۳۲[ .م۱۸۵۳تقویت کرد و روسیه نیز در سال 

به عهده گرفت، و بدین ترتیب کشت  تشویق کشت چای در نواحی اطراف دریای سیاه

با توجه به ایـن تحـوالت و  ١.رونق گرفت .]خ.هـ۱۲۶۰ی  دهه[ .م۱۸۸۰ی  بومی در دهه

هـای  لهای خـارجی از طریـق کانا شدت گرفتن تعامل با ایران، طبیعی است که محرک

در ایـران  رف چای نسبت به قهـوههای فرهنگی، باعث باال رفتن مص بستان تجاری و بده

  . شد

  گیری نتیجه

، پـیش از ظهـور بازرگانـان اروپـایی در سـواحل ، مانند قهـوهسبز یا سیاه چینی چای

 در ایـران ماننـد چـین چای در اوایل دوران مدرن. در ایران شناخته شده بود خلیج فارس

کـه  با وجود این. بیش از هرچیز مصرف داویی داشت .م ی هفدهم قدیم و اروپای سده

                                                                                              

1. Radde and Koenig, Das Ostufer des Pontus, 34-35.  
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با سقوط . قهوه همچنان پرطرفدارتر بود چای نوشیدنی مفرحی بود، اما در دوران صفوی

تا حد زیادی کاهش یافت  ها خانه تعداد قهوه .م ی هجدهم در اوایل سده دولت صفوی

ی موج وحشت و تخریبی که در ایـن  در نتیجه. و مصرف قهوه نیز به طور کلی کم شد

  . ها رفت د شد، زندگی مردم به سمت کاهش هزینهدوران بر کشور وار 

نشـینان حـذف  ی زنـدگی شهر گاه به طـور کلـی از صـحنه هیچ و قهوه هرچند چای

ای یافتند؛ بخشـی از آن بـه  رواج دوباره .م ی نوزدهم ها در اوایل سده نشد، هر دوی این

گـزارش  .م ی هجدهم ز کشور بود که در سدههایی ا دلیل فراوانی بیشتر منابع در قسمت

نشده بود و بخشی نیز به دلیل احیای تجارت و زندگی اجتماعی بـود کـه افـزایش قابـل 

البتـه قهـوه دیگـر برتـری . ای درمصرف کاالهای وارداتی با خود به همـراه داشـت توجه

بـه دسـت  ی قاجـار پیشین خود را نداشت و تصویری که از منابع موجود در اوایـل دوره

های  ی توزیـع آشـکار ایـن دو نـوع نوشـیدنی در منـاطق و الیـه دهنده آمده اسـت نشـان

ای که بودند، هـم بـا قهـوه از  اقشار باالی جامعه، در هر منطقه. مختلف اجتماعی است

کردند و هم با چای ولی بـه طـور کلـی چـای در شـمال برتـری  مهمانانشان پذیرایی می

چای . بندی ثابت نبود هرچند، این تقسیم. دادند شت و مردم جنوب قهوه را ترجیح میدا

ای نداشـت بـاز کـرد تـا در  کننده آشکارا راه خود را به مناطقی که تا پیش از آن مصرف

ایـن . ، از میدان به در کندی خلیج فارس قهوه را، حتی در منطقه کم کمنهایت توانست 

کـه  با توجه به اینـ  بلندمدت که ممکن است در نگاه اول چشمگیرتر به نظر برسدتغییر 

در کل با توجه به ـ  ها غیرتخمیری و به یک میزان اعتیادآور هستند هر دوی این نوشیدنی

  . ای که در آن رخ داد، تغییر جالب توجهی است تر اجتماعی و اقتصادی بافت بزرگ

به  مؤثر بود و ورود سماور ایدر افزایش محبوبیت چ موقعیت اجتماعی و تغییر ذائقه

» دوباره«اگرچه دربار شاه چای را . دربار سلطنتی نیز در این مسئله نقشی اساسی داشت

ی آن شـد و بنـابراین  رواج نداد، اما باعث عمومیت دادن به ایـن نوشـیدنی و طـرز تهیـه

عالوه، چای هم مانند قنـدی  به. داشت» قش باال به پایینن«توان گفت در ترویج آن  می

که همیشه همراهش بود، قیمت باالیی داشت و در ابتدا فقط افراد تراز اول جامعه قدرت 

با گذشـت زمـان، چـای از کـاالیی اعیـانی بـه نوشـیدنی اصـلی و . خرید آن را داشتند

شـود بـرای توجیـه ایـن  می دالیلی که مربوط به افزایش میزان تقاضا. ضروری تبدیل شد

که ایران در معـرض نفـوذ خـارجی بـود و پویـایی  با توجه به این. محبوبیت کافی نیست
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المللی واردات کاال  های بین خصوص تغییرات در راه اقتصادی داخلی نداشت، بازار و به

بـه  .]خ.هــ۱۱۸۰ی  دهـه[ .م۱۸۰۰ی  ایـران در دهـه. نیز در این امر تأثیر مشابهی داشـت

ی آسـیا بـه سـرکردگی دو  تصاد جهـانی پیوسـت و تعـامالت تجـاری خـود را بـا قـارهاق

در ابتـدا روسـیه برتـری داشـت و تمـام اشـارات . آغاز کـرد و روسیه ابرقدرِت انگلستان

د، بیشـترین تـأثیر را در ی چای بـو  کننده حاکی از این است که روسیه، که خود مصرف

  . گرویدن ایرانیان به چای داشت

شود، بعد از انعقاد پیمان تجاری بریتانیای کبیر با ایران،  مربوط می تا آنجا که به چای

ـــی انگلیســـی ـــز وقت ـــین تولید مســـیرهای ارزان ها و نی ـــی را ب ـــدگان  قیمت ـــدی و کنن هن

در ایـران رو بـه کـاهش  ی روسـیه دهی کردند، سـیطره های ایرانی سازمان کننده مصرف

تـا آنجـا کـه بـه تغییـر  ی نفوذ روسیه یا بریتانیا برای ایران کشیده شده به حوزه. گذاشت

در هـر صــورت، : شـد، تفــاوتی نداشـت ط میدار مربـو  های کــافئین ذائقـه در نوشـیدنی

  . بود» ناپذیر اجتناب«گرایش به سمت چای از لحاظ تاریخی امری 



 

   ۱۰فصل 

   مصرف در زمان قاجار  سیاست: خانه قهوه نوشی در  چای

ها نیز در   شخدمتحتی پی      چراکه، باشدهای ایرانی همیشه باید جوش   در خانه سماور

  . نوشند تمام طول روز چای می

  ۱۸۷۹فوریه  ۲۸ه، وین، ِس ه پرِ یِ افر  ِیهنو 

  مقدمه 

ی  ها اشاره کردیم، در سراسر سده های پیشین به ترتیب به آن  طبق منابعی که در فصل

 شاهد رشد چشمگیری در مصرف چـای .م نوزدهم
ً
و نیـز  در شهرهای بزرگ ایران، اوال

حتی مناطقی که پیش از این در آنجـا رواج نداشـت،      راوانی آن در اقصی نقاط کشور، ف

 دیدیم که قهوه
ً
رفتـه جـای  که تا آن زمان نوشیدنی رایج میان مردم بود رفتـه بودیم و ثانیا

ی  هبه گفت .م ی بیستم که در سده جاییر نواحی جنوبی نیز از دست داد تاحتی د     خود را 

طبـق آنچـه گذشـت  ١».مگر در مراسم ختم ،ندیدنوش قهوه می ندرت بهایرانیان «ناظران 

طور کـه میـزان گـرایش بـه  همـان. ممکن است دانیم که تعیین زمان دقیق این تغییر غیر می

نوع  تر و در برخی کندتر اتفاق افتاد، چای در همه جا یکسان نبود و در برخی مناطق سریع

                                                                                              

1. Koelz, Persian Diary, 32.  
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مشخص است که همـه . پسندیدند نیز متفاوت بود اطق مختلف ایران میچایی که مردم من

هـای   ، ولی مردم جنوب برگکشیده باشددم  پسندیدند که خوب روی سماور چایی را می

را  مفتـولیهـای   دادند و برعکس در شمال کشـور مـردم برگ بزرگ و گلدار را ترجیح می

   ١.ل کشور همچنان به نوشیدن چای سبز ادامه دادندبسیاری از مردم شما. پسندیدند می

فصل آخر کتاب تحـوالتی را کـه بـه همـراه ایـن تغییـر جهـت در الگوهـای در این 

ها بـه   خانـه قهوه بخش اول بـه احیـای . دهیم می مصرفی به وجود آمد، مورد بررسی قرار

پردازد و خاستگاه و سیر  د میکه تازه محبوبیت یافته بو  عنوان مکانی برای مصرف چای

ی  سازی ایـران در دوره کند و بخش دوم به متمرکزسازی و مدرن تکامل آن را بررسی می

این فصل همچنین نگاهی دارد به نقش دولـت در زنـدگی اقتصـادی و . پردازد می قاجار

بررسی واکنش مقامـات  های آن در جهت کنترل اصول اخالقی جامعه و در کنار  تالش

هـای عمـومی   ، به بحث تعدد مکان.م ی نوزدهم به افزایش واردات چای در اواخر سده

  . پردازد صرف چای نیز می

 »ها خانه قهوه«ی  و ظهور دوباره محبوبیت چای. ۱

 ی، بلکـه طـی رونـدی یـک تغییـر ناگهـانی نبـود نتیجـه گسترش و محبوبیت چـای

هـای  رسـد در زمـانی کـه طبـق روایت بـه نظـر می. مدت اتفاق افتاد تدریجی و طوالنی

ای  گویند چای محدود به محافل درباری بوده است، این نوشیدنی تـا انـدازه متداول می

از این گذشته، یک بررسی دقیق از منـابع اقتصـادی ایـران . در همه جا متداول شده بود

 وفـور قهـوه هـا بـه  ترک کـه درحالیدهد  نشان می .]خ.هـ۱۲۱۸. [م۱۸۳۹مربوط به سال 

های شهر   تر بود، به طوری که در مغازه کردند، در ایران مصرف چای متداول مصرف می

هایش آورده است  در نوشته در همین زمان، ادوارد کونولی ٢.فروختند به عابران چای می

َرح در غرب افغانستان در خانه که
َ
بـه صـرف چـای دعـوت  ی حاکم والیت دوردست ف

روبـل  ۸،۵۰۰،۰۰۰ی چای به ایـران بـه  یک دهه بعد، ارزش واردات ساالنه ٣.شده است

                                                                                              

1. Gleadowe-Newcomen, Report on the Commercial Mission, 392-93.  

2. Hagemeister, Essai sur les ressources, 168.  

3. Conolly, “Journal Kept while Travelling in Seistan,” 323.  
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. م۱۸۷۵کـه در سـال  چـای حرکـت صـعودی خـود را از اینجـا آغـاز کـرد تـا این ١.رسید

 رایجـی در میـان مـردم شـهر تبـدیل شـدبه نوشـیدنی نسـ .]خ.هـ۱۲۵۴[
ً
در آن زمـان، . بتا

شده در کاغـذهای  بندی بسته«، چای را به صورت ها در بازار تبریز  ها و شکرفروش  عطاری

که به همین زمان اشـاره  جغرافیای اصفهاندر کتاب  ٢.فروختند می» رنگ ضخیم صورتی

فروش تـا همـین  ده که چای در اصفهان مرسوم نبود و لذا شغلی به نام چـایدارد، گفته ش

تـازگی و در همـین چنـد سـال  خـان، بـه ی میرزا حسـین به گفته. اواخر وجود نداشته است

  ٣.خانه در شهر دایر شده است قهوه اخیر، نوشیدن چای کمی مرسوم شده و تعدادی 

شـد نیـز حـاکی از همـین  ها ارائـه می  مامو تنقالتی که در ح  تغییر در انواع نوشیدنی

ی  در اواخـر دهـه در توصیف خود از بازدید از حمامی در تبریـز فولر. جی. تحول است

از » و چپـق قهـوه«در بـدو ورود بـه حمـام بـا  گوید می، .]خ.هـ۱۲۶۰ی  دهه. [م۱۸۸۰

پیچیدند و دوباره برای سـر  ای نرم دور مشتری می حوله«شد، سپس  می مشتریان پذیرایی

 طبق مشاهدات جیمز باِست ٤».آوردند حال آوردن روح و روان مشتریان قهوه و چپق می

 .م ی نـوزدهم ی دوم سـده ، در نیمـه.]خ.هــ۱۲۵۰ی  دهه. [م۱۸۷۰ی  امریکایی در دهه

رفتند جای قهـوه را گرفـت و تبـدیل بـه نوشـیدنی  کسانی که به حمام می در میان چای

هــای ایرانــی یــک   گویــد همیشــه در نزدیکــی حمام وی همچنــین می. محبوبشــان شــد

   ٥.رفتند فروشی بود که مردم بعد از حمام برای صرف چای به آنجا می چای

و محبوبیـت آن در ظهـور گسـترش . نقش مهمی در روند این توسعه داشـت سماور

. م۱۸۸۷ناشناس که در سـال  یک فرد روس. های جدید تأثیر به سزایی داشت  خانه قهوه 

 متـأثر از شدت بهدر ایران  کند که مصرف چای به ایران آمده بود ادعا می .]خ.هـ۱۲۶۶[

اسـتفاده  اسـتکانو  سـماورنظیـر  هـای روسـی  ها از واژه  یایران چراکهبوده است،  روسیه

 پیش از آن سماور روسی ٦.کنند می
ً
های کشور گسترش یابـد،   که در دیگر قسمت طبیعتا

بـر آن داشـت تـا از را  نفـوذ رو بـه افـزایش سـماور امیرکبیـر. در شمال کشور رایج شـد
                                                                                              

1. MAE, Nantes, Téhéran A, 21, Commerce d’importation et d’exportation de l’Europe avec la Perse, 

fols. 43v-44.  

2. Bakulin, “Ocherk’ vneshnei torgovli Azerbaidzhana,” 220-21.  

  . ۱۲۰ـ ۲۱، جغرافیای اصفهانحسین خان،  .٣

4. Fowler, Three Years in Persia, 1:270.  

5. Bassett, Persia, the Land of the Imams, 266.  

  . ۵۵، گزارش ایرانناشناس،  .٦
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بسازند و بـه یکـی از تـاجران ایرانـی  روسی صنعتگران ایرانی بخواهد از روی سماورهای

های اقتصـادی او بـرای  امتیاز انحصاری ساخت آن را اعطا کرد که این یکی از سیاسـت

اور جـای خـود را در منـاطق کمی بیش از یک دهه بعـد، سـم ١.جایگزینی واردات بود

این روزها چای به قـدری در « ی پوالک طبق گفته. شهری شمال و مرکز کشور باز کرد

سـماور ی مرفهی را یافت که یک  توان خانواده می ندرت بهشهرها مرسوم شده است که 

در سـال  در تهـران ز نمایندگان نظـامی اتـریشیکی ا ٢»...در خانه نداشته باشند روسی

های ایرانـی   سماور در خانـه«: کند نیز تصویر مشابهی ترسیم می .]خ.هـ۱۲۵۸. [م۱۸۷۹

ها نیــز در تمــام طــول روز چــای   حتــی پیشــخدمت      چراکــه، باشــدهمیشــه بایــد جــوش 

 در  ر و روش دم کردن چای بـه روش روسـیتا یک دهه بعد، سماو  ٣».نوشند می
ً
عمیقـا

پر از  در لرستان بازار بروجرد .]خ.هـ۱۲۶۸. [م۱۸۸۹در سال . ها نفوذ پیدا کرده بود  خانه

   ٤.های چای شده بود  یو استکان و سین روسی سماورهای

ه ب  ی مردم شد و همچنین باعث تسریع روند تغییر ذائقه ی روزافزون از سماور استفاده

هایی با میـز و   به مکان های فروش چای  نقش مهمی در تبدیل شدن غرفه ی گوبینو گفته

بـه  .]خ.هــ۱۲۳۰ی  دهه. [م۱۸۵۰ی  وی در دهه. ان داشتصندلی جهت نشستن مشتری

 ٥.های نوظهوری در ایـران هسـتند  مکان) ها کافه(ها   خانه قهوه طور قطع اظهار داشت که 

در سـال  بـه عنـوان مثـال، میتفـورد. کننـد منابع دیگر نیز کم و بیش این ادعا را تأیید می

، وی در گـزارش حـال بااین. نامد می اهل چای، ایران را کشوری .]خ.ـه۱۲۱۹. [م۱۸۴۰

هایی صـحبت کـرده اسـت کـه  فروشـی اغذیه ی دربـاره فقـط، دیدار خـود از کرمانشـاه

هـا  در آن ها  ها و همچنین انواع شربت  کبابها و   ای مانند انواع خورش غذاهای خوشمزه

ی  پـس از اشـاره سـدهتا ربـع  ٦.نکرده است ها  خانه قهوه ای به  ، ولی اشارهشده یافت می

اظهـارات . دانیم ها چیزی نمـی جدید، در مورد تحول این مکان های خانه به قهوه گوبینو

. م۱۸۶۰کـــه وی در طـــول ســـفرش در ســـال هایی   خانـــه قهوه ی  دربـــاره خـــانیکوف
                                                                                              

در  سماورسـازی"فروغـی،  :همچنین بنگرید بـه. ۳۰۹ـ  ۱۲، های امیرکبیر نامهآل داوود،  :ی این موضوع بنگرید به درباره .١

  . ۲۱۶ـ  ۱۸، امیرکبیر؛ و آدمیت، "ایران

2. Polak, Persien, 2:265.  

3. Neue Freie Presse, Friday, 28 February 1879.  

4. Bird, Journeys in Persia and Kurdistan, 2:130.  

5. Gobineau, Trois ans en Asie, 359.  

6. Mitford, Land March from England to Ceylon, 343.  
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مشاهده کرده بود و نیـز ادعـای او مبنـی بـر متفـاوت  به مشهد از نیشابور .]خ.هـ۱۲۳۹[

هـای   دهـد کـه ایـن مکان بودن آن روستاها با دیگر روستاهای معمـول ایرانـی، نشـان می

 هنـوز در  ١.ی کشور بودندمحدود به نواحی شمال فقطنوظهور در آن زمان، 
ً
امـا احتمـاال

در سـال  در گـذر از زنجـان دار میـرزا علـی رشـته. آن نواحی نیز خیلی رایج نبوده است

هـای اطـراف بـه عنـوان   اظهار داشته است که اهـالی شـهر از باغ .]خ.هـ۱۲۵۰. [م۱۸۷۱

گویـد کـه ایـن  ادامـه می او در. نوشند کنند و در آنجا چای می محل تفریح استفاده می

 در قزوین. کار در همه جا مرسوم نبود
ً
ی سـفر خـود از آنجـا  دار در ادامـه که رشـته مثال

ی وی مـردم  نامـد، بـه گفتـه کند و آنجا را مکانی مخروبه و پر از مردم فقیر می دیدن می

   ٢.نوشیدند چای و قند نمی

ها دیگر تبـدیل بـه یکـی از منـاظر معمـول   هخان قهوه  .]خ.هـ۱۲۵۹. [م۱۸۸۰در سال 

 .]خ.هــ۱۲۶۱ـ ۶۲. [م۱۸۸۲ـ ۸۳های  کـه در سـال فرانسوی اورسول. شهرها شده بودند

  : دهد برد، توصیف روشنی از فضای بازار در سر ظهر ارائه می به سر می در تهران

. شـوند خلوت می کم کمد، گویی سحر شده باش های بازار،  نزدیک ظهر، کوچه

هـای   بازرگانان در دکان. گردند روند ولی اندکی بعد باز می رهگذران به خانه می

شـکلی  پیشانی خود را بـه جسـم دایره که درحالیزانو زده و  خود در جهت مکه

. کننــد زننــد، عبــادت می ســاخته شــده می یــا قــم کــه از خــاک مقــدس کــربال

دونـد و در دستشـان یـا میـوه اسـت و یـا  ها از این طرف به آن طـرف می پسربچه

ی نازکی از خمیر که روی سنگ داغ برشته شده و به جای نان  پنیری که در الیه

تـری کـه یـک سـر و گـردن از  مـردم غنی. کنند، پیچیده شده است مصرف می

ها انـواع   شوند؛ در این آشپزخانه های روباز جمع می  ران باالترند دور آشپزخانهدیگ

فـرا ِکیـف پـس از آن زمـان . شود آش و آبگوشت و کباب و پلوزعفران طبخ می

نشین گرفتـه تـا  های اعیان  از سر تا ته بازار، از کوچه. و قلیان رسد، وقِت چای می

ــه ــه در آنهای   محل ــدنامی ک ــا لباس ب ــاره  ه ــای پ ــه پوره می ه ــند، در هم ی  فروش

قـل  رسد صـدای قـل ها و هر گوشه و کنار، تنها صدایی که به گوش می  گذرگاه

                                                                                              

1. Khanikoff, Mémoire sur la partie méridionale de l’Asie Centrale, 96.  

  . ۱۵۶، ۱۴۴، سفرنامه، دار سررشته .٢
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   ١.هاست ی آب در قلیان و غرغره سماورها

 های بعـدی افـزایش  های جدیـد در دهـه  خانـه قهوه تر، تعداد  نشین در مناطق روستایی

از  .]خ.هـ۱۲۷۸ ـ ۷۹. [م۱۸۹۹ ـ ۱۹۰۰های  که در سال السلطان وهاکبر مشک علی. یافت

بـار بـه وجـود  ی خـود چنـدین های روزانه الی یادداشت سفر کرد، در البه به کربال تبریز

   ٢.کند اشاره می» جدیدالتأسیس«های   خانه قهوه 
  

  

 H. R. D’Allemagne, Du Khorassan au pays desی قاجار ، اواخر دورهدر قم ای خانه قهوه

Bachtiaris, 4 vols. (Paris, 1911) .  

شاهدین و همچنین عکاسان  و دیگر اورسول. ها شبیه به هم نبودند  خانه قهوه اما تمام 

اند؛ از سـنتی و کلنگـی گرفتـه تـا    گذری، به انواع مختلفی از این تشکیالت اشاره کرده

های بـازار بـرای رفـع   هـا و گوشـه  های کوچک و ابتدایی در مسیر کاروان  مدرن، از دکه

انی بـه مشـتری های شیک و مد روز که  خستگی مردم عادی از کار روزانه گرفته تا مکان
                                                                                              

1. Orsolle, Le Caucase et la Perse, 237.  

  . ۴۸، ۳۷، ۲۷" المسافرین، مشکوه"، السلطان مشکوه .٢
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. دادنـد که بیش از رفع خستگی به دنبال مکانی لوکس و مجلل بودند، خدمات ارائه می

به نام حاجی محمدحسین صراف در سـه  ای خانه قهوه  .]خ.هـ۱۲۶۳. [م ۱۸۸۴در سال 

یـک  قرار داشت که تعدادی اراذل و اوباش در آنجا در حین برگـزاری کیلومتری شیراز

در  .]خ.هــ۱۲۶۰. [م۱۸۸۱در سال  ادوارد استک ١.خواری دستگیر شدند مهمانی شراب

گویـد،  او می. کند اشاره می های مجلل و متفاوتی در تهران  خانه قهوه های خود به   نوشته

 ایرانی هستند«ها   خانه قهوه 
ً
توان میزهـای  و از میان در می از پشت به باغ راه دارند. کامال

ای از  زمینــه هــا را دیــد کــه در پس  و قلیان هــای چــای  ، فنجانگــرد کوچــک، ســماورها

های سـبک اروپـایی اشـاره   وی سپس بـه کافـه. اند های سبز و آبشارها چیده شده  برگ

. دابلیــو. جــی. اس ٢.داردو بارهــای نوشــیدنی   نــهیهای شــیک و آی  کنــد کــه کاناپــه می

جا به فراوانی  ها در همه خانه چای«گوید  عقیده است و می در این مورد با او هم بنجامین

انـد، ولـی در نهایـت  شوند و از نظر کیفیت و رتبه و میزان راحتی با هم متفاوت دیده می

 گشبـرو  فرد خارجی دیگری به نام ٣».ستها استراحت و تفریح مردم ا ی آن هدف همه

داند که عناصر کهنـه و سـنتی بـا  خانه را جایی می قهوه کند و  نیز این نظرات را تأیید می

  : عناصر جدید و مد روز ترکیب شده است

ای، به طـور  های شیشه بندی شان را، با قاب ها درهای چوبی  خانه قهوه در بازار نیز 

خانه یا مانند  قهوه مشتریان در داخل . گشایند انگیزی بر روی مشتریان می وسوسه

هـای  دهنـد روی نیمکت نشینند یا تـرجیح می می  های واقعی روی صندلی فرنگی

چی طبـق  شده، بنشینند و چـایی را کـه قهـوه کاری های کنده چوبی بلند، با نرده

هـای   اتاقک... دم کرده بود، هورت بکشند یروس آداب و رسوم بر روی سماور

های پر زرق و برق تزئیین  ای رنگارنگ و ریسه چایخانه با گل و لوسترهای شیشه

انگیـز، خواننـدگان  سربرهنه، عاشقان دل است و دیوارها با تصاویری از زنان   شده

ها را خیره   ز سر رضایت بر لب دارند، چشمنوشانی که لبخندی ا صامت و شراب

خالصـه، . کننـد الی درختان جست و خیـز می پرندگان رنگارنگ البه. کنند می

   ٤.های ایرانی رنگ و بوی عشق و هوس دارد  همه چیز در چایخانه

                                                                                              

  . ۱۳۰۱ذوالقعده  ۱۳، ۲۲۵، وقایع اتفاقیهسیرجانی،  .١

2. Stack, Six Months in Persia, 2:151-52.  

3. Benjamin, Persia and the Persians, 99-100.  

4. Brugsch, Im Land der Sonne, 146.  
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 Auguste Bricteux, Au pays du lion et du soleil ی قاجار ، اواخر دورهدر تهران ای خانه قهوه

(Brussels, 1908) .  

