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چکیده

افیون ماده ای مخدّر است که در طول تاریخ بهعنوان دارو کاربرد داشته و

در صورت مداومت در مصرف ،خوگیری به آن برای بشر اجتناا ناپاذیر

است .در ایران پیشاصفوی افیون بیشتر مصاارف پششا د داشات .در ارن

نهم هجری مری وآستانۀ عصار صافوی موادودی اف افاراد کاه اف ا شاار

باالی جاموه بودند یا به این ا شار وابستگد داشتند به افیون موتاد بودند .اف
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دهۀ پنجم رن دهم هجری ماری تیییار موسوساد در مصارف افیاون در

جاموۀ ایران به وجود آمد .هدف این نوشتار این است که باا باهکاارگیری

روش توصیف و تولیل تاریخد این تیییر را تاا پایاان دورا اول و ومات

صفوی ( 996-907ه.ق) روشن نماید و پیامدهای اجتماعد آن را بنمایاند.

بررسد دادههاید که اف منابع گوناگون به دست آمده ،نشان مددهد فرمان
منع مس رات شاه تهماسب اول ،رفتهرفته اعتیاد به افیاون را افاشاید داد و

این افشاید پیامدهای اجتماعد جدیدی را موجب شد و فمینهای را بارای

اعتیاد فراگیر جاموه در دوره های بود فراهم آورد .به عبارت دیگر ،افیاون

به عنوان جایگشین مس راتد که در فرمان شاه منع شده بود ،نقد بیشاتری
در تیییر سبک فندگد ایراند اا در عرصۀ مواد مصرفد اا ایفا کرد.

واژههای کلیدی :افیون یا تریاک ،اعتیاد ،شاه تهماسب اول ،فرمان منع

مس رات.

 .1مقدمه

افیون یا تریاک خالص ،عصاره گیاه خشخاش 1یا کوکنار است که با ایجاد ش اف سطود

بر روی گرفا گیاه و جمعآوری شیرا غلیظشادا آن در فواصال فمااند مشاخص باه دسات
مد آمد (عمادالدین شایرافی34-28 :1388 ،؛ عقیلا علاو خراسااند شایراف /1 :1391 ،
 .)667–666در دورا صفوی مصرف تریاک به دو شیوا خوردن  -بلویدن به صورت وب-
یا نوشیدن بود .عمادالدین شیرافی بارهاا اف واۀا «خاوردن» و«تنااولکاردن» بارای اساتومال
تریاک بهره مدبرد( .عمادالدین شایرافی121،113،106،102،101،99،44،43 :1388 ،و.)...
تدخین یا کشیدن افیون مربوط به دورا پساصافوی اسات .پششا ان ایان عصار گااه افیاون
خالص را ،بسته به اثری که اف آن انتظار داشتند یا به منظاور کااهد خاصایت سامّد آن ،باا
مواد دیگر مدآمیختند و وبهاید با نامهای مختلف اف آن مدساختند .اف این رو نمادتاوان

 .1نام گیاه افیون است که فارسد آن کوکنار است( .عقیل علو شیراف  1260،ق.)1020 :
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اف یک ترکیب واود که در بین مردم بیشتررواج داشته ،نام برد 1.متون پشش د عصر صفوی

اف داروهای ترکیبد بسیاری نام مدبرند که در آنها افیون به کاار رفتاه اسات 2.دمکارده یاا

جوشاندا پوست و دانه کوکنار نیش اف جمله م یّفات 3بود ،این مااده بارخ ف واب تریااک
که جاماد باود باه صاورت نوشایدند مصارف مادشاد .ایان نوشایدند افیاوند کاه «شارا

خشخاش»« ،4طبیخ 5کوکنار» 6و «آ کوکنار» 7نامیده مدشد ،هرچند در متون پشش د رن
دهم به آن اشاره شده(وساین شافا149 :1383 ، ،؛ عمادالادین شایرافی )169 :1388 ،اماا
هنوف خبری اف شیوع آن در بین مردم ،آن گوناه کاه اف عصار شااه عبااس اول باه بواد رواج
یافت ،وجود ندارد.

8

اف تریاک یا مور آن تریاق یوند پافهراا اصل آن پاوفهر بوده به موند شاوینده فهار،
فیرا پاو به مون شستن و پاکیشهکردن است (برهان )182 :1380 ،ااا جهات رفاع اثار ساموم

استفاده مدشده است 9.در عرف دورا صفوی مثل امروف به افیاون تریااک هام مادگفتناد،

1

 .1شاردن در نیمۀ دوم و ومت صفوی اف یک نوع وب افیون که باه هاشامبیگاد مواروف باود ناام مادبارد (شااردن،

 .)847 /2 :1372این درصورتد است که در همین فمان نصارآبادی اف واب رفیواد ،خشات دربهشات ،سافوف ،واب

جدوار،وب عنبرین که خود مروله به مروله آن ها را آفموده بود و به اعتیاد دچار شاده باود ناام ماد بارد( .نصارآبادی

.)459 :1361

 .2جهت آشناید با این وبها و ترکیبها ناک( :وساین شافا74-73 ،1383 ، ،؛ عمادالادین شایرافی-108 :1388 ،
110؛ عقیل علو خراساند شیراف )667–666 /1 :1391 ،
 .3مواد لذت آور.

( .4وسین شفا.)149 ،1383 ، ،
 .5جوشانده.

( .6شاهارفاند ،1380 ،ص 94،97؛ نفیس بن عوض)465/1 :1387 ،
( 7شاهارفاند)116 :1380 ،

 .8در نیمۀ دوم عصر صفوی در سراسر شهر اصفهان جایگااههااید شابیه باه هاوهخاناههاا وجاود داشات کاه باه آنهاا

کوکنارخانه مد گفتند .در این م انها این جوشانده را آماده مدکردند و در اختیار مشاتریان ارار ماددادناد (شااردن،

،477،849/1 :1372ج1488،1502/4؛کمپفاار29 :1360 ،؛ تاورنیااه .)640 :1336 ،باارخ ف تااذکرههااای اارن دهاام،

تذکرهها در این دوره ا ف کسااند ناام مادبرناد کاه لقاب کوکنااری داشاتند( .نصارآبادی324 :1361 ،؛ ایماان:1386 ،

.)608،632

 .9بوض بین تریاک و پادفهر تفاوت ا،ل شدهاند اماا در تقسایمبنادی آن دچاار اخات ف شادهانادگروهد گفتاهاناد:
مطبوعات مفرده پادفهر است و مصنوعات مرکّبه تریاک است برخد گفتهاناد تریااک نباتاات مفارده اسات و پاادفهر
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فرهنگ فارسد برهان اطع که در میانۀ عصر صفوی تنظیم شده در چناد جاا باه ی ادباودن
افیون و تریاک اشاره کرده است« :اپیاون بار وفن و موناد افیاون اسات کاه تریااک باشاد»

(همان .)878،240،81،49،48 :1380،نویسندا فرهنگ مجمعالفرس که پید اف برهان ااطع

به نگارش درآماده ایانگوناه اساتدالل ماد کناد کاه چاون افیاون هام مانناد تریااک دافاع

فهرهاست در این ایام به آن تریاک مدگویند(سروری.)306 /1 :1338 ،
مصرف افیون را اف نظر اثری که بر مصرفکننده دارد مدتاوان باه «مصارف صاوی » و
«سوء مصرف» تقسیم کرد .داده های پیشاصفوی مؤید این است کاه افیاون پاید اف صافویه
بیشتر کاربرد درماند داشت و در دستهبنادی مصارف صاوی

ارار مادگرفات (ابان ساینا،

341 /1 :1426؛ بیروناا 252 :1383 ،؛ راف 582 :1408 ،؛ کواااال361 :1387 ،؛ کرمااااند،
 )52 :1356و تنها در رن نهم و آستانۀ ظهاور صافویه افاراد انادکد اف ا شاار بااالی جامواه
گرفتااار اعتیاااد بودنااد (واصااف 393 :1349 ،؛ ا .ع .نااواید .)165 :1363 ،گااشارشهااا نشااان
مد دهد اف دهۀ پنجم رن دهم هجری مری تیییار موسوساد در مصارف افیاون باه وجاود
آمده است .این فمان با صدور فرمان مناع مسا رات و ساایر ناهنجااریهاای شااه تهماساب
مقارن است .اف این رو این پژوهد درصدد پاسخگوید به دو سؤال است :اول ایانکاه مناع
مس رات چه تأثیری بار مصارف افیاون داشات و ساؤال دوم ایانکاه مصارف افیاون چاه

پیامدهای اجتماعد را به دنبال داشت مدعای این نوشتار بر این مهم استوار است که فرماان
منع مس رات شاه تهماسب اول بهعنوان یک ا دام سیاسد فمینههای بروف فراگیار یاک امار
اجتماعد موسوم به «اعتیاد به افیون» و پیامدهای اجتماعد دیگر را فراهم آورد .جهت اثبات
این مدعا ،با بهکارگیری روش ترکیباد توصایف و تولیال تااریخد باه اساتخراج دادههاا و
پردافش آنها پرداخته شده است .به عبارت دیگر ،باهفعام ایان پاژوهد اولاین نشاانههاای
فراگیار ساوء مصارف افیاون در جامواۀ ایااران ،کاه اف دهاهی دوم و ومات شااه تهماسااب
مودنیّات و ویوانیات و برخد دیگر پادفهر را به مفردات و تریاک را باه مرکّباات و عادهای تریااک را باه موادنیات و

نباتات و پادفهر را به ویوانیات ،منوصر مدکنند(.گنجینه بهارستان ( مجموعه  3رساله در پششا د )،93 /2 :1386 ،

)175–174

 .1در این دوره واۀا افیون و تریاک هر دو به جای هام باه کاار مادرفتناد( .اولئااریوس273 :1363 ،؛ شااردن:1372 ،

.)706
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اول( 940ق) آغاف شد ،با فرمان منع او در پیوند است .این پژوهد اف این جهت که درصددِ
تبیین تاریخد مسئله اعتیاد به افیون در آغاف همهگیر شدن آن در جاموۀ ایراند است ،اهمیت

دارد.
دربارا مصارف افیاون در دورهی اول و ومات صافویه اثار مساتقلد در دسات نیسات.

