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توان يكي از مشخصات اجتماعي اين دوره  در عصرقاجار را ميرواج اعتياد بين ايرانيان :چكيده

 و عوامل مختلفي در افزايش اعتياد به ترياك در بين ايرانيان در عصر قاجار علل. ه حساب آوردب

بودن و فراواني اين ماده، تلقي نادرست مردم، توان به در دسترسها ميترين آناز مهم. اندنقش داشته

. ، اشاره كرداطالعي پزشكان سنتي اين دوره و تجويز ترياك توسط آنان براي هر نوع بيماريكم

هاي اجتماعي و مفيد پنداشتن به مصرف اين همچنين، برخي مشكالت رواني ناشي از سرخوردگي

با توجه به ويژگي اعتياد به ترياك و قدرت تخريب كنندگي . اندماده، در اين روند تأثير نسبي داشته

ترين از مهم. داشته استي عصر قاجاريه تبعات منفي زيادي به دنبال باالي آن، اين ماده در جامعه

پاشيدگي هاي غيرمتعارف و زننده، از هم، ايجاد برخي محيطكاريتوان به كماين مشكالت مي

هر چند بايد يادآوري كرد كه تأييد اين . ي مواد، اشاره كردفروشي به منظور تهيهها و ناموسخانواده

ي آن دوره شده هاي جامعهماندگيعقبكه اعتياد تأثير كالن بر اقتصاد عصرقاجار داشته و موجب 

  . يابي بدان چندان امكان پذير نباشدرسد كه دستنمايد، زيرا چنين به نظر مياست، بسيار پيچيده مي

  ي قاجاريه ترياك، اعتياد، دوره:كليدي هايواژه
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Abstract: Prevalencing of addiction among Iranian people in Qajar period can be 

considered as one of the social characteristics of that time. Different factors have played roles 

in increasing the addiction to opium among Qajar-age Iranians. The most important ones 

include the abundance and accessibility of this material, the wrong views of people, and the 

little medical information of physicians who prescribed opium for every illness. In addition, 

some psychological disorders originated from social knots and the common positive 

viewpoint to opium consuming played their roles in this procedure. Regarding the addictive 

feature of opium and its destructing nature, it has led to many negative effects on the Qajar-

age society. The most significant of such problems included little work, forming some 

discourtesy environments, dissipation of families and selling the female members of  the 

family as prostitutes to get money for buying opium. However, it is noteworthy that 

corroborating that the addiction has exerted a large impact on economy and social retardation 

in the Qajar age, is a difficult and somehow impossible task.  
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  مقدمه

درستي مشخص نيست و برخي آن را به دوران مصر باستان بهي اعتياد به ترياك در دنيا پيشينه

به عنوان پادزهر و ) خشخاش(گمان ايرانيان باستان با گياه كوكنار   بيندر ايرا .رسانندمي

اي مخدر و مكيف  به عنوان مادهدر ايران كه ترياك از چه زماني اين. اند ترياك آشنا بوده

ترديد نخستين روش  بي. دقيق و درستي در دست نيست است، اطالع قرار گرفتهاستفاده مورد 

ها و با تركيبات مختلف بوده خوردن آن به صورت كنوني، يهاستعمال كوكنار، برخالف شيو

است
1

 به دوران رواج ،رمصرف ترياك را به صورت مخدي ه، برخي پيشينها ايني همهبا .

 سكرآوري كه در مراسم يهكه نوشابرسانند و بر اين باورند  آيين مهرپرستي در ايران مي

 با خون ناي از گياه سكرآور هوم يا گوكر شد، آميزه ترين جشن مهريسن نوشيده مي بزرگ

.گاو بوده است
2

   

سينا، زكرياي رازي و جز   همچون ابن،پزشكان ايرانيي بعد از اسالم در ايران، در دوره

. اند برده خوبي آگاه بوده و از آن بهره مي كوكنار به يه از خواص دارويي ترياك و شير،هاآن

به .  گزارش تاريخي كه از مصرف ترياك در دست است، از ابوالفضل بيهقي استنخستين

 سلطان مسعود غزنوي را با خوردن ترياك چنان خواب ،م1039/ق. ه431  سال در، اويهگفت

 بلكه در اثر اين غفلت درربود كه نه تنها فرصت بيرون راندن طغرل سلجوقي را از دست داد،

. بساط غزنويان نيز از ايران برچيده شد
3

  

هاي رواج افيون در ايران بپنداريم، نه همچون يكي از عامل  اگر،حضور مغوالن در ايران را

توان عاملي غيرمستقيم در  دست كم  آن را در شرايط بد اجتماعي پديد آمده در ايران، مي

.گرايش مردم به تخدير پنداشت
4

ي دهم هجري قمري، ا آغاز حكومت صفويان از سده ب

 در واقع، عصر صفوي نقطه عطفي در رواج مصرف ترياك به .مصرف ترياك بسيار زياد شد

ها، نه همه افراد بلكه يكي ديگر از رسوم ايراني«:نويسدكه اولئاريوس ميآيد، چنانشمار مي

 اياز ترياك حبه. نامندا افيون نيز ميكنند و آن ربسياري از آنان اينست كه ترياك مصرف مي

معتادين به ترياك قادرند نيم كوئنتين . بلعندكنند و ميكوچك به اندازه يك نخود درست مي

_____________________________________________________________________ 
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خورند زيرا مايلند برخي ترياك را هرروز مي. و بيش ازاين مقدار را مصرف و تحمل كنند

رند زيرا ترياك به وفور مصرف عطاران از فروش ترياك سود بسيار مي ب. همواره نشئه باشند

.»مي شود
1

ي قاجاريه نيز ادامه پيدا كرد و افراد زيادي از  اين روند  مصرف ترياك در دوره

ي عصر قاجار را تحت ي طبقات به اين ماده دچار شدند؛ در نتيجه، اعتياد به آن، جامعههمه

ها هستيم، به گويي به آنهايي كه در اين پژوهش به دنبال پاسخپرسش. تأثير خود قرار داد

  :شرح زير است

 بوده است؟  به چه علليي قاجاريهرواج اعتياد به ترياك در بين طبقات مختلف در دوره

  اعتياد چه تأثيراتي بر جامعه و اعضاي آن در عصر قاجار داشته است؟ 

ودن و ي تحقيق بر اين امر استوار است كه، ترياك بنا به عللي، مانند در دسترس بفرضيه

 ي ترياك،فراواني، مشكالت اجتماعي، تصورات اشتباه مردم و اطالعات اندك پزشكان درباره

كنندگي اعتياد به ترياك، و قدرت تخريب. و تجويز آن براي هرگونه بيماري، رواج پيدا كرد

 به ها، فروش افراد خانوادهپاشيدن خانوادهاين ماده نيز مشكالت اجتماعي متعددي، مانند از هم

  .هاي نظامي و كاري را به دنبال داشتمنظور تأمين ترياك، و اخالل در برخي فعاليت

 تحقيقي پيشينه

ي قاجاريه، تاكنون تحقيقي ي ايران در دورهدر مورد علل رواج اعتياد و آثار آن بر جامعه

 هاي اجتماعياگر چه بايد گفت برخي كتاب. صورت نگرفته و موضوع مذكور بديع است

 تخصصي و در كنار ساير مسائل اجتماعيهاي بعد و همچنين تحقيقات جديد به صورت غيررهدو

يابي اعتياد و يك به ريشهاند، ليكن هيچكشي در اين مقطع زماني داشتهنگاهي گذرا به ترياك

 اي از تاريخ اجتماعي تهران قديمگوشهكتاب جعفر شهري با عنوان . اندآثار اجتماعي آن نپرداخته

