فرهنگیاری

سیاست رواج قلیان و تنباکو در بستر شعر و ترانه
هوشنگ جاوید

1

چکیده
در اين مقاله به داليل ورود قلیان به کشور و به جايگاه آن در فولکلور و شعر و ادبیـات شـفاهی
پرداخته شده است .نويسنده مقاله مدعی است متداول شدن مصرف قلیان کـه تـا پـیش از آن در
فرهنگ و جامعه ايرانی پیشینه ای نداشته ،به وسیله مطالعه گسـترده در فرهنـگ شـفاهی و تحلیـل
رفتارهای مردم توسط دولت های بیگانه انجام گرديـده اسـت .آنـان از پهنـه ادبیـات شـفاهی بـه
خصو

قالب دوبیتیسرايی و دوبیتی خوانی بهره گرفته و با اين ترفند مصرف قلیان را به تـدريج

در میان خانوادههای ايرانی رواج دادند .مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی و استفاده از اسناد
کتابخانهای و مصاحبه با افراد مطلع محلی تهیه شده است.

کلیدواژهها :شعر و ترانه ،دوبیتی ،قلیان ،توتون و تنباکو ،صفويه و قاجار.

 .2کارشناسی ارشد موسیقی بومی ایران ،پژوهشگر موسیقی نواحی و فرهنگ مردم .رایانامه:
houshangjavid@yahoo.com
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مقدمه
شماره  06بهار 9911

«تاریخچة مصرف دخانیات در اروپا به قرن هفدهم میالدی متیرستد .امتا بته گفتتة
تاریخنگاران هنوز قرن هفدهم به نیمه نرسیده بود که «دودکشی» یتا مصترف دخانیتات
توسط سفیران و وزیران مختار دولتهای اروپایی و بستگان ایشان و دیگر اروپاییان بته
مرزهای عثمانی وارد شد و سپس رسم دودکشتی مرزهتای عثمتانی را درنوردیتد و بته
کشورهای همسایه وارد گردید ».گکسروی ،بیتا« 3 :بنابر شواهدی که در سفرنامههتایی
همچون تاورنیه آمده است ،هنوز پنجاه سال از آورده شدن توتون و چپق بته انگلستتان
نگذشته بود که ابزارهای دودکشی و چپق به ایران رسید و شتناخته شتد و آنطتور کته
میگویند شاه صفی [صفویه] به آن خو گرفت ».گهمان24 :
از هنگامی که پای استعمارگران خارجی به کشور ایران باز شد ،با شعار تمدن نوین،
نقشه شوم تهاجم فرهنگی را به انحای مختلف بترای ایرانیتان طراحتی کردنتد .آنتان از
اینکه دولت ایران ،نمایندگان کشورهای استعمارگر از جمله بریتانیا را بیمعطلی از ایران
پس ران د و حتی خاک گام اسبان و افراد خارجی را در تتوبره کترد و بته عنتوان ختاک
نجس شده در مرز ایران و عثمانی تخلیه نمود ،ختاطره بتدی داشتتند و زختمختورده و
عصبی همواره بر آن بودند تا راهی برای نابودی ایرانی و بهره بردن از منابع ایران بیابند.
اروپاییها کاوشها را زیرکانه و بته روشهتای گونتاگون انجتام متیدادنتد؛ فریتب
دکانداری که با دو قران پول حاضر بود احوال تمام مشتریان را بنویسد و تحویل قنسول
انگلیس بدهد ،کار سختی نبود! دکاندار سادهلوح بر این باور بود که این خارجی عجتب
پولدار ابلهی است که ماهی ش تومان مواجب میدهد تا از دعوای مردم یا عروستی و
عزای آنها مطلع شود و قنسول بر این بتاور بتود کته بتا دستتهبنتدی رفتارهتا و از روی
فرهنگ شفاهی مردم ،می توان آنتان را روانکتاوی و تحلیتل شخصتیت کترد و راههتای
تهاجم آسانتر را به دست آورد.
به این ترتیب و به ویژه در دوره پرآشوب حکومتت افشتاریان تتا ابتتدای حکومتت
قاجار توانستند مقاصد پلید خود را به خوبی دنبال کنند و به اجرا درآورند؛ یکی از ایتن
مقاصد ،رواج مصرف دخانیات بود .گتصویر 2
استعمارگران نمونههایی از وسایل تدخین را به مرزهای ایران رسانده بودند و تتا ابتتدای
حکومت قاجار آن را به طور علنی وارد جامعه ایران کردند .گاول اریوس755 :2873 ،
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چینی ها سالیان درازی بود که انتواع وستایل تتدخین و تختدیر را بته وجتود آورده
بودند ،آمریکاییها چیق بلند سرخپوستها را بینالمللی کردند و اروپائیتان بته استتقبال
شیطانی به دست آورده بودند ،سیاستهای جدید خود را پایهریزی کردنتد و دانتههتای
فساد را از چین گرفتند و به تمام آسیا گسترش دادند .بته عنتوان نمونته اول تاریوس در
سفرنامة خود چنین نوشته است:
«توتون بسیار مصرف میشود و عالقمندان بسیار دارد .همه جا حتی در مساجد ،متردم
ایستاده و نشسته به کشیدن توتون مشتغولند  .....ایرانتیهتا از آمتاده کتردن توتتون بترای
کشیدن سر در نمیآورند و آن را مانند سایر گیاهان خشک میکنند .در بساط دستفروشتان
و خرازیها تنباکو بسیار یافت میشود اما توتون اروپایی را بستیار دوستت دارنتد و آن را
انگلیس تنباکو مینامند زیرا اغلب ،انگلیسیها آن را به ایران میآورند» .گهمان178 :
استتتتتادان سیاستتتتت فرنگتتتتی
می دانستند که هی تبلیغی در متورد
ایرانیتتان بتته انتتدازه بهتترهگیتتری از
عالقهمندیها و دلبستگیهای ایرانی
متتوثرتر و کارآمتتدتر نیستتت ،پتتس
وستتایل تتتدخین از مرزهتتای بتتدون
مانع کشور ،آرام آرام آمد و ابتدا در
میان درباریان و اشراف رایج شتد و
تدخین جنبه اشترافیت پیتدا کترد و
قلیانهتای طالیتی و بستیار شتکیل
زانونشین درباریان گردید .اما بعدها
در میتتان روستتتاییان و بازاریتتان و
اقشار محروم جامعه نیز نفوذ کترد و
به صورت چپق بر لب مردم کوچه و
بازار نشست.