پژوهشگراند همچون فلسفد ،طاهری ،راوندی و صفا 1ذیال موواوعاتد کا نتار ،مطالاب
مختصری را باه افیاون در ایان دوره اختصااص دادهاناد .آثااری همچاون تااریخ تریااک و

تریاکد در ایران اف وسین کوهد کرمااند 2و ماجراهاای مناع تریااک و اسانادی اف داساتان

تریاک 3اف عبدالوسین نواید ،بااآنکاه باهطاور اختصاصاد باه تریااک پرداختاهاناد ،بیشاتر
توجهشان به نیمۀ دوم دورا اجاراا عصر تجاریشدن تریاک در ایران اا و دورا پهلوی اول
جلب شده است و تنها اشاراتد گذرا به عصر صفوی اا اف شاه عباس اول به بوداا داشاتهاناد.
همایون نوریپناه فیر عنوان «مصرف دخانیات در ایران عصر صافوی» عا وه بار تنبااکو باه
افیون اشاره مدکند اما بیشتر دادههاید مبتناد بار سافرنامههاای اروپاییاان در دورا پسااشااه
عباس اول است و بدون درنظرگرفتن تووالت مصارف تریااک در دورا طاوالند صافوی،
مشاهدات و پندارهای سفرنامهنویسان را به سراسر دورا صفوی تومیم داده است(نوریپنااه،
 .)1391مهمترین پژوهشد که دادههاای بیشاتری اف وواویت افیاون در دورا اول و ومات
صفوی در آن گنجانده شده کتا

the pursuit of pleasure: drugs and stimulants in

 Iranian history,1500-1900اثر رودی متد است .نویسانده فصال چهاارم کتاابد را باه
افیون در دورا صفوی اختصاص داده است .با این وال این اثر همچون آثار پیدگفته بیشتر
ماهیت توصیفد دارد و در تنظیم پاراگرافها ،نظم فماند فدای نظم موووعد شده ،اف ایان

( .1راوندی254–227 /7 :1382 ،؛ صفا /5 :1378 ،بخد 125–113 /1؛ طااهری329–328 :1354 ،؛ فلسافد/2 :1353 ،
)272–271

 .2این اثر را که مدتوان جُنگ تریاک نامید .مطالب شوخد و جدی فراواند دربارا تریاک دارد که اشاتباهات فاوشاد

هم در آن دیده مد شود اف جمله فرمان منع کوکنار در سال  1621م را به شاه عباس دوم نسبت مددهد(کوهد کرماند،

.)105 :1324

( .3ع .نواید1373 ،؛ ع .نواید)1377 ،
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رو دادههااای مربااوط بااه دورهی اول بااا دادههااای دورا پساشاااه عباااس اول در هاام تنیااده و
نویسنده را اف ارا،ۀ تولیلهای ویژا دورا اول بافداشته است.
منابود که در این نوشتار مورد استفاده رار گرفتهاند اف دو جهت در نگارش مقاله تاأثیر
بیشتری داشتهاند:
 .1متون تاریخنگارانه یا و ایعنامهها و متاون ادباد باهویاژه تاذکرههاا ،اف جهات مورفاد
نخبگان سیاسد و فرهنگد که دچار افیون و مسا رات شاده بودناد و تووای دیادگاههاا و
ا دامات نهاد سیاسد نسبت به این دو مقوله اا افیون و مس رات ااا اهمیات دارناد .هار چناد
بیرونکشیدن دادههای مربوط به افیون و مس رات اف این منابع کاری دشوار است اما اف ایان
جهت اهمیت دارند که موموالً و ایع در آنها براساس فمان تنظیم شده و به فمانمنادی ایان

مقاله کمک شایاند کرده اسات .متاون تااریخنگاراناه عبارتناد اف خ صاۀالتاواریخ ،تااریخ

ایلچااد نظااام شاااه ،اوساانالتااواریخ ،جااواهر االخبااار ،ت ملااۀاالخبااار ،تاااریخ وبیاابالساایر،

نقاوااآلثار و تذکرههای مهم شامل تذکره توفه سامد ،گلستان هنر ،هفتا لیم مدباشند.

1

 .2متون پشش د برای شناخت ماهیت افیون و مس رات و پیامادهای پششا د اعتیااد باه

آن ،اهمیت دارند .رساله افیونیه ،طب یوسفد (جامعالفوا،د)،ریاضاالدویه ،تریاک فااروق،

رابادینوسین شفا 2 ،اف جمله متوند هستند که در این دوره به نگارش درآمدهاند .اف میان

این متنها رساله افیونیاه اثار عمادالادین شایرافی مبناای مهماد بارای ایان پاژوهد اسات.
نویسندا رساله افشون بر اینکه اط عات ذیقیمتد درباره افیون اف کتب پیشینیان گرد آورده،
با توجه به شرایط ویژا عصر خود دست به ابت اراتد در فمینۀ شناخت افیون و مسا،ل مرتبط
با آن فده است .لیات و اصط وات تخصصد که در این رساله و دیگار متاون پششا د آن
دوره وجود دارد ،مطالوۀ آنها را برای پژوهشگر امروفی دشوار مدکند.

 .1برای آگاهد اف سایر مشخصا ت به کتابنامه مراجوه شود.

 .2برای آگاهد اف سایر مشخصا ت به کتابنامه مراجوه شود.
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 .2تولید و داد و ستد افیون

برخد بر این باورند که افیون با سپاه اس ندر مقدوند به ایران آمد و برای اولین بار در متون
دورا ساساند به آن اشاره شده است ( .)Matthee, 2005: 97این در والد است که به بااور
پورداود افیون در همان نخستین سدا هجری با عر ها به ایران آمد و آنها پیشاتر اف طریا

مصریان با این ماده آشنا شده بودند(پاورداود .)116 :1383 ،خشاخاش اف دوران باساتان در
مصر علیا کاشته مدشد 1و بود اف عهد جنگ های صلیبد فراعت آن در آسایای صاییر رواج
یافت و اف آنجا به ایران آورده شاد (طااهری .)328 :1354 ،در دورا اول صافوی شاواهد و
رایند موجود است که نشان مددهد کشت خشخاش دساتکام در یاک منطقاه اف خااک
ایران انجام مدشده است؛ در کافرون اف توابع فارس افیون بسیار به عمل مدآمد .در فرماند

اف شاه تهماسب به تهیه تریاک کاافروند جهات مصاارف درباار شااهد اشااره شاده اسات
(وسیند ،بدتا795 :؛ وسیند مرعشد تبریاشی .)409 :1370 ،باا ایان واال باه نظار مادرساد

تریاک کافرون مصرف داخلد را بسنده نبود .اف این رو افاشون بار تولیاد داخلاد ،افیاون اف
وااوفا دریااای ساارو اف دو شااهر اااهره و عاادن بااارگیری ماادشااد و بااه هرمااوف ماادرسااید
( .)Matthee, 2005: 99با توجه به اینکه ادارا هرموف در این فمان در دست پرتیالدها بود
مدتوان چنین نتیجه گرفت که پرتیالد ها در وارد کردن ایان ماادا پرساود باه داخال ایاران
نقد داشتند.
 .3رد پای افیون در فرمان منع ناهنجاری

بااا رویکارآماادن صاافویه و پااذیرفتن تشاایع بااهعنااوان مااذهب رساامد انتظااار ماادرفاات

