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آقا محمدخان قاجار  -اثر محمد علی کریم زاده تبریزی

آغاز از شیراز
پایان در شوشا
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نگاره آقا محمدخان قاجار و قلیان جواهرنشان در عمارت سلیمانیه کرج

نگاهی به نگاره آقا محمدخان قاجار در عمارت سلیمانیه کرج

قلیان؛ فخر شاهانه!

کرجوعمارتسلیمانیه
کرج درزمانحاکمیتخاندان
قاجار دهستانی بود که بویژه به
سـ ــبب نزدیکی به طهـ ــران در
بازگشت از غرب کشور یا چمن
مجید بجنوردی
سـ ــلطانیه بهعنـ ــوان اقامتگاه
روزنامه نگار
مورد استفاده قرار میگرفت و
افزون بر آن میتوانست بهعنوان یک منطقه ییالقی
فرح انگیز در کنار رودخانه کرج ،راه گریزی از گرمای
سخت طهران باشـ ــد .قهرمان میرزا عین السلطنه
در کتـ ــاب «روزنامه خاطـ ــرات» با بیـ ــان اینکه کرج،
دهی از دهات نزدیک طهران بود ،سـ ــاخت آن را به
فتحعلیشـ ــاه قاجار نسـ ــبت میدهد که این ده را به
پسرش سلیمان میرزا بخشید و به این جهت به آن
سلیمانیه هم میگفتند؛ بنابر قول قهرمان میرزا به
قدری پشه در آن ده بود که اگر باد نمیآمد هیچ کس
را زنده نمیگذاشت!
اما بهنام شاهزاده سلیمان میرزا و در نزدیکی رودخانه
فرح انگیز کرج ،کاخی وجود داشت که خوشبختانه تا
امروز از دســـت تطاول روزگار مصون مانده و در گوشه
دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در کرج ،سرد و گرم
روزگار می چشـــد ،چنانچه نوروز امسال نیز بازگشایی
شد و به همین مناسبت ،این یادداشت به این عمارت
و دیوارنگاره ارزشـــمند آن می پـــردازد ،همانطور که
آنچه «عمارت سلیمانیه» را نسبت به آثار مشابه دیگر
متمایز و ارزشمندتر می کند ،وجود دو نقاشی دیواری
در جدار شـــرقی و غربی شاه نشـــین عمارت است که
در نوع خـــود بینظیر و با اهمیت اســـت .چنانچه در
یک ســـوی دیوار شـــاه نشـــین تصویر آقا محمد خان
قاجار ،مؤســـس سلســـله قاجاریه همراه اطرافیانش
کشیده شـــده و در دیگر سوی دیوار شاه نشین ،تصویر
فتحعلیشاه و پسران او نقش شده است .این نقاشیها
که در همان زمان فتحعلیشـــاه کشـــیده شـــده ،بنابر
قول مهدی بامداد در کتـــاب «رجال ایران» ،با ازدواج
سلیمان میرزا با آغا بیگم دختر نظام الدوله ،به دستور

