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رودی مته، ایران شناس پرآوازه هلندی، 
کتابــی درباره خوش گذرانی هــا و پاره ای 
ســرگرمی های ویژه ایرانیان در دوره های 
صفویه و قاجار نگاشته است. شما این کتاب 
را به فارســی بازگردانده ایــد. این کتاب، 
مشخصا به چه پدیده هایی دراین باره اشاره 

دارد؟
کتــاب روزگار و دگرگونی های ایــران از دوره 
صفویه بدین ســو را دربرمی گیــرد، زیرا پژوهش 
رودی مته بر پایه منابــع متقن این برهه تاریخی 
استوار شده اســت. این کتاب با بررسی سندهای 
ویــژه کمپانی های هند شــرقی هلنــد، بریتانیا 
و پرتغال نگاشــته شــده، متــه بدین ترتیب به 
سندهایی دسترسی داشته است که پژوهشگران 
ایرانی به آن دسترســی نداشته اند. او با گردآوری 
سندهای جذاب، به پدیده مخدرها و مسکرات در 
تاریخ ایران در میانه سده های شانزدهم تا بیستم 
میالدی پرداخته اســت. این پژوهشگر پژوهش 
خود را با یک نگرش کلی به وضع ایران از  ســال 
1900 میالدی آغاز کرده و در بخش نخست این 
بررسی، سراغ شراب رفته و وضع مصرف شراب را 
در ایران شرح داده، بر این باور شده است ایرانیان 
در آن روزگار پــاره ای زمان ها در مصرف شــراب 
افراط داشته اند؛ گرچه گاه مصرف شراب محدود، 
گاه نیز تشویق شده اســت. رودی مته همچنین 
وضع مصــرف تریــاک، تنباکو و قهــوه در زمان 
صفویه را بررســی کرده اســت. مصرف گسترده 
چای در ایــران آن زمــان هنوز وجود نداشــته 
اســت و پدیده ای متعلق به دوره قاجار به شــمار 
می آید. هنگامی که انگلیســی ها بر هندوســتان 
مسلط شــدند، آن جا با چای آشنا شدند و پس از 
آن که دریافتند تجارت چای سودی سرشار دارد، 
آرام آرام آن را جایگزیــن قهوه کردند. بخش دوم 
کتاب به دوره قاجاریه بازمی گردد. نویســنده در 
این جا نیز مصرف شــراب را در دوره قاجاریه پی 
می گیرد و در ادامه ســراغ وضع مصرف تریاک و 
تنباکو در آن روزگار مــی رود. او همچنین رخداد 
تحریم تنباکو را از قلم نینداخته است. دگرگونی 
ذایقه اصلی جامعه از چای به قهوه در اوایل دوره 
قاجار موضوعی به شمار می آید که در این پژوهش 
جذاب مطرح شده اســت؛ یک دگرگونی مهم که 
تغییر الگوی مصرف نوشــیدنی گــرم را در ایران 
می نمایانــد. مصرف قهوه تا پیــش از دوره قاجار 
در ایران رواج داشــت و نهادی به نــام قهوه خانه 
بر همین پایه شــکل گرفته بود. چای اما در این 
روزگار بر جای قهوه نشســت و آن را به حاشــیه 
راند. بنابراین گرچه امروزه هنــوز مکان هایی به 
نــام قهوه خانه وجود دارد اما چای بیشــتر در آن 
نوشــیده می شــود و دیگر از قهوه خبری نیست، 
هرچند نام آن همچنان بر این مکان مانده است. 
منابع تاریخــی عامل هایی گوناگــون در فرآیند 
جایگزینی چای با قهوه برشــمرده اند. رودی مته 
بر این باور شــده که رواج گسترده مصرف تریاک 
یکی از ایــن عامل های موثر در ایــن زمینه بوده 
است. کشت خشــخاش در اواخر سده سیزدهم 
قمری در ایران اوج گرفت و مردم بیش از پیش به 
مصرف تریاک روی آوردند. این افزایش وابستگی 
به تریاک، با گسترش گرایش به نوشیدن مصرف 
چای همراه بود، زیــرا توده مردم باور داشــتند 
تریاک با طبع خشــک و ســرد، با چای گرم و تر، 
همخوانی بیشــتر داشته و متعادل می شده است. 
ادوارد پوالک، پزشک اتریشــی دربار ناصرالدین 
شاه قاجار نیز روایت کرده است ایرانیان دو فنجان 
چای در صبح و دو فنجــان در عصر همراه با یک 
یا چنــد حب تریــاک می نوشــیده اند. به روایت 
وی، استنشــاق تریاک همچنین خشکی دهان را 
در پی می آورد که نوشــیدن چای آن مشــکل را 

