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  چكيده
در اين مقالـه،  . پردازد اين نوشتار به بررسيِ رواج تنباكو در قلمرو تيموريان هند مي

تشـريحي،  ــ   اطالعات موجود در منابع تاريخي و با رويكردي توصـيفي با اتكا به 
چگونگي مواجهه چند شاه مقتدر اين سلسلة با مسئله رواج تنبـاكو مـورد مطالعـه    

دهد كه رواج تنبـاكو   مقاله اين پرسش اساسي را مورد توجه قرار مي. گيرد قرار مي
لي انجام گرفت؟ در ايـن  در قلمرو تيموريان هند، چه موقع و تحت تأثير چه عوام

نوشتار نشان داده شده كه رواج مصرف تنباكو در شمال شبه قـاره هنـد، از اواخـر    
همچنين . حكومت اكبرشاه تيموري آغاز شد و در زمان شاهان بعدي شتاب گرفت

تأثيرپذيري رويةرواج تنباكو از ارتباطات خارجي هند و عملكرد شاهان تيموري و 
 .مورد توجه قرار گرفته است شخصيت هاي متنفّذ آنها

  .اكبرشاه، اسدبيگ قزويني، بيجاپورتنباكو،  :ها كليدواژه

 مقدمه
هـا در منـاطقي چـون مكزيـك،      رود كه مدت شمار مي تنباكو از گياهان بومي قارة آمريكا به

به كشف آمريكـا   كلمب كريستفزماني كه . شد كشت مي پي سي ميسيبرزيل و اطراف رود 
شـدة   هاي خشـك  ، گروهي از آمريكائيان براي كشيدن تنباكو برگ)م1492/ق898(نائل شد 

كردن سيگارهاي نامرغوب و پيچيـده   قرار دادند و يا به درست» پيپ«در ابزاري به نام  آن را 
جويدند و يا گرد توتون را از طريق بيني  همچنين بعضي تنباكو را مي. اي پرداختند شدة لوله

هـا، آن را ماننـد گيـاهي     تنباكو در جشن ةآمريكا افزون بر استفاد بوميان. كردند استنشاق مي
 .كردند دارويي و با ارزش پزشكي و خواص درماني استفاده مي

                                                                                                 

  Njamshid1346@gmail.com عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور *
  15/10/89:، تاريخ پذيرش 13/7/89: تاريخ دريافت
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. كردند  هاي كرة زمين را نيز با آن آشنا اروپائيان پس از آشنايايي با تنباكو مردم ديگر قاره
گشـتند،   م از آمريكا باز مـي 1550/ق 957ابتدا دريانوردان اسپانيائي و پرتغالي كه در حدود  

عنـوان گيـاهي داراي    بذر تنباكوي آمريكـائي كـه ابتـدا بـه    . محصول تنباكو را به اروپا بردند
م بـه  1561و1559/ ق 969و 967هـاي   سال خواص داروئي و درماني مطرح شد، در حدود

م 1560/ق968ل سـا  ها با بـذر تنبـاكو، بـه    آشنايي فرانسوي. اسپانيا و روم برده و كشت شد
بار  تنباكو نخستين. گردد كه سفير فرانسه در پرتغال آن را براي پادشاه كشورش فرستاد مي بر

در . شـد  انگليسي از آمريكا بـه انگلسـتان بـرده     يم و توسط دريانورد1565/ق 973 در سال
اكو م فرماندة دريايي و مدير مستعمراتي انگلستان تنبـ 1586ـ  1585 /ق995ـ  994 هاي  سال

هـا و سـپس مـابقي     به انگليسي» كشيدن پيپ«و پيپ آمريكائي را به كشورش برد و اينگونه 
  . اروپائيان شناسانده شد

م، محصول تنباكو به كشورهاي آلمان، روسيه، ساحل غربي 1610/ق1019تا حدود سال 
اهي بين ورود فاصلة زماني كوت. آفريقا، ژاپن، فيليپين، چين، عثماني و ايران نيز راه پيدا كرد

پرتغـال  . محصول تنباكو به اين كشورها تا شروع كاشت بـذر تنبـاكو در ايـن ممالـك بـود     
ها بود كه در آن روزگـار     كشوري فعال در امر انتقال محصول يا بذر تنباكو به ديگر سرزمين

با اين حال، تا حـدود سـال   . داد قلمرو استعماري خود را در مناطق مختلف جهان بسط مي
حتـي  . بـود  م، هنوز مصرف تنباكو از سوي عموم مردم جهان پذيرفته نشـده  1612/ق1021 

بعضي شاهان و متوليان مذهبي انگلستان، عثماني و روسيه براي ممنوعيت مصرف تنباكو و 
ها آشكار شد  گيري ها و سخت با گذر زمان، ناكامي اين ممانعت. هايي كردند رواج آن تالش

  .در دربار برخي شاهان رواج يافتپق و قليان و مصرف تنباكو به صورت چ
م و عمـدتاً در مسـتعمرات   1612/ق1021تنباكو در عرصة تجارت و بازرگاني، از سـال  
م صـادرات تنبـاكو    1619 /ق1029تا سال . اروپائيان در آمريكا و ديگر مناطق اهميت يافت

سـود تنبـاكو در   . نحو چشـمگيري افـزايش يافـت    به كشورهاي اروپايي چون انگلستان، به
قدر زياد شد كه بر توليد محصوالت مختلف كشاورزي تأثيرِ قابـل   م، آن1621/ق1031 سال

هـايي عليـه كاشـت     اي كه بعضي پادشاهان بـا وضـع محـدوديت    گونه توجهي گذاشت؛ به
جهـت كـاهش وسـعت مـزارع تنبـاكو و توسـعه مـزارع         تنباكو، تالش كردنـد، اقـدامي در  

واسطة كمبود پول، تنباكو به يكي از ابزارهـاي   در اين ايام، به. ندمحصوالت غذايي انجام ده
حتـي تنبـاكو بـراي پرداخـت ماليـات، قـروض و حقـوق        . اي مبادلة پول تبديل شد واسطه

    1.كاركنان و نظاميان استفاده شد
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  راوي اصلي رواج تنباكو در قلمرو بابريان
و آغـاز كاشـت بـذر تنبـاكو در ايـن       دربارة زمان و چگونگي ورود تنباكو به شبه قارة هند