ي قاجاريه و ي ايران در دورهدر كنار ساير موضوعات اجتماعي، تنها به رواج اعتياد در جامعه

گراني بوده كه به پهلوي اول توجه كرده است، عبدالحسين نوايي از محققان معاصر، از پژوهش

هاي وي در دو مقاله با عنوان. كشي در طول تاريخ ايران توجه نشان داده استبحث ترياك

»جراهاي منع ترياكما«
2

»اسنادي از داستان ترياك« و 
3

ي اعتياد در ايران و اقدامات  سابقه به

_____________________________________________________________________ 
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دولت پهلوي اول براي جلوگيري از گسترش اعتياد در بين مردم توجه كرده، اما مطلب چنداني 

 پاريزي نيز درباستاني. ي قاجاريه ننوشته استدر باب علل رواج و آثار اجتماعي آن در دوره

 همچنين، مهشيد. كشي در بين مردم ايران اشاره كرده است، به ترياكاز سير تا پيازابي با عنوان كت

»ترياك و اقدامات انجمن مبارزه با ترياك و الكل«با عنوان اي لطيفي نيا در مقاله
1

 ، به اقدامات

  .دولت پهلوي اول در مبارزه با مصرف ترياك پرداخته است

  ي عصر قاجاراك در جامعهعلل رواج اعتياد به تري

اي از مجموعه. اي تك علتي تبيين كردتوان به گونهي عصر قاجار را نميرواج اعتياد در جامعه

اي معتقد هستند با توجه به عده .اندي خام نقش داشتهعلل و عوامل متعدد در رواج اين ماده

و فعاليت كمپاني مذكور در زماني تشكيل كمپاني هند شرقي انگليس با اوائل دولت صفويه هم

 هايتوليد و قاچاق ترياك به چين، ايران و برخي كشورهاي ديگر، كه سرانجام منجر به جنگ

 هاي داخلي آن در معتاد كردن ايرانيترياك بين انگليس و چين شد، اين كمپاني و عمال فرومايه

 ي اعتياد در بين ايرانياندر اشاعهبنابراين، سياست استعمارگران انگليسي را . اندنقش فراوان داشته

.ترين عامل تلقي كردبايد مهم
2

   

كه علل رسد بيش از آنها در رواج اعتياد در بين ايرانيان، به نظر ميدر مورد نقش انگليسي

صورت علمي مورد بررسي قرار گرفته باشد، نوعي توهم توطئه در تحليل اين و عوامل آن به

 ي قاجاريهامل انگليسي در رواج كاشت خشخاش در ايران در دورهگرچه عو. مسئله وجود دارد

ها در رواج اعتياد نقش ايفا كردند، اما بايد در نظر داشت كه اين مسئله به معناي نقش انگليسي

هاي معموالً رواج اعتياد در بين كشورهاي شرقي به عنوان يكي از حربه. در بين ايرانيان نيست

ها در اين مسئله در مورد كشور چين كه انگليسي. شرق قلمداد شده استاستعماري در مقابله با 

واقعيت تلخ . دو جنگ ترياك، اين كشور را مجبور به وارد كردن ترياك نمودند، صادق است

 ي قاجاريه،در مورد ايران اين است كه پيش از رواج كاشت ترياك به صورت تجاري در دوره

 .هاي منابع اين دوره هويداستاج داشته و اين نكته از گزارشمصرف ترياك در بين مردم ايران رو

ها را عامل رواج اعتياد در بين ايرانيان برشمرد؟ به نظر ي صفويه نيز بايد انگليسيآيا در دوره

_____________________________________________________________________ 
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 ها در رواج اعتياد در بين ايرانيان، پاك كردن صورت مسئلهرسد پررنگ كردن نقش انگليسيمي

  .و انكار واقعيت است

 ي قاجاريه در ايران حضور داشته است، رواج ترياك در بينشر كه در اواخر دورهبلو

زندگى مردم تنگدست، به «: نويسدداند و ميمردم را به علت مشكالت اجتماعي و رواني مي

 خالى از هر تنوع و جاذبه ،هاى خشت و گلى ابتدائى خصوص دهقانان و رعايا در آن كلبه

كوشند كه آن را در   به زندگى خود بهبود بخشند، مى و واقعاًند عمالًتوان چون اينان نمى. است

] مواد[اين توهم و خيال هم چيزى است كه با توسل به . عالم خيال به صورت دلخواه درآورند

 گروه ديگرى نيز هستند كه براى ،بديهى است كه در كنار اين مردم. آيد مخدر فراهم مى

.»برند مخدر پناه مى] مواد[ به يابى به لذت بيشتر و بيشتر دست
1

آنتوني اسميت در مورد چرايي  

مشكالت زندگي اهالي منحصر به غارت شدن  «:نويسدروي آوردن روستاييان به ترياك، مي

روستاييان بدون كوچكترين . شود، مشكالت آنان از شمار خارج استها نميبوسيله خارپشت

اند و ظاهراً از تفاوت شده نسبت به آنها بيدليل با مشكالت و مشقات زندگي خو گرفته و

كنند با نشئه ترياك به مشكالت اگر هم راضي نباشند سعي مي. وضع خود راضي هستند

.»زندگي پشت نمايند
2

   

در عصر قاجاريه مراجع تقليد . اندگروه ديگري، نقش علما را در اين مسئله پررنگ كرده

سو در آن كردند؛ چرا كه از يك اعالم نميمصرف ترياك را، برخالف مصرف الكل، حرام

بخشي هاي ترياك هنوز كشف نشده بود و از سوي ديگر خاصيت تسكينروزگار زيان

.شناختندمصرف آن را مي
3

 اگر به بافت ديني عصر قاجار و ميزان نفوذ روحانيت در بين مردم 

ياك از سوي مراجع رسد كه اعالم ممنوعيت مصرف تردر اين دوره توجه كنيم، به نظر مي

  .جلوگيري كندتوانسته از رشد اعتياد در بين مردم تقليد، مي

در زمان قاجاريه، چون علم داروسازي و پزشكي پيشرفت نكرده بود، گرايش مردم به 

 رفت؛ زيرا ناآگاهي مردممصرف ترياك براي تسكين دردهاي خود زمينه ساز اعتياد به شمار مي

ِ كه تسكين درد و عالج نكردن منشاءني ترياك و عدم توجه به اينهاي جسماني و روااز زيان

 شد كه بيمار درد را به طورشود، باعث ميبيماري موجب كمون و مزمن شدن بيماري مي

_____________________________________________________________________ 
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كه، ي ترياك تسكين دهد و در پي تكرار مصرف آن معتاد شود، غافل از آنموقت به وسيله

. كنديشرفت خود را همچنان طي ميعالوه بر معتاد شدن بيمار، مرض هم، سير پ
1

   

زده و به اند، به اين مسئله دامن ميپزشكان سنتي هم كه علم چنداني در اين باره نداشته

بعضي از اطباي «: نويسداديب الحكما در اين باره مي. اندرساندهروند رواج ترياك ياري مي

 كنند كه افيون از جمله ادويهمياصحاب اخالط، و پزشكان قديمي مسلك، ادله و براهين اقامه 

مركب القوي است، بالخاصه مانع از تعفن اخالط و تحليل حرارت غريزيه اعضا و حافظ 

 كه موجبعجب دارم از استداللي كه هرگز مأخذ علمي و اصول فني ندارد، جز اين. قواست

.»باشداختالل خلق و منافي رضاي حق مي
2

هاي بيماريي تجويز ترياك براي  شهري، درباره

 ها اين بود كه ترياك بخورند يا بكشندطبق سنت، اولين دستور به سرماخورده: نويسدمختلف، مي