دگرگوند های رفتاری اساسد برپایۀ مذهب جدیاد در جامواه روی دهاد .سایشده ساال اول
دورا شاه اسماعیل به ت اپوهاای رفماد ساپری شاد و ده ساال آخار آن علادرغام پاارهای
ا دامات ،ام ان چنداند در خصوص گسترش نهاد دیند فراهم نیامد .شاه تهماساب در دهاۀ
اول و ومتد با سرکو سران جاهطلاب شلبااش دولاتد را تثبیات کارد و فمیناۀ الفم را
باارای تش ا یل و اسااتمرار نهاااد رووانیاات شاایود فااراهم کاارد(آ اااجری.)94–87 :1389 ،
 .1دربارهی کشت تریاک در مصر در رن پنجم هجری نک( :ناصرخسرو)292 :1355 ،
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هم اری علمای جبلعامل بهویژه شیخ علد بن عبدالوال کرکد با و ومات صافوی ،بارای
تهماسب این ام ان را فراهم کرد تا هرچه بیشتر سیاساتهااید را باا فقاه شایود هماهناگ
سافد .در سال  939ق طد فرماند اا طب اوسنالتاواریخ ااا تماامد مسا رات ،غنااِ ،ماار و
وبگد را ممنوع کرد .مس رات جشء اصلد منویات شاه در تماام مناابود کاه ایان وا واه را
گشارش کردهاند بود .در فرمان منع شاه تهماسب ،برخ ف تصور برخد موققان ،باه افیاون
اشاره نشده است .روملو ،منشد مد ،عبدی بیگ شایرافی ،اسا ندر بیاگ منشاد و موقا
سبشواری هیچ اشارهای به اینکه افیون در شمار منویات بوده نمدکنند (روملو323 :1357 ،؛
منشااد مااد225 /1 :1383 ،؛ عباادی بیااگ شاایرافی77 :1369 ،؛ اساا ندر منشااد:1382 ،
122/1؛ موق سبشواری .)169 :1383 ،در فرمااند کاه بار روی سانگهاا کناده شاده و در
مساجد جامع جهت اط عرساند عمومد نصب کردهاند ااا در مساجد جاامع کاشاان ،بقواۀ
شیخ صفد در اردبیل و مسجد جامع اصفهان این فرامین تااکنون وفاظ شاده اسات ااا مناع
شرا خاناه ،بناگخاناه ،موجاونخاناه ،باوفهخاناه 1،اوّالخاناه 2،بیاتاللّطاف 3،مارخاناه،
کبوترباف و برخد رفتارهای نامشروع دیگار ذکار شاده اسات (ناوای 514–513 :1350 ،؛
صاافری225 :1371 ،؛ کارنااگ .)145–143 /2 :1351 ،واۀا «موجااونفروشااد» کااه در ایاان
فرمانها و برخد متون تاریخد(جنابدی )421 :1378 ،آمده اسات ،باه ترکیابهااید کاه در
آن ها ع وه بر افیون ،موادی نظیر شرا یا بنگ اوافه شده بود ،اشاره مدکند .منع این نوع
ترکیبها به خاطر ورمت شرعد آنهاا باود .در متاون فقهاد بناگ و ساایر مشاتقات گیااه
شاهدانه بهصراوت توریم شده است (شیخ بهاا،د933،821،762 :1386 ،؛ مجلساد ،بادتاا:
32؛ مجلس  .)618 :1412 ،اما افیون اگر با شرا اا که در فقه صراوتاً تواریم شاده (شایخ
بهااا،د )771-756 : 1386،اااا ترکیااب نماادشااد واارام نبااود (والااه اصاافهاند395 :1372 ،؛
اس ا ندر منشااد123/1 :1382 ،؛ وسااین منش ا  .)406 :1385 ،اف ایاان رو در سراساار دورا
صفوی برخد افراد که به رعایت او ام فقهد پایبند بودند هم اف مصرف آن ابااید نداشاتند
 .1بوفه شرا غیر انگوری (شرا برنج و جو) را مدگفتند.

 .2واالن کساند بودند که و ایات و اشوار را با آواف مدگفتند.
 .3مول گردآمدن وبگان.
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و آن را جااایگشیند واا ل باارای مساا رات مااددانسااتند (منشااد مااد629 /2 :1383 ،؛
فخرالشماند439–438 :1362 ،؛ شاردن847 /1372:3 ،؛ جملد کارری.)144 :1348 ،
ی د اف فرماانهاای شااه تهماساب کاه مادتاوان آن را جاشء فرماانهاای ت میلاد مناع
ناهنجاریها دانست ،ول کردن پانصد تومان تریاک فااروق در آ اسات .برخاد موققاان
این فرماان را در راساتای مناع و اومتد افیاون لماداد کاردهاناد (فلسافد272 /2 :1353 ،؛
 .)Matthee, 2005: 114–113این در صورتد است که در بیشتر منابع تصری شده که ایان
فرمان به خاطر آمیختن این ناوع تریااک باا شارا  1و ورمات آن صاادر شاده اسات (والاه
اصفهاند395 :1372 ،؛ اس ندر منشاد123/1 :1382 ،؛ وساین منشا  .)406 :1385 ،مؤیاد
دیگری که نشان مددهاد افیاون در شامار ناهنجااریهاای مناعشاده نباوده اسات ،گاشارش
خورشاه بن بادالوسیند است که اظهار مددارد اف تاریخ فرمان مناع تاا ساال  971ق باهجاش
افیون اف با د م یفات چیشی در میان نیست (خورشاه بن باد الوسایند .)118 :1379 ،اساتثنا

شدن افیون نشان مددهد افیون تنها مادا لذتآور یا کیفد بود که بهطور رسمد ممنوع نشاد
و بهعنوان یک جایگشین ،بار ممنوعیت ساایر ماواد لاذتآور را باه دوش کشاید و باهطاور
گستردهتری مورد استفاده رار گرفت .در نتیجه پدیدا اعتیاد بهطاور چشامگیری در جامواه
پدیدار شد2.
 .4علل جایگزینی افیون

برای ارا،ه تولیل درست اف علل جاایگشیند افیاون باهجاای مسا رات ،الفم اسات ضااوت
مردمان آن دوره را راجع به افیاون دانسات .در یاک گاروهبنادی کاه اف ساوی عمادالادین

شیرافی ارا،ه شده مردم آن دوره اف نظر ضاوت دربارا افیون به سه دسته تقسیم مدشدند:
 .1کساند که در ناپسند شمردن افیون مبالیه م کرده وتد اف بهکاربردن آن برای
درمان بیماری نیش پرهیش مدکردند.
 .1جهت آگاهد اف وجود شرا در تریاک فاروق نک(:وسین شفا34 :1383 ، ،؛ گنجینه بهارستتان (مجموعاه 3
رساله در پشش د))217–249 /2 :1386 ،

 .2این در والد بود که ی د اف و ام ترکستان در همین عصر مدتد افیون و کوکنار را منع کارد(.مومادیار بان عار
طیان)161 :1385 ،
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 .2کساند که بهطور مرتب ،وتد برای کوچکترین مورد مانند گاشش پشاه ،آن
را به کار م بردند.
 .3کساند که هرگاه افیون را مفید مددانستند استفاده مادکردناد و هرگااه مضار
تشخیص مددادند اف به کار بردن آن پرهیش مادکردناد (عمادالادین شایرافی،
 .)25 :1388دسته بندی فوق نشان مد دهد اکثریت جاموه در اساتفاده اف افیاون
دچار افراط و تفریط بودند و تنها افراد اندکد ،این مااده را در جاای خاود باه

بردند.
کار مد

الف .منافع افیون

منافع یا مضراتد که تصور مدشود در یک ماده وجود دارد بر ا بال یا عدم ا باال جامواه باه
آن مؤثر است .اف این رو الفم است تصورات جاموه و بهویژه جاموۀ پشش ان آن عصار-کاه
در وا ع مورد مراجوۀ جاموه ،برای کاربرد ماواد دارویاد باود و ریشاۀ بسایاری اف باورهاای

جاموه در مورد کاربرد این مواد به آنها بافمدگشت -راجع باه افیاون بیاان شاود .در عصار
صفوی افیون کاربرد فراوان داشت .اف جمله کاربردهای آن وّت مضاعفبخشیدن به انسان
و ویوانات بارکد و سواری بود .ی د اف توصیههاید که باه مساافر در هنگاام شادتیاافتن
سرما مدشد بهکاربردن مقداری افیون بود (شاریف .)23،32 :1387 ،برشامردن مناافود کاه
مردمان آن فمان ،به ویژه جاموۀ پشش د آن روفگار ،برای افیون ا،ل بودند مدتواند پاسخد
به این سؤال باشد که چرا در جاموۀ صفوی پس اف مناع مسا رات ،مصارف افیاون در طاول

فمان بیشتر شد .منافع متودد افیون بنابر رسالۀ افیونیه -که مدتوان آن را جامعترین توصایف
اف منافع افیون در پشش د سنتد ایران دانست -چنین است:
 .1تس ین درها.
 .2بیدار نگهداشتن انسان بهویژه برای مسافران تا در شبگیرهاا خاوا بار ایشاان
غالب نشود و اف بدخوابد متضرّر نشوند.
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 .3وجد و نشاط در کارها؛ نسّااک و عبّااد جهات بیاداری شاب و توجّاه تاامّ در
خلوت و دعا و را،ت استومال مدکنند و پیادهروان و صاوبان مشاغل ساخت
و افوال د یقه مانند کاتب و نقّاش و طالب علم به افیون بسیار مایل بودند.
 .4رفع غم و اندوه؛ برای کساند که دچار بورانهای فندگد مدشوند.
 .5برای رفع اثر گشیدگد جانوران بهویژه فنبور.
 .6رفع آثار گیجد و بدخودی پس اف خوردن مس راتد همچون شرا و بنگ.
 .7جلوگیری اف دیوانگد؛ اگر با آش جو ترکیب شود فایدهاش بیشتر است.
 .8دفع سردی هوای فمستان بهویژه برای مسافران.
 .9رفع تأثیر بیماری مسری وبا.
 .10تومل گرسنگد و تشنگد .هرچند شیرافی تومال در گرسانگد و تشانگد را
بسیار مضر مد داند اما در موا ع خااص مانناد سافرها ،ایّاام روفه و فماانهاای
وطد آ و غذا آن را سودمند مدداند.
 .11جلوگیری اف سرعت انشال در عمل جنسد.
 .12کاهد وا باه ،برای کساند که همسار ندارناد یاا مساافر هساتند (عمادالادین
شیرافی.)58–52 :1388 ،
کاربردهای افیون در پشش د غیر ابل ان ار بود .عمادالدین شیرافی اکثار بیمااران را باه
افیون مداوا مدنمود (واله اصافهاند .)455–454 :1372 ،بررساد کتاب پششا د ایان عصار
نشان مددهد در بسیاری اف ادویههای ترکیبد مورد استفاده برای درماان بیمااران ،افیاون باه
کار مدرفت (وسین شفا27،248،249،271،279،283،284،312 :1383 ، ،؛ و یم مؤمن،
175،177،182 :1390؛ شاااریف23،45 :1387 ،؛ عمادالااادین شااایرافی109–108 :1388 ،؛
یوسفد هروی170،138 ،30،12 :1382 ،؛ یوسفد هروی .)204،198،172،44 :1391 ،افشون
بر منافع پشش د افیون ،در فندگد روفمره دانۀ خشخاش و رافیانه را بر ناان مادپاشایدند .اف
این نان ها به فرمان شاه تهماسب برای پذیراید اف همایون فرمانروای فاراری هناد تهیاه شاده
بود («جنگ نظم و نثر بیاود» ،بدتا ر .)32
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ب .جایگزین مسکرات