هـا تنبـاكو را بـه     با اين حال، گفته شده كه فرنگي. دست نيست سرزمين، اطالعات كافي در
محمـد  . (سواحل جنوب هند و ناحية دكن آوردند و از آنجا به شـمال هنـد منتقـل كردنـد    

 ;Prasad, 1931, 752؛    Nath, 2008, 12:نـك  (برخـي محققـان   ) 2/1194ج: 1363 پادشاه، 

Vincent, 1917, 407  ( آغاز رواج مصرف تنباكو در قلمرو بابريان)تيموريـان  / مغوالن هند
) م1605 ــ  1556/ق1014 ــ  963( اكبرشـاه گوركـاني  هاي آخـر حكومـت    را به سال) هند

 خاطرات چاپ نشـدة   اكبرشاه،مأخذ اصلي دربارة رواج تنباكو در قلمرو  .دانند مربوط مي

حاالت اسدبيگ، احوال اسـدبيگ،  عناوين  هاي خطي آن با نسخة است كه اسدبيگ قزويني
هاي جهان مانند كتابخانة موالنا  ها و كتابخانه موزه در برخي وقايع اسدبيگ و تاريخ اسدبيگ

؛ نذير احمد و 280 :1364 ، اصغر آفتاب ( .آزاد دانشگاه اسالمي عليگره در هند موجود است
توجه به اين كـه   با)  Rieu, 1966, v.3, 979؛ 191 :1375 ؛ برزگر،389 : 1384  اقبال مجددي،

 2رود، پـيش از بررسـي منـدرجات اثـر او     از نخستين مروجان تنباكو به شمار مـي  اسدبيگ
  . شود اختصار به شرح حال او پرداخته مي به

هاي معروف شهر قـزوين بـه دنيـا     م در يكي از خانواده1558/ق965اسدبيگ در حدود 
د    پدرش، ) 389: 1384نذير احمد و اقبال مجددي، (. آمد دمراد بيـگ يـا محمـخواجه محم
و احتمـاالً از مـأموران ديـواني حكومـت     ) 19: تـا  بيگ، بـي  اسد(، از افراد معتبر قزوين بيگ

ر در خـوش   پس از سپري اسدبيگ. صفويه بود نويسـي، در    كردنِ تحصيالت معمول و تبحـ
) اصفهاني افضل خواجه(وزير خراسان » منشيگري و دواتداري«  م به1577/ق985سال  حدود 

پـس از  )  45  :1369 ، معـاني  گلچين؛ 389 : 1384 نذير احمد و اقبال مجددي، . (منصوب شد
م راهي هند شد تـا شـغل   1586/ق994در حدود سال  اسدبيگ، افضل خواجهاتمام وزارت 

او چنـد  ) 191 : 1375 ؛ برزگـر 19: تا بيبيگ،  اسد. (دست آورد مناسبي در حكومت بابريان به
 خ و مشاورِ متنفذهمراهي مسـتمر او بـا   . بود ابوالفضل علّامييعني  اكبرشاهسال دستيار مور

. مشـهور كـرد  » اسد ابوالفضلي« او را به ) 128و   44،  39، 21،  15،19: تا بيگ، بي اسد(علّامي 
  )  579/ 1ج:   1388اوحدي، (

 علّـامي قتـل   م در پـي 1602/ق1011  االول والني ايـن دو، در ربيـع  سرانجام، همنشيني ط
   اسـدبيگ، . (اتمـام رسـيد   ، بـه اكبرشـاه پسـر  ) جهانگيرشاه( سليمتوسط گماشتگان شاهزاده 

بـراي   بيـگ  اسدپيش از وقوع اين حادثه، ) 389 : 1384 احمد و اقبال مجددي،  ؛ نذير2: تا بي
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امـا، رفـع   ) 17 ــ  6،16 ــ  2: تـا  بيـگ، بـي   اسد(شده بود  ادارة جاگير علّامي عازم صوبة مالوه
ايـن موقعيـت حسـاس،     در. آسـان نبـود   بيـگ  اسـد گنـاهي   و توجيـه بـي   اكبرشـاه ِظنّ  سوء

گويي بـه   دارالخالفة آگرا و پاسخ به  بيگ اسد، وزير ديوان اعلي، براي سفر قزويني جعفرخان
بيـگ و   بـا توضـيحات اسـد    سـرانجام . ابهامات قتل علّـامي رضـايت شـاه را كسـب كـرد     

 بيگ اسدگناهي  ، شاه متوجه بي داران ايراني و غيرايراني دربار گري تعدادي از منصب ميانجي
پـس از  ) 21ــ   10:تـا  اسدبيگ، بـي . (شد و موافقت كرد كه او به كارش در دربار ادامه دهد

ويلـداري  تح«سـمت   و سـپس بـه   پرويـز اتاليقيِ شـاهزاده   مدتي، به مشاركت در مسئوليت 
  ).34ـ  33، 26ـ  23: تا اسدبيگ، بي. (منصوب شد» هاي شاه پيشكش

راهـي دربـار    اكبرشـاه عنـوان سـفير مخصـوص     م، به 1603/ق1012در حدود نيمة سال 
در واليت بيجـاپور دكـن شـد تـا ازدواج      )م1685ـ  1489/ق1096ـ  894: حك(عادلشاهيان 
بـا پيگيـري جـدي     اسدبيگ. را نهايي كند عادلشاه ابراهيمدختر  با) شاهزاده دانيال(فرزند شاه 

، توانمنــدي و )79،95،99 ـ ــ 54،78 ـ ــ 48،53 ـــ 36،46 ـ ــ 34تــا،  اســدبيگ، بــي(ايــن مأموريــت 
 بعد از بازگشـت بـه دربـار، در   . اثبات رساند و توجه بيشتر شاه را كسب كرد  به اخالصش را 

در  3، عـالوه بـر ارتقـاي منصـب،    اكبرشـاه به  نادرم و تقديم هداياي 1604/ق1013الثاني  ربيع
» شاه رساندن تقاضاهاي امرا و مردم به «و » امور خوابگاه شاه«هاي  سمت فاصله زماني كوتاه به 

