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 چكیده

.ق، نوشريدنی محبروو و رهر 69غم این که در طول چند صد سال و تا آخرین دهه های قررن علير

.ق، چای جرز  ره 69عمومی همه مردم ایران قهوه بود، اما در آخرین دهه های این قرن و اوایل قرن 

جدایی ناپذیر آداو غذایی هر فرد ایرانی گردید. بدیهی است بررسی و تحليل این تغييررات از اهميرت 

از این رو و در این نوشته بره دنبرال پاسرخ بره ایرن  یژه ای در تاریخ اجتماعی ایران برخوردار است.و

پرسش هستيم که چه عواملی در تغيير ذائقه ایرانی از قهوه به چای دخيل بوده و این تحرول چوونره 

 صورت گرفته است؟

ول تراریخ وجرود نداشرته و به زعم ما هر چند نقطه صفری برای شروع تغييرات در کنش افراد در ط

ندارد، اما دستاوردهای این پژوهش حاکی از آن است که نقطه عطف این جامعره پرذیری در دو دهره 

.ق، به وقوع پيوست. هر چند از اولين سال های شكل گيری سلسله قاجرار، برذر ایرن ره 69آخر قرن 

ش کوشيده مری شرود علرل و تغيير کاشته شد و در اواخر حكومت ناصری به بار نشست. در این پژوه

 عوامل داخلی و خارجی این تغيير اجتماعی واکاوی شود و روش تحقيق به صورت کتابخانه ای است. 

 چای، قهوه، تغيير ذائقه، قاجار، قهوه خانه، چای خانه. ها:کلیدواژه
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 مقدمه

انسان اسرت و  نوشتن تاریخ چای یا قهوه صرفاً نوارش تاریخ یك ماده تلخ یا سياه نيست، تاریخ

زندگی روزمره او؛ تاریخ انسان است و اندیشه اش درباره این گونه پدیده ها و هم چنرين تريرير و تريرر 

متقابل آنها بر یكدیور. این جوشانده غليظ در روابط اجتماعی و فردی، سراختار اجتمراعی و سياسری و 

یرن رهورذر بخشری از تراریخ حتی مناسبات اقتصادی و فرهنوی چه آراری بر جای نهراده اسرت؟ از ا

فرهنوی و اجتماعی یك جامعه را از ورای تاریخ یك یا دو ماده سياه روی می توان دریافرت. نورارش 

تاریخ قهوه و چای، نوشتن بخشی از تاریخ واقعيت های مادی و سرخوش آور انسان ایرانی عصر قاجار 

بره نورارش تراریخ توليرد و مصرر   می باشد. نوشتن تاریخ این گونه مواد باعث روی آوردن مورخان

 بسياری از جنبه های مادی و معنوی زندگی انسان ایرانی در گذشته می گردد.

ع بره مصرر  در خصوص بررسی پيشينه این پژوهش باید گفت علی رغم این که تحقيقاتی راجر

چای و عوامل ، اما عموما به چوونوی تغيير ذائقه ایرانيان از خوردن قهوه به قهوه و چای صورت گرفته

 6961در سال « تاریخ انكشا  چای»آنها توجهی نشده است. از جمله این تحقيقات می توان به مقاله 

از علی بلوک باشی و زندگی نامره مرحروم چرای کرار و « قهوه و قهوه خانه در ایران» .ش و مقاله ره

به تحليل و بررسی عوامل این پژوهش ها  در چندین مقاله راجع به تاریخ مصر  قهوه اشاره کرد. ولی

 این تغيير  پرداخته نشده.

 پیشینه نوشیدن قهوه

ل تغيير ذائقه ایرانيان از نوشيدن قهوه به چای بهتر است اشراره ای بره تراریخ مبرای بررسی عوا

فرهنوی نقش منرد در جامعره هرای  –قهوه خانه هم چون نهاد اجتماعی  نوشيدن این دو ماده گردد.

عمل می کرد و در طول حيات چند صرد سراله خرود، در هرر زمران و دوره بره  سنتی شهرهای ایران

اقتضای اوضاع اجتماعی هر شهر و دیاری با مردم جامعه و فرهنگ مردم ارتبرا  داشرته و همرراه برا 

به ظن نزدیك بره صرحت، ورود قهروه بره ایرران و  گرایش ها و معتقدات مذهبی فعاليت کرده است.

قهروه از  6قهوه خانه به دوره سلطنت طهماسر  اول صرفوی برمری گرردد.شكل گيری نهادی به نام 

قهوه در زبان عربری » جهت نشاطی که داشته قهوه گفته می شد و ليكن نام طبی آن بُن بوده است. 

برخی  2«به معنی شراو غليظ، سياه و خالص است چرا که خيلی زود شارو خود را سيراو می گرداند.

یك بز چران عرو نسبت می دهند و می گوینرد روزی بزهرایش حرکرات  شناخت و کشف قهوه را به

شاد و شنوولی داشتند؛ او گياهان آن منطقه را آزمایش کرده و با خوردن یكی از آنان خود نيز شنوول 
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برخری دیورر  .ق، اتفاق افتراد.ره 3شد و لذا آن را به دیوران معرفی کرد. گویا چنين حكایتی در قرن 

فرانسروی و  cofe در جنوو حبشه می داننرد. و از ایرن رو اصرطالحات« کفا»منطقه زادگاه قهوه را 

coffe .حبشری هرا نرام  انوليسی و واژه عربی و فارسی قهوه را بر گرفته از نام همين مكان می دانند

يان بُن بر آن نهاده بودند و لذا در یمن نيز با همين نام شيوع یافت. استفاده از قهوه ابتدا در حلقه صوف

قهوه در شبه جزیرره برود. ده نمتداول شد و محدث القهوه علی بن عمر شاذلی بود. او نخستين جوشان

ده این گياهان را به طریقه اش شناساند و قصد او ربودن خواو و بيدار ماندن در ش  زنرده وی جوشان

 9.«مردم الجزایر قهوه را شاذليه می خوانند»مریدان بود. لذا هنوز هم  داری

در مكه آغاز شد و در همين سال اولين  م 6166برابر با  .قره 361يدن قهوه احتماالً در سال نوش

ها در این شهر رایج شد و از آن جا به شام، مصر، استانبول و تقریباً در همان سال هرا « بيوت القهوه»

سرتقيماً از مكره و این که مسير ورود این نوشيدنی از عثمانی به ایران برود و یرا م 9به ایران وارد شد.

توسط حجاج ایرانی به پایتخت و شهرهای بزرگ ایران صفوی رسيد، اجماعی نيست؛ اما شاید روایرت 

عربری « بيت القهروه»که ترجمه « قهوه خانه»هر دو مسير نيز قرین به صحت باشد. با این حال واژه 

این در حرالی اسرت کره  وی رواج پيدا کرد ورربه شكلی عجي  در دو امپراطوری عثمانی و صف است.