ی د اف کاربردهای که برای افیون تصور مدشد «غمفداید» بود .رفع غم و دادن «کیاف» یاا

لذّت اف ویژگدهای مشترک افیون و مس رات بود .اف این رو افیون مادتوانسات جاایگشین
مناسبد برای شرا

و سایر مس رات -که اف نظر شرعد هم وارام بودناد -باشاد« .بسایار اف

مردم را اعتیاد به افیون جهت این است که ایشان را جهت انق

روفگار ،غم و هامّ بسایار

دست مددهد و ارت ا این مدکنند ...کم باشد که ارباا هامّ و غام ارت اا آن ن نناد»
(عمادالدین شیرافی.)54 :1388 ،
در وا ع خاصیت غم فداید افیون و انواع مسا رات ناشاد اف انواراف ف ار و روان فارد
رنجور و غمگین اف موووعد است که او را غمین ساخته است .پید اف فرمان مناع ،شارا
مهمترین مادا لذتفا و غمفدا در موافل شاه و نخبگان و ومتد بود .بسامد اخباری کاه در
دورا پید اف منع شاه تهماسب راجع به شرا نوشد موجود است ،درستد این ادعا را اثبات

مدکند .سرایندا شاه اسماعیلنامه بارها به خاصایت غامفدایاد و لاذتآوری شارا اشااره

کرده و بشمهای شرا شاه اسماعیل را در همین راستا توجیاه مادکناد« :بیاا ساا
مردآفما /که بنیاد غم را درآرد ف پا

آن جاام

دح ناوش و اف مونات آفاد بااش /اگار ما تاوان

دم شاد باش» «چنان کن مرا اف م دلفروف/که روف اف شب و شب نادانم ف روف» «باده ما
کاااه اف دل بااارد غااام مرا/کناااد فاااار اف هاااردو عاااالم مااارا» ( اسااامد گناباااادی:1387 ،
 .)297،337،349،352شلباااشهااا نیااش همچااون مرشااد کاماال خااود ،شاااه اسااماعیل اول،
دشواریهای ت اپوهای نظامد دورا تأسیس و ومت صفویه را با نوشایدن مسا رات التیاام
مدبخشیدند و اف شرا در برابر دشمنان دلیری مدجستند .به گفتۀ شااه تهماساب ،دورماد
خان و تمام امرا شاه اسماعیل در جنگ چالدران مست بودند ،فیرا شب تا صب شارا
خااورده بودنااد و صااب بااه میاادان نباارد وارد شاادند(منشااد مااد .)232 /1 :1383 ،منااابع
گشارشهای فراواند اف شرا نوشد صاوبمنصبان ،سرداران و واکمان ایاالت و برخاد اف

مردم عادی در فمان شاه اسماعیل اول ارا،ه کردهاند ( اسناد روابط تاریخد ایاران و پرتیاال،
101،377 :1382 ،1758؛ افوشااتها نطنااش  ،باادتااا206،234 :؛ بدلیساا 409 /1 :1377 ،؛

روملو551–550 :1357 ،؛ فومند299–298 :1349 ،؛ الهجد255 :1352 ،؛ منشاد شویناد،
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 .)130 :1378این وجم اف دادهها نشان مددهد هیچ منود برای شرا نوشاد وجاود نداشاته
است.
شاه تهماسب و سایر صاوبمنصباند نیش تا سال  939ق  -ناوفده ساالگد شااه -هرگااه
میل به نوشیدن مدکردند ،آفادانه در موافال باه شارا مادنشساتند .بناابر گفتاۀ ابوالوسان
شویند ،شاه تهماسب اول در سن شانشده سالگد به ترغیب امرا میل شارا نماود ( شویناد،
 .)27 :1367تهماسب در هنگام جلوس ده ساله باود ،بناابراین براسااس گفتاۀ شویناد او در
شد سال اول فرمانروایداش شرا نمد نوشید .باا ایان واال برخاد اراین نشاان ماددهاد
تهماسب در سنین پایینتر در بشمهاید که در آنها شارا نوشایده مادشاد شارکت داشاته
است .در سال  928ق شاهشاده تهماسب میرفا دروالدکه هشات سااله باود ،هماراه ی اد اف
صاوب منصبان نظامد در بشمد کاه «جاام هاای بااده خوشاگوار اف دسات ساا یان خورشاید
دیدار» نوشیده مدشد در سبشوار وضور داشت (خواند میر .)587 :1380 ،مستوفد بافقد نیش
روفگااار انااس تهماسااب بااه شاارا را بااه دوران پاادرش نساابت مااددهااد کااه در آن ایااام
سورگاهان و شبانگاهان به میگساری مد پرداخت (مستوف بافق  .)427 /1 :1385 ،باه نظار
نمدرسد این ادعای او با وقیقت رین باشد :اول اینکه کودکد که هناوف ده ساالد نشاده

بوید است سورگاهان و شبانگاهان به شرا بنشیند ،اف سوی دیگر جامع مفیادی در اواخار
رن یافدهم بین سال 1080ق تا 1090ق تألیف شاده ،بناابراین بویاد اسات روایتاد د یا اف

فندگد شخصد یک شاهشاده که در اوایل رن دهم مدفیسته ،بنگاارد و ادعااید را مطارح
کند که منابع پید اف او به آن اشاره ن ردهاند.
گشارشها نشان مددهد باآنکه صفویان ،با ترویج تشیع باه ورکات خاود صابیۀ دیناد
بخشیده بودند تا ساال  939ق شارا نوشاد در باین نخبگاان و اومتد اف لاوافم فنادگد و
جش،د اف سبک فندگد آنها شده بود .بود اف فرمان منع ساال  939ق بارای کسااند کاه باه
مصرف مس رات عادت کرده بودند ،دست برداشتن اف آن بسیار دشاوار باود .آنهاا دو راه
پید رویشان مددیدند :یا همچنان رویۀ پیشین را در پاید گیرناد و باه شارا نوشاد اداماه
دهند یا مادهای دیگر را که اثرات مشابهد داشته باشد ،به کار برند .برخد اف کساند کاه راه
اول را برگشیدند بهسختد تنبیه شدند و گاه این تمرّد اف امر و ومتد به یمت جانشاان تماام
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شد(منشد مد .)225 /1 :1383 ،با این وال عدهای که باه نظار مادرساد بیشاتر اف نظامیاان
بودند ،شرا نوشد را ترک ن ردند فیرا در ساال  963ق شااه دیانپنااه ناچاار شاد دوبااره
فرمان منع خود را تجدید کند و سپاهیان را توبه دهد(همان .)386 ،پید اف این در توباۀ اول
سال  939ق -مقرر شده بود مردم عادی اف شر شارا و خاوردن بناگ و باوفه و باا دمس رات منع شوند و به ول سبشواری مردم را به مو مه ضات اس م برده اف جمیع باای
توبه دهند؛ و در هر مولّه و هر کوچه و جمیع مساجد کساند را به کار گرفتناد کاه عاوام را
وروریات دین و ارکان خمسه اس م تولایم نمایناد و اف هارکس اماری خا ف شارع وا اع
شود ،طب شرع به جشا رسانند .بنابراین مردمان جمیع ممالک موروسه توبه کردناد و آدا
طهارت و نماف و روفه و وج و ادای فکات مفرووه را یاد گرفتند .بوضد اف مردم اف صمیم
لب توبه کردند و برخد اف ترس و ومت .بههروال بود اف توبه چون اسبا فس و فجاور
در دسترس نبود و اگر کسد مخفد به دست مدآورد باید خطرات جاند و مالد را باه جاان
مدخریاد ،اف منااهد پرهیاش مادکردناد و عاادت طبیوات ایشاان اف آن برطارف شاد(موق
سبشواری .)169 :1383 ،برخد اظهارات سبشواری ابل تأمال اسات؛ اول ایانکاه او مادعد
است بوضد اف مردم اف صمیم لب توبه کردند و برخد اف ترس و ومت ،به این ترتیاب باه
فعم ایشان همۀ مردم اف من رات توبه کردند و عادت به این رفتارها را اف سر بیرون کردناد.
این در والد است که ا دامات تهماسب اول من رات را آنگونه که سبشواری ادعا مدکناد
بهکلد ریشه کن ن ارد ،چاون اگار چناین ادعااید وا ویات داشات فرماان توباۀ دوم مونااید
نداشت .به نظر مد رسد هدف سبشواری اف بیان این مطالاب جلابکاردن توجاه شااه فماان
خود -عباس دوم -به ا دامات ود من راتد تهماسب اول و برانگیختن او در جهات مباارفه
با ناهنجاریهای فمان خودش بود.
هرچند این سختگیریها باعث شد مصارفِ مسا رات دساتکام در مععاام برطارف
شود اما گشارشها نشان مددهد اعتیااد پایاان نیافات ،بل اه مسایر خاود را باه سامت افیاون
منورف کرد .مصرفکنندگان مس رات راه دوم یوند رویآوردن به مادهای دیگر(افیاون)
را برگشیدند .کاربرد افیون در میان شااهشادگان و صااوب منصابان افاشاید یافات ،ایان در
صورتد است که پید اف منع اخبار کاربرد افیون در ایان ا شاار باهنادرت بیاان شاده اسات.
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بسامد اخبار مصرف افیون بود اف منع ناهنجاریها ،مدتواند مؤید این فرض باشدکه مصرف
افیون افشاید یافات و در ماواردی جاایگشین مصارف شارا شاد .در اداماه مصاداقهاای
مصرف افیون پس اف فرامین منع ،بیان مدشود.