م، بـار  1605/ق1014در اوايل سال  اسدبيگ) 97 ـ  89، 86 ـ  85: اسدبيگ، بي تا. (منصوب شد
دات حكّـام       عنوان سفير مخصوص اكبرشاه، عازمِ دكَـن شـد    ديگر به تـا ضـمن پيگيـري تعهـ

جوي فيل، جواهر و ديگر  اشـياء نفـيس و مـورد     و جست گلگنده، بيجاپور، بيدر و كرناتك به 
در هنگام اعزام بـه   اسدبيگعنايت شاه به ) 128 ،101ـ  95: تا ، بي اسدبيگ.( عالقه شاه بپردازد
هـاي سـفيدي كـه     يا بـه او، برگـه  بر بخشيدنِ برخي از هدا قدر بود كه عالوه اين مأموريت، آن

. افراد معتبر مناطق مسير سفر مكاتبه كنـد  مهر پادشاهي بود در اختيار او گذاشت تا با  منقّش به
  ) 101ـ  99: تا اسدبيگ، بي(

م و تغييـر اوضـاع سياسـي و    1605/ق1014الثـاني   در جمادي اكبرشاهدر پي درگذشت 
يد آمـد و او مجبـور شـد مأموريـت خـود را      پد اسدبيگنظامي هند، مشكالت متعددي براي 

. مخاطب به خانخانان، پناه برد عبدالرّحيم بهارلوتبار دكن،  دار ايراني تمام گذارد و به صوبه نيمه
  ــ  1014:حك( جهانگيرشاهدر اين شرايط، ) 124ـ  120، 113 ـ  106، 11 ـ  8: تا اسدبيگ، بي(

و دوسـتان او را بـه دل داشـت،     ل علّـامي ابوالفضـ كه هنوز كينة ) م1627ـ  1605/ق1037
در شـرايطي كـه بـار ديگـر جـان      . دربار فراخوانـد  را لغو كرد و او را به بيگ اسدمأموريت 
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خـان   شـريف ، جهانگيرشـاه السـلطنة ايرانـي    به خطر افتاده بود، با وسـاطت وكيـل   اسدبيگ
) 126ـ  122: تا گ، بياسدبي(، خشم شاه را به عفو تبديل شد »اميراالمرا «مخاطب به شيرازي

احمد و اقبـال مجـددي،    نذير. (گرفت و در دربار مشغول به كار شد» پيشروخان«لقب  اوو 
گلچـين  . (بخشيگري صوبة كابـل منصـوب شـد    م، به 1617/ق1026درسال ) 389:  1384

اوحـدي،  . (بعد از مدتي، مجدداً به خدمت در دربار جهانگير بازگشـت ) 46  : 1369معاني، 
احمد و اقبـال   نذير؛ 191 : 1375 ،برزگر(م 1621/ق1030زمان مرگ او را ) 1/579 ج: 1388

  . اند ذكر كرده) 210: 2003حارثي، (م 1631/ق1041و ) 389 : 1384مجددي، 
هاي نويسنده پرداخته،  كه عمدتاً به بيان بخشي از سرگذشت و مسئوليت تاريخ اسدبيگ

آغـاز و بـا   ) م1602/ق1011( اكبرشـاه شتم حكومت ه و در سال چهل علّامي ابوالفضلبا قتل 
. خاتمـه يافتـه اسـت   ) م1606/ق1015( جهانگيرشـاه شرح برخي وقايع سال دوم حكومت 

بيجاپور يكي از موضوعات مهم در اين منبع اسـت كـه حـدود     به  اسدبيگشرح مأموريت 
نويسـنده  ) 95ــ   33: تا اسدبيگ، بي. (نيمي از حجم اين اثر را به خود اختصاص داده است

ضمن بيان جزئيات مأموريتش، به مصرف تنباكو در دكن و انتقال آن به شمال هند پرداختـه  
) م1603/ق1012 نيمة سال(هنگام حضورش در بيجاپور ) 89:تا بي( اسدبيگبه روايت . است

 ,Nath, 2008, 122; Vincent(اما، برخي از محققان . مصرف تنباكو در اين واليت شايع بود

1917, 407; Chopra, 1975, 42(  ورود تنباكو به دكن و بيجاپور اسدبيگضمن نقل ادعاي ،
  . دهند ها نسبت مي را به پرتغالي
سـال در هنـد زنـدگي كـرده و بـا برخـي        كه پيش از سفر بيجاپور، حدود هجـده  اسدبيگ

: تـا  بـي (هاي متمول و مقتدر مرتبط بود، با صراحت و تأكيد اظهار داشـته   درباريان و شخصيت
  ــ  89: تـا  بي( اسدبيگروايت . تنباكو در هند نديده است) م1603/ق1012(كه تا آن هنگام ) 89
قدر قدمت داشته كه شماري از صـنعتگران   بيانگر آن است كه مصرف تنباكو در بيجاپور آن) 90

تزئينـي مطلّـا و جواهركـوب گـران     » چلـم «آن سرزمين در ساخت وسايل مختلف قليان چون 
، و مرصع و ميناكاري دو سر نـي تبحـر   »ني«رنگ براي  اي و مخملي خوش غالف نقره قيمت،

رنگ مورد توجه بود كـه   هاي پخته و خوش استفاده از ني) 90: تا بي(بنابر نوشتة او . يافته بودند
گذاشـتند، ابـزاري    اين، در محل نيِ قليان كـه در دهـن مـي    افزون بر. بعضاً سه گز طول داشتند

» قمـاش  خـوش «هايي چون سر بلبل، و از عقيـق يمنـي    اين ابزار به شكل. شد مي بتزئيني نص
هـا،   مخـزن برخـي از ايـن قليـان    . شد كه احتماالً بيشتر مورد استفاده افراد متمول بود ساخته مي

ها از شـمع يـا    كردن اين قليان براي روشن) 90: تا بي( اسدبيگبنابر اظهار . نوعي دبة طالئي بود