ها را كه تجويز ها را ترياك بخورانند و ديوانهو به پيشاني و داخل بيني خود بمالند و غشي

ها س و زخمنفدرد و تنگها را دستور ترياك بدهند، و سرفه و سينهترياك بكنند و سردردي

و دردها، از جمله نقرس و درد دست و پا و درد طحال و خشونت و غضب را، دواي مؤثرشان 

.ترياك بشناسند توصيه كنند
3

  

بودن و خاصيت تسكين درد اين ماده باعث شده بود كه هر پزشك و يا هر در دسترس

 يا ديگرانترين احساس دردي، مصرف آن را براي خود و فردي؛ بالفاصله بعد از كوچك

در . ي اعتياد در بين ايرانيان بوده استاين مسئله خود يكي از عوامل مهم در اشاعه. توصيه كند

راه هاي مهم اعتياد به اين ماده در عصر قاجاريه به شمار  واقع، مصرف دارويي ترياك، يكي از

زشكي ترياك هاي پتوان بر برخي استفادهترين نامي است كه ميخود درماني مناسب. آيدمي

: نويسدي ترياك، مياعتمادالسلظنه در مورد درمان خود به وسيله. ي قاجاريه گذاشتدر دوره

نزديك بود . در اين بين باد و طوفان برخاست. نصف شب درد دل و معده شديدي عارض شد«

رفع » كنياك« بعد از استعمال حب افيون و . چادر بر سرم خراب شود، بيخوابي سرم زد

.»بي و درد دل را نمودمبيخوا
4

ي وسيله پوالك راجع به نگرش مردم در مورد درمان به

كنند و بايد در ساعات اشخاص فربه هم براي الغرشدن ترياك مصرف مي: آوردترياك، مي

در . شوندمعين بخورند و اگر در ساعات معين به آن دسترسي نداشته باشند، مبتال به كسالت مي
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اند بيماري كردهدهندگي آن افراد با خوردن ترياك فكر ميصيت تسكينواقع، با توجه به خا

افتاده و تنها درد حاصل از گونه درماني اتفاق نميدر حالي كه هيچ. اندخود را درمان كرده

�.كرده استبيماري موقتاً تسكين پيدا مي

  شيوع ترياك در بين مردم مناطق مختلف ايران

 دالماني در اين باره. ستعمال ترياك در نقاط مختلف ايران وجود داردهاي فراواني در مورد اگزارش

 اند و مخصوصاً در خراسان شمارهاغلب ايرانيان به كشيدن اين سم مهلك عادت كرده« :نويسدمي

. كنندترياك كشيدني را اغلب به شكل لوله درست مي. العاده زياد شده استترياكيان فوق

 گردد ولي در ايران بواسطه اعتياد افراط در مشروبات الكلي توليد ميانحطاط اخالقي در اروپا از

اراده است و در كارها عزم و النفس و بيشود و آدم ترياكي ضعيفبكشيدن ترياك ايجاد مي

 كنندشود كه خانواده خود را به فقر و پريشاني رقت آوري مبتال ميدهند و بسا ميهمتي بروز نمي

.»شودوز به روز شماره ترياكيان در ايران زيادتر ميكه ر اينترعجيبو  
1

 به ، همچنين ريچار

 نفر 60000در شهر كرمان از « : آورد كند و ميشايع بودن مصرف ترياك در كرمان اشاره مي

گفتند در كرمان از هر سه  تن معتاد به ترياك بودند و به شوخي و مزاح مي25000جمعيت 

.» هستندتن چهار تن معتاد به ترياك
2

در نواحي پست ساحلي درياي : گويد  پوالك هم مي

مصرف . است] قِران[ خزر، مقدار مصرف روزانه معموالً دو برابر آن، يعني سه تا چهار گران

ترياك با اين نظم و دقت و حتي اگر به تدريج به مقدار آن اضافه گردد، بر اعضاي بدن اثر 

 كند و به استثناي ايجاد يبوست انسان اختالل ايجاد نميبار دارد؛ در فعاليت روحي و جسميزيان

.گرددو به ندرت سستي آلت تناسلي، نه باعث تقويت و نه موجب ضعف قواي جنسي مي
3

 

 يرسد؛ چرا كه طبق همهسخن پوالك در مورد تأثير ترياك بر قواي جنسي، صحيح به نظر نمي

فرد معتاد بعد از . برد را به تحليل ميتحقيقات پزشكي امروز، اعتياد به ترياك قواي جنسي

 اديب الحكما. رودشود و اين ميل در او از بين ميمدتي به نوعي دچار عدم تمايالت جنسي مي

كشيدن ترياك ميان طوايف تراكمه «: نويسدي گرگان ميدر مورد كشيدن ترياك در منطقه

و مراوده با اهل بوژنورد و ها به واسطه قرب جوار خراسان يموت معمول نيست ولي كوكالن
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.»قوچان مبتال هستند
1

   

ها كه توسط افراد مختلف در مورد مناطق متفاوت ايران بيان شده است، نشان اين گزارش

در واقع، هر كدام از سياحان مناطقي . از شيوع مصرف ترياك در بين مردم مناطق مختلف دارد

ي ترياك نام كنندهترين مصرفعنوان بزرگهاند، از آن منطقه برا كه مورد بازديد قرار داده

تر توان مناطقي را كه ميزان مصرف ترياك در آن نسبت به مناطق ديگر بيشآيا مي .اندبرده

كنيم كه در مناطقي كه ميزان بوده است، مشخص كرد؟ اگر بخواهيم با اين استدالل داوري مي

تري داشته است، جا رواج بيشين مردم آنتر بوده، پس ميزان اعتياد هم در بتوليد ترياك بيش

البته، اين استدالل .  خراسان و فارس را در صدر قرار دهيمكرمان،بايد مناطقي مانند اصفهان، 

اگر . توان بر اساس آن قضاوت درستي كردتواند داشته باشد و نميمبناي چندان محكمي نمي

ترياك را رده بندي كنيم، تهران، با بخواهيم از لحاظ جمعيتي، ميزان مصرف و شيوع اعتياد 

رسد به نظر مي.تر آن، در صدر قرار خواهد گرفتتوجه به موقعيت پايتختي و جمعيت بيش

ي ترياك در ايران، چندان دور از واقعيت كنندهترين مصرفنام بردن از تهران به عنوان بزرگ

هاي بعدي قرار داشته د در ردهانتوانستهخراسان و اصفهان، از لحاظ مصرف ترياك، مي. نباشد

بندي مبناي چندان مطمئني ندارد و تنها با توجه به عواملي بايد توجه داشت كه اين رده. باشند

   . شودمثل ميزان جمعيت، اين نكته بيان مي

  ي مردماعتياد در بين عامه

ي نوزدهم ي دوم سدهطور كه قبالً هم گفته شد، توليد ترياك به طور مشخص در نيمههمان

ي صفوي كه توليد ترياك تنها ي قاجاريه، در مقايسه با دورهدر دوره. ميالدي چندين برابر شد

به منظور مصرف شخصي صورت گرفته است، قطعاً تعداد افراد ترياكي بايد افزايش پيدا كرده 

ده توان به طور مشخص گفت اين افزايش به چه ميزان بواما واقعيت اين است كه نمي. باشد

رسد، ايرانيان نبايد چنين تصور كرد كه ترياك فقط براي كيف در ايران به مصرف مي «�است