تصویر  .1مرد ترکمن در حال کشیدن چپق
در دوره قاجار
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پای

گپی

رفتند .بریتانیایی هتای استتعمارگر هتم بتا شتناختی کته از ایتن اختراعتات
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تاورنیه و اول اریوس هر دو در سفرنامههای خود قسمتهای مختلف قلیان و شتیوة

قلیان چاق کردن و قلیان کشیدن را بتا جزئیتات کامتل شترح دادهانتد 2.اول تاریوس در
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روزگار پادشاهی شاه صفی به اصفهان وارد شده و وقایع پس از پادشتاهی شتاه عبتاس
صفوی را به تصویر کشیده است .او در سفرنامه خود شرحی کامتل از چگتونگی قلیتان
چاق کردن و کشیدن آن بیان میکند و مینویسد« :برخی به سبب نداشتن قلیان ،توتتون
را به شیوه ما با چپق چوبی دود میکنند .بر سر ایتن چپتق دهانتهای از گهتل قترار دارد»
گاول اریوس. 174 :2873 ،
با استناد به کتابها و منابع تاریخی موجود میتوان گفت به احتمال زیتاد ایرانتیهتا
اولین سازندگان قلیان در جهتان بته شتمار متیرونتد زیترا ستاختن و رواج استتفاده از
قلیانهای متنتوع اولتین بتار در عصتر صتفوی و بته خصتوص از زمتان شتاهصتفی تتا
شاهعباس دوم گبرابر با قرن هفده میالدی در ایران رایج شتده استت .در یکتی از منتابع
تاریخی اشاره شده است که «قلیان کشیدن فرستاده شاه سلطان حسین صفوی بته دربتار
لویی چهاردهم پادشاه فرانسه گ2748ت 2725م .موجبتات شتگفتی خارجیتان را فتراهم
آورده است ».گکسروی ،بیتا85 :

1

سرودن دوبیتی و ترانه برای قلیان و دخانیات

استعمارگران که از احساسات باال در میان ایرانیان آگاه بودند ،با سوءاستفاده از پهنته
ادبیات شفاهی و با نقب به آن از راه بهرهگیری موسیقی بومی ،بهویتژه ترانتهسترایی در
قالب دوبیتیسرایی و دوبیتیخوانی ،شیوه تبلیغتات ختوی

را جهتت بخشتیدند و هتر

آدمی را که دو خط شعر در مورد «چپق» سرود یا در شعری «قلیانی» چتاق کترد ،متورد
 .2در جلد پنجم سفرنامه تاورنیه ،فصل هفدهم ،آنجا که در باب ضتیافت و ختوراک معمتولی ایرانیتان توضتیح داده ،دربتاره
قلیانکشی مردم ایران بهویژه در اصفهان توضیح کاملی آورده است .گتاورنیه. 783-783 :2873 ،
 .1محمدرضا بیک ،فرستاده شاه سلطان حسین به دربار لویی چهاردهم بود که در مسیر رفتن به ستوی کتاخ ورستای از غتالم
خود می خواهد برای