دادههاای موجاود دربااارا افیاون اف دورا اول و وماات صافوی ( 996-907ق) ،عماادتاً
متول به بود اف صدور فرمان منع ناهنجاریهاست .اعتیاد شاهشادگان به افیون در این دوره با
دورا اخیر در پیوند است .شاهشاده بهرام میرفا پسر شاه تهماسب ،که در سان  33ساالگد در
شب جموه 19رمضان  956ه.ق درگذشت ،به افیون موتاد بود .علات مارا او تیییار مقادار
افیون مصرفد و اعتنان ردن پشش ان به نسخهای که عمادالدین شیرافی برای ترک شااهشاده
در نظر گرفته بود گشارش شده اسات(عمادالادین شایرافی101–99 :1388 ،؛ منشاد ماد،
 .)341–340 /1 :1383شاهشادا دیگر ،سلیمان میرفا که برادر تند پریخان خانم بود پنج سال
پس اف مرا بهرام میرفا در سن  23سالگد یوند شب چهارشنبه  24ربیعالثاان ساال 961ق
فوت کرد .او در مشهد منصب خادمباشاد داشات و توات تاأثیر علماای ماذهبد «مرت اب
نامشروعات به هیچ وجه نمدشد بل ه درین مدت کبیره و صییره افو صادر نشد و در کارم و
سخا و مروت ثاند نداشت ...اما تریاکد گذره 1بود و به هیچ چیش اعتماد بارو نباود»( .منشاد
مد)629 /2 :1383 ،این گشارش منشد مد بهصراوت بیانگر این است که استومال افیاون
و اعتیاد به آن اف سوی شاهشاده ،بههیچوجه رفتاری خ ف شرع نبوده اسات .شااه تهماساب
سلیمان میرفا را برای ترکنمودن تریاک به پایتخت فراخواند .مادرش سلطان آغاا خاانم اف
واارم بااه منااشل وی آمااده پشش ا اند را بااهمنظااور تاارکدادن او تویااین کاارد امااا فایاادهای
نداشت(همانجا) .شاهشادا دیگر اباراهیم میارفا ،بااوجود آراساتهباودن باه هنرهاای مختلاف

«بوضد  ...و تها به خوردن فلونیا و تریاک ا دام مدنمود»(منشد مد.)116–115 :1352 ،

بدلیسد در شرفنامه اف اعتیاد واکمان برخد مناط کردستان به افیون و تلّون مشاج آنهاا
براثاار مصاارف آن ،سااخن م ادگویااد (بدلیس ا  454/2:1377 ،و  .)199-198شاااه منصااور
سپه ساالر دیلمان که خان اومد ،واکم یاغد گای ن او را در ساال  975ق هماراه نیروهاای
 .1تریاکد گذره یا گذرا به مونای اعتیاد به افیون است .این گاشارش منشاد ماد باه صاراوت بیاانگر ایان اسات کاه

استومال افیون و اعتیاد به آن به هیچ وجه رفتاری خ ف شرع نبوده است.
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دیگر برای رویاروید با سپاهیان و ومت مرکشی فرستاد ،تریاکد باود و سارانجام در شاب
آخر فندگانداش دروالدکه فخمد شده بود و به تریاک دسترسد نداشت در میان بارف و
سرما مانده و به مرض خون شا م گرفتاار شاد و باه هماان مارض فاوت شاد (منشاد ماد،
.)475 /1:1383
گراند تریاک مؤید این است که در این دوره تمام ا شاار جامواه باه خاوردن آن موتااد
نبودند فیرا اف پس مخارج همیشگد آن برنمدآمدند .با این وال عدا فیادی ،وتاد کسااند
که با دین و مذهب مرتبط بودند ،افیون را به کاار مادبردناد و باه آن عاادت کارده بودناد.
شیرافی مد نویسد« :عجب دانم که بقوهای اف بقااع باشاد خاواه اهال مدرساه و خاواه اهال
خانقاه و خواه اصوا دیر در فمان ما که جمود کثیر اساتومال آن مادکنناد» (عمادالادین
شیرافی )52 :1388 ،موتادین اف شرهای مختلف بودند ،هرچند شیرافی اظهار مددارد کاه
موتادین اکثر «اصوا فهم و عقل و رأی صا،ب» مدباشند ،اما ان ار نمادکناد کاه عادهای
به تقلید اف گروه اول موتاد شدهاند «که خود تمیشی ندارند امّاا تقلیاد اهال تمیاش مادکنناد».
عبادتکنندگان جهت بیداری شب و توجّاه تاام در خلاوت و دعاا و را،ات و پیاادهروان و
کساند که کارشان سخت بود و یا کساند که تمرکش و د ت در کارشان اهمیت داشت مثال
کاتب و نقّاش و طالب علم و ...به افیون گراید داشتند .همچنین مساافران کاه در شاب راه
مدپیمودند افیون مدخوردند تا خوا بر آنها غالب نشود و گرفتار راهشنان نشاوند(هماان،
.)72 ،54–53
 .5پیامدهای اجتماعی

الف .ظهورِ مسئله سوء مصرف افیون در جامعه

سوء مصرف افیون در مصارف درماند به وجود نمدآید بل ه مصرف مداوم یاا اعتیااد ،کاه
اف ویژگدهای ذاتد افیون است ،باعاث باهوجودآمادن بیشاتر مضاراتِ آن اسات .افیاون در
مصااارف درماااند و در ابتاادای مصاارف شخصااد ،مُس ا ن اساات و اثاار وااد تاارس و وااد
افسردگد دارد ،اما مصرف درافمدت آن در مصرفکننده اوساس افسردگد ،تارس و دردِ
بیشتر ایجاد مدکند .اف آثار درافمدت تریاک به سستد عض ت ،ووف اراده ،کماشتهاید،

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 53 /

یبوست و وایوات میشی اشاره شده است(صدی سروستاند .)184 :1388 ،یوسافد هاروی
باآن که افیون را در درمان برخد بیماری هاا مفیاد مادداناد ،اعتیااد باه آن را کااری ناپساند
مدشمارد« :دردها را بَرَد تمام اف تن /لیک نبود بار او ن او ادماان»( 1یوسافد هاروی:1382 ،
 .)173رسالۀ افیونیه اا که اولین تألیف تخصصاد و مساتقل درباارا مصارف صاوی و ساوء

مصرف افیون در پشش د سنتد ایران است اا در دورا پس اف منع ناهنجاریها نگاشاته شاده

است .تألیف این رساله در این دوره ،اف تیییری که در نوع و میاشان مصارف افیاون رو داده
و ایت مد کند و مؤید توولد است که پید اف آن دوره وجود نداشته است .این رسااله اف
نظر دادهشناسد بر تجربیات بالیند که خود نویسنده درگیر آن بوده و اط عاات ورفاهای او
بهعنوان یک پششک و یافته های پیشینیان ،مبتند اسات .مؤلاف کاه خاود گرفتاار اعتیااد باه
افیون شده بود ،نسخه های متوددی را برای رهاید اف اعتیاد به کاربسات ،ساپس آنهاا را در

رسالۀ افیونیه برای استفادا عموم عروه کرد .بدتردید وارورتد کاه شایرافی را باه تاألیف

چنین کتابد واداشت افشاید خیل موتادان و مسا،ل جدیدی بود که برای مصارفکننادگان
دا،مد افیون به وجود آمده بود.