هاي مسافريني كه راه. آورنددانند و از جمله مواد مقوي به شمار ميمقدار كم آن را مفيد مي

خورند كنند هميشه ترياك با خود دارند و در مواقع لزوم ميطوالني و خسته كننده را طي مي

.»پندارندو آنرا يكي از بهترين نعمات آسماني مي
2
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به اين صورت كه در زمان احمد «: نويسدشهري، در مورد شيوع ترياك در بين ايرانيان، مي

شاه از هر ده نفر شش بلكه هر ده تنشان ترياكي و معتاد به آن گرديده، چه تا حد كودكان و 

.»نوزادان پيش رفته بود
1

رسد، ليكن آنچه از آن آميز به نظر ميغراق هر چند سخن مذكور ا

  . ي عصر قاجار استتوان دريافت، شيوع باالي ترياك در بين افراد جامعهمي

وي . ها در مورد شيوع ترياك در بين ايرانيان، مربوط به ويلس استترين گزارشمتناقض

 ستعمال نمايند هرگزهرگاه مستعملين با امساك آن را ا«: نويسدهاي خود ميدر يكي از گزارش

در ايران از اشخاصي كه عادت بخوردن ترياك داشته . صدمه و ضرري از ترياك نخواهند ديد

شود و كشيدن ترياك به جز در مواقعي كه كه حكما تجويز نمايند باشند بسيار كم ديده مي

.»افتدوجه اتفاق نميگويا تقريباً به هيچ
2

كند د را نقض ميي همين مطلب سخن خو اما او در ادامه

نامند و شباهت كلي هاي كوچك نقره كه آنرا قوطي ترياك ميايرانيان در جعبه«: گويدو مي

تقريباً هر يك از ايرانيان از دولتمند تا فقير . گذارنددانهاي مملكت ما دارد ترياك را ميبا انفيه

 هر يك از ايرانيان مقدار ترياكي كه. گويا يك جعبه از جهت حفظ ترياك بايد داشته باشد

 ترياك است كه آنرا برحسب عادت، يكي در صبح و حبهاستعمال نمايند عبارت از يك يا دو 

.»نماينديكي در شام مي خورند و مسافرين نيز هميشه ترياك استعمال مي
3

 ي استارك نيز درباره

 و چشماني نزديكدار هايي دراز و جوشمردان چهره: نويسدزمان، ميي لرستان آنمردم منطقه

 آوردندنشينان را به حساب نميبه هم داشتند، ولي نيرومند و درشت استخوان و سالم بودند و جلگه

.كشيمترياك نمي]لرستان[گفتند ما در اين منطقه و مي
4

ي استارك مورد ترديد است  اين گفته

 ز آنچه واقعيتيتر اعدم مصرف ترياك در يك منطقه، بيش. و نبايد آن را چندان جدي گرفت

رسد محل كوچك يا ايل خاصي را را در مورد آن قسمت از كشور بيان كند، به نظر مي

 خود در مورد مصرف ترياك بعد از ي خاطراتروزنامهالسلطنه در عين. توصيف كرده باشد

ر بعد از ناها . كالش طهران غنيمت شمرده استفاده نمودند قزوينيها و مردمان«: نويسدناهار، مي

 يه ها و بيستها آدم نشست،  منقل نه يكي نه دوتا بلكه ده پهن بود و اطرافط ترياك بسا

 حضرت اقدس واال مست اين تملقات و مست  عصر و شب هي چاي الي هي قليان، ،ترياك
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.»وزارت تلگراف بود
1

   

هايي كه به صورت كلي در مورد رواج مصرف ترياك قضاوت كرده است؛ بجز گزارش

 خوريماند نيز بر ميهايي نيز كه به اشخاص مختلف در نقاط مختلف ايران اشاره كردهدر گزارش

ي قاجاريه تقريباً در دوره. ها هستيمكه به دليل حجم زيادشان، مجبور به گزينش بعضي از آن

ي شيوع دهندهاين فراواني نشان. گونه وجود داردهايي از ايندر مورد اكثر نقاط ايران گزارش

 خيراهللا«: نويسدالسلطنه در مورد فردي در سورمق فارس ميسديد. ف ترياك در ايران استمصر

 افسوس گرفتار وافور و ترياك و زياد. اي استبيگ زياد خدمت نمود جوان معقول وارسته

؛»ضعيف و نحيف است
2

ميرزا يوسف پسر ميرزا علي «: نويسدو يا هم او در گزارش ديگري مي

جوان و مبتال به . اكن رفسنجان و خوش انشا است، معروف به زيبا قلم استاكبر قناد يزدي س

.»نمايدگويد و يوسف تخلص ميوافور است و شعر مي
3

�

  اعتياد در قشون

هاي داخلي، نيروي نظامي آن هاي خارجي و ناامنييكي از اركان هر جامعه در برابر هجوم

در مقابل هر تهديدي بسيار مورد توجه سالمت و صالبت اين نيروها براي دفاع . كشور است

همانند قشرهاي ديگرعصر قاجاريه، نيروهاي نظامي نيز در معرض اعتياد و . گيردقرار مي

اند، البته، نگارنده آگاه است كه قاجارها ارتش مدرن  نداشته. اندمصرف ترياك قرار داشته

 ا و مرزها به صورت هميشگيليكن نيروي نظامي حداقلي براي برقراري نظم و امنيت در شهره

 الحكمااديب. بنابراين، آنچه كه مد نظر است، همين نيروي نظامي موجود است. وجود داشته است

چنانچه قشون ايران را ترياكي «:نويسددر مورد مصرف ترياك در بين نيروي نظامي ايران، مي

ان را كه بعد از غلبه و گفتم ولي هرگز براي ادعاي خود اثبات نياوردم اال فقط فرار سركردگ

 خواستندغارت، محض كسالت موقع ترياك ترك شرف و مقام دولت و ملت خود را كرده، مي

ولي دليل درستي كه در دست دارم اين است كه در مدت پنج ماه از . خود را به وافور برسانند

] و[ ده از دوهزارايام انعقاد اردو تا زمان پراكنده شدن طول كشيد و هيچ وقت عده افراد آن زيا

به مقدار دويست و هفتاد من به وزن تبريز، ترياك و روزي . شدپانصد نفر نبود، بلكه كمتر مي
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هم در اردو ] كشيشيره[هفتاد من قند تبريز در آن اردو به مصرف رسيده عالوه آن شيرهكشي

.»بود
1

   

-  رياست شجيع نصفه فوج قواي تحت...فوج« :در سندي مربوط به فوج سيستان آمده است

باشند دويست نفر آنها در سرحدات وارد هستند و مابقي در شهر زير الملك در سيستان مي

 كميسيون و حدود هيرمند مرتباً ...از آن دويست نفر يكصد و پنجاه نفر در. دست خودشان

قريب يك ثلث يعني نيم فوج . كوب حدود جنوبي سيستان استمنقسم و پنجاه نفر در قلعه سه

ها را خارج اكي و اگر اداره فوج از مبدأ يعني تربت جلوگيري اين فقره را بكنند و ترياكيتري

يك عشر سرباز هم پير و از كارافتاده است و ) مثل فوج ترشيز(  شودنمايند خيلي خوب مي

 و ...هرگاه اين دو عيب برطرف شود و حقوق نقدي در خراسان بدون نقصان. محتاج تبديل

ي پيدا كنند فوج خيلي خوبي است مشروط بر اين كه ملبوس و تدارك و معلم واري محلخانه

.» داشته باشد... صحيح با ملزومات...و
2

   