محمدحسـ ــن خان قاجار و برادران (جهانسوزشـ ــاه،
جعفرقلی و مهدی خان) و ولیعهد (فتحعلی خان)
و باقی بزرگان ایل قاجار نشـ ــان داده شده است .این
نقاشیها از «عبداهلل خان نقاش باشی» که به نوعی
مشروعیت و عظمت خاندان قاجار را به رخ بیننده
می کشـ ــد (و از همین روی بسیاری از خارجیها را به
این عمارت راه بود تا عظمت دولت قاجار را به نظر
فرنگیها برساند) دارای نکات تاریخی زیادی است
که ذکر آنها در این کوتاه نمیگنجد؛ اما آنچه نگارنده
را به نوشـ ــتن این کوتاه ترغیب کرد ،هیبت و شکل و
شمایل شـ ــاه قاجار ،آقا محمدخان است! نشسته بر
تخت ،همراه با زیورآالت شاهانه و یک دست به روی
قبضه شمشیر و در دست دیگر نی پیچ قلیان و قلیان
زیبایی که کنار اوسـ ــت و گویی شـ ــاه در حال کشـ ــیدن
آن اسـ ــت و همـ ــراه دیگ ر آالت و لوازم شـ ــاهانه بدان
فخر میکنـ ــد! اما علت اینکه قلیـ ــان در یک تصویر
بدین مهمی (که بواقع حکم مشروعیت خانوادگی
و قبیلگی ایل قاجار را داشـ ــت و از طرف دیگر اولین
تصویـ ــری بود کـ ــه از آقـ ــا محمدخان قاجار کشـ ــیده
میشـ ــد) حضور پیدا میکند و نماد «فخر شاهانه»
میگردد ،به عقبه قلیان در تاریخ ایران و جایگاه آن
در فرهنگ ایرانی بازمیگردد کـ ــه در ادامه ،هر چند
کوتاه از آن سخن خواهیم راند.
قلیان؛مایهمباهاتشاهانه
پیش از هر چیز باید توجه داشت که دیوارنگارههای
عمارت سـ ــلیمانیه به سبک رئالیسم است ،چنانکه
نقش دو پادشاه یعنی آقا محمدخان و فتحعلیشاه
تقریباً در اندازههای طبیعی کشیده شدهاند و با توجه
به اینکه نقاش ،بسـ ــیاری از افراد نـ ــگاره را از نزدیک
دیده اسـ ــت ،تـ ــاش کرده که آنها را به همان شـ ــکل
واقعی ترسیم کند .لیدی شیل همسر سفیر انگلیس
در ایـ ــران کـ ــه در دوران ناصرالدین شـ ــاه بـ ــه ایران و
عمارت سلیمانیه آمده بود درباره رئالیسم نهفته در
این اثر میگوید« :قیافه افراد و همچنین صورت آقا
محمدخان به شکل ماهرانهای شبیه اصل درآمده و

عکس  :آلبومخانه سلطنتی کاخ گلستان

در روز  27محـــرم
 1155هجری قمری
کودکـــی بـــه دنیا آمد
که فصـــل جدیدی از
علیرضا احمدی
ارشد تاریخ ایران را رقم زد
کارشناس
ایرانشناسی و مؤسس سلسلهای
تاریخی شـــد کـــه  ۱۳۰ســـال
۱۳۰۴
(۱۱۷۴تـــا
هجـــری شمســـی) در ایـــران فرمانروایی
کرد .محمد در ایـــل ترکتبار قاجاریه در
ناحیه اســـترآباد (گـــرگان امـــروزی ) زاده
شـــد .قاجارها از همپیمانـــان و وفاداران
خانـــدان صفویه و جزو نیـــروی قزلباش
بودند که به مناصب مهمی هم رسیدند.
پس از به قدرت رسیدن خاندان صفوی،
اندکاندک و در زمان شـــاهعباس برخی
از آنهـــا بـــه اســـترآباد و مـــرو و نواحیای
از خراســـان کوچانـــده شـــدند .دلیل این
کار مرزبانـــی و دفـــاع از خـــاک ایـــران در
برابر یورشهـــا و دســـتبردهای ازبکان و
ترکمانان بوده اســـت .کوخهـــای ایلیاتی
تیرههـــا و قبایـــل قاجار در طـــول در ه رود
گرگان برپا شد.
پس از مدتی به دو دســـته که یکی در
علیای رود گـــرگان و دیگری در ســـفالی
رود گرگان ســـکنی گزیدند و دو اصطالح
«یوخاری باش» و «آشاقی باش» را که در
زبان ترکی به معنی ســـمت باال و سمت
پاییـــن اســـت برگزیدنـــد ،بعدها دســـته
«دَولـــو» َ
یوخاری باش به َ
(دو به معنای
شـــتر) و اشاقه باش به «قویونلو» (قویون
بـــه معنی گوســـفند) که معـــرف زندگی
ایالتی و ساده آنان است معروف شدند.
آقـــا محمدخان فرزند محمدحســـن
خـــان قاجـــار رئیـــس دلیـــر و جنگجوی
ایـــل قاجار بود .محمدحســـن خان برای
جانشـــینی خانـــدان افشـــار و حکومـــت
بر ایـــران مدتی را بـــا آزاد خـــان افغان و
کریمخان زنـــد به زدوخـــورد پرداخت و
در آخر با قبول شکست از کریمخان زند
به گرگان گریخت و در آنجا بهدلیل کینه
و کدورتـــی که بین دو ســـران قاجـــار بود،
یکی از ســـران ایـــل یوخاری بـــاش ،خان
قاجار را به قتل رســـاند و ســـرش را برای
ابـــراز خدمتگزاری به نـــزد کریمخان زند
فرستاد.
آقا محمدخان که پس از کشته شدن
پـــدر ،رئیس تیـــره قوانلو گردیـــده بود در