می توانست برطرف کند.
قهوه خانه در دوره صفویه چگونه مکانی 

به شمار می آمد؟
دو گونه مکان در میدان نقــش جهان در دوره 
شــاه عباس یکم صفوی برای تفریح مردم وجود 
داشــت؛ یکی، کوکنارخانه بود که مردم در آن جا 
شــیره تریاک می خوردند، زیرا کشــیدن تریاک 
در آن روزگار چندان رواج نداشــت و بیشتر، آن 
را می خوردند. قهوه خانه، مکان دیگر بود که مردم 
در آن جا زمان شان را می گذراندند. قهوه خانه های 
دوره صفــوی درواقــع گونه ای کاباره به شــیوه 

ایرانــی بود که مراســم رقص 
و شــعبده بازی در آن برگــزار 
می شــد و مردم به ویژه شب ها 
سرگرم شده، با رفتن به آن جا 
وقــت خــود را می گذراندند. 
الگوی مصرف نوشیدنی اصلی 
جامعه در دوره قاجار دگرگون 
شــد و چــای رفته رفته جای 
قهوه را گرفــت. مصرف تریاک 
اما همچنــان با یــک تفاوت 
مهم ادامه یافــت؛ بدین ترتیب 
کــه دیگــر آن را نمی خوردند 
که می کشــیدند. قهوه خانه در 
زمــان قاجار مکانــی تفریحی 
به شــمار می آمد کــه مردم با 
نوشیدن چند اســتکان چای 
گرد هــم می آمدنــد و اوضاع 
سیاسی کشــور را نیز بررسی 
کــرده، خبرهــا را بــه آگاهی 

یکدیگر می رساندند.
افزون بر قهوه نوشــی، چــه تفریح ها و 
ســرگرمی های دیگری در قهوه خانه وجود 

داشت؟ 
حیواناتــی مانند خرس و مــار در قهوه خانه ها 
وجود داشــت که با آنهــا معرکــه می گرفتند. 
نمایــش رقص زنــان از آن جا کــه ممنوعیت و 
محدودیت شــرعی و عرفی در ایــران آن روزگار 
داشــت. آالت موســیقی نیز در این میانه به کار 
می آمد. قهوه خانه بدین ترتیب مکانی مهم برای 
وقت گذرانــی به ویــژه عصر و شــب هنگام بود. 
قهوه خانه ها افــزون بر قهوه کــه بعدها در دوره 

قاجار چای جای آن را گرفــت، قلیان نیز عرضه 
می داشــتند. مکان هایــی کوچکتر نیــز به جز 
قهوه خانه هــا در این دوره برای کشــیدن قلیان 
وجود داشــت که دکان قلیانی نام داشت. در این 
مکان، برخالف قهوه خانه هــا احتماال چیزی جز 
قلیان عرضه نمی شــد. نخســتین قهوه  خانه ها 
در ایــران، در دوره صفوي، به 
احتمال زیاد در زمان سلطنت 
شاه تهماســب در شهر قزوین 
پدید آمدند. ایــن مکان مهم 
اجتماعی در زمان شاه عباس 
یکم در شهر اصفهان گسترش 
همان گونه  قهوه خانــه  یافت. 
که از نامــش برمی آید، در آغاز 
جای قهوه نوشی بود. گیاه چای 
با آمدن به ایران و کشــت در 
پــاره ای منطقه های شــمالی 
و ذائقه پذیــری طعــم چــای 
دم کرده در میان مردم، کم کم 
جــای قهــوه را در قهوه خانه 
گرفــت. چای نوشــی از نیمه 
دوم سده ســیزدهم هجری در 
قهوه  خانه  هــا رواج یافت اما نام 
قهوه خانه همچنان بر آنها برجا 
مانــد. زمینه برای گســترش 
قهوه خانه در شــهرهای بــزرگ همچون تهران، 
در دوره قاجار به ویژه دوره پادشــاهی ناصرالدین 
شــاه فراهم شــد. قهوه خانه با ریشــه گرفتن در 
متن جامعه و میان توده و گســترش در شهرها 
توانست به گونه یک واحد فعال صنفی با کارکرد 
ویــژه و مشــخص فرهنگی-اجتماعــی خود را 
بنمایاند. پیش از پاگرفتن قهوه  خانه  های همگانی 
در شــهرهای ایــران، آبدارخانه هایــی در دربار 
پادشــاهان صفوی بود که در آن جاها قهوه مهیا 
کرده، به درباریان و مهمانان شــان می نوشاندند. 
شــغل قهوه چي گري نیز همراه با رسم قهوه پزی 
در دربــار صفوی پدیــد آمــد و از مناصب مهم 