گونه ق، اين. ه1322وضعيت اعتياد نيروهاي نظامي قاين در سند ديگري مربوط به سال 

رسيد فوج قاين شرح احوالش همانست كه كراراً بعرض  نيمه فوج...«.شرح داده شده است

الملك سيصد نفر جمعي كند جمعي شوكت روي هم رفته پانصد نفر را تجاوز نمي...موجودي

الملك دويست نفر، كمتر از عشر را كه استثناء بفرماييد تماماً ترياكي و معيوب و پير ����

خارج از كارند و بايد از نو تشكيلشان داد قريب چهل سال است دولت توجه اليقي بحال 

 از اوليات نوكري تأمينن نفرمود و البد از شيرازه خارج شده است صاحب منصب و سرباز قاي

.»خبري ندارند و هرگز رنگ ملبوس و خدمت صحيح نديده اند
3

 اين دو گزارش كه به 

كم نيمي از سربازان رساند كه دستصورت سند آمده و قابل اتكا هم هست، اين مطلب را مي

اند و براي تأييد  سند به ناكارآمدي نيروهاي ترياكي اشاره كردهمطالب هر دو. ترياكي بوده اند

: نويسدآبادي در مورد وضعيت پاسبانان تهران ميدولت. تر نيستاين امر نياز به تفسير بيش

اداره پليس كه در تحت رياست اجنبي انتظامي گرفته بود برهم خورده به صورت اول «

.»باشنددار پاسباني پايتخت مي افيوني عهدهبرگرديده است مشتي اشخاص رذل فرومايه
4

  

ها نشان از رواج باالي اعتياد توان در اين مورد به آمار متوسل شد، اما گزارشهر چند نمي
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ي سيزدهم سدهنمايد كه هر چه به اواخر البته اين نكته هم ضروري مي. در بين سربازان دارد

تر به چشم د در بين نيروهاي نظامي بيشها در مورد اعتياشويم، گزارش نزديك ميهجري

ي نوزدهم ي دوم سدهدر هر دو سندي كه در باال ذكر شد، تاريخ آن مربوط به نيمه. خوردمي

 1314  سال دود كردن ترياك با چنان سرعتي رواج يافت كه در،پس از آن. ميالدي است

 اي گسترش يافته  به اندازه، سال دوم سلطنت مظفرالدين شاه، اعتياد در قشون كشورهجري قمري

خواند   نظام، قشون ايران را ترياكي مييه صحييهالحكما، معاون ادار بود كه ميرزا سليم اديب

 .دارد ها بيان ميو همين امر را علت اصلي كوتاهي ايران در مقابل روس
1

   

نيز وجود هايي در مورد اعتياد برخي از رؤسا و مقامات باالي نظامي بجز سربازان، گزارش

زاده هاي قاجاري به طور منطقي، با توجه به درآمد باالي رؤساي نظامي كه معموالً شاه. دارد

بودند، و از طرف ديگر، عدم قبح مصرف ترياك، شيوع مصرف آن در بين رؤساي نظامي قطعاً 

در « :آورداديب الحكما در مورد اعتياد در بين رؤساي نظامي مي. تري داشته استميزان بيش

 فوريدنداز اول شب تا زمان سواري، متصل مي] ي باالي قشونفرماندهان رده[صورتي كه خودشان 

 ولي بيچاره. كردندكشمش از جيب درآورده، تنقل ميو بين راه هم عوض فوريدن مانند نخودچي

صاحب منصبان جزء و سربازان و سواران ترياكي، صبحي خود را كوك نكرده و خيك و 

ترياكي و ت خود را با دود ترياك و تنباكو پر ننموده، آمده، اكنون هم كسالت بيانبان شجاع

آيد، مگر اين كه خود را به خستگي و كوفتگي غالب آمده كه دنيا و مافيها به نظرشان نمي

.»وافور برسانند
2

ي ي گزارش خود، در مورد كيفيت ترياك مصرفي افراد رده وي در ادامه

 36ها كه از درجه سرهنگي تا امير توماني و حضرات صاحب منصب«�:دنويسباالي نظامي مي

كردند و دايم هاي مخصوص داشتند و هرگز اعتنا به ترياك اردوبازار نمينفر بودند، ترياك

»بساط پهن ترياك كشي را گسترانيده بودند
3

 .  

هزاده در صدد شا«: نويسد خود در اين مورد ميخاطراتمافي در السلطنهنظامخانقليحسين

شد كه حاجي شريعتمدار را براي نصيحت و استمالت بفرستد، ولي از حركت در خط راه ابداً 

ها چهار پنج سوار به عنوان چرخچي از طرف آن. تغييري نداد و مستعد شليك توپ هم شديم

- يقلعمه و اميرقلي بهارلو نوكر مهديخاناز اين طرف هم باقرخان ساالر و حسن. بيرون آمد
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خان بدبخت از خمار مستي و تخدير ترياك حالت حركت قليحسين. ميرزا بيرون رفتند

ها تحريض جنگ نداشت، بر روي يك بلندي ايستاده و سوارانش منتظر بودند تا چرخچي

.»كنند و يورش بياورند
1

هاي خطي فارسي در سفرنامه خود، در مورد يكي از  نويسنده سفرنامه

تشريف آوردند، » اسماعيل«ناب  ج چيزى نگذشت كه «:آوردسماعيل، ميرؤساي نظامي به نام ا

كشيدن مشغول ه ترياك آقا، نشسته، ب��من از كيف بيرون آورده، دادم. آقا، وافور بدهيد: كه

ه تمام، با اين هيكل منحوس، مبتال ب. شش هفت نفر جمع شدند. سايرين جمع شدند. گرديد

.» بودندترياك
2

 وارد شد، يكسره به طرف منقل وافور رفت و معلوم شد فراشباشي همينكه «

.»كه او هم به كشيدن ترياك عادت دارد
3

           

خود حضرت سپهدار «: نويسدها ميمسئوليتي يكي از اميرتوماناديب الحكما در مورد بي

برخي خود . دادندپائيدند، و گاهي دستورالعمل مياعظم دوربين دست گرفته هر سمتي را مي

تر و ولي حضرات امير تومان، پايين. فرستادندانداخت و كمك به دستجات ميشخصاً تير مي

فرستادند كه تير و فشنگ ما تمام شده، در صورتي تر از همه استاده و متصل آدم ميدوردست

.»كه پياده مشغول فوريدن وافور بودند
4

                                                                                                

  اعتياد در بين طبقات باالي جامعه

- ها و دولتتر درباريان و اطرافيان آنجا مد نظر است، بيشطبقات باالي جامعه كه در اين

مردان  راجع به رواج اعتياد در بين دولتتاريخ لرستاندر كتاب . شودمردان قاجاري را شامل مي

خان مردى روشنفكر و در ظرعلىبه قرارى كه خود ويلسن اعتراف كرد ن« :قاجاري، آمده است

بوده است كه آن هم  به ترياك توانا بود و تنها عيبى را كه بر او گرفته اعتياد او  امر حكومت

.»ت بين رجال شيوع داشته اسجا و خصوصاً  در آن زمان در همه
5

   

 ي قاجاريه به يك فرهنگ عموميطور كه قبالً گفته شد، مصرف ترياك در ايران دورههمان

بسيار بد هاي ناشي از ترياك، اين فرهنگ هر چند، امروزه، با توجه به آسيب. بديل شده بودت
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 يدهندهي قاجاريه نه تنها بد نبود، بلكه در بعضي مواقع نشانشود، اما در دورهانگاشته مي