منطقـــه خـــود لشـــگری فراهـــم آورد اما
نتوانســـت باوجـــود نیروهـــای قدرتمند
گـــرگان و قاتـــل پـــدرش محمدحســـین
خـــان قاجـــار دولـــو کاری از پیـــش ببرد و
ازاینروی متواری شـــد؛ اما دست بر قضا
محمدخان ســـوادکوهی حاکم مازندران
از محل پناهگاه آقا محمدخان و یارانش
مطلع گردید و آنها را در بهشهر دستگیر
کرد و به تهـــران نزد کریمخان فرســـتاد.
کریمخان پس از دلجویی آقا محمدخان
و برای جلوگیـــری از هرگونه خطری ،وی
را به شیراز گسیل داشت .آقا محمدخان
و اطرافیـــان در دربار زند در کمال احترام
روزگار میگذراندنـــد ،حســـینقلی خـــان
به دســـتور کریمخان حاکم دامغان شـــد
اما با تشـــکیل ســـپاهی از ترکمانان با نام
جهانســـوز شاه ادعای ســـلطنت کرد ،اما
در برابر لشـــکر زندیان شکســـت خورد و
لقب شـــاه بیتـــاج و تخـــت را از آن خود
کـــرد و ســـرانجام در  1181هجری قمری
به دســـت دو تـــن از غالمان خود کشـــته
شـــد ،این حادثه سبب شد تا برادرش آقا
محمدخان در دربار زندیه تحت مراقبت
امنیتی بیشـــتری قرار گیـــرد و نزدیک به
 16سال ( 1193-1177هجری قمری) در
این شرایط به ســـر برد .کریمخان با او با
عطوفـــت و احترام برخـــورد میکرد و به
او اجازه داده بود همراه زندیان به شـــکار
برود.
کریمخـــان گاهی در کارهای سیاســـی
از وی مشـــورت میگرفت و بـــا کنایه وی
را «پیران ویســـه» (لقب وزیر افراسیاب)
خطاب میکـــرد .خان قاجـــار بهمحض
مطلع شـــدن از بیماری و احتمال مرگ
کریمخـــان ،به بهانه شـــکار ،بـــا نیرنگ و
شـــتابان به همراه دو برادرش و چند نفر
از همراهـــان در  13صفر  1193از شـــیراز
گریخت و با سختی و مشقت فراوان خود
را بـــه اســـترآباد محل ایل قاجار رســـاند.
در بـــدو ورود بـــه اســـترآباد با بـــرادرش
مرتضیقلی خان که دایه قدرت داشت،
درگیر شد.
این مناقشه  4ســـال به طول انجامید
و ســـرانجام پیروزی از آن آقا محمدخان
شد و مرتضیقلی خان به روسیه گریخت
و آقـــا محمدخـــان توانســـت در ســـال
 1200هجری قمـــری گیـــان و مازندران
و زنجان را به زیر فرمـــان خود درآورد .با

