
 تاريخ لذت در ايران

 مھدی خلجی
  

ماتی، اسـتاد  ست نوشـته رودی  در طلب کام، دخانیات و مشروبات در تاريخ ايران، از عصر صفوی تا دوره مشروطیت، کتـابی ا
بديع و برجسـته) Delaware(تاريخ در دانشگاه دلیور  مرو ايران در اياالت متحده امريکا؛ و يکـی از آثـار  که در قل به  ای  سی  شنا

 .تازگی انتشار يافته است

چنیــن از  ھم. ھرگونــه مــواد مخــدر اســت از تريــاک گرفتــه تــا توتــون و تنبــاکو" دخانیــات"مــراد نويســنده از 
 .ھای وارداتی مانند قھوه نويسنده ھم به مشروبات الکلی نظر دارد و ھم به نوشیدنی" مشروبات"

يا فعال تر  اين کتاب با انواع و اقسام مـواد سـکرآور  ھن و روان سـروکار دارد کـه دمــاغ ايرانیـان را  کننـده ذ
 .آورد ھا را سر کیف يا سر ذوق و وجد می کرد و آن می

 مورخان چیزھای خرد

شد و  نوشتن تاريخ پديده ھايی چون قھوه، شراب، توتون و تنباکو در غرب، از نیمه دوم سده بیستم آغـاز 
تاريخ شـب، روز، خوانـدن،  ھای روشن اکنون پژوھش. ای گسترده يافت دامنه گری در دست اسـت دربـاره 

ديگــری کــه روزگــاری در خــور " خــرد و جزيــی"نوشــتن، غــذا، لبــاس زيــر، چــرخ، انــدام انســان و ھــر چــیز 
ینی جامعـه و فرھنـگ  نوشتن تاريخ اين پديده. آمد  نويسی به شمار نمی تاريخ ھا که واقعیتِ ملموس و ع

به تـاريخ اسـت بی عظیــم در نگـارش تـاريخ و نگــرش  در پـی ايـن انقـالب کـه در . ھستند، برآمده از انقال
کرد قھرمانــان،  نگــاران تــاريخ را ديگــر گــزارش صــنعت ھای آغــازين ســده بیســتم صــورت بســت، تاريخ دھــه

فت و خـیز آن سفه و علـوم  پیامبران، پادشاھان و جنگ و صلح و ا با تحـوالت در فل ستند و ھمــراه  ھـا ندان
جنــگ اگر به قول تولستوی، در . انسانی، روند تاريخ را پیچیده و برخاسته از عوامل گوناگون ارزيابی کردند

تـاريخ رسـل و "است، تاريخ به مفھوم کالسـیک آن کـه "  زندگی مردمان و بشريت"، موضوع تاريخ و صلح
. تاباند؟  و شرح فتح و ظفر و حکايت ھزيمت و زوال آنان بود چه اندازه از سرگذشت آدمی را بازمی" ملوک

پس الجرم تاريـخ . که شناخت انسان بود ديگر آموختن عبرت نبود؛ بل" فايده تاريخ"در نگرش تازه به تاريخ، 
ھای زندگی انسانی را فراگیرد و تاريخی شود از سرگذشت ھر انسان،  ھا و سايه بايست ھمه سويه می

 . لوح ديده، دانشمند يا ساده گر يا ستم چه رعیت چه پادشاه، ستم

 قھوه و تاريخ

ای که در شبکه روابـط انسـانی مـا  کنیم تاريخ ھر پديده جا که ما آدمیان در تعامل با جھان زندگی می از آن
که بـر پھنــه  جاگرفته يا تاريخ ھر يک از رفتارھای ذھنی يا عینی مـا بخشـی از سرشـت انسـانی اسـت 

بشـر رھنمـون " ذات"شود و آگاھی از آن ما را به تودرتويی، رنگارنگی و دگرگونی مدام  تاريخ گسترده می
ست؛ تـاريخ انسـان اسـت  بدين روی، مثالً تاريخ قھوه، تنھا تاريخ ماده. گردد می  تلخ و سیاه نوشـیدنی نی

ماعی، سـاختار  یظ در روابـط اجت که در رويارويی با قھــوه چـه انديشـیده و چـه کـرده؛ و ايـن جوشـانده غل
عه، فرھنـگ و . سیاسی و حتا مناسبات اقتصادی او چه اثری برجا نھاده است بر اين بنیاد، تاريخ يـک جام

رودی مــاتی بـا ايـن نگـرش بـه . توان از ورای تاريخ اين جرم تیره، روشن کرد روابط قدرت حاکم بر آن را می
 .ھا در چھار سده مھم تاريخ ايران رفته است ھا و دودکردنی سراغ پژوھش تاريخ نوشیدنی