با این که اکثر محققين بر این نظرند که قهوه در زمان سلطنت شراه طهماسر   1است فارسی ای واژه

اول به ایران ورود پيدا کرد و در شهرهای بزرگ ميان اعيان و اشرا  و به ویژه دربار جایوراه برترری 

ه در ميران همره طبقرات النراس عباس بزرگ است ک شاه یافت، اما اوج رونق این ماده عصر سلطنت

 1شيوعی تمام یافت و به نوشيدنی محبوو همه اقشار بدل گردید.

از دوره صفویه تا اواخر دوره قاجار نوشيدن قهوه به عنوان یك نوشيدنی گرم، دلپذیر و تشرریفاتی 

دشروران در ميان اقشار جامعه به ویژه درباریان و خانواده های اعيان و اشرا  رواج داشرت و اکثرر گر

خارجی به این موضوع اشاره کردند. تعدد قهوه خانه هرا در عصرر شراه عبراس و پرآ از آن در اکثرر 

شهرهای بزرگ ایران و اقبال اقشار مختلف مردم به ویژه اهل فضل و هنر، درباریان، عارفان، شاعران 

در اصرفهان  .ردو حتی اقشار فرودست جامعه، حكایت از محبوبيت مصر  این ماده در ایران صفوی دا

کشوری و لشوری برای دیدار دوستان، استراحت، سرگرمی و گذران وقرت بره  اهل قلم و هنر و رجال

قهوه خانه های معرو  چهار باغ و قيصریه می رفتند. شاهنامه خوانی، رقاصری، آواز، موسريقی، قصره 

ریاک باعث سرگرم کردن گویی، نقالی و حتی بازی ها و تفریحات گوناگون از قبيل استعمال قليان و ت

وجود خوبرویان چرکسی، گرجی و ارمنی در قهروه خانره  1.بال بيشتر به قهوه خانه ها گردیدمردم و اق
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های شهرهای بزرگ باعث شد تا قهوه خانه ها محلی برای گردهمرایی هوسررانان، نقرش پرسرتان و 

ائمه جز  برنامره هرای جرذاو  شاعران گردد. بعدها داستان خوانی، شاهنامه خوانی و گاهی نيز مداحی

 این اماکن گردید.

سقو  صفویان و بروز هرج و مرج در ایران، قهوه خانه ها و قهوه خانه نشرينی کرم رنرگ بعد از 

شد. با تثبيت سلسله قاجار توسط آغا محمد خان و انتخاو پایتخت جدید، لزوم سررگرم کرردن مرردم 

د و کم کم قهوه خانه هرایی در شرهرهای برزرگ نيفتباعث شد تا به فكر احيای مجدد قهوه خانه ها ب

در این عصر تقليدچی ها نيز با اجرای نمرایش  شكل گرفت که محل تفریح و وقت گذرانی مردان بود.

به رونق قهوه خانه ها افزودند. نقالی در قهوه خانه ها تكوین یافت و هنر نقاشی قهروه خانره ای آوازه 

ج رونق قهوه خانه ها و قهوه خانه نشينی بود. در ایرن عصرر و بره بی شك عهد قاجار او ای پيدا کرد.

ویژه دوره با ربات و البته پر دوام ناصری، اوج مصر  قهوه و همين طور توجه اقشار گوناگون به قهوه 

برر جمرع نق ن برده بودند نيز در قهوه خانهخانه ها بود. حتی سياه پوستان تهران که قری  به اتفاق آنا

لذا این مكان به عنوان محل تجمع افراد تنبل و بيكار در افواه عمومی شهره شد. سياحان می شدند و 

وه را بره رروه در عصر قاجار می نویسند و تيکيد می کنند که ایرانيان قهررغربی از مصر  بی رویه قه

  1.ونه ای غليظ می نوشيدند که در واقع به خوردن شبيه است تا آشاميدنرررگ

عالقه ایرانی ها به قهوه تا سرحد جنون پيش می رود و من فكر »باره می نویسد:  دروویل در این

ظراهراً فراوانری و  3«.نمی کنم حتی یك نفر هم در این کشور پيدا شود که چند فنجان قهروه ننوشرد

ارزانی قهوه در این اقبال کم تيرير نبوده است.اما درست در سال های اوج مصر  قهوه در ایران، چای 

عنوان رقي  جدید موفق می شود در طول حداقل دو دهه قهوه را عق  رانده و جای خود را بر سر به 

 سفره ایرانيان تثبيت سازد.

 نوشیدن چاي

روایت های متعددی وجود دارد مبنی بر این که خاستواه گياه چرای کشرور چرين اسرت. برخری 

کاشرف آن را یكری از پادشراهان آن سال قبرل از مريالد و  2122کشف استفاده از خواص چای را به 

کشور و دیوری راهبی را به عنوان شناساننده این گياه و گروهی نيز آگاهی از ویژگی های چای را بره 

فارغ از صحت و سرقم ایرن روایرات، نكتره  62یكی از درباریان به شكل روایات متفاوت ذکر می کنند.

ظاهراً چينی ها به جای » بالد مهاجرت کرد.قابل توجه به این موضوع است که چای از چين به سایر 

با این وضع احتماالً ایرانيان از طریق ژاپن با ایرن گيراه آشرنا  66.«می گفتند chaو ژاپنی ها  teچای   
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شده و لذا واژه چای را برگزیدند و اروپائيان از طریق چين به این نوشيدینی رسيده اند و نشانه آن نيرز 

ر کتاو صيدنه به گياه چای اشاره می کند و کشف آن را با ذکر داسرتانی بيرونی د می باشد. teaواژه 

و از این رو ایرانيان سابقه دیرینره ای از آشرنایی برا  62به یكی از درباریان سلطان چنين نسبتمی دهد.

ق به ایران آمده بود در سفرنامه خرود مری نویسرد کره  6291چای دارند. سفير هولشتاین که در سال 

ای رچر» ای بوده که آن را ری گذشته از قهوه خانه، در اصفهان مرکزی برای نوشيدن چزمان شاه صف

ایرن نوشرته ترا  69می ناميدند و برخال  قهوه خانه ها، چای خانه محل تفریح نجبا بود.« انهرختائی خ

حدودی مسير ورودی چای در ابتدای دوره صفویه را مرزهای شمال شرقی ایرران مری دانرد. در دوره 

نوشيدنی محبوو مردم قهوه بوده و به ندرت در منازل برخی از اعيان و آن هم برای نكوداشرت  قاجار

ق در ایران بود ضمن توصيف  6222 مهمان ارزشمندی با چای پذیرایی می کردند.بن تان که در سال

   69زیر، از آوردن قهوه و قليان می نویسد و اشاره می کند که در ضمن برایش نيز چای آوردند.