مرگ علیمراد خان زند ،آقا محمدخان
لرستان و خوزستان را نیز تصرف کرد .در
سال  1201هجری قمری کردستان و سال
بعـــد یزد و در ســـال  1205هجری قمری
آذربایجان را نیز به چنگ آورد.
آقا محمدخان در سال  1203هجری
قمری تهـــران را پایتخت خـــود کرد و بر
تخت شـــاهی نشســـت؛ اما ایـــن تختگاه
همچنان اســـتوار و محکم نبود زیرا هنوز
لطفعلیخـــان زنـــد شـــیراز و اصفهان را
در دست داشـــت .بدین روی خان قاجار
بار اول در ســـال  1203هجـــری قمری در
هـــزار بیضـــا در  30کیلومتری شـــیراز به
زندیـــان حمله کـــرد و موفق شـــد آنان را
شکســـت دهد و پایتخت را محاصره کرد
اما نتوانســـت بـــه درون آن راه یابد ،پس
به تهران بازگشت .بار دوم با نیرو و قوای
بیشتر راهی نبرد شد.
ن بین با حاج ابراهیمخان کالنتر
درای 
که بـــا درباریان خاندان زندیه به اختالف
خـــورده بـــود ،تماسهـــای محرمانهای
گرفـــت و توانســـت بـــا کمـــک او درنبرد
سمیرم علیا ســـپاه زند را شکست دهد.
ابراهیمخان کالنتر در به قدرت رسیدن
لطفعلیخان زند نقش مهمی داشـــت.
به هنگام حمله آقا محمدخان به شیراز
وقتـــی لطفعلیخان زند بـــه دروازههای
شهر رســـید و دروازههای شهر را به روی
خـــود بســـته و پادگانها را خلع ســـاح
شـــده دیـــد ،دریافـــت کـــه در ایـــن نبرد
مغلوب خیانت شده است.
لطفعلیخـــان زنـــد وقتـــی دلیرانـــه
به ســـمت دشتســـتان بود ،خـــان قاجار
در تعقیـــب وی تـــا شـــیراز پیـــش آمد و
دروازههای شـــهر نه به روی شهریار زند
بلکـــه به روی خان قاجار گشـــوده شـــد و
شهر مسخر آقا محمدخان قاجار گشت.
سرانجام لطفعلیخان در  1208هجری
قمری به کرمـــان پناه برد و مردم کرمان
دالورانـــه از وی محافظـــت کردنـــد .آقـــا
محمدخان با تمام ســـپاه خود به کرمان
تاخـــت و پـــس از چنـــد مـــاه محاصره و
فشـــار قحطی ،لطفعلیخـــان را که تاب
مقاومت نداشـــت از کرمان فـــراری داد
و بـــا خیانت عدهای در داخل شـــهر وارد
کرمان شد.
آقـــا محمدخان با ســـنگدلی تمام به
قتل عـــام و غارت مردم کرمان پرداخت