قلیان چاق کند و او همچنان که داخل کالسکه شاهی نشسته بود ،با کمک غتالم کته بتر روی استب در

جوار کالسکه حرکت میکرد ،قلیان میکشد بدون اینکه آت

قلیان بریزد .شیوه قلیانکشی سفیر ایران در مسیر کاخ ورستای و

همینطور همراه داشتن ذغال گداخته و قلیان چاق کردن آن غالم سیاه بر روی اسب برای شاه ،همگی مایه شتگفتی فرانستویان
میشود .گکسروی ،بیتا85 :
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تشویق قرار دادند و شعرش را به هر ترفندی ،بر سر زبانها انداختند .فریتبخوردگتانی
نیتتز پیتتدا شتتدند کتته قلیتتان را بتتا دل ستتوخته عاشتتقان ستتادهدل برابتتر کردنتتد و آن را
2

دل من وای دل من وای دل متن

به کرمون متی بترن آب و گتل متن

به کرمون می برن قلیتون بستازن

کته تتا دلتتبر کشتد دود از دل متن
گکتتوهی کرمتتانی81 :2847 ،

پستتینی منتتزلم بتتاغِ بکشتتم متتن

کجتتتا قلیتتتان تنبتتتاکو کشتتتم متتتن

خداونتتدا تتتو قلیتتانی کتترم کتتن

که تا دودی ز دل بیترون کشتم متن
گهزار ترانه روستایی50 :2843 ،

دو تا قلیان دو سر داره یکی نتی

بک

جانا که غمهایت شوه پی
گشکور زاده158 :2873 ،

همان گونه که میبینیم ،داروی «دلِ سوخته» که درده آن روزِ ایرانتیِ ظلتمدیتده بتود،
به زیرکی کامل در این اشعار جا گرفته و جالب است کته هنتوز هتم در جامعته ایرانتی
قلیان را برای رفع کدورت روحی و خستگی جسمی چارهساز متیداننتد و آن را چتاق
میکنند.
قلیان های اولیه که آمد ،صنعتکار ایرانی به فکر تولید بهتر و شکیلتر کردن آن افتتاد؛
در نتیجه در جای جای مملکت پهناور ایران ،استادکاران خراطی و سنگتراشی و بلتور و
سفال سازی با تشویق دولت های بیگانه درصدد پدید آوردن قلیانهای متنوع و زیبتاتری
بودند و این رقابت با تبلیغات حسابشدة دشمن گسترش یافت .تنوع ساخت قلیتانهتا
تبلیغات دیگری بود برای اینکه ملتی سازنده را به افرادی دودی و بیمار تبدیل کنند .بته
این ترتیب ،قلیانهایی ساخته شد با نارگیلههایی از سنگ مخصتوص آبتی خراستان یتا
نارگیلههایی پر تجمل از نقره و طال که مزین بته ستنگهتای قیمتتی از قبیتل فیتروزه و
یاقوت کبود و زبرجد بودند .گتصویر 1
 .2گاه «خشت و گل من» هم میگویند.
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آرام دهنده دلها و برطرفکننده غمها معرفی نمودند! برای نمونه:
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شماره  06بهار 9911
تصویر  .2انواع قلیان ایرانی

قلیانهای کوچک ،قلیانهای مسافری و قلیانهایی که کتوزه آنهتا بتا کتدوی رونتده
ساخته میشد و«چلیم »2نام گرفته بود؛ از شمال تا جنوب ایران را طی کترده و شتاعران
«قلیانک » و «چلیم چاقکن» را به سرودن اشعاری در وصتف ایتن ابزارهتای تتدخین
ترغیب کرده بود .آنها اینگونه عاشقانه ترانه میسرودند:
اال دختر ،قشنگی را تو داری

«چلیمِ چِل فرنگی» را تتو داری

چلیم چل فرنگی «مال رکشته»

بیا بتازی کنیم از شتب گذشتته
گبینام10 :2843 ،

به تدریج تولید و عرضته متواد تتدخینی و استباب تتدخین افتزای

یافتته و بتازار

قلیانفروشها پررونق شده بود ،اما مصرفکنندگان کمتر بودند ،چرا که قلیان مخصوص
بزرگان و درباریان بود .پس برای عمومی کتردن آن متی بایستت تبلیغتات روانکاوانته و
اثرگذار آغاز می شد؛ تبلیغاتی که یک وسیله مضر و نابودکننده جسم انسان را به گونهای
توصیف کند که نه تنها در بین مردان که در میان بانوان هم جتایی و مقتامی بیابتد و بته
مجالس آنان نیز راه پیدا کند .گتصویر 8
1. čalim
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تصویر  .3یک بانوی عشایری به همراه قلیانچی و همراهان