از دوره ناصری به بعد و به صورت تدریجی اعيان و اشرا  به جهت تفاخر از نوشريدنی چرای در 

کنار قهوه نيز استفاده می کردند. انوليسی ها در ترویج چای در ميان ایرانيان عهد ناصری فعال ظاهر 

واج یافت چای در اوسط دوره ناصری ر 61«.چای مورد نياز اعيان از فرنوستان و لندن می آمد»شده و 

ميان محترفه های شرهری الری طبقره »و تقریباً همه گير شد. اعتماد السلطنه نيز یاد آور می شود که 

فالحيه قرویه و رجال بدویه، مرسوم و معمول گردید و آالت و ادوات آن نيرز از اسرباو اسرتمرار ایرن 

خيلی چرای مری نوشرند و ایرانيان »م در ایران بود می نویسد:  6139دوراند که در سال 61«.عادت شد

  61«.می کنند مصر  شيرین خيلی واقعاً چای را

 روند تغییر درذائقه ايرانی از قهوه به چاي

برای شناخت صحيح از جامعه پذیری ایرانيان در دگرگونی ذائقه مردم در مورد مصر  چرای بره 

ال بره رتار به اجمرجای قهوه عوامل متفاوت سياسی، اجتماعی و اقتصادی دخيل بودند که در این نوش

حر  ما در این گفتار این است که نمی توان این انتقال را در نقطه زمرانی مشرخص  آنان می پردازم.

تعيين نمود، بلكه در یك فرآیند طوالنی رخ داد اما نمود آن در یك بازه زمانی بيسرت سراله در اواخرر 

نه تنها در قهوه خانره هرا بره  عهد ناصری بود. این جا به جایی در نوشيدن یك نوشيدنی لذت بخش

عنوان مراکز تفریح عمومی حاصل شد بلكه در منازل اقشار مختلف طبقات الناس نيرز خرود را نشران 

برابرر برا  م 6112داد. سياحان غربی نيز به تعدد ذکر می کنند که در سال های منتهی به اوایل دهره 

قرن نروزدهم چرای توانسرت پرآ از یرك نوشيدنی غال  مردم ایران قهوه بوده و از اواخر  ق 6231
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مبارزه مستمر بر رقي  دیرینه اش فائق آید و آن را مجدداً به منازل اعيان و اشرا  بازگرداند و خود را 

پای رابت فرهنگ غذایی ایرانيان اواخر قاجار نماید به گونه ای که صبحانه با چای شيرین شروع مری 

 ت.شد و عصرانه با چای دیشلمه پایان می یاف

لذا شناسایی یك زمان مشخص برای بيان تغيير از قهوه به چای در ایران کاری غير ممكن است، 

چرا که این تغيير در یك زمان کوتاه و آنی اتفاق نيفتاده است، بلكه با توجه بره شرواهد موجرود یرك 

مایيم این تحول طوالنی مدت و تدریجی بود. اگر مجدداً مصر  چای در عصر قاجار را مروری کوتاه ن

تغيير تدریجی کامالً به چشم می آید.ظاهراً اولين سماور که وارد ایران شد باعث جل  توجه دربرار بره 

بود که یك دستواه از آن  ق 6291برابر با  م 6126مصر  چای شد و این حادره بر اساس شواهد در 

تنهرا دخترری کره برا به محمد رضا ميرزا حاکم رشت اهدا شد و وی نيز سماور موصو  و هم چنرين 

چوونوی کار با آن آشنایی داشت را به فتح علی شاه به عنوان هدیه واگذار کرد.گویا درباریران تهرران 

نيز با شيوه دم کردن چای آشنایی نداشته و یك روز که شاه هوس نوشيدن چرای مری کنرد و دخترر 

شود زیرا که کآ دیوری  موصو  نيز در دسترس نبود، شاه ناچار شد تا از خير نوشيدن چای منصر 

   61از درباریان با رموز کار با سماور آشنایی نداشت.

عمرر  اوایرلاین حادره گواهی است بر عدم آشنایی ایرانيان با مصر  و شيوه دم کردن چرای در 

ق  6291برابرر برا م  6196در سرال  را عباس ميرزا برای دربار تبریز سلسله قاجار. گویا دومين سماور

د و این دو، تا مدت ها تنها سماور های موجود در ایران بودند. هر چند آدميت و به تبعيت خریداری نمو

ر نسربت رررروک باشی( ورود اولين سماور را به اميرر کبيرراز نوشته وی دیور مورخان ایرانی )مانند بل

   63می دهند و ظاهراً نوشته ادوارد پوالک مستند آدميت در این مورد خاص بوده است.

انی که از ملل مختلف در زمان سلطنت ناصری از ایران دیدن کردنرد در نوشرته خرویش از سياح

روند افزایش چای و لوازم و اسباو مرتبط با آن خبر می دهند. یكی از مسافران اروپایی کره در سرال 

 در ایران بود اشاره دارد که ميزان مصر  چای به ویژه در ميان اشررا  بره ق 6232برابر با  م 6119

به ایران سفر کرد  ق 6922برابر با  م 6111پای قهوه رسيده است. سياح فرانسوی دیوری که در سال 

ش  6219عبداهلل مستوفی که متولد در سال  22مدعی است که چای کامالً از قهوه پيشی گرفته است.

چرای صرورت م می باشد ادعا می کند که در دوره نوجوانی او تغيير ذائقه از مصر  قهوه به  6111یا 

  26گرفت، یعنی همان بازه زمانی مورد نظر ما.
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که در واقع تاریخ اجتماعی کاشران « مراه القاشان»ميرزا عبدالرحيم ضرابی نویسنده نسخه خطی 

است، اشاره دارد که متموالن کاشان در اواسط عهد ناصری هر روزه و در چند وعده چای می نوشند و 

ادعای ضررابی تفراوت طبقراتی در اسرتفاده از  22ده می نوشند.طبقه متوسط به زحمت در روز یك وع

چای قبل از همه گير شدن آن را روشن می سازد. اما مسافرانی که در حوالی آخرین سال هرای قررن 

نوزدهم م به ایران سفر کردند، می نویسند که نوشيدنی اکثر منازل ایرانيان، چای می باشرد، در حرالی 

تمرام  29نی دو دهه پيش، نوشيدنی سياه غليظی به نام قهوه مری نوشريدند.که تا پيش از این تاریخ یع

اکثر مردم عادی توانرایی نوشريدن  ق 6211برابر با  م 6112این شواهد حكایت از آن دارد که تا دهه 

چای را نداشتند. اما در اواخر قرن نوزدهم چای از نوشيدنی خاص طبقه ممتاز خارج شد و تمرام اقشرار 

 آن گردیدند.مصر  کننده 

 تحلیلی بر تغییر ذائقه ايرانیان از قهوه به چاي

م که عوامل این دگرگونی چه برود؟ در خرالل مطالعره مبحث به دنبال پاسخ به این سؤال در این

منابع مختلف این دوره عوامل متفاوتی از جمله فاکتورهای سياسری، اقتصرادی، اجتمراعی و فرهنوری 

 ه اینك به بررسی اجمالی آنان می پردازیم.داخلی و خارجی را مؤرر یافتم ک

 مصرف ترياک

به نظر می رسد گسترش کشت و سپآ مصر  تریاک در اواخر قرن نوزده مريالدی در گررایش 

مردم ایران به مصر  روزانه چای به جای قهوه نقش پر رنوی داشت. تریاک تنها محصول نقد ایرانی 

که ابریشم در عهد صفویه بازی می کرد اما در مقياسی در نظام سرمایه داری جهانی بود، همان نقشی 

این مسئله در اواخر قرن نوزدهم در ایران به خوبی قابل مشاهده است که کاشت خشخاش  29پایين تر.