و به طـــرز ناجوانمردانه ای ،بســـیاری از
مردم ( ۲۰هزارتا  ۷۰هزار نفر) را کور کرد
و عـــده زیادی را به طـــرز فجیعی به قتل
رساند .چندی بعد لطفعلیخان را که در
بـــم پناه گرفته بود به خیانت حاکم آنجا
گرفتـــار و تســـلیم آقا محمدخان شـــد تا
سلسله خیانتها به وی تکمیل گردد .به
دستور وی ابتدا لطفعلیخان را کور کرده
و سپس به طرز فجیعی به قتل رساندند،
مردم شـــهر بم را نیز به جـــرم کمک به
لطفعلیخان کشتار کرد .بدین ترتیب با
پایان یافتن حیات آخرین پادشاه زندیه،
در ســـال  1209هجـــری قمـــری قاجارها
جانشین زندیان در ایران گردیدند.
آقـــا محمدخـــان قاجار ســـپس روانه
قفقـــاز شـــد و توانســـت در ســـال 1209
هجری قمری تفلیس را تسخیر کند .آقا
محمدخان در اینجا نیز جنایات هولناکی
انجام داد .او در سال  1210هجری قمری
در دشـــت مغان (محل تاجگذاری نادر)
تاج کیانـــی بر ســـر نهـــاد و در اردبیل به
مزار شـــیخ صفیالدیـــن اردبیلی رفت و
شمشیر تشریفاتی شـــاهان صفوی را به
کمر بســـت تا با بلندپروازی نشـــان دهد
که میخواهد نادرشـــاه و شـــاه اسماعیل
دیگری در ایران باشد.
بنیانگذار قاجاریه پس از تاجگذاری،
تاج را بر زمین گذاشت و مجدد شمشیر
به دســـت گرفت و به ادامه بازپسگیری
مرزهـــای جغرافیایـــی ایـــران پرداخت.
بهمنظور تســـخیر خراسان که تا آن زمان
در دســـت شـــاهرخ میـــرزای افشـــار نوه
نادرشـــاه افشار بود ،رفت؛ پس از تصرف
خراســـان و تصاحب جواهـــرات و غنایم
جنگـــی نادرشـــاه از هند ،به بخارا لشـــکر
کشـــید و آن منطقـــه را تحتالحمایـــه
دولت ایران قرار داد.
در شـــهریور  1175ســـپاه روس بـــه
فرماندهی «ژنرال کنـــت والرین زبوف»
و به همراهی نیروهای «ژنرال گردویچ»
بانفوذ به ســـرحدات ایـــران ،آذربایجان
و رشـــت را مـــورد تهدیـــد قراردادند .آقا
محمدخان برای ســـرکوب آنان عازم آن
منطقه شـــد اما هنوز به آنجا نرسیده بود
که در ذیقعـــده  1211کاتریـــن دوم ملکه
روســـیه ،درگذشـــت و با آغـــاز حکومت
الکســـاندر پـــول اول و تغییـــر سیاســـت
روســـیه ،ارتش اشـــغالگر ،خاک ایران و
حتـــی گرجســـتان را ترک کـــرد .با خروج
ارتش روســـیه آقا محمدخـــان تصمیم
به نابودی ابراهیمخان جوانشـــیر حاکم
یاغـــی قراباغ آذربایجان و تصرف شـــهر
ی که از
شوشـــی (شوشـــا) گرفت .درحالـــ 
فتح شوشـــا  ۳روز میگذشـــت ،در شب
شـــنبه  21ذیحجـــه  1211در ایـــن قلعه با
خیانت سه تن از نگهبانان خود ،صادق
گرجـــی ،خـــداداد اصفهانـــی و عبـــاس
مازندرانـــی به قتل رســـید .بدین ترتیب
مردی که با خیانت آمده بود ،با خیانت
رفت.
حســـینقلی خان عزالدینلـــوی قاجار
که از بزرگان قاجاریه بود ،جسد وی را به
تهران آورد و چندی در حرم عبدالعظیم
حســـنی (ع) بـــه امانـــت ســـپرده شـــد و
ســـپس در  26جمـــادیاالول  1212طـــی
تشـــریفاتی خاص به نجف اشرف حمل
گردید و پشت سر ضریح مطهر حضرت
علی(ع) به خاک سپرده شد.
آقـــا محمدخـــان باآنکـــه بیرحـــم
و ســـنگدل بـــود امـــا هـــوش و ذکاوت
بینظیری داشـــت و همین بهره هوشی
زیـــاد او بود که بر شمشـــیر رقیـــب پیروز
میگشـــت ،بـــه مطالعـــه عالقـــه زیادی
داشـــت و بشـــدت به امور مذهبی پایبند
بـــود ،وی در دوران حکومـــت خـــود بـــه
ســـاخت و مرمـــت بســـیاری از مســـاجد
و حرمهـــای ائمـــه همت گماشـــت .آقا
محمدخـــان در دورهای ظهـــور کـــرد که
صدها ســـران طوایف و ایالت در سراسر
ایران اغتشـــاش به پا کرده بودند و کشور
را بهسوی افول میکشاندند.
او با اراده مصمم خود توانست ایران
را یکپارچه ســـازد و حکومـــت قاجاریه را
در ایـــران تثبیـــت نمایـــد .در دوران وی
انگلیسهـــا درگیـــر برقـــراری حکومـــت
خود در هندوســـتان بودند امـــا روسها
بـــه تســـخیر ایـــران چشـــم داشـــتند ،آقا
محمدخـــان در رویارویی بـــا روسها نیز
استواری کرد و بجد در راه حفظ مرزهای
ایران کوشید.