های جدیـد بیشـتر وابسـته بـه سـلیقه و   خانه قهوه دهد که  ها نشان می اشاره به صندلی

بدان اشاره شد، همـان انـدازه کـه  پیشی مدرن بوده و حرکت نزولی که در فصل  ذائقه

خـان،  ی میرزا حسـین به گفته. شود ها نیز می  امل نوشیدنیشود، ش ها می  شامل این مکان

کیـد می. دانستند می قبیحخانه را  قهوه خوردن در  چای مردم محلی اصفهان کنـد  وی تأ

رسـد حضـور روزافـزون  به نظر می ١.ها و سیاحان بود  که تجارت چای در دست خارجی

های   و روسـی ها  ، که اکثرشـان انگلیسـی.م ی نوزدهم خر سدهبیگانگان در ایران، در اوا

بر عـادات  ها  تأثیر روس. بودند، تأثیر زیادی در وضعیت چای در ایران داشت اهل چای

ی چنـین  نمونـه. و اسـتکان دیـد توان در استفاده از سـماور ها را می  چای نوشیدن ایرانی

حـال شـاید  بااین. توان یافـت کدام از اقوام اروپایی مقیم ایران نمی تأثیری را در مورد هیچ

کم بخشی از روند گسترش چای را، ورای موقعیت باالیی که در ابتدای امـر  بتوان دست

شدنشـان در شـهرهای بـزرگ مـرتبط  به ایران و مقیم ها  داشت، به سرازیر شدن انگلیسی

                                                                                              

  . ۱۲۰ـ  ۲۱، جغرافیای اصفهانحسین خان،  .١
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ی مـبهم و در عـین  اشـاره .آغاز شـد .]خ.هـ۱۲۵۰ی  دهه. [م۱۸۷۰ی دانست که از دهه

که گفته اسـت  .]خ.هـ۱۲۱۸. [م۱۸۳۹مایستر در گزارشش در سال  حال قابل تأمل هاگه

نشـان » ،...اند نقش مهمی در گسترش عالقه نسبت به چای در ایـران داشـته ها انگلیسی«

توضـیحات  ١.بود ها آغاز شده گیری زودتر از این سری و همهدهد که چنین گسترش مُ  می

تـا  ۱۸۷۷های   که بین سـال جغرافیای اصفهانی رویدادهای بعدی در کتاب  تر درباره واضح

مایسـتر  های هاگه  نوشته شده، آمده است؛ در این کتاب گفته .]خ.هـ۱۲۷۰تا  ۱۲۵۶. [م۱۸۹۱

، در مناطق سدهدر اواخر  ٢.در خصوص ارتباط چای با سیاحان و بیگانگان تأیید شده است

بـاالی جامعـه  آمد که افراد رده ی ایران، چای هنوز نوشیدنی خاصی به شمار می دور افتاده

در ) کنونی سنندج(در بازدید از ِسنه  والتر هریس. نوشیدند و گذارهای خود میدر گشت 

ای که در پایین شهر قـرار  گوید دره ، می.]خ.هـ۱۲۷۰ی  دهه. [م۱۸۹۰ی  در دهه کردستان

کردنـد و  آنجا رفـت و آمـد میانگیز بود که مردم شهر بسیار به  ای بسیار دل داشت، منطقه

  ٣»...بنوشند چای های آن کافهرفتند تا در یکی از  های ژیگول محل به آنجا می  جوان«

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   . ۳۲۶۸ی  شناسی، لیدن، شماره ملی قوم ی موزه: از. ی قاجار ، اواخر دورهخانه قهوه

                                                                                              

1. Hagemeister, Essai sur les ressources, 168.  

  . ۱۲۰ـ  ۲۱، جغرافیای اصفهانحسین خان،  .٢

3. Harris , From Batum to Baghdad, 243, 246.  
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ــزون  ــت روزاف ــایمحبوبی ــواد و  چ ــراد باس ــرای اف ــذابیت آن ب ــان و ج ــن زم در ای

هایی کــه بــه ایــن نوشــیدنی در  تــوان در اشــاره ی جامعــه را در نهایــت می کرده تحصــیل

 ۰۴های  در سـال اطـالعی  نامـه بـرای مثـال، دوهفته. مطبوعات آمده است مشاهده کرد

ی چای منتشر کرد با این  ده مقاله درباره .]خ.هـ۱۲۶۴ـ ۶۵. [م۱۸۸۵ـ ۸۶/.ق.هـ۱۳۰۳ـ

ی خاستگاه و خواص آن  کند درباره مضمون که محبوبیت اخیر این نوشیدنی ایجاب می

ی مسائلی نظیر  شدند، درباره ها، که بیشتر از زبان ترکی ترجمه می  این مقاله. بیشتر بدانیم

دن چای و احتمـال آسـیب بهترین روش دم کردن چای، امکان فاسد شدن و نیز مفید بو 

ها همچنـین   در ایـن مقالـه. کردنـد روی در مصـرف بحـث می به معده در صورت زیاده

ی  به واسطه های طال ی خروج شمش شد و مسئله خاستگاه چایی که در ایران نوشیده می

   ١.واردات چای در کشورهایی که کشت بومی نداشتند مورد بحث بود

هـا تبـدیل   ی غذایی ایرانی ، دیگر به یکی از اجزای اصلی برنامههسد، در اواخر چای

توان شاخصی برای بهبود سطح زندگی  طور که فراوانی چای و قند را می همان. شده بود

ظهــور «در نظــر گرفــت،  .م هجــدهم» طــوالنی« ی ســدهشهرنشــینان، پــس از آشــوب 

ای از ثبـات  ی درجـه دهنده نها در شـهرهای بـزرگ ایـران نیـز نشـا  خانـه قهوه ی  »دوباره

  . از کشور رخت بر بسته بود سدهسیاسی است که بیش از یک 

 نقش دولت. ۲

در ایـران، نقشـی  های رشد واردات و افزایش مصرف چـای ترین جنبه یکی از جالب

ی  دهـه. [م۱۸۴۰ی  در اوایـل دهـه. کـرد در ایـن رونـد ایفـا می است کـه دولـت قاجـار

ی چای در ایران به قدری نفوذ داشتند که دولت ناچـار شـد  ، تاجران بیگانه.]خ.هـ۱۲۲۰

اعمـال  و تبریـز هایی را در خصوص خرید، فروش و مصرف چـای در تهـران  ممنوعیت

 با این بهانـه اعمـال شـد  که این ممنوعیت با توجه با این. کند
ً
در  هـا چینی«کـه ها ظاهرا

ی اصـلی،  زنـد کـه انگیـزه در ایران حـدس می ، کنسول انگلیس»ریزند چایشان سم می

بـود کـه » گرجیـان روس«اندازی جلـوی پـای  تمایل برخی بازرگانان ایرانـی بـه سـنگ

تجارت این کاال را در دست گرفته بودنـد و تـاجران ایرانـی هـیچ نقشـی در ایـن میـان «
                                                                                              

؛ )۱۳۰۳االول  ربیع ۱۵( ۱۳۳؛ )۱۳۰۳محرم  ۲۴( ۱۲۹؛ و نیز "در حقیقت محصول چای"، ۴، )۱۳۰۳محرم  ۱۲( ۱۲۸ طالعا .١

  ). ۱۳۰۳الثانی  ربیع ۲۲( ۱۳۶؛ )۱۳۰۳الثانی  ربیع ۱۲( ۱۳۵
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نداشتند و این شایعه را نزد مقامات پراکنده کردند که مرگ و میر زیادی در اثر نوشیدن 

 سم در چای  تر می به طور دقیق ١».چای به وجود آمده است
ِ

توان گفت اشاره به موضوع

تمایل داشتند چای را با اضـافه کـردن  ها  چینی .م ی نوزدهم دهبه این دلیل بود که در س

بـه آن ) ژیـپس(آبی پروس و سنگ گـچ  کلورانتوس عطردار و با پودرهای رنگی حاوی

ها برای کسب رضایت مشتریان اروپایی بـود  ای برای صادرات ببخشند؛ و تمام این جلوه

  ٢.بومی داشتندرنِگ آبی و عطری غیر با ته تر وبکه انتظار چایی مرغ

را برای این تقلب و پیامـد ) چینی(که تولیدکنندگان  رسد ایرانیان بیش از آن به نظر می

دروغین و مصنوعی مقصر بدانند، بازرگانـان خـارجی را مسـئول  ی چای آن یعنی عرضه

برچیده شد،  چای هندی از بازارهای شیراز .م ی بیستم آغاز سده از ٣.دانستند این امر می

 و یـا آزنیـکاز سوزاندن چای سیاه هنـدی مقـادیری  السلطنه وزیر جنگ چرا که نعمت

 چای سـیاهوحشت مردم از این موضوع باعث افت فروش . آرسنیک زرد، پیدا کرده بود

   ١.ر بازار شدهندی د

ارتبـاط بـا دیگـر  و نـه بی ورات رایج، نه منحصر به فـرد بـوداقدامات متأثر از این تص

هـا زنـدگی و کـار  ها پیش نسبت به بیگانگـانی کـه در بـین آن ها از مدت  ایرانی. مسائل

تـوان  تر، ایـن اقـدامات را می بـه طـور دقیـق. کردند، نوعی شـک و بـدبینی داشـتند می

بر موقعیت برتر و رو به رشد تاجران بیگانه در بازار ایران و به خصوص در واکنشی در برا

سیستم تعرفـه کـه در . بر ایران دانست و انگلستان برابر مذاکرات تجاری تحمیلی روسیه

در سـال  و بـا انگلسـتان .]خ.هــ۱۲۰۷. [م۱۸۲۸ی معاهـدات بـا روسـیه در سـال  نتیجه

تری نسبت بـه رقبـای  ها را در موضع ضعیف  به وجود آمد، ایرانی .]خ.هـ۱۲۲۰. [م۱۸۴۱

کـه  ی رفت و آمد آزادانه به ایران را داشتند خارجی خود قرار داد، رقیبانی که نه تنها اجازه

  . شد می درصد مالیات واردات و صادرات به نسبت قیمت ۵مشمول  فقطکاالهایشان نیز 

                                                                                              

1. PRO, FO 60/82, E. W. Bonham to J. Bidwell, 13 March 1841.  

در . بـودسـاز  در اروپـا نیـز مسئله تقلـب در چـای. Evans, Tea in China, 129-30 :ی این موضـوع بنگریـد بـه درباره .٢

کیفیت که برای بهتر  چای بی(اصطالح شفاف  به ی هجدهم چهار بار قانونی برای جلوگیری از واردات چاِی  سده انگلستان

دو سوم کل چـایی  و. تصویب شد) چای مخلوط با مواد دیگر(» ندروغی«و چای ) کردند اش می شدِن رنگ آن دستکاری

 Smith, “Accounting for :بنگریـد بـه. رسـید یـا قاچـاق و یـا تقلبـی بـود به فروش می در بریتانیا سدهی دوم  که در نیمه

Taste,” 207 .  

  ." چین چای"، ۴، ۱۳۰۳شوال  ۱۰، ۱۴۷، اطالع .٣

1. Gleadowe-Newcomen, Report on the Commercial Mission, 393.  
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هـای صـدور آن حـاکی از   و انگیزه .]خ.هـ۱۲۲۰ی  دهه. [م۱۸۴۰ی  های دهه  تحریم

های کشور بود کـه هـر دو   تالش برای حفاظت از صنایع داخلی و حفظ تعادل پرداختی

از  .]خ.هــ۱۲۱۶. [م۱۸۳۷در سـال  ی پـس از جنـگ هـرات در شرایط اقتصـادی تیـره

هـا نسـبت بـه آن و  خـروج شـمش و واکنش. آمـد های مبرم دولت بـه شـمار می  نگرانی

و  توان تا دولت صفوی ی آن را می ی جدیدی نبود و سابقه گرایانه مسئله اقدامات حمایت

در . ات دنبـال کـردهای متعددش برای جایگزین کردن امور دیگـر بـه جـای وارد تالش

های زیادی برای حفاظت از صـنایع داخلـی در نظـر گرفتـه   نیز طرح ی قاجار اوایل دوره

ی عالی اجتماع کرد تا  های کشمیری را محدود به طبقه استفاده از شال شاه فتحعلی. شد

نیـز در سـال  محمدشـاه ١.حمایـت کنـد بدین ترتیـب از تولیدکننـدگان شـال در کرمـان

و پوشـاک پشـمی بـه همـین دلیـل حمایـت  ترمـهاز تولید بومی  .]خ.هـ۱۲۱۴. [م۱۸۳۵

بـرای جـایگزین سـاختن واردات بـا امـور دیگـر انجـام داد،  اقداماتی که امیرکبیر ٢.کرد

ای  هـا از چنـین وسـیله  که ایرانی برای این« خت سماورویژه اعطای امتیاز انحصاری سا به

، از جمله همین »محروم نمانند و ناچار نباشند آن را از کشورهای خارجی سفارش دهند

 از مقامــات دولــت قاجــار در ســال ١.اقــدامات اســت
ً
 های بعــد، تــاجران ایرانــی مکــررا

بـه منظـور جلـوگیری از زوال تجـارت کشـور، مـانع واردات  کردنـد کـه درخواست می

در مجموع،  ٢.آمیز نبود ها موفقیت  کدام از این تالش مصنوعات اروپایی شوند، ولی هیچ

ن برای مقابله بـا آ) ناموفق(های بیگانه و تالش   نارضایتی از وابستگی اقتصادی به قدرت

اکـراه . بـوده اسـت شـروع دوران مـدرنها پیش از  مدت ترین مسائل تاریخ ایران از مهم

ی غذایی خـود، از تـرس  به برنامه برای وارد کردن چای .م ی بیستم عشایر در اوایل سده

هـا   دهد کـه ایـن واکنش بیگانگان به حساب بیایند، نشان می ی نشانده که مبادا دست این

  ٣.ده استمحدود به دولت نبو  فقط

نبود اعمال فشار بر اجرای اقدامات و –.]خ.هـ۱۲۱۹. [م۱۸۴۰مدهای حوادث سال پیا

                                                                                              

1. Brydge, Account of the Transcations, 101-2. 

2. Lambton, “Persian Trade under the Early Qājārs,” 32;  

  . ۲۱۴، یابی فرهنگی ایران در راهو ناطق، 

  . ۳۰۹، ی نوادراالمیر رسالهآل داود،  .١

2. Issawi, Economic History of Iran, 76.  

3. D’Allemagne, DuKhorassan, 4:181.  
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 کنسول انگلیس. و علت ظهور آن بود های دوران قاجار  از ویژگی –ها در نتیجه تباهی آن

ها دائمـی   ه به نظر وی بعید است که تحریمگزارش خود گفته بود ک نخستینتر در  پیش

پس از مـدت «کمتر از شش ماه بعد، همین فرد در گزارشی اعالم کرد که . باقی بمانند

ها، مقامات ایرانی دست از مداخله و ناسـازگاری     زمان کوتاهی تالش برای حفظ تحریم

شتر در اما اقدامات بیها به صورت رسمی برداشته نشده است،   تحریم. با تاجران برداشتند

  ١.محتمل استها نیز غیر جهت ِاعمال آن

  ســو و تشــویق بــه مصــرف چــای از ســوی دیگــر در از یــک تحــریم واردات چــای

  دولت قاجار
ِ

  واردات ممکن است متضاد به نظر برسد، اما اگر نگرانـی دولـت از داشـتن

داسـتان . بـریم ی ایـن اقـدامات پـی می بگیریم، به انگیـزه و صادراِت مساوی را در نظر

ــر ــت امیرکبی ــره از تأســیس صــنعت سماورســازی حمای ــز در زم ــور نی ــین در کش   ی هم

سـازان بـازار  روزی فرمانـدار محلـی تمـام قفل: داستان از این قرار است .اقدامات است

ساز را انتخاب کـرد و  ها بهترین قفل فرماندار از بین آن. ر خود فراخواندرا به مق اصفهان

بـه  روسـی امیر سماوری. فرستاد تا با امیرکبیر مالقاتی رسمی داشته باشد وی را به تهران

سـاز موافقـت  ایـن بسـازد؟ قفل تواند چیـزی شـبیه وی نشان داد و از او پرسید که آیا می

تومـان  ۱۰۰سـپس بـه وی مبلـغ . کـرد ای مشابه از سماور کرده و شروع به ساختن نمونه

. ای مجهز داده شد و تحت حمایت دولت شـروع بـه کـار کـرد برای فراهم کردن مغازه

ــر ــاری امیرکبی ــاکی از برکن ــایی ح ــه خبره ــود ک ــرده ب ــاز نک ــود را آغ ــار خ ــوز ک   هن

ساز را وادار کردنـد  قفل. کاره بماند این امر باعث شد که این طرح نیمه. ه گوش رسیدب

اش را سر و سامان دهـد و  هرچه التماس کرد که اجازه دهند مغازه. که پول را پس دهد

قـدر  از سود به دست آمده مبلغ را پرداخت کنـد، تـوجهی نکردنـد و مـرد بیچـاره را آن

از دست داد و مجبور شد برای امرار معاش بـه گـدایی روی اش را  کتک زدند که بینایی

  ١.بیاورد

 دهـد کـه قصـد امیرکبیـر پردازد، نشـان می شعر زیر، که به بازگویی همین داستان می

 حمایت از صنایع داخلی بوده است و اعتبار وی نیز 
ً
  . همین بوده است در تاریخدقیقا

  

                                                                                              

1. PRO, FO 60/82, Bonham, Tehran, to Bidwell, London, 28 August 1841.  

  ." سماورسازی در ایران"فروغی،  .١
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 کنان گفــــت زهــــی اوســــتاد خنــــده

  

ـــاد   ـــاد ب ـــت ش ـــزاد و دل ـــت مری  دس

ــاختی   ــان س ــت هم ــم خواس ــه دل  هرچ

  

ــــــی   ــــــه بپرداخت ــــــاطرم از غص  خ

 بعـــد بفرمـــود یکـــی را کـــه خیـــز  

  

ــــه ســــماور   ــــی ب ــــش و آب ــــز آت  بری

 هـرکس کـه هسـت و به کن از آن چای دم  

  

ــت   ــد مس ــود از وج ــد ش ــه بنوش  ده ک

ـــماور   ـــه س ـــش ب ـــادمی آت ـــد خ  فکن

  

ــــه   ــــد زمزم ــــد بلن ــــی ش  ی آب هم

 گرم چـو شـد آتـش و آمـد بـه جـوش  

  

ــروش   ــوان خ ــه ای ــداخت ب ــش ان  غلغل

ــاش   ــت ب ــرا گف ــد م ــه رفتن ــون هم  چ

  

ــاش   ــی راز ف ــو یک ــر ت ــنم ب ــه ک ــا ک  ت

ـــمان   ـــن آس ـــتی ای ـــدم فرص ـــر ده  گ

  

ـــــان   ـــــنم صـــــنعت ایرانی ـــــده ک  زن

 صـــــادره و وارده یکســـــان شـــــود  

  

ـــک فـــراوان شـــود   ـــروت ایـــن مل  ث

ـــذ   ـــد کاغ ـــر و پرن ـــت و حری  و کبری

  

ــــد   ــــا برن ــــه اروپ ــــران ب ــــد از ای  بای

ــــون   ــــدم کــــه ز دارالفن  ١هســــت امی

  

 دیـــو جهالــــت شـــود آخــــر زبــــون  

 ملــــک ایــــران شــــود از جهــــل دور  

  

 صـــاحب علـــم شـــود و بـــا فـــر و زور  

ــا غــالم    ایــن همــه را گفــت و ســپس ب

  

 ١...گفت که شـب رفـت، بیـاور طعـام  

  
  ها  خانه قهوه  بسته شدن. ۳

به قدری در میان مردم بـاال رفتـه  میزان مصرف چای .]خ.هـ۱۲۲۹. [م۱۸۵۰در سال 

کـه  –تأسیس تازههای   خانه قهوه خود را ناچار دیدند در برابر برپایی  بود که مقامات قاجار

 ی بـارهاطالعـات زیـادی در. دهنـداقـداماتی انجـام  –دادنـد اکنون چای به مشتریان می

نقشـی در ایـن  علمـا احتمـال دارد کـه. ها از این اقدامات در دست نیسـت ی آن انگیزه

ی  در سـده گفته شـد، از زمـانی کـه قهـوه ۶طور که در فصل  همان. ندشاب   ماجرا داشته

ی خوبی نداشـت و برخـی  وجههرواج یافت، این نوشیدنی میان رهبران دینی  .م هفدهم

کنندگی  خاصـیت مسـت کردند چرا که معتقد بودند مانند شراب ها با آن مقابله می از آن

                                                                                              

 . بنا نهاده شد با حمایت امیرکبیر.] خ.هـ۱۲۲۹. [م۱۸۵۰نام نهاد آموزش عالی در ایران است که در سال  دارالفنون .١

  . ۴۲، سر اژدهای هفتدر باستانی پاریزی،  .١
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گـاه  هر چند، قهوه سرانجام در محافل دینی مقبولیت پیـدا کـرد و چـای نیـز هیچ ١.دارد

ملکــرد رســد علمــا در ع مــورد مخالفــت رهبــران دینــی قــرار نگرفــت، ولــی بــه نظــر می

 کردند که پیشینیانشان را در اواخـر عهـد صـفوی میحس ها همان تهدیدی را   خانه قهوه 

هایی از ایـن دسـت نظیـر رقـص و   معنی مکان وادار کرده بود در مقابل اعمال پوچ و بی

نیـز ادامـه داشـت و  مخالفت بـا موسـیقی در زمـان قاجـار. ساز و آواز سختگیری کنند

ی آن زمـان، در سـال  ، روحـانی برجسـتهطور که گفته شده است محمدباقر شفتی همان

را تعطیـل ) ی موسـیقی خانـه( خانه نقاره خواست تا از محمدشاه .]خ.هـ۱۲۲۳. [م۱۸۴۴

 .]خ.هــ۱۲۶۰ی  دهـه. [م۱۸۸۰ی  در دهـه ٢.دانست کند چرا که آن را مغایر با اسالم می

های   ها و فعالیت  خانه قهوه حکایت از مخالفت علما با  هایی از این دست در شیراز داستان

، مالیـان مقامـات .]خ.هــ۱۲۶۱. [م۱۸۸۲و بدین ترتیب در سال . ها داشت مربوط به آن

داخل و خارج شهر را در طول ماه رمضان های   خانه قهوه تمام  کشور را مجبور کردند درِ 

شـد  می .]خ.هــ۱۲۶۳. [م۱۸۸۴ی مفصل دیگری که مربوط به ژوئـن  در نمونه ٣.ببندند

ای  خانــه قهوه از جلــوی  حســین محالتــیاســت کــه روزی ُمالیــی بــه نــام محمد آمــده

خانه  قهوه نش را به داخل وی همراها. رسد گذشته که از آنجا آوای نی به گوشش می می

گیـرد، نـی  ی نزاع و کشمکشی کـه درمی نواز را بگیرد و در بحبوحه فرستد تا مرد نی می

خانه بیرون آمـده بودنـد بـا  قهوه چند نفری که برای حمایت از مرد نوازنده از . شکند می

شود  میدهند و این امر باعث  شوند و او را مورد ضرب و شتم قرار می روحانی درگیر می

شود که مرد نوازنده  طی تحقیقات بعدی مشخص می. مال شکایتشان را نزد مقامات ببرد

گیـرد و سـربازان نیـز  روحانی مورد مؤاخذه قرار می. اند و همراهانش همگی سرباز بوده

  ١.شوند تبرئه و آزاد می

کـه  هایی بـود  شاید ناآرامی .]خ.هـ۱۲۲۹ـ ۳۰. [م۱۸۵۰ـ ۵۱ی اصلی اقدامات  انگیزه

های مختلـف   گیر بخش گریبان .]خ.هـ۱۲۲۷. [م۱۸۴۸در سال  پس از مرگ محمدشاه

ها بود،  گرای بابی این آشوب که بخشی از آن متأثر از ظهور جنبش هزاره. ایران شده بود

توانند ارتباط  متأسفانه منابع موجود، نمی. های مختلف بروز کرد در چندین شهر به شکل
                                                                                              

  .۳۰۷، الشیعه وسائل، برای نمونه بنگرید به حرالعاملی .١

2. Arjomand, Shadow of God, 239.  

  . ۱۲۹۹رمضان  ۴، ۱۶۶، وقایع اتفاقیهسیرجانی،  .٣

   .۱۳۰۱شعبان  ۲۸، ۲۲۰ـ ۲۱همان،  .١
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مند  ای فره که چهره های باب  هایی که بر اثر موعظه  ها و جنبش  می بین این ناآرامیمستقی

ی  پیدا کنند؛ این منابع، بدون در نظر گرفتن شرایط خاص آن دوران، فقط درباره داشت

س توان بـدون در نظـر گـرفتن تـر  نمی همچنان که. اند مالحظات سیاسی صحبت کرده

های سیاسی و به پا خاستن جوامع سّری، علت فرمان او را مبنی بر  از ناآرامی ناپلئون سوم

شـباهت  ١.دریافـت .]خ.هــ۱۲۳۰ی  دهـه. [م۱۸۵۰ی  در دهـه های فرانسـه تعطیلی کافه

کنـت دوگوبینـو . صورت گرفت بسیار جالب توجه است اقداماتی که در ایران و فرانسه

از  گوید امیرکبیر داند، می های سیاسی می  ی دولت را ترس از شورش و ناآرامی که انگیزه

های   خانـه صـحبت قهوه مـردم در «ها را گرفـت کـه   خانـه قهوه آن جهت جلوی فعالیت 

جزئیـات  گوبینـو ».کردنـد های مخالف دولت شرکت می  و در بحثکردند  سیاسی می

و پخـش  پردازان سـیار دهد و فقـط بـه وجـود ارتبـاط بـین داسـتان بیشتری به دست نمی

که چگونه دولت در تالش بود تا  کند و این شایعات و اخبار ناخوشایند سیاسی اشاره می

هـا  کن گرم نویسـد ایـن مجلس او می. الیتشان را تحت کنترل درآوردها را منزوی و فع آن

های چوبی که از همـه   شده از تخته ساخته نوعی اتاقک«اکنون در کوچه و خیابان و در 

و گنجـایش دویسـت، سیصـد نفـر را داشـت بـرای مـردم برنامـه اجـرا » طرف بـاز بـود

سـرایان  ش بود که این داستانی نمای ها همچنین دارای یک صحنه تاقکا این. کردند می

هایی از   ها با نقل داسـتان آن. پرداختند از صبح تا غروب، به نوبت بر روی آن به اجرا می