به عنوان یك محصول استراتژیك در بازار بين المللی، افزایش خارق العاده ای داشت. همرين مسرئله 

ه سمت مصر  آن بروند. افرزایش تعرداد مصرر  کننردگان باعرث باعث شد تا مردم بيشتر و بيشتر ب

تجراری شردن کشراورزی و ورود  مصر  آن گردیرد. داو نامه هایی جهت به هنجار ساختننوشتن آ

  21سرمایه های خارجی و عصر امتيازات باعث واردات فزاینده چای، شكر، قند و ... گردید.

و از آن پآ افت چشمويری در توليد ایرن محصرول بيماری کرم ابریشم که از اروپا به ایران آمد 

بوجود آورد، کشاورزان را به سوی محصوالت تجاری دیور مثل تریاک سروق داد و تریراک نخسرتين 

 امرا از آن سروی اعتيراد فزاینرده جمعيرت 21کل صادرات بود. %21محصول صادراتی کشور به ميزان 
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ن بيست و پنج هزار نفرر و کرمران از جمعيرت کشور را تهدید می کرد به گونه ای که از جمعيت تهرا

   21نفری نزدیك به نصف آن طبق گفته شهرداری معتاد بودند. 12222

روزانره چنرد حبره  این بيماری حتی به زنان نيز سرایت کرد به گونه ای که بسرياری از پيرزنران

چرره، کشراورزان را از آن سوی سود فراوان و اعتياد به چای و افور به جای ش   21می بلعيدند. تریاک

رواج مصرر  آن در برين »به طور ناخودآگاه به سمت کشت تریاک سوق داد و همين گسترش باعث 

  23«.مردم شده بود به گونه ای که مردم به تریاک لق  ماشا  اهلل داده بودند

افزایش مصر  تریاک باعث افزایش مصر  چای گردید. از آن جا که در ط  سنتی یا جالينوس 

تریاک سرد و خشك تلقی می شد، مصر  چای که دارای طبع گرم و مرطوو بود باعث ایجاد ایرانی 

ه افراد می گردید. لذا این باور طبی باعث افزایش مصر  چرای و شركر جتعادل مجدد در طبایع و امز

ميان مصر  کنندگان تریاک گردید. پوالک این گونه به این تعادل بين مصر  چرای و شركر اشراره 

ضرمناً  92«.ه یرك حبره تریراکدر صبح و دو فنجان در عصر به همررادو فنجان متوسط چای »دارد: 

به همراه آن مصر  شود و این گونره  دمصر  تریاک دهان را خشك می کند، بنابراین چای می توان

 مصر  چای باال رفت.

 نقش شكر

که شكر در اسرتفاده  در ایران هيچ گاه قهوه را شيرین نمی کردند و لذا مزه تلخ داشت. اما نقشی

از چای در ایران داشت عنصر شيرینی را به قصه چای افزوده است. هر چند هنوز این موضروع مربهم 

است که چوونه ایرانيان قبل از اروپائيان چای شيرین استفاده می کردنرد. گردشروران خرارجی عهرد 

 ی کنند.صفوی و سپآ در عصر قاجار، همه ذائقه شيرین دوست ایرانيان را تيیيد م

از همان عهد صفوی، کمپانی های هند شرقی اروپایی مقدار زیادی شكر وارد ایران می کردند که 

حتی گراهی مواقرع  96عموماً در تهيه غذاهای شيرین و نوشيدنی هایی مانند انواع شربت کاربرد داشت.

اما ایرن  92دندان شيرین.سياحان از مهمانی ایرانی به نام شام شكر یاد می کردند و از قند ایران به نام 

همورایی بين غذاهای شيرین شده سنتی و نوشيدنی های شيرین، با نوشيدنی جدید که با شكر یا قند 

شيرین می شد، قابل تيمل است. البته تغيير ذائقه فرایندی است چند وجهی که به ندرت به وسيله یك 

غربی در زمينه نقرش شركر در جرا عامل شكل می گيرد. به نظر می رسد همان روندی که در اروپای 

انداختن نوشيدن چای جاری بود به نوعی در ایران تكرار شد. اما این تفاوت اساسی به چشم می خورد 

که در اروپای غربی مانند انوليآ، دولت و اصالحوران اجتماعی به کمك چای شيرین شده برا شركر 
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تغيير ذائقه مرردم آن سرامان مرؤرر برود، در  به مبارزه با نوشيدن الكل و قهوه برخاستند و این مهم در

حالی که هيچ مدرکی دال بر این که دربار یا مذه  از چای شيرین در مخالفت با شرراو یرا قهروه در 

 99ایران استفاده کرده باشد وجود ندارد.

ای استفاده ررار از دو مشی متفاوت در نوشيدن چرران اواخر عهد قاجررالزم به ذکر است که ایراني

کردند: یكی مشی نوشيدن به شيوه روس ها که امروزه و هنوز به نام قنرد پهلرو مشرهور اسرت و  می

لرذا  6دیوری چای شيرین شده با شكر که متيرر از آداو نوشيدن اروپای غربی به ویرژه انولريآ برود.

ای به شريوه انوليسری هرا چدر افزایش مصر   99افزایش واردات شكر در اواخر قرن نوزدهم ميالدی

عرضه باعث کراهش قيمرت شركر در  این جهت قابل دفاع است که فراوانی ؤرر بود. این موضوع ازم

ایران اواخر قاجار گردید. کاهش قيمت شكر نيز باعث جذو اقشار فرودست به سمت مصرر  چرای و 

عموميت یافتن آن گردید، ضمن این که مزه شيرین چای با شكر باعث جرذو بيشرنر آن نسربت بره 

 .قهوه گردید

 کاهش قیمت چاي در اواخر قاجار

عامل دیوری که نقش مؤرری در این فرآیند داشت، کاهش قيمت چای در اواخر قاجار در مقابرل 

افزایش قيمت قهوه بود. شاید این کاهش قيمت متيرر از نظام سرمایه داری جهانی و افرزایش کشرت 

 يه بود.چای در نواحی مختلف از جمله: سيالن، هند و قسمت هایی از روس

از آن جا که چای در انوليآ، هلند و برخی دیور از کشرورهای اروپرایی در اواسرط قررن نروزده 

ميالدی به عنوان نوشيدنی محبوو و هموانی جای قهوه را گرفته بود و مصر  آن نيز افزایش یافتره 

رکری و بود، لذا کمپانی های بزرگ برای در دست داشتن این بازار مجبور به کرم کرردن عروارم گم

پایين آوردن قيمت چای شدند. از آن جا که چای مصرفی ایران از طریق دو قدرت برزرگ انولريآ و 

قيمت پایين چای در قياس برا قهروه باعرث  روسيه وارد می شد، قيمت چای وارداتی نيز کاهش یافت.