عکس از نگارنده

تاجگذاریآقامحمدخانقاجاردرتهران
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خودش یا پدرش و در دیدار یکی از تاالرهایش ،صف
سالم فتحعلیشاه نقاشی شد؛ مقصود از نظام الدوله
نیز حاجی محمد حسین خان نظام الدوله اصفهانی
است که از قضا عمارت سلیمانیه توسط او ساخته شد
که در حقیقت پدر زن این شاهزاده قجری به حساب
میآمد .به هر حال این عمارت بعد از سلیمان میرزا
و پـــس از یـــک دوره متروک شـــدن ،دوبـــاره در دوره
ناصرالدین شاه مورد توجه و مرمت قرار می گیرد که
تا به امروز نیز آثار این تعمیرات قابل بررســـی است.
در اهمیـــت این عمارت همین بس که نام و توصیف
آن در ســـفرنامههای خارجی مثل ژاک موریه ،رابرت
کرپورتر ،پرنس الکیس سولتیکف ،اوژن فالندن ،کنت
دوسرســـی ،بروگش و ...آمده اســـت و این توصیفات
میتواند به کار محققان و پژوهشگران آید.
نگارهآقامحمدخانقاجاربههمراهقلیانشاهانه!
همانطور که گفته شـ ــد ویژگی برجسته این عمارت،
وجود دو نقاشـ ــی دیواری در دو سوی تاالر شاه نشین
است .در یکی از این دیوارنگارهها فتحعلیشاه قاجار
را نشسـ ــته بر تخت طاووس به همراه چهارده تن از
پسـ ــران او و از جمله سلیمان میرزا نشان می دهد و
در سـ ــوی دیگر دیوار ،آقا محمد خان قاجار و پدرش

تصویری قدیمی از عمارت سلیمانیه

چهره همراهان او مثل سـ ــربازان پر جذبه و کهنه کار
ترسیم شـ ــده اسـ ــت و صورت آقا محمدخان بیشتر
به افـ ــراد کینه تـ ــوز شـ ــباهت دارد» .بنابراین نقاش
سعی داشـ ــته که همه چیز را واقعی و طبیعی جلوه
دهد و کشیدن قلیان در کنار شاه نیز بیسبب نیست
و میتـ ــوان حـ ــدس زد که آقا محمدخـ ــان همچون
شاهان و اشراف پیشین ایران به قلیان عالقه داشت.
امـ ــا به هر حـ ــال قلیان شیش ـ ـهای شـ ــاه بـ ــا تزئینات
ویـ ــژه خـ ــود در این نـ ــگاره ،متفـ ــاوت از قلیـ ــان عامه
مردم اسـ ــت؛ بـ ــه طـ ــور کل تزئینات قلیـ ــان ،از قبیل
ملیله کاری،طالکوبی،میناکاری،کندهکاری،قلمزنی
یا نقاش ـ ـیهای روی قلیان نشـ ــان از اهمیت شخص
دارنـ ــده قلیان بـ ــود و احتمـ ــاالً هر چه ایـ ــن تزئینات
مفصل تر ،شخص دارنده قلیان صاحب مقام واالتر
بود؛ در نقاشـ ــی عمارت سـ ــلیمانیه ناگفته تزئینات
قلیان شاه پیداست؛ برخالف قلیان فقرا که از پوسته
نارگیل یا کدوی قلیانی سـ ــاده یا گاهی کوزه سـ ــفالی
ساده بود .همچنین به نظر می رسد که انتهای قلیان
شـ ــاه در این دیوارنـ ــگاره با نقـ ــش و نگارهایی تزئین
شـ ــده که ما را به یاد رسـ ــم دیرینه ایرانیان میاندازد
که می کوشیدند هر چه بیشتر به جلوه شیشه قلیان