دار و دست انـداختن مالهـا و  های خنده  و حکایت» رموز حمزه«، »هزار و یک شب«

  ١.آواز بودشان همراه با شعر و  کردند که همه ، تماشاچیان را سرگرم میزنان

ــو ــه گوبین ــانی ک ــود،د زم ــران ب ــال  ر ای ــی از س ــا  ۱۸۵۵یعن ــا  ۱۲۳۴. [م۱۸۵۸ت ت

 راه نیفتــاده بودنــد  خانــه قهوه ، .]خ.هـــ۱۲۳۷
ً
. م۱۸۵۰ی  اگــر در دهــه. ها هنــوز مجــددا

 ی اصـلی ترس از آشوب و تمایـل بـه کنتـرل کـردن مـردم انگیـزه .]خ.هـ۱۲۳۰ی  دهه[

   خانه قهوه حکومت برای سرکوب 
ِ

مربوط بـه کنتـرل و  ها بود، سی سال بعد همین مسائل

 اورسـول. ای .ها توسط حکومت شد  خانه قهوه  »ی ظهور دوباره«رات بود که عامل مقر 

گردد، گفتـه  برمی .]خ.هـ۱۲۶۰ی  دهه. [م۱۸۸۰ی  که مشاهداتش به اوایل دهه فرانسوی

ها عناصـر نوظهـوری بودنـد کـه حکومـت تـا پـیش از ایـن وجودشـان را   است که کافه

                                                                                              

1. Barrows, “Parliaments of the People” 88.  

1. Gobineau, Trois ans, 359; and idem, “Voyage en Perse,” 46.  
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در (از دومین سفر اروپایی خود  شاه ی او پس از بازگشت ناصرالدین فتهبه گ. تابید برنمی

های   خانه قهوه اما  ١.ایی یافتندها اجازه بازگش  برخی از کافه) .]خ.هـ۱۲۵۸. [م۱۸۷۹سال 

 خصوصی بودنـد، ایـن جدید بر خالف گذشته که مکان
ً
بـار تحـت نظـارت  هایی کامال

ی پلیس بود که بـا ریاسـت کنـت  ها زیر نظر اداره  این مکان. دولت شروع به کار کردند

) کـرد خـدمت می اتـریش که در دولـت سـلطنتی(اهل سیسیلی  فورت ایتالیایی دومونت

وی یکی از رایزنان اروپایی بود که پس از سفر شاه به اروپا . سازماندهی مجدد شده بود

ی  در حـوزه فورت مونـت. در ایران به کـار گرفتـه شـد .]خ.هـ۱۲۵۷. [م۱۸۷۸در سال 

سیعی جهت افزایش نظم و ترتیب، ، اقدامات و اختیارات خود در مقام رئیس پلیس تهران

هایی کـه در آن زمـان   خانـه قهوه . وری و تقویت امنیت عمومی انجام داد پاکیزگی، بهره

به فروش مشروبات الکلی معروف بودند و به پاتوق معتادان مواد مخدر و دعواهای اراذل 

صادر شد و اوباش تبدیل شده بودند، از این نظر مناسب تشخیص داده نشدند و فرمانی 

خانه، آن هم همراه بـا اسـتراحتگاه و کتابخانـه و  قهوه که طبق آن در هر محله فقط یک 

نظمـی  ها اخـتالل و بی  خانـه قهوه افرادی که در . ی فعالیت داشت ایستگاه پلیس، اجازه

بایسـت  شـدند و همچنـین می ساعت تا یک مـاه بازداشـت می ۴۸کردند، بین  ایجاد می

دارها نیـز در صـورتی   خانه قهوه عالوه بر این، . کردند می مه پرداختمبلغ دو تومان جری

دادنـد، مجـازات  ی خود بـه پلـیس خبـر نمی خانه قهوه نظمی در  که به موقع در مورد بی

ایـن موضـوع در کتـاب . های دولتـی فقـط مخـتص تهـران نبـود این نظارت ١.شدند می

رایـج نبـود و   خانه قهوه  ]در اصفهان[آن گفته شده  آمده است که در جغرافیای اصفهان

» دولتـی«قرار داشت که آن هم  ی قدیمی چهارباغ خانه در امتداد منطقه قهوه فقط یک 

   ٢.بود

این نوع نظارت دولتی دوام چندانی نیاورد و چیزی نگذشت که حمالت شـدیدتری 

دی  ۲۷[ )۱۸۸۶ژانویه  ۱۷( ۱۳۰۳الثانی  ربیع ۱۱تاریخ  در .گرفت صورت ها خانه به قهوه

  ها در سراسـر کشـور می  خانـه قهوه طبق یک فرمان سـلطنتی، تمـام  ]۱۲۶۴
ً
بایسـت فـورا

به نظر . ها بفروشند  خانه قهوه توانستند در  را مخفیانه نیز نمی چایحتی      شدند و  تعطیل می
                                                                                              

1. Orsolle, Le Caucase et la Perse, 222.  

 Piemontese, “Gli :اش بنگریـد بـه فورت و اقدامات پیشـنهادی ی کنت دومونت درباره. ۳۰۲ـ  ۰۵، قدیم تهرانبیگی،  .١

ufficiali italiani,” 91-95 ۸۰ـ  ۸۸، افکار اجتماعیو آدمیت و ناطق، ؛ .  

  . ۱۲۰، جغرافیای اصفهانحسین خان،  .٢
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ی مِ  ۲۳( ۱۳۰۳شعبان  ۱۹اولیه تأثیر چندانی نداشت، زیرا در تاریخ  رسد که این حکم می

تر کـه  بار به صورت حکمی جدی فرمان دوباره تکرار شد؛ این] ۱۲۶۵خرداد  ۲[) ۱۸۸۶ 

کـرد کـه بسـیاری  آشـکاری معرفـی می» مفاسـد خـاص«ها را   خانه ها و چای  خانه قهوه 

و در سراسـر  بنابراین فرمان در تهـران. ودندها گواهی داده ب آور آن عواقب زیان ی بارهدر

بر اساس ایـن حکـم، تمـامی . به اجرا درآمد» انگاری بدون عذر و بهانه و سهل«کشور 

  ١.شدند بایست تعطیل می ها از شروع ماه رمضان می  خانه قهوه 

های  بـهتعریف مشخصی ندارد، در این دستور به جن» مفاسد«ی  که واژه با وجود این

آمدنـد و ایـن  ها تهدیدی برای اخالقیات به حساب می  خانه قهوه . کند اخالقی اشاره می

ی  های روزانـه در بخشـی از یادداشـت. توجیه خوبی برای متوقف کردن فعالیتشـان بـود

روردین فـ ۱۲[ )۱۸۵۵آوریل  ۱( ۱۳۰۲الثانی  جمادی ۱۵به تاریخ چهارشنبه  اعتمادالسلطنه

. ، یعنی یک سال پیش از اعالم عمومی ممنوعیت، این موضوع بیان شـده اسـت]۱۲۶۴

گاه سلطنتی در شرق  ، استراحتتپه نویسد که در راه بازگشت از دوشان او در این متن می

را بـا  اش خانـه قهوه گـذرد کـه صـاحب آن  ی بربرآباد می خانه قهوه پایتخت، شاه از کنار 

  در میان تابلوها صحنه. تزئین کرده بود» احمقانه«های   تابلوها و نقاشی
ِ

ی خوشـامدگویی

و یـک مجلـس رقـص بـه چشـم  ی سبا و ملکه سلیمان ای از ی عاشقانه سلطنتی، صحنه

شـاه بـا . خورد که همگی به منظور سرگرم کردن مشتریان به دیـوار نصـب شـده بـود می

نیز سوار بر  فورت مونت. ها را نابود کند دستور داد که آن فورت دیدن این تابلوها به مونت

ی  طبـق گفتـه ١.خانه شده و با شمشیرش تابلوها را پـاره پـاره کـرده بـود قهوه اسب وارد 

، تحـوالت حال بااین. ه چنین فرمانی صادر کرداعتمادالسلطنه، مشخص نشد که چرا شا

کـه  دهند که این عمل شاه بـیش از آن بعدی که منجر به ممنوعیت قانونی شد، نشان می

تبـدیل بـه  خانـه تأثیر این تفکر بود کـه نکنـد قهوه زیرناشی از تصمیمی ناگهانی باشد، 

لواط شود و مردم پولی را که بـه زحمـت مکانی برای تفریحات پوچ و غیراخالقی مانند 

  . بهای آن از دست بدهند آبرویی کشور و منابع گران آوردند به قیمت بی به دست می

ی مفاسـد مربـوط بـه  ویـژه دربـاره یک مرجع روشنگر دیگر در مورد این مسئله و بـه

، ۱۳۰۳ شـوال ۸ود کـه در تـاریخ شـ یافـت می ی اعتمادالسـلطنه ها در روزنامه  خانه قهوه 

                                                                                              

  . ۴:۳۲، پنجاه سال تاریخ ایرانبیانی،  .١

   .۳۵۱ـ  ۵۲، ی خاطرات روزنامه، السلطنهاعتماد .١
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اشـاره شـده و  ها خانه در آن به بسته شدن قهوه ]۱۲۶۵تیر  ۱۹[ ۱۸۸۶ جوالی ۱۰مقارن با 

او در ادامـه . این اقدام را ناشی از باال رفتن غیرمعمول آمار دزدی در کشور دانسته است

خنان سـمجلس فوایـد عامـه  رگوید آنچه باعث صدور این امر شد مسگری بود که د می

 .]خ.هــ۱۲۵۰. [م۱۸۷۱ی اصلی این هیئت، که در سال  وظیفه ١.تندی بر زبان رانده بود

ی شهرها بود، ولی به مرور  المنفعه ایجاد شد، رسیدگی به توسعه به عنوان وزارت امور عام

 .م۱۸۸۶در ســال . ها بــه آن افــزوده یــا از آن کاســته شــده بــود  زمــان برخــی مســئولیت

شـد کـه بـه معنـی نظـارت بـر  دار امـور شـهرداری تهـران عهـده مجلس .]خ.هـ۱۲۶۵[

های مـردم نیـز رسـیدگی   همچنین گهگاه به شکایات و دادخواست. ها نیز بود  خانه قهوه 

شهرت آن به عنوان فضایی برای رقابت شدید میان کارگزاران مختلـف دولـت، . کرد می

آمیز و نقـض قـوانین و مقـررات پایتخـت مـتهم  رفتارهای توطئـه که اغلب یکدیگر را به

، در مورد ارتباط دقیق بین این حال بااین. دهد کردند، آن اشاره به دزدی را توضیح می می

السـلطنه مادهای اعت  ها، در نوشـته    خانـه قهوه و بسته شـدن  ی مرد مسگر موضوع، مداخله

   ٢.خورد توضیح بیشتری به چشم نمی

دهـد و آن  اقتصادی قرار می ـ تری که این اقدام را در بافت اجتماعی ح ملموستوضی

آمـده  مجارسـتانیـ  های دیپلماتیک اتریشی  سازد در گزارش را مستقیم به شاه مربوط می

چنـین ] ۱۲۶۵تیـر  ۲۴[ ۱۸۸۶جـوالی  ۱۵در تـاریخ  کوسـِیک ای بـه نـام نماینده. است

  : نویسد یم

ی مردم روز به روز در حال افزایش است و من هیچگونه اقـدام  فقر و نارضایتی عامه

حاکم ایران ... ام جدی مملکتی برای مبارزه با بدتر شدِن این اوضاع مشاهده نکرده

ــ ــد زی ــت و آم ــر رف ــلی فق ــل اص ــی از دالی ــه یک ــت ک ــان دریاف ــه ناگه ــردم ب اد م

ها صرف  در آن ها را که اغلب چای  هاست، از این رو دستور داد این مکان خانه قهوه 

ها صـرف خـورد و خـوراک   خانـه قهوه از آنجا که درآمد ایـن . شد، تعطیل کنند می

بایست تعطیـل  شد، آن مؤسسات نیز می آموزان مدارس دولتی می آموزگاران و دانش

ها که مقادیر زیـادی قنـد انبـار کـرده بودنـد، خواهـان   خانه قهوه حبان صا. شدند می

ها این مسئله موضوع اصلی برخی مباحـث مهـم در شـورای   خسارت شدند و مدت

                                                                                              

  . ۴۴۴همان،  .١

   .ی نقش این وزارتخانه در اختیار اینجانب گذاشت با سپاس از عباس امانت برای توضیحاتی که درباره .٢
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   ١.وزیران بود

بـه  .]خ.هــ۱۲۶۵. [م۱۸۸۶ز سال که اندکی پس ا ،، پژوهشگر انگلیسیادوارد براون

نویسـد کـه  کند و می ی مشهور خود به این موضوع اشاره می ایران سفر کرد، در سفرنامه

 فقطاین  ی براون به گفته ».اند   به دستور شاه تعطیل شده پیشچندی «ها   خانه قهوه اکثر 

کار «بودند که همچنان به  های  خانه ی شهری بود، چراکه خارج از شهر قهوه یک پدیده

وی ضـمن  ٢.دادنـد ادامـه می» ...ها با انواع نوشیدنی" مسافران واقعی"خود و پذیرایی از 

افراط و «ها در تشویق به  ها را ناشی از نقش آن  خانه قهوه ، تعطیلی کوسیک تکرار سخن

 بـه بیداند کـ می» تر خطاهای جدی[...] بطالت و یا 
ً
بنـد و  ه ایـن مـورد آخـر احتمـاال

 .اشاره دارد های جنسی  باری

آمده است  المآثر اآلثار این ماجرا در منابع ایرانی در کتاب ی بارهتوضیحات بیشتر در

ها مـدت زیـادی   گویـد چایخانـه کنـد و می بند و بـاری را تأییـد می که ادعای وجود بی

در این حرفه به  اند و پیش از این انواع اختالف و اغتشاش   نیست که تحت کنترل درآمده

های  بروز این اخالف و اغتشاش پیامد مستقیم شرایط بد ایران در سـال ١.خورد چشم می

بود، وقتی کـه کـاهش محصـول منجـر بـه افـزایش  .]خ.هـ۶۶تا  ۱۲۶۴. [م۸۷تا  ۱۸۸۵

شـاه کـه . تشدید شـد مقاماتی نان توسط  یافته سازمان ها شد که توسط باندهای  قیمت

تـر  رسـید و روز بـه روز نیـز حریص اطالعات درستی از شرایط موجـود بـه دسـتش نمی

شد فرد قابل اعتمادی نبود تا بتواند دولتی را با آن ناکارآمدی وادار به انجام اقـداماتی  می

   ٢.مناسب برای برآورده ساختن مطالبات مردم خشمگین آن روز کند

، اغتشـاشی  واژه. اینجا به کار رفته نیز جالب و قابل توجه است اصطالحاتی که در

 در مورد اعتراض زنان
ً
به افزایش قیمت مـواد غـذایی در  به معنی آشوب و غوغا، معموال

                                                                                              

1. HHStA, P.A. XXVIII, 10, Persien, Rapports de Téhéran, Freiherr von Kosjek, Disashub, 15 July 1886, 

fols. 57v-58v.  

2. Browne, A Year Amongst the Persians, 89-90.  

  . ۱۲۶، المآثرواآلثار، اعتمادالسلطنه .١

در ایران خوب نبود و در ایـن دو سـال شـهرهای .] خ.هـ۱۲۶۵و  ۱۲۶۴. [م۱۸۸۶و  ۱۸۸۵های  برداشت محصول در سال .٢
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آمیـز زیـادی در  زنان در واقـع تظـاهرات اعتراض. رفت زمان کمبود و قطحی به کار می

طور کـه از  همـان– ها در این مقطع زمـانی انجـام دادنـد  برابر کمبود نان و افزایش قیمت

اما به منظور توضیحات بیشـتر در ایـن مـورد، بهتـر  –کردند این کار را می روزگاران قدیم

تـا  ۱۲۴۵. [م۱۸۸۶تـا  ۱۸۶۶، پزشـکی کـه از سـال ویلـز. ِجی. های سی  است به نوشته

بهتر است متنی را که در همان زمان . د، رجوع کنیمکر  در ایران زندگی می .]خ.هـ۱۲۶۵

  : نوشته است به صورت کامل نقل قول کنیم

ها   خانـه قهوه جمع شدند و به قصر شاه شکایت بردند که  تهران چند هفته پیش، زنان

 تعدادشان زیاد شده بود(
ً
و باعـث    تـهشوهرانشان را از کار و زنـدگی انداخ) که اخیرا

تـازه منظـور از . اند کـه تمـام پـول خـود را صـرف نوشـیدنی و دود و دم کننـد   شده

درنـگ  بـی. شاه با زنان تهرانی ابراز همدردی کـرد. بود و قهوه نوشیدنی فقط چای

ایتخت را های پ  خانه قهوه تمام  وارد عمل شد و به تأسی از امیرالمؤمنین دستور داد درِ 

روز بعـد شـاه فرمـان داد تمـام . را بستند و دیگر بـاز نکردنـد ها  خانه در قهوه . ببندند

زنـان بسـیار [...] شان را تخته کردند  دِر همه. های ایالتی باید تعطیل شوند  خانه قهوه 

   خانـه قهوه خوشحال شدند؛ امـا 
َ
را در  ردها کـه تـا کنـون بخـش عظیمـی از مردهـاگ

   ١.دادند، مأیوس و سرخورده شدند شهرهای بزرگ ایران تشکیل می

کـه نمـایش  بنـد و بـار مـردان، بـیش از این ی رفتار بی درباره این ابراز نارضایتی زنان

کند که  معمولی خشم مردم نسبت به اوضاع بد اقتصادی باشد، همان احساسی را القا می

در واقع هـیچ ارتبـاط مسـتقیمی . خیزد برمی زن و مردر روابط های امروزی بر س از جدل

ــوان یافــت؛  ها نمی  بــین ایــن دادخــواهی و آن بحــث و جــدل لحــن هــر دو  حــال بااینت

واکنش نسبت بـه ایـن  نخستین. ی واکنشی در برابر همان سرخوردگی است دهنده نشان

این نوشـته، . ی آن معلوم نیست که نویسنده تأدیب النسوانبحث جذاب اثری بود به نام 

رفتـار زنـان و راهکارهـایی  ی بـارههایی در  که در اصل کتابی ضد زن بود و شامل توصیه

 خوانندگان بسیاری پیـدا کـرده و در 
ً
برای مردان به منظور مقابله با این رفتارها بود، ظاهرا

 ا. میان زنان دربار بلوایی به پا کرده بود
ً
. م۱۸۸۶ین کتاب که کمی پیش از سال احتماال

نوشته شده بود در نارضایتی و خشمی که منجر به تظاهرات و دادخواهی  .]خ.هـ۱۲۶۵[

                                                                                              

1. Wills, Persia as It Is, 315.  
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نقشـی در  تأدیـب النسـوانکه آیا کتـاب  گذشته از این. تأثیر نبوده است زنان شده بود بی

زی کتـاب طنـ .]خ.هـ۱۲۷۳. [م۱۸۹۴این جنبش اعتراضی داشته است یا خیر، در سال 

بـی  کـه بی معایب الرجالکتاب . نگاشته شد معایب الرجالدر پاسخ به این کتاب به نام 

های مختلفی بود کـه در آن   نوشته بود، شامل بخشآن را  ،، زنی درباریخانم استرآبادی

ها و  ها و قمارخانـه  خانه کش رهگـذرانی خـود در شـی از مردان به خاطر ولخرجـی و وقت

  ١.انتقاد شده بود ها خانه قهوه

هایی  بافی ناشی از محرک با بطالت مردان و اراجیف) و بعدها چای( البته ارتباط قهوه

  د اخالقـی در ایـرانخانـه بـا ولخرجـی و فسـا و قهـوه، و نیـز ارتبـاط قهوه مانند تریـاک

  ی های فارســی ســده نامــه ها و وقایع  مــا رد پــای آن را در رســاله. ی تــاریخی دارد ســابقه

نیـز وارد شـد و  این ارتباط بعدها در رسـاالت دینـی زمـان صـفوی ٢.ایم   یافته .م هفدهم

  حتــی مؤلــف      ٣.ط شــدها و مصــرف مــواد مــرتب ها و ول گشــتن خانــه بــا سرخوشــی قهوه

قـرار گـرفتن  ٤.بـرد مینام  مدارس الشیاطینها با عنوان   خانه قهوه یکی از این رساالت از 

رسـد، امـا جالـب اسـت  به نظر امر نادری می ی زنان در نوک حمله ها خانه مستقیم قهوه

ــان د ــادی از زن ــابرانگیز زی ــای غوغ ــد رفتاره ــتبدانی ــده اس ــت ش ــران ثب ــاریخ ای   .ر ت

  رخ داد، در آن زمـان اقدام مشابهی ماننـد ایـن در دوران بـازگردانی پادشـاهی انگلسـتان

ــه  ــان تظــاهراتی علی ــه قهوه زن ــد کــه دالیلشــان شــباهت  خان ــا  ها آغــاز کردن   آشــکاری ب

 .]خ.هــ۱۰۵۲. [م۱۶۷۳ن لنـدنی در سـال زنـا. داشـت دالیل تظـاهرات زنـان در تهـران

کـه قهـوه  تهیه کردند که در آن از این» دادخواست زنان علیه قهوه«دادخواستی را با نام 

شان شده شکایت کرده بودند، چراکه شوهرانشان بر  باعث اختالل در زندگی خانوادگی

نـد و پولشـان را دگذران دی را به بطالت میها، وقت زیا    خانه قهوه اثر رفت و آمد زیاد در 

   ١.ندادد به باد می

                                                                                              

  . ۱۷۷، ۱۷۴، رویارویی زن و مرد؛ و جوادی، مرعشی و شکرلو، ۸۲، ۸۰، معایب الرجالآبادی،  نجم .١

  . ۳۲۰، الصفویه روضه، ؛ و جنابذی۳۷۲ـ  ۷۴" ،در مضرات دخانیات"قزوینی،  .٢

  . ۳۶۴، دین و سیاست، جعفریان .٣

   .۳۳۶، علل برافتادن صفویان، جزایری، در جعفریان .٤

 Pincus, “Coffeeپینکـوس در . Ellis, Penny Universities, 88؛ Ukers, All about Coffee, 66-67 :بنگریـد بـه .١

Politicians Does Create,” 815 ،کـه در آن زمـان  ی دیگـر ی زنانه گوید شاهدی وجود ندارد که این مورد و دو رساله می

بـه طـور خـاص نه و ، مدار هستند شریعتی دیدگاه  دهنده نشان چرا که بیشتر .شده باشدنوشته  توسط زنان ، واقعامنتشر شد

  . زنانه یدیدگاه
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مسئولیتی مردان به صورتی بود که نام  خانه به عنوان مکانی برای بی قهوه تداوم تصویر 

 ی مردم در زمان قاجار به نام قنبر در گفتار عامه های اصلی شهر تهران  خانه قهوه یکی از 

ی عـرش، در  خانـه قهوه . به اصطالحی برای تجمع مردان تنبل و بیکاره تبدیل شده بـود

ی  ها نیـز در دهـه  خانـه قهوه برخی  ١.ها شهرت داشت خیابان چراغ برق، به پاتوق تریاکی

های قابـل   در مشـکوک بـودن نـوع تفریحاتشـان شـباهت .]خ.هـ۱۲۶۰ی  دهه. [م۱۸۸۰

های   اینجا نیز رقاص«: ی بنجامین به گفته. داشتند ای زمان صفویه  خانه قهوه توجهی با 

 مرد باشند–عمومی 
ً
رقاصی که چنـدان  زنان حال بااینشوند،  دیده می –که البته باید قانونا

مـردان رقـاص را از کـودکی . شد باز می راهاس نام نبودند گاهی پایشان به حرم هم خوش

شـان را نـرم و د زنان گیسـوان بلنـد دارنـد و صورتها همواره مانن آن. آورند رقاص بار می

  ٢».دارند مو نگه می بی

بـه  هـر دو السـلطنه و عین اعتمادالسـلطنه. ها فقط مختص مردان نبـود  خانه قهوه البته 

اشـاره  خانـه قهوه کنیـز و  خانـه قهوه ی  خدمـههـای   ها بـا عنوان  خانه قهوه در  حضور زنان

حتــی      . اند   هــا حضــور داشــته  دهــد زنــان نیــز در ایــن مکان انــد کــه ایــن نشــان می   کرده

کید می عین اغلب با چنین زنـانی  شاه کند که ناصرالدین السطلنه با توضیحات مفصلی تأ

   ١.کرد روابط نامشروع برقرار می

ی بعدی نیز همچنـان  ها در چند دهه  خانه قهوه تصور بیهوده بودن و عامل فساد بودن 

 هدمشـ زنـان« ی ِاال سـایکس ، طبـق گفتـه.]خ.هـ۱۲۸۶. [م۱۹۰۷در سال . ادامه داشت

را تعطیل کنـد، چراکـه  ها  جمعی نزد فرماندار شهر رفتند تا از وی بخواهند چایخانه دسته

ی تهدیـدآمیز بـودن  ایـده ٢».نـدکرد می همسرانشان تمام درآمد خـود را در آنجـا خـرج

 .م ی هفـدهم سـده های نیمـهبـار در  ها برای بافت اخالقی جامعه، که نخستین  خانه قهوه 

باال گرفـت؛ در ایـن زمـان  .]خ.هـ۱۳۰۰ی  دهه. [م۱۹۲۰ی  شد، بار دیگر در دهه مطرح

را بـر دیـوار  ای شـاهنامه نقل اشـعار اسـاطیری و نمـایش تصـاویر اسـطوره تهرانی  بلدیه

  ٣.ها قدغن کرد  خانه قهوه 

                                                                                              

  . ۳۰۲، ۲۹۷، قدیم تهرانبیگی،  .١

2. Benjamin, Persia and the Persians, 100.  

  . ۷۵۲، ۱:۷۳۸، روزنامه، السلطنه ، عین۱۳۰۹ذوالقعده  ۹، یکشنبه، ۸۱۶، ی خاطرات روزنامه، اعتمادالسلطنه. ١

2. Sykes, Persia and Its People, 98.  

  . Goushegir, “Le café en Iran,” 90 ، به نقل ازمسافران تاریخنوربخش، . م .٣
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کــه حــوادث و  ،وقــایع اتفاقیــه ی ر روزنامــهد ها خانــه فرمــان سراســری تعطیلــی قهوه