 شراب و سرخوشی در جوامع اسالمی

یش از دوران مـدرن و پـس از آن  ھای زيـادی دربـاره مصـرف مـواد سرخوشـی پژوھش گر پ مع دي آور در جوا
گانی و تجـارت  در اين پژوھش. صورت گرفته است ھا تأکید شده که اين مواد نه تنھا نقـش مھمـی در بازر

نیز بوده اند که نمادھا و نشانه داشته . انـد ھايی از شعاير دينی، مناسبات اجتماعی و تغیـیرات سیاسـی 
تاريخ واقعیت اما متخصصان خاورمیانه، بسی ديرتـر از تاريخ شتن  به سـراغ نو مع غربـی  ھـای  نگـاران جوا
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پژوھش درباره شراب در جھان اسالم چندی است که آغاز شـده اسـت؛ امــا . اند   از اين دست رفته مادی
ثالً پرسـش ھا بر نقش و معنای عرفانی شراب در ادبیات تکیه کرده بیشتر اين پژوھش ھايی از ايـن  اند و م
يـا (کردند  نوشی می يابد که با وجود حرمت شرعی شراب، چرا مسلمانان بسیاری باده دست پاسخ نمی

گران ايرانـی و  آلیستی ايران يکی از عواملی است که پژوھش رودی ماتی، باور دارد سنت ايده). کنند می
روی کنند و به " سرشت متعالی، معنوی و آرمانی تاريخ ايران"دارد بیشتر به  شناسان غربی را وامی ايران
 .ای نشان ندھند ھای زندگی مادی از جمله تولید و مصرف کاالھا عالقه جنبه

 تاريخ و استعاره

نابع و اسـناد تـاريخی در اين غنی ادبیـات و عرفـان و ديــن و فراوانــی م سنت  بر ايـن،  بـاره اغواگـر  افزون 
سبب  نیرومندی برای پژوھش که مثـالً در بررسـی اثـر مـواد سرخوشـی گران بوده و  آور بیشـتر بـه  شـده 

چنیــن بــود کــه در ســنت . ھا پنــاه ببرنــد تــا بــه بررســی نظــام اقتصــادی، اجتمــاعی و سیاســی اســتعاره
گی کار نويسنده  تاز. شناسی، مطالعات تاريخی، بیشتر، بر پژوھش ادبیات و دين متمرکز شده است ايران

شناسان کالسیک گويـا بـاور داشـتند  ايران. نگاری ايران است اين کتاب، از جمله در رويکرد نوين او به تاريخ
شور را ابعـاد غیرمــادی و معنـوی آن می ھر يـک ک سان جديـد تحـت تأثیــر  ايران. سـازند که جان و جو شنا

کننـد،  ھای مادی و عینی اقبال می گیرند و به نوشتن تاريخ پديده  فاصله مینگاری جديد از اين انگاره تاريخ
 . توانند چه تحوالت اجتماعی و فرھنگی شگرفی پديدآورند ھا می دانند که اين پديده زيرا می

 منشور قھوه، دخانیات و مشروبات

کوشد به جای بررسی مفاھیم  شناسی است که می ھا در قلمرو ايران  از جمله کتابدر طلب کامکتاب 
را موضــوع کـار قـرار دھــد؛ دخانیــات و مشـروبات الکلــی و قھــوه، " فرھنــگ مــادی"ھای انتزاعـی،  و پديــده

به ذوق و سـلیقه، لـذت، منزلـت و  ای از ايده ھايی مادی ھستند که با رشته پديده ھا و رفتارھـای مربـوط 
قھــوه، دخانیــات و مشــروبات الکلــی، : "نويســد رودی مــاتی می. اعتبــار و احــترام اجتمــاعی پیونــد دارنــد

ممکن است کسی تصور   ".توان به جامعه ايرانی نگريست دھند که از میان آن می منشوری را شکل می
ھستند و چندان " لوکس و تجملی"ھا را به عھده گرفته است  نگاری آن ھايی که نويسنده تاريخ کند پديده

ايـن "آقای ماتی باور دارد . جايگاه مھمی در جامعه ندارند که بتوانند چیزی از مناسبات اجتماعی بازتابانند
جه امــری فرعـی در جامعـه پنداشـت؛  ھا را نمی پديده ند و در نتی لوکس و تجملـی خوا سادگی  توان بـه 

لی و امــور ضـروری را برھـم  ینی و تجم دودکردن و شادخواری کارھايی ھسـتند کـه تمـايز میــان امـور تزي
ھايــی  ھای درازمــدتِ دگرگونی زننــد و در نتیجــه نمادھــايی از فراينــد تحــول فرھنگــی، معنــا و نشــانه می
 . شوند که اين پژوھش به دنبال شناخت آن است  می