درباری شد.
کوکنارخانه چگونه مکانی بود؟

گرز تریاک، کوکنار نام داشــت. انگلیســی ها 
هنگامی که با چین پیوندهــای گوناگون به ویژه 
اقتصــادی یافتنــد، دریافتنــد آن را می تــوان 
تیغ زد و شــیره را بیرون کشــید. گــرز تریاک 
)کوکنار( را پیشتر برداشــته با آن شربت کوکنار 
درســت می کردند؛ دیگر تیغ زدنــی در کار نبود. 
این شربت تا 40 ســال پیش نیز به آسانی خرید 
و فروش می شــد و مردم از آن بهــره می بردند. 
شــربتی امــا در کوکنارخانه درســت می کردند 
که شــربت کوکنار نام داشت. بســیاری از مردم 
به ویژه کســانی که به مصرف تریاک معتاد بودند، 
صبح ها شربت کوکنار می نوشــیدند، پاره ای نیز 
عصرها بــه کوکنارخانه ها رفته، شــربت کوکنار 
می نوشــیدند و پس از میزانی از سرخوشی، برای 
ادامه تفریحاتی سالم و ناســالم که آن زمان بود، 
به قهوه خانــه می رفتند. کوکنارخانه ها را شــاید 
هم تراز شــیره کش خانه های قدیم  بتوان دانست. 
کســانی که به کوکنار وابستگی داشتند، آن جاها 
تنهــا شــربت را می نوشــیدند و کوکنارخانه ها 
مکانی برای وقت گذرانی نبود. آن جا را شــاید از 
نظر گذران زمان به مرکزهای فست فود در روزگار 
کنونی بتوان شبیه دانســت که تنها شربت را به 
تندی باید مصرف می کردند. از متن های تاریخی 
دوره صفــوی چنــان برمی آید کــه »کوکنار«  
پر مصرف ترین گونه مخدر در میــان ایرانیان آن 
روزگار بوده اســت. این مخدر که مایع بود، به دو 
روش تهیه می شــد. نخســت، روش گران بها که 
ویژه درباریان بود و در آن از شکوفه های میوه های 
گوناگون همچون ســیب و هلو بهره برده، پوسته 
خشخاش را چند ســاعتی درون مایعی گران بها 
از آن شــکوفه های معطر می خوابانده، ســپس 
شــربت کوکنار را با بهره گیری از هل و بســیاری 
خوشــبو کننده ها برای مصرف درباریــان آماده 
می کردند. شــربت کوکنــار در روش دوم، ارزان 
تهیه می شــد و ویژه فروش در کوکنار خانه های 