در این روزنامه گفته شده اسـت کـه . کرد، آمده است تحوالت جنوب ایران را بازگو می

بـه  ارسال شده و در شـیراز حاکمان والیاتها با تلگراف به تمام   خانه قهوه حکم تعطیلی 

  ١.اجرا درآمده است

دهد  نشان می .]خ.هـ۱۲۶۶. [م۱۸۸۷/.ق.هـ۱۳۰۴درتاریخ  های پلیس تهران  گزارش

کم  شد، ولی به هر حال در آن سال دست ها گهگاه نقض می  خانه قهوه که فرمان تعطیلی 

شد کـه در کوچـه  ها اغلب از افرادی گفته می  در این گزارش. در پایتخت به اجرا درآمد

چیـد  کردند پلیس بساطشان را برمی ای بر پا می خانه قهوه هایشان   غازهها یا در م کوچه پس

کـه  یکی از موارد شخصی بود بـه نـام کربالیـی ابـراهیم. کرد و افراد را نیز بازداشت می

پلیس از  که هنگامیی خود بر پا کرده بود و  ای فرعی کنار طویله ای در کوچه خانه قهوه 

یک مورد دیگر میوه فروشی بـه نـام  ٢.چنین مکانی با خبر شد آنجا را خراب کرد وجود

. فروخـت می خانه کرده بود و در آنجا چـای قهوه ی خود را تبدیل به  اصغر بود که مغازه

تـر تعطیـل  ای کـه پیش خانـه قهوه یک سال و اندی بعد، خبر رسـید  ١.او نیز دستگیر شد

پلـیس هـم رفـت و آن مکـان را . مخفیانه شـروع بـه کـار کـرده اسـت شده بود، دوباره

قـانونی دیگـری شناسـایی شـد کـه آن هـم ی غیر  خانه قهوه چند روز بعد  ٢.تخریب کرد

   ٣.تخریب شد و مشتریانش را بیرون کردند

ی آن در شکایتی کـه از طـرف  ها درباره  گیری گستردگی اجرای این حکم و سخت

ی  این شکایت درباره. شود اه فرستاده شد، بیشتر مشخص میکنت دومونت فورت به ش

ی پلیس آمده بودند  ی برخی کارکنان دولت بود که یک شب به اداره گرانه رفتار مداخله

هـد شخصـی خوا می) ، وزیر حکومت تهرانخان محمد ابراهیم( تا اعالم کنند وزیر نظام

. کنـد، از نزدیـک مالقـات کنـد مقامات پلـیس را فـراهم می و قلیان و قهوه را که چای

شوند و آن مـرد را دسـتگیر  همان شب گروهی متشکل از پنجاه سرباز وارد ساختمان می

ی پلـیس،  نـان ادارهسپس وی را به اتهام فروش قهوه و چـای و قلیـان بـه کارک. کنند می

                                                                                              

  . ۲۶۱، وقایع اتفاقیهسیرجانی،  .١

  . ۱۳۰۴االولی  جمادی ۱۴شنبه،  ، سه۳۴۱، های نظمیه گزارشو آذری،  رضایی :بنگرید به .٢

  . ۱۳۰۴رجب  ۱۰شنبه،  ، سه۴۱۷همان،  .١

  . ۱۳۰۵رمضان  ۱۱، چهارشنبه، ۶۵۲همان،  .٢

  . ۱۳۰۵رمضان  ۱۳، جمعه، ۶۵۹همان،  .٣
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ی مونـت فـورت آمـده اسـت کـه ایـن مـرد  ی دفاعیـه در نامـه. کننـد ی زنـدان می روانه

 وی بوده و از او حقوق دریافت می
ِ

کرده است و شاه باید بدانـد کـه  خدمتکار شخصی

   ١.نیست مونت فورت در کار تجارت چای و قهوه و تنباکو

در منـاطق  کنـد کـه وزیـر نظـام ونت فورت اشاره میدر همان دادخواست به شاه، م

فروختـه  هـا آزادانـه چـای  ی فعالیـت داده و در ایـن مکان ها اجـازه مختلف شهر به کافه

ــود می ــن می. ش ــه ناصرالدین ای ــی ک ــرای حکم ــد ب ــی باش ــد مرجع ــاه توان ــال  ش در س

. م۱۸۸۶ سـال صادر کرد، که بر اساس آن فرمـاِن  .]خ.هـ۱۲۶۸[ .م۱۸۸۹/.ق.هـ۱۳۰۶

شاه در تلگرامـی از . تا حدودی لغو شد ها خانه او مبنی بر بسته شدن قهوه .]خ.هـ۱۲۶۵[

 ۲۰اش در آن سال به آنجا رفته بود، دسـتور بازگشـایی  برلین، که در سومین سفر اروپایی

کردنـد صـادر  ای را که پیش از فرمان بسته شدن فعالیـت می خانه قهوه  ۳۶۰خانه از  قهوه 

، که این موضوع را در دفتر خاطرات خـود ثبـت کـرده اسـت، اضـافه السلطنه عین. کرد

شـد، ولـی متأسـفانه ایـن شـرایط را شـرح  کند که بازگشایی شامل شرایط خاصی می می

. ها به این حکم دولتـی چـه بـوده اسـت ستین واکنشدانیم نخ بنابراین نمی ١.نداده است

بـه . ها ِکی و چگونه کارشان را از سر گرفتنـد  خانه قهوه ی  همچنین معلوم نیست که بقیه

از نظر . اعتناعی به این حکم گذاشتند ها کم کم بنای بی  خانه قهوه احتمال قوی صاحبان 

 مانند ممنوعیت
ً
. م۱۸۴۱مصـرف چـای در سـال  عواقب بعدی، این حکم دولتی، تقریبا

گاه به طور رسمی لغو نشد، اما وقتی پس از چند ماه دولت از  بود که هیچ .]خ.هـ۱۲۲۰[

در این مورد نیز چند سـال . فشار برای اجرای آن دست کشید، خود به خود از بین رفت

  . تدریج دوباره باز شد به ها  خانه قهوه درِ  پس از صدور بیانیه 

  ۱۲۳۰های  دهـه. [م۱۸۸۰و  ۱۸۵۰های  ای دولت در دهـه خانه قهوه های ضد   سیاست

  را بگیــرد، بلکــه بــرعکس، نتوانســت جلــوی تمایــل ایرانیــان بــه چــای .]خ.هـــ ۱۲۶۰و 

ی گسـترش  دهنده کـه نشـان .م ی بیسـتم ها در اوایـل سـده  خانـه قهوه افزایش روزافـزون 

بـار از در تحریـک کـردن  ر پای دولت را به میان کشید و ایـنمصرف چای بود، بار دیگ

  ی کـاهش درآمـد خـود دربـاره پـیشهـایی کـه از   دولت به دلیل نگرانی. مردم وارد شد

                                                                                              

اش  ی خاطرات مونت فورد، در نزد نـوه در دفترچه.]) خ.هـ۱۲۶۵. [م۱۸۸۶( شاه ی کنت دومونت فورد به ناصرالدین نامه .١

  . سیلویا زنگنه دی مونت فورت

   .۲۱۱، روزنامه ،السلطنه عین .١
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بودنـد، بـه پیموده  و روسیه ی واردات داشت، با پیروی از مسیری که انگلستان به واسطه

  .ی جدیـدی نبـود البته ایـن ایـده. ی دریای خزر روی آورد کشت چای بومی در حاشیه

  ، کنسـول انگلــیسآقــای چرچیـل .]خ.هــ۱۲۵۰ی  دهـه. [م۱۸۷۰ی  دهــه هـای نیمـهدر 

  شـد های هیمالیای هنـد  با دامنه و مازندران آب و هوای گیالن، متوجه شباهت در رشت

ی اولیه به بار ننشسـت، زیـرا  البته این تجربه. و درخواست داد تا از هند بذر چای بیاورند

نزدیـک شـده بـود،  ی کشت بومی چای به حکومت قاجـار که با ایده این فرد انگلیسی

. م۱۸۸۰ی  هـای بعـدی ایرانیـان نیـز در دهـه  تالش ١.کشور را به دلیل بیماری ترک کرد

نخســتین موفقیــت زمــانی بــه دســت آمــد کــه  ٢.نتیجــه مانــد بی .]خ.هـــ۱۲۶۰ی  دهــه[

سرکنسـول  .]خ.هـ۱۲۷۰ی  دهه. [م۱۸۹۰ی  گیالنی که در دهه ، قاجارِی السلطنه کاشف

ــود، در ســال  ــد ب ــران در هن ــه کشــِت  .]خ.هـــ۱۲۷۹. [م۱۹۰۰ای   در زادگــاهش شــروع ب

 اگـر. آغاز کـرد چای کرد و کار خود را در ابتدا با کاشِت سیصد هزار بوته در الهیجان

السـلطنه نسـبت دهـیم اغـراق  ه بـه کاشفچای را به عنوان کاالیی با مصـرف انبـو  ورود

تـوان تـا حـدودی مرهـوِن  صـرفه شـدن ایـن نوشـیدنی را می به همه مقرون اینایم، با کرده

هنـوز  .]خ.هــ۱۲۸۳. [م۱۹۰۴در سـال  کـه درحالی ١.های این مقام دولتی دانست  تالش

حـدود صـد  .]خ.هــ۱۲۹۹. [م۱۹۲۰هیچ چای بومی در بازار وجـود نداشـت، در سـال 

ار زمین به کشت چای اختصاص داده شد و یک دهه بعد ایـن مقـدار بـه هشتصـد هکت

  ٢.هکتار افزایش یافت

ی مـردم بـاز کـرده  تـودهمیـان دیگر جای خود را در  چای .م ی بیستم در اوایل سده

. های مختلـف کشـور نبـود  اجتماع در بخش های بود، اگرچه هنوز در دسترس تمام الیه

ی ایرانیان است« :سایکس ی به گفته
ّ
ها محل تجمع افراد   و چایخانه... چای نوشیدنی مل

توانند با دوستان خود صحبت کنند و یـا بـه  طبقات متوسط و پایین است که در آنجا می

گـرد در آنجـا مـردم را دور خـود جمـع  راویـان دوره. در قفس گوش دهند ی بلبل نغمه
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دیپلمـاتی بلژیکـی  ١».پردازند به اجرای رقص و آواز می ها  لوطی اوقاتکنند و گاهی  می

ایرانیان ممکن است خـود را از گوشـت یـا «: گوید نیز در همین دوران می بریکتو به نام

کته که غذای محبوبشان است محروم سازند، ولی هرگز از نوشیدن چای، آن هم چـایی 

توان  ترین روستاها نیز می حتی در کوچک     . کشند است، دست نمی که به شیرینی شربت

شـود  هایی ِگلی یافـت می  در تمام طول مسیرکاروان، اتاقک ٢».یک لیوان چای پیدا کرد

  ٣.توان چای شیرین نوشید شاهی می که در آنجا به ازای چند

دادنـد، ولـی از نظـر  می بـه مشـتریان چـای ها اکنون به جای قهـوه  خانه قهوه اگرچه 

. داشـتند .م ی هفـدهم هـای مشابهشـان در سـده ظاهری شباهت چشـمگیری بـه مکان

بـر  ٤.بـود هایی از شاهنامه سکوهایی دور تا دور اتاق قرار داشت و بر روی دیوارها نقاشی

ر رنگ و وارنگ از داسـتان رسـتم و سـهراب و پر بود از تصاوی«ها  خانه قهوه روی دیوار 

   ١».ها بود هم جزء ثابت عکس کسان دیگر، چه زن و چه مرد، و جام شراب

ی خـود  بیشـتر بـر اسـاس حرفـه ها در ایـران نیـز ماننـد اسـتانبول  خانـه قهوه مشـتریان 

ــه طبقــه بندی می دســته ــا دیــن شــدند، ن های مختلــف  اعضــای صــنف ٢.ی اجتمــاعی ی

ی  خانه قهوه خراطان از این رو پاتوق نجاران و . داشتند های مشخصی در تهران  خانه قهوه 

ی قنبـر در خیابــان  خانـه قهوه اهـا نیـز در آقـا علـی در خیابـان چـراغ بــرق بـود و بنّ  حـاج

مشــتریانی از منــاطق ها نیــز ماننــد کاروانســراها   خانــه قهوه . شــدند ناصرخســرو جمــع می

ی  خانـه قهوه آمدنـد،  در غرب مرکز ایران وقتی به تهـران می مردم اراک. مختلف داشتند

دانستند که  راحتی دور از خانه می باشی واقع در خیابان ناصر خسرو را مکان گرم و پنجه

فقـط جـایی بـرای ها   این مکان. های خود را مالقات کنند  توانستند در آنجا همشهری می

مسلک نبود که بنشینند و از هر دری سخنی بگوینـد،  تبار و هم سنخ و هم دیدار افراد هم
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توانسـتند کـارگر اسـتخدام کننـد و  بلکه عالوه بر آن جایی بود که در آن کارفرمایان می

ی  الزحمـه بیکاران شغلی دست و پا کنند و کارگران روزمزد پس از یک روز کـاری حق

   ١.یافت کنندخود را در 

در فضایی دوستانه بـا تفریحـاتی از قبیـل سـاز و آواز نوازنـدگان  لذت نوشیدن چای

در دوران . گرد و رقص و نقالی شـعر و حکایـت و اسـطوره و حماسـه همـراه بـود دوره

ی  بـه گفتـه. شـدمحل تجمعی برای تبادل اخبار سیاسی نیز   خانه قهوه ، انقالب مشروطه

کردنـد تـا بـه جـای  ای استخدام می راویانی حرفه«ها   خانه قهوه در اکثر  براون. جی. ای

 ٢».، سر مشتریان را با اخبار سیاسـی گـرم کننـدای شاهنامه های اسطوره  خواندن داستان

اگر تا پـیش از . در دوران مشروطه تغییر کردها نیز   خانه قهوه ماهیت تصاویر مرسوم دیوار 

بخش دیوارهـا بـود، اکنـون بـر  این تصویرهایی از شاهنامه برای خوشایند حاکمان زینـت

ی ملی ایـران بـرای سـرگرم  های نبردی از حماسه شهری صحنه های خانه روی دیوار قهوه

  ٣.بست کردن مردم عادی نقش می

و مکانی برای درویشان نقـال بـود، » شایعات بازار و دربار«که هنوز محل  خانه قهوه

بـا تکمیـل سـیر نزولـی . بـود» فقط محل رفت و آمد افراد سطح پایین و نوکران«اکنون 

 ِبرد. ال. اف ١.ها به شکلی درآمد که تا همین اواخر نیز باقی ماند  خانه قهوه ، تصویر چای

   ٢:کند چنین توصیف می ی قاجار این فضا را در اواخر دوره

های سیاسی دموکراتیک ایرانی و کانون اجتماعات پر زرق و برقی   ها مکان  خانه چای 

جـا در شـهر و روسـتا و  ها همـه آن. شود ها در امریکا یافت نمی هستند که مشابه آن

تـاجران عـاجز و  هـا در ایـن مکان. رو نیز وجود دارنـد  های کاروان راه تی در کورهح     

و  یـا سـیگار خود را با یـک اسـتکان چـای ی توانند روح فرسوده مسافران خسته می

سـائل جـاری مملکـت بـا ی شایعات و م تفریحی و کمی گپ و گفت درباره قلیان

ها ممکن اسـت ظـاهر متفـاوتی بـا هـم داشـته   چایخانه. التیام بخشند وعان خودن هم

 بنایی خشتی باشند با نیمکت
ً
های پـر زرق و بـرق   های زمخت و یا کافه  باشند، مثال
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 بـزرگ روسـی یـک سـماور: شود ها یافت می ی آن زار؛ ولی این عناصر در همه الله

های   روشـن، قاشـق  هـایی بـا رنـگ  برنجی، چند دست استکان چـایخوری، نعلبکی

و یـک فضـای  قل برای استفاده عمـوم نقش و نگاردار، یک یا دو قلیان در حاِل قل

  .های قدیمی امریکاست  خانه صمیمی و دوستانه که یادآور می

  گیری نتیجه

دیگر تبدیل  .]خ.هـ۱۲۱۹. [م۱۸۴۰ایران تا سال  ،ی منابع مختلف به گفته ،هرچند که

شـبه  شده بود، آنچه روشن است این است که محبوبیت چای یک اهل چایبه کشوری 

ی آن  این روند که نمونه. ی یک روند تدریجی و بلندمدت بوده است رخ نداده و نتیجه

ی  دهـــه. [م۱۸۵۰ی  هدیـــد و از دهـــ ها خانـــه ی چـــای در قهوه تـــوان در عرضـــه را می

کم احیـای ایـن  یـا دسـت» بازگشـت«در مراکـز شـهری ظهـور کـرد، بـا  .]خ.هـ۱۲۳۰

  .همراه بود سدهغیبت بیش از یک  ی های عمومی پس از یک دوره  مکان

ای آشـنا  بار دیگر تبدیل به منظـره  خانه قهوه .] خ.هـ۱۲۶۰ی  دهه. [م ۱۸۸۰ی  در دهه

تر و منـاطق  حتـی در شـهرهای کوچـک     ای نوپـا هـ  در مناطق شـهری شـد و ایـن مکان

 دوردست نیز به چشم می
ً
پیشـرفته و  ها  خانـه قهوه  برخی از ایـن. خوردند روستایی و نسبتا

امروزی و دلباز بودند، آینـه و مبـل راحتـی و صـندلی داشـتند و طرفدارانشـان مشـتریان 

ها بـه شـکل   خانـه قهوه ی  هبقیـ. گرایشان بیشتر مدرن بود ی تجمل شیکی بودند که ذائقه

های تنگ و تاریک در بازارهـا بـاقی   ها و یا دکه  های ابتدایی در کنار جاده  همان آلونک

  . ماندند تا کارگرها پس از یک روز کار سخت در آنجا خستگی در کنند

ها فضایی عمومی به وجود آورد که برای حکـومتی   خانه قهوه ظهور مجدد و فراوانی 

. شد کرد قدرتش را با حفظ دائمی نظم پایدار نگه دارد تهدید محسوب می که سعی می

و  وری عثمـانیو امپراتـ های مختلفی چون انگلسـتانهمانند موارد مشابهی که در کشور 

ها از حـدی بیشـتر شـد، توجـه   خانـه قهوه که تعـداد  اتفاق افتاده بود، به محض این چین

هـا  گاه آن تری که باعث تعطیلی گاه و بی ی گسترده زمینه. به آن جلب شد دولت قاجار

سـاالرانه بـرای اعمـال نظـم و قـانون و  میـل شـدید دیوان: شد به قدر کافی آشناست می

مقــررات و کنتــرل؛ و بــدین ترتیــب فصــل جدیــدی در دخالــت حکومــت در زنــدگی 

ایـن واکـنش . سـازی و متمرکزسـازی آغـاز شـد اجتماعی و به طور کلی در روند مدرن



 393  مصرف در زمان قاجار  یاستس: خانه قهوه در  نوشی يچا

 با اعتراض زنان ریشه
ً
. راسـتا شـد نسبت به فسق و فجور و ولخرجـی مـردان هم دار موقتا

. نامشـخص بـاقی مانـد) طبقـات بـاالی اجتمـاع(ان تر نارضـایتی زنـ دالیل سیاسی دقیق

ها بـر رفتـار مـردان و   خانـه قهوه توان ارتباط مستقیمی بین ادعای تأثیر منفی  همچنین نمی

هرچند که ماهیت و زمان هر دو . پیدا کرد .]خ.هـ۱۲۶۵. [م۱۸۸۶ها در سال  تعطیلی آن

هـای دیگـر، دولـت   در زمان. تر از آن است که آن را تصادفی بدانیم پدیده بسیاز نزدیک

کوشید تا با باال بردن سطح انضباط و نظافـت و کـارایی کنتـرل بیشـتری بـر روی  قاجار

نیـز  سابقه نبود؛ دولت صفوی کدام از این اقدامات بی البته هیچ. ها داشته باشد  خانه قهوه 

 ندگی عمومی مردم را کنترل کند، امـا نگرانـی مـداوم مقامـات قاجـاردر تالش بود تا ز 

  دهنده های دینی در این مورد نشان  نسبت به این مسئله و غیاب بحث
ِ

 ی میـل بـه نـوگرایی

  . بود نوظهور در دولت قاجار

و  ۱۲۲۰های  دهـه. [م۱۸۸۰و  ۱۸۵۰ی ها ای دولت در دهه خانه قهوه های ضد  سیاست

در واقـع، تقاضـا در . نداشـت هیچ تأثیری در تمایل ایرانیان نسبت به چای .]خ.هـ۱۲۶۰

دار دولـت شـد کـه  ای زیاد بود که باعث واکـنش ریشـه به اندازه .م ی بیستم آغاز سده

اش نسبت به از  میشگیهای ه  ایران به دلیل نگرانی. کننده داشت بار ماهیت تحریک این

را پـیش  و روسـیه) در هنـد( دست دادن درآمدهای دولت به دلیل واردات، راه انگلـیس

نشان  گرفت و کشِت چای بومی را در مناطق خزر آغاز کرد و در اینجا نیز دولت قاجار

  . داد که حکومتی سنتی با تمایالتی مدرن است



 



 

  گیری  نتیجه

ای از مواد مخدر و محرک را در آغاز عصر مدرن ایران  این پژوهش دورنمای گسترده

بررسی کرده و در همان حال اقتصاد را با مسائل مهم اجتماعی و مفاهیم سیاسی در هـم 

در ایـن . زنـد با توزیع و مصرف پیونـد می آمیخته است و اموری چون تولید و تجارت را

ــا بررســی همه ــق، ب ــه تحقی ــواد شــده از  شناخته ی مســکراِت  جانب ــز م دوران باســتان و نی

ای که با آغاز اکتشافات دریایی اروپاییان وارد کشور شـد، نـه تنهـا اهمیـت ایـن  یمصرف

ایـران نشـان داده شـده، بلکـه از آن بـه  جارو قا ی دوران صفوی مواد در زندگی روزمره

تِر این جوامع اسـتفاده شـده  ای از مسائل گسترده ای برای آغاز مجموعه زمینه عنوان پیش

 . است
ِ

و نیز منابع  موجودبرای انجام چنین کاری بر منابع گوناگونی از جمله منابع ایرانی

وجود منابع خارجی ضـروری بـه . شتر تکیه شده استخارجی برای افزودن اطالعات بی

هـا، در  روی در مصرف آن رسید، زیرا مواد محرک و مخدر، صرف نظر از زیاده نظر می

تار و پود آشکار و واضح جامعه و زندگی روزمره مردم بیش از آن ریشه دوانده بـود کـه 

 وقایع–بتواند برای ناظران بومی
ً
 متفاوتی  غدغهنگاران سنتی که در کل د عمدتا

ً
های کامال

کـه  اعتبار بسـیاری از مفسـران خـارجی، بـیش از این. چندان جالب توجه باشد –داشتند

ی  گسـیخته اثـر مصـرف لجام شـده بـر ای ویران وابسته به ترسیم تصویری فجیع از جامعه

ی زندگی  ها درباره ی آن طرفانه مواد مخدر باشد، مدیوِن بینش خردمندانه و مشاهدات بی

و  کسـانی چـون دومـانز. انـد هایشـان آورده ای است کـه در گزارشـات و سفرنامه روزانه

 و ویلـز در ایران اقامت داشـتند، همچنـین پـوالک شاردن، که دیرزمانی در عهد صفوی
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 زندگی در دوران قاجارکه ناظران زیر 
ِ

دالنه  بودند، ذکاوت خود را با فهم هم ک و تیزبین

  . نسبت به این کشور و راه و رسمش، درآمیختند

های  دهد که مواد محرک و مخدر در دوران پیشامدرن و سـال تمامی شواهد نشان می

. یافتنی بــود ور و آســانی دســتوف ویژه در منــاطق شــهری، بــه نخســتین ایــراِن مــدرن، بــه

ای اسـناد بسـیار کمتـری ارائـه شـده  ی قبیلـه خصوص جامعه ی روستانشینان و به درباره(

ای  تأثیر مجموعه زیرکه  شراب حال بااینمذهب نوشیدن الکل را منع کرده بود، .) است

  یاز الگوهای پیشااسالمی و تأثیرات خارجی متداول شده بود بخش جدای
ِ

ناپذیر زنـدگی

نیـز آن را مصـرف  روحـانیونی ممتـاز جامعـه و برخـی  آمد و طبقـه دربار به حساب می

آور شـراب بـه عنـوان نمـادی از عشـق  با درنظر گرفتن کیفیت مستی صوفیان. کردند می

بلکـه  ،بردنـد وجدآمیز الهی، آن را نه فقط به صورت استعاری در اشعارشان بـه کـار می

هایی از اروپا در اوایل  ها مستثنا بودند، زیرا برخالف بخش اما آن. نوشیدند وفور نیز می به

، که الکل بخشی از رژیـم غـذایی محقـر مـردم عـادی بـود و دیرزمـانی بـا دوران مدرن

 فقـط آ مناسک و جشن
ً
ب های مذهبی و غیرمذهبی همراه بـود، در ایـران عـوام معمـوال

  . نوشیدند می

نه تنها ثروتمندان بلکه  شد و برخالف شراب تری مصرف می در مقیاس وسیع تریاک

 بـا روال زنـدگی روزمـره  تنگدستان نیز از آن استفاده می
ً
کردند و بـه ایـن ترتیـب کـامال

 کـِم تریـاک در میـان مـردم عـادی بـه د  استفاده. عجین شده بود
ً
لیـل رسـوایی ی نسـبتا

اخالقی اندکی که به همراه داشت، موجب شد ناظران در آن دوره چندان توجهی به آن 

نشان ندهند، و این حاکی از آن است که تریاک نسبت به مصرف زیاده از حد الکل در 

هایی از اروپای آغاز عصـر مـدرن، معضـل اجتمـاعی چنـدان بزرگـی بـه حسـاب  بخش

  . آمد نمی

هـای جدیـدی داد کـه  مواد قدیمی دسـت بـه دسـت محرک .م ی شانزدهم در سده

ی اهمیـت و عواقـب  ها بسیارکمتر بود، گرچه شاید از جنبـه شدت تأثیر فیزیولوژیکی آن

دهد کـه ایـراِن  ها نشان می و گسترش سریع آن و تنباکو ورود قهوه. اجتماعی چنین نبود

ی شیعی خود به انزوا کشیده نشـد، بلکـه  یافته نه تنها با پرورش هویت تازه دوران صفوی
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. ١سابقه، پرجنب و جوش و شتابان آغـوش خـود را بـه سـوی دنیـا گشـود ای بی به شیوه

 تجـارت و الگوهـای مصـرف، از ضـروریات ایـن  پیوستن این کشور به عرصه
ِ

ی جهانی

یرانیـان در پـذیرش تنبـاکو از خـود نشـان دادنـد و شـتاب و اشـتیاقی کـه ا. رویداد بـود

ای زیبا و خوشایند و بسیار کارآمد و نیز  به وسیله شان در تبدیل قلیان تیزهوشی و نوآوری

ای  آوردنـد، همگـی حـاکی از وجـود جامعـه آدابی که به هنگام کشـیدن آن بـه جـا می

 جدید و ادغام آنالعاده پیچیده بود که آمادگی پذیرش مواد  فوق
ِ

ها در الگوهـای  مصرفی

  . شان را داشت موجوِد عادات اجتماعی

از جمله موضوعاتی که در این کتاب بررسـی شـده یکـی هـم ایـن اسـت کـه بنیـان 

 عوامل مربوط به تقاضا، نقش سرنوشت
ِ

کرد  سازی در رغبت و اشتیاقی بازی می فرهنگی

سوق داد و شور و شوق همگان را در  ابی ممتاز ایرانی را به سمت نوشیدن شر  که طبقه

عالقمند سـاخت  برانگیخت، به چای و قهوه های مختلف نسبت به مصرف تنباکو دوره

این بدان معنا نیست که مالحظات مربوط به مواد . کرد و در مقیاسی وسیع تسلیم تریاک

ز نظر دور بداریم یا از اهمیت عوامل مربوط به عرضه که شامل نزدیکی جغرافیایی به را ا

ها نیز ماننـد  ایرانی. هاست چشم بپوشیم مناطق کشت، الگوهای تجارت و سطوح قیمت

 آرامـش و تسـکین خـود را از آن چـه 
ً
مردم دیگر نقاط دنیا در دوران پیشـامدرن، طبیعتـا

 زندگی یکنواخِت عاری ا
ً
شـد، در مـواد مخـدر  های مـدرن محسـوب می ز درمانعموما

ها به تریاک با این مسئله ارتباط مستقیم داشت کـه آب  جستند؛ اما گرایش خاص آن می

فشارهای اقتصادی و . ساخت و هوای ایران بستر مناسبی برای کشت خشخاش فراهم می

 ناگهانی چای و عرضه
ً
خشـخاش بـه  ی کالِن  نفوذ خارجی عوامل مؤثری در رواج نسبتا

بـا وجـود ایـن، اگرچـه . آمـد بـه شـمار می .م ی نوزدهم عنوان محصول فروشی در سده

ــه نمی  ویژگیـ ی فرهنگــی را  تــوان همیشــه زمین
ِ

ــه   یعنــی مجمــوع هــای فرهنگــی از جمل

عصـر بـه  ساختارهای اجتماعی، رفتارهای مرسوم، عقاید، کالم و اشیائی که برای مردم هم

ی  ی اصلی شمرد، باید آن را به منزلـه انگیزه –٢ی دنیایشان است دهدهن معنای عناصر تشکیل

  . گرفت های خاص در این کشور در نظر  کلید فهم علت پذیرش مواد مخدر و محرک

                                                                                              

 SOAS, London, 4-7 "،ی صـفویه ایـران و جهـان در دوره"برگرفتـه از اظهـارات پایـانی ِادمونـد هرزیـگ در همـایش  .١

September 2002 .  