عمادالدین شیرافی با هفتم رساله افیونیه را به مضرات افیون اختصااص داده اسات .او

فیانهای افیون را خارج اف شمار مدداند و مدنویساد« :هماین مضارّت کاافد اسات کاه در
مواوود که نفع اف او متو ّع است ،اگر نه به طریقد که مدباید که اساتومال کنناد ،مضارّت
بلیغ مدرساند و دیدن جمود که اف استومال این ه ک شدهاند کاافد اسات بارای تووای
مضرت آن» .اف جمله مضرّتها :الغری و ووف بدن ،تقلیال فهام و اواواف ف ار ،کنادی
بصر ،ثقل سمع ،بد ثباتد در رفتار و کردار ،ووف روح ،ووف دما  ،ووف لب ،واوف
کبد ،ووف موده ،ایجاد نفخ و ولنج 2 ،عسر البول 3،در بوضد او ات خش د دماا و اناف

4

و خش د دهان ،گرفتگد صدا ،تخدیر وسّ ،بخل ،ووف باه ،تقلیل نسال ،گوشاه نشایند و

 .1در اینجا منظور اف لیت ادمان اعتیاد و وابستگد و مداومت در مصرف افیون است.

 .2دردهاید که در ناویۀ روده ها ایجاد مد شد.
 .3به سختد ادرار کردن را گویند.
 .4بیند.
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دور شدن اف جمع و باعث بیماری کشاف ،دق و صرع است(عمادالدین شیرافی–60 :1388 ،

.)63

در با نهم به این بوث مهم پرداخته شده که موتادین چگونه م توانند خاود را درماان
کنند .به نظر عمادالدین برا نیال باه ایان مقصاود ساه راه وجاود دارد :اول طاوالن کاردن
فواصاال اسااتومال ،دوم تقلیاال مرتااب میااشان مصاارف و روش سااوم جااایگشینکااردن ماااده
کموررتر دیگر همچون بیخ چین  1بهجای افیون .در ابوا دهام و یاافدهم ،ایان موواوع
مورد بوث رار گرفته است که ترک ناگهان تریاک چه عوارو دارد و ایان عاوارض را
چگونه م تاوان برطارف سااخت .در باا دوافدهام چگاونگد خاوردن افیاون در هنگاام
بیماری بیان شده است .در همین جا در تأیید نظریات خود به شرح وال ی

اف شاهشادگان

صفو به نام بهرام میرفا ،که موتاد به افیون بود ،م پردافد .او مدعد است چاون در درماان
شاهشاده به توصیههای او توجه نگردید ،منجر به مرا او شد .با سایشدهم فماان اساتومال
افیون اا بود اف غذا یا بل اف غذا اا بیان شده و در با چهاردهم راه ارهاید بارای افارادی
که اعتیاد داشتند و مدخواستند در ماه رمضان روفه بگیرند ،ارا،اه شاده اسات (هماان–71 ،

.)107

در دورا مورد پژوهد ،افشاید موتادان و تقاوای روفافشون برای تهیه افیون با تولیاد و
عرواۀ مواادود ایاان مااده سااافگاری نداشاات .اف ایاان رو فروشاندگان باارای سااود بیشااتر و
پاسخگوید به مشتریان انبوهتر ع وه بر گرانکردن افیاون ،افاشودن غادّ بار آن را ،راهوال
مناسبد دانستند .البته افشودن غد در آن عصار مخصاوص افیاون نباود اماا در ماورد افیاون
افشودن غد سادهتر و عملد تر بود فیارا طوام و رناگ و خاصایت آن براثار افاشودن غاد
بهسختد ابل تشخیص است (همان.)35–36 ،

 .1بیخ چیند یا چو چیند سا ه فیر فمیناد گیااهِ smilax glabra roxbاف خاانوادا سوسانیان باا بوتاهای باالروناده و

خاردار است .برا این گیاه سبش و به ش ل بیضد مایل به دایره و میوهای شبیه گای س دارد .رسااله بایخ چیناد تاألیف

و یم عمادالدین مومود بن مسوود شیرافی اولین نگاشته طبد پیرامون خواص ،طبایع و منافع چو چیناد اسات .ایان

رساله در سال 1383توسط دانشگاه علوم پشش

ایران به چاپ رسیده است.

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 55 /

ب .خودکشی یا کشتن با افیون

ی د اف کاربردهای افیون که در دورا پس اف فرمان منع به آن اشاره شاده اسات ،خورانادن

افیون به مقدار فیاد برای کشاتن افاراد یاا خودکشاد باود .افیاون فوالیات سیساتم عصابد را
کاهد مددهد اف این رو عض ت را شل کرده اوطرا را اف بین مدبارد و درد را تسا ین
مددهد ،با این وال اخت ل تنفسد ناشاد اف فیاادهروی در مصارف آن یاا ترکیبااتد خطار
مرا را در پد دارد(صدی سروساتاند .)175-174 :1388 ،باا وجاود اط عاات مرباوط باه
خودکشد با افیون در کتب پشش د عصر ،نشانۀ مومولبودن این روش خودکشد باه خااطر
سهولت آن و در دسترس بودن این ماده است .عمادالدین شیرافی مدنویسد خوردن روغان
کنجد بود اف افیون ،خودکشد غیر ابل برگشت را در پد دارد« :جموا کاه بار ایان اطّا ع
داشتهاند افیون جهت ه ک خوردهاند و روغن کنجاد اف عقاب آن تاا ابال عا ج نباشاد»
(عمادالدین شیرافی .)133 :1388 ،در کتب طبد این دوره نیش نسخههاید برای درمان کسد
که افیون به مقدار « اتل» خاورده ،موجاود اسات(وساین شافاید105 :1383 ،؛ عمادالادین
شیرافی .)48 – 47 :1388 ،در دسترس بودن این ماده ،نشانهای اف افشاید مصرفکننادگان
و موتادان به افیون بود.
روایتد اف مرا شاهشاده ای به نام سلیمان میرفا -که نوا دختری شاه تهماساب باود -در
دست است که نشان مددهد او را در سال  984ق ،با خوراندن بید اف ود تریاک به دستور
اساماعیل دوم ،بار سار ر اباتهاای جانشایند کشاتند (تتاو و شوینا .)5925 /8 :1382 ،
مشهورترین تل با تریاک مربوط به ی د اف شاهان این دوره یوند اسماعیل دوم است .او باه
ترکیبهای افیون دار موتاد بود .اف ماجرای مرا او ،گشارشهای واد و نقیضاد در دسات
است با این وال وجه مشترک همۀ این گشارشها وجود ترکیبهای افیوند و فلونیاا اسات.
برخد استومال بید اف ود ترکیبهای افیوندار و فلونیا را در مرا شااه ماؤثر ماددانناد و
برخد داخل کردن سم در وقۀ فلونیای شاهد و وایعکاردن مُهرونشاان آن را عامال مارا
مد دانند .دو دلیل برای مصرف مداوم این مواد توسط شاه اساماعیل دوم ذکار شاده اسات:
روایتد درد ولنج شاه را دلیل موتاد شدن او مدداناد و روایتاد دیگار فنادگد ساخت او را
پید اف رسیدن به شاهد عاملد برای لذتجوید و گشودن عقدههااید ماددانناد (اسا ندر
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منشد 219–218 /1 :1382 ،؛ افوشته ا نطناش  ،باد تاا59 :؛ جنابادی 585 :1378 ،؛ وسایند
منشااد410 :1386 ،؛ روملااو495،595 :1357 ،؛ غفااار کاشااان  1414 ،ق380 :؛ شوین ا ،
.)34 :1359
پ .تأثیر بر روابط اجتماعی

تأثیر افیون بر رفتار و خل و خوی کسد که باه ساختد باه ماواد افیاوند وابساته شاده یاا باه

اصط ح اعتیاد پیدا کرده غیر ابل ان ار است .فرد موتاد مهارت ساافگارانه باا فنادگد را اف
دست مددهد و بیشتر اسیر اوطرا  ،خشم و ناامیدی مدشود .باه عباارت دیگار ،او کنتارل
خود را بر رفتارهاید اف دسات ماددهاد(خرماد و سایف  )23 ،1382اف ایان رو در رواباط
اجتماعد خود دچار مش ل مدشاود .توقیقاات فیاادی نشاان ماددهاد کاه موتاادان دارای
مش

ت جدی شخصیتد هساتند(صاابر ،موساوی و صاالود  .)40 ،1390افراد دارای سوء

مصرف مواد با عدم شناخت صوی اف عواطف و اوساسات خوید ،تواناید اتخاذ
رفتارهای صوی  ،منطقد و مبتند بر وا ویت را اف دست مددهند .همچنین برخد اف پژوهد
ها اف افسردگد افراد موتاد و ایت دارند ،اف ایااااان رو آناااااان در همدلد با دیگران منفول
هسااااتند .آنها در جاموه موبو نیستند و در تواملهای اجتماعد با سایرین تواناید بر راری
رابطه همدالنه و عمی را ندارند (ناط و میناکاری.)125 :1387 ،
تأثیر ناخوشایند افیون بر موتادین در منابع این دوره انو ااس یافتاه اسات .ساام میارفا در
تذکرهاش اف موالنا جنوند گی ند یاد مدکند که مردی دیواناهوش و ساودایدماشاج باود و
«اف خوردن افیون بسیار ،اف دایرا انسانیت بیارون رفتاه» باود (صافوی ،بادتاا .)274 :سا مد
اصفهاند که در اردو بافار به کار مشیول بود اف بسیار خوردن افیون باه والات مارا افتااده
بود (صفوی ،بد تا .)262 :القا «افیون خواره» و تریاکد نیش در متاون ایان دوره باه عناوان
ی د اف ویژگدهای ناخوشایند فرد موتاد ذکر شده است (ووشد بافقد537 :1363 ،؛ منشد
شویند.)974 :1378 ،
مردم برخد شهرها همچون تبریش کاه در مسایر تجااری شارق باه غار