 رواج تنباكو در قلمرو بابريان   128

 1390سال اول، شمارة اول، بهار و تابستان تحقيقات تاريخ اجتماعي، 

از مرغوبيت تنباكوي اعليِ موجود در بيجـاپور نيـز    اسدبيگ. كردند طالئي استفاده مي سوز فتيله
  .سوخت گرفتنِ يك برگ آن، همه تنباكو مي سخن به ميان آورده و روايت كرده كه با آتش

  
  با رواج تنباكو  اكبرشاهمداراي 
آمـده، گذشـته از    اكبرشـاه پيرامـون ورود تنبـاكو و قليـان بـه دربـار       تـاريخ اسـدبيگ  آنچه در 

بودن تنباكو در شمال هند را نيـز   آشكارسازي موضع شاه نسبت به اين محصول وارداتي، غريب
، او پس از بازگشت از سفر بيجاپور در كنار سـاير هـدايا، يـك    اسدبيگبه نوشتة . كند تأييد مي

 برشـاه اكگذاشت و به » خوان«دست قليان شيك و گران قيمت به همراه كمي تنباكو داخل يك 
رتبـه در مجلـس شـاه     ها و درباريان عالي اين اقدام در حضور تعدادي از شخصيت. تقديم كرد
و برخـي افـراد حاضـر در مجلـس،      اكبرشـاه العمـل   با شرح دقيـق عكـس   اسدبيگ. انجام شد

) 90:تـا  بـي ( اسـدبيگ به نوشتة . كند اطالعات ارزشمندي دربارة انديشة شاه و درباريان ارائه مي
نحـوة  . بارة چيستي و فايده آن پرداخت يدن تنباكو و قليان متعجب شد و به پرسش درشاه از د
  . كند كه پيشتر شاه قليان و تنباكو را نديده بود كردن اكبرشاه، اين ذهنيت را ايجاد مي سؤال

ملقب به  ، ميرزا عزير كوكلتاشهاي كنجكاوانة او در پي برخورد متعجبانة شاه و پرسش
هاي مقتدر آن روزگار، به شـاه يـادآوري    و از شخصيت اكبرشاهادرِ رضاعي ، بر»خان اعظم«

  .همان تنباكو است كه از مدتي پيش در مكه و مدينه رواج يافته است اسدبيگكرد كه هدية 
م به سفر حـج  1594/ق1002، كه خود در ميرزا عزيز كوكهاعظم،  خان) 90 :تا اسدبيگ، بي(

م بـه هنـد بازگشـته بـود     1595/ق1003ت در مكّـه در  رفته بود و پـس از چنـد مـاه اقامـ    
، به اكبرشاه يادآوري كرد كه پيشتر يكي ديگر از درباريان تنباكو را )3/671 ج: 1886علّامي،(

مـتخلص   الملك شيرازي حكيم علي عينبه گفتة خان اعظم، ابتدا . پيشكشِ شاه كرده است
. ولي شاه عنايتي به اين هديه نكـرده بـود  ،  تنباكو را براي اكبرشاه سوغات آورده» دوائي«به 
دار مهـاجر   تاريخ دقيق تقديم تنباكو توسط اين شاعر، پزشك و منصب) 90: تا اسدبيگ، بي(

در  حكـيم دوائـي  ايراني مشخص نيست، با اين حال، زمان وقوع ايـن امـر پـيش از مـرگ     
بـا  . بـود )  113،159/ 3 ج: 1379؛ بدائوني، 3/671 ج:  1886عالمي، (م 1595/ق1003ذيحجة 

پيش از  الملك شيرازي عينتوجه به سكوت شاه برابرِ اظهارات خان اعظم بايد پذيرفت كه 
  . براي رواج تنباكو در شمال هند اقدام كرده، ولي موفقيتي به دست نياورد اسدبيگ قزويني

از ديدن پيشكش قليان و تنبـاكو خوشـوقت    اكبرشاه) 91ـ  90:تا بي(به روايت اسدبيگ 
شدن شاه براي كشـيدن قليـان،    با آماده. شد و از او خواست كه قليان را روشن كند و بياورد
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كه از پزشكان معتبر دربار بود، سعي كرد كه اكبرشاه را از كشـيدن قليـان    علي گيالني حكيم
بعد از ايـن  . ، اندكي خواهد كشيداسدبيگحال، شاه اظهار داشت كه به خاطر  با اين. بازدارد
بـه مخالفـت    علـي  حكـيم سرِ ني را به دهن گرفته و دو سه نفس كشيد، بـار ديگـر    كه شاه

نـي قليـان را بـه     اكبرشاهبه دنبال اين امر، . پرداخت و موفق شد شاه را از اين عمل بازدارد
  .خان اعظم داد و او هم به تعارف شاه جواب مثبت داد و چند نفس كشيدند

نفر از درباريان بر سر منافع و مفّرات كشـيدن  در ادامه، مباحثة خودش و چند  اسدبيگ
اين بحث زماني آغاز شد كه شاه از پزشكي ديگـر خواسـت كـه    . تنباكو را بيان داشته است

شـدن تنبـاكو در    اين پزشك ضمن اشـاره بـه مطـرح   . دربارة خاصيت تنباكو اظهار نظر كند
  :روزگار اخير اظهار داشت

حكمت نديده است؛ با اين حال، حكماي فرنـگ   هاي دربارة اين موضوع، مطلبي در كتاب
  )91 :همان. (اند گفته از خواص بسيار آن سخن

تنباكو را دارويي علي  حكيم. روبه رو شد علي گيالني حكيماين پاسخ دوپهلو با واكنش 
در ادامـه   علي گيالنـي  حكيم. ناآزموده خواند كه پيشتر مورد توجه حكما قرار نگرفته است

و ماهيت تنباكو، تجويز مصرف تنباكو به شـاه  » حقيقت«استناد به نامعلومي سخنان خود، با 
  ) همان. (را خطا و سزاوار بازخواست دانست

. ، به دفاع از اقدام خـود پرداخـت  علي گيالني حكيمدر واكنش به برخورد تند  اسدبيگ
بيني خود به  شكننده براي مصرف تنباكو، شيفتگي و خو اين راستا، بيش از بيان داليل قانع در

اسدبيگ با اشاره به حضور افراد دانا در بين . ها و صداقت آنها را آشكار ساخت علم فرنگي
كننـد و از روي نافهميـدگي سـراغِ     ها كمتر خطـا مـي   كه فرنگي) همان(ها ادعا كرد  فرنگي