بر خالف استعمال حشيش كه موجب سرشكستگي . شخصيت و شأن خانوادگي افراد هم بود

 هاي مختلف عموميت گروهبينشد و در  ، كشيدن ترياك عيب و ننگ شمرده نميدر جامعه بود

ي  با چنين زمينه و شرايطي، رواج مصرف ترياك در بين طبقه. داشت و مورد قبول عامه بود

اين افراد از يك سو، . باال نسبت به طبقات ديگر جامعه، بايد درصد بسيار باالتري داشته باشد

اند، و كردن به موقع و كافي ترياك براي مصرف خود داشتهمنظور فراهمتمكّن مالي الزم به 

هاي سياسي و يا اي براي التيام بخشيدن به ناكامياز سوي ديگر، اعتياد نوعي تفنن و روزنه

 ي امورگونه كه فورد جونز، توانايي ميرزا شفيع صدراعظم در ادارههمان. شان بوده استاقتصادي

توانست  مى ]ميرزا شفيع[چگونه اين دولتمرد بزرگ «: نويسددهد و ميميرا به ترياك نسبت 

ها در  توانست هر روز ساعت مى سن باالى هفتاد، همه كارهايش را انجام دهد و چگونه در آن

البته .ام من هميشه از تصور آن ناتوان بوده بر پا بايستد؟ - به اقتضاى آداب دربارى -  حضور شاه

اش باز   خسته و فرسوده از دربار به دفتر كارش يا خانهكامالً  ديدم كه مىها او را  خيلى وقت

.»برد  به ترياك پناه مىانداخت و فوراً تشكى مى  گشت و خود را بر روى مى
1

وزير قوطى  «

زمين جانشين مشروبات   اين دوا در مشرق.بود خواستترياك كوچكى كه در آن چند حب 

.» دود استعمال ميكنند غذا فوراًصرف ايرانيان پس از. الكلى است
2

   

 ترياكي ترياكي«: نويسد خود در مورد اعتياد اميراسعد، ميخاطراتيروزنامهالسلطنه در عين

ديشب شنيدم، هم از خالل در اطاق كه اندكى ي ترياك من هم بو. نيست، اما استعمال ميكند

يك بايد روزه  شيد حاليه گويا همهك  گاهى مىسابقاً. بازمانده بود وافور و منقل آتش را ديدم

.»جزئى بكشد
3

: ق، در مورد اعتياد حاكم سيستان، آمده است. ه1319 در سندي مربوط به سال 

وضع سيستان از قراريكه از داخل و خارج شنيده شد و ميرزا عبدالخالق مستوفي كه براي «

قع امور ازو و ديگران تحقيقات وا. وصول ماليات آنجا رفته بود سه ماه قبلي مراجعت نموده

.»شودروز را مشغول ترياك و شرب است و ابداً ديده نميالملك شبانهحشمت. شد
4

 اعتمادالسلطنه 
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: هاي متعدد به اعتياد خود اشاره كرده استنيز كه از نزديكان ناصرالدين شاه بوده، در گزارش

 شوم حب ترياكي بخورم كه تخديرالطبيعه بيدار ميترياكدانم را بايد پهلوي بستر بگذارم كه علي«

.»نموده خوابم ببرد
1

   

هايي در مورد اعتياد برخي از روحانيان و مردان قاجاري، گزارشدر كنار درباريان و دولت

: نويسدنويسنده سفرنامه هاي خطي فارسي، در اين مورد مي. شودمقامات مذهبي نيز ديده مي

  بوده است؛ بسيار متعصب و متشرع نظر كنش مذهبي،او از بزرگان شيخيه آذربايجان بوده و از «

 مداح حكومت، نااميد، تنبل، بين، دهن  نيز بوده و شخصي خرافاتي،به ترياكسفانه معتاد أاما مت

.»شده است پرست و مغرور محسوب مي شكم
2

 اعتمادالسلطنه نيز به مصرف مخدرات توسط 

عرق و كشيدن چرس يك مرتبه افتاد و از شدت خوردن «: آوردكند و ميمال موسي اشاره مي

.»حالت سكته براي او رو داد
3

كند كه نه ها را متهم مياي نيز با انتقاد از روحانيان، آن مراغه

ها خود نيز با برپايي مراسم در اي از آنكنند، بلكه عدهتنها كشيدن ترياك را تحريم نمي

.پردازندهاشان به اين كار ميخانه
4

   

گاه غيرتحقيرآميز و عاري از نفرت به ترياك، اعتياد روحانيان به اين ماده با توجه به ن

ي روحاني، نسبت به طبقات واقعيت امر اين است كه در مورد طبقه. نمايدچندان عجيب نمي

تواند به رواج اين مسئله تا حدي مي. ها وجود داردتري در مورد اعتياد آنهاي كمديگر گزارش

  . ن اين طبقه اشاره داشته باشدتر ترياك در بيكم

  ي عصر قاجارآثار مصرف ترياك بر جامعه

 كنند، از نظر رواني، جسماني و ظاهري دستخوش تغييراتيافرادي كه ترياك مصرف مي

كند، روز كند و فردي كه به ترياك اعتياد پيدا مياين تغييرات روندي منفي طي مي. شوندمي

اي در مورد آثار مصرف ترياك مراغه. شودتر ميتر و شديدوسها در او محسبه روز اين نشانه

تن پروري، بيعاري در تمامي رگ و ريشه ابدانشان جاي «:نويسدي عصر قاجار، ميدر جامعه

گرفته؛ يك برادر به سبب ابتالي ناخوشي جزام از خانه و النه دور، برادر ديگر در كنار 
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اند كه كشي شده هم مبتالي درد بي درمان ترياكرودخانه با ديگران در عيش و سرور، جمعي

.»بدتر از جذام است
1

 آثار مصرف ترياك، مانند مصرف آن، به طور مفصل در منابع اين دوره 

  مردم به آنِو ابتالء] ترياك و سفليس[نتايجي كه از اين دو بال «: استانعكاس پيدا كرده 

نظر از سطح نازل مفاهيم اخالقي تربيتي صرف . بدست آمد براي ايران كامالً اندوهبار بود

هاي گوناگون بومي كند، غير از بيماريموجود كه براي قومي چنين تيزهوش جلب توجه مي

كند و آثار مخرب الكل، دو بالي ديگر است كه روزگار كه با شدت و حدت خاص بروز مي

ه ميزان متوسط ترياك از هرگاه در نظر داشته باشيم ك. اين قوم را تباه كرده، سفليس و ترياك

طرف يك ترياكي متوسط الحال هفت تا نه گرم است و مردمي هم هستند كه روزانه شانزده 

كشيدن چگونه ريشه اين توانيم حدس بزنيم كه ترياككنند، ميگرام و بيشتر هم مصرف مي

؛»كندملت را از بيخ و بن كشيده مي
2

 از نام سوء استفاده«:  و يا در جايي ديگر آمده است

اگر اين موضوع صحت . ترياك باليي بر سر ايران آورده كه رفع آن به آساني ميسر نيست

خواهد ايران بايد مدت داشته باشد كه ترك عادت و رسوم ديرينه مدت زيادي وقت مي

.»زيادي با اين رسم و عادت مبارزه نمايد
3

  

رهاي خارجي هم به اي كه سياحان و مأموران كنسولي كشويكي از مشكالت اجتماعي

معموالً . شده استاند، فضاي نامطبوعي بوده كه در اثر كشيدن ترياك ايجاد ميآن اشاره كرده

اي ها به فضاي كثيف و بسيار آلودهشود، اين مكاندر فضاهاي عمومي كه ترياك مصرف مي

اثبات اين . ه استپذير بودها تنها براي افراد درگير اين مواد تحملگردد كه اين مكانتبديل مي