2. Smith, “Complications of the Common Place,” 261.  
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سازی و جـایگزینی  این امر در سطوح مختلف انتقال تاریخی، روابط انتخابی، کامل

نـه و بـار معنـایی آیینـی آن، جایگاه اساسـی الکـل در دنیـای شـرق مدیترا. کارکرد دارد

  موجب شد در برابر حمله
ِ

ی اعراب از خود مقاومت نشان دهد و مقام مهمی در زنـدگی

گ و بزم در آن جدانشـدنی بـود نقـش نالکل در سنتی که ج. ایران اسالمی کسب کند

ای از  یدند زیـرا آن را اسـتعارهنوشـ می شـراب صوفیان. ی خود را حفظ کرد کننده تعیین

در محـیط اسـالمی  که امـور جنسـی از آنجایی. دانستند انگیز خود می عشق الهی شعف

ای بـرای افـزایش و طـوالنی  را نیـز وسـیله ایران بخشی از نظم طبیعی اشیاء بود، تریـاک

یگـِر یـافتن حقیقـت در وراِی در ایـران، وجـوه د . دانسـت بخش آن می کردن تأثیر لذت

ی  نشـئه ها بـرای صـوفی. سـاخت جهان ملموس، شراب و تریاک را بـه هـم مربـوط می

هـایی چـون  بخش و فراموشـی ناشـی از آرام زایی چـون حشـیش ی تـوهم حاصل از ماده

هستی مادی و به درون مدار تریاک و الکل، نمادی بود از انتقال انسان به قلمروی ورای 

اسـاس بـاوری  بر. داد دانش پزشکی و عقاید مذهبی نیز این دو را به هم پیوند می. الهی

کسـانی کـه از روی . ترین راه تـرک تریـاک روی آوردن بـه شـراب بـود عمومی، آسان

کردند مجاز بودند تریاک را جایگزین آن کنند، کـه تـأثیری  داری از الکل پرهیز می دین

داشت و در عین حال از لحاظ شرعی مجاز بود؛ در نتیجه لـذتی فـارغ از احسـاس  قوی

  . کرد گناه نصیبشان می

وجــود داشــت در میــان  و تریــاک شــکلی دیگــر از همــان تقــابلی کــه میــان شــراب

مـواد  افـزای میـان زیسـتی و تـأثیر هم وارد شده بـود و یـا در هم تازگی بههایی که  محرک

نیز، مثل شـراب و تریـاک، در آداب و مناسـک  قهوه. شد قدیمی و جدید نیز یافت می

رفت؛ قهوه به جای توهم موجـب  نقش داشت، هرچند به دلیلی دیگر به کار می صوفیان

از مصـرف دخانیـات بـود، دارتر  بسیار سابقه که کشیدن حشیش با این. شد هوشیاری می

 در عصـر صـفوی توان مصـرف مقـدِم آن را مسـبب گسـترِش سـریع و رواج تنبـاکو می

را در  ای چـون قلیـان تواند ظهـور وسـیله زمان تنباکو و حشیش می دانست و مصرف هم

ی  های نخسـتین دهـه در سـال خانـه پیدایش قهوه .ایران برای دود کردِن مواد توجیه کند

هـا تریـاک و حشـیش را، بـه  تنباکو و قهوه، و همراه بـا آن.] خ.هـ۹۸۰ی  دهه[ .م۱۶۰۰

: ناپذیر دیگری بود گیری زوج جدایی شاهد شکل .م ی نوزدهم سده. یکدیگر پیوند داد

ه افـزایش چشـمگیر مصـرف چـای بـا افـزایش نامحتمل نیست ک. یعنی تریاک و چای
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  . مرتبط باشد. می نوزدهم  زماِن مصرف تریاک در سده هم

، با ایجاد مناسـک یافتهای جدید در هرکجا که رواج  محرک .م ی هفدهم در سده

های تجـاری، دارای  اجتماعی جدید و نهادهای فرهنگی و تغییر سبک زندگی و فعالیت

فرهنگ اصلی  نخستین گویند در امپراتوری عثمانی می. شدفرهنگی  ـ اهمیت اجتماعی

ی  تر در دهـه به وجود نیامد، بلکه بسیار پیش .م ی هجدهم شهری در عصر الله در سده

 بــه محلــی بــرای خانــه یعنــی زمــانی پدیــد آمــد کــه قهوه .]خ.هـــ۹۸۰ی  دهــه[ .م۱۶۰۰

. ی مشابهی بـود ایران نیز در همان دوره شاهد پدیده ١.های دنیوی تبدیل شد جویی لذت

نیـز گسـترش  ، بلکه حتی اسـتفاده از تریـاکو چای ، قهوهنه تنها مصرف الکل، تنباکو

نه با تبدیل شدن به مکانی بـرای خا قهوه. یافت و الگوهای معاشرتی خاص خود را آفرید

ها و اطالعات، موجب پیـدایش  های ادبی و تبادل شایعات و گپ و گفت بحث و جدل

ای از  ها را عرصـه خانـه قهوه  اگر به پیروی از هابرماس. شکل جدیدی از اجتماعات شد

پردازند  کدیگر به تعامل میزندگی بدانیم که افراد و طبقات اجتماعی مختلف در آن با ی

هـا را عامـل  تـوانیم حتـی آن ریزی کننـد، می تا نهادهـایی خـارج از نظـارت دولـت پایـه

 باید مراقب باشیم در مقایسه. ای مدنی به حساب آوریم گیری جامعه شکل
ً
ی این  مطمئنا

 ویهای دوران صـف  خانـه قهوه ، دردر واقـع. روی نکنـیم های اروپـا زیـاده امر با پیشـرفت

هایی در هواداری از اصـالحات سیاسـی و  گرفت که به رساله گاه مجادالتی درنمی هیچ

گاهی سیاسی نوینی بینجامد، چه رسد بـه  اجتماعی و یا به پیدایش نشریات مدرن و یا آ

ل و مـد .م ی نـوزدهم هنجارهـایی باشـد کـه بعـدها بـا لیبرالیسـم سـده«ی  که نشانه این

 برآمـده از آن مـرتبط بـود جامعه
ِ

ای کـه نظـارت فراگسـتر و  امـا در جامعـه ٢».ی مـدنی

سـازد،  گیری را نـاممکن می پوشـی و سـهل گیرانه برامور سیاسی و مـذهبی چشم سخت

شاید بتوان قلمرِو عمومی را مکانی نامید که از خلل موجود در عرف مرسوم سود برده و 

  .کند برخالف جهت حرکت جامعه عمل می

ی میـان آرمـان و واقعیـت و  بخش مهمی از این کتاب اختصاص یافته است به رابطه

. ی آن نوشـته شـده اسـت چه به صـورت فرمایشـی دربـاره میان روال عادِی زندگی و آن

 به طور منطقی مقوله
ً
. ناپذیرند تنیده و جدایی هایی درهم عرف و روال عادی زندگی غالبا

                                                                                              

1. Kafadar, “Yeniceri-Esnaf Relations,” 92.  

2. Melton, Rise of the Public, 247.  
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اعتقـاد  ی بـارهداوری در چراکهخواهد تا اعتقاد،  سپردگی میاسالم از پیروانش بیشتر سر 

ق به امت مسلمان مستلزم پیروی از آموزه. را به خداوند واگذار کرده است
ّ
های دیـن   تعل

گـذارد و در  روِی عموم بر پیروان دین تأثیر می که کج ؛ از آنجایی١در انظار عمومی است

شود، اسالم از پیروانش  همگانی منتهی می نهایت به تضعیف خود اسالم به عنوان باوری

خواهد عالوه بر هوشیاری در حفظ قوانین، از اجرای آن در فضای عمومی نیز غافل  می

متـی تمام همـواره نـاگزیر بوده واعظان دینـی، حال بااین. نشوند
ُ
عیـار، بـا  انـد در طلـِب ا

بـرای تفکـر و  وجود قلمرِو به اصطالح خصوصی، کـه محـل امنـی. واقعیت کنار بیایند

در اشـاره ـ گوید فضای خصوصی مشـروط  می گونه که مایکل کوک تعمق است، یا آن

که برای دیگران آسیبی به بار نیـاورد  جاییه ناقض قوانین اسالمی است اما تابه رفتاری ک

همـواره تحمـل زنـدگی را در جوامـع  –و محدود به فضای خصوصی باشـد جـایز اسـت

دهد تا مطابق میل خود رفتار کنند اما ظـاهر  سازد و به مردم اجازه می ن ممکن میمسلما

  ٢.طلب را حفظ کنند ی کمال یک جامعه

کند که ایرانیان از دیرباز بر این بـاور بودنـد کـه مـردم  اشعار حافظ به ما یادآوری می

حساب  حق ندارند در مسائل شخصی دیگران دخالت کنند و این را ارزشی اجتماعی به

در ایران کشمکش میان همرنگی با جماعت و آزادی شخصی همیشه بـیش . آوردند می

طلبی و  ای میان میل به لذت از آن که شکل تضاد به خود بگیرد، به صورت بازی پیچیده

ی رنگـارنگی از  پـرده« آن را روی متحـده زهدمآبی در آمده و همان چیـزی اسـت کـه

 پرمعن
ِ

ایرانیان به رغم تمام تـوجهی کـه بـر معنویـات دارنـد، همـواره . نامد می ٣»اتناقض

امـا پاسـداراِن ایمـان و اخـالق هرگـز در . اند اشتهای خوبی بـرای لـذات دنیـوی داشـته

کن کنند و تنها کاری که از دستشان برآمده اسـت  اند که این میل را ریشه موقعیتی نبوده

 در مخالفت با . ی برانندی خصوص این بوده که آن را به حوزه
ً
مباحث مذهبی نیز معموال

ی ظـاهرِی  ، درست نیست اگر فقط جنبهحال بااین. مواد مخدر نقش مؤثری داشته است

  . ها را در نظر بگیریم این ممنوعیت

سکوالریسم پرداختـه شـد، » پیروزی«غرب بیش از حد به  اگر در آغاز دوران مدرِن 
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 تـا آن جـا پـیش رفـت کـه در تاریخ خ
ً
اورمیانـه اسـتنباط عوامانـه و حتـی عالمانـه یقینـا

 ظـاهری را بـا زنـدگی واقعـی در هـم آمیخـت خشکه
ِ

نفـوذ مـذهب در فضـای . مقدسی

و (هرکس که بـا گذشـته . عمومی ایران اغلب بیشتر در حد حرف بوده است تا واقعیت

برسد  جزهارفورد جونز بری ی ن گفتهتواند به ای ایران اسالمی آشنایی داشته باشد می) حال

» .تأثیر چندانی بر ایرانیان نـدارد... مذهب، به جز هنگام برگزاری مناسک ظاهری«که 

ش از دهـد کـه در ایـران پـی ، نشان میو قهوه ، و در مقیاسی کمتر تنباکوی شراب پیشینه

مذهب ناگزیر بود با دیگر اشکال مشروعیت و مرجعیت رقابت کند و  .م ی نوزدهم سده

. نیز تغییر چندانی در این وضـع ایجـاد نکـرد داری افراطی اواخر دوران صفویه حتی دین

ای خشک از اسالم، بـا از دور  سخهن که در زمان جلوس شاه سلطان حسین اعتقاد به این

 سهل
ِ

 مبتنـی اسـت بـر فتـوایی کـه  گیرانه خارج کردِن نوع
ً
تر آن، استیال یافته بود، عمـدتا

 به محض اعالم آن، و چنان
ً
کـه  که رفتار نهایی خـود شـاه نشـان داد، بیشـتر از این تقریبا

طنتی و مذهبی مردم همواره راهی برای سرپیچی از قوانین سل. شد رعایت شود نقض می

آوردند که در آن بتوانند افکارشان  کردند و برای خود فضایی اجتماعی فراهم می پیدا می

ایـن فضـا، بـه رغـم . خبـری دلخواهشـان را در پـیش بگیرنـد را بازگو کنند و لذت و بی

هایی که در برابرش داشت، توانست به عنـوان فضـایی در ضـدیت بـا معنویـات  دشواری

آمده بود، باقی مانده و حتی گسترش  های علما گونه که در نوشته ، آنمتعالی اسالم ناب

کـه  شد، بیش از آن .م ی هجدهم این فضا در سده) موقتی(آن چه باعث تضعیف . یابد

 ای بود که منجر به فروپاشـی حکومـت صـفوی مخالفت روحانیت باشد، بحران سیاسی

  . شد

کوشـد آن را رمزگـزاری کنـد، در بـر  ام فرمایشی، در نهایت، در واقعیتـی کـه مینظ

نه تنهـا  توجه به این نکته مهم است که علما. شود گیر می بگیرد و اصالحش کند، جای

 با آن درگیر و آمیخته بودند
ً
هـا  درست اسـت کـه آن. از اجتماع جدا نبودند، بلکه کامال

، امـا همـان فسـق و فجـور حضـور و نقششـان را در کردنـد میوهش فسق و فجور را نک

تلون طبع نیز، که حاصل تغییر شـرایط بـود، . بخشید پاسداران فضیلت اعتبار می جایگاِه 

ها، حکایت  ی مالیان و کاله درباره داستان لومنیتسکی ١.شد ثباتی رفتارها می منجر به بی
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توانسـت در  شـخص می. نبـود ی قاجـار محدود بـه دوره فقطکند که  از تلون هویتی می

لذت  ای دیگر از نوشیدن شراب یک لحظه مال باشد و بدون احساس دوگانگی در لحظه

 بد و مضحک نبـود
ً
هویـت مالیـان فقـط در روحانیتشـان خالصـه . ببرد و این امر اصال

توانسـت مـال باشـد و در عـین حـال  کـرد؛ فـرد می از جامعه جدا نمی ها را شد و آن نمی

گونه کـه انقـالب مشـروطیت  مدار هم باشد؛ مال باشد، شاعر هم باشد، یا همان سیاست

  . توانست آزاداندیش هم باشد نشان داد، می

بـه در پـی دسـتیابی  علمـا. داد تغییرپذیری خود را در اشکال دیگری نیـز نشـان مـی

تـر از آن بودنـد کـه بـا  شان بودنـد، امـا در ضـمن زیرک خلوص هر چه بیشتر در زندگی

مخالفـت  اش نیاز داشتند از درِ  پرداختند و به همکاری ای که در آن به فعالیت می جامعه

در میان نمایندگان چنین دینی که هم متنوع و هم نامتمرکز بود بـین کسـانی کـه . درآیند

نه بودند و آنان که به تفسیر خشـکی از مـذهب پایبنـدی داشـتند پیرو سنت فکری عارفا

را از آنان که متعهد به مـذهب » کیشان راست«هیچ مرز معینی . دودستگی وجود داشت

هـا را از دو اردوگـاه  کـرد و بسـیار دور از واقعیـت اسـت اگـر آن رازآمیز بودند جدا نمی

بودند گـاهی رفتارهـای نـرم و گیری شهره  حتی کسانی هم که به سخت. متضاد بدانیم

  دادند که با اندکی تعقل بینانه از خود نشان می واقع
ِ

میـان . طلبانه همراه بـود منفعت گرایی

 که بسیار اهل دود و دم بود و آن  مجلسیآن 
ِ

رتبه که از دخانیـات  روحانی عالی مجلسی

توانستند  های قّهار می ، تریاکیدر دوران قاجار. آشکاری وجود دارد پشتیبانی کرد ارتباط

هـم  گرچه تنباکو. با پرداخت صدقات بیشتر به فقرا از پرهیز در ماه رمضان معاف شوند

ایـن معافیـت  رواج داشـت، امـا معتـادان بـه تنبـاکو مشـمول ی تریـاک درست به اندازه

نبود؛ در نتیجه این دسته از افـراد، بـرای » ضروریات زندگی«از  شدند، چراکه چپق نمی

آوردند و مراقب بودند تا پیش از  شان سردر می ی دوستان اروپایی ارضای عادت، از خانه

 علمـا هرگـاه کـه ١.برگشتن به محیط اسالمی تمامی آثار تخطی از آنان پاک شده باشـد

 گری طور که روسپی توانستند هرگونه رفتار نامناسبی را توجیه کنند، همان خواستند می می

اگر امکان سازگاری قـوانین الهـی بـا  ١.شمردند ی ارضاء امیال مردان مجاز می را به بهانه

شـد، آن را نادیـده  یواقعیات وجود نداشت، تا زمـانی کـه کـاری محـدود بـه انـدرون م
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  . کردند ی شراب گرفتند، مانند کاری که درباره می

ها و  بهترین نمونه برای نشان دادن این تنش از میان تمام مواد مخدر و محرک، شراب

نیز ممکـن  مجلسیو  فعالی چون الکرکی روحانیون. ها بود تناقضات و راه برخورد با آن

بود بتوانند نظر شاه را با خود همراه سازند، ولـی فقـط زمـانی کـه دلیـل خـارجی ماننـد 

کـرد کـه  شکست نظامی و ناخوشی شاه و بالیای طبیعی علت وجودشـان را توجیـه می

ه شـراب همــوار . شـان همـواره بـرِد بـدتر از باخـت بـود پیروزی نیـزحتـی در آن حالـت 

ای بود که به عنوان نمـاد  جایگاهش را در دربار حفظ کرد و از میان دیگر مواد تنها ماده

کرد بـه  اقتدار شاه برای زیر پا گذاشتن اصول اسالم شیعی که اصالت آیین را تجویز می

 زمـانی کـه شـاه بـه  کار می
ً
داد کـه در  همانـان غیرمسـلمان اجـازه مـیمرفت، خصوصا

ها از فرامین شاه بیشتر از قوانین  ایرانی ی تاورنیه به گفته. اه شوندنوشیدن شراب با او همر 

کند که افـراد تحـِت  شاردن این تصویر را با این گفته تکمیل می. کردند الهی پیروی می

 او معتقد بودند که شاه مستبد است و 
ِ

انتظار داشتند که مستبد باشـد و از  در واقعبررسی

 قدرِت دربار از  ١.هر قانون و قید و بندی سرپیچی کند
ً
بنابراین عجیب نیست که معموال

  این وضعیت، حتی زمانی که علما. جست قدرت روحانیت پیشی می
ِ

وارد خالء سیاسی

غـازین پادشـاهی های آ در سال. شدند نیز تغییر چندانی نکرد ناشی از فروپاشی صفویان

در «همچنان بر سر حـرف خـود بـود کـه  در ایران، هارفورد جونز بریجز ی قاجار سلسله

شـاه اگـر «با این توضیح که » ایران هیبت تاج شاهی بر سر روحانیت سایه افکنده است

علما  ٢».شد و کسی را هم از این بابت خیالی نباشدتواند مفتی را به دار بک اراده کند می

ی مـالی، در ایـن زمـان افـزایش یافـت،  خصـوص در زمینـه حتی زمانی که قدرتشان، به

شدند؛ این امر ممکن بود از یک باور دینی ضـمنی ناشـی  همچنان تسلیم امور دنیوی می

ای الزم مـذهبی، ه  بهـره بـودن از صـالحیت که شـاه بـا وجـود بی شده باشد مبنی بر این

مجری خواست الهی است، یا از این اعتقاد برخاسته باشد کـه حکومـت ضـامن نهـایی 

  . ثبات است

. کرد واکنش حکومت به مواد مخدر و محرک اغلب با تغییر زمان و شرایط تغییر می

شد گاه میـل شـاه بـه در نظـر گـرفتن  آنچه باعث اقدامات بازدارنده یا محدودکننده می
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هنگـام بـه  روحـانیونهای موقتی نسبت به فشـار  ی اجتماعی بود و گاه احترامها ناآرامی

بـه جـز شـاه . قدرت رسیدن شاهی جدیـد و گـاهی نیـز فشـارهای اقتصـادی یـا نظـامی

 های علمـا چـون و چـرای توصـیه تسـلیم بی کـدام از پادشـاهان صـفوی ، هیچطهماسب

داد، ولی از آن طرف نیـز میـدان  روی خوش نشان می به صوفیان شاه عباس دوم. نشدند

حتـی . گذاشـت افراطی که در پی تحمیل اصول دیـن بودنـد، بـاز می روحانیونرا برای 

 سـرا حرم نسبت به فسق و فجور نیـز بـا فشـار زنـان ی شاه سلطان حسین سختگیرِی اولیه

شاه و مشاورانش که گرفتار ایـن نیروهـای متضـاد شـده بودنـد . خیلی زود رنگ باخت

با جامعه زدند و کوشـیدند تـا بـا هـواداری از یـک گـروه، » ای ضمنی معامله«دست به 

یان هواداران گوناگون مذهبی و غیرمذهبی های مختلف م بدون حذف دیگری، در زمان

سختگیر برای  روحانیون، همراهی با ها خانه با توجه به محبوبیت قهوه ١.تعادل ایجاد کنند

های  اعمال حداکثر فشار بر این نهادها مصلحت نبـود و در عـوض تـرجیح دادنـد نشـانه

گرچه این مطلـب در منـابع . ها پاک کنند آشکارتِر رفتارهای غیراسالمی را از این مکان

هـا بـه  ترین رقیب در برابر تمایل بـه ممنوعیت بومی نیامده است، اما در نهایت سرسخت

البته دولت ایران در این میان . های اخالقی و انضباطی اغلب نیاز به اخذ مالیات بود بهانه

 مالیاتی غیرمستقیم بـر واردات تریـاک .م ی نوزدهم دهدر س نیز مقامات چین. بودتنها ن

. کردنـد کنندگانش را با شالق و زندان و تبعید مجازات می بستند و از آن طرف مصرف

: ه یافتنددر هندوستان راه دیگری برای رهایی از این دودلی بر سر سود و گنا ها انگلیسی

   ٢.ممنوع ساختن مصرف داخلی تریاک و مجاز دانستن صادرات آن به چین

هایی از تکرار و استمرار  این کتاب کوشیده است تا سیر تحوالت و در کنار آن نمونه

در  جایگـاه شـراب. را به عنوان عادت یا تدبیری برای تضمین ثبات و تعادل مستند کنـد

به نحو چشمگیری تغییر یافت، گرچه تناقضی که در سرشت آن بود هرگز  دوران صفویه

 کـه درحالی. حل و فصـلش نـاممکن بـود در واقعتوان گفت که  نیافت و می سرانجامی

بعدی  کرد و از این کار ابایی نداشت، شاهان گساری می شاه اسماعیل در حد افراط می

نمای سیر تحول حکومت  ی تمام این شاهان آیینه. میان پرهیز و ناپرهیزی در نوسان بودند
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 متـأثر از آداب و سـنن کافرانـه: بودند صفوی
ً
ای کـه  سازمان سیاسی بیابـانگرد و عمیقـا