 تاريخ و نشانه شناسی

مادی  مواد مخدر و نوشیدنی یتی عیـنی و  ھايی چون قھوه و شراب، در تاريخ چھارصد سـاله ايـران، واقع
گويد پژوھش او اين  رودی ماتی می. اند ھا بخشیده ای از معناھای گوناگون به آن اند که مردمان رشته بوده

قرار دادن ايـران در . رسد  اش برمی شناختی ھا را در دو جنبه مادی و نشانه پديده اين رويکرد به باور او، با 
يا را آشـکار می دوره زمانی طوالنی، جامعه بیرون از خـود در تعامـل بـوده اسـت ای پو با جھـان  ند کـه  . ک

صر  کنـد کـه ورود نوشـیدنی  اسـتدالل میدر طلب کامنويسنده کتاب  يا مخـدرات تـازه بـه ايـران در ع ھا 
دھنده  کــه نشــان ای اســت؛ بل ای از ورود ايــران بــه شــبکه اقتصــادی جھــانی تــازه صــفوی نــه تنھــا نمونــه

مردم . ھا نیز ھست کردن آن گشودگی مردم به روی کاالھای تازه و میل به بومی در اين فرايند، ھـم ذوق 
 گرفته است شده و ھم آن مواد با دستکاری تدريجی مردم طعم و بوی ويژه ايرانی می عوض می

 شاه و شراب

از سوی ديگر، حمله اعراب و ورود اسالم به ايران، ايرانیان و به ويژه اھل ديوان و دربار را از عادت نوشیدن 
شاه اسماعیل که در جنگ چالـدران . اند شراب بازنداشت و حتا شاھان صفوی نیز ھوادار شرب مدام بوده
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گر صـفوی  ای دماغ را تر می ھا شکست خورد اوقات بسیاری، به جرعه از عثمانی کرد و برخی شـاھان دي
طور کشیدن ترياک ھم سنت ايرانـی  ھمین. نیز با نوشیدن پیوسته اين تلخوش عمر خويش را کوتاه کردند

تی  نخبـه.  مردم يافت کھنی بود که در عصر صفوی رونق فراوانی در میان توده گان سیاسـی و نظـامی وق
شـد و شـوکت و  گرايیدنـد، تـدبیر و خـردورزی تبـاه می در نوشیدن شراب يا در کشیدن ترياک به افراط می

 . ديد حشمت سلطانی و نظامی آسیب می

 افیون از قحطی تا انقالب

می از زمین ھـای کشـاورزی بـود کـه از جملـه در  در اين میان، رويداد تلخ، به زير کشت رفتـن بخـش عظی
ھای قحط، يک دھم اھالی ايران جــان خـود  در اين سال. نقشی عمده داشت 1869-72ھای  قحطی سال

خود را در  تنباکو ھم به محض آن. را از دست دادند که در سده شانزدھم وارد ايران شد، به سرعت جـای 
شی اجتمـاعی شـد و زمینه سه قـرن بعـد، ھسـته مرکـزی شور سـاز انقـالب  میان ايرانیان گشود و حتا 

قھوه و چای ھم اگـر چـه . گرديد –ترين جبنش اجتماعی در تاريخ ايران تا آن ھنگام  گسترده –مشروطیت 
ھای جامعه ھا و جنبش مايه شـورش دست ست نشـدند، در الگو پـذيری مـردم ايـران اثـری  ھـايی از ايـن د

يج بیشـتر  شگرف نھادند و سرانجام البته چای توانست بر قھوه پـیروز شـود و بـه نوشـیدنی محبـوب و را
 ايرانیان بدل گردد

 کامرانی نابھنگام

به مقايسـه ايـران و اروپـا  ای کـه در ايـن کتــاب بررسـی شـده، بی  چھارصـد سـاله دوره نده را  اختیـار خوان
تازد و به ھمین سبب  در دورانی که اروپا به سوی پیشرفت و عقالنی کردن نظام زندگی می. انگیزد برمی

گســترد  اند، تصــويری کــه از ايــران پیــش چشــم مــا می کش شــده کوش و پرکــار و رياضــت مردمــان ســخت
 . کار و کرخت و نیز در دوران افول عقالنیت ران، کم جو و کام مردمانی است بیشتر لذت

ای ارزشی دست نزند و تنھا نشان دھد زير تأثیـر  گويد در اين کتاب کوشیده تا به مقايسه رودی ماتی می
مواد سـکرآور و سرخوشـی یان  چه شرايط و عواملی  ندگی اجتمـاعی و سیاسـی ايران ندازه در ز زا ايـن ا

دھنـده جامعـه  دھد که اسالم تنھا اصل نظم از نظر او مطالعه ايران پیش از اسالم نشان می. نقش يافتند
عه ايرانـی را نمی سبت داد و فرھنگ نبوده و ھمـه رفتارھــای جام سنده . تـوان بـه آن ن ین حـال، نوي در ع