او گرايش مردم فرنگ به تنباكو را عملي صـحيح و متـأثر از تجربـه آنهـا     . روند چيزي نمي
ها را دست كم گرفته بود، اظهار داشت كه  كه ظاهراً تجربه و دانش شرقي اسدبيگ. انستد

بـه  . ها بدون تحقيق و بررسي به مصرف تنباكو پرداخته باشـند  توان پذيرفت كه فرنگي نمي
بردند، مصرف آن  ها بعد از آن كه به كُنه و حقيقت تنباكو و نفع و ضرر آن پي نظر او، غربي
  .، پادشاهان و ديگر مردمان توصيه كردندرا به حكّام
قانع نشده بود، اظهار داشت كه چه ضرورتي دارد  اسدبيگكه از استدالهاي  علي حكيم

اعتنايي به دانش و تجربة دانايان خودي  او بي. به تقليد كوكورانه از اهل فرنگ پرداخته شود
كـه اعتبـار و    اسـدبيگ  )همـان . (روي از غرب را امري مضموم و نادرست دانسـت  و دنباله

حيثّيت خود را در خطر ديد، بار ديگر پا به ميدان مباحثه نهاد و مجدداً به دفاع از اقدام خود 
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ها  نبودن تنباكو در بين خودي كه شايع حكيم علياو برابر استدالل . در تقديم تنباكو پرداخت
  :را دليل ضرر آن عنوان كرد گفت

رفتـه   ست و از زمان آدم تا اين زمان همه چيز رفتهعجب چيزيست كه اوضاع دنيا حادث ا
هر گاه چيز تازه در ميان قومي سانح شود و در عالم شائع گردد و همه كس . به هم رسيده

شـايد منـافع آن معلـوم    . تتبع آن بنمايند، عقال و حكما بايد به نفع آن رسند و تجربه كننـد 
و به تازگي حـادث شـده و چنـدين     چنان كه چوب چيني كه در قديم نبود. ايشان نباشند

توان منع امري كه در  الواقع، به محض اينكه در كتب ما نيست، نمي في. امراض را نافع است
  ) 92:  همان. (رود ميان اهل عالم شائع شده باشد نمود و كي از پيش مي

ي با ابـراز خوشـنود  . ظاهراً، استداللِ آخرِ اسدبيگ مورد توجه اكبرشاه قرار گرفته است
و برخي از درباريان به سكوت  علي حكيمدانستن آنها،   و معقول اسدبيگشاه از سخنان اخير 

، علـي گيالنـي   حكيمو  قزويني اسدبيگاين ترتيب، مداخلة شاه در مباحثة  به. واداشته شدند
كـه از   پادريـه  حكـيم  در شرايط جديد، . شرايط بحث درباره نفع و ضرر تنباكو را تغيير داد

اي نديـد جـز    شكان دربار بود و به درخواست شاه به مباحثه كشيده شده بود، چارهديگر پز
  )همان.(آنكه نظر احتمالي اكبرشاه را مد نظر قرار داده و به تأييد منافع فراوان تنباكو بپردازد

، راه براي ادامة فعاليت او در ترويج تنبـاكو بـاز   اسدبيگاز  اكبرشاهداري ضمني  با طرف
كه تعداد زيادي ني و تنباكو از بيجاپور آورده بود، مقـداري از آنهـا را بـه بـه      گبي اسد. شد

مقداري از اين ني و تنباكو نيز بـه درخواسـت خـود افـراد در     . بعضي از بزرگان هديه كرد
تمـاس   اسـدبيگ قدر مهيا شد كه افـراد زيـادي بـا     به مرور، فضا آن. اختيار آنها قرار گرفت
قادر به تأمين همه اين نيازهـا نبـود، از    اسدبيگظاهراً خود . اكو شدندگرفتند و متقاضيِ تنب

كه پس از مدتي تقاضا براي تنباكو آنقدر زياد شد كه تاجران آن ) همان(رو اظهار داشته  اين
به اين ترتيب، تنباكو در برخي مناطق . فروختند آوردند و به قيمت باال مي مي را به شمال هند

بـا وجـود   . از كشيدن تنباكو خودداري كرد اكبرشاه مجدداًحال،  با اين .شمال هند شايع شد
با رواج تنباكو، خريد و فروش تنباكو آن قدر رواج نيافته بود كه در رديـف   اكبرشاهمداراي 

  ) Moreland, 1920, 158. (كاالهاي مشمول ماليات قرار گيرد
  

  با تنباكو  اكبرشاهمواجهة جانشينان 
ار   اسدبيگ ضمن بيان شيوع مصرف تنباكو در شمال هند، زمان دقيقي براي ايفاي نقش تجـ

گرفتن تاريخ تقريبي نگارش  نظر اما، با در. در داد وستد تنباكو در اين منطقه ذكر نكرده است
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گرفتن خريدوفروش تنباكو در  توان حدس زد كه رونق مي) م1606/ق1015( اسدبيگرسالة 
بـه تبـع گـرايش    . بود جهانگيرشاهو اوايل حكومت  اكبرشاهكومت شمال هند، در اواخر ح

بـا  . هايي نيز براي كشت گياه تنباكو آغـاز شـد   روزافزون مردم هند به مصرف تنباكو، تالش
شـده كـه    بارة تاريخ كشت تنباكو در مناطق مختلف هند، گفته وجود نبود اطالعات كافي در

در ايالـت گُجـرات   ) م1613/ق1022( اهجهانگيرشـ برگ اين گياه در سال هشـتم سـلطنت   
ها، دربـاره بـارآوردن تنبـاكو و     اين موفقيت در حالي كسب شد كه هنوز هندي. كشت شد

. سازي برگ تنباكو براي مصرف، تجربه الزم و كافي را كسب نكرده بودند اجراي روند آماده
)Moreland, 1920, 158 (  

و بابريان، صدور فرمان ممنوعيت مصرف يكي از نكات مهم دربارة رواج تنباكو در قلمر
دوازدهم  ضمن شرح وقايع سال جهانگير. است جهانگيرشاهتنباكو در نيمة نخست سلطنت 