ي مسئله، با توجه به فضايي كه اكنون در كشورمان در بعضي نقاط وجود دارد، براي دوره

ي آن كند و دربارهاي به خوبي اين فضا را ترسيم ميمراغه. تر استقاجاريه هم تصور آن سهل

ي خيلي ول. كرايه اتاق اين مهمانخانه ارزان و روزي عبارت از يك منات است«: نويسدمي

چون زياده از دو شب ماندني نبوديم نخواستيم عوض . تربيت بودندكثيف و خدمتكارانش بي

. پزدهر كس در منزل خود كباب و طعام براي خود مي. اكثر ساكنانش مسلمان است. كنيم

قدري بيرون برويم؛ : به يوسف عمو گفتم . كشندبعضي از آنان غليان ترياك هم براي خود مي

.»پير خالص شويمكنيم و هم از بوي بد و ناگوار اين ترياك بيهم گردش 
4

 دالماني هم به اين 
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اي بود كه اشخاص زيادي در آن در اين ايستگاه فقط كلبه«: نويسدكند و ميمسئله اشاره مي

آاليشي بديهي است در اين بيابان كه نسيم بي. جمع شده و مشغول كشيدن شيره ترياك بودند

رسد و براي اروپاييان كه عادت به چنين سم مهلكي ياك زود به مشام ميوزد بوي ترمي

.»آور مي شودندارند زحمت
1

هاي تجمع ترياكيان  اديب الحكما نيز به وضعيت نامناسب مكان

 هاي عمومي پاتوغ خانه در زمان محمدعلي شاه قاجار نيز قهوه« :نويسدكند و مياشاره مي

آوري داشته است، و ظاهراً پس از خلع وي تا  ر ناگوار و رقتترياكيان بوده، و اوضاع بسيا

.»ها پرداختندسازي آن مدتي به پاك
2

   

اين فرد پس از مدتي، از . توانسته است مانند يك فرد عادي زندگي كندفرد معتاد نمي

تر، داد،و از سوي ديگر، به علّت مصرف بيشسو توانايي كاركردن خود را از دست مييك

در چنين شرايطي، افراد طبقات باالي جامعه كه . شده استاي زندگي او مضاعف ميههزينه

. اندديدهگرفته، آسيب چنداني نميمندان معتاد به ترياك را در بر ميدرباريان و تجار و ثروت

به همين دليل، به هيچ وجه گزارشي در مورد مشكالت اين طبقات، كه تعداد افراد معتاد به 

شرايط براي قشر پايين جامعه كامالً . شودها زياد بوده است، ديده نميبين آنترياك هم در 

كردند، هاي اين دوره را تحمل ميبايستي گراني و قحطيسو ميآنان از يك. متفاوت بوده است

.: و از سوي ديگر اعتياد به ترياك نيز وضعيت وخيم تري را براي اين طبقه به وجود آورده بود

ها محض حفظ غريزيه و حراست قوه اصيليه، قوت تحصيل ذغال زمستان و  بيچارهعجالتاً اين«

تمام زحمات خودشان را به گردن ديگران انداخته، از لذايذ و حظايظ . يخ تابستان را ندارند

گوناگون دنيا فقط به دود ترياك و دخان تنباكو قناعت كرده، چشم از همه نعمت عالم 

.»كنندو كثافت زيست مياند در كمال كسالت پوشيده
3

   

ق كه از طرف فردي به نام عبدالجواد فرستاده شده، به . ه1329درگزارشي مربوط به سال  

.مرگ دو نفر بر اثر عدم استطاعت مالي در خريد ترياك و مصرف آن اشاره شده است
4

 فرد 

و مرگ است و هاي پيش روي اي مواد براي خود ندارد، يكي از گزينهمعتادي كه توانايي تهيه

در واقع، معضل اعتياد به ترياك در . اين گونه افراد هميشه با مرگ دست و پنجه نرم مي كنند

آوري هم هاي بسيار جدي و تأسفشده و آسيبعصر قاجاريه، تنها به مرگ افراد ختم نمي
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 كارگزاريدر گزارشي كه . هاي افراد معتاد در پي داشته است كه جاي بسي تأمل داردبراي خانواده

بعضي از رعاياي اين سرحد بواسطه گرفتاري به «: مهم سرخس آن را تهيه كرده، آمده است

 تومان از ...صد الي. خاك روس ميشوند] به[ترياك و قرض توپچي و سرباز مجبور بفرار

 تراكمه ميدهند اگر دختر و خواهري نداشته ...رعاياي روس گرفته دختر و خواهر خودشانرا

هر وقت فدوي مطلع . هاي خودشانرا باسم خواهر و دختر خود بتراكمه ميفروشندباشند عيال

. »... و...ام ولي از راه ديگر بطرف مرو وشده ام حتي االمكان ممانعت و جلوگيري كرده
1

   

گردد خواهر، دختر و مادر خود را به بيگانه بفروشد شود كه فردي حاضر ميچگونه مي

تهيه نمايد؟ جواب جز درماندگي اقتصادي و اجتماعي و رواني، چيز تا بتواند براي خود ترياك 

زند، مطمئناً در برابر در واقع، فردي كه دست به چنين كاري مي. ديگري نمي تواند باشد

ها تواند اين چنين رفتارهايي را با آني خود نيز مسئول نيست و ميهاي ديگران و جامعهخانواده

ي اي امنيت اجتماعي پايدار معناي چنداني نداشته و همهمعهدر چنين جا. هم داشته باشد

در دنياي امروز كه چندين نهاد حمايتي براي . اندگرفتهجامعه در معرض خطر قرار مي افراد

ها وجود دارد، گاه حوادث مشابه عصر قاجار تكرار هاي آنحمايت از افراد معتاد و خانواده

 هايشان كه در عصر قاجار فاقد اين چنين نهادهايو خانوادهپس وضعيت اين گونه افراد . شودمي

رو نيستيم جا ما با تك گزارش هم روبهدر اين. اند، بايد بسيار وخيم تر بوده باشدحمايتي بوده

در همين راستا، گزارش . تا بتوانيم اين مسئله را رد كنيم و يا آن گزارش را استنادپذير ندانيم

 در آن هم، ناموس فروشي افراد معتاد به بيگانگان، به دليل اعتياد به ديگري نيز وجود دارد كه

ي زماني بين اين دو گزارش سه سال، يعني اولي مربوط به سال فاصله. ترياك، ارائه شده است

.ق است. ه1324ق، و دومي مربوط به سال . ه1321
2

   

رد، اين است كه ذهنيت غلطي كه در بين افراد عادي و حتي برخي از محققان وجود دا

شده، تري داشته و مواد شيميايي با آن مخلوط نمي كه خلوص بيشترياك در قديم به علت آن

 ي قاجاريههايي كه در دورهاين مسئله با گزارش. كرده استتري ميهاي كمافراد را دچار آسيب

تري به آسيب كمشايد تنها ترياك خالص . شودگردد، به طور كامل رد ميبه فراواني يافت مي

اعتماد . هاي بدن بزند، اما خاصيت معتادكنندگي آن هميشه وجود داشته استبعضي از قسمت

من خود دو سه بار با «: نويسدي او ميكند و دربارهاشاره مي» شوهري«السلطنه، به فردي به نام 
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دري چپق شود كه استعمال مخاز وجناتش معلوم مي. خيلي پريشان يافتم. او صحبت داشتم