رخ مری روی آوردن اقشار ميانی جامعه به مصر  آن گردید. به همان ميزان که افت قيمت در چرای 

داد، طبقات فرو دست تر جامعه نيز به مصر  آن راغ  می شدند. از آن جا که در کشرور مرا اسرناد و 

آمار گمرکی از دوره قاجار در دست نداریم، نمی توان به دقت روند کراهش قيمرت چرای در ایرران را 

دای قررن مشخص کرد. با این حال اسناد گمرکی کمپانی های غربری حكایرت از آن دارد کره در ابتر

                                                           
شی چای نوشی روسی به شيوه چای به نوشيدن چای به شيوه انوليسی به شكل شيرین کردن چای با شكر و به صورت نوشيدن جرعه های کوچك بود اما م – 1

 همراه قند با جرعه های بزرگ بود. البته قند را می خوردند و سپآ چای را می نوشيدند همان چيزی که امروزه به چای قند پهلو معرو  است.
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نوزده م قيمت چای گران بود و لذا فقط اشررا  و درباریران تروان خریرد و اسرتفاده از آن را داشرتند. 

اما پآ از ایجاد رقابت ميان  91آمارهای ارائه شده توسط چارلز عيسوی و فوران نيز مؤید این ادعاست.

کاسته شد. ایرن وضرع بره  روسيه و انوليآ در صادرات کاال به ایران، کم کم از قيمت چای در ایران

گونه ای تداوم پيدا کرد تا قيمت چای در اواخر قرن نوزدهم بسيار کمتر از قيمت قهروه گردیرد. البتره 

عوامل گوناگونی به جز رقابت قدرت ها در کاهش قيمت چای مؤرر بودند که از مهم ترین آن ها مری 

ژه مسرتعمرات دول جهران و بره ویر توان به این عوامل اشاره کرد: کاشت چای در بسرياری از نقرا 

ه زیاد این محصول در بازار گردید. از آن جا که چای و حتی شكر وارداتی به ایران اروپایی باعث عرض

توسط کمپانی های بزرگ و در حجم زیاد صورت می گرفت در کاهش قيمت مؤرر بود. ایرن در حرالی 

ارپایان از عربستان و یمن به ایرران است که رقي  چای یعنی قهوه به همان شكل سنتی و توسط چه

وارد می شد. منطقی است که حجم کم واردات قهوه باعث افرزایش قيمرت آن محصرول و بررعكآ 

افزایش واردات چای باعث افت قيمت چای در بازار ایران در اواخر قرن نروزده مريالدی گردیرد. ایرن 

كآ این قضيه رخ داد، یعنری کمپرانی موضوع را باید اضافه کنيم که در ابتدای قرن نوزده ميالدی ع

هند شرقی انوليآ و هلند مقدار زیادی قهوه جاوه و حتی عربستان را به ایران حمل مری کردنرد کره 

ولی بعدها که جای پای کمپانی هلندی در خليج فارس متزلزل شد  91باعث کاهش قيمت قهوه گردید.

زرگانان خرده پرای محلری و عررو بره دليرل با 6و از واردات قهوه سيالن و جاوه به ایران کاسته شد،

 نداشتن شبكه های توزیع توسعه یافته در زمينه قهوه، قافيه را به وارد کنندگان منظم چای باختند.

هند توسط بازرگانران هنردی از مسرير جنروو  که ورود چای سياه و ارزان قيمت باید اذعان کرد

در اواخر قرن نوزدهم م گردید. هم چنين  آنزایش عرضه و بالطبع کاهش قيمت شرقی ایران باعث اف

چای چين از مسير سنتی ترکستان و بخارا وارد خراسان می شد و بازار آن منطقه را اشرباع مری کررد. 

نتيجه این که در اواخر قرن نوزدهم ميالدی عرضه زیاد چای و برعكآ واردات کمتر قهوه در کاهش 

قيمرت  رودست مؤرر بود و در جهت مخالف افزایشقيمت چای و گسترش مصر  آن در ميان اقشار ف

 قهوه باعث رویوردانی اقشار نادارا از مصر  این نوشيدنی گردید.

 دربار

وربرت الياس تغيير فرآیند متمدن شدن و به ویژه در زمينه آداو غرذایی عمومراً بره طبق نظریه ن

وسيله اقشار فرادست جامعه و به خصوص شاه و دربار صورت می گيرد. در ایران نيز نقش شاه و دربار 

                                                           
 به دليل عدم سازگاری ذائقه ایرانيان با مزه قهوه جاوه و سيالن. 1
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و حتی اشرا  در گسترش و عمومی شدن مصر  چای به جای قهوه غير قابل انكار است. هرگاه غذا 

دنی یا حتی استاندارد رفتاری خاصی در ميان دربار یك جامعه مورد استفاده قرار می گيررد، بره یا نوشي

سرعت از سوی اشرا  و سپآ اقشار متوسط مورد تقليد واقع می شود. این فرآینرد نهایتراً بره اقشرار 

  91فرودست نيز سرایت می کند و روند تقليد در رفتار به امری عادی در جامعه تبدیل می شود.

شواهد نشان می دهد کره اولرين سرماور )خرود جروش( وارد دربرار شرد و سرپآ توسرط وزرا ، 

خریرداری و نمرادی از حشرمت طبقره ممتراز  مروالنشاهزادگان، اشرا ، حكام والیت، درباریان و مت

گردید. سياحان فرنوی در نوشته های خویش اشاره دارند که چای ابتردا فقرط توسرط دربرار و وزرا  و 

ر رررات و تفاخرررا مایه مباه ایرراز چ حتی برخی از بزرگان استفاده 91جامعه مصر  می شد.نخبوان 

ران می دانستند. خانه بروجردی ها در کاشان که در عهد ناصری ساخته شد بر سر در ورودی رربر دیو

و خود نقش سماور و قوری به عنوان نماد رروت و تشخص را دارد. چای خوری در ميان طبقات اعيان 

اشرا  ایرانی، نمادی از بزرگی و ممتاز بودن محسوو می شد و لذا نشانه ای برای فخرفروشی برود و 

بر همين اساس در مهمانی ها و سفره داری سعی می کردند که از آن استفاده کنند تا خرود را برترر از 

زار خروانين نقش قوری و وسایل چای خوری بر مر»هم قطاران نشان دهند. همين تفاخر باعث شد تا 

  93«.لرستان و بزرگان عشایر بنشيند و نشانه ای باشد از سفره داری و محتشم وار بودن فرد

لذا سماور به عنوان یكی از نمادهای مصر  چای خيلی زود در ميان اقشار مختلف مردم ایران جا 

گيرترر مری شرد. باز کرد و به همان ميزانی که استفاده از سماور زیاد می شد، نوشيدن چای نيز همره 

برخی سياحان در اواخر قرن نوزدهم حتی در جنوو ایران سماورهای روسی را مشاهده کردند و امروزه 

از ایرن رو شراه و دربرار نقرش ممترازی در اشراعه  92این اصطالح جز  فرهنگ غذایی ایرانيان اسرت.