هـا،   ها و طبع واسطة فساد تنباكو در اكثر مزاج به«: كند روايت مي) م1617/ق1026(سلطنتش 
) 211:  1359جهانگيرگوركـاني،  (» .خـوردن آن نشـود    فرموده بودم كـه هـيچكس متوجـه   

برده و مصرف آن در  صفوي نيز به ضرر تنباكو پي شاه عباس اولتر  ، پيشجهانگيرنوشتة  به
  .ايران را ممنوع كرده بود

با وجود صدور فرمان ممنوعيت مصرف تنباكو، روند رواج تنبـاكو در شـمال هنـد همچـون     
نان، هنــدوها و بســياري از منــاطق ديگــر جهــان ادامــه يافــت و شــمار قابــل تــوجهي از مســلما

-Hunter, 1907, 262. (هاي اين سرزمين به استفاده از قليان و مصرف تنباكو ادامـه دادنـد   زرتشتي

داران او نيز  را نقض كردند، برخي از درباريان و منصب جهانگيرشاهدر بين افرادي كه فرمان ) 263
بـه   جهانگيرشاهن سفير ويژة عنوا كه به عالم خانم، 1617/ق1026براي نمونه، در سال . قرار داشتند

قدر بـه تنبـاكو معتـاد     ، آن اعزام شد) م1629  ـ 1571/ق1038  ـ 978: حك( صفوي عباس شاهدربار 
ـاس   شاهقدري زياد بود كه  اعتياد اين سفير به تنباكو به. بود كه دائماً به كشيدن آن اشتغال داشت عب

: 1359جهانگيرگوركاني، (  .اكو معاف كندناچار شد كه او را از رعايت فرمان ممنوعيت مصرف تنب
 جهانگيرشاهپاسخ به درخواست سفير  روايت شده كه شاه عباس در) Matthee, 2005, 119؛ 211

  :دانستنِ او به مصرف تنباكو، اين بيت را براي او ارسال كرد براي مجاز
  ومن از شمع وفا روشن كنم بازار تنباك رسول يار مي خواهد كند اظهار تنباكو

  :نيز با سرودن بيت زير به تشكرِ از لطف شاه صفوي پرداخت عالم خان
  زلطف شاه عادل گرم شد بازار تنباكو يچاره عاجز بودم از اظهار تنباكومن ب

  )211:  1359 ،جهانگيرگوركاني(
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دهـه،   در ممنوعيت مصرف تنباكو به جايي نرسيد و بعد از سه شاه عباس صفويفرمان 
هاي اصفهان و ديگر شهرها به عرضة آزادانه آن پرداختند و كشاورزان  زيدستفروشان و خرّا

دار شـدند   كـش و چپـق   برخي مناطق ايران به كشت آن روي آوردند و افراد زيـادي قليـان  
نيز فقـط بـر روي كاغـذ معتبـر مانـد و       جهانگيرشاه، فرمان )274ـ  273:  1363الئاريوس، (

نيـز   جهانگيرشـاه كشيدن در بين زنـان دربـار    كه قليانشد  بر نداشت، حتي گفته اي در نتيجه
گـرفتن فرمـان    از عوامـل احتمـالي كـه زمينـة ناديـده     )  Findly, 2005, 115. (رواج يافـت 
) ترياك(در ممنوعيت مصرف تنباكو را مهيا ساخت، اعتياد شاه به خوردن افيون  جهانگيرشاه

ها و  در جشن» مكفيات و افيونيات«اع گاه او با خوردن كوكنار و مصرف انو به و موافقت گاه
حتي ) 12 : 1385 ؛ الهوري،219،261 ،97ـ  96:  1359جهانگيرگوركاني، . (مجالس دربار بود

گو دربارة كيفيت و خواص موادي چون كوكنـار و افيـون، بـه يكـي از موضـوعات       و گفت
. يل شـد هاي درباري و حكومتي تبـد  با برخي از شخصيت جهانگيرشاهنشيني  مجالس شب

  )209، 12،25: 1385الهوري، (
هـا در اقيـانوس هنـد و     ها و ديگر فرنگي ها، هلندي ها، انگليسي افزايش حضور پرتغالي

عامـل   اكبرشاه،به حكومت   نسبت جهانگيرشاهقارة هند در عهد سلطنت  بنادر و سواحل شبه
ج تنبـاكو اثـر   و حفـظ رونـد روا   جهانگيرشـاه مهم ديگري بود كه در ناكارآمدسازي فرمان 

و صـفحات   1383ــ    1362/ 2 ج :1380 ؛ پيتـرو دالوالـه،   2/592ج: 1925 نهاوندي، . (داشت
تالش مستمر و جدي اروپاييان براي توسعة نفوذ تجاري، نظامي و مذهبي در منطقة ) ديگر

) نظامشاهيان و قطبشاهيان  عادلشاهيان،(  هاي همسايه بابريان دكن و پيرامون قلمرو حكومت
همـوارتر   جهانگيرشـاه مستقيم و غيرمستقيم بستر ورود محصول و بذر تنباكو را به قلمـرو  

. فاصلة چنداني بين رواجِ مصرف تنباكو با رونق تجارت و كشت تنباكو نبوده است. ساخت
)Vincent, 1917, 409 (ادوارد ترينوشتة  به )Edward Terry(   ،يكي از سـياحان اروپـايي ،

م در برخي مناطق بندر سـورت و آگـرا،   1619 ـ  1616/ق1028 ـ  1025هاي  در فاصلة سال
به  كند كه كشاورزان اين دو شهر نسبت اين سياح اشاره مي. پرداختند اي به كشت تنباكو عده

 Early. (كشاورزان غرب هند، دانش و تجربة كافي دربارة شيوة بهينة كشت تنباكو نداشتند

Travels in India, 1921, 299 (  
با ايـن  . دربارة مصرف تنباكو اطالعي در دست نيست شاهجهانالعمل  از سياست و عكس

 رونـد ) م1658  ــ  1628/ق1068  ــ  1037: حـك (رسد كه طي حكومت او  نظر مي حال، به
افزايش مصرف تنباكو در هند و ارتقاء جايگاه آن در عرصة تجارت و اقتصاد اين كشور ادامـه  
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ساحليِ هنـد مسـتقر بودنـد،      اروپايياني كه در برخي بنادر هان،شاهجدر اوايل حكومت . يافت
بـراي نمونـه،   . بر تالش خود براي انحصار تجارت تنباكو در منطقة تحت نفوذشـان افزودنـد  