بیفزایند که بویژه با جوشش آب به هنگام تدخین،
ایـ ــن زیبایی دو چندان می شـ ــد؛ حتی گاهی به قول
ژان شـ ــاردن (جهانگرد فرانسوی در عصر صفوی)،
ایرانیان بطری قلیان را برای حسن نظر با برگهای
گل میآمیختنـ ــد که به زیبایـ ــی آن می افـ ــزود؛ ژان
باپتیست تاورنیه (جهانگرد فرانسوی در عهد دولت
صفوی) در بخشـ ــی از یادداشتهای خود و در شرح
قلیان مینویسـ ــد ...«:دود تنباکو با شـ ــدت از امتداد
سـ ــوراخ پاییـ ــن آمده و داخـ ــل آب که بـ ــه رنگهای
مختلف میآمیـ ــزد داخل میشـ ــود» این آمیختن
رنگهای مختلف شباهت زیادی به تزئینات انتهای
قلیان آقا محمدخان دارد و نشان از تداوم این شیوه
هنری به دوران بعد.
نکته دیگر سـ ــبک قلیان شـ ــاه از نوع نـ ــی پیچ یا نی
بلند اسـ ــت .علت پدید آمدن نی پیچ در قلیانها را
شاید بتوان با کاربرد قلیان در سفر یا حتی در هنگام
اسـ ــب سواری مرتبط دانسـ ــت که حمل و نقل آن را
آسـ ــان مینمود و قلیان را از نی چوبی خشک و دراز
بینیاز میکرد .به هر دیدگاه کتاب «زبده التواریخ»
محمدمحسن مستوفی مربوط به سده  12ابداع لوله
حلقوی را مربوط به دوران حکومت شـ ــاه سـ ــلطان
حسین صفوی میداند؛ چنانچه در اخبار نیز آمده،
محمدرضا بیگ سفیر شاه سلطان حسین صفوی به
دربار لویی چهاردهم روی کالسکه ،قلیانی میکشید
که لوله نی پیچ آن از پنجره کالسکه به وسیله غالمی
که سـ ــواره قلیان را در دسـ ــت داشت تقدیم میشد!
و موجـ ــب حیرت فرنگیها شـ ــده بـ ــود؛ این عوامل
مجموعاً سـ ــبب این شد که دسـ ــتگاه ُ
«قُبل َمنقل»
برای جابه جایی وسـ ــایل قلیان پدید بیاید .بنابراین
به احتمال زیـ ــاد پدیدآیی نی پیچهـ ــای دراز قلیان
حیات روی اسـ ــب ایرانیان و مسافرتها بود
معلول ِ
و نی قلیان آقا محمدخان (که با اسـ ــب خود شرق و
غرب ایران را مسخر کرد و دائماً در سفرهای جنگی
بود) از همان نوع است!
امـ ــا اینکه چرا قلیـ ــان در نگاره مـ ــورد بحث ما نماد
«فخر شاهانه» است ،بهدلیل اهمیتی بود که قلیان
از چند سده قبل در دربار شاهان ایران پیدا کرده بود
و این مسـ ــأله تا دوران صفوی قابل پیگیری اسـ ــت.
چنانکـ ــه تاورنیه از شـ ــخصی که چپق و توتون شـ ــاه
صفی را شخصاً به دست او میداد یاد میکند و این
نوشته میرسـ ــاند که در آن زمان ِس َمت قلیان دار و
چپـ ــق دار در دربار ایران وجود داشـ ــت و دور از ذهن
نیسـ ــت که این آداب به دوران بعـ ــد نیز انتقال داده
شـ ــده باشـ ــد .کریم خان زند نیز در نقاشی معروفی
کـ ــه از او باقی مانده همراه با قلیان کشـ ــیده شـ ــده و
بیتردیـ ــد این قلیان بهعنوان ابزار شـ ــاهانه به دربار
قاجار و آقـ ــا محمدخان راه پیدا کرد و سـ ــند محکم