چشمهايش دوران مخصوصي پيدا كرده بود و كلماتش غير مرتب . كندترياك يا چرس مي

.»بود
1

اند، داراي وضعيت ي قاجاري را كه در آن افراد زيادي به ترياك معتاد بوده اگر جامعه

 .ي اجتماعي و انساني را در اين دوره شاهد بوده باشيمتوصيفي باال تصور كنيم، بايد يك فاجعه

شود از فردي كه توانايي حرف زدن ندارد، انتظار كار مفيد براي به بيان ديگر، چگونه مي

  اش را داشت؟جامعه

رسد، ليكن واقعيت ي شخصي به نظر مياعتياد به ترياك، اگر چه در نگاه اول يك مسئله

اي نظر از اين كه هيچ كاركرد مفيدي برفرد معتاد، بعد از مدتي، صرف: چيز ديگري است

تمام موارد فوق در . زندهاي فراواني هم به مردم و اقتصاد آن كشور مياش ندارد، آسيبجامعه

بر خاطر مبارك «: ق، است، انعكاس پيدا كرده است. ه1322گزارش زير كه مربوط به سال 

 بواسطه عادت اهالي اين مملكت است بكشيدن ... نقاط مختلف مملكت...پوشيده نيست

 ...د وضيع و شريف و بزرگ و كوچك تماماً عادت بكشيدن شيره ترياكزن و مر. ترياك

 مملكت به اين عظمت و ...  گذاشته و... ميگويند و بكلي عمل تجارت و زراعت و كاسبي

و همان حالت مملكت چين را پيدا .  و آبهاي جاري در خرابي و انهدام است...بزرگي و اراضي

شوند آيد ابداً صاحب بنيه و قوه و قدرت نميك بعمل مي بتريا... از اشخاص ...نموده و حتي 

 مزاج آنها را ناچار بكشيدن ترياك ...كه بتوانند مصدر كاري بشوند و عادات پدر و مادر و 

 تربت حيدريه متجاوز از سي باب دكان ...كند از نقاط ديگر خراسان اطالع ندارم ومي

 شب و روز در آنجاها جمع و مشغول اين ...اند و اشخاص باز كرده...مخصوص كشيدن ترياك

 از اينگونه مفاسد جلوگيري نمايد و مگذارد اراذل و اوباش براي ...كار هستند عوض اينكه 

 اين كار ميكنند اگر بيست باب دكان بوده ده باب اسم ... دكانها را باز كنند...دخل خودشان

 كرده ميگيرد ...اره را هر سالعدد كرده و همه روزه در تزايد است و حكومت هم وجه اج

 بكليه حكام خراسان قدغن اكيد نمود ... دولت ابداً اجازه نداده و اين ماليات از دفتر ...و حال 

همه دكاكين ترياك كشي را در شهرها و بلده و دهكده ها بسته و گرفتن ماليات را موقوف 

.»...مايد و مملكتاميد است كه استيالي اين سم مهلك تخفيف كلي پيدا ن. بدارند
2

   

اي بوده است كه در سطح كالن مي دهد كه وضعيت اعتياد به گونهگزارش باال نشان مي
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در گزارش صاحب سفرنامه هاي . توانسته تأثيرات منفي بر وضعيت اقتصادي ايران داشته باشد

ر طو به»يكان «اراضى«: هاي اقتصادي مصرف ترياك مشهود است نيز اين آسيب خطي فارسي،

يافتگان  و از تربيت منصب ديوانى صاحب  اكثر خوانينش .قطع متعلق به خوانين آنجا است

 اين محال »رشيد« و »شجاع« وانان ج.ستند هطيب اللّه رمسه» السلطنهنايب«  خلدآشيانةاهزادش

 از جهت ميل جوانان به ق ترياك وچوبو شيوع  ولى اكنون به جهت مشهور و معروف است،

.»اند جا از كار افتاده كي كشيدن آن،
1

هايي هم مطرح است ها، پرسش در مقابل اين گزارش

 يآيا مصرف ترياك توسط مردم در دوره. رسدها چندان آسان به نظر نميكه پاسخ به آن

 يوري پايين كار در جامعهتوان بين بهرهقاجاريه به اقتصاد اين دوره آسيب كالن رسانيد؟ آيا مي

كه مصرف مواد مخدر به ي مستقيم برقرار كرد؟ در اينف ترياك، رابطهعصر قاجار و مصر

رسانده است، هيچ شكي نيست؛ ليكن مسئله اين است وري كاري يك كارگر آسيب ميبهره

البته، اين واقعيت نبايد فراموش شود .  نيستيكه اثبات اعتياد در سطح كالن، كار چندان آسان

 وري كاري بسيار پايين بوده، و از سويطور طبيعي بهرهسو به كه در عصر قاجاريه از يك

  .  كرده استديگر، اقتصاد نيمه سنتي قاجارها كار چنداني را طلب نمي

  گيرينتيجه

ي قاجاريه را نيز ي ايران در دورهبارش بر اقتصاد كشور، جامعهترياك همراه با آثار زيان

يت بسيار مهم و مثبت آن، كه كاربردش در اين ماده در كنار خاص. تحت تأثير خود قرار داد

ي استفاده. صنعت داروسازي و پزشكي بود، نقش بسيار مخرب و منفي اعتيادي نيز داشت

آوري و دانش الزم،  چندان ي قاجار، به علت نبود فندارويي و پزشكي از ترياك در دوره

بجا از آن در درمان بعضي ي ناصحيح و ناها نبود و حتي استفادهمناسب و متناسب با بيماري

سال نيز، بعد از شده بود و حتي بعضي از افراد بزرگهاي كودكان، منجر به اعتياد افراد بيماري

�.كردندمدتي مصرف ترياك براي درمان بيماري خاصي، به آن اعتياد پيدا مي

گيري و پيشهمچنين، بنا به عللي مانند در دسترس بودن و فراواني آن، نبود نهادهاي نظارتي 

ي عصر قاجار بسيار كننده و برخي تصورات غلط در مورد خواص ترياك، اعتياد در جامعه

ي طبقات دهد، اعتياد در بين همههاي اين پژوهش نشان ميطور كه يافتههمان. رواج يافته بود

ن رو، از اي. مردان و ديگر طبقات باالي جامعه، پراكنده بودجامعه، اعم از مردم عادي، دولت

_____________________________________________________________________ 
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هر چند شواهد ضعيفي . ها تعيين كردهتر آن را در بين اين گروتوان ميزان فراواني بيشنمي

 تريي قاجار شيوع بيشدهد مصرف ترياك در بين طبقات باالي جامعهوجود دارد كه نشان مي

  . داشته است

ي  جامعهبه طور طبيعي، اعتياد تبعات منفي فراواني در پي دارد و اين مسئله درخصوص

ها كه مشكالت اجتماعي زيادي به همراه پاشيدگي خانوادهازهم. كندعصر قاجار نيز صدق مي

همچنين، ضعف جنسي، از كارافتادگي و ناتواني در . داشت، از آثار مستقيم مصرف ترياك بود

كه رغم اينبه. دادن كارهاي روزمره، از ديگر آثار مصرف ترياك در اين دوره بوده استانجام

هاي اقتصادي و نظامي و دولتي، به صورت شواهد زيادي در مورد اختالل در بعضي فعاليت

ي توان بين رواج اعتياد در جامعهفردي و در مواردي جمعي هم وجود داشت، با وجود اين، نمي

هاي ماندگي اقتصادي، برخي شكستعصر قاجار و بعضي از معضالت اين دوره، مثل عقب

ي مستقيمي برقرار كرد و يكي از علل بروز اين مشكالت مربوط به آن، رابطهنظامي و ساير 

   .ي عصر قاجار دانستمعضالت را رواج اعتياد در جامعه
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