ارار داشاتند و

جمویتشان با استقرار گروههای مهاجر و بافرگانان دچاار نااهمگوند شاده باود ،اوتمااالً باه
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خاطر دسترسد آسانتر به تریاکد که در مسیر راههای تجاری دادوستد مدشد ،موتااد شاده
بودند .دربارا تبریشیان نوشتهاند« :فقیر و غن آن دیار اف کساب خاال نباشاند ...اکثار ماردم
تبریش افیون مدخورند و در صباح هرکس با ایشان سخن گوید جوا درشات شانود و بواد
اف پیشین که کیفیت ایشان رسیده باشد اگر اف کساد صاد دشانام شانوند باه فباان تواواع و
م یمت جوا گویند»(وسیند ،بدتا779 :؛ خواند میر .)653 :1380 ،این گشارش همچناین
نشان مددهد با توجه به مو ویت تجاری تبریش ،مردم شهر هرکدام کسب و پیشهای داشتهاناد
و اف پس مخارج اعتیاد به افیون برمدآمدهاند ولد تأثیر افیون بار اخا ق و رواباط اجتمااعد
آنها نمایان بود.
 .5نتیجه

در دورا پیشاصفوی مقدار افیون مورد اساتفاده در جامواه انادک باود و بیشاتر باه مصاارف

درماند مد رسید .در رن نهم به وجود توداد اندکد موتااد باه افیاون ااا کاه بیشاتر اف ا شاار
باالی جاموه بودنداا اشااره شاده اسات .بررساد دادههاای موجاود در مناابع دوره نخساتین
صفوی روند شیوع اعتیاد به افیون در جاموه را پس اف فرمان منع شااه تهماساب ،یاک روناد
رو به رشد نشان مددهد .در ا یان دوره ،نخبگاان و اومتد و ا شاار خاصاد اف جامواه ،کاه
پیدتر آفادانه اف مس رات بهره مدبردند ،به افیاون روی آوردناد و عادهای دیگار اف ماردم
مصرف افیون را اف گروه هاای ذکرشاده تقلیاد کردناد .در ایان دوره هایچ ماانع سیاساد یاا
مذهبد اف سوی و ومت و علمای مذهبد ،برای استومال افیون وجود نداشت .اف ایان رو باا
توجه به ممنوعیت مس رات گراید باه سامت ماواد افیاوند ااا کاه در عارف فماناه مناافع
متوددی را برای آن متصور بودنداا افشاید یافت .افشاید مصرف افیون تبواات گونااگوند
را برای جاموه به بار آورد ،پدیدا سوء مصرف مواد ،با افشاید توداد موتاادان ،بارای اولاین
بار به ی د اف موض ت جاموه تبدیل شد که ورود جدی جاموه پشش د را مدطلبید ،اف ایان

رو تألیف رسالهای همچون رسالۀ افیونیه ورورت یافت .افشاید نیاف به افیاون تجاارت ایان

ماده را توت تأثیر رار داد و کشت آن را در کافرون  -اف مناط فاارس -باعاث شاد .ایان

دگرگوندها افیون را بهصورت مادهای ابل دسترس درآورد که مدتوانست بهراوتاد بارای
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خودکشااد مااورد اسااتفاده اارار گیاارد .اف ایاان رو در ایاان دوره گااشارشهااای متوااددی اف
خودکشد و کشتن افراد با مصرف غیرمتوارف افیون در دست است .رویهامرفتاه در نیماۀ
دوم دورا نخستین صفوی فمینههای اعتیاد فراگیر جامواه فاراهم شاد و در دورههاای بوادی
سبک فندگد ا شار بیشتری اف جاموۀ ایراند را توت تأثیر خود رار داد و چنان در فنادگد
آنان نهادینه شد که وتد شاه عباس اول نتوانست آن را ریشهکن سافد.
منابع
 آ اجری ،سید هاشم ( .)1389مقدمهای بر مناسبات دین و دولت در ایران عصر
صفوی .تهران :طرح نو.



ابن سینا ،وسین بن عبد اهلل( 1426ق) .القانون فی الطب .بیاروت :دار حویااء التارا
الوربد.



اس ندر منشد( .)1382تاریخ عالمآرای عباسی .به کوشد ایرج افشار .ج  .1تهران:
امیرکبیر.



اسناد روابط تاریخی ایران و پرتغتال ستالهتای  1500تتا .)1382( 175۸
ترجمه و تنظیم مهدی آ امومد فنجاند .تهران :وفارت امور خارجه.



افوشتها نطنش  ،مومود بن هادایتاهلل ( .)1373نقاوۀ اآلثار فی ذکر االخیار فتی



اولئااریوس ،آدام( .)1363سفرنامه آدام اولئتاریو

تاریخ الصفویه .به کوشد اوسان اشرا  .تهران :علم و فرهنگ .

 .ترجماۀ اوماد بهپاور .تهاران:

ابت ار.
 ایمان ،روم علیخاان ( .)1386منتخباللطایف .باه کوشاد وساین علیاشاده و مهادی
علیشاده .تهران :طهوری.


بابا صفری ( .)1371اردبیل در گذرگاه تاریخ .ج  .2اردبیل :دانشاگاه آفاد اسا مد
(اردبیل).



بدلیس  ،شرف خان ( .)1377شرفنامه ،به تصوی والدیمیر ولییامینوف .تهران :اساطیر.
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برهاان ،مومدوسااینباان خلااف( .)1380فرهنت

فارستتی برهتتان قتتا ع .تهااران:

افراسیا .


بیرون  ،ابوریوان ( .)1383الصيدنة فی الطب (داروشناسى در پزشتکى).



پورداود ،ابراهیم( .)1383هرمزدنامه .تهران :دنیای کتا .

ترجمۀ با ر مظفرفاده .تهران :فرهنگستان فبان و اد فارس  ،گروه نشر آثار.

 تاورنیه ،ۀان باتیست( .)1336سفرنامه تاورنیه .ترجمۀ ابوترا نوری ،به کوشد ومید
شیراند .تهران :کتابفروشد سناید و کتابفروشد تأیید.


تتو  ،او اومد ،شوین  ،آصف خان ( .)1382تاریخ الفی .به کوشاد غا م رواا
طباطبای مجد .ج  .8تهران :علمد و فرهنگد.

 جملد کارری ،جوواند فرانچس و ( .)1348سفرنامه کارری.ترجمۀ عبااس نخجاواند
و عبدالولد کارنگ .تبریش :وفارت فرهنگ و هنر ،اداره کل فرهناگ و هنار آذربایجاان
شر د.


جنابدی ،میرفابیگ بن وسن( .)1378روضه الصفویه .باه کوشاد غ مرواا طباطباا،د



جن

نظم و نثر بیاضی [بد تا] .کتابخانه مجلس :نسخه خطد شماره .1983



وسیند منشد ،مومودبن ابراهیم ( .)1386تتاریخ احمدشتاهی .باه کوشاد موماد

افشار.
تهران:بنیاد مو وفات دکتر مومود 
مجد. 

(عرفان).

سرور موال،د .تهران:مومدابراهیم شریوتد افیانستاند

 وسین شفا ، ،مظفر بن مومد ( .)1383قرابادین .تهران :دانشگاه علوم پشش

 وسین منش  ،مومد میرک بن مسوود ( .)1385ریاض الفردو

ایران.

خانی .باه کوشاد

ایرج افشار و فرشته صرافان .تهران :بنیاد مو وفات دکتر مومود افشار.
 وسیند ،مجدالدین مومد [بد تا] .زینتالمجالس .تهران :کتا فروشد سناید.

 و یم مؤمن ،مومد مؤمنبن مومدفمان( .)1390تحفهالمومنین مشتهور بته تحفته
حکیم مومن .م :نور وود.
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 خرمد ،ناصر سراج و علد اکبر سیف(« .)1382مقایسه اثار بخشاد درماانهاای رفتااری،

شناختد و گاروه درمااند در درماان اعتیااد باه ماواد مخادر» .دانتش و پتهوهش در

روانشناسی ،ش .40–21 :17

 خواند میر ،غیا الدین بن همامالدین ( .)1380تاریخ حبیبالسیر (ج  .)4تهران :خیام.
 خورشاهبن باد الوسایند( .)1379تاریخ ایلچی نظتام شتاه .باه کوشاد مومدرواا
نصیری ،کویچد هانهدا .تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگد.
 رافی ،امین اومد[ .بد تا] .هفت اقلیم .ج  .2تهران :علمد.
 راف  ،مومد بن فکریا ( .)1408المنصوری فی الطب .شرح و توقی و تولی واافم
ب ر صدیق  .کویت :المنظمة العربية التربية و الثقافة و العلوم.
 راوندی ،مرتضد ( .)1382تاریخ اجتماعی ایران .ج  .7تهران :نگاه.
 روملو ،وسن بیک ( .)1357احسن التواریخ .به تصوی عباد الوساین ناوای  .تهاران:
بابک.

 سروری ،مومد اسم بنواجد مومد ( .)1338فرهن

مجمع الفر

 .تهران :علمد.