 از اصول مذهِب رسمی پیـروی تبدیل به حکومت یک
ً
. کـرد می جانشینی شد که ظاهرا

های واقـع در  پیش از اسالم و سرزمین شـمنان مقدس های شاه شراب که در حکومت

جایگـاه محکمـی داشـت، همـواره جزئـی معمـول در آداب و  های آسیای مرکزی بیابان

ای جسـورانه تـا هـ سیر تحول حکومت از آن ناپرهیزی. بود مناسک اوایل دوران صفوی

ای همـراه بـود، خـود  هـای دوره های پنهانی که هر از گاهی با ممنوعیت جویی این لذت

 ی بزرگداشـت شـادخوارانهای کـه در آن  جامعـه: ی خط سیر حکومت بـود دهنده نشان

شـد، خیلـی زود بـا واقعیـت  دار نمی ی مقدس شاه حتی با فرمان الهـی هـم خدشـه هاله

شد و در پی آن خود را از قید و بندهایش رها ساخت تا در جدِی شکست نظامی مواجه 

  . مسیر هماهنگی ظاهری بیشتر با قوانین مذهب بیفتد

در دربـار  خواری شرابعادت  .]خ.هـ۱۱۰۱. [م۱۷۲۲در سال  در پی سقوط اصفهان

شان  ای وابسته به وجهه ان تا اندازهو نیز افشاری ها مشروعیت افغان. رو به کاهش گذاشت

، فروانروایـان نیرومنـدی خالف شاهان ضعیف و منحِط اواخـر دوران صـفویبر  بود که،

، کـه مظهـر نیـز بـه دنبـال عصـر زندیـه در دوران قاجاریـه. زیسـتند بودند که پـاک می

کـه از مشـروعیت الهـی  قاجاریـان. ی بودند، شـاهد تغییـرات بیشـتری بـودیمزیست سالم

ها فاصـله  ها فرسـنگ آنبینانه  ی خوش گرایانه شعارهای هزارهبهره بودند و از  بی نصفویا

تری را بـرای  وت سالمدر انظار عموم را ترک کردند و اشکال متفا خواری شرابداشتند، 

را  های سـنتی کـه دربـار قاجـار  فاصله گرفتن از آیین. مراسم و تشریفات خود برگزیدند

در . ریزِی دولتی مدرن سـاخت، بـه معنـای دگرگـونی کلـی اجتمـاعی نبـود پیشگام پایه

و  ی نظیـر لرسـتانویژه حاکمان مناطق روستای تمام حاکمان محلی، به .م ی نوزدهم سده

هـا بـه چشـم  رنگـی از اسـالم رسـمی در آن کـه در بهتـرین حالـت نشـان کم کردستان

   ١.کردند افراط می خواری شرابخورد، هنوز به دور از شرمساری در  می

ارداتـی هـای و   تالقـی ارزش. های دیگری از نوگرایی نیز وجود داشت  همه نشانه اینبا

که بـه شـکل تردیـد نسـبت بـه واقعیـات ـ  اروپایی و عادت قدیمی شکاکیت در ایرانیان

 ها را نسبت به شراب دیدگاهـ  کرد ی مفهوم حقیقت توسط آن بروز می مذهب و مصادره

                                                                                              

  . Elias, Court Society, 118 :ی پیوند میان مراسم درباری و تمایالت نوگرایانه بنگرید به درباره .١
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 افزایش واردات مشروبات اروپایی و میل شدید به تقلید از سبک زندگی . تغییر داد
ً
ظاهرا

در محافل طراز اول گشت که به  خصوص عرق باعث باال رفتن مصرف الکل و بهغربی 

کیِد فراخوان نوبه ها  های عمومی در خصـوص محـدودیت ی خود موجب تغییر لحن و تأ

درخصوص مسائل مربوط به بیماری و سالمت افراد که، بنا بـه شـهادت . و قیودات شد

شد، در این دوره شاهد آغاز روند درمـان  وط میمطبوعات، به افزایش مصرف الکل مرب

که رو به رشـد پدید آمد این وضعیت در بستری ازسکوالریسمی . اعتیاد به شراب هستیم

 منجر بـه کـاهش ممنوعیـت . بود
ً
در  خواری شـرابدر برخی مناطق، این مسئله احتماال

اما در مواجهه با جسـارت . افتاد انظار عمومی شد و این اتفاقی بود که در شهرهای عثمانی

، این جریان با کسانی که بر اساس گرایش عمیق ضمیر فرهنگـی شیعه روحانیونروزافزون 

بالیدند همراه شد و خود را به شکل مخالفت بـا دولـت نشـان  ایمانی خود می ایرانیان به بی

شـک در  بی«، .م ی بیسـتم ویژه در سـده تصوف ایرانی، بـه نظر لئونارد ِلویزون،بنا به . داد

و آغاز عصر  ایرانی در پایان دوران صفوی از سوی مجتهدان واکنش به آزار شدید صوفیان

بـه عبـارت دیگـر  ١.سـو کـرد همخود را با روشنفکران سکوالریست  بیش از پیش» قاجار

ــی  می ــم ایران ــه سکوالریس ــت ک ــوان گف ــب و «ت ــه تعص ــبت ب ــه نس گاهان ــدیت آ در ض

به دنبال اتحاد با تصوف ایرانی بود و باید توجه داشت که این اتحاد، » انحصارطلبی مالیان

  . گشت برمی ران قاجارکه اساسش بر سنت دیرین ایرانی استوار بود، به آغاز دو 

فضـای . نیـز دسـتخوش تغییـر شـد و چـای وضـعیت قهـوه در پی سـقوط اصـفهان

ی  کننده که تأمین سقوط دولت مرکزی ایجاد شده بود با ای که در دوران صفویه عمومی

درست مانند . هایشان راند امنیت بود تقلیل یافت و مردم را به خلوِت خانه ن میزاِن کمتری

ها نیـز  خانـه قهوه ی بحران به نابودی کشیده شد،  که با سقوط ایران به ورطه بازی چوگان

 مـی
ً
البتـه . هـا را گرفتنـد ها کمـابیش جـای آن خانـه از دور خارج شـدند؛ گرچـه ظـاهرا

 زیرزمینی بودن نمی خانه می
ً
توانستند جایگزین تمام و کمـالی  ها به دلیل مخفیانه و تقریبا

ها، بـه دلیـل تـداوم نیـاز مردمـی کـه در شـرایط  خانـه مـی. برای مکـانی عمـومی باشـد

گـاه  کردند، به هر طریق به حیات خود ادامه داد تا مردم بتوانند گه بار زندگی می فالکت

سـرایی، تماشـای رقـص  و در همـان حـال از داستان بسـپرندمصائب خود را به فراموشی 

                                                                                              

1. Lewisohn, “Introduction to the History of Modern Persian Sufism,” 1:439.  
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  . های موسیقی لذت ببرند  پسران و نغمه

 چای قهوه
ً
مصرف  .م ی نوزدهم ی هجدهم و اوایل سده همچنان در سده و احتماال

 بیشتر در فضای خصوصی رواج داشت، اما توزیع آن در مناطق مختلـف  می
ً
شد و ظاهرا

، زبـان امپراتـوری عثمـانی های عرب  قهوه در جنوب، در مناطق مرزی بخش. نابرابر بود

 در مناطق شمالی بیشتر رایج بود و فقط به 
ً
رواج بیشتری داشت و چای، برعکس، ظاهرا

شـان  نی بخشـی از رژیـم غذاییهای مدیـدی بـود ایـن نوشـید ، که مدتعشایر خراسان

کـه قهـوه و چـای در میـان ثروتمنـدان و صـاحبان  با این. شد، محدود نبود محسوب می

قدرت معمول بود، اما رواج آن بین مردم طبقات پـایین اجتمـاع بیشـتر بسـتگی بـه بـازار 

  . ی جغرافیایی و قیمت آن داشت ی آن و در نتیجه منطقه عرضه

ی وجود نهـاد،  دوباره پا به عرصه دار در دوران قاجار فئینهای کا  زمانی که نوشیدنی

ی  از مجموعـه کـه دیگـر قهـوه .م ی نوزدهم سرعت دست باال را گرفت تا سده به چای

توان گفت چه کسی یا چه رویداد خاصی در  نمی. های ایرانی رخت بربسته بود  نوشیدنی

ود چای نقش اصلی را داشت و تشخیص زمان دقیق جایگزینی چای با قهـوه ممکـن ور 

ها در مراکـز شـهری ایـران نشـان  خانـه قهوه ی » ظهور دوباره«به  گوبینوی  اشاره. نیست

، امـا رواج »بازگشـت« .]خ.هــ۱۲۳۰ی  دهـه. [م۱۸۵۰ی  دهد که چای حـوالی دهـه می

ی جایگـاه  فرایند بلندمدتی بود که به عواملی مانند میـزان عرضـه و نیـز جاذبـهواقعی آن 

  . اجتماعی و پیروی از رسم و رسومات روز بستگی داشت

ایــن دگرگــونی کلــی در الگوهــای تجــاری نشــان از تغییراتــی بلندمــدت در واردات 

ان کـه المللی دارد، یعنی گسترش استیالی اقتصاد غربـی بـر برخـی منـاطقی از جهـ بین

زمان با  این اتفاق در ایران هم. اروپاییان تا پیش از آن در آنجا نقش تجارِی فرعی داشتند

ی آســیا را در  محــوری بــود کــه تمــام قــارهـــ  ی تجــاری اروپــا ادغــام کشــور در شــبکه

 ایـن شـبکه، یعنـی انگلسـتان. گرفت برمی
ِ

، هـر دو در طـول و روسـیه بـازیگران اصـلی

پیوسته بودنـد کـه  ی چای کننده های هجدهم و نوزدهم به جمع کشورهای مصرف سده

های آن این دلیل بود که امپراتوری تجاری این کشورها تا مناطقی گسترش  یکی از علت

بـا توجـه بـه . شده بود یافته بود که کشت چای از آنجا سرچشمه گرفته و یا به آنجا وارد

هـای خـارجی بیشـتر بـر روی چـای اعمـال  این مسائل و منافع، طبیعی است که محرک

  . شد تا قهوه می
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 ، چـایبـه جـای قهـوه .م ی نـوزدهم ی اواخر سده تازه پاگرفته» های خانه قهوه«در 

ها،  بسیاری از آن. حفظ کرده بود شدت بهارتباط خود را با قهوه  شد، اما هنوز عرضه می

های زنانـه مشـتریان  ، با نقالی و رقص پسران در لباسی صفوی دوره های خانه مانند قهوه

 ای، تریاکهای محقری بودند که، عالوه بر چ ها پاتوق برخی از آن. کردند را سرگرم می

هـا محـل اجتمـاع اراذل و اوبـاش بـود و گـاهی  فروختنـد؛ ایـن مکان و مشروب هم می

هـا  جدید و چـایی کـه در آن های خانه اما این قهوه. داد هایی نیز در آنجا رخ می درگیری

و حکایـت  چای نشان از پیشرفت داشت. داد شد خبر از چیزهای جدیدی می عرضه می

چای، که در ابتدا . تأثیر نبود در معرفی و گسترش آن بی دربار قاجار. کرد از نوگرایی می

ی ممتـاز بـود و شـواهدی در دسـت اسـت کـه  قیمت بود، در اصل نوشیدنی طبقه گران

کردند  میهایی که چای عرضه  بسیاری از مکان. دهد ها نشان می ارتباط آن را با خارجی

اما . ها هایی در مسیر کاروان هایی تنگ و تاریک در دل بازار یا بیغوله سنتی بودند، دکان

سنتی ساخته شده بود که باال و غیر  جلب نظر مشتریان رده ها به وضوح برای برخی از آن

  . ای داشت صندلی و مبل و آینه و فضای سرزنده

ی بـارز  نمونـه» ها خانـه قهوه«می که های عموفضاامور نسبت به ظهور این  مسئوالِن 

دادنـد و از طریـق بازرسـی، اعمـال محـدودیت و تعطیلـی  ها بودند واکنش نشـان می آن

اصطالحاتی نظیر تنبلی و بطالـت و . ها اعمال کنند کوشیدند تا نظارت خود را بر آن می

دیدنـد  ع زنـانی بـود کـه میرفت، باب طبـ هرزگی، که در توجیه این اقدامات به کار می

ی  اما طرح مسئله. ی ورود به آن را ندارند رود که اجازه شان درجاهایی به هدر می خرجی

تر دولـت بـود کـه کـابوس نـاآرامی و آشـوب  بازتابی از نگرانی عمیـق اخالقی در اصل

ی آن از مصـرف مـواد  دیـد کـه دامنـه هـا می اجتماعی را در کارکرد برخی از ایـن مکان

نگرانـی . هـای سیاسـی در نوسـان بـود و بحث بـازی، تـا انحـراف جنسـی ر و التمخد

در خصوص انضباط و نظم اجتمـاعی دسـت کمـی از پیشـینیان خـود  فرمانروایان قاجار

سـازی  کردند رنگ امروزی ها اتخاذ می آن چه به تدابیری که آن. نداشت یعنی صفویان

 سربسـته و  های واقعی در توجیه که استدالل داد، بیش از این می
ِ

شان باشد، لحـن مـذهبی

بـه  فورت بازرسی شدید و ابزارهای فشاری بود که توسط اشخاصی چون کنت دو مونت

  . شد کارگرفته می

شـته از تـأثیرات بالفاصـل رواج گذ. ییرات دیگری نیز ظـاهر شـدتغ در دوران قاجار
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قـدر فراگیـر  ساز موجی شد که آن ، این مسئله زمینهعادی دخانیات در دوران صفویغیر 

ی اجتمـاعی چنـان حساسـیتی بـه  شد و از لحاظ اقتصادی چنان اهمیت یافت و از جنبه

از اواخـر . ایـران را رقـم زد بعـد جنـبش معـروف تنبـاکوی ی وجود آورد که در دو سده

دستخوش تغییر جهت مهمی شد و آن زمانی بود که  ، مصرف تریاک.م ی نوزدهم سده

 خاسـتگاه ایـن دگرگـونی را بایـد در چـین. کردنـد مردم به جـای بلعیـدن آن را دود می

اما آنچه بـدیهی . اما روشن نیست که این انتقال از کدام گذرگاه صورت گرفتجست، 

ساز نبود، در این زمان تبدیل به مشکل  است این است که تریاک، که پیش از این مسئله

ای گسـترش یافـت  یافت به انـدازه هایی که به کشت خشخاش اختصاص می زمین. شد

هـای  هـا و بیماری تعـداد تریاکی حطـی مواجـه کـرد؛ همچنـینقکه کشـور را بـا خطـر 

 ی نـوزدهم افزایش یافت به طوری که ایران تا پایـان سـده شدت بهاجتماعی وابسته به آن 

  . گام را در راه غیرقانونی کردن تریاک برداشت نخستین .م

هـای  ، به رغم برخوردای از ویژگیی عصر قاجار دهد که جامعه این بررسی نشان می

ای مدرن، بسیاری از خصوصیات پیشـامدرن خـود را حفـظ کـرده بـود و چنـدان  جامعه

گرایی در ایـن  مصـرف. خـورد گرا در آن بـه چشـم نمی ای مصرف نشانی از آغاز جامعه

ای از الگوهـای  جامعه با مصرف شتابان کاال و مواد خوراکی فاصله داشت، اما مجموعه

اشتیاق به نوگرایی و رسوم رایج فرایندی خودزا به ها  مصرف را در خود داشت که در آن

گرفـت و موجـب فروپاشـی آن  آورد که با نظام ارزشی غالب در تقابل قرار می وجود می

های هویتی نخسـتین، همچـون امنیـت،  ها و نشانه شد و در نهایت با کنار زدن ارزش می

ای کـه  انات اجتماعیکدام از جری هیچ ١.شد های هویت می خود تبدیل به ارزش و نشانه

مستندات آن را در این کتاب آوردیم تغییر بنیادینی در این طرز فکر ایرانیـان کـه ویژگـی 

. که زندگی دیگران به ما مربوط نیست، ایجاد نکـرد ست مبنی بر اینها آنی سنتی  جامعه

وانین محدودکننده هایی را رقم زد که منجر به وضع ق نگرانی موج عظیم اعتیاد به تریاک

های  پاگرفته و ناآرامی تازه های خانه شک مأموران حکومت متوجه ارتباط میان قهوه. شد

و مصـرف  ها خانـه این تشکیالت ارتباط قدیمی خود را بـا قهوه. سیاسی و اجتماعی بود

تمام  حال بااین. نامعلوم حفظ کرده بود مواد و نیز تفریحات مشکوک و رفتارهای جنسی

                                                                                              

1. Stearns, Consumerism in World History, 1-24.  
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. نظم بـود مـدت و بـی ، کوتاهی صـفوی گرفـت، همچـون دوره اقداماتی کـه انجـام می

با وجود الگوهای نامنظمی که در کار و تفریح داشـت، همچنـان شـکل  ی قاجار جامعه

آغاز عصر نوین، بوروکراسی و ماشینی شدن و نگرانی بیش از  ١.ردسنتی خود را حفظ ک

 ی بیسـتم خوانی با رؤیاهای دنیای مدرن، تا سده پیش نسبت به مواد مخدر، به دلیل ناهم

 به قدرت رسیدن رضاشاه .م
ً
. محقـق نشـد) .]خ.هـ۱۳۰۰ـ ۲۰. [م۱۹۲۱ـ ۴۱( و خصوصا

هـای سـاختاری بـه همـراه خـود بیـاورد،  دگرگونی نکـه دوران مـدر  اما حتی پیش از آن

  . ی ایران تحوالت زیادی را از سر گذراند جامعه

                                                                                              

1. Courtwright, Forces of Habit, 178.  
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تهران، . ق.هـ۱۳۰۷ـ .ق.هـ۱۲۵۶های  دو سفرنامه از جنوب ایران در سال .آل داود، سید علی، ویراستار

۱۳۶۸ .  

 . ۱۳۷۱تهران، . ی نوادراالمیر های امیرکبیر به انضمام رساله نامه .آل داود، سید علی، ویراستار

  . ۱۳۶۸تهران، . تاریخ جهانگشای نادری .خان استرآبادی، میرزا مهدی

ی  ضـمیمه. ی گروه آموزشی تاریخ نشریه. تاریخ" .العالم شاه سلطان حسین در تحفه. "اشراقی، احسان

  . ۱۰۲ـ ۷۴): ۲۵۳۵( ۱:۱ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران  نشکدهی دا مجله

به کوشش ایرج . تاریخ روزگار شاه صفی صفوی. السیر خالصه .اصفهانی، محمدمعصوم بن خواجگی

  . ۱۳۶۸تهران . افشار

بـه کوشـش منـوچهر . االصـفهان نصـف جهـان فـی تعریف .االصفهانی، محمدمهدی بن محمدرضـا

  . ۱۳۶۸ویراست دوم،  تهران،. ستوده

تهران، ویراست . به کوشش سعید نفیسی. گشا تاریخ گیتی .اصفهانی، میرزا محمدصادق موسوی نامی

  . ۱۳۶۳دوم، 

تـاریخ در محمـود محمـود،  .۱۸۸۶/۱۳۰۳تهـران ." کلیـد اسـتطاعت. "خان اعتمادالسلطنه، محمدحسـن

  . ۱۳۳۰تهران، . ۱۱۹۳ـ ۱۲۰۰، چهارم ، ویراستروابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم میالدی
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   .۱۳۶۷تهران، . به کوشش محمداسماعیل رضوانی. جلد ۳. تاریخ منتظم ناصری. _____

؛ ویراسـت ۱۹۶۶/۱۳۴۵تهـران، . به کوشـش ایـرج افشـار. ی خاطرات اعتمادالسلطنه روزنامه. _____

  . ۱۳۷۷چهارم، 

  . ۱۳۶۳، تهران. به کوشش ایرج افشار. المآثر و اآلثار. _____

، ۱۳۴۹تهران، . جلد ۲، مجموعه مقاالت: سواد و بیاض در همان،." تاریخ چای در ایران. "افشار، ایرج

  . ۲:۴۹۸ـ ۹۹

تهران، . به اهتمام احسان اشراقی. نقاوه اآلثار فی ذکر االخیار .الله ای نطنزی، محمود بن هدایت افوشته

 . ۱۳۷۳ویراست دوم، 

 ۲۱ـ ۲۲ ی اسـناد گنجینه." ی صفویه ی تاریخی از دوره نامه بر یک وقفنگرشی . "امیدیانی، سید حسن

  . ۲۷ـ ۲۰): ۱۳۷۵(

خان چرکس امیراالمرای شاه عباس  های فریدون شرح جنگ( فتوحات فریدونیه. بسطامی، محمدطاهر

 . ۱۳۸۰تهران، . به کوشش سید سعید میر محمدصادق و محمد نادر نصیری مقدم. )اول

  .۱۳۷۸تهران، . به کوشش محسن بهرام نژاد. جواهراالخبار .یبوداق قزوینی، منش

تهران، ویراست . به کوشش محمدمعین. جلد ۵، برهان قاطع ).برهان(بریزی، محمدحسین بن خلف ت

  . ۱۳۴۲دوم، 

تهـران، . بـه کوشـش ایـرج افشـار. جلـد ۲، آرای عباسـی تـاریخ عـالم ).منشی(ترکمان، اسکندربیگ 

  . ۱۳۵۰ویراست دوم، 

 . ۱۳۱۷تهران، . به کوشش سهیلی خوانساری. آرای عباسی ذیل تاریخ عالم. _____

به کوشش عزیزالله . مداران ایران سیاست ـ تاریخ ایران). خاطرات(زندگی طوفانی  .زاده، سیدحسن تقی

 . ۱۳۷۹تهران، . علیزاده

  . ۱۳۶۰تهران، ویراست جدید، ، ی حکیم مؤمن تحفه .تنکابنی، حکیم مؤمن حسینی

  . ۲۵۳۵تهران، . به کوشش سعیدی سیرجانی. ی خوارزمشاهی ذخیره .جرجانی، سید اسماعیل

  . ۱۹۵۹ـ ۶۲تبریز، . جلد ۴. االنوار النعمانیه .الله الموسوی الجزایری، سید نعمت

قـم، . ۹۲ـ MII ،۷:۸۱ در جعفریـان،." رساله فی بیـان حکـم شـرب التـتن والقهـوه. "جعفریان، رسول

۱۳۷۷.   

   .۱۳۷۴قم، . ۹۲ـ MII ،۷:۸۱، در جعفریان." ها نامه ی ابومسلم و ابومسلم ه رساله دربارهس. "_____

  . ۱۳۷۸تهران، . به کوشش غالمرضا طباطبایی مجد. الصفویه روضه .جنابذی، میرزا بیگ بن حسن

النسـوان و  تأدیب: رویارویی زن و مرد در عصـر قاجـار. جوادی، حسن، منیژه مرعشی و سیمین شکرلو

  . ۱۹۹۲، واشینگتن، الرجال ایبمع

  . ۱۳۸۸تهران، . ۱۷جلد ، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه .حرالعاملی، شیخ محمد بن حسن
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  . ۱۳۴۲تهران، . به کوشش منوچهر ستوده. جغرافیای اصفهان .خان، میرزا حسین

  . ۱۳۶۳تهران، . به کوشش میر هاشم محدث. المؤمنین انیس .َحَموی، محمد بن اسحاق

  . ۱۳۵۲تهران، . به کوشش محمدباقر بهبودی .السنین و االعوام وقایع .آبادی، سید عبدالحسین خاتون

بـه . )السـیر ذیـل تـاریخ حبیب(تاریخ شاه اسماعیل و شـاه طهماسـب صـفوی  .خواندمیر، امیرمحمود

 .۱۳۷۰تهران، . کوشش محمدعلی جراحی

تهران، ویراست سوم، . به کوشش محمد دبیر سیاقی. دجل ۴. السیر فی اخبار افراد بشر حبیب. _____

۱۳۶۲ .  

   .۱۳۵۷تهران، . االنشا منشاء. الدین احمد خوانی، ابوالقاسم شهاب

. دا نصـیری و کـوئیچی هانـه. ر. تصحیح و تحشیه م. شاه تاریخ ایلچی نظام .خورشاه بن قباد الحسینی

 . ۱۳۷۹تهران، 

  .۱۳۶۲تهران، ویراست چهارم، . جلد ۴، حیات یحیی .آبادی، یحیی دولت

  .۱۹۰۳کانپور، . شرح مینا بازار .دهلوی، صهبایی

 تهـران،. به کوشش محمد مشـیری، ویراسـت دوم. التواریخ رستم ).آصف، محمدهاشم(الحکما  رستم

 erlebt, erinnert und 1835ـ Persische Geschichte 1694عنوان ترجمـه بـه آلمـانی . ۱۳۵۲

erfunden. Das Rustam, at ـtawarih in deutscher Bearbeitung, 2 vols. Trans. And 

ed. Birgitt Hoffmann. Bamberg, 1986 .  

 . ۱۳۸۰تهران، . ۶۵۱ـ ۴۷۵، ۱در ایرج افشار، دفتر تاریخ، جلد . دستورالملوک .رفیعا، میرزا

 . ۱۳۵۷تهران، . به کوشش عبدالحسین نوایی .التواریخ احسن .روملو، حسن بیگ

 .n. d. Sanson, Nتهـران، . فرخ الـدین همـایون بـه کوشـش رکن. ی سـامی تحفـه. میـرزا صـفوی مسا

Voyage ou relation de l’estat present du royaume de Perse. Paris, 1694 .  