و مــواد " جديت و متانت مطلق، وضعیت طبیعی و اولیه آدمی نیست"انديشد بايد به خاطر داشت که  می
ً مصـرف می ھای سـکرآور ھمیشـه و ھمـه مخدر و نوشیدنی ای ماننـد  شـده و حتـا در ھیــچ دوره جا تقريبـا

 .دوران مدرن اين مواد به صورت قانونی و غیرقانونی مصرف نشده است

 نھادھای لذت

صادی صـادرات و واردات در چھارسـده يادشـده،  جدا از بررسی الگوی تولید و مصرف در ايران و شـبکه اقت
شیدنی ند بـا نو ھايی را کـه در پیو ھای  ھا و کشـیدنی نويسنده کتاب در طلب کام تالش کرده است نھاد

خانـه يـا  ھا را بکاود؛ برای نمونـه قھوه کننده در جامعه پديدآمده بازنمايد و پیامدھای اجتماعی آن سرخوش
سط بـوده اسـت خانه يا چای کش شیره ست و نـیز متو يژه فرود از . خانه که جايگاهِ مردمی از طبقات بـه و

سوی ديگر رودی ماتی تصورات مردم و نیز دانشمندان اين دوره را درباره آثار مخدرات و مشروبات بر بدن و 
 .خاصه بر نیروی جنسی بررسی کرده است

 فقه لذت

تون  شايد يکی از گیراترين ويژگیھای اين کتاب شرح جدال مت شـرب تو يا حر ھای فقھـی بـر سـر حلیـت 
ھای فراوانی که فقیھان عصر درباره حالل بودن يا حرام بودن  يا شرب قھوه است و رساله) کشیدن توتون(

برخی از فقیھان و مومنان خود آن انـدازه بـه کشـیدن توتـون . اند ھا يا مواد مخدر وارداتی نوشته نوشیدنی
شیدن توتـون روزه را باطـل می: ای در فقه تولید شد معتاد شدند که مسأله تازه ين مجـادالت  آيا ک کنـد؟ ا
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ھای توضیح المسائل به صــورت  سرآغاز درگیری نظام فقھی با مسائل جھان جديد است که ھنوز در کتاب
بر سـر  ھمین. شود طرح می) مسائل نوپديد" (مسائل مستحدثه" طور چالش سخت فقیھــان و سـالطین 

 . ھای خواندنی تاريخ اين دوره است منع حکومتی شراب از فصل

 "در طلب کام"فصل ھای 

 ھای ده فصل اين کتاب که در دو بخش آمده چنین است عنوان

 :بخش نخست عصر صفويه 

شـراب در ايـرانِ عصـر : ايـران از قـرن شـانزدھم تـا قــرن نـوزدھم؛ فصـل دوم: نگـاھی کلـی: فصل نخست
صر صـفويه: افراط و امساک؛ فصل سوم: صفويه قدغن از منـع نیم: شراب در ايران ع تا  کردن قطعـی؛  بنـد 

ِ بومی:  ترياک در ايران عصر صفويه: فصل چھارم صر صـفويه: شده؛ فصل پنجم مواد مخدر : توتون در ايران ع
 بازرگانی و مصرف: قھوه در ايران عصر صفويه: لذت و تحريم؛ فصل ششم

 :بخش دوم عصر قاجار

تريـاک و تنباکـو : از نقض شريعت تا تظاھر به فسق؛ فصـل ھشـتم: فصل ھفتم شراب در ايران عھد قاجار
ھم: در ايران عصر قاجار صل ن لت شـدن؛ ف دگرگونـی الگـوی : از قھـوه بـه چـای: از لذت تا فروش و نماد م

 سیاست مصرف در ايران عھد قاجار: خانه قھوه نوشیدن در قھوه: مصرف در عھد قاجار؛ فصل دھم

پـژوه بـه  خواننـده ايران. گذارد در طلب کام، تصويری تاريخی از چھار سده ايران را پیش چشم خواننده می
تواند تن بزند؛ زيـرا ايـن کتـاب  مند باشد، از خواندن اين کتاب نمی ھر جنبه از تاريخ ايران در اين دوره عالقه

ھای مـادی چـه اثـری سـترگ در  ھای جامعه به ھم را بازنموده و نشان داده که پديده پیوستگی ھمه پاره
 ھای اخالقی و معنوی دارند شکل دادن به نظام

کـه  شـود؛ بل ھای آن خالصـه نمی ھا و نتیجـه البته برای خواننده ايرانی، بھره از خواندن اين کتاب به يافته
می نويسی رودی ماتی که امروزه شیوه پذيرفته تاريخ شیوه تاريخ یش از  نويسی در غرب به شـمار  رود، ب

 ھر چیز آموزنده است
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