ها پيش در بندر هوگلي صاحب نيرو و استحكامات بودنـد، پـيش از    هايي كه از مدت پرتغالي
، مقـررات  )139 ــ  138: 2009آشنا، (م 1632/ق1041درسال  شاهجهانشكست برابر سپاهيان 

آنها بـراي فروشـندگان تنبـاكو مجوزهـاي خاصـي      . خاصي براي دادوستد تنباكو وضع كردند
شدند و تنهـا   كردند، بازرسي مي مسافراني كه از پيرامون بندر هوگلي عبور مي. كردند صادر مي

   )Huntern, 1907, 276(. اجازه داشتند كه به اندازة مصرف خودشان تنباكو حمل كنند
با تاجران فرنگي مستقر در بندر  شاهجهاننگاري مورخان تيموري پيرامون جنگ  در وقايع

از تـالش ايـن بازرگانـان     شاهجهاناي به نگراني  هوگلي و واداشتن آنها به ترك منطقه، اشاره
چـون ايجـاد   در مقابل، اين اقـدام نظـامي بـه داليلـي     . براي توسعة تجارت تنباكو نشده است

ها، بدرفتاري آنها با مردم منطقه و تـالش بـراي تـرويج مسـيحيت      استحكامات نظامي فرنگي
دربارة تالش  شاهجهاننگاران  سكوت وقايع) 138 ـ 139:  2009آشنا، . (نسبت داده شده است

 به رواج گيري شاهجهان نسبت تواند بيانگر نبود سخت بازرگانان فرنگي براي ترويج تنباكو، مي
قـدر   در واليت گُلكندة دكن، كشت تنبـاكو آن  شاهجهان،در اواخر سلطنت . تنباكو تلقي شود
 ــ  918  :حـك (بود كه ماليات تنباكو از درآمدهاي مهم حكام آنجـا، قطبشـاهيان     گسترش يافته

و اين امر بر رواج تنباكو  )Jadunath Sarkar, 1912, V.1, 212. (بود  )م1687ـ  1512/ق1098
  .رو شاهجهان تأثير گذاشتدر قلم

 ــ  1068: حـك ( شـاهجهان ، پسـر و جانشـين   عـالمگير هاي نخسـت سـلطنت    در سال
ايـن ماليـات در   . ، ماليات تنباكو از جمله درآمدهاي حكومت بـود )م1706ـ  1658/ق1118
لغـو ايـن    )Jadunath Sarkar, 1920, 122. (لغو شـد  عالمگيرشاهم به فرمان 1665/ق1076

هاي متوسط و كم  راستاي كاهش قيمت تنباكو و تسهيل در دسترسي گروه ماليات گامي در
آنند كـه در زمـان    بر) Chopra, 1975, 42-43(برخي محققان . درآمد جامعه به اين ماده بود

واقعة ديگري . تنباكو در بين مردم عادي هند رواج شايان توجهي يافت عالمگيرو  شاهجهان
روي داد، تحريم استفاده از تنبـاكو   عالمگيردر زمان سلطنت كه دربارة تنباكو در جامعة هند 

  )Irvine, 1971, v.1, 81. (م بود 1690/ ق1102از سوي رهبران مذهبي فرقة سيك در 
بـا  . ، اطالعات زيادي در دست نيستعالمگيراز وضعيت مصرف تنباكو در عهد جانشينان 

كه به ضعف آنها و افـزايش   ـ تيموريان پي تشديد اختالفات داخلي رسد در حال، به نظر مي اين
ها در عرصـة تجـارت تنبـاكو در     تكاپوي فرنگي ـ  دامنة نفوذ انگلستان و ديگر اروپاييان انجاميد
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ها بر سر كسـب امتيـاز    شرقي انگلستان با فرانسوي رقابت شديد كمپاني هند. هند افزايش يافت
شـاهدي بـر ادعـاي     )Comynlyall, 1907, 112(م 18/ق12انحصار تجـارت تنبـاكو در قـرن    

در هند بود كه بيانگر افـزايش مصـرف   » فروشنده تنباكو«شاهد ديگر شغلي به نام . مذكور است
م است و تعداد زيـادي از  1716  ـ 1710/ق1128  ـ 1122هاي  تنباكو در بين مردم آن كه در سال

افـزون   )Irvine, 1971, v.1, 116,324. (فروش اين كـاال مشـغول بودنـد    و ها نيز به خريد هندي
جعفـر  بـراي نمونـه،   . اين، وصف تنباكو در متون شعر و ادب فارسي و اردو راه يافتـه اسـت   بر

محمـد  از شاعران دورة سلطنت ) م1713  ـ 1653/ق1125  ـ 1065(» زتلّي«، متخلص به نارنولي
دسـازي  ، در ستايش تنباكو و نقـش آن در شا )م1719ـ  1712/ق1131ـ  1124:حك( فرخ سير

  :زندگي برخي از مردم آن روزگار اين ابيات را سروده است
 طرفـــه شـــاغلي شـــاغل تمبـــاكو
همدم است ايـن بـه وقـت تنهـايي     

 كــه زيــن شــاغل غــم فــرو گــردد
ــردد    ــو گـ ــد از او نيكـ ــع بـ  طبـ

)Irvine, 1971, v.1, 403(  
در بـين  به كشيدن قليان  بارزترين جلوه مصرف تنباكو در قلمرو بابريان، گسترش تمايل

ها و تفريحات مردم قرار  در زمرة سرگرمي» كشي قليان«نجبا و بسياري از مردم عادي بود و 
م، شـمار زيـادي از زنـان نجبـا و     19/ق13م و اوايـل قـرن   18/ق12در اواخر قرن . گرفت

برخـي از ايـن   . هاي مقتـدر و ثروتمنـد هنـدي بـه قليـان كشـيدن روي آوردنـد        شخصيت
» بردار حقه  /قليان بردار«سازي منظم قليان، خدمتكاري به نام  اي آمادههاي ثروتمند بر خانواده
خانـه،   در اين شرايط، آوردن قليان براي مهمانان بسيار محترم و مورد عالقه صاحب. داشتند
. گذاشتن به مهمان بود افتاده براي زن خانه و نشانة اهتمام او در احترام اي معمول و جا وظيفه