پس دوبیتیهای تبلیغی رواج بیشتر یافت و مردم ،آنها را به زبان خود در جامعته بته
کار میبردند؛ مانند این دوبیتی شیرازی:
چلیم گفتا که :کُل کُل میکُنُم متو

صدا ،ماننتد بلبتل متیکتنم متو

قتتدم در مجلتتس زنهتتا گتتذارم

نگاه با خرمن گل متی کتنم متو
گشکورزاده234 :2873،

رواج قلیان تا آنجا رسید که یکی از ترانهسرایان یعنی فتایز دشتتی مشتهور بته فتایز
دشتستانی هم برای خوش آمد نگارش ،قلیان چاقکن او شتد و در یتک دوبیتتی چنتین
سرود:
بتته قربتتون حنتتای پشتتت دستتتت

تو قلیون چاق مکن میستوزه دستتت

تو قلیون چاق مکن از بهتر فتایز

خودم چاق میکنم ،می دم بته دستتت
گاحمد پناهی سمنانی104 :2873،

494فصلنامه فرهنگ مردم ايران

اما بعدها دوبیتی فتایز در ستایر نقتاط ایتران ،بنتا بته شترایط و حتس و حتال راوی،
دستکاری گردید و بستر تبلیغی خوبی را برای پیاده کردن اهداف استعمارگران پدید آورد:
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روایت سیستان:
کجتتکهتتای ستتیاه لتتول مستتتت

تو قلیو چاق مکتو متیستوزه دستتت

تو قلیو چتاق مکتو ورمتو ارومته

خودم چاق میکُنُم متیدُم بته دستتت

روایت کرمان:
به قربان حنای دستت و شستتت

تو قلیون چاق مکن میستوزه دستتت

نشین در صدر مجلس با جاللتت

خودم چاق میکنم متیدم بته دستتت

این دوبیتتی از ایتران بته کشتورهای همزبتان نیتز راه متییابتد و در تاجیکستتان و
افغانستان هم خوانده میشود؛ درست به همانگونه که قلیتان کشتیدن در ایتن کشتورها
رواج یافته بود .در تاجیکستان این دوبیتی وارد قصه حسینا هم میشود .این در شرایطی
است که ایرانی پراحساس و زحمتک

که زیر یوغ ارباب و خان و فشار ملوکالطوایفی

روزگار می گذراند ،به دنبال مفرّی است تا غم دل را بزداید و سنگ صبوری میطلبد تتا
غم های خوی

را باز گوید .اما با این شیوه تبلیغی یک وسیله تدخین ،در همته اوقتات

شریک درد و غم ایرانیان میشود و از همه قشرهای اجتماعی طالب مییابد تتا آن را بتا
احترام روی زانوی خوی

قرار دهند و با آن درد و دل کنند.

در خانههای اعیان ،یک نوکر مخصوص آمادهکردن قلیان استتخدام متیشتود کته در
مسافرت ها هم پشت سر آقا حرکت کند .در سفرها تمام وسایل آمادهکردن قلیان ،اعم از
منقل با آت

ذغال ،در کولهباری زیر شکم اسب آویزان است تا هتر لحظته بتتوان آن را

باال کشید و مورد استفاده قرار دارد .در چنتین شترایطی استت کته استتعمارگران ستعی
می کنند از طریق عمله و اکره خود ،خوانندگان و سرایندگان را تشویق نمایند تا قلیان را
از هر کسی و چیزی دردآشناتر نشان دهند و آنان نیز چنین میسرایند:
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چتو قلیتتون غُرغُترو ،بتتودی فغتتونُم
چو تنباکو به دستت هتر کستی نتی

چو تنباکو بته دستت هتر کستونُم
که چون قلیتون بستوزه استتخونُم

تتتو کتته رفتتتی دهگتته نتتونُم نهمایتته
نتتی پیچتتیده وکر قلیتتو ،نته چکندو

نتتتیِ پیچیتتتده قلیتتتونُم نهمایتتته
دهگتته دیتتدار قتتومونُم نهمایتتتته

تبلیغات اثر خود را میگذارد .اجانب مهاجم ،حال میدانند که به دستت هتر ایرانتی
بالغ ،از جوان ساده تا پیران دنیادیده و باسواد و بیسواد ،یک قلیان و تنبتاکو قترار دارد.
در مسافرتها هم کاروانسراهای بین راه قلیان عرضه میکنند .ضمن آنکه در کجاوههای
مسافرتی قلیان هست و نوکری مدام در بین کجاوهها رفت و آمد میکند و قلیتان آمتاده
میسازد؛ «قلیانچی» نامی که سالطین قجر آن را همگانی ساختند و از مشتاغل پردرآمتد
قجری محسوب میشد .گدیوالفوا 73-77 :2872 ،و تصویر 4