شهر برای مصرف توده جامعه بود. برای تهیه آن، 
از جوشانده گیاه شــقایق کوهی و حبه خشخاش 
بهره می بردند. مصرف این شــربت بــه اندازه ای 
همه گیر شد که بیشتر ســیاحان دوره صفوی به 
آن اشاره کرده اند. ژان شاردن، جهانگرد فرانسوی 
از شیفتگی بسیار ایرانیان به مصرف کوکنار سخن 
رانــده اســت. او همچنین درباره وضــع ناگوار و 
وخیم جسمی کســانی روایت کرده است که این 
مایع افیونی را در کوکنارخانه هــا مهیا و مصرف 
می کردند؛ آنها الغر، رنگ پریده، نحیف، مرتعش و 
لرزان بودند. جهانگردان دیگری همچون تاورنیه 
و کمپفر نیز در  ســفرنامه های خــود حالت های 
مصرف کنندگان این مخــدر را توصیف کرده اند. 
حکومت البته در زمان آرامش نســبی کشــور و 
حضور رجال نیرومند بر مسند کار، گاه برای منع 
مصرف مخدر در جامعه و بســتن کوکنار خانه ها 
می کوشید. این تالش ها در زمان شاه عباس یکم 

صفوی اوج گرفته بود.
دولت آیا بر مکان هایی مانند قهوه خانه ها 

و کوکنارخانه ها نظارت داشت؟
بله، زیرا یکی از منبع های درآمد دولت به شمار 
می آمدند و از آنها مالیــات می گرفت. رودی مته، 
آمــاری از درآمــد قهوه خانه ها و میــزان مالیات 
دریافتی از آنها در این کتاب ارایه کرده اســت. او 
حتی از نمونه هایی ســخن رانده که آن مکان ها 
به دالیلی تعطیل می شــدند و ایــن تعطیلی به 
خزانه دولت چه اندازه آســیب می رسانده است. 
دولت به دلیل درآمدهایی کــه از این مکان ها به 
دســت می آورد، تا جایی که می شــد از تعطیلی 
آنها خــودداری می کــرد؛ هرچنــد گاه به دلیل 
مســائل غیراخالقــی در پــاره ای از آن  مکان ها، 
ناچار به تعطیلی آنهــا روی می آورد. قهوه خانه ها 
و کوکنارخانه هــا، مکان هایی بــرای گردهمایی 
مــردم بود، به همیــن دلیل افــراد گوناگونی در 
آن جاها حضــور می یافتنــد و گاه درگیری ها و 

ناهنجاری هایی، جز مصرف مخدر پدید می آمد.
تریاک در ایران چگونه مصرف می شد؟ آیا 

شیوه هایی گوناگون برای آن وجود داشت؟
خوردن حب تریاک و نوشــیدن شربت کوکنار 
)جوشــانده خشــخاش( در دوره صفوی متداول 
شد. آغاز جنگ های پیاپی میان ایران و عثمانی و 
ایجاد مناسبات میان شاهان صفوی و سلطان های 
عثمانی به احتمال زیاد می توانســته است رواج 

خوردن افیــون را در ایران به 
همراه آورد. باور رایج در روزگار 
صفوی آن بود که خوردن شیره 
کوکنار آدمــی را دلیر می کند. 
این مخدر برآمده از تریاک که 
شیره کوکنار، هل، جوز هندی، 
دارچین، زعفــران و عنبر بود، 
نخست، در زمان شاه تهماسب 
یکم به گونــه ای پراکنده میان 
اعیان و درباریــان رواج یافت 
و ســپس در میان توده مردم 
همه گیر شد. شــاه عباس یکم 
در سال های آغازین سلطنت، 
کارکنان تریاکی دربار را بیرون 
کرد. او برای مدتی نوشیدن آب 
کوکنار و خــوردن تریاک را در 
میان سپاهیان خود منع کرد، 
زیرا ســربازان با مصرف تریاک 
سست و بی اراده و برای جنگ 

کم تحرک می شدند. پادشــاه نیرومند صفوی در 
همان نخستین دهه پادشــاهی مبارزه ای شدید 
علیه اعتیــاد آغاز و مصرف تریاک را در سراســر 
ایران ممنوع کرد و برای متخلفان مجازات اعدام 
در نظر گرفت. یکی از درباریان دراین باره نوشــته 
اســت: »در مجلس بهشــت آئین مذکور شد که 
جمعی از مالزمان خاصه شریفه تریاکی هستند، 
چون نواب کلب آستان علی ]ع[ با تریاکی بسیار 
بد اســت به لفظ ُدرر بار فرمودنــد که از مالزمان 
ما هر کس که تریاکی اســت یا ترک تریاک کنند 
... یا مواجب ایام گذشــته را باز دهند. من تریاکی 
و بی هنر را نــگاه نمی دارم«. ایــن موضع گیری 