ترها رعايت ادب و احترام را  كشي آن بود كه جوان گيري آداب قليان شكل نكتة ديگر دربارة
داده و از كشيدنِ قليان مقابل چشم بزرگترها، و بزرگان نيز از كشيدنِ قليان برابـر   نظر قرار مد

ها سـنّت تعـارف    ها، در مجالس و جشن بر اين افزون. كردند ها خودداري مي شاهان و نُواب
شأن و الزام اخالقي آنان به پذيرش اين تعـارف مـورد    و هم سن  ه افراد هممحترمانة قليان ب
   )Nathe, 2005, 125. (توجه قرار گرفت

به موازات گسترشِ دامنة مصرف تنباكو در بين اقشار مختلف هندي، روند رو به رشـد  
 به دليل نبـود آمـار و اطالعـات دقيـق از وسـعت     . وسعت مزارع تنباكو در هند تداوم يافت

سازي بخشي از موضوع  ناچار بايد براي روشن به مزارع تنباكو در اواخر حكومت تيموريان، 
. مورد اشاره، به آمار و اطالعات گردآوري شده از سوي حكام انگليسيِ هنـد رجـوع شـود   
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م حـدود  1900ــ   1899/ق1318ـ  1317هاي زير كشت تنباكو در سال هاي  مساحت زمين
هـاي بنگـال،    ش قابل توجهي از ايـن مـزارع تنبـاكو، در ايالـت    مايل مربع بود كه بخ 1700

  )Vincent, 1917, 409-410(. مدراس، بمبئي، برمه و پنجاب قرار داشتند
  
  گيري نتيجه

رواج تنباكو در شماري از كشورهاي جهان، در پيوند بـا اكتشـافات جغرافيـايي و تشـكيل     
م به اروپا 16/ق10امريكا در قرن  ي قارةاين مادة گياهي و بوم. هاي استعماري بود امپراتوري

فاصلة زمـاني بـين تـالش اروپائيـان در شناسـاندن      . و سپس به آفريقا و آسيا شناسانده شد
هـا   آسيا تا اقدام براي كشت بذر تنباكو در اين قاره  تنباكوي امريكائي به مردم اروپا، آفريقا و

الهـاي پرسـود تجـاري، اسـتعمارگران     دنبال قرارگيري تنبـاكو در شـمار كا   به. طوالني نبود
اروپايي به فكر توسعة بازار خريدوفروش آن در كشـورهاي مختلـف آسـيايي و آفريقـايي     

العمل و واكنش حكّام هند و برخي كشورهاي آسيايي برابـر ورود تنبـاكو بـه     عكس .افتادند
اتخـاذ   يكي از داليـل نـاتواني بعضـي از ايـن حكّـام در     . قلمروشان كافي و ثمربخش نبود

سياست كارآمد و منطقي برابر ورود اين ماده، نبود اطالعات كافي در بارة سود و زيان ايـن  
دليل ديگر ناكامي اين حكّام و به جريان افتادن روند تـدريجي مصـرف و كاشـت    . ماده بود

هاي حكومتي و  طلبي برخي از شخصيت تنباكو در هند و ديگر كشورهاي آسيايي، به منفعت
عامل ديگر، ناتواني سالطين آسـيايي در  . شود مربوط مي) اروپايي(خلي و خارجيتاجران دا

اتخاذ سياست اصولي و ثمربخش دربارة تنباكو، سلطة اسـتعمارگران اروپـايي بـر تجـارت     
هاي ايجاد مسـتعمرات بـود     هاي تجاري اروپاييان با سياست  المللي تنباكو و تلفيق انگيزه   بين

  . بل توجه مصرف تنباكو و كاشت آن شدكه منجر به افزايش قا
با اين حال، نخستين اقـدام  . ها تنباكو را به ناحية دكن و جنوب هند آوردند ابتدا پرتغالي

و از  اكبرشـاه جدي براي ترويج مصرف تنباكو در قلمرو تيموريان هند، در اواخر حكومت 
كافي دربـارة ضـرر و زيـان     كه اطالعات اكبرشاه. از درباريانِ ايراني او انجام شد سوي يكي

تفاوتي، به شروع روند ترويج مصـرف تنبـاكو در قلمـرو     تنباكو نداشت، با اتخاذ موضع بي
كرد با صدور  كه خود به كوكنار و افيون معتاد بود، گمان مي جهانگيرشاه. خود ياري رساند

شد كـه  به زودي مشخص . تواند مانع رشد مصرف تنباكو در هند شود فرماني حكومتي، مي
پوشـي   توانند از تمايل خود براي مصرف تنباكو چشم نيز نمي جهانگيرشاهبرخي از مأموران 

روند رو به رشد گرايش مردمِ ساكن قلمرو بابريان به استفاده از تنباكو، در كنار تشديد . كنند
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كردن ايـن مـاده بـه شـبه قـارة هنـد، در زمـان جانشـينان           اقدامات تجار اروپايي براي وارد
رساند، توسعة تدريجي قلمرو حكومت  تداوم اين روند مدد آنچه به. برقرار ماند جهانگيرشاه

در پي گسـترش قلمـرو، تعـداد    . بود عالمگيرشاهويژه در عهد  تيموريان به سمت جنوب، به
تري از سواحلِ جنوبِ هند در زمرة قلمرو اين سلسله قرار  بيشتري از بنادر و محدودة وسيع

اين ترتيب، گام بزرگي در جهت تسهيل دسترسي مردم به تنباكوي وارداتي و نيز به . گرفتند
به موازات ترويج روزافزون مصرف تنباكو، . تنباكوي توليد شده در جنوب هند برداشته شد

اين،  افزون بر. كشت بذر تنباكو در مناطق تحت حاكميت بابريان نيز مورد توجه قرار گرفت
  . در بين مردم ايجاد گرديد» قليان كشي«ي مصرف تنباكو و تدريج فرهنگ خاصي برا به

  
 نوشت  پي
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