تصویر  .4ناصرالدین شاه قاجار و قلیانچی جوانش در کنار او
 .2سبز هم میگویند.
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درختتت ستترو 2بیتتدُم کتتنج بیشتته
تراشتتتیدن متتترا قلیتتتون بستتتازن

تراشتتیدن متترا بتتا ضتترب تیشتته
که آتی بتر سترم باشته ،همیشته
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مصرف عمومی پیدا کردن قلیان و جای گرفتن دود تنباکو در ریههای ایرانی ،عاشتق
سادهدل و فریب خورده را که در مسائل عشق و عاشقی شیدا شده است ،و امید دارد تتا
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چهره و قد و قامت یار را در چهره قلیان ببیند و بی گمان خنده عاقل انتدر ستفیه را بتر
لب استعمارگران نشاند:
ستتر قلیتتون گلنتتاری تتتو داری
سر شو تا سحر گردم بته دورت

لتتب و دنتتدون متترواری تتتو داری
چطور خوابی ،که بیداری ،تتو داری

نی قلیو بته دستتت نقتره ستازم

که آتی

بتر سترش فیتروزه ستازم

کته تنبتتاکو ز بتوی مشتتک عنبتتر

کتته آتتت

از گتتالب تتتازه ستتازم

نگتتتارینم لتتتب قلیتتتون گرفتتتته

دو دستتت

وکرنهتتیِ قلیتتون گرفتتته

کتته دستتت

بتتوی تنبتتاکو گرفتتته

بیارید آب گرم دستت

بشتورید

به دنبال ساخت و ترویج وسیله تدخین حتال بایتد متواد اصتلی آن بته رشتد قابتل
مالحظهای میرسید تا نیاز مصرفکنندگان برطرف شود؛ نرخ توتون و تنباکو باید بتاالتر
از گندم و پنبه و حبوبات میشد .پس هر جریب زمین «گندمکاری» یا «پنبتهکتاری» کته
به زیر کشت توتون میرفت ،دشمن جشن شادی میگرفت.
مزارعی که زمانی محور تولید و بینیازی بودند ،اینک به مزرعه توتون تبتدیل شتده
بودند که در نهایت باید میسوخت و دود میشد و سینه ،قلتب و ریته کستی کته آن را
میکاشت ،هدف خوبی برای دشمن به حساب میآمد.
ساده دالنِ مبلّغ در سر هر کوی و گذر و تپه ،قلیان و تنباکو میبردنتد و بته گونتهای
این تبلیغ اثر داشت که دختر و پسر نامزد شده هم بر سبیل تفنن بر آن پکی میزدند.
تنباکو های تولیدی ،گونته برتتر و بهتتر یافتته بودنتد؛ ماننتد «تنبتاکوی ختوافی» در
خراسان« ،تنباکوی گرگانی» در مازندران و...
ستتر کتتوی بلنتتد کتته مکتته ببی تدُم

دو پول دادم وُ تنباکو خهریتدُم
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دو پول دادم وِ تنبتاکوی ختوافی

خهدهی سبزه بلند باال کشتتیدُم

هدف فرنگیان در فراگیر کردن مواد دُخانی و دستگاههای تدخین به نتیجه میرستد؛
زمانی است که ناصر نجمی نویسنده کتاب طهران عهد ناصری ،در مورد آن ایتام چنتین
مینویسد:
«تقریباً خانهای نیست که در آن قلیان نباشد و اگر کسی قلیان نداشته باشد متمدن به
حساب نمی آید ،دستت بتاال بته یتک چنتین آدمتی بتا تعجتب متینگرنتد و یتا اینکته
تاسفخوران و تحقیرکنان از او روی برمیگرداننتد .بتدون قلیتان هتی کتاری صتورت
نمیگیرد؛ مهماننوازی ،مذاکره ،معامله ،عروسی ،عی  ،ناهار ،هدیه ،شعر ختوب ،همته
قلیان میطلبیده است ».گنجمی53 :2874 ،

تصویر  .5قلیانچی دورهگرد
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زنان و دختران جامعه ایرانی هم به کشیدن قلیتان روی متیآورنتد .ایتن درستت همتان
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شاعران مبلّغ و ترانهسرایانِ بی خبر از پشت پترده ،چته ختوب اوضتاع و احتوال آن
زمان را در اشعارشان توضیح می دهند؛ شرح اوقات افرادی که شب تا به صبح را یتا بتا
شماره  06بهار 9911