آن همیـ ــن دیوارنـ ــگاره عمارت سـ ــلیمانیه اسـ ــت.
نـ ــگارهای باقی مانده از دوران فتحعلیشـ ــاه نشـ ــان
می دهد که او نیز قلیان میکشـ ــید و کشـ ــیدن قلیان
در سالمهای رسـ ــمی دوران قاجار معمول و قلیان
سـ ــام از اهمیت زیادی برخوردار بود .از طرف دیگر
سیداحمد کسروی در جزوه کوچک «تاریخچه چبوق
و غلیان» نکتهای را یادآوری میکند که ارتباط و پیوند
فخر شـ ــاهانه و قلیان مورد بحث ما را دقیقتر نشان
میدهد .او میگوید« :با پیدایش غلیان ،دودکشـ ــان
ایران به دو دسـ ــته گردیده اند :غلیان کشان و چبوق
کشـ ــان .درباریان بیشـ ــتر غلیـ ــان را پذیرفتهاند ،زیرا
نوکرانـ ــی میداشـ ــتهاند و درسـ ــت گردانیدن غلیان
به آنان دشـ ــوار نمیبـ ــوده» و از دیگر سـ ــو «غلیان و
آن خروشـ ــی که در هنـ ــگام دم زدن پدید میآورد با
گردنکشـ ــی و برتری فروشـ ــی درباریـ ــان و اعیانها...
سـ ــازگار میآمده» که گویـ ــی تمام ایـ ــن ویژگیها با
خصوصیاتی که از گردن کشی و غرور آقامحمد خان
سراغ داریم ،بدیهی بود که عبداهلل خان نقاش باشی
او را با قلیان در عمارت سلیمانیه به تصویر بکشد که
به شاه ،هیبت خاصی میبخشید و نقاش نیز از جنبه
ابهتی که یک قلیان میتوانست به مؤسس سلسله
قاجار بدهد بیخبـ ــر نبود .از طرف دیگر درویشـ ــان
بیشتر از چپق استفاده می کردند که به قول کسروی
«درسـ ــت گردانیدنش آسـ ــان میبوده» و همچنین
«خواری چبوق و فس فس آن به هنگام کشـ ــیدن با
فروتنی فروشـ ــی» درویشان سـ ــازگار میآمده است.
به هر روی همانطور که گفته شـ ــد ،عالقه به قلیان
محدود به دوره آقا محمدخان نماند و نشـ ــانههای
این عالقه را تـ ــا امروز نیز میتوان جسـ ــت .گرچه با
ورود بـ ــه عصر تجدد و اسـ ــتفاده از سـ ــیگار در اواخر
قرن نوزدهم که بیشـ ــتر تحت تأثیر حضور روسها
در ایران و افتتاح کارخانههای صنعتی تولید سیگار
در گیالن توسـ ــط آنها بود ،از محبوبیت و رواج قلیان
بتدریج کاست.
ناگفته نماند بعدها قلیان با توجه به ارزش و زیبایی
که داشت به مجموعههای خصوصی و کلکسیونها
نیز راه پیدا کرد .جالب است که بعضی از همان دوره
قاجار ،مثل آسیه خانم عزیزالدوله دختر محمد شاه
قاجار (که محله ولنجک زمانی به او تعلق داشت)
کلکسیون ارزشمندی از قلیانها داشتند که بنابر نقل
دوستعلی خان معیرالممالک ،عزیزالدوله آنچنان
به قلیان عالقه داشـ ــت که «بیـ ــش از پنجاه قلیان با
سرها و کوزهها و بادگیرهای طالی مرصع نقره نگین
نشـ ــان و چینی گرانبها با میانههای منبت و نقاشی
شـ ــده جمع آورده و یکی از اتاقهای خـ ــود را بدانها
آراسته بود».
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