بره عنروان نشرانه  فرهنگ و آداو چای نوشی داشتند. ذیل این جریان، ورود سماور های متعدد روسی

ای از حشمت و سفره داری نيز باعث جذو بقيه اقشار جامعه عصر قاجار به مصر  این نوشيدنی تيره 

 رنگ گردید.

 وفور چاي در اواخر قاجار

عامل دیور همه گير شدن مصر  چای و جرایوزینی آن برا قهروه در ایرران در نيمره دوم قررن 

ود. ایران قرن نوزدهم ناخواسته وارد نظرام سررمایه داری نوزدهم ميالدی وفور چای در انواع مختلف ب

جهانی شده بود که قدرت های برتر آن روسيه و انوليآ بودند. ضعف ایران در دوره قاجار این کشرور 

را مقصد کاالهای کمپانی ها و بازرگانان این دو قردرت سراخته برود. در ابتردای ایرن قررن روسريه و 
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د تا در تجارت قهوه ایران نقش مؤرری ایفا نمایند. همين عامل نيرز انوليآ و حتی هلند تالش نمودن

در مدت کوتاهی بر قيمت قهوه ارر گذاشت و باعث مصر  بيشتر این نوشيدنی در ابتدای عهد ناصری 

گردید. اما جواو رد ذائقه ایرانيان به قهوه ارر گذاشت و از سوی دیور نقش مسير سنتی ترانزیت قهوه 

 تان به ایران مانع از تداوم این جریان گردید.شبه جزیره عربس

از آن جا که روسيه به دليل قرارگيری در مسير تجارت چای چين به اروپا خرود نيرز وارد تجرارت 

چای گردید. بازار ایران را که از پآ معاهدات گلستان و ترکمنچای بدست گرفته بود به عنوان یكی از 

کرد. عوارم گمرکی پایين و وجود چرای برا کيفيرت مقاصد اصلی فروش چای خویش هد  گذاری 

چين باعث شد تا بسياری از مردم ایران در اواخر قرن نوزدهم چای را از روسيه خریده و به شيوه آنران 

بنوشند. روسيه عالوه بر مسير سنتی قفقاز تالش نمود تا راه دریایی آستاراخان به انزلی را احيا نمایرد. 

جاده شوسره کالسركه رو در مسرير انزلری بره »مت چای در بازار ایران یك حتی برای پایين آوردن قي

تيسيآ تجارت خانه در شهرهای بزرگ ایران، فروش لوازم و اراريه چای از قبيرل  96«.قزوین دایر کرد

سماور، استكان و قوری، احيای مسير تجاری چين به ترکستان و بخارا و نهایتاً مشهد و حتی اسرتفاده 

ارمنی، گرجی و تاتار جهت فروش چای در ایران باعث افرزایش عرضره و کراهش قيمرت از بازرگانان 

  92چای در بازار ایران اواخر قرن نوزدهم گردید.

از آن سوی رقي  قدرتمند روسيه یعنی بریتانيا نيز با تشویق کشت چای در نواحی مختلرف هنرد، 

ان از راه های دریایی خلريج فرارس و سيالن، جاوه و حتی دامنه های مرطوو هيماليا و استفاده همزم

راه خشكی سيستان و بلوچستان حجم زیادی از چرای ارزان قيمرت هنردی را وارد برازار ایرران کررد. 

بوزان نيز مقدار زیادی چرای بره و دولت عثمانی از طریق بندر طرا بازرگانان خرده پای هندی از شرق

ای در ایران باعث گردید تا حتی قردرت هرای رقابت در فروش چ بازار شرق و غرو کشور وارد کردند.

بزرگ از روش سلبی برای کنار زدن رقي  و قبوالندن محصول خویش به مردم ایران، استفاده کننرد. 

از وارداتی از روسيه به دليل مبدأ آنها که چين و نمسه بود از کيفيت باالتری و طبعاً چای از آن جا که 

سادت انوليسی هرا و اسرتفاده آن هرا از برخری عوامرل بررای مشتری بيشتری برخوردار بود، باعث ح

 تحریم چای روسی گردید.

ند در دوره مشروطيت چون به وسيله عوامل انوليسی ها خرید و فروش ق»بنابر نوشته ی شهری: 

دیوری که طرفدار روس ها بود برای تطهير قند روسی فتوایی  ملروسی تحریم و نجآ شمرده شد عا
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و بدین گونه در بازار رقابرت  99«.قبل از دهان گذاشتن در چای فرو برند و آو بكشندصادر کردکه قند 

 ماندند تا وفور انواع چای باعث جل  همه اقشار از اعانی تا ادنی در استفاده از چای گردد.

پآ کشور ما نا خواسته به فضای سياسی و تجاری ميان دو قدرت بزرگ غررو یعنری روسريه و 

دامنه ی وسيعی از عالئق و جاه طلبی های سياسی و اقتصادی، وارد گردید و این دو  بریتانيای کبير با

قدرت با سو  استفاده از ضعف ایران خواسته های خود را بر ما تحميل کردند کره از جملره آن هرا در 

دست گرفتن بازار چای ایران می باشد که بخشی از دالیل جذو مردم ایران بره سروی مصرر  ایرن 

ود. هم چنين بازرگانان روسی و انوليسی به خوبی می دانستند کره مرردم منراطق مختلرف نوشيدنی ب

ایران طعم های متفاوتی از چای را می پذیرند و لذا انواع مختلفی از چای خوو نمسه )اتریش( ر کره 

ظاهراً توسط انوليسی ها به آلمان منتقل می شد و مورد فرآوری قرار می گرفت ر ترا چرای سرياه و 

ان قيمت هندی را به ایران وارد کردند. پآ فراوانی چای در بازار مصر  ایران باعث کاهش قيمت ارز

و جذو اقشار مختلف با سطح درآمد متفاوت گردید. این وضع در حالی شكل گرفت که قهوه در ایرن 

 زمان به دليل قلت عرضه از قيمت بيشتری نسبت به چای برخوردار بود.