قلیان به سر متی بُردنتد ،یتا در حسترت قلیتان بودنتد ،یتا قلیتان و معشتوق را بتا هتم
می خواستند و به دلیل استضعاف مالی دسترسی به هی کدام را نداشتند .در کشوری کته
بنتتا بتته نوشتتته خارجیتتان دو بازرگتتان فرنگتتی و هنتتدی را در دوره صتتفویه بتته جتترم
توتون کشی در میدان پایتخت و در انظار مردم با ریختن سرب گداخته به گلویشتان بته
وادی مرگ کشاندند گتاورنیه 514 :2873 ،و بتاج و ختراج تنبتاکو و توتتون را آنقتدر
سنگین کردند تا استقبال عمومی از آن کاه

یابد ،در «عصر قاجار» همه نفسها با دود

قلیان و تنباکو آشنا گردید.
روایت خراسان:
شتتب مهتتتاب ،مهتتتابم نیومتتد

نشستتتم تتتا ستتحر ختتوابم نیومتتد

نشستم تتا ستحر قلیتون کشتیدم

کتته یتتار هتتر شتتبم امشتتب نیومتتد

روایت خراسان:
نمتتاز شتتام رستتیدم ،پتتا شکستتته

بدیتتتدُم دختتتترک تنهتتتا نشستتتته

بگفتتتم :دختتترک قلیتتو ده مکتتن ده

هتتزار آرمتتو 2کتته قلیتتونُم شکستتته

روایت کرمان:
شب ماتتاب 1و قلیتانی شکستته

دو تتتا دشتتمن بتته پهلتتویم نشستتته

خدا یار من است در هتر بالیتی

کتتته یتتتار کتتتودکُم تنهتتتا نشستتتته

 .2آرمان
 .1مهتاب
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روایت سیستان:
زکنتتو دودی وِ قلیتتو حلقتته حلقتته

مهتته وُ قلیتتو وِ قربتتتون تتتو دلبتتتر

روایت شیراز:
دلم می خواد ازون قلیون ،ازون نی

ازون جومی که دلبر متیختوره متی

دلتتم متتیختتواد بُ تزِ دلبتتر چتترونم

چو «موسی» گوسفند انرا کُتنُم هتی

تا سحر قلیان کشیدن از روی غم و اندوه ،نالیدن از عشق برای جوانتان ،پنتاهبتردن بته
قلیان از سوی جوانان نتامزد شتده ،نتداری و قلیتان شکستته و احستاس برابتری چوپتان
قلیانک

با چوپانی حضرت موسی که در این دوبیتیها شاهد آن هستیم ،نشتان از جنتگ

و هجوم فرهنگی حساب شده دارد .چنین هجومی به فرهنگ یک ملت بتیستابقه استت.
گتصاویر  5تا 3

تصویر  .6جوانان دوره قاجار ایرانی در زمان فراغت با قلیان و چای و هندوانه

اوج هجوم دخانیه در عصر ناصری پدید میآید؛ رواج قلیان ،بازار تنبتاکو را پرستود
کرده و بازارچه توتونفروشان ،جنب سبزهمیدان تهران ،رواج عجیبی یافته است؛ مکتانی
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شتتبی آیتتو وِ مهمتتون تتتو دلبتتر

زکنتتتو دودی وِ قلیتتتون تتتتو دلبتتتر
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که انتواع توتتونهتای کتردی از منطقته کردستتان ،توتتونهتای گرگتانی از مازنتدران،
تنباکوهای کرمانی ،خوافی ،دشتی ،نیشابوری و شیرازی و توتون سیگار در آن به فروش
شماره  06بهار 9911

میرسد .گشهری ،2872 ،ج 81 :2
زنان روستایی گریخته از دهه
تخریب شتده ،در کنتار همتین
بتتازار ،کارشتتان بتته دوختتتن و
عرضتته کیستته توتتتون رستتید.
«متتتا ور تتتتالبوت» در ستتتفر
ناصتترالتتدینشتتاه بتته لنتتدن ،بتتا
پرداختتت رشتتوه و پادرمیتتانی
«دروموند وُلف »2وزیتر مختتار
شکل  .7دکاندار بازار که قند ،روغن و توتون
میفروخت و قلیان هم میکشید

انگلیس موفق می شود تا امتیتاز
خرید و فروش تنبتاکو را از آن
خود سازد و «ر ی» را به وجود

بیاورد که با درایت روحانیت وقت و پایداری مردم تهتران و تبریتز متاجرا بته دخالتت
مرجع تقلید زمان کشید و حکم تحریم صادر شد.
حکم مرحوم شیرازی هر چه بود و هر نتیجهای داشت ،در کتابها آمده استت ،امتا
آنچه در کنار آن اتفاق افتاد مهم بود و آن حرکت ضربتیِ مردم در از بین بتردن چپتق و
قلیان و چوب سیگار بود که حتی به خوانین دربار و زنان شاه هم رسید و آنان قلیانهتا
را چون دیگر مردمان شکستند و به آت