تند شاه صفوی موجب شد بســیاری از درباریان 
تریاک را کنار بگذارند. شــاه عبــاس همچنین 
در  ســال1030 قمری مبارزه ای گســترده علیه 
کوکنارخانه هــا آغــاز و نوشــیدن آب کوکنار را 
اکیدا قدغن کرد. به فرمــان او در کوچه ها و بازار 
اصفهان جــار زدند هرکس آب کوکنار بنوشــد، 
کشته خواهد شــد. به شــاه عباس گزارش داده 
بودند ســربازان و افراد قزلباش به نوشــیدن آب 
کوکنار اعتیاد یافته و بر اثر آن سســت و بی حال 
و به فعالیت های نظامی بی عالقه شــده اند. فرمان 
شــاه به تندی اجرا شــد. پاره ای کوکنارخانه ها 
تعطیل شــدند و برخی دیگر با برچیدن بســاط 
تهیه آب کوکنار، ظرف ها و اسباب آن را شکسته 
به کاری دیگر پرداختنــد. چندی از صدور فرمان 
نگذشته بود که اثری از کوکنارخانه ها در بسیاری 
شــهرهای ایران بر جای نماند؛ هر کس از فرمان 
سرپیچید، کشته شد. مورخان اما روایت کرده اند 
شــاه چون می دانســت ترک چنیــن عادتی به 
آسانی ممکن نیست، شــراب خواری را که مدتی 
پیش ممنوع کرده بود، آزاد ســاخت و اجازه داد 
کوکناریان محــروم از کوکنار، به جــای آن باده 
بنوشــند اما نه چندان که مست و بی خود شوند. 
شاه عباس حتی با تنباکو، قلیان، چپق و هرگونه 
تدخین مخالف بود اما تدخیــن به اندازه ای رواج 
یافته بود که حتی مخالفت شــاه هم نمی توانست 
آن را برچیند. گرچه مصــرف موادمخدر و توتون 
و تنباکو در سراســر دوران ســلطنت شاه عباس 
متداول بود اما با ســخت گیری و خشــونتی که 
او در واپســین ســال های فرمانروایی به کار برد، 
تصور می رفت موادمخدر و توتــون رونق خود را 
از دست بدهند و مردم به سبب ترس و وحشت از 
مجازات های سخت، کمتر به سوی اعتیاد به آنها 
بروند، اما پس از روزگار حکمرانــی او، در دوران 
ســلطنت جانشــینان ناالیق، مملکت به فساد و 
انحطاط گرایید؛ اســتعمال مواد مخدر، تدخین و 
شراب خواری از این رو بشــدت رواج یافت و میان 
طبقات گوناگون مردم همه گیر شــد. شدت رواج 
تریاک، توتون، تنباکو و پــاره ای دیگر مخدرها را 
در این دوران از نوشــته هایی می توان دریافت که 