به کوشش اسماعیل ). ی کشورداری در اخالق و شیوه(االنوار عباسی  روضه .سبزواری، مال محمدباقر

  . ۱۳۷۷تهران، . چنگیزی اردهایی

  . ۱۳۷۷تهران، . به کوشش جمشید کیانفر. جلد ۲، التواریخ ناسخ ).الملک لسان(سپهر، محمدتقی 

در ایرج افشار، دفتـر تـاریخ، )." ۱۲۸۸(تبریز به تهران . دار ی سررشته سفرنامه. "دار، محمدعلی سررشته

  . ۱۳۸۰تهران، . ۱۳۷ـ ۶۶، ۱جلد 

نویسان انگلیس در والیات جنوبی ایران  های خفیه ی گزارش مجموعه. وقایع اتفاقیه .سیرجانی، سعیدی

 . ۱۳۶۱تهران، . قمری ۱۳۲۲تا  ۱۲۹۱از سال 

بـه کوشـش عبدالحسـین .) ق.هــ۹۸۷تاریخ صفویه از آغاز تا . (تکمله االخبار .شیرازی، عبدی بیگ

  . ۱۳۶۹تهران، . نوایی

  . ۱۳۴۱تهران، ویراست دوم، . رج افشاربه کوشش ای .تاریخ کاشان .ضرابی، عبدالرحیم کالنتر
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. بـه کوشـش امراللـه صـفری. ی شاه طهماسب تذکره .طهماسب، شاه بن اسماعیل بن حیدر الصفوی

  . ۱۳۶۳تهران، 

  .۱۳۲۹بمبئی، . جامع عباسی .العاملی، محمد بهاءالدین

 . ۲۵۳۵تهران، . به کوشش عبدالحسین نوایی. تاریخ عضدی .عضدالدوله، سلطان احمد میرزا

 . ۲۵۳۵تهران، . دویهاأل  مخزن .عقیلی خراسانی

   .۱۳۴۳تهران، . آرا تاریخ جهان .غفاری قزوینی، قاضی احمد

ــرزا ســالور(الســلطنه  ی خــاطرات عین روزنامــه. الســلطنه عین ــد ، )قهرمــان می ، روزگــار پادشــاهی ۱جل

 . ۱۳۷۴تهران، . به کوشش مسعود سالور و ایرج افشار. شاه ناصرالدین

. جلـد، بـه تصـحیح منصـور رسـتگار فسـایی ۲، ی ناصـری فارسنامه. ی، حاج میرزا حسن حسینیفسای

  . ۱۳۶۷تهران، 

تهـران، . بـه کوشـش اشـراقی. التواریخ خالصـه .الدین الحسـین الحسـینی قمـی قاضی احمد بن شرف

۱۳۵۹ .  

   .۴ـ ۳۷۲): ۱۳۴۶( ۱۷سخن ." در مضرات دخانیات و قهوه و افیون" .قزوینی، ا

  . ۱۳۶۷تهران، . به کوشش مریم میراحمدی. فوائدالصفویه. ی، ابوالحسنقزوین

بـه کوشـش ایـرج . ی ناصـری انتقاد اوضـاع اجتمـاعی ایـران دوره. قانون قزوینی .قزوینی، محمدشفیع

  . ۱۳۷۰تهران، . افشار

  . ۱۳۴۰تهران، . به کوشش احمد گلچین معانی. ی میخانه تذکره .قزوینی، مال عبدالنبی فخرالزمانی

  ). ۱۲۸۹صفر  ۱۰( ایران." ی مسکرات در بیان اختالل نظام عالم به واسطه. "کاشانی، میرزاتقی طبیب

. به کوشش رسول جعفریان. تاریخ دخانیه یا تاریخ وقایع تحریم تنباکو .کربالیی، شیخ حسن اصفهانی

  . ۱۳۷۷قم، 

دمشق، . شش محمدجمیل الشتابه کو . تحقیق البرهان فی شأن الدخان. الکرمی، شیخ مرعی بن یوسف

۱۳۴۱ . 

 تهران،. به کوشش عباس اقبال آشتیانی. ی میرزامحمد کالنتر فارس روزنامه. میرزامحمد کالنتر فارس،

۱۳۶۲ . 

 MMI ،۲:۳۳۷در رسـول جعفریـان، ." عهیعه و قوه الشـر یسلوه الش. "لوحی، سید محمد بن محمد میر

  . ۱۳۷۴قم، . ۵۹ـ

، MMIجعفریان، . در ر. به کوشش ابوالفضل حافظیان بابلی" مسئوالت،ال کتاب. "مجلسی، محمدتقی

  .۱۳۷۵تهران، . ۷۰۵ـ ۳:۶۸۷

 . ۲۵۳۵جلد،  ۲، تربت پاکان مدرسی طباطبایی،

مجمـع التـواریخ در تـاریخ انقـراض صـفویه و وقـایع بعـد تـا سـال  .مرعشی صفوی، میرزا محمدخلیل
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   .۱۳۶۳ تهران،. به کوشش عباس اقبال آشتیانی .ق.هـ۱۲۰۷

تهـران، ویراسـت دوم، . به کوشش محمدامین ریـاحی. جلد ۳. آرای نادری عالم .مروی، محمدکاظم

۱۳۶۹ .  

 تهران، ویراست. جلد ۳، ی قاجار شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دوره .مستوفی، عبدالله

  . ۱۳۶۰سوم، 

   .۱۳۷۵تهران،  .به کوشش بهروز گودرزی. التواریخ ذبده .مستوفی، محمدمحسن

تهـران . جامع مفیدی یا تاریخ یـزد تـا ابتـدای سـلطنت شـاه اسـماعیل اول .مستوفی بافقی، محمدمفید

۱۳۴۲ . 

. ۱۱۸ـ MMI ۵:۱۱. بـه کوشـش میرهاشـم محـدث." مشکوه المسافرین. " مشکوه السلطان، علی اکبر

  . ۱۳۷۶قم، 

. ه کوشـش محمـد باسـتانی پـاریزی، بی کرمان ی صفویه تذکره .، میرمحمدسعید)بردسیری(مشیزی 

  . ۱۳۶۹تهران، 

تهـران، ویراسـت . شـاه هایی از زنـدگانی خصوصـی ناصرالدین یادداشت .خان معیرالممالک، دوستعلی

  . ۱۳۷۲سوم، 

. تـاریخ مـال کمـال ـ التواریخ تاریخ صـفویان خالصـه در ابراهیم دهقان، .تاریخ مال کمال. مال کمال

  . ۱۳۳۴اراک، 

  . ۱۳۶۶تهران، . تاریخ عباسی یا روزگار مال جالل .الدین جالل منجم یزدی، مال

  . ۱۳۸۰تهران، . الضرب یزد در اسناد امین مهدوی، اصغر، و ایرج افشار،

بـه کوشـش ایـرج . ی صـفوی زندگی داستانی دومـین پادشـاه دوره :آرای شاه طهماسب عالم. ناشناس

  . ۱۳۷۰تهران، . افشار

ی سید عبداللـه؛  ترجمه. میالدی از یک سیاح روس ۱۸۸۷./ق.هـ۱۳۰۵گزارش ایران به سال  .ناشناس

  . ۱۳۶۳تهران، . به اهتمام محمدرضا نصیری

   .۱۹۹۲شیکاگو، . النسوان الرجال در پاسخ به تأدیب معایب .آبادی، افسانه نجم

  . ۱۳۴۱تهران، . به کوشش محمد دبیرسیاقی. ی خوزستان سفرنامه .الملک، حاج عبدالغفار نجم

 ی ادبیـات تبریـز ی دانشـکده نشریه ."های آن مسجد جامع تبریز و شرح کتیبه. "حسین جوانی، حاجنخ

   .۳۸ـ ۳۶): ۱۳۳۳( ۶:۱

جلد  ۲به کوشش محسن ناجی نصرآبادی، . الشعرا تذکره. ی نصرآبادی تذکره .نصرآبادی، محمدطاهر

  . ۱۳۷۸تهران، . در یک مجلد

تهـران، . دستور شهریاران به کوشش محمد نادر نصیری مقدم. العابدین نصیری، محمد ابراهیم بن زین

۱۳۷۳.  
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، ۶خلد برین، روضـه (ایران در زمان شاه صفی و شاه عباس دوم  .واله قزوینی اصفهانی، محمدیوسف

   .۱۳۸۰تهران، . به کوشش شمحمدرضا نصیری. )۶ـ ۷حدیقه 

   .۱۳۷۲تهران،  .به کوشش هاشم محدث. )ایران در روزگار صفویان(خلد برین . _____

 . ۱۳۲۹اراک، . به کوشش دهقان. نامه عباس وحید قزوینی، میرزا محمدطاهر،
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  211    یهالفق بیت

  265        بیده

  307    رابرت بینینگ،

  144 ،71    ابوالفضل بیهقی،

  66      پارتیان

  275 ،257      پاشایان

  115      قرا پاشتان

  360      پتروفسک

 ،95 ،82 ،79 ،76  ها یپرتغال رتغال،پ

113، 123، 173، 174، 175، 176، 

177، 189، 205، 206، 213، 218، 

220، 331  

 ،274 ،263 ،258  .يا. یجِ پرکینز،

276، 326، 349  

  246      جان پِري،

  302 ،262    .آر. یجِ پریس،

  53      یرکب پطر

  355    یسکلنل لوئ پِلی،

 ،249 ،12  سر رابرت کر پورتر،

261، 262، 306، 335، 344  

  189 ،179 ،176 ،158  یمابراه پورداوود،

  180    فون ینریشها پوزر،

 ،288 ،287 ،223  پوالك،یاکوب

289، 296، 310، 311، 345، 348، 

367، 395  

 ،68 ،67  حضرت محمد پیامبر،

90، 133، 191، 192، 201، 231، 

259، 275، 277  



 در طلب عیش   460

  356  یرانو ا یسانگل يتجار پیمان

  54 ،49    هابز پیمان

  120    خانم تاجلو

  385    النسوان تأدیب

  248    يعضُد تاریخ

  346    کاشان  تاریخ

  321 ،318  .ماژور جرالد اف تالبوت،

  344    .ام. یجِ تانکوان،

 ،127 ،107 ،79 ،76  یستژان بات تاورنیه،

147، 159، 160، 164، 182، 186، 

189، 197، 232، 333، 403  

 ،77 ،63 ،58 ،53 ،45 ،43 ،42  تبریز

101، 102، 137، 166، 197، 207، 

221، 227، 250، 253، 257، 260، 

273، 285، 315، 341، 345، 354، 

355، 356، 366، 369، 374  

  329 ،223 ،222  مؤمن یمحک ي تحفه

  82 ،77    یسام ي تحفه

  182 ،66    یدجمش تخت

  227      تختگاه

  192 ،190 ،189 ،179 ،34  تدخین

  168    ينصرآباد ي تذکره

  355 ،274    ترابزون

  358    یدریهح تربت

  360 ،357 ،340    ترکستان

 ،86 ،73  )یمنش( یگاسکندرب ترکمان،

87، 109، 114، 120، 122، 149، 

152، 153  

 ،312 ،118 ،61 ،43 ،41 ،39  ترکمن

328، 340، 341  

 ،334 ،326 ،315 ،313 ،244  ترکیه

336  

 ،25 ،24 ،23 ،18 ،17 ،13 ،12  تریاك

28، 31، 32، 34، 61، 114، 120، 

125، 126، 143، 144، 145، 146، 

147، 148، 149، 150، 151، 152، 

154، 155، 156، 160، 161، 162، 

163، 164، 165، 166، 167، 185، 

255، 256، 263، 284، 285، 286، 

287، 288، 289، 290، 291، 292، 

293، 295، 296، 297، 298، 299، 

300، 301، 302، 303، 304، 305، 

322، 338، 347، 385، 396، 397، 

398، 399، 402، 404، 408، 409  

 ،354 ،344 ،341 ،260 ،257  تفلیس

356  

  257    حسن یدس زاده، تقی

  206    جرج تکتاندر،

 ،24 ،23 ،22 ،20 ،19 ،18 ،12  تنباکو

25، 26، 27، 28، 29، 33، 34، 62، 

124، 168، 169، 170، 171، 172، 

173، 174، 175، 176، 177، 179، 

180، 181، 182، 184، 185، 186، 

188، 189، 190، 191، 192، 193، 

194، 195، 197، 198، 199، 200، 

201، 202، 208، 225، 226، 229، 

236، 269، 274، 284، 287، 291، 

301، 304، 305، 306، 307، 308، 

309، 311، 313، 314، 315، 316، 

317، 318، 319، 320، 321، 322، 
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323، 332، 338، 344، 388، 396، 

397، 398، 399، 401، 402، 409  

  177    تنباکوشناسی

  113 ،95 ،82  یوآنتون تنریرو،

زمـان  یرمحمـد محمد مؤمن ابن م تنکابنی،

  222، 223  

 ،104 ،82  شاه طهماسب ي توبه

164، 167، 233  

  317 ،313 ،306 ،189 ،181  توتون

 ،128 ،62 ،58 ،57 ،56 ،14  تهران

137، 247، 258، 260، 267، 269، 

270، 273، 274، 289، 291، 295، 

298، 304، 311، 315، 316، 321، 

336، 338، 340، 354، 367، 368، 

370، 371، 374، 376، 380، 381، 

382، 384، 386، 387، 388، 391  

  72 ،40 ،38    لنگ تیمور

  75  یلوویچواس یلیواس تیوفیاکین،

 ،146 ،144  ینوسیجال جالینوس،

222، 347  

  111 ،110  یعباس جامع

 ،351 ،294 ،291 ،222 ،219  جاوه

352، 360  

  116  محمد یدس یرم ی،عامل جبل

  220      جده

  144  یلاسماع یدس جرجانی،

 ،128 ،110 ،109  رسول جعفریان،

133، 135، 192، 193، 198، 200، 

233، 236، 319، 385  

  381 ،372 ،371 ،366  اصفهان جغرافیاي

  360 ،195 ،131 ،47    جلفا

 ،137 ،131 ،127 ،78 ،74 ،47  نو جلفاي

139، 195، 256  

  69 ،65      جمشید

 ،157 ،83  بن حسن یگب یرزام جنابذي،

207، 385  

 ،150 ،148 ،81 ،44 ،25 ،22  جنسی

151، 222، 233، 240، 246، 251، 

383، 398، 408، 409  

  216  و هلند یسانگل جنگ

  174    ساله یس هاي جنگ

  174      جنوا

 ،41 ،40    یخش جنید،

113  

  176 ،152 ،96  سلطان جهانگیر،

  85    جهانگیرخان

  197      اول جیمز

 ،81 ،44 ،42 ،17  جنگ چالدران،

104، 115، 117  

 ،26 ،24 ،23 ،22 ،19 ،18 ،12  چاي

32، 33، 34، 168، 198، 202، 203، 

225، 228، 257، 263، 310، 321، 

322، 326، 327، 328، 329، 330، 

331، 332، 335، 337، 338، 339، 

340، 341، 342، 343، 344، 345، 

346، 347، 348، 349، 350، 351، 

353، 354، 355، 356، 357، 358، 

359، 360، 361، 362، 363، 364، 

365، 366، 367، 368، 370، 371، 

373، 374، 376، 377، 381، 383، 
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384، 385، 387، 388، 389، 390، 

391، 392، 393، 397، 398، 399، 

406، 407، 408  

 ،182 ،181 ،174 ،169 ،159  چپق

187، 189، 305، 316، 343، 366، 

402  

  389  یسکنسول انگل چرچیل،

  235 ،46 ،43    چرکسی

  237 ،228    یااول چلبی،

  71    چنگیزخان

  406 ،334 ،47    چوگان

  381 ،332      چهارباغ

  89    ستون چهل

  224 ،98 ،84  یوانوویچا چیچِرین،

 ،26 ،19  ها ینیچ ینی،چ چین،

71، 145، 148، 150، 155، 175، 

185، 193، 210، 223، 291، 292، 

293، 294، 295، 296، 301، 305، 

326، 328، 329، 330، 331، 339، 

341، 351، 353، 354، 356، 357، 

360، 361، 374، 393، 404، 409  

  66    تپه یروزف حاجی

  328    محمد حاجی

  294  ابوالقاسم یرزام حاجی

  279 ،276 ،150 ،143 ،112 ،65  حافظ

  271    عرف حاکم

  203      حجاز

  191      حدیث

  378 ،198 ،192  حرالعاملی

 ،74 ،73 ،52 ،49 ،48 ،46 ،44  سرا حرم

100، 251، 281، 321، 386، 404  

  172    متطّبب الدین حسام

  305    السلطنه حسام

  152  یحلواچى اوغل یگب حسن

  120    سلطان روملو حسن

  86      بیگ حسن

  116 ،115    شاملو خان حسین

  76    بیگ علی حسین

 ،166 ،159 ،115 ،32 ،26 ،19  حشیش

167، 177، 185، 186، 255، 287، 

398  

  205 ،47      حلب

  231      حمزه

  328 ،229 ،222 ،204  محمد حموییزدي،

  234    محمد حموي،

  113 ،41 ،40  یخش حیدر،

  183 ،182  ینعبدالحس یدس آبادي، خاتون

  199 ،183  یرمحمدباقرم آبادي، خاتون

  187    یرهجز خارك،

  162    احمدخان خان

  171      عالم خان

  367 ،337    یکوالين خانیکوف،

 ،61 ،53 ،52 ،46 ،44 ،43 ،42  خراسان

70، 114، 115، 121، 126، 149، 

159، 171، 212، 234، 255، 256، 

290، 291، 292، 299، 302، 303، 

313، 331، 337، 339، 340، 341، 

353، 357، 358، 407  

  96      خُرّم

  357 ،61      خرمشهر
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  265      خُالر

  126    السیر خالصه

 ،79 ،61 ،52 ،47  فارس خلیج

138، 145، 173، 176، 203، 206، 

207، 209، 211، 216، 217، 218، 

219، 220، 239، 256، 258، 293، 

297، 305، 331، 333، 352، 357، 

361، 362  

 ،236 ،235 ،127 ،88  سلطان خلیفه

238  

  199  ینیقرو یقاض بن خلیل

  51 ،49      خواجه

  195    نظر خواجه

  114  ینیقباد حس ابن خورشاه

  149 ،124    یاصفهان خوزانی

  343 ،342 ،298 ،296 ،46  خوزستان

  165  یاصفهانى، فضل خوزنى

  356      خوي

  279 ،275    عمر خیام،

  377 ،58      دارالفنون

  272 ،271 ،118 ،111  داروغه

  54      داغستان

  101  خان یفتحعل داغستانی،

  313      دامغان

  23  یچاردر ینز،ـ ها داونپورت

  126 ،95    رود دجله،

  55      دوران درِّ

  55    سلسله درانی،

  115    خان درمیش

  227    جوباره ي دروازه

  338 ،337 ،309 ،307  گاسپارد دروویل،

  122  خسرو درویش

 ،206 ،203 ،146  سرخ دریاي

210، 211، 216، 219  

 ،355 ،353 ،315 ،58  یاهس دریاي

357، 361  

  296      دزفول

  238 ،224 ،137  یارانشهر دستور

  125      يقز دلّاله

 ،102 ،98 ،94 ،80  یتروپ دالواله،

123، 124، 125، 150، 207، 223، 

224، 235  

  202    یکن یدام ي دماغه

  203 ،198      دمشق

  332 ،188 ،187 ،184  یسکُرنل دوبروین،

  342    رونبا دوبود،

  174  رِمبرتوس دودونائوس،

 ،23 ،22 ،19 ،18 ،12  مدرن دوران

26، 28، 29، 103، 151، 186، 236، 

345، 348، 361، 376، 396، 400، 

410  

  343      دورق

  381      تپه دوشان

  340      دوغ

 ،157 ،156 ،154  رافائل دومانز،

160، 161، 186، 395  

  54      دهلی

  138 ،133 ،111  بیگی دیوان

  یخوارزمشاه خیرهذ

  144  
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ــدبن زکر  رازي، ــوبکر محمــ ــايابــ یــ

  69  

  274 ،253 ،244      رام

  328  یامباتیستاج راموسیو،

  75      لند راین

  174 ،123    د اورتا یکوالن رِبِلو،

  252 ،103 ،83 ،80    و بزم رزم

  19    فرانتس رزنتال،

 ،354 ،345 ،314 ،305 ،184  رشت

360، 389  

  253    خان یفتحعل رشتی،

  328    دالدینرشی

  178    یعباس رضا

  410      رضاشاه

  256 ،255    خان رضاقلی

  200 ،192  یعبدالح ی،کاشان رضوي

  255    خان رمضان

  61    کارون رود

  98    هلمند رود

 ،54 ،53  یها، روس روس روس،

57، 61، 63، 75، 84، 89، 91، 98، 

102، 146، 206، 224، 235، 249، 

255، 257، 258، 260، 273، 274، 

276، 278، 291، 315، 327، 330، 

335، 337، 345، 346، 353، 354، 

355، 356، 357، 358، 360، 366، 

367، 370، 371، 374، 376، 392  

ــپی، ــپ روس ــري، یروس ــپ گ ــه یروس خان

  71، 72، 111، 113، 114، 115، 

119، 121، 123، 125، 128، 137، 

235، 238، 274، 319، 402  

 ،61 ،60 ،58 ،57 ،56 ،48 ،34  روسیه

62، 79، 84، 90، 160، 174، 181، 

193، 251، 258، 305، 314، 315، 

326، 335، 340، 351، 353، 354، 

355، 356، 357، 358، 360، 363، 

366، 375، 389، 393، 407  

 ،114 ،109 ،107 ،65  یعباس االنوار روضه

118، 120، 130  

  61      رویتر

  264    آدولفو ریوادنیرا،

  66    هکو رشته زاگرس،

  193    تندرو زاهدمسلکان

 ،78 ،66  یانزرتشت ی،زرتشت زرتشت،

95، 347  

  313      زرقان

  247      خان زکی

 ،65 ،51 ،49 ،44 ،43 ،40 ،25  زنان

67، 71، 73، 81، 83، 84، 112، 137، 

153، 189، 195، 251، 252، 254، 

261، 266، 267، 272، 302، 304، 

321، 370، 379، 384، 385، 386، 

393، 404  

  368 ،338      زنجان

  405 ،265      زندیه

  326 ،175 ،29    ژاپن

  263  دو یِنکامت ات سارتیجز،

  153 ،92 ،49     محمد یرزام ی،تق سارو

  94    سهندلو ساروخان

  256 ،248      ساري
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  144 ،80 ،66 ،18    ساسانیان

  175      ساکسونی

  154 ،116 ،82 ،77    میرزا سام

  197 ،96    یِرپ سانسون،

  390 ،386    اال سایکس،

  334    یپرس سایکس،

  257      سبزوار

 ،107 ،65  محمدباقر سبزواري،

109، 114، 118، 120، 130  

  368  یعل یرزام دار، سررشته

  250    کامت دو سرسی،

  339    سرکنجبین

  144      سعدي

  194    داحم سلطان

  179 ،176    اکبر سلطان

  161 ،72    بابر سلطان

 ،55 ،53 ،52 ،51 ،27  شاه ،ینحس سلطان

94، 101، 102، 104، 108، 110، 

134، 136، 137، 138، 139، 142، 

149، 166، 179، 184، 224، 238، 

245، 330، 332، 401، 404  

  236 ،117 ،42  یمسل سلطان

  345  یباغ المطَبب قره سلیم

  55    دوم، شاه سلیمان

  117    سلطان سلیمان،

 ،90 ،76 ،52 ،51 ،50  شاه سلیمان،

91، 92، 94، 99، 100، 101، 108، 

110، 134، 135، 136، 151، 161، 

189، 198، 330، 381  

 ،360 ،355 ،349 ،345 ،337  سماور

362، 364، 365، 366، 367، 369، 

370، 371، 375، 376، 377، 392  

  372      سنندج

 ،113 ،108 ،54 ،43 ،42 ،41  سنّی

115، 117  

 ،213 ،212 ،210 ،208 ،181  سورات

214، 216، 217، 219، 220، 221، 

239  

  327 ،293 ،171 ،70 ،41  سوریه

  155 ،136    يسوئد سوئد،

  294 ،61 ،56  کانال سوئز،

  88     خان سیاوش

  343 ،342  .اچ. یجِ سیدون،

  175      سیرالئون

  358 ،300 ،187    سیستان

 ،304 ،264 ،184 ،34    سیگار

305، 306، 315، 316، 321، 323، 

392  

  316    سیگاربرگ

  352 ،294 ،219    سیالن

 ،171 ،75  د یادن گارس یگروا،ف يا سیلوا

207، 222، 223، 225، 235  

  204  ابوالحسن یخش شاذلی،

  233 ،140 ،93 ،81  اول یلاسماع شاه

  139 ،121 ،97 ،82  دوم یلاسماع شاه

 ،87 ،86 ،85 ،73 ،50 ،49 ،48  یصف شاه

91، 92، 98، 100، 108، 125، 127، 

128، 131، 134، 170، 192، 195، 

196، 231، 234، 236، 240  

 ،75 ،74 ،73 ،45 ،38  عباس اول شاه
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76، 83، 84، 94، 97، 99، 100، 104، 

121، 122، 127، 130، 134، 149، 

153، 165، 166، 171، 183، 195، 

197، 201، 206، 224، 232، 235، 

240، 248  

 ،89 ،88 ،87 ،50 ،49  عباس دوم شاه

92، 93، 94، 98، 100، 125، 127، 

129، 131، 132، 134، 153، 234، 

235، 237، 240، 261، 330، 404  

  245    عباس سوم شاه

  118    خواجه ی،قل شاه

  267    حرم چراغ، شاه

  55      شاهرخ

  270    عبدالعظیم شاه

  391 ،390 ،387 ،231 ،80  شاهنامه

  228      شباران

  255  خان یرحسینام الدوله، شجاع

 ،27 ،25 ،24 ،23 ،20 ،17 ،12  شراب

30، 31، 32، 33، 41، 44، 65، 66، 

67، 68، 70، 71، 74، 75، 76، 77، 

78، 79، 80، 81، 82، 83، 84، 85، 

86، 87، 88، 89، 90، 91، 92، 94، 

95، 96، 97، 98، 99، 100، 101، 

102، 103، 104، 107، 110، 112، 

113، 115، 116، 117، 118، 120، 

122، 123،124، 125، 126، 127، 

128، 130، 131، 132، 133، 134، 

135، 136، 137، 138، 139، 141، 

143، 144، 146، 148، 150، 159، 

161، 166، 167، 204، 206، 224، 

230، 232، 235، 236، 244، 246، 

247، 248، 249، 250، 252، 253، 

255، 256، 257، 258، 259، 260، 

261، 262، 263، 265، 266، 267، 

268، 269، 270، 273، 274، 275، 

277، 278، 279، 280، 282، 285، 

301، 378، 390، 396، 397، 398، 

401، 402، 403، 404، 405  

  102 ،101 ،91  باشی شرابچی

 ،206 ،161 ،159 ،151 ،120  شربت

223، 225، 332، 334، 339، 343، 

367، 390  

  21    شناسی شرق

  320    یهاسالم شرکت

  206    یآنتون شرلی،

 ،122 ،118 ،113 ،108 ،90 ،50  شریعت

128، 272  

  357 ،61    العرب شط

  378    محمدباقر شفتی،

  118    یاوغل شکر

  332 ،330 ،237 ،228 ،187  شماخی

  41      شَمنی

  298 ،296      شوشتر

  265      شول

  81 ،42  ازبک، محمد خان شیبانی

  293  خان عبدالرسول  شیخ

  135 ،99 ،92 ،51  خان یعل شیخ

  322    یمحمدعل شیخ

 ،108 ،90 ،76 ،27  االسالم شیخ

110، 125، 130، 134، 135، 136، 
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138، 142، 192، 198، 199، 263، 