کشیدند و در برابر ناصترالدینشتاه کته فریتاد

میکشید:
ت چه کسی قلیان را حرام کرده؟
جواب میدادند :همان کسی که ما را به شما حالل نموده!
و شاعر خوشذوق ،با دل خوش اوضاع آن روزها را چنین به ترانه میکشد:
1. Drummond Wolff
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باشته همیشته

دلم میخواد ازون قلیون شیشه

لب من در لب

لبی کته با لبتت آمختته کتردم

آمخته با لب دیگتر نمتتیشتته
***

خبر اومد کته تنبتاکو ور افتتاد

که همسایه به همسایه نمتیداد

یکی بیدی خبر میداد به یتارم

که بار لوک می کرد می فرستتاد

استعمارگران که ر ی برایشان درس عبرتی شده بود ،اینبار با مخدری به نام «بنگ»
وارد شدند و در پایان عصر قاجار عالوه بر خندقهای تهتران ،قهتوهخانتههتایی چتون
عرش در خیابان چراغ برق ،نرسیده بته پامنتار ،کعبته آمتال گردیتد« .کوچته خرابتات»،
«دروی

کوتوال» و «سیدخندان» ،با قلیانهای حشی

و دوغِ حشی دارشتان کته آن را

«دوغ وحدت» می نامیدند ،مشهور شتدند و جوانتان و متردان ایرانتی را بته راه نتابودی
کشاندند ،این بار سرعت همهگیر شدن «بنگ» بیشتر بود.
روایت تالشی:
بکشهم به کوهی سه یکار ،دکمهه وکنگ

یویی بکه مهن وته هکتر دیِته بکنتگ

نه بنگم هر دیته نته بنگتی دونته

یویی مکسته چِشون کردهم دیوونه

گبه کوه سیاهکاران آوازی میدهم ،تو به من گفتی بنگ خوردهام؛ نه بنتگ ختوردهام،
نه دانه بنگ ،چشمان مست تو دیوانهام کرده
روایت فارسی:
کتتریم ختتانم نشستتته بتتا دل تنتتگ

همه می گن کریم خان خوردة بنتگ

نه بنگ خوردم نه بوی بنگ شنیدم

غتتتم اهلل ختتتاناُم کتتترده دلتنتتتگ
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گکوهی کرمانی200 :2847 ،
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در عصری که سیاست های نوین استعماری برای ایران شکل میگرفتت ،چپتقهتا و
قلیانها جای پای مواد مخدر را هموار میکردند و خود به کناری نهاده میشدند .شتاید
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فایز دشتستانی در پایان عمرش به این نتیجه رسیده بود که قلیان جز وسیلهای مضتر بته
حال انسان ،بی

نیست که کم کم او را نابود میکند؛ به همین دلیل چنین سرود:

دلم از دستت تنبتاکو ستیاه استت

اگر باور نداری نی گواهستت

اگتر خواهتی ببینی جسم بشکاف

دل فایز مثال نتی تبتاه استت

تصویر  .1گروه قلندران و درویشان و مریدان در حال قلیانکشی ،دوره قاجار

در پایان کالم ،چند نمونه دیگر از ترانههای مربوط به قلیان آورده میشتود ،امتا الزم
است بدانیم دشمنان مهاجم در عرصه های مختلف اجتماعی و فرهنگی ،مزرعتهداران بتا
تجربهای هستند که روشهای کشت دانههای فساد در زمینهای پتاکی و درستتی را بته
خوبی تجربه کردهاند؛ به گونهای که اگر در زمان ما مسائلی را به وجود متیآورنتد ،بته
بهره وری آن در نیم قرن بعد اندیشیدهاند و خوب است با عنایت به تجاربی که از تت ثیر
فرهنگ مردم در گذشته این مملکت در اختیتار داریتم ،دشتتهتای بکتر و پتاک ایتران
اسالمی را به گونهای سترون نماییم که هی بذر فسادی در آن بته عمتل نرستد و هتی
تبلیغی در آن اثر ننماید .انشاءاهلل
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ترانه هالکوکو که در شاهرود و اطراف آن شنیده میشود:
تنبتتاکو یتته گتتل نتتم کتتن

آتی

بر سکترِش کتم کتن

تتتتا متتتا بکشتتتیم دودی

آواره شتتتتتتتتتویم زودی

تصویر  .9گروه مطربان قاجاری که قلیان هم دارند.