جهانگردان در سفرنامه ها نگاشته اند.
بهترین تریاک در روزگار حکمرانی او از ناحیه 
لنجــان اصفهان به دســت می آمد. مــردم باور 
داشــتند با خوردن تریاک نیــرو می گیرند و بر 
آن بودند تریاک بیماری هایی چون صرع را شــفا 
می بخشــد. خوردن تریاک همچنیــن در زمان 
شاه تهماســب یکم به اندازه ای میان شاهزادگان 
و ســران حکومت رواج داشت که همواره میزانی 
بســیار از آن در انبارهای شاهی موجود بود. شاه 
تهماسب در  ســال963 قمری که شراب فروشی 
را قدغن کــرد، تریاک های ســلطنتی را نیز که 
به پول آن زمان پانصد تومان ارزش داشــت، به 
تصور آن که خوردنش در شــرع حرام اســت، در 
آب روان حل کرد. دو تن از فرزندان او، ســلیمان 
میرزا و اســماعیل میرزا اما در خوردن تریاک و 
مشــتقات آن افراط می کردند. ســلیمان میرزا 
مســئولیتی مهم در خراســان برعهده داشــت 
اما به اندازه ای تریاک می خورد که شــاه او را به 
قزوین یعنی پایتخت فراخواند تا ترک کند اما او 
همچنان به خوردن تریاک ادامه داد. اســماعیل 
میرزا که پس از درگذشــت پدر، به عنوان شــاه 
اســماعیل دوم بر تخت سلطنت نشست، از زمان 
پدر به خوردن تریاک اعتیاد فراوان داشــت و در 
خوردن مخدرهای گوناگون رایــج در آن زمان، 
راه افراط می پیمــود. او آن گونه که در متن های 
تاریخی آمده است روزی 45 نخود، کمی بیش از 
9 گرم، تریاک خالص می خورد. این شــاه صفوی 
زمانی کوتاه پس از نشســتن بر تخت ســلطنت، 
در پی افــراط در مصرف تریــاک و ترکیبات آن 
یا مســمومیت بر اثر آنها در جوانی درگذشــت. 
مصرف تریاک، به گونه کشــیدن، امــا در دوره 
قاجار در پاره ای مناطق شــمالی کشور همه گیر 
شــد زیرا ســاکنان آن جاها بر آن بودند این سم 
برای جلوگیــری از بیماری هایی کــه باتالق ها 
تولید می کنند، سودمند اســت. مصرف تریاک 
در قهوه خانه های ایــران در دوره قاجار آزاد بود. 
دولت در این دوره تریــاک رایگان به قهوه چی ها 
مــی داد و در برابــر، ســوخته آن را از قهوه چی 
می خریــد. قهوه چیان میان راهی بر این اســاس 
موظف بودند میزانی مشخص 
سوخته تریاک در هفته تحویل 
دهنــد وگرنه دولــت جلوی 
کارشــان را می گرفــت. این 
پدیــده، تاثیرهای  مســتقیم 
و غیرمســتقیمی بــر زندگی 
مــردم به ویــژه در میانه های 
دوره قاجــار داشــت. پدیده 
اعتیاد به خــوردن تریاک که 
از دوره صفویــه رواج یافتــه 
بــود، در روزگار قاجــار بــا 
چرخشــی مهم، به کشــیدن 
شــد.  دگرگــون   تریــاک 
و  تاریخ نــگاران  پــاره ای 
رواج  و  آغــاز  پژوهشــگران، 
گســترده این پدیده را از زمان 
ناصرالدین شــاه می دانند اما با 
قاطعیت دراین بــاره نمی توان 
داوری کرد. به نظر می رســد 
کشیدن تریاک در ایران تا دوره مظفرالدین شاه، 
رونقی چندان نداشــته و پدیده ای فراگیر نبوده 
است اما در  سال 1314 قمری،  سال دوم سلطنت 
مظفرالدین شاه، اعتیاد قشــون کشور گسترش 
فراوان یافته بــود. همان گونه که اشــاره کردم، 
خوردن تریاک و مشتقات آن در دوران سلطنت 
پادشاهان صفوی تا دوره شاه عباس یکم، رواجی 
بسیار در ایران داشت. هیچ یک از شاهان صفوی 
جز او گامی موثر برای بازداشــتن مردم از اعتیاد 
برنداشــتند. تریاک بدین ترتیــب آنچنان رواج 
یافت که کمتــر فرد یا خانــواده ای از آلودگی به 

آن درامان ماند.  

 مخدرها و مسکرات ایرانیان  در دوره های صفوی و قاجار؛ گفت وگو با نیما صالحی عالمه، مترجم آثار پروفسور رودی مته

کوکنارخانهها
وقهوهخانههایعصرصفوی

   همه گیری مصرف تریاک در ایران، چای را جایگزین قهوه کرد    ورود چای الگوی مصرف نوشیدنی را در ایران دگرگون کرد

ماهــرخ ابراهیم پور- خبرنگار حــوزه تاریخ| 
دسترســی به ســندهای تازه تاریخی موجب 
می شود جزییاتی بیشــتر از تاریخ ایران به ویژه 
در زمینه های زندگی اجتماعــی در دوره های 
گذشــته روشــن شــود. پاره ای کمپانی های 
بازرگانی، ماموران و دیپلمات هــا که در ایران 
حضور داشــتند نیــز در این میان ســندها و 
گزارش هایی بر جا نهاده اند که بررســی آنها در 
این میانه به روشن شدن بخشــی مهم از تاریخ 
زندگی اجتماعی مردم در روزگار گذشته یاری 
می رســاند. پژوهش ها براساس چنین سندهای 
غیرایرانــی، دســتاوردهایی جالب داشــته، 