 رجمهاجرت ايرانیان به خا

عامل جزئی تری که در تغيير ذائقه ایرانيان عهد ناصری دخيل بود، مهاجرت قشر وسيعی از مردم 

و کارگران نواحی شمالی و شمال غرو ایران به روسيه و بره ویرژه منطقره قفقراز جهرت اسرتخدام و 

بره دليرل  تجارت بود. به این گروه های جمعيتی پر تعداد باید مهاجرت ارمنی ها را نيز اضافه کرد که

سازگاری روحياتشان به ویژه از نظر مذهبی، امكان کار و تجارت بيشتری برایشان مهيا بود. این افرراد 

به دليل اقامت چند ساله در روسيه با منش چای نوشی و فرهنگ غذایی روسيه سازگاری پيدا کررده و 

مال غربی ایران، هنوز در برگشت مروج آن گردیدند. به همين دليل شيوه نوشيدن چای در شمال و ش

روسيه در نوشيدن چای می باشد. رودی متی معتقرد اسرت  یعنی شيوه منش« قند پهلو»ه شيوه هم ب

  99م قری  پنجاه هزار نفر از ایران به روسيه مهاجرت کردند. 6112که تنها در سال 

 اگر به این عامل مسئله تيسيآ کنسول گری های روسيه در شرهرهای متعردد شرمال و شرمال

غربی را اضافه کنيم، آن گاه متوجه می شویم که این مراکز در ترویج آداو غذائی فرنوی و بره ویرژه 

روسی نيز نقش پر رنوی در این مناطق داشتند. البته قانع کننده است وقتی متوجه می شرویم اسرباو 

این اسباو  چای دم کنی و چای خوری همه با اسامی روسی وارد فرهنگ زبانی و غذائی ایرانی شدند.

و اراريه مثل سماور، قوری و نعلبكی در آن برهه حتی جز  ليست پشه نامه دختران ایرانری بره هنورام 
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ازدواج قرار گرفتند و این نشان از جامعه پذیری ایرانيان به شيوه چای نوشی روسری دارد. هرم چنرين 

ز مسافرت داشته و تحت تريرير عده ای از ایرانيان به کشورهای دیوری مثل هند، عثمانی و بریتانيا ني

فرهنگ غذائی آن کشور ها به هنوام بازگشت به سرزمين مرادری مرروج نوشريدن چرای بره عنروان 

از عوامل مؤرر برگسرترش مصرر   برخی از مهاجران نمادی از تفاخر فرنگ رفتوی شدند. بدین شكل

 چای در اواخر قرن نوزدهم بودند.

 باورهاي مردم

تواند در جذو و یا دفع ذائقه مردم یك سرزمين نسبت به یرك یرا چنرد از جمله عواملی که می 

ماده غذائی مؤرر باشد، باورهای ذهنی آنان است. ظاهراً مردم ایران در دوره ناصری نسربت بره قهروه 

بدبين بوده و مصر  آن را برای جسم و حتی برخی از لذت ها مضر می دانستند. باور مردم آن دوره را 

 به خوبی می توان در یافت: در این بيت شعر

 91آن سيه رو که نام او قهوه استدافع النوم و قاطع الشهوه است

درست برخال  این ذهنيت، نظر آنان نسبت به چای مثبت بوده و حتی از اولين سال هرایی کره 

منظر آنان چرای خسرتوی را از ترن از  91ایرانيان با چای آشنا شدند، نقش دارویی برای آن قائل بودند.

بيرون می کند و نيروی تازه به بدن می دهد و قوای فكری او را تقویت می کند و دم کرده آن بررای 

این نوع باورها در کنار مزه شيرین چای می توانست در برتری  91شست وشوی چشم به کار می رفت.

 آن مؤرر واقع گردد و رقي  سنتی را وادار به عق  نشينی نماید.

 تی و استعمارنقش مدرنیته، انقالب صنع

مصر  چای در ایران با مفاهيمی مانند مدرنيته، انقالو صنعتی و حتی استعمار مررتبط اسرت. از 

آن جا که چای دارای ماده تئين یا آلكالوئيد می باشد که ماده ای سكر آور و لذت بخش اسرت و اگرر 

ه مردیران نظرام خرواشيرین می شد هوشياری و بيدار ماندن را افزایش می داد، می توانسرت مراده دل

استعمارگران قرن نوزدهم ميالدی باشد. درست همزمان با انقرالو صرنعتی در غررو  سرمایه داری و

اروپا، موضوع تغيير ذائقه مردم آن کشورها از قهوه و الكل به چای اتفاق افتاد. می توان ادعا داشت که 

عتی به گسترش مصرر  چرای چای و انقالو صنعتی به همدیور کمك کردند. از یك سو انقالو صن

کمك کرد و از آن سو چای باعث افزایش هوشياری و بيداری شده و در عين حال گرسرنوی را مهرار 

می کرد. یعنی نيازهایی که مدیران صنایع جدید بدان محتاج بودند تا کارگران این صنایع بتوانند بيشتر 

يرین شده برا شركر بره دليرل داشرتن کار کنند، هوشيار بمانند و گرسنوی را تحمل کنند. پآ چای ش
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آلكالوئيد از عوامل به وجود آورنده و تداوم انقالو صنعتی بود. زیرا کارخانه هرای اروپرا بره کرارگرانی 

احتياج داشتند که روزی شانزده ساعت کار کند و احساس گرسنوی نكنند و این مهم را چرای شريرین 

گران کارخانه ها و طبقه متوسط جدید جامعره بدین صورت مصر  چای ميان کار 91بر آورده می کرد.

اروپا رواج پيدا کرد و عموميت یافت. از سوی دیور برنامره ریرزان اسرتعماری نيرز ترالش داشرتند ترا 

کشورهای اقماری نظام سرمایه داری را با عادات غذائی خویش خرو دهنرد. از آن جرا کره ایرران نيرز 

 یه داری جهانی قررار گرفرت، پرذیرایستعماری و سرماناخواسته و در قرن نوزدهم در معادالت نظام ا

   93بخشی از استانداردهای رفتاری فرنگ شد.

هم نظام سرمایه داری به دنبال بازار مصر  برای کاالهای جدید خود بود و هم برخی از اندیشره 

شردن ورزان و به تعبيری مستفرنوان ایرانی بر این عقيده بودند که تقليد از فرنگ باعرث بره سرامان 

هر دو بره دنبرال تغييرر  63جامعه ایران می گردد. کشورهای بریتانياو روسيه به عنوانقدرت های قرن 

ذائقه مردم ایران به سمت و سوی چای بودند تا تيمين کننرده ایرن کراال و در کنرار آن قنرد و شركر 

و )دیشرلمه( و باشند.از آن جا که منش های نوشيدن چای در ایران به دو صورت نوشيدن چای قند پهل

چای شيرین شده با شكر می باشد، نشان از تيرير گذاری این دو قدرت بر جامعره پرذیری ایرانيران در 

تغيير ذائقه دارد. اگر این صرفاً امری داخلی می بود، می بایست چای نوشی ایرانيان بومی و منحصر به 

 خود باشد، در حالی که این مهم اتفاق نيفتاد.

ایر عرصه های زندگی روزمره انسان ایرانی در مواجهه با مدرنيته غربی دچار همان گونه که در س

فرآیند تغيير شد و متمدن شدن به شيوه فرنوی را بر متمدن شدن بومی ترجيح دادند، در ایرن عرصره 

نيز برخی از بسترهای تغيير ذائقه ایرانيان تقليد و تيرير پذیری از استانداردهای غذائی فرنوی بود. ایرن 

دگردیسی در ميان فرودست ترین اقشار جامعه آن برهه نيز دیده می شود و لذا قهوه خانه ها اقدام بره 

 عرضه چای به مهمانان خویش به جای قهوه نمودند اما نام سابق بر آن امكنه باقی ماند.