ترانة برخیز و قلیان را بیاور که مت ثر از واقعه ر ی است:
متتن ختتانم قلیتتان کشتتم

از بهتتر قلیتتان ناخوشتتم

بنگر بته رختت مشمشتم

برخیتتز و قلیتتان را بیتتار

میرزا 2که داده حکم جنگ

با گوله تتوپ و تتفنگ

مشدی و الدنگ و درنگ

 .2منظور میرازی شیرازی است.
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هالکوکتتتو ،هالکتتتو کتتتو

ستتتر قلیتتتون و تنبتتتاکو
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فرنگی گفتته متن موشتم

ده نگی نزن توی گوشم

کتیسه تنباکتو بته دوشتم

میرم فرنگ متیفروشم

شماره  06بهار 9911

بترخیتز و قتلیتان را بیتار
ترانه طنزی که در بیان مزاحمت میهمان ناخوانده است:
تنباکتو رو پر نم کن

آتی

سرشو کم کن

قلیونو پر دود و دم کن
مهمون بگیره دودی

آواره بشتتتتته زودی

جمعبندی

تاریخچه قلیان و مصرف آن را عمتدتاً بته ورود پرتقتالیهتا بته خلتیجفتارس نستبت
میدهند« .قلیان» ابزار تهاجم فرهنگی است که مت سفانه هماکنون بته یکتی از اصتلیتترین
ابزارهای تفریحی جوانان و خانوادههای ایرانی تبدیل شده است .بیگانگان بترای رواج آن،
فرهنگ مردم را متورد واکتاوی قترار داده و پتس از بررستی و تحلیتل؛ شتعر ،ادبیتات و
موسیقی محلی را به عنوان بسترهای مناسب برای آن انتخاب کردند .در این رابطه میتوان
به مصادیق و نمونههای فراوان اشعار و سرودههای رایج در میان مردم اشاره کرد.
پیدا شدن مشاغل مختلف مربوط به قلیان از جمله «قلیانچی» ،تولید و عرضه وستیع
اسباب و ادوات مصرف قلیان ،تبدیل گنتدمزارها بته محتل کشتت و عرضته توتتون در
کشور و تبدیل مصرف قلیان به یکی از شاخصهای مهتم تشتخص و اشترافیگتری را
میتوان از نشانه های موفقیت بیگانگان در تبلیغ مؤثر مصرف دخانیات و قلیان در عصتر
قاجار نام برد.
در مجموع باید گفت قلیان یکی از مواد دخانی است که آسیب بسیاری بته ستالمت
افراد جامعه وارد میکند و مت سفانه مصرف آن در سطح جامعه رو به گسترش است.

سیاست رواج قلیان و تنباکو در بستر شعر و ترانه 025

هماکنون وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشتکی پیشتنهاداتی دربتاره ممنوعیتت
عرضه قلیان در سفرهخانه های قدیمی و اماکن عمومی بته دولتت ارایته داده استت امتا
جز تکیه بر فرهنگ مردم و بهرهگرفتن از شعر و ادبیات و موسیقی نیست.
منابع

ت اول اریوس ،آدام گ . 2878سفرنامه اولهاريوس گبخ

ایران  .ترجمه احمد بهبتور،

تهران :سازمان انتشاراتی و فرهنگی ابتکار.
ت احمد پناهی سمنانی ،محمد گ . 2873دوبیتیهـای بـومیسـرايان ايـران .تهتران:
سروش.
ت تاورنیه گ . 2873سفرنامه تاورنیـه .ترجمته ابتوتراب نتوری ،چ  ،4اصتفهان :نشتر
کتابخانه سنایی
ت دیوالفوا ،ان گ . 2872ايران ،کلده و شوش .ترجمه علیمحمد فرهوشتی ،تهتران:
مؤسسه چاپ و نشر دانشگاه تهران.
ت شکورزاده ،ابراهیم گ . 2873ترانههای روستايی خراسان .مشهد :نشر نیما.
ت شهری ،جعفر گ . 2872تهران قديم .ج ،2تهران :معین.
ت کسروی ،احمد گبیتا  .تاريخچه چپق و غلیان .چ  .1تهتران :مؤسسته مطبوعتاتی
شرق.
ت کوهی کرمانی ،حسین گ . 2847هفتصد ترانه روستائی .تهران :نشتر کتابخانته ابتن
سینا.
ت نجمی ،ناصر گ . 2874تهران عصر ناصری .تهران :عطار.
ت بینام گ . 2843هزار ترانه روستايی .تهران :کانون کتاب.
راويان پارهای از دوبیتیها:
استاد علیاکبر سلطانعلی

 70ساله

مرحوم ابوطالب عشقی

 77ساله
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پیشنهاد نگارنده این است که برای ایجاد تغییرات فرهنگی ماندگار در این زمینته راهتی
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مرحوم رضا کردستانی

 75ساله

مرحوم سید محمد نجمالدین

 70ساله

مرحومه بانو آمنه نجمالدین

 31ساله

مرحومه بانو کبری قیاسپور

 70ساله

* عکسها :آرشیو شخصی هوشنگ جاوید