یافته هایــی نو ارایه داده اند. پروفســور رودی 
مته، ایران شناس سرشــناس هلندی، به عنوان 
متخصص تاریــخ دوره صفویه، با دسترســی 
به پاره ای ســندهای مهــم کمپانی های هند 
شرقی، پرتغال و بریتانیا و پژوهش درباره آنها، 
آگاهی هایی ارزشــمند از ایــران در روزگاران 
صفوی و قاجار ارایه کرده اســت. این ســندها 
به ویژه درباره تجارت و مصرف تریاک و شــراب 
در ایران، وضع قهوه خانه هــا و کوکنارخانه ها، 
ناگفته هایی ارزشــمند برای مان روایت کرده اند 
که می توانــد تصویــری نو از وضــع زندگی 
اجتماعی در روزگاران یادشــده بنمایاند. این 

پژوهشــگر در کتاب خود همچنین آمارهایی از 
درآمدهای برآمده از تجارت و مصرف موادمخدر 
و آگاهی هایی دربــاره علــت تعطیلی برخی 
قهوه خانه ها، میزان مالیــات و درآمدهای آنها و 
تفریحات مردم ارایه کرده اســت. رودی مته در 
کتابی که به زودی منتشر خواهد شد، با استناد به 
سندهای نویافته، آگاهی هایی مهم درباره جامعه 
ایران در دوره های صفــوی و قاجار عرضه کرده 
است که مطالعه آنها می تواند در ریشه یابی دقیق 
پاره ای مسائل مهم اجتماعی در گذر تاریخ ایران 
ســودمند باشــد. کتاب »مخدرات و مسکرات 
ایران از قرن 16 تا قرن 20 میالدی« نگاشته رودی 

مته، با ترجمه نیما صالحی عالمه به زودی به بازار 
نشــر خواهد آمد. صالحی عالمه، مترجم حوزه 
تاریخ به شمار می آید که رودی مته ترجمه هایش 
را تایید کرده اســت. این مترجم تاکنون کتاب 
»زوال صفویه و سقوط اصفهان« اثر رودی مته را 
به فارسی بازگردانده است. از دیگر ترجمه های 
وی، به »آیین ها و نمادهای تشــرف: اسرار تولد 
و تولد دوباره«، »اســاطیر جهان: اقیانوسیه و 
آفریقا«، »تاریخ اندیشــه های دینی: از اسالم تا 
عصر اصالحات«، » چنگیزخان«، »سه روایت از 
یهودا«، »شاهنشاهی اشکانیان« و »یک سال در 

میان ایرانیان« می توان اشاره کرد. 

دو گونه مکان در میدان نقش 
جهان در دوره شاه عباس یکم 
صفوی برای تفریح مردم وجود 
داشت؛ یکی، کوکنارخانه بود 

که مردم در آن جا شیره تریاک 
می خوردند، زیرا کشیدن 

تریاک در آن روزگار چندان 
رواج نداشت و بیشتر آن را 

می خوردند. قهوه خانه، مکان 
دیگر بود که مردم در آن جا 
زمان شان را می گذراندند. 
مراسم رقص و شعبده بازی 
در آن برگزار می شد و مردم 
به ویژه شب ها سرگرم شده، 
با رفتن به آن جا وقت خود را 

می گذراندند

خوردن حب تریاک و 
نوشیدن شربت کوکنار 

)جوشانده خشخاش( در 
دوره صفوی متداول شد. 

آغاز جنگ های پیاپی میان 
ایران و عثمانی به احتمال زیاد 
می توانسته است رواج خوردن 
افیون را در ایران به همراه آورد. 
باور رایج در روزگار صفوی آن 
بود که خوردن شیره کوکنار 

آدمی را دلیر می کند. این مخدر 
نخست، در زمان شاه تهماسب 
یکم به گونه ای پراکنده میان 
اعیان و درباریان رواج یافت 
و سپس در میان توده مردم 

همه گیر شد