 شاردن ،ۀان( .)1372سفرنامه شاردن .ترجمۀ ا بالییما،د .ج2و3و .4تهران :توس.
 شاهارفاند ،مومداکبر بن مومد( .)1380میزانالطب .به تصوی هاادی نصایری .ام:
سماء.
 شریف ،مومدمهد بن علینق ( .)1387زاد المسافرین .م :ج ل الدین.
 شیخ بها،د  ،مومدبن وسین ( .)1386جامع عباسی رساله عملیه .م :جاموه مدرسین
ووفه علمیه م ،دفتر انتشارات اس مد.

 شیراف  ،کمال الدین وسین(« .)1386تریاک فاروق» .گنجینه بهارستان (مجموعه 3
رساله در پزشکی) .ج .2تهران :کتابخانه ،موفه و مرکش اسناد مجلس شورای اس مد.

 صابر ،فاطمه ،سید ولد ا .موسوی و ایرج صالود(« .)1390مقایسه ویژگدهای شخصیتد
و سبکهای ول مسئله در مردان موتاد و غیرموتاد» .اعتیادپهوهی.55–39)19( ،
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 صدی سروساتاند ،روماتاهلل ( .)1388آستیبهتای اجتمتاعی (جامعتهشناستی

انحرافات اجتماعی) .تهران :سافمان مطالوه و تدوین کتب علاوم انسااند دانشاگاههاا

(سمت).
 صفا ،ذبی اهلل ( .)1378تاریخ ادبیات در ایران .تهران :فردوس.
 صفوی ،سام میرفا [بد تا] .تذکره تحفه سامی .باه تصاوی رکانالادین هماایونفرو.
تهران :شرکت سهامد چاپ و انتشارات کتب ایران.

 طاهری ،ابوالقاسم ( .)1354تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران از مرگ تیمتور تتا
مرگ شاه عبا

 .تهران.

 عبدی بیگ شیرافی ،فینالوابدین علاد ( .)1369تکملةاالخبار (تاارخ فایهخا ا
آغا

تا  ۹۷۸هجری قمری) .به تصوی عبدالوسین نواید .تهران :نشر ند.

 عقیل علو خراساند شیراف  ،سید مومد وساین ( .)1391قرابتادین کبیتر .تهاران:
مؤسسه مطالوات تاریخ پشش د ،طب اس مد و م مل دانشگاه علوم پشش د تهران.

 عقیل علو شیراف  ،سید مومدوساین (1260ق) .مخزن األدویه دائرةالمعتارف

خوردنیها و داروهاى پزشکى ستنتى ایتران .باه کوشاد اوماد کبیار ،اوماد

عجیب ،غ م وسین مولو  ،نبر عل مولو  .کل ته.
 عمادالدین شیرافی ،مومود بان مساوود ( .)1388رستاله افیونیته .باه کوشاد رساول
چوپاند ،امید صاد پور و وجیهه پناهد.تهران :المود.

 غفار کاشان  ،او اوماد بان موماد (  1414ق) .تتاریخ نگارستتان .باه کوشاد
مرتض مدرس گی ن  .تهران :کتا فروشد وافظ.
 فخرالشماند  ،عبدالنبد بن خلاف ( .)1362تذکره میخانته .باه کوشاد اوماد گلچاین
مواند.تهران :ا بال.

 فلسفد ،نصراهلل ( .)1353زندگانی شاهعبا

اول .تهران :دانشگاه تهران.

 / 62تأثیر فرمان منع مسکرات شاه تهماسب اول بر مصرف افیون در دورۀ اول حکومت صفوی ( 996-907ق)

 فومند ،عبادالفتاح( .)1349تتاریخ گتینن در وقتایع ستالهتای  103۸تت 923
هجری قمری .به کوشد منوچهر ستوده .ج  .1تهران :بنیاد فرهنگ ایران.



اسمد گنابادی،مومد اسم( .)1387شتاه استماعیلنامته .باه کوشاد جوفار شاجاع
فارسد.

کیهاند .تهران :فرهنگستان فبان و اد



اا شوین  ،م مومد رفیع ( .)1359دیوان .باه کوشاد ساید وسان ساادات ناصار .
تهران :علمد.

 کارنگ ،عبدالولد( .)1351آثار باستانی آذربایجان .تهران :انجمن آثار ملد.

 کرماااند ،افضاالالاادین اوماادبن وامااد ( .)1356عقتتد العلتتی للموقتتف االعلتتی

قدیمیترین تاریخ مربوط به حوادث کرمان در عهتد ستنجقه .باه کوشاد
علیمومد عامری نا،یند .تهران :روفبهان.

 کمپفاار ،انگلباارت( .)1360ستتفرنامه کمپفتتر.ترجمااۀ کی اااووس جهانااداری .تهااران:
خوارفمد.
 کوهد کرماند ،وسین ( .)1324تاریخ تریاک و تریاکی در ایران .تهران :علمد.
 کوال ،عل بن عیس ( .)1387تذكرة الکحالين .تهران :دانشگاه علوم پشش

ایران.

 گنجینه بهارستان ( مجموعه  3رساله در پزشکی ) ( .)1386تهران :کتابخانه ،موفه
و مرکش اسناد مجلس شورای اس مد.

 الهجد ،علد بن شمسالدین( .)1352تاریخ خانی شتامل حتوادث چهتل ستاله
ایران.
گینن از  ۸۸0تا  920قمری .به کوشد منوچهر ستوده،تهران:بنیاد فرهنگ 

 مجلس  ،مومد با ر (1412ق) .بیست و پنج رستاله فارستى .ام :کتابخاناه آیات اهلل
مرعش نجف .
( _____ بدتا) .حدود و قصاص و دیات .م :مؤسسة النشر اآلثار االسالمية.
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 موق سبشواری ،مومدبا ر بن مومد ماومن( .)1383روضهاالنوار عباسی در اخنق
و شیوه کشورداری به کوشد اسماعیل چنگیشی اردهاید .تهاران :دفتار نشار میارا

م تو  ،آینه میرا .
 مومدیار بن عر

طیان ( .)1385مسخر البند تاریخ شتیبانیان .باه کوشاد ناادره

ج لد  .تهران :میرا م تو .
 مستوف بافق  ،مومد مفیاد( .)1385جتامع مفیتدى .باه کوشاد ایارج افشاار .ج .1
تهران :اساطیر.

 منشد شویند ،بوداق( .)1378جواهراالخبار بخش تاریخ ایران از قراقویونلو تا
سال  9۸4ه .ق .به کوشد موسن بهرامنژاد .تهران :دفتر نشر میرا م تو .

 منشد مد  ،اومد بن وساین( .)1383خنصتةالتواریخ .باه کوشاد اوساان اشارا د.
تهران :مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
 .)1352( _____ گلستان هنتر .باه کوشاد اوماد ساهیلد خوانسااری .تهاران :بنیااد
فرهنگ ایران.
 ناصر خسارو ( .)1355سفرنامه ناصر خسرو قبادیتانی .باه کوشاد اوماد ابراهیماد.
تهران :وفارت فرهنگ و هنر.
 ناط  ،ابراهیم و مومود میناکاری(« .)1387مقایسه هوش هیجاند در مردان موتاد به ماواد
افیوند و غیرموتاد» .اعتیادپهوهی (.134–121 ، )8

 نصرآبادی  ،مومدطاهر( .)1361تذکره نصرآبادی مشتمل بر شرح حال و آثتار
قریب هزار شاعر صفوی .به تصاوی وسان وویاد دساتگردی .تهاران :کتابفروشاد
فروغد.
 نفیس بن عاوض( .)1387ب اکبری .ترجماۀ موماداکبر بان موماد شااهارفاناد .باه
کوشد موسسه اویاء طب طبیود .م :ج لالدین.
 نواید ،امیر علیشیر ( .)1363تذکره مجالس النفائس .تهران.
 نواید ،عبدالوسین (« .)1373ماجراهای منع تریاک» .گنجینه اسناد (.35–16 ،)16

 / 64تأثیر فرمان منع مسکرات شاه تهماسب اول بر مصرف افیون در دورۀ اول حکومت صفوی ( 996-907ق)

« .)1377( _____ اسنادی اف داستان تریاک» .گنجینه اسناد (.75–62 ،)32-31
 .)1350( _____ اسناد و مکاتبات تاریخى شاه تهماستب صتفوى .تهاران :بنیااد
فرهنگ ایران.

 وریپناه ،همایون (« .)1391مصرف دخانیات در ایران عصر صافوی» .پیتام بهارستتان
(.427–414 ،)18



واصف  ،فینالدین مومود ( .)1349بدایع الوقایع .به کوشد ال ساندر بلادروف .ج
 .2تهران :بنیاد فرهنگ ایران.



واله اصفهاند ،مومد یوسفبان وساین ( .)1372خلتد بترین(ایتران در روزگتار



ووشد بافقد ،کمالالدین( .)1363کلیات دیوان وحشی بافقی .تهران :جاویدان.



یوسفد هروی ،یوسفبن مومد ( .)1382تب یوستفی (جتامعالفوائتد) .تهاران:

صفویان) .به کوشد هاشم مود  .تهران :بنیاد مو وفات دکتر مومود افشار.

مؤسسه مطالوات تاریخ پشش د ٬طب اس مد و م مل.

تهران :المود.
.)1391( _____ ریاضاالدویه .به کوشد سید مومد نظری 
 Matthee،Rudi)2005(. the pursuit of pleasure: drugs and
stimulants in Iranian history،1500-1900. princeton& oxford:
princeton univercity press.