270، 271  

  60    گري شیخی

 ،86 ،85 ،78 ،74 ،56 ،55 ،48  شیراز

108، 112، 123، 127، 132، 134، 

145، 172، 192، 197، 228، 246، 

247، 248، 249، 251، 254، 256، 

260، 265، 266، 267، 268، 269، 

270، 280، 304، 305، 313، 314، 

323، 338، 343، 359، 360، 370، 

374، 378، 384، 387  

  320  حسن یرزاحاج م شیرازي،

  62  حسن یرزام یحاج شیرازي،

  329 ،149 ،147 ،13  ینعمادالد شیرازي،

  187      شیروان

 ،42 ،41 ،38 ،27 ،25  گري یعهش شیعه،

43، 44، 54، 59، 60، 103، 104، 

108، 117، 123، 191، 192، 198، 

234، 236، 237، 240، 291، 320، 

406  

  340 ،277 ،274 ،261  خانم شیل،

  340 ،278 ،277  سرگرد شیل،

  195    دو یلگابر شینون،

  343 ،24    ولفگانگ بوش، شیوِل

  247    خان صادق

  271 ،142 ،127 ،119 ،110  صدر

 ،18 ،17  یهصفو یان،صفو صفوي،

20، 21، 22، 25، 27، 28، 29، 30، 

31، 32، 33، 34، 36، 38، 39، 40، 

41، 42، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 

50، 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 

65، 70، 73، 74، 76، 77، 78، 79، 

80، 81، 82، 84، 85، 92، 93، 95، 

96، 97، 100، 101، 102، 103، 104، 

105، 107، 108، 109، 110، 111، 

112، 113، 114، 115، 117، 118، 

122، 125، 128، 130، 131، 135، 

136، 139، 141، 143، 144، 145، 

146، 147، 148، 150، 152، 153، 

154، 155، 156، 157، 158، 164، 

165، 166، 168، 169، 170، 171، 

176، 177، 180، 181، 182، 183، 

187، 188، 189، 190، 191، 192، 

193، 195، 198، 199، 200، 201، 

202، 203، 204، 205، 206، 207، 

208، 209، 221، 222، 223، 224، 

225، 226، 227، 229، 230، 231، 

232، 233، 234، 236، 239، 240، 

244، 245، 246، 251، 252، 253، 

259، 261، 263، 264، 265، 266، 

270، 271، 273، 280، 281، 284، 

285، 287، 304، 307، 309، 322، 

323، 328، 331، 332، 333، 334، 

337، 348، 352، 362، 375، 378، 

385، 386، 393، 395، 396، 397، 

398، 399، 401، 403، 404، 405، 

406، 408، 409، 410  

  112 ،41 ،40  الدین صفی

  86    باغ آباد، صفی

  91 ،88    بیگ قلی صفی
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  153    میرزا قلی صفی

 ،50 ،40 ،31 ،25 ،11  گري یصوف صوفی،

52، 57، 59، 69، 70، 77، 90، 96، 

102، 104، 127، 128، 129، 136، 

154، 159، 160، 167، 191، 204، 

205، 233، 234، 240، 276، 277، 

282، 396، 398، 404، 406  

  59    یمعبدالرح طالبوف،

  63    محمد طباطبایی،

 ،53 ،44 ،43 ،42 ،30  شاه طهماسب،

54، 82، 95، 97، 101، 104، 109، 

110، 111، 113، 114، 115، 116، 

117، 118، 119، 120، 121، 122، 

130، 145، 149، 152، 164، 165، 

167، 231، 233، 234، 245، 253، 

284، 404  

  316 ،298    السلطان ظل

  55 ،54      شاه عادل

 ،273 ،254 ،253 ،58  میرزا عباس

306، 345  

  234 ،233 ،231 ،69  یانعباس عباسی،

  119 ،117  خان عبیداهللا

ــانی، ــان،عثمان عثم ــورا ی ــان يمپرات یعثم

  19، 20، 40، 42، 43، 44، 45، 

46، 47، 48، 49، 50، 53، 54، 56، 

59، 72، 81، 100، 114، 116، 117، 

118، 121، 126، 130، 148، 153، 

170، 171، 176، 181، 194، 198، 

203، 205، 206، 207، 222، 223، 

228، 229، 230، 236، 238، 239، 

245، 246، 251، 273، 274، 275، 

281، 285، 289، 295، 314، 315، 

317، 321، 326، 327، 336، 342، 

343، 355، 393، 399، 406، 407  

  294 ،146      عدن

 ،144 ،114 ،59 ،49 ،45 ،43  عراق

205، 207، 320، 327  

 ،209 ،206 ،204 ،203 ،68  عربستان

222، 284، 293، 313، 336، 352  

 ،248 ،246 ،102 ،85 ،79 ،72  عرق

254، 255، 256، 257، 264، 268، 

269، 273، 275، 280، 406  

  258 ،79    خرما عرق

  111      عسس

 ،56 ،52 ،50 ،43 ،34 ،29 ،27  علما

59، 60، 61، 62، 63، 108، 109، 

112، 113، 115، 123، 128، 129، 

130، 131، 133، 140، 141، 167، 

197، 198، 199، 232، 233، 234، 

236، 252، 257، 266، 268، 270، 

271، 273، 276، 279، 280، 281، 

306، 319، 320، 321، 323، 378، 

401، 402، 403، 404  

  117 ،92 ،43  طالب یبن اب علی

  121    یمورخ عثمان علی،

  54    خان قلی علی

  247    مرادخان علی

  55    خان مردان علی

  271    عمادالدوله

  220 ،219 ،218 ،52  یعمان عمان،
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  68    یفهخل عمر،

  388 ،386    طنهالسل عین

  328 ،141 ،112 ،72    خان غازان

  71 ،70    یانغزنو غزنوي،

  88 ،74 ،73 ،49 ،46 ،44  غالم

 ،182 ،145 ،124 ،62 ،48 ،46  فارس

213، 216، 246، 256، 262، 292، 

298، 313  

  269 ،268    اکبر یعل اسیري، فال

  20    یویدد فاهی،

  270    اهللا علی  فتح

 ،59 ،58 ،57 ،31  شاه فتحعلی

248، 249، 253، 260، 270، 278، 

281، 288، 305، 306، 313، 345، 

375  

  273    باشی فراش

 ،33 ،22 ها يفرانسو ي،فرانسو فرانسه،

48، 61، 74، 75، 79، 89، 94، 96، 

134، 141، 149، 174، 184، 186، 

187، 195، 221، 235، 250، 251، 

253، 263، 274، 278، 285، 301، 

304، 305، 321، 330، 337، 346، 

347، 351، 368، 379، 380  

 ،197 ،186 ،182  جان فرایر،

225، 226، 230، 310، 330  

  227 ،153 ،123 ،98 ،46  آباد فرح

  70      فرخی

  175    یابوهم فردریک

  80      فردوسی

 ،289 ،288 ،249  یمزج فریزر،

307، 339، 340، 341، 344  

  344 ،341    .ام فریگانگ،

  258 ،256        فسا

  249    ینیحسن حس یرزاحاج م یی،فسا

  203    نصراهللا فلسفی،

  173    یلمو فلور،

  156 ،152      فلونیا

  248    جورج فورستر،

  366      یج فولر،

  161    یساهل تارس فیلون

  291 ،175      فیلیپین

  71 ،70    نامه قابوس

 ،56 ،39 ،33 ،32 ،31  یانقاجار قاجار،

57، 60، 61، 62، 146، 185، 189، 

225، 242، 244، 246، 248، 249، 

250، 251، 252، 253، 256، 257، 

259، 261، 271، 273، 277، 280، 

281، 284، 285، 287، 288، 292، 

295، 297، 301، 302، 305، 306، 

307، 309، 310، 313، 314، 316، 

318، 320، 321، 322، 326،327، 

333، 334، 343، 345، 350، 362، 

364، 365، 369، 371، 373، 374، 

375، 376، 378، 386، 389، 391، 

393، 395، 396، 402، 403، 405، 

406، 407، 408، 409، 410  

  118  یموصل یاوغل ابوك قاسم

 ،115 ،109 ،82 ،81  احمد قاضی

118، 120، 121، 149  

  83  محمد ینالد کاشف بن قاضی
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  194  يمهمت افند زاده قاضی

  236  جنبش لی، زاده قاضی

  328      ها قالموق

  144      نقانو

  203 ،198 ،146    قاهره

  40    قراقویونلو

 ،164 ،151 ،141 ،91 ،68 ،67  قرآن

191، 192، 198، 201، 259  

  341    ها چاي قره

 ،44 ،43 ،42 ،41 ،40  ها قزلباش قزلباش،

46، 49، 54، 80، 81، 82، 95، 97، 

104، 115، 116، 117، 118، 121، 

123، 226، 233، 251  

 ،181 ،86 ،75 ،53 ،46 ،43  قزوین

228، 330، 360، 368  

  219      قشم

  159  يا زاوه یدرح الدین قطب

  144    محمد الدین قطب

 ،46 ،45 ،44 ،43 ،41  يقفقاز قفقاز،

52، 54، 57، 71، 73، 341، 353، 

354، 355، 356، 357، 360  

  48    پاپ قلمرو

  160 ،159 ،129 ،70    قلندرها

 ،179 ،178 ،177 ،172 ،26  قلیان

180، 181، 182، 184، 186، 187، 

189، 190، 192، 196، 199، 200، 

201، 226، 230، 304، 305، 306، 

307، 308، 309، 310، 311، 312، 

315، 316، 321، 323، 330، 332، 

334، 336، 337، 339، 340، 343، 

368، 388، 392، 397، 398  

  184 ،183       خانه قلیان

 ،307 ،201 ،189 ،188 ،187  دار قلیان

309   

  369 ،368 ،296 ،181 ،135  قم

  71      قمیز

  165      قنبربِیگ

 ،98 ،95 ،87 ،54 ،52 ،49 ،43  قندهار

126، 129، 180، 333، 357  

  263 ،257 ،255    قوچان

  94    باشی قورچی

  88    قولرآقاسی

 ،24 ،23 ،22 ،20 ،19 ،18 ،12  قهوه

25، 26، 27، 28، 33، 34، 150، 168، 

169، 184، 185، 198، 202، 203، 

204، 205، 206، 207، 208، 209، 

210، 211، 212، 213، 214، 215، 

216، 217، 218، 219، 220، 221، 

222، 223، 224، 225، 226، 227، 

228، 229، 236، 238، 239، 307، 

310، 326، 327، 328، 330، 331، 

332، 333، 335، 337، 338، 339، 

340، 341، 342، 343، 344، 345، 

346، 347، 349، 350، 352، 353، 

358، 361، 362، 364، 365، 366، 

378، 384، 385، 388، 390، 396، 

397، 398، 399، 401، 406، 407، 

408  

  224    باشی چی قهوه

 ،157 ،47 ،34 ،33 ،31 ،26  خانه قهوه
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169، 183، 184، 190، 194، 203، 

205، 206، 207، 217، 224، 225، 

226، 227، 228، 230، 231، 232، 

234، 235، 236، 237، 238، 239، 

240، 246، 261، 280، 286، 332، 

333، 334، 335، 336، 337، 344، 

345، 347، 351، 362، 365، 367، 

369، 370، 371، 373، 381، 382، 

383، 384، 385، 387، 388، 389، 

391، 392، 398، 399، 404، 408، 

409  

  173    جان رایت، کارت

  212  مقصودعصار کاروانسراي

  313 ،298 ،181 ،145    کازرون

 ،313 ،296 ،184 ،182 ،115  کاشان

314، 332، 346  

  389    السلطنه کاشف

  262    یچرتر کالینز،

  356      کانتون

  249    فون. ام کُتزبو،

  369 ،368 ،320 ،135 ،126  کربال

  387    یمابراه کربالیی

  274  حسن یخش ی،اصفهان کربالیی

  405 ،372 ،343 ،52 ،46  کردستان

  280 ،126 ،39    کُردها

 ،296 ،212 ،90 ،79 ،76 ،48  کرمان

302، 343، 353، 358، 375  

 ،313 ،298 ،296 ،271 ،55 ،53  کرمانشاه

336، 367  

  246 ،48    ها یکرمل کرملی،

  353      کروماندل

  175       کره

 ،247 ،246 ،56 ،55  زند خان کریم

266، 285  

  174  ییروستا یتو مالک کشاورزي

  115      کفتربازي

  272 ،127      کالنتر

  202 ،174 ،173  یستفکر کلمب،

  317 ،316 ،313  استطاعت کلید

  172    الدین کمال

  154  موالنا ین،حس الدین کمال

 ،89 ،85 ،79 ،48  یهند شرق کمپانی

132، 203، 207، 208، 209، 210، 

212، 213، 214، 215، 216، 217، 

218، 219، 220، 221، 224، 248، 

331، 352  

 ،184 ،176 ،74 ،73  انگلبرت ر،کمپف

227، 228، 231، 330  

 ،127 ،108  نقی یعل یرازي،ش اي کمره

128، 133، 192، 236  

  218 ،138 ،79    کُنگ

  124    ژاك د کوتره،

  226 ،224    فدوت کوتوف،

  24    یویدد رایت، کورت

  274 ،272    جورج کورزن،

 ،249 ،146  بارون فئودور کورف،

259  

  382  فون یهرفرا کوسیِک،

  400    یکلما کوك،

  286 ،285 ،159 ،157 ،120  کوکنار
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  365    ادوارد کونولی،

  354    آرتور کونولی،

  89    کونیاوس،یوهان

  101    شعله کوین،

  20    ینکاتر کوینی،

  70      کیکاووس

  73    اسکدان کیالز،

  259    فون گاشتایگر،

 ،220 ،213 ،181  یگجرات گجرات،

221، 239  

 ،45 ،43  ها یگرج ی،گرج گرجستان،

46، 52، 53، 58، 73، 74، 75، 102، 

139، 235، 257، 259، 260، 341، 

354، 357  

  95 ،52    خان گرگین

  255  ژنرال فانتن گرودکوف،

  260  الکساندر گریبایدوف،

  209  یستیانزجاب کر گریف،

  151 ،19    رودلف گلپکه،

  53      گُلناباد

  197 ،53      گنجه

 ،379 ،367  ژوزف آرتور دو گوبینو،

380، 407  

  90    بوگدان گوردزیکی،

  339    یترپ گوردون،

  321  سر توماس ادوارد گوردون،

 ،129 ،80 ،72 ،40  یانگورکان گورکانی،

152، 155  

  204 ،203  ینعالءالد گیر، گوشه

  123    د یوآنتون گووآ،

  265      گویوم

 ،184 ،86 ،53 ،48 ،46 ،45 ،12   گیالن

314، 315، 335، 339، 342، 345، 

389  

  200 ،179    ابوالفتح گیالنی،

  313 ،212 ،149 ،75  الر

  215 ،214 ،213    الرین

   174  دو یراپر ییسلو السردا،

  389      الهیجان

  254    يسر هنر الیارد،

  357 ،355      الیپزیک

  43      لبنان

 ،256 ،254 ،55 ،52  لرها لرستان،

257، 277، 278، 280، 284، 367، 

390، 405  

  52       لزگی

  296 ،294 ،174 ،14 ،12  لندن

  335  لنکران

 ،267 ،263 ،262 ،59  ها یلوت لوتی،

268، 269، 276، 280  

 ،264 ،258 ،257  .اس لومنیتسکی،

265، 277، 401  

  13    لئونارد لویسون،

  187    چهاردهم لویی

  335  یلیاسس. س يد لیاندرو

  174      ژان لیبو،

  132 ،89    دو یبرتهو لیرِس،

  174      لیسبون

  344    یِهولتآ ن لیکالما

  255      لیکور
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  98    .يآ. اف لئونتیف،

  262      مارکوپولو

 ،254 ،248 ،228 ،132 ،89 ،46  مازندران

256، 258، 274، 304، 339، 341، 

342، 344، 355، 389  

  293 ،175      ماکائو

  217      ماالبار

  152      يبا مان

  155 ،115 ،54  ماوراءالنهر

  296      ماهان

  182      مائین

  112    مبارزالدین

  400    يرو متحده،

  382 ،259 ،175    یمجارستان مجارستان،

  406 ،272 ،260 ،133 ،62 ،60  مجتهد

  304 ،69 ،63 ،62 ،14    مجلس

 ،90 ،52 ،28 ،27  محمدباقر مجلسی،

108، 110، 136، 137، 138، 142، 

198، 199، 402، 403  

  402 ،234 ،198  یمحمدتق مجلسی،

  271 ،141 ،118 ،116 ،109  محتسب

  378  ینمحمدحس حالتی،م

  388    خان یمابراه محمد

  228 ،227    یعبد محمد

  122 ،97 ،44  خدابنده محمد

  270    یزنجان محمد

  118  صالح، خواجه محمد

 یرازيش ینطاهر، فرزند محمد حس محمد

  135      یقم

  298  یاصفهان يمهد محمد

  84      محمدآقا

  198    یمجلس محمدتقی

  187 ،149    محمدرضابیگ

  345    میرزامحمدرضا

 ،258 ،254 ،253 ،249 ،59  محمدشاه

278، 375، 378، 379  

  63    شاه محمدعلی

  190 ،178    یزيتبر محمدقاسم

  357 ،61      محمره

  80 ،71 ،54 ،53  يغزنو محمود

  53    يغلزا محمود

  101    خان مخري

  329 ،175 ،146  األدویه مخزن

  236 ،194   چهارم، سلطان مراد

  401 ،326      مراکش

  138     حاکم ارمنستان خان، یقل ضیمرت

  129       باشی یقورچ خان، یقل مرتضی

  60    یدتقل مرجع

  245    محمدکاظم مروي،

  139 ،52 ،51  یگمب مریم

  346    عبداهللا مستوفی،

  245  محمد محسن مستوفی،

  115    یراحمدم مسجد

  71    يغزنو مسعود

  221 ،220 ،218 ،207    مسقط

  356 ،224 ،222 ،84    مسکو

 ،41 ،22  یحیانمس یحی،مس مسیحیت،

44، 48، 73، 76، 78، 84، 91، 92، 

95، 102، 123، 124، 125، 138، 

139، 151، 175، 191، 206، 246، 
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261، 262، 266، 270، 278، 319  

  238 ،125 ،111  دارباشی مشعل

  369  اکبر یعل السلطان، مشکوه

 ،116 ،114 ،110 ،52 ،45 ،44  مشهد

120، 224، 228، 291، 302، 305، 

337، 341، 356، 358، 368، 386  

 ،90 ،79  یرمحمدسعیدم مشیزي،

92، 96، 212  

 ،178 ،149 ،146 ،143 ،70 ،56  مصر

203، 219، 221، 293، 313، 327  

  251 ،62    شاه مظفرالدین

  257    شاه مظفرالدین

  112    دودمان مظفري،

  57  يترکمانچا ي معاهده

  57    گلستان ي معاهده

  385    الرجال معایب

  167 ،161      معجون

 ،38 ،25  یها، مغول مغول مغول،

40، 45، 71، 72، 80، 85، 87، 96، 

98، 103، 112، 121، 145، 159، 

160، 171، 194، 216، 224، 328  

  193      مکزیک

  266    چارلز گرگور، مک

  368 ،208 ،205 ،77      مکه

  147      اَدهم مال

  260    اصغر یعل مال

  237      غرور مال

  133      قاسم مال

  157    یرشت یمخف مال

  260 ،199      مالباشی

  278    یرزام قاسم ملک

  344 ،276 ،249 ،248  سر جان ملکُم،

  59    یرزام خان، ملکم

  120    یکلهم ممبره،

 ،122 ،85  ینالد جالل منجمیزدي،

146، 165، 172، 207  

  175      منچوري

  90    منصورخان

 ،212 ،210 ،209 ،208 ،206  موخا

213، 214، 215، 216، 217، 218، 

219، 220، 221، 222  

  70    يغزنو مودود

  335    یمزج موریه،

  76    بیگ موسی

  120    سلطان موسی

  408 ،381 ،380 ،267  کنت دو مونتفورت،

  93    خانه رکاب مهتر

  95    جشن مهرگان،

  53    نبرد مهماندوست،

  228        میار

  181 ،143 ،42    رودان میان

  367 ،343  یچادوارد لدو فورد، میت

  224  رومانوف، تزار میخائیل

  55 )دوم یلشاه اسماع(محمد  یدس میر

  53 ،52      یسو میر

  157    ابوالبقا میرزا

  275      یتق میرزا

  132    طاهر میرزا

  76    ینعبدالحس میرزا

  198  یاصفهان يعبداهللا افند میرزا
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  134    رضا یعل میرزا

  319    هاشم میرزا

  110    یتهدا میرزا

  59  مستشارالدوله نخا میرزایوسف

  59    خان میرزاحسین

  162  یرازيمحمد ش میرصدرالدین

  152      میرعبداهللا

  92      میرعقیلی

  234      میرلوحی

  116      میرهادي

  354 ،349    .آر میگنان،

  73      مینگرلیا

  174      ناپل

  57      ناپلئون

  379    سوم ناپلئون

 ،248 ،246 ،244 ،55 ،54 ،53  نادرشاه

271، 291، 333  

 ،62 ،61 ،59 ،58 ،31  شاه لدینناصرا

250، 251، 253، 254، 274، 307، 

317، 380، 386، 388  

  88    خان علی ناصر

  228      نخجوان

  174      نروژ

 ،92 ،88  محمدطاهر نصرآبادي،

157، 168، 227، 237  

  374  جنگ یروز السلطنه، نعمت

  171      نعیما

  153    یگب نقدعلى

 ،209 ،207 ،157 ،47  یدانجهان، م نقش

224، 226  

  122      نقطویه

  301 ،291    آر. يا نلیگان،

  90 ،89 ،87      نوروز

  319    اهللا فضل یخش نوري،

  58    آقاخان یرزام نوري،

  257      نهاوند

  306 ،268 ،62  تنباکو نهضت

  354    نووگورود نیژنی

  368 ،337 ،228    نیشابور

  173    جان نیوبري،

  178 ،177    نئاندر،یوهان

  202    داگاما واسکو

 ،86یوسـف محمد ی،اصـفهان  ینـی قزو واله

87، 91، 99، 114، 128، 129، 165، 

196  

  224    ین،یوهانل وان

 ،94 ،89  طاهر یرزام ینی،قزو وحید

99، 128، 129، 235  

  265 ،255 ،102 ،84    ودکا

  388      نظام وزیر

 ،269 ،268 ،267  یهاتفاق وقایع

271، 334، 370، 378، 387  

  255      خان ولی

  171    نمحمدخا ولی

  266 ،260 ،259 ،251  هرمان ومبري،

  205 ،203 ،130  ونیز

  330 ،102  یچپتروو یآرتم وولینسکی،

  181      ویرجینیا

  344    یچاردر ویلبرهام،

 ،260 ،256 ،173  .یجِ. ویلز،ي
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263، 265، 287، 288، 289، 299، 

312، 350، 384، 395  

  347 ،272 ،251  .یج. اس ویلسون،

 ،138 ،137  .یجِ. ژاك اس یرپ ویلوت،

330  

  399    هابرماس،یورگن

  239 ،229 ،19  رالف هاتوکس،

  227 ،157    یتوال هارون

  292  جولز دو مایستر، هاگه

  357      هامبورگ

  285    جوناس هانوِي،

  20      یترپ هاین،

  80 ،66    هخامنشیان

 ،112 ،83 ،82 ،61 ،60 ،52 ،45  هرات

115، 212، 285، 292، 356، 375  

 ،181 ،171 ،155  توماس هربرت،

196، 223  

  219 ،145 ،75 ،48 ،47  هرمز

  94 ،66      هرودوت

  372    والتر هریس،

  93 ،92      هزارپیشه

 ،55 ،48  ها يهلند ي،هلند هلند،

76، 79، 85، 88، 89، 90، 98، 110، 

131، 132، 139، 153، 174، 175، 

176، 177، 184، 189، 203، 205، 

207، 209، 210، 211، 212، 213، 

214، 215، 216، 217، 218، 219، 

220، 221، 222، 224، 228، 238، 

291، 294، 302، 327، 331، 347، 

348، 349، 352  

  25    گرایانه جنس هم

  240 ،77    گرایی جنس هم

  336 ،264 ،256 ،195 ،189 ،93  همدان

  128    الثواقب همم

 ،79 ،75 ،72 ،60 ،57 ،54 ،40 ،14  هند

80، 146، 150، 152، 155، 157، 

159، 161، 176، 177، 179، 181، 

187، 201، 202، 210، 212، 214، 

215، 216، 217، 218، 219، 220، 

221، 224، 229، 238، 248، 265، 

291، 292، 293، 295، 298، 303، 

314، 331، 334، 351، 352، 353، 

356، 357، 360،389، 393  

  303      هندو

  294      کنگ هنگ

  261    .يا یندلر،ش هوتوم

  346    .اف هوساي،

  160      هولشتاین

  339  یچاردر یلیامو هولمز،

  143      هومر

 ،292 ،273 ،272 ،228 ،88 ،75 ،46  یزد

293، 296، 297، 299، 302، 313، 

314  

  138      یسوعیون

 ،204 ،203 ،180 ،146 ،19  یمن

206، 209، 210، 211، 212، 216، 

219، 221، 238، 239، 327، 335  

  71  ینیکارپاهل پالنو  یوحنا

 ،88 ،58  یونان،یونانی،یونانیان

144، 146، 356  



  477نمایه    

 ،92 ،80 ،79 ،78 ،27  یهودي،یهودیان

131، 237، 238، 256، 257، 260، 

267، 268، 269، 270، 271، 280، 

347  

  278      یهودیت

  302    .يا. یس یِیت،

  

  

  

  

  

 