 کشت چاي در ايران

ه ایرانيان از قهوه بره هر چند بلوک باشی معتقد است تنها و مهم ترین عاملی که باعث تغيير ذائق

چای گردید، مسئله کشت چای در چاهانه سر الهيجان بود. اما بایرد اذعران داشرت کره کشرت ایرن 

محصول در ایران زمانی اتفاق افتاد که این دگرگونی به وقوع پيوسته بود. با این حال کاشت چرای در 

اقشار فرودست جامعه گردید. برر ایران در تسریع این فرآیند مؤرر و باعث اشاعه مصر  چای در ميان 

خال  برخی نویسندگان که مرحوم کاشف السلطنه را بنيانوزار صنعت چای ایران می دانند، باید گفت 
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که پيشوام کشت چای در ایران یك انوليسی بود که ظاهراً نامش فاش نشده ولی اسنادی در ارتبرا  

وی ميان آو و هوای الهيجان و کوهپایره  ظاهراً 12با این موضوع در مجلآ عوام انوليآ وجود دارد.

های هيماليا مشابهت هایی دید و لذا اقدام به کشت چای در آن منطقه نمود اما بيماری او را وادار بره 

 ترک ایران نمود.

هر چند بازرگانی اصفهانی به نام حاج محمد حسين اصفهانی اقدام به پيويری طرح او نمرود امرا 

از قوه به فعل درآورد حاج ميرزا محمد کاشف السلطنه بود. گویا اولين برار اولين کسی که این طرح را 

ميالدی و در زمان ناصری طرح خویش را شروع کرد که با انتقال نهرال چرای و تخرم  6131در سال 

بدین روی باید بپذیریم که کشت داخلی چای باعث شد تا اطمينان از  16آن از هند به ایران اتفاق افتاد.

محصول، مصر  کنندگان آن را اميدوار به تداوم عرضه آن در داخل کرد و هم چنين باعث وجود این 

در کنار عوامل فوق بایرد  ارزان تر شدن قيمت چای و رسوخ آن به جوامع عشایری و روستایی گردید.

به مواردی چون: ارزان تر بودن چای نبست به قهوه، روی آوردن اشرا  به مصر  قهوه، ذائقه پذیرتر 

بود چای، ارزان تر شدن قيمت شكر در ایران، رقابت با کشورهای همسایه از جمله عثمانی که شرامل 

ملل عربی نيز می شد. خارج شدن آن از شكل آیينی و مناسكی و حالت لذت بخشی و سرخوشری آور 

 مصر  آن باعث جلو افتادن این ماده در مقابل رقي  کهنسال خود در ایران گردید.

 نتیجه

ميالدی آغاز شده است. هر چند ایرانيران از قررن هرا  63بوبيت واقعی چای در ایران در قرن مح

قبل و از طریق مرزهای شمالی شمال شرق با این ماده جوشرانده آشرنایی داشرتند و بره چشرم گيراه 

دارویی به آن می نوریستند. با این کره قهروه و قهروه خانره هرا، سرابقه چنرد صرد سراله داشرتند و 

های مثبت و منفی متفاوتی در عرصه های اجتماعی، فرهنوی و سياسی از زمان شاه طهماس  کارکرد

تا اواخر عهد ناصری ایفا نمودند، با این حال جوشرانده جدیرد توانسرت برا بهرره گيرری از بسرترهای 

فرهنوی، زیست شناختی، اقتصادی و حتی سياسی داخلی و خارجی، خود را بر رقي  تحميرل نمروده و 

 ای خویش را بر سر سفره غذائی ایرانيان محكم سازد.جای پ

این دگرگونی آنی نبود و بلكه حاصل فرآیندی بود که از ابتدای عمرر سلسرله قاجرار شرروع و در 

انتهای قرن نوزدهم ميالدی به نتيجه رسيد. همان گونه که در سایر کشورها ماننرد هلنرد و انولريآ، 

کارکرد و تغييرات در مزه در گرایش به سوی ایرن مراده مرؤرر  فاکتورهایی چون هزینه، منبع فرآورده،
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بود، در ایران نيز این عوامل و مسائل دیوری باعث گسترش محبوبيت و عموميت یافتن آن در ميران 

 همه اقشار گردید.

د و ایرن نوشريدنی دندا ذائقه ایران برخال  کشورهای عرو همسایه، از قهوه به چای تغييرمردم 

ور ایران شد. این در حالی بود که تا اواسط قرن نوزدهم چای یك نوشيدنی تفریحری مشروو ملی کش

ولی قهوه نوشيدنی محبوو و عمومی جامعه ایران به حساو می آمد. اما یرك فرآینرد تردریجی ولری 

تقریباً طوالنی، همراه با نقش عوامل داخلی و خارجی متفاوتی باعث گردید تا جای ایرن دو نوشريدنی 

غذائی مردم ایران جا به جا شود و در آخرین دهه های قرن نوزدهم ميالدی این چای بود  در فرهنگ

که به عنوان نوشيدنی عمومی خود را به مردم ایران قبوالند. یكی از نشانه های این دگردیسی، براقی 

مراجعان  ماندن نام قهوه خانه به مراکز ارائه چای به مشتریان می باشد که عليرغم این که قهوه ای به

 داده نمی شود اما این نام را با خود یدک می کشد.

م مطرح مری شرود کره تغييرر ذائقره که در چكيده و مقدمه اشاره کرد در نتيجه پاسخ به پرسشی

ایرانی دفعتا نبوده و عوامل متعددی چون آشنایی دیرینه ایرانيان با گياه چای و استفاده دارویری از آن، 

چای در اواخر حكومت قاجاریه، ورود تدریجی اسباو چای دم کنری بره ایرران، اعتياد به تریاک، وفور 

مهاجرت به روسيه، مدرنيته و تالش ایرانيان برای هم رنگ شدن با عرادات غرذایی فرنوری، اسرتفاده 

تفاخر آميز اعيان از چای، واردات زیاد شكر، کاهش قيمت چای و شكر و چندین عامل دیور من جمله 

رگر به این تغيير ذائقه ایرانيان کمك کرد.جامعه ما در این عرصره یعنری اسرتفاده از نقش دول استعما

چای به عنوان نوشيدنی محبوو به گونه ای پيش رفت که امروزه علی رغم ایرن کره دهمرين توليرد 

کننده چای می باشد، اما جز  ده کشور عمده وارد کننده چای نيز هست. هم چنين علی رغم این کره 

کيفيت باالیی دارد اما چای وارداتی مقبول تر است، زیرا که ذائقه با چای وارداتی بيشتر خو  چای ایران

 گرفته